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 دو برادر در جنگ

 

براي شما شمه از حكايت اينكه: چگونه بها تصميم به غصب رياست دسته بابيان گرفته  71/7/7691من در نامه مورخه      

 –و برادر خود يحيي را كه توسط باب بجانشيني منصوب شده بود از ميدان بدر ميكند و رياست بابيان را بدست ميآورد 

 دري به تفصيل توأم با آوردن شواهد بيشتر مورد بررسي قرار دهيم.اشاره كردم ولي در اينجا ميخواهم موضوع را ق

در خصوص آن قسمت از بيان بها كه از زندان سياه چال نقل نموده و براي شما آوردم كه چگونه تصميم ميگيرد     

يغمبران تقليد از پرياست قوم بابي را تصرف نمايد در اينجا بايد عالوه كنم كه اين بيان صرفا براي آن بوده است كه به 

 سلف براي خود يك جنبه وحي والهام و بعثتي براي جا زدن بافراد ساده لوح برقرار نمايد.

اينست كه ميگويد در زندان سياه چال موقعي كه بين خواب و بيداري بوده حس ميكند كه ندائي باو ميگويد قيام      

چنانكه نوشتم اين خطاب نفس او بخود اوبوده است آن نفس كن و نترس كه ما ترا تعليم وحمايت و كمك خواهيم كرد. 

اماره كه تمام مردم را بكارهاي بد وجاه طلبي و پليدي برميانگيزد وبعد كه باشتباه عمل پي ميبرد گرفتار نفس لوامه 

 خود ميشود كه او را بمالمت ميكشاند.

شما بايد توجه كنيد اگر اين آقا بطوريكه مدعي است از طرف باب برگزيده شده بود ويا آنكه باب مبشر او بوده ديگر      

 چر در اين موقع نداي غيبي او را تهييج ميكند كه رياست بابيان را عهده دار شود؟

اه طلبي و كسب شهرت مي نمايد ،نفس ورود بها در هر حال اين اولين مرتبه نبوده است كه نفس اماره بها را وادار بج     

در جميع بابيان با خلوص نيت نبوده است بطوريكه مشروحا نوشتم هر كجا توانسته خود را مخفي نموده و فرار كرده 

است وهمانطور كه خودش درباره آن شاهزاده اظهار عقيده مي كند كه اوالد قاجار در اظهار ايمان صادق نيستند و براي 

ل كمك بجهت رياست و شاهي قبول ميكنند اين اظهار عقيده در باره خود بها نيز صادق است كه اظهار ايمانش تحصي

 واقعي نبوده بلكه براي تأمين خواهشها و آرزوهاي شخصيش بوده است.

ران هواين تمايل او برياست حزب بابي از خيلي زمان پيش شروع شده بود حتي موقعي كه باب در كلين نزديك ط     

توقف داده بودند بها موقع را مغتنم شمرده خودي بباب ميرساند تا جلب توجه او را بنمايد و الاقل در رديف مالحسين 

وقدوس درآيد واز قلم باب در مدح و تشويق او چيزي صادر شود تا نزد بابيان مانند مالحسين وقدوس مقامي و احترامي 

 يابد.

نيامده وميداني باو نميداده تا آنجا كه بها و بهائيان اين مالقات را مخفي داشته و چنان ولي بقرائن باب را از او خوش     

 اشاعه دادند كه در عالم ارواج با يكديگر مالقات كرده اند.

 مينويسد: 88كما اينكه عبدالبهاء در مقاله ص     

 «ودرسر مخابره و ارتباط با باب داشت.» 
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 :711يكند ص ونبيل از قول شخص بها نقل م     

باالخره اصحاب پراكنده وما در چنگال دشمنان گذاشتند) بعد قضيه بدشت( بعدها وقتي كه وارد آمل شديم ... رئيس »

مالهاي آمل بناي اعتراض گذاشت و با ما بشدت مخالفت ميكرد... بعد مشاراليه از ما درباره  ادعاي حضرت باب سؤال 

 «...قات نكرده ايم ولي محبت شديدباو داريم.كرد ما گفتيم اگر چه با حضرت باب مال

مالحظه ميكنيد بها درموقعي كه باب در آذربايجان محبوس بوده ميگويد با او مالقات نكرده و حال آنكه اين مالقات      

ا بدين رقبال در كلين واقع شده است و بهائيان بعلت تبليغات بهاء ،بدان صورت عالم ارواح داده اند ونبيل بدستور بها آن

 صورت نقل ميكند:

 :701ص    

هجري كه سه روز از نوروز گذشته بود بنابفرمان وزير در قريه كلين براي  7791روز يازدهم  ماه ربيع الثاني سال » 

حضرت باب چادر زدند... روز چهارم ربيع الثاني كه دوازه روز بعد از نوروز بود مالمهدي كندي ومالمهدي خوئي از طهران 

باب مشرف شدند اين دو نفر از طرف حضرت بهاء اهلل آمده بودند نامه سر بمهر براي حضرت باب به ضميمه بعضي بحضور 

از هدايا همراه داشتند... ديديم مأمورها براسب خود سوار و بهرطرف تاخت و تاز ميكنند معلوم شد حضرت باب در چادر 

اند براي تحقيق بهر طرف رفته و اثري از حضرت باب نيافتند تشريف ندارند مأمورين بخيال اينكه آنحضرت فرار كرده 

... محمد بيك .... بطرف طهران بآهستگي ميرفت... مأمورين هم سواره دنبال ما ميآمدند براي تحقيق بهر طرف رفته و 

ك ميآمدند ياثري از حضرت باب نيافتند... محمد بيك ... بطرف طهران بآهستگي ميرفت... مأمورين هم سواره دنبال ما 

ميداني بيشتر طي نكرده بوديم كه ديديم از دور حضرت باب بطرف ما تشريف ميآورند... جاللت و هيبت حضرت باب 

باندازه بود كه محمد بيك... نتوانست حرف بزند و ديگران نيز جرئت نكردند كه چيزي از محضر مبارك سؤال كنند ما 

و رفتار حضرت باب هم عظمت مخصوصي بيش از پيش ظاهر وآشكار  همه متحير بوديم تعجب ميكرديم زيرا دراقوال

بود جرئت نكرديم سبب آنرا بپرسيم خود حضرت باب هم در اين خصوص چيزي بما نفرمودند از اصل مطلب بي خبر 

 مانديم.

شوكت  درت واين جنبه تبليغاتي قضيه است كه نبيل مي خواهد بگويد مقام الوهيت بهادر كلين برباب ظاهر و باو ق    

فوق العاده بخشيد كه كه باعث حيرت اطرافيان قرار گرفت ولي بطوريكه بشما نوشتم و بسياري از ناقالن و راويان وقت 

 نيز حكايت كرده اند بها دركلين مالقاتي از باب بعمل ميآورد بدون اينكه بتواند جلب محبت او را بخود بنمايد.

لوم منشي سفارت فرانسه در ايران بوده و كشتارهاي فجيع بابيان جلب توجه او را نويسنده اي فرانسوي كه بقرار مع     

نموده بود شرح از قضايا برشته تحرير آورده و ابتدا در خصوص اسالم و قرآن و شيعه و عقايد وافكار آنان شرحي نوشته 

آثار باب و نويسندگان وقت و  و بعد بباب و قضاياي قلعه و زنجان و بدشت و غيره پرداخته و بقول خودش از جميع

 790كتابي بزبان فرانسه دردو جل و  7601اصحاب باب حتي از شخص ازل و غيره استفاده و تحقيقات نموده و در سال 

صفحه انتشار داده و من يك جلد از اين كتاب را ديدم واو در بسياري از موارد از باب دفاع كرده في المثل درباره اغالط 

دالل مي كند كه كالم بزرگان است كه اساس گرامر و قانون زبان ها ميشود وبعد هم اشخاصي را ذكر مي او در عربي است

 كند كه تصديق فصاحت و بالغت باب را نموده اند.
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چنين بنظر ميآيد كه اين كتاب او فرمايشي بوده زيرا چون شخصا فرانسوي بوده و لو آنكه فارسي وعربي تحصيل      

اطالعاتش بآن درجه نخواهد رسيد كه در اين باره شخصا قضاوتي صحيح و دقيق نمايد ولي قدر مسلم  كرده باشد ميزان

اينست كه در قضيه مورد بحث ما يعني مالقات باب وبهادر كلين موضوع را تأييدو صريحا مينويسد كه بها در كلين از 

 باب ديدن نموده است.

آلود قسمتهائي از تاريخ نبيل را براي شما نقل كردم مشاهده كرديد كه اما بطوريكه در قسمت استفاده از آب گل      

قبل از قضيه سياه چال و رؤياي بين خواب و بيداري و استماع بقول خودش نداي غيبي، او خود دوسال قبل از اين واقعه 

وهواي رياست را در سر اختراعي در كربال دعوي رجعت حسيني را بزنوزي اعالم وساير افراد را بطرف خود مي كشانيده 

مي پرورانده ولي چون مواجه با اشكال امر انتصابي برادرش بوده همانطوريكه در قسمت يك تير به سه نشان اشاره 

كردم در فكر نابودي او ميافتد ولي بطوريكه ديديم اين نقشه نيز عملي نگرديده و يحيي كه در اين مورد زرنگتر از او از 

ميبرد بدون اينكه حتي بزندان افتد زيرا بها با تحصن در سفارت ميخواست جان بدر برد ولي  آب درآمده جان سالم بدر

 يحيي خودش بقول آنها با لباس مبدل پا بفرار گذاشت.

در هر حال كشمكش يا جنگ سرد و بقول خودشان حتي گرم بين دو برادر شروع ميشود و بطوريكه طرفين مدعي      

 ه است ديگري را با دادن زهر بكشد.هستند هر يك مكرر سعي كرد

يعني بروايت افراد خانواده بها يحيي چند دفعه سعي كرده است باز هر بها رابكشد و بروايت افراد منتسب به يحيي      

بها نيز چند مرتبه سعي كرده است يحيي را با دادن زهر معدوم سازد وچه بسا كه هر دو دسته در اين روايات صادق 

 قضيه رياست و اطفاء شهوت  شهرت و جاه طلبي إعمال هر گونه جنايتي را ايجاب مي نمايد.باشند زيرا 

اما من همچنانكه در نامه هاي سابق نيز اشاره كردم معتقدم كه باب از بها خوشش نميآمده وچون كسي را نداشته      

يحيي باشد بجانشيني خود برگزيده  وقحط الرجالي در بين ياران ساده لوحش وجود داشته پس گل سرسبد آنها را كه

و حتي اورا به صبح ازل يعني صبحي كه شام ندارد ملقب ساخته و بعالوه مرآتش خوانده كه البد آينه باب باشد ودر اين 

باره اشاره بنوشته شخص عبدالبهاء در مقاله سياح نمودم و در اين مقام عين گزارش عبدالبهاء را آورده و مطلب را با 

 شتري تجزيه ميكنيم.شواهد بي

 مقاله سياح: 88ص      

وچون از براي بهاء اهلل در طهران شهرت عظيم حاصل... بامال عبدالكريم در اينخصوص مصلحت ديدند كه با وجود »

هيجان و تعرض حزب اعظم ايران و قوه قاهره امير نظام باب وبهاء اهلل هر دو در مخاطره عظيم وتحت سياست شديده 

بايد نمود كه افكار متوجه شخص غايبي شود وباين وسيله بهاء اهلل محفوظ از تعرض ناس ماند و چون نظر  اند پس چاره

ببعضي مالحظات شخص خارجي رامصلحت ندانستند قرعه اين فال را بنام برادر بهاء اهلل ميرزا يحيي زدند باري به تأييد 

معروف نمودند واز لسان او نوشتجاتي بحسب ظاهر بباب مرقوم  و تعليم بهاء اهلل او را مشهور و در لسان آشنا و بيگانه

نمودند... اين رأي را باب بنهايت پسنديد باري ميرزا يحيي مختفي و پنهان شد واسمي از او در السن و افواه بودواين 

 .... آنكه بهاء اهلل تدبير عظيم تاثير عجيب كرد كه بهاء اهلل با وجود آنكه معروف و مشهور بود محفوظ ومصون ماند... تا

ماذون سفرعتبات عاليات شد و چون ببغداد رسيد... از قرار مذكور اين سرسربسته ميان داخل و خارج مشهور گشت 
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بهاء اهلل با استقامت عظيم در ميان ناس هدف سهام عموم شد وميرزا يحيي در لباس تبديل گاهي در نواحي و ضواحي 

 «و گاهي در نفس بغداد به لباس اعراب بسر مي برد.بغداد بجهت تستر ببعضي حرف مشغول 

 دنباله قضيه: 711وبعد در ص      

وچون بهاء اهلل باعلماء و فضال و بزرگان مالقات مينمود وصيت وشهرتي در روميلي حاصل نمود خالصه اسباب آسايش »

ا ميرزا يحيي طرح آميزش و الفتي فراهم شد و خوف و وحشتي باقي نماند... سيد محمد نامي اصفهاني يكي از اتباع ب

ريخت و اسباب صداع و كلفتي گشت... وباغواي ميرزا يحيي قيام كرد كه ذكر اين طايفه در جهان بلند... خوف وخطري 

باقي نمانده.... از تابعي بگذر تا متبوع جهان گردي... ميرزا يحيي نيز از قلت تامل و تفكر در عواقب و كم تجربگي مفتون 

باري بعضي از رؤساي اين طايفه آنچه نصيحت نوشتند ... كه اين چه ظنونست كه از نتايج جنونست تو باين  – اقوال شد

اسم بي رسم كه نظر بمالحظه و مصلحتي وضع شده مغرور مشو... با وجود آنكه بهيچوجه احتياج نبود و رفاهيت حال 

ميرزا يحيي بسرايه رفتند و استدعاي اعانت و عاطفت  در نهايت كمال در فكر معاش و شهريه افتادند وبعضي از متعلقات

نمودند بعضي مالحظه نمودند كه اين خوب اسباب فساديست و وسيله ظهور عناد بظاهر تقويت او نمودند وآفرين گفتند 

 وتشويق وتخريص كردند كه شما خود ركن اعظميد و ولي مسلم... باري باينگونه گفتار آن بيچاره گرفتار رفتار خويش

شد و ترهاتي بر زبان راند كه سبب تشويش افكار گشت... بهاء اهلل را از روميلي... بعكا حركت دادند و همچنين ميرزا 

 يحيي را بماغوسا )قبرس ( فرستادند.

 حاال به بينيد ورقه عليا يادختر بها حكايت را چگونه براي بالنفيلد نقل نموده.     

 كتاب: 78ص      

ازل( برادر ناتني كوچك بهاء اهلل همان موقع ... ببغداد وارد شد... او بعد قضيه سوء قصد بشاه از راه ميرزا يحيي) صبح »

مازندران فرار كرده بود زيرا فكر ميكرد بغداد محل امن تري خواهد بود... ميرزا يحيي كه شخصي بود مشحون از غرور، 

. مدعي شد كه رياست بابيان متعلق باو بوده زيرا حضرت و نخوت و حسادتي شديد و وحشيانه نسبت ببهاء اهلل داشت..

باب او را بجانشيني خود منصوب نموده است.... يك بار ميرزا حسينعلي نوري بتقاضاي برادر ناتني جوان كاغذي بباب 

ا رنوشت زيرا او شخصي بود بسيار بي سواد و نميتوانست خود چيزي بنويسد... باب در جواب مخاطبان باين جوان او 

مرآت خواند واز اين پس صبح ازل اين لقب مرآت را بعنوان اينكه لقبي اعطائي خاص او ميباشد بخود بسته و خويش را 

بدان نام ميخواند در حالي كه اگر اين عنواني عمومي براي كليه بهائيان نبوده باشد حداقل قضيه آنست كه بسياري از 

نين انديشيد كه نقشه براي حفظ بهاء اهلل طرح نمايد تا او را تا ميقات بابيان بدين لقب مخاطب گشته بودند... باب چ

معين در پس پرده محفوظ دارد تا از شناسائي عامه مصون ماند زيرا اگر قبل از آماده شدن زمينه، نداي اينكه اوست من 

 ر اعظم بدين جهت استقرارشيظهره اهلل منتشر ميشد قطعا دشمنان براعدام ونابود كردن نامبرده توطئه مي چيدند و ام

دچار وقفه و تأخير ميگرديد... وباب كليه نوشتجات خود را بانضمام آخرين لوحش كه طي آن ميرزا حسينعلي را مكرر 

در مكرر بعنوان من يظهره اهلل اشاره ودر همان لوح لقب بهاء اهلل را باو اعطا نموده بامين خود )ميرزا عبدالكريم قزويني( 

ان ومهر مخصوص خود را نيز بدين مؤمن مخلص خود ميدهد تا آنها را چنانچه واقعه براي او رخ دهد وهمچنين قلمد

شخصا و بدست خويش به ميرزا حسينعلي نوري بدهد اين مأموريت با كمال صداقت، امانت توسط ميرزا عبدالكريم 

ود در اين موقع صبح ازل درخواست كرد كه باو قزويني انجام واين اشياء نفيس تا ايام ادرنه در اختيار بهاء اهلل باقي ب
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اجازه داده شود تا اين آثار را ببيند وبهاء اهلل موافقت نمود و لكن ديگر اين آثار مرجوع نگرديدند صبح ازل آنها را نزد 

و داده بد خود نگاهداشت تا داعيه رياست خود را بر بابيان بدين وسيله تأييد و چنان وانمود كند كه باب آثار مذكور را

است... صبح ازل از اين طريق ميخواست انظار مردم را بخود جلب نمايد... تنها خودخواهي او بود كه او را وادار بداعيه 

رياست بابيان مينمود يعني آنچنان مقامي كه نفس او بطور خنده آوري نااليق بوده هم از لحاظ اينكه طبعا واجد شرايط 

ه تجربيات كافي نداشته و اصوال از لحاظ صفات الزمه نيز شخصي ضعيف  و بي هوش و بي الزمه نبوده وهم از لحاظ اينك

استعداد و عالوه بر كثرت سستي و مهملي مردي خائف و جبون بود بابيان بطور كلي ندرتا توجهي باين ادعاي صبح ازل 

معني و مهمل تلقي نموده و تنها  ابراز ميداشتند و مؤمنين حقيقي او را جواني جاهل و مغرور و ادعايش را بسي بي

متوجه عظمت بهاء اهلل بودند وقتي صبح ازل وارد بغداد شد سعي كرد كه دوستان او را بعنوان رهبر خود بشناسند ولي 

آنان اندك توجهي بدو ننموده و بخياالت غرور آميز او ميخنديدند او مدعي بود كه جمال مبارك ) بهاءاهلل( مردم را مانع 

مقام او را بشناسند باالخره پدرم تصميم گرفت چندي بغداد را ترك گويد تا در مدت غيبت او صبح ازل  هستند كه

 «بفهمد كه آيا ميتواند بابيان را بطرف خود بعنوان مرشدي ورهبري جلب نمايد يا نه...

 حال مالحظه كنيد نبيل داستان را چگونه ذكر ميكند.     

 :777ص      

ميخواست از طهران برود حضرت بهاءاهلل باسم ميرزا يحيي مراسله مرقوم فرمودند و بسياح دادند پس وقتي كه سياح »

از چندي ورقه بخط حضرت باب واسل شد درآن ورقه حضرت باب ميرزا يحيي را امر كرده بودند كه در ظل حفظ و 

د معرضين بيان بعدها اين لوح مبارك را صيانت حضرت بهاء اهلل درآيد و در سايه تعليم وتربيت آن بزرگوار قرار گير

تغيير دادند و آنرا دليل صدق گفتار هاي خويش و دعاوي مبالغه آميز خود نسبت به ميرزا يحيي قرار دادند يا آنكه در 

 «اصل بيان مبارك كوچكترين اشاره هم بمقام موهومي كه ميرزا يحيي واتباعش قائل بودند وجود نداشت...

 :171ايضا ص      

چهل روز پيش از آنكه مأمورين مزبور به چهريق وارد شوند حضرت باب جميع الواح و نوشتجات خود را جمع آوري »

فرمودند و همه را به ضميمه قلمدان و انگشترهاي عقيق و مهرهاي خود را در جعبه نهادند و بمال باقر حرف حي دادند 

را هم درآن نامه گذاشته بودند بمال باقر سپردند و فرمودند اين  وبه ضميمه نامه بعنوان ميرزا احمد كاتب كه كليد جعبه

ماليات را درست نگاهداري كن آنچه در اين جعبه قرار داده ام اشياء مقدس و نفيسي هستند غير از ميرزا احمد نبات 

م شد كه مالباقر وارد ق كسي از محتويات اين جعبه اطالع پيدا كند بايد بروي واين امانات را بميرزا احمد برساني... وقتي

و امانت را بميرزا احمد تسليم كرد شيخ عظيم از ميرزا احمد درخواست نمود كه جعبه را بگشايد ميرزا احمد هم برحسب 

 «درخواست عظيم جعبه را باز كرد اشيائي كه در ميان جعبه بود همه را زيارت كرديم.

ه مطالب غالبا اقوال خود بهاست كه بتصويبش نيز رسيده است . اگر چه تكرار است ولي مجددا بياد شما ميآورم ك     

پس اين نظر وقول بها است در صفحات سابق نيز گزارشات پسر و دختر او را آوردم حاال لطفا خود شما يك بار ديگر اين 

 اظهارات سه گانه را خوانده و به بينيد آيا دروغهاي بارز آن كامال آشكار و هويدا ميباشد يا نه؟
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آنچه مسلم است اينست كه هر سه نفر تصديق دارند كه ظاهرا لوحي از باب موجود است ودر دست يحيي بوده  مبني      

براينكه نامبرده اخير الذكر را بجانشيني خود انتخاب نموده و آنچه مسلم است هر سه نفر آنها تصديق دارند كه آخرين 

رزا يحيي بوده است منتها عبدالبها و خواهرش مي گويند قلمدان و آثار باب و قلمدان و مهر مخصوصش نيز در نزد مي

مهر وآخرين آثار را يحيي از بها بعنوان مالحظه گرفته وديگر مرجوع ننموده اين خود صرف ادعا بوده وبالدليل ميباشد 

تر از  و با تجربهو قابليت بحث را نيز دارا نيست بلكه بالعكس از شخصي چون بها كه بمراتب سياس تر و با هوش تر 

يحيي بوده باور كردني نيست كه فريب برادر مدعي را بخورد وبعد آنكه چنان ادعاها نموده وبقول خودشان الواح را بنفع 

خود تغيير ميداده حاال بها تنها مداركي را كه ميتواند بعنوان دليل جانشيني خود بهمه كس نشان دهد كه مهر و قلمدان 

ودر اختيار مدعي خود گذارد، البد توجه كرديد كه دختر بها ميگويد يحيي در ايام ادرنه اين آثار  وساير آثار باشد بيايد

و لوحي را كه بها درآن من يظهره اهلل معرفي شده از بها بامانت ميگيرد وتوجه كرديد كه ازل بقول خود حضرات از ايام 

باب را داشته پس چگونه ميتوان باور كرد كه بها به بغداد و بشهادت نبيل بالفاصله بعدشهادت باب ادعاي جانشيني 

چنين شخصي اطمينان ورزيده و تنها مدارك و دالئل خود را به بزرگترين مدعي و دشمن جاني خويش ميدهد پس اين 

ادعا كذب محض بوده نه لوحي از باب بعنوان من يظهره اللهي بها صادر شده و نه قلمدان ومهري قرار بوده باو تسليم 

د اينها كال بي دليل وساخته و پرداخته تبليغات بهاست براي هجو يحيي و بكرسي نشاندن ادعاي خود نزد مردم شو

 ساده لوح آن زمان كه سستي و بي پايه بودن آنها و وضوع دروغ آن برهر كودكي واضح و روشن است.

حسينعلي را در اين آخرين لوحش بلقب بهاء ودليل ديگر بردروغ بودن اين ادعا آنكه دختر بها مي گويد باب ميرزا      

اهلل ملقب ساخت وحال آنكه نبيل در ذكر قضيه قلمدان و مهرها و آخرين لوح نه تنها ذكري از اين موضوع ننموده كه 

باب ميرزا حسينعلي را لقب بها داده باشد بلكه معتقد است اين لقب را خود ميرزا حسينعلي آنهم در بدشت براي خود 

كرده است با اينكه اين گزارش نبيل را بمناسبت قضيه ديگر در صفحات قبل بعنوان شاهد آورده ام معذلك در انتخاب 

 اينجا نيز مجددا ميآورم.

 :781ص     

تمام اين جمعيت در دوره توقفشان در بدشت ميهمان حضرت بهاء اهلل بودند حضرت بهاء اهلل هر روز لوحي بميرزا     

كه در جمع احبا بخواند هر يك از اصحاب بدشت باسم تازه موسوم شدند از جمله خود هيكل  سليمان نوري ميدادند

مبارك باسم بها.. . باري در ايام اجتماع ياران در بدشت هر روز يكي از تقاليد قديمه الغاء ميشد ياران نميدانستند كه 

يشود هر يك را گمان به كسي ميرفت اين تغييرات از طرف كيست و اين اسامي باشخاص از طرف چه شخصي داده م

معدودي هم درآن ايام بمقام حضرت بهاءاهلل عارف بودند و ميدانستند كه آن حضرت است كه مصدر جمعي اين تعبيرات 

 است . 

من نميدانم شما چگونه خواهيد توانست اين مطالب را با هم تلفيق دهيد مگر آنكه چون آسمان و ريسمان بهم بافتن       

به تعبيرات و تفسيرات ساختگي و مجعول شويد و اال اينجا دو بيان صريح و مخالف يكديگر موجود است خود  متوسل

بها ميگويد لقب بها را خود بخود داده آنهم در بدشت و دخترش ميگويد باب درآخرين لوحش او را بدين اسم ملقب و 

يف بها و كسي كه داعيه جانشيني باب را داشته واگذار وي را من يظهره  اهلل تعيين و اين لوح هم بازل يعني تنها حر

ميشود و مفقود ميگرددواگر راستش را بخواهيد اينست كه هيچيك از اين دو صادق نيستند و قضيه اينست كه اگر 
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چنين لوحي از باب صادر شده باشد نامبرده درآن اشاره اي به خدا درلغت بها كرده است كه استعمال اين لغت نيز توسط 

 عرفا و سابقين تازگي نداشته و درمناجاتها خطبه ها و منشآت آنان زياد ديده ميشود.

ميرزا حسينعلي براي آنكه خود را من يظهره اهلل و جانشين باب جا بزند در اين موقع اسم بها را روي خود ميگذارد      

كند وبعد هم دستور ميدهد نبيل آنرا در تا مشمول اشارات مذكوره باب گرديده و ادعاي رياست را بين بابيان تحكيم 

تاريخ خود آنچنان مبهم وصد پهلو بياورد واال معني ندارد كه نبيل بزرگترين واولين مورخ بهائيت از قول خود بها بنويسد 

كه ميرزا حسينعلي در بدشت خود را بها ناميد ودختر همين شخص بگويد كه باب پدرم را درآخرين لوحش لقب بها داد! 

صورتي كه فالصله اين دو مدت در حدود سه سال است و قابل توجه واگر ميرزا حسينعلي درآن مدت بها ناميده در 

 ميشده دخترش البته نميتوانسته بگويد كه باب او را درآخرين لوحش لقب بها داده است.

ان خود را به مالباقر حرف حي وبعد هم توجه كنيد بخالف گوئي ديگر كه نبيل ميگويد باب آخرين آثار ومهر و قلمد     

داد تا او آنرا بميرزا احمد كاتب بدهد ولي دختر بها ميگويد باب آنها را به عبدالكريم قزويني داد تا به بها تسليم دارد 

 اين تناقض صريح نيز دليلي ديگر برمجعول بودن داستان است.

اي حفظ بها ازل را بجانشيني خود منصوب نموده واينكه حاال برگرديم برسرلوحي كه بقول عبدالبها و خواهرش باب بر     

نبيل با نقل قول و تصويب شخص بها ميگويد در لوح اصال اسمي از ازل و جانشيني او در ميان نبوده واين ازل و ازليان 

في است ابوده اند كه متن لوح را بنفع خود تغيير داده اند گذشته از اينكه اين خالف گوئي و ضد و نقيض گوئي خود ك

 براي اثبات كذب بودن ادعاي بها ولي مضافا قرائن و دالئل زير را نيز براي جلب توجه دوست عزيز يادآور ميشوم.

( با ذكر 700لوح مورد بحث در آخرين سال ايام باب و در اواخر ايام حياتش بوده كما اينكه درصفحات قبل) ص اوال       

حيي بباب سياح بوده است آن سياحي كه چنانچه نقل نمودم از طرف باب مأمور متن تاريخ شاهد آوردم كه حامل نامه ي

زيارت قلعه طبرسي و مراقد شهدا درآنجا بوده ودر برگشت از آنجا بطهران حامل نامه يحيي بباب شد و تا نامه صادر 

 زيرا بالفاصله بعد بابشده باشد درست مقارن آخرين ايام باب مي شود پس در اين موقع ديگر حفظ بها معني نداشته 

بها ميبايستي ادعاي خود را آشكار و بحفظ جامعه بابي و اتحاد آنان مي كوشيده كما اينكه ديديم هنوز تيرهاي وارده 

 ببدن باب سرد نشده بود كه بها شروع بمقدمات كار خود مي كند.

عرفي و در پي جلب مريد ومشتري بوده وبطوريكه شاهد آوردم در عراق خود را ظهور حسيني و مظهر وحي الهي م      

پس ادعاي اينكه باب يحيي را براي پس گم كردن و برگرداندن انظار از بها بدان سمت انتخابي كرده است مطلبي مجعول 

 و بي اساس است و بي دليل و كذب محض مي باشد.

شته و همواره يكي به نعل و يكي به ميخ مي بها از ابتدا در همه جا مراتب بابي بودن خود را همانا مخفي ميداثانیا       

زده و شواهد متعدد آوردم كه چگونه در موارد گوناگون جان سالم به در برده در صورتي كه اگر اصراري مي ورزيد وخود 

 را منتسب بجامعه بابي معرفي و يا الاقل بدين سمت شناخته مي شد فوري كشته شده بود.
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شان مي دهد بسياري از افرد صرفا بعنوان اينكه بابي شناخته شده بودند كشته ميشدند كما اينكه تاريخ بابيت ن       

ولو اينكه انكار نمايند، بنابراين در خارج از جمع بابيان، بها بابي شناخته نميشد ودر داخله بابيت نيز قضيه حفظ بي 

 دن مطلب ثابت است.معني درميآيد و كسي را با او كاري نبوده است واز اين لحاظ نيز مجعول بو

بعالوه يحيي همانا بالفاصله بعد اعدام باب در بين بابيان وجهه داشته و طرف توجه بوده ومريدان مخصوص بهم        

 رسانيده بوده.

 مي نويسد: 977شاهد آنكه نبيل در ص       

ا مأمور نمودند كه به محض ورود حضرت بهاء اهلل در كرمانشاه به ميرزا احمد و من امر فرمود كه بطهران برويم ومر» 

بطهران بهمراهي ميرزا يحيي در قلعه ذولفقار خان كه نزديك شاهرود است برويم و درآنجا بمانيم تا بهاء اهلل بطهران 

مراجعت نمايد... من چون بطهران رسيدم وامر مبارك  را به ميرزا يحيي ابالغ نمودم براي اجراي امر ومسافرت از طهران 

 «اضر نشد و از اين گذشته مرا هم مجبور كرد بقزوين بروم و نامه چند براي يارانش ببرم.بشاهرود ح

پس ميرزا يحيي خود ياران و مريدان داشته است و نه تنها از بها برادر بزرگتر خود تمكين نمينموده بلكه فرستاده        

ربوط به زمان بالفاصله بعد اعدام باب است كه بطوريكه او را نيز تحت نفوذ وامر خود در ميآورده و اين قضيه منقول نبيل م

در قسمت استفاده از آب گل آلود نوشتم بها باينطرف و آنطرف وحتي بعراق ميرفته تا وسايل جانشيني خود را در امر 

 باب و رياست قوم فراهم آورد و حال آنكه ميرزا يحيي در اين موقع ياران و مريداني داشته.

عبدالبها ميگويد درادرنه و بعد حصول آرامش و عزت براي بابيان چون محيط را آرام يافته بتحريك اين پس اينكه        

و آن در صدد رياست افتاده دروغ ديگري است و خود بالدليل و اينكه دختر بها ميگويد يحيي در بغداد شروع بادعا كرد 

 ان و بالفاصله بعد اعدام باب شروع كرده بود.نيز بي اساس بوده وگفته صحيح قول نبيل است كه همانا از طهر

تنها تفاوت بين ازل و بها اينست كه الاقل طبق حكايت عبدالبهاء يحيي بار دوش ديگران نبوده و گاهي كار ميكرده        

اده ستا الاقل مخارج خود را تأمين نمايد ولي بها فقط در فكر تدارك مريد بوده است كه از قديم گفته اند: يك مريد 

 لوح از يك ده ششدانگي بهتر است.

معذلك خود بها و پسر و دخترش و ساير بهائيان ازل را مردي بي سواد و خائف و ديوانه وخالصه واجد كليه صفات       

رذيله  معرفي و بها را در واجد بودن علوم كامله وكليه صفات عاليه بعرش اعلي ميرسانند وحال آنكه همين آقاي بها كه 

ياه چال طهران تصميم بنجات قوم بابي مي گيرد و خيال رهبري آنان را در سر مي پروراند در برابر برادر كوچك در س

خود تاب تحمل نياورده و مشتي زن و فرزند را درشهري و مملكتي غريب بي خرجي و سر پرست رها كرده و سر بكوه 

خته و تجهيزاتي براي مقابله با اين برادر فراهم آورد تا بتواند و بيابان ميگذارد تا درآن جا مطالعاتي نموده و آياتي پردا

 او را از ميدان بدركند.

ودر حقيقت نقشه اوعملي و در مدت دو سال تمركز افكار و كار و مطالعه درگوشه خلوت موفق به تجهيزات الزمه و        

د برگشت بخود جلب وعده ديگر با ازل باقي مي تدارك نقشه هاي مفيده براي راندن برادرشده و قسمتي از بابيان را بع

 مانند.
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واينكه دختر و پسر بها اسنا حسادت به ازل مي دهند كه بوضع برادر بزرگتر خود حسادت وحشيانه ميورزيده        

صحيح نيست ، زيرا برادر كوچك به برادر بزرگتر حسادت نمي ورزد چون فكر مي كند برادر بزرگتر بعلت بيشتري سن 

ي لي اگر برادر بزرگتر ببيند كه برادر كوچكتر براو سبقت دارد مو تجربه حقا بايد سبقتي بر برادر كوچكتر داشته باشد و

 توان گفت كه اگر مرد نابخردي باشد دچار رشك و حسد مي شود.

پس اين بهاي جاه طلب بوده كه نمي توانسته ببيند باب، برادر كوچكتر او را بجانشيني انتخاب و كوچكترين توجهي        

ت همين رشك و حسد قصد قتل برادر را نيز مي نمايد و چون موفق نميشود الجرم بدومبذول نداشته تا آنجا كه بعل

بطرد ورد او از فاميل تصميم گرفته وكليه فاميل را از معاشرت و گفتگو با او منع مي كند ولي در مقابل آن دو براد ديگر 

بالنفيلد( مشغول شده  71ي آنها) ص را كه در برابر او بذلت تن در داده و طبق حكايت دختر بها به آشپزي و رخت شوئ

 لقب كليم ميدهد يعني خود بها خدا، واين برادر كه افتخار صحبت با او را داشته موسي كليم است كه با خدا حرف ميزند.

 بالنفيلد 71ص       

ي تمام آشپزاين عمو يعني ميرزا موسي كه با ما به تبعيد گاه آمد شخصي مهربان واز هر جهت كمك خوبي بود زماني »

 «بعهده او بود كه در اين زمينه استعداد زيادي داشت و همچنين در لباس شوئي نيز كمك مينمود.

اما از البالي گزارشات عبدالبهاء ودختر بها و نبيل نتيجه چنين بدست مي آيد كه باب يحيي را بجانشيني خود        

گيرد خود اين سمت را اشغال نمايد و ابتدا بطور سري و مخفيانه  انتخاب و بها او را شايسته اين مقام نديده و تصميم مي

شروع بزمينه سازي مي كند وچون ايستادگي يحيي و توجه بابيان را مي بيند دو سالي بگوشه انزوا ميرود تا نقشه 

 متناسبي براي تسلط كامل براو فراهم نمايد وچون برميگردد بردشت عمل خود ميافزايد.

بليغات را بطوريكه ديديم بعنوان نجات امر باب و اتحاد مي كند به ادعاي من يظهريت ودر حقيقت باتز ولي همه ت       

مقاومت منفي در برابر يحي عمل مي كند وآنچه را كه بهائيان اعالن عمومي امر بها در بغداد و باغ رضوان تلقي و آنرا 

بلكه بروايت دختر بها توسط بالنفليد اين ادعهاي من  جشن گرفته وبا بوق و كرنا نقل مي كنند اعالن عمومي نبوده

سال داشته و چند نفر اطرافيان مانند او نا بالغ بوده كه قبال زمينه  76يظهريت فقط به عبدالبها كه درآن موقع كمتر از 

 بوده. خبرآنها رامستعد كرده بودند و موضوع چنان سري بوده كه حتي يحيي نيز حدود يكسال از اين ماجري بكلي بي 

يعني بعد آنكه از بغداد باسالمبول و از آنجا به ادرنه ميروند در اينجا بخالف آنچه كه عبدالبهء مينويسد كه يحيي       

طغيان نمود، در حقيقت اين بها بود كه طغيان علني خود را به يحيي اعالم و طبق گفته دختر بها توسط بالنفيلد طي 

علني و رسما ببرادرش مي فرستد و در حقيقت در اين موقع است كه يحيي بادعاي علني  لوحي ) لوح امر( ادعاي خود را

 و خيانت برادرش مستحضر مي شود و شروع بايستادگي بيشتر مي كند.

ولي چون بها استادانه و قبال بطور مخفيانه زمينه را مهيا كرده بود عليهذا تفرقه كلي بين بابيان ايجاد گرديده جمعي        

ور بها جمع وعده پيرو يحيي باقي ميمانند و كشمكش واختالف بين آنها چنان شديد و مزاحمت چنان توسعه مي يابد بد

كه حكومت محل مجبور بجدا كردن آنها و اعزام هر دسته به نقطه دور از هم ميگردد، بها و همراهان را به عكا و يحيي 

 و يارانش را به قبرس اعزام ميدارد.
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 :18اهد اين مطالب را طبق گزارشات ورقه عليا دختر بها در كتاب بعدي بالنفيلد دنبال كنيد ص اكنون ش      

در ايام توقف در اين باغ بود كه نامبرده به پسر ارشدش و چند نفر از دوستان اعالم داشت كه اوست من يظهره هلل »

 «.وبياد بود اين واقعه جشن رضوان تأسيس گرديد

 ل منيره خانم اعالم اين موضوع را فقط به عبدالبهاء اختصاص داده و ذكري از سايرين نمي كند.از قو 80ودر ص       

 :16ص       

 «ويحيي بهيچوجه از اعالن رضوان اطالعي نداشت.» 

 :90ص       

ه اهلل ك وقتي ما به ادرنه رسيديم... در اين وقت بهاء اهلل طي يك اعالميه كاملترين اعالم داشت كه اوست من يظهره»

باب مبشر او بوده و لوحي در اين باره نوشت ) لوح امر( وكاتب خود را مأمور نمود تا آنرا برؤيت يحيي ازل برساند و او 

بسيار غضبناك گرديده واز حسد ميخواست... پس بهااهلل را به مهماني دعوت و باتفاق از يك بشقاب غذااستفاده مي 

روز شديدا مريض گرديد... بها هر  77م توأم كرده بود كه بر اثر  آن بهاء اهلل مدت كردند در حالي كه يحي نيم آنرا باس

گونه مراوده فاميل را با او ممنوع داشت... در اين ايام بر اثر مزاحمتهائي كه مستمرا صبح ازل فراهم مي آورد دولتيان را 

 حوصله بسر آمده و تصميم بسرگوني محبوب يكتا و فاميل او گرفتند.

مضافا براينها بطوريكه در نامه هاي سابق نيز نوشتم اگر باب مبشر بها بود وهمه اين سوداها بخاطر او بود ديگر چه        

الزم بود بها قسم ميخورد كه اگر ناطق مشاهده ميكرد اقدامي نمينمود ويا آنكه چه لزومي به اتخاذ تصميم بنجات قوم 

وقهرا بايستي اقدام مي نموده وبعالوه چرا مال حسين او را باسم و رسم نمي  بابي بود تمام اين سوداها بخاطر او بوده

شناخته و وقتي بطهران مي آيد تا ياران و همدستاني بدست آورد بطور كلي در جستجوي پسران ميرزا بزرگ بوده نه 

 كرده شخصي بوده كهجوياي شخص ميرزا حسين علي و تصادفا با كسي كه از او درباره پسران ميرزا بزرگ تحقيق مي 

ميرزا حسين علي را مي شناخته است و بطوريكه در نامه هاي سابق اشاره كردم مالحسين در جستجوي اشخاصي بوده 

كه بافكار شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي آشنائي داشته و نزديك بافكار آنها باشد تا آسان تر بتواند بجلب آنها 

ا حسين علي ، بطور كلي جوياي اوالدميرزا بزرگ بود واصوال مأموريت مال حسين پردازد و شنيده بود كه شخص ميرز

 نيز مخصوص تهران نبوده بلكه نقاط متعددي را براي مالقات شيخيان بايد ميرفته واز جمله آنها تهران بوده است.

 مينويسد: 81شاهد آنكه در شرح اين قضايا نبيل در ص        

 عالميان بسوي اصفهان رهسپار شد. مال حسين حسب االمر موالي»

 :89ص      

از جمله نفوسي كه در اصفهان مومن شدند ميرزا محمد علي نهري و برادرش ميرزا هادي وميرزا محمد رضا پا قلعه »

بودند جناب مالصادق مقدس خراساني نيز درآن ايام بتصديق امر مبارك فائز شد مشاراليه پيوسته منتظر ظهور موعود 
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تعاليم سيد كاظم رشتي بود... مالحسين از اصفهان بكاشان رهسپار شد... امر مبارك را... بسيد عبدالباقي كه بر حسب 

از علماي شيخيه بود ابالغ فرمود... مالحسين ازكاشان بجانب قم رهسپار شد و لكن استعدادي در مردم آن شهر نيافت 

بجانب طهران عزيمت فرمود ودر يكي از حجره هاي مدرسه  و فقط ببذر افشاني قناعت نمود از شهر قم جناب مالحسين

ميرزا صالح معروف بمدرسه پامنار منزل اختيار نمود ومدرس آن مدرسه را كه از علماي شيخيه و موسوم به حاجي ميرزا 

گمان  محمد خراساني بود بامر مبارك دعوت كرد... حاجي از قبول امر اهلل امتناع ورزيد ..وبمال حسين گفت ما چنان

ميكرديم كه بعد از وفات سيد كاظم رشتي شما بري ترقي و تعالي امور فرقه شيخيه قيام خواهيد كرد... حاال مي بينم 

كه آنچه مي پنداشتم غلط بوده... اگر شما باز هم بنشر اين عقايد باطله كه از آن سخن ميگوئيد بپردازد بيقين بدانيد 

بح زود از منزل خود خارج مي شدند و يكساعت از شب گذشته بمنزل برمي كه طريقه شيخيه را در طهران هر روز ص

گشتند... مالمحمد معلم نوري كه از پيروان شيخ و سيد بود چنين حكايت فرمود من از شاگردان حاجي ميرزا محمد 

ا ايت محبت مرخراساني بودم و در همان مدرسه منزل داشتم  تصميم گرفتم مالحسين را بتنهائي مالقات كنم... با نه

پذيرفت ... چون استعداد مرا ديد فرمود حاال فهميدم چرا در اين مكان مقدس نازل كردم ... اگر چه استاد شما بي انصافي 

كرد اما من اميد دارم شاگردانش برخالف او به حقيقت امرآشنا شوند بعد فرمودند اسم شما چيست و موطن شما كجاست 

معلم موطنم نور در ايالت مازندران مالحسين فرموده آيا امروزه از فاميل ميرزا بزرگ  جواب دادن اسمم مال محمد شغلم

نوري كسي هست كه معروف باشد... گفتم آري در ميان پسران او يكي از همه ممتاز تر ...اسم مباركش حسينعلي است 

بمنزل او ميروم فرمود آيا ميتواني  ... مال حسين... فرمود گمان مي كنم زياد بمالقات او نائل ميشوي گفتم بلي اغلب

امانتي از من بايشان برساني گفتم البته ... مالحسين لوله كاغذيكه ميان قطعه پارچه پيچيده شده بود بمن داد و گفت 

اين را بايشان بده و هر چه فرمودند براي من نقل كن... حضرت بهاء اهلل ... لوله كاغذ را باز كردند و بمندرجات آن نظر 

كنده.... بعد از قرائت چند فقره بهمراه خود توجه نموده گفتند موسي چه ميگوئي آيا هر كس بحقيقت قرآن قائل باشد اف

 واين كلمات را از طرف خدا نداند از راه انصاف و عدالت بركنار نيست.

يقان يد بفرستيد واو از ادرست مثل اينكه في المثل ايقان را توسط رفيقي براي شخصي كه خود وسيله مالقات ندار       

البته در پي اين موضوع گفتگوئي نيز در ميان آمده و مالحسين  -خوشش بيايد حكايت مالحسين و معلم و بها همين بوده

بها را با اميدواري هائي نيست بآتيه بدسته خودشان جلب و او را تشويق بحركت بمازندران وجلب ياراني در آن قسمت 

 آن كرده است ، آيا كسي كه من يظهره اهلل است و باب مبشر او، اين چنين وارد دسته خود ميشود؟نموده وبها نيز اقدم ب

اين مطلب را هم گوشزد نمايم در اوايل ايامي كه بها ميخواسته است رياست بابيان را بدست بياورد هنوز در فكر        

كم در مغز او وار شده و سپس شروع به تبليغات از اين اينكه بگويد باب مبشر او بوده نبوده است، اين فكر بعدها و كم 

 راه نموده است.

هجري نيز اصوال تبليغات بعنوان بابيت بوده وبها سمت رهبري و رياست و مرشدي  7100كما اينكه تا حدود سال       

عكس بها كرده باشد ولي ب قسمتي از بابيان را داشته و در تاريخ نبيل محلي را بياد ندارم كه ذكري از باب بعنوان مبشر

 بالنفليدي ذكري از باب نمي كند مگر اينكه او را مبشر بها نام مي برد.

چاپ جديد( بها مي  161درج است ) صفحه  171مالحظه كنيد در لوح اتحاد كه در مجموعه ادعيه محبوب ص         

 گويد:

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

كه از اين بحر خليجهاي اليتناهي برده اند... يك خليج  شريعت رسول اهلل روح ما سواه فداه را بمثابه بحري مالحظه نما»

شيعه يك خليج سني يك خليج شيخي يك خليج شاه نعمت اللهي يك خليج نقشبندي يك خليج مالمتي يك خليج 

جاللي ...باري اين اختالف اعمال سبب تزعزع بنيان امراهلل شده اي اهل بيان بشنويد نداي مظلوم را مثل احزاب قبل 

مبتال نكنيد ... لعمراهلل اگر ناطقي مشاهده مي شد ويا قائمي ديده مي گشت اين عبدبه كلمه تكلم نمي نمود  خود را

 « مقصود آنكه حق جل جالله او را بدست اين قوم نميداد يعني اهل بيان.

قسيم شده اند شما لطفا در اينجا كمي انصاف بخرج دهيد، بها مسلمين را مالمت مي كند كه به شعب مختلفه ت      

وباختالف و انشقاق گرائيده اند وخود سعي ميكرد شعبه جديد بابي رابكرسي نشانده و اضافه بر آن نيز خود هم شعبه 

 ديگري درآن داير نمايد كه موفق شدو شد حزب بهائي و بعد مردم رابدوري از شقاق و اختالف وبسوي اتحادميخواند.

سيحيت و فرق متعدده آنرا باتحادميخواند يعني ميگويد همه بيائيد كاتوليك درست حكايت پاپ است كه عالم م       

شويد واز من اطاعت كنيد اگر چه او تا حدودي حق دارد زيرا كليه ساير فرق از كاتوليك منشعب شده اندولي همين 

د ادعاهايش كه دم از آقاي بها قبل از ادعاي خودش وقتي دم از اتحادميزد ميخواست مردم همه بيايند بابي شوند وبع

اتحاد ميزند ميخواهد همه بيايند بهائي شوند يعني بروند زير علم او سينه بزنند وشعبه جديدي را كه بها داير كرده 

تقويت كنند و خجالت نمي كشد كه كسي باو بگويد آخر آقاجان تو كه ايجاد فرق را ايراد ميگيري چرا خود به تشكيل 

ه هيچ محل لزوم نميباشد و جز اختالفي جديد و بكرسي نشاند ن مطالبي بي سرو ته فرقه جديد مبادرت ميورزي ك

 باري ديگر بثمر نميآورد.

ولي اين آقا اينقدر از خود راضي بود كه بعلت آن چشم بسته رهبران و مومنين ساير فرق را مردمي نادان و خود را        

 بزگترين دانايان فرعون زمان مي پنداشت.

 

 فرعونیتآرزوي 

پادشاه فرانسه، يكي از راهزنان ، يكي از سربازان پادشاه را لخت كرده و لباس و اسلحه او  77ميگويند در زمان لوئي      

را پوشيده و به ميخانه در كنار جاده وارد ميشود وبا دادن وجهي زياد مشروبي مي طلبد چون جامي مي نوشد از صاحب 

 كيستم؟ميخانه سؤال مي كند: ميداني من 

 صاحب ميخانه مي گويد: بحسب لباس بايد از لشگريان پادشاه باشي.     

 دزد مي گويد : بلي درست فهميدي، بعد جام ديگر شراب كه مينوشد، مي پرسد: ميداني من كيستم؟     

 صاحب ميخانه ميگويد گفتي كه سربازي از لشكر پادشاهي.

دزد ميگويد نه، من نخواستم ترا بترسانم من يكي از افسران لشكر او هستم، و بعد نوشيدن جامي ديگر مجددا      

 ميپرسد من كيستم؟
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صاحب ميخانه مي گويد: گفتيد كه افسري از لشگريان پادشاهيد ، دزد ميگويد: نه اگر از اول حقيقت را ميگفتم تو       

 ن سردار كل لشگريان پادشاهم.دست و پاس خود راگم ميكردي م

صاحب ميخانه ساكت نشست و چون دزد جامي ديگر نوشيد ديگر باره پرسيد كه آيا صاحب ميخانه ميداند او       

 كيست؟

 صاحب ميخانه ميگويد : فرموديد كه سردار كل لشگريان پادشاهيد.      

م طاقت شنيدن آنرا نداشتي و همانا از لرزه كه براندامت دزد گفت: نه چنين است، تو اگر از اول ميدانستي من كيست      

ميافتاد قدرت ايستان در پيشگاه من و پذيرائي از مرا نداشتي و من نخواستم دفعه واحده چيزي بتو بگويم كه ياراي 

 شنيدن آنرا نداشته باشي پس حال بدان كه من خود پادشاهم.

از جلوي دزد برداشت و رفت دزد فرياد كشيد اين چكار است كه  در اين مقام صاحب ميخانه فور ظرف شراب را     

ميكني؟ صاحب ميخانه گفت مي ترسم اگر جرگه ديگر بنوشي ادعا كني كه مسيح هستي و بعد هم ادعاي خدائي نمائي 

 ه بردند.را گرفتو تكليف مرا زياد كني و اتفاقا در اين هنگام گروهي از سربازان پادشاه كه در تعاقب او بودند رسيدند واو 

حاال حكايت عينا حكايت باب وبهاست بتدريج كه توفيق مييافتند افرادي را فريب داده وبخود جلب نمايند مانند       

جرعه شراب آن دزد مست و براثر مستي ، مقام جديدي را ادعا نموده و داعيه خود را بعد هر مستي باالتر مي بردند و 

بابا چرا از اول يكجا نگفت فالنم بابيان و بهائيان دفاع كنند كه آخر مردم طاقت شنيدن  چون اكنون كسي ايراد گيرد كه

 و استعداد فهم آنرا ندارند و بايد بتدريج تفهميم شود.

مثال باب اول ميگويد باب امام غائب است بعد يك جرعه و مستي، ميشود خود امام غائب، بعد يك جرعه ومستي       

رب اعلي و غيره و البد توجه داريد كه نقطه اولي همانا نقطه اوليه است كه جميع كائنات از آن مي شود نقطه اولي، 

منشعب ميشود، يعني خود خدا كه اينها همه از جمله اطالقات الوهيت است وباب ديگر فرصت نيافت كه قلمفرسائي 

را از جلوي او برداشتند و سربازان  بيشتري در تشريح و توضيح مقام شامخ الوهيت ادعائي خود نمايد و زود شراب

 پادشاهي كار او را ساختند.

ولي بهاي زبر دست فرصت يافت كه جرعه ها بنوشد و با تبحر تمام هر دم مرتبه ادعائي را باال برده و عاقبت ادعائي       

 خدائي را ناچيز ديده و دعوي خدائي خدايان را نمايد.

قبل از تاريخ نبيل شاهد آوردم بالفاصله بعد اعدام باب ادعا مي كند كه مظهر حسين يعني ابتدا بطوريكه در صفحات       

است چون در بين بابيان افرادي مانند طاهره و مالحسين بشرويه و قدوس و غيره هر يك مدعياتي چون رجعت دختر 

وع كرد براي اينكه از آنان عقب پيغمبر اسالم و خود رهبر اسالم ويا اول امام شيعيان و غيره نموده بودند بها نيز شر

نماند خود را رجعت حسيني ناميدن و بعد ديد اگر چه اين ادعا براي جلب شيعيان خوب است ولي موفقيت درآن سريع 

نخواهد بود و مستي الزم را نخواهد آورد پس تصميم گرفت خود را من يظهره اهلل معرفي كند زيرا چون باب ميدانست 

داشت و باالخره روزي اين عالم را خواهد گذاشت و الجرم روزي كسي ادعائي خواهد نمود  پس  كه عمر جاودان نخواهد

بطور كلي اشاره به كسي نموده بود كه خدا از او ظاهر خواهد كرد بدون اينكه كمترين نظر خاصي بفرد يا افراد بخصوص 
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باب بشارت بدان ميدهد( مشخصات بسيار كمي ) پي نوشت كتاب : باب درباره من يظهره اهلل )موعودي كه [داشته باشد 

در كتاب بيان فارسي داده است كه همين مقدار كم هم بهيچوجه باميرزا حسينعلي تطبيق نمينمايد مثال در كتاب بيان 

 لقب من يظهره اهلل را قائم ميداند و چنين مينويسد: 710فارسي صفحه 

 «اسم من يظهره اهلل من بعد بلقب القائم ان اهلل قد امر بان تقيموا من مقاعد كم اذا سمعتم»

سال )عدد كلمه مستغاث( پس از ظهور خود  7007سال) بعدد كلمه غياث يا اغيث ( الي  7177وظهور او را در فاصله       

 ميداند.

 بيان فارسي( 700و  17و 97)صفحات  

ه اهلل معرفي ميكند و بشارات باب را بخود معذلك ميرزا حسينعلي پس از مرگ باب بفاصله كوتاهي خود را من يظهر      

و بها از اين موضوع استفاده و ادعا مي كند اين من يظهره اوست وبا تفسيرات سست مطالب باب آنها   ]مربوط ميداند!!( 

 را بخود مي چسباند.

 مثال همچون شعراي عارف مسلك كه دائم در وصف خدا شعرها ميسرودند في المثل از حافظ :      

 هان خرم از آنم   كه جهان  خرم از اوستبج

 عاشقم  برهمه  عالم كه همه  عالم از اوست

وامثاله ، باب هم از اين قبيل مطالبي كلي داشته وبها ادعا مي كند اين اشارات باب راجع باوست و اسم بها را هم       

 روي خود ميگذارد تا ازاين راه نيز مشمول بعضي ديگر اشارات باب شود.

باري بها با هر ادعائي كه ميكرد و چند نفر ساده لوح را بقبول آن موفق بجلب ميشد همچون اثر آن شراب براي آن       

 دزد كذائي مست تر شده و بدعاوي مهمله و توخالي ديگر مبادرت ميورزيد.

ورد ح بسيارند و ميتوانند ميعني بعد بفكر مي افتد كه در بين زردشتيان و يهوديان و مسيحيان نيز افراد ساده لو     

استفاده قرار گيرند ولي اگر بخواهيم اول آنان را مسلمان و بعد بابي نموده و رجعت حسيني ومن يظهري را بآنها تحميل 

 كنيم عملي نبود ه پس بهتر است يكباره بگوئيم كه موعود خود آنها هستيم.

پس شروع است كه بگويد شاه بهرام است، موسي است و برگشت مسيح است و بعد باينهم اكتفا نكرده چون مست      

تر شد يكباره آن گفت كه صاحب ميخانه بيم داشت از آن دزد بشنود يعني گفت در قرآن ذكر روزيست كه خدا ميآيد 

بعد چون مورد ايراد قرار گرفت كه بابا جان اين مطلب را  و مالئكه در صفها و آن روز امروز است و من خود خدا هستم و

كه باب گفته خود را خدا و بابيان را مالئكه ها آورده) اين قسمت را شاهد از نبيل آوردم در صفحات قبل( پس اين ديگر 

 چه ادعائي است دراينجا يك باره پرده را پس زده و ميگويد همه خدايان بنفس او خدا ميشوند. 

 انكه در قصيده ورقائيه ميگويد:چن     
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 «و كل الربوب من طفح حكمي تربت كل   االلوه  من رشح  امري  تالهت » 

 خالصه ميگويد خداي خدايان است وسازنده و بوجود آورنده رب ها.     

سي ه با موحاال خود شما به ابتذال كلمه خدا بدينصورت پي بريد كه فردي چون بها ميآيد ميگويد من خدا هستم ك     

در كوه طور سخن گفتم من هستم كه رهبر اسالم را به پيغمبري مبعوث كردم من هستم كه مسيح را از روح القدس 

 خلق نمودم شما به بينيد مطالب با اين وضع چقدر مبتذل و مهمل ميشود.

دم هل من يزيد ميزده و اصوال  آنچه مسلم است اينست كه بها تنها برياست حزب بابي و راندن برادر قانع نبوده و هر     

طبق قرائن و امارات بطوريكه در سابق نيز اشاره كردم بها شخصي بوده جاه طلب و درآرزوي شاهي يعني تكيه زدن 

برمسند عزت و تصاحب القاب و كسب شهرت و تظاهر بداشتن نسب عالي و غيره و حتي اين فكر در اوالدش نيز رسوخ 

و ساير تذكره نويسان فرمايسي او عمل كرده اند واو را با حسب و نسب عالي ذكر و تشريفات  نموده تا آنجا كه عبدالبهاء

 مرسوم حكمرانات مستبد و امثاله را كه طولي نكشيد منسوخ شد براي او قائل شده اند.

اه خيمه شب وحال آنكه اگر واقعا پايه دانش و معرفت او بدان قدر بودي كه خود گفته رسوم حكمرانان چون دستگ     

بازي است اگر واقعا بدان معتقد بود واز روي حقيقت اين بيان را ميكرد و نه از راه تزوير و ريا ميبايستي سعي كند كه 

تقليد از آنها ننمايد و بروش آنان فرموديم فرموديم نگويند و پسرش نگويد اذن نميفرمودند كه حاكم بمالقات آيد يا 

كايت مي كنند چنان حكايت نكنند كه فردي بمالقات شاهي و بدرباري پر از تشريفات وقتي مالقات افراد را با او ح

 ميرود نه بمالقات عالمي واقعي و منطقي حقيقي.

 براي اينكه نمونه از اين قبيل تبليغات را توجه يابيد يك حكايت براي شما نقل مي كنم:    

يا عبادي الذين » وزي داخل مسجد شد قاري ميخواندروزي عبدالبها خطاب بمريدان ميگويد شخص نحرير صديقي ر»

به مجرد استماع نعره لفلك اثير رسانيد كه يا بشري ويا طوبي كه ما را « اسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من رحمه اله

بندگان خطاب نموده و چنين افتخاري داده و بيهوش شد، حال عبدالبهاء شما را به اي بندگان جمال قدم خطاب مي 

 د مالحظه كنيد چه افتخاراست وچه موهبت بايد باوج آئيد.كن

ومن اگر بخواهم همه شواهد اين موضوعات را براي شما نقل كنم مطلب بدرازا مي كشد و ارزش ندارد ولي از راه      

 نمونه دو اشاره ديگر ميكنم مثال مالحظه كنيد عبدالبها در شرح حال او چنين مينويسد:

 مقاله: 80ص     

واني بود از خاندان وزارت و از سالله نجابت... هر چند جامع علو نسب و سمو حسب بود واسالفش در ايران مشاهير ج»

رجال و محط رجال بودند لكن از دودمان علما و خاندان فضالنبود... بر نهج اجداد تدرج در مراتب عاليه نخواست و ترقي 

 «به مقامات فانيه نجست...

 :67ثل نبيل در ص ويا آنكه في الم    
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روزي حضرت بهاء اهلل اين بيانات را فرمودند... وزير مرحوم منزلي عالي داشتند جناب وزير بواسطه ثروت زيادو نجابت »

سال افراد عائله...با  70نسب و شرافت حسب.... در نظر اشخاصي كه ايشان را مي شناختند بسيار محترم بودند مدت 

گذراندند ....دشمنان جناب وزير و نفوسيكه بايشان حسد مي بردند سبب شدند كه منصب نهايت شادكاني.... روزگار 

حكومتي نيز از ايشان مسلوب شد ايشان در دربار ايران تا آنوقت داراي مناسب عاليه بودند ولي فساد اعدا و تفتين 

 «حسودان سبب بركناري ايشان از وظايف حكومتي گرديد.

 :61وبعد در ص      

سياري از اعيان و اشراف آن ناحيه) نور مازندران( بحضور مبارك شتافتند.... منتظر بودند كه از ايشان اخبار تازه عده ب»

راجع به دربار شاه و امور مملكتي و اقدام وزراء و غيرها بشنوند زيرا حضرت بهاء اهلل در طهران مورد توجه و احترام 

 «ند.درباريان و معاريف بودند ومركزيت مهمي داشت

گذشته از اينكه بطوريكه در صفحات قبل هم براي شما نوشتم اين موضوع اسناد وزارت بپدر بها از جمله مطالب      

مكذوبه و تبليغاتي و مبالغه است و در اينجا نيز خود متن گفتار بها اين مطلب را ميرساند كه بطوريكه قبال هم آورديم 

دولتي و يا دربار سمت منشي گري و يا امثاله را دارا بوده وحضرات براي  منتهاي موضوع آنست كه نامبرده در دوائر

اينكه خود را بزرگ جلوه دهند اين پست را بوزارت كشانيه اند خاصه آنكه بقول شخص بها اين تصدي نيز دوامي نداشته 

 از آن شده است. و دور آن بسيار كوتاه و موقت بوده است معذلك مالحظه مي كنيد حد اكثر استفاده تبليغاتي

اگر چه اين موضوعات ارزش بحث را ندارد ولي چون نوشتم كه داستان از باي بسم اهلل تا تاي تمتش همه دروغ و      

 مزخرف و توخالي است از اينجهت است كه اين موضوع را نيز تجزيه مي كنم.

نجابت واصالت ميدانند و بالفاصله  آن را مقام فانيه  باري خود بها و عبدالبهاء وزارت را در جائي مقام عاليه و اثر آنرا     

ميشمارند ولي چون ميخواهند بها را بستايند ميگويند از خانواده وزارت بود وبدين سبب از سالله نجابت يعني هر كس 

نجابت از خانواده وزارت است از سالله نجابت است وداراي حسب و نسب عالي و اين وزارت همان وزارتي است از سالله 

است و داراي حسب و نسب عالي و اين وزارت همان وزارتي است كه حاجي ميزا آقاسي و ميرزا تقي خان صدراعظم نيز 

اعظم آنرا داشتند و كليه سران بهائي و جميع بهائيان، آنها و امثال ايشان را كه بابابيت و بهائيت مقاومت ورزيده اند 

وصاحب اغراض شخصي و مردمي جاهل ونادان و مضر بمصالح مملكت اشخاص پس فطرت و دون همت و جبون وخائف 

 معرفي نموه و مينمايند.

واز طرفي برادرآن جناب وزير كه بها آن چنان بوصفش جمله پردازي و قلمفرسائي ميكند همان عزيز نام است كه      

برادر آن آقاي بها وزير زاده و صاحب  نبيل او را بجهالت و پستي ياد نموده و تقبيحات بي شمار را از او ذكر ميكند و

حسب ونسب عالي و نجابت واصالت خانوادگي و موروثي كه عبدالبهاء وخود بها ونبيل آنچنان در اطراف او قلمفرسائي 

مينمايند يحيي ازل است كه همين اشخاص او را به فطرت پست و دنائت ذات و عدم لياقت وناداني و دوروئي وحيله 

امثاله بذكر ميآورند. چگونه است دو پس از يك پدر يكي واجد حسب و نسب عالي و اصالت و نجابت  گري و قتل نفس و

خانوادگي در ميآيد و ديگري به فطرت پست و دنائت ذات و دون همتي و ساير صفات رذيله؟ خود از اين داستانها بدانيد 
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كه برله مينويسند و چه آنچه كه عليه افراد كه تمام جنبه تبليغاتي داشته و بكلي عاري از حقيقت است چه آنچه 

 بنگارش درميآورند.

ودر اينجا مي گويد بها در طهران مركزيتي داشت ولي از طرفي مينويسد مال حسين مدتها صبح زود از خانه درميآمد      

ا همه كس همه رو شب دير هنگام بخانه بازميگشت و درجستجوي بها ميبود حاال به بينيد در طهران كوچك آنزمان كه 

ميشناخته مالحسين با آن همه شور و نشور و جديت و فعاليت نميتوانسته بهاي معروف وزير زاده صاحب آن چنان 

 مركزيت را پيدا كند!!؟

باري مقصودم از ذكر اين مطالب اثبات اين موضوع است كه بها طالب عناوين ورياست و تشريفات بوده و چون      

فته لهذا خود براي خود القاب ميتراشيده و مريدهائي چون نبيل چوپان و يا موسي برادرش كه دسترسي بدانها نمي يا

رخت شوئي و پخت و پز خانواده او را متصدي بوده وبعضي ديگر امثال آنان بدور علم او سينه ميزده اند تا آنكه كار 

ده را كرده و آن سلسله آرزوهائي را كه در صورت رياست بابيان را براي او فراهم ميآورند و او از اين رياست كمال استفا

تصرف ك سلطنت ميداشته در اينجا در بين افراد ساده لوح بموقع اجرا ميگذارد و به گنده گوئي و القاب تراشي وكر شو 

كور شو و فرموديم فرموديم ميپردازد و از اينطريق عطش آرزوي فرعونيت را كه هم ادعاي خدائي و هم عمل سلطنت 

 ه تسكين ميدهد.بود

بطوريكه در سابق اشاره كردم در قديم االيام كه هر دسته از  –شما فكر ميكنيد فراعنه چه ميگفتند و چه ميكردند      

مردمان چيزي معتقد بودند غالبا پادشاهان رئيس مذهبي نيز ميبوده اند و از جمله فراعنه نيز رياست مذهبي را واجد 

است مذهبي را داشتند مانند پيغمبران عمل ميكرده اند مثال پادشاهان بني اسرائيل كالمشان بوده اند و پادشاهاني كه ري

 كالم خدا تلقي مي شده و دستوراتشان دستورات الهي تا آنجا كه سمت نبوت و پيغمبري نيز يافته بودند.

اقل خود نزد همين رب النوعها فراعنه هم چون اظهار مينمودند كه گفتارشان گفتار رب النوعها و خدايان است وال     

باحترام ملت و يا بمنظور استثمار بيشتر آنان بزانو درميآمدند منتها خود زبان آن خدايان ميبوده اند وبجاي آنان 

 دستورات و اوامر و نواهي صادر ميكردند.

بازيها خاتمه داده و وحتي معدود يك قرن قبل از موسي فرعون وقت يعني آخِن آتِن تصميم ميگيرد بدان مسخره     

ديني بر پايه توحيد برقرار و اساس تعدد خدايان را براندازد و حتي در اين باره پيشرفتهاي شايان توجه حاصل و موفق 

بانعدام وحذف نام آنان از معابد و ساختمانها و غيره گرديده وتعليمات واساس جديدي بر اساس ماده نبودن خدا تعميم 

 دارد كه مزامير داود شبيه بدان است. و حتي مناجاتهاي بسيار

اگر چه اين فرعون با مخالفت سخت رؤساي مذهبي كه از تعدد خدايان و خداي بزرگ آن يعني آفتاب  نان ميخوردند      

روبرو شده و بعد از مرگ نابهنگامش يعني در سن سي و يك سالگي موضوع رفته رفته فراموش ميشود و فقط آثاري از 

ينست كه با آنكه فراعنه نمونه خودخواهي وادعاهاي خدائي و آن در كتيبه هاي دفن شده باقي ميماند ولي مقصودم ا

امثاله شناخته شده وباين جهات معروف گرديده اند در عين حال خود در برابر بتهائي بزانو درآمده و يا آنكه بقوه غير 

 عادي مقتدره خالقه كائنات ايمان داشته اند.
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ه فرعون تر شده وخود را خداي مجسم در هيكل بشري بشمار آورده ولي اين بهاي ما پا را فراتر نهاده و از فراعن      

كمال محضه و مصون از از خطا تلقي نموده وساده لوحان اطراف خود را بزانو درآمدن در برابر هيكل عنصري خود در 

 ايام حيات و در برابر استخوانهاي پوسيده شده اش بعد ممات امر مي كند.

ست در دفاع از اينكه اگر باب خود را رب اعلي خوانده و يا بها خويش را خداي مطلق يك بحثي دربين بهائيان ه     

ناميده اينها داراي معاني است ودر اين دفاع يك سلسله مهمالت و مطالب سست و بي اساس و دفاعي غير معقول 

 ايد شعري گفته شود كه بعدمينمايند كه فقط آنرا ميتوان سفسطه و مغلطه نام نهاد ومن از شما مي پرسم اصوال چرا ب

در تنگي قافيه اش گير كنند چرا بايد القاب توخالي و مهمل اختيار شود تا وقت جوانات و مردم بيچاره كه براي زندگي 

 خود هزار مشكالت دارند براي بحث در آنها و تعبير و تفسيرات بي معني و بي حاصل تلف شود.

ضوعها راه مبالغه مي پيمايم و مدعيات بها نه چنان است با اينكه در نامه هاي شايد شما تصور كنيد كه من در اين مو     

سابق باشاره برگذار كردم در اينجا چون محل بسط مطالب بقدر بيشتر موجود هست  اينست كه قسمتي از عين كلمات 

قضاوت وجداني شما را خواهان و بيانات بها را از آثار متعدده او كه در دست دارم بطور نمونه براي شما نقل مي كنم و 

ميشوم تا ببينيد آيا در ادوار تاريخي بشر از فراعنه وپادشاهان و كاهنان از هر طبقه كسي را مي يابيد كه چنين ياوه 

 سرائيها كرده و چنين القاب و مدعيات بي معني و توخالي براي خود انتخاب كرده باشد؟

هستم ودر يك موضوع بخصوص بيش از همه ميدانم اين يك مطلب است اگر فردي بگويد من سواد دارم من عالم      

ولي ادعاي كمال محضه و علم مطلق در تمام موضوعات بسي خنده آور بوده و مسخره آميز تر از آنكه در پي آن يك 

ت ن سال اسسلسله مدعيات مجوف و توخالي و مبتذال الوهيت و امثال آنهم بيايد تا آنجا كه حتي كلمه خدا را كه هزارا

ادياني متعدد د اثبات ازليت و ابديت و مقدس بودن آن كار كرده و آنرا نمونه قدرت محصنه و مقدس از نزول و صعود و 

 تجسم وغيره ميدانند مبتذل و بي معني جلوه گر مي سازد.

ه آنرا تخفيف ميدهد) در اقدس آنجا كه بتقليد مسلمين دستور نماز ميدهد و منتي به حساب مردم گزارده و دو وعد     

وبعد هم كه مي بيند آن سه وعده نيز با وضع امروز سازگار نيست نماز اختصاري  وضع مي كند( از براي تعيين قبله مي 

 .«اذا اردتم الصلوه ولوا وجوهكم شطري االقدس ... وعند غروب شمس الحقيقه و التبيان المقر الذي قدرناه لكم»نويسد 

ن مبلغي بيادم آمد كه وقتي مسلمين باو ايراد ميكردند كه سوسمار و سنگ ريزه به نبوت شارع در اينجا گفته آ      

اسالم گواهي ميدادند آيا اكنون سوسمار و سنگريزه به مقام بها نيز گواهي ميدهند آن مبلغ در جواب گفت يعني 

نوعي سفسطه ومغلطه است زيرا قطع  ميخواهي بگوئي من باندازه يك سوسمار وسنگ ريزه ارزش ندارم گو اينكه اينهم

نظر از صحت و سقم روايت سوسمار و سنگ ريزه اگر سوسمار و سنگ به مطلبي بزبان آيند وگواهي دهند امريست 

خارق عادت ولي اگر انساني مطلبي ادعا كند امريست طبيعي ولي براي سفسطه و مغلطه كالم آن مبلغ بسيار جالب 

 است .

واهد بگويد آيا جسد من از يك تكه سنگ سياه معمولي هم بي ارزش تر است ميخواهد بگويد وقتي حاال بها هم ميخ      

شارع اسالم تكه سنگي را كه معلوم نيست اصلش از كجاست آيا از احجاري است كه از ساير كرات بزمين افتاده و يا از 

ل آنرا آورد ه درهر حال بها ميخواهد بگويد آثار آتش نشانيهاي خود كره ارض است ويا دست انساني در هزاران سال قب
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وقتي چنين سنگي قبله قرار گيرد و مورد توجه عامه شود يعني من كه بها هستم و وجودي هستم ناطق و هزاران ادعا 

دارم از آن تكه سنگ كمترم و بعد مرگ نيز آيا استخوانهاي پوسيده من كه البد در جعبه سنگي قيمتي ويا غير آن قرار 

گرفت چه چيزي كمتر از آن سنگ خواهد داشت ؟ ! ظاهر استدالل صحيح است ولي در حقيقت اينهم نوعي  خواهد

) پي نوشت كتاب :  بايد توجه داشت كه در اسالم هيچگاه دستور پرستش و يا سجده به . [سفسطه و مغلطه است

امعه اسالمي و احترام خانه خدا) يعني حجراالسود و حتي كعبه معظمه داده نشده است بلكه بخاطر اتحاد و همبستگي ج

اولين مركز توحيدي در جهان كه براي توجه به خداوند متعال ساخته شده است( تنها بعنوان قبله و جهت در نماز قرار 

 ]داده شده است.( 

ا با نهايت ردرست است كه ملتها تكه پارچه ئي رابرنگهاي مختلف بيكديگر دوخته و بنام پرچم برسرچوبي كرده و آن      

احترام باال مي برند و براي عزت آن سرودها مي سرايند و در جنگهابراي حفظ و جلوگيري از سرنگون شدنش جانها 

ميبازند ولي آيا همه اين نقش ها و احترامات راجع ميشود به شخصي از اشخاص مثال آيا راجع است بشاه و يا رئيس اول 

جمهور مي آيند و ميروند و يا بدست افراد كشته ميشوند ولي همان افراد  مملكت ؟ ده ها شاه و نخست وزير و رئيس

آن پرچم را احترام دارند و حتي ظاهرا بعلت احترام بهمان پرچم هاست كه بقتل سالطين و رؤساي جمهور و يا وزراء 

 .  كلي نه فرد بخصوص وغيره دست ميآاليند زيرا قرار داد شده است كه آن تكه پارچه نماينده و سمبل ملت باشد بطور

اما اينكه بها زنده و مرده خود را قبله قرار داده صرفا براي تامين خواهش نفساني شخص و ارضاء شهوت احترام و      

 سجده فردي خود بوده است : 

هد فريب ددر آرزوي اقتداري كه افراد متملق در برابر آن تعظيم مي كنند بها افراد ساده لوحي را كه توانسته است      

وادار مي كند كه هر روز چند مرتبه در برابر زنده ومرده او به تعظيم وسجده در آيند واين كمان بي انصافي و سوء 

 استفاده از ساده لوحي افراد است ويا خود دليل خودخواهي و شدت جاه طلبي.

جده خويش نمايد، بعكس نوشته اند كه مسيح شما هيچ پيغمبر ويا مرد الهي را نمي يابيد كه پيروان خود را وادار به س     

پاي شاگردانش خود را مي شست و شارع اسالم در بين اصحاب شناخته نميشد ودستور داد كه مزارش قبله نگردد، 

اكنون شما خود ابتذال اين چنين دستور و آرزوي بيجاي بها را دريابيد آيا اين فرعونيتي باالتر از فرعونيت فراعنه 

 نيست.

ن يقين دارم و شما هم با يك نظر عميق باطراف خود مشاهده خواهيد نمود كه از هر صد نفر بهائي يك نفر هم بدان م     

) پي نوشت [عمل نمي كند وحكايت نماز عمال از بين رفته است و آرزوي مسجود شدن روزمره پا در هوا مانده است    

 كتاب در كتاب دروس الديانه محمد علي قائني درس نوزدهم مينويسد : 

قبله ما اهل بها روضه مبارك )قبر ميرزا حسينعلي( است در مدينه عكا كه در وقت نماز خواندن بايد روبروضه مبارك »

ت آيات و خواندن مناجات.... در بايستيم و قلبا متوجه بجمال قدم جل جالله و ملكوت الهي باشيم... اما در وقت تالو

قلب بايد متوجه بجمال قدم واسم اعظم باشيم زيرا مناجات و راز ونياز ما با اوست و شنونده جز او نيست واجابت كننده 

 «غيراونه...
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ع شماره بدي 709وبراي اينكه عبدالبهاء از قافله عقب نماند و او هم بآرزوي فرعونيت خود برسد مجله اخبار امري سال      

 ششم از قول شوقي مينويسد:

اگر در حين نماز محتاج مي بينيد كسي را پيش چشم خود مجسم كنيد حضرت عبدالبهاء را در نظر آوريد زيرا بواسطه »

  ]« (حضرت عبدالبها ميتوان با جمال مبارك رازونياز كرد.

ه شيعيان است براي خود كوچك دانسته و آنرا ترك بها اسم حسينعلي را كه تركيبي از اسامي دو نفر از بزرگترين ائم     

 نموده و براي خويش بهاء اهلل را اختراع مينمايد.

بها ميديد كه مسلمين هر روز چندين مرتبه شهادت ميدهند برسالت شارع اسالم )اشهد ان محمد رسول اهلل( وبها     

يان ساده لوح هر روز طي چند مرتبه نماز) اگر چنين شهادتي را براي خود كوچك و حقير شمرده و دستور ميدهد بهائ

 خوانده ميشد( بگويند بها خداست.

چاپ جديد( للمصلي ان يقوم مقبال الي اهلل) بياد  10ادعيه محبوب : ) صفحه  97در دستور نماز مالحظه كنيد ص      

نجا هم وقتي ميگويند مقبال الي اهلل بياوريد كه از اقدس آوردم كه دستور ميدهد براي نماز بسوي او توجه نمايند ودر اي

 يعني بطرف هيكل خدائي من(. 

 چاپ جديد(  87در متن نماز است . ) صفحه  17وبعد در ص      

 «قد اظهر مشرق الظهور و مكلم الطور.... قد اتي المالك المالك و الملكوت.     

عقيده شما جز خدا كسي ديگر هست؟ واينست آيا كسي كه در طور با موسي حرف زد و مالك ملك و ملكوت است ب     

آقاي بها كه برمردم منت گزارده و تشريف آورده؟ ودر بازديد خانه او در بغداد ) باصطالح اهل بهازيارتنامه بيت مبارك 

 بغداد( بهائيان ساده لوح بايد بگويند:

في ايامك ان تغفر لي و البوي و ذوي  يا الهي اسئلك بهذا البيت الذي يتغير في فراقك و ينوح لهجرك و ماورد عليك»

 «.قرابثي والمؤمنين من اخواني ثم اقض لي حوائجي كلها بجودك يا سلطان االبهي

 چاپ جديد( 707ادعيه محبوب( ) صفحه  67) ص      

و  -اواز فراق كيست كه خانه رنج مي برد و نوحه مي كند از به -مالحظه كنيد كيست كه درآن بيت ساكن بوده؟ بها     

وبعد هم موضوع مسخره آميزتر آنكه باينوسيله حوائج را از او ميخواهد و غفران برادر « يا الهي است» خطاب خواننده 

 ديني آيا اين فرعونيتي باالتر از فرعونيت فراعنه نيست؟

 مجموعه الواح بها(  71وبعد در لوح عصمت مالحظه كنيد) ص     

و اضلوا الناس و اليشعرون يعبدون االوهام و ال يعرفون ... نبذوا بسحر مسرعين الي الغدير قد  انكروا  فضل اهلل .... ضلوا » 

وال يعلمون ... قل تاهلل قداتي الرحمن بقدره و سلطان....قد ظهر من كان مكنونا في العلم ... قل هذا يوم بيه استوي مكلم 

الناظر الي افق االمر اعلم اراده اهلل لم تكن محدوده بحدودات  الطور علي عرش الظهور و قام الناس هلل رب العالمين ... ايها
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العباد انه ال يمشي علي طرقهم الكل ان يتمسكوا بصراطه المستقيم انه لو يحكم علي اليمين حكم اليسار او علي الجنوب 

 الهي الهي الحمد لك بمادحكم الشمال حق ال ريب فيه.... انه ما اتخذ لنفسه في العصمه الكبري شريكا وال وزيرا ... قل 

للتني اليك ... انت الذي فتحت باب العلم علي وجه عبادك لعرفان شمس جمالك و وعدت من علي االرض في كتبك 

وزيرك و صحفك بظهور نفسك ... كما اخبرت به حبيبك الذي به اشرق نيرا االمر من افق الحجاز ... يوم يقوم الناس لرب 

 «بعهدك العالمين ... اشهد انك وفيت

مالحظه كنيد ميگويد كه شارع اسالم بآمدن خدا وعده داده و بمريدان ساده لوح ميگويد بگوئيد كه شهادت ميدهم       

كه خدا يا وفا كردي بعهدت و آمدي وحاال هر مذهب وهر دسته هر چه دارد مانند يك بركه آب است و آنچه بها بتنهائي 

گمراه است و گمراه كننده مردم وعبادت كنندگان اوهام و ظنون واراده  دارد درياي بي انتها و هر كس او را قبول نكند

 بها محدود بحدودات بشري نبوده و آنچه حكم كند همان صالح است و لو آنكه بگويد شمال جنوب است.

 تمام مناجاتهاي كه وضع كرده تا بهائيان بخوانند همه خطاب بخود اوست.      

 جه كنيد. از جمله در اين مناجات تو      

 چاپ جديد (  117ادعيه محبوب.) صفحه  101ص       

پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمدو ثنا و شكر وبها ترا سزا است كه گنج شناسائي را در دل وديعه گذاردي ... توئي 

كه ز نداشت در حينيتوانائي كه قوت و شوكت عباد ترا ضعيف ننمود و لشكر غفلت و عسگر غرور و ثروت ترا از اراده با

سهام ضعيفه و بعضها از جميع جهات طيار باستقامت تمام قائم و بما ينبغي قائل ظلم فراعنه ترا از گفتار منع نكرد و 

 « قهر جبابره از اراده غالبه منع نساخت. 

 اين خطاباتآيا كيست كه مدعي است با وجود استقامت وضديت اشخاص به تبليغ مدعيات خود مشغول بوده؟ آيا      

جز به خود بها به مرجع ديگري ميتواند تلقي گردد؟ آيا اينها مطالبي است كه بآن خداي غيب اليدرك و مقدس از همه 

 اين مطالب گفته شود؟ آيا اينها فرعونيتي فرا تر از فرعونيت فراعنه مذكوره توسط خود بها هست يا نه؟

راعنه و يا بزرگترين ديكتاتورها سالطين اعم از روحاني و سياسي بچنين لطفا تحقيق كنيد به بينيد آيا هيچيك از ف      

بيانات مهمله و توخالي و سراپا بي معني زبان گشوده اند: تا آنجا كه عبدالبهاء را از مهمل بودن اين مطالب شرم آمد ه 

ينه تجلي مي كند خدا نيز در و در صدد چاره جوئي افتاده ودر مقام تفسير آنها برآمده ميگويد همچنانكه خورشيد درآ

هيكل بها تجلي كرده و همچنانكه خورشيد از محل خود تنزل ننموده بلكه صرفا انوارش در آينه جلوه گر و آنرا در آينه 

مجسم ساخته خدا نيز در هيكل بها آن چنان تجلي نموده اين نيز سفسطه و مغلطه بيش نبوده و نميتواند پرده بر روي 

 مزخرفات بكشد.اينهمه مهمالت و 

زيرا درست است كه عكس خورشيد درآينه ظاهر ميشود ولي ما هيچگاه نميتوانيم آينه را خورشيد و نفس خورشيد         

بناميم و يا حرارت سوزاننده و قوه حيات بخش خورشيد را بآينه نسبت دهيم؟ يا آنكه بجاي اينكه بگوئيم آينه را بياور 

د را بياور خورشيد را ببر ويا آنكه در برابر آينه با وجود انعكاس خورشيد درآن زانو زده و يا آينه را ببر بگوئيم خورشي

بگوئيم اي خورشيد ما را گرم كن و انتظار چنين گرما را نيز از آن داشته باشيم؟ ) گو اينكه امروزه دستگاههائي ساخته 
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اده مي كنند ولي اين موضوع ربطي به مثل ما و تجليات اند كه قواي آفتار را گرفته و از حرارت آن در موارد بسيار استف

وغيره ندارد( اين قضايا بهيچوجه قابل تشبيه نيست اين تجلي بقول عرفا در كل اشياء هست اعم از جماد نبات و حيوان 

نام  دارد وانسان و اختصاصي ببها ندارد خالف ادب است العياذباهلل آيا ميتوانيم روي اين اصل كه خدا در هر چيز تجلي

گاو را هم خدا گذاريم؟ نام خر و سگ را هم خدا گذاريم ؟ وبالنتيجه طبق قانون كلي رياضتي كه ) دوچيز مساوي باثالث 

 خود متساويند ( پس بها هم ميشود گاو و سگ واالغ و شپش و كرم و يا بقول خودش كلب و ذئب حمار و جعل.

ع مبتذل ميشود.) عبدالبهاء هر جا مناسب بوده ازاين موضوع پا را فراتر اينجاست كه ميگويم اسم خدا با اين وضو       

 گذارده و وي را ذات خدا ميداند.

 نصراهلل رستگار از قول عبدالبهاء چنين مينويسد: 79در كتاب تاريخ صدر الصدور صفحه       

 «اين نير قدم را اشراقي وغروبي نيست.چه كه اين ظهور اعظم نفس ظهور اهلل است نه بعنوان تجلي و مجلي و نور »..... 

 نيز از قول عبدالبها نقل مي كند: 701ودر صفحه        

اي مقبل الي اهلل و منقطع الي اهلل مقام مظاهر قبل نبوت كبري بود ومقام حضرت اعلي الوهيت شهودي ومقام جمال » 

 « (وهيچ تأويل و تفسير ي ندارد.اقدس احديت ذات هويت وجودي و مقام اين عبد عبوديت محضه صرفه بحته 

بها خود را خدا ونفس خدا ناميده و مالك ملك و ملكوت آورده و خود را بعنوان خدا مخاطب مريدان خود ساخته و        

اراده خويش را نفس اراده الهي گنجانده و ميگويد همه مردم گمراهند مگر آنان كه از من تبعيت كنند وهر كس از تبعيت 

 ارد فردي جاني و شريرو پست نهاد و رذل بوده مردود است.من دست بد

 ابتداي اقدس را بياد بياوريد كه ميگويد:     

ان اول ماكتب اهلل علي العبادعرفان مشرق وحيه ومطلع امره الذي كان مقام نفسه في عالم االمر و الخلق من فاذبه قد »

 بكل االعمال.فاز بكل الخير والذي منع انه من اهل الضالل ولوياتي 

اذا فزتم بهذا المقام االسني ... ينبغي لكل نفس ان يتبع ما امر به من لدي المقصود النهما معا ال يقبل احدهما دون       

 «.اآلخر

 مجموعه الواح مبارك بهاء اهلل (  1در تجليات ميگويد) ص      

تجلي اول... معرفت حق جل جالله بوده و معرفت سلطان  منهم من قال انه ادعي الربوبيه ... بيانات رحمن را بشنويد....» 

قدم حاصل نشود مگر بمعرفت اسم اعظم اوست مكلم طور كه بر عرش ظهور ساكن ومسئوليست اوست غيب مكنون 

 وسر مخزون كتب قبل وبعد الهي بذكرش مزين.

گويد چون معرفت خدا حاصل از شما مي پرسم اين اسم اعظم كيست جز اينست كه مقصودش خودش ميباشد مي       

نيست پس تنها راه، معرفت من است كه برعرش ظهور ساكن هستم، وقتي بشما مينويسم بها مدعي است هر چه هست 

 و نيست اوست تصور مي كنيد بدون دليل مطلبي بر روي كاغذ ميآورم.
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اينجا كه ميخواهد از خود دفاع كند وايراد مردم را كه او ادعاي خدائي كرده رد نمايد تازه ميگويد چون خدا       

شناختنش غير ممكن است پس من خدا هستم زيرا خدا در هيكل من مجسم است واين من هستم سرمكنون و غيب 

خدا در عالم باال و پائين )ميدانيد كه عالم امر  محزون، بها ميگويد اولين فريضه مردم شناختن اوست كه اوست نفس

راجع بعالم باالست وملكوت و عالم خلق راجع بعالم ملك است وناسوت( وبعد ميگويد هر كس از شناسائي واجراي 

 دستورات او خود داري كند از گمراهان است و لو آنكه واجد كليه اعمال خيريه وحسنه بوده باشد.

موضوع مستفاد ميشود اول آنكه بها نيز اعتقادي بوجود آن قوه خالقه كه نام آن خدا است نداشته از اين مطالب دو       

هر چه هست ونيست همين عالم خلقت را ميداند وخود را اشرف آن ها ميشناسد و دوم آنكه منكر آنست كه اصل در 

است واگر اين صفات در افرادي تحقق يافت  قيام انبياء و راهنمايان هدايت بشر تصفيه آنان و ارشادشان با عمال خيريه

 ديگر موضوع منتفي است.

او ناظر باين اصل نبوده وصرفا ناظر بآنست كه ادعاي اشرفيت و ارجحيت خود را برهمه بشر بكرسي نشاند و تمام        

ه واجد اعمال حسنه باشند افراد را وادارد تا او را بعنوان اله يا خود خدا بشناسند خواه احتياجي باشد خواه نباشد خوا

خواه نباشند آنچه مهم است اينست كه او را بنام خدا خطاب و بسوي او نماز و مناجات كرده واز او قضاي حاجت بخواهند 

عمل نيكو بدون عرفان و شناسائي مقام اوبي حاصل است، اصل شناسائي واقرار بمقام اوست عمل »زيرا صريحا ميگويد 

 هر چه ميخواهد باشد. 

 :979مالحظه كنيد نبل در نقل قول شخص بها چه مينويسد: ص      

شكر كن خدا را كه ترا به معرفت امرش موفق نمود زيرا هر كس بمعرفت وايمان رسيد از نفوس مقدسه محسوب است » 

 و مسلما قبل از ايمان وعرفان مصدر اعمال خيريه بوده هر چند آنها را در نظر نداشته...

 ه از ايمان به مظهر امر بي نصيبند سبب آنست كه مصدر اعمال شنيعه هستند.آنهائي ك      

توجه كنيد طبق اين بيان بها جز معدودي بهائيان در دنيا تمام سه ميليارد وكسري جمعيت مردم دنيا صاحب اعمال       

عونيت فراعنه نيست از شما انصاف شنيعه هستند واال ببها و خدائي او ايمان ميآوردند آيا اينها فرعونيتي باالتر از فر

 ميخواهم آيا اين مطالب مطالب مهمله توخالي و مزخرف نميباشد.

ومضافا برهمه اينها، اينكه مي گوئيم بها به خدائي اعتقاد نداشته و فقط متكي بخود بوده و ميخواسته است فقط       

مجموعه الواح بهاء اهلل (  19خود را بشناساند و مورد ايمان افراد ساده لوح قرار دهد اينست در همان لوح عصمت) ص

 ميگويد:

وعلما و امرا من غير ستر و حجاب قيام نمود و باعلي النداء كل را بصراط مستقيم  اين مظلوم امام وجوه ملوك و مملوك» 

دعوت فرمودناصري جز قلمش نبود و معيني جز نفسش نه نفوسيكه از اصل بي خبر و غافلند به اعراض قيام كردند 

 «ايشانند نا عقين.
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خواهم آورد تا بدانيد آن قلم و نفسي كه بدانها مي از اين قلم واز اين نفس مباركه نيز درآينده براي شما شواهد       

بوده و جنبه تبليغاتي داشته مگر براي افراد ساده « بلوف»نازيد نيز نه قلمي بود و نه نفسي وبقول معروف خودمان كال ، 

 لوح و بي خبر از همه جا.

ين و ناصر من خدا بود ميگويد هر چه د رنقل اين قسمت از لوح مقصودم توجه شما بدين نكته بود كه نميگو يد مع      

بود خودم بودم بواسطه قلم توانا و اقتدار خودم با همه مردم مواجه و مقابل شدم، حكايت اتكا وتوسل بخدائي اصال در 

 بين نيست.

 » باز اگر مي خواهيد بيشتر بفرعونيت و خودخواهي بها پي بريد بدين دستور او در اقدس توجه كنيد كه ميگويد:      

اينكه ميگويد ازدواج كنيد تا از شما ظاهر شود كسي كه مرا ذكر كند آيا اين « تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني

مرا باز هم اشاره بخداست يا اشاره بخود او؟ بخدا نيست زيرا يهوديان و مسلمانان مسيحيان عالم نيز ذكر خدا را مينمايند 

 نميكنيم بلكه اكثريت دنيا خدا پرست هستند وهر روز ذكر او را مي نمايند.وامروز ما در بين بت پرستان زندگي 

پس اينكه بها ميگويد مرا ذكر كنيد مقصودش شخص خودش ميباشد يعني اي مريدان من ازدواج كنيد وتوليدنسل         

هر ازدواج كنيد تا افرادي ظاتا بازمريدان وذكر كنندگان من افزوده شود والجرم برجمعيت بهائيان افزوده گردد نميگويد 

شوند كه بخدمت خلق پردازند و برپيشرفت و تمدن جهاني در سايه كار و فعاليت بيشتر و تفكر درجاتي بيفزايند بلكه 

مي گويد ازدواج كنيد تا افرادي بهم رسند و بگويند شهادت ميدهم كه خدا آمد مكلم طور آمد و صاحب ملك وملكوت 

 هاي پوسيده او بي تأمل و تفكر تعظيم نمايند.آمد و در برابر استخوان

 اكنون مالحظه كنيد اين چنين شخص براي ساير اشخاص خودخواه نظير خويش )اگر يافت شود( چه مي گويد:      

 مجموعه الواح بهاء اهلل: 10كلمات فردوسيه ص       

لي تمسك جسته مع كوري و ناداني باري اختالف احزاب سبب وعلت ضعف شده هر حزبي راهي اخذ نموده و به حب»

خود را صاحب بصر وعلم ميدانند از جمله عرفاي ملت اسالم بعضي از آن نفوس متشبث اند بآنچه كه سبب كسالت و 

 انزواست لعمر اهلل از مقام بكاهد و برغرور بيفزايد...

اي ظهور كسالت و اوهام عباد في آن نفوس در مقامات توحيد ذكر نموده اند آنچه را كه سبب اعظم است از بر       

 الحقيقه خرق برداشته اند و خود را حق پنداشته اند.

 (:171ايضا در لوح اتحاد ) ادعيه محبوب ص        

بلي انسان عزيز است چ كه در كل آيه حق موجود و لكن خود را اعلم و ارحج و افضل واتقي و ارفع ديدن خطائي است »

هده نما اگر خود را اعلي الخلق و افضلهم نميدانستند تابعين بيچاره به سب و لعن مقصود كبير... در علماي ايران مشا

عالميان مشغول نمي شدندانسان متحير بل عالم متحير از آن نفوس مجعوله غافله نار افتخار و كبر كل را سوخته و لكن 

اند اف لهم... آيا عرف ظهور متضوع نيست و  شاعر نيستند و بشعور نيامده اند به قطره از بحر علم و دانش فائز نگشته

 از دونش ممتاز نه...) 
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حكايت درست حكايت ديدن همه كس را ونديدن خودش ميباشد من يقين دارم شما باور نمي كنيد كه آن شواهدي       

 و پرروئي از طرف را كه آوردم در اثبات مدعيات بها با اين مطالب از يك فرد باشد ولي جاي تأسف از لحاظ ما و گستاخي

بها در اينجاست كه او همانا كه ديگران را بعلت غرور و خودخواهي تقبيح مي كند خود بالفاصله خويش را بعرش اعلي 

 مي برد.

مالحظه ميكنيد چگونه ادعاي اعلم و ارجح دانستن را براي افراد محكوم مي نمايد و خويش را ممتاز از كل و مرسلِ        

 رسل مي خواند.

 پايه كبر وغرور و نخوت و استكبار و فرعونيت او بحديست كه ميگويد:        

هنوز معتقداست مقام الهي خارج از موعد مقرر عز نزول فرموده و هنوز مردم موجود « نفوس موجود اليق اصغا نيستند»

 لياقت فهم مطالب او را ندارند.

ي نميتواندباشد اين نحوه از رفتار و گفتار در خور يك شخص اين نحوه از گفتار ورفتار در خور يك شخص روحان       

عالم و فيلسوف نيست. يك چنين شخصي باچنين گفتار و رفتاري ميتواند فقط فردي نظير چنگيز و آتيال درآيد نه يك 

رهبر روحاني يك چنين شخصي فقط ميتواند نظير آرسن لوپن و ركامبول قهرمانان داستاني معروف و شاهكارهاي 

 ارالطاني و پشت هم اندازي درآيد نه يك عالم وفيلسوف وسرمشق و نمونه براي افراد.ش

 مبتذل كردن  كلمه  تقديس و تنزيه است. اسناد تقدس به چنين   افرادي          

 رعايت احترام چنين افرادي بمنزله حمايت كردن از خدعه و حيله وعوام فريبي و رياكاريست.      

هم دور ميزند شما خواهيد گفت اين گفته ها گفته هاي خدا است نه بها پس الجرم بايد بي چون و چرا  مسائل دور      

قبول نمائيم واجرايش را گردن نهيم وبعد چون بپرسيم چگونه بدانيم كه اينها گفته خداست ميگوئيد چون افرادي قبول 

 كرده اند، آيا اين نحوه استدالل خنده آور و بچه گانه نيست؟

هر شارالطاني ميتواندگفتار خود را بخدا نسبت دهد و الجرم جمعي ساده لوح وزود باور را فريب داده و بگرد خود       

جمع كند و من براي شما در اين نامه امثال متعدد آنرا آوردم مگر خدا در يك زمان واحد چند نفر پيغمبر ميفرستد كه 

 هر يك از آنها هم مليونها مريد دارند.

بعد هم بها ميآيد وضع و اعمال و رفتار خود را با پيغمبران سلف تطبيق داده و نتيجه مي گيرد كه هنوز از خيلي از      

 آنان بهتر است.

درست مثل اينست كه يك نفر تازيانه برداشته و به مسجدي رفته و مردمي را كه درآنجابه كسب و كار مشغولند       

و چون بدو ايراد گيرند اين چه كار است كه مي كني بگويد مگر مسيح چنين كاري نكرد بتازيانه كشيده واز آنجا براند 

من نيز ميتوانم كرد و چون درانجيل است كه مسيح باز ميگردد پس من مسيح هستم وبعد هم شروع كند چهار تا موعظه 

يح و مقدسين آنها درآنجاست رديف نمايد و يا آنكه امروز شما وارد يك كليسا شويد وهر چه مجسمه هاي پطرس و مس

بشكنيد و چون به شما ايراد كنند بگوئيد چون رهبر اسالم در بت خانه كعبه چنين كرد پس من نيز ميتوانم كرد حاال 
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بها هم مي گويد چون شارع اسالم قرآن را كالم اهلل اعالم داشت پس من نيز حق چنين كاري دارم بگرد من درآئيد و 

 عت كنيد وهر آنكس كه از اين امر من سرباز زند فردي شنيع و جاهل و محكوم است.بي چون وچرا از من اطا

واز طرفي ديگر هر گاه كسي از راهي موفق بجلب قلوب و توجه افرادي ميگرديده بها آنرا ذلت كبري براي آن افراد        

نموده وبگرد برادرش يحيي رفته اند چه بشمار ميآورده اگر براي شما نقل نمايم كه بها بآن بابياني كه تبعيت از او ن

اسناداتي داده اين نامه مثنوي هفتاد من ميشود ولي شاهدي ميآورم از شخصي غير از برادرش كه رقيب او نبوده و جلب 

 شدگانش نيز از بابيان نبوده اند.

 ( مجموع الواح بهاء اهلل مينويسد:779در لوح عالم ) ص      

سبب حيرت است از قرايكه شنيده شد نفسي وارد مقر سلطنت ايران گشت و مجلس  اين ايام ظاهر شد آنچه كه»

بزرگان را باراده خود مسحر نمود، في الحقيقه اين مقام مقام نوحه و ندبه است آيا چه شده كه مظاهر عزت كبري ذلت 

اند كه بعضي از رجال  عظمي را براي خود پسنديدند استقامت چه شد عزت نفس كجا رفت... حال بمقامي تنزل نموده

خود را ملعب جاهلين نموده اند وشخص مذكور در باره اين حزب در جرايد مصر ودائره المعارف بيروت ذكر نمود آنچه 

را كه سبب تخير صاحبان آگاهي و دانش گشت و بعد بپاريس توجه نمود وجريده باسم عروه الوثقي طبع كرد باطراف 

 «عالم فرستاد.

ت نميدانم اين چه شخصي بوده كه در دربار ايران و شاه وقت تأثير نموده و آنان را بسوي خود و عقايد من دقيقا        

خويش جلب كرده است و مخالف قيام بابيان ودنباله امر آنان از طرف بها بوده است ولي قدر مسلم اينست كه بها هر 

بعقايد خود همراه ميساخته حسادت ورزيده و  كس را كه موفق بجلب قلوب ميگرديده وافرادي را گرد خويش جمع و

اين عمل را ذلت كبري و صاللت عظمي براي آن افراد تلقي مي كرده و چون بها حكايت روزنامه عروه الوثقي را آورده 

تصور مي كنم كه شخص مورد نظر او سيد جمال الدين اسد آبادي بوده كه ميخواسته است مسلمين جهان را بگرد هم 

الفات مذهبي را از بين برده و تمامي آنان را با يكديگر متحد سازد ود ر برابر تجاوزاتي كه ملل اروپائي چون مجتمع واخت

انگليس و امثاله در ممالك اسالمي مينموده و قصد تصرفات داشته اند سدي محكم فراهم آورد ولي چون بدروغ خود را 

الب سست وكرامات ودروغ بافي قصد جلب ساده لوحان و بخد ا نبسته و ادعاي خدائي نكرده وبا دعا نويسي و مط

 بيسوادان نكرده لذا فكرش پيشرفتي ننموده ودر اجراي نقشه اش توفيقي نيافته است.

اما در هر حال در تاريخ بنام يك رهبر انقالبي توام با حسن نيت ثبت است كه از وفور فضل و كمال و فصاحت و        

بالغت و قدرت باطني براي فريب اشخاص سوء استفاده ننموده و بساختن دين و مذهب نپرداخته و با ايجاد اختالفات 

 جديد مزيد بر علت و جدائي ها نگرديده است.

 اما تمام اين مدعيات، الوهيت و كارخانه خدا سازي واشرف واعلم بودن از كل ناس وغيره عينا حكايت:     

 ليك موش  است  در مصاف  پلنگ    گربه  شير  است  در گرفتن   موش

 بعضيميباشد زيرا اين الواح و مطالب مهمله كه ذكر شد براي امثال يحيي و موسي برادران و امثال نبل چوپان و      

افراد بي سواد وساده لوح زود باور ديگر خطاب و ارسال ميگرديده ولي وقتي براي تضرع و دادخواهي بناصرالدين شاه 
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نامه منويسد خداي خدايان ميشود عبد و مكلم الطور و مالك ملك و ملكوت ميشود غالم و فرموديم فرموديم ميشود 

 عرض شد.

م لوح معروف به لوح سلطان او را براي شما نقل كنم و اين ديگر از حوصله اين نامه براي اثبات اين مطلب من بايد تما      

 خارج است  خود مراجعه كنيد و ميدانيد كه من هيچگاه مطلبي بدون داشتن دليل و شاهد نمينويسم.

بلكه هر كجا در آنجا خود مالحظه خواهيد كرد كه در هيچ كجا و هيچ موردي اسمي از آن مدعيات كه برده نشده هيچ 

الزم آمد بخود اشاره نمايد بجاي آنكه به مريدان ساده لوح مي نويسد قداتي المالك در اينجا خود را مملوك مي نامد و 

 ميگويد:

 «ياملك ارض اسمع نداء هذا المملوك اني عبد...» 

بار خود را اين عبد اين غالم اين فاني اين فقير اين بنده ذكر مينمايد و بجاي فرموديم فرموديم بساده  71وبيش از       

لوحان در اينجا در همه موارد عرض شد را ميآورد و شاهي را كه مصدر امر اعدام باب و نابودي هزاران بابي بوده بجاي 

از راه چاپلوسي و تملق ملك كل ارض خاقان و حضرت سلطان و صاحب قلب انور اينكه حداكثر صرفا ملك ايران بخواند 

 و مليك زمان ميخواند.

وحتي در لوح عالم بطوريكه متن قسمتي از آنرا براي شما نقل كردم اطرافيانش را مظاهر عزت كبري تلقي مي نمايد       

د بي سواد ساده لوح ابراز داشته در اينجا تكرار نمايد و جرئت نمي كند مدعيات مجعولي را كه در نهاني و سري نزد افرا

 مقاله( 787و حتي ميگويد: ) ص 

 «اين عبد بغير ما حكم اهلل في الكتاب تكلم ننموده...»

 مقاله( 769وترسش نزد شاه بآن درجه است كه در شرح تحريف بامساك مي گذرد شاهد آنكه مينويسد ) ص       

خصم عاجزند بحبل تحريف كتب متمسكند و حال آنكه ذكر تحريف در مواضع مخصوصه  وبعضي از ناس چون از جواب» 

 بوده لو ال اعراض الجهال و اغماض العلما لقلت مقاال.... ولكن االن لعدم اقتضاء الزمان منع اللسان عن البيان. 

مقاالت بسيار آورده ودر كمال ولي در كتاب ايقان وساير موارد كه براي ساده دالن نوشته راجع بهمين تحريف        

آزادي داد سخن داده وحال آنكه هيچ جاي ترسي در اين مورد هم براي او نبوده چه در خصوص چاپلوسي و تملق از 

ناصرالدين شاه و خود را ذليل كردن وچه راجح به تحريف وعقايد خود را گفتن زيرا در اين موقع خود در خاك عثماني 

ن شاه وعلماي ايران دور و بركنار بلكه تنها ترسش تحويل شدنش از خاك عثماني بحكومت بوده واز دسترس ناصرالدي

 ايران بوده كه خيلي بعيد مينموده است.

 

 رؤیاي سلسله دیكتاتوري

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بها نه تنها درآرزوي اين بوده است كه خود چون فراعنه حكومت مطلقه روحاني و سياسي دارا شود بلكه در فكر        

ت كه زمينه ها را براي تأسيس يك سلسله ديكتاتوري فرعون منشانه براي اوالد و احفاد خود برقرار سازد اين بوده اس

 بدون آنكه حتي تردي نمايد كه ممكن است بالعقب ماند و بزودي زود چراغ خانواده و نسلش خاموش گردد.

داد و پيش بيني ها ميكرد و نبوت ها مينمود كسيكه از راه عوام فريبي سقوط ناپلئون سوم و ملك برلين را خبر مي      

عاجز بود از اينكه بداند براوالد و نواده هايش چه واقع خواهد شد وچه اختالفات واز هم پاشيدگيهائي بوقوع خواهد 

 پيوست.

نوه سد بكسي كه براي اتحاد عالم آمده بود نميدانست كه حتي اوالد خود را نخواهد توانست متحد نگاه دارد تا چه ر     

 ها ونوادهايش . 

باري او بيخبر از آنچه سرنوشت براي فاميل و اوالد در نظر داشت و بي خردي و لجام گسيختگي اوالدش ايجاب      

مينمود در فكر نقش كار خود بود قبل از هر چيز چون در همه چيز مقلد بود و نه مبتكر در اين قسمت نيز براي اينكه از 

دات نويني اين بار با حكم الهي بوجود آوردمريدان ساده لوح را مكرر در مكرر وبطور مؤكد حكم مسلمين عقب نماند وسا

 ادعيه محبوب(: 199مي كند اوالد او را احترام و مالحظه نمايند از جمله در وصيت نامه او بنام كتاب عهدي) ص

 چاپ جديد(  778صفحه « ) محبت اغصان بركل الزم....»

 :191ص     

ومالحظه اغصان بركل الزم العزاز امر و ارتقاع كلمه و اين حكم از قبل و بعد در كتب الهي مذكور و مسطور ... احترام »

 چاپ جديد( 776صفحه «) همچنين احترام حرم و آل اهلل وافنان و منتسبين.

هر براي آن قائل نشده و بها نميدانست كه حتي اوالدش باين امر وارتفاع اين كلمه اعتنائي ننموده و هيچگونه عزتي     

 باقي نمانده اند.« ظل امرش»در « احبا» يك براهي ميروند تا آنجا كه امروز مي بينيم احدي از اوالد و نواده هاي او بقول

او ميديد كه بابها قريب دو هزار سال است كه سلطنت واقعي مينمايند و تقريبا برنيمي ازممالك جهان صاحب نفوذ      

افراد و پادشاهان ميباشند بتصور اينكه بر اثر جديت و فداكاري افراد ساده لوحي كه در كنار او جمع بوده ومسلط بر

شده اند عنقريب بهائيت تمام جهان را فرا خواهد گرفت بفكر ميافتد كه يك سلسله ديكتاتوري نظير سلسله بابها از 

حس جاه طلبي افراد بوده و نه موضوعي الهي و مبني اوالد خودترتيب دهد غافل از اينكه ايجاد پاپها نيز روي هوس و 

بر پايه عدالت و دموكراسي و مشروطيت. در اوايل مسيحيت كلمه پاپ كه كلمه ايست التين و معني پدر را دارد برهمه 

كشيش ها و اسقف ها اطالق ميگرديد ولي چون پطرس معروف در رم دفن گرديد كم كم كشيشهاي رم بركشيشهاي 

ئي كه در آنوقت مسيحيت درآنها رسوخ يافته بود برتري يافته و افرادي از آنان يكي بعد ديگري خود را ساير شهرها

جانشين پطرس قلمداد نموده و مركزيتي براي خود قائل واين امر با حمايت كنستانتين كبير امپراطوري رم بكرسي 

 نشسته و بر اقتدار ونفوذ آنان افزوده شد تا بامروز رسيد.
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)امروز در هر ملتي كشيشها را پدر مي نامند ولي لفظ پاپ براي رئيس كل جهاني آنها محفوظ و در همه زبانها لغت       

 را بكار مي برند.

ولي بسيار واقع شده است كه اين پاپها نفوذ خود را از دست داده و حتي ملعبه حكومتهاي مقتدر نيز قرار گرفته       

 وحتي كارشان بتوقيف وبازداشت وغيره هم ميرسد.

ه بودند تولي اخيرا تا قبل از توسعه كمونيستي پاپها بكلي نفوذ قديم خود را از دست داده و فقط جنبه تشريفاتي ياف      

اما دراينموقع سياسيون بمنظور مبارزه با كمونيستي چنين انديشيدند كه پاپرا حمايت كلي نموده وبر رونق بازارش 

بيفزايند تا بدينوسيله اساس مسيحيت را د ر ممالك مربوط خصوصا امريكاي جنوبي محكم تر نموده و سد مستحكمي 

 در برابر توسعه و نفوذ كمونيستي فراهم آورند.

صحيح است كه پاپها هم مصونيت از خطا را بخود بسته و خويش را واجد عصمت كبري مينامند وآراء آنها در مسائل      

قاطع بوده وبايد بدون چون وچرا مورد عمل قرار گيرد ولي الاقل اين امتياز را دارد كه انتخابي است و نه موروثي يعني 

ين خود فردي را كه واجد شرايط بيشتر باشد انتخاب مينمايند ولي بها چنين بعد فوت هر پاپ كاردينالها جمع شده واز ب

انديشيد كه چه خوبست اين امر را در سالله خود موروثي نمايد وبا اختيارات وسيع و مطلقه يك ديكتاتور روحاني!وعند 

و طرز  العاتي كه در احوال مللالفرصه توام با سياسي از سالله خود بركرسي حكومت دنيا نشاند با اينكه شخصا براثر مط

حكومت آنان نموده بود، معتقد بود كه روش مردم انگلستان كه برپايه مشورت بوده است روشي بوده پسنديده و بعدالت 

 نزديكتر كما اينكه خود در لوح عالم مينويسد:

 مجموعه الواح بهاء اهلل( 771) ص 

 «ميآيد چه كه بنور سلطنت و مشورت هر دو مزين است. حال آنچه در لندره امت انگريزيان متمسك خوب بنظر»

 معذلك كله از روي خودخواهي رويه استبداد را براي خود واوالدش ميخواسته است.       

با آنكه همانا در همان ايام هم پادشاه انگليس فقط جنبه تشريفاتي داشته و اختيارات مطلقه قانونگزاري در دست       

قوه مجريه يا رئيس الوزراء عمل ميشده واختيارات كالدستون ايرزائيلي چمبر لين و چرچيل و  نمايندگان كه بتوسط

شاهكارهاي آنها معروفست ولي بها اينها را نديده و فقط توجهش بشوكت سلطنت پادشاهان انگليس بوده واصل واقعي 

عريضه و زينت دكه تنها براي اداره امور  مشورت وحقيقت حكومت پارلماني را بنظر نياورده و باصطالح براي خالي نبودن

كوچك بهائيت اصل مشورت را به تقليد از انگليسها آورده وباصطالح دستور انتخاب بيت عدل براي هر شهري ميدهد 

آنهم با حق وتو براي پسرش يعني در هر حال نتوانسته از آن حس جاه طلبي وخودخواهي شخص خويش بگذردو حق 

 له خود سلب نمايد.حكومت مطلقه را از سال

اينها آرزوها وخوابها و خياالتي بود كه بها و عبدالبها بسر مي پرورانيدند ولي زمانه نقش ديگري را در نظر داشت كه      

 با اين خياالت واهي وفق نميداد.

 بها ابتدا در اقدس بطور ابهام آميز مي گويد:     
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 (:77)ص    

 «.بدء في المآل توجهوا الي من اراده اهلل الذي انشعب من هذا االصل القديماذا غيض بحر الوصال وقضي كتاب الم»

يعني جانشين خود را باسم معين نمي كند وفقط اشاره به اوالد خود مي كند در انتظار اينكه به بيند كدام واجد       

 حيات وي باين بازيها پشت پا زند. صفات بيشتر براي ادامه كار او باشند ويا آنكه خود مبادا يكي از آنها حتي در زمان

در هر حال دراواخر ايام كه مي بيند عمال عباس فعاليت بيشتري داشته وباجراي نقشه هاي او نزديك تر است صريحا       

او را انتخاب و از طرفي چون مي بيند عباس اوالد ذكوري ندارد) حتي در اين موقع شوقي افندي نيز هنوز تولد نيافته 

ا ميگويد محمد علي پسر ديگرش بعد از عباس دائر مدار امر گردد تا آنكه رياست قوم در سالله محمد علي كه بود( لذ

 پسراني داشته ادامه يابد واين مطلب از وصيت نامه او كه كتاب عهدي باشد برميآيد آنجا كه مينويسد:

 «.قد اصطفينا االكبر بعد االعظم»

 يا آنكه:    

 «.الغصن االكبر بعد مقامهقد قدراهلل مقام » 

بها همانا از ابتداي شروع رياست با نقشه هاي جاه طلبانه خويش در فكر بزرگ كردن اوالد و احفاد و اهل خانواده      

 بوده و جنبه تبلغاتي خود را بآنان نيز تسري ميداده از جمله دان القاب است بافراد فاميل خود.

شروع مي كند به تقليد. خوبست كه حاجي امين را امين القدم يا امين اهلل لقب  پس او هم بحسرت و آرزوي اينها     

 نداده بهر حال مادر عبدالبها را نواب وام الكائنات و مادر محمد علي را مهد عليا لقب داده.

 ا غصن اهللميرزا مهدي يك پسرش را كه از بام ميافتد و فوت مي كند غصن اهلل االطهر و محمد علي پسر ديگرش ر      

االكبر وعبدالبهاء را كه آنموقع عباس نام داشته غصن اهلل االعظم و دخترش را بهائيه و ورقه عليا لقب ميدهد ) وضمنا 

بخاطر داشته باشيد كه تمام زادگان اين گهواره عليا يعني محمد علي بديع اهلل ضياء اهلل وخواهرشان و شوهر خواهرش 

 ا ناقض شدند و رفتند( كه پسر كليم باشد كال بقول شم

بعالوه در اواخر ايام كه قصد داشته رياست را بعد خود به عبدالبها واگذار كند او را بيشتر پروبال ميداده في المثل        

 «.آقا آمدند آقا آمدند استقبال كنيد استقبال كنيد» وقتي او از دور ظاهر مي شده باطرافيان خود ميگفته 

ير فرق عنوان) سركار آقا( را داده و من اراده اهلل ومولي الوري و سر اهلل وغيره لقب ميدهد و اين سركار وباز بتقليد سا      

آقا هم عنواني بوده كه رؤساي مذهبي از قبيل صوفيه و شيخيه و امثاله ميداشته اند في المثل حاجي محمد كريم خان 

 رئيس شيخيه مطلقا بعنوان سركار آقا خطاب ميشده.

 اما درخصوص دخترش اظهار ميداشته در دنيا كسي اليق آن نيست كه با او ازدواج كند.      

 بالنفيلد: 96ص      
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پير مردي از محبين بهاءاهلل براي من نقل كرد كه وقتي بهاء اهلل باو گفته بوده هيچ مردي را نمي شناسم كه اليق ازدواج »

 «دخترم كه عصمت محضه است باشد.

 چه كسي از بندگان ميتواند اليق همسري دختر خداي خدايان بشود!!؟بديهي است       

من براي شما حكايتي نقل مي كنم كه البته صد البته اگر عين مطلب بها را نميآوردم شما باور نميكرديد، مالحظه       

 (:711كنيد در خصوص عروسي عبدالبهاء چه ميگويد: )ادعيه محبوب ص 

سماء افرحواثم ابشروا بما بسطت يدالعطابساط االبتهاج باسم اهلل البهاج بن اهل سرادق البها وقالت يا مالء االرض وال» 

 في هذه االيام النوراء....

هذا يوم مارأت عين االبداع شبهه و ال بصر االختراع مثله بما اراد مولي الوري ان يزين فراش احد االولياء الذي سعي        

بعبد البها من لسان الكبريا بورقه من اوراق سدره الوفا التي زينها اهلل بطراز الشهاده في سبيله و انفاق الروح في حبه 

صفحه  « )انفاق االجسام و االرواح اقبل بنفسه سلطان الشهداء وقبل ما قدر من قلم القضاء فلما كان مهرها في كتاب اهلل

 چاپ جديد( 761

 آمده و قابل توجه است: 86واينهم نقل قوم شخص منيره خانم عيال عبدالبها است كه توسط بالنفيلد: در ص       

ن ترا براي غصن اعظم برگزيدم اين يك فضل الهي است بهاءاهلل طي كلمات بسيار متين بمن فرمود اين منيره ورقه م»

كه شامل تست از زمين و آسمان موهبتي عظيم تر از اين يافت نميشود بسيارند كساني كه بدين آرزو خود را نامزد و 

 داوطلب كردندولي ما آنها را رد نموده و ترا انتخاب كرديم اي منيره اليق او و فضل ما باش.

ميخواهم عفت قلم را از دست ندهم ممكن نميشود آخر به بينيد ياوه سرائي و مهمل بافي تا بكجا مي من هر چقدر        

 كشد ويك ملتي چقدر بايد بيچاره و وامانده شده باشد تا بتواند بدو اين چنين مزخرفاتي را تحويل داد.

ر كتاب مهر او شهيد شدن افراد بود پس ميگويد اين روز عروسي عبدالبهاء بزرگترين روز دنياست و ميگويد چون د      

سلطان الشهدا شخصا از اين موضوع استقبال وخود را فدا نمود يعني مهر عروسي او بايد كشته شدن افراد باشد) ضمنا 

فراموش نكنيد كه قضيه كشته شدن اين دو برادر يعني سلطان الشهدا و محبوب الشهدا طبق حكايت بالنفيلد بعلت 

ده و بدست بدهكاران كه ميخواستند از اداي قرض خود را راحت شوند كشته شده اند باين موضوع در طلبكاري آنها بو

 محل ديگر باز با تفصيل بيشتر اشاره خواهم كرد. (

مالحظه كنيد وقتي مي گويد فقط باشخاص ساده لوح ميشود اين ياوه سرائي را جازد تعجب نكنيد وفكر نكنيد       

فيفي از بهابنمايم هر كس اين مطلب را بخواند فوري درك مي كند كه بها باتمام آنچه كه به تقليد ميخواهم تحقيري و تخ

از ديگران بعضي كلمات زيبا دارد بعلت امثال اين مهمل بافيها ارزش خود را نزد صاحبان خرد و عقل از دست داده 

 وشخصي خود خواه و پشت هم انداز جلوه گر ميشود.

د حاال براثر اين ازدواج فوري افرادي متولد خواهند شد و سلسله ديكتاتوري وبقاي نام او را تأمين او فكر مي كر      

 خواهند كرد شاهد آنكه اين بيان از اوست.
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 ادعيه محبوب: 790ص      

ون شجره ما درحركت است و سدره وفا در بجهت تادوحه بقا درارض احديه مفروس شود ورقه نوراء از فنون بورقاء مقر»

گردد كه شايد از مؤانست اين دو لطيفه رباني و دو دقيقه صمداني طلعت ثالثي پيداشود تا نتيجه فعززنا بثالث در عرصه 

 چاپ جديد(  768صفحه « . ) ظهور مشهود آيد

گذشته از سبك نگارش خنك و ملقلق و بي معني و بي سروته مالحظه مي كنيد چگونه در حسرت يك نوه پسري       

تا طلعت بي مثال خود وعبدالبهاء را بسومي مزين يابد و بهمين جهت هر وقت كه از عبدالبهاء و زنش نوزادي متولد بوده 

ميشد ودختر از آب درميآمد همه گرفتار حسرت و نااميدي مي گرديدند تا آنجا كه اين موضوع مكتوم نمانده بالنفيلد 

 كايت مي كند:چنين ح 701از قول طوبي خانم دختر عبدالبهاء در ص 

 «وقتي خواهر كوچك من روح انگيز آسيه متولد شد يك نااميدي مخصوصي حكمفرما شد زيرا او پسر نبود.» 

وبراي اينكه بدانيد پايه تبليغات و فريب مردم و مهمل بافيها واستفاده از زود باوري اشخاص ساده لوح تا بكجا مي       

 :60لبها را از بالنفيلد بشنويد. صكشد اين نقل قول شخص منيره خانم زن عبدا

در حقيقت بدي هوا يك علت مادي بود ولي علت باطني و روحاني  –پنج بچه ام به علت مسموميت هواي عكا مردند » 

آن بود كه هيچ اوالد پسري نبايد از عبدالبهاء بوجود آيد .. ومن وقتي رمز اين حكمت را دريافتم كه دو فاميل بهاء اهلل 

ص شوقي افندي فرزند ارشد دختر مان ضيائيه خانم كه با ميرزا هادي افنان ازدواج نموده بود صورت اتحاد و باب دوشخ

 يافتند.

مالحظه كنيد مسائل چه صورتي مي يابد بها انتظار دارد كه فعزً زنا بثالث شود و از عبدالبهاء فردي بوجود مي آيد      

يد كه يك اسم عبدالبهاء را مولي الوري گذاشتنه بود ودر آنچه هم كه كه ستاره سوم گردد ويا اله ثالث ) زيرا ديد

درخصوص عروسي عبدالبهاء در صفحه قبل آوردم ديديد كه مينويسد مولي الوري تصميم گرفت فراش يكي از اولياي 

كه از هر طرف  خود را موسوم به عبدالبها مزين نمايد به ... پس يعني عبدالبهاء هم يك خداست ) چه غم ديوار امت را

خداي باران است( وقتي مايوس ميشوند واز حضرت خداي بزرگ يا خداي خدايان معجزه نميتواند بظهور رسد تا طفل 

پسري به عبدالبهاء داده شود آنوقت آنرا حكمت خدا نام منهند كه سلسله رؤيائي از اتحاد سالله باب و بها بايد بوجود 

ود، زيرا شوقي افنديهم مقطوع النسل ماند و تمام اين آرزوها نقش برآب گرديد. آيد غافل از آنكه آنهم حكمت خدا نب

) پي نوشت كتاب : ويا بهتر بگوئيم حكمت خدا اين بود كه رؤياي سلسله ديكتاتوري به حقيقت نپيوندد و پيشگوئيهاي [

م گردد كه آنها افراد عادي بها وعبدالبهاء عملي نشود تاراهي براي به حقيقت رسيدن متحريان حقيقت باشد و معلو

  ]بيش نبوده و از راه دين سازي خواسته اند به خواهشهاي خود جامه عمل بپوشند.(

وبياد داريد كه حكايت تولد همين منيره خانم را نيز نبيل و بالنفيلد چگونه نقل مينمايند تفصيل آنكه موقعي كه باب      

حبوب الشهدا كه در اين موقع ده الي يازده ساله بودند از باب تقاضا مي در اصفهان بوده ابراهيم پدر سلطان الشهداء م

كند كاري كند كه خداوند فرزندي ببرادرش عطا نمايد) آواره مينويسد ميرزا هادي نهري عموي سلطان الشهدا و محبوب 

ورند كه آرزوشان برآورده الشهدا اين تقاضا را كرد(  وباب از غذاي نيم خورده خود براي آنها بفرستد تازن و شوهر بخ
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خواهد شد در نتيجه دختري آمد كه اين منيره خانم بود يعني دختر عموي سلطان الشهدا و محبوب الشهدا و پسرعموها 

 جان فدا كردند تا بشوند مهريه دختر عمو براي آقاي عباس افندي؟!

مرگ نجات دهد معجزه مي كند تا ديگري  مزخرف اندر مزخرف اينهاست آن آقاي باب كه نتوانست پسر خود را از      

صاحب اوالد شود و آن آقاي عبدلبهائي كه بحكايت بالنفيلد با چاي نيم خورده خود طفل مريضي را از مرگ حتمي نجات 

 ميدهد نميتواند كاري كند كه خود پسري بياورد و آنقدر پدر خود را در حسرت يك نوه پسر نگذارد.

سالله باب نيز مستمسكي بود براي جلب بابيان واال باب سالله نداشت اين افنان كه ميگوئيم والبد توجه داريد كه       

زادگان برادران زن باب هستند كه ارتباط نسبي با باب نداشته و حتي در زمان حيات باب نيز بدو تسليم نشده و توجهي 

نان و اوالد خود را اغصان مينماميد و بعضي افنانها باو نمينمودند ولي بها آنها را بزور عنوان وغيره خريده و آنها را اف

بعلت متولي باشي بودن خانه مسكوني باب در شيراز كه افراد بديدار آن ميرفتند وجوه و تعارفات و هدايا مي برند بوضع 

ون غصان چخود باقي ماندند ولي اغصان چون طمع زيادتر بمال و تعارفات وهدايا مي بردند بوضع خود باقي ماندند ولي ا

طمع زيادتر بمال و اموال اهدائي مريدان به بها وعبدالبها ميداشتند بينشان اختالف و بعلت نفوذ بيشتر عبدالبهاء بكلي 

مردود و منفور بهائيان گرديدند و با گرفتن سهمي نقدي و ملكي يكجا كه بعدا بدان اشاره خواهم كرد از جرگه خارج 

مد علي را كه طبق وصيت بها بايستي جانشي عبدالبها شود از اين حق محروم شدند وحتي عبدالبها برادر خود مح

كردوناقضش تلقي نمود وچون شوقي افندي هم عقيم و بالنسل ماند پس در حقيقت قضيه اغصان بكلي منتفي گرديده 

 و آنچه تاكنون باقي مانده افنان است.

مطلبي اشاره كردم وفراموش كردن شاهد آنرا بياورم و آن عدم ايمان فاميل زن باب بود كه بها اوالد برادران زن باب       

را براي جلب بابيان بخود افنان ناميده و عزت و احترام قائل شده همان منيره خانم كه مهرش براي عروسي بامولي الوري 

هدا بود حكايت خود را در سفر براي عكا و ازدواج براي بالنفيلد نقل نموده كه خداي دوم يعني عباس افندي سلطان الش

 از نظر ايمان خود او وفاميل زن باب حائز اهميت و در خور توجه است.

 :19ص

افراد خانواده افنان باستقبال من آمدند و با كمال محبت مرا بخانه خود دعوت نمودند... من بخانه سيد محمد دائي باب »

 ... زنهاي خانه مركب بودند از دختر سيد محمد ودو عروسهايش كه بهيچوجه بهائي نبودند...رفتم

 در اينصورت من بهتر ديدم كه مقصود خود را برآنها پوشيده دارم....      

بعد از وضو گرفتن ما همگي در كنار يكديگر بنماز عشا مشغول شديم )توجه داريد عروس خانم كه مهرش شهدا و       

انفاق اجسام وارواح بود براي كتمام عقيده بخواندن نماز مسلماني در كنار سايرين مي پرداخت( ... از من پرسيدند كجا 

ميروم و آيا به مملكت دور دستي ميروم جواب دادم ميروم به شهر مقدس آنها گفتند چون تو خيلي خدا پرست هستي 

د آنها مكه بود و.... بهاء اهلل اشاره كرده بود كه ما از راه مكه به و ديندار بنابراين بشهر مقدس مي روي شهر مقدس نز

عكا برويم) كه معلوم نشود از ايران براي رفتن بكجا خارج ميشوند(... خواهر بزرگ خديجه سلطام بگم كه زن خال 

بشر اعظم ت عظماي مشهيد بود در اين موقع پير شده بود و بيشتر بعلت آنكه او نتوانسته بود در سعادت شناسائي بشار
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من يظهره اهلل شركت نمايد.... وبا وجود آنكه شوهرش وخواهر زاده شوهرش شهيد شده بودند باصول و عقايد اسالمي 

 خود شديدا متمسك بود.

 اين هم وضع ايمان آن وجود مقدسي كه مهرش فداي اجسام و شهادت مردم بود.     

نوه پسري داشته باشد با در نظر گرفتن اينكه كليه برادران را نيز مردود نموده ولي عبدالبهاء قبل از اينكه پسر و يا      

وديگر باصطالح اغصاني ذكور باقي نمانده مأيوسانه افنان و ايادي و بهائيان را ماوور برتبليغ وانتشار بهائيت مينمايند 

 چنانكه در اول وصيت نامه خود چنين مينويسد .

 :6ص     

ن اين طير بال و پرشكسته و مظلوم چون بجهان پنهان شتابد... بايد افنان ثابته راسخه ... باحضرات اي ثابتان بر پيما»

 «ايادي.... و جميع ياران... باالتفاق بنشر نفحات اهلل ... قيام نمايند..

 از قبيل شوقيمالحظه مي كنيد اينجا ذكري از اغصان در ميان نيست ولي در سالهاي بعد كه از دختران او پسراني      

 و غيره بوجود رسيدند اين مطالب را بوصيت نامه خود اضافه كرده است.

 :77ص     

اي ياران مهربان بعد از مفقودي اين مظلوم بايد اغصان و افنان ... وايادي امراهلل واحباي جمال الهي توجه بقرع دو »

سدره كه از دو شجره مقدسه مبارك انبات شده... يعني) شوقي افندي( نمايند زيرا آيت اهلل ومرجع جميع... اوست مبين 

رسالله او ... اگر چنانچه نفسي مخالفت نمود مخالفت بحق كرده.... زنهار زنهار  آيات اهلل و من بعده بكرا بعد بكر يعني در

مثل بعد از صعود نشود كه مركز نقض ابا و استكبار كرد ولي بهانه توحيد جعلي نمود و خود را محروم و نفوس را مشوش 

د... چه بسيار باطل محض بصورت و مسموم نمود... چه بسيار باطل محض وخود را محروم و نفوس را مشوش و مسموم نمو

خير درآيد تا القاي شبهات كند ) اينهم همان مطلب است كه همه راجع ببهائيت گويند( بايد ولي امر اهلل در زمان حيات 

اگر ولد بكر ولي امراهلل مظهر الولد سرابيه  -خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد

از عنصر روحاني اونه وشرف اعراق باحسن اخالق مجتمع نيست بايد غصن ديگر را انتخاب نمايد وايادي  نباشد يعني

نفر باالتفاق يا باكثريت آراء بايد غصن منتخب را كه ولي  6نفر انتخاب نمايند ... واين  6امراهلل از نفس جمعيت خويش 

عدل... اين مجمع مرجع كل امور است و مؤسس قوانين و احكامي  امراهلل تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند...اما بيت

كه در نصوص الهي موجودنه ولي امراهلل رئيس مقدس اين مجلس وعضو اعظم ممتاز الينعزل اخراج او را دارد بعد ملت 

ر اچار بتحريشخص ديگر انتخاب نمايد... اي ياران عزيز االن من در خطري عظيم هستم و اميد ساعتي از حيات مفقود و ن

اين ورقه پرداختم... مراد از بيت العدل عمومي است كه.... بقاعده منتخبيه مصطلحه در بالد غرب نظير انگليس اعضائي 

انتخاب نمايند و هر چه مقرر يابد همان نص است ... بايد شوقي افندي را نهايت مواظبت نمائيد كه غبار كدور حزبي بر 

رحيق  618الي  617صفحه « ) فرح و سرور و روحانيتش زياد گردد تا شجره بارور شود. خاطر نورانيش ننشيند روز بروز

 مختوم تأليف اشراف خاوري) جلد دوم( 
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مالحظه ميكنيد چگونه قدرت مطلقه و ديكتاتوري محضه را براي شوقي قائل ومتمرد از او را مردود و ملعون تلقي       

 سل او ادامه يابد زيرا شوقي نيز عقيم ماند واين آرزو نيز عملي نگرديد.واو هم بدين آرزو ميماند كه سلطنت در ن

وبعالوه بواسطه سوء رفتار و تدبير او با افراد فاميل و اطرافيان كسي ديگر از خانواده بها در بهائيت باقي نماند تا بنا       

ور د، تا آنجا كه حتي شوقي بخالف دستبر پيش بيني عبدالبها عمل شده واز بين سايزين اغصان جانشيني انتخاب گرد

عبدالبها كه ميبايستي در زمان حيات جانشين خود را معين نمايد و حتي بخالف دستور بها كه نوشتن وصيت نامه را 

براي هر فردي حكم الهي آورده او بدون تعيين تكليف و بدون وصيت نامه فوت مي كند شايد تصور  ميكرده بدين 

 برنمي بندد! زوديها  رخت از جهان

اين نكته را ميخواستم بيادتان بياورم كه چگونه عبدالبها استبداد مطلقه را براي شوقي افندي قائل و تمام محافل و       

حتي بيت العدل را در ظل او قرار ميدهد و حكايت انتخابات فقط جنبه تشريفات قضيه بوده و حاكم اصلي ومدير واقعي 

داد باعث پراكنده شدن تمام افراد خانواده بها و حتي موجب دوري جستن شخص پدر شوقي ولي امر بوده كه همين استب

 از او ميگردد.

مالحظه كنيد كه شوقي را رئيس الينعزل بيت عدل قرار داده و حق عزل اعضاي بيت عدل را كه با آنهمه تشريفات      

ير انتخابات مصطلحه دربالد  غرب، نظير انگليس، در توسط افر اد انتخاب مي شوند يكجا باو ميدهد وبعد هم ميگويد نظ

 كدام قوانين از قوانين بالد غرب حق عزل و كالي ملت بيك فرد داده شده است؟ مگر در روشهاي استبدادي.

سالگي بوده زيرا بطوريكه  77وتوجه داشته باشيد موقعي كه اين حقوق را براي شوقي قائل ميشده شوقي در سن       

ميالديست كه عبدالبها باتهام همكاري با  7601مينويسد در خطري عظيم هستم واين اشاره بوقايع سال مي بينيد 

انگليس عليه تركها، مظنون ويك هيئت بازرسي از مركز براي تحقيق موضوع آمده و اتهام او را تأييد و تصور آن ميرفت 

) پي نوشت كتاب در كتاب قرن [موضوع راكد ماند  كه محكوم باعدام و يا تبعيد گردد كه بعلت حدوث انقالب عثماني

 شوقي افندي چنين مي نويسد: 767بديع جلد سوم صفحه 

فرمانده كل قواي ترك جمال پاشاي غدار و سفاك عدو سائل و خصم لدود شريعه اهلل نظر به تلقينات وتحريكات »

منتهي برخاست و بانعدام كلمه اهلل مصمم مغرضين  وسوء ظن شديد كه نسبت بامرالهي حاصل نموده بود بمخالفت بي 

گرديد حتي صريحا اظهار داشت كه چون ازدفع دشمنان خارج )انگلستان ( فراغت يابد بتصفيه امور داخل اقدام ودر 

اما « اولين قدم حضرت عبدالبهاء را علي مالء االشهاد مصلوب روضه مبارك را منهم و با خاك يكسان خواهد نمود.

تان فلسطن را تصرف كرد بپاداش همكاريهاي عبدالبها در مورد تصرف فلسطين كه آتش آن هنوز هنگاميكه انگلس

 دامنگير بشريت است بالفاصله حفظ و حمايت عبدالبها را بعهده گرفت. 

 شوقي افندي چنين مينويسد: 761در كتاب قرن بديع جلد سوم صفحه            

تصميمات الزم جهت حفظ جان مبارك اتخاذ و از اجگراء نقشه پليد  جمال ضمنا فرماند ه جبهه حيفا را مأمور ساخت »

پاشا كه طبق اخبار واصله بدايره اطالعات انگلستان برآن تصميم بود كه در صورت تخليه شهر وعقب نشيني قواي ترك 

تركها نيز بيمورد  )واين سوء ظن ]« ( حضرت عبدالبها و عائله مباركه را در كوه كرمل مصلوب سازد جلوگيري نمايد.
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داده و مدال  SIRنبوده كما اينكه بعدها كه انگليسي ها وارد فلسطين  ميشوند به عبدالبها بمناسبت خدماتش لقب سر

 چنين مي نويسد: 766) پي نوشت كتاب : شوقي افندي در كتاب قرن بديع جلد سوم صفحه [اعطا مينمايند . 

قتال اولياء حكومت انگلستان از خدمات گرانبهائي كه حضرت عبدالبها درآن پس از اختتام جنگ و اطفاء نايره حرب و » 

ايام مظلم نسبت به ساكنين ارض اقدس و تخفيف مصائب و آالم مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند در مقام تقدير 

ف دولت مذكور حضور برآمدند و مراتب احترام و تكريم خويش را با تقديم لقب نايت هود و اهداء نشان مخصوص از طر

 «مبارك ابراز داشتند و اين امر باتشريف و تجليل و فير در محل اقامت حاكم انگليز درحيفا برگزار گرديد.

بايد توجه داشت كه اعطا نشان تنها بخاطر خوش خدمتي هاي گرانبهائي است كه عباس افندي در راه استقرار حكومت 

حكومت عثماني متحمل شده است ودر اين راه حتي همانطور كه مؤلف  انگلستان و يهود در فلسطين واز بين بردن

محترم مرقوم داشته اند از بذل گندمهاي احتكار شده در زمان قحطي و جنگ به پيش پاي سپاهيان انگلستان دريغ 

!! ؟نداشته است، واال حكومت انگلستان اگر دلش بحال مردم فلسطين سوخته بود كه بخاطر خدمات گرانبهاي ايشان

بمردم آنجا مراتب احترام و تكريم خويش را بجا آورد آنهمه از افراد را در هنگام تصرف فلسطين و سلب استقالل آن 

كشور بوداي نيستي نميفرستاد و راه را براي سلب آزادي و حقوق وبيخانمان شدن ميليونها نفر آوارگان و كشته شدن 

اينست كه عبدالبها در وصيتنامه مينويسد: در خطر است واميد حيات  ]د.(انسانهائي كه در راه آنان ميجنگند، باز نميكر

 ندارد.

از طرفي مالحظه مي كنيد كه خود اقرار دارد كه ممكن است فردي مصداق الودسرابيه نشده و داراي مكارم اخالقي        

سالگي نرسند وضع ثابتي ندارند  70حتي و 10و صفاته الزمه نباشد و لو اغصان باشد يا افنان و ميدانيم كه افراد تا بسن 

 و نميتوان در وضع اخالقي واقعي آنان قضاوت قطعي نمود.

مؤيد قضيه آنكه خود عبدالبها مينويسد او را مواظبت كنيد تا شجر بارور شود با وجود همه اينها عبدالبها باين بچه        

داده وميگويد كسي كه مخالفت با او نمايد مخالفت با  ساله كه بقول خودش هنوز شجر بارور نيست اختيارات تامه 77

ساله غير مميز مانند شوقي مخالفت با خداست؟ وقتي ميگويم كلمه خدا دربهائيت  77خدا كرده آيا مخالفت يك بچه 

ساله حاكم مطلق است و حكم او حكم خدا است ؟! ايادي را او  77مبتذل شده ميگوئيد چرا؟ براي بهائيان اين طفل 

تخاب مي كند واين ايادي فرمايشي بايد ولي امر را تصديق كنند بديهي است مخالفت او نخواهند كرد عضويت عدل ان

 را هم كه ميخواهد برميدارد و ميخواهد ميگذارد  وآراء او هم آراء قطعي است و مافوق همه.

 يعني مريدان خود ديده بودند. اينهاست خوابي كه آقاي بها و عبدالبها براي افراد ساده لوح و زودباور      

 

 گر خدا پرستی این است بت پرستی به بود

دوست عزيز ! من مجبورم در هر چند صفحه از اين نامه بشما يادآور شوم كه اين رويه كه من بها را معرفي مينمايم      

و اعمال و رفتار و سخنان او را تجزيه مي كنم چون فردي مرده است صحيح نيست وباصطالح درست نيست پشت سر 

موضوع آن متوليان مفت خوريست كه ميخواهند از اين  مرده چنين مطالبي گفت ولي موضوع موضوع بهانيست موضوع
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دستگاه نان بخورند واقتداري بدست آورده برجان و مال مريدان حكومت نمايند و افسار خلقي ساده لوح را بدست خود 

گيرند قصد من فقط پرده برداري از اين تشكيالت جعلي است تجزيه پوست واستخوان اين امامزاده دروغي و نشان 

 واقعيت آنست تا بلكه متوليان كمتر موفق به فريب افراد واخاذي از آنان گردند.دادن 

آن كسي كه خود را مصون از خطا و داراي عصمت كبري و مظهر كامل حضرت كبريا خوانده بود شخصي بودواعظ       

 يشگاه خويش ميآورد واالغير متعظ و فقط كلماتي براي آرايش دكه خود بهم بافته و مطالبي براي زيبانشان دادن نما

 عمال نه تنها فردي بود از مكارم اخالقي و انساني بسيار دور بلكه بسياري از صفات شيطاني را نيز واجد بود.

من در نامه هاي سابق مختصر بميزان شهوات حيواني او اشاره و يادآور شدم آن آقايي كه همه جا ناله ميكرد كه       

فته تا دقيقه اي پاي خود را در آن گذارد با كدام حال و احوال وحوصله و چگونه سه زن تمام عمرش يك محل امني نيا

 را در كنار يكديگر اداره و از آنها اوالد بسيار بهم رسانيده است.

شنيدم باوالد من گفته بودند كه پدر شفا نيز سه زن گرفته بوده دوست عزيز شما خود در سخاوت اين نحوه از       

كر كنيد اوال پدر من هيچگاه حتي دو زن هم با هم نداشته است وهر يك بعد ديگري بوده و بعالوه پدر من نه استدالل ف

ادعاي الوهيت كرده ونه كمال محضه مطلقه را مدعي شده است و نه هوس ارشاد خلق را با عوام فريبي وريا كاري و 

 تذبذب برعهده گرفته است.

وده واين استدالل خنده آور را نيز پيش بيني در نامه هاي سابق اشاراتي كردم كه اين وبعد هم گفتند اين مد روز ب      

مدها حتي براي افراد عمومي نيز شايسته نيست مگر افرادي كه پابند اخالقيات نباشند تا چه رسد بافرادي كه قصد 

 زنند. رهبري ديگران را در نظر گيرند و باالتر از همه آنكه خود را مظهر صفات كليه جا

براي تأييد اين مطلب خود شاهد را همانا از نقل مورخين بهائيت ميآورم وقتي شما مي بينيد آنها باب و خانواده او       

را ميستايند باينكه از فاميلهائي بودند كه بيك زن اكتفا ميكرده اند اين مطلب ميرساند كه دو زن گرفتن در آنموقع هم 

ن جزو مكارم اخالقي بشمار ميآمده و قابل وصف بوده ويا وقتي شما مي بينيد ازل را با قبيح بوده وبيك زن اكتفا كرد

تحقير ياد ميكنند كه دوزن داشته اين نكوهش دليل بد نما بودن دو زن گرفتن بوده پس از اين طريق نيز ثابت ميشود 

 انده نبوده است:كه اين مد روز بهيچوجه در خور يك فردي كه نظر ارشاد مردم را در سر مي پرور

 بالنفيلد با اشاره بازدواج باب و خديجه سلطان بگم چنين مينويسد: 77در ص        

هر دوي آنها از فاميلي بودند كه فقط يك زن ميگرفتند واين موضوع بسيار قابل  -ازدواجي بود مبني بر عشق پاك» 

 « رسوم بوده.توجه بود زيرا در محل اگر سه زن نميگرفتند ولي دو زن معمول و م

 وبالعكس در دو مورد تعدد زوجات ازل را با تحقير و تخفيف ذكر ميكند.       

 نقل قول از ميرزا احمد پسر ازل: 718ص      
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معاشرتي با ايرانيان موجود در محل نداشتم زيرا  –من پانزده سال در اسالمبول اقامت داشته ودر بانك كار ميكردم »

ميدانستم آنها بعلت اينكه من پسر صبح ازل برادر ناتني بهاء اهلل بودم از من دوري ميجويند و پدر من واجد آن رسم 

 « قبيح تعدد زوجات بوده.

 ايضا در نقل قول از دختر بها در حكايت ايام بغداد.      

 :17ص      

خوشبختانه صبح ازل از اينكه با ما باشد وديده شود خيلي وحشت  -بخانه بزرگترين نقل مكان نموديمبعد چندي ما »

داشت بنا براين ترجيح داد كه بخانه كوچكي در عقب خانه ما سكني گزيند ولي ما با وجود اين در فرستادن غذا براي 

موقع با گرفتن زن ديگري يعني دختري از قريه همسايه  او ادامه ميداديم و حتي تداركات الزم براي خانواده او كه در اين

 افزون شده بود مهيا مي ساختيم.

مالحظه ميكنيد  چگونه بالنفيلد با نقل قول پسر ازل ودختر بها چند زن گرفتن يحيي را عملي قبيح و طعنه آميز        

و جزء مكارم اخالقي آنان بشمار ميآورد و ذكر ميكند وعمل خانواده هاي باب و زنش را در اكتفا كردن بيك زن ستوده 

در هيچ مورد شما نميتوانيد در اين كتاب موردي پيدا كنيد كه بالنفيلد از خود و يا از نقل قول كسي از سه زن بها ذكري 

 كرده باشد در صورتي كه همانطور كه ازل بنا برقول فوق در بغداد زن دوم را گرفت بها نيز در بغداد زن سوم را گرفت

ولي از اين موضوع هيچ ذكري در ميان نيست ) در كوكب الدريه تاريخ مفصل بهائيان اين موضوعات بتفصيل شرح داده 

شده است كه به تصويب عبدالبها نيز رسيده( البته اين زنهاي رسمي غير از صيغه هائي هستند كه حضرتش در مدت 

 دو سال اقامت در سليمانيه براي خود انتخاب نموده است.

در درجه زشتي اين اعمال همان بس كه شخص بها در كتاب اقدس مريدان را توصيه ميكند كه مبادا از دو زن تجاوز       

و بالفاصله عبد البها در مقام تفسير و تأويل برآمده و ميگويد مقصود بها اكتفا « اياكم ان تجاوزوا عن االثنين » نمايند

 زشت و قبيح تلقي و اكيدا آنرا منع مينمايد.بيك زن بوده و عليهذا دو زن گرفتن را 

سال يك مرتبه از مدي افتاده و اينقدر  70اكنون آيا شما فكر ميكنيد موضوع تعدد زوجات كه مد روز بوده در ظرف       

 قبيح ميشود كه عبدالبها آنهمه پافشاي در آن نشان ميدهد.

كه شخصي زني در كنار زني ديگر بياورد و بايد اقرار كنيم كه بها نه جان برادر عمل اساسا در آنموقع هم زشت بوده       

يعني آن شخصي كه اراده مرشديت ساده لوحاني را در نظر گرفته خود گرفتار اين عادت زشت و مذموم بوده وقادر به 

مردي كنترل واداره نفس شخص خويش نبوده است و تنها واعظي بوده است غير متعظ و اندرزگوي ديگران و شخصا 

 بوده زن دوست چه همواره سعي در جلب آنان داشته است.

 طراز اهلل خان سمندري كه شخصا مدتي با بها بوده حكايت ميكرد:      

 «هيكل اقدس شعرات مبارك را رنگ ميفرمودند»
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فكر كنيد اين كه خالصه اش بفارسي جاي ما اين ميشود كه آقا بها موي سرو ريش ها را رنگ و حنا ميگذارده شايد       

حديثي است منقول و ممكن است در صحت آن بتوان ترديد كرد ولي من مدرك كتبي مصوبه محافل را ميآورم و آن 

 پرتغالي( 77كتاب دكتر اسلمنت است آنجا كه نقل قول برون مستشرق را مينمايد كه بمالقات بها رفته ) ص 

انه سالخوردگي بودند سياهي شفاف موهاي سر وريش انبوه د رحالي كه وجود خطوط عميق ) چروكها( در صورت او نش»

 كه تقريبا تا كمر ميرسدند اين موضوع را تكذيب مي كردند.

واقع شده و با در نظر گرفتن سال تولد بها كه  7860از اين گذارش برون كه بقول او در همين كتاب مالقاتش در       

سالگي داراي موهاي مشكي بوده واين جز با رنگ كردن ممكن  11سن بوده مالحظه ميكنيد كه بها در  7871ميگويد در 

نبوده زيرا ممكن نيست شما شخصي را بيابيد كه در سنين شصت و هفتاد سالگي داراي موي سياه بماند خاصه مردي 

 كه مدعي است سراسر زندگيش توام با رنج و زحمت و ناراحتي و زجر بوده.

كه درآن ايام مثل امروز و رنگهاي شيميائي وجود نداشته بلكه حضرات رنگ و حنا بسر از طرفي توجه داشته باشيد       

و ريش مي گذاشتند و اينكار الزمه اش ساعتها در حمام يا خانه زير رنگ نشستن است تا در موي اثر كند حاال خود فكر 

ن گذارد و مدعي است تمام عمر خود را كنيد آقائي كه بخدا قسم ميخورد كه محل ناامني نيافته تا آني پاي خود را درآ

تحت تعقيب و آزار بوده ودر زندان گذرانده در كدام محل و با چه فرصتي ميتوانسته ساعتها در زير رنگ و حنا بنشيند 

 تا بسرو صورت خود جواني و زيبائي بخشد.

روسي دزديده و خود انكار مي در فارسي مثلي داشتيم كه در خروس پيداست، البد بايد داستان كسي باشد كه خ      

 كرد در حالي كه آنرا در جيب مخفي و دم آن بيرون مانده بود.

برازيلها در اينجا مثلي ديگر دارند كه گويند طلبكاري بدنبال بدهكار رفت تا وصول طلب نمايد بدهكار توسط خادم        

دم به طلبكار نقل قول آقا را مينمود نامبرده سربدهكار پيغام داد كه بگويد آقا خانه نيست و اتفاقا درست در موقعي كه خا

را ديد كه در قسمت پائين پنجره خانه در حركت بود پس بخادم گفت درست است كه آقا نيستند ولي بايشان بگو اين 

 بار كه بيرون ميروند سرخودشان را هم با خود ببرند.

در شكنجه و بالگذرانده وبخدا قسم ياد ميكند كه محل امني حاال درست است كه بها مردي بوده كه تمام عمر را        

نيافته تا پاي خود را آني در آن گذارد ولي بايد بديشان بگوئيم كه دم خروس از جيب ايشان پيداست و بهتر بود كه 

ا زن سرخود را نيز با خويش مي برد و برنگ كردن موها كه ساعت صرف وقت و حوصله فراوان الزم دارد نپرداخته وب

 روي زن آوردن كثرت شهوات و خواهشهاي نفساني خويش را تا اين درجه افشا ننموده و برمالت نمي گذاشت.

بعالوه محققين ثابت كرده اند و بتجربه نيز دانسته شده است كه هر گونه مشغوليت فكري اعم از مشكالت و       

ماعي ونظاير آنها حال و حوصله و وقتي براي اين دسته سختيهاي افراد در زندگي ويا تمركز فكر در امور فلسفي واجت

 از اشخاص براي عيش و عشرت و مجالست زنان وتفكر در امور شهواني باقي نمي ماند، كما اينكه سعدي هم ميگويد:

 كه  ياران  فراموش  كردند  عشق  چنان   قحط سالي  شد اندر دمشق
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 رين بي زن زندگي نموده ويا خود اوالدي نداشته اند.ويا اينكه مي بينيم غالب فلسفه و متفك        

پس از مجموع اين تجربيات نتيجه مي گيريم آقاي بهائي كه در فكر حفظ زيبائي سرو صورت خود بوده ودر پي زنان       

 مي گشته نميتوانسته صاحب آن مدعيات باشد.

از زندگي خصوصي بها منابعي در دست ندارم تا براي شما خرابي اوضاع اين مدعي كماالت محضه الهي را آنطور كه      

 بايد نشان دهم.

ولي از البالي همين چند كتاب كه با هم مطالعه مي كنيم ميتوانيم به بسياري از اعمال خالف و حتي خيانت آميز او       

 آشنائي يابيم.

من نميدانم اينكه ازليان ميگويند بها چندين مرتبه قصد مسموم نمودم و كشتن ازل را نموده تا چه حد راست است       

ولي قراين نشان ميدهد كه نبايد بي مأخذ بوده باشد و نميتواند اين اتهامات خيلي دور از حقيقت آيد زيرا بطوريكه 

ست خود لوحي از باب داشته كه او را جانشين وي معرفي و او نيز جمعي ديديم ازل خواه ناخواهخ مجعول ، ياراست در د

را بدور خود داشته و قطعي است آن بهاء اهلل كه تصميم برياست قوم بابي را در سر مي پرورانده ميبايستي اين خار را از 

شهاي امده قطعي است كوشدر نشانه گيري كارش درست ني« يك تير به سه نشانش » سر راه برميداشته و وقتي در نقشه 

 ديگري نموده است.

ولي يك چيز مسلم است ومن از كتاب بالنفيلد كه نقل قول از اوالد شخص بهاست ذكر مي كنم و آن اينست كه        

 نفر ازلي بي گناه و بالدفاع را مي كشند و شركت بها در اين عمل جنايت آميز مسلم است. 1بدستور بها چند نفر بهائي 

بطوريكه ميدانيد وقتي اختالف دو برادر باال گرفت و مخصوصا در ادرنه مجادله بين آنها موجب مزاحمت دولتيان را        

فراهم آورد دولتيان تصميم به تفرقه قطعي بين آنان گرفته و بها و مريدان او را بعكا و ازل و مريدانش را به قبرس 

اين دو دسته بي خبر نمانند چند نفر از بهائيان را در بين ازليان گذاردند فرستادند و ضمنا براي اينكه ازداخله هر يك از 

وچهار نفر ازليان را هم در بين بهائيان تا اخبار الزم را عند اللزوم بدولت بفرستند بها وجود اين جاسوسان را دربين 

و مقتول و يكي را در فشار و مضيقه جمع خود تحمل نياورده و دستور مي دهد بهائيان يكي از آنان را در بين راه مسموم 

گذارند تا فوت كند ودو نفر باقيمانده را نيز هنگام خواب غافلگير كرده مقتول نمايند اكنون قضيه را از كتاب بالنفيلد 

 نقل كنيم:

 :710ص        

اده شد ي دستور دصبح ازل به قبرس فرستاده شد وقتي تبعد شدگان به عكا رسيدند به دو يا سه نفر از دوستان بهائ»

 بهمراهان ازل پيوسته و به قبرس روند و مقرر شد سه نفر ازليان نيز در معيت بهائيان در عكا اقامت نمايند...

چند نفر از بهائيان مخلص تصميم گرفتند كه باين محركين دو بهمزن خاموشي بخشند... در تعقيب اين تصميم         

اشتند  رفتند و از آنها خواستند كه بشرارت خود خاتمه دهند و آنها امتناع جدي و مهم به محلي كه ازليان مسكن د

نمودند پس بهائيان گفتند در اينصورت محكوم بمرگ هستيد سپس ضمن كشمكش وحشيانه هر سه ازليان كشته 
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ي اهلل در لوح شدند... مردم در حالي كه با خشم و غيظ وحشيانه فرياد مي كشيدند بخانه بهاء اهلل حمله ور شدند بهاء

بيكي از احباي ايران حكايت مي كند حاكم در معيت سربازاني چند با شمشيرهاي برهنه بهمراه جمعيتي از مردم كه 

بربرانه وار فرياد مي كشيدند در مقابل خانه ازدحام نموده بودند سركار آقا در بيروني بود كه درآن طرف كوچه واقع بود 

ون آمد ولي حاكم مرا ميخواست كه بيرون روم... پس هر دو باطاق حاكم در عدالت خانه بر اثر شنيدن صداها وهياهو بير

برده شديم ... در اينجا عده اي از بهائيان نيز در توقيف بودند... احبا بزندان مهيبي منتقل شدند... شب بعد تلگرافي از 

ساعت درآنجا ماند ... سركار  18قاني منتقل شود كه والي ر سيد... كه طي آن دستور داده بود بهاء اهلل از زندان باطاق فو

آقا در تمام اين مدت در آن زندان مهيب در زنجير بود... بهاء اهلل بخانه برگشت  سركار آقا آزاد شد... افراديكه در قضيه 

يشتري ب ازليان دخالت داشتند بمدتهاي مختلف بحبس توسط دادگاه محكوم گرديدند ... بعد مدتي كوتاه كه تحقيقات

به عمل آمد براولياي امور كشف گرديد كه ازليان چگونه موجب صلب آسايش و آرامش شده بودند و چگونه زندانيهاي  

مزبور تحريكات بسيار آنها را تحمل كرده بودند وباالخره براثر اين اوضاع واحوال بقيه محكوميت آنان بخشيده شد، اين 

 ن در عكا.بود خاتمه توطئه هاي شيطنت آميز ازليا

نف را مامور مي كند بهمراهي  7اين بود داستان واقعه از زبان خود آنها و حاال وجدام شما با بانصاف ميخوانم حكومتي       

بهائيان و فرض كنيم بدادن گزارشات ودست باال بجاسوسي وآن افراد بي گناه بي تقصير بتحريك بها ويارانش بعنوان 

فر بالدفاع كشته ميشوند وبعد هم اين آقاي رئيس بطوريكه شيوه او در همه جا بوده رفع مزاحمت شب هنگام هر سه ن

بادادن رشوه اول خود را از مهلكه جان بدر مي برد وبعد ياران را آزاد مي كند و بعد توطئه شيطنت آميز ا به ازليان 

پي نوشت كتاب : شوقي افندي نيز در ) [مقتول نسبت ميدهند و مينويسند اين بود خاتمه توطئه شيطنت آميز ازليان!! 

  ]نفر ازلي را بدست بهائيان در عكا اعتراف مي نمايد.(  1جريان نقل قتل  771كتاب قرن بديع جلد دوم صفحه 

از اين روشها بدانيد هر آنچه كه بها واوالد واطرافيانش مدعي هستند كه ازل به بها زهر داده بها بايد قضيه مثل اين      

س بوده باشد يعني اعمال شيطنت آميز خودرا بازل و ازليان نسبت ميدهند زيرا وقتي انصاف در كار نيست قضيه معكو

شيطاني ميشود الهي، توطئه مخصوص بها و مريدانش از براي كشتن ازليان و خود ازل ميشود توطئه شيطاني ازل و 

 ازليان  براي بها و بهائيان.

ميتوانستند بدون رضايت و دستور بها يعني « مخلص» يان بقول مورخ وناقالن روايت از شما مي پرسم؟ آيا آن بهائ       

 بچنين عمل و حشيانه وسبعانه اقدام نمايند؟« يكتا ومحبوب و موالي بي همتاي خود » 

 ها وآيا همانطور كه همه مردم شهر و اولياي امور بي پرده بودند جز اين ميتوان فكر كرد كه نقشه نقشه شخص ب       

پسرش براي از بين بردن ازليان در بين خود بوده است و بعد آيا اين گزاش بنظر شما صحيح است كه مينويسد بر اولياي 

دولت كشف شد كه ازليان تحريك ميكرده اند و موجب سلب آرامش و آسايش بهائيان بوده اند پس واجب القتل توسط 

 آنان شده اند وكشتن ايشان گناهي نبوده است؟

آيا اين معقول است كه همان دولتي كه ازليان را بقول بهائيان براي خبر چيني بين آنها ماموريت ميدهد همان دولت       

 بيايد بگويد آنها تحريك مينموه و موجب ناراحتي بهائيان شده اند.
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له غير مشروع رشوه متوسل آيا جز اينست كه بها طبق رويه معمول خود كه مورد آنرا شاهد آوردم در اينجا نيز بوسي     

و برائت خود و پسرش و سپس آزادي و تخفيف مجازات بهائيان را بزور پول مي خرد ؟ وبراي يادآوري شما اين شاهد 

 نبيل را ميآورم:

 :797ص     

ره خحضرت بهاءاهلل ... با سابقه آشنائي كه با كدخداي مزبور داشتند بمنزل او تشريف بردند تا وسايل راحتي و باال»

آزادي آنها را فراهم كنند... حضرت بهاء اهلل مقداري وجه نقد فورا فرستاد و باو امر كردند كه آنها را آزاد كند كد خدا 

 «هم چند نفر از آنها را كه طاقت حبس و زندان نداشتند رها كرد واز شدت حبس سايرين كاست.

 ي، رشاوارتشاي بها در همه موارد نيست؟آيا اينها نمونه اي از طرز زندگي و زرنگي ، دروغ باف     

 آيا چنين شخصي را جز ماجراجو نام ديگر ميتوان داد؟     

در صفحات قبل اشاره كردم كه سقراط را چون دوستانش ميخواستند آزاد كنند وسايل فرار او را فراهم كرده بودند       

ن بطور صحيح و دقيق نمودم چگونه اكنون بافرار خود تا جان زهر راننوشد ميگويد من خود هميشه توصيه باجراي قواني

 شكننده آن مقررات شوم.

واين آقاي بها كه خود را خدا و خداي خدايان و رب النوع اخالق قلمداد مي كرد چگونه در مورد متعدد دست بر شاه       

شما تخريب افراد ميباشد ليكن بو ارتشاء ميگشوده كه زشت ترين و منفورترين كارها بوده و بزرگترين وسيله فساد و 

نوشتم كه براي تأمين رياست، اشخاص جاه طلب بهر جنايتي دست ميزنند كدام شاهد براي رياست طلبي بها از اين 

باالتر يعني كشتن افراد بي گناه بي دفاع وبعد هم رشوه دادن براي خالصي از مجازات، اينهاست دروغها و طرز رفتار 

ر خود ميگويد: كف بگو ودروغ نگو و اين هاست فرارهاي او از محكوميتها وحبس ها، كسي كه كسي كه براي زينت بازا

 براي فريب ساده لوحان نوحه مي كند كه بهر درختي مي نگرم آرزو ميكنم كه صليب من شود!!

ص را چگونه وبراي اينكه بياد بياوريد كه اين آقاي مدعي و موعظه كننده محبت عمومي، خود جواب محبت اشخا      

 ميداده و در مقابل لطف اشخاص به چه لسان به كينه توزي مي پرداخته اين حكايت را از تاريخ نبيل براي شما ميآورم.

 701ص     

ميرزا آقا خان نوري ملقب به اعتماد الدوله كه بعد از حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم شد چون درآن ايام احترام ميرزا »

هااهلل ميديد بايشان حسد ميورزيد... صدر اعظم بعد از وفات جناب وزير نهايت احترام را آقاسي را نسبت بحضرت ب

درباره بهاء اهلل مجري ميداشت اغلب بديدن ايشان ميرفت وهمچون پدري كه به پسرش محبت داشته باشد با ايشان 

اين قريه از حضرت بهاء اهلل بود... رفتار مي كرد يكوقت اتفاق افتاد كه صدر اعظم ... گذارش بقريه قوچ حصار افتاد 

صدراعظم فريفتۀ آن قريه شد از حضرت بهاء اهلل درخواست كرد كه آن قريه را باو بفروشند فرمودند اگر اين ده مال 

خودم بود هيچ اهميت نداشت آنرا بشما ميدادم ولي جمعي از نفوس وضيع و شريف با من شريكند بعضي از آنها بالغند 

ما خوب است بروند با آنها مذاكره كنيد رضايت آنها را جلب كنيد اگر قبول كردند مطابق ميل شما رفتار و بعضي صفير ش

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خواهد شد اعظم از اين جواب خوشش نيامد... حضرت بهاء اهلل با اجازه ساير شركا آن قريه را به خواهر محمد شاه 

 فروختند.

ن دروغ پراني او كه فقط در خور معامله گران بازار است نه كساني اينست نمونه از جواب محبت يك فرد ببها وميزا       

كه قصد رهبري وارشادروحاني وعلمي افراد را دارند واال براي او چه فرق ميكرد وقتي قرار بر فروش بود چه حاجي ميرزا 

مله با خانمي آقاخان وچه خواهر محمد شاه چطور شد آنوقت ملك مربوط به جمعي صغير و كبير بود ولي وقتي معا

 درميان آمد زود تمام صغير و كبيرها اجازه دادند اينجا دورنمائي است خود شما جزئيات را بفراست دريابيد.

وباز اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد كسي كه ميگويد: دست قاتل خود را ميبوسد و يا درعفو لدني است كه در انتقام         

ه او بموافقت سخن نرانده اند چگونه در مقام انتقامجوئي برآمده ودستور قتل مي نيست ديديد درباره اشخاصي كه دربار

دهد ويا كسي كه ميگويد زبان به سب و لعن احدي مگشائيد خود چگونه افراد را بازشت ترين وركيك ترين لغات 

عده را ناعقين  مخاطب ساخته و آنان را هجو نموده است جمعي را همج رعاع خطاب مي كند دسته را كالب و سگها

ميخواند و گروهي را به خراطين وكرمهاي ارض نام ميبرد يكي را گرگ و ديگري را گرگ زاده ويكي را روباه و آن ديگري 

را رقشاء وديگري را گفتار ياد ميكند باالخره آنچه از قلمش صادر ميشود بي تأمل و بدون رعايت عفت قلم درباره 

ر من بخواهم شواهد اين موضوع را نيز از كتب و آثار و الواح او بياورم خود يك اشخاص مخالف خود ذكر مينمايد واگ

كتب مفصل ديگر ميشود زيرا در هر سطر از گفتارشان كه اسم مخالف كنندگان ذكر شده است توام با تحقير و تخفيف 

ي نموده و آنان هم به پيروبوده و بكلمات زشت و ركيك ياد شده اند واين شيوه حتي در نويسندگان بهائي نيز سرايت 

از پيشوايان خود عفت زبان و قلم را از دست داده اندواين سبك حمله باشخاص مخالف نه تنها حصر در بهاء و عبدالبهاء 

و شوقي بوده بلكه باب نيز همين شيوه را داشته است چنانكه حاجي ميرزا آقاسي را نسناس ميخوانده ويا بطوريكه در 

مقابل ذكر نمودم مردم قم را چون هيچكس بين آنان ايمان نياورده اشخاص شرير فاسق و فاجر صفحات قبل بمناسبت 

ميخواند وبقول نبيل ساير مخالفين و ترك كنندگان يا بقول او بي وفايان بخود را بعنوان گوساله و جبت و طاغوت و غيره 

 نام ميبرد.

 نبيل: 771ص        

ب را بمالحسين مشاهده كردند حسد ديرين كه نسبت باو داشتند بهيجان سه نفر اخير چون شدت عنايت حضرت با

آمد... ببدگوئي از مال حسين مشغول شدند... از جرگه اهل ايمان مطرود گشتند... حضرت اعلي در الواح وتوقيعات مبارك 

و  توقيع مبارك به جبت اين سه نفر را بگوساله سامري تشبيه فرمودند و مخصوصا از مال جواد ومال عبدالعلي هراتي در

طاغوت تعبير كردند و صريحا فرمودند اللهم المن الجبت و الطاغوت اين سه نفر بي وفا بكرمان رفتند و در جرگه پيروان 

 «حاجي كريم خان كرماني، درآمدند.

 م براي خودمالحظه ميكنيد حجي كريم خان خود را جانشين سيد كاظم رشتي ميدانست وبا استفاده از همين مقا       

ادعاي ركن رابعي وغيره تراشيدن اكنون سه نفري كه از شيخيان بگرد او درآمده و بعد تغيير عقيده داده و بجرگه حاجي 

محمد كريم خان درآمدند في الفور بنظر باب تغيير ماهيت داده بصورت گوساله و جبت و طاغوت وحسود وغيره درميآيند 

ه همانا چون سايرين از زمره مالئكه ها بشمار ميآمدند و ميخواهيد بدانيد اين و قطعي است قبل از اين تغيير عقيد

 كريمخان بيچاره از قلم بها و نبيل درايقان و تاريخ نبيل چگونه وصف ميشود اين سطور قابل توجه است.
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 799ص      

كند مگر همين خان فتنه جو مقصود او) حاجي كريم خان ( از اين سخنان چيست آيا ميخواهد رتبه و مقام مرا احراز 

نيست كه با هزاران نفر از اراذل ناس و نفوس شرير محشور و نهايت تملق را بآنها ميگويد مگر او نيست كه تاكنون از 

نفوس بد رفتار و اشقيا طرفداري مي كند و حقوق بي گناهان را پايمال ميسازد تا بدين وسيله رياست خود را محافظت 

ه براي انجام شهوات و نيل بمقاصد مذمومه خويش مردمان شرير را محترم ميدارد باآنان مصاحبت نمايد مگر او نيست ك

و معاشرت مينمايد و نفوس پاك طينت را بانواع واقسام كلمات زشت و بدگوئي آزار ميرساند  بيشرمي او بدرجه رسيده 

 كه خودش هر كار ميخواهد مي كند وزشت ترين گناهان را مرتكب ميشود...

 «بيك اشاره اراذل واوباش شهر كرمان را وادار مي كنم كه اين خانه را از كرمان بيرون كنند. 

اينست نمونه احساسات وقلم بها و نبيل وساير بابيان و بهائيان بطور كلي، ودر خصوص حاجي كريم خان بطور       

مينويسند زيرا از طرفي ميگويند اراذل و اوباش خصوصي تا آنجا كه او را دجال لقب داده اند و حال آنكه فكر نكرده چيز 

تحت امر حاجي كريم خانند از طرفي ميگويند كه آن شخص بابي اراذل و اوباش را وادار خواهد كرد تا خان را از شهر 

بيرون كنند، پس اراذل و اوباش تحت امر و فرمان آن بابي است كه ميگويد بآنها امر خواهد كرد خان را از شهر بيرون 

 كنندنه آنكه اراذل مريدان خان باشند.

وحال آنكه طبق اقرار شخص بها در كتاب ايقان نفوس كثيري نسبت باو وفا دارند ولي در عين حال بها او را در ايقان        

سامري جهل ميخواند و بعالوه در اصطالح امروز از هوچي بازي نيز دست برنداشته و در تخفيف او كه از درموافقت 

 عوام در عربي يعني عامه مردم –آمده بهر حربه توسل مي جسته مثال حاجي مذكور كتابي داشته بنام ارشاد العوام درنمي

وكلمه ايست درمقابل خواص ولي در فارسي عوام اسم علم شده است براي اشخاص جاهل و بي سواد و بها از اين موضوع 

استفاده و قلمفرسائي كرده در نخوت و خودخواهي حاجي محمد كريم خان كه خود را عالم و تمام مردم را جاهل خوانده 

جي ارشاد عامه مردم بوده است نه دسته جهال از آنها و بها فراموش ميكند كه سراسر الواح در صورتيكه مقصود حا

نفوس موجود »خودش پر است از كلمات خودخواهي و نخوت بصراحت بيان و بدون تأمل و تفسير تا آنجا كه ميگويد

جي كريم خان از راه فروتني يا تذبذب يعني مردم حاضر لياقت درك مطالب بها را ندارند و يا آنكه چون حا« اليق اصغانه 

مانند امثال خودش چون بها وباب خويش را اثيم يعني گناهكار ناميده به هوچي بازي را سرداده و موضوع را با آيه قرآن 

 وفق داده كه خوراك او زقوم است ولياقت او زهر.

و هجو، اگر بها هجو حاجي كريم خان و  وممكن است شما بگوئيد نامه حاضر هم مطالبي است نظير همين حرفها       

امثاله را نموده اين نامه هم هجو باب و بها مينمايد ولي من ناچار بيا شما ميآورم بين اين دومطلب فرق بسيار است باب 

و بها حاجي محمد كريم خان را هجو ميكردند كه چرا حاجي آنها را به الوهيت نپذيرفته و بعالوه چرا جمع كثيري از 

 د شيخيه كه آنها انتظار داشتند بمريدي بگيرند در تبعيت حاجي مانده اند.افرا

ولي من نه احدي را بحيوانات تشبيه كره ونه به هجو كسي پرداخته ام با اينكه اعمالشان طبق شواهد روشني كه        

ل سادگي از رخساره كسانيكه آوردم ناشي از غريزه حيواني است ولي من آنها را مريض تلقي ميكنم نه حيوان من در كما

ادعاي جمال الهي واشرفيت كليه و كمال محصنه نموده اند پرده برميدارم و خود نيز حزب ودار ودسته ندارم كه بخواهم 
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افرادي از مريدان آنان را بجمع خود بيفزايم بلكه منظورم آنست كه افراد با سيل دروغهاي بحد آنان باختالفات دامن 

را در مهمالت تلف نكرده و بدين وسيله موجب تشكيل و تقويت يك دسته جديدي كه بالمال عاقبتش نزنند و وقت خود 

 جنگ و جدال با ساير دستجات وخونريزي افراد خواهد بود نشوند.

من پرده از رخسار آن زشت روياني برميدارم كه قيافه منحوص خودرا در پس پرده تبليغات مخفي داشته و با        

خالي براي تأمين شهوات خود مردم رابوجود يك قيافه ملكوتي براي خود فريب داده وبا ربودن عقول وافكار مطالبي تو

 ساده لوحان موجب جدائي بن فاميل ها و دوستان وعلت ايجاد دشمني بين آنان بعنوان طرد و امثاله ميگردند.

 

 حاتم طائی از كیسه دیگران

 

 از قديم مي گفتند:     

 حاتم  طائي   شدن آسان بود    يسه مهمان  بودخرج  كه از ك

اين عينا حكايت بها است براي اينكه دوست تراشي و رفيق بازي كرده باشد از مال و دسترنج ديگران بذل و بخششها       

ها نميكرده و مهمانيها ميداده و اين يكي از عللي است كه توانسته است چند نفر بابيان را بخود جلب نمايد و بدست آ

براي خود تبليغات نموده و رياست جمعيت را براي خويش احراز كند، اينكه ميگويم از كيسه ديگران خرج ميكرده بسي 

 واضح است كه احتياج بآوردن دليل نيست زيرا همه بهائيان معتقدند كه:

 «حضرتش هيچ كاري قبول نميفرمودند وبنظاره دشت وصحرا و گلزار و گلها مي گذراندند.» 

واز طرفي هم ديديد كه خود بها چگونه نقل كرد اموال جناب وزير يعني پدرش را چگونه سيل برد وگزارش داد كه        

بسختي گذران مينمودند، بنابراين كسي كه هيچ كاري نميكرده و هيچگونه دست رنج شخصي نداشته و از اموال پدر 

موال و دسترنج ديگران بوده و يا اموال حاصله از كالهبرداري هم بي نصيب بوده هر بذل و بخششي كه باو نيست دهند يا ا

كه آنهم ميشود اموال ديگري و از طرفي چون دعوي رياست بابيان را در سر ميپرورانده پس بذل و بخشش او نيز براي 

شش بخبذل و » جلب دوستي و كمك افراد بمنظور تحكيم پايه هاي رياست بوده  نه بمنظور كمك بافراد پس اسم آن 

 « مخارج تبليغاتي» هم نميشود بلكه ميشود « 

 اينك صورت قسمتي از اين مخارج تبليغاتي:       

 نبيل: 86ص      

مالحسين فرمود آيا امروز از فاميل ميرزا بزرگ نوري كسي هست كه معروف باشد... گفتم آري در ميان پسران او يكي »

ت گفتم بيچارگان را پناه است و گرسنگان را اطعام ميفرمايد پرسيد چه از همه ممتازتر ... پرسيد بچه كاري مشغول اس
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مقامي و رتبۀ دارد گفتم ملجاء مستمندان و پناه غريبان است اسم مباركش حسينعلي است واوقات خود را اغلب در 

 ميان جنگهاي زيبا بگردش ميگذراند و بمناظر زيباي طبيعي عالقه تام دارد..

 نبيل: 797ص         

كدخدا خيلي طماع و مكار و حريص بود واز طرفي هم ميدانست كه حضرت بهاء اهلل در جود و سخاوت بي مثيل است »

 و در كرم و بخشش بي نظير وعديل.

 نبيل: 777ص        

 با سابقه كه به سخاوت و بخشش حضرت بهاء اهلل داشتند بطمع افتادند كه از موقعيت استفاده كنند.

 :نبيل 701ص       

صدراعظم بيچاره شد يك روز با خشم و غضب فرياد برآورد و بحضرت بهاء اهلل گفت چه خبر است اينهمه مهماني مي 

كني من كه رئيس الوزراي شاهنشاه ايران هستم ميل ندارم هر شب اينهمه جمعيت در سرسفره تو حاضر باشند 

 «ه من دسته بندي كني.چرااينهمه اسراف ميكني مگر ميخواهي برضد من قيام كني و برعلي

 :781ص        

عده مؤمنين كه در بدشت حاضر بودند به هشتاد و يك نفر بالغ بود تمام اين جمعيت در دوره توقفشان در بدشت »

 «مهمان حضرت بهاء اهلل بودند.

مالحظه ميكنيد مخارج تبليغاتي چقدر سنگين بوده بها هر بذل و بخششي و مهماني كه ميكرده نظرش جلب توجه         

وانظار افراد وايجاد شهرت بوده اگر منظورش واقعا كمك بافراد مستمند بود، اوال خود كار ميكرد و ازدسترنج خويش به 

 ني دهد.مستحقين اعانه ميكرد نه از اموال ديگران مهما

ودر ثاني اگر قصد شهرت طلبي ودوست تراشي نميداشته چنانكه از قديم االيام الزمه اعانات واقعي و بي رياست ،        

ميبايستي خود مخفيانه انجام مي شده نه بطوريكه همه كس بداند تا آنجا كه زيب تاريخ نيز گردد در انجيل از مسيح 

دست راست تو از دست چپ خبر نيابد يعني آنقدر مخفيانه انجام شود كه جنبه آمده است كه اعانات را چنان بده كه 

تبليغاتي وشهرت طلبي نيابد وبعد هم شرايط كمك و اعانات از طرف اديان مورد بحث قرار گرفته و طبقه بندي شده 

مورد  چگونگي پرداخت وغيره وغيره كه هيچيك -ميزان پرداخت -محل پرداخت -اشخاص مستحق موقع پرداخت

 توجه بها نبوده زيرا نظر وي كمك نبوده بلكه دوست تراشي و شهرت بوده است.

بها اگر خرجي ميكرده براي گستردن سفره بوده آنهم براي دوستان ودوست تراشي و اشخاصي را دعوت ميكرده         

 كه سرشان به تنشان بيارزد وبتواند براي او و پيشرفت مقاصدش سفيد واقع شوند.

ومقصودش اعانت به مستمندان و اطعام فقرا نبوده است كما اينكه در مقابل آن وزير كه ذكرش رفت در جواب         

 ميگويد:
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 نبيل701ص       

حضرت بهاء اهلل فرمودند استغفراهلل خدا نكند اگر كسي دوستان خودش را مهماني كند دليل براينست كه ميخواهد » 

 «دسته بندي كند و فساد 

وميدانيد كه معاشرين ودوستان بها طبق مندرجات نبيل و مقاله سياح از فقرا نبودند بلكه از اعيان و اشراف بودند        

اكنون شما توجه كنيد اينهمه پول از كجا ميآمده وقتي بها به شهادت موارد متعدد از جمله آنچه در اينجا ذكر شد 

ار نبوده كه با اينكه شاهد آن در صفحات قبل بوده ولي مجددا اينجا هم خودش كار نميكرده و اموال پدري هم كه در ك

 تكرار مي كنم:

 نبيل67ص         

حضرت بهاء اهلل اين بيانات را فرمودند ومن از لسان مبارك شنيدم....جناب زياد بواسطه ثروت زياد... بسيار محترم »

مي زيستد در نهايت شادكامي و صحت وسالمتي و وسعت عيش سال افراد عائله نوري كه در نور و طهران  70بودند مدت 

سال ناگهان خوشبختي و راحتي بسختي و بليات تبديل يافت و وسعت عيش و ثروت به  70روزگار مي گذراندند پس از 

ضيق معيشت و تنگ دستي مبدل شد اولين خسارتي كه وارد شد بواسطه سيل عظيمي بود كه در قريه تاكربا شدت 

جم گشت و نصف قصر جناب وزير را خراب كرد... از طرف ديگر دشمنان جناب وزير و نفوسيكه بايشان حسد تمام مها

مي بردند سبب شدند كه منصب حكومتي نيز از ايشان مسلوب شد ... وتفقين حسودان سبب بركناري ايشان از وظايف 

 حكومتي گرديد.

ه ديگ خورده بود معذلك بعد فوت پدر بها هر چه بود ونبود ضبط و بنابراين روايات با اينكه كفگير باصطالح به ت       

برادران را بكلي محروم مينمايد ميرزا موسي را بنوكري خود واميدارد ميرزا يحيي را قوت اليموتي مقرر ميكند كما 

ي و دوست تراش اينكه بحكايت دخترش حتي در بغداد غذا براي او ميفرستادند و بقيه را صرف رفيق بازي و مهمان داري

 و خرج كردن درراه احراز شهرت و آقائي براي تدارك زمينه رياست خود نموده است.

واما مخارجي كه باو نيست ميدهند حكايت سركه هفت ساله مالنصرالدين را زير پا گذاشته و اينهمه سخاوت ها و        

ن از كدام منبع ميرسيده سلمنا كه اموال عيال و بخششها كه به بها نسبت داده ميشود انسان را حيران مي كند وجود آ

 برادر زن را نيز باال كشيده باشد معذلك جواب اين ارقام را نميدهد.

 مقاله كه ميگويد: 78درست است كه طبق حكايت عبدالبها در ص       

 محل اميد و شخص وحيد خانواده بود.» 

نقل شده از طرف زن  16ايت دخترش كه توسط بالنفيلد در ص پس اختيار تمام را داشته و برفرض هم كه طبق حك      

 نيز اموالي دريافت داشته.

پدرم ميرزا حسينعلي نوري بود كه با مادر جوان زيبايم آسيه خانم ازدواج نمود او تنها دختر يك ايراني عاليرتبه بنام »

اد بود... وقتي دائيم با عمه ام ازدواج كردند ميزا اسماعيل بوداو هم مانند پدر بزرگ پدريم ميرزا عباس داراي ثروت زي
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اين ازدواج از دو خانواده اصيل و نجيب موجب جلب توجه اهالي گرديده و مي گفتند ثروت روي ثروت ميرود چهل قاطر 

جهيزيه مادرم بود وقتي كه بخانه شوهرش رفت شش ماه قبل از عروسي يك جواهر سازدر خانه ايشان براي تدارك 

ر ميكرد و حتي دكمه هاي لباسش از طال بود كه در آن سنگهاي قيمتي كار شده بود واين دكمه ها صرف جواهرات كا

 خريد نان براي سرگوني وتبعيد از طهران به بغداد گرديد.

 راگر براي اين مطالب اعتباري قائل شويم نتيجه اين ميشود كه تا قبل از تبعيد بها به خارج از ايران بعد واقعه تي       

خوردن شاه كليه اين اموال وته مانده پدري را تماما خرج كرده تا آنجا كه در سفر بغداد با فروختن دكمه طال تهيه نان 

اوالد بوده بامان خدا بدون  1كرده اند و چون به بغداد رسيده خانواده را كه در اين موقع مركب از دو زن و قريب 

رياست خود ميرود تا آنجا كه با بيان باقي مانده ايران را بحال آنها رقت سرپرست وخرجي رها كرده وبراي تدارك نقشه 

 آمده واز جمله سلطان الشهدا و محبوب الشهدا از اصفهان گندم وساير مواد براي آنها ميفرستند.

 از اينجاست كه بها شروع مي كند به استفاده از مثل معروف كه يك مريد خر به از يك ده ششدانگي است.       

از اينجاست كه بها بنام حفظ بابيان و اعانت بآنان بنام مال اهلل شروع ميكند باخاذي از بابيان و ببهانه لزوم اعانت       

بآسيب ديدگان و يتيمان شهدا بابيان را تشويق بدادن اعانات مينمايد ولي آنها را صرف تهيه وسايل آسايش و رفاه خود 

 غ و قصر خريدن و مجددا بذل و بخششهاي بزرگ به مبلغين كردن. و زن سوم را گرفتن و كالسكه و با

دوست عزيز البد توجه داريد كه من بي مأخذ هيچگونه مطلبي را در اين نامه ذكر نكرده ام شما ديديد كه بشهادت        

روش بغارت رفت وبا فدختر بها نامبرده قبل از حركت ببغداد ديگر هيچ نداشته و نبيل هم چند بار نوشته كه همه اموال 

دكمه ها نان بين راه را تهيه كرده اند وبها هم در ايران كاري نميكرده تا چه رسد در عراق سپس عيش سوم يعني زن 

 سوم را از چه محلي گرفته جز اينست كه از راه اعانات مريدان.

املش موضوع اين قسمت از نامه يك مثلي هست در شكل استفاده از اعانات توسط مالهاي اديان چون مصداق ك        

حاضر است آنرا براي شما ذكر ميكنم، مي گويندروزي يك كشيش مسيحي و يك  حاخام يهودي با يكديگر صحبت 

ميكردند رسيدند بآنجا كه روشي را كه در تقسيم مال اهلل و اعانات داشتند براي يكديگر شرح ميدادند كشيش گفت 

پولها را روي آن ميريزيد هر آنچه از سوراخ بدرون افتاد مال خداست و بقيه از  ميزي دارد كه وسط آن سوراخي است و

خود من است حاخام يهودي گفت من از تو خيلي درستكار تر ومؤمن ترم پرسيد چرا گفت زيرا من تقسيم را بخود خدا 

 تو با خدا مصاحبه و مالقات واگذار مي كنم و در برابر اوبه جسارت تقسيم نميورزم گفت چگونه اينكار را مي كني مگر

داري گفت نه مصاحبه نميخواهد من هر چه پول ميرسد اعم از اينكه سكه باشد يا اسكناس همه را بطرف او ميريزم خدا 

بديهي است همه پولها بزمين برگشته و بجيب حاخام  -هر چه خواست خودش برميدارد هر چه را نخواست پس ميفرستد

بود كه بها وعبدالبها ميكردند يعني اعانات را كال صرف رفاه و آسايش خود ميكردند واگر ربي فرو ميرفت واين كاري 

عبدالبهاء پولي در حيفا و عكا و اينجا و آنجا به بعضي فقرا ميداد آنهم براي خود نمائي و جلب توجه افراد بوده زيرا 

احترام  سركار آقا جلب» ات شديدي بوده تا براي بطوريكه گفتم مخفيانه نبوده بلكه علني و با سروصدا و توام با تظاهر

 و شوكت و حاتم بخشي نمايد.
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چون بطوريكه ديديم بها بعد رسيدن ببغداد هيچ نداشته پس من هر خرجي را از كتب موجوده خود براي حضرات بشما 

ت عمر خود يك صد ديناري نشان دهم اين از مال اهلل ها و اعانات واصله است زيرا قدر مسلم اينست كه بها در تمام مد

) سناري( درآمد شخصي نداشته و بهيچوجه عايدي بهم نرسانيده و ته مانده اموال پدري و اموال زن و برادر زن را نيز 

كال باال كشيده وخرج كرده و هر يك از تاريخهاي بهائي را هم كه بخوانيد مي بينيد نوشته اند كه چندين بار كليه اموال 

واگر گنج معروف قارون هم بوده باشدبا آنهمه خرجها و بذل و بخششها و تارجها ديگر چيزي باقي نمي او بتاراج رفته 

ومجددا اين نكته را هم يادآور شوم كه تا اواخر ايام بها حكايت بهائيتي در بين نبوده و همه بابي خوانده ميشدند  -مانده

 منتها زير رياست بها و يا ازل.

 ز قول دختر بها:بالنفيلد ا 99ص        

بعد چندي سركار آقا حاكم را قانع كرد كه بجاي جيره جنسي كه به حضرات داده ميشد معادل آن پول نقد داده شود »

وهمچنين اجازه داد يكي از خادمين ميرزا جعفر بهمراهي يك سرياني به شهر رود تا آذوقه بخرند بدينوسيله وضع بطور 

واده اش دوسالي در سه اطاق بودند و چنان تحت مراقبت و نظارت شديد بوديم كه در جالبي بهتر شد... بهاء اهلل وخان

مدت شش يا هفت ماه نميتوانستيم تماسي با ميرزا عبداالحد ) يكي از بابيان مخلص و مريد بها كه عبدالبها او را فرستاده 

 بود در عكا دكاني داير نمايد( داشته باشيم...

كه بعكا تلگراف كردند سلطان الشهدا و محبوب الشهدا بودند و كمكي كه آنها موفق بارسال  اولين دوستان ايراني      

آن گرديدند بسيار بجا بود زيرا همه چيز ما بانتها رسيده بود... حاكم اجازه داد كه ما قلعه را رها كرده ودر خانه كوچكي 

 كه يك تاجر مسيحي بما واگذار كرده انتقال يابيم...

رديد ارم كه تاجر مسيحي خانه را مجاني در اختيار آنان گذاره باشد بديهي است اگر خريداري شده ويا كرايه ومن ت     

گرديده در اينجا دختر بها ذكري از اين موضوع نميتواند كرد وبايد بگويد كه اهدائي بوده نه خريداري و يا كرايه ودنباله 

 وسط بالنفيلد.حكايت توسط طوبي خانم دختر عبدالبها نقل شده ت

 :69ص      

وحاكم با تقاضاي سركار آقا دائر بر رفتن بهاء اهلل بباغ رضوان موافقت كرد باغ رضوان باغ قشنگي بود كه سركار آقا       

 در قطعه زميني كه در كنار جويباري بود دائر كرده بود. 

وبعد حدود يك صفحه از كتاب خود را بالنفيلد در وصف اين باغ و گلهاي آن اختصاص داده زيبايي و صفاي آنرا      

تشريح مي كند وهم اينجاست كه طبق گزارش عبدالبها كالسكه خريده و بها را با كالسكه مخصوص بدين باغ ميبرد و 

 خرج هم پول الزم دارم كالسكه هم پول الزم دارد.بديهي است توجه داريد باغ قشنگ درست كردن خرج دارد و

وبراي اينكه بيشتر از جزئيات زندگي حضرات بدانيد اين دو قسمت را نيز از طوبي خانم دختر عبدالبها كه توسط      

 بالنفيلد گزارش شده نقل مي كنم.

 :61ص      
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محبوب ديگر خود نگاه مي كرديم و مشكالت خودمان را  ما كمتر پدرمان را ميديدم ... ما بچه ها به بهاء اهلل مانند پدر»

براي او نقل ميكرديم... مرسوم او اين بود كه هر سال مستخدمي ميفرستاد به شهر بيروت تا براي ما لباس و لوازم بخرد... 

را بمردم آن ) بها مي گفت( چرا آن لباس قشنگتان را نمي پوشيد ؟ يا آنكه اين جعبه شيريني را مخفي كنيد وگرنه آقا

هر هفته سركار آقا به بهجي ميرفت تا اخبار « » خواهد داد فردا بچه ها شماها با من براي گردش برضوان خواهيد آمد

تمام شيريني ها ميوه ها كيك ها كه فرستاده ميشد عبدالبهاء آنها را به عمارت « مورد توجه بها اهلل را باو اگزارش نمايد.

 ذيرائي احبا برسد. عربها عبدالبه را آقاي سخاوت مي ناميدند.بيروني مي برد تا بمصرف پ

 اين قسمت حكايت شخص بالنفيلد است از ايام اقامت عبدالبها در لندن در خانه فاميلي.       

 :797ص        

ن ميك روز صداي قهقهه خنده از طرف آشپزخانه بلند بود سركار آقا فورا به جمع خنده كنندگان پيوسته و گفت » 

خيلي مسرورم كه شماها را خوشحال و بشاش مي بينم بگوئيد به بينم بچه مي خنديد ... سركار آقا مسرور شده و شديدا 

 خنديدند و بهر يك از آنها يك سكه طال بجهت مزيد سرورشان دادند.

 بالنفيلد در ذكر امكنه كه باز ديد نموده در وصف آنها گزارش ميدهد.      

 :717ص      

سركار آقا اين بود كه فقرا و مخصوصا اطفال عكا را در روز هاي اعياد مسيحي و اسالمي وهمچنين روز تاجگذاري  رسم»

 «سلطان عثماني جمع مي نمود وآنان را با دادن شيريني وميوه و كيك و چاي و شربت محفوظ مي نمود.

 ايضا:       

مودند براي گرفتن صدقه و هر يك حاجت خود را به پدر اينجا يك حياط وسيعي بود كه فقرا هر جمعه اجتماع مين»

 محبوب فقرا عباس افندي ابراز مي داشت.

 :771ص        

يكي از راهبه ها كه متصدي بود بانگليسي گفت بلي عباس افندي نسبت بهمه مرد خوبي بود او بديدن من آمد و       

 « مريضخانه قشون انگليسي است. پنجاه ليره باين مريضخانه اعانت كرد.... اين خانه حاال

اگر كتاب خاطرات نه ساله دكتر يونس خان وبدايع االثار يعني سفر نامه عبدالبها را دراروپا وآمريكا با دقت بخوانيد       

ببذل و بخششهاي بها وعبدالبها از كيسه ديگران بيشتر از اينها واقف ميشويد و باوضاع داخلي آنان اطالعات بيشتر 

ورده و بر بسياري از مطالبي كه من در اينجا آورده ام مدارك و شواهد مورد توجه خواهيد يافت. من كتابهاي بدست آ

مذكور را در دست ندارم و لي يادداشتهائي از هنگام مطالعات خود در اين كتاب دارم چند فقره از آنها را براي شما يادآور 

 مي شوم:

 دكتر يونس خان مينويسد:      
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صعود جمال مبارك واقع شد ميرزا آقا جان مطرود بود و مردوداما در اثر بخششهاي جمال قدم پولي داشت  وقتي كه

بعد صعود ناقضين يا بعلت تصاحب مال او يا بعلت مردوديتش ميخواستند او را بكشند كه پناهنده شد به عبدالبها و 

ب جمال قدم را در ايام كسالت مسموم نموده ضمنا با اظهار ندامت نمود ناقضين شهرت دادند كه ميرزا آقاجان با دو ح

او رابطه پيدا كرده كه چون كاتب وحي بوده مدعي وحي والهام شود او هم مدعي شد كه در خواب بحضور جمال مبارك 

 ساله )نشر جديد(  6خاطرات  88مشرف و الواح قهريه بنام مؤمنين دريافت داشته. ) صفحه 

 ان مي نويسد:در جاي ديگر يونس خ       

ناقضين بدولت عثماني شكايت كردند كه افندي كبير) بهاء اهلل( يكي از اقطاب و اولياء بوده وهميشه بعبادت مشغول »

عباس افندي براي اجراي مقاصد سياسي ايشان را مقام الوهيت داده.... حقوق مقرره وهداياي عديده كه بنام بهاء اهلل 

ساله ) نشر  6خاطرات  700صفحه «. ) ز پدر ما باقي مانده همه را تصرف و ما را محروم ميرسد بما نميدهد آنچه بميراث ا

 جديد( 

البد بياد داريد كه دكتر يونس خان افروخته يكي از قدما و مشاهير بهائيان بوده و هميشه عضو محفل ملي و از        

ب شده بود ومطالب و نوشته هاي او صد در صد معلمين جوانان وخود تحصيل كرده بيروت وبخرج عبدالبهاء دكتر در ط

 از نظر شما داراي اعتبار كامل ميباشد.

 نويسنده بدايع االثار نقل مي كند:       

يحيائيها اشاعه دادند كه احترامات خارجيها در سفر مبارك باروپا وامريكا بعلت هدايائي بوده كه دريافت ميداشتند » 

 «آنهمه خرج تصرف قلوب نتوانستند پس باپول نميشود احترام خريد. بعد ذكر مسيحيان را ميكند كه با

يعني نويسنده بدايع اآلثار) كتاب سفر نامه عبدالبها باروپا و آمريكا( پول دادن عبدالبها را تكذيب ننموده منتهي       

 ميگويد احترامات نتيجه پول گرفتن نبوده است.

ا درست ميگفته اند وقسمت مهمي از پول هاي ما خوذه از بابيان صرف خريد ولي براي اينكه شما بدانيد يحيائيه      

 احترامات ميشده وتوجه كنيد بخالف تكذيب نويسنده بدايع اآلثار چگونه با پول ميشود احترام خريد.

ست زيرا ام اگذشته از اينكه يادآور ميشوم كه مبلغين كه پول ميگيرند وكار ميكنند خود نحوه از وسيله خريد احتر      

اگر پول نباشد مبلغين نميتوانند بدون انجام كاري براي امرار معاش دائم باينطرف و آنطرف حركت كرده ميرزا حسينعلي 

نوري را جمال قدم واسم اعظم و رمز مكرم ويك مشت ديگر از اين لغات توخالي قالب كنند و براي نشان دادن نحوه 

اي احترام و تبليغات حكايتي را كه بالنفيلد نقل نموده بطور خالصه براي شما اقدامات عبدلبها وخرج كردنهاي او بر

 ميآورم زيرا حوصله ترجمه جزء جزء آنرا ندارم لطفا خود مراجعه كنيد:

 :797ص        

كه وقتي عبدالبها در لندن بود روزي جواني روزنامه نويس در كمال وقاحت و بي احترامي و بزور وارد شده و در حالي »

كمترين احترامات وتعارفات را براي احدي منظور دارد سيگار بدست و بالحني خارج از نزاكت ميگويد كه ميخواهد مقاله 
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بالنفيلد گزارش مي كند  -راجع به عبدالبها در بعضي روزنامه ها بنويسد و آماده است تا مطالبي در خصوص او بشنود

بوديم ولي عبدالبها فورا با يك اشاره او را باطاق خصوصي خود برد كه ما از وضع شرر آميز جوان مذكور در حيرت 

وطولي نكشيد كه هر دو در كمال آرامش مراجعت نمودند ودر نهايت خصوصيت و محبت از يكديگر خداحافظي كردند 

د مرو عبدالبها سپس لحظه نگاهي بسيار عميق بيك يك ما نموده وگفت شماها ميخواستيد هر چه زودتر از شر اين 

 بيچاره راحت شويد من او را با خود بردم!! وكامال راضي و مسرورش كردم؟؟؟!

حاال شما بنظر بياوريد يك جوان روزنامه نويس اخاذ كه با آن وضع تهديد آميز و خارج از نزاكت به عبدالبها مراجعه        

ا پول ميتوانسته چنان آرام و خشنود وراضي و با چنان وضع شرر آميزي مطالبه مطالب براي مقاله خود مينمايد آيا جز ب

 برگردد؟ آيا عبدالبها در اطاق خصوصي خودبا بيانات لين وشيرين او را آرام كرده؟

آيا اين بيانات لين و شيرين نميتوانست در حضور همه باشد كه ديگران نيز عظمت و قدرت باطني ونفوذ كالم       

 «ش را بفرشته آرام مالحظه نمايند.عبدالبها را در چنان جوان شروري وتبديل

پس حكايت همانا حكايت دادن رشوه و پول بوده كه در حضور ديگران امكان عملش نبوده، قطعي است يك مشت       

از همان سكه هاي طال كه بخانم ها ميداده نثار او كرده و نامبرده را راضي و مسرور ودلخوش نموده والبد يك مقاله هم 

 ت و شهرت بين المللي خود عايد داشته است.در عظمت و جالل

اصرار عبدالبها بمصداق الولد سرابيه در عكا وحيفا نيز بدادن رشوه و پول معروف بوده و بيشتر زحماتي كه براي او       

فراهم ميشده توطئه هاي عمال حكومت درآن نواحي بوده كه براي اخاذي از وي برپا ميكرده اند وعبدالبها آنها را 

ساله دكتر يونس خان و سفر نامه مراجعه كنيد  6حساب نه نه من غريبم ومصائب در راه خدا ميگذارد اگر بخاطرات ب

شواهد بسياري براين موضوع خواهيد يافت، برگرديم بموضوع خودمان كه مشغول بررسي بخشش ها وخريدها 

 ي ميشده است.وخرجهائي بوديم كه از محل اعانات مأخوذه بعنوان ستمديدگان جمع آور

 بالنفيلد: 707ص      

سركار آقار گاه بگاه اراضي در محلهاي مختلفه ميخريد عاصفيه و دئيه را كه نزديك حيفا واقع بود نامبرده طبق دستور »

 «بهاء اهلل بخشيد به ضياء اهلل وبديع اهلل دو برادران كوچك خود

 «ي اردن خريداري شدند.اراضي ديگري نيز در قراء سيمره ونقيب وعدسيه در نزديك»

 :770ص       

مقدار زيادي از اين گندمها در مخازني انبار شدند... وقتي قشون انگليس وارد حيفا شد كارپردازي ارتش آنها از لحاظ » 

آذوقه مواجه با اشكاالت بود افسر مربوطه براي مشورت بسركار آقا مراجعه نمود واخير الذكر جواب داد ما گندم داريم 

 «ر مزبور در كمال تحير سؤال كرد آيا براي ارتش انگليس هم داريدافس

) پي نوشت كتاب : در اثر اين اعمال) جاسوسي براي [«. عبدالبها جواب داد من براي ارتش انگليس هم گندم دارم      

رم بها را به جاجانب و خيانت به ملت مسلمان فلسطين( بود كه جمال پاشا تصميم گرفت كه پس از ختم غائله عبدال
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جاسوسي محاكمه كرده واعدام نمايد وليكن باز هم همانطور كه سفير روس تزاري پدرش را در پناه گرفت اربابان جديد 

وي او را از مهلكه نجات دادند وپس از تصرف فلسطين بخاطر خدمات گرانبهائي !؟؟كه براي انگلستان در اين مورد انجام 

موردتقدير آنكشور قرار گرفت و در تاريخ نهضتهاي آزادي اين ننگ براي وي و جامعه داده بود با احراز مدال ونشان 

 بهائي تا ابد باقي خواهد ماند.

عباس افندي مسئول كليه جناياتي است كه در اين نامه از جهان از آن تاريخ تاكنون صورت گرفته ويا پس از اين        

 اتفاق خواهد افتاد.

  ]ه ارتباطات سياسي عباس افندي به كتاب پرنس دالگوركي مراجعه كنيد.( )براي اطالع بيشتر دربار

 در همين صفحه ناشر كتاب در حاشيه اضافه مي كند :      

خانم بالنفيلد غالبا حكايت مي كرد كه چگونه مخازن گندم مذكور در مدت تسلط قشون عثماني  در آن نقطه مخفي » 

 «داده بودند.گاه خوبي را براي حفظ گندمها تشكيل 

 :777وبعد در ص        

حكومت انگليسي بر حسب رويه معمولش كه از اعمال قهرمانان قدرداني ميكند به عبدالبها يك مدال ) قهرماني ( »

Knighthood  .داد كه نامبرده اين افتخار را بعنوان يك تشريفات احتراماتي از طرف يك پادشاه عادل قبول نمود» 

ظر داريد كه در ايام بها وعبدالبها خانواده هاي بابيان كه بعدها بنام بهائي معروف گرديدند در اثر تعقيبات البته در ن       

وكشتارها و جنگ ها ودر بدري ها دچار تنگي شديد بوده وزندگي را در نهايت فقر و تنگدستي و در نهايت سختي 

المللي اول نشان ميدهد ميدانيد كه ايران بطور كلي در ميگذرانيده اند واز طرف ديگر بطوريكه تاريخ ايام جنگ بين 

آن زمان مانند كليه دول خاورميانه از قبيل عثماني و فلسطين و غيره گرفتار قحطي و تنگي آذوقه بوده اند و وجوهي 

ا زده ه آنهكه بنام تبرعات ومال اهلل وغيره از اين افراد بيچاره ساده لوح تحصيل ميشده از قوت اليموت وضروريات اولي

 ميشده است. 

اين افراد وامانده زود باور كه فريب مبلغين بها را ميخوردند تصور ميكردند با دادن اعانه بيچارگان اعانت شده وامر        

 محبت در دنيا پيشرفت نموده جهان بهشت برين خواهد شد وهم براثر اين ثواب آنها به بهشت جاوداني وارد ميشوند!!

ي دور رويم من خود با آنكه تحصيل كرده حقوق بودم همين عقيده را داشتم وبا كمال اخالص از چند تومان چرا جا       

حقوقي كه موفق به پس انداز و ذخيره مي شدم با اينكه هزار درد بيدرمان داشتم صدي نوزده آنرا به ولي اهلل خان ورقا 

 باره موفقيت خود در زندگي از نامبرده رجا مي نمودم.در كمال اخالص تقديم كردم وهنوز دعاي شوقي افندي را در

من بخيال خود اين وجه را براي اشاعه محبت و صلح ميدادم غافل از اينكه آقاي شوقي افندي ايام تابستان را        

 ميرود بسويس آب وهواي خنك ميخورد و يقه چركين وجوراب پاره از راه تذبذب وريا بچشم زائرين مي كشاند.
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وقتي يك جوان تحصيل كرده در اين قرن مسحور تبليغات مسموم كننده شده و نحوه فكرش اين باشد ، حاال شما       

به بينيد فلك زدگان ومسيبت ديدگان بي سواد قرن گذشته چه احوالي داشته و چگونه تحت تأثير قرار گرفته و هستي 

ها مينمودند بدون اينكه بدانند اين پولها كجا مصرف خود را در طبق اخالص گذارده وتقديم مباشرين بها و عبدالب

 ميشود.

اين قسمت ها كه از كتاب بالنفيلد آوردم تنها يكهزارم حقايقي است كه توسط بها و عبدالبها عملي ميشده اينها فقط 

مونه تنها نقسمتهائي است كه بعد از سانسورها و بررسي ها توسط عبدالبها و محافل مربوطه وغيره بچاپ رسيده وخود 

 از حقايق وقايع است.

مالحظه نموديد كه بها هر سال يك نفر را ميفرستاده به بيروت تا براي دختر خانم ها البسه و ساير لوازم مخصوص         

 را بخرد ميداني اين يعني چه؟ 

يعني بازار شهر عكا بدرد حضرات نميخورده يعني بازار شهر حيفا كه در نزديكي عكا است بدرد نميخورده بلكه       

بايدحتما خريد از بيروت باشد كه از شهرها و بنادر مهم و پاريس مشرق زمين بود، پس بدانيد كه خريد البسه براي 

عكا وحيفا نميتوانسته اند زيبائي وخوبي جنس وعالي بودن آنرا  خانواده نهايت اهميت را داشته كه بازارهاي شهرهاي

 تضمين نمايند.

مالحظه كرديد از همان وجوه كه بنام مال اهلل وامر الهي گرفته ميشده چگونه صرف خريد اراضي باغها وقصرها        

م زدگان بابي تسليم پسران وكالسكه وغيره ميشده و مشاهده نموديد كه چگونه امالك خريداري شده از دسترنج  مات

بها ميگرديده تا دنبال كيف خود روند ويك فاتحه بي الحمد هم براي باب وبابيان و حتي پدر خود نخوانند وديديد خود 

چگونه ييالق و قشالق ميفرمودند و ديديد مبلغين وكاتب وحي ها چه پولهاي هنگفت ميدادند كه دكتر يونس خان به 

 از آنها از راه اين بخششها اشاره كرده تا آنجا كه باعث رشك ديگران ميگرديده اند. غني بودن وكثرت مال يكي

مالحظه كرديد در موقعي  كه بيماران ايراني و بابي بعلت فقر و فقدان  دوا و ساير وسايل جان ميدادند عبدالبها        

در صدد جلب حمايت قشون و دولت  چگونه براي تبليغات شخصي خود و بزرگ جلوه دادن شخصيت خويش وخود نمائي

 انگليس برآمده و گاهي بمستمندان عرب و زماني بمريضخانه وغيره با تظاهر كامل كمك مالي مينموده است.

مالحظه كرديد در موقعي كه اطفال يتيم كشته شدگان بابي نميدانستند شيريني و شربت چيست  عبدالبها براي        

خودنمائي اعياد مسلمين ومسيحيان ودولت عثماني را جشن گرفته و شربت و شيريني تقسيم مي نموده وبدين نحو 

 ت را مخفي ميداشته است.گذشته از تظاهرات بنفع آنها اعياد و مقررات موضوعه بهائي

مالحظه كرديد در زماني كه خانواده هاي بابي در كمال سختي گذرانيده واز قوت اليموت خود زده و بخيال خويش        

بريده و تبرعاتي براي پيشرفت امر و تأمين صلح و سالم ميدادند عبدالبها چگونه سكه هاي طال را در لندن واروپا بقول 

 د سرور خانمها بين ايشان تقسيم مينموده است.بالنفيلد براي مزي

مالحظه كرديد كه موقعي كه مردم تركيه و ايران يعني برادران و همسايگان نزديك او در سختي آذوقه بوده ومردم        

ا همحل از گرسنگي با مرگ دست بگريبان و مردم ايران نظير آنان با نكبت و فقر درمبارزه بودند عبدالبها چگونه گندم
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را در مخازن انبار و آنها را يكجا به قشون انگليسي تسليم مينمايد. كه بقول گزارش دهنده براي افسر مربوطه باور 

كردني نبوده است ، ولي او اين كار حيرت انگيز را كرد تا مدال قهرماني ولقب سِر گرفته و شهرتي يابدواسم آنرا قبول 

 احترامات از طرف پادشاه عادل خواند.

معني عدالت رانيز دراينجا دريابيد از آن دستي كه هنوز خون هنديان و افريقائيان بچاره از آن مي چكيد مدال         

 ميگيرد و آنرا دست رافت و عطوفت مينامد.

بدان حكومتي كه براي استثمار منطقه فلسطين بزور داخل وبا كشتار افراد خود را مسلط برآنها نموده است نسبت        

 لت مي دهد.عدا

تصور نكنيد از موضوع خارج شدم موضوع اين قسمت حاتم طائي شدن از كيسه مهمان بود مقصودم اين بود كه بها        

وعبدالبها با اموال ديگران رفيق بازي و دوست تراشي را شروع كرده ورياست بابيان را براي خود راست كردند و با 

ه بودند باز پس گرفته وبها خود را در فلسطين بنام افندي كبير و قطب اعظم اعانات وتبرعات ايشان آنچه را خرج كرد

جا زده و پسر خويش را پدر فقرا و شخص ثروتمند و سريعني لرد انگليسي ميكند وبطوريكه در صفحات اوليه اين نامه 

 نوشتم امروز دين ساختگي صورت تجارتي يافته ودر مقابل هر خرجي انتظار عايدي ميرود. 

عبدالبها نيز اين دانه پاشيها را مينموده تا براثر شهرت در فلسطين آوازه عظمتش در ايران شيوع يابد و ساده        

لوحان از همه جا بي خبر بيشتر در گرد علم او سينه زنند و تبرعات وهداياي بيشتري بعنوان پيشرفت عظمت امر بدهند 

 تا عبدالبها آنچنانكه ديديد خرج كند. 

 

 ه زود باوران یا سلطنت قلوبگنجین

از قديم مي گفتند بازار كفر و دين بي مشتري نيست واين حقيقت محضه است زيرا در هر قرون و عصر ودر هر محل      

هميشه جمعي ساده لوح و زود باور يافت مي شود كه زمينه پيشرفت اشخاص حقه باز وشارالطان وعوام فريب را ولو كه 

 هم نمايند واين گنجينه ها هستند كه براي آن گروه بسيار مفيد واقع ميشوند.بي سواد هم باشند فرا

بزرگترين دليل براي شما در اين زمينه آنكه تمام كساني را كه باب وبها وعبدالبها هجو نموده وبا اسنادات زشت و      

ال كساني بوده اند كه داراي مقامي و معلوماتي تحقير آميز ياد نموده اند و آنها را دجال و كفتار و ذئب و امثاله خوانده اند ك

بوده مريدان بسيار داشته اند وصاحب در ومنبر مي بوده اند مانند حاجي كريم خان يا پدر شوهر طاهره يا فالن مجتهد 

 يا ميرزا آقاسي كه خواه ناخواه گويند محمد شاه را باو ارادت قلبي بوده يا ميرزا تقي خان امير كبير وغيره 

باالخره شما هيچگاه بين هجو شدگان حضرات شخصي بي سواد و ابله و ساده زودباور پيدا نمي كنيد، تمام كساني       

 بوده اند كه بعلت كثرت عقل زير بار مهمالت حضرات نرفته و باصطالح باج نپرداخته و سواري نداده اند.
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ذري مارگيري ويا حقه بازي بساطي مي چيد و فقط كساني وبعالوه اگر بخاطر داشته باشيد در ايام گذشته در هر گ       

دور آنها جمع ميشدند ورونقي ببازارشان ميدادند كه كاري نداشته و يا اصوال ولگرد بوده و ضمنا از روي سادگي مفتون 

 الطائالت ومهمالت آن افراد ميگرديدند.

ظهريت و پيغمبري ورسالت نموده اند، مصداق مي يابد ادعاي م 76و  78همين قضيه در باره كليه افرادي كه در قرن       

تنها كساني بدور علم آنها سينه ميزدند و بدنبال آنان باينطرف و آنطرف مي رفتند كه كار حساسي نداشته و در زود 

وده باوري و ساده لوحي نيز قهرمان زمان خود بوده اند واز همين دسته افراد است كه باب وبها وامثال او استفاده نم

 ومايه پيشرفت كار خود را بدست آورده اند.

بگذريم از چند نفري كه بعنوان بيعت و قرار داد وهم عمل شدن يا بطوريكه شخص بها مكرر گفته وشواهد آنرا در       

 ناين نامه آوردم باميدهائي با سلسله جنبان يك انقالب متحد و ظاهرا سرتسليم بدوفرود ميآورند ولي بقيه افراد بدو

تأمل وتجسس از حقيقت قضيه وارد ميشوند و مفتون ومسحور ميگردند همانطور كه افرادي مسحور يك شعبده باز ويا 

 يك حقه باز ميشوند بي حساب وارد و گاه با حساب و گاه بي حساب هم خارج ميگردند.

ات ه و مردان ساده لوح بيكار براثر تبليغشما خود بياد داريد كه در نيتروي شهر نزديك ريودوژانيرو چند نفر زنان بيو       

آن زن مبلغه ) پاكيتا( تصور كردند از اينكه كاري پيدا كرده وشغلي يافته اند براثر خواندن مناجاتهاي بها بوده پس خود 

را بهائي ثبت و محفلي در آن محل تشكيل دادند ولي به محض اينكه يك يك كارهاي خود را از دست دادند ايمان خودرا 

نيز از دست دادند و چنين نتيجه گرفتند كه مناجاتهاي بها اثري ندارد پس كناره گرفتند وبطوريكه ميدانيد محفل آن 

شهر نيز منحل شد بي حساب آمدند و بي حساب هم رفتند، نميدانستند كه نه مناجات بها موجب كارگرفتن آنها شده 

ولي از اين مطلب قياس بگيريد زمينه همين است و روش همين و نه ايمان ببها موجب از دست دادن شغل آنان گرديده 

 من چند نمونه از نظاير قضيه را كه در تاريخ نبيل وغيره توجه نموده ام براي شما ذيال نقل مي كنم.

بديهي است بسيارند افرادي كه از روي ساده لوحي وناداني و بي خبري مجذوب جعليات و تبليغات گرديده و وارد         

يشوند وبعد از بهوش آمدن و بالغ گرديدن به سست بودن موضوع پي مي برند  بسياري از آنان سكوت اختيار نموده و م

آهسته آهسته كنار ميروند وكاريهم بكار ديگر غافلين ندارند ولي چند نفري بعلل مختلفه سر و صدايشان درميآيد و 

 جلب توجه ديگران بدون تظاهر ميگويند و مي نويسند.نميتوانند ساكت بمانند ولدي االقتضا مطالب را براي 

اداره كنندگان بهائيت با آن دسته اولي كاري ندارند زيرا اگر خود كنار رفته و سواري نميدهند الاقل موجب كنار       

 رفتن جمع ديگر نميگردند واصراري در پرده برداري از روي مهمالت وتزويرات ندارند.

را كه ناچار زبان خاموشي را كنارگذارده و براي دوستان خود مطالب مكشوفه خويش را بازگو مي  ولي آن چند نفري      

كنند باسنادات مهمله متهم مي نمايند يعني يا مي گويند رياست ميخواست نداديم رفت يا ميگويند پول مي خواست 

 نداديم رفت وامثال اينها.

دند كه رياست ميخواست واو را كفتار نام نهادند نيكو و آواره را اسناد جمال بروجردي را كه مي شناسيد اسناد دا      

دادند پول مي خواستند صبحي را اسناد دادند هم رياست ميخواست  وهم پول وديگرن  وديگران خبر ندارم چه كساني 

 بودند.
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 ا اينكه نامبرده موفق شد او راابوالفضائل نيز بعد وفات بها ميخواست به عبدالبها سواري ندهد وتسليم نشود ت        

ودر اينخصوص لوحي است كه در دسترس « خاضع شد»بطايف الحيل نزد خود خوانده و تحبيب نموده و بقول خودشان 

ندارم اگر ترديد اريد بنويسيد تا بهر وسيله هست جويا و متن آنرا براي شما بفرستم ولي گمان ميكنم آنرا در مكاتيب 

ن ميشود و پي باشتباهات خود ميبرد و آنقدر شجاعت دارد كه اقرار باشتباه نمايد آنها ميگويند ديده ام پس هر كس روش

 پول مي خواست و رياست مي خواست و اين چيزي است كه من ثابت كردم بها و عبدالبها و باب و شوقي ميخواسته اند.

است اتهامات اين اشخاص را به بها وباب و عبدالبها حاال بهائيان بجاي اينكه بگويند آن كس كه رفته بد بوده بهتر        

وغيره رد كنند وتوضيحي در اطراف داليل محكمه آنها و رسوائيهايي كه دربهائيت و اساس آن وجود دارد بدهند اتهام 

 بالدليل اينكه فالني رياست و پول ميخواست نداديم رفت كه جواب مطالب اساسي نميشود.

حمالت وقيحانه به بها و اعتراض به عمليات »تلگراف خودشان صريحانوشته اند طرد من بعلت  شنيدم با اينكه در       

بوده معذلك در افواه اشاعه داده اند كه چون من بعضويت محفل ملي انتخاب نشدم پس باين اعتراضات « و روش شوقي 

 دست زدم و يا آنكه اخيرا شنيدم اسناد داده اند كه من وارد سياست شده ام!!

اين هر دو اتهام آنقدر سست و بي پايه و بدون كمترين مايه است كه لياقت جواب را ندارد ولي ناچار براي جلب       

توجه شما مجبورم چند سطري حاشيه بروم وبهتر است حضرات نيز سعي كنند بيش از اين دروغ در كنار دروغهاي 

 د.ديگر نگذارند وبجاي اينكار دروغهاي سابق را جواب گوين

اوال من هفت سال بودكه درآمريكاي جنوبي بودم وبه محفل ملي انتخاب نميشدم وعلت هم آن بود كه اصال بدين       

فكر نبوده و هوس چنين كاري را نداشتم و اال منهم مثل بعضي در مراكز بزرگتر ميماندم وبا مالقات اين و آن وخود نشان 

من بخيال خودمهاجرت رفته بودم و رفتم در محلي سكني گزيدم كه  دادن و خوش خدمتي كردن آرائي ميخريدم ولي

نقطه مهاجرتي باشد وباصطالح حضرات نقشه را تكميل كند در ثاني معذرت ميخواهم از ذكر اين مثل عاميانه ولي چون 

مصداق كامل موضوع است ذكر ميكنم كه ميگويند سگ چيست كه پشمش باشد. محفل ملي برازيل خود چيست كه 

ضويتش اهميتي داشته باشد چند ايراني رفته اند درآنجا بزور چند محفل نه نفره برپا نموده ويك محفل ملي مصلحتي ع

 نيز ساخته اند آيا حقوقي دارد ويا مزايائي؟

آخر چه اهميتي داشت كه من بخاطر آن اين اختالف فاميلي را ايجاد وموجب ناراحتي خود شوم، آن محفل ملي كه        

گرداننده وانتخاب كننده اعضاي آن خانم مارگوورلي و آقاي ادموند سيسله وخانمش باشند كه هر دلقكي را كه با معلق 

در حضور بانوان بنمايندگي ويا عضويت آن ميآورند ديگر  شدن در جلسات محفل و گفتن حكايات ركيك زشت حتي

چه اهميتي ميبايد كه من بخاطر آن از روش سي ساله خود دست بشويم و آرزوي عضويت آنرا در دل بپرورانم وانگهي 

يت واگر من با اين داليل برسستي و بي پايه بودن اساس همه اين مطالب واقف گرديدم، ديگر چه ميل و آرزوئي براي عض

 جلساتي برايم باقي ميماند چه حالوتي داشت؟ وچه هوسي در سرميآورد؟

من نزد فاميل و دوستان غير بهائي خود سري از شرم فرود دارم كه عمري را در پاي علم اين مزخرفات تلف كرده        

 آنها بوده باز ماندم. و از دو فرزند خود خجلم كه بعلت اشتغال باين مهمالت از كارهاي اساسي كه مؤثر در زندگي
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واز طرفي برفرض كه واقعا جمال بروجردي، نيكو آواره و صبحي وده ها از اين قبيل و حتي خود من براي پول و        

رياست وعضويت و پول تظاهر ميكرديم پس چگونه ميشود باور كرد كه حضراتي كه اكنون باقي هستند بخاطر پول و 

 رياست باقي نمانده اند؟

اگر نيكو وآواره كه چنان صميمانه تبليغات نموده و كتابها در تعريف و تمجيد از بها وعبدالبها نوشته اند ايمان باطني       

نداشته و براي پول كار ميكرده اند واگر صبحي كه چنان خالصانه خدوم و باصطالح مورد لطف مخصوص عبدالبها بوده 

انده بود چگونه نمي توان گفت كه اكنون فروتن، خاضع، و غيره نيز ايمان واقعي نداشته و براي پول و حب رياست م

بخاطر ايادي گري و رياست و پول باقي نمانده اند؟ وچه بسا اگر اين موقعيت ها از آنها گرفته شودآنان نيز كنار روند و 

افراد  ص بها براي تمامچنان كنند كه ديگران كردند واين ترديد تظاهر بايمان طبق شايعات بهائيان وعقايد مخصوص شخ

 موجود نيز باقي ميماند.

واما در خصوص شركت من دراحزاب سياسي عاقالن دانند كه اشخاصي وارد احزاب ميشوند كه جوان بوده و        

آرزوهاي دور ودرازي در پيش داشته باشند نه در سن من وبعالوه يك فرد در مملكت خود وارد حزب موجوده در كشور 

ابتواند از مزايا و امتيازات آن احتماال برخوردار شود، من كه دوازده سال است در يك كشور خارجي بطور خويش گردد ت

منفرد و بدون داشتن رابطه با احدي زندگي ميكنم قطعي است كه چنين مطلبي به من نميچسبد بعالوه كساني كه با 

التر از اديان ساختگي مذكوره در اين نامه نميدانم سنخ فكر من آشنا هستند ميدانند كه من احزاب موجوده را خيلي با

ورهبران آنها را در جاه طلبي ونظاير آن كمتر از رهبراني كه در اين نامه اشاره كرده ام تشخيص نميدهم شايد در اين 

ا اين ليت بنامه هم نوشته باشم  كه رهبران اين اديان مردم را بنام خدا استثمار مي كنند و رهبران سياسي بنام وطن و م

تفاوت كه ممكن است اين اديان بمناسبت رسوخ در قلب ساده دالن دوام بيشتري يابدولي افكار سياسي بمناسبت ورود 

اشخاص جاه طلب فهميده تر موقتي بوده وچون نفع خود را در مرام ديگر بينند تغيير روش دهند و من از هر دوي اينها 

 بيزارم و متنفر.

باري برگرديم به موضوع خودمان كه مقصودم اين بود به شما نشان دهم كه هر كس از بهائيت و يا بابيت بكنار رفت        

ومطلبي در علت اين اقدام خود باين و آن گفت حضرات براي اينكه او را ضايع نمايند تا كسي با آنها تماس نگرفته و 

تهمتها و دروغها و ياوه سرائيها ولي موضوع مهمتر شكل ورود اشخاص بمطالب آنها گوش ندهد شروع ميكنند باسناد 

 است كه در هر حال ساده لوحي و زودباوري آنها راميرساند ونمونه هائي را اينجا بيادشما ميآورم:

مه همثال جمعي خيال مي كردند باب واقعا از طرف خدا بوده وقادربه پيش بيني موضوعات و واقعات ميبوده وقدرت        

 كاري را داشته و چون خالف آن را ميديدند كنار ميرفتند.

 :777از جمله حكايت نبيل ص       

حضرت باب قبال در ضمن توقيعي به پيروان خويش فرموده بودند كه پس از سفر مكه بعتبات تشريف خواهند برد لذا »

سپري شد توقيعي از حضرت اعلي  97وروز جمعي از مؤمنين درآن اقليم منتظر هيكل مباك بودند مدت قليلي كه از ن

.... رسيد ودرآنجا تصريح فرموده بودند كه آمدن من بعتبات ممكن نيست... وصول اين توقيع منيع كه امتحاني شديد 

براي اهل ايمان بوداثرات عجيبي در مؤمنين ايجاد كرد بعضي در اين امتحان لغزيدند و گفتند چطور شد كه سيد باب 
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ا نكرد آيا اين خلف وعده خود را هم بامر خدا ميداند عده ازمؤمنين در اين امتحان ثابت قدم مانده و گوش بوعده خود وف

 باعتراض متمردين ندادند.

جمع ديگري فكر ميكردند درحزب جديد مساوات كلي بوده و موضوع رياست و اقتدا بيك نفر خاص از بين رفته و      

 چون خالف آنرا ميديدند ميرفتند.

 :777از جمله ص      

جميع اصحاب نهايت احترام را نسبت بمالحسين مجري ميداشتند و او را امام جماعت خويش قرار  دادند احترام »

اصحاب نسبت بباب الباب سبب حسادت بعضي از جهال گشت كه بعد از امر مبارك بركنار شدند يكي مالجواد برغاني 

نفر نسبت بباب الباب حسد مي بردند و هر يك قلبا آرزو داشتند كه مورد  بود وديگري مالعبدالعلي هراتي اين هر دو

احترام مؤمنين و داراي رياست و بزرگي  باشند... ميرزا احمد كاتب ... براي من نقل ميكرد كه من اغلب ميديدم مالجواد 

 در ضمن كلماتش بمالحسين گوشه و كنايه ميزند و او را استهزا مي كند.

در صورتي است كه اعتباري براي گزارش نبيل قائل شويم چون بعد مينويسد كه اينها رفتند شيخي شدند  اين مطالب     

وآنجا هم رئيس نبودند پس ثابت است كه اينها تهمت معمولي حضرات به بركنار رفتگان است واال حقيقت قضيه آنست 

 تگان است.كه حضرات مي بينند در بابيت هم چيز تازه نبوده وهمه تقليد از گذش

 عده هم روي حساب غلبه قائم ميآمدند وچون هوا را تاريخ مييافتند از باب بريده و بدشمنان او مي پيوستند.      

 نبيل: 100از جمله ص      

اين حمله ناگهاني و نزول بالي غير منتظر سبب شد كه بعضي ازنفوس كه اظهار ايمان ميكردند متزلزل شدند واز »

 دا ساختند و شبانه از قلعه خارج شده بدشمنان پيوستند.مؤمنين خود را ج

 :171ايضا ص       

حاجي سيد عابد چون از خدمت جناب وحيد مرخص شد راه خيانت سپرد و يكسره نزد زين العابدين خان رفت و 

 لعابدين او رادستوراتي كه جناب وحيد بوسيله او باصحاب داده بودند همه را براي زين العابدين خان نقل كرد زين ا

تشويق كرد و وادار نمود كه .... بآنها از قول جناب وحيد بگويد كه همه متفرق شوند وگفت اگر اين مأموريت را خوب 

 «انجام دهي پاداش بسزائي خواهي داشت سيد خائن نامه اول را باصحاب داد...

م باعث جلب افرادي ميگرديده اين قسمت را باالخره براي اينكه بدانيد بعلت وجود احساسات رقيق صداي خوب ه       

 هم از نبيل بشنويد كه از قول مجتهد زنجان بامير تومان مي نويسد:

 :181ص       
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من شب و روز سعي كردم و زحمت كشيدم تا مردم زنجان باور كردند كه حجت و پيروانش دشمن پيغمبر هستند و » 

ام زحمات مرا بباد ميدهد و سبب ميشود كه مردم شهر درباره مخالف دين اسالم ميباشند ولي صداي لحن مؤذن تم

 «حجت و پيروانش نظر خوب پيدا كنند.

مالحظه مي كنيد ميزان عقل اين مردم برچ چيزهاست به صداي خوب مناجات شنيدن بكرامات اميدوار شدن و        

ت، اينها همه موجب و سبب جلب افراد خارق عادات دروغين را باور كردن، بيان شيرين و سحرآسا توأم با دروغهاس

 ساده لوح مي گردد. 

اينكه مي گويم بيان شيرين وسحر آسا توأم بادروغ است بسي واضح است افراد ساده لوح وقتي پاي منبر و نطق        

ي ايك حكيم دانشمند مي نشينند زودخسته شده و خوابشان مي گيرد ولي اگر براي آنها قصه سرائي كنيد و از مثله

 خنده آور حكايت كنيد به به ميگويند ومجذوب مي شوند.

وقتي شما مي بينيد كه افراد بابي از چه قبيل بوده اند كه بصداي خوش ويا بوعد ووعيد باب وارد وخارج شدند       

كه در وجود  دهميتوانيد بر ميزان ساده لوحي آنان پي بريد و بالنتيجه بدانيد كه سحر بيان باب وبها نيز از چه قبيل بو

امثال آن دسته اثر مينموده واين هيچگونه ارتباطي با دليل منطق ندارد حكايت مثل معروف است كه: با آنكه ليلي عاري 

از زيبايي بود مجنون ديوانه عشق او بود چرا؟ زيرا فردي بود ضعيف تر از ليلي ،علما و فالسفه و محققين در فن اتفاق 

اند كه مسحور و مجذوب اشخاص قوي تر از خود ميگردند پس اشخاصي كه قوه بياني  دارند كه هميشه اشخاص ضعيف

دارند ومي دانند و مي دانند چگونه مطالب را رديف نمايند تا فردي را مجذوب بيان خود كنند موفق بجلب افراد ضعيف 

ي گرديدند ديگر حاضر به تر از خود ميشوند واين ضعفا در مورد اين دين سازها چون مجذوب شده و معتقد بمطالب

شنيدن مطلبي خالف آن نيستند زيرا بآساني حاضر نيستند قبول كنند كه ممكن است اشتباه كرده باشند ونميخواهند 

تحمل اين تحقير را نمايند و اين خود مويد ضعف آنها است وترجيح ميد هند در افكار و اشتباهات خود باقي بمانند و 

انتقال دهند چون اقرار باشتباه نيز شهامت و شجاعت خاص الزم دارد بدينجهت است كه همان رويه را به نسل خويش 

 كمتر واقع ميشود اشخاص قرار باشتباه خود نمايند پس بهمان نهج و رويه باقي مي مانند.

هره ه عظيم كمال باينست كه باب وبها و امثال آنها از اين دسته ساده لوحان زود باور و ضعفا استفاده واز اين گنجين       

برداري را نموده و در رساله آنها ادامه مي دهند زيرا بعد آنه بر اثر تبليغات دروغ حبسي ايجاد شد و براثر آبياريهاي 

تبليغاتي و مستمر اين حب شديد و محكم گرديد تبديل به عشقي ميشود كه كور كننده عقل گرديده و ديگر هيچگونه 

 د.نطق و دليل درآن راه نمي ياب

گوش شنوا از بين ميرود و تقليدات كوركورانه جايگزين آن ميگردد و به محبوب صفاتي نسبت ميدهد بدون آنكه        

محبوب حتي اثري از آن صفات را در خود داشته باشد وبدين ترتيب است كه تعصب شديد ايجاد ميگردد و حال آنكه 

حب ها واين نفوذ ها براثر تبليغات دروغين و زهر آگين خود شخصي كه موجب ايجاد اين تعصبها ، اين عشق ها، اين 

گرديده در دل بريش آن افراد ميخندد و بيرحمانه بآنان كه مفتون و مسحور اوگرديده اند بريشخند واستهزا مي پردازد 

 وبخود مي بالد كه چگونه توانسته است با دروغهاي خود افرادي را تسخير نمايد.
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ن ادامه يافته و مي يابد مخصوصا عبدالبها كوشش داشت افرد ساده لوح وزودبار رابدست آورده و اين رويه همچنا       

با استفاده از زودباري آنها وتملقات دروغين و برخالف عقايد شخصي خود وبا تبليغات آنها را ببهائيت جلب نمايدواين 

وبا سواد روبرو نمي شده اند و مي گفتندفالني  رويه در ميان مبليغين بهائي نيز ادامه داشته و با اشخاص چيز فهم

 استعداد ندارد استعداد براي مبلغين بهائي لغتي بود مترادف بازود باوري وسادگي.

 چنانكه بالنفيلد از اظهارات عبدالبها در لندن حكايت مي كند كه ميگويد :     

 :711ص      

 افردي را بيابم كه بتوانند مبشر امرشوند!!؟چراغ بدست در تمام زمينها و دريا در جستجو هستم تا »

اگر مقصود افراد عالم و باسواد بود احتياج به تفحص و گردش نداشت محل آنان معلوم بود اين اشخاص ساه لوح بي       

خرد زود باور است كه بايد در جستجوي آنان باينطرف و آنطرف گشت و بدام انداخت بايد اشخاصي را پيدا كند كه 

د باآنها بگويدسعادت در تبليغ امر است مثال در الوح خود در جواب يكي از بهائيان عبدالبها در خصوص بخت بتوان

 ميگويد:

بخت در عرف ديانت بهائي همان تأييد است.... واستعداد وصول تاييد را بايد فراهم نمود ... هر كسي تخمي بيفشاند » 

 حروم. بدبختي وجود خارجي ندارد بدبختي محروميت از فيض است.ويا نهالي بنشاند او مشمول عنايت است و اال م

 خالصه ميخواهد بگويد هر كس تبليغ كند خوش بخت است واال بدبخت.       

ومالحظه كنيد با همه اين خطابات ونطقهاي فصيح و گويا كه عبدالبها در سراسر اروپا و امريكا نمود چند نفر را        

رديد؟ كافي است به سفرنامه مراجعه كنيد با اينكه بمذاق و مشرب تمام ملل واديان مختلفه موفق به تسخير وتقليب گ

سخن رانده و بدينوسيله به كليساهاي متعدده وارد شده وخطابه هاي غراايراد نموده ولي اثري نبخشيده واقبالي در بين 

دشاه آنان را عادل و عدالت محضه ميخوانده نبوده است في المثل وقتي براي اهالي لندن سخن ميرانده انگليسيان وپا

و حال آنكه همان ايام بود كه هنديان و افريقائيان بيچاره و مظلوم در زير لگدهاي سربازان انگليسي زنده بگور ميشدند 

تا تسلط انگليس برمستعمرات وسيعش كه درآن ايام ربع كره ارض را تشكيل ميداد محفوظ ومصون بماند و عبدالبها از 

 ه تملق گوئي و جلب افرادساده لوح زود باوراين عمليات را عدالت مي خوانده است.را

 بالنفيلد نقل اظهارات عبدالبها را مينمايد: 797در ص       

اخبار اين واقعه در اكناف صدائي برپا نموده و به شرقيان نشان داده است كه عدالت انگليس در حقيقت براي فقير  »

 لنتيجه چنين ملتي و عدالتش مستلزم رعايت كمال احترام ميباشد.وغني مساوي است و با

عبدالبها درعين اينكه در كتاب مفاوضات روحيون و تياسفي ها را بمناسبت عقايدشان در رجعت ارواح افراد مرده      

 در ساير افرادي كه متولد ميشوند تقبيح و تمسخر مي نمايد تا آنجا كه ميگويد:

 پرتغالي: 771ص     
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اگر بخواهم بشرح جزئيات پردازم صرف وقت بسيار الزم ميآيد بنابراين بايد باجمال برگذار كنيم آنان دليل و برهان »

عقلي نمياورند بلكه بجاي نتايج موجه فقط گرفتار ظنوني برپايه فرضيات واوهام ميباشند بايد از پيروان عقيده رجعت 

 نه حدسيات وظنون واوهام. روح و تناسخيان خواست كه دليل اقامه نمايند

ولي وقتي به مجامع آنان وارد ميشد براي جلب احترام واحيانا بدست آوردن مريدي دربين آنان ايشان را مي ستايد       

و عقايدشان را تمجي مي كند چون بدايع االثار كه سفر نامه اوست وخطابات را كه متن نطقهاي اوست در دسترس ندارم 

چنين مي  78)  پي نوشت كتاب : در كتاب خطابات جلد اول صفحه [قسمتها را براي شما بنويسم نميتوانم متن اين 

بمدير روزنامه رئيس فرمسون ) فراماسيون( و تياسفي:  7677سبتمبر  77در لندن  7176رمضان  77نطق مبارك :» نگارد 

خدمت بوحدت عالم انساني نموده ايد. زيرا هوهلل تحيت محترمانه مرا به جمعيت تياسفي برسان و بگو شما في الحقيقه 

تعصب جاهليه نداريد آرزوي وحدت بشرداريد)؟!!( وشما چون در مقصد جليل عضوي عامل هستيد در حق شما دعا مي 

خودتان لطفا مراجعه كنيد ولي اكنون  ]كنم واز براي شما تأييدات الهيه ميطلبم ) يعني براي فراماسيونرها وتياسفي ها(

بقرائن دريابيد كه تنها در صورتي ميتوانسته در مجامع آنها سخن گويد كه بر مذاق آراء وافكارشان بياناتي نمايد و 

بديهي است هرگز نميتوانسته در معبد تياسفي ها كه مكرر حاضر  شده بگويد كه مطالب شماها بي اساس و كال مبتني 

 هام است.بر ظهون واو

بها وعبدالبها براي جلب افراد بهر وسيله متشبث مي شده اند اعم از خودستائي و شير كردن افراد و مدح و ثناي         

آنان ويا آنكه با دادن پول ويا مليت هاي افراد راستودن مثال بطوريكه ديديم انگليسان را عادل و صاحب عزم راسخ و 

اد حساس و وفادار و پربها و امثال ذلك ودر مواردي كه ميديدند با سخن نميتوانند موجب فاتحان، وفرانسويان را تنها افر

اسكات معترض ويا جلب افراد گردند با باز كردن كيسه فتوت از مال ستمديدگان بطوريكه قبال اشاره كردم بخريد آنها 

 پرداختند .

لوحان و زود باوران بوده زيرا قطعي است اشخاصي كه مسائل ولي در هر حال از ابتدا اساس كار بر پيدا كردن ساده         

را با موازين عقلي مي سنجند هرگز وضع خود را براي تامين جاه طلبي و آرزوهاي يك فرد تغيير نميدهند مگر اينكه 

ام نجخود نيز نفعي شخصي و مادي و جاه طلبانه در موضوع بيابند كه در اينصورت اين تغيير را دانسته و فهميده ا

 ميدهند واين خود امريست طبيعي و داراي نظاير مشابه و متعدد.

يك كالهبردار شخص با هوش فرهمند را حذف كاله برداري خود قرار نميدهد يك حقه باز يك شعبده باز در محيط        

 اشخاص فهميده و دانشمند و باهوش بساط حقه بازي و شعبده بازي خو را نمي گسترد. 

ي كه ادعاي كيمياگري مي كند وبدينوسيله از مردم اخاذي مي كند تا بعدها طالهاي بسيار بايشان تحويل يك شخص      

دهد براي اين اخاذي به اشخاصي كه از فن شيمي مستحضرند وباشخاص عاقلي كه بآساني معرض اين فريبها قرار 

 نميگيرند مراجعه نمي كند.

ظهريت مدعيات خود را نزد اشخاص فهميده و دانشمند و كساني كه يك مدعي دروغين رسالت و پيغمبري و م      

مطالب را با موازين عقلي مي سنجند افشاء نمي كند چون بخواهد تأسيس مقامي نزد آنها نمايد مطلب را بعنوان لزوم 

 ن است و سادهنهضت انقالبي و اصالحات با داليل و مدارك چندي توأم مي كند وآنها را ميفريبد وفقط در نزد بي خردا
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دالن كه دعوي مظهريت و كمال محضه مي كند آنهم نه خودش بطور مستقيم بلكه آناني را كه براي لزوم در شركت در 

يك نهضت انقالبي رام كرده است قانع مي كند كه براي جلب افراد ساده تنها راه ، توسل به جعل اين مدعيات از قبيل 

 صاحب الزماني و مظهريت وغيره است.

حاال اگر شما هزاران كتاب بنويسيد و مستمرا در روزنامه ها اعالن كنيد كه فالني كالهبردار است و متقلب واخاذ و        

حقه باز و شعبده باز ممكن است اين مطالب شما فقط در افرادي كه كتاب را ميخوانند ويا روزنامه را مي بينند و خود 

كند ولي در ميليونها افراد كه من آنها را گنجينه براي افراد شارالطان و حقه  صاحب انصاف بوده و اهل تفكر باشند تأثير

باز و كالهبردار مينامم باقي ميماند كه مبلغين اين افراد بطور خصوصي با آنها مالقات و بالطاف الحيل و طرقي كه خود 

 متخصص آن هستند موفق به تسخير قلب آن زود باوران ساده لوح ميگردند.

وشما نميتوانيد باروزنامه و كتاب خود هر آن و دائما در دنبال اين مبلغين باشيد تا بهر كجا ميروند شما هم برويد و        

با هر كس مالقات مي كنند شما هم مالقات كنيد و بي اساس بو دن ودروغ بودن ومهمل بودن مطالب آنها راگوشزد 

ن بعد مي نشينند با آب و تاب تمام ميگويند ناصرالدين شاه هم با شنونده زود باور نمائيد، اينست سراعظم موفقيت آنا

 همه قدرتش نتوانست امررا خاموش نميايد.

بديهي است كه ناصرالدين شاه نميتوانست با هر يك از مبلغين و دروغگويان فردي را همراه كند تا دروغها وتبليغات        

ح ابراز مينمايند توضيح دهد و خنثي كند و شنيده ام كه حتي اخيرا بي اساس را كه درخلوت و سرسر نزد افراد ساده لو

همه كس را بجلسات تبليغي و عمومي خود راه نميدهند واز بعضي از جوانان كه اطالعي عميق نسبت به مهمالت ومطالب 

ضر قوط ديگران حابي اساس اين جمعيت بدست آورده اندهراس دارند زيرا نه تنها خود بدين دام نمي افتند بلكه مانع س

 در جلسه نيز خواهند شد.

 اينجاست سرادعاي اينكه ناصرالدين شاه هم با همه قدرت خود نتوانست جلوي امر را بگيرد.       

يعني بشما قول ميدهم كه اگر شما هم چند سلسله مطالبي جور كنيد وبعضي نقاط ضعف و سست را مستمسك       

شان دهيد وكيسه فتوتي هم از مال ديگران باز كنيد البته از اين گنجينه بي انتهاي قرار دهيد ودر كار خود استواري ن

 زود باوران نصيبي يافته و صد البته موفق بتأسيس دين و تشكيالتي نظير بهائيت وامثاله خواهيدشد.

دهيد كه همكاري كافي است چند نفري را شما با پول بخريد يا بغلبه ونصرت ومقام بعد حصول فتح وظفر وعده       

شديد اوليه را بنمايند بقيه بعد خود بخود درست مي شود يعني چون گروهي بهمرسيد موضوع خود بخود در سايه جاه 

 طلبي افراد مدير پيش ميرود.

امروز دنيا پر است از افكار گوناگون از مرشدين گرفته تا فالسفه كه هر يك بوسايلي در مقام جلب افراد و تشكيل       

ر ودسته مي باشند وحتي در راديو و تلويزيون ظاهر و افكار موجه و عامه پسند خود را ابراز ميدارند وموفق بجلب دا

 همكاري افرادي ميشوند بعضي از آنها ادامه مييابد و بعضي راكد ميماند.
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مؤسس وبعد هم منوط  تنها عامل پيشرفت آنان كه ادامه مييابد در درجه اول بسته است بميزان جاه طلبي شخص       

است بانتخاب افراد اوليه كه خود نيز از جاه طلبي وشهرت جوئي بهره داشته باشند والبته نحوه تبليغات ومستمسكات 

 و انتخاب ميدان عمليات نيز براي توفيق در جلب افرادموثر است.

جمعي را همراه خود نكرده است؟ مگر چرا جاي دور رويم مگر همين معاني كه ادعاي سلطان اقدس بودن را نموده        

جز اينست كه همانا بسبك باب و بها ترهاتي بهمان نحو كه آنها بهم مي بافتند و به تفسير حروف و ارقام نوشتجات 

گذشتگان مي پرداختند او نيز مطالبي رديف كرده است؟ و جمعي از بهائيان راحتي پدر و عموي خود را كه از مبلغين 

 راهي خود درآورده است.معروف بودند بهم

وقتي ميگويم شما هم اگر بخواهيد ميتوانيد چنين بساطي علم كنيد بي اساس نمي گويم مگر معاني چه چيز از شما        

بيشتر دارد جز همان جاه طلبي و شهرت جوئي حاال ادامه تشكيالت او صرفا بسته است بميزان جاه طلبي خود او 

 وافرادي كه همكاري با او را شروع كرده اند.

بها عالوه برحاتم بخشي از كيسه ديگران كه موفق بجلب جمعي از اين راه گرديده بود طرق ديگري هم براي تسخير        

افرادديگر انتخاب كرده بود، براي افراد رقيق القلب زود باور موضوع كشته شدن افراد رامستمسك قرار داده بنام شهدا 

گاه بگاه افرادي از بابيان و بهائيان كشته شوند تا موضوع هميشه افرادي را جلب ميكند و حتي وسايلي برميانگيزد تا 

تر و تازه بماند و موجبات سروصدا و توجه افراد و بالنتيجه محبوب شدن آنان هميشه ادامه يابد ومن اين موضوع را 

 تحت عنوان نه نه من غريبم و بشكتار دادن ساده لوحان؟ در صفحات آتي تجزيه خواهم كرد. 

يگر همان موضوع نه نه من غريبم خود او و پسرش ميباشد كه در حالي كه در كمال آسودگي ميزيسته اند) ود      

باستثناي موارديكه بعلت موجب اختالف نظم محل شدن ويا بعلت طمع بعضي از حكام در اخاذي ازآنها گرفتار بعضي 

را گرفتار مصائب و تحمل شدائد و باليا جلوه دهند  محدوديتها مي شدند( وا ميداشتند تامبلغين كاه را كوه كرده و آنها

 وبدينوسيله نيز موفق بجلب افراد ساده لوح ديگر وبقول خودشان اشتعال و انجذاب افراد موجود ميگرديدند.

در قسمت سوم با افرادي كه نميتوانستند از اين راه ها رخنه نمايند متوسل به جدل وبحث و حديث تراشي و        

ساختگي و غيره گرديده وسعي ميكردند از اين طريق افرادي را بطرف خود بكشانند وبعد هم با تبليغات  تفسيرهاي

دروغين صيت امراهلل در كل آفاق منتشر و با دادن احصائيه ها وآمارهاي توخالي افراد را سرگرم و دلخوش ودرجوش 

 وخروش نگاه ميداشتند.

يادآور ميشوم ومطالب مربوط به مضرات و خطرات بهائيت و قوانين سست و  درخاتمه نامه حاضر اين سه موضوع را      

فلسفه بافيهاي كودكانه حضرات و ساير مطالب را كه بدان مي بالنداگر فرصت شد بنامه هاي ديگر واگذار مي نمايم والزم 

و براي اثبات روحانيت خويش مي دانم اين نكته را نيز در اينجا يادآور شوم كه بها از راه عوام فريبي هميشه ميگفت 

بدان استدالل مينمود كه او طالب دنيا نيست و خدا سلطنت قلوب را براي خود اختصاص داده يعني ما فقط قلوب افراد 

 راميخواهيم وخيال سلطنت ارضي نداريم و توجهي بمال دنيا نداريم.

ترين سرداران جنگي نامي دنيا كساني بوده اند كه شما خود اين عوام فريبيها وجمالت رياكارانه رادقت كنيد بزرگ       

شهرت يافته است كه در قلوب افرادنظامي وقشون خودتأثير داشته و درآنها نفوذ معنوي مي يافته اند پس اين عوام 
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فريبي بها كه نظرش فقط سلطنت قلوب است وطمع ارضي ندارد فقط در نزد ساده دالن و زودباوران مؤثر است زيرا 

 يرك و اهل تحقيق بزودي در مي يابند كه مقصود نهائي او از اين جمله چه ميباشد.اشخاص ز

 ادعيه محبوب( 118كما اينكه خود در لوح اتحاد ميگويد) ص        

مثال حال اگردولت مالحظه نمايد اكثري از اهل مملكتش خرق حجاب نموده اند وبافق ظهور الهي اقبال كرده اند ساكت » 

 «ه شود بشنود.شود وآنچه گفت

آيا مقصود از اين جمله جز اينست كه اي بهائيان اگردر مملكت ايران جمعيتي قابل بهم رسانيد دولت و حكومت در        

 اختيار شما خواهد بود؟

 اين آرزوئي بود كه بها در سر ميپرورانيد كه درحيات خود آنقدر مريددر ايران پيدا كند كه دولت را مجبور باطاعت       

 خويش نمايد ولي اين جمله فقط در عالم آرزو ماند.

در مثل مي گويند چونكه صد آمد نود هم پيش ماست كسي كه قلوب را مسخر كند همه چيز آن افراد را مسخّر        

كرده است زيرا قلب و مغز افراد است كه ساير اعضاي بدن را بحركت درآورد پس اگر قلوب و مغز شخصي تعلق به 

فت آن فرد فورا مبدل بآلتي ميشود در دست او، تمام كشتارهائي كه در دنيا بعلت مذهب و تعصبات انجام شخصي يا

يافته علتش آن بود، كه افراد قاتل فقط عمال و آلتهائي بوده اند در دست امر كنندگان وهدايت كنندگان آن عمال كه 

 روسها باشند.

ه نفر ازلي مقيم عكا ريخته وآنها را كشتند علتش جز آن بوده كه خود نفس قضيه آنكه چند نفر بهائيان برسرس        

آلت دست بها بوده وقلبشان در تصرف او ؟پس واضح است اگر بها اين چنين نفوذي را برقلوب عده كافي ميداشت و 

 ده و در پياسلحه ومهمات الزمه را نيز تحصيل مينمود البته ايران كه سهل است ميتوانست جميع دنيا را مسخر نمو

 سلطنت قلوب سلطنت اراضي را نيز براي خود استوار سازد.

وشما يقين بدانيد آن كسيكه فقط از معدودي اطرافيان خود حداكثر استفاه را نموده وسه نفر بي گناه را كه مانع         

ته از بهم ميرسانيد. البپيشرفت كار خود ميديده بالدفاع در رختخواب ميكشد اگر قدرت چنگيزي و آتيالئي و تيموري 

حاجي محمد كريم خان وغيره وغيره ستونهائي ميساخت  -دولت آبادي -يحيي ازل –كلمه هاي امثال ناصرالدين شاه 

كه روي چنگيز و آتيال و تيمور را نزد خود سفيد مينمود واز چشمان كسانيكه باو ايمان نميآوردند آنچنان تلها فراهم 

 را روشن مي نمود. ميكرد كه روي آغا محمد خان

گذشته از اين موضوع مگر نفس سلطنت قلوب چيز كمي است وبي اهميت ؟ مگر آن افرادي را كه بها در ايقان وساير       

نوشتجات خود سرزنش نموده وميگويد براي رياست هر جنايتي را مرتكب مي شوند جز اينست كه آنها هم فقط سلطنت 

رياست برافراد است؟ مگر سلطنت قلوب جز تملك همه افراد تسخير شده است؟  قلوب داشتند ؟ مگر سلطنت قلوب جز

مگر سلطنت قلوب جز اينست كه صاحبان آن قلوب تحت سلطنت اين فرد همواره چشم وگوش بسته باطاعت و تعظيم 

 آورند؟ وتكريم او پرداخته ودر بزرگواري و مدح او سخنها گفته و موجبات آسايش محبوب و معبود خود را فراهم
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وقتي بها ميگويد خداوند سلطنت قلوب را براي خود مقرر داشته اين خدا يعني خود او، اگر مقصود بها از خدا خداي        

مسلمين و مسيحيان وغيره بود حاجت باينهمه هياهو وكشتار و اخالل در امور شهرها ومردم نداشت، پس اينكه بها 

ي خود او سلطنت را ميخواهد و وقتي صحبت از خداي بهاست مقصود خود ميگويد خدا سلطنت قلوب را ميخواهد يعن

اوست، زيرا هر كس كه بنام خدا سخن ميگويد وساير خدا پرستان را مشرك قلمداد ميكند مقصودش اينست كه افراد 

 واندند.بخود او معتقد شوند، زيرا با اينكه همه مردم خداپرست بودند باب وبها همه را مضل و گمراه ومشرك ميخ

در صورتي كه آنچه مسلم است اينست كه در عرف اسالم مشرك كسي است كه براي خدا شبه و مثلي قائل شده        

و وحدانيت او را مخدوش سازد و مسلمين را نيز مانند بت پرستان ميناميدند اكنون باب وبها همه را بيك چوب رانده و 

كنند چرا؟ زيرا مقصود آنها از كلمه خدا خود آنها هستند يعني وقتي  مسلمين را نيز ماند بت پرستن مشرك قلمدد مي

ميگويند افراد را بطرف خدا ميخوانند يعني افراد را بطرف خود مي خوانند وهر كس بخدا ايمان نياورد مشرك است 

فراهم  وزندگي مرفهيعني هر كس بآنها سرتعظيم وتكريم فرود نياورد ومخارج آنها را نپرداخته وبراي بها قصر وكالسكه 

 نياورده ودنبال خرش با سالم و صلوات حركت ننمايد مشرك است!

اينكه ميگويم دنبال خرش بروند نه خيال كنيد كه از راه جمله پردازيست بلكه عين حقيقت است بها عالوه براينكه       

آرزو داشته چون شاهان تكيه برمسند عزت و سلطنت زند آرزو داشته چون آخوندهاي قديم نيز افراد دنبال خرش 

رزوها در هر دوي اين زمينه ها سن ها وصحنه هائي ساخته است تا برون و او را تمجيد و تعزيز نمايند و در تحقق اين آ

تأمين اين خواشهاي نفساني را نيز كرده باشد اگر اشخاص از راه كنجكاوي مي خواسته او را به بينند تا بشناسند چه 

بار شاهان اعجوبه است كه چنان بيرحمانه اشخاص را بجان هم ميانداخته چنان تشريفاتي مي چيده و مانند قصر در

رسم و رسومي براي مالقات خود قائل مي شده و حال آنكه علما و عرفاي واقعي چون درويشان محل توقف گاهشان كه 

غالبا محلي محقر است  بروي همه باز بوده و هر كس بسهولت و سادگي بديدار آنان موفق مي شده ولي عبدالبها همه 

ويا آنكه براي مالقات برون مستشرق آنقدر « اذن نمي فرمودندوالي مي خواست مشرف شود »جا مي گفت ومينوشت 

تشريفات قائل شدند كه نامبرده بقول معروف تصور كند علي آباد هم دهي است ودر كتاب خود آن تشريفات را بياورد 

اب از كت و درزمينه هوس از تقليد از ماليان و آخوندهاي قديم كه مريدها دنبال خرشان مي رفتند كافي است اين قسمت

 بالنفيلد را براي شما نقل كنم.

 :777ص      

در نزديكي بغداد در كاظمين مقبره امامي بود ومرسوم احبا اين بود كه بهاء اهلل را كه بر خري سوار و براي زيارت آن »

 «مقبره ميرفت درفاصله دنبال نمايند.

بها آنرا درايقان و ساير نوشتجات خود تقبيح نموده از شما سؤال مي كنم آيا اين همان سن و صحنه هاي نيست كه       

 و زشت خوانده واز عالئم رياست جوئي مالها آورده و افسار خلق را بدست گرفتن شمرده؟

ويا آكه مالحظه كنيد در همين صفحه از كتاب بالنفيلد مذكور است كه چگونه مريدان، اطفال خود را زير قدوم او       

طلب راست باشد نه مطلب تبليغاتي، آيا اين نوعي از تأمين خواشهاي نفس و رياست جوئي و مي گذ اردند اگر اين م

 سلطنت برقلوب نمي باشد.
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مگر دولت آبادي يا آن مجتهد نوري با حاجي محمد كريمخان و سايرين و سايرين سلطنت روس و انگليس را مي       

 خواستند و داعيه حكومت بر دنيا را داشتند. 

دوست عزيز تمام اين افراد كه مورد تحقير و سرزنش ومذمت و بدگوئي باب وبها وامثالهم قرار گرفتند شهوت  نه      

 رياستشان البته بميزان اينان نبوده است.

بها درعين اينكه ميل شديدي داشته است روش سالطين و ملوك را تقليد نمايد و از طرفي چون آخوندها قديم       

خود بكشاند، از طرفي هم در منشآت خود طرز حيات آنان را تمسخر نموده و چون خيمه شب بازي  مردم را بدنبال خر

ذكر كرده و سلطنتي را كه بادعاي خود در قلوب افراد تاسيس نموده ابدي و ازلي مي خواند. بيچاره اينقدر نمي دانست 

قول عرفا( موقتي بوده وآن نيز چون عروسكهاي كه اين سلطنت واين نفوذ در مردمان ساده لوح نيز هم از لحاظ باطن) ب

خيمه شب بازي عنقريب به جعبه اندر ميشود و از چشمها و گوشها دور ميگردد وحتي خاطره اش نيز چنان از افكار 

 ميرود كه هيچگونه اثري از آن باقي نمي ماند.

زي و حقه بازي و پشت هم اندازي نيز قطعي زيرا بحكم آنكه هيچ چيز بقائي ندارد پس اين نفوذ حاصله از شعبده با      

است كه در قلوب بقائي ندارد چند روزي چون شعله بوته خار شعله ميافروزد و بزودي خاموش ميگردد خاكستر بعضي 

را باد باين طرف و آن طرف ميبرد بعضي ديگر در محل خود همچنان سردوخمود باقي ميماند يعني بعضي افراد كه بيدار 

شجاعت را دارند كه بگويند اشتباه كرده اند وفريب خورده اند وهمه جا ميگويند ومينويسند تا شايد مي شوند آن 

 ديگران را متنبه كنند.

ولي بعضي مصلحت خود را چنان مي دانند كه خاموش نشينند و حضرات خيال مي كنند كه تظاهرات اين دسته را      

رياها به مراتب خطرناك تر از روش آن ساده دالني است كه هنوز در  حقيقتي در زير است و حال آنكه اين تظاهرات و

فريب باقي  وهنوز تحت تأثير آن سهم مهلك وافسون هستند و از طرفي بايد بگويم كه هيچوقت ممكن نيست فردي 

 بتواند افسار همه خلق را براي هميشه در دست خود بگيرد.

ي آن  چند نفر باالخره دير يا زود بيدار شده و خود را خالصس ممكن است چندي چند نفري را فريب دهد ول      

 ميدهند.

مگر دسته اي كه نفع خود را در تظاهر با بقا دانند اين منفعت نيز ابدي نبوده و باالخره جاي خود را بديگري مي        

دهد يعني يا در دام ديگري كه در قوه جذابه و فريبندگي قوي تر باشد ميافتند و يا آنكه نفع خود را در محل ديگر 

 مييابند.

نسبي است مدت نيز نسبي است، بها فكر ميكرد همينقدر كه در فكر و روح چند ساده اما همانطور كه همه امور        

لوح رسوخ نموده و موفق به تشكيل حزبي گرديدسلطنت و عزت ابدي يافته و لو آنكه اين حزب هزاران هزار سال دوام 

 ز خواب و خيال نمي گذرديابد تازه خود مسخره بوده واطالق ابديت بدان نميتواند بشود و اين سلطنت ابدي نيز ا

زيرا طبق حساب محققين مليونها سال از عمر بشر مي گذرد و بشر با اعمال تمام فراست و هوش خود در بين افسانه       

ها كه دارد و كتيبه هائي  كه كشف كرده اند قديمترين شهر را در اردن امروز به هفت هزار سال قبل نسبت ميدهند 
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ثارش تا بامروز باقي و بدست ما رسيده موجب افسانه هاي پارسي ايراني و سامي است حد اكثر وقديمترين مردي را كه آ

شش هزار سال وطبق كتيبه هاي كشف شده بين پنجهزار و پانصد تا چهار هزار و پانصد سال است پس عمر تمام افرادي 

قيقي از شش تا هفت هزار سال تجاوز كه منشأ تحوالت واقعي در تاريخ و زندگي بشر بوده اند خواه افسانه خواه ح

ننموده و حال آنكه آنچه را كه ما از اين افراد داريم قطعا آنان نيز از سابقين خود داشته اند كه نام و چگونگي احوال آنان 

كه مربوط به هزاران سال پيش از آنهاست از چشم و گوش ما پوشيده ودور است، بنابراين افراد مؤثري در تاريخ بشريت 

 جود داشته اند كه امروز هيچگونه اثري از نام و رسم و كار و آثار آنها باقي نيست.و

واكنون برگرديم به كساني كه ششهزار سال است نام آنان باقي است و به بينيم اين مدت خود در مقابل ازليت و       

 ابديت چه ارزشي ميتواند داشته باشد؟

ها سال شروع نوع انساني ومليارها سال موجوديت ساير كرات چه موقعيتي را ميتواند به بينيم اين رقم در برابر مليون      

 واجد گردد؟

وقتي در نظر ميآوريم كه اساس موجودات برپايه و ممات است از موجودات يك سلولي گرفته تا انسان، وقتي مالحظه       

سال نيز ذكر شده است )  710در انيان تا حدود مي كنيم حيات موجودات از كمتر ازآن و ثانيه شروع و در حال حاضر 

ميالدي در قفقاز كه سه سال قبل روزنامه او را معمرترين  7801حداكثري را كه تابحال درآمارها ديدم مرديست تولد 

 نفر اوالد ونوه و نتيجه هاي او را آورده بود. 710مرد دنيا معرفي وعكس 

ساله چه ارزش و چه قابليت ذكري ميتواند  790ولي در برابر اين موجود پس مدت عمر كمتر از آن موجود يك سل       

ساعت يا يك روز  77برابر عمر او باقي ماند فقط تشكيل 89700داشته باشد؟ اگر برفرض آثاري از آن موجود يك ثانيه 

 000/877/71حساب كنيم  ساله را 790ساله را ميدهد واگر بهمين پايه بخواهيم بقاي آثار آن مرد  790از عمر آن موجود 

سال الزم ميآيد و شما حاال از روي اين محاسبه تصوري از اينكه بها سلطنت خود را ابدي مينامد بنمائيد و به بينيد اگر 

برفرض محال اين مقدار آثار بها باقي ماند) وحال آنكه چنانكه ديديم از گذشتگان به ششهزار سال نرسيده( تازه 

زه يك كرم و يا يك ميكرب و يا يك ويروس نميرسد از اين راه نيز بر بي معني بودن اين سلطنتش و ابديتش باندا

 مهمالت پي بريد.

واين آقا كه ادعاي سلطنت ابدي بر قلوب ميكرد سلطنتش حتي در بين قلوب پسران و نواده اش باقي نماند تا چه        

ستورات پدر را پشت سر انداختند وقتي نواده هايش توجهي رسد بديگران، وقتي ميرزا محمد علي وبرادرانش تبعيت از د

 بآثار او ننمودند در اين موقع فاتحه آن چنان سلطنتي كه او آنرا ابدي ميخواند خوانده شد.

ممكن است بهائيان بگويند سلطنت او باقي است و هزاران بهائي باو تسليم هستند. بايد بگويم اين سلطنت حضرات        

ال آنهاست اگر شما براي گاو هم سلطنت قائل هستيد ويا براي يك تكه پشم پوسيده يا پوست پوسيده ايادي و امث

افريقائي سلطنت قائل هستيد بها هم حاال سلطنت دارد، زيرا ايادي همان مي كنند كه متوليان گاوها و آن تكه پوست 

 هاي پوسيده افريقائي عمل مينمايند.
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متوليان بت ها عمل مينمودند، گاو پرستان هند نيز براثر نفوذ روحانيون و متولي باشيان  بت پرستان براثر اقوال       

گاوان راه ميروند وابراز عقيده مينمايند وبهائيان نيز تبعيت از ايادي دارند كه متولي باشيان استخوانهاي پوسيده بها 

 جمال اقدس ابهي. هستندواين جاست سلطنت ابدي حضرت گاو و تكه پوست حيوان افريقائي و

پس بدانيد كه بها از سلطنت ابدي نيزچيزي نميدانسته و اال چنين جمالت بي معني را نمي سروده و بهائيان يك       

سفسطه دارند كه ميگويند همانطور كه چراغ بزير خود نور نميدهد اطرافيان واهل خانواده بهاء نيز از فيض الوهيت او 

 محروم مانده اند.

 ست عزيز :اگر سفسطه را كنار بگذاريم حقيقت قضيه اينست كه آواز دهل شنيدن از دور خوش است.دو       

تبليغات بها نيز فقط از دورميتوانست در قلب ساده لوحان زود باور اثر كند واز نزديك حتي پسران ونوه هاي او به        

بها( تنها كساني كه به تبعيت از سيستم او باقي و وفادار ترهات اوميخنديدند واگر عبدالبهاء و شوقي و ورقه عليا) دختر 

ماندند و در پيشرفت آن جهدها كردند، بديهي است تنها بعلت آن بوده كه خود از رياست و راحت طلبي وساير مزاياي 

وقت آنآن برخوردار مي شدند واگر اين نبود يعني اگر بجاي عبدالبهاء ميرزا محمد علي جانشين بها تعيين شده بود 

ميديديد كه اينها نيز چگونه مانند ساير افراد خانواده از زن ومرد بريش پدر خود ميخنديدند و مدعيات مجوف و توخالي 

 او را تمسخر و استهزا ميكردند.

يقين بدانيد اگر ميرزا محمد علي جانشين بها انتخاب ميشد عبدالبها نيز همان ميكرد كه ميرزا محمد علي كرد .        

ي چون عبدالبهاء رياست را پارت برد ناچار بايد بهمان شيوه عمل نموده و با تبليغات بيشتري آن مدعيات را بيشتر ول

 ازآن چه بود جلوه گر سازد تا پايه رياست خود را محكمتر كند.

ويند: پدر مان در حالي كه ميرزا محمد علي و ساير برادران كه پسران همان بها بودند ميروند نزد حكومت و ميگ      

 فقط مرشدي بود كه در ايران مريداني داشت يعني مانند هزاران مرشدهاي ديگر كه اينطرف و آنطرف مريداني داشتند.

وميگويند : كه عبدالبها برادرمان براي اخاذي بيشتر او را خدا كرده و بهاي بيچاره فكر نميكرد كار باينجا بكشد كه       

ادعايي وي را تكذيب نمايند بلكه فكر ميكرد ممكن است برسراموالي كه از اعانات ستمديدگان  اوال خودش او را و مقامات

بيچاره بابي جمع آوري شده اوالدش بجان هم افتند پس قبال آنها را بين ايشان تقسيم و بخيال اينكه ديگر نقاري و 

گنج نگذاشتيم و بررنج » د مينويسد نفاقي بين اوالدش بظهور نخواهد رسيد با كمال اطمينان در وصيت نامه خو

 غافل از اينكه هنوز اول دور و پيمانه بود.« نيفزوديم

درست است كه اموال موجود را تقسيم نموده بود وظاهرا گنجي نگذاشته بود ولي اضافه بر امالك احدائي بعد تحرير       

وش كرده بود فكر نميكرد بر سراين منبع وصيت نامه صدها ده ششدانگي را كه همان مريدان ساده لوح باشند فرام

عايدي كه هنوز تحت تأثير تبليغات شوم و اصرار و تشويقات امثال حاجي امين ها مشغول دادن تبرعات بودند موجب 

ايجاد اختالف و نزاع بين اوالد او خواهد شد و ميرزا محمد علي و برادرانش كه مي بينند ديگر عبدالبها بآنها باج نميدهد 

 م لگد اندازي را شروع كرده و مخالفت را با او آغاز و مدعيات پدر را هم تكذيب مينمايند.الجر
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واين ماجري خود دليلي است ديگر كه همه مطالب برميگردد به استفاده از زودباوران و ساده لوحي آنان كه خود        

كه از اين گنجينه نان ميخورند وشهوات رياست تشكيل گنجينه را ميدهند براي اشخاص استفاده جو مانند بها وامثال او 

 و جاه طلبي خود را تأمين مينمايند.

 

 نه نه من غریبم و به كشتار دادن ساده لوحان

بطوريكه در صفحات قبل اشاره نمودم بها كه شخص فطن و زيركي بود بزودي دريافت كه نقشه باب در حمالت و       

جنگ وگريز نتيجه بخش نبوده، موفقيتي را ايجاد نخواهد كرد چنانكه پسرش عبدالبها نيز بدين مطلب اشاره و من در 

 يكي از نامه هاي سابق خود متن آنرا آوردم.

ميدانست كه وضع ايام او بكلي با ازمنه قديمه مغاير و متفاوت است در ايام سابق هر كس شمشير بدست ميگرفت بها      

مسلح محسوب ميشد و ميتوانست عليه دولت خود طغيان نمايد و نتيجه بسته بود بضرب دست و قوت و شجاعت و 

افراد عادي را دسترسي بدانها آسان نبوده وطراز  برتري نفرات ولي در ايام او دولت ها داراي سالح هائي مي بودند كه

 استعمال ازآن نيز بسهولت ميسر نميشد.

پس بها دانست كه حكايت فقط حكايت شمشير و نفرنيست  بلكه براي جنگ كردن با دولتي افراد آزموده و تسليحات      

ز طرفي ميديد كه كشته شدن بابيان مشابه آن الزم است وچون امكان بدست آوردن آنرا در خود وبابيان نميديد وا

متجاسر و طغيان كننده عليه دولت براثر تبليغات بعنوان كشته شدگان در راه خدا و حقيقت چه تأثيري در ساده لوحان 

و زودباوران كرده وافراد جديدي را درظل بابيت ميآورد، پس نقشه كار خود را براساس اين تجربه نهاده وبا مهارتي كه 

مهالك داشته خود را بنقطه  دور دست مصون از تعرض انداخته و بتدريج موجبات رفاه و آسايش خود وخانواده  در فراز از

را فراهم ساخته و بعنوان قطب ومرشد ديني براي جمعي ايرانيان در بين مسلمين امپراطوري عثماني زندگي نموده واز 

نه نه جان من غريبم موجب ميشد كه در ايران بابيان و  طرفي با تحريكات و تشجيعات و تشويقات و كلمات فريبنده و

بهائيان به ترحم آمده و باليا و سختيهاي ادعائي او را در راه حقيقت و خدا باور كرده به پيروي از او بتظاهرات پرداخته 

افي كه عده كو مسلمين را تحريك نمايند تا كشته شوند واز اين راه موجب جلب افرادي ببهائيت گردند تا در صورتي 

بهم رسانيد و تداركات الزمه تسليحاتي نيز بدست آورد آنگاه دست بكار حمله و قيام مسلحانه شده و چنانكه عقيده 

 داشت بعلت كثرت جمعيت دولت را مجبور باطاعت و شنوائي از خود نمايد.

بها وعبدالبها و خانواده اش را در عكا قبل از اينكه بآوردن شواهد اين موضوعات به پردازم بايد وضع تقيه و حكمت       

 و حيفا تجريه نمائيم.

بها همچنانكه شيوه او در ايران بود وهميشه ميخواست دستي از دور برآتش داشته باشد تا بطوري از گرمي آن       

تأمين برخودار شود كه در عين حال دستش نسوزد هم ميخواست در نهضت بابيان وارد و از شور و نشور آنان براي 

 رياست خود استفاد ه كند وهم ميخواست جاني محفوظ دارد واز مهلكه ها برهد.
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كما اينكه ديديم چگونه در دو مورد كوچك گرفتاري خود را نجات داد ودر قضيه قتل شاه نيز ديديم چگونه با جلب       

كمك سفير روس خالصي يافت اين جريانات براي او درس عبرتي شد وچون بيشتر پابسن گذارد صالح را درآن دانست 

ر بهيچوجه تظاهراتي نمينمود مگر در بين خواص اطرافيان خود كه با احتياط بيشتري عمل نمايد اينست كه در عكا ديگ

وحتي در بغداد ديديم كه ادعاي مظهريت او چنان مخفي وسري بود كه حتي برادرش يحيي كه دائم با او ساير افراد 

 ديد.نه مطلع گرفاميل و بابيان در تماس بود از اين ادعاي او در بغداد مدتها بيخبر ماند تا آنكه حدود يكسال بعد در ادر

در اين قسمت صريحا در تواريخ بهائيت مطالبي بدست ميآيد كه بها وعبدالبها و خانواده اش در عكا خود را به        

مسلمان سني معرفي و بسبك آنان به مسجد رفته ونماز و روزه انجام ميداده اند واز ترس جان وكشته شدن يا موردحمله 

ت خود را مخفي ميداشته و خويش را بعنوان قطب و مرشدي كه مريداني در ايران دارد مسلمين قرار گرفتن كليه مدعيا

 وانمود ميساخته اند.

اگر محدوديتهائي براي او و خانواده اش بهم ميرسيده هيچگونه ارتباطي بحكايت دين وتعصبات مذهبي نداشته       

ر نظم محل ميگرديده بوده از قبيل كشتن ازليان و بلكه صرفا بعلت اغتشاشات و اينكه با اعمال خود موجب اخالل د

اعمالي نظير آن و يا آنكه عمال دولتي كه ميديدند حضرات داراي وجوهات بسيارند كه به مفت از مريدان ميرسد بخيال 

 ا بعنواناخاذي افتاده و فشارهائي بدين منظور بانها وارد ميآوردند كه در اين موارد قبال اشاره كرده ام و يا آنكه بعده

كمك بانگليس ها كه دشمن تركها بودند مورد سوء ظن عمال حكومت قرار گرفته و اين قضايا معروف است وحاجت 

 بآوردن شواهد نيست.

 اما درخصوص پوشيده داشتن عقايد و افكار خود در عكا، وعمل برويه اهل سنت و جماعت.       

و حيفا واطراف آن بكلي ممنوع بوده ومسافرت مريدان بدان نقاط نيز اول دليل آنكه هميشه تبليغ در فلسطين عكا       

ميبايستي برحسب اجازه قبلي بها وعبدالبها وشوقي بوده باشد و اين اجازه فقط بكساني داده ميشده كه بقول خودشان 

ن ريديت روگرداداراي استعداد باشند، يعني كساني كه پاالنشان كج نبوده و باديدن جزئي موضوع خالف انتظار از م

ميآورم كه 719نشوند اماممكن است در ممنوعيت تبليغ درآن نقاط ترديد داشته باشيد لذا نقل قول بالنفيلد را در ص

 خود حاكي از شناخته نبودن بها بعنوان مظهر خدا و يا پيغمبر و غيره نيز در محل ميباشد.

عظيمي كه به بهاء اهلل واگذار شده بودند ولكن ساكنين زائرين كه از نقاط بعيده ميآمدند عارف به ماموريت الهي » 

فلسطين چيزي از موقعيت بهاء اهلل و عباس افندي نميدانستند ، آنها فقط طرز حيات مسيحائي حضرات را ميديدند 

وبندرت چيزي از واقعيت عظمت حضرات كه در بين آنان زندگي ميكردند  واقف ميشدند وعلت آن اين بود كه چون 

دولت عثماني بعلت سوه تفاهمي كه در اصل موضوع داشت بگزارشات مجعول اعدا ومتعصبين توجه واز ترس اساسا 

وقوع بدعتهاي جديد از بهاء اهلل خواستند كه قول دهد كه نسبت به ساكنين آن خطه كه حضرات بدان تبعيد شده بودند 

 «چنان ادامه داد.هيچگونه تبليغاتي بعمل نيايد عبدلبها نيز اجراي اين تعهد را هم

از اين گزارش آنچه كه بطور قطع استفاده ميگردد اينست كه بها و عبدالبها بعنوان مدعيات خود نزد زود باوران       

ايران، د رمحل اقامت خود شناخته نشده و ادعاي خود را مخفي ميداشته اند وديگر آنكه تبليغ در محل سكونت حضرات 

 يل سفسطه آميزي كه ذكر شده كال بي مورد وبيوجه ميباشد.ممنوع بوده اما توجيهات و دال
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مگر دولت ايران بها وعبدالبها وبابيان وبهائيان را در تبليغ در ايران مجاز گذاشته بود؟ كه  اوالاز شما سؤال مي كنم      

 آنها افراد را تا پايان كشته شدن موطف به تبليغ ميكردند!

 نامناسب براي حيفا و عكا از شهرهاي دولت عثماني بود؟ مگر ايجاد بدعت فقط  ثانیا      

مگر شوقي  هم تعهدي  ثالثمگر شهرهاي عراق كه بهائيان در آن تبليغ  ميكردند قلمرو دولت عثماني نبود؟ در       

 بادولت عثماني داشت كه او هم تبليغ در سراسر حيفا و عكا و بيروت را منع كرده بود.

 اينها شعر است كه حضرات مي سرايند اصل موضوع همانست كه نوشتم.پس بقول معروف       

بها براي اينكه محيط سكونت خود را از حيدري  نعمتي شدن محفوظ دارد و از ايجاد جنجال در آن خودداري شود       

ين برده دستور وعللي كه ممكن بود موجبات مزاحمت جاني براي او فراهم آورد ويا آنكه آسايش  وي را برهم زند از ب

منع تبليغ در محل سكونت خود ميدهد و موضوع هيچگونه ارتباطي با دستور عثماني و يا قبول تعهد از طرف آنها ندارد 

اگر حكايت دستور عثماني و موضوع تعهد بود ميبايستي اين دستور و تعهد در ساير شهرهاي دولت عثماني يعني 

رعايت شود بعالوه بها ميدانست كه تبليغ در حيفا و عكا معني نداشته و  شهرهاي عراق نيز مثل شهر نجف و كربال هم

مثمر ثمر نخواهد بود زيرا به سنيان عملي نبود گفتن اينكه باب، قائم و امام دوازدهم شيعيان است واينكه بها رجعت 

نفس اظهار شيعه بودن در حسيني است زيرا كه آنها نه بائمه ايماني داشتند و نه برجعت حسيني و بعالوه درآن ايام 

برابر تركها و سنيان خطرناك بود تا چه رسد بچنان دعاوي مهمله و توخالي، باينجهات بود كه بها نه تنها مدعيات خود 

 را درآن محل مخفي ميداشت بلكه تظاهر به سني گري هم مينمود.

شكايت ميرزا محمد علي را از عبدالبها  ساله خود در عكا وقتي حكايت 6دكتر يونس خان افروخته در خاطرات         

 بحكومت اشاره مي كند) كه قسمتي از آنرا بمناسبت موضوع در صفحات قبل آوردم ( مينويسد:

چون جمال مبارك تبليغ را در خاك عثماني نهي فرموده بودند آنها فكر نميكردند كه كتاب عهد) وصيتنامه بها( در 

بدالبها در جواب شكايت آنها وصيتنامه بها را ارائه داده وگفتند بها اهلل نوشته حكومت افشا شود... ) بعد مينويسد( ع

گنج نگذاشتيم وبررنج نيفزوديم لكن دوشيء نفيس) قرآن وتسبيح ( موجود است آنرا هم حضرات بسرقت برده و براي 

 خاطرات نه ساله نشر جديد(  707فروش همه جانشان داده بودند.) صفحه 

س خان در اينجا يك اشتباه كرده كه تصور كرده بها در وصيتنامه خود دستور تبليغ داده است بها كه دكتر يون       

ميدانسته كه اين وصيت نامه خواه نا خواه روزي در مالء مكشوف خواهد شد نه تنها دستور تبليغ نداده بلكه حتي 

نيز بدان عمل نمينموده رديف كرده وبراي  كوچكترين ادعائي هم درآن ننموده و يك سلسله حرفهاي قشنگ را كه خود

عوام فريبي وبراي اينكه بگويند چه مرد بزرگ و دانشمندي بوده نصايحي آورده از قبيل بي عالقگي بمال دنيا و خود 

ديديم چگونه دنبال قصر و كالسكه و مخفي كردن جعبه هاي شيريني بود ويا توصيه باتحاد وديديم خود چگونه موجب 

قاق و ايجاد اختالف بين مردم گرديده و يا آنكه زبان را بگفتار زشت مياالئيد و از لعن و ما يتكدربه االنسان نفاق و انش

اجتناب كنيد و ديديم خود با چه زبان هرزه نسبت به كساني كه او را باصطالح تحويل نگرفته اند بگفتار آمده و چه 

 ت اوالد و فاميلش ميباشد.اسنادات بدانها داده وبعد هم توصيه باحترام و رعاي
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اينست كه چون از مدعيات توخالي عاري بوده اگر روايت صحيح باشد عبدالبها آنرا بحكومت برده و براي اينكه        

 مالي به مخالفين خود ند هد به سفسطه مي پردازد.

ن قسمتي از امالك را كه در زمازيرا درست است كه بها از راه ريا نوشته گنج نگذاشتيم وبررنج نيفزوديم ولي من صورت 

او خريداري شده و محل سكونت شخص او وخانواده هاي متعددش بوده و همچنين ساير اراضي و باغات را گزارش دادم 

واينها را نه خيال كنيد كه درآن اوقات بنام امر بود زيرا درآن اوقات ملك امري در بين نبوده وآنچه بودملك بها بود و 

نكه مقداري از آنها را رسما در ايام حياتش چنانكه مدارك دادم بين پسران خود تقسيم كرد ويا به كاتب عبدالبها كما اي

وحي واطرافيان وغيره بذل و بخشش مينمود ولي عبدالبها براي اينكه آنها را بميل خويش و در راه عظمت خود و جالل 

 اشت.شخص خويش خرج كند همه را به خود تصرف و برادران را محروم د

 ولي مطالب اساسي ديگر كه از اين گزارش درك مي شود موضوع تسبيح و قرآن است.      

آن كسي كه نسخ كليه كتب نموده وبقول خود چندين برابر قرآن و آثار باب آثار آورده و دائم افراد  مريدان ساده       

 نمايد.خود تشجيع و تشويق وامر مي« مباركه» لوح را بخواندن آثار و الواح 

آن كسي كه مخالف ذكر اذكار در نزد عوام بوده و جنباندن زبان را بعنوان ذكر در مال نهي نموده او را چكار بقرآن و       

 تسبيح؟

آيا تسبيخ براي ذكرنيست؟ اين همان قرآن و تسبيح است كه با آنها به مسجد سني ها ميرفته وباقرائت قرآن وذكر       

رشد ومسلمان خالص برويه سني ها قالب ميزده وتظاهرمينموده شايدشمابگوئيد من دراين باتسبيح خود راقطب وم

قسمت راه مبالغه مي پيمايم ولي وقتي سايرمطالب اينجا و آنجا راهم دركناراين قرآن وتسبيح مي گذارديد نتيجه همان 

 مي شود كه من دارم براي شما مينويسم.

كه چگونه بها براي زيارت مقبره ميرفت و مريدان بدنبال خر او حركت ميكردند درهمين چندصفحه قبل آوردم كه        

گو اينكه من تصور ميكنم اين مقبره هم مربوط به سني ها باشدچون وقت تحقيق آنرا ندارم وخود ارزش هم ندارد گيرم 

 كه يك امامزده شيعيان باشد.

رگترين ائمه شيعيان است علي رغم آنها جشن ميگيرد آنوقت كسي كه اول و دوم محرم راكه ماه سوگواري يكي ازبز      

 باخلوص نيت ميآيدبزيارت يك امامزاده گمنام برود؟

 آيا اين رويه جز تظاهر و عوام فريبي معني ديگري داشته است.      

وقتي حكايت تشييع جنازه بها را ذكرمينمايد متذكرميشود كه  701شما مالحظه كنيددرهمان كتاب بالنفليد در ص        

چگونه آن عرب بهائي براي جلب افراد بنمازدرمسجد حسب المعمول مسلمين باداي اذان مي پردازدكه صدايش جلب 

 توجه مينموده آيا بهائيت اذان دارد؟

نماز درمسجد دارد؟آيا اين رويه جزبراي تظاهربه مسلماني وسني گري وجلب مسلمين محل معني  آيا بهائيت      

 ديگرميتوانست داشته باشد؟
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بالنفليد ومالحظه  777وبعد مراجعه كنيدبه تشريفات ازدواج ضيائيه دخترعبدالبها با ميرزا هادي والدين شوقي به ص      

ضيغه عقد ازدواج ميخوانند وچگونه بمراسم سنيت مراسم ازدواج آنها را  كنيد كه چگونه مفتي سني را براي اجراي

 انجام ميدهند! درست توجه كنيد خود اهل خانواده بهاست كه ميگويدمفتي آوردند.

اين مجتهد شيعه نيستاين مفتي سني است مالحظه ميكنيدنه تنها شيعه بودن خانواده اي را مخفي ومستور ميداشته 

 ازبهائيت ومراسم ازدواج بهائيان هم دربين نبوده است.اند بلكه بوئي 

( كه عبدالبها نيزآنها تعهدمنع تبليغ درفلسطين را احترام 719وبعدمالحظه كنيدهمچنانكه بالنفليد نوشته)ص       

 نموده واجري نمود نه تنها دراين قسمت نهايت مهارت رابخرج داد بلكه چون پدرش همچنان درتظاهربه سنيت ادامه

داده وبطوريكه درسابق اشاره كردم حتي اعياد انان رانيز عيدمي گرفته وشيريني تقسيم مينموده وبسبك آنان به 

مسجد ميرفته تا آنجا كه حتي تا آخرين روزحياتش درمسجد نمازجمعه ميگذارده است چنانكه دكتراسلمنت دركتاب 

 د:بهاء اهلل وعصرجديد خود در مقدمه شرح ممات عبدالبهامينويس

 پرتغالي : 99ص       

)فعاليتهاي متعدده عبدالبها باوجود ضعف روز افزون وخستگي جسماني فقط باجزئي تخفيف همانا تا آخرين ايام حيات 

درنمازظهر درمسجدحيفا شركت و بعد حسب المعمول با دست خود بين  7677نوامبر  71او ادامه داشتند در روز جمعه 

 فقرا اعانه تقسيم مينمود.(

مالحظه كنيد اين شفانيست كه اين سطور رانوشته اين دكتراسلمنت مأمورمخصوص عبدالبها است كه مبادرت        

بنوشتن اين كتاب با دستور وباپول اولياي بهائي نموده ومطالب ان بتصويب كليه مراجع صالحيتداربهائي رسيده واين 

مسجد رفته وبادست خودبين فقرا پول تقسيم ميكرد واين اوست كه مينويسد حسب المعمول روزجمعه براي نمازظهربه 

 جمعه آخرين عبدالبها دراين دنيا بود.

 من ازشما ميپرسم آيا به مسجد سنيان ميرفت تانمازبهائي رابخواند؟        

نست كه ايآيا به مسجد سنيان ميرفت تانماز بسبك شيعه ها بگزارد) البدهنوز بخاطرداريدكه يكي ازتفاوت نمازها        

سنيان دست بسينه نماز ميگزارند و شيعيان بادستهاي اويزان به پهلو( واصوال كسي كه مخالف باتمام اين مطالب بوده 

 وخود ناشر نمازجديد موضوعه پدرخويش ميباشد ونمازجماعت رانسخ شده دانسته او را با مسجد ونمازجمعه چكار؟

مر خود را ريا نموده وتظاهربه سني بودن. كرده و مانند پدرخود بسبك آنان آيا جزاينست كه عبدالبها تمام ايام ع       

عبادت كرده وبا دادن پول به فقرا بااينكه پدرش ظاهرا مخالف اين نحوه از اعانت بوده وآنرا نهي كرده ميخواسته است 

 براي خود اعتبار وشهرت و موقعيتي كسب كند؟

نه بطورمخفي وبمؤسسات خيريه داده شود ولي عبدالبها صرفا براي تظاهر وبمنظور وحال آنكه اخالقا بايد صدقه واعا       

آنكه بخيال خويش خود را جزواعيان واشرافي كه هميشه ذكرآنها راميكرد درآورد هرجمعه بذل وبخشش كرده واشرافي 

 بودن خود را به قيمت قوت اليموت ستمديدگان بابيان ايران برخ اين وآن مي كشانيده است.
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اين بود وضع تظاهر بها و عبدالبها به سني گري براي حفظ جان وآرامش محيط خود ولي درعين حال براي تبليغات       

وعوام فريبي درخارج ازفلسطين براي مردم بي خبر خود را بدروغ زنداني آنهم در زندان تاريك قلمداد وهرگونه فشاري 

نرا بحساب راه خدا گذارده وبا آب وتاب تمتم وقايع رابرخ بي خبران راكه بعلل تخلفات وآدم كشي انها واقع ميشده آ

 وساده دالن مي كشانيدند و رقت و دلسوزي و ايمان آنها را ميخريدند.

وحال آنكه نفس موضوع عكا صرفا تبعيدي بوده بشكل تحت نظر ونه زندان يعني براثر اغتشاشاتي كه بعلت        

بغداد و اردنه و اسالمبول بهم رسيد چنانكه ميدانيد بين آنها تفرقه انداخته وهريك  اختالفات ومنازعات دو برادر در

رابنقطۀ دور دست پرتاب كردند ولي نه بطور زنداني بلكه تبعيد تحت نظر بمنظور آنكه تماس انها باسايرين قطع شود تا 

انجام ميدادند و نفس تحقق اين  مجددا موجبات اغتشاش در مملكت فراهم نشود معذلك ايشان مالقاتهاي مخفيانه

مالقاتهاي مخفيانه دليل آزادي حضرات بوده نه زنداني بودن ايشان و من در اين زمينه شواهد بسيار دارم كه براي شما 

 چند نمونه آنها را ذكر ميكنم.

 مينويسد: 76از جمله بالنفيلد از قول ميرزا اسداهلل كاشاني حكايت ميكند و قبال در باره او در ص        

 «كه زندگي او همانا از ايام جواني بامر الهي توام بوده: » 

 مينويسد: 777وهمچنين در ص        

بمن گفته شد كه اين ميرزا اسداهلل كاشاني گارد محافظ سركار آقا بود يك اسلحه مهيني در زير عباي خود مخفي »

 ميداشت.

ه را ممنوع داشته بود ولي اين دستور براي بهائيان ايراني ستمديده بود البد در نظر داريد كه بها ظاهرا حمل اسلح       

تا چون بره بالدفاع كشته شوند ولي سركار آقا بايد بتوسط يك گارد محافظ مسلح دربرابر ناقضين وبرادران شخص خود 

ن مي گويند اگر ميرزا محافظت شود زيرا او در عثماني با نحوي كه ذكر شدتهديد ديگري در بين نبوده و البد بهائيا

اسداهلل خود اسلحه براي حفاظت عبدالبها برميداشته عبدالبها را چه تقصير كه او از ماجري بي اطالع  بوده ولي بايد 

توجه داشت آن سركار آقائي كه صاحب كرامات بوده و طبق حكايات متعدد زائرين افكار اشخاص را در مغزشان ميخوانده 

 ميتواند بي اطالع بماند؟ چگونه از عمل محافظ خود

باري از اين موضوع هم بگذريم حاشيه بود مقصود از ذكر اسداهلل كاشاني حكايت مالقات او با عبدالبها همانا در ايام       

 كتاب خود آورده: 771اوليه تبعيد حضرات به عكا بود كه نامبرده براي بالنفيلد حكايت واو هم در ص 

محبوبين ما در عكا هستند من باتفاق يك بهائي ديگر براي عكا حركت نمودم... باالخره  به محض اينكه دانستيم كه» 

 من رفتم به مسجد ودر آنجا شيخي را يافتم كه در نزديكي آنجا بمنزل داشتند و من دانستم كه او بهائي است.

لب افراد ند تبليغات بها نيز براي ج)در نظر داشته باشيد كه درآنموقع كسي بنام بهائي خوانده نميشد بلكه همه بابي بود

 در حال بابيت تحت رياست خود بود ه(
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و، وقتي او از مقصود و منظور مسافرت من مطلع گرديد بمن گفت در همانجا بمانم كه شبانگاه سركار آقا خواهد آمد، 

 «جواني زيبا بود... من با كمال بي صبري صبر كردم و بعد سركار آقا را ديدم كه از مسجد خارج شد درآن موقع او

مالحظه مي كنيد نفس اين مالقات ميرساند كه آزادي عمل داشته اند و زنداني در بين نبوده است ولي با وجود اين         

آزادي بها هميشه تظاهر به تحمل صدمات و زنداني بودن را نموده ومدعي است پيوسته نهايت فداكاري را براي بابيان 

ن راه رقت و رآفت آنها را بخود جلب كند واال حقيقتي در بين نبوده و همه اش جنبه تبليغاتي معمول داشته تا از اي

 داشته.

 تاريخ آمده براي نمونه فداكاري او بشنويد: 117مثال اين حكايت را كه خود نبيل نقل نموده و رد ص         

د ما در جشن عروسي دعوت داشتيم در مجلس در طهران يكي از شاهزاده خانمهاي خانواده سلطنتي را عروس ميكردن» 

جشن جمعي از اعيان و بزرگان هم حاضر بودند در اين بين ها سيد احمد يزدي پدر سيد حسين كاتب وحي حضرت باب 

درب منزل آمد وبا اشاره بما گفت كه پيغام مهمي دارد كه بايد فورا ابالغ نمايد چون درآن لحظه ممكن نبود از مجلس 

شويم بسيد احمد پيغام داديم كه منتظر ما باشد. بعد از خاتمه جشن بما اينطور خبر داد كه جناب طاهره عروسي خارج 

در قزوين محبوس  شده اند وجانشان در خطر است ما محمد هادي فرهادي را احضار كرديم ود ستورات مخصوص باو 

 «داديم كه برود طاهره را از حبس خالص نمايد.

د نمونه تبليغات را؟ بها مقصودش از ذكر اين موضوع دو چيز است يكي شركت در جشن عروسي مالحظه مي كني       

شاهزاده خانم و باصطالح خودش مصاحبت با اعيان واشراف كه همه جا او وپسرش و مبلغينش از آنها ياد مي كنند و اين 

تكرار مطلب در همه جا نبود خاصه آنچنان را مايه بزرگي خود و عالمت تشخص و مقام ميد انند و اال احتياجي باينهمه 

درباري كه از اين قبيل شاهزاده خانم ها هزار ها در هر گوشه و كنار ميداشت كه از گرسنگي وذلت بامرگ دست بگريبان 

 بودند.

باري مطلب ديگرش ذكر جانفشاني خود و خدمت ببابيان يعني اقدامش به نجات طاهره است ولي شما خود حقيقتي        

را بسهولت ميتوانيد از اين داستان دريابيد و آن ميزان اهميتي است كه او باين قبيل مسائل ميداده ديديد كه با اينكه 

شخصي از راه دور براي مطلب مهمي باومراجعه نموه ولي بها از مجلس عروسي دل نكند و هيچگونه جوش و خروشي 

كمال خونسردي بعداز خاتمه جشن و كيف حاصله از آن واز مصاحبت نشان نداده و مامور عجول را بانتظار ميگذارد و در 

 اعيان و بزرگان !؟ مبادرت به شنيدن مطلب او مينمايد .

وشما خود فكر كنيد كسي كه تنها براي شنيدن يك خبر كه درنزد او معلوم نبوده چه بوده و ممكن بوده خبري        

 ر ساير موارد ميزان جانفشاني او از چه قبيل ميتواند باشد.مهمتر بوده باشد از يك مجلس عروسي دل نكند د

در همه جا قضيه همينطور بوده هر وقت از كيف و گردش وقتي زائد ميماند براي تدارك زمينه و تبليغات بدينگونه       

ل بحكايت آن پي امور مي پرداخته واصوال رويه او هميشه براساس روغن ريخته وقف امامزاده بوده است البد از ظاهر مث

ميبريد بايد داستان تاجر خسيسي باشد كه از دادن صدقات خودداري ميكرده ولي هر گاه روغني از مال التجاره اش 

 بزمين ميريخته چون قابل فروش نبوده آنرا تقديم امامزاده ميكرده.
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بها نيز هميشه اين رويه را معمول ميداشته جشن عروسي را براي شنيدن مطالب مهمه مذهبي خود ترك نمي نموده        

ساله اش مهدي در عكا از بام مي افتد و فوت ميكند ميگويد: خدايا اين پسر را قرباني تو كردم اگر  76ولي وقتي پسر 

ه كما اينكه قبل از ادعا چون پسر خردسالش احمد براثر ناخوشي فوت چه اين رويه رياكارانه را باب نيز عمل مينمود

ميكند مخاطبا بخدا ميگويد او را در راه تو قرباني نمودم ولي ديديم در شيراز كه او را مخير كردند به توبه يا قبول حبس 

ده قالبات و خونريزيها شناخته شو شكنجه توبه را قبول نمود ولي در تبريز كه ديگر اختيار را باو ندادند و چون موجب ان

بود او را كشتند از راه تبليغات سمت شهيد يافت اينهاست موارد واقعي روغن ريخته وقف امامزاده و تبليغات دروغين 

 و عوام فريبي و رويه نه نه جان من غريبم.

 ا و تبليغات خودچهل سال حبسباري با اينكه حضرات درعكا فقط تبعيد وتحت نظر بودند آنرا در نوشتجات ونطقه        

 در زندان تاريك نام نهادند وهمه جا براي جلب رقت افراد بدينصورت ذكر ميكردند.

كتاب بالنفيلد دو سال اول ورود عكا را بها و فاميلش در سه اطاق زندگي ميكردند   69و  61و  98برطبق صفحات        

لي آزاد بوده يعني حتي از تحت نظر نيز خارج و بگفته خود عبدالبها وبعد آن هفت سال هم در يك خانه و بقيه مدت را بك

 در قصر زندگي ميكردند مگر مواردي كه كرارا اشاره كردم موجب اختالفات و بي نظميها ميشدند.

 69در خصوص آب و  هواي عكا  نيز كه از راه نه نه من غريبم ميگويند پرنده در عبور از هواي آن ميميرد در ص        

بالنفيلد مالحظه كنيد از قول افراد فاميل شخصي بها همانا در ايام اوليه چگونه گلهاي باغهاي آنجا را كه مورد  استفاده 

حضرات بوده و با كالسكه باينطرف و آنطرف ييالق و قشالق ميكردند وصف مي كنند  وتا چه حد از اشجار و زيبائي آنها 

همه اينها مالحظه كنيد براي مردم بي خبر و ساده لوح از راه نه نه من غريبم  سخن گفته وچه وصفها مي نمايند ولي با

 چه مي گويند:

 بالنفيلد صحبت عبدالبهاء 710ص        

محبت شماها مرا بلندن كشانيده است ، من چهل سال در زندان صبر كردم تا پيام را  –من از شماها بسيار خوشنودم » 

قاموس توقيع منيع مبارك جلد دوم اشراق خاوري از قول  767نوشت كتاب : در صفحه ) پي [«. براي شماها بياورم

سال اظهار مي كند در  76سال پس از پدر يعني جمعا  6سال و خودش را  70عبدالبهاء مدت زنداني ميرزا حسينعلي را 

 است. سال زنداني كرده 17همين كتاب عبدالبها ميگويد كه سلطان عبدالحميد او را  707صفحه 

با توجگه به اظهارات سه گانه معلوم ميگردد كه بهيچيك از گفته هاي وي نبايد اعتماد نمود و اصوال زنداني در بين        

 ]«( نبوده است. 

 :719ايضا ص        

 وقتي عبدالبها از نعمت آزادي سخن ميراند و اينكه مزاياي زندگي در امنيت تحت حكومت عادل و شهر متمكن       

 وهواي معتدل خوب ونور درخشان، اضافه ميكرد:

 «.چه تاريكي عميقي در زندان قشله عكا داشتيم» 
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 :799ايضا ص        

 «من از اين منظره بسيار مسرورم نور خوبست بسيار خوبست در زندان عكا چه تاريكي هولناكي بود.»        

يق صحبت ميكند شنونده ها زندانهاي افسانه موصوفه توسط وقتي عبدالبها از اين تاريكي هولناك و تاريكي عم      

 الكساندر دوما و امثاله را بنظر ميآوردند وبرقت ميآمدند چنانكه نتيجه اش را مي بينيد.

 همان كتاب: 791در ص      

 نموده بود بسياري از دوستان وهمسايگان دعوت شدند تا اين مهمان مشرقي را كه ساليان دراز در راه خدا تحمل باليا»

 «مالقات نمايند.

حاال مالحظه مي كنيد درجه تذبذب و نه نه غريبم را، مالحظه مي كنيد با چه سوز و آهي از تاريكي هولناك زندان        

عكا سخن مي گويد وحال آنكه محلي را كه بها و خانواده اش فقط در دو سال اول سكوت داده شده بودند محل اقامت 

ني بود واين را همه ميدانند واگر شما ترديد داريد من اين قسمت از كتاب بالنفيلد را هم براي شما نظاميان دولت عثما

 نقل مي كنم حكايت از دختر بهاست:

 : 198ص        

در موقعي كه جنگ بين روسيه و عثماني توسعه يافت براي سربازان اطاقهاي سربازي بيشتري مورد احتياج واقع » 

از اينكه احبا با سربازان در يكجا زندگي نمايند اعتراض نمود در اين وقت حاكم برقت آمده و وموافقت گرديد و بها اهلل 

كرد اجازه داده شود كه ما قشله را ترك نموده ودر خانه يك تاجر مسيحي كه در اختيار ما گذارد سكني گزينيم چقدر 

يان دو سال اقامت در قشله چقدر ما درآن سه اطاق ما خوشحال شديم از آزادي خودمان كه هنوز هم محدود بود در جر

 كوچك خفه شده بوديم.

مالحظه مي كنيد اوال حضرات جائي مسكن داشته اند كه خود محل اقامت نظاميان بوده از شما مي پرسم آيا كدام        

و ناله از تاريكي آن سخن دولت است كه نظاميان خود رادر تاريكي عميق و هولناك نگاه دارد كه عبدالبها با چنان آه 

سال زنداني؟ آيا  70ميگويد آيا دوسال اقامت تحت نظر در سه اطاق ) در صورتي كه اين حد هم راست باشد( ميشود 

سال حبس تاريك قائل مي شود و  70اين ها نه نه من غريبم و تبليغات دروغ نيست كه عبدالبها براي خود و پدرش 

 ر ميكند.پدرش نيز بهمين نحو آنها را ذك

آيا اين ها نه نه من غريبم و دروغ نيست كه كسي كه با آزادي در شهرها بآمد و رفت و گردش و تظاهر و تجمل        

 سال در زندان تاريك هولناك و عميق بودم آيا دروغ شاخدار جز اينست ؟! 70گذرانيده بگويد من 

 ش وسياحت بوده نه خدمت بخلق و يا امر ديني.بعالوه مسافرت عبدالبها باروپا و آمريكا براي گرد       

باري اساس و پايه تبليغات چنين بود كه اي مردم به بينيد بهاء اهلل كه از خانواده وزارت و از سالله نجابت است       

گردد وهمواره با اعيان و اشراف و شاهزاده ها ودرباريان مؤانس و مجالس وميتوانست وزير شود و داراي مقامات و شوكت 
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همه را بخاطر حقيقت و خدا رها كرده واين خود خداست كه آمده و براي نجات بندگانش از تحمل هر گونه صدمه وبالخود 

داري نكرده پايش بفلك گذاشته شد و گردنش بزنجير قره كهر درآمد و بسجن تاريك هولناك عكا تا آخر عمر مسجون 

 ا: از جمله عبارت عبدالبها در الواح وصاي –گرديد 

اي ياران بايد رحم بر حضرت اعلي وفا برجمال مبارك نمود و به جميع قواي كوشيد كه جميع اين باليا و محن و »  

صدمات و خونهاي پاك مطهر كه  در سبيل الهي مسفوك شده هدر نرود... اي احباي الهي بجان بكوشيد تا امر اهلل را از 

ن نفوس سبب ميشوند كه جميع امور مستقيم مموج ميگردد و مساعي هجوم نفوس غير مخلصه محافظه نمائيد زيرا چني

 خيريه برعكس نتيجه ميدهد.

البته واضح است كه اين مساعي خيريه عبارت بود از جسد بها را سجده كردن و تبرعات براي آرامش و كيف بها و        

 ي خيريه ديگري در بين نبوده است.خانواده او وعبدالبها دادن و رياست آنها را بر گردن نهادن و اال مساع

وچنانكه در نامه هاي سابق اشاره كردم و شايد درآينده نيز بحث مفصلتري در اين زمينه بنمايم. بهائيان بطور كلي         

 هيچگونه ارجحيت اخالقي و مدني بر سايرين ندارند.

مهاجر في سبيل » و ديده ايد كه چگونه دو ومخصوصا شما خود شواهد بارز آنرا در همين محيط كوچك سن پال        

مال يكديگر را علنا ربودند و از نپرداختن سفته هاي ديگران و كالهبرداري از اين و آن صاحب آالف و الوف شدند « اهلل

و نيز بخاطر داريد چگونه مهاجر ديگر كه به خزانه داري محفل ملي انتخاب شده بود چگونه پول صندوق را باال كشيده 

از خجالت به شهر بل اوري زنت رفت و درآنجا نيز سال قبل كه در استخدام فليپس بود چگونه توبهاي راديو را بسرقت و 

برد و وقتي رازش كشف شد معجال بآلمان فرار كرد و بعد خانوادهايش باو ملحق شدند و در روزنامه ها هم نوشتند اسامي 

زيرا غرضم باشخاص نيست بلكه فقط ذكر كلي است و نمونه دادن اين اشخاص را ذكر نمي كنم و شما خود ميدانيد 

باينكه بارها گفته ام اين تغيير نام دين فقط براي سينه زدن زير علم ديگريست واال هر كس هر طور هست هست وبا 

 اين مطالب تغيير ماهيت نميدهد.

فتن اين قبيل مريدان است و قطع نشدن باري پس مقصود از مساعي خيريه اصالح افراد نيست بلكه از بين نر       

تبرعات واعانات و براي تحقق اين موضوع ونگاهداري اين منبع عايدي ميگويد بجان بكوشيد ، اين نمونه از كليه توصيه 

 هائي است كه بها و عبدالبها مستمرا در تمام الواح خود بافراد مينمايند.

 بطوريكه ديديد سعادت و بخت در عرف بهائي موفق شدن به تبليغ بوده واو به قيمت دادن جان تمام شود.       

وبطوريكه در سابق اشاره كردم با اينكه حضرات كمال اختفا را در عقايد خود درعكا عملي مينمودند وبرسوم سنيان        

جشن مي گرفتند در عين حال افراد ايراني ساده لوح مريد را  عمل ميكردند واعياد  ملي دولتي و مذهبي سنيان را

تحريك ميكردند كه استقامت نمايند و با تظاهرات ثبات نشان دهند تا كشته شوند و موجب تشييد امر بهائيت گردند 

يسد مي نو و اين مسئله جزو اصول عقيده و سياست بها وعبدالبها بوده كما اينكه بها در لوح خود بنام ناصرالدين شاه

 وعبدالبها مي نويسد:« لم يزل بالبالعال امره» 

 مقاله: 79ص        
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امور وجدانيه را امر بتعرض عين ترويج وتأييد است و آنچه بخاموشي كوشي شعله برافروزد علي الخصوص در امور دين »

 امور به تجربه رسيده است.و مذهب به مجرد ريختن خون سرايت و نفوذ پيدا كند ودر قلوب تأثير شديد نمايد اين 

وبعد هم داستاني در اثبات قضيه ذكر مي كند كه چگونه براثر تاديب يك بابي در كوچه و بازار موجب جلب توجه         

 پيرمردي كه هرگز گرد اين مطالب نبود گرديد و علت بابي شدنش شده.

 : 96بعد در دنبال آن مينويسد  ص         

كه در ممالك ديگر چون اينگونه امور حاصل شود از عدم اعتنا و قلت اهتمام خود بخود  چنانكه مالحظه ميشود» 

خاموش گردد چه كه تا بحال در ممالك اروپ از اموريكه تعلق بوجدان دارد بسيار پديدار شده لكن عدم تعرض و تعصب 

 از اهميت انداخته در اندك مدتي محو و پريشان گرديد.

ه پيشرفت بابيت و بهائيت بقول شخص عبدالبها نه نشانه إلهي بودن آنست بلكه بعلت تعرض پس توجه داريد ك        

مردم و كشتن افراد و اهتمام رؤسا و اولياي آن بوده است ولي بخالف آنچه كه عبدالبها مي گويد دراروپا و آمريكا نه 

بها بسيار بودند اشخاصي كه در نقاط مذكوره  چنين بوده چنانكه در مقدمه اين نامه براي شما نوشتم مقارن احوال باب و

ادعاي وصول حي و إلهام و پيغمبري و غيره نمودند وبدون كشتار دادن وبدون اينكه كسي متعرض ايشان شده باشد با 

كمال آرامش امرشان خيلي سريع شيوع يافت و سرعت پيشرفتشان بمراتب بيشتر از بهائيت در ايران بوده بديهي است 

ريكا و اروپاي متمدن بدروغهاي ژزف اسميت و الن كاردك و امثالهم معتقد ميشوند از گروهي بي سواد و وقتي درآم

 ساده لوح ايراني آن روزچه توقعي ميتوان داشت كه بدروغهاي بها ايمان نياوردند و فريفته نشوند.

خالي بودن كه خود واقف بودند واز ولي با وجود همه اين زودباوريها چون بها وعبدالبهابه سستي مطالب و تو       

پيشرفت كارشان مانند دروغگويان آمريكائي واروپائي مأيوس بودند پس دست بدامن سياست كشتار شده و همواره 

كوشش نموده اند تا با تحريك مسلمين از راه تظاهرات مريدان، آنان را وادار به كشتن اين افراد بي گناه كه تنها 

زود باوري بوده بنمايند ودر اين كار اصرار كامل و نهايت بي رحمي را مرعي ميداشتند تا آنجا تقصيرشان ساده لوحي و 

 كه دكتر يونس خان در خاطرات نه ساله خود در عكا مي نويسد:

در مورد بالياي وارده خصوصا شدت اوضاع يزد ملتزمين استدعاي تخفيف مي كنند ميفرمايند اين طور مصلحت است » 

 ساله نشر جديد. (  6خاطرات  719د ميشوند امر اهلل پيش نميبرود.) صفحه واال احبا سر

آيا اين جنايت آشكار نيست كه شما خود در مورد محل امني بطور اختفا بياسائيد و تحريكات و ترتيبات را طوري       

ار خوش ير فريفتگان آن مدهيد كه فريفتگان ظاهر فريينده شما گرفتار مشقات گردند و كشته شوند تا بر استقامت سا

 خط و خال بيفزايد وجمع آنان افزون گردد؟

اين سياست در دوره شوقي افندي نيز ادامه داشت وتمام اين جنايات و سوءاستفاده ها فقط براي ساده لوحان ايراني       

 بوده است.
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دولت ايران ازدواج رسمي را حصر در  مثلي براي شما بياورم: از جمله موضوع ازدواج را كه بطوريكه بخاطر داريد      

رويه هاي كليمي مسيحي زردشتي و اسالمي كرده بود وهر گونه ازدواج غير رسمي و خارج از اين چهار دين را تخلف 

قلمداد و محكوم بزندان و جريمه مينمود و شوقي اصرار داشت كه بهائيان همانا ازدواج بهائي نمايند واز ثبت در محاضر 

شده توسط قانون ايران خود داري كنند )فراموش نكنيد كه مادر و پدر شوقي را شخصي سني عقد  رسمي شناخته

مينمايد (والجرم بعلت تخلف از قانون نوعروسها و دامادها بجاي آنكه مرسوم همه جاي دنياست بماه عسل و گردش 

 ول جرايم ميشدند.روند بيچاره گرفتار دوائر دادگستري و دادسرا گرديده بزندان محكوم ويا مشم

وحال آنكه شوقي در خارج از ايران هيچگونه اصراري در اين قبيل موارد نداشته بلكه بالعكس براي آنكه زدواج        

بهائي ضمانت اجرا داشته باشد وطرفين بسهولت نتوانند از اجراي تعهدات خودشانه خالي كنند اصرار داشت كه بهائيان 

عقد رسمي قانوني مملكت را نموده باشند يعني يكي از شرايط عقد بهائي وجود عقد نامه قبل از عقد بابي حتما بايد 

دولتي بوده و حتي مي بينيد كه در برازيل صريحا دستور داده بود كه طبق روش معمول در برازيل عمل نمايند در 

 نمامند.صورتيكه روش معمول در برازيل به عقيده من همانست كه در ايران آنرا فاسق بازي مي

يعني چون در برازيل طالق ممنوع است) در اجراي حكم انجيل و قانون مسيحيت( و زن و شوهر نميتوانند از لحاظ        

ديني از هم جدا شوند دولت براي حل مسئله رويه غير از طالق شناخته يعني متاركه زن و شوهر بدون اينكه هر يك از 

ني و يا مذهبي نمايند در نتيجه در برازيل بطوريكه مالحظه مي كنيد رسم اين طرفين بتوانند مجددا رسما ازدواج قانو

شده است زن ها و شوهراني كه يكديگر را بدين ترتيب ترك مي كنند هر يك ميروند رفيق و يا رفيقه مي گيرند و بدون 

ك گر ي معاشر شده و مانند يهيچگونه تشريفات قانوني و يا مذهبي كه تعهدات طرفين را تضمين نمايد با مرد يا زن دي

زن و شوهر با داشتن تمام روابط با يكديگر در يك رختخواب زندگي مينمايند بدون آنكه هيچ قانوني از حقوق آنان 

حمايت نمايد واين زندگي غير قانوني ميتواند براي يكساعت يكروز يكماه يكسال و يا براي تمام عمر ادامه يابد بسته 

هر يك بديگري تا چه موقع از يكديگر سير شوند و اينكه ميزان و جدان وانصاف هر يك از  است بميزان تعلق خاطر

 طرفين بچه ميزان باشد واين همان است كه در ايران آنرا فايق بازي ميناميم.

گشت تأييد نموده بود و در پي آن در بين چند بهائي ان Renata Modernآقاي شوقي اين رويه ناهنجار را در مورد       

نمونه هاي متعددي از اين همزيستي مسالمت آميز غير قانوني را مي شناسيد نه تنها آن خانم عضو   Sao  Pauloشمار 

عضو و منشي محفل نيز همين رويه را با آن خانم ايراني ارمني بهائي شده    Limaمحفل در چنين حالتي ميزيست بلكه 

ت با جوان ديگري زيست نمود اين آقاي منشي محفل نيز ترك بهائيت گفت برقرار وبعد كه اين خانم او را رها كرده ورف

با آن دندان ساز آلماني بود كه هم او را رها كرده وباآن جوان ايراني بهائي   NINA و استعفا داد و كنار رفت ديگر زندگي 

ندگي كرد و هر دوي اين خانم و كه زن و طفل خورد سال بي گناهش را بايران برگشت داد و نمي خواهم نام او را ببرم ز

 اين آقا نيز عضو محفل محل خود بودند.

اكنون آيا فكر كرده ايد اين آزاديهاي خالف اصول اخالقي و قانون در اينجا بچه علت معمول گرديده و از طرف       

بياورد اوال هيچكش  شوقي مجاز شناخته شده وچرا در ايران نيست زيرا در اينجا اگر شوقي ميخواست مثل ايران فشار

نفر بهائي تشكيل دهنده محفل ميگرديد و او ديگر  6عمل نمينمود و اطاعت نميكرد والجرم موجب از بين رفتن 

نميتوانست درآمارهاي خود ارقام محافل و مراكز بهائي را باال ببرد، در ثاني در صورت اجرا نيز چون هياهوئي ايجاد 
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س ارزش اصرار نداشت ولي در ايران ساده لوحاني كه بره وار بدنبال هر مطلب بي نميكرد و اثر تبليغاتي نمي يافت پ

اساس ميروند بازنداني شدن و تحت تعقيب درآمدن موجب توجه و جلب انظار گرديده و تبليغات دامنه داري ايجاد 

ت ك به تظاهرات و تحريكامينمودند و در قتل افراد بي گناه نيز همان رويه خيانت آميز عبدالبها يعني تشويق و تحري

مسلمين نيز توسط شوقي معمول وبا اصرار باينكه بهائيان روز اعياد بهائي را تعطيل نمايند تا در انظار استقالل بهائيت 

 مشخص گردد.

وغالبا اين جشنها خصوصا اول و دوم محرم مقارن ومصادف باايام سوگواري شيعيان گرديده و بالنتيجه قهريست         

 جب تحريك و خشم آنان شده ودست بكشتار و يا حمالت و غيره ببهائيان ساده لوح بيچاره مينمودند.كه مو

قضاياي اخير شاهرود يكي از آن موارد است كه جمعي بي گناه غافل گير شده  و مقتول گرديدند و آنها هم كه         

 ارگي به طهران عودت نمودند.توانستند جاني بدر برند از هستي ساقط شده ودر حال پريشاني و بيچ

وحال آنكه در خارج از ايران چنين اصراري بدينگونه تظاهرات نيست زيرا كوچكترين اثر تبليغاتي ندارد نه كسي        

تجارتخانه خود را باين عنوان مي بندد ونه اگر هم ببندد كسي علت آنرا جويا خواهد شد و نه اين تظاهر تحريك عصبيت 

مود وبالمال هيچگونه اثري نخواهد داشت ولي در ايران ميشود حداكثر استفاده را از اين تحريكات و كسي را خواهد ن

 تعقيبات و كشتارها نمود و آشوبها نمود.

دليل بزرگ براين مطلب و براين نيت سوء آنست كه اگر باصطالح ريگي به كفش نداشتند واگر همانطور كه من       

م محرم را روز جشن و سرور براي تحريك شيعيان وكشتن بهائيان و جلب توجه و تبليغ ميگويم قرار دادن اول و دو

نبوده چرا همانطور كه در خارج از ايران اين دو روز را كه بحساب خودشان روز تولد باب وبها باشد بگردش شمسي نگاه 

آبان است  70مهر و  71بترتيب مقارن با  نوامبر كه 77اكتبر و تولد بها را  70ميدارند نه قمري؟ يعني تولد باب هر سال 

 جشن مي گيرند زيرا ميدانيد در خارج حساب قمري رعايت نميشود ومحرم و صفر را نميدانند.

مهر  71آيا چه ميشد كه در ايران نيز اين دو روز را بجاي اول و دوم محرم كه باعث تحريك شيعيان ميشود همانا تا        

 به كسي برخورد ننمايد؟آبان نگاه دارند كه  70و 

مگرنه اينست كه عيد رضوان را بگردش شمسي ميگيرند وهر سال اول ارديبهشت را جشن مي گيرند؟ تمام اين       

مطالب آيا مؤيد اين معني نمي شود كه عمدا ميخواهند سروصدا راه اندازند و مردم زود باور را بره وار به كشتن دهند و 

يام سوگواري ايشان را بصورت عين و جشن درآورند آيا جز جنايت چيز ديگري براين اعمال علي رغم عزاداري شيعيان ا

 ميتوان نام نهاد؟

ممكن است شمابگوئيد اتخاد اين رويه براي از بين بردن مراسم عزاداري محرم و ايجاد جشن و سرور براي مريدان        

 بوده است.

مورد نيز بها دلش براي مردم نسوخته بود درست است كه يكي از اهدافش نه دوست عزيز قطع بدانيد كه در اين        

در اتخاذ اين رويه كشيدن خط خاتمه بر روي امام شيعيان و از بين بردن مراسم يادآوري ايام او بوده ولي نه بواسطه 
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ي كنند و بجهت ايام او دلسوزي بري ملت بلكه بمنظور آنكه بجاي عزاداري براي آن امام بيايند براي آقاي بها عزادار

 بنوحه و ندبه آيند كما اينكه در لوح احمد دستور ميدهد :

 ان يا احمد ال تنس فضلي في غيبتي ثم ذكر ايامي في ايامك ثم كربتي و غربتي في هذا السجن البعيد.» 

ذكر كنند پس غرضش از مالحظه مي كنيد چگونه دستور ميدهد كه براي او عزاداري نمايند و مصيبات جعلي او را        

انتخاب اول و دوم محرم بعنوان عيد تولد خود و باب صرفا بمنظور يك تحريك بوده واين رويه جنايت آميز و سياست 

بيرحمانه همانا از ابتداي شروع كار رياست بها بموقع اجرا گذارده شده يعني در همان ايامي كه خود وخاندانش چنانكه 

اهر و اعياد آنان را جشن مي گرفتند مريدان ساده لوح را تحريك ميكردند تا براي نشان ديديم به مسلماني ورويه تظ

دادن استقالل دين جديد و عظمت شارع آن بها، اعياد بهائي را منظور نظر دارند تا شايد مسلمين آنها را بكشند و 

 مينويسد:موجبات تبليغات فراهم شود كما اينكه بالنفيلد از قول ميرزا اسداهلل كاشاني 

 :777ص        

سال بعد ار حركت هيكل اقدس ايام رضوان كه ما آنرا با سرور تمام جشن مي گرفتيم مقارن شد با محرم كه ايام        

سوگواري شهادت حسين و يارانش بود شيعيان كه ميديدند ما با آنها در سوگواري مشاركت نمي كنيم متغير و غضبناك 

 معي را نيز زخمي نمودند.شده و برما حمله نمودند و يك بهائي را كشتند و ج

از شما سؤال مي كنم آيا اگر نظر سوئي نداشتند اين خود تجربه نبود براي ممانعت از تكرار آن؟ ولي بالعكس بعلت        

روح شريرانه و بيرحمانه كه اين خدانمايان داشتند اين خود تجربه شد براي استفاده از آن ودستور تشديد در نگاهداري 

يام سوگواري مسلمين بطوريكه نظير آن در يك قرن تاريخ بهائيت بطور متعدد واقع شده كه خود مستحضر اعياد دراين ا

 هستيد و ميتوانيد براي يادآوري بتاريخ ايشان مراجعه كنيد.

باري با اين سياست نه نه من غريبم و تبليغات بي اساس و در دنبال آنها اين قبيل جنايت ها وآدم كشي ها كه        

حنه هاي فجيع آنرا باوضعي دلخراش و جانگداز بدون اينكه انگيزه هاي اصلي را ذكر نمايند بانضمام داستان هاي رقت ص

آور قلعه طبرسي و نير يز و زنجان وغيره برشته تحرير آورده و برخ افراد حساس ساده لوح و زود باوران رقيق القلب 

فراد را نسبت بآنها بدبين و نسبت بخويش به ترحم آورده و باعث كشيده مسلمين را قومي وحشي و خونخوار معرفي وا

 شدند كه افراد حساس را منقلب و از آنان رو گردان و بجامعه بهائي وارد گردانند.

سالگي تحت  71بايد اقرار نمايم من خود يكي از قربانيان اين خدعه و نيرنگ و فريب آشكار شدم يعني در سنين        

 مقاله عبدالبها نوشته. 717يع خونين ببهائيت وارد شدم وهمين استدالل حضرات را قبول كردم كه در صتأثير همين وقا

آيا مشاهده شده كه عاقل من غير دليل وبرهان از جان بگذرد واگر گفته شود كه اين قوم مجنونند اين بسي بعيد » 

ل از كوثر معارف الهي سرمست شده و به است چه منحصر بيك نفس و دو نفس نبوده بلكه جمعي كثيري از هر قبي

 مشهد فدا و در ره دوست بجان و دل شتافته اند.
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ودر حقيقت من نيز تحت تأثير همين مطالب براي مبارزه حاضر بودم كما اينكه حتي چند نفر از افرادي كه مرا در         

ن برمن حمله نموده و كتك مفصلي بر من جلسات تبليغي ديده بودند روزي هنگام غروب در  چهار راه حسن آباد تهرا

زدند و من خواستم استشهادي از كسبه حاضرين تهيه كنم هيچكس ننوشت پس بكالنتري محل رفتم و از روي سادگي 

سالگي( گفتم كه چند نفر بعنوان اينكه من بهائي هستم مرا مورد حمله قرار داده اند، افسر كشيك گفت اين  71وقت ) 

را پس بگير تا در صورت تحقيقات وارد نكنم من قبول نكردم از او اصرار واز من پافشاري باالخره گفت جمله بهائي بودن 

دستور دارم هر كس بگويد بهائي است بزندانش اندازم و من خوشحال كه در راه امر دارم فداكاري مي كنم پس شب را 

ي گذراندم تا روز بعد كه رئيس كالنتري آمد و در زندان موقت كالنتري كه دخمه كثيفي بود در معيت يك متهم بدزد

 بعد آنكه ديد اصرارش در من اثري نمي كند باالخره خودش قضايا را جور كرد و مرا رها ساخت.

حاال شما يقين بدانيد بخالف آنچه كه عبدالبها در مقاله نوشته يعني افرادي كه بعنوان شهدا رقم زده و آنها را عاقل        

 دسته خارج نيستند. 1ز خوانده خود ا

 دسته اي در جنگها كشته شده اند يعني بحكم آنكه در دعوا حلوا پخش نمي كنند مي كشند و كشته ميشوند.       

اين دسته كه رقم اصلي كشته شدگان در راه انقالب را تشكيل ميدهند حسابشان بكلي با سايرين جداست و بدان       

معني كه عبدالبها آورده وضعشان هيچگونه ارتباطي باستقامت در دين و اينكه عاقل بوده اند يا ديوانه ندارد روي اهداف 

 رت مي كشتند و كشته ميشدند.متفاوت مالي و يا جاه طلبي واحيانا باميد آخ

دسته دوم آنهائي هستند كه بدون چون وچرا در مقابل اغتشاشات وغيره كشته ميشدند از اين قبيل بودند مثال         

تظاهر كنندگان وتحريك كنندگان عصبيت شيعيان وامثال آن كه بعضي حكايات آن ذكر شد از قبيل شاهرود و ميرزا 

 اسداهلل كاشاني و غيره.

وديگر افرادي كه با بهائيان خورده حساب داشته و موضوع دين را بهانه كرده بي خبر و بي سابقه بر سرحريف ريخته        

و آنها را كشته اند از اين جمله است في المثل سلطان الشهدا و محبوب الشهدا، از ايشان كسي نپرسيد اگر بابيت خود 

كتاب خود داستان راآورده بدهكاران آنها  789كه حتي بالنفيلد نيز در ص را انكار كنند نجات مي يابند بلكه بطوري

ايشان را كشتند  تا از اداي قرض خود راحت شوند ويا قضيه فتح اعظم كه رعاياي ده او بعلت عدم رضايتي كه از او 

 داشتند بحالت اجتماع بي خبر و برسراو ريخته و با بيل و كلنگ كار او را ساختند.

ن كشتارها كه بعلت تحريك اعصاب شيعيان و يا كنكاش صاحبان منافع در كشته شدن افرادي واقع شده نميتوان اي       

 بحساب دين و ثبات واستقامت و عاقل يا ديوانه بودن كشته شدگان گذارد.

 19واو را با حكايت آنها مانند ) آن حكايت است كه براي شما نقل كردم( كه ريختند برسرگريبايدف سفير روس        

نفر اعضايش كشتند، سياست بود يا خورده حساب شخصي هر چه بود جنبه ديني نداشت ولي ظاهرا علتش دو كنيزك 

ارمني مسلمان شده بودند پس اين قضايا و بسياري امثال آن نيز هيچگونه ارتباطي به استقامت او در راه دين واينكه 

 عقل داشتند يا نداشتند ندارد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

قسمت سوم كه عمده آنها بسيار قليل و انگشت شمار است بخالف آنچه كه عبدالبها مدعي است واقعا ديوانگاني  اما        

بودند ومجنونهائي كه براستي تحت تأثير افسون حضرات معتقد شده بودند كه خدمت بعالم مينمايند واگر در اين راه 

 كشته ميشوند افتخار ابدي و حيات جاودان سرمدي دارند.

و واقعا تبليغات بي اساس بها و پسرش و نه نه من غريبم آنها را باور ميكردند و حاضر بفداكاري ميشدندواين جنون        

وديوانگي ارتباط به سن ندارد ودرست است كه غالبا در سنين جواني واقع ميشود، ولي بطور ندرت در سنين پيري نيز 

ل جنون و بي خردي و زيادتي خواستم بالدليل يك فرد ميباشد در بظهور ميرسد يعني همانطور كه عشق كه خود دلي

 جوانها بيشتر و در پيران بندرت واقع ميگردد وبهمين علت است كه گويند عشق پيري گرد بجنبد سربرسوائي زند.

ند ب ميززيرا در پيري عشق بندرت اتفاق مي افتد واگر واقع شود: چون دليل ناپختگي آن فرد است و بيگداربآ        

پس سربرسوائي ميآورد ، زيرا شخص پير براثر حصول تجربه امور را برموازين عقلي قيام مينمايد و بدون رعايت دليل و 

منطق وديدن اطراف و جواب كار ، مفتون و مسحور كسي نميگردد مگر آن پيري كه با وجود كبر سن هنوز موفق به 

 پس بندانم بكاري خويش گرفتار است.تحصيل تجربيات نگشته ونيك و بد را نيندوخته 

باري از اين دسته سوم افرادي ميتوان يافت كه با آنكه ظاهرا مردي عاقل بنظر ميرسند ولي نفس عمل آنها ميرساند        

 كه مردي دور از خرد و عقل بوده اند.

تحمل نمودم صرفا بعلت كم من اگر در جواني پافشاري كردم و حتي يك شب زندان را روي اصرار بي وجه و بي معني 

خردي و بي تجربگي و تحت تأثير افسون قرار گرفتن بوده است و قطعا با اعتقادي كه داشتم اگر مرا مي كشتند هم از 

ثبات خود دست برنميداشتم چرا زيرا درآنموقع نميدانستم بنام آن كسي كه جانفشاني مي كنم خود بارها باختفاي 

 نجات داده و بلطايف الحيل با انكار و تكذيب روش خود جان سالم بدر برده است.عقيده جان خود را از مهالك 

واساسا اگر درآنموقع آنطور كه اكنون مسائل نگاه مي كنم نگاه مي كردم اصال كار بجائي نميرسد كه كسي برمن        

 7117عد آن واقعه يعني در سال حمله نمايد تا چه رسد بدانكه من شبي هم بزندان بمانم كما اينكه بيست و سه سال ب

آن سالي كه با تمانقليج حظيره القدس را خراب و بتصرف دولت درآورد و عليه بهائيان همه جا تحريك مي شد اگر چه 

من در شروع قضايا در اروپا بودم ولي چون برگشتم بعد چندي يكي از طرفهاي دعوي شب هنگام بدفتر وكالتم آمده 

به جنجال كشانيد بطوريكه مجبور شدم وي را بكالنتري ببر م و روز  بعد نيز به شهرباني رفتم و وبا بهانه تراشي كار را

موضوع را مطرح كردم كه اين طرف دعوي از تحريكات موجود عليه بهائيان سوء استفاده و قصد داشته است عليه من 

ر اين سن قهرا عاقل تر شده و ديگر آن كنكاشي نمايد، در اين موقع از من پرسيدند مگر شما بهائي هستيد من كه د

شور و ديوانگي بي تامل جواني را نداشتم ديديم مناسبت ندارد در اين موقع وارد چنين موضوعي شوم فوري جواب 

دادم فعال اين موضوع مطرح نيست وبهر ترتيبي بود نگذاشتم موضوع را از اين نظر تعقيب نمايند، حال اگر در ايام جنون 

سالگي بودم فرياد ميزدم آري من بهائيم و بدان افتخار مي كنم، زيرا سربازي براي خدمت بصلح عمومي  71 و بي تجربگي

و اصالح عالمم و حاضرم دراين راه جان خود را فدا كنم و يك مشت حرفهاي مزخرف تو خالي  ديگر كه براثر تلقين 

 اه مي كنند مي گفتم.مستمر در گوش جوانان و بي خردان كه به مسائل سرسري و سطحي نگ
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اكنون شما يقين بدانيد كساني كه خود را سربازان خدمت عالم انساني وصلح عمومي ميدانند مطلع نيستندكه از       

اين راه نه صلحي برقرار ميشود و نه خدمتي بعالم انساني واقع ميگردد بلكه فقط افرادي ديگر فريب خورده ودر اين دام 

تبرعات خويش موجبات تحكيم پايه هاي رياست و خوشگذراني ومفت خوري رؤساي اين حزب ميافتند و باوجود خود و

را فراهم ميآوردند و تأمين خواشهاي نفساني  آنها را مي كنند وقت خود را از دست ميدهند و بجاي رسيدن بكار خانواده 

هيب و وحشتناك كه در صورت وبهبود وضع زندگي خويش و آتيه اوالد خود عمر را صرف بزرگ كردن يك هيوالي م

بزرگ شدن بجان مردم خواهد افتاد مي كنند واز طرفي ديگر با بزرگ كردن اين حزب برشدت اختالفات و نفاق بين 

 افرادملتها ميافزايند.

بسياري تعجب مي كنند حاجي سليمان خان افشار چگونه بدست خويش شمع ها را بر بدن خويش قرار ميداده و        

قدرت ونفوذ باب در او ميدانند اگر واقعا چنين قضيه صحت داشته ونامبرده چنان مقاومتي نشان داده موضوع  اين كثرت

 كتاب قرن بديع جلد دوم جريان را باينصورت نقل مي كند: 78از چند نظر قابل بحث مي شود ) شوقي افندي در صفحه 

شته باشد به آدمهايش دستور داد دست او را از پشت بستند مير غضب .... از بيم آنكه مبادا سليمان خان قصد حمله دا» 

آنگاه آن عاشق پردل تقاضا كرد دو شكاف در سينه و دو در شانه و يكي در قفا و چهار در پشت ايجاد نمايند وآنان 

ري يبهمين قرار اجرار كردند بااينوصف آن شيفته دلبر احديه چون تير خدنگ بايستاد و چشمهايش با استقامت بي نظ

ميدرخشيد وبدون توجه به هياهوي ناس و منظره خون كه از بدنش ساري بود پيشاپيش جمعيت كه اطراف او را احاطه 

نموده بودند بمقر فداروانه گرديد سليمان خان در حالي كه مطربان و مغنيان باطبل و ساز بنغمه و آواز و ساز بودند هر 

ابات مهيج مخاطب ميساخت و مقام مقدس حضرت باب را تجليل مي چند قدم يكبار توقف مينمود و حاضران را بخط

كرد و حقيقت شهامت خويش را توضيح ميدادوهر هنگام بشعله هاي شمع نظاره مي كرد بشوق و شعف ميآمد وبوجد 

وطرف ميافتاد و چون شمعي از محل خود سقوط مي كرد بدست خويش ميگرفت و با شعله شمعهاي ديگر روشن مينمود 

 «ي خود قرار مي داد. و بجا

توجه داريد ازآنجا كه جناب شوقي كم حافظه هستند در ابتدا ميگويد دستهاي او را از پشت بستند و د رآخر       

ميگويد كه بدست خويش شمعرا ميگرفت وبا شعله شمعهاي ديگر روشن مينمودند بنابراين نبايد بسادگي اين افسانه 

اين موضوع شوم كه بسياري مرتاضان هندي به اراده شخصي بر روي ميخ ميخوابند  ها را پذيرفت.( من نميخواهم وارد

و قفل و سوزن بر بدن فرو ميكنند و صدها انواع ديگر زجر و شكنجه را باراده شخصي و بطيل خاطر خود نه بعنف   و 

جي سليمان گذاشته زورديگري تحمل ميكنند كه در نوع خود كمتر از شمعهاي سوزنده كه بدست جالدان بربدن حا

شده نميباشند ، ولي يك موضوع را ميتوان طرح نمود كه نامبرده از لحاظ عقلي دچار ضعف و سستي و مرض بوده است 

بعلت همين ضعف تحت تأثير افسون باب قرار گرفته و اال چنان ميرزا علي محمدي كه ما او را نمي شناسيم نميتواند در 

 د.يك شخص عاقل چنان نفوذي بهمرسان

حاجي سليمان خان مردي بود بي اطالع و تحت تأثير تبليغات و دروغها قرار گرفته زيرا اونميدانست باب با يك       

 مختصر چوب و فلك طاقت تحمل نياورده و حاضر بتكذيب تمام مدعيات خود خواهد گرديد.
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ن داده و بچه سان دچار وحشت گرديده زيرا او نميدانست باب چگونه در شب قبل از اعدام خود ضعف خود را نشا      

و طاقت تحمل يك تيرباران را كه بهترين وضع اعدامهاست در خود نديده و بطوريكه حكايت آنرا از متن نبيل آوردم  

 چگونه بهراس افتاده بود.

خان  چنان حاجي سليمان« چنان ميرزا علي محمدي نميتواند از يك شخص عاقل مطلع» اينجاست كه ميگويم        

افشاري بسازد كه با خونسردي شمع آجين را تحمل كرده است) اگر قضيه راست باشد( شما معتقديد كه حاجي سليمان 

 خان افشار وچند نفر نظير او بعلت قدرت ونفوذ باب بچنان جانفشاني مبادرت نمودند؟

آيا توجه نمي كنيد كه منبع اين قدرت چه ضعفي از خود نشان داده واز يك تيرباران كه ساده ترين وراحت ترين        

وضع اعدام افراد است چه وحشتي داشته تا چه رسدبآنكه شمع آجين گردد آيا توجه نميكنيد باب از ترس اينكه بروز 

ان مخفي ميدارد تا چه رسد بآنكه تاب تحمل ضربات جالد و قطعه حبس و اعدام بيفتد چگونه خود را درمنزل منوچهر خ

 قطعه شدن را آورد؟ 

پس دوست عزيز : آن جانفشاني حاجي سليمان خان و چند نفر امثال او نه بطوريكه عبدالبها ميگويد دليل عقل       

افسونها و دروغها و رياكاريهاي او در است و نه دليل الهي بودن و نه دليل نفوذ باب و فيض صمداني او بلكه صرفا تاثير 

يك فرد ساده زود باور فايد يك جسم سالم و يك عقل كامل بوده و بعلت بي خردي كساني است كه اين افسونها را 

 پذيرفته و پي باصل و علت آنها نمي بردند.

موفق ميشوند افرادي را با عمال واين همان نفوذ و افسوني است كه ساحران و شعبده بازان نيز از آن برخوردارند و      

 و گفتار خود معتقد نمايند منتهي آنان فقط پول ميخواهند نه جان ولي باب وبها عالوه بر پول جان هم ميخواستند.

اين افسوس همان افسوس است كه متوليان و روحانيان بت ها واصنام و گاو ها و اشياء كثيفه باصطالح مقدسه نيز       

تحت تاثيرخود استفاده نموده و با آنان چنان وانمود مي كنند كه كشته شدن در راه احشام و گاو و آن از سادگي افراد 

 اشياء كثيفه نيز آنان را به بهشت برين وحيات جاوداني خواهد برد.

ت دساين افسوس همانست كه جاسوسان را حاضر مي كند براي اينكه در صورت گير افتادن، دشمن از آنها اخباري ب      

 نياورد، خود بازهري كه بدين منظور همراه دارند خودكشي نمايند.

حاال حق يا ناحق بودن درست يا نادرست بودن فداكاري حاجي سليمان خان افشار و نظاير او و آن كساني كه در راه       

و  ر و تعقل شما درانگيزهبت ها و گاوها واشياء مقدسه كثيفه كشته ميشوند و يا آن سربازان و جاسوسها ، بميزان تفك

 علت اصلي و منافع حاصله از اعمال آنها بسته است.

اگر حاجي سليمان خان دقيقه فكر ميكرد مقصد واقعي باب چيست و ميزان پيشرفتش تا چه حد و آيا چه تفاوتي        

اد قطعا اگر چند سالي بين نهضت او وساير نهضتهاي موجوده ميباشد البته اين چنين مفت جان خود را از دست نميد

طول ميكشيد او هم چون من و هزاران ديگر كه سرد شده اند وچون صحبتي بميان نمياورند شما آنها را نمي شناسيد 

 بيدار ميشد وبيهوده خود را فداي خواهشهاي نفساني افراد نمينمود.
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در دست اشخاص جان دادن و آلت دست مبارزه كردن در راه يك عقيده و يك هدف چيز ديگري است ولي بره وار         

 مطامع اين و آن شدن مطلبي است ديگر.

 تاريخ از اين بي خردي ها بسيار نشان داده اول و آخر آن حاجي سليمان افشار نبوده است.       

ني عاصوال چه بسيار اشخاصي كه از فرط ضعف و سستي بخودكشي مي پردازند وگاهي هم جنون اقدام باينكارها ي       

خودكشي يا كشته شدن براثر نفوذ افسون گران ادواريست يعني شخص ممكن است فردي عاقل وحتي فيلسوف باشد 

ولي براثر جنون ادواري اقدام بخودكشي نمايد و يا براثر تحت نفوذ درآمدن زير نظر ديگري ولي از خود جاهل تر دست 

 قضايا نيز در تاريخ زياد است. به بعضي اعمال و رفتار خالف عقل و منطق زند امثال اين

كه از فالسفه مشهور فرانسه در   Agusto  Conteاز جمله اين ايام در تاريخ فلسفه غربيان ديدم آگوست كنت        

قرن نوزدهم بوده و خود صاحب تاليفات متعدد ميباشد كه تاريخ مذكور نه جلد ازآنها را در فلسفه مثبته و سياست  

شخصا داراي عقايد خاص خامه پسندي در خصوص فلسفه و علم و سياست واخالق بوده و منشاء مثبته نام برده و 

تحوالتي در فلسفه و مباني مربوطه بدان گرديده وبراثر يك جنون ادواري كه حتي حدود دو سال بطول ميانجامد تصميم 

 بخود كشي نيز گرفته و خود را برودخانه سن مي اندازد.

طبيع و نظاير بسيار دارد زيرا بطوريكه در سابق نيز اشاره كردم غالبا اشخاصي كه افكارشان حصر  اينهم امريست        

در موضوعات فلسفي و اخالقي و علمي است از توجه بجسم و تريفح و برنامه غذايي مرتب عقب افتاده و ناچار گرفتار 

آن بروز مينمايد و اين همان وضع است كه سستي و ضعف ميشوند وبه نسبت قدرت ذخيره كه دارند يا ندارند آثار 

فردي را از حال اعتدال خارج و بدنيا بدبين وبطرف خودكشي سوق مي دهد و يا آنكه با از دست دادن قوه سنجش 

 مواضيع با اصول علمي و منطق بسهولت در دام افسون اهريمنان ميافتد.

مقارن ميشود باينكه آن فرد در راه فالن بت كشته شود يا وهمين اتفاقات است كه گاهي سستي هاي ناشيه از آن         

 در راه فالن گاو جان دهد ويا در راه فالن شخص  افسونگر بمبارزه برخيزد.

من در نامه هاي سابق خود اشاره كردم كه در نهضتهاي سياسي كه در ممالك واقع شده بيشتر افرادي كه در ظل        

رده اند افراد گرسنه و بيكار بوده اند كه حتي از ياس و پريشاني حاضر بخودكشي هم آن واقع شده واز خودگذشتگيها ك

بوده اند پس روغن ريخته را وقف امامزاده كرده ودر ظل آن نهضت ها درآمده اند بسياري از افرادي كه به قلعه طبرسي 

 ان كه ميديدند در آنجا چيزي دستگيرشانونيريز و زنجان رفته اند از اين قبيل بوده اند وبطوريكه ديديم بسياري از آن

 نميشود و در خارج بهتر است، فرار را بر قرار ترجيح داده وآنجا را رها كرده و باصطالح شما بدشمن پيوسته اند.

شما خود فكر كنيد آيا يك شخص بي سواد پريشان حال مايوس از زندگي بدنبال يك مدعي رسالت و ربوبيت        

تر است يا يك فرد تحصيل كرده كه امپراطوري ربع كرده مسكون را رها كرده و دنبال يك زن افسون گر رود سهل

 Simpsonآرتيست حتي مسن تر از خود كه از زيباني هم چندان نصيبي نداشته برود مهمتر، پس آيا آن زن نيز كه مادام 

استراليا و كانادا و باالخره حدود ربع كره باشد نفوذ الهي ميداشته كه ادوارد هشتم پادشاه انگليس و امپراطور هندو 

 مسكون را بدنبال خود كشانيده و وادار بترك بزرگترين موقعيت جهاني نموده است.
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شايد شما بگوئيد شفاچه چيز را با چه چيزها تشبيه و مقايسه مي كند كشته شدن يك فرد در راه خدا يك فرد در        

 ك فرد كه مسحور يك زن ميگردد همه را در رديف هم ميگذارد.راه وطن  يك فرد كه خودكشي ميكند وي

بلي دوست عزيز فقط خوب توجه كنيد خواهيد ديد كه در مورد بحث همه در رديف هم هستند نه حاجي سليمان        

خان در راه خدا و حقيقت كشته شد و نه آن فرد كه امپراطوري ربع كرده مسكون را بخاطر يك زن رها ميكند بخاطرا 

 الهي است و نه اين عشق ناشي از تمايالت شهواني وجنسي.شهوات جسماني بدين كار مبارات مينمايد يعني نه آن عشق 

آن كساني كه بنام عشق الهي در اشخاص افسون مي كنند در دل بريش افسون شده خود ميخندند وبخود مي بالند        

اد نفركه چگونه فردي را مسخر خود نمود و آنرا بعنوان دليل قدرت وعظمت خود اينجا و آنجا مي گويند تا بواسطه آن 

ديگري را هم جلب نمايند زيرا وقتي دانستيم آن فرد الهي نيست بلكه از ناسوتي هم ناسوتي تر است آوقت است كه 

 پي بكثرت زشتي و دنائت عمل مي بريم و به پستي آن واقف ميشويم.

ادوارد هشتم كه  بحث دراينست كه مي گويند چون باب در چند نفر نفوذ نمو ده پس او خدا است من اين حكايت       

نظاير زياد هم دارد براي يادآوري بشما آوردم كه وقتي قرار برتسخير قلب و افسون شد بايد ديد كدام مهمتر است يك 

ولگرد بي سواد از دنيا سير شده بدنبال باب بيفتد مهمتر است يا يك امپراطور دنبال يك زن تقريبا بقول شما بي اصل 

ه وزارت و سالله نجابت) كه درحقيقت اين موضوع علت استعفاي پادشاه مذكور بود( ودر و نسب و بدون انتساب بخانواد

نظر داشته باشيد كه اينهم عشق ناشي از شهوات نبود زيرا مادام سامسون از زيبائي برخوردار نبود بلكه خصوصيات و 

ك زندگي و همسري خود برگزيده ملكات فاضله داشت كه موجب جلب اين امپراطور گرديده بود وتنها او را براي شري

بود اگر حكايت تمايالت جنسي بود براي يك امپراطور امكان داشت كه در هر دقيقه زيباترين آنها را براي خود فراهم 

 سازدولي مطلب اينجاست كه ميگويد:

وان شريك نباين نتيجه رسيديم كه حمل مسئوليت خطير سلطنت وانجام وظايف آن بدون كمك و پشتيباني زني كه بع»

 زندگي خود انتخاب كرده ام غير ممكن ميباشد.

در هر حال هر چه بوده خواه افسون يا سحر بيان وسحر دروغ يا سحر ملكات شما ممكن است او را تسخير كنيد        

 كه بخاطر يك زن پشت پا بامپراطوري ربع مسكون كره ارض زده، شما نه تنها اين شخص را تحقير و سرزنش مي كنيد

 بلكه آن كسي را هم كه در راه تقدس يك گاو حفظ احترام آن حيوان جانفشاني مي كند مسخره مينمائيد.

 شما آن افريقائي را هم كه براي حفظ تقدس آن شيء كثيف جانبازي مي كند تمسخر مي كنيد.      

مايد به سخريه در ميآورد، ولي شما آن جاسوسي ر ا كه براي حفظ مقام يك ديكتاتور با خوردن زهر خودكشي مين      

خبر نداريد كه مليونها مردم نيز وقتي داستان حاجي سليمان خان افشار را ميخوانند يا مي شنوند بهمان نحو قضاوت 

مينمايند كه شما درباره اين كسان كه ذكر آنها رفت قضاوت نموده ايد، يعني معتقدند تحت تاثير افسون قرار گرفته نه 

هي، اگر اين ناشي از نفوذ و قدرت الهي باب باشد پس ما دام سامسون نيز قدرت الهي ميداشته پس نفوذ و قدرت ال

 روحانيون يك شيء كثيف افريقائي نيز قدرت الهي دارند.
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پس متوليان گاوان هند نيز قدرت الهي دارند پس آن سردار جنگ و آن رئيس اداره جاسوسي نيز قدرت الهي دارند        

همه آنها در آلتهاي خود در سحر شدگان خود، درافسون شدگان ، در مجذوب شدگان خود كامال مشابه است زيرا نفوذ 

 يعني اطاعت كوركورانه از يك فرد.

من بايد با كمال اطمينان بگويم كه حاجي سليمان خان افشار وفالن مجتهد كه سهل است اگر انيشتن هم بباب و        

آنها خود را ولو بدست خويش شمع آجين مي كرد، شما نميتوانستيد آنرا حتي برحقانيت باب بها ايمان ميآورد و در راه 

و بها دليل آوريد زيرا در اينصورت شما يك فردي بوديد مقلد و حال آنكه اول فريضه شما تحري حقيقت است و من 

ار مانند آگوست كنت گرفت بسهم خود بهمين علت نسبت بعقل و خرد انيشتن متزلزل شده و حداقل فكر ميكردم كه

 جنون ادواري شده زيرا آفتاب آمد دليل آفتاب كه نفس عمل دليل جنون و بي خردي است.

وبطور خالصه بايد بشما بگويم اگر بر فرض محال صد در صد محال تمام فالسفه و دانشمندان و تمام متفكرين        

ق بودند باز هم اين جمله نبايد  براي ما دليلي بشود برحقانيت عصريك دل و يكزبان بگويند باب وبها در مدعياتشان صاد

آنها تا چه رسد بحاجي سليمان خان و امثال او پس بررسي موضوعات براساس موازين عقل و منطق كجا بايد رعايت 

 شود ؟ وترك تقليدات و اطاعت كوركورانه از روش اين و آن موردش كجاست؟

ردم عاقل و سالمي بنظر ميرسند قمار ميكنند و مشروبات الكلي را چون آب مينوشند، آيا مليونها نفر كه در ظاهر م       

عمل اين مليونها نفر عاقل نما ميتواند مالك عمل براي شما قرار گيرد ياشما بايد شخصا ضرر ومنافع قمار ومشروب 

 ضي براي خود اتخاذ كنيد پسالكلي را بطور كلي وبعد مخصوصا با وضع مزاجي شخص خودتان بسنجيد و تصميم مقت

اين جا نفشانيها گذشته از اينكه نتيجه كمي خرد و سستي و ضعف و يا حاصل جنون ادواري است بهيچوجه نميتواند 

 مقياس قبول ويا رد ، در صحت و سقم عقايد آنها واقع گردد.

يك مثلي ديگر خيلي ساده براي شما بياورم از كم خردي و بي تجربگي و ناپختگي اشخاص كه تحت افسون ديگران        

 واقع ميگردند و آن حكايت مهاجرت است.

شوقي چون از پيشرفت تبليغ در خارج از ايران مايوس گرديد و ميديد كه خارجيان گوششان باين مطالب سست        

كار نيست و تنها ايرانيان زود باور وساده لوحند كه كار و كاسبي خود را گذارده و وقت گرانبها را صرف و بي مايه بده

اشاعه اين اباطيل مينمايند واز طرفي در نقشه داشت كه براي اينكه بسهم خود نامي از خويش گذارد آمار دهد كه در 

رد پس مستمرا ودائما با وعدو وعيد و گفتن دروغها و تهديدات تمام صفحات آسيا واروپا و آفريقا و آمريكا مراكز بهائي دا

 بهائيان زودباور بي تجربه و را تشجيع بخروج از ايران و پراكنده شدن در نقاط مذكور نمود.

اميد ميداد كه چون مهاجرت كنند بركت الهي شامل حالشان شده و روزگار بهتري را در دنيار و آخرت خواهند         

ر از ايران خارج نشوند عنقريب بعلت جنگ جهاني ديگر مورد حمله كمونيستها قرار گرفته و تمام اموال و داشت و اگ

 مال و منالشان غصب و بتاراج خواهد رفت.

در هر نامه) توقيع مبارك( كه صادر مينمود وبا هر شخصي) زائرين( كه مالقات ميكرد در اين زمينه ها تاكيدات       

 شديدمينمود.
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 حاال شما خودميدانيد چه كساني مسحور اين دروغها واين تهديدات و اين افسونها گرديدند.      

روي قاعده كلي اشخاص كم خرد و بي تجربه كه حتي آهي هم در بساط نداشتند و بعضي كه دستشان به دهنشان       

ات و وعده ها را خورده باطراف رفتند ميرسيد ولي از دورانديشي و تجربه و عقل كامل بي بهره بودند فريب اين تهديد

و آنچه داشتند از دست دادند وبا دست خالي برگشتند و يا آنكه حتي قدرت برگشتن نيز نداشته و در محلهاي خود 

باقي وبا فقر وناراحتي دست بگريبان ماندند ولي آنها كه صاحب عقل و تجربه بوده ويا كساني را داشتند كه ايشان را 

نع از فريب خوردن شوند ويا اينكه خود صاحب قدرت مالي بوده وكارهاي منظم و رشته درآمد و عايدي راهنمائي و ما

مرتبي داشته و نميتوانستند بسهولت اين مهاجرتها را عملي نمايند از جاي خود تكان نخورده و محكم نشستند و اكنون 

بيش از بيست و اندي سال ميگذرد كه جنگ سوم هم نيز نه تنها اموال آنها بتوسط كمونيستها چپاول نشد يعني اكنون 

شروع نشده وآب از آب در ايران تكان نخورده بلكه هر يك چند صد برابر اموال اندوخته و صاحب قصور ودستگاههاي 

 متعدد اقتصادي و صنعتي وغيره شده اند وايام را ظاهرا براحتي و بقول بها در كمال رفاه وعيش گذرانيدند.

ين خود درعين سادگي نمونه بزرگي از دو دسته صاحبان تجربه و افراد بي تجربه و بي عقل نميباشد كه يك آيا ا       

 دسته چگونه فريب نميخورد و دسته ديگر چگونه مسحور ميشود؟

لبها اشما يقين بدانيد قضيه كشته شدن افراد نيز برهمين منوال بوده دسته بدنبال دنيا فريب افسون باب وبها وعبد       

را ميخورند ميكشند و كشته مي شوند وچند نفري هم معدود كه از خرد و عقل بطور دائم ويا بطور ادواري محروم بودند 

 بره وار كشته ميشوند.

باب طي دستور جهاد به همه مريدان توصيه مي كند به قلعه طبرسي روند و بجنگند و مانند وعدو وعيد شوقي او       

نموده جمعي ساده لوح فريب خورده باميد دنيا و ياآخرت ميروند ميكشند و كشته ميشوند بسياري نيز مطالبي رديف مي

هم مانندبها و امثال او فريب نخورده و جان از مهلكه بدر ميبرند باب و بهاء و عبدالبه ميگويند هر كسي در راه خدا 

افرادي مانند حاجي سليمان خان افشار فريب  يعني آنها كشته شود در دست راست خدا ابدا ال بادجايگزين خواهد شد

اين افسون را مي خورند ولي خود باب باندك شكنجه توبه ميكند وبها بدفعات با انكار و تكذيب فرار ميكند و عبدالبها 

برويه سنيان براي حفظ خويش تظاهر مينمايد.من نميخواهم در هيچيك از موارد سلب مردانگي و شجاعت و شهامت 

 كه دراين راهها كشته شده اند بنمايم ولي ميخواهم بگويم عقل و شعور وخرد و تجربه را دارا نبوده اند. از افرادي

 زيرا بديهي است كه بين مردانگي ، تهور شجاعت و عقل و شعور فاصله بسيار است.      

اند كه از زور بازو و زيادند افراد شجاع و متهور و جسوري كه بعلت فقدان عقل و شعور آلت دست كساني گرديده 

شهامت و مردانگي كوچكترين اثري نداشته ولي بعلت خرد و تجربه موفق به مهار كردن اشخاص شجاع و بي باك شده 

 اند.

 درست حكايت آن فيل عظيم الجثه وقوي است كه پسركي كوچك افسار آن را ميگيرد و مي برد.       

ران صاحب عقل وخرد بكار خوب ويا بد دست زده اند اينها هم تازگي بسيار غول هيكلهاي زير فرمان خرد پيك       

 ندارد وخود مي دانيد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

باري برگرديم باصل موضوع و در ذكر اين كشتارها اعم از نحوه آنها ويا تعدادشان چنان راه مبالغه ميپيمايند كه        

و شاخدار ناميد چه در دلخراش نشان دادن  انسان متحير ميشود وگاه كار بجائي ميرسد كه ميتوان آنرا دروغ صريح

صحنه ها يا افراد آن با اضافه كردن مطالب افسانه آميز و چه از راه افزون كردن تعداد بنحو بسيار مبالغه آميز مثال 

ميگفتند وهنوز هم ميگويند و مينويسند بيست هزار نفر در اين راه شهيد شده اند وبهمين وسيله باعث ميشدند كه 

تازه فريب اين افسانه ها واين ارقام دروغ را خورده و الجرم بجرگه وارد شوند و احيانا به پيروي از افسانه هاي افراد 

 منتسب بآنها از دادن جان مضايقه ننمايند.

 زيرا فكر ميكردند مطلبي كه بيست هزار نفر براي آن شهيد شده اند نبايد دروغ باشد.       

بيست هزار نيز يكي از آن دروغهاي بزرگي است كه من نميدانم وضع كنندگان اين دروغ  وحال آنكه اوال قضيه       

بدين بزرگي چگونه است كه شرم نميدارند با وجود اينكه تاريخهاي خودشان آمار حداكثر اين كشته ها را داده است 

 معذلك جرئت و جسارت چنين دروغي را بنمايند.

 906و  909و  181و  971و  971و  718و  777و  170و  101و  107و  100صفحات  برطبق آمارهاي داده شده در        

تاريخ نبيل كه اگر اعتباري برصحت آن قائل شويم كشته شدگان در جنگهاي طبرسي و نيريز و زنجان و قضاياي متفرقه 

وفق عه كال كشته شده واحدي مكال تا ايام عكا با فرض اينكه كليه افراد شركت كنندگان در قضاياي زنجان و نيريز و قل

نفر( نميرسد وحداكثر بيشتري را كه شخص عبدالبها با آب و تاب ومبالغه 1000بفرار نشده باشد حداكثر به سه هزار) 

 بيشتر در مقاله سياح آورده چهار هزار ذكر كرده:

 :91ص        

فسي در هر دهكده بود و ادني احتمالي ميرفت در جميع ايران آتش بخانمان بابيان افتاده هر ن 91و  99باري در سنه »

از زير شمشير گذشت بيشتر از چهار هزار نفر كشته و جمع غفيري اطفال و نساء بيكس و پرستار پريشان و سرگشته و 

 «پامال شدند.

 ر نفر كشتهحال من از شما مي پرسم برفرض قبول آمارهائي كه نبيل داده اگر در تمامي وقايع تا ايام عكا سه هزا       

شده باشند اين رقم چه ارتباطي به بيست هزار دارد و برفرض كه گفته مبالغه آميز عبدالبها در چهار هزار صادق باشد 

 اين رقم چه جاي مقايسه دارد با بيست هزار؟

ؤال ميكنم آيا نيز كشتار بابيان و بهائيان ادامه داشته ولي از شما س 91و  99ممكن است شما بگوئيد بعد از سال        

در بحبوحه بكش بكش و بگير و ببند وجنگها و غيره كال چهار هزار كشته شدند ولي در سالهاي بعد كه شخص عبدالبها 

يحيي چون ديد آرامش برقرار است وديگر قتل و تعقيبي نيست بفكر رياست » آنرا سال آرامش ميخواند آنجا كه ميگويد 

 ول كردم آنوقت يك باره شانزده هزار در اين سال هاي آرامش كشته ميشوند.افتاده و من عين اين مطلب را نقل ق

بتاريخ مراجعه كنيد و خواهيد ديد كه با همه تحريكاتي كه بهاو عبدالبها بعمل مياوردند تا بهائيان تظاهراتي نموده        

مي نيد كه چنانكه گذشت بعلت كو عرق عصبيت مسلمين را تحريك و بكشتار آنها پردازند معذلك صد نفر پيدا نمي ك

خرد مسحور آن افسون ها گشته وتظاهراتي آن چنان نموده و كشته شده باشند و آن سه هزار يا چهار هزار هم چنانكه 
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در تجزيه قضاياي قلعه طبرسي ونيريز و زنجان گذشت معلوم شد كه در دعوي حلوا پخش نميشود مي كشتند و كشته 

دت در راه خدا نداشت بلكه كشته شدن در راه اهداف باب و بها و آرزوهاي شخصي خودشان ميشدند وارتباطي بعالم شها

بوده وبعد هم عده ديگر قرباني اثر اين جنگها و طغيانها شده و بعنوان انتساب باين حزب بي چون و چرا و بدون سؤال 

 و جواب صرفا بعنوان حمايت ياغيان از بين ميرفتند.

 بدالبها نيز مينويسد:كما اينكه خود ع       

 «هر نفسي در هر دهكده بود وادني احتمالي ميرفت از زير شمشير گذشت.»  

يعني افراديهم كه فقط احتمال بابي بودن ميرفت كشته ميشدند پس من نميدانم ميزان استقامت و ثبات را در كجا        

 ميتوان يافت جز آن معدود كه وضعشان تجزيه شد.

من وشما نيز سالها اصرار و تكرار ميكرديم و شما هنوز در ادامه هستيد كه بيست هزار نفس باثبات اكنون اگر       

واستقامت جان خود را در اين راه داده اند آيا دليل منتهاي بي خبري و بي اطالعي و زود باوري نبوده و نشانه اين نبوده 

هزار شهيد شده  70ه ايم؟ وآيا اكنون تكرار اينكه است كه مسائل را سرسري و سطحي نگريسته و درآن فكر نميكرد

 اند در برابر ارقام سه هزار نبيل و چهار هزار عبدالبها دروغ شاخدار نيست؟

باري اين رشته سري دراز دارد ونتوانستيم بيش از يك قسمت از هزاران قسمت را بررسي كنيم اگر بخواهيم يكايك       

حضرات را بخوانيم و درآن تأمل و تفكر كنيم بايد تمام اوقات « آثار مقدسه» وده و مسائل را بدين نحو سريع تجزيه نم

خود را صرف نمائيم زيرا همانطور كه در ابتداي نامه حاضر نوشتم قضايا از شروع تا انتهايش همه توخالي، همه سست، 

كه بتكرار از گذشتگان براي زينت  همه بي معني ، همه بي ارزش همه رياكاري وهمه افسون و دروغ است باستثناي آنچه

 دكه آمده است.

تمام مدعيات باب و بها وعبدالبها و مهمل بافيهاي آنها درست در يك مثلي كه برازيليها دارند خالصه و منطبق       

 ميشود كه ميگويند:

ديوانه در تيمارستان يك برگ كاغذ سفيد را بعنوان عالي ترين هنر نقاشي و كار خود بهمه كس نشان ميداد و بدان        

مي باليد و مي نازيد و فخر و مباهات ميكرد آخر كسي از او پرسيد: رفيق اين تابلوي نفيس حكايت از چه مي كند 

 وموضع آن چيست؟

 ري و نميتواني به بيني يا خود هنر شناس نيستي.ديوانه گفت مگر چشم ندا       

 سائل گفت:چرا مي بينم ولي خيلي ميل داشتم توضيحات شخص خودت را بشنوم؟        

 ديوانه گفت: اين تابلو، خروج موسي و قوم بني اسرائيل را از مصر نشان ميدهد.       

 سائل گفت: به به آفرين چه موضوع مهم  و جالبي ، خوب بگو به بينم موسي وقوم بني اسرائيل كجايند؟        

 ديوانه گفت: اينقدر نمي فهمي و اهل تشخيص نيستي و نمي بيني كه رفته اند ودر صحنه نيستند.       
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 ايند.ه به تعقيب موسي وبني اسرائيل بودند كجسائل گفت: ببخش حق با تو است بگو ببينم فرعون و لشگريانش ك       

 ديوانه باز با حالت تشدد گفت : آيا نمي بيني كه هنوز نيامده اند؟      

مجددا سائل معذرت خواسته وگفت ببخش كه من قدري بطيء االنتقالم حاال بگو به بينم دريائي كه موسي و قوم بني       

 اسرائل از آن رد شده اند كجاست؟

ديوانه اين بار از جا دررفته گفت واقعا كه چه آدم نفهمي هستي و نميداني كه آب دريا عقب رفت تا موسي وقوم او       

 رد شوند واكنون كه آب دريا عقب رفته پس چگونه ميشود نشان داد.

تكه كاغذ سفيد يا يك  حاال اين آقايان باب وبها و عبدالبها ومريدان ساده لمح وزود باور شان مانند آن ديوانه يك      

مشت مطالب توخالي و بي سروته و سست و كودكانه رديف كرده ميگويند كه خداي موسي خداي خدايان و مظهر كلي 

الهي و مربي عظيم عالم انساني آمده اند تا دنيا را بهشت برين كنند و اصالح اخالق و اتحاد ومحبت عمومي و صلح اكبر 

 دائمي را برقرار سازند.

گوئيم پس كجاست تحقق اين مطالب و آن بهشت برين! گويند هنوز نيامده است آيا نمي بينيد كه مردم هنوز        

 نيستند؟!« اليق اصغا»استعداد درك مطالب دقيق بها و عظمت آئين نازنين او را ندارند و هنوز 

شت برين به« آئين عظيم بهائي» عني در نفسگوئيم پس چرا در بين آنها كه وارد شده اند وقابليت فهم داشته اند ي        

تحقق نيافته و هر كس بااقتدا بموالي خود يعني بها بكارهاي مذمومه رشا وارتشا ورياكاري واحيانا آدم كشي ودزدي نيز 

 مشغول است؟

 در جواب گويند : واقعا كه شما آدم نفهمي هستيد واز احوال ملل بي خبر:         

 ه در هر طايفه عالم و جاهل و عاقل و فاسق و متقي بوده وخواهد بود.اين بسي معلوم است ك» 

 (781)بيان بها در لوح سلطان مقاله سياح ص 

گوئيم پس شما كه خدا هستيد وخود كارخانه خدا سازي داريد ) كل االلوه من رشح امري تالهت ( )بيان بها( والجرم         

وب هستيد تا آنجا كه افراد را بدادن جان و نثار كردن فرزندان در راه خود داراي قدرت مطلقه خالقه وصاحب نفوذ در قل

حاضر مينمائيد چرا بجاي همه اينكارهاي بي حاصل بدنبال تحقق اهداف خود نميرويد و استعداد فهم عظمت آئين و 

 اصالح شدن را درآنها تزريق نمي كنيد و بجاي خدا ساختن بنده هاي خوبي نمي سازيد؟

در جواب گويند خداي خدايان يعني بها از بندگانش كسب تكليف نمي كند او مختار است و واجد عصمت كبري         

نيست واگر شما چشم بصيرت « لم و بم» هر چه كند او كند ما چه توانيم كرد و ما را حق سؤال وجواب و چون وچرا 

 داشتيد اين مطالب را خود درك مي كرديد. 

شد و حس واقعي تجسس و تحري حقيقت بهم رسد همين جمله كفايت است كه شخصي را از دام اگر انصافي با        

فريب رهانيده واز اسارت و بندگي مطالب سست بي سرو ته و افسون هاي محيالنه و سفسطه هاي بي پايه نجات دهد 
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ه و تا زود است از اين دام وآتيه خود و خانواده خويش را دستخوش اين جمالت تهي ننموده و آنان را بخطر نينداخت

مخوف و پرتگاه وحشتناك و چنگال هيوالي مهيب بيرون كشيده و بيش از اين با مباحثات و اصرار بجلب اشخاص و 

بزرگ كردن آن آتش اختالفات را در بين يك قوم دامن نزده واز چند دستگي وبجان هم انداختن مردم بسهم خود 

 جلوگيري نمايد.

ه حاضر را بهمين جا ختم مي كنم واگر فرصتي شد همانطور كه وعده داده ام در خصوص قوانين و پس فعال نام       

 فلسفه بافيهاي سست و كودكانه حضرات مطالب ديگري را با شما بررسي خواهم كرد.

ز خود نيودر خاتمه بار ديگر معذرت ميخوام اگر موفق نشديم در بعضي موارد عفت قلم را رعايت نمايم و لغاتي را كه 

دوست نداشتم اجبارا نتوانستم از بكار بردنش خودداري نمايم اگر چه هنوز با همه اين احوال خود بدرجه منشآت و 

نسبتهاي وقيحانه كه باب وبها بكساني كه مسحور افسون آنها نشده اند داده اند نميرسد ولي من بسهم خود از همين 

م چاره هم نداشتم زيرا نميتوانستم براي نشان دادن بعضي موضوعات و مقدار نيز ناراحت بوده و از طرفي بايد بگوي

 تجسم واقعي آنها لغتهاي مناسب ديگري پيدا كنم.

 مزید سعادت وتوفیق شما را در جمیع امور آرزومندیم.

 امان اهلل شفا -با تجدید مراتب اخالص

 پایان
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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