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 مقدمه

 ره بر جلد اول کشف الحیل () آوا

 مانند بنام خداوند بی

سه ی هفت یک دسیبر ارباب بصیرت و خبرت پوشیده نیست که هشااد سال است مالکت ایرا  مباال به 

در لباس مذهب جلوه کرده و باطنا بر اساس خیانت وطنی تأسیس و به اسم مذهب تارنگی شده که صور

مشگالت بسیار ناوده و می نااید: و تاکنو  حقائق آ  بر اکثر خلق  بابی و بهائی ایرا  و اهل آ  را دچار

مساور مانده هر کسی در اطراف آ  تصوری ناوده و پیروا  این مذهب هم یا از روی جهل و سهو یا بر 

های واژگونه بر ساند مقصود زده هر روز یک دساه از خزعبالت و الطائالت  اثر منافع خویش عادا نعل

ناشار داده مردم ماعصب ایرا  را به هیجا  انداخاه معدودی را در دام قال و غارت افکنده را در جامعه ا

و فوری این را غنیات شارده فریاد مظلومیت کشیده عاوم ایرانیا  را به توحش ماهم و مصادر امور را 

 رنگ خوددچار محظور ساخاه به هیچ قسم هم نای خواهند که به این دسیسه های هفت رنگ و خدعه و نی

  !خاتاه داده ملک و ملت را به حال خود گذارند و قدمی در راه اصالح و خیر بردارند

با اینکه در عین اسااار و پنها  کاری حضرات باز مردما  هشیار گاهی از آثار پی به مؤثر و از شهود پی 

یشا    عقائد مذهبی ابه غیب مقصود برده و احیانا از کاب و رسائل ایشا  که به دست آمده از طرفی بطال

را از روی علم و منطق تشایص داده و از طرفی در زیر پرده کلاات مقاصد خائنانه ایشا  را یافاه و قلم 

بر رد ایشا  و کشف مقاصد خفیه شا  کشیده اند ولی تأثیری که باید و شاید از آ  کاب ردیه ظاهر نشده 

این بوده و هست که اوال آگاهی و اطالعات تامه بر بلکه گاهی هم بالعکس نایجه داده است و علت عاده 

مرام و مقصد یک قوم خاصه قومی که اسارشا  در زیر پرده خفا مساور است موکول به حشر و معاشرت 

تامه و نه تنها معاشرت بلکه موقوف بر محرمیت و حای ورود در کارهای اساسی و حل و عقد امور آ  قوم 

محرمیت باز شرط است که ماأثر از تظاهرات ایشا  نشده محباهای ساخاگی است و ثانیا بعد از معاشرت و 

ایشا  سبب انحراف او از مقاصد اولیه نشود و با هر اسافاده و لذتی که در بین ایشا  حاصل کرده باشد 

باز قلم را از بیا  حقیقت ولو پس از بیست سال باشد باز ندارد و باالخره او آکل باشد نه مأکول و فاعل 

باشد نه مفعول. ثالثا با هاه این احوال شرط عاده کار یافان حقیقت است از روی یقین نه حدس و تااین 
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و جسان مدارك است به قدر مقدور و نشر و اشاعه آ  در بین جاهور ماأسفانه کسانیکه تاکنو  قلم بر 

ایط که بعضی از شر رد حضرات وکشف حقائق ایشا  کشیده اند دارای این شرایط نبوده مگر عده قلیلی

را تا حدی دارا شده ولی بسر حد کاال نرسانیده بر احاطه ی تامه صبر نیاورده اند و در وسط کار اقدام به 

  .ابراز مطلب ناوده اند

این است که مشاهده می شود بهائیا  در مقابل تاام کاب و رسائلی که به عقیده من تاامش در محل خود 

تعبیرات جزئیه است و این گونه تزلزل در هر سان و بیانی موجود و در صحیح است و تزلزل آنها در 

اسادالالت خود بهائیا  بیشار و قوی تر موجود است با وجود این بر اثر تزلزالت در تعبیر کالم بهانه به 

دست گرفاه گفاه و می گویند که نویسنده فال  کااب بی اطالع بوده و گوینده ی فال  کالم مغرض کاشف 

  مقصد طااع بوده و واقف بر فال  مطلب مبغض در حالیکه هیچ شبهه ندارد که هر کس هر چه را فال

نگاشاه از روی وجدا  بوده است و اگر تاامش را ناوا  صحیح شارد چنانکه گفایم این حالت در هاه ی 

سائلش ایع مکاب و رسائل و در رسائل بهائیا  بیش از هاه موجود است و هنوز کاابی نوشاه نشده که ج

مورد قبول هاه ی عقول و افهام باشد و باالخره کاب ردیه و تاریایه که بر اهل بهاء نوشاه شده پس از 

معاشرت با ایشا  بیشار معلوم می شود که اکثریت آ  کاب بر صحت است. اما رافع بهانه ی بهائیا  

این جاع نبوده و از حقایق بی خبر نشده این بهانه راهاواره دسااویز کرده می گویند این شاص وارد در 

  .است

سالها است این بنده را آرزو بوده که شاصی پیدا شود که فی الحقیقة بهائی بلکه از مبلغین کامل بهائیا  

باشد و حب جاه و مال و حرص و شهوت او را مانع از بیا  حقیقت نشده به جامعه ی بشری باز گردد و 

ضات ادعا و بیا  و عقائد و اعاال و سرائر امور و رفاارشا  خبردار ناوده مردم را از حقائق و اسرار و تناق

احب بی پرده بیا  نااید. اما ص،و تصنعات و ساخت و سازهای بی حقیقت را که پی برده  )تضادها(تباینات

یک هاچو وجدانی دیده نای شد. بلی از ابادای بروز داعیه باب و بهاء تاکنو  عده ی کثیری که در این 

کااب بعضا اشاره خواهد شد از این امر برگشاه اند ولی از آنجائیکه شرح حال خود و حضرات را ننگاشاه 

 چسبانیده و عذری تراشیده اند تا اینکه از تفضالت د بهائیا  به هر یک وصله و در دنیا ودیعه نگذاشاه ان

رجه ی کاال عرض اندام فرمود و الهی در این دو سه ساله آنچه مقصود ما بوده جلوه ناود و در نهایت د

  .شهود و بروز رسید )محل(حیزه چنانکه ذیال مالحظه می شود این مقصد مقدس به این صورت ب
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 آواره

که مدت بیست سال با }كسي چون من است { آواره تالص  

ه ناوده اخیرا بکاال صایایت در میا  بهائیا  بوده و خدمت به ایشا  می 

های عجیبه و افاضاحات غریبه که )شکافان ، پاره کرد ( سبب وقوع خرق

در مرکز بهائیت رخ داده مشارالیه به طوری کار را خراب دیده که دیگر 

هیچ وصله و الایامی برای آنها نجساه پس از بیست سال بهائیت آ  حوزه 

ه نوشاه موسوم ب ةرود گفاه در مقام کشف حقائق رسالپر از فساد را بد

)کشف الحیل( و چو  این رساله بهارین کاشف حقیقت است ما غنیات 

  .دانساه آ  را به معرض طبع و ناایش عامه می گذاریم

 ااو حوادث و حکایات غریبه که عجال اگر چه تاریخ حیات )آواره( یک تاریخ مشروحی است پر از انقالب

نای گنجد ولی از طرفی هم تا درجه ی بیانش الزم است و صر( )وجیزه: کوتاه و ماادر این رساله و جیزه 

  .لهذا با کاال اخاصار ذکر می شود

علاای یزد و صاحب فامیلی جلیل بوده تا سن سی سالگی  ۀاسم اصلی )آواره( حاج شیخ تفای از خانواد

ی به مطالب مصدر امور شرعیه از امامت و ریاست و اهل محراب و منبر بوده در سن سی سالگی برخورد

ت که در اباداء بر اثر کلاا»بهائیا  کرده و به هاا  قسای که هر کس بهائی شده بر روی این پایه بوده 

پابند بعضی تعالیم اخالقی ،خوش آب و رنگ و نیرنگ های خوش ظاهر و بی خبری از باطن و حقیقت کار 

 می ء)داء:درد(شده می گردد و به دا ه کاری درستی که از مهارت در مغالطه و اشابااادبی و بعضی ادله 

)منافق: خفه شونده  زخود افاد و پس از چندی اگر هوشاند است منزجر و اگر بیهوش است منافق

کلاات ظاهره شده در جرگه ی حضرات وارد  )نیرنگ خورده (  مشارالیه نیز مادوع« می شود )منانق( 

که تا حدی در -قلم و بیا  خود  ۀی سرشار و قومادرجا بر اثر قریحه  ،و از یزد مهاجر به اطراف شده

در میا  بهائیا  مقامی شایا  یافاه به درجه ی که رئیس الابلغین -رساله هم مبرهن خواهد گشت نهای

و مدرس درس تبلیغ و در درجه ی اولی مؤلف و مصنف ایشا  و دارای رتبه ی خیلی عالی شده به قسای 

اه می داند که بزرگارین مایه ی افااار حضرات بعد از رؤسای که هر کس اندك آشنائی با حضرات داش

مرکزی در این سنین اخیره وجود )آواره( بوده که بعضی او را در رتبه ی میرزا ابوالفضل گلپایگانی و برخی 

 عكس آواره با لباس كردي در موصل
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ت ی که در الواح مشارالیه اساساه جشاءاهلل در موقع خود به کلاات براز او برتر و باالتر می دانساند و ان

ره خواهد شد تا معلوم شود که آنچه را گفایم بدو  مدرك نیست بلکه به شهادت رئیس بهائیا  اشا

خالصه به .)عبدالبهاء( این شاص آواره در صف اول از صفوف مبلغین و دانشاندا  ایشا  بوده است 

ک ی،د طوری که در هاین کااب از کلاات آواره مبرهن خواهد گشت در هر سالی از این سنین بهائیت خو

دروغی را کشف کرده و یک فسق و خیانت و جنایای را مشاهده و یا اساااع ناوده و برای هر یک از آنها 

ای حقیق ،و در معاشرت با هر بهائی صایای،و باالخره در هر شهری چیزی دانساه  .ها می بساه اند محال

عه دوباره به قفقاز و یک دف جدید کرده و ةسه دفعه مسافرت به خاك عثاانی قدیم و ترکی .کشف ناوده

و اخیرا سفری به اروپا رفاه و ،در هر شهر و دیاری اقامت های قابل توجه ناوده  ،به ترکساا  سفر کرده

و یازده ماه در مصر اقامت کرده و بر روحیات اعراب و اتراك و ،چهار ماه در اقطار اروپ حقایقی را یافاه 

را  حقایق ،ت با لباس آنجا ملبس و در طی خلطه و آمیزش کاملغیره هم آگاهی یافاه و حای در هر مالک

و باالخره به قدر الزم پی به حقایق برده و یقین ناوده است که عنوا  بهائیت در هیچ جای دنیا  .باز جساه

عنوا  مذهبی ندارد بلکه به عناوین دیگر هم کسی آ  را نشناخاه ندای آ  آهساه تر و عنوا  آ  کوچکار 

) غالم احاد قادیانی در  ست که حای باوا  آ  را در صف مذاهبی از قبیل مذهب احاد قادیانیاز این ا

در خانواده ای که از لحاظ « هند»هجری قاری در شهرك قادیا  در ایالت پنجاب  5511حدود سال 

 5681وفاداری وارادت به انگلیس شهرت داشاند چشم به جها  گشود. به طوری که نوشاه اند در سال 

به کار اداری مشغول گردید. نامبرده در « سیالکوت » میالدی به اساادام دولت انگلیس درآمد ودر شهر 

نازل می شود « وحی» حدود پنجاه سالگی به دنبال ادعای خواب ناا شد  وچند رویاء اعالم ناود که به او 

ه گردیده است . در سال و مجاز در گرفان بیعت از مردم شده و از جانب خدا به رهبری مردم برگزید

و « نبوت»ناود و سرانجام مدعی « مهدویت »بود  و سپس ادعای « مسیح موعود»های بعد ناست ادعای 

عیلی قدیاا و یا سایر مذاهب کوچکی شناخت او یا مذهب حسن صباح و اسا،جدیدا  پیامبری گر دید. ( 

یای تصور کرد که اقال موفق به نشر یک که تاکنو  عرض اندام کرده اند و یا باوا  رئیس آ  را یک حک

فلسفه و حکات قابل توجهی در اجاااع شده باشد و یا دارای مسلک و سیاست مساقیای باشد که یک 

وقت باوا  در سایه آ  الاقل یک مقصد کوچکی را مجری ساخت که حای برای یک دساه محدودی از 

از فساد که گاهی خود را موافق یک سیاست و و خالصه اینکه این مذهب مالو .دساجات بشر مفید باشد 

حجاب و وقای معطی )برطرف کننده (گاهی ماالف آ  سیاست و وقای الهی و گاهی طبیعی و روزی رافع

حجاب و یک روز خارق اوهام و روز دیگر جاعل اوهام معرفی کرده و می کند )عطا کننده، ایجاد کننده( 
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ی در ایرا  و عده ااز ایرانیا  بی علم و اطالع نفوذ دارد که عده نه الی ده هزار نفر  ،فقط و فقط در هشت

ی دیگر در عشق آباد و فلسطین و هند ساکنند و حای در امریکا با این هاه هاهاه و دروغهائی که خود ا

بهائیا  ناشر آ  شده اند هیچ خبری نیست و کاار نظری کسی به آ  ندارد و خوشبااانه در این قسات 

تألیف آقای « از طهرا  تا نیویورك»از آواره دیگرا  هم آگاه شده اند و از آ  جاله کااب  اخیر به غیر

میرزا عبداهلل خا  بهرامی را هر کس باواند بر این مقصد مساحضر می گردد مجاال پس از این گونه 

از فوت  ی ایشا  را دیده و شنیده و حای بعدرّاطالعات و بعد از آنکه سالها اقسام فسوق و فجور سِ

عبدالبهاء تقلبات داخلی ایشا  را که در وصایای او به کار برده اند شناخاه لهذا دامن از ایشا  فراچیده و 

 .ایشا  را بدرود ناوده 

  .خواه واقع گردد امیدواریم مورد توجه عاوم ایرانیا  وطن،های او را عینا درج ناوده  اینک نگارش

نقطه نظر مذهبی می خواهیم این حقایق را نشر ناائیم بلکه مصالح  توضیحا کسی تصور نکند که ما فقط از

وطنی و مالکای و وحدت ملی را بیشار از جنبه ی مذهبی آ  در نظر داریم و خصوصا در قسات 

آزادیاواهی و خرق اوهام بیش از هر چیز عالقاندیم. زیرا بهائیت یک لطاه ی بزرگی به وحدت ملی ما 

اتحاد و اتفاقی ازآ  حاصل شده باشد باعث تفرقه و تشات شده است و عقیده  زده است و به جای اینکه

نگارنده این است که کفر باالتفاق بر ایاا  باالخاالف ترجیح دارد یعنی اهل مالکت باید تااما بر یک 

 هعقیده باشند و هر نغاه ی ماالف را مقاومت ناایند )ولی ماادنانه( و چو  بهائیا  تشات بزرگی انداخا

اند و حای بعضی جوانا  بی خبر بی فکر هم در سایه ی الفاظ خوش ظاهر بد باطن ایشا  تصور ناوده اند 

که این سانا  به کار ملک و ملت خواهد خورد و به طور مساقیم و غیر مساقیم باعث ترویج افکار ایشا  

شده به قسای  شده از طرفی هم وجود حضرات وسیله ی پیشرفت دست های هوچی و روح هوچی گری

های مالکت بعد از آنکه از جهات دیگر مأیوس  که هر شاص محارمی که خواست اصالحاتی بکند هوچی

ا ناوده بعضی دساها هم ایشا  ر )دست آویز ساخان(  از تاریب کار او می شوند به این نسباها تشبث

به جای نفع ضرر حاصل و  کاک داده و این آتش را دامن زده باالخره در سایه ی این حرفها و تشبثات

بسی از مردما  محارم را ماهم و عالیاتشا  را خنثی ناوده اند و نه تصور شود که در آ  گونه مواقع 

بهائیا  بی گناه و بی طرف مانده باشند بلکه بزرگارین عامل این عالیات خود آنها هساند که یا آلت شده 
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شاص محارمی را از اهل کاله و عاامه به خود داده اند یا از کثرت میل به ترویج مذهب خود نسبت هر 

  )آهساه آهساه و به لطائف الحیل به گوش این و آ  خوانده اند که )این هم از ماست

خیلی مضحک است که سالهای دراز در کاین علااء و وزراء ایرا  نشساه بودند و هر مجاهدی و مانفذی 

د نسبت می داند و اگر در حیاتش وسیله به دست نیاورده که در جامعه طرف توجه مردم می شد او را به خو

ناوانساه اند او را ماهم سازند پس از وفاتش این نسبت را به او بساه اند و در این اواخر حای میرزا علی 

) معروف به امین السلطا  پسر آقا ابراهیم امین السلطا  صدراعظم ناصرالدین شاه  اصغر خا  اتابک

شب هنگامی که از مجلس شورای ملی خارج می شد به دست مردی  5251رجب / 55ومحاد علی شاه در 

را از خود می خواندند و به قدری  سالگی به قال رسید.(  15از اهالی آذربایجا  موسوم به عباس در سن 

 را رها کرده هشااد و چند نفرشا  را ) انام: مردما (  بی ناک یا شور شد که اتابک مجبور شد زمام انام

در یزد بکشان دهد و نیز جالل الدوله به قسای در یزد ایشا  را فریب داد و آنها هم به قدری از او مطائن 

شده اسرار خود را نزدش ابراز و حای راه مجالس نهانه و شبانه و باب معاشرت های مردانه و زنانه را 

ه اندی است و باالخره نایجبروی محرما  و بساگا  وی گشودند که اسباب عبرت و حیرت هر عاقل دانش

از قلم آواره در این  ) کافی( فیة مجال ذکرش نیست و شاید شرحی اوی آ  به جاهائی کشید که عجال

  .باب صادر گردد

باری قضایا به قدری زیاد است که در این مقدمه و جیزه نای گنجد اما در این سنین اخیره قدری از طبقه 

عنا  مطلب را به سات اروپا و امریکا سوق داده به جای اینکه ی علااء و رجال مالکت مأیوس شده 

ازل و مادام از ما هساند، هند که فال  مسیو و مسار یا مادمشهرت دهند فال  آقا از ماست شهرت مید

ایرانیانی که در داخله خودشا  ناوانساند بفهاند و تشایص دهند که شهرتها تا چه اندازه صحیح و تا چه 

 رات خارجه تا چه درجه صحت دارد؟اهاه می توانند امایاز دهند که اشبود چگون ست ( )نادر حد سقیم

ش نام می حو مس را که رئیس بهائیا  در الوابلکه اصال ناواهد دانست که آیا فال  میسو یا مادام یا مسار 

ه بچه عنوا  شنید برد وجود خارجی دارد یا نه؟ و اگر دارد آیا اصال اسم بهائی را شنیده و اگر شنیده آیا

و با چه احساس آ  را تلقی کرده و با فرض اینکه عقیده هم یافاه باشد آیا عقیده او برای کسی حجت 

 است؟ و باالخره آیا ماکن نیست که میسو یا مسار اشاباه کرده باشد؟
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رسیده است که رؤسای بهائی بدو  اینکه کاار نظری  )بدیهی( خالصه از آنجائیکه تقریبا به مقام بداهت

به روحانیت داشاه باشند فقط و فقط برای اسافاده مادی و انجام آمال و آرزوهای دنیوی از هیچگونه تصنع 

ر ) منظوفراهم ناوده اند و اتباع و مرده ی  تاسباب فساد و نفاق و تفرقه و تشا ،پروا نناوده ،و دروغ

ایشا  هم مانند گوسفند بی اراده تابع اراده ی ایشا  شده هر چه از آ  فدوی( کشاه مرده است یعنی

مرکز و مصدر صدور یابد بدو  چو  و چرا قبول کرده و گرد  نهاده اند الزم می ناود که اسرار خفیه و 

حقایق داخلیه ی ایشا  به هاا  قسای که هست و چنانکه باید و شاید کشف گردد تا بی خبرا  فریب 

ا  خوش ظاهر ایشا  را ناورده و به هیچ وجه اهایت به وجود و اقوال ایشا  ندهند و کم کم این سان

که در این مقدمه در حق بهائیا  اساعاال شده کلاه ای است « گوسفندا  ») توضیح آنکه: کلاه  گوسفندا 

اینکه  گزیر است ازکه رئیس ایشا  میرزا حسین علی بهاء در حقشا  اساعاال کرده، وهر بهائی ثابای نا

خود را مصداق گوسفند دانساه، از این کلاه کدورت و رنجشی حاصل ننااید ؛ بلکه به آ  افااار فرماید. 

یاد  «اغنام»و فقط فرقی که در بیا  بهاء واظهار ماست هاا  فرق عربیت و فارسیت است که او به کلاه 

را ( )بدو  ادراكبی مدرك  اد می کنیم. )مولف( ناوده، و ما به لفظ گوسفند که معنی فارسی اغنام است ی

 لهذا در مقام طبع و نشر این رساله برآمده امیدواریم ایرانیا  وطناواهی .انگارند هیچ نبوده(  کا  لم یکن

را یافاه و به کاال خوبی تشایص داده اند که امروزه برای ایرا    که مضرت اینگونه تأسیسات و عنوا

االف و دریافای نافع تر از داروی ائاالف نیست به کلی این قضیه را فراموش کرده سای مهلک تر از سم اخ

از هر حلقومی این نغاه را بشنوند ولو به هر عنوانی باشد و هر دسای آ  را مدد دهد با حالت خو  سردی 

و تنها . حو بی اعانائی تلقی ناوده به وحدت ملی قائل و ماشبث گردند که این است یگانه راه نجات و نجا

 و السالم علی من اتبع الهدی: .طریق صالح و فالح

ّ  )این تذکر مهمو اکنو  شروع می ناائیم به بیا  مقصود به صورت سئوال و جواب بین آیای و آواره 

ضرروی است که بدانیم عبدالحسین آیای و آواره یک شاص بوده بعد از ترك بهائیت، قساای از نگارش 

و جواب از دو دورا  زندگی خود توام ناوده در حقیقت آیای از آواره دربارۀ  کشف الحیل را با سؤال

و از یزدا  پاك کاک می جوئیم که خامه و بیا  ما را از هر لغزشی نگهداری بهائیت سؤال می نااید ( 

  .فرماید
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 سوال اول آيتی از آواره

)همانطور كه در مقدمه  اشاره شد از جمله هنرمندي هاي مرحوم آيتی د رتأليف كشف الحيل اين 

ی م            سؤال می كند و جواب  –كه بهائيان او را می خواندند  –است كه به عنوان آيتی  از آواره 

 دهد. ( 

د؟ یعنی دو حالت پیدا کن ناساین پرسش من این است که آیا ماکن است انسا  نسبت به یک امر -آیای 

از ابادا حسن نظری به آ  بیاید و دلباخاه آ  شود و هاه معایب آ  را محاسن انگارد و نقص آ  را کاال 

شاارد و پس از مدتها تغییر نظر حاصل نااید و از روی حقیقت از آ  منصرف شده دل از آ  بردارد و آ  

 را مایه ی بدباای بشر انگارد؟

ه بنده نه تنها ماکن است بلکه یک امر طبیعی است که به کم و زیاد و تغییر موضوع در به عقید -آواره 

کل مراتب وجود حکاش جاری و ساری است ویژه در انسا  حساس که به صفت مجاهدت موصوف باشد 

زیرا چو  انسا  سر از دریچه ی خلقت برآرد و پا بر بساط هسای گذارد چشم بگشاید و گوش فرا دارد. 

ر سو نغاه و آهنگی شنود و در هر کورنگ و نیرنگی بیند. در آغاز بر حسب سادگی فطرت و بساطت از ه

طبیعت هاه ی رنگها را رنگ حقیقت شناسد و هاه ی آهنگها را آهنگ منادی طریقت گاا  کند و 

ف الگذارد اخا )بیشار(خیر و سعادت پندارد و چو  قدمی چند بردارد و گامی دو سه برتر )ابادا(بادی

الوا  و نغاات او را به شبهه اندازد و رایت تحقیق و مجاهدت بر افرازد و به موجب کنجکاوی و حس 

وای است ه )مفطور: در نهاد سرشاه ، خلق شده( حقیقت جوئی که هر انسا  صحیح الادرکی بدا  مفطور

ز صدف و لؤلؤ را از ر را او در هر قدمی آرزو نااید که دُ . افاد و تشایص بر سرش )سنجید  ( تاحیص

باز شناسد و رنگ ثابت را از نیرنگ امایاز دهد نغاه بلبل باغ را از صوت  )خزف: سفال، خرمهره ( خزف

زاغ با سامعه ی صحیح تشایص دهد و طعم شکر را از حنظل به قوه ی ذائقه سلیم باز شناسد. در این 

دین رومی )گوش خر بفروش و دیگر هنگام است که ساعی جدید و بصری حدید یافاه به قول جالل ال

گوش خر( گوش تازه ی خریده هر سان را در معرض اماحا  در آرد و پابند الفاظ خشک نشده مقصد 

قائل را در زیر پرده ی قول بیابد بلکه اقوال را با اعاال موازنه کند و گفاار بی کردار را به چیزی و 

ت است آ  وق،چو  دیده بگشاید و حقیقت بی ریب و ریا را طلب نااید  .نسااند ) چیز بی ارزش( پشیزی

که در هر گاهی دامی بیند که گسارده است و در هر درکی شرکی مشاهده نااید که نهفاه در پرده است 
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در زیر هر رنگ هزار نیرنگ بیند و از پشت هر آهنگ هزارا  رنگ و کلنگ یابد و باالخره رنگ ثابت را 

ی نیرنگها مافی و آهنگ بلبل را در میا  آهنگها مابی بیند )پس به هر دسای نباید داد در پس پرده 

بلی فقط کسی می تواند  ؛اما نه هر کس مرد این کار است )از جالل الدین محاد مولوی خراسانی( دست(

وری ف چو  به رنگی آلوده گردد ،رنگ حیله و نیرنگ را باز شناسد که دلباخاه ی ناایشات ظاهره نشده

و تنها کسی می تواند به دام حیله نیفاد که چو  از درکی شرکی به حرکت آمد خود را به  .رخ را باز شوید

ی تا به جائ .تر گردد کنار کشد و دامن فرا گیرد وگرنه هر دم دامش قوی تر شود و هر روز رنگش غلیظ

) این است  .ل نیابد فنعم ما قلترسد که پاکی از رنگ و آزادی از دام نیرنگ محال نااید و بر آ  مجا

 کالم ما(

 کار مردا  است کز دام زنا  حیله گر 

 دامن خود باز چید  دل از آ  برداشان

--------------------------- 

 سوال دوم آيتی از آواره

 عالمت صدق و کذب کدام است؟ -آیای 

حزب اجاااعی و یا اعضای یک عائله مهم ترین عاملی که می تواند اهل یک مرام و مبادی یا یک  -آواره 

را به شرافت و عظات معرفی کند هاانا حسن اخالق و رفاار است از درسای و راسای و عفت و پاکدامنی 

سن معاشرت و بی طعای و امانت و محبت و معلوم و حُ )آشکار ناود ( و حق گوئی و محو موهوم و صحو

  .امثالها

د یک قوم و طایفه را به عدم شرافت و بی حقیقای معرفی نااید و و هم چنین بزرگارین چیزی که می توان

محکوم به زوال سازد نقطه ی مقابل و ضد آنهاست که ذکر شد از سوء اخالق و خودپسندی و دروغ و 

دماگوژی )عوام فریبی( و ریاکاری و خفیه کاری و القاء فساد و دامن آلودگی و طاع و حب جاه و مال و 

  .و کدورت و امثالها موهوم تراشی و بغض
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ا به تصدیق هاه ی اینها ر ،در مقام قول هر جاعی و هر فردی و اهل هر مسلک و مرامی و اعضای هر فامیلی

عربده ها می کشند و خود را ماااز ،  فضائل و مبرای از این رذائل معرفی ناوده آکرده و خود را دارای 

 زند ولی در موقع عال باید این شعر خواجه را خواند:از سایرین شارده دائاا به تنقید دیگرا  می پردا

   خوش بود گر محک تجربه آید به میا  

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

در .است و راه طلب پر از کلوخ و سنگ  گلن ،فلک گ)خنگ: اسب سفید(بلی در مقام عال است که خن 

) ثاین: گرا  از ثاین )غث: بی ارزش( و غث از ماین)و هین: سست و ضعف(مقام اماحا  است که وهین 

  .از بارش شناخاه می شود )درخای( ماااز می گردد و به قول حضرت مسیح هر داری بها( 

تنها چیزی که سبب می شود که یک جاع یا یک فرد خود را واجد فضایل و فاقد رذائل تصور کند کثرت 

یعنی یک نفر انسا  که خود را خیلی دوست می دارد و می  .حب نفس و شدت تعلق به رسوم خود است

پسندد در عین اینکه سر تا پا گرفاار سوء اخالق باشد باز خود را خوش اخالق ترین هاه ی مردم می داند 

و هم چنین یک قومی که خیلی عالقه به آداب و رسوم خود دارند یا به رئیس خود ارادت و محبت و عالقه 

ار می دارند هر قدر باواهی سوء اخالق آ  رئیس با سوء آداب آ  قوم را بیا  کنی ی فوق العاده اظه

بلکه هر چه در بیا  سوء اداره ی آ  را امر  .است که قوه ی ادراك آ  را داشاه باشد)غیر ماکن( ماانع 

ت اآنها بیشار حال به غرض کرده هاه محسن ،و سوء اخالق آ  رئیس و سوء آداب آ  قوم بیشار بکوشی

  .را در خود و جاع سیئات را در طرف مقابل خود می بینند

 عیو  الرضا عن کل عیب کلیلة 

) ترجاه: چشای که از روی رضا و خشنودی نظر کند هیچ عیبی را نای و لکن عین الساط تبدی الاساویا

 بیند . وآنگاه که از روی خشم ببیند، بدی ها را آشکار می کند. (

سن اخالق را اکثر مردم نشناخاه گاا  می کنند که چو  کسی دسای بر ست که حُیک اشاباه بزرگ این ا 

سینه نهد وخضوع کند و )قربا  شاا( بگوید دیگر تاام است و او دارای مکارم اخالق است و حال آنکه این 

غلطی بزرگ است بسا کسا  که آداب ظاهره و خضوع و تظاهر به محبت را فقط و فقط برای اخداع 
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مردم و کسب انافاع از ایشا  به کار برده و می برند پس حسن اخالق : فریب داد ، نیرنگ کرد ( ) اخداع

نه اینها است بلکه حسن اخالق آ  است که هر خلقی با بهارین صورتش در موقع خود ابراز شود بدو  

ثال صنوعی مآنکه در زیر پرده مقصد دیگری باشد و به عبارۀ اخری هر چه بروز یابد صایای باشد نه م

اگر یک شاص مدعی با جاعی تظاهر به محبت کند و کابا یا شفاها تاجید زیاد از ایشا  نااید برای آنکه 

داعیه ی الوهیت یا نبوت یا والیت او را بپذیرند و او را شریک در مال و جا  خود کنند این تظاهر به محبت 

خالقی است و هاچنین است در اتباع او که در و حسن عبارتی که در تاجید آنها به کار می برد عین بد ا

نزد کسی تظاهر بحسن اخالق ناایند برای آنکه عقیده ی خود را جلوه داده بقبوالنند این حالت را از 

بدی )محاسن اخالق ناوا  شارد بلکه نوعی از حیله و دسیسه است که می توا  آ  را سرآمد تاام سیئات 

 ه( )خوب و پسندیدکه از ملکات پسندیده است در صورتی مساحسن اخالق دانست مثال ملکه ی وفاها( 

ید که اگر کسی ادراك ناا حصول یک قضیه ی مهااری نباشد امااست که مسالزم یک بی وفائی دیگری و 

شاصی یا جاعی این کلاه را دام کرده هر دم به مردم القاء می ناایند که بیائید وفا کنید و مقصودشا  از 

در حق خود و عائله خودشا  باشد بدو  اینکه یک نفر دیگر را در نظر داشاه باشند در این این وفا وفای 

خداع: )صورت بی وفائی از وفا نیکوتر است زیرا وفای او سبب اغفال جاع کثیری شده به دام آ  قوم خداع

ری روزگارشا  سپافااده جا  و مالشا  هدر و  ) به فاح خاو تشدید دال( بسیار فریب دهنده، سات مکّار( 

خواهد شد ولی از بی وفائی او جاعی آگاه شده چاه را از راه می یابند و به دام دامگسارا  نای افاند 

 -)چنانکه بحاداهلل در این دو ساله تا حدی این مقصد صورت بساه

یرو  باما پوشیده نااند که سالها است بهائیا  را رویه این است که به محض اینکه یک نفر از میانشا  

رفت خروج او را حال بر بی وفائی ناوده هر دم یکدیگر را به وفا داللت می ناایند و مفهوم وفا هم این را 

فااب آ  مانند آ )منظور ولی امر بهاء یعنی عبدالبهاء است( می گیرند که اگر بطال  این امر و دوروئی ولی

  فال  خانم یا آقا نسبت بی وفائی به ما ندهند  وبر ما روشن شود باز ما باید دم از حقیقت آ  نزنیم تا مثال

نه تنها راجع به این صفت بلکه در موضوع تاام اخالق و اعاال به تظاهر عقیده مندترند تا به صایایت. 

چنانکه میلیونها مال مردم را در هر شهر و دیار ضایع کرده و اشااص بسیار را بر خاك مذلت نشانیده اند 

و دیانت زده اگر در شهر خود قادر بر اغفال مردم نشوند به شهر دیگر سفر کرده با و باز دم از امانت 

هاا  سرمایه ی الفاظ )امانت و درسای( که به قدر خردلی روح آ  در ایشا  وجود ندارد بساط تجارت 

گسارده به سلب کاله این و آ  می پردازند شاید برای ثبوت این مطلب کافی باشد قضیه شرکت روحانی 
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و مصر که داماد عبدالبهاء و برادرش و حاجی میرزا حسن خراسانی و چند نفر  )از بنادر مصر( پرت سعید

دیگر مؤسس آ  بودند و به طوری که اهل اطالع و انصاف شاهدند مبالغ خطیری از مال مردم را بردند و 

شار اسباب رسوائی خوردند و اساس شرکت را هم به امر رئیس پس از ظهور افاضاح به هم زدند تا بی

فراهم نشود. و شاید در خود طهرا  هنوز کسانی باشند که اموالشا  در شرکت جدیده بهائی در سرای 

امیر سپری شده هاا  شرکای که یک نفر سید و چند نفر عام دست به دست هم داده تأسیس کردند و 

وش فلک بانک ورشکست ایشا  به گشد ناگها   ) بسیار( پس از آنکه سرمایه ی آ  بالغ به مبلغ معانابهی

رسیده اموال بیوه زنا  چندی بر سر آ  ورشکست سپری شد که حای بعضی از آنها جانشا  هم از عقب 

اموالشا  هدر شد و عجبار اینکه زمامدارا  آ  شرکت با وجود ورشکست هنوز در بالد اطراف با سرمایه 

چشم طلبکارا ( و عده دیگر هم که از تجارت  های هنگفت به تجارت مشغولند )ولی نه در طهرا  جلو

دست کشیده اند مقام بهاری یافاه مبلغ مطلق شده اند چه که اجر آ  هم کم از خدمت به شرکت نیست 

و شاید اگر این کااب به تبریز رود تبریزیا  تصدیق کنند که بهائیا  آنجا به نام کاپانی شرق شرکای 

ده میرزا حسین زنجانی را که مبلغ بهائی بوده و بایست کارهای تأسیس کرده چکهای ده تومانی چاپ کر

روحانی از او باواهند به جای تبلیغ به فروش آ  چکها و تحایل بر بهائیا  هاه جا وادار ناوده نوزده هزار 

توما  پول جاع کرده به محض اینکه فروش چک به آخر رسید شرکت و تجارت مفاوح نشده مسدود 

نگرفاه صوت ورشکساش ایرا  را احاطه کرد. زیرا اینها روح گوسفندا  را شناخاه شد و معامله صورت 

و تشایص داده بودند که ابدا صاحب اراده ی در میا  گوسفندا  نیست. که حای یک کلاه از ایشا  سؤال 

نااید مجاال خیلی به حاشیه رفایم و از آقایانی که این حواشی بر ایشا  مضر است معذرت می خواهیم 

مقصود حقیقت اخالق بود که تنها عالمت صدق و راسای صحت عال و حسن اخالق است ولی به شرط آنکه 

صایای و حقیقی و عالی باشد نه تظاهر و تقلب و قولی، و چو  ما کاار آ  را در میا  بهائیا  دیده ایم 

الق باشد زیرا با اخبلکه هم هیچ ندیده ایم پس عالمت کذب بیشار در ایشا  ظاهر است و باید هاچنین 

  .رؤسای مرکزی هم خواهیم رسید و موقع این شعر هم خواهد آمد که در میا  اعراب مشهور است

 اذا کا  رب البیت بالدف مولعا 

) آ  هنگام که صاحب خانه به دف اشایاق نشا  دهد هاه اهل آ  خانه اهل فشیاة اهل البیت کلهم الرقص

 رقص باشند.( 
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 سوال سوم آيتی از آواره

 آیا بهائیا  فی الحقیقة در جهل و بی خبری و اشاباه واقع شده اند یا در پیاود  راه خطا معاادند؟ -آیای

ولی کالم در این است که جهل بر دو قسم  ؛در اینکه اکثرشا  در جهل واقع شده اند شکی نیست -آواره 

جهل مفرد آ  است که امری بر انسا  نامعلوم است ولی او طالب است  .جهل مفرد و جهل مرکب :است

و بسا که برای رفع آ  مجهول به راههای خطا و اشاباه هم برود. یعنی فساد را صالح .که آ  را معلوم نااید 

 ع آ رف،و مادام که با مقاصد دیگر مرکب نشده  .ولی باز جهل مفرد است .پندارد و شر را خیر گاا  نااید

ماکن است و باشد که روزی این جهل مبدل به علم شود. به عقیده ی نگارنده جهل مفرد مورد مالمت 

 .زیرا انسا  معرض اشاباه و خطا و سهو و نیسا  است یست.نانکه سهو و اشاباه قابل شااتت نچ ،نیست

 .ه کنداب جلور خوشو سنگ سفید است که دُ .پیوساه امواج سراب است به بدیده ی بشر آب ناب نااید

زمین دوار را ساکن و کره ی ثابت را سیار تصور کند. پس عیب نیست که انسا  اشاباه نااید و یا جاهل 

ماند. اما عیب است که در جهل مرکب باشد و ناواهد رفع اشاباه از خود کند و یا پس از رفع اشاباه ناواهد 

دد. بلی این عیبی بزرگ است و بی نظیر و جهلی که بر جهل و اشاباه خود اقرار ناوده از راه خطا باز گر

  .سارگ است و جبرا  ناپذیر

هوت، از قبیل عصبیت، ش ،جهل مرکب عبارت از جهلی است که ترکیب شده باشد با معایب و نقائص دیگر

طاع، حب جاه، و مال و غیره. شبهه ی نیست که اینگونه جهل مورد مالمت شااتت و اناقاد تواند شد. زیرا 

می شود امری بر کسی مجهول بود و یا به طور خطا و اشاباه آ  را معلوم کرد بعد از رفع اشاباه طبعا  بسا

هر گاه مرتفع نشد معلوم است که آ  جهل که بذانه هم مذموم بوده است با ؛باید آ  جهل مرتفع گردد 

یب شد ( )با هم ترکا  ذمائم دیگر توأم و ترکیب شده. مثال شاصی بر محسنات چراغ برق یا سیئات اقار

و ود  ( )اناقاد نانامشروع آگاه نبود و راجع به این دو قضیه جهل مفردی را حائز بود و حای برق را تنفید 

را تاجید می کرد اما بعد از آنکه چراغ برق در مالکت کشیده شد و محسنات آ  را برای  )زشت( شنیعه

روع داخل شده به امراض مسریه مباال شد یا دیگرا  رأی العین مشاهده ناود و هاچنین در اقارا  نامش

ه قبال )عقبة اولی یعنی آنچه کرا که ارتکاب ناوده اند مباال دید اگر باز بر عقیده ی ناست و عقبه ی اولی

دلیل است بر اینکه جهل او جهل مرکب است. یعنی جهل او  ،ماوقف شد بود یا در اول بدا  رسیده بود( 
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هوت شده زیرا عصبیت وطنی و اجدادی او که پدرا  خود را هادم چراغهای پیه ترکیب با عصبیت و ش

و شاع دیده مانع است از اینکه برتری چراغ برق را تصدیق نااید و نیز شهوت او مانع است از }سوز{

اینکه نایجه ی سیئات را پس از یافان هم گرد  گذارد. این است که جهل او جهل مرکب و زیسان در آ  

  .موم استجهل مذ

( که عبدالبهاء در حیات بود اکثری در جهل مفرد بودند مگر 5215به عقیده نگارنده بهائیا  تا سنه ی )

زیرا اکثرا مسائل به طور اشاباه و در پرده ی نیرنگ به  .عده قلیلی از نزدیکا  به مرکز روحا و جساا

 اه شد و اکثر مطالب علنی و بازاری شد وایشا  رسیده بود ولی پس از وفات عبدالبهاء پرده از کار برداش

اگر هنوز بعضی در شبهه اند برای این است که ناواساه اند بفهاند و حای با آنها که فهایده اند خصومت 

کرده و میکنند و به جای اکاشاف بر اسااار آ  هات می گاارند )که این هم نوعی از جهل مرکب است( 

ال شبهه برای کسی ناانده و باالخره با اندك توجهی می توانند وگرنه مطلب به قدری روشن شده که مج

بفهاند که یک مجساه ی برای بی دینی و دروغ و شهوت با تناقضات در کالم و تالفات عدیده که حای 

به تاالف با اصول مذهب بهائی هم موصوف است در رأس ایشا  واقع شده و جز پر کرد  کیسه و اجرای 

هر بهائی ثابای در جهل مرکب است چه که در دوره اولی ، بنابراین بعد از این  .دشهوات هیچ مقصدی ندار

سید باب )که بزرگارین سوء سیاسای بود که به وسیله ی هاا   )در حبس بود  (به سبب محبوسیت

خو کرده در شبهه افاادند و در دوره ی ثانی هم به  بیا  باب سیاست به اصل قضیه اهایت داده شد( با

و به سبب فراهم نبود  وسیله ی مالقات او بهائیا   ) از آنهایی که با اویند( دوری از بهاء و من  واسطه

گشاند و چنانکه مشهود است غالب افراد بشر باالخص  ساخاگی(  -) جهلیپابند حقائق مجهوله و مجعوله

ر وهم د ) مجازی به کار برده یعنی آیای با این تعبیر به بهائیا  طعنه زده است( بهائیا  که نابه ی بشرند

د را مطابق وقوع می پندارن ) شنیده ها( پرسای از قضایائیکه دورادور بشنوند زود ماأثر شده هر مساوع

أثیرات تکلاات فریبنده ی ببینند. مجاال بر اثر این  ) قرطاس: کاغذ ( خصوصا اگر بر روی صفحات قرطاس

بابیها ناوانساند خود را از دام آئین گرا  قر  نوزدهم خالص کنند و مناهی تحقیق و عرفانشای حصر 

در این بود که آیا ازل حق است یا بهاء؟ مثل اینکه حقیقت مسلم شده است که از این دو برادر )منحصر( 

که اصال این موضوع ازلی و بهائی خارج نیست ولی آیا کدام برحقند و کدام ناحق صبحاها می شد و حال آن

برای اینکه افکار را از اصل موضوع منصرف دارد و انظار را فقط بامایاز  ؛را میرزای نوری خودش ایجاد کرد

  .بین او و برادرش ماوجه سازد
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مجاال در آ  دوره هم بابیا  با هم مجادله می کردند و عدم آزادی و دوری راه و حالت دور پرسای و گور 

هوله یا تغییرات و تأویالت ای ایشا  و جریا  صحبت در اطراف یک سلسله از حقائق مجپرس

که اخیرا عبدالبهاء با مهارت به مغالطه کاری در ساو  کاب و الواح مندرج و  ) تعجب آور( العقولمحیرۀ

ی سوم مندمج می ساخت و قوم خود را در پرده ی بی خبری می گذاشت بهائیا  جاهل ماندند و در دوره 

که دوره ی عبدالبهاء است سان از اروپا و امریکا به میا  آمد و کم کم پایه ی توهااتیکه در زما  بهاء 

گذاشاه شده بود با مهارت و اساادی عبدالبهاء تا درجه ی محکم شد تا اینکه عبدالبهاء از دنیا رفت و 

ه ر جریده مال نصرالدین بوق دو سرمذهب بهائی که یک پرده هفت رنگیست پر از نیرنگ و یا به قول مدی

ایست که از هر سری صدائی و از هر سوئی نغاه ی و نوائی بیرو  می دهد با لب و دها  شوقی افندی 

آشنا شده و مثل مشهور سرنا زد  شاص ناشی مصداق یافت از طرفی خود او شاصا به قدری 

ه حای ناوانست شش ماه بعد از در شهوات بود ک ) منهاک: سرگرم شده و کوشنده در کاری( منهاک

وفات پدرش تأمل و تحال نااید و به مجرد اساقرار بر مقر الوهیت یا والیت یا هر عنوا  دیگری که خوش 

تر دارد و به محض دریافت ناساین مبلغ از مال اهلل )به اصطالح خودشا ( فوری سر در اروپا گذاشت و 

و سایر مراکز دعا و مناجات شد و از طرفی بعضی از  برای دعا و مناجات ) (ماوجه سویس و انارالکن

بینایا  و دانایا  در اطراف هند و مصر و اروپ و آمریک سفر کرده دروغهای بیست ساله ی عبدالبهاء را 

کشف کردند و اثری از آنچه در الواح و ماحد الاالها دیده بودند در آ  اقطار نیافاند و دانساند این نفوذها 

در ساو  اوراق است و تنها احاطه بهاء و عبدالبهاء بر صفحات قرطاس و در الفاظ و عبارت و قدرتها فقط 

)آ  هم بدو  معانی مساقیاه و با وجود این در زیر پرده( بوده و ابدا از تنگنای لفظ قدم در میدا  معانی 

ند نوائی زدند و و فعلیت ننهاده از طرف دیگر رؤسای مرکزی که از ز  و مرد هر یک هوائی بر سر داشا

ت به هر کو و سوئی نگاشاند دائاا شوقی افندی برحل ) ضد هم( لوائی افراشاند و چیزهای ماناقض و ماباین

 و به تحصیل عشرت و کیف مشغول و ) رحلت شااء و صیف: سفر زمساانی و تابساانی( شااء و صیف

ا اینکه به نشر اکاذیب می پرداخاند و ببساگانش با لحن دریغ و حیف امر را بر اتباع مشابه می ساخاند و 

سیار ) درك شا  ببهائیا  به موجب هاا  لقبی که رئیسشا  به ایشا  داده اغنامی هساند قلیل الادرك

و کثیر الانفعه باز بسیاری از ایشا  آگاه و بیدار شدند و در محل خود اشاره خواهد شد که شرقا و  کم( 

اه و اگرچه رؤسای شاو منحرف شدند و حای رسائل و مقاالتی نگ غربا چه کسانی از امر بهائی منزجر

مرکزی زود در مقام جلوگیری برآمده حای یکسال شوقی افندی را در محبس حیفا حبس نظر کرده 

نگذاشاند به مرکز دعا و ذکر )سویس( سفر کند ولی باز هم به قسای رفان عبدالبهاء سرپوش را از کار 
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مثل ایام حیات او حقایق بزیر پرده مساور ناواهد شد و حای اگر شوقی  برداشت که بدو  شبهه دیگر

 نجیرها( ) زو اغال  ) زنجیرها( افندی دارای هرگونه قدرتی بشود دیگر نای تواند دوباره افکار را در سالسل

پدرش عبدالبهاء به نشر  سازد و مانند ) به زنجیر بساه شده(  و حیل محبوس و مغلول ) نیرنگ( خدع

ردازد. این است که ذکر شد که از این به بعد باقی ماندگا  در بساط بهائیت در جهل مرکبند بپکاذیب  ا

بلکه می توا  گفت باقی ماندگا  در جهل منحصر به یک عده از دهاتیا  بی خبر از قبیل بهائیا  جهرم و 

یت ناانده و ماظاهرین بهائسنگسر و امثالها هساند و اال مطلب بر احدی از اهل بصیرت و انصاف پوشیده 

در مراکزی مثل طهرا  و سایر بالد معظاه خیلی کم و از آ  کم هم فقط و فقط بر روی اصول اسافاده ولو 

ایساادگی کرده اند و در مقام خود خواهیم دانست که اسافاده ی این گونه اشااص  ،موهوم هم هست

 زه است. چیست و بر چند قسم است و وز  و قیات آنها تا چه اندا

-------------------- 

 سوال چهارم آيتی از آواره

خیلی میل دارم که این مطلب روشن شود که آیا رؤسای این امر )باب و بهاء و عبدالبهاء( بطوری  -آیای 

که بهائیا  می گویند تحصیل نکرده و امی بوده اند یا به قسای که منکرین بهائیت عقیده دارند آنها دارای 

کافیه بوده و هر یک در دوره خود ادوار تحصیالت خویش را به پایا  برده و پس از فراغت از تحصیالت 

 تحصیل داعیه خویش را ابراز ناوده اند.

یکی از یکی پرسید آیا کلاه ی هیچکدام به فاح کاف است یا به کسر آ ؟ در جواب گفت  -آواره  

ؤساء به ی بود  ریچکدام. اوال ادعای بهائیا  بر امّهیچکدام )به ضم کاف( ماأسفانه منهم باید بگویم که ه

د مرئوسین تنها پابن .دانند که این سان صرف ادعا است  قدری بی اساس است که خودشا  هم کامال می

ی بود  خویش را با آب و تابی گفاار رؤسای خویشند که خود درباره ی خود این ادعا را کرده اند و امّ

چنانکه بهاء در لوح سلطا  )هاا  لوح که خود را در آ  غالم و عبد و... بیا   .دفوق العاده بیا  ناوده ان

زما  و امثالها ذکر فرموده( می گوید: ما قرئت ما عند الناس  )صاحب( ناوده و ناصرالدین شاه را ملیک

 نشدیم(  )ما چیزی از علوم را نزد مردم ناواندیم و به هیچ مدرسه ای داخلمن العلوم و ما دخلت الادارس

 .  الخ
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و پدری ،در حالایکه اکثرشا  می دانند پدر بهاء از اهل خط و سواد بوده  ،بهائیا  پابند هاین سات شده 

که به قول خودشا  وزیر و به عقیده من منشی بوده الباه پسر خود را بدو  تحصیل و بی علم نای گذارد 

رزا نظر علی حکیم و بعضی دیگر از علااء و حکااء بهاء مدتها در نزد می ، و به طوری که کامال تحقیق شده

ی بوده ایشا  در آ  خزیده او در هر گوشه ی طهرا  که خرقه ،کرده  )شاگردی( و مراشد صوفیه تلاذ

هذا بابیا  تصور می ناایند که چو  آقا در لوح سلطا   مع .اند و از هر حکیم و عارفی چیزی آموخاه اند

در این صورت باید قطعا این ادعا را گرد  نهاد و اگر بگوئیم « الناس من العلوم ما قرئت ما عند»فرموده اند 

آقا دروغ فرموده اند حااا آساا  خراب خواهد شد  و نه تنها در این قضیه بلکه در هاه مواقع تنها دلیل 

ورد قبول و م در حالای که در هیچ جای دنیا معاول نیست.و سند بهائیا  بیا  باب و بهاء و عبدالبهاء است 

هیچ عقل سلیم ناواند شد که سان مدعی دلیل بر ادعای او باشد. این به آ  می ماند که کسی بگوید فال  

 پس سلطا  السالطین است.  ،آقا چو  مدعی شده است که من سلطا  السالطینم

مر او را کافی است و مزایای عالی که معالجه ی مریض ،یا فال  شاص که ادعای طبابت کرده هاا  ادعا 

و ما خواهیم دانست که در ظهور بهاء صورتا و معنا بر مرض عالایا  عاوما و .و امثالها است الزم نیست 

ایرانیا  خصوصا افزوده و کاار اثر نیکوئی حای در اتباع بلکه در خاندا  خودش هم نباشیده مجاال در 

است که گفاار مدعی را در هاه جا حجت می دانند و بدا  اسادالل می  جیب( ) شگفت وعبتاکاال غر

ناایند و عجب تر از آ  اینکه در عین حال که به این درجه سان مدعی را بر ادعای خودش دلیل می 

انائی بی اعیک وقت هم می رسیم به جائی که دیگر سان آ  آقا دلیلیت ندارد و به قدری به آ   .گیرند

جا کرده است که  ولی او بیه گویا به زبا  حال می گویند: هر چند این سان از آ  آقا است، می شود ک

 .این سان را فرموده است

پس او مااصص به آ  مقام است ولی اینکه گفاه است  ،مثال باب چو  گفاه است که من دارای فال  مقامم 

فهایده او ن« یکسال دیگر ظهوری نای شود بعد از من کسی دارای رتبه باالساقالل نیست و تا دو هزار و»

 .زیرا که ما می خواهیم هر روز یک ظهور نوظهوری داشاه باشیم ؛است و بی جا کرده است

یا اینکه مثال بهاء هر جا هر چه را گفاه است و هر ادعائیکه در حق خود اظهار ناوده حجت است و لیکن  

ر میرزا یعنی غصن اکب« قد اصطفینا االکبر بعد االعظم»اینکه در کااب عهد و وصیت نامه اش گفاه است 

ل بهاء و جای نشین محاد علی پسر وسطی خود را بعد از غصن اعظم عباس افندی بنص صریح مرجع اه
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برای اینکه شوقی افندی جوانار و خوشگلار است و برای زیارت  ،غلط کرده:می گویند  ،خود قرار داده

 .ز  و مرد مناسبار

مدرك است  ،دلیل است و بدو  مدرك ،بدو  دلیل،یا اینکه عباس افندی هر جا هر چه را فرموده است  

بعد از من کسی دارای مقامی حای مقام والیت  :خاه و می گویداما اینکه او مقامات را به خود مناهی سا؛

 نیست می گویند به غلط رفاه و ما شوقی افندی را ولی ولی امراهلل می دانیم  

در اینکه باب در طفولیت شاگرد شیخ محاد معلم مشهور به  :باری به اصل موضوع رجوع ناوده گوئیم 

اینکه چندی هم در کربالء در حوزه ی درس حاج سید کاظم  شیخ عابده یا عباد بوده شبهه ی نیست و در

و خود بهائیا  هم تا این درجه اعاراف دارند و این  )شکی درآ  نیست( رشای حاضر می شده الریب فیه

است که ما هم در کااب کواکب الدریه اشاره ی به آ  ناوده ایم و آنها هم ماالفای نکردند و هاچنین 

 ید هر حکیم و مرشدی تلاذ ناوده و اگر هم داخل مدرسه نشده باشد دلیل بر امّبهاء چنانکه ذکر شد نز

بود  او نیست ولی این را نگذاشاند در آ  کااب تاریخ درج کنیم  و حای به طوریکه اخیرا دانساه ایم 

نواقص تحصیالت خود را تا حدی در سلیاانیه کردساا  در مدت دو سال تکایل ناوده و به عکس اظهارات 

بهاء در نزد شیخ عبدالرحان  ،عبدالبهاء که در این گونه موارد نعلهای واژگونه بر ساند مقصود می زد

ال خ ،رئیس عرفا تلاذ می ناوده و کااب ایقا  را هم در آنجا نوشاه و به حیله رساله خالویه نام نهاده

ی: دائی من باب سؤال کننده ) یعنرا سائل و خود را عجیب قلاداد کرده. ) باب را دائی خود خواند( باب

  قدر اما عبدالبهاء آ بود و من اجابت کنندۀ سؤال او بودم لذا کااب خالویه در پاسخ آ  نوشاه شده است( 

 ( ) غایب شد معلم و مربی دارد که از حد خارج است ناساین معلاش هاا  پدرش بهاء و بعد از غیبوبت

 و در رتبه ی سوم رساا او را نزد ،واال تبارش بوده ) عاو( عم ،معلاش میرزا موسی کلیم،بهاء به سلیاانیه 

 س گااشاه اند و حاییشیخ عبدالسالم شوافی که از حکااء و علااء مشهور بغداد بوده به تعلم و تدر

سانانی راجع به ایام تحصیل در بغداد که بحبوحه ی جوانی و زیبائی ایشا  بوده از قول اعظم نامی بغدادی 

دم و شیخ فرج اهلل کردی هم شنیده عصبانی شد ول من عصبانی نشده و باور هم نکردم زیرا در مصر شنی

نظیر آ  در حق پدرشا  هم می گفاند راجع به اوقات اقامت طهرانشا  در موقعی که پیش خدمت یکی 

را در  از شاهزادگا  درباری بوده اند و چو  در ایام ایشا  نبوده و ندیده ایم نای توانیم آ  مساوعات

حق ایشا  و نه در حق پسرشا  عبدالبهاء قبول کنیم و محااج به این تحقیقات هم نیسام زیرا بعد از آنکه 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 23 

ثابت شد که آنها بشرند و مازاد از عوالم بشریت واجد مراتبی نیساند هر امری ماکن و وقوع و عدم 

اند و معلم خصوصی ایشا  وقوعش مساوی است جز آنکه آقای شوقی افندی در عصر خودما  بزرگ شده 

آقا سید اسداهلل قای را شناخاه و سانانی شنیده و راجع به ایام تحصیل بیروتشا  هم کسانی را که از هر 

حیث اطالعات وافیه داشاه اند به ما معرفی کردند و شاید ناصر افندی خاله زاده ایشا  در مصر بهارین 

طلب دور ناانیم تحصیالت رؤسای بهائی به قدری مسلم مجاال از زمینه م -شا  باشد  ) ناونه( مسطوره

است که جای انکار ناانده است و قیاای برای عبارت لوح سلطا  باقی نگذاشاه و به عالوه تحصیالت بهاء 

و عبدالبهاء در ضان معاشرت با علاا و فضالی عکا و فراهم کرد  یک کااباانه ی بزرگی که اال  در 

ره مطالعات دائای این رؤساء )ولو تفریحا و تفننا در مواقع بیکاری بوده( به دست شوقی افندی است باالخ

و ثابت است که حای در تفاوتهای بینی که بین کلاات اولیه شا  با تراوشات اخیرشا   -اندازه ی مسلم 

 ) خورشید در باش عاده روز( شا  را چو  شاس فی رائعة النهار ) اکاسابی( مشهود است علوم تکسیبه

 وشن و آشکار می سازد. ر

ثانیا اینکه عرض شد )هیچکدام( برای این بود که ادعای اشااصی که منکر بهائیاند بر تکایل این رؤساء 

زیرا مردم می خواهند ادعای ایشا  را در امی بودنشا  ابطال  .در تحصیل علم آ  هم قابل قبول نیست

هاء اند و این شایعه چنین می فهااند که گویا باب و بلهذا می گویند این رؤسا تحصیالت کافیه داشاه  ؛کنند

و عبدالبهاء به قدری تحصیالتشا  کامل بوده که از هر علای بهره داشاه اند و حال آنکه چنین نیست بلکه 

معلوماتشا  با وجود کثرت مطالعات محدود بوده و شاید هر کس دیگر به این درجه کاب نفسیه و 

و کسانیکه  .تراوشات علایه اش به مراتب از ایشا  بهار باشد ،داشاه باشد،ل مطالعات سرشار با فراغت با

کرده باشد و پیوساه هادم الواح و رسائلشا  بوده  )مهارت پیدا کرد ( در الواح و کلاات ایشا  ماارست

 باشند خصوصا در حل و عقد امورشا  وارد شده باشند می دانند که به قدری معلومات اینها محدود و به

اندازه ی اشاباهات و اغالط در کلااتشا  زیاد است که حای بهارین شاص و رأس رئیسشا  عبدالبهاء را 

نای توا  یک نفر ادیب عالی مرتبت شارد و فی الحقیقة بی انصافی است اگر او را شاگرد شیخ سعدی در 

و  .ه ی مذهبی بشااریمادبیات و تلایذ حاجی مال هادی سبزواری در حکات و کاسه لیس و ولار در رفورم

اگر آنها ادعائی کرده و بر اثر جهل مردم ایرا  آنهم در دوره ی اسابداد و ظلات بی علای و بیداد اسافاده 

کرده باشند یا مکر و خدعه شا  کامل بوده و به انواع دسایس یک عده کای مرید در دنیا پیدا کرده باشند 

دت: کودنی( ) بالوصا شوقی افندی حای دارای یک بالدتی دلیل بر کاال تحصیل ایشا  نیست و ایشا  خص

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 24 

کرد که او از جوانا  طهرا  خیلی هم بوده که دو سال از اماحا  ساقط شده و امروزه می توا  ثابت 

 تر و بی علم تر است. )بلید: کود ( لیدب

-------------------- 

 سوال پنجم آيتی از آواره

اما من از هاه ی درباریا  قدیم  ،میرزا حسینعلی را می گویند وزیر بودهبه موجب اشاره شاا پدر  -آیای 

و جدید تحقیق کرده ام و ناوانساه ام مدرکی به وزارت او به دست آورم و خیلی میل دارم این موضوع هم 

مکشوف شود که مقصود از این شایعه بی حقیقت چیست؟ و چرا باید صاحب یک هاچو داعیه به اسااوا  

 اار کند؟ و دیگر آنکه لقب بهاءاهلل از کجا به ایشا  رسیده؟ پدر افا

رؤسای بهائی اصراری دارند که اوال کسی میرزا حسین علی نوری را به اسم ذکر نکرده ایشا  را  -آواره 

گشاه  ( )تاصیصبا القاب مجهولی که تاکنو  دانساه نشده است آ  القاب از کی و برای چه به وی ماصص

یرا مشهورترین لقب مشارالیه که بهاءاهلل است ما هر قدر خواسایم بفهایم از کجا به ایشا  یاد ناایند. ز

وس چنانکه قد .القاب در مذهب باب خود باب بوده نه دیگری )عطا کننده( رسیده معلوم نشد چه که معطی

سید باب  یانی ازو ب)نوشاه( و باب الباب و غیره و غیر القابشا  از طرف باب تعیین شده ولی هیچ توقیع 

آنچه مشهور است این است که در بدشت  ،دیده نشده است که مشارالیه را بدین لقب خوانده باشد. بلی

اع اجاا،در موقعی که اصحاب باب برای ساخت و ساز شریعت به طوریکه در کواکب الدریه هم نوشاه 

ورت مش ،سالم را در نظر گرفاهیکی هم تاریب شریعت ا ،کرده بودند و در میا  هاه ی خرابکاریهایشا 

دید و تج )باطل کرد ( و از آ  جاله قرۀالعین قائل به نسخ ؟می کردند که آیا باید نسخ و تجدید شود

بوده ) ( و این رویه ای است که تاکنو  در هیچ مذهب سابقه نداشاه هیچ پیغابری نسخ شریعت قبل و 

 )محلیمجاال در آ  مورد توقیعاتی از ماکو،داده قرار ن )مشورتی( تشریع شرع جدید را یک امر شوروی

از طرف باب رسید و هر یک از اصحاب خود را به لقب ماصوصی ملقب  که باب درآ  زندانی بوده است ( 

و مذکور داشاه بود مگر یک عده از آنهائیکه در صف دوم واقع بوده و در نظر باب اهایای نداشاه اند و 

فلت ناوده این بود که میرزا حسینعلی را در صف دوم جا داده و لقبی بر تنها اشاباهیکه باب کرده و غ

ایشا  نفرسااده بود از این رو ایشا  فوق العاده عصبانی شده قصد کناره جوئی و کوچ کرد  از آ  
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یک نفر آدم ماوسط الحال را هم خیلی  )برگشان( سرزمین ناودند لهذا قرۀالعین که حای اقبال و اعراض

 ی داشاند و این را بهائیا  به عالقه مندی ایاانیو سرّ رعضی گفاه اند که با آقای نوری سَداد و باهایت می 

شا  را کنارگیری ای ؛یا یک وجب پائین تر از خدا می دانست ،او تعبیر کرده می گویند باطنا ایشا  را خدا

اب اناشار این لقب چندا  لقب بهاء هم برای شاا باشد ولی از آنجا که بی اجازه ب :گفت .خوب ندیده

تا بعد از قال باب که بهاء هوای خدائی بر سرش افااد و  ،فوری به این لقب مشهور نشده ،پسندیده نبود

اصحاب باب و خود قرۀالعین هم مادرجا دوره شا  سپری شده حاضر نبودند که حقایق را  )بزرگا ( کبار

 ماصوص شد ( )بهاء و نه تنها بهاء بلکه بهاءاهلل مااصصایشا  بالقاء خود و عائله شا  به لقب .بیا  کنند 

ولی پوشیده نااند که پس از ورود در عکا چو  مورد اعاراض اهل سنه واقع شدند بر اینکه بشر  .شدند

ا ی )بهاء،مطلق یعنی بهاء بدو  اضافه اهلل( این بود که بهاء مطلق .نای تواند به لقب بهاءاهلل ملقب شود

د اهل سنه گفاه می شد مگر در این اواخر که به زرنگیهای عبدالبهاء و با پول های ایرانی بهاءالدین در نز

قضاۀ و افندیهای عکا داده می شد از تعرضات جلوگیری ه ب )هاا  رشوه است ( که به عنوا  رشوه و بر طیل

از پنجاه سال در این  و باز بعد .مشهور گشت)دهن ها( و افواه  )زبا  ها( و مادرجا بهاءاهلل در السنه.شد 

ایام دیده می شود که شوقی افندی رئیس کنونی بهائیا  در بعضی از الواح خود به هاا  کلاه ی بها قناعت 

 ،هست نشر شود رخصوصا در الواحی که در مصر و فلسطین هم قرا.مضاف الیه آ  را نای نویسد ،کرده

دید شود مجاال این بود شرح لقب بهاء و اگر ماصوصا این رعایت را می کند که مبادا تعرض اهل سنه تج

ما هم در این کااب به بهاء مطلق قناعت کنیم امید است اهل بهاء این را وسیله و بهانه نکنند و بر غرض 

رانی حال نناوده مسائل صحیحه را به این دسااویز از میا  نبرند. چنانکه عادت ایشا  است که هر کس 

ی ایشا  منحرف شد گاا  می کنند یک کفر مسلای را مرتکب شده و اندکی در اصطالحات از طریقه 

فوری هاا  را دسااویز و وسیله از میا  برد  مطالب حقه ی صحیحه می ناایند لهذا تذکر داده شد که 

اگر گفان بهاء مطلق دلیل بر بغض و غرض باشد اوال عبدالبهاء و ثانیا شوقی افندی بزرگارین مبغض و 

 که سبقت بر اساعاال این لفظ جساه اند  مغرض خواهند بود

و دیگر جاال قدم و جاال مبارك و نیز اعظم و اسم اعظم و امثالها ابدا معلوم نیست که با چه اساحقاق و 

اه مرده )یعنی کشبه چه مناسبت به ایشا  ماصوص شده؟  و با فرض اینکه خودشا  و ابناء و عائله و مرده

نیست که اینها مصداق دارد و دیگرا  هم مجبورند که اساعاال ناایند چه شا  اساعاال کنند دلیل  بهاء(

که ایشا  در موارد کثیرۀ بالصراحة اننی انا اهلل هم سروده اند الباه کسی مجبور نیست که آنچه او خود در 
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حق خود گفاه در عین اینکه خودش هم یقین بر دروغ بود  آ  داشاه دیگرا  هم با وجود عدم عقیده 

اهی کنند و آ  القاب و الفاظ را اداء ناایند و اگر نکردند دلیل بر این ناواهد بود که هاک حرمت او هار

را منظور داشاه مغرضانه سات رانده اند و چو  می دانم یکی از موارد عصبانی شد  بهائیا  و بهانه کرد  

ده است لهذا از ذکر این بر عدم قبول مسائل حقه که منکرین بهائیت القاء کرده اند هاین مورد بو

 .نشد )کوتاهی(مضایقه )جاله(جال

 خیال()فکر وسودا ،ت معرفی ناایند و ماصوصا عبدالبهاء عباسرادارند که بهاء را از خاندا  وز ثانیا اصرار

 .و وسواسی در این باب بر سر داشت و القاء می کرد که پدر جاال مبارك از وزراء دربار محاد شاه بود

مادرجا به قسای شایع شده که خیلی از مردم را به شبهه انداخاه و گاا  کرده اند که میرزا  اتئاین القا

بزرگ واقعا شاص بزرگی بوده و اخیرا رؤسای بهائی و آقایا  محارم به درجه وزرات هم قانع نشده به 

کی نویسنده اش ی اهالی امریکا القاء کرده اند که او شاهزاده بوده چنانکه در بعضی نوشاجات که در واقع

از رؤساء عکا بوده ولی صورۀ یک نفر امریکائی آ  را نگاشاه کلاه ی پرنس را در حق میرزا حسینعلی 

تکرار ناوده و به قول پروفسور براو  فقید دیگر این یک غلط کاری است که سایر مغالطات ایشا  را هم 

 خت. امفاضح خواهد س

خیلی غریب است که یک مدعی مقام روحانیت خیلی برجساه ی این قدر به شئونات ظاهره پایبند باشد  

آیا تعجب نیست که یک نفر صاحب داعیه ی الوهیت از طرفی باواهد خود را عالی نسب قلاداد ناوده به 

دم بهاء هم بر قاسااوا  پدر خود افااار کند که پدرم وزیر فال  سلطا  بوده و از طرفی پسرش عبدال

پدر مشی کرده با آ  زمینه سازی ها که ژنرال االمبی و مژرتودرپول را خساه کردند لقب )سری( از دولت 

انگلیس تقاضا کرده لقب و نشا  را عالمات مقام و شأ  خود شناخاه برای آ  جشن بگیرند و صدای ساز 

س را که عبدالبهاء با ژنرال االمبی و صاحب و طنبور بلند کرده خودناائی ناایند و عکس بردارند؟ هاا  عک

منصبا  انگلیس برداشاه در حالایکه نشا  و فرما  دولت انگلیس روی میز است اکنو  در منزل اغلب 

بهائیا  حاضر است و گویا ناایش می دهند که ها  ای اهل عالم این است عبدالبهاء که پدر خود را خدا و 

ی می کند ببینید چگونه در آساا  اعلی حاضرت ژرژ خود را ذلیل خویش را مربی و معلم روحانی معرف

 کرده و دست ادب بر سینه نهاده و به نشانی که عکس ژرژ خود را حائز است افااار می نااید. 
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می  بهائیت ملیونها خرج )یعنی آنهائی که تسلیم امر بها هساند( و ماالفینِ در واقع اگر هاه ی مسلاین

عباس افندی و عائله اش را به اهل عالم ثابت کنند به این درجه ماکن نبود و این  کردند که دنیاپرسای

که حقیقت را برای اهل بصیرت )نه اغنام( واضح و روشن می  )ملکوت بهاء( است تأییدات ملکوت ابهی

 سازد و بایست تشکر از مأمورین دولت انگلیس کرد که فی الواقع بهائیت را آ  طور که بود از پرده ی

  .!!خفا بیرو  به اهل عالم نشا  دادند

 !دین ساخاه و پری ز بیگانه گرفت            لقب سری ز بیگانه گرفت )که او(آ  کاو

 سرمایه ی تاجری ز بیگانه گرفت       آ  خانه بدوش گشت چو  خانه فروش

ب سلسله ی وزراء منسوباری برویم بر سر مطلب این اصراری که بهائیا  دارند که بهاء و خاندانش را به 

دارند و اخیرا حای به کلاه ی پرنس در حقش قائل شده اند هر مطلبی را بر اهل حقیقت روشن و مبرهن 

می سازد و کالشاس فی وسط اسااء واضح می دارد که اینا  ابدا در فکر روحانیت نبوده مادی صرف و 

 تافاده ناوده بر اثر حااقت و بالهاس  اداره، باشند و به نام روحانیت)بحت: خالص، ناب( طبیعی بحت 

معدودی هم تاکنو  قدمی چند به سر منزل مقصود رفاه اند و اال اگر اینها روحانی بودند نه کاری به وزازت 

 پدر خود داشاند و نه سلطنت ژرژ انگلساا . 

پسر محاود افندی الوسی که از علاای اهل سنت و مفای بغداد بود شنیدم حضرات انگلیسها به میل   عجبا

خود به او نشا  و لقب سری و مبلغی پول دادند و او هاه را رد کرده گفت من یک نااینده ی روحانیم و 

 با سیاسیو  کاری ندارم. 

عقیده اتباعشا  صاحب روح جوا  است و اراده دارد  برای این بود که او نااینده ی روحانیت تازه و به ،بلی

 )واین چیز عجیبی است( که مروج روحانیت و دیانت جدید در قر  بیسام باشد و ا  هذا الشئی عجاب  

حال ببینیم با این تعلقات که حضرات به شئو  ظاهره دارند و خود را وزیرزاده می شاارند این بزرگ 

 آقای میرزا بزرگ نوری در چه پایه است؟  زادگی را چه مایه است و وزارت

آئینگری و مغالطه کاری  )احیا :اوقات( هر چند میرزا بزرگ پدر بهاء مردی مسلاا  بوده و در احیا 

ا  ولی از بی ،پسرانش در حیات نبوده و ما هم نای خواهیم گناهی بر او وارد سازیم و به اناقاد او پردازیم
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تا در آتیه کسی تصور ننااید که اهل بهاء مغالطه کردند و چندا  مؤثر حقیقت و حفظ تاریخ ناگزیریم 

افااد که حای کسی در صدد کشف و بیا  حقیقت بر نیامد خصوصا بنده ی نگارنده که تاریخ حضرات را 

نیز در دو مجلد جاع و تألیف ناوده و بعدا خواهیم دانست که اساس آ  تألیف بر چه پایه و در سایه ی 

ت بوده و چگونه تحریفات در آ  به کار برده اخایار را از کف من بیرو  بردند و بزرگارین چه تأثیرا

ی شدیدتر است ازیرا لطاه ی ادبی از هر لطاه  .کردند )ایراث: میراث نهاد ( اندوه را در قلب من ایراث

 مجاال )این زما  بگذار تا وقت دگر(. 

بزرگ نوری بر خالف شایعات مناشره از قبل بهائیا  اصال  میرزا ،بنابر تحقیقات عایقه و اطالعات دقیقه

وزیرو وزیرزاده نبوده بلکه به مقام وزرات هم نزدیک نشده پدرانش که چندا  نام و نشا  و اسم و رسای 

اقع و )یعنی جزء طبقات پائین اجاااع بودند( نداشاه در نور مازندرا  میزیساه اند و در طبقه دوم یا سوم

ساه ترین مردا  این خاندا  هاا  میرزا بزرگ است که اسم اصلی او میرزا عباس چو  به بوده اند برج

نام جدش نامیده شده به میرزا بزرگ ملقب گشاه و در واقع عباس افندی عباس سوم از آ  خاندا  است. 

ده و تنها چیزی که میرزا بزرگ را از سایر مردا  آ  خانواده بزرگار معرفی کرده خط و انشاء او بو

ناساین قدمی که آ  مرحوم به سات ترقی و تعالی برداشاه قدمهائی است که در مسافرت کرما  بدا  

 الغیر. ؛طی مسافت ناوده و آخرین ترقی او هاا  بوده است 

و شرح آ  از این قرار است که چو  اهلل وردی میرزا پسر فاحعلی شاه به حکومت کرما  منصوب شد 

ئلی چند خودرا به او نزدیک کرده خط و انشاء خویش را ناایش داده تقاضای میرزا بزرگ نوری به وسا

و حای .منشی اهلل وردی میرزا شد  ،رجوع خدمای ناوده و باالخره به سات نویسندگی و انشاء معرفی شده

شنیده نشده است که مقام منشی باشی که دایر مدار ریاست کابینه حکومای است به اصطالح امروز به او 

ه شده باشد، فقط چیزی که مسلم است این است که در مدت اقامت کرما  و انجام خدمت انشاء از داد

را ایجاب و ایجاد  )مداخله هائی( طرف شاهزاده ی مذکور رجوعاتی در کرما  به او شده که دخلهائی

روزگاری ملک و آبادی شد و پس از مراجعت از سفر کرما  نسبة  ،باالخره دارای یکی دو قطعه.ناوده 

آمد و شدی  ،خوش تر از روزگار پیشین یافاه از گانامی مطلق بیرو  آمد و با درباریا  اندك آشنائی یافاه

زا میر مراسالت(  -)نوشاه هاچنانکه در منشأت .و گاهی هم سرمشقی به اطفال بزرگا  می داد.می کرد 
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قی. مناهی رتبه او این بوده است که سرمش ابوالقاسم خا  قائم مقام هم این نکاه مذکور و می توا  فهاید که

 به کودکا  بزرگا  بدهد و در مقابل اسافاده نااید. 

مرحوم سپهساالر )محاد ولی خا  معروف( دو حکایت نقل ناود که خالی از مناسبت نیست بدا  اشاره 

ی میرزا اوال حکایت ناود که یکی از تجار طهرا  معروف به حاج حسین سگ دندا  بود و کارها .شود

بزرگ نوری در دست او بود و من در طفولیت با بساگانم به منزل او آمد و شد می کردیم و ماصوصا 

عیالش در ساخان باقلوا مهارتی داشت و به هاین سبب من عشقی داشام که به منزل او بروم و کامی 

ه ۀالعین را در خانپس از مرگ میرزا بزرگ و بابی شد  پسرهایش و بعد از آنکه مدتی قر .شیرین کنم

ی خود نگاه داشاه و گرد بعضی اتهامات را به دامن خود و او و دیگرا  نشانید تا آنکه او هم کشاه شد و 

)ما وقع من هذه القبیل: چیزهایی که از قبلِ شاه تیر خورد و بهاء به حبس افااد و بعد ما وقع من هذه القبیل

رفاه او را در کاال خشم و غضب و حز  و اندوه دیدم و به روزی به منزل حاج حسین  این ماجرا رخ داد( 

هاراها  من که از من بزرگار و طرف محاوره بودند  .جاع کرد  اشیاء و اسباب سفر مشغولش یافام

قضیه را پرسیدند گفت میرزا بزرگ با آ  زحااتش اندوخاه ی گرد کرد و ملکی خرید و پسرانش 

آنها را بر اثر زشت کاریهای خود سپری کرده اخیرا با شاه و سیاست ناوانساند آ  را نگهدارند و هاه ی 

بازیشا  گرفت و با دین و مذهب شوخی شا  می آمد و اینک کارشا  به جائی رسیده که باید حکم اجبار 

 از وطن خارج شوند. 

رنده با احکایت ثانی که خودم بالواسطه شنیدم مرحوم سپهساالر چهار سال قبل از وفاتش در روزی که نگ

سید نصراهلل باقراف به منزلش رفاه بود و باقراف میل داشت او را به بهائیت تبلیغ نااید آ  مرحوم سانا  

وی را شنیده خندا  شد و گفت پدرم می گفت در منزل میرزا آقاخا  صدر اعظم بودم که میرزا حسینعلی 

ین شاه را تیر زده بودند چو  میرزا را نوری را تحت الحفظ به نزد او آوردند در هاا  روزی که ناصرالد

وارد کردند صدر اعظم بر او تغییر کرده گفت من بر حسب هم وطنی با پدرت دوست بودم و او آدم بدی 

تو به  درباری نائل شوید ولی ) منشی شد ( نبود و ماکن بود شاا جای او را گرفاه به مقام انشاء و اسایفاء

م تحریک ه و حال .که معلوم نیست چه جنونی بر سر داشاه می گرویقدری بدبات هسای که به سید باب 

 بر قال شاه می کنی 
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من به سید باب عقیده ندارم بلکه به جد او هم.. ولی فورا  :فوری جواب داد که)حسین علی نوری ( میرزا  

زبا  خود را حفظ کرد صدر اعظم هم به او تشر زد که فضولی مکن... و اشاره کرد که او را ببرید و بردند 

و پس از خروج او از مجلس و دخول در محبس صدر اعظم گفت این کلاه را میرزا حسینعلی از روی بی 

که به جد باب هم عقیده ندارد زیرا او ابدا در خط مذهب نیست و جز اسافاده هیچ اخایاری راست گفت 

 منظوری ندارد. 

این صحبت را که مرحوم سپهساالر کرد بر باقراف خیلی گرا  آمد به قسای که رنگش برافروخت ولی 

بت ر بازار صحجرئت تکذیب نداشت و من سانا  مالیای به میا  آورده باقراف را دلداری دادم و بار دیگ

گرم شد و صحبت به اینجا رسید که گفت من آقای عبدالبهاء شاا را در پاریس دیدم و از او پرسیدم که 

« جاال مبارك»حال امپراطور روس در این جنگ بین الالل به کجا می انجامد؟ گفت او فاتح است زیرا که 

ا  پس از چندی آ  طور امپراطور در حقش دعا کرده و وعده ی نصرت دادند. ولی برخالف فرمایش ایش

 و .با عائله اش منقرض شدند که دیدید من از سانا  سپهساالر خندیدم زیرا نظایر آ  را آگاه بودم

فصول آتیه ذکر خواهم کرد ولی خصوصا درباره هاین امپراطور روس اطالعاتی داشام که شرح آ  را در 

موقع بیوفائیم فرا نرسیده بود لهذا سکوت کردم و آ  روز هنوز در سلک بهائیا  منسلک بودم و  تاصور

چو  بیرو  آمدیم باقراف در حق سپهساالر دشنام گفان گرفت و هر دم می گفت پس چه طور می گفاند 

سپهساالر بهائی است؟ گفام به خیلی کسا  این نسباها را می دهند حاال شاا ماغیر نشوید و باالخره آخر 

د در حالایکه من می دانسام تاام این حرف ها صحیح و اساسی است و محبت باقراف سانا  او را باور نکر

ارم ولی باز هم یقین د.و عادت و عصبیت و حسن ظن بهائیا  نای گذارد که این گونه حرفها را باور کنند 

که حرف راست تأثیر دارد و خیلی عقیده هاا  باقراف را تکا  و تغییر داد این بود شاه ی از شرح حال 

 رزا بزرگ و پسرانش که آقایا  او را وزیر و چنانکه گفام اخیرا وی را پرنس معرفی کرده اند  می

---------------- 

 سوال ششم آيتی از آواره

خیلی الزم است اصل داعیه ی بهاء تشایص داده شود زیرا بهائیا  نه فقط در بین عنوا  نبوت و  -آیای 

نای کنند که او داعیه نبوت داشاه یا امامت بلکه اساسا در داعیه امامت انسا  را سرگردا  گذاشاه تصریح 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 31 

گاهی می گویند رجعت حسینی  ،ار ناودهزبرگ )به کار برد  جاالت فریب دهنده( ی او هایشه به مجامله

است و گاهی می گویند رجعت مسیح است و وقای غفلت کرده الوهیت را به او نسبت می دهند پس خوب 

 ا او چه مقامی را مدعی شده؟است بفهام که واقع

بلی یکی از مواقع مغالطه کاری حضرات در موضوع ادعاء است که هرگز آ  را تصریح نناوده  -آواره  

نزد هر کسی به قسای عنوا  و به تعبیری بیا  می ناایند و ما بعد از مجاهدات بسیار اصل داعیه ی بهاء 

ا  را عقیده این است که بهاءاهلل خالق آساا  و زمین و را شناخایم که داعیه ی الوهیت است و حای بهائی

مرسل رسل و منزل کاب و مکلم با کلیم است در طور اما در اباداء به هاه کس این سان را نای گویند 

اگر طرفشا  سنی یا مسیحی است می گویند رجعت مسیح است و اگر شیعه است می گویند رجعت 

ابغه ی عصر و فیلسوف است ) ( و اگر از عرفا و صوفیه و دراویش حسینی است و اگر مااد  است گویند ن

است می گویند قطب و مرشدی است از هاه مراشد مهم تر ) ( و باالخره نزد هر قومی عنوانی دارد ولی 

پس از آنکه محرم اسرار شد می فهاد که او ادعائی خدائی کرده و با یک عنواناتی که به تاسار و اساهزاء 

 العزیز کااب من اهلل»ت تا به جدیت خو را خدا شارده مثل اینکه در مراسله پسرش می نویسد شبیه تر اس

 )نوشاه ای است از روی خدای عزیز حکیم به سوی خدای لطیف مجید( « الحکیم الی اهلل اللطیف الاجید

 دعاء است واما دلیل او بر این داعیه چیست؟ گویند چهار چیز دلیل بر حقیقت او است اول هاا  نفس ا

گاا  دارند که تا کنو  کسی هاچو داعیه ای نکرده دوم نفوذ آ  ادعاء است که در عده ای از نفوس 

بشریه نفوذ کرده و او را به حقیقت قبول کرده اند سوم کلاات اوست که گاا  می کنند مثل این کلاات 

ه یک ست و این حقائق را در فرائد برا کسی نگفاه و ناواند گفت چهارم بقای اوست که تا حال باقی مانده ا

  .لفظ دلیل تقریر تعبیر و تاام کرده است و ما وز  و قیات هاه را خواهیم فهاید

----------------- 

 سؤال هفتم آيتی از آواره 

 .خوب است در این موضوع مبسوطار صحبت شود تا حقایق روشن تر از این گردد -آیای 
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داخل در این وادی نشده عنوا  مباحثه ورد و اثبات را فراموش کنیم زیرا اگر چه ما می خواسایم  -آواره 

اوال این حق علاای اعالم است و در حقیقت آقایا  علااء هم کابا و شفاها جواب این مسائل را داده اند و 

به عالوه ورود ما در این وادی باز صورت سابقه را به خود گرفاه از اصل مقصود که کشف تصنعات و 

ناهای ایشا  در اجاااعیات است دورما  می سازد بلکه بهانه ای به دست مدعی می دهد که آواره هم خیا

مثل سابقین می خواهد یک رد مذهبی در این حزب نوشاه باشد ولی از آنجا که ناچاریم از اینکه نظر 

عیه چه کیفیت را تحقیق در هر دو جبهه ی دینی و اجاااعی دینیه چه اهایت را حائز و از جنبه ی اجااا

داراست و حای بفهایم که آیا این امر خارق اوهام است و یا موجب و موجد اوهام؟ لهذا نظریه ما را مجبور 

می کند که اباداء در ادله ی مذهبی و جنبه ی دینی آ  صحبت کنیم و ببینیم این ادله تا چه درجه حائز 

وانند اساعیلیه را با بهائی کامال تاریخ حسن صباح ومقام و اهایت است لهذا معروض می داریم. اگر آقایا  

  فرمایند تصدیق خواهند کرد که ظهور بهاء عینا رجعت حسن صباح است که با هاا  اصول آو تعاق در 

و روحانیت دوباره کشف نقاب فرموده اال اینکه نفوذ حسن صباح از جایع جهات کاملار از نفوذ بهاء بوده 

و جزیرۀالعرب رسیده و در مدت یکصد و هفااد و یک سال کامال سلطنت کرده  و منطقه ی نفوذش تا مصر

است و چو  تنها عطف نظر به تاریخ کافی نیست لهذا خالصه ی نهضت اساعیلیه و تاریخ حسن صباح با 

  .وجود مشابهت با این مذهب در ذیل این عنوا  بیا  می شود

--------------------------- 

 نیرجعت حسنی نه حسی

عیلیه به وجود ابوالقاسم مهدی محاد بن عبداهلل شروع می شود و ااوال باید دانست که تاریخ اقادار اسا 

انقراض سیاسی و سلطنای آنها در زما  سلطنت هالکوخا  به وجود رکن الدین که ولد پنجم از صلب 

عیلیه در کلیه ی طبقاتش دویست و شصت و شش سال او مدت سلطنت اسا.حاصل شد  ،حسن صباح بود

 بوده و در حسن صباح و ابناء و احفاد او یکصد و هفااد و یک سال بوده. 

داعیه ی ابوالقاسم مهدی هاا  داعیه ی مهدویت است و اساداللش به اخبار و آیات ،ثانیا به موجب تاریخ 

مراد )خورشید از مغرب طلوع کرد ( « ربهاتطلع الشاس من مغ»بسیار است از آ  جاله گویند آیه ی 

شاس حقیقت است و طلوع آ  از وجود این مهدی که نامش محاد بن عبداهلل بوده مصداق یافاه و باالخره 
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پس  .شاس حقیقت مغربش چو  اسم محاد بن عبداهلل بوده و مطلع آ  نیزاسم محاد بن عبداهلل است

 ی و قائم بر حق باشد که مطلع الشاس مصداق یافاه باشد.صحیح است که این مهدی محاد بن عبداهلل مهد

این اسادالل عینا مثل اسادالل بهائیا  است که گویند مقصود از طلوع الشاس من مغربها وجود سید علی  

محاد باب است به این طریق که چو  شاس حق در سلسله ی نبویه غروب کرده و باید از آ  سلسله 

ی موعود سید باشد و چو  باب سید بوده مصداق طلوع شاس از مغرب طلوع کند پس بس است که مهد

 او است.

چنانکه مالحظه می شود فقط آنجا تعبیر به اسم پیغابر )ص( و اینجا تعبیر به نسل پیغابر شده و اال در  

 عیلی گفت نه مهدیاتعبیر مثل هم است لهذا باب را مطابق اسادالل بهائیا  می توا  رجعت مهدی اسا

عیلی را ابویزید سنی می دانند که در مقابل القائم به امراهلل، اعیلیه دجال مهدی اسااحق. دیگر آنکه اسابال

پسر مهدی محاد بن عبداهلل قیام بر ماالفت کرده لهذا به اخبار زیاد اسادالل کنند که او دجال بوده و حای 

یم ی کنند که دجال این ظهور حاج محاد کربا آیات قرآنیه نیز تطبیق ناایند چنانکه بهائیا  هم اسادالل م

ای آیاتی چند در قرآ  دار -)گناهکارخا  کرمانی بوده که بر رد باب کااب نوشاه و حای به آیه ی اثیم

که در قرآ  است اسادالل ناایند به مناسبت  ( 7جاثیه / -555شعرا /– 578این لفظ است چو  : بقره/

عیلی است و هاچنین طبقه ااین حیث هم عینا رجعت مهدی اسالقب اثیم که قافیه ی کریم است پس از 

عیلیا  اسادالل می کردند که چو  این امر در ملل ماالفه یهود و نصاری نفوذ کرده به ای اولیه ی اسا

عیلیه ادرجه ای که میسار یهودی در عهد خالفت و سلطنت نزار بن معزالدین که یکی از سالطین مقادر اسا

رسید و عیسی نصرانی ایالت مصر را گرفت بنابراین این مهدی مهدی بر حق بوده که  است به ایالت شام

ر و ب ،را ظاهر کرده «. (هر کس به کااب خودش دعوت می کند »)یعنی: «و کل یدعو  الی کاابهم»مصداق 

و  هطبق این آیه و این اسادالل بهائیا  هم گویند که چو  دعوت باب و بهاء در یهود و نصاری مؤثر شد

لهذا این دعوت از دعاوی حقه است و حال آنکه فلسفه این مسئله آ   .عده ی از آ  ها مؤمن شده اند

است که هر وقت حزبی از اسالم منشعب شد و یا تشکیالتی بر ضد اتحاد اسالم شد یهودی ها ماصوصا و 

د ات دهند و اگر باواننگاهی هم نصاری در آ  تشکیالت داخل شده اند فقط برای اینکه خود را از ذلت نج

عیلیا  هم میسار یهودی ماصوصا ایالت اچنانکه پس از نفوذ در اسا .اورشلیم را به تصرف خود در آورند

شام را خواساار شد که در منطقه ی بیت الاقدس است. و هاچنین یهودی های این عصر تا امر بابی و 
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د نشده بود اهایای به آ  نای دادند ولی بعد بهائی نفوذی نداشت و ماصوصا ندای آ  از عکا و حیفا بلن

از آنکه این ندا از آ  اطراف بلند شد بعضی از یهودی های بسیط کم عقل تصور کردند که عنقریب بهاء 

پاره ی آیات  )رندا (به سلطنت می رسد و اورشلیم را از او تقاضا خواهند کرد و از آ  طرف هم رنود

اقعه تطبیق شده بود این ها هم تطبیقی کرده به دست و پای یهود انداخاند تورات را که هزار دفعه با هزار و

و عده ای را به دام کشیدند ولی در مدت پنجاه شصت سال هر چه اناظار بردند خبری نشد. از روزی که 

 )امریکا( سامی برگزیده(  -)پسندیدهفلسطین به حیطه تصرف انگلیس در آمد و دولت بریطانی مندوب

و خیلی هیاهو در .نزدیک شد که هاه ی بابیهای یهودی برگردند  ،ا از جنس یهودی قرار دادآ  قطعه ر

و باز از جنس یهود مصدر کار شد ولی عباس افندی به زودی  .میانشا  افااد که بهاءاهلل کاری نکرد

خت اغریبی زده به هر قسم بود با مندوب سامی فلسطین طرح دوسای اند )حیله( جلوگیری کرده پلایک

است و چنا   )ماواضع( و هر روز نشره ی به ایرا  فرسااد که مندوب سامی چنین در بساط ما خاضع

است و باالخره بابی های یهودی را به جای خود نشانید با وجود این باز تغییرات حاصله  )ماواضع( خاشع

 ود ساخت و معدودی همی بعد از جنگ به ضرر بهائیا  تاام شده راه تبلیغ یهود و نصاری را نسبة مسد

از یهودی ها برگشاند آنها هم که باقی مانده اند در بهائیت با اینکه منحصر به یهودی های ایرا  است و 

نفر یهودی بهائی وجود ندارد باز اینها هم باطنا بی عقیده  555عده شا  هم خیلی کم و در هاه جا بیش از 

ت است که ایساادگی کرده اند و حای مکرر خودم از و تاسکشا  بر روی اصول اسافاده در کسب و تجار

گفاه اند ( قشری –)ماعصب در دین  فناتیکسوپریهودیا   ،یهودی های بهائی شنیده ام که در موقع تبلیغ

که اگر دعوت بهاءاهلل مطابق انبیاء صادق هم نباشد هاین قدر که تا یک درجه سبب ضعف اسالم و قوت 

ما آ  را تقویت ناائیم. و اما حکایت حسن صباح که گفایم از جهات عدیده  ما می شود غنیات است و باید

 :به موجب تواریخ معابره از این قرار است ،مشابه است با نهضت بهائیه

حسن صباح که معاصر با عار خیام و خواجه نظام الالک طوسی وزیر ملکشاه بود مردی بود مدبر و خوش  

تقریر و منشی و دفار داری بود بی نظیر بطوریکه دفاری را در خرج و دخل مالکت در مدت کای برای 

ر آ  دفا ملکشاه ترتیب داد ولی خواجه نظام الالک نگذاشت که سالم به دست ملکشاه رسد و چو 

 } به{هجری عزیات 181در سال  .حسن نزد شاه خجل و شرمنده گشت } گردید{و پراکنده )ناقص( ابار

از مذهب اثنا  ،عیلیه بود مالقات کردهادربار ری ناوده با عبدالالک بن عطلش که از دعاۀ مذهب اسا

ت ردم را شناخاه می دانسعیلیه اناقال جست و علت این اناقال این بود که حالت ماعشریه به مذهب اسا
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خصوصا در اینکه اثنا عشریه مجبورند که خود را مناظر امام  .که از راه مذهب بهار گرد او جاع می شوند

و انگیزه ای  )علتعیلیه آ  اناظار را با ادله ای که بعضی طبایع بهار به آ  مایلاحی غائبی بدانند ولی اسا

لب به نظر می رسد. که داللت دارد فرقه سازی در ایام غیبت که حسن صباح، اسااعیلی شده است بسیار جا

به خاطر این است که عده ای با مسأله امام تراشی و بت داری  -ارواحنا فداه -امام قائم موجود موعود

نوشان واژه را بر« مار»تاایل دارند که این افراد اگر وابساه سیاسی نباشند حااا از عوامی هساند که شکل 

لهذا حسن این  .است لغو کرده به یک تکیه گاه مشهود ظاهری دعوت می ناایند ی دهند( آ  ترجیح م

 طریقه را بگرفت و از ری به اصفها  شاافاه بر رئیس ابوالفضل وارد شد. 

و روزی در طی کالم او را گفت که اگر دو یار موافق یافاای سلطنت ملکشاه و خواجه نظام را بر هم زدمی 

وی کرده به احظار ادویه و اغذیه ی مقویه ی  )خبط دواغ :دیوانه( حال بر خبط دماغرئیس این سان را 

ولی حسن به فراست دریافاه چیزی نگفت مگر  .دماغ فرما  داد بدو  اینکه مقصد را اظهار کرده باشد

یدی دبعد از تسایر قلعه ی الاوت قزوین که رئیس ابوالفضل به مالقات او رفت فورا به او اظهار کرد که 

 .را به هم زدم)پادشاه( ک لِلک و مَدماغم مابط نبود و با دو یار موافق اوضاع مُ

از ترس ملکشاه ایرا  را ترك کرده به جانب مصر  175بالجاله شرح اقدامات مقدماتی او اینکه در سال  

مصر  رها( ک)امیر لشمنزلای یافت بعد از اندك زمانی بین او و امیر الجیوش ،شاافت و نزد پسر مسانصر

ن در طی ای .خصومای پدید شد و امیر مسانصر گفت که باید حسن را در قلعه ی دمیاط محبوس کرد

مذاکره برجی از بروج آ  قلعه خراب شد و حضار آ  را بر کرامت حسن حال کردند ولی امیر اعاناء 

فرسااد  شانده به بالد غربنکرده دانست که از تصادفات بود باالخره او را با جاعی از فرنگیا  در کشای ن

را به اضطراب افکنده حسن دل )سرنشینا ( و در عرض راه باد تندی وزیده کشای را به گرداب و رکاب 

محکم داشت و اضطرابی اظهار نداشت و چو  از او پرسیدند گفت موالنا خبر داده که خطری به کشای 

حبت حسن را در دل گرفاند ولی بار دیگر باد ناواهد رسید و اتفاقا هاا  دقیقه باد فرو نشست و رکاب م

به وزید  آمده کشای را از خط مساقیم منحرف و به یکی از بالد نصاری رسانیده حسن پیاده شده به حلب 

دید از فکر عوام به یک تصادفی اسافاده توا   ،و از آنجا به اصفها  رفت. این تصادفات فکر او را مدد داده

ادعای قطبیت در صوفیه، امامت در اسااعیلیه و زیدیه، بابیت در بابیه و دعاوی .)این داللت دارد که کرد

لهذا دعوت مذهبی را کامال شروع کرد و خود به  که حسین علی نوری کرد، به پشاوانه عواوم بوده است ( 
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لیه عیاجانب قلعه ی الاوت رفاه در حدود آ  قلعه منزل کرده در گوشه کنار مافی و آشکار به مذهب اسا

 .دعوت می کرد و برای خود ابدا مقامی را قائل نای شد و بسیار تظاهر به قدس و تقوی می کرد

را به اطراف قهساا  و دهات فرسااد و در اندك زمانی جاعی از دهاتی ها گرویدند تا  ) مبلّغین( یتاودع

 192این در شهر رجب شبی که فوجی از اهالی قلعه ی الاوت او را به قلعه دعوت کرده واردش کردند و 

و پس از ورود حسن این  .یعنی آشیانه ی عقاب .بود و از غرائب اینکه قلعه الاوت را اله الاوت گفاندی

 .مطابق آمد با سال ورود او به قلعه )ابجد( را با نام او تطبیق کرده حای حروف اله الاوت به حساب جال

 ات بلکه کرامت حسن قرار دادند  لهذا این تطابق لفظی و معنوی را قسای از برها  عظ

حال تا هاین اندازه مالحظه کنیم که چه شباهای با حال بهاء و بهائیا  دارد؟ پوشیده نیست که هاا  قسای 

که حسن صباح از منشیا  درباری بود که پیوساه برای وزارت کوشش می کرد بهاء و برادر و پدرش نیز 

چنانکه قبال ذکر شد و هاا  قسم که حسن پس از نومیدی از منشی بودند و آرزوی وزارت می ناودند 

وزارت راه جاع کرد  عوام را به دعوت مذهبی پیدا کرده بود بهاء هم قبل از طلوع باب با هر مرشد و 

قطبی معاشرت و مالقات کرده می خواست یک مقامی را احراز نااید ولی بعد از طلوع باب پیروی وی را 

یش بهارین راه دانساه به نداشان عقیده ی مذهبی این مذهب نوظهور را غنیات برای نیل به مقصود خو

شارده به تبعیت و ترویج آ  قیام ناود. و هاا  قسم که بعضی تصادفات روزانه فکر عوام را ماوجه به 

 حای در .کرامت حسن داشاه بود عینا پاره ای تصادفات عادیه بهاء را محل نظر معدودی از عوام قرار داد

ا با چو  بهاءاهلل ر»باب کشای و انقالب دریا آقا محاد رضای قناد بهائی در جزوه های تاریاش نوشاه که 

حضرت بهاء اهلل  ،بسیار دریا مضطرب بود ،هاراهانش به کشای نشانده از کلیبولی حرکت دادند

مودند ی فرموده فرخوب است کشای غرق شود و بگویند بابیها را در دریا غرق کردند بعد تأمل:فرمودند 

و گویا بهاء هاا  کلاه حسن را که گفت موالنا خبر داده که خطری به کشای نای « ابدا غرق ناواهد شد

 بلها ( ) الهایرسد به خاطر آورده قلب خود را محکم ناوده این کلاه را گفت و این مصونیت کشای را آ  بُ

از کرامت جاال مبارك  )منبعث: برآمده( بعثایرانی که هاراه بودند و دریا و کشای ندیده بودند من

ولی  .شاردند  و حای بهاء در نظر داشت که عینا مثل حسن صباح اول به مصر برود و نفوذی پیدا کند

روزگار با او موافقت نکرد زیرا از سلیاانیه خیال داشت با ابوالقاسم هادانی به مصر رود و اقبال مساعد 

 .شاه شد و بهاء تنها مانده مجبورا به بغداد مراجعت کردنشده ابوالقاسم از دست دزدا  ک
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و هاچنین وجه مشابهای که در نوع دعوت حسن صباح با بهاء است در اینکه حسن از خود اظهاری نکرده  

تاام را دعوت به موالنا می کرد هکذا بهاء تا دوازده سال هر چه دعوت می کرد به امر باب دعوت می کرد 

ا ماوجه شاص غائب می کرد تا چند نایجه بگیرد یکی آنکه هر جا به چنگ مسلاین و گاهی هم انظار ر

ور ) منظها افااد بگوید مقصود از شاص غائب هاا  حجة بن الحسن است )ع( دیگر آنکه هر جا دچار ازلی

برادرش یحیی صبح ازل است که بنابر وصیت علی محاد باب به جانشینی او و رهبری بابیه اناااب شده 

 و باالخره گفت:  .شد بگوید مراد ازل است د( بو

و دیگر آنکه در تطابق اعداد و  .در وجودم غایب بود و اینک ظاهر شد« شاص حقیقت»خودم بودم که 

حساب جال طابق النعل بالنعل رویه ی بهائیا  است که بکردند یک کلاه ی را که تطابق لفظی دارد در 

آ  را محل اسادالل قرار دهند و حای گاهی  ،عدد و حساب با اسم رؤساء یا اماکن آنها یا سال طلوعشا 

 اری برویم بر سر تاریخ. ب .به چهار عدد کم و زیاد هم اهایت نای دهند

حسن بعد از ورود به قلعه حیله ای اندیشید و با مکری غریب آ  قلعه را مالک شد و آ  این بود که به 

صاحب و مالک و حاکم قلعه مهدی علوی نوشت که به قدر پوست گاوی از این قلعه را به من بفروشید به 

بر قبول خود امضاء نوشت پس حسن پوست گاوی  و مهدی از مکر و فکر او غفلت ناوده.سه هزار دینار 

را تساه های باریک ساخاه به دور تاام قلعه کشید و آ  را به سه دینار خریده مهدی را از قلعه بیرو  

 کرد. 

در این قضیه هم یک وجه تناسبی هست زیرا اکثر باغها و خانه ها و ملکهائی را که بهاء مالک شده به تدبیر 

هاء اگر عینا مثل مالکیت حسن در قلعه الاوت نیست ولی تقریبا شبیه است یعنی با خود و پسرش عبدالب

بوده مثل باغ فردوس و باغ رضوا  و مزرعه ی  ) بی نظیر، بی مانند( پول کم و به تدابیر عدیاةالنظیر

 رعدسیه که اال  دارای بیست خانواده رعیت است و هر ساله دخل هنگفای می آورد و هکذا بیت عبود د

عکا و اماکن و اراضی حیفا حای خانه ی بغداد که الیوم بهائیا  آ  را بیت اهلل می دانند و حضرات از میرزا 

موسی جواهری به هاین تدبیر گرفاه اند بالجاله در مالکیت بهاء و حسن صباح هم وجود مشابهت بسیار 

اوده در باطن از هیچ فانه و است و کم کم تاام حدود رودبار را ماصرف و در ظاهر تظاهر به تقوی ن

فسادی فرو گذار نای کرد برای پیشرفت مذهب و مقصد خود تا وقایکه تقریبا به سلطنت رسید و کارهای 

مافیانه او بسیار است که او را مجال ذکر نیست و طالبین به تاریخ حبیب السیر و روضة الصفا و تواریخ 
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 .وس از دست فدائیا  و تررهای حسن صباح کشاه شده اندسایره رجوع فرمایند تا بیابند که چه مقدار نف

مجاال چهار قسم ترر داشت و گویا تأسیس ترر از او شده قسای را امر می داد بزند و بکشد و فرار کند 

قسای بزند و بکشد و بجنگد و فرار کند قسای بزند و بکشد بجنگد تا کشاه شود و قسای بزند و بکشد و 

 ه شود. بایساد و بدو  جنگ کشا

) قوم الدین، ابوعلی حسن بن ابی چنانکه از تاریخ معلوم است باالخره حسن به قال خواجه نظام الالک

الحسن علی بن اسحاق عباس طوسی ملقب به رضی امیرالاومنین وزیر ودانشاند دورۀ سلجوقیا ، در 

ده موفق ش ال رسید.( به دست یکی از فدائیا  حسن صباح به ق 161نوغا  طوس والیت یافت. در رمضا  

یکی از تررهای خود ابوطاهر اوانی را بر قال وی گااشت و نائل آمد و این قضیه را با اقدامات بهاء هم وجه 

زیرا بهاء در ابادا اراده داشت در قضیه ترر بر قدم حسن صباح برود ولی به واسطه  .تشابه است و هم تباین

ر زد  چنانکه تی .به تعالیم اخالقی شروع کرد ،را تغییر دادهکارها بر وفق مرام نشد به زودی صورت کار 

به ناصرالدین شاه مسلم است که از دساور بهاء بوده و محاد صادق تبریزی و حضرات دیگر به اشاره ی 

وی کار کردند ولی شیخ عظیم هم دخالت داشاه و بعد از قال آنها بهاء میدا  را برای حاشا باز دیده کامال 

هی ر به میدا  آمده مناواما بعد از این مقدمات باز می بینیم هر جا قافیه تنگ شده پای تر .تحاشی ناود

یکی از آ  مواقع در بغداد است در  .در حق کسانیکه باواند غالب شود و چشم دیگرا  را هم بارساند

ن جاله یا  و مقضیه ی میرزا علی پسر حاج محاد تقی تبریزی و شرح این قضیه به طوری که قدماء از بهائ

آقا محاد حسن خادم و حاج علی یزدی و عبدالصاد روایت کردند و در خود حیفا از آنها این روایت را 

گرفاه و در هاه جا از پیر مردا  بهائی پرسیدم و تصدیق کردند. این است که میرزاعلی در اباداء از 

 نه ی بهاء را در دل گرفاه مالحظه ناودبابیهای پر و پا قرص بود ولی در بغداد مازلزل شد به طوریکه کی

که هر چه تبریزیا  بدبات جا  فشانی کرده اند در راه هوی و وهم بوده لهذا یا قصد قال بهاء کرد و یا 

کلاه ی نامناسبی بر علیه او گفاه چو  هر دو را روایت می کنند لهذا دو نفر یکی آقا علی پدر عبدالصاد 

 ش کردند.حرر کرده در بازار مجروام او را تو دیگری حاج عباس ن

شبانه روز بهاء کس نزد او فرسااده به او  در این یک.شبانه روز از این جها  در گذشت  و پس از یک 

پیغام داد که اگر ضاربین و قاتلین را نشا  ندهی از تقصیر تو می گذرم دیگر معلوم نیست که او دسارس 

به  .امیدی بر حیات خود داشاه و ترسیده است که دوباره مباال گرددنیافاه که هاه قاتلین را نشا  دهد یا 
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کرد و اراده داشت توپ به  )شدت به خرج داد ( هر حال پس از مرگ او عار پاشای والی خیلی تشدد

 ولی پس از زحاات زیاد کار به تبعید آ  دو نفر قاتل معلوم مناهی شد. ،خانه ی بهاء ببندد

د  محاد ابراهیم نام در شط که بهائیا  به ازلیها و ازلیها به بهائیا  نسبت قصه ی دیگر قصه ی غرق ش 

می دهند و اهلل اعلم و دیگر قال دبا  بابی است که عینا این دو طبقه به هم نسبت داده اند در هر حال 

 بساط ترری در بغداد منبسط بوده. 

ه دو های بهائی و آنها پنج نفرند کقضیه ی دیگر قضیه ی کشاه شد  ازلیها مقیم عکاست به دست ترور

دفعه ترر شدند دو نفرشا  را در اباداء اسااد محاد علی سلاانی و یکی دو نفر دیگر مافیانه کشاه در 

شکاف دیوار خا  عکا مافی کردند و سبب قالشا  این بوده که به کلیم برادر بهاء جسارت کرده گفاه 

ز ایرا  می طلبید و به ما بهره نای دهید بالجاله بعد از مدتی عفونت اند پولها را به مکر و حیله و شارالتانی ا

آنها سبب کشف شد ولی دکاری را که معلوم نیست به پول یا گول فریب داده نزد حکومت فرساادند و 

او شهادت داد که آنها از مرض وباء مرده اند و چو  این قضیه کشف نشد دفعه ی دیگر هاا  تررها حاله 

ر دیگر را که سید محاد اصفهانی و رضا قلی تفرشی و محاود خا  کج کاله بودند و اسرار برده سه نف

بهائیا  را آشکار کرده بودند و نزدیک بود کامال بر اهل عکا معرفی شوند در وسط روز در خانه شا  

نست اکشاند و در این قضیه خود عبدالبهاء عباس هم هاراه بوده و مباشرت قال ناوده ولی حکومت ناو

ه ک هفااز آنها اقرار بگیرد لهذا آنها را نفی کرد مگر بهاء و عبدالبهاء که هر دو را حبس کرد و حای ی

 .حبس عباس افندی طول کشید 

اینها از قضایای مسلاه است که احدی بی خبر و منکر نیست حای در وقایکه من کااب تاریخ برای این  

لحنی بسیار خفیف که به عالم بهائیت زیاد برناورد نوشام ولی  طایفه می نوشام بعضی از این حوادث را با

بعضی از ماعصبین خوششا  نیامد و گفاند تاریخ بهائی لکه دار می شود و عبدالبهاء هم اجازه بر درجش 

لهذا در موقع طبع آنها را ساقط کردم و این است یکی از مواقعیکه من خود به غلط بود  کااب  ،نداده

خالصه شبهه ای نیست که بهاء کامال از روی نقشه حسن صباح کار کرده و باید  -می کنم  تاریام اعاراف

او را رجعت حسنی خواند ولی مقاضیات وقت او را مهلت نداده که از رتبه ی اولی که تصرف در افکار ساده 

رو  و عائله او بیی عوام است تجاوز کند و به مقام سلطنت برسد اما هیچگاه این فکر از مغز و دماغ فامیل 

ه ی آتیه دیگر تا مقاضیات ازمن .فرصاند )اناهاز: فرصت یافان، مناظر بود ( نرفاه هاواره در فکر اناهاز
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چه کند اال اینکه از این به بعد گاا  ندارم که باوانند حائز مقامی شوند و خودشا  هم شاید می دانند و از 

آتیه خود می کوشند زیرا هنوز یک خط مساقیای در مشی این است که به تاام حیل به جاع مال و تأمین 

 .پیدا نکرده اند مگر.... خائنانه به راه سیاست

گویند سلطا  سنجر با حسن صباح به محاربه برخاست و حسن می دانست که تاب مقاومت او را ناواهد  

طا  نصب کرده داشت لهذا مکری اندیشیده یکی از محارم او را بفریفت و او کاردی به زیر سر سل

صبحگاها  شاه آ  را دید و بهراسید و خواست قضیه را مافی نااید تا خودش کشف شود پس از چند 

روز حسن پیغام داد که اگر ما قصد ضرر تو را داشایم آ  کارد را به جای زمین سات بر سینه ی نرم تو 

 .قرار می دادیم

آ  حدود قلعه نسازد و تبلیغات مذهبی نکند این شد که سلطا  سنجر صلح کرد به شرط آنکه حسن در  

کرارا به  .امام فار رازی بیا  خواهیم کرد ) ترساند ( نظیر این قضیه و قضیه ای که بعدا در کیفیت انذار

صورتهای دیگر از بابیها و بهائیها بروز کرده که وعاظ و ذاکرین را در هر بلدی تهدید کرده در کوچه های 

ه اند و او را از رد و بیا  حقائق منع و منصرف ساخاه اند. ولی خوشبااانه در این خلوت انذاز به قال کرد

 الل می سپرند. حسنین اخیره این قدرت هم از ایشا  مادرجا سلب شده و از هر جهت راه فنا و اضا

درگذشت و کیا بزرگ را ولیعهد  5 156ع  58خالصه چو  دوره ی اقادار حسن بسی و پنج سال کشید در 

و دهدار ابوعلی را وزیر او ساخت و کیا بزرگ هم تظاهر به تقوی می کرد حای به ظواهر شرع از ،ده کر

نااز و روزه و حضور در جامع اقدام می ناود ولی در سر سر در پرده ی خفا به ترویج مبادی پدر خود به 

ا مفای و هد او شده ظاهرا بتوسط مکاتیات و تبلیغات ساعی بود. عینا مثل عباس افندی که بعد از بهاء ولیع

قاضی اسالم آمیزش ناوده کامال تظاهر به ماابعت شرع اسالم ناوده به نااز اهل سنة حاضر و هر جاعه 

.)مسیح اهلل رحاانی مبلغ بهائیت در کااب چرا از بهائیت در جامع برای اساااع خطبه و نااز جاعه می رفت

قدغن اکید بود از او و پدرش که در بالد اهل سنة ابدا تبلیغ و  برگشام اشاره لطیفی در این زمینه دارد ( 

نشود ولی در بالد دور دست مثل ایرا  و هند دعاۀ و مبلغین فرسااده به ترویج شرع و مبادی خود می 

 کوشیدند. 
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اجاهر: )مپس او ماجاهر  .ریاست رسید به پسرش که او را علی ذکره السالم گفاندی ،بعد از کیا بزرگ

به فسق شد و برخالف پدر و جد خود که بی نهایت به کسی که عادا کار و عال خود را آشکار سازد.( 

هرگونه عیش و عشرت و فجور ه او بالعکس قیام ب،حفظ ظاهر می کوشیدند و باطن خود را می پوشیدند 

عیلیه به مالحده او طایفه ی اسامی ناود و در واقع بدرقه ی انقراض را او طلوع داد به طوریکه در دوره ی ا

مشهور شدند و احدی را شبهه نااند که سیئات اعاال در این طبقه بود و اینک منکرا  خدا(  -) جاع ملحد

 آشکار شده. 

نای دانم در اینجا توضیح الزم است یا هاه کس می فهاد؟ با اینکه به طوری زمینه روشن است که گویا 

جه اسانااج ) اسانااج: نای ود این گاهی ذهن ها حاضر نیست و ماکن استحاجت به اشاره هم نباشد با وج

 پس می گوئیم که عینا دومین خلیفه ی بهاء شوقی افندی که حای در ؛نایجه نکندخواسان، نایجه گرفان( 

خالفاش هم سان می رود مثل دومین خلیفه ی حسن صباح به مجرد وفات عبدالبهاء قیام بر فسق و فجور 

طوری عیشهای او در مسافرتهایش به شهر انارالکن و سایر شهرهای سویس و کلیه به طرف  ناوده به

)قاصرات الطرف یعنی زنا  پاك چشم ونجیب که به شوهر خود اروپا و دست درازی با قاصرات الطرف

مسلم شده که مگر کسی منکر سفیدی ماست و سیاهی ذغال شود این قضیه  به مردی دیگر نگاه نکنند.( 

هم انکار تواند وگرنه قضیه قابل انکار نیست. بلی قابل تأویل است آنهم به دو صورت یکی هاا  که در  را

اباداء شهرت داده بودند که آقا برای دعا و مناجات به طرفی سفر کرده اند و دوم آنکه در آخر به کلاه 

 .هر چه کنند مااارنددند که ایشا  تشبث کر هر کاری انجام دهد می تواند( «) یفعل ما یشاء»ی 

م علی ذکره السال)پیروا  ( اتباع  ،در این است که با وجود تجاهر به فسق )غرابت: عجیب( ولی غرابت 

به طوری در حق او غلو کردند که شاص او را )علی ذکره السالم لقب پسر کیا ولیعهد حسن صباح است( 

سوی امام بودند و از این وقت خود امام شدند به  )دعوت کننده( امام خواندند تا این وقت صباحیا  داعی

زیرا هر کار بدی که امام ماصدی شود  .و ادله ای را پیدا کردند که فسقهای علی ذکره السالم مشروع است

امت و ظهور او را قی ،بدی از آ  برداشاه شده آ  بدی به خوبی مبدل می گردد بالجاله صباحیا  او را قائم

قای است که مردم به خدا می رسند و تکالیف برداشاه می شود و به خدا هم نای شاردند و گویند قیامت و

رسند مگر به واسطه ی مظهر او اینک مظهر او علی ذکره السالم است و مردم به خدا رسیدند و تکالیف 

 ی تکلیف را اعال  کرد و روزه )از میا  رفان( برداشاه شد و او خطبه ای خواند در الاوت قزوین و ارتفاع
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و امر داد آ  روز را عید بگیرند و ساز بنوازند و به عشرت پردازند. دیگر تطابق این  .رمضا  را افطار ناود

قضایا با آنچه در حق بهائیا  از اباداء تاکنو  دیده و شنیده شده با خود قارئین است بلی چیزی که ذکرش 

با یفعل ما یشاء مالزم است یعنی انکه به عهده ی من است این است که اهل بهاء می گویند معنی عصات 

خال  ،ولی امر مرتکب شود صواب است و اینها عباراتی است که عینا خودم در مصر از سید یحیی هر چه را

سعی می کرد که به مردم بفهااند که هر چه او می کند ولو بد  ،مادر شوقی افندی شنیدم و او به کاال جد

)بدو  تأمل و و از بس این زمزمه در من تأثیر کرد بالبدیهه باشد خوب است و مانع عصات او نیست

 این رباعی را ساخام: اندیشید ( 

 گر یفعل ما یشاء عصات باشد

 شرطش نه باناساب و نسبت باشد

 تنها نه ولی امر را بلکه مرا

 با هر که از آ  بهره و قسات باشد

 و شاعر عرب نیز نیکو گفاه است:

 عرضه اذا لارء لم یدنس من اللوم

 فکل رداء یرتد یه جایل

 و ا  هو لم یحال علی النفس ضیاها

 فلیس الی حسن الثناء سبیل

 ترجاه : هر گاه انسا  از مالمای جامه اش آلوده نباشد هر لباسی که بپوشد زیباست(-2)

اهی رواگر او گناه را برنفس خود حال نکند) یعنی خودش را توبیخ نکند( او را به سوی ثنای نیکو  -1)

 نیست .(
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راسای حکایت غریبی است که بهاء چو  مالحظه ناوده است که نای تواند از عادت بشریه بگذرد و البد  

بجائی بر می خورد که منافی عصات است و عصات شرط عاده ی انبیاء لهذا عصات را به این معنی بیا  

   نیست و اسادالل کرده که هر یککرده که انبیاء مظهر یفعل مایشائند و هر چه کنند مانع عصات ایشا

حال من در این موضوع اظهار عقیده ای .از انبیاء کارهائی کرده اند که به صورت گناه و ماالف شرع است 

نای کنم و میل ندارم در این وادی وارد شوم که انبیاء چه کرده و چه نکرده اند و آیا مراد از تعبیر بهاء 

با وجود یک هاچو عقیده ی مزخرفی باز در کااب اقدس تصریح کرده چیست اال اینکه می گویم که بهاء 

یعنی برای مظهر امر شریکی در عصات نیست و خالصه « لیس لاطلع االمر شریک فی العصاة»است که 

فارسی آ  این است که فقط خود بهاء است که هر کار می تواند بکند و هیچ عالی مانع عصات او نیست 

این رتبه و مقام را ندارد و شریک در این مقام نیست اما بهائیا  بنصوص کااب  بعد از او هیچ احدی حق

خودشا  هم نایسااده بعد از بهاء عینا این مقام را در حق عباس افندی هم قائل شدند به طوری که هر 

کس خواست آ  آیه کااب اقدس را باواند گفاند کافر و ناقض شده و چو  دیدند پیشرفت کرد حاال این 

ضیه را در حق شوقی افندی شروع کرده صریحا می گویند او سهو و خطا و گناه نای کند و هر کار بکند ق

مااار است و او مظهر یفعل ما یشاء است و البد این مقام الی االبد در عائله او هم خواهد ماند زیرا مقام 

فه و قین دارم که انقراض این طایوراثت او می گویند نسال بعد نسل است به این قاعده این بنده نگارنده ی

این امر به عللی که یکی از آ  این مقامات شوقی افندی است شروع شده و اگر علی ذکره السالم تا صد 

سال بعد از خودش امرش دوام کرد بنده را گاا  است که این علی ذکره السالم که نامش شوقی افندی 

را در خود و اوالد خود به سبب هاین اعاال و عقائد  است تا پنجاه سال نای کشد که انقراض امر بهائی

امروزه خود و اتباع و اقاربش ماصدی شده و خواهد شد و اگر نشد باید گفت دنیا سیر قهقرائی دارد و 

ترقی عقول مطلقا دروغ بلکه معکوس است زیرا من بر آنچه می نویسم چنا  یقین دارم که اگر تاام اهل 

 به چیز دیگر قائل ناواهم )جاع فهم( کنند بنده جز به علت اوهام و نقص افهامعالم به این آساا  سجده 

 شد.

ع بعضی از اتبا )رهبر سوم فرقة حسن صباح( اما قصه امام فار رازی این است که در عصر ذکره السالم 

ه عیلیاامام فار رازی را به خود نسبت داده در میا  مردم شایع کردند که فار رازی به عقیده ی اسا ،او

است  وذ ()صاحب نفرا که می بینند مانفذ )دانا( یریحرِمثل بهائیا  که هر وزیر و دبیر و فاضل نِ،داخل شده

باری چو  امام فار رازی آ  سان  .او را به خود نسبت می دهند اگر چه به غاز و لاز و اشاره و رمز باشد
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الم لهذا علی ذکره الس .عیلیا  آغاز کرداطعن و لعن بر اسا ،را باز شنید از کثرت تغیر به منبر بر آمده

پس از هفت ماه ،یکی از فدائیا  خود را فرسااد تا مدت هفت ماه در ری با فار رازی معاشرت کرده 

ه مأمور بلک .در خانه بر او حاله برده بر سینه اش نشست ولی او را نکشت زیرا اجازه نداشت ،مجال یافاه

که  :ائی گفتو آ  فد.خره بعد از گفاگوی بسیار قسم یاد کرد که دیگر بر منبر بد نگوید باال .تهدید بود

موالنا به شاا سالم رسانیده و گفاه است ما از سانا  عوام که بی دلیل حرفی بگویند اندیشه ی نداریم ولی 

 .دزر و یا به خنجر فوال از کالم امثال شاا در پرهیزیم و ناگزیر از آنیم که شاا را عالج کنیم یا به سیم و

پس دست برد در کیسه ی خود و سیصد و شصت مثقال طال، از جیب بیرو  آورده به امام فار رازی داد 

و گفت هر ساله این مبلغ از دیوا  اعلی به شاا خواهد رسید و تا مدتی بر حسب قرار داد آ  مبلغ را توسط 

که  و روزی یکی از تالمذه اش گفت.امام ثروتاند شد  رئیس ابوالفضل به امام می رسانیدند و به این سبب

عیلیه تغییر داده اید امام خندیده گفت زیرا برها  قاطع از آنها دیده اچرا شاا لحن خود را در حق اسا

 }منظور فار رازی خنجر زیر گلویش بوده است {.ام.

هب پدر را ترك کرده خالصه بعد از علی ذکره السالم پسرش جالل الدین حسن ولیعهد شد ولی مذ 

ینیم تا بب»مسلاا  شد و کاب پدر و اجداد خود را بسوخت و یازده سال به پاکی و آزادگی سلطنت کرد 

ناود و بعد از آنکه به مقر  )اباداء( اما پسرش عالءالدین تجدید مطلع« رجعت این قضیه کی می شود

ها که از فسق و فجور لذتی برده بودند سلطنت نشست شیوه ی اجداد خود را در الحاد پیشه کرد زیرا آن

به ترك این مذهب مایل نبودند و در فکر عالءالدین که طفل بود تصرف کردند و شیوه ی دیرینه را تازه 

راسای مناسب است در اینجا بگویم یک وقای خودم از عبدالبهاء شنیدم گفت اگر ما باواهیم  -ناودند 

دارید دست از ما بر امی شوند؟ بعد اندك تأملی کرده گفت باباین آئین را ترك کنیم آیا احباب راضی 

باز تأملی کرده گفت واهلل رها نای کنند  .آخر ولاا  کنید .واهلل شوخی کردیم .نزده باشیم ،حرفی زدیم

اگر ما رها کنیم احباب رها نای کنند زیرا هر کدامشا  مقصدی دارند )بعد از ده سال حال مصداق کلاه 

ینم که حای شوقی افندی میل ندارد در حیفا بااند و ریاست مذهبی داشاه باشد ولی بابیهائی ی او را می ب

ا فصد زیر )مابط: دیوانه(شد؛ که لذت برده اند ابدا دست بردار نیساند( عالءالدین پس از چندی مابط 

رفی و از ط .خو  بسیار گرفت و مرض دماغی پیدا کرد ،بیجائی بدو  اجازه ی طبیب کرده)فصد: رگ زد (

آخر هم در حالت مسای بود که  ،حاصل کرده )جنونی که از نوشنده شراب دیده می شود( جنو  خاری
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به تحریک پسرش رکن الدین از دست حسن مازندرانی کشاه شد و شاس الدین ایوب طاووس در مرثیه 

  .گفاه است )شوخی( اش به طور مطایبه

 چو  به وقت قبض روحش یافت عزرائیل دست 

 تا خاارش بشکند )قاطریر: روز سات و تاریک( برد سوی قاطریرا 

 کاسه دارا  جهنم آمدندش پیش باز 

 تا نشاط دوست کامی در کنارش بشکند

به ترتیب مفصلی که در تواریخ درج است دوره  ،سااره ی نکباشا  طلوع کرده ،بعد از جلوس رکن الدین

ت که عیلیه اسارسید و رکن الدین آخرین سلطا  اسا ی سیاسی این سلسله از دست هالکوخا  به اناها

مدمر: )به قدرت آ  سلطا  مقادر مسار و مدمر )جاع قلعه( بعد از تسلیم در دست هالکوخا  تاام قالعش

 گشت. نابود( 

باشد داعیه ی  تحجاز این جاله که ذکر شد معلوم توا  داشت که اگر فقط داعیه ی مهدویت دلیل  

ا اخبار و اگر تطابق ب اد بن عبداهلل که قبال ذکر شد مقدم است بر داعیه ی باب و بهاءابوالقاسم مهدی مح

گفایم که آنها هم عینا مثل بابی ها و بهائیها اخبار و آیات ماشابهه ای را گرفاه با  ،باشد تو آیات حج

اشد ب مباذل( )و شاید در بعضی مواقع اسادالل آنها کاار مساهجن .ظهور مهدی مذکور تطبیق داده اند

آ  بوده ام به قدری مساهجن و مهوع  )تشریح کننده( زیرا اسادالل بهائیا  به طوری که خودم مدتها حالج

:}سالم اهلل علیها { ) اشاره به لوحی است که از وصف خارج است مثال نصف از لوح فاطاه )قی آور( است

نازل شد واسامی دوازده تن اماما  در آ  درج بود. آیای این  –سالم اهلل علیها  -که بر حضرت فاطاه زهرا

وح را به ل –علیه السالم  -حرکت اسااعیلیه را تقبیح می کند که چرا امامت اماما  تا حضرت امام صادق

ه و ب ،را ساقط کرد  را حجت نای دانید(  –ارواحنا فداه  -اساناد می کنید ولی از آ  حضرت تا امام زما 

 .ش اسادالل ناود  امری غریب استنصف دیگر

یا عدد فال  اسم و فال  سنه را با فال  کلاه مطابق کرد  یک امر عادی است که در هر موضوع ماکن  

رفاه عیلیه گاو باالخره این طریقه از اسا .گویا  نه چیز دیگر ااست و این صنعت شعری است و رویه معا
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داعیه ی  )باطل کننده( در هر حال وجود آ  طایقه مبطل شده است و چو  آنها مقدمند پس آنها حقند و

  .باب و بهاء است

--------------------------- 

 سؤال هشتم آيتی از آواره 

 .خوبست از ادعاء گذشاه دومین دلیلشا  را بشناسیم -آیای  

دا وجود می کنند ابلهذا می گوئیم با اینکه نفوذی که به آ  اسادالل  -دومین دلیلشا  نفوذ است  -آواره 

 ،ندارد و به قوه ی اشاعه کذب و دروغ و قیل و قال و هو و جنجال می خواهند خود را ذی نفوذ قلاداد کنند

عیلیه و خصوصا این طبقه ی مذکوره یعنی حسن صباح و انفوذ اسا ،باشد تمعهذا اگر نفوذ حج

عیلیه امذهب بهائی بالنسبه به مذهب اسااو هزارا  درجه از بهائیا  بیشار بوده حای بر  )فرزندا (احفاد

اطالق نفوذ نای شود زیرا نفوذ چیزی را گویند که بر مال گفاه شود و اقوال معارضین هم شناخاه بشود و 

با وجود آ  کالم مدعی علیه پیدا کند و نفوذ و سلطه اش طوری بشود که زمام حکم را در دست گیرند نه 

میدانشا  آمد ایشا  میدا  را خالی کرده در خلوتاانه ها رجزخوانی  به )ماهر( اینکه هر جا مردی مبرز

امری که در هر صورت بعد از هشااد .کنند و به خدعه کاری پرداخاه در افکار مردما  ساده تصرف ناایند 

سال در هیچ جای دنیا حای در آزادترین ماالک عالم ناواند علنا خود را معرفی کند نفوذ ندارد من خودم 

روپا و در مصر و سوریه بودم خدا را به شهادت می طلبم که آنچه از نفوذ خود خبر می دهند دروغ در ا

ا را و هاه اینه .ی ندارنداو عده  ،صرف است و در هیچیک از این نقاط حای امریکا کاارین نفوذی نیافاه

 انشاءاهلل در مقام خود خواهیم فهاید.

  تا جزایر عرب و مصر تاام را در حیطه ی اقادار داشت و سلطنت اما نفوذ حسن صباح این بود که از ایرا 

می کرد و با وجود چنین نفوذی اسادالل به نفوذ او نشده که این نفوذ دلیل بر حقیت است خوب است 

بهائیا  مقصود از نفوذ را بیا  کنند که آ  نفوذی که دلیل بر حقیت آنها است کدام است؟ اگر نفوذ به 

ام شنید  است اوال این لغای است که مگر بهائی ها معنی نفوذ را از آ  بفهاند و اال این کشاه شد  و دشن

های هندوساا  هم سالها است هاینطور کاک می خورند و کشاه می  کیا سلغت این معنی را ندارد ثانی

جا بی  اشکال در این است که ما از هاه .خود بر نای دارند)واهی( ست از عقیده ی سایفه ی دشوند و 
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بر کل می دانیم ) ( خالصه این موضوع از بس مهال  )آگاه به حاضر وغائب(خبریم و خود را مطلع و مهیان

 است یعنی هاین قدر که تحج ،است نای توا  در آ  بحث کرد پس به حال خود بااند و اگر گویند بقاء

د سال عیلیه نهصاباز طایفه ی اسا .سالی چند دوام کرده و به کلی معدوم نشده دلیل بر حقیقت آ  باشد

است بدو  رسایت وجود و بقاء دارند و به وظائف خود قائاند و طایفه ی دیگر طایفه ی درزی مذهبند در 

لبنا  که آنها هم مذهب ماصوصی دارند و اسراری دارند که قریب نهصد سال است آ  اسرار بین 

و بقاء میرزا غالم احاد قادیانی است که فزو  از چهل خودشا  محفوظ مانده و از هاه مهاار داعیه و نفوذ 

و پشت ایشا  را به طوری  ،سال است داعیه ی رجعت مسیح دارد و بقاء و نفوذش از بهائیا  در گذشاه

شکساه که امروزه او را بزرگارین رقیب خود می دانند و اگر بهائیا  لیاقت فطری داشاند بعد از این داعیه 

وقوع تصنع و کذب در امر مذهب قائل شده از این موضوع صرف نظر می کردند. اگر  ی قادیانی به امکا 

دقت کنیم می بینیم از صدر اسالم تا کنو  زیاده از بیست نفر داعیه ی مهدویت کرده اند بعضی نفوذشا  

ی را ابعضی احکام جدید داشاه اند و بعضی نداشاه اند بعضی ادله .بیشار از بهائیا  بوده و بعضی کاار 

 پس آ  مزیای که در داعیه ی باب و بهاء است .توانساه اند از عقل و نقل ترتیب دهند و بعضی ناوانساه

 کدام است؟ 

یکی از عنوانات بهاء رجعت مسیح است که در زیر هزار پرده زمزمه آ  را داشاه عاقبت هم جرئت 

ندی به من سفارش کرد که در لند  با علنا آ  را ابراز ناایند حای شوقی اف ،نکردند در اروپ و آمریک

هر کس صحبت کردید نگوئید بهاءاهلل پیغابر است و عنوا  مذهبی دارد بلکه بگوئید حکیای است که از 

مشرق ظاهر شده و تعالیم و مبادی صلح و سالم آورده )در حالای که این هم نیست( اما غالم احاد قادیانی 

ه ادله اش از ادل ،و دقیقه در پرده دعوت نکرده ،لک دوار کوبیدهرا بر ف حکوس رجعت مسی ،بر مال ،هندی

بهائیا  بهار و تاسکش به عقل است و کااب و اخبار و تطابق عددی و سنوی و امثالها و امروز پسرش به 

خلیفة الاسیح مشهور و نفوذش درهند کامل و مبلغین او به اروپا و آمریکا رفاه اند و حای مسجد در لند  

رده اند و عده شا  با آنکه چهل سال از بهاء ماأخر است الیوم مقابل عدد بهائیا  و شاید قدری بر پا ک

که از قبل و بعد بروز کرده به کارت و ماانت و صحای برای  )داعیه ها( بیشار است آیا این هاه دواعی

اه این وذ و بقاء را نداشداعیه باب و بهاء باقی می گذارد؟ تا بگوئیم چو  کسی مثل این داعیه و کالم و نف

بلکه اینها را هم مثل یکی از دنیا پرساا  دیگر معرفی کرده مناها .ال و اهلل  .دلیل است بر صحت داعیه اینها

)نام ساحری در زما  حضرت موسی بوده است که گوساله ترقیش این است که می توا  آ  را به سامری
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 به پرساش -ساخت آ  به کار برده بود، صدا می دادای طالئی ساخت مردم را به لحاظ تردسای که در 

بلی بعد از آنکه بهائیا  از جواب مسائل در ماندند می گویند .قر  بیسام معرفی کرد  گوساله واداشت(

هیچ یک از سابقین شریعت نداشاه اند و این را به سه قسم در مقامات ماالفه اداء می کنند گاهی گویند 

گاهی گویند مبادی و تعالیم مفیده و هر سه بر یک معنی است لهذا الزم است  آیات و گاهی گویند احکام

 در این موضوع میدا  بحث را وسیعار ناائیم. 

اوال اینکه یک فرض را بهائیا  قضیه ثاباه گرفاه اند و گاا  کرده اند که مدعیا  دیگر صاحب مبادی یا 

از این است که یک  )ناچار( سلسله ای البد ره اند این وهم صرف است بلکه هر سآیات یا احکام نبود

تعالیم و مبادی داشاه باشد و هیچ نشده است که کسی داعیه ای کوچک یا بزرگ کرده باشد و یک آداب 

و رسومی که مفهوم و معنی شریعت است قرار نداده باشد خواه آ  آداب در احکامی از قبیل صوم و صلوۀ 

هاین قدر که کاابی نوشت و آدابی ترتیب داد  .و معاشقه باشد د ( )دست داباشد و خواه از قبیل مصافحه

عیلیه او هاه کسانی را که شاردیم مثل رؤسای اسا .یندوو ماارع گ )ابداع کننده( او را صاحب شرع و مبدع

ه( )تازو حسن صباح و درزی ها و قادیانی ها و صدها از این قبیل جایعا صاحب مبادی و تعالیم بدیعه ای 

ثانیا بهائیا  خودشا  می گویند و خود بهاء هم اشاره کرده که ما نای خواسایم شریعت بیاوریم  .اند بوده

در این مقام تأمل ناود تا آنکه از اطراف عریضه ها رسید و از ما « قلم علی»و احکام صادر کنیم و سالها 

وا ای من الذین آمنو و سئلقد حضرت لدی العرش عرایض ش -احکام طلبیدند و این است عین عبارت بهاء 

 .فیها اهلل رب ما یری رب العالاین لذا انزلنا اللوح و زیناه بطراز االمر لعل الناس باحکام ربهم یعلاو  

و حای صاحب عریضه را هم بهائیا  نشا  می دهند که حاجی مال علی اکبر ایادی شهایرزادی و آقا جاال 

بروجردی بوده پس معلوم شد که شریعت بهاء به اراده ی الهی نبوده بلکه به اراده آقا جاال و ایادی بوده 

ی ماکن است و الزم نیست و این قول به خوبی ثابت می کنند که شریعت و احکام و مبادی برای هر مدع

 .که قطعا از مصدر وحی صادر شود 

ائب کامل و مقدس از شو اییعنی شریعت باب و بهاء از هر جه ثالثا ببینیم حقیقاا احکام اقدس و بیا 

و  ()آمیااهست یا نه؟ هاه می دانیم که احکام بیا  به قدری مشوبا و ریا )شک و تردید(ریب)آلودگی(

حدود بیجا در آ  ذکر شده که حای بهائیا  طعنه می زنند که چرا مناظر اجرای آ  و  )دارای غلط(مغلوط

هساند و می گویند اگر بهاءاهلل نیامده بود اصال شریعت بیا  الیق بقاء نبود اال اینکه هر وقت دچار مباحث 
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س حقیقت اسا مسلاین شده اند دست و پائی زده و راه گریزی جساه اند زیرا اگر کااب بیا  را منکر شوند

بهاء که پایه ی آ  بر روی بیا  گذاشاه شده مازلزل می گردد و اگر معارف شوند با تناقضات و سفسطه 

این است که بسیاری از مسائل بیا  است که از جواب آ  عاجز  ؟های بیا  و تباین با ظهور بهاء چه کنند

باب  ئله در بیا  موجود نیست ) ( مثال در اینکهمانده یا دانساه یا ندانساه حاشا کرده اند و گفاه اند این مس

اجازه داده که زنی که از شوهر خود اوالد ندارد از جای دیگر تحصیل اوالد کند ابدا محل شبهه نیست ولی 

صریحا امر می کند که شوهر باید اجازه دهد او را که نزد کس دیگر رود و تحصیل اوالد کند تا شجره 

بی اطالع و چو  اطالع یابند مضطرب شوند و به دست و پا افاند و  اهائیها اکثراما ب.وجودش بی ثار نباشد

رار صر)اصپس اگر طرف مقابل مُ .آخر هم جوابی ندارند جز آنکه حاشا کنند که این حکم در بیا  نیست

لغ مشت مبارك آقای مب  ،تحصیل کرده باشد نشا  دهد « بیا »کااب ،باشد و خودش )کوشا(و مج کننده( 

و هزار عذر باراشد و آخر هم عذرها به جائی مناهی نگردد و اگر طرف  ،گردد )خیط شد (از شده بورب

این در کااب بیا  نیست و حاال بیا  در اینجا نداریم( کار  ،مقابل بی دست و پاست به هاین افکار )که خیر

ر منزل میرزا اسحق ماحده سه سال قبل د .خاتاه می یابد و این قضیه ای است که عینا بر سر خودم آمده

با شیخ فاضلی طرف بودیم و عاقبت بر سر هاین مسئله ما را بور کرد و با وجود این آ  ماحده اال  از 

 کناره جوئی من عصبانی است 

بلکه ،اما کااب اقدس با آنکه بسیار سعی شده که شکساه بساه های بیا  در آ  اصالح شود و نشده  

)غالما  جوانی که هنوز از آ  جاله اینکه در حکم غلاا   اقدس وارد شده حدودی رکیک تر از بیا  در

به هاین ذکر قناعت شده که ما  )نوجوانی که مفعول واقع می شود( امردموی صورتشا  درنیامده است( 

 حیا می کنیم آ  را ذکر کنیم ) (

گر ا )حیاء در بیا  احکام دین نیست ( شهداهلل حق با مسلاین است که می گویند ال حیاء فی الدین 

پس عادا  .بد می دانست بایست اقال بگوید از بدی آ  حیاء می کنیم که ذکر کنیم }حسین علی نوری { او

در بوته ی اجاال نهاده شده و اال کسیکه حیاء نکرد اسم خو  حیض را ببرد و صریحا می گوید ز  در 

ه کند و اضاف« امارد»یاء کرد که اقال کلاه بدی را در حکم غلاا  وقای که خو  می بیند نااز نکند چگونه ح

)ازواج آباء یعنی ز  جز ازواج آباء ) خویشاوندا  ( اقارب )نزدیکی ناود ( هاچنین در حرمت مقاربت

خار د یّت) حالل بود ( سلاین است که این حکم نایجه اش حلّباز حق با م ،کسی را ذکر نکرده های پدر( 
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هم  ابه موقع اجر)شنیده( این قضیه از قرار مساوع  ،حای آنکه .خواهرزاده و برادرزاده استو خواهر و 

میرزا مهدی خا  عسگراف حکایت کرد که هاا  مالرضا محاد آبادی که بهائیا  خیلی او ؛گذاشاه شده 

ار خود خمی دانند و چند دفعه به حبس ناصرالدین شاه رفاه د )آتشی، پرجنبش و جوش( را مبلغ مشاعلی

و چو  بهائیا  نابالغ یا کال و نارس از او سؤال کرده اند که چرا چنین کردی؟ جواب ،را ماصرف شده 

باورد  میوه ی آ   حال اگر دفعا للفساد  است داده است که انسا  درخای را که نشانید خودش اولی

محول به بیت العدل )موهوم( عبدالبهاء عذرهائی برای آ  آیه تراشیده و حکم آ  را )برای دفع فساد ( 

کرده باشد چیز دیگر است ولی حق باید گفت ما در مدت بیست سال ناوانسایم این قضایا را حل کنیم و 

حل شدنی هم نیست با فرض آنکه هی حاشا کنیم که این طور نیست و هی دست و پا کنیم که یک محالی 

ه در آید. دیگر مسئله زنا است که بدو  به هر لباس ک .برای آ  پیدا کنیم آخر معیوب معیوب است

تعیین محصنه و غیر محصنه مطلق زناء را جزای نقدی برای آ  قرار داده اند. این در شریعت یک عیب 

می ماند بهار از این بود که جزای نقدی نه مثقال طال  )ذکر نای شود( بزرگ است به طوری که اگر ال یذکر

 و هر دفعه بالاضاعف معین شود.

ند که اینها هاه به ما ثابت می ک .صه از این قبیل حدود مهاله بسیار است که کنونم مجال گفان نیستخال 

آورنده این احکام فقط این را صحیح و راست گفاه است که این احکام به میل و اراده ی خلق صادر شده 

حال این دین و این )نه خالق( پس چه گناهی بر ماست اگر پیروی این احکام را واجب ندانیم؟ در هر 

را است زی )دوری از آ  واجب است ( بلکه واجب االجاناب )اطاعاش الزم نیست(نیست؛ احکام الزم االطاع

از بشری برای خاطر بشرهای دیگر صادر شده است به اضافه ی منافع غیر مشروعی که در آ  منظور 

  .بوده

--------------------------- 

 سؤال نهم آيتی از آواره 

راجع به کلاات بهاء چه باید تصور کرد که بهائیا  آ  را وحی پنداشاه به آ  اسادالل می ناایند  -آیای  

 و کالم او را با نفوذش دلیل بر حقیت او شارده آ  را معجزه می خوانند؟

 این سان سانی ناتاام.  -کالم در کالم است  -آواره 
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قسای در  و .قسای در اسادالل مثل ایقا  و امثاله :استپس باید دانست که کلیه کالم بهاء بر چند قسم 

ه ماالف )موضوع ها(و آ  هم بر دو قسم است شرعی و اجاااعی و قسم دیگر در مواضیع.احکام و تعالیم 

و جدیه و شکایت از بابیهای ازلی و امثالها. در میا  هاه ی این اقسام آنچه آب بردارتر  و از عرفا  و شعر

ه )نه آبدارتر( آ  کالمی است که در اسادالل آورده مثل ایقا  زیرا راهی را برای تأویل از هاه نوشاه شد

اما بدانیم که آیا این تأویالت و اسادالالت از  .آ  را نوشاه است )ادیبانه( آیات و اخبار جساه و منشیانه

را  که این نوع بیا اخاراعات خود بهاء است یا اقاباس است؟ مدت بیست سال خود بنده را هم گاا  بود 

بهاء اباکار کرده تا آنکه در موزه ی بریطانیا در لند  کاب نفیسه ای را که ایرا  و عثاانی گم کرده و 

لند  آ  را جساه مطالعه کردم دیدم تاام مسائل ایقا  به هاا  طرزی که بهاء تأویل کرده در آ  کاب 

 موجود است. 

)فرقه ای از صوفیه می باشند برای شناخت ایشا  به کااب یاکثر این تأویالت در کاب مشایخ نقش بند

بوده و ماصوصا بهاء در  نوشاه دانشاند محارم آقای سید محاد محدث رجوع شود ( « فرقه صوفیا »

مدت دو سال در سلیاانیه به مطالعه ی کاب نقش بندیه مشغول بوده و باالخره از کاب بسیار که در آ  

کاب خانه های لند  و پاریس و مصر این قدر ثبت گشت که بهاء  اقطار مطالعه شد. یعنی در

رض و از عرفا  آنها را گرفاه و تأویالت آ  عرفا را در معنی شاس و قار و نجوم و ا )تراوشی(رشحی

به لباس جدید و انشاء بدیع در آورده و اساس امر خویش را  کرده ،) اناااب کرده( سااء و امثالها نابه 

او نای توا  قائل شد.  )نوشاه ها(بر آ  قرار داده و باالخره امر تازه ای و قدرت بی اندازه ای را در منشأت

بالجاله پس از این مطالعات دانسایم که چقدر آنا  باید مجاهدت کند و سیر و سیاحت نااید تا بر اسرار 

و کلاات این و آ  آگاه شود و شانه را کامال به زیر باری ببرد یا از زیر باری خالص کند و اال هایشه امور 

 دزد و حاال بی اجر و مزد باشد. باید داللِ

و امام قسم دوم از کالم ایشا  که راجع به مبادی شرعیه و اجاااعیه است در قسات شرعیه آ  دانسایم  

از خطا و لغزش است و  )محفوظ( که نه به اراده ی الهی بوده و نه مصو و مشروح تر هم خواهیم دانست 

در قسات اجاااعی هم از قبیل وحدت ادیا  و لسا  عاومی و صلح اکبر و محکاه ی کبری و حریت 

نسوا  و امثالها به قدری بی اهایت است که از تاام اقسام کالمها بی اهایت تر است به عللی که ذیال ذکر 

 می شود: 
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وال این مبادی و تعالیم سالها قبل از قیام بهاء در اروپ و آمریک اباکار شده و مطرح مذاکره بوده چنانکه ا

در موضوع لغت و لسا  بین الاللی تقریبا بیست سی سال قبل از بهاء این مرام در اروپا اخاراع شده و زبا  

ز چندی تا آنکه پس ا.بوته ی اجاال ماند در ،اما طرفداری پیدا نکرده  ،)و ال پشاوك( پلونی اباکار گشاه

است  و تقریبا چهل سال ،دکاور زمینهوف پلونی این مرام را تعقیب کرده و لغت اسپراناو را اخاراع ناوده

که این لغت اخاراع و دایر شده و هاچنین دکاور زمینهوف کاابی در وحدت مذاهب و ادیا  نوشاه مبنی 

اما امروز بر حسب  .یک مذهب و دین در آیند جها  آسایش خواهد یافتبر اینکه اگر هاه ی اهل عالم به 

این مرام  ،آنچه که در انگلساا  در طی مالقات و مبادله ی فکر با بعضی از دعاۀ مذهب پروتساا  دانسام

این طور در قلوب بعضی از پروتساانها و طرفدارا  بریطانیا ریشه برده که طبعا زبا  انگلیس زبا  بین 

تساانها توسعه یافاه اهل عالم به وو بعد از آنکه این زبا  و لغت دایر شد دعوت پر .خواهد شد الالل

حال .تساا  داخل خواهند شد و هاه ی اهل دنیا به مذهب و دیانت واحده روی خواهند آورد ومذهب پر

 ه بهاء نه زبا کار نداریم که آیا این کار هم وهم است یا نیست. بلکه مقصود از این مقدمه این است ک

عاومی تأسیس کرده و نه به طور اباکار دعوت به این کار ناوده و نه راهی برای وحدت لسا  و وحدت 

ادیا  نشا  داده تنها کاری که کرده بعد از ورود در فلسطین و مطالعه ی کاب و جراید مصر و بیروت که 

مفهوم اینکه خوب است ملوك  .ی خود کردمارجم از مطبوعات اروپا بود این دو سه کلاه را داخل در مباد

و سالطین یک زبا  جدیدی و یا یکی از لغات موجوده را در مدارس عالم تدریس ناایند تا عالم قطعه 

برای هاین است که هم خوانده « یا زبا  جدید یا یکی از السنه ی موجوده»واحده شود و اینکه می گوید 

اسپراناو را ترویج ناایند و هم دانساه بود که انگلیسها در فکر  بود مرام پلونیها را که می خواهند زبا 

توسعه ی زبا  خوداند و میل دارند آ  را بر اهل عالم تحایل ناایند و هاچنین بر طبق مرام دکاور 

زمینهوف کلاه ای چند در لزوم وحدت ادیا  بیا  ناوده قبل از آنکه بهاء با دنیای جوا  یعنی اروپا و 

شود و حرفهای تازه بشنود در حدود ایرا  و عراق عرب تاام سانا  او بر طبق کلاات صوفیه  امریکا آشنا

)باید توجه داشت که تصرف وعرفا  دو مقوله جداگانه اند، به هاین دلیل عارف و صوفی دوکس با و عرفا

د الها بود و بعحصر در تأویالت آیات و اخبار و پیاود  هفت وادی عرفانی و امث دو فرهنگ جداگانه اند( 

از ورود در آ  حدود با آ  دسای که پیدا کرده بوده یعنی دست حل و عقد پسرش عباس افندی و حشر 

و آمیزشی که دائاا با ارباب علم و اطالع داشت یک مطالب تازه ای را شنید و ناقصا آنها را داخل مرام خود 

ازه ای ت ) اخاراع( ند که این سانا  بدعکرد و چو  به گوش بعضی از ایرانیا  بی خبر رسید گاا  کرد

است که فقط به قوه وحی و الهام بر او نازل شده و ضانا تصور کردند که این حرفها به طوری الیق اجری 
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 .است که امروز و فردا با هاا  قوه ی شدید القوی که هاراه بهاء است در جایع اقطار مجری خواهد شد

« زار»هاچنین محکاه ی کبری برای فصل دعوی ملل و دول پیشنهاد  ولی نه چنا  بوده و نه چنین است و

و نیز صلح عاومی هزارا   ،است که یکی از دانشورا  قر  هیجدهم میالد بوده و بهاء از او اقاباس ناوده

و  .به این کلاه افالطو  است )تفوه : سان گفان( سال است که در دنیا مطرح مذاکره است و اول مافوه

 نسوا  و غیره و غیره هاه از حکاا و فالسفه ای است که قبل از بهاء پیشنهاد کرده اند. هکذا حریت 

بلی اگر او یک دساورات مهاه ای داده بود  ،ثانیا بهاء اهلل یک دساورات کافیه ای برای هاین مبادی نداده

ر داد اواو طوری دس دیگرا  گفاند و قابل اجرا نبود ولی :بود می گفایم )شامل( که حصول آنها را ماضان

اما ماأسفانه هر یک از دانشاندا  در این مبادی کاملار از بهاء .را باز ناود اکه مشکالت را حل و راه اجر

بیانات کرده اند. و با این که این مبادی که در امر بهائی ذکر شده هاه هم از بهاء نیست بلکه اکثر آنها را 

اطالعاتش کامل شده بود شرح داد و به اسم مبادی بهاء اهلل مناشر ساخت عبدالبهاء در این سنین اخیره که 

مثل .اکرات بهاء و عبدالبهاء نیست بافیه نیست و هیچیک از آنها جزو مو با وجود این ماضان دساورات ک

ماده ویلسو  امریکائی را حضرات بهائی افااار می کنند که دوازده ماده ی آ  در تعالیم بهاء  51اینکه 

ست انصاف باید داد آیا ویلسو  این مواد چهارده گانه را از مبادی بهائیه گرفاه و دو تا بر آ  اضافه کرده ا

یا او و بهاء اهلل هر دو از کاب و جرائد اروپ و آمریک گرفاه اند و خالصه افکار آنها را نابه کرده به 

باشد تصدین خواهد کرد که هر دو  اگر کسی مطلع و منصف .صورت این مواد در عالم پیشنهاد کرده اند

مقابس است از افکار فالسفه غرب نهایت اینکه ویلسو  بیشار محیط بر آ  افکار بوده و دو ماده بیشار 

 .بیا  کرده و بهائیا  کاار مطلع بوده اند دو ماده کاار ذکر کرده اند

ا عظات بهاء اهلل را می رساند است و از کج تکنیم که این مبادی از چه بابت حجبالجاله هر چه فکر می  

ول در حکات بهاء دیده می شود زیرا کسی که به ق )نقصا (نای فهام بلکه دراینجا باید گفت یک منقصای

خودش که در حاشیه کااب ایقا  ذکر کرده برای تربیت حزب شیعه آمده و برای نجات ایرانیا  قیام 

ن به این کلاات و تاسک به ای )سان گفان( ارده تفوهناوده و ایرانیا  را بی علم تر از تاام جهانیا  ش

مبادی برایش چه ثار دارد؟ زیرا شاص حکیم برای هر قومی باید مطابق ذوقشا  و موافق لیاقت و 

ا اگر ر )شیرخوار( اساعدادشا  تعلیم دهد و بر حسب اشاره خودش شیر را به اندازه باید داد طفل رضیع

اهل ایرانی که برای کشف معاد  و به دست آورد  سرمایه ی ثروت  .دهالك گرد،اغذیه مقویه باورانی 
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نها را به لغت عاومی و صلح اکبر و محکاه ی کبری چه آعه به معارف خود راهی نجساه اند خود و توس

 کار است سالها باید راه پیاایند تا به آ  وادی برسند. 

ه آنها به جوش آید و هاه چیز خود را باوانند حفظ امروز باید به ایرانیا  کلااتی القاء شود که خو  افسرد

)الزم به تذکر است که این کااب در سال کنند امروز باید حفظ وطن و منافع ثروت را به ایرانی بفهاانید

شاسی تحریر شده و مرحوم آیای عوام مردم آ  روزگار و جااعای که بهائیا  با آنها کار دارند  5251

نه اینکه صلح عاومی و زبا  بین الاللی زیرا این اذکار برای او مضر است به جهاتی  را، در نظر داشاه است( 

.) امور مرهو  وقت هایی است که بدا  اخاصاص که )کنونم مجال گفان نیست( و االمور مرهونة به اوقاتها

رده پس معلوم است که گوینده ی آ  کلاات یا حکیم نبوده و یا برخالف آنچه را اظهار ک می یابد( 

]من  باری .اسافاده دیگرا  گردد )سبب( مقصدش اغفال و اباذال ایرانی بوده تا او را غافل کند و مورث

م هشیار نیست[ یاد دارم که یکی از مشایخ کردساا  در مصر شبی را در مجلسی الشه گچه گویم یک ر

هاء اهلل سانید که الحادهلل بی تبلیغش گرم شد و از مبادی بهائیه تاجید های کرد رشاه ی کالم به اینجا ر

دنیا را جنت عد  کرده به سبب این تعالیم مبارکه  آ  وقت را چیزی نگفام ولی هنگام خروج از آ  مجاع 

جسارتا عرض کردم شیانا گویا بد مسای تبلیغ موضوع الفاظ را هم از دست شاا می گیرد زیرا )کرده( 

جنت عد  نکرده زیرا در آ  خانه بیش از هاه جا جنگ  لفظ ماضی است و هنوز بهاء اهلل خانه خود را هم

یعنی )اضی استقمضارع ماحقق الوقوع به منزله ی  شیخ فرمود .است پس بگوئید انشاءاهلل خواهد کرد

 ،مرا خنده گرفت که شیخ مذکور امری که درآ  آینده وقوع آ  واقع می شود به منزلة گذشاه است ( 

و هر دو هم به ظاهر بهائی  .) وقوع آ  ماکن نیست( ند و من ماانع الوقوعاین امر را ماحقق الوقوع می دا

 .هسایم 

عبدالحسین فرزند محاد تقی اصفهانی نیل فروش که یک جوا  تحصیل کرده ای است از بهائی زاده گا  

راسای باید بهائیا  را ببرند در »مقیم مصر و تازه از سویس آمده بود یک شب محرمامه به من گفت 

ای  -معالجه کنند برای اینکه هر وقت ده نفر ما در یک خلوتاانه  )تیاارساا  ،دیوانه خانه( رالاجانیندا

جاع شدیم چه عربده ها می کشیم، چه حرفها می زنیم، خود را مصلح دنیا تصور می کنیم خود را مجری 

صلح عاومی می شااریم، خود را مهذب اخالق می دانیم، لغت عاومی را دایر می کنیم، محکاه کبری 
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را زنده و هاه ی عالم را مرده تصور می کنیم، و فکر نای کنیم این ده نفر پینه دوز  تشکیل می دهیم، خود

 .و دباغ که الفاظی را شنیده ایم و تنها به هاا  دو سه کلاه مساوعه سر مست شده ایم )رنگ رز(و صباغ

قابل توانیم در مبا کدام نطق و بیا  با کدام شجاعت ادبی می  ،با کدام قدرت،با کدام ثروت  ،با کدام علم 

چو  در این خلوت  .این هاه علااء و دانشاندا  که در شرق و غرب عالم موجودند عرض اندام ناائیم

 .خانه ها که ما می نشینیم هاه سعی می کنیم که شاص خارجی در میا  نباشد تا بر کلاات ما اناقاد کند

ه کل غالبیم و هاه مقاصد ما صورت گرفاه هاین که نقادی را در برابر خود ندیدیم گاا  می کنیم که ما ب

دلیل بر این است که بعضی خودمانیها هم می دانند که .و اینکه ما نای خواهیم نقادا  در مجلس ما بیایند 

لهذا باید محرمانه باشد تا این بساط  .اینها حرف است اینها دکا  است اینها دل خود خوش کرد  است

 «گول خوری و پول خوری بپاید

بالجاله معلوم شد که در این قسم از کلاات و مبادی اجاااعیه یک مقام ابداع و اخاراع و یا تأثیرات علایه  

که مورث انافاع اهل عالم عاوما و اهل ایرا  خصوصا باشد دیده نای شود تا بر حقیقت آ  تسلیم شویم 

 ونی تئوری است و زاده تصورات بشریو آ  را برها  قاطع بر دعوی بهاءاهلل قرار دهیم، بلکه به اصطالح کن

و چنانکه گفایم در تصور هم دیگرا  بر بهاء سبقت دارند و چو  نای خواهیم چیزی را محال تصور کنیم 

گوئیم با فرض آنکه روزی از قوه به فعل آید باز برای بهاء و بهائیت مزیای را ثابت نکرده ایشا  و دیگرا  

 در این زمینه یکسانند.

وم از کلاات بهاء که گفایم راجع به مواضیع ماالفه است از عرفا  و شعر و وجدیه و شکایت اما قسم س 

 از بیانیا  و امثالها از عربی و فارسی. 

سای به ق .است )بیهوده( که این قسم کالم او از تاام اقسام آ  مهال تر )واضح(بر ارباب بصیرت مبرهن

نه اسافاده لفظی از آ  ناایند نه معنوی. قسات عاده آنها  که خود بهائیا  هم نای توانند به قدر خردلی

است  آور(  )قیالواح بسیاری است که به عربی و فارسی از بیانیا  شکایت شده به قدری عربیهای آ  مهوع

در آ  است که جز )سرد، خنک( بارده  )کوتاه و مااصر( و به درجه ای الفاظ مکرره و عناوین مجاله

مرکب و کاغذ نایجه ای نداشاه و ندارد. قسات های شعر و عرفا  آ   یع ناود ( )تلف کرد ، ضاتضییع

 در موضوع آ « مبلغ خر سوار»شارده می شود که غالبا سان آ   )سانا  بی معنی( باز جزو خزعبالتی
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تصدیق می شود یعنی چنین می نااید که در حالت غیر طبیعی این سانا  از قلم او سر زده  اگر باواهیم 

را در معرض عاومی « آیا  و آثار»ن نوع از کلاات را به عرض عاوم برسانیم باید چند جلد از مجلدات ای

چاره این است که برای ناونه چند سطری بیا  ناائیم و اطالع دهیم طالبا   پس .در آریم و این ماانع است

ی لواح و آثار و آیات از قلم اعلمجاهدت را که بهائیا  در هنگام سرمسای به امر تبلیغ می گویند این قدر ا

صادر شده که کرا  ناکرا  را پر کرده و بیست مقابل قرآ  و تورات و انجیل است اما نای گویند آنها از 

چه قبیل است لهذا مژده داده می شود به عاوم که آ  مجلدات بسیار از این قبیل است مثال یک کلااتی 

 :از این قرار ،است به اسم وجدیه

 –آ  تازه غالم آمد  -باسدره ی ناری  -غ الهی از با» 

 هذا قاص ربانی -هذا خلع یزدانی  -های های هذا جذب اللهی 

 آ  رب انام آمد  -ا ابحر حیوانی ب -با کوثر روحانی   

 ،هذا طرز عذبانی  -ی نهذا لطف رحاا -ی هذا عذب سبحانی های ها 

 ،ز آمدبا عشوه و نا -آ  یوسف شیرازی  -از مصر عاائی  

 «الخ –هذا بدع قدمانی  -هذا طلع نورانی  -های های هذا وجه ازالنی  

به در دو سه صفحه از این قبیل و مضحک تر از این موجود است و هنوز یک نفر بهائی به فکر نیفااده که  

آخر اینها چیست عربی است یا فارسی و معنی آ  چیست و ثاره آ  کدام است که در این قر  بیسام 

 این خدای دین گذار و مربی قر  طالئی بیا  فرموده؟ 

 –خام رضای تو  می –ما عاکفا  کوی تو  -ما طالبا  خوی تو  -قا  روی تو ما عشا»جای دیگر می گوید  

 .الخ –هی هی از بهاء طلب  -جانها فدای تو هی هی از خدا طلب  -خام بالی تو  می
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از باد صبا مشک خاا گشاه  -سر وفا از نغاه ما می ریزد  -رشح عاا از جذبه ی ما می ریزد « جای دیگر 

الخ این را که می خواند یک دساه باید جواب دهند که  -وش از جعده ما می ریزد وین نغاه ی خ -پدید 

 «می ریزد وها می ریزد»

یکی لوح مالح القدس است از عربی و فارسی که هنگامه است از مهال بافی: عباس افندی هر لوح را که  

ه فال  لوح را باوانید که مبهم تر و مهال تر بوده آ  را مدرك مراتب قرار داده بهائیا  را می گفت ک

اسرار الهی در آ  لوح است و از آ  جاله این لوح مالح القدس را در این اواخر به دست بهائیا  داد و آنها 

شب و روز می خواندند و یک کلاه از آ  را نای فهایدند ولی تعریف می کردند چو  که عبدالبهاء گفاه 

وع گفاند چه بود و در چه موض« آقا امروز خوب صحبت کردند»بود باوانید عینا مثل آ  مرید که می گفت 

 س  بهاا  نفهاید  است و  ،صحبت بود؟ گفت نفهایدم خالصه مدرك خوبی آنها

یاد دارم که در بادکوبه میرزا حسین زنجانی که از مبلغین این طایفه بود از من معانی لوح مالح القدس را 

چنا  مست شد که از آ  به بعد هر وقت  .او را جواب گفام پرسید و من یک دساه مهاالت به هم بافاه

لهم است به الهامات الهیه و معانی و مرا می دید تعظیم کرده بی اجازه نای نشست و می گفت این آواره مُ

اسرار آیات را فقط او می فهاد و تقاضا کرد که آ  حرفها را بنویسم و نوشام و برد به عشق آباد که بین 

ا مناشر کند و هاه را از اسرار مطلع سازد و از هاه مضحکار اینکه در آ  لوح ذکری از حوریه بهائیا  آنج

گفام این حوریه  ؟و جاریه ی او شده )کنیز( میرزا حسین پرسید مراد از این حوریه و جاریه ی چیست

ت شده رات سرمسآ  آدم ساده لوح از این تعبیر بیش از هاه تعبی .عبدالبهاء است و کنیز او شوقی افندی

و از آ  به بعد هاین قضیه برای عاوم بهائیا  مدرك شد بر مقامات  .از شادی در پوست خود نای گنجید

زیرا غیر از این لفظ )کنیز( کلاه که حای به اشاره باوا  به وجود او تعبیر کرد در الواح وجود  .شوقی افندی

 .کنیم گناهی نداریم خود )کنیز( یاددر این صورت اگر ما گاهی او را در طی کلاات  .ندارد

انسا  ماحیر می شود که چگونه می گویند عقول و افکار ترقی کرده گاا    خالصه هنگامه ی غریبی است 

 گویا ماانت و حقائق و معانی.در هیچ قرنی نبوده  ،بنده دیده ام ،می کنم افکار پسای را که در این حزب

ر از هر که باشد و ه .هاین است که کلااتی از عکا رسیده باشدبه کلی معدوم شده و مدرك کلی ایشا  

چه باشد بدو  تأمل باید آ  را تاجید کرد ولو آنکه فهایده نشود یا خیلی مهال باشد  این بود خالصه از 

مراتب کلاات بهاء که آ  را آیات سااویه و مربی بشریت می دانند بلی فقط و فقط یک رشاه از کلاات 
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چنانچه قبال ذکر شد جز اینکه در این اقاباس هم هر جا  .است آ  هم تااما اقاباس است است که معقول

بهاء اراده کرده است که از خود تصرفی نااید طبعا اغالط زیادی در آ  منشآت داخل شده که منبعث از 

جرائد  و نقص در اطالعات او بوده و با آنکه سی سال در بالد عربساا  شب و روز حشرش با اعراب و کاب

عربیه بوده باز به سبب نواقصی که در تحصیالت علوم داشاه طبعا غلطهای زیاد در عبارات او را یافاه و 

محالی که برای این قضیه قرار می دادند این بود که هم باب و هم بهاء عادا وضع عربیت را تغییر داده 

را الزم است که این عذر را کامال تحت و ما  .خواساه اند که الفاظ را از قید صرف و نحو خالص ناایند

 مطالعه آوریم ببینیم چه حکای دارد. 

این واضح است که هر لغای قوانین صرف و نحوی دارد که اگر از آ  برداشاه شود معنی بکلی منقلب می 

مثال در فارسی اگر مراعات صرف و نحو نشود و یاء مااطب مبدل به میم ماکلم شود بکلی فاعل  .گردد

فرض کنیم عربی باواهد به فارسی بگوید غلط کردم اگر میم را مبدل به یاء ناوده .عل تغییر می کند آ  ف

اراف و ناواهد اع ؟بگوید غلط کردی کامال معنی تبدیل می شود پس اگر از او بپرسی چرا چنین گفای

ردارم و لغت شاا ب کند بر فارسی ندانسان خود و بگوید من می خواهم زنجیر و قید و بند صرف را از لفظ

آیا این سان را احدی از فارسی زبانها از او می پذیرد؟ ال واهلل بلکه هم خواهند فهاید که اینها عذر است 

عینا عذر حضرات در عربی گفاه های باب و بهاء هاین است که چو  عربیت آنها  .و او فارسی نای داند

این است که بعد از آنکه عباس افندی فهاید که ولی عجب در  .ناقص بوده به این عذر تاسک ناوده اند

این عذر نزد اعراب پذیرفاه نیست و مشت مبارك پدرش باز می شود و هر چند به خرج ایرانیهای بی 

یکی  زین الاقربین کهه لهذا ب .باز یک وقای خواهد شد که این قضیه در اعراب مطرح شود ،علم رفاه باشد

ی تشکیل دهد و غلطهای الواح اهار از دیگرا  بود امر کرد که جلسه از صحابه مالص بود و عربیت او ب

بهاء را تصحیح ناوده با قوانین صرف و نحو تطبیق نااید و مدتی آقا شیخ فرج اهلل کردی در صدد بود که 

به  .آ  الواح عربیه ای که به اقدام زین عربیت آ  تصحیح شده آنها را به دست آورده طبع و نشر نااید

وقای که این را شنیدم حیرت مرا گرفت که چرا انسا  باید این قدر بی انصاف و گول ز  باشد و  راسای

یک دساه هم دانساه و فهایده گول خور باشند. من عصبانی نشده ام که چرا بهاء عربی نای داند الباه بشر 

 یم بقول مشهور کسیاست هر چه را تحصیل کرده می داند و هر چه را تحصیل نکرده نای داند ولی می گو

او که الازام نسپرده بود که حااا به عربی تکلم کند خوب بود هاه « که دست آب ندارد چرا شنا می کند»

را به فارسی حرف می زد نه آنکه عوام فریبی عربی بگوید و چو  غلط شد آ  غلطها را به اراده الهی حال 
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زین الاقربین نااید تا آ  زنجیرهای صرف و نحوی  نااید و بار دیگر پسرش از اراده الهی محول به اراده

که بهاء از گرد  و دست و پای کلاات برداشاه دوباره زین الاقربین آ  را به گرد  و دست و پای آ  

کلاات نهد: این هم عجب نیست ولی عجب از آنها است که این را بشنوند و نفهاند که چه خدعه بزرگ 

 ده( حی مُنزل) نازل شکنند و باز این کلاات را و ) چشم پوشی(اغااضو عیب سارکی است و اگر فهایدند 

و  سئوال اکن .و یا در عین بی اعاقادی در پرده مکر و حیله به مردما  بی خبر تحایل ناایند .تصور ناایند

می شود انصافا از این جاله که ذکر شد از مقام داعیه و کالم و نفوذ و بقاء آ  چه خصوصیت و حجای را 

  !رای بهاء باقی گذاشت؟ و کدام رتبه و مقام را می توا  به وسیله ی این آثار در حق او قائل شدب

--------------------------- 

 سؤال دهم آيتی از آواره 

 راسای ذکر الوهیت بهاء چه صورتی دارد آیا فی الحقیقة او دعوی خدائی کرده است؟ -آیای 

هر چند چنانکه گفایم به ظاهر می  -تا این حقیقت بر شاا معلوم شود  کلاات او را به دست آورید -آواره 

گویند ادعای بهاء رجعت مسیح و رجعت حسینی است ولی در حقیقت ادعای او ادعای الوهیت است و 

چو  کسی سالها در میانشا  بااند به جائی می رسد که صریحا می گویند بهاء خدای مطلق است و خالق 

است و او است که در طور با موسی کلیم تکلم  )جاع رسول( رسل )فرسانده( رسلو م .آساا  و زمین

کرده و حای این را در نااز خود تصریح ناوده ولی در یک عباراتی که مگر یعرب بن قحطا  بیاید عربی 

رق ر مششهد اهلل انه ال اله اال هو له االمر و الالق قد اظه»آ  را درست کند یا بفهاد زیرا چنین می گوید: 

 «الظهور و مکلم الطور

کیست و مفعول آ  کدام  اگر فاعل اظهر خداست مکلم طور که « اظهر»در اینجا باید فهاید که فاعل  

 ؛و گویا دو خدا در اینجا قائل شده می گوید خدا مکلم طور را ظاهر کرد ؟مفعول می شود چه کاره است

پس خدائی که بهاء را  ،ور تکلم کرد آ  خدا بودکسی که با موسی در ط ،آیا مکلم طور غیر از خداست

چرا مکلم طور است؟ معلوم می شود او خدای دو آتشه است  ،و بهاء اگر خدا نیست ؟ظاهر کرده کیست

که از یک طرف خدا او را ظاهر کرده و از طرفی مکلم طورش ساخاه  اما عجب است که ما تعجب از این 
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ورقائیه که یک دساه  خداست در صورتیکه در قصیده ی عز عبارت می کنیم که مفهوم آ  اثبات دو

 :مهاالتی است که به گوش هیچ عربی ناورده در آنجا به هزارا  خدا قائل شده می گوید

ارض الروح باالمر بی قد مشی و  -کل االلوه من رشح امری تألهت و کل الربوب من طفح حکای تربت » 

 « عرش الطور قد کا  موضع و طئای

اه خدایا  از رشحه ی امر من خدا شدند و کوه طور به قدوم من مزین شد ) ( باری از این وادی یعنی ه

 .«بگذریم

اگر ادعای رجعت حسینی و رجعت مسیح  ؟است تسؤال می شود که آیا کدام ادعا حجحال از بهائیا   

ما که هاه ی الواح و  ؟دهاوال بفرمائید در کدام کااب و کالم است که بهاء اهلل این ادعا را کر ،حجت است

 ؛کاب را زیر و زبر کردیم و اثری از این ادعاء نیافایم تا ببینیم حجت است یا نه

عیلی اثانیا شاا می گوئید ادعائی حجت است که کسی نظیر آ  را نکرده باشد و ما گفایم که مهدی اسا 

معارضه و هم چشای داشاه باشد به  ادعای مهدویت و غالم احاد قادیانی بدو  اینکه بهاء اهلل را دیده یا

و پسر او را امروزه خلیفة الاسیح می خوانند حال  ،صرف طبیعت و فطرت خود ادعای رجعت مسیح کرده

یا غالم احاد قادیانی؟ هر کس این بهاء اهلل.؟ت مسیح بدانیم عکدام از این دو وجود مقدس را رج ما باید

 .-عقیده را گشود حالل مشکالت است 

اوال باید فهاید که این ادعا  ،ادعای الوهیت را باید حجت دانست که بهاء اننی انا اهلل گفاه استو اگر 

یا نه هر کسی می داند که یک بشری که ناوانساه است از هیچ شأنی از شئو   ،معقول است ،مشروع است

و  ؟تارضین نیس این بشر خالق ساوات و ،بشریت و از هیچ قانونی از قوانین طبیعت تجاوز کرده باشد

خواه اله باشد و یا طبیعت یا ماده واحده یا جوهر الجواهر یا  ،خالق کل هر چه باشد و به هر وصفی در آید

ه مقدس از شئو  بشری ،یا به هر اسم دیگر خوانده شود )مجهول الوصف( بسیط الحقیقه یا مجهول النعت

 .است

هزارا  نفس این ادعیه را کرده اند مثل حسین بن  ،استمظهریت  ،و اگر می گویند مقصود از اننی انا اهلل 

فاه و گ )در پوساین من غیر خدا نیست( «لیس فی جبای سوی اهلل»مثل با یزید بسطامی که  ،منصور حالج
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به عقیده وحدت وجودی جایع ذرات کائنات الیق این داعیه اند و )دل هر ذره ای که بشکافی آفاابیش در 

 ،کیی هم این ،اگر هاه مهال است ،یای در این داعیه هست که در آنها نیستمیا  بینی( پس چه خصوص

و اگرهاه حق است در این صورت حقی مثل حسین بن منصور حالج و با یزید بسطامی خواهد  ؛بلکه مهالار

مین ز زیرا میا  آنا  با بهاء تفاوت از .و پناه می بریم به خدا از این خطا و لغزشی که از قلم من سر زد .بود

صدها شعبه ی تصوف و گویندگا  اننی انا اهلل و انا الحق موجود بوده و هست که هر چند  .تا آساا  است

ولی از طرفی هم دارای کلاات مهاه و ادبیات عالیه و آثار کافیه در  ،مورث انشقاق و انشعاب اسالمی شده

و اگر بیش از این گوییم ماکن است  .ر داداخالقیات بوده اند که نای توا  آنها را طرف مقایسه با بهاء قرا

 در حالای که اساسا بنده با عربده های اننی انا .مرا طرفدار تصوف تصور ناایند ،بهانه به دست ایشا  آمده

 .بهار است که از این مقام بگذریم سپ .با مصالح اجاااعی می دانم )ماالف( اهلل ماالف و هاه را مباین

اما اینکه آیات لقاء را دلیل بر خدائی بهاء گرفاه اند اوال این آیات لقاء یک آیات ماشابهه ای است که  

کسی هنوز مقصد اصلی را از آ  نیافاه و به طریق ماالفه علااء تفسیر در معنی آ  سانرانی کرده اند و 

را به  اول کسی نیساند که خدائی بهاء ثانیا این طایفه .باالخره به یک هاچو آیات مأوله اسادالل ناوا  کرد

آیات لقاء اسادالل کرده باشند قبل از ایشا  هم هر کس دم از اننی انا اهلل زده به هاین آیات اسادالل 

کرده پس اسادالل به آ  آیات یک مقام ابداع و اخاراعی را برای این طایفه باقی نای گذارد و اسادالل به 

است که داعیه نبوت کرده او را نزد هارو  الرشید بردند و خلیفه به او  این آیات مثل اسادالل آ  شاص

) این روایت به صورت های ماالف در ماو  روائی اسالمی دیده می شود که گفت مگر حدیث النبی بعدی

هُوَ  »یگانه امیرالاؤمنین عالم اسالم فرموده اند:  –سالم اهلل علیها  -رسول خدا نسبت به علی بن ابیطالب

او هاا  منزلای که هارو  در نزد موسی داشت نزد من « مِنّی بِاَنزِلَهِ هارو َ مِن مُوسی اال انًهُ ال نَبیً بَعدی 

،دعائم  5/515، فرائد الساطین :  5/218دارد جز آنکه بعد از من پیغابری نباشد ) فضائل الااسه / 

( مرحوم آیت اهلل العظای حاج سید  5/552:  ، تاریخ دمشق )امام علی( 2/555، الغدیر :  5/58االسالم : 

به این اشاره کرده اند. به حُکم اینکه هارو  بعد از موسی « منشور مقدس والیت »ابراهیم میالنی در کااب 

 -به پیامبری رسید اگر بنابراین بود بعد از رسول خدا، پیامبری به مقام نبوت منصوب شود علی بن ابیطالی

ا منم زیر .گفت چرا شنیده ام و هاین حدیث دلیل بر نبوت من است ،را نشنیده ای «(بود  –علیه السالم 

 .آ  )ال( که فرموده است بعد از من نبی است 
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.)مقصودش این بود که اساش ال بود وحدیث گفاه که النبی ،بعدی بعد از من نبی خواهد بود «ال »یعنی

بر اینکه یک روزی خدا دیده شود و مردم او را  ثانیا با فرض اینکه بگوئیم آیات لقاء دلیل است است(

در  .منه تعیین اس ،زیرا نه در آیات لقاء تعیین روز شده .باز دلیل بر خدائی بهاء نای شود ،مالقات کنند

من در فال  سنه و فال  روز در لباس میرزا  :صورتی اسادالل اینها صحیح بود که خدا فرموده باشد که

 نم و لقای او لقای من است. حسینعلی بهاء جلوه می ک

د و ه نداردیبه قدر ذره ای به مذهب بهائی عقباز می گویم خدا سالمت بدارد یک مبلغی را که مثل خودم 

گفت ببین چطور مردم را احاق  .به اصطالح امروزه فقط برای خر سواری به نشر این امر مشغول است

ودیم که حی است و قدیر است و سایع است و بصیر کرده اند که یک خدای به آ  عظات را که ما معاقد ب

او را در لباس بشر محدودی در آوردند که دقیقه ای قادر نبود که خود را از  ،است و دارای اسااء حسنی

هر  ناعت نکردهو حالیه هم به آ  یکی ق« میرزا حسینعلی بهاء»یعنی .یک عارضه ی طبیعت حفظ نااید 

حای زنا  این عائله هر یک در پی یک چهار  .نیم خدا برای مردم بسازندچه خدا و بروز می خواهند یک 

خود را  ،خدائی می گردند و در لفافه عبارات و اشارات به اطراف چیزها نگاشاه )یعنی یک چهارم( یک

 .ب الواح و مقامات می شارند صاح

ه سفیها  در مورد آ  می )ترجاه: چیزهایی ک–بیب لو یبکی من عواقبها ال -امور تضحک السفهاء منها  

فذلک نَجزیهِ  جهنًم انی اله من دو   مِنهُم  و من یقول خندند  اما خردمند از عواقب آ  گریه می کند ( 

. یعنی: وهر کس از آنها بگوید که : من معبودی  59:سوره انبیا آیه  ()قرآ  مجید -کذلک نجزی الظالاین 

منظور این است از فرشاگا  .« سااکارات را جزا می دهیم  جز از او هسام، دوزخش جزا دهیم واین چنین

و آنا  که جز خدای عبادت شوند هر کس این ادعا کند درآتش بسوزد و گفاند مراد ابلیس است که 

ادعای شرکت کرد و خلق را به طاعت خویش خواند. پس افرادی نظیر باب، بهاء وعبدالبهاء که مانند 

 اش خود دعوت کرده اند، مانند ابلیس می باشند. ( ابلیس ، مردم نافهم را به پرس

--------------------------- 

 سوال يازدهم آيتی از آواره 

 پس خصائص بهائیت چیست؟ و به چه وسیله و حیله مردم را می فریبند؟ -آیای  
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ز اند و بعضی ادم قرار داده بهائیا  سه رشاه از مطلب داشاه و دارند که آ  را وسیله ی فریب مر -آواره 

) خدعه کنندگا ، فریب پاره ای از خادعین ،از روی عقیده باور کرده )خدمت کنندگا ( ینممادو

 هم از روی دسیسه به آ  اسادالل می ناایند. دهندگا ( 

 پیشگوئیهائی نسبت به بهاء و عبدالبهاء می دهند که در فال  وقت خبر داده اند و واقع شده.  -اول  

ق العاده ای نسبت می دهند که در امر بهائی حاصل شده در شرق شهرت می دهند که نفوذ نفوذ فو -دوم 

آ  در غرب زیاد است و در غرب می گویند که در شرق این مذهب خیلی نافذ است و حال آنکه هر دو 

 دروغ است. 

یا  نقل ل از بهائ) الباه مرحوم مؤلف این واژه را به نقل قوخصائصی را می گفاند که در این شریعت -سوم 

از اینکه صاحب این امر خیری را برای خود  .است ماصوص ادیا  آساانی است ( « شریعت » کرده واال 

ناواساه و اوالد خود را ذینفع در مادیات و ریاست قوم قرار نداده بلکه اساس را بر اناااب و پایه را بر 

ائی بوده و برای هر کدام تا چه اندازه ه چه خدعه اجاااع نهاده اکنو  خواهیم فهاید که در هر یک از آنها

ش و محلوج ) پنبه زده شده( و چگونه هر سه رشاه پنبه اش پنبه شده و محلوج .قدر و قیات می نااید

  .گشاهسورۀ فرقا  یعنی باطل ونابود شد(  52) اناهای آیه هباء منثورا 

--------------------------- 

 ره سؤال دوازدهم آيتی از آوا

 ؟اوالد عنوا  غیب گوئی بهاء و عبدالبهاء را باید فهاید که چگونه بوده است و چرا مافی می نااید -آیای 

بایسای در شرق و غرب مناشر شده باشد و حال آنکه بالعکس بهائیا  هاه ی  ،اگر این عنوا  راست بود

 .می دارند)پنها ( را حای الواحی که به این گونه امور مربوط است مساور  ،قضایا

اطور ) شارل لویی ناپلئو  بناپارت امپربلی سال ها بود می شنیدم که بهاء مثال خبر از ذلت ناپلیو  -آواره 

فرانسه پسر لویی بناپارت پادشاه هلند و برادرزادۀ ناپلئو  اول پس از آنکه آزادیاواها  فرانسه اساس 

دی به ریاست جاهوری اناااب شد ولی چو  هوای میال 5616سلطنت لویی فیلیپ را برچیدند در سال 

خود را امپراطور  5615امپراطوری داشت با یک کودتا قوۀ مقننه را منحل ساخت. تحت قانونی اساسی 
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داد و پس از یک سال از صدور لوح ناپلیو  جنگ  با اسابداد و قدرت تاام سلطنت کرد (  5685خواند تا 

 اما بر عاوم دانشاندا  پوشیده .جنگ به ذلت ناپلیو  مناهی گشت بین فرانسه و آلاا  واقع شد و آ 

مگر کسی که باواهد تاریخ بنگارد  ،مساور است )هاه( نیست که صحت و سقم این گونه امور بر جاهور

واهد خ) ساخاگی( در این هنگام طبعا آگاه بر مواقع تصنع  .و ناچار شود که امور را کامال تحقیق نااید

تی قضیه که رسیدم بر حسب شهر یفه را جاع و تألیف کنم به این می خواسام تاریخ این طا و چو  من.شد 

چه  ،ممی پنداشا ) یعنی این پیش گو ئی را مسلم پنداشام ( که در بین خودشا  دارد آ  را از مسلایات

صوصا با خ .که به قدری حضرات این واقعه را جدی تلقی می ناایند که انسا  چاره ای جز قبول ندارد

  را برده که واسطه ی ابالغ و ارسال آ وکاب مفاوضات داده و نام قیصر کافاتوضیحی که عبدالبهاء در کا

بعد از این مقدمه یکی از بهائیا  عکا گفت آ  لوح  .و لهذا عینا این قضیه را در تاریخ درج کردم ،لوح بوده

که در این لوح عربی مشهور که ذکر ذلت ناپلئو  اول که بهاء اهلل جهة ناپلئو  نوشاه اند نزد من است چه 

ی را از پیش لوح :است و در ضان سوره ی هیکل در بابئی به نام کااب مبین طبع شده مذکور است که

لهذا در اینجا ذلت ترا بیا  می کنیم خالصه من طالب شدم آ   .نزد تو فرساادیم و تو به آ  اعاناء نکردی

ل طبع نشده و نساه اش هم به کسی نداده و نای دهند و مافی می کردند و لوح را ببینم زیرا آ  لوح او

این بهائی عکائی که نامش حاج علی یزدی است گاا  کرد ابراز این  .بهائیا  هم عاوما از آ  بی خبرند

لهذا آ  را به من داد بعد از مالحظه یقین کردم که قضیه چنانکه مشهور  .لوح خدمای است به عالم بهائیت

آمدم  لهذا در صدد بر .ست و خودم هم در تاریخ نوشاه ام نیست بلکه یک تقلب و تصنعی زیر پرده داردا

تاجری  صکه قیصر را بشناسم و بدانم او واسطه ابالغ کدام لوح بوده تا آنکه معلوم شد که این قیصر شا

لحقیقة بهاء لوحی فارسی که فی ا ؛ه آشنا بوده و اصال رابطه ای با دولت نداشاهسنبوده که فقط به لغت فرا

خواساه است که خود و اتباع خود را در پناه ناپلیو  در آورد  ،عریضه عاجزانه ای است به ناپلئو  نوشاه

خائنانه خود را مجری دارد اما بدباای از دو جهت او را احاطه  )نیت ها(بلکه از آ  راه تبعیت باواند نوایای

ین فرانسه دیگر آنکه در هاا  ایام ب ،غ نکرده و یا ناوانساه است ابالغ بکندکرده یکی آنکه قیصر آ  را ابال

و آلاا  جنگ شروع شده و ناپلیو  را دوره ی اقادار به سر آمده بعد از ظهور این دو بدباای حضرات 

 دیدند چه کنند که این واقعه در پرده بااند چه اگر آ  عریضه ی خاضعانه شا  که نزد قیصر است بیرو 

آید موجب افاضاح است و هر کسی خواهد گفت کسی که خود را خدا و خالق ارضین و سااوات خوانده و 

به بنده خود ناپلئو  پناهنده شد و آ  بنده هم زنده و پاینده نااند و ناوانساه است کاری برای خدای خود 

ر از در آنجا خبنه نوشاند و صورت دهد لهذا فورا نعل واژگونه را سوار کرده لوح دیگر به عربی و پر طنط

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 65 

در حالای که او شاید دو سه ماه بود که به ذلت رسیده بود باالخره آ  لوح را با خدعه . دادند ذلت ناپلئون

و مکرهائی که ماصوص عبدالبهاء بود در میا  اتباع اناشار داده گفاند این لوحی است که یک سال قبل 

خبر از ذلت کنونی ناپلئو  داده شده است  و حال آنکه لوح یک از قلم اعلی نازل شده است و در این لوح 

یصر و چو  دیدند ماکن است ق .سال قبل در بغل قیصر کافاکو بود و مشاال بر عجز و البه و الاااس بود

این قضیه را تکذیب کند و بگوید لوح یک سال قبل این است که نزد من است و این لوح تازه صادر شده 

معاشرت قیصر منع کرده شهرت دادند که قیصر با حضرات ازلی رابطه دارد و نفس او سم  لذا اتباع را از

باری این است شرح قضیه پس معلوم شد که بهاء  .است به او نزدیک نشوید که شاا را هالك می سازد

داده  و خبر از ذلت ناپلئو  نداده بلکه به عزت او امیدوار و مطائن بوده و عریضه عاجزانه به نام او بیر

نهایت آنکه به اجابت نرسیده و فوری پلایک را سوار کرده اند و قضیه را معکوس جلوه دادند و چند فقره 

بعد از عنوا  و عربی هائی که  :این است،از آ  عریضه که گفاه می شود و قدغن شده به کسی ندهند 

 :ماصوص الواح است می گوید

د که جاعی از عبادش نیاسوده اند و آنی مساریح عرض این بنده آنکه بیست و پنج سنه می شو»

سطوت غضب مباال و به شئونات قهر معذب.... تا آنجا که می گوید ه ب )پیوساه(الزال .نبوده اند)آسوده(

کلاه ای از لسا  مبارك شاهنشاه زما  )یعنی ناپلئو  ( به ساع مظلومین رسید که فی الحقیقة ملک کالم 

عدل و داد  )شهرت(بر ماست دادخواهی مظلوما  و فریادرسی واماندگا  صیت است.... و آ  این بوده که

 ها  استجسلطا   )خوی،خُلق(حال مظلوما  از شیم )مهربانی(سلطا  جاع کثیری را امیدوار ناوده تفقد

این مظلوما  نبوده و  )شبیه(مظلومی در ارض شبه ،حال .و توجه به احوال ضعیفا  از خصلت ملیک زما 

نیست و ضعیفی نظیر این آوارگا  مشهور نه... خواهش این عباد آنکه نظر رحاای فرمایند تا جایع در 

 ظل حاایت سلطا  ساکن و مساریح شوند )اناهی(

حال مالحظه شود آ  خدائی که این طور به بنده خود ناپلئو  الاااس می کند هاینکه شنید دوره ی اقادار  

به دست او نرسیده است فورا قلم قهر کشید و غیب گوئی آغاز کرد    سپری شده و این تضرع نامه پلئونا

که اعزك غرك یا ایها الغافل الاغرور انا نری الذلة تسعی ورائک و انت من الغافلین سبحا  اهلل که در این 

برای گول خورد  یک دساه ی برای گول زد  مردم چقدر ساعی اند و یک دساه   عالم چه خبری است

چقدر حاضر  بیست سال خودم در این شبهه بودم که شاید بهاء اهلل یک پیش گوئی کرده و آیا پیش گوئی 
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را بر چه حال می توا  کرد؟ بعد از بیست سال می فهام که پیش گوئی ها هاه پس گوئی هائی است که 

ه نین برلین در کااب اقدس است کدر موقع خبط و اشاباه بدین لباسها در آمده است بلی یک کلاه ی ح

آ  هم داللت بر هیچ چیز ندارد اوال این کلاه بر اثر هاا  قضیه ی ناپلئو  است که چو  حضرات دیدند 

که ناپلئو  با آ  عظات به ذلت مباال شد با خود گفاند البد یک وقای در آلاا  هم خبری خواهد شد این 

حال ناپلئو  را بیا  می کند تلویحا و آخر هم جرئت نای است که خطاباتی به ملک برلین کرده و شرح 

نساع »کند بگوید تو هم مثل او خواهی شد زیرا شاید نشد این است که پیچ و تاب به مطلب داده می گوید 

برای آنکه هر قضیه ای که رخ دهد باوا  این وصله را به آ  چسباند و گفت این است حنین « حنین البرلین

برلین  و بکلی از این نکاه بی خبر که حنین  ن حنین برلین بهائیا  چه بد مسای ها کردندبرلین و برای ای

اگر مقصود از این کلاه این باشد  .است که هیچ مطلبی را ماضان نیست )بدو  اطالع( یک حرف فارغی

را چ که مسبب جنگ بین الاللی برلین که مرکز آلاا  است دچار خسارات شده ناله اش بلند می شود پس

از نالهای بلژیک و اطریش و روسیه و ترکیه و سایر ماالک ذکری نشده؟ چه که ناله ی صرب و بلژیک 

بلندتر و خسارات ترکیه و روسیه بیشار از برلن بوده بلکه دولت آلاا  نسبت به بعضی دیگر از دول مانند 

طنی خود را از دست نداده اطریش و امثال آ  چندا  گم کرده نداشاه و تاکنو  هم هنوز اقادارات با

  .است

-------------------------- 

 سؤال سيزدهم آيتی از آواره 

حق  چه که احدی تصوری در ،شاید بعضی تصور کنند که ذکر اینگونه قضایای مسلاه زائد است -آیای 

حای خیال این هم نکرده و نای کند که شاید ایشا  غیر از  ،بهاء و عبدالبهاء راجع به این امور نداشاه

بشرند و نظریاتشا  به خطا نرفاه و نای رود پس ذکر اینگونه امور را چه ثاری حاصل است ولی هر کس 

با )گوسفندا ( آشنا باشد می داند که ذکر اینگونه مسائل مهاار از هر چیز است زیرا گوسفندا  بهائی به 

ئل راه را گم کرده و دروغها را زیاد ناوده اند که حای به یک صورت جدی واقعی در قسای در این مسا

از ادله ی حقیقت شارده اند که بهاء فال  غیب  ؛کاب و تواریخ خود نگاشاه و مورد اسادالل قرار داده اند

اطالع  و گفاه و عبدالبهاء فال  پیش گوئی کرده پس الزمار از هاه ی مطالب این است که از روی یقین

سیاسی   کامل دانساه شود که نه تنها رؤسای این گوسفندا  از غیب خبری نداشاه اند بلکه به قدر مردما
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ی) سه تن از مشاهیر ، علای، سیاسی به این نام مشهورند که دو تن نویسنده و دانشاندی از قبیل تولساو

 .ناایند اوانساه از قرائن اسانااج ناائجو غیره هم ن یک تن آنها سیاساادار روسی، مشاور پار کبیر است( 

و بفهاند و بگویند که آتیه ی سیاست دنیا چه صورتی را خواهد داشت و امری عجیب است که گوسفندا  

خدا از طرفی علم غیب را از تاام انبیاء سلب می ناایند و از طرفی به رؤسای خود نسبت می دهند و این 

 .بعضی و بر خدعه ی بعض دیگرشا  آگاه می سازد) حااقت( قرا بر حااست از آ  مواردیکه انسا  

زیرا در طی حکایت ؛شود  ) برآورده شد  ( اکنو  وعده ی که به امپراطور روسیه داده شد باید انجاز

  .سپهساالر اظهار شد که راجع به آ  موضوع اطالعاتی نزد من است که در موقع خود ذکر خواهد شد

ز این قرار است. چو  امپراطور روسیه حضرات بهائی را در عشق آباد تقویت و بلی آ  اطالعات ا -آواره 

و از طرفی به تصدیق خودشا  نجات بهاء از زندا  طهرا   .آزاد ناوده اجازه ی ساخان مشرق االذکار داد

ا زامر به واسطه ی الاجاء و بساگی ایشا  به سفارت روس شد. چنانکه یک برادر بهاء میر ) اول( در بادی

حسن هم به طوری که تاریخ شاهد است منشی سفارت روس بوده است و عبدالبهاء هم در مقاله سیاح می 

بی به غری ) توکل( مجاال در اباداء بهائیا  اتکال .گوید بهاء را با غالم دولت روس به بغداد فرساادند

ر نظر داشاه که یک امپراطوری روسیه داشاند و معلوم نشده است که دولت تزاری چه سیاسای را د

ه ی وحی و الهام سز این رو بهاء در موقعی که در خلا.مساعدتهای انکار نشدنی به حضرات کرده است 

او تا  شکتنوشاه )اگر چه آ  الواح از زیر رفاه و قلیا  غیب گوئیش گل کرده و الواحی برای سالطین 

 ئیا  { }بهایر نزده و تنها برای گوسفندا مدتها بیرو  نیامده و پس از خروج هم مانند عقرب کاشا  به غ

ا  یا ملک الروس اساع نداء اهلل »در لوح امپراطور روسیه که بدین طاطراق شروع شده  -دهمدرك ش

وعده های نصرت و فاح به سلطا  روس داده و برخالف معاقدات تاام ملل که « ملک الاهیان القدوس

ز طرف خدا باشد باید انجاز شود و دروغ بیرو  نیاید اینجا است. یعنی اگر وعده ا« وعد اهلل غیر مکذوب»

به قسای که هاه ی عالایا  دیدند و فهایدند که از .بدبااانه وعده خدای گوسفندا  مکذوب در آمد 

طرفی پادشاهی که بهائیا  را تقویت کرد جزایش این شد که پس از اندك زمانی خود و عائله اش منقرض 

که او را وعده نصرت داد اشاباهش ظاهر شده در میا  بندگانش رسوا شود و از شوند و از طرفی خدائی 

طرفی پسر این خدا )عباس افندی( به طوریکه ذیال دانساه خواهد شد مشت مبارکش باز و به عذرهای 

روویچ )نیکال دوم آلکساندبدتر از گناه ماشبث شود و نداند که در برابر الواح عدیده ی که در حق نیکوال 
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حکومت کرد، سرانجام به دست بولشویک ها  5957تا  5691سر و جانشین آخرین تزار روسیه که از پ

  .دعا شده چه بگویدژوئیه به قال رسید(  58در 

هر کس از  ،و شرح قضیه اینکه از موقع صدور وعده های بهاء در حق امپراطور روس به بعد هر وقت

ده او به اطاینا  اینکه هیچ قوه ی نای تواند سلطا  روس را عبدالبهاء درباره ی امپراطور روس سؤالی کر

مقاومت کند جواب امید باش داده و از آ  جاله خودم به کرات از عبدالبهاء شنیدم که وعده بهاء را در 

حق امپراطور روس وعده غیر مکذوب شارده وی را فاتح در کل امور و سلطنت او را سلطنت ابدی می 

بوحه ی جنگ عاومی باز به غلبه و بقاء و حی سپهساالر هم دانسایم حای در ب ضیهشارد. و چنانکه در ق

تا آنکه وعده مذکور مکذوب در آمد و چنانکه تاریخ نشا  می ،شئو  ابدیه ی دولت تزاری معااد بوده 

  .دهد و بر تاام اهل عالم مبرهن است آ  بیچاره با عائله اش منقرض شد

خانای است در میا  حضرات مشارۀ بالبنا  در حیفا از عبدالبهاء پرسید که پس یکی از بهائیا  امریکا که 

چرا وعده ی بهاء اهلل درباره ی امپراطور روس معکوس و مکذوب شد؟ عبدالبهاء از این سئوال برآشفت 

و در جواب وی درماند مدتی در فکر فرو رفاه باالخره به این عذر بدتر از گناه تشبث ناود که چو  در 

)دادخواهی، هاین اقرار و ضیه اصفها  ویزد که احباب را می کشاند ما به امپراطور روس تلگراف تظلمق

او جوب  کردیم و دلیل براین است که بهاء یک فرد ذلیل بوده است ( « تظلم»اعاراف عبدالبهاء تحت ذلت 

  !!شد خداوند( ) رایی غیر از رای قبل برای لهذا در وعده ی الهی بداء ،نداد و اقدامی نکرد

ای دیده دنیا ببین که چقدر مردم را ابله شناخاه اند و اگر در اتباع خود  ،ای گوش عالم بشنو  سبحا  اهلل

ولی سایر مردم که گوش و چشم دارند و خواهند گفت ای خدا زاده  ،حق دارند که ابله شا  بشناسند

 .بزرگوار

 خدائیکه وعده ی نصرت می داد چرا این قسااش را فراموش کرد؟ -اوال  

 چرا آ  وعده را تا سه روز قبل از قال نیکوال تأیید می کردید؟ ،شاا که غیب می دانساید -ثانیا  

چرا او را فاتح و ذینفع در جنگ عاومی  ،اگر این وعده راجع به او نبود و نبایست مصداق پیدا کند -ثالثا 

 خواندید؟می 
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شاا بیست سال پیش اگر راست بگوئید به او تلگراف کرده اید )و حال آ  که من یقین دارم دروغ  -رابعا 

است و ابدا به او تلگرافی نشده( پس چرا در این بیست سال باز به کرات وعده ی نصرت را تجدید می 

 کردید؟

هاه ی خدمات او را مضاحل کند و طوری اگر گناه جواب تلگراف نداد  این قدر بزرگ باشد که  -خامسا 

پس چرا ناصرالدین شاه هاا  شاه جباری که به  ،مورد غضب شود که حای بر اطفال صغیرش ابقاء نشود

و به قول من با مدرك مسلاه یکی دو هزار  ،قول شاا نود هزار یا پنجاه هزار یا سی هزار نفر شاا را کشت

الها عضی در سلطنت او این قیو باقی از سید باب بودند کشت ) انفر از شاا را که دویست نفرشا  از شا

مورد غضب واقع نشد؟ بلکه تا پنجاه سال سلطنت  ،واقع شد( و هزارا  خواری و پیسی بر سر شاا آورد

  !!بی نظیری کرد که هاه ی سالطین لذائذ او را رشک می برند

ت ت ماالفت با شاا از چنین عار و سلطنت و لذبلکه منکرین شاا می توانند اسادالل کنند که او به مکافا

و عشرت سرشاری بهره مند شد و نیکوال هم به مجازات موافقت با شاا این طور منقرض و مقطوع النسل 

دیگر شاا با چه روئی کااب مبین و الواح سالطین طبع می کنید و یا هاچو پایه و اساس مردم را دعوت .شد 

 می ناائید؟

واقعا انسانی که معاقد به هیچ اصلی از اصول نیست اگر از این بیوجدا  تر هم باشد عجبی نیست ولی از 

اتباع شاا عجب است که اینها را ببینند و بفهاند و باز مال و جا  و اهل و عیال خود را در راه شاا نثار 

اند. به هر وسیله باشد نای گذارید بفه کنند. بلی می دانم که اتباع شاا اغلبی اینها را نای دانند و شاا هم

و بزرگارین دلیل این قضیه آنکه هر کس از شاا برگشت به تاام دسائس و حیل ماشبث می شوید اوال 

کالمش در جامعه بی تأثیر بااند و اگر در ملل دیگری اثری کرد اقال در اتباع شاا بی اثر بااند چنانکه 

ه نام ازلی و ناقص و طبیعی ماهم سازید و مریدا  خود را از معاشرت ناساین اقدام شاا این است که او را ب

او و خواند  کلاات او منع ناائید. یاللعجب یک صاحب فکر در میا  این گوسفندا  پیدا نشد که بگوید 

اگر رؤسای بهائی کثافت کاریهائی در پرده ندارند چرا به محض اینکه بو میبرند که یک نفر به بهائیت بی 

شده فوری به تاام اطراف می نویسند و پیام می دهند که از صحبت آ  شاص بگریزید و بپرهیزید؟  عقیده

عباس افندی و پسرش دکار فرید و تاد  الالک که  )باجناق( چنانکه با میرزا اسداهلل اصفهانی هم ریش

خودشا  حامل عرش  در حالای که میرزا اسداهلل به قول .هاین معامله را کردند ،نام توحش بر او نهادند
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اعلی هم بود یعنی اسااوا  مجعول مجهول باب را که بعد خواهیم فهاید در چه پرده ی خدعه ی بود، از 

طهرا  به حیفا حال کرده بود و هاچنین در این اواخر میرزا علی اکبر رفسنجانی را که مبلغ ایرا  و اروپای 

تااما دروغ و ساخت و سازها هاه بر سر پوساین مال  ایشا  بود و در اروپا بیدار شده دانساه بود شایعات

 فوری امر به اجاناب از او کرده او را تنها گذاشاه،نصرالدین یعنی پولهای حقوق و تقدیایهای بهائیا  است 

مدتی در تحت نظر نگاهش داشاند که دانساه های خود را طبع و نشر نکند تا وقای که مرحوم شد و عین 

واساند با این )آواره( مجری دارند و حای چند دفعه برای ترر کرد  او هم دست و پا این معامله را می خ

کردند ولی موفق نشدند. مجاال قضایا به قدری زیاد است که نای دانم کدام را ذکر ناایم و از کدام 

  .درگذرم

------------------------ 

 سؤال چهاردهم آيتی از آواره 

بود که بهاء در حق دولت تزاری داده بود و عبدالبهاء آ  را تأیید ناوده صحبت بر سر بشاراتی  -آیای 

 .بود و بالعکس نایجه داد

امامن در این مسئله حیرانم که دولت روسیه که آنقدر به حضرات هاراهی و خدمت کرد دیگر چرا در 

 این اواخر در لوح عبدالبهاء به روس منحوس یاد شده است؟

منحوس که عباس افندی می گوید روسیه ی کنونی است که چندا  سیاست سابق مقصود از روس  -آواره 

تزاری را در تقویت بهائیا  تعقیب نکرده است بلکه با بهائیا  مثل سایرین رفاار ناوده و بساط تبلیغات 

و از طرفی هم می خواهد .این است که آقا در لوحی روس منحوس یاد می کند -ایشا  از رونق افااده است 

 بر اینکه ما با روسها خوب نیسایم ولی .وشزد دولت دیگری بکند که در فلسطین طرف احایاج اوستگ

انصاف باید داد روس هائی که بهاء را از قال نجات دادند و نزد ناصرالدین شاه شفاعت کردند و روسهائی 

یند به تبعیت قبول ناا که در عشق آباد آزادی به آنها دادند و حای در قضیه اصفها  می خواساند آنها را

نها به قنسولاانه روس معلوم شد که عده ایشا  در شهر اصفها  به صد نفر آینکه بعد از پناهندگی جز ا

و باالخره روسها در هاه جا با حضرات موافقت  .لهذا آنها را جواب کردند ،نای رسد و این عده کافی نیست

روسیه منقلب شد هاه خدمات را فراموش کرده برای کردند با وجود این به محض اینکه عبدالبهاء دید 
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که تزار وخانواده او به  5957)در سال خوش آمد دیگرا  روسها را به روس منحوس و اناقاد از بالشویک

تعبیر و تحریر  «بالشفیک»یا به قول عباس افندی  قال رسیدند حکومت بلشویک به رهبری لنین ایجاد شد( 

زیرا از آ  طرف به مبلغین عشق آبادش دساور می داد که به روسها  ،فاقولی اینهم در پرده ن.ناود 

بفهاانید که ما با شاا هم مسلک و هم قدمیم مناهی شاا به نام مسلک و ما به نام مذهب می خواهیم دنیا 

 و.را اشاراکی ناائیم و تغییراتی بر احکام و تعالیم خود می نوشاند و به دست و پای روسها می انداخاند 

چند سفر سید مهدی مبلغ را به مسکو فرسااد ولی روسها نه این سانا  را باور می کردند و نه چندا  

ساای با حضرات می ناودند. اکنو  یک هاچو مردمانی آیا تصور می شود که اگر مثال انقالبی در انگلساا  

رده او ای انگلیس پیدا کبشود آنها چه می کنند؟ بدو  شبهه فوری یک کلاه قافیه مانند روس منحوس بر

مثال بگویند چو  عبدالبهاء به لند  ورود  ،را با آ  قافیه ذکر می ناایند و شاید گناهی هم برای او جساه

) جرج هم خوانده شده، که نام چند تن از پادشاها  انگلساا  است مرحوم دکار معین در جلد ژرژ ،فرمود

یا ایشا   .انگلساا  اساقبال نکرد را برده است (  نام هشت تن از آنها 157پنجم فرهنگ خود صفحه 

لهذا اوضاع او دگرگو  گردید. چنانکه در حق نیکوال گفاند و در قضیه  ،اجازه نداد ،طالب مالقات او شدند

 .ی محاد علی میرزا و قاجاریه هم خواهیم رسید به اقوال و اعاال رنگارنگ حضرات

زی که جانشین او شد )شوقی افندی( می خواست بر قدم پدر برود مجاال بعد از وفات عبدالبهاء کنیز عزی 

و اسای از روس ببرد و نزد رقبای او خودناائی کند ولی نای دانست چه بنویسد و چه بگوید لهذا در لوحی 

که ذکر حجاب می کند بهائیا  روسیه )یعنی ترکساا  و قفقاز( را به حجاب داللت می کند   و چو  ذکر 

 اقدس بهاء نیست تکیه ی این را به مرام روسها حرکات... کرده اند شاا حجاب کنید  حجاب در کااب

مالحظه شود چقدر گوینده احاق و باورکنندگا  احاق ترند که تغییر حکم یک کااب شریعای خود را در  

را به صورت روی چنین پایه ی موهومی قرار داده دورا دور سانا  مردم را یا باور کرده یا از راه حیله خود 

در حالای که تا دیروز مبلغین  .باور کردگی در آورده می فهااند که مثال روس ها اشاراك فراش دارند

دیروز عباس افندی می  .لاز می فهاانیدند که ما حجاب و.. نداریم و با شاا هم مسلکیم غازوه بهائی ب

  «س منحوسرو»و امروز می نویسد « رب اید حضرۀ الدولة البهة الروسیه»نوشت 

--------------------------- 
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 سؤال پانزدهم آيتی از آواره 

راسای حاال که سان از حجاب به میا  آمد باید این مطلب معلوم شود که آیا حکم حجاب در  -آیای  

 میا  بهائیا  چه صورتی دارد؟

هر چه به زیا  ایشا   حکم حجاب هم مثل هاه احکام بهائیت هزار رو و پهلو دارد که در هر جا -آواره 

اما حقیقت حال این است که در کااب اقدس ذکر حجاب نشده و بهاء میل به بی حجابی  -آمده گفاه اند 

اب برای مساقیای در این ب )راه(زنا  داشاه ولی عبدالبهاء چندا  این را تأیید نکرده و ناوانساه است مشی

وقت دیگر اناقاد کرده گاهی تقویت از حریت طلبا   یک وقت از پی بی حجابی تاجید و .خود اتااذ نااید

شده و ایشا  را امر به حجاب ناوده )به عنوا   )ترسیده( طهرا  کرده و پس از اندك گفاگوئی باز مرعوب

اینکه حالیه کشف حجاب موقع ندارد( چنانکه چند سال قبل حضرات در طهرا  مجلس حریت نسوانی 

عجیبه شد که هاا  بهائی ها که طرفدار  ضاحات شا  خرابکاریها و افاترتیب دادند ولی قدری در مجلس ای

کشف حجاب بودند برگشاند و از رئیسشا  تقاضای رفع این قضیه را ناودند و عباس افندی تلگرافا منع 

ولی بعضی از زنا  طاقت نیاورده دل از لذائذی که برده بودند بر نداشاند  .نقطه دار کرد را ناود و حریاشا 

باز مجلس های کوچک و کوچک و دساه های هشت نه نفری درست می کردند که به کامرانی نزدیک و 

تر و آسانار باشد و تاکنو  آ  مجاع های کوچک و حریت های نقطه دار خصوصی برقرار است و بعضی 

 هم به مجلس حریت نسوا  عاومی که هاه می دانیم در زیر پرده موجود است ولی عنوا  مذهبی دارند

 )در صورت لزوم( ملحق شده در آنجا هم عقیده ی مذهبی خود را مافی داشاه و حای عنداللزوم

رؤسای بهائی را دشنام می دهند تا از آ  مجاع محروم ناانند  ،شدید ناوده )از کاری سرباز زد ( اسانکاف

در شبهه نگذارند و مردم را  ،و من خود )برای اینکه ایشا  این قضیه را مثل هاه ی قضایا انکار نکرده

نگویند این را آواره با کدام مدرك می گوید( یکی دو مجلس ماصوصا با زنا  حریت طلب و مبلغشا  که 

درس هم نزد من می خوانده اند عکس برداشاه ام و در جای دیگر این کااب درج خواهم کرد و در اینجا 

که حاکی از عیال و خواهر و دخار و فقط به درج عکس عائله عباس افندی قناعت می کنیم و این عکس 

دخارزاده عباس افندی یعنی خواهر شوقی افندی است به خواهش لیدی بال مفید خانم لندنی که خودش 

هم در عکس حاضر است برداشاه شده زیرا پس از آنکه عباس افندی حریت زنا  بهائیه طهرا  را محدود 

نجاه ساله و هفااد ساله ی اروپا و امریکا که ایاا  کرد نزدیک بود هاا  چند نفر پیر ز  و دخارهای پ
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آورده بودند بر گردند لهذا لیدی بال مفید برای جلوگیری از اینکار تقاضا کرده این عکس را گرفاه به 

  .امریکا و اروپا فرسااد و در معرکه را گذاشاند

--------------------------- 

 سؤال شانزدهم آيتی از آواره 

اکنو  شرح وعده های عبدالبهاء در حق محادعلی میرزا و قضایای ابادای مشروطه را باید بیا   -آیای 

 کرد تا ببینیم حقیقت این قضیه چه بوده است؟

شاید دهاتی های ایرا  هم شنیده باشند که در ابادای مشروطیت بهائیا  می خواساند مشروطه را  -آواره 

  .به خود به بندند و بگویند غیبگوئی

و یحکم علیک جاهور »بهاء مصداق یافت که در جواب اقدس فرموده است در خطاب به طهرا  

و باالخره می خواساند جاهوریت در سایه مشروطیت و آزادی  )حکم است بر شاا جاهوری مردم( «الناس

  ارائه اخود را بر اثر جاهوریت به دست آوردند ولی عبدالبهاء اجازه نداده غیب گوئی دیگری را به بهائی

و باز در این ایام برای جاهوریت ایرا  بهائیا  عربده کشیدند و  .داد که آ  هم بدبااانه معکوس شد

برای  .خویش را پنها  و آشکار در میا  جاهوری طلبا  وارد کرده کار آنها را هم ندانساه خراب کردند

 :ن قرار است کهاینکه یک معجزه ای ثابت کنند و آ  هم نشد و شرح قضیه کامال از ای

بهاء یک عبارت سه پهلو در کااب اقدس ذکر کرده تا هر پهلوی از آ  باال آمد بهائیا  به آ  بچسبند و  

ای زمین طهرا  در تو کارها منقلب » :بگویند این وعده بهاء اهلل و خالصه ی فارسی آ  کلاات این است که

ید اگر خدا خواهد سریر تو را به سلطا  عادل و باز می گو .«می شود و جاهور ناس بر تو حکم می کنند

این عبارت برای آ  است که اگر جاهوری شد بگویند باوانید در اقدس یحکم علیک « مبارك می سازد

یبارك »جاهور الناس وعده داده شده و اگر اساقرار سلطنت شد بگویند این آیه ی اقدس است که 

 هر سلطانی که جالس می ه به عدل حکم می کنید( )سلطنت شاا مبارك ک«سریرك بالذی یحکم بالعدل

حال دقت شود در این قضیه که بعد از اعال   .شود بگویند ها این است آ  سلطا  که در اقدس ذکر شده

مشروطیت بهائیا  خواساند داخل مشروطه شوند ولی عبدالبهاء باور نکرد که این مشروطه قراری پیدا 
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ا سلطا  مساقل خواهد ماند خصوصا با آ  راپورت های سری که کند و یقین داشت که محادعلی میرز

)میرزا آقاخا  از تعلیم یافاگا  ومریدا  قبال عباس افندی به او داده و اشااصی از قبیل آقاخا  کرمانی

سید جاال الدین اسد آبادی، از پیشقدما  انقالب مشروطیت ایرا  بود دو اثر او به نام آیینة سکندری و 

) شیخ احاد روحی مقاول از تعلیم یافاگا  مکاب سید و احاد روحی ملت او به چاپ رسید(  هفااد و دو

جاال الدین بود که به اتفاق آقاخا  کرمانی با قاجاریه به مبارزه پرداخاند. در شعر، روحی تالص می کرد 

اورد روزی به کار ب حاال باید اظهار وجودی کرد شاید ،را بکشان داده واز ذوق نویسندگی بی بهره نبود.( 

لهذا در الواحی که اال  نساه ی اصل یکی از آنها در ضبط من است می گوید الحادهلل سریر سلطنت ایرا  

به شهریار عادل مزین شد )محادعلی میرزا( و باالخره می گوید او است منصوص کااب اقدس که با اهل 

الباه با هیچ جاعی مجااع و هادم نشوید و  ای احباء.بهاء روبرو می شود و این مذهب را نصرت می کند 

ه .) تا آخر آنچه گفادر انجانی وارد نگردید و سریر سلطنت را خدمت کنید الی آخر ما قال نصا او مفهوما

وح به بهائیا  نداشت باز آ  ل و با اینکه محادعلی میرزا عقیده  است که نص باشد یا مفهومش آ  باشد( 

و توپ به مجلس بست و چند روزی گوسفندا  شاخی پیدا کردند و از خدعه  او را بر خو  ریزی مدد داد

هاشا  این بود که مشروطه خواها  را بابی ازلی معرفی می کردند و ملک الااکلاین و سید جاال واعظ را 

اما طولی نکشید که این سلطا  عادل و منصوص کااب اقدس  .هم به هاین اسم ماهم کرده به کشان دادند

و باالخره خلع و فراری ) خلع از قدرت، بی اراده در قدرت( ی که هاه می دانیم مسلوب القدره به طور

  .شد

ای عالم السر و الافیات چه شد که سلطا  عادل و منصوص  :یک آدم فضولی نوشت به عباس افندی که

 کااب اقدس شاا چنین شد؟

)هاانطور که اهل علم آگاهند آ  وعده بداءجواب آمد که چو  طرفداری مظلوما  )بهائیا ( نکرد لهذا در 

ایجاد رایی برای خالق به جز آنچه که قبال ارادۀ الهی برا  تعلق گرفاه بود » را به « بداء»لغت شناسا  واژه 

معنا کرده اند، چو  بهاء اهلل ادعای خدائی کرده است بهائیا  از این امر ماصوص به خداوند دربارۀ او « 

چنانکه از امام جعفرصادق )ع(  .است )ثابت، اساوار ( و بداء از امور محاومه .شد اسافاده کرده اند( 

پرسیدند که در حق شاا وعده داده شده بود که سابعهم قائاهم چرا شاا که سابعید قائم نشدید فرمود 

  (!)بداء شد
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حق امام پوشیده نااند که این خبر را که عباس افندی ذکر کرده و لوحش حاضر است در  -تبصره 

جعفرصادق )ع( نیست و امام جعفر سابع االئاه نیست زیرا آ  حضرت امام ششم است و سادس است و 

خود و اصالح آ   ) عذرخواهی( این قضیه مثل آفااب مشهور است ولی عباس افندی برای اعاذار

ی ده که حادست و پا را گم کر،شده  ) عجله داشان( که کرده بود آ  قدر مساعجل ) غلط کاری( خبطی

به کاب رجوع نکرده و این سهو ثانی از او سر زده که حدیث سابعهم قائاهم را به امام جعفر )ع( نسبت 

لهذا آ  فضول دوباره عرضه  .داده و فراموش کرده که نه امام جعفر سابع است و نه حدیث در حق اوست

این هم که نشد عذر خود را بداء « یا من ال یعزب عن علاه من شئی»کرد که ای کسی که به تو می نویسند 

شاهد آ  را حدیث سابعهم قرار داده اید و امام جعفر را سابع  .قرار داده اید و بداء در اینجا موقع ندارد

 کی این حدیث در حق آ  حضرت وارد شده و کی آ  حضرت امام سابع است؟ ،خوانده اید

سابع   ولی به طوری که هاه می دانیم معصوم  ثالثا جواب آمد که مقصود من معصوم سابع است نه امام 

سابع هم نیست پس باز هم نشد زیرا اگر چهارده معصوم آ  طوری است که شیعیا  می شاارند پیغابر 

و فاطاه و دوازه امام پس امام جعفر معصوم ثامن )هشام( می شود نه سابع )هفام( خالصه آ  فضول دیگر 

باهی اشا« عالم السر و الافیات»تا هر جا برود هی خرابار می شود دم در کشید و تعقیب نکرد زیرا دید 

 کرده هر چه می خواهد اصالح نااید نای شود. 

زیرا هاه می دانیم عباس افندی هم مثل هاه ی افراد بشر قدری به  ،باز می گوئیم عیب در اشاباه نیست

است و انسا  است و انسا  صاحب  اعلم تر یا بی علم تر قدری باهوش تر یا بیهوش تر و باالخره بشر

ولی عیب در این است که بشری که این هاه اشاباهات در او دیده می شود  ؛است )فراموشی( ا یسن

باواهد خود را محیط و مطلع بر کل نشا  دهد و با هزار حیله و نیرنگ در دلهای مردما  ساده تصرف 

نااید و به این تدابیر جا  و مال مردم را تلف کند و نظم ملکی را ماال سازد برای آنکه خودش یا پدرش 

دو چند کلاه ی ناقص از حرف های اخالقی و ادبی که هزارا  سال است مطرح بین بشر بوده زده  یا هر

ست که و عیب در این ا .اند و سانا  زیبای انبیاء و فالسفه را لباس زشت پوشانده جاع و تألیف کرده اند

با آنکه  ؛قبول کنندنکرده  ) جساجو کرد ( حزب بهائی اینقدر بی فکر باشند که این گونه امور را تحری

از اصول مذهبشا  تحری حقیقت است. و آنقدر ماعصب باشند که هر کس خواست به آنها بفهااند و از 
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و عدم قبول عداوت او را در دل  )روی گرداند ( قیدهای شدیده ای که دارند آزادشا  کند عالوه ی نکول

  .دی فروگذار نکنندشوند و از ابراز هیچ خلق و خوی بمی به خو  او تشنه ،گرفاه 

 کیست موال آنکه آزادت کند

)مثنوی مولوی خراسانی( بند رقیت ز پایت بر کند  

شگفاا که انسا  چو  به امری خو گرفت هر قدر معایب آ  را ببیند نه تنها دل از آ  بر نای دارد بلکه 

چنانکه به کرات در  ؟عداوت با اشااص می ورزد که چرا معایب آ  را شناخاه و به کشف آ  پرداخاه اند

این دو ساله خبر به من رسید که بعضی از حضرات آهساه آهساه با هم می گویند آواره راست می گوید 

و هر چه را دانساه صحیح است ولی فقط ما از او مکدریم که چرا دانساه های خود را بیا  کرده و از پرده 

ب بهاء را در حقشا  تصدیق ناوده به لفظ بیرو  آورده ) ( در این صورت آیا ما حق نداریم که خطا

یادشا  ناائیم؟ عجبا خود گوسفندا  می دانند و می گویند که عبدالبهاء در امریکا بشارت « گوسفندا »

آ  بلند شده آمریک وارد ناواهد شد و حای در  )شعله( داد که در این جنگ عالم سوزی که نایره ی

که آقا فرمودند اهالی آمریک در گوشه ی واقع شده اند و است  )تصریح شده( سفرنامه ی ایشا  مصرح

در مظالم جنگهای اروپا شرکت ناواهند کرد با وجود این آخر آمریک داخل جنگ شد و غیب گوئی این 

معهذا هاین که کسی دیگر به ایشا  این اعاراض را بکند عصبانی  .پیغابر زورکی مبدل به عیب گوئی شد

و می خواهند سان حق را به حرف های باطل بپوشانند و برای آ  تعبیرات شده به دست و پا می افاد 

پیدا کنند و نیز هاه می گویند آقا وعده داده بود که به مشرق االذکار عشق آباد بیاید و حای در لوح شرط 

ه ا کورود خود را بدا  مکا  اتاام آ  بنا قرار داده و گوسفندا  برای این آرزو و نیل به آ  میل چه جانه

اه ر« به ملکوت الهی»کندند و چو  مشرق االذکار به اتاام رسید ایشا  عوض عشق آباد خواهی ناواهی 

فرسا شده با هزار انجگسیو  و تبدیل حکیم و دکار باالخره ناوانساه خود را از چنگ مرگ نجات داده به 

یرش از او دلگیر شده به تکف عشق آباد سفر کنند. با وصف این هاین که کسی این سانا  را القاء نااید

 )وای به حال کسی که به نارود) فرعو  عصر خود( کافر شود( «ویل لان کفره نارود»می پردازند و مصداق 

را ظاهر می سازند. بالجاله غیب گوئی معکوس آقا به قدری زیاد است که در این مااصر نای گنجد و باز 

یا  غیب نای دانند بلکه می گویم کسانی که به معجزات باید بگویم اشاباه نشود من نای گویم چرا آقا
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 در این قر  نورانی انبیاء صادق طعنه می زنند چرا به دروغ می خواهند خود را صاحب کرامت قلاداد کنند 

 باز مردم را در حجاب ظلاانی و اوهام پابند کنند؟

--------------------------- 

 سؤال هفدهم آيتی از آواره 

آنچه ذکر شد عجالة این قدر معلوم است که بهاء در هر صورت یک ادعائی کرده و کالمی  از -آیای 

در این صورت به چه قسم می توا  ادله ی این حضرات را در ادعاء  ،آورده و نفوذ و بقائی را ماضان بوده

ر آ  مبالغه د و تشریع و نفوذش ابطال ناود مناهی این است که شاید می گوئید به این درجه ی که بهائیا 

می کنند نیست ولی در اصل موضوع نای توا  انکار کرد و گفت تاامش بی اصل است پس باالخره راه حل 

 این مسئله چیست؟

این سئوال عینا مانند سئوال آ  سائل است که پرسید دخار کدام امام بود که رفت بر سر مناره و  -آواره 

ز تأمل بسیار با رمل و اسطرالب دریافت که سائل می خواهد پس ا )پاسخ دهنده( روباه او را درید؟ مجیب

قضیه یوسف را سئوال کند. گفت آقای من اوال دخار نبود و پسر بود ثانیا فرزند امام نبود زاده ی پیغابر 

روباه  -خودش نرفت و او را بردند و به چاه انداخاند. خامسا  -بود. ثالثا بر سر منار نبود و ته چاه بود رابعا 

  .نبود و گرگ بود. سادسا گرگ هم نبود و اساسا قضیه ی گرگ دروغ و تهات بود

اکنو  مالحظه ناائید. اوال بهاء اهلل چنانکه گفایم بر مال هیچ ادعائی نکرده مگر آنکه در زیر پرده کلاات 

ه در ست کخود نغااتی داشاه که مریدانش داعیه الوهیت از آ  شناخاه و گفاه اند بهاء هاا  خدای غیب ا

ولی او و پسرش هر جا  .در پرده خفا مساور بود و اینک قدم به عرصه ظهور نهاده )دهرها( قرو  و دهور

مواجه با مشکالتی می شدند با صد هزار دلیل تاسک به این می کردند که خیر هاچو داعیه ی را نداریم 

ما از زبا  خدا در حالت خلقه گفاه ایم و و این کلاات را .و مریدا  غلو کرده اینها را به ما تهات می زنند 

برها  اینکه ما این داعیه را نداریم آنکه مطیع احکام اسالم بوده و هسایم سبحا  اهلل بهاء در مرکز خود 

ید و شو)روزه دار( در شهر رمضا  خودش صورتا روزه می گرفت و به تاام اتباع تأکید می کرد که صائم 

باشید زیرا می ترسید که اگر اندکی سات نگیرد آنها در کار سسای کنند حای اصرار داشت که جدا صائم 

و این حالت تا آخرین نفس حیات بهاء ادامه داشت و حای  .و روزه را افطار کنند و کار او را خراب سازند
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مشهور است که مشکین قلم از صحابه خاص به لحن مزاح گفاه بود بناء بر مثل مشهور که می گوید 

ما دعا کردیم مادرما  بایرد و پدرما  ز  جوا  بگیرد تا وسائل راحای ما فراهم گردد اما  )شاصی گفت

دعای معکوس مساجاب شد پدرما  مرد و مادرما  شوهر جوا  گرفاه به زحات او افاادیم( ما هم بابی 

قاضاء شدیم از زحات روزه سی روزه خالص شویم حاال از طرفی در ماه رمضا  به ما می گویند حکات ا

دارد که روزه بگیرید و تظاهر به اسالمیت کنید از طرفی هم نوزده روز قبل از نوروز به ما می گویند روزه 

تا این شریعت تأسیس شود. این مزاح مشکین قلم هم شاید که  )گُلی به جاالت( «حبا لجاالی»بگیرید 

آباء را حرام کرد که دیگر کسی صورت جدی به خود گرفاه دو نایجه داده باشد یکی آنکه بهاء ازدواج 

هوس به ز  پدر خود نکند و اال شاید خیال نداشت این یکی را هم اسم ببرد و قصدش این بود که مطلقا 

را کامال اجازه دهد. دیگر آنکه اجازه داده  )اشاراك در هم خوابگی( مردم را آزاد نهاده اشاراك فراش

د ولی روزه ی رمضا  را بگیرند که مشت آقا در بالد عثاانی که نوزده ی روزه ی شریعت بهاء را افطار کنن

باز نشود و نیز پسرش عبدالبهاء چنانکه گفایم تا یک هفاه پیش از مرگش به جامع مسلاین رفاه به امام 

اهل سنة اقاداء می کرد و دست بساه نااز اسالمی می گذارد و اظهار تبعیت اسالم می کرد و حای طعنه بر 

به قضاۀ و افندیها می فهاانید که چو  ما از طریق تشیع برگشاه به راه تسنن قدم گذاشاه  تشیع می زد و

 .ایم مردم با ما دشانی می کنند

مجاال این بود حالت ادعاء و تشریع این پدر و پسر در خاك عثاانی و مرکز زندگانی خودشا  ولی در  

و زبانش می آمد دریغ نداشاند چه که بابی های  عین حال برای ایرا  خدا و خدازاه بودند و هر چه بر قلم

ایرا  را شناخاه بودند که تا چه اندازه ابله و احاقند و برای شناسائی ایشا  هاا  کلاه ی اغنام کافی است 

که ایشا  را به آ  موصوف کرده از طرفی این گوسفندا  را بدو  اراده مطیع خود کرده به هر طرفی می 

از طرفی از شیر و کشک و پشم ایشا  بهره می بردند و آخر هم به کشانشا   .خواساند سوق می دادند

می دادند و برای دلاوشی گوسفندا  دیگر مناجات و زیارت نامه برای گوسفندا  مقاول نازل می کردند 

 )ترجاه: ای صاحبا  بصیرت در این جا شگفت زده شوید(  .فاعجبوا هنا لک یا اولی االبصار

ه و این است که آ  را داعی .بهاء در تحت الفاظ و تنها برای بابی ها بوده نه کلیه ی اهل عالممجاال داعیه ی 

ناوا  گفت چنانکه هنوز بعد از هشااد سال احدی تصریح نکرده و نای کند که این ادعائی که می گویند 

اعیه ی حجت است کدام ادعاء است و خصوصیت آ  چیست؟ ثانیا چنانکه جای دیگر هم اشاره شد د
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الوهیت مشروع و معقول نیست زیرا یا به عقیده ی الهیین خدا هست در آ  صورت مقدس از حلول و 

نزول و تجسم است یا به عقیده ی مادیین خدائی نیست و مبدء کل ماده ی واحد است و یا جوهر فرد پس 

  .استهر چه هست غیر معقول  )آشکارا ( در هر دو صورت داعیه ی بهاء یا سری یا جهری

 يک قضيه ي خنده آور

یاد دارم در اوائل سواری خودم که می خواسام تساه و رکاب و دهنه ی مراکب خود را محکم سازم و 

دائاا وقت خود را به مطالعه ی الواح می گذرانیدم  ،برای این کار احاطه ی بر الواح و مضامین آنها الزم افااد

 یک .ه از سری و جهری مگر آنکه آ  را از نظر دقت گذرانیدمو نااند لوحی از الواح مطبوعه و غیر مطبوع

وقت رسیدم به لوحی که در جواب سؤاالت حاجی مال علی اکبر شهایرزادی و آقا جاال بروجردی صادر 

)هاا  علی اکبر شهایرزادی شده بود چو  هر دوی آنها از مبلغین درجه ی اول بودند که حاج آخوند

و آقا  ،محکم عنا  را گرفاه تا آخرین نفس پیاده نشد در بهائیت بود( ملعو  منظور است که ماعصب 

در حالای که او از حاج آخوند  .جاال در این بین ها عنا  را سست گرفت و پیاده شد یا پیاده اش کردند

مهاار بود و من یقین دارم در عقیده ذره ی از هم امایاز نداشاند جز اینکه حوادث سبب سقوط این و بقای 

  شد. خالصه موضوع بحث چیز غریبی بوده و آ  این بوده است که حاجی آخوند می گفاه است غیر از آ

بهاء دیگر خدائی نیست و باالخره هر چه در پس پرده غیب بود در جامه ی بهاء درآمد و دیگر خبری 

 ا آقا جاال که بعدنیست باید به او نااز و نیاز کرد و دست به دامنش دراز و توجه را از غیب برداشت. ام

او را ناقض قلاداد کرده حای به لقب پیر کفاار ملقبش ساخاند می گفاه است مقصود از خدائی بهاء این 

است که او مظهر خداست و باالخره خدای غیب به جای خود است. و این میرزا خدا نااینده ی آ  خدای 

یرزا خدا )بهاء( قضاوت می طلبند او می بیند غیب است. بعد از آنکه این داوری را به مرکز برده از خود م

اگر قول حاج آخوند را تصدیق کند هر چند موافق میل است ولی ماکن است غوغائی بلند شود و اگر قول 

آقا جاال را تصدیق نااید ماکن است باز راهی به خدای غیب باز شود و از اسافاده ی این میرزا خدای 

دریای عرفا  دریای بی پایانی است که هر کس برشحی »چنین داده که لهذا جواب را  .مشهور کاساه گردد

از آ  بهره مند است در این صورت اگر مقصود از این مناظره و مباحثه القای خالف و نفاق و اخاالف باشد 

قول هر دو مردود است و اگر مقصود ترویج امر و القای موافقت باشد قول هر دو مردود است و اگر 

بعد از مطالعه ی این لوح مرا خنده گرفت و « امر و القای موافقت باشد قول هر دو مطلوب مقصود ترویج
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از طرفی هم بر بالدت گوسفندانی که هاین لوح را  .بر درجه ی خدعه و تقلب میرزا خدا آگاهی یافام

است و  بس خوانده و ابدا بوئی از مقصود نبرده اند آگاه گشام و گفام انصافا این گوسفندا  را آ  خدا

حقشا  هاین است که به ایشا  می رسد. و خنده آورتر از آ  این است که چو  میرزا خدا دید که خوب 

 رویه را به کاک پسرش عباس افندی پیش گرفاه از طرفی به اظهار اسالمیت و ادای نااز و روزه ی اسالمی

و از طرفی نغاات اننی انا اهلل در اتباع  ،است)در اما ( مأمو   ااعجال تو تاجید از خلفاء در نزد اهل سن

لهذا ،ایرانی و چند نفر هندی به طوری مؤثر افااده که حای در جنبه ی غیب و شهود آ  مباحث به میا  آمده

 .یک لوح باال بلند به عربی عجیب برای عید مولود خود نازل کرده جهاشا  فرسااد و دیگر کار تاام شد

امروز روزی  :خالصه ی مضاو  اینکه« یوم یوم فیه ولد من لم یلد و لم یولدال»زیرا در آ  لوح می گوید 

است که آ  خدائی که ماولد نای شد و صاحب اوالد نای گشت ماولد شد   و بر طبق این مضاو  نبیل 

و غرق کرد )وارد ناود( زرندی که اساش مالمحاد است و آخر عبدالبهاء با او بد شد و او را به دریا القا 

دست خود یا اتباعش و بعد شهرت داد که او خودش خودش را غرق کرده این نبیل در اشعار خود  به

 سرود که: 

ی از معارف )ناونه( اجاء شاه لم یلد یولد ولد( و این شعر هم مسطوره  -مساعد  ،)مساعد باشید یارا 

ف پرسید معنی این حر ولی تصور می کنم اگر کسی می.بهائیا  است هم عقیده شا  را مکشوف می دارد 

چیست؟ جواب می دادند ما نگفایم خدائیکه ماولد نشده بود ماولد شد بلکه گفاه ایم کسی که ماولد نشده 

بود ماولد شد. و هر کسی چنین است که ماولد می شود در صورتی که پیش از آ  ماولد نشده بوده زیرا 

میرزا خدا و پسر و اتباع کارگرش بوده و  ای()دائاین گونه اشاباه و مغالطه های عجیب از فنو  دائاه

 .الغیر ؛هست. ولی این بسی واضح که به این کنایات خدائی بهاء را خواساه اند بفهاانند

باز موقع پیدا کرد که روح پروفسور برو  را رحات فرسااده بگویم چه قدر خوب تشایص داده بود که 

ر را مساره کردند و مکرر می گفت اگر اقال در سایه این می گفت بهاء و بهائیا  بساط دین و خدا و پیغاب

ولی یقین دارم که اگر بهائیت ترویج  .عنوانات آزادی بشر و اشاعه علم را منظور داشاند باز چیزی بود

  .شود به کلی آزادی و علم از بین بشر رخت بر می بندد و جهل و قیودات و اوهام جای آ  را می گیرد

--------------------------- 

 سؤال هجدهم آيتی از آواره 
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شاید نفوذی که می گویند از جهت قیافه جذاب و حسن و جاال این عائله باشد و دلباخاگی های  -آیای 

مریدا  از این حیث باشد که زیباتر از بهاء و عبدالبهاء و شوقی افندی و کلیه ز  و مرد این عائله در دنیا 

کس در جاال به حد کاال باشد باید حااا خدا یا منسوب به خدا باشد. زیرا ندیده و گاا  کرده اند که هر 

شرحی از زیبائی این عائله شنیده شده است و عکس های عباس افندی هم هر چند محسنات زیبائی و 

دیگر عکس .و جذاب است  )خوش قیافه( جاال در آ  به حد کاال دیده نشده است ولی تقریبا مهیان

ده و نای دانند که چگونه بوده است و طبعا باید بهار از عبدالبهاء باشد لکن نای دانم چرا بهاء را مردم ندی

 او را اناشار نداده اند؟

اما در موضوع حسن و جاال و قیافه این رؤساء هر چند بنای ما بر حق گوئی است نه عیب جوئی  -آواره 

و جاال بوده و هساند ولی نه به طوری که به و بناء بر این نای گوئیم مرد و ز  این عائله عاری از حسن 

پس باید دانست که بهاء و فرزندانش عاوما  .چشم دوساانشا  آمده و هر عیبی را حسن تصور کرده اند

خالی از وجاهت نبوده اند خصوصا آ  پسرها و دخارهائی که با عبدالبهاء ماالفت کرده اند و حضرات 

و سرمایه خدائیشا  بیش از عباس افندی و اوالدش ،ل بوده گخوشخیلی  ،آنها را کافر و ناقض می دانند

حسن و جاال خود مبالغه کرده اند و به اندازه ی مریدا  با دیده رضا  فاما به قدری در تعری .بوده است

ا نظیری برای این رؤساء نبوده و ینو عبدالبهاء را که گویا در هاه دو محبت ایشا  را دیده اند. یعنی بهاء 

و در اشااص دنیا ندیده و آدم ندیده و من در اطراف عالم  ،آنکه این تصور در دهاتیهای ایرا  استحال 

خصوصا در گرجساا  و ترکهای اسالمبول و ازمیر و هاچنین در فرانسویها به قدری قیافه های جذاب و 

 تصور کنم. و بهارین حسن و جاال دلربا دیده ام که اساسا عائله بهاء را نای توانم در مقابل آنها جایل

شاهد ما هاا  عکس است که در جزوه قبل درج کردیم. زیرا زیباترین دخارا  این عائله هاشیره جناب 

شوقی افندی است که در آ  عکس نشساه مالحظه می شود که او با وجود زیبائی در برابر ارباب وجاهت 

این قدر بغاز و لاز به جاال خود می نازد و  چندا  ناایش ندارد. باری کار به زنا  ایشا  نداریم بهاء که

می خوانند به موجب عکس فاوغرافی او که در حیفا و عکا موجود است و در هر یک « جاال مبارك»او را 

از دو خانه ی عباس افندی غصن اعظم و میرزا محادعلی علی غصن اکبر نساه ی از آ  موجود و با آب 

و پرده ی زنبوری بر آ  کشیده بیچاره دهاتیا  ایرا  را که به آنجا و تابی آ  را در قاب طال نهاده اند 

آ  قدرها جذاب ،تا آ  را زیارت کنند و نذوراتی به جا بیاورند  ،میروند با هزار منت میبرندشا  در حرم

و دلربا نیست و عجب تر اینکه در آ  عکس آثار رنگ و حنا در محاسن بهاء موجود و خودشا  هم انکار 
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که او هفاه ی دو مرتبه محاسن و گیسوا  را رنگ می کرده و چو  این عکس فاوغرافی چندا   ندارند

 می گویند اینها تصویر جوانی ،جلوه نای کند این است که چند تصویر قلای هم در جنب آ  ترتیب داده

نع تصاوست و من خیلی دقت کردم دیدم ابدا شباهت به عکس فاوغرافی ندارد و در آ  تصاویر کامال 

شده و با نوك قلم نقاشی لطائف حسن به آنها داده شده است و امری عجیب است که یکی از آ  تصاویر 

تصویری است که با بد  برهنه در حاام نقاشی شده یعنی حاام و بد  برهنه ی بهاء را ناایش می دهد و 

؟ یگر این چه نقشه استمن هر وقت آ  را دیدم خجلت کشیده سر به زیر افکندم در فکر فرو رفام که د

د بسیار کوته برای زیارت مر )هاا  فوطه یعنی لنگ( خدا چرا باید تصویر هیکل خود را برهنه با فوته ی

 و ز  بگذارد؟

راسای در عین اینکه میل نداشام بطال  این امر بر من ثابت شده باشد و هر دم آرزو می کردم که این  

وع کرده باشد که موجب افااار ایرانی گردد ولی بدبااانه هر وقت امر حق آبرومندی باشد که از ایرا  طل

به این قسااها بر می خوردم ماأسف می شدم که امر حق را چه کار به این تصنعات آ  هم به این صورت 

وقیح که هر کس ببیند خیال می کند که این تصویر برای تهییج شهوت ز  و مرد ترتیب شده چه که بد  

ی را با کاال فربهی و قشنگی بدو  اینکه اثری از مو در آ  باشد کشیده فوته را کوته  جوا  هیجده ساله

و رانها را در کاال صافی و سادگی و فربهی جلوه می دهد و حالت خاار به چشاها داده و باالخره بسیار 

ا به ایرا  اروپشبیه است به عکس زنهای قشنگی که برهنه برای دلربائی مردم برداشاه اند و جوانا  ما از 

سوقات می آورند و خالصه با تحقیقات عایقه معلوم شد که اگر در عکس های دیگرا  کاار دساکاری 

رات آقا از آ  سادگی هم بر کنار و پر از پیرایه و ساخاگی است وگرنه با مقایسه به عکس یاین تصو ،شده

ست که عاشقا  جاال الهی به بی فاوغرافی معلوم می شود که ابدا این دو صورت یکی نیست و مضحک ا

کس و بالع.می کنند  )از ریشه عجز یعنی خضوع و خشوع نشا  داد ( موئی بد  بهاء اسادالل و اساعجاز

مجاال این بهاء که تا این درجه حسن و جاالش را می خواهند  .میناایند )زشت( به پر موئی ازل اساقباح

ست که برخالف آ  هاه خال و خط که بر صورتش نهاده وسیله خدائی و نفوذ کلاه اش قرار دهند عجب ا

اند خالی از عیوب هم نبوده و آنچه ثابت شده است به عالوه کوتاهی قد سه عیب بزرگ در این هیکل قدم 

 :و اسم اعظم  وجود داشاه
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یکی آنکه خواهرش که عاه عبدالبهاء است می نویسد و کاابش هم حاضر است به اینکه ایشا  مرض  

فاق داشاه اند و حای به عبدالبهاء می گویند اخوی زاده ی عزیزم اگر پدر شاا خدا بود و مقادر اقال بایست 

  .باد فاق خود را عالج نااید

سه سال پیش از وفاتش دیده بود برای خودم حکایت کرد  دوم اینکه یکی از سیاحا  اروپا که بهاء را دو

  .که من در موقع چیرنویسی بهاء دقت کردم و یقین ناودم که چشم چپش کاار از چشم راساش می بیند

سوم آنکه عاوم بهائیا  معارفند بر اینکه رعشه ی دست داشاه است و این اعاراف برای آ  است که 

است این را ناواساه اند انکار ناایند ولی عبدالبهاء به عذر غریبی چو  آ  لغزش در خطوط او موجود 

ند ازل ایشا  را زهر داد و ناواسا»تشبث کرده گوسفندا  هم پذیرفاه اند و آ  این است که گفاه است 

دل او را بشکنند زهر را میل کردند ولی اراده ی مبارك تعلق نگرفت که آ  زهر کارگر شود لهذا از 

و هر کسی می فهاد که این یک عذر ناموجهی « و تنها رعشه در دست مبارك باقی ماند هالکت رساند

است که خواساه است عیب را از پدر خود دور نااید و گرنه با فرض اینکه راست بگویند و ازل زهر داده 

 شهباشد خدائی که می دانست این زهر است و آ  قدر هم مقادر بود که خورد و نارد خوب بود آثار رع

هم در دست خود نگذارد. باری معلوم نیست این رعشه از کی عارض شده و باالخره هر یک را اصالح کند 

 .عیب دیگر جایگیر شده ثابت می نااید که بهاء به قدر خردلی از سایر افراد بشر امایاز نداشاه 

و ماه با ا سر هم ششاما اینکه ذکر شد که عکس عبدالبهاء مهیان است من خودم شاصا او را دیده و بر 

بوده و هاه چیزش را شناخاه ام با اینکه او خوش قیافه ترین تاام افراد این عائله بود و حای بر پدرش 

مزیت داشت معهذا از او مهیان تر و خوش قیافه تر به قدری در اطراف جها  دیده ام که به شااره نیاید 

این تاام آنها به خال و خط آراساه شده و به کرات  و عکسهای او هم حاالت تازه را حاکی نیست و با وجود

دیده ام عکسی که قشنگ بیرو  نای آمد محو می کردند و شبیه ترین عکسهائی که به شاص خودش 

  .شبیه و تصنع آ  کاار است عکسی است که در صفحه ی مقابل درج می شود

ین صور و تااثیل نه تنها برای حسن و در خاتاه این را هم اضافه می کنم که اساسا توجه ی بهائیا  به ا

ائی که به مراتب از رؤساء وجیه ترند زیاد است بلکه ه هوجاهت آنهاست. چه در میا  افرا خودشا  وجه

هاا  روح بت پرسای است که در میا  ایشا  نفوذ یافاه چندا  که مناهی آرزوهایشا  این است که مثال 
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شود و هاین عکس که درج می شود از روی مجساه گلین عکس بهاء و عباس افندی به مجساه تبدیل 

است که از او ساخاه شده و خالصه اینکه گوسفندا  در این قر  بیسام کامال بت پرسای و گوساله پرسای 

  .را اعاده داده اند  و با وصف این خود را موحد می خوانند

ل رنگارنگ پر از خدعه را با هر رقم مجاال یک هاچو داعیه ی نامعقو .باز برگردیم بر سر داعیه و نفوذ

اصال داعیه ناوا  گفت تا در درجه ی ثانی حجیت و داللت آ  تحت نظر آید. مثال در عین اینکه  ،از نفوذ

هیچ یک از مادینین عالم ادعا را به ذاتها حجت نگرفاه اند و عقل سلیم هم بر داللت آ  تسلیم نای شود 

مثال حضرت رسول )ص( یا  .است چو  فرق نور و ظلات اء عظام فرقی دعاء بهاء و انبیدر عین حال بین ا

 عیسی و موسی،

این بسی مبرهن است که ادعاشا  در زیر پرده ی نیرنگ و به حالت رنگارنگ نبوده بلکه هر یک در  

عصر خود مردانه در قطب عالم ایسااده مقاصد خود را علنا اظهار و مردم را یک جهای دعوت کرده اند و 

بل را تبعیت پیروا  شریعت ق .مانند بهاء و عبدالبهاء نرفاه اند،چکدام شریعت خود را مساور نداشاه هی

پیشه ی و از ایشا  اندیشه ناوده در نزد ایشا  بگویند ما مطیع شرع شاا و آداب قواعد شاائیم و برخالف 

  .ه خود باوانندآ  در زیر هزار پرده ی نیرنگ به راه دور اشااص ساده بی اطالع را بداعی

عجبا هنوز کااب اقدس را که کااب شریعت و احکامش است بعد از هشااد سال یا کاار یا بیشار در بالد 

عثاانی مساور می دارند و حای در ایرا  هم هایشه مشورت می ناایند که آیا این کااب را به فال  طالب 

 یا افشاء خواهد کرد؟  ،که سر ما را افشاء نناایدبدهیم یا ندهیم؟ و آیا او این قدر فریب ما را خورده است 

این داعیه را چه نسبت است با داعیه آنکس که در حیات خود نااز خویش را در میا  ماعصب ترین قوم 

و یا این ادعا را چه نسبت است با ادعای کسی که برای  ؟برپا کرده )بت ها(عرب در مرکز عبادت اصنام

مقصد خود تا آخرین نفس ایسااده و بر سر دار به مناجات پرداخاه و آنی از تعلیم حواریین خود فرو 

و یا چه نسبت است این داعیه را با داعیه ی کلیای که در مقابل فرعو   ؟ننشساه و امر خو را نها  نداشاه

و در تحت الفاظی که منکر آ  را انکار  )فریبکارانه،فریب دهنده(نوشاه های خادعانه روبرو ایسااده )نه

بوی داعیه از آ  اساشاام کند( و نبوت خود را اعال  کرده و هیچگاه دورنگی و دوروئی  ،پندارد و مقبل

 )ما می گوئیم( پیشه نناوده فنعم ما قال
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 مردا  اندرا و کوی از میدا  ببر( یا چو -)یا برو هاچو  زنا  رنگی و بوئی پیشگیر  

 ؟اینجا جای مغالطه است که بگویید عبدالبهاء به اروپ و آمریک سفر کرده چگونه داعیه مافی بوده است 

و هر چه شهرت داده اند  .ولی ابدا داعیه خود و پدرش ابراز نناوده و کاری نساخاه ،بلی او سفر کرده

ری که ساخام این بود که دانسام حقایق از چه قرار بوده است... دروغ بوده زیرا من هم سفر کردم ولی کا

مگر آنکه بگوئیم بهاء پیغابر زنانه بوده یا خدای مؤنث که به رنگ زنا  و پرده نشینا  در آمده و از پس 

چنانکه تأثیرش هم در زنا  بیشار از مردا  است  .پرده ی )عصات( با مکرهای زنانه سانانی بیرو  داده

که من خود دیده و شناخاه ام بسیاری از مردا  بهائی پابند زنا  خودند و زنانند که نای گذارند  و بطوری

مگر مردانی که مزاجشا  با مزاج زنا  خیلی موافقت دارد آنها هم شیفاه و  .مردشا  بیدار و آزاد شود

 .فریفاه این دین زنانه اند

ا  )این زم ؟چه لذتی برده اند که دل بر نای دارند و ؟حال این اقبال و تشبث زنا  بر روی چه اصل است 

 بگذار تا وقت دگر( 

در ماحدالاالهای خود  ،یک نفر ز  را موضوع بحث قرار داده ،شگفت آور است که گاهی راست یا دروغ

در اطراف اقبال و اشاعالش و قیامش بر بشر و اشاعه ی این امر به یک آب و تابی بیانات ناوده داد سان 

 .ند که گویا تاام علوم اولین و آخرین در آ  ز  است و باالخره اقبال او برها  عظات این امر استمی ده

در حالای که بعد از چند سال اسم او هم کهنه شده معلوم می شود او هم پس از خساگی و اتاام شهواتش 

چنانکه لوای امریکائی در  .اظهار ندامت می نااید ،این حوزه را بدرود گفاه و شاید رد آ  هم چیزی نوشاه

این اواخر در مصر حرکت ماالفت داشت و دیگری در امریکا کااب بر رد شوقی افندی نوشت و کذا فعلل 

 و تفعلل و انفعل. 

شاید بگویند آواره با حریت و ترقی زنا  ماالف است و هنوز به عادت ایرانیت ز  را ز  می بیند و با مرد 

نم من ماالف با ترقی و حریت زنا  نیسام ولی زنانی که لیاقت این مقام فرق می گذارد. لهذا عرض می ک

مثال زنا  اروپ و آمریک با اینکه خیلی ترقی کرده اند باز من خودم در اروپا تشایص دادم  .را یافاه باشند

 تچنانکه در مااد  ترین ماالک دنیا که مرکز علم و سیاس.که هنوز هزار منزل از قافله ی ترقی عقبند 

است یعنی لند  فقط یک ز  لیاقت عضویت پارلاا  یافاه آ  هم پس از ورود در پارلاا  و کشف افکار 
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 ،هدو سال مانند مجسا،و به این واسطه  .ناواند ،ساده ضعیف او معلوم شده است که مبارزه با افکار مردا 

صبانی می شدند که و هر روز ز  های لند  ع.بیرو  دهد )راست و درست( ناوانست یک فکر صائب 

مردا  نای گذارند این نااینده ما حرف بزند. این برای آ  است که یا ساخااا  ز  غیر از مرد است و 

برای اداره سیاست و اجاااعات کافی نیست یا هنوز تجربیات زنا  کامل نشده و در صورتی که این حال 

  !زنا  لند  است پس چه خواهد بود حال زنا  ایرا  و هند

است که تاکنو  بهائیا  ایرا  به هزار رنگ در آمده و پس از چندی خطای آ  بر خودشا  معلوم  این

مثال بهاء که می خواهد یک  .شده و یا مرعوب شده آ  رنگ را رها کرده به رنگ دیگر در آمده اند

اء که ماام شریعت هزار ساله تشریع کند نای داند با زنا  چه معامله ی را مجری دارد. یک جا عبدالبه

زمام بهائیا  طهرا  را رها کرد ،به موجب کااب اقدس که ذکری از حجاب نشده  ،شرع اوست)تاام شده(

تا مجلس حریت نسوا  درست کردند و چو  مفاسد فوق العاده از آ  بروز کرد به ترك آ  مجاع و 

اقع شد ترسید آنها از رفان در حجاب امر داد و چو  طرف سؤال و جواب چند نفر از پیر زنا  آمریک و

 .عکس ز  و دخار و خواهر خود را بی حجاب بر ایشا  فرسااد که ببینند ما حجاب نداریم .دساش بروند

و من آ  را در اروپا به دست آوردم در حالای که قدغن بود که به ایرانیا  بدهند و هاچنین دخارهای 

سیا  در بی حجابی زشت تر ناایش می دخار عباس افندی که در پاریس تحصیل می کردند و از پاری

دادند منع شده بود از اینکه ایرانیانی که عبور می کنند آنها را ببینند ولی من چو  مبلغ و محرم اسرار بودم 

 زنا  ایرا  بی حجاب و گفت : در مدرسه رفام و مرا پذیرفاند و نیز شوقی افندی یک وقت قدغن کرد

توانساند بی حجاب شوند مگر در خلوتاانه ها( و اگر ماکن بود  نشوند )در حالای که خودشا  هم نای

چنانکه در خلوتاانه ها که می توانند بی حجابی  .می شدند و برای شوقی افندی هم فاتحه نای خواندند

آنها را در انااابات خودشا  دخیل و صاحب  ،از طرفی شوقی افندی دید مکدر می شوند .بلکه.. می کنند

در حالای که هنوز در ماالک ماادنه این قضیه یک طرفی نشده و مضحک تر اینکه در ایرا  رأی قرار داد. 

ولی در روسیه علی الرغم روسها حکم به حجاب داده و حای در لوحش تصریح می  .چنین بوده و هست

 کند که علی الرغم روسها حجاب کنید و هاا  چند نفر ترك و فارس ایرانی که در روسیه یعنی ترکساا 

و قفقاز زیساه اند بیچاره ها محض خاطر آقا باید برخالف میل خود در حجاب باشند و تنها در خلوتاانه 

 .ها نفسی تازه کنند 
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باری تاام امور بهائیا  ناونه ی داعیه ی بهاء است که هر روزی در هر کوئی و سوئی به رنگی رنگرزی 

به قول مدیر جریده مال نصرالدین بوق دو سره این است که گفایم  .می شود و نیرنگی به خود می گیرد

در دست شوقی افندی است از یک سر نوا می دهد حجاب بکنید و از سر دیگر نکنید. از یک سو خدا و 

 نااز و دین بر حق و الزم است و از سوی دیگر اینها محض مصلحت و حکات است و اال خدای چه؟ و...؟

ر سودا  )دو بقاء چنانکه ذکر شد هر بهاء اهلل و غالم احاد و مااهدی باری برویم بر سر داعیه و کالم و نفوذ

و حسن صباح و آقاخا  داعیه ی  میالدی مُرد(  5661میالدی ماولد و ادعای مهدویت کرد ودر  5616در 

ه حق باید فهاید آیا ها ،کالمی آورده و نفوذی یافاه و چند صباحی دوام و بقائی داشاه }ند{ داشاه و دارد

ت یا هاه باطل یا یکی حق و باقی باطل؟ اگر هاه حق است چه ایرادی بر آواره و امثال او دارند؟ و چرا اس

در دعوتهای خود از هاه اناقاد و تنها بهاء را تاجید می ناایند و اساسا دعوت غلط است. باید بگذارند هر 

ه ناواساه است به این حق کس به هر حقی می خواهد بگرود دیگر این هاه طعن و اساهزاء بر کسی ک

پابند باشند چیست؟ و اگر هاه باطل است بهاء هم یکی از آنها و احدی نباید به این باطل نزدیک شود و 

اگر بهاء حق است با اینکه ادله اش ابطال شد دیگر به چه دلیل او حق است و پس از ابطال این چهار دلیل 

 )اقرار( تقریر دلیل نی مبلغ معروف و ملعو  بهائیت است ( )منظور ابوالفضل گلپایگایا به قول گلپایگانی

اید بهاء و چرا ب ؟کدام است )ما به االمایاز : آنچه موجب امایاز یکی بردیگری می شود( دیگر مابه االمایاز

)او نیز مانندعلی محاد باب، حسین علی نوری از جاله مدعیا  مهدویت قادیانی }غالم احاد{ را ماااز از

 و غیره و غیره دانست؟ نوز هم گروهکی را که به گاراهی کشانده، وجود دارند( بود و ه

--------------------------- 

 علت امتياز بهاء از قاديانی و ديگران
 

 سؤال نوزدهم آيتی از آواره 

ند اشریعت نیاورده قادیانی، مااهدی، حسن صباح و ... است ( « آ  ها»)منظور از می گویند آنها  -آیای  

 و بهاء شریعت دارد و شریعت بی اراده خدا نای شود و هاین است ما به االمایاز او از سایرین
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هر کس هر داعیه کرده به کم و  .و منبعث از بی خبری ایشا  است،اوال این تصور خود بهائیا   -آواره 

 )شکریب دگی ها(  )آلوزیاد احکام و حدود و آدابی هم آورده است ثانیا شریعت باید مقدس از شوائب

و هیچ عقلی بیا  معایب آ  را ناواند و اکنو  .و مفید به حال بشر و حائز حکم و مصالحی باشد  ودودلی( 

ما خالصه کااب اقدس و شریعت بهاء را در اینجا ذکر می کنیم تا معلوم شود این شریعت پر از مفاسد و 

 قدس است؟ساخاه دست بشر است یا بی عیب و نایجه القاءآت روح ال

--------------------------- 

 فلسفه كتاب اقدس و شريعت بهاء

پوشیده نااند به قسای که قبال اشاره شد بهاء در نظر داشت که جنبه آزادی صرف را به امر خود داده کم  

تا آنکه به نص کااب اقدس از او خواهش احکام و حدود  .کم مردم را از قید احکام و حدود خالص نااید

پی در )لهذا به قول خودش در سنین ماوالیه .کردند و ترسید که اگر اجابت نکند حال بر عجز او ناایند

تأمل کرد و این تأمل عبارت از مطالعه و مشاوره و مذاکره با محارمش بوده چنانکه آقا محاد حسن  پی( 

 م گفت چند حکم از احکام اقدس را من پیشنهاد کردم که در کااب داخل کنید.خادم به کرات به خود

نک ای .باالخره کااب اقدس درست شد،مجاال پس از مطالعات زیاد بر اثر هادسای با دست های عدیده  

 .قدر و قیات آ  را خواهیم دانست

 –کااب اقدس مرکب است از سه قسم از مطالب  

 .و حرمت و امثالها حلّیّت صلوۀ و حقوق و زواج و ارث و  اول احکامی از قبیل صوم و 

 و شرب و تعلیم و تربیت و امثالها.  )خورد ( دوم آدابی از قبیل نظافت و حاام و شست و شو و اکل

 .سوم خطاباتی به ملوك و سالطین و بالد و اراضی و اقوام و امثالها 

 .بی قیات تر از هاه آنها قسم اخیر است

 زیرا یک سلسله الفاظ است بی آنکه هیچ دساور و نایجه در آنها باشد و ماصوصا می دانست این کلاات 
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مطرح  }بهائیا {مطرح ما بین گوسفندا  به هیچ یک از سالطین و بزرگا  نای رسد و هایشه در زیر پرده

ی کرده سلطا  و مالکا پس با خود گفت باکی نیست اگر یک جا هم خطاب شدید و یا اناقاد به خواهد بود.

باشیم و باالخره خطابات مذکوره ماضان هیچگونه مطلب و حکات و فلسفه نیست تا در آ  بحث ناائیم 

)فراهم آورنده، جامع، در و حای کوچکارین دساوری را در تاد  و ترقی و علم و سیاست حائز نیست

 .تا در خوبی و بدی آ  بحث ناائیم بردارنده( 

لسله حرف های معاوله است به اینکه مثال هفاه ی یک دفعه به حاام بروید یا پا قسم دوم هم یک س 

بشوئید یا در اکل و شرب دست خود را در کاسه فرو نبرید یا اینکه اطفال خود را علم و خط بیاموزید. این 

ا ه نفسهاست و ب )سست و بی ارزش( قسم از کلاات کااب اقدس نه تنها ماین نیست بلکه بسیار وهین

شاهد کوتاهی نظر بهاء است مثال او خودش تازه به بالد خارجه رفاه و کارد و چنگال دیده این است که 

فرو نبرد  دست را در کاسه یک امر مهم بزرگی تصور ناوده و آ  را که صدها سال معاول فرنگیها بوده 

ما  خودشا  با مقاضیات ز بلکه یک امر طبیعی است که از بدو خلقت تاکنو  ماادنین و پاکیزگا  از بشر

رعایت اصول نظافت می کرده اند این را جزو شریعت کرده و با یک الفاظ خنده آوری در کااب ذکر 

 ناوده.

از حاام های آ  روز ایرا   )به حاام های عجم نزدیک نشوید( «ال تقربوا حاامات العجم»یا فرضا به نص  

ردوش ندیده بوده است یا کم دیده و تصور نای کرده است اناقاد کرده ولی از آنجا که هنوز حاام های شی

که روزی حاام دوش و ناره از امور عادیه باشد لهذا باز در وجوب شست و شو در سر هفاه به این مضاو  

تشبث کرده که هفاه ی یک مرتبه وارد شوید در آبی که محیط بر بد  شاا باشد )یعنی حوض و 

« و الذی یصب علیه الااء یکفیه الدخول»و در آخر می گوید  م است( )هاا  خزینه حاام های قدیخزانه(

یعنی اگر آب هم به بد  بریزد کافی است )حاام دوش و شیر( یا اینکه موی سر ناراشید  و زلف گذاشان 

و تصور کرده است « الخ )سرهای خود را ناراشید( ال تحلقوا رؤسکم»را از احکام کااب قرار داده به قوله 

یک حکم مهای است در حالای که هزارا  سال قبل این حکم در کااب طبیعت بشر نوشاه شده  که این

هم سر تراشی از واجبات دین نبوده است که بهاء  مه و در اسالبوده است و در هاه ی ماالک مجری بود

زوا تاجاوایاکم ا  »باواهد آ  را نسخ نااید. ولی خنده در این است که مقید به قید این کرده است که 

مبادا زلفاا  از مقابل گوشاا  بلندتر شود در این دو فلسفه ی بزرگ است  یکی آنکه چو  « عن حد االذا 
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قرار  )دو فرزند بهاء غصن اکبر و غصن اعظم خوانده می شدند.( گیسوا  را ماصوص خود و اغصانش

ا  می انداخت و این هیوال و داده بود و به موهای پریشا  خود و ایشا  و هم در دلهای ساده ی گوسفند

صورت درویشی او بود که پایه ی خدائیش بر آ  نهاده شده بود می ترسید که دیگرا  هم به او اقادا کنند 

چه که آ  جناب حای لقب  .و سرمایه ی خدائی از دساش به در رفاه در کیسه ی دیگرا  وارد گردد

ا لقب درویش ماالص گشاه انشاء کرده از آ  )درویش( را به خود ماصوص ساخاه و اشعار عجیبی که ب

  .جاله غزلی است که مطلع آ  این فرد است

 بر افکن از عذار برقع  ساقی از غیب بقا

 تا بنوشم خار باقی از جاال کردگار

  

 جها  سوخت از این نغاه ی جانسوز الهی -آ  این شعر عجیب است درویش  ) اناها( و مقطع

  !!ین نعاه ی زاروقت آ  است کنی زنده از ا

مجاال چو  گیسوا  و لقب درویش ماصوص او بوده است از این رو هر وقت یک نفر گیسوا  گذاشاه و 

مولوی بساه ی و خو را شبیه بهاء و اغصائش ساخاه مورد اناقاد و حاله گوسفندا  خالص شده به او گفاه 

 آورده ی؟  اند مگر حکم کااب اقدس را ناوانده ی که خود را به صورت حق در

هر کس اساش عباس بود و اعراب او را عباس  ،و این مضحک بود یک بهائی نیلفروش اصفهانی در مصر

افندی خطاب می کردند رنگش افروخاه و عصبانی می شد و اگر کسی بود که اندك آشنائی هم با بهائیا  

می  این به او بی احارامیداشت می گفت نگوئید عباس افندی زیرا عباس افندی در دنیا یک نفر است و 

 .شود در حالای که هزارا  عباس حاال در بالد عرب هست که او را عباس افندی خطاب می ناایند

یا ایرانیانی که هادیگر را آقا خطاب می کردند اوقاتش تلخ می شد و می گفت اینها ادب ندارند نای دانند  

به کسی حق ندارد آقا بگوید دیگر خبر نداشت که آقا یک نفر است و او سر کار آقا عبدالبهاء است کسی 

دش می آید و حق هم دارد زیرا او هم بشر و بهم اگر نگوئی آقا )رفاگر( در ایرا  به هر حاال و کناس
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در حدود خود محارم است و هاچنین هر وقت زنها به هم می گفاند خانم این شاص فریاد می کشید که 

  .خواهر عبدالبهاء است« ورقه ی علیه»است در دنیا و آ   آخر نگوئید خانم زیرا خانم یک نفر

دیگر نای دانست چقدر خانم در محالت نو و کهنه طهرا  خوابیده است. باری این بود یک فلسفه از حکم 

وده این ب .کااب اقدس که می گوید سرهای خود را ناراشید ولی فلسفه ی دوم از حد گوش تجاوز ندهید

نکه خدا شود زلف پاشنه ناواب قجری داشاه که تا محاذی گوش بوده است و که چو  خودش پیش از آ

هنوز زلفهای فرنگی مآب امروز را که خیلی باالتر از گوش فقط یک پشت ناخن بلندی دارد ندیده بوده 

است قشنگی و خوبی موی سر را به حالت زلفهای سابق خودش می دانساه که دلهای ز  و مردی چند به 

  .باال بوده استهر تار آ  م

خالصه یک قسات عاده « ایاکم ا  تاجاوزوا عن حد االذا »لهذا حکم کااب خود را بر این قرار داده که 

ع است که اسم آ  احکام شر )لطیف( از کااب اقدس مشاال بر این گونه سانا  بی مغز و الفاظ غیر نغز

 اجاااعی بشر آورده است   است و آقا آنها را به عنوا  شریعت برای هزارا  سال از سنین

اما قسم دیگر که مهاارین اقسام کااب شریعت او است یعنی حدود صوم و صلوۀ و حقوق و زواج و حیلت  

 از احکام )برگرفاه( و حرمت و مال اهلل و اوقاف و میراث و امثالها آ  هم بر دو قسم است قساای مااذ

  .بیا  و یا ماام آ  است و قساای مساقل بالذات

ا اینکه حدود کااب بیا  هم مشاال بر یک دساه مهاالت است باز فکر بهاء و شرکای او به قدری در ب

تشریع مهال بوده که احکام اقدس از احکام بیا  هم مهالار شده و یا باید گفت بهاء مکارتر بوده و این 

اش   عبارت از تأمین معشرع را برای نفع خود تشریع ناوده زیرا این یک نایجه از آ  گرفاه می شود و آ

عائله بهاء آ  هم نه عاوم عائله بلکه هر کس حیله اش بیشار باشد و باواند در رأس این امر قرار گیرد و 

اال دیگرا  را بهره ی سرشاری نیست. زیرا قسات عاده از شریعت اقدس که عالی شده و تاام افکار 

ت. فقط و فقط هاین قضیه ای است که هر روزه رؤساء ماوجه آ  است قضیه ی حقوق و اوقاف و میراث اس

اولیای امر و شوقی افندی ها جامه ی خدائی می پوشند و بر سر بهائیا  یا گوسفندا  مسلط شده مالیات 

 بابی گری را از ایشا  می طلبند. 
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کر ذ اگر چه بهاء این زمینه را بیش از هر حکای از احکام شریعاش مورد توجه قرار داده به طوریکه ذیال

خواهد شد ولی باز هم او بعضی رعایت ها کرده است که آ  را هم عباس افندی و پسرش شوقی افندی 

 و شرح قضیه از این قرار است :  از بین برده و صورت های دیگری به آ  داده اند

ار و در خاتاه این را مکرر می کنم که هر جا هر عادتی را در بین بشر دیده آ  را مدرك احکام خود قر

ولی خوشبااانه  .شارده )نهی شده ها( کااب و برخی را جزو منهیات )واجبات( داده بعضی را از فرائض

عبورش به هندوساا  و ماالک چین نیفااده و ندیده است که چگونه پای دخارا  را در قالب آهنی نهاده 

یا  اگر این عادت را دیده و به قسای پا را کوچک نگاه می دارند که در بزرگی قادر بر راه رفان نیساند و

کسی به او تذکر داده بود بدو  شبهه یک آیه ی هم برای این قضیه نازل می کرد و در منهیات کااب خود 

ا  یا اماء اهلل ال تجعلن ارجلکن فی القوالب و ال تشکلنها بشکل ارجل »وارد می ساخت مثال می نوشت 

 «و کذلک االمر نزل من لد  عزیز حاید الثعالب و االرانب ال  الاشی لکن عزیز و شدید

)وقای مریض شدید «اذا مرضام فارجعوا الی الحذاق من االطباء»می گوید  )مریض ها( چنانکه در حق مرضا 

اذا جعام فاکلوا الابز اذا عطشام »و این به آ  می نااید که کسی بگوید  به اطبای حاذق رجوع کنید( 

 «فاشربوا الااء

گویا آقا تصور کرده است که اگر او حکم نای داد که مرضا به اطباء حاذق رجوع کنند البد راه را گم کرده  

  .بند رجوع می کردند بنعل

--------------------------- 

 احكام سازي حسينعلی

 سؤال بيستم  آيتی از آواره 

ح شود و تا هر درجه که ماکن است اکنو  بهار است که باب ماصوص در احکام باب و بهاء مفاو -آیای 

 بیانات ایشا  تحت مطالعه آید و نوع احکام سازی و شریعت سازی ایشا  شناخاه شود
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گرچه این پیشنهاد را عالی کرد  کاری دشوار است. زیرا به قدری سفسطه و مزخرف در کاب  -آواره 

از انج )کوتاه( صفحه هم وجود ایجازباب و بهاء زیاد است که اگر کسی باواهد هاه را بیا  کند در هزار 

اگر تاام چیزی «)و انجام ناواهد شد. ولی به مفاد ما ال یدرك کله ال یارك کله ) انجاز: روا کرد  حاجت( 

برای اطالع قارئین عظام مااصری از کااب اقدس را که به عقیده ی درك نشد تاامش نیاید ترك شود( 

بهائیا  خالصه و نایجه ی بیا  است توضیح و تشریح می ناائیم تا هر دو نایجه گرفاه شود. زیرا کااب 

پس ،بیا  که به عقیده ی خود بهائیا  منسوخ شده و می گویند از اول هم یک کااب شریعای نبوده است 

که به تصور ایشا  آبرومندتر از بیا  است باید تحت نظر آورد و باز هم گاهی که الزم  کااب اقدس را

  .آ  مضایقه ناواهد شد ) ترهّات: سان های باطل و بیهوده( هاتافاد از حاشیه رفان به بیا  و کشف ترّ

 فی احكام البهاء و الباب .باب من االبواب

شد خود بهاء معارف است که این احکام وحدود برای خواهش اوال باید دانشت به طوری که قبال هم اشاره 

نفوس ترتیب داده وهاین فرقی بین است که انبیاء به طور مطلق فرموده اند که احکام ما به اراده الهی 

نازل شده است و او می گوید به اراده بشری و عینا جاله ای که در اقدس بدا  اشاره شده این است ) قوله( 

العرش عرائض شای من الذین آمنوا و سئلوا فیها اهلل رب ما تری و ما ال یری رب العالاین قد حضرت لدی »

انا ما »وجالة بعد هم که می گوید : « لذا انزلنا اللوح و زیناه بطراز االمر ملل الناس با حکام ربهم یعلاو  

ب کلی خدعه و دروغ است یا للعجقبال گفایم به « الی قوله اساعوا ما یدعوکم به هذا االمی –دخلنا الادارس 

آنها که امی بودند قلم به دساشا  نیامده و چیزی ننوشاه اند نه قبل از بعثت و نه بعغد از بعثت. اما آقای  

بهاء را که از جالة خوش نویس ها قلاداد کرده وخطوط اخیره اش هم که خوب ننوشاه و به عذر رعشة 

نگفاه است ای جانب میرزا خدا دروغ به این بزرگی دست معذورش خدای خود را تکذیب نکرده و 

چیست؟ مگر آنکه بعد از این برای امی بود  هم یک تأویل دیگر پیدا کنند ودر کاب بنویسند و از بی 

حیایی این مردم عجبی نیست و پس از آنکه شأ  نزول یابی شأنی صدور کااب اقدس } یا بالعکس { 

 ناظر شده حقائق آنها را می شناسیم. معلوم شد اکنو  به پاره ای حدود آ 

 «قد كتب عليكم الصلوه تسع ركعات »

 رکعای بر شاا نوشاه شده است(  9)نااز 
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که  }هائی{خاطر مرده ) راضی کرد ، خشنود ساخان( چنانکه معلوم است در اقدس محض ترضیه ی

واجب شده است بر شاا نه »دلشا  نااز تازه می خواست اباداء شروع به این حکم شده و نوشاه است 

اکنو  از اهل بهاء سؤال می شود که آ  نااز نه رکعای کجاست؟ تاام بهائیا  می دانند که « رکعت نااز

ز کجاست یک جواب مبهم هاچو نااز نه رکعای وجود ندارد. و از خود بهاء هم سؤال کرده اند که آ  ناا

مهال خادعانه داده است که ذیال اشاره خواهد شد و آ  در کااب سؤال و جواب فارسی است که گوسفندا  

 :بهاء آ  را ماام کااب اقدس می دانند و آ  این است

معاول  ) تنگِ غروب( و اصیل ) زودرس( رکعت نازل که در زوال و به کور 9در کااب اقدس صلوۀ  -سؤال 

  .د و این لوح صلوۀ ماالف آ  به نظر می رسدرو

آنچه در کااب اقدس نازل صلوۀ دیگر است و لیکن نظر به حکات در سنین قبل بعض از احکام  -جواب 

کااب اقدس که از جاله ی آ  صلوۀ است در ورقه ی آخری مرقوم و آ  ورقه مع آثار مبارکه به جهت 

  )ده بود و بعد این صلوۀ ثلث نازل شد )اناهیحفظ و ابقای آ  به جهای از جهات ارسال ش

ای اهل بصر و بصیرت از این ابهامات بهاء چه می فهاید؟ و جز خدعه و عجز و طفره چه  ،شاا را به خدا

ادراك می ناائید؟ بلی من چیزی جز این نفهایدم که می خواهد بگوید آ  نااز نه رکعای را من نوشاه 

ال گفاند عار پاشا برای تفایش ما از اسالمبول مأمور شده آ  را با سایر بودم ولی در موقع ناامنی که مث

نوشاجات به سوئی فرساادیم تا مساور بااند و ریش ما گیر نکند. بلی اگر این را راست گفاه باشد عوض 

) برخالف میل اغنام یک نقص چندین نقص ماوجه او می شود از جاله آ  که رغاا النف االغنام و رئیسهم 

در قطب عالم ندای بهاء اهلل بلند شد و آنی خود و کلاات خو را مساور و مافی »که می گویند رئیسشا  ( و 

خودش اقرار می کند که حای نااز خود را با سایر نوشاجات پنها  کرده ایم که محفوظ ماند و « نداشت

 اتفاقا محفوظ ناانده است زیرا اگر مانده است کو و کجا است؟

مجاال میرزا خدائی که آ  هاه عربده برای گوسفندا  خود می کشید هر وقت بوئی از ناامنی شنیده  

نوشاجات خود را پنها  کرده و حای اخیرا این رویه را به طوری که می گویند در الواح وصایا هم معاول 

ا  خود احکام شده که می گویند زیر خاك بوده و نم کشیده خاك بر سر آ  خدائی که از ترس بندگ

خویش را به زیر خاك پنها  کند و خاك بر سر بندگانی که این خدعه های تو بر تو را تایز و تشایص 
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ندهند. دیگر آنکه بعد از رفع انقالب و ناامنی چرا این میرزا خدا دوباره آ  نااز نه رکعای را ناوانست 

ن خزانه هم خزانه ی غریبی است که هر مهال نشده باشد؟ ای« قد کاب علیکم الصلوۀ»نازل کند تا حکم 

امر مبهم و مهالی به آنجا رجوع می شود در حالای که خود خزانه از امور مرجوعه به آ  مبهم تر و مهالار 

است. سبحا  اهلل ناازی که برای حفظ به جهای ارسال شده. و ناازی که در خزانه مساور است دیگر حکم 

  !!می گیردچگونه بر آ  تعلق « قد کاب علیکم»

توضیحا ناازی که امروزه در دست دارند یک رکعت است و با فرض آنکه سه دفعه باوانند )در حالای که 

یک دفعه هم نای خوانند( باز سه رکعت می شود آ  هم با غلطهای اساسی عجیب و غریبی که یکی از 

ده بود به مراتب بهار بود. زیرا آنها قبال ذکر شد. و اگر یکی از مناجات های فارسی خود را نااز قرار دا

  .این غلطهای فاحش در آ  واقع نای شد و اقال ماکن بود که او را طرفدار وطنیت و ملیت معرفی کرد

 حاشيه از بيان

بلی چو  دیدند باب در بیا  ذکر نااز نوزده رکعای کرده ولی عالی نشده و احدی از او نپرسیده که آ  

 بهاء توانساه است که آ  ،و اگر هم او ناازی به هم بافاه بوده است ؟شودو کی واجب می  ؟نااز کجا است

را بر هم زند و تار و پودش را از هم بگسلد و بگوید کااب بیا  منسوخ شده و این بود که خودش هم به 

اتباع خود را گرم کرده و از طرفی دیگر به اصل مقصود که  رِیک سان فارغ و کالم فریبنده ی ناقصی سَ

  .مین معاش و فراش و تحصیل آمال و اموال بوده پرداخاه چنانکه به شرح آ  خواهیم رسیدتأ

 دو جمله متناقض

 هقد تغاست االشیاء فی بحر الطهار -به قول خودشا  آیه و به قول من جاله مهاله -5

 .قد اذ  اهلل لکم السجود علی کل شی ء طاهر -5

زیرا به مفاد جاله اولی که می گویند هاه چیز  ؛چنانکه مالحظه می شود این دو جاله به کلی ماناقض است 

)حای فضله سگ( در دریای پاکی و طهارت غوطه ور شدند باید به چیز ناپاك و غیر طاهری در عالم قائل 

چیز طاهر و پاکی سجده خدا اذ  داده است بر هر  -در این صورت در جاله ی ثانی که می گوید  .نشد

زائد و ماالف حکم اول است زیرا اگر هاه چیز به حکم جاله ی اولی طاهر و پاك « طاهر»کنید کلاه ی 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 96 

است پس قید )کل شئی طاهر( در جاله ثانی برای چیست؟ و اگر باید باز به طاهر و غیر طاهری قائل شد 

 چه معنی دارد؟« االشیاء فی بحر الطهاره -قد تغاست »پس 

--------------------------- 

 روزه ي نوزده روزه

  

ن از ای .ابواب آ  بر نوزده و واحدهای آ  نوزده است -اساسا کااب بیا  بر روی عدد نوزده قرار گرفاه 

رو سال را هم بر نوزده قسات تقسیم کرده که سال نوزده ماه و ماه نوزده روز باشد. ما نای دانیم نظریه 

نوزده خصوصا در ماه و سال چه بوده است. چه اگر بگوئیم خواساه است هنری به روز  باب بر تعیین عدد

دهد این هنر به قدری کوچک است که ابدا الیق ذکر نیست. زیرا در اعداد هر گونه تصرفی می توا  به 

 کار برد و بر اثر تصرفات عددی در سال و ماه به قدری می توا  تصرف کرد که حای ماکن است سال را

چند برابر سال کنونی یا نصف و ثلث و ربع این سنین حاضره قرار داد و هاچنین در ماه شاسی که تقسیم 

روزهای سال معاولی یا سال اخاراعی باشد هزارا  تقسیاات می توا  ساخت. مثال هر سال معاولی دوازده 

ماه را دوازده روز قرار ماه و هر ماهی سی روز است ماکن است این را معکوس کرد و سال را سی ماه و 

داد یا آنکه مثال هشت فصل برای سال ترتیب داد به جای چهار فصل و هر فصلی که مشاال بر چهل و پنج 

روز است آ  را یک ماه خواند و در نایجه سال را به هشت ماه قسات کرد و من یک وقت حای در تغییر 

که شنبه ها و جاعه های دو سال و دو ماه مثل هم هفاه فکر کردم دیدم می شود هفاه را تغییر داد به طوری

نباشد به این طور که فرضا یک آدینه ی بزرگ را جعل کرد در ابادای هر سنه و آ  مشاال بر سه روز 

باشد و جشن ملی را در آدینه ی بزرگ قرار داد که آ  سه روزی که ماوالیا آدینه خوانده می شود ملت 

ه را پس از آ  سه آدینه قرار داد و در آ  شروع به کار کرد در این تعطیل نااید و جشن بگیرد و شنب

صورت شنبه ی اول آ  سال مطابق با روز دوشنبه ی معاولی می شود زیرا شنبه و یک شنبه اصلی مساهلک 

در آدینه ی بزرگ شده و این گردش هفاه حکم گردش ماههای قاری را پیدا می کند و فلسفه ها برای 

 «که اکنو  مرا حالت گفت نیست»ر گرفام این مقصد در نظ
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پس هنری ناواهد بود که کسی سال را بر نوزده ماه و ماه را بر نوزده روز تقسیم کرده باشد و شگفای  

در این است که بابی ها این هنر را راجع به باب ناوده بر بهائیها طعنه می زنند که اگر راست می گفاید و 

نه اینکه بر روی اخاراع باب ساخااا  کرده اظهار  .خاراعاتی می کردیدماارع بودید خوب بود خودتا  ا

 .وجود و افااار به آ  ناائید

هر چند این سان به جای خود صحیح است که حای بهاء به قدر باب و هزار یک او هم صاحب فکر بدع  

قدر خردلی این خزعبالت نبوده او قادر بر اخاراعی نشده ولی اساسا هر دو مهال است و در دنیای امروز به 

 که نایجه ی افکار ادوار دقیانوسیه است به کار بشر نای خورد. 

) علی محاد شیرازی فرزند سید محاد رضا بزاز بعد از مرگش پدرش در کودکی تحت عجبا باب

سرپرسای دائی خود به نام حاج سید علی قرار گرفت ولی چو  مجذوب مسائل مذهبی بودحوزه های 

سالگی درردیف شاگردا  کاظم رشای درآمد، با تحریکات و القائات  51محلی کشیده شد، عاقبت در 

یت شد. عاقبت توسط علااء دین در تبریز اعدام شد. یحیی نوری برادر حسین علی رشای مدعی مهدو

. به جنشینی خود تعیین کرد« صبح ازل»نوری را که از خبرچین های سفارت روسیه در ایرا  بود با لقب 

حسین علی نوری که ناست از این حُکم تبعیت کرده بود، هوای ریاست دامن جانش را گرفت وبرعلیه 

م که دین گذار قر  نوزده،و بهاکودتا کرد با لقب بهاء اهلل فرقه ضاله بهائیت را تأسیس کرد.(   برادر

میالدی بوده اند و شاید پایه ی امر خود را هم به هاین مناسبت بر نوزده قرار داده اند که در قر  نوزده 

ی و   نوزده تشکیالت سیاسهاه چیز رو به ترقی نهاد در صورتی دارای افااار می شدند که به تناسب قر

وزارت »اقاصادی داده باشند و ملت عقب مانده ی ایرا  را به سات ترقی سوق داده باشند نه اینکه به مفاد 

یک اخاالف هم بر اخاالفات موجوده اضافه  ) در آ  طنبور نغاة دیگری ساز کرد( «فی الطنبور نغاة اخری

 .کرده باشند و باعث تنزل و انحطاط این ملت شده باشند ناوده یک سلسله ی اوهام را از سر نو اخاراع

هر کسی می داند که باب و بهاء حای یک کلاه در اقاصادیات ناوانساه اند سان بگویند بلی بهاء برای  

کر باب بر اثر ف }علی محاد{ ای هماکار کرده و اگر زح ،اقاصادیات عائله ی خودش به طوریکه بیابیم

سرمایه ی معاش خود گردانیده و  )به طور یک جانبه( انقالبی خود کشیده بوده است آ  را یک جهای

گردش می کند و معلوم نیست کار این  ،خرید و فروش مااع دینه دکانی ساخاه که هفااد سال است ب

 .دکا  به کجا بکشد
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نوزده روز قرار داده که ماارع آ  باب بوده است و مجاال بهاء پایه ی روزه را در کااب خود بر هاا   

باالخره در قر  نوزده این میرزا خدا روزه نوزده را واجب کرده است و موقع آ  را قبل از عید نوروز قرار 

د وداده ولی خودش به طوریکه قبال گفایم روزه ی اسالمی را نگهداشاه و تاکنو  هنوز حضرات احکام خ

در مرکز خود مافی می دارند و به هر وسیله است نای گذارند که  تز اهل سنرا از هاه کس خصوصا ا

کاب احکامشا  به دست بیگانگا  بیفاد تا مورد اناقاد یا تاجید واقع گردد و با وجود این می گویند بهاء 

  !!در قطب عالم امر خود را اعال  ناود

 قلم االعلیانا امرناکم بکسر حدودات النفس و الهوی اال ما رقم من ال

برای فهم این جاله یا )آیه( از کااب اقدس که در اوائل آ  کااب است محااج به بیا  مقدمه خواهیم بود 

 که عبارت باشد از اصطالح )کسر حدود( یعنی شکسان احکام. 

پس بر سبیل مقدمه معروض می رود که کسر حدود یکی از مصطلحات اهل بهاء بوده و هنوز هست )مناهی 

( و شاید تا آخر هم امر بهائی پیرو کسر حدود باشد و هیچ گاه این کسر به جبر مبدل نشود. و در پرده

شرح آ  از این قرار است که بعضی اعاال در دوره ی باب شروع شده که عامل عاده ی آ  بهاء و رفقایش 

 ئی که خود)هاجنس گرابوده اند از قبیل اشاراك فراش و تجویز شرب و آ  کاری که مورد حیاء است 

 ) بَدَشت: دهیو امثالها که هاواره در موقع محبوسیت باب آ  اعاال در طهرا  و به دشتبهاء گفاه است(

هزار جریب و مازندرا  مجری می داشاه اند و اسم آ  را کسر  از باش مرکزی شهرساا  شاهرود( 

اهل هزار جریب در به   )ضوضا: شور و غوغا: هیاهو، بانگ کرد (و حای ضوضای .حدود می گذاشاه اند

دشت که مناهی به اخراج بهاء و قرۀالعین و قدوس و سایر اصحاب باب شده و حای کاک خورد  بهاء از 

و مفهوم کسر حدود این است که برای تأسیس شرع  ،دست حکومت در مازندرا  مبانی بر این اصل بوده

 اوال و حالل حرام ثانیا و باالخره بر اثر جدید الزم است که احکام سابق شکساه شود از قبیل صوم و صلوۀ

این کسر حدود کارهائی شده است که بابی های قدیم و بهائیا  مطلع کاار انکاری نداشاه نهایت انکارشا  

در این بوده و هست که هر چه ریششا  گیر کرده این را از احکام باب و ازل قلاداد ناوده اند و خود را 

بعضی از غیرتاندا  ایشا  می گویند پدر من در کسر حدود وارد شده ولی  از آ  پاك شارده اند و حای

طرف فاعلیت واقع بوده نه مفعولیت اما از مادر خود سانی نگفاه با اینکه شهادت او هم در این مورد بی 

 مورد نیست او را ساکت و مسکوت نهاده اند. 
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ت بیا  در آمد و خواست احکام سازی و شریعباصورت تابعیت بیا  به مابوعیت  مجاال بعد از آنکه بهاء از

از آنجا که قضیه ی کسر حدود خیلی شیوع داشت و کم  }و{ کااب مساقلی بیاورد هبازی را ماصدی شد

کم بازاری شده بود خواست پرده به روی آ  کشیده باشد لهذا به این صورت در اقدس ماذکر شد که ما 

شاا را به کسر حدود نفس و هوی فرما  دادیم نه کسر آنچه از قلم اعلی نوشاه شده و اگر چه باز بهائیا  

 .موضوع منصرف نای داشت ولی صورتا یک ماست مالی بی اهایای را ماضان بودرا به این جاله از اصل 

چه که باز هم منع از شکسان احکام اسالم و حدود سایر ادیا  نکرده و تنها احکام کااب خود را که یکی  

) پسرانی که خوش صورت هساند و هنوز صورتشا  مو هم در ازدواج اقارب و مسکوت ماند  حکم امارد

الزم االجری شارده و گویا  .است و به شرح آ  خواهیم رسید رده است و معقول واقع می شوند( درنیاو

هاه ی حدود و احکام کاب دینیه را حدودات نفس و هوی شارده و کسر آنها را تأیید کرده و تنها 

 ( واجب است) اطاعت کرد  از آ  را که اشاره است به قلم بهاء حدود مفارضة الطاعه« قلم اعلی»تراوشات 

ولی در هر صورت این یکی از موارد خدعه شارده می شود که هاا  اسم ماست مالی یا گل به ،خوانده 

و شاهد بر این که کسر حدودی که از زما  قرۀالعین و بهاء شروع شده  .مهااب مالید  بر آ  صادق است

رفع حجاب برداشاه شده  هنوز برقرار است این عکس است که مالحظه می ناائید برای کسر حدود در

است و چو  گفایم که حضرات در هر جا به طوری مطالب خود را عنوا  ناوده و گاهی می گویند که 

حجاب داریم و گاهی می گویند نداریم لهذا ما این عکس را به تدبیری گرفاه ضبط کردیم تا حقیقت در 

  .پرده ی خدعه مساور نشود

   من محو الکاب و اذناکم با  تقرؤاقد عفی اهلل عنکم ما نزل فی البیا

  «یعنی خدا باشید از شاا حکم کااب بیا  را در خصوص محو کاب و ما اذ  دادیم شاا را که آنها را باوانید

پوشیده نیست که باب در کااب بیا  حکم داده است که باید تاام کاب سوخاه و محو و معدوم شود و تنها 

کرده است بر سعی در خوش خطی و قشنگی آ . و چو  بهاء دیده است کااب بیا  بااند و تأکیدات اکید 

  .که این سان لغو است و هرگز مجری نای شود لهذا آ  را عفو کرده و اجازه بر قرائت کاب داده است

در اینجا باید گفت به قول مشهور هر دروغگوئی یک دروغ پرداز الزم دارد و دروغ پرداز امر باب در 

 هاء واقع شده  اینگونه موارد ب
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گویند یک نفر مبلغ بهائی یک مبلغ مسیحی را گیر آورده او را تبلیغ پیچ کرده بود تا سان رسید به کلاات 

بهاء مبلغ بهائی گفت حضرت بهاء اهلل یک لوحی آورده است که نواقص امر مسیح را تکایل می کند بلکه 

و تاب به مطلب داد و عشوه و غازه ی که شأ   اجاااعیات دنیا را اصالح می ناایند بالجاله به قدری آب

مبلغین بهائی است ابراز ناود که مبلغ مسیحی سرگردا  مانده ماحیر شد که آیا چه امر مهای است که 

ا اذ  گفاه است م چو  لوح را که مبلغ بهائی ارائه داد مبانی بر این بود که بهاء -در لوح بهاء ذکر شده 

ح( را که از انزوا قصد فضا ناایند و تأهل اخایار کنند. هاین که یسروح )م وریهای ملتحدادیم رهبا  و 

که به تو چه که اذ  بدهی یا د.. مرشاا... خوردید که اذ  دادید.»مبلغ مسیح این را دید بی اخایار گفت 

وانگهی اینکه  -ندهی مردم آزادند هر که می خواهد انزوا می کند و هر کس میل دارد قصد فضا می نااید 

از احکام کااب مسیح نیست که مبلغ تو برای امر مسیح نواقص تصور ناوده و رفع این نواقص را به این 

بد وقای این اجازه را صادر کرده زیرا سالها پیش از ، سان مزخرف تو خیال کرده ای... و به عالوه آقا

ایشا  طبیعت دنیا باوری ها اذ  فضا و تزویج داده و طبعا ترك دنیا و ترك حالت رهبانیت رو به زوال 

 بوده.

حال اجازه می خواهم عرض کنم در قضیه ی اجازه ی قرائت کاب و عفو از محو آ  اگر آقایا  اجازه  

زیرا آنگونه جواب خیلی در اینجا الزم افااده که  .لغ مسیحی را گفت بیاید جواب بدهددهند باید هاا  مب

 )مؤف یا مَووف: آفتبگوید آقا... اگر سید باب یک رطب و یا بسی به هم بافت که منبعث از دماغ مؤف

او بود هر کسی می فهاید که این سان فارغ است و الزم نبود یک مؤف  رسیده یعنی ذهن مریض( 

) بینی مریض، در واقع باید می گفت دماغ مریض ولی چو  آواره برای بهاء هیچگونه دماغ و شعوری نفاال

فو دیگر آ  را ع قائل نبود به جای دماغ یعنی عقل عربی آ  را می گوید: انف که هاا  بینی و دماغ است( 

ی آ  داشاه اند و حاال آقا نااید. مثل این که محو کاب یکی از فرائض بوده و بابی ها هم قدرت به اجرا

 .که در قر  بیسام انسا  چه مهاالتی را باید ببیند و بشنود عفو می فرماید. سبحا  اهلل 

یک مرتبه در دوره ی توحش یک عده از اعراب خودسر که حای از قانو  مذهبی اسالمی تجاوز کرده  

قاد تاام ملل ماادنه است در صورتی که هنوز عالشا  مورد انا ،اند و کاب خانه ی ایرا  را سوزانیده اند

تعالیم اسالمی کامال برخالف این رویه بوده و این حرکت به صرف عصبیت و خودسری اعراب واقع شد. 

حال در قر  مااد  و دوره ی نورانیت آقای باب شریعت گذار حکم بر محو کاب می دهد و آقای بهاء 
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شود عفوش از امرش مزخرف تر است زیرا مفهوم این  مصلح امر باب تفضال عفو می فرماید  و اگر دقت

است که اگر این کار ماکن می شد عال خوبی بود و ترك آ  در حکم اولی است و حالیه که این ترك 

اولی سر زده است ما آ  را عفو کردیم. و عجب در این است که بهائیا  می گویند اگر بهاء نیامده بود امر 

ماذکر نیساند که اگر امر باب این قدر موهو  و مزخرف بوده چرا به بقای آ  باب معلوم نشده بود و ابدا 

سر و صورت نداده بود و این هاه  عالقه دارند و چرا نای گویند ای کاش بهاء نیامده و این امر مزخرف را

  .فاق و اخاالف و خونریزی بر سر این سانا  کودکانه واقع نای شدن

 ماا ال عدل له انا عفونا عن ذلک یحضر لدی العرش باا عندهقد کاب اهلل علی کل نفس ا  

ذکر شده از عفو و گذشت جاله ی پیش غریب تر « آیه»مافی نباشد که عفو و گذشای که در این جاله یا 

خدا واجب کرده بود بر هر کسی که حاضر کند نزد عرش )و »است زیرا معنی این جاله این است که 

و  ظیر استعرش در بر اهل بهاء هیکل اوست یا آ  کرسی که او بر آ  می نشساه( آنچه در نزدش بی ن

 « ما این را از او گذشت کرده عفو ناودیم

شأ  نزول یا بی این خزعبالت این است که باب در کااب بیا  گفاه است که در ظهور من یظهره اهلل باید 

مردم خود را مالک چیزی ندانساه هر چه دارند ببرند نزد من یظهر و به او تقدیم ناایند و خود را عبد و 

 .مالوك او سازند

حال ما نای خواهیم ایراداتی که خود بابیها بر من یظهریت بهاء دارند تکرار کنیم که نظر باب به ظهور  

دو هزار و یک سال بعد از ظهور بیا  بوده و حق هم در این قضیه با بابی ها است ولی از آنجا که ما هر دو 

چو  بهاء دید این سان یک سان هاین قدر می گوئیم که  ،را مهال می دانیم آ  قضایا را تعقیب نکرده

چه که احدی هاه ما یالک خود را تقدیم او ناواهد  ،موهوم مهالی است که روی هاه مهاالت را می گیرد

ای بر سر بابیها گذاشت که ما از شاا عفو این جاله را در کااب خود نوشت و منّ تابنابراین صور ،کرد

د که هر جا می رسید بگوئید حق عفو فرموده ولی شاا ولی سرا حاج امین های خود را دساور دا .کردیم

)مثل حُکم خاس و زکاه در اسالم وعشر در یهود و عشریه در حساب خود را بکنید و اقال صدی نوزده

فرقه های صوفیه را دارد که روساء فرقه گنابادی برخالف آرای فقهای امامیه پرداخت آ  را مکفی از 

ه از آ  را به طوریک وفیا  تألیف آقای سید تقی واحدی رجوع شود( خاس می دانند به کااب در کوی ص
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در کااب اقدس است )و شرح آ  عنقریب ذکر خواهد شد( تقدیم ناائید. پس در معنی این جاله یا آیه 

ی مفااح و کلیدی شد برای گشود  گنجهای بی نظیری که بعدا به اسم مالیات اغنام و به اصطالح خودشا  

ر خواهیم کرد. بلکه به توصیه به حاج امین ها هم قناعت نکرده خودش در کاابش به عالوه ذک« مال اهلل»

تأکیداتی که بر تأدیه ی صدی نوزده از اموال به عاوم احباب خود ناوده باز در مقامات عدیده ذکر بی 

 ه خودش نه کسا اعاباری مال دنیا را کرده و باالخره ایشا  را به بذل و انفاق آ  مال های بی اعابار )ب

ا قل ال تفرحوا با»دیگر( توصیه و تأکید می نااید که از آ  جاله است این آیه ی اقدس )یا بالعکس( 

  «لو یعرفو  ما عندهم لاذکر اساائهم لدی العرش اال انهم من الایاین» -الی قوله « ملکااوه الیوم

ی اگر بشناسد انفاق م -آنجا که می گوید تا  -یعنی بگو شاد نشوید به آنچه امروز آنرا مالک شده اید »

کنند هر چه را که در نزدشا  موجود است تا اینکه اسم ایشا  نزد عرش یعنی در حضور ما )بهاء( ذکر 

 «آگاه باش که آنها از مردگانند -شود 

ن آنها طالبیگویند واعظی بر سر منبر مذمت زیاد از مال دنیا کرده به تکرار این که مال دنیا مردار است و 

هر دم مردم را به ترك آ  دعوت می کرد چو  وارد خانه شد دید پسرش  )کالّب یعنی سگ با ( کالب

وی را گفت که ای احاق ابله من این  ،اندوخاه ها را برگرفاه که در کوچه بریزد و از آ  مردارها بپرهیزد

درو  خانه کشیم نه تو آ  را بیرو   سانا  را برای آ  گفام که دیگرا  ترك مردار کنند و ما او را به

 –افکنی تا دیگرا  به درو  برند 

عینا این قضیه در بهاء مصداق یافاه که هر جا سان از بی اعانایی مال دنیا گفاه فوری انفاق آ  را گوشزد  

  !«ناماا  لدی العرش مذکور افاد»کرده و آ  هم به خود تاصیص داده که به اینجا بفرساید تا 

حاج امینها که به نامش اشارت رفت اینک هنوز مرده ی ماحرکی است که دائاا این اندرزها را به  یکی از

گوسفندا  داده به ترك دنیا داللت می نااید تا ایشا  ترك ناایند و او گرد کرده خو و امینش بهره برده 

  !آ  را برای رؤساء عکا بفرساند )اضافات( فضالت

الحسن اردکانی و تقریبا شصت سال است که امین اموال است از طرف بهاء حاج ابو ،این حاج امین اساش

ین ش بر ااغلب آنها گناه ،و عبدالبهاء و شوقی و ورقه علیا و در حقیقت جنایاتی که تاکنو  واقع شده

مردی است بسیار  ،سنی است قریب به صد ،زیرا این آدم که کنونش .وارد است ،ورپیرمرد احاق یا مز

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 113 

دنی الطبع و پست فطرت و از طرفی بی اندازه قسی القلب و بی دین و اگرچه بهائیا  او را فریب خورده 

به خدعه های بهاء و عبدالبهاء می شناسند و تصور دارند که او آدم ساده زودباوری است که هاه قضایا را 

غنام مجری داشاه و می دارد ولی من او را نیکو باور کرده و محض خدمت به حق تبلیغات مالیاتی را بین ا

شناخاه و می شناسم و می دانم که اگر در اباداء هم مادوع بوده و فریب دیانت خورده پس از چندی 

حقایق را شناخاه و بسار و کااا  آ  پرداخاه تا دکا  او که در مقامی از دکا  بهاء رنگین تر است و 

چه او در مناها درجه ی خودپسندی و شکم پرسای  .نشکند،دکا  او بوده  سرمایه ی دکا  بهاء نیز از پرتو

 چندا  که سه سال قبل.و شهوترانی بوده و هنوز در نود و چند سالگی آثار این صفات از او دیده می شود 

 رکه من معاشرتم را از گوسفندا  بهاء نبریده بودم مافق علیه تاام بهائیا  بود که حاج امین هنوز وارد ه

رزنا  ایشا  این مالعبه ی علنی را که قبال یو مردا  و پ .خانه می شود زنا  و دخارا  بهائی را می بوسد

سری بوده و چند سال است علنی شده حال بر ابوت و پیری او کرده می گویند او پدر هاگی است و به 

ه .و از جوانی به پیری رسیدنظر فرزندی اینها را می بوسد و غافلند از اینکه این پدر روزی پسر بوده 

کثافت  یخاك برو ،و با وجود اینکه هایشه گوسفندا  بهاء ،اشاهدشصت سال است به این اعاال اشاغال 

حاج امین و امثال او کرده اند باز در قزوین بر سر مباشرت با دخار محاد جواد فرهادی مشهور به عاو 

نااند تا به درجه ی که مجبور شده است بر اینکه  اهل بهاء بود مساور )مهاارین( عاده یاجا  که از 

اعاراف به زوجیت او نااید و هکذا در چند مورد دیگر و باالخره در این مدت شصت سال چند مرتبه فساد 

اعاال و فسقهای نهفاه اش بازاری شده و باز خاك بر روی آ  کرده اند. و چو  این شاص از خانواده 

بر آ  است لهذا پس از آنکه امین مالیات اغنام شده و احارامات و شکم  پسای بوده که حکایت ذیل دلیل

راین بی بناب.چرانی ها و شهوت رانیهای بی نظیر برایش حاصل شده ناوانساه است از آنها چشم بپوشد 

عقیدگی خود را در پرده پوشیده و باز هم چند دفعه کلااتی از او سر زده است که حاکی از بی دینی او 

معذلک گوسفندا  بهاء پاره ی بی خبر و پاره ی دیگر حال به صحت ناوده حیفشا  آمده است که .بوده 

شده باشد. چه « لدی العرش»لذا به حاج امین داده اند تا ذکرشا   .پولهای خود را خودشا  صرف ناایند

صادر و « یقلم اعل»که او هر کس وجهی داده راپورت آ  را به مرکز رسانیده و ذکری از آ  شاص از 

 .مذکور افااده است« العرش -لدی »این گوسفند هم به هاا  دلاوش شده که نامش 

حاج امین در هر مجلس که گوسفندا  خالص حاضر بوده اند.. هاا   -اما حکایای که اشاره شد این است:  

حبت او طق و صگوسفندا  پر شیر و پشم که بهاء به کلاه اغنام الهی یادشا  می کند.. چند حکایت مأخذ ن
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بوده و هست و هاه ی بهائیا  آ  را شنیده اند. از آ  جاله یکی کیفیت فقر و فاقه اوست در اردکا  و 

پس از بهائیت و تکذیب ادبی از گفاه های  ،شرح نا  در آبگوشت زدنش و بالعکس پلو خورد  در طهرا 

عکس راحت بوده ایم و هاچنین قصه بهاء که گفاه است شاا در راه حق زحات کشیده اید و حال آنکه بال

های خنده آور عوام فریب دیگر دارد که حیف قلم و کاغذ است که بدا  آلوده گردد و چنانکه معلوم 

است این گونه حکایات به عالوه ی اینکه روحیات گوینده را معرفی می کند برای شنوندگا  هم دو تأثیر 

  نکاه دا  دانا باشند می فهاند که این آدم عقیده ی به ماضاد دارد. زیرا اگر در میا  شنوندگا  مردما

بهاء و اقوال او ندارد که به این لباس و صورت تکذیب گفاار بهاء را کرده که اگر او گفاه است شاا زحات 

نیده دیگر آنکه ش -ما زحاای نکشیده بلکه هم شکم چرانی کرده ایم  -کشیده اید غلط کرده و نفهایده 

ه این آدم پابند هاین عوالم است و لهذا در صدد آزار او بر نیامده می گوید در صورتی تشایص می دهد ک

 چنانکه نجات؟که او می فهااند که من عقیده ندارم و می خواهم پلو چرب باورم دیگر چه کار به او داریم 

 .از قال و عار صد ساله اش دلیل است

نا  را حال بر شکساه نفسی او کرده می گویند چه اما از آ  طرف شنوندگا  ابله و گوسفندا  این سا 

آدم خوبی است که با آ  هاه زحااتی که در راه حق کشیده به این سان می خواهد که منت بر سر حق 

نگذارد و نعات او را کفرا  نکند و از طرفی حال بر سادگی او ناوده می گویند ببینید معیشت سابق خود 

یا  آ  پروائی ندارد و از این رو بیشار او را توجه کرده می گویند او نعات را به چه سادگی ذکر ناوده از ب

  .ما را هم کفرا  ناواهد کرد

اما سانانی که صریحا بر بی عقیدگی او داللت دارد این است که به کرات عبدالبهاء به او دساوراتی داده 

نا بلکه در محافل روحانی طهرا  عل .ناودهو سفارشهائی کرده و حای الواحی فرسااده و او ابدا به آ  اعانا ن

فرموده باشد من عال  ،عبدالبهاء فرموده است»چنانکه در حضور خودم گفت که  .اسانکاف از آ  ناوده

و این قضایا غالبا بر سر پول بوده است که او از کثرت خساست و «. بدانید ،نای کنم کافرم هم می دانید

 .و در سایر موارد اسانکاف از پول داد  دارد.یک پولی به رئیس می دهد  ،لئامای که دارد به جا  کند 

اگر چه پنجاه هزار توما  موجود داشاه باشد. و قضیه اسانکاف او در محفل روحانی راجع به اعانه داد  به 

مدرسه ی تربیت بود که مدرسه مقروض شده بود و محفلیا  از پولهای موجوده که سی هزار توما  از آ  

زد باقراف و بیست و چهار هزار توما  آ  نزد غالمعلی دوا فروش بود اساعانت ناوده اجازه ی تصرف ن
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و بعد توضیح داد که اگر  د.وشت که ششصد توما  حاج امین بدهدر آ  را از عبدالبهاء خواساند و او ن

ه ه آنها که مدرسبیشار هم الزم است بدهد و او در محفل اسانکاف کرد و حای مدرسه را مساره کرد ک

درست می کنند ایاا  ندارند و می خواهند بچه ها را بی دین کنند. این بچه ها که جرغافی )جغرافی( و 

الکپریسکه )الکاریساه( می خوانند بی دین می شوند. بروید در خانه ها مناجات یاد بچه ها بدهید تا حق 

 .را بشناسند

از محفل رفت. ولی او مطائن بود که اگر عینا این حرفها ،اه مجاال یک دساه از این ترهات هم به هم باف 

را عبدالبهاء بشنود بدش نای آید و سانا  او را که به منفعت عائله بهاء نزدیکار است خودش ماسااالی 

  .خواهد کرد

ال سخالصه این بود شاه ی از گفاار و رفاار حاج امین که بعضی او را پیره گفاار ثانی می دانند و او چند 

هم محض منفعت خود که است در خانه حاج غالمرضا اصفهانی )امین امین( پالس شده و حاج غالمرضا 

ماهی صد توما  و سرا ماهی سیصد توما  به عنوا  معاونت او از مالیات اغنام )یا مال اهلل( اسافاده  تا صور

 ،از عبا کشیده به غاز و لازاو را مانند یک پیغابر مرسل پرساش کرده در حضور مردم دست  ،می نااید

و معجزات در حقش قائل می شود و تا خودش قوه در بد   .وی را برتر از انبیاء مرسل معرفی می نااید

القاء و هم به زنا  و ابلها  می کرد و  ،داشت به خانه های گوسفندا  بهاء سر زده به انواع دسائس و حیل

 گاهی به هاا  اسم ،میت گاهی به اسم تبرك عروسی ،رثگاهی به عنوا  ا ،گاهی به نذر.پول می گرفت 

که من آ  را مالیات اغنام یا مالیات بابیگری یاد می کنم و باالخره اگر به هیچ راه دیگر چنگش « مال اهلل»

مو هم اگر  و .بند نای شد به عنوا  فروش کااب یا انگشار یا تسبیح و یا موی ریش بهاء و عباس افندی

روی آ  هم  .زیرا سرمایه آ  در خودش موجود است .تاام شدنی نیست ،نباشد خیالی(  )مُوهِم :مو هم

ننوشاه است که این موی ریش و گیسوی بهاء و عبدالبهاء است یا موئی از مویهای بد  خودش و گاهی 

بفروش عکس و لوح و خالصه با هر چه ماکن بود پولی از صد توما  تا یک قرا  از آ  خانه بیرو  می 

زیرا از بس به پول  .قدری هم صرف مهال کاریهای خودش می کرد ،شید و قدری به عکا می فرساادک

عاشق بود و میل به ازدیاد آ  داشت در کارهائی که فن او نبود به کرات وارد شده و هزارها توما  مال 

مثل  .بیوه زنا  و فقرای بدباای که به این حیله ها از ایشا  گرفاه بود بسوخت انداخاه ضرر می کرد

ر آ  رفت در ترکساا  یا پنبه خریدنش که خریدنش که چند هزار توما  بر س )پول رایج روسیه( منات

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 116 

دادنش که اصل آنها سوخت شد و اکنو  که از پا در آمده حاج غالم رضا  )ربا( تاامش هدر شد یا تنزیل

و تاام آ  حیله های زنانه و مکرهای نهانه را به او تعلیم داده و او نزدیک  ،را نایب مناب خود قرار داده

حیف اگر حاج غالمرضا هم واقعا به آ  راه های زنانه و ساخت و سازهای است از کار در آید. صد هزار 

  .نهانه بپردازد و به رفاار و کردار آ  دنی الطبع تاسی نااید

  

 شرط نه اندر دراز و کوتهی است

 امایاز از عاقلی و ابلهی است

ت این امین های خائن و این سان را بدین جاله خاتاه می دهیم که اگر وسیله ای به ظهور رسد که عالیا

که بزرگارین خیانت است به جامعه ی بشر خاصه به ملت ایرا  خاتاه یابد شبهه ی نیست که پس از چند 

زیرا جنگها تاام بر سر عالیات امین و پولهای  .سال این دین کثیف )نه حنیف( محو و نابود خواهد شد

د و صرف ساخت و سازهای کاذبانه می شود خائنانه ای است که او به دست می آورد و به مرکز می فرسا

وگرنه احدی از رؤسای این امر کاار عالقه به دین و خدا حای هاا  دین و خدای خودشا  هم ندارند و 

عالقه شا  فقط به هاین قسات پول است و دین و خدای بی پول را ابدا الزم ندارند. اکنو  نظر به جاله 

 «:آیه»ی ذیل ناائید 

 توجه الیه و ال تاف من اعاالک انه یغفر من یشاء 

کن  توجه»انصافا بهاء در مقابل وجوهاتی که از امت خود طلبید این خدمت را انجام داده است که می گوید 

میرزا یوسف خا  مبلغ « به سوی او )یعنی بهاء( و مارس از اعاال خود زیرا او می آمرزد هر که را باواهد

سحق خا  حقیقی چندی در اداره ی ارزاق ارتزاق می کرد و چو  دیدند به کار تبلیغ که به هات میرزا ا

بیش از کار اداری می خورد با هاا  حقوق که در اداره به او داده می شد برای تبلیغ به اطرافش گسیل 

اشد ب داشاند بهارین مروج این آیه بود و هایشه می گفت که هاین قدر دوسای بهاء و عائله اش را داشاه

  !!دیگر هر چه بکنید آمرزیده می شوید
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با هاچو عقیده ی طعنه بر سایر ملل هم می زنند که چرا فال  گناه می باشد و به هاا  اشک را  ،بلی

موجب غفرا  می شاارد و ابدا فکری نای کنند که اگر چنین نیست پس چرا خودشا  تکرار می کنند و 

شده این است معنی  )نوشاه( نیست و این در اقدس منصوصحال آنکه آ  امور در سایر ملل منصوص 

  .کور خود و بینای مردم

 دفن اموات در صندوق بلور

آیا این یک حرف مهالی نیست که بهاء دلهای اتباع خود را به آ  خوش کرده؟ در حالای که خودش و 

ه ک ند ندانساه اندپسرش با صندوق چوبین دفن شده اند و حای مردم که دشنام به صندوق بلور می ده

چیز دیگر نبوده و نیست وانگهی نای دانم فائده این که بد  میت در  صندوق بلور جز یک سان فریبنده 

صندوق بلور یا سنگ یا غیره گذارده شود چیست؟ و این مرده پرسای را چه نایجه است از اینکه ده سال 

یا صد سال دیرتر جسد بپوسد چه فایده حاصل است  باز اگر مانند فراعنه مصر صنعای یافاه بودند که 

وط نگاه دارد و برای هزارا  سال بعد ودیعه گذارد ماکن بود ایشا  را مظهر فرعو  خطاب جسد را محف

کرد بدبااانه این هم که نیست پس باید گفت دفن اموات با صندوق مهم امری غیر مهم است و هرگز 

  .هم عالی ناواهد شد

گ تراشیده در حیفا بلی یک مشت اسااوا  مجهول را عبدالبهاء به اسم جسد باب در صندوقی از سن

مدفو  ساخاه که تصور می کنم دشنام داد  مردم را هم هاا  خدعه عباس افندی ایجاب ناوده که به 

  .صندوق بلور دشنام می دهند

--------------------------- 

 جسد باب

 دتوضیحا اینکه گفام اسااوا  مجهول به اسم اسااوا  باب این حقیقت انکار نپذیرفانی است که جس 

باب در هاا  تبریز در محل مجهولی در اطراف خندق مدفو  بوده و اسااوا  آ  هم خاك شده و کسی 

راهی به آ  نجست و این عنوا  بهائیا  که ما آ  را از تبریز بیرو  آورده حفظ کرده ایم و اسااوانش را 

من تاچندی باور  ودِبی حقیقت است که خ )آفک: دروغ( یکی از افکیات ،به حیفا آورده دفن کرده ایم
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ولی با تجدید نظر و تقابل قضایا یقین کرده ام که اسااوا  باب به  .در کااب تاریخ هم نوشاه ام ،داشاه

 حیفا نرفاه و در تبریز خاك شده. 

قطع نظر از اینکه اگر هم باشد یک مشت اسااوا  پوسیده قیاای ندارد. باز تا هاین قدر هم صحت نداشاه 

به حیفا حال شده قطعا اسااوا  باب نبوده. زیرا با آ  اسابداد دوره ی ناصرالدین شاه  و آ  اسااوا  که

و مواظبای که علااء و درباریا  داشاند غیر ماکن بود دو جسد را یعنی جسد باب و میرزا محادعلی زنوری 

به طهرا  حال رفیقش بعد از سه روز از کنار خندق به کارخانه ی )موهوم( تاجر میالنی نامعلوم نقل و 

شود. وانگهی این حرف ابدا در میا  نبود و تا پنجاه سال مساور بود یک دفعه پس از پنجاه سال این 

 گاهی گفاند سلیاا  ،رنگهای نیرنگ در کار آمد و هاه ی قضایا را نسبت به فال  مقاول و مرحوم داده

ود کشاه و معدوم شده بود و اخیرا خا  ناقل جسد از تبریز به طهرا  بوده در حالای که او چهل سال ب

  .روایاتی را از قول آقا جاال مطرود و حاج آخوند ایادی نقل کرده اند

و با فرض اینکه راویهای اخیر را که حامل و ناقل یک مشت اسااوا  بوده اند تکذیب نکنیم باز مبرهن 

نای شود که اسااوانهای مساوره در امامزاده معصوم اسااوا  باب بوده. زیرا هاینکه جسد اسااوا  شد 

قه نانکه از منابع موثدیگر تایز داده نای شود به خصوص نزد کسانی که زنده ی او را ندیده باشند و چ

شنیده شده بهاء اسااوا  یکی از اقارب مسلاا  خودش را که بر حسب معاول قدیم ودیعه می گذاشاند 

برای عابات شبانه از سردابه بیرو  آورده در کیسه و صندوقی جای داده دساه گلی هم بر روی آ  نهاده 

دی اب مرده و کشاه شده و از میا  رفاه و شاهپس از آنکه سابقین از تبعه ی ب.در یک گوشه مساور داشاه 

ال  در ف« نقطه»در بین نبود به مبلغ و ایادی امر خود حاج آخوند شهایرزادی می نویسد که جسد حضرت 

نقطه است و دساه گلی هم روی آ  است و حاج آخوند ساده لوح هم باور کرده با آقا جاال سابق الذکر 

مدتی در طهرا  از این ،وهم ناوده  یالقا ،ت باور کردنی به سایر بابیهارفاه آ  را اناقال داده و به حال

عباس افندی  ،باالخره پس از آنکه این خدعه کامال جایگیر در اذها  شد ،سوراخ به آ  سوراخ کشیده

وشه باب مجهول را در گ ،فرسااد آ  را برد در حیفا و به بهانه ی جسد باب مقبره ی برای خود ترتیب داده

و به جای ترویج مرام باب که تاریب هاه مقابر است به نص  .و خود را در گوشه ی دیگر آ  قرار دادای 

بیا  یک امامزاده مجهول مجعول که حای اساس داعیه اش مجعول و تقلب بوده در دنیا زیاد کرد و یک 
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 ر راه حرمین و عاباتدساه گوسفندا  را به آ  ماوجه داشاه می خواهد تا هزار سال پولهای ایرا  را که د

 صرف می شده بدا  سو سوق دهد  

  .خالصه از این وادی هم بگذریم و به این آیه ی کااب اقدس نگریم

 « انا ما اردنا فی الالک اال ظهور اهلل و سلطانه و کفی باهلل علی شهیدا»

جاله کااب اقدس نظر  به دقت به این  ) ای اهل عالم شاا را به خدا سوگند( اقساکم باهلل یا اهل العالم

دو سه دفعه باوانید و اگر عربی نای دانید معنی فارسی آ  را هم که ذیال ذکر می شود باوانید و  ،کرده

ما اراده نکریم در ملک مگر ظهور و بروز و »قضاوت کنید که گوینده ی این کالم در چه عالم بوده؟ یعنی 

 «بر منآشکاری خدا و سلطنت او را و شهادت خدا کافی است 

آیا از این جاله می خواهد چه بگوید؟ آیا می خواهد بگوید که ظهور من ظهور خدا است؟ برای این معنی 

که آ  جاله نارسا است. یا آنکه می خواهد بگوید قبال خدا پنها  بود و ما او را آشکار کردیم یا قبال خدا 

 رعیت بود ما او را به سلطنت رساندیم؟

 « من احرق بیاا ماعادا فاحرقوه»اکنو  به این حکم کااب اقدس ناظر شوید. که می گوید 

آیا در دنیای مااد  امروز بلکه به حکم طبیعت « یعنی هر کس خانه ای را عادا بسوزاند پس او را بسوزانید

کند؟ به هیچ قرنی از قرو  عقل سلیم یک هاچو سان مزخرف را امضا می گذارد و آ  را تحسین می 

اینکه اگر کسی خانه ای را سوزاند باید او را سوزانید نای دانم این مکلم طور چرا زودتر قدم به عرصه ی 

ظهور ننهاد تا در موقع سوخان شهر اساار این حکم را با آ  نفوذی که بهائیا  در کالمش قائلند مجری 

و خراب شد  اطاق و تاالر یک انسا   دارند؟ مجاال کدام عقل می گوید که در مقابل سوخان تیر و تااه

را بسوزانند و حال آنکه ماکن است یک نفر یک خانه ی نی یا پوشالی را که ده توما  قیات دارد سوزانده 

باشد. آیا او را در مقابل باید دست و پا بست و زنده زنده در آتش افکند و سوزانید؟ با وجود یک هاچو 

عبارت از روحانیت و رحات و رأفت صرف است ) ( و اگر محض  امر بهائی :می گویند ،حکم قاسیانه

مغالطه بگویند که مقصود از خانه این است که به سوخان خانه لطاه به سکنه ی خانه وارد شود باز نقص 

  .ماوجه حکم است که مبهم و ناقص بیا  شده
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--------------------------- 

 نكات مزاوجت و بكارت

این مسئله خیلی مهم و قابل دقت است که تعدد زوجات را بهاء جایز شارده در اما در قضیه ی ازدواج 

 :و حال آنکه خودش در یک حین سه ز  داشاه .ولی تا دو ز  بیشار اذ  نداده که کسی اخایار کند ،اقدس

وصوفه میکی مادر عباس افندی و مادر سلطا  خانم که بعد گویا به بهائیه ملقبه شد و اخیرا به ورقه ی علیاء 

دوم مادر میرزا محاد علی غصن اکبر و میرزا ضیاء اهلل و میرزا بدیع اهلل که طرف غضب عائله  .گشاه است

ی عباس افندی واقع شده به ناقضین معروف گشاه اند و عینا مثل آ  یهودی که مسلاانی را در کنج خانه 

هاانطور عباس افندی و ،چرا می زنی ی گرفاار کرده و هر دم به او می زد و فریاد می کشید که مسلاا  

عائله اش مال و میراث و حق ریاست و مقامات ایشا  را غصب کرده و آنها را خانه نشین کرده و در فشار 

از آ  طرف عبدالبهاء هر دم لوح می فرسااد و فریاد مظلومیت می کشید از دست ظلاهای برادرا   .نهاده

اور کرده اند که هنوز گاا  می کنند عائله ی عبدالبهاء مظلوم خود و گوسفندا  به طوری مادوع شده و ب

و ناقضین ظالم واقع شده اند. سومین عیال بهاء گوهر خانم کاشی بود. مادر فروغیه خانم عیال سید علی 

 .افنا 

کهنه  خاصه پس از،بالجاله چو  بهاء مالحظه کرده است که خودش نای تواند به این دو سه ز  اکافا کند  

من »لهذا یکی از حدود کااب خود را این قرار داده  .دیگر قابل اساعاال نیساند ،  و آورد  چند فرزندشد

 .«هر کس دخار بکری را برای خدمت خود اتااذ نااید عیبی ندارد» :یعنی« اتاذ بکرا لادماه الباس علیه

به طوریکه اهل نظر مالحظه خواهند کرد این حکم مبهم است و انسا  نای فهاد که مقصود از اتااذ بکر  

دید تعدد زوجات مبنی بر چه اصل است؟ و اگر چه در رساله سئوال و جواب ج  هم بعد از تبرای خدمت آ

ی  ولی با ادلهچنین واناود شده است که فقط برای خدمت است و مباشرت جایز نیست  تافارسی صور

بسیاری که محکاار از هاه آنها عالیات خود بهاء است ثابت شده است اتااذ بکر برای مباشرت است و 

و برای رفع ایراد است و اال خود بهاء دخارا  چندی « فورمالیاه»عبارت سئوال و جواب به اصطالح امروز 

هاء خوانده می شود به عنوا  خدمت زیرا جاالیه خانم که در مقامی چهارمین حرم ب .تصرف کرده است

و او اخوی زاده محاد حسن خادم بوده است که پس از بلوغ به حد بلوغ بهاء او را تصرف  .نزد بهاء بود

کرده در حالاکیه او دخاری پانزده ساله و بهاء مردی هفااد ساله بوده و از قرار معلوم فقط این یکی امرش 
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بوده اند که قضیه شا  مساور مانده است. و به طوریکه دانساه مکشوف گشاه و اال دخارا  دیگری هم 

شده حکایت آ  دخارا  تولید حکم یا سنت دیگری کرده است که ذکر آ  در سؤال و جواب است و بیا  

  .آ  را در تحت این عنوا  قرار می دهیم

 

 بكارت به چه كارت می خورد؟

 گرفت و باکره اش نیافت حکاش چیست؟ اگر کسی دخاری را به قید بکارت :سئوال می کند که

 «سار و عفو شامل شود عنداهلل سبب اجر عظیم است ،در این مقام» :بهاء جواب می دهد 

چنانکه اشاره شد این حکم یا سنت بر اثر هاا  عالیات صادر شده که چو  خود آقا دخار یا دخارانی را  

اشاه است که وقای این قضیه کشف می شود به عنوا  خدمت نگاه داشاه و بعد تصرف ناوده و یقین د

اهلل عفو و سار نااید: تا عند ،لهذا حکم مذکور را منصوص ساخاه تا هر کسی آنها را گرفت و باکره نیافت

 این فقط برای ما و« کارت به چه کارت می خورد؟ب»و باالخره نایجه این است که  سبب اجر عظیم باشد

  !مبلغین و امناء ما خوب است

ارباب بصیرت روشن است که ذکر یک هاچو قضیه در کااب و اناشار آ  بین افراد یک خرابی بزرگی بر 

می نااید که حای یک دخار دست ناورده را  )ایراث : به جا گذاشان( و ایراث )ایجاب: ایجاد( را ایجاب

ی افاضاح و رسوائ چه تنها مانع دخارا  باکره از عالیات نامشروع خوف .در میا  ایشا  باقی نای گذارد

مجاال این حکم سبب دست ناورده را در میا  بهائیا  نای .است و اال از هیچ عال خودداری ناواهد کرد 

دخار کم سال کم خو  کم هوسی باشد که به حکم طبیعت محفوظ  )این که( توانم سراغ کنم مگر چه

از کسب اطالعاتی معلوم می شد که و اال هر دخاری را که دست ناورده خیال می کردیم پس  .مانده باشد

کهنه شده است و برای این مطلب شواهد بسیار و اطالعات خصوصی بیشاار  ،این هم با وجود نو رسیدگی

 ،و این را هم به علت کثرت اشاهاری که دارد .دارم که محض اخاصار فقط به ذکر یکی از آنها می پردازم

و اال راجع به افراد و اشااصی که آبروشا  مصو   .می کنم و حای از اهالی عشق آباد بی خبر ناانده ذکر

 مانده باشد جسارتی ناواهم کرد. 
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دخار خانم معلاه  ،در عشق آباد در هاین سنین اخیره یعنی تقریبا در اطراف سال سیصد و چهل هجری

ای ؤسناگها  حامله شد و حالش آشکار گشت و محفل روحانی و ر ،که نوه ی سینای مبلغ مشهور باشد

و چو  از دخار پرسیدند از که حامله شده ای؟ گفت از فضل اهلل پسر حاج  .بهائی به دست و پا افاادند

لهذا گریبا  آ  جوا  را گرفاند گفت من این کار را انکار نای کنم ولی وقای با او طرف  .احاد علی اف

اشد و پسر شیخ محاد علی مبلغ بثانیا از دخار پرسیدند گفت شاید طفل از بهاءالدین .شدم باکره نبود 

چو  از او پرسیدند گفت اگر من به این راه رفاه ام به راه بازی رفاه ام که دیگرا  هم رفاه بودند ثالثا از 

 باالخره دیدند هر چه .دخار پرسیدند گفت حسینقلی ترك برادر شوهر خواهرم هم با من خوابیده است

لهذا به تدبیر محفل روحانی طفل را ساقط کردند و یک نفر  تعقیب کنند بر عده ی مباشرین می افزاید

لد حاج لهذا فضل اهلل و .مرد غیرتاند طلبیدند که او را گرفاه اجر عظیم را که بهاء وعده داده تحصیل نااید

حسین کفاش او را گرفت و یک دساگاه عروسی راه انداخت که دخارا  به هوس افااده می گفاند انسا  

  !نه عروسی را برای خود تهیه ناایدخوب است اینگو

--------------------------- 

 ت و افيون حكم مسكرا

که به خیال خود این را در کااب اقدس منشأ نهی « لیس للعاقل ا  یشرب ما یذهب به العقل »اما قضیه ی؛

 شد (  )گسااختجری )سبب( از هاه ی مسکرات قرار داده بدبااانه این تیر هم به خطا رفاه و بدتر مورث

به قسای که تاام بهائیا  حای مبلغین ایشا  اسادالل می ناایند به اینکه مقصود از این آیه  .و تأویل شده

و غافلند از اینکه حکیای را پرسیدند که چو   .زیرا کاش عقل را زایل نای سازد .افراط در شرب است

ز افراط آ  جلوگیری شود. پاسخ داد خوب است ترویج شود و ا،مسکرات کاش نافع و مقوی دماغ است 

ساوی )آلیس توللساوی(وادتی می طلبد و زیادش مضر است )تکه باید پرهیز کرد از چیزی که کاش زی

 «(پار کبیر»و « طالی سیاه »و « راه آسیبها» نویسنده روسی مؤلف

و .رت ذکر نااید بهار از این بود که به این عبا ،خالصه این حکم را هم اگر مسکوت عنه گذاشاه بود 

مزاجهای الکلی بسیاری که امروزه در محیط بهائیت بیش از تاام محیطها وجود دارد و حای افرادشا  می 

ه و دامادهای عباس افندی را ب،مبلغ بزرگ نود ساله شا   ،چنانکه حاج میرزا حیدرعلی .شناسم تهیه نااید
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بودم که شاید اینها برخالف رضای عبدالبهاء کرات با حالت مسای در محفل حیفا مالقات کردم و ماعجب 

تا آنکه در مسافر خانه ی حیفا کسالت پیدا کردم و چو  حال ضعف مرا به  .به عنوا  گناه شرب کرده اند

شیشه از دوا برایم فرسااده پیغام داد که این دوا مقوی و مفید است و عینا  ،ورقه ی علیا دخار بهاء گفاند

چو  گشودم دیدم شراب است و ندانسام که خانم  .لبهاء میل می فرمودنددوائی است که حضرت عبدا

مرا این قدر ابله و بی خبر شارده یا دانساه و فرسااده است آ  وقت سرمسای دامادها را فهایده قول ظل 

 .السلطا  را هم تصدیق کردم که گفاه بود در پاریس یک شب با عباس افندی هم پیاله شدیم

 ( )مست کننده وافیو  بر شاا حرام است«حرم علیکم الایسر و االفیو » :افیو  به عبارتبلی فقط نهی از  

ی ایشا  ول )خوب( مساحسن )هر کس افیو  بنوشداز من نیست( «من شرب االفیو  فلیس منی»و به نص 

دا مراشد بسیاری سراغ داریم که این امر شدی ،و گذشاه از اخباریو  اسالم .نیساند )نهی کننده( اولین ناهی

 »)پیروا  مسلک اساعااری و از آ  جاله وهابی ها  .در اتباع خود مجری داشاه و افیو  را نهی کرده اند

ال دخا  که حای اساعابرای اهل شیعه ساخاه شده است( « بهائیت »اهل سنت می باشند که مانند « وهابیت 

مرتکبین را به زجر و حبس قال و اعدام تهدید و تنبیه می کنند و باالخره با  را به طور مطلق حرام شارده

یک هاچو دساوری نای توا  فقط بهاء را شریعت گذار واقعی فرض کرد خاصه اینکه او جز حرف چیزی 

  .نیاورده و دیگرا  آ  را عالی کرده اند

ح خود نغاه ی این معجزه را بلند نکرد که و نای دانم چرا تاکنو  آ  کنیز الهی یعنی شوقی ربانی در الوا

اقدامات مجاع اتفاق ملل در ترك زراعت تریاك از تأثیر کلاه و معجزات بهاء اهلل است و حای مثل هاه 

ی مسائل بغاز و لاز نفهاانیده است که مجاع اتفاق ملل در تحت نفوذ من است و زراعت تریاك از 

شاید در آتیه ی نزدیک این معجزه هم جزو معجزات و این پیشنهادهای ما است؟ اگر چه دیر نشده و 

قضیه هم با اینکه هاه کس می داند بر روی چه اصول و برای نفع کدام دولت است باز جزو تأثیر کلاات 

ایشا  محسوب شود زیرا در عالم هر چه واقع میشود از تأثیر امر بهاء و جای نشینا  او است به عقیده ی 

هر کس در هر جای دنیا می میرد یا کشاه میشود برای آ  است که مثال یک وقای به بهائیا  و باالخره 

عکس بهاء گفاه است )کش( و هر کس به مقام و رتبه می رسد برای آ  است که یک وقای به عباس 

و هر امر مهای صورت می گیرد و هر صنع و بدعی از صنایع و بدایع « حضرت عبدالبهاء»افندی گفاه است 

ی کند از تأییدات ملکوت ابهی بوده یا هر امر وقیحی ماروك می شود از تأثیر کلاه ی جاال اقدس جلوه م
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ابهی   بوده و نای دانم کی و به چه صورت وجود این آواره مورد یکی از معجزات بهاء و حوریه و جاریه 

 تاکنو  که معجزه او خواهد شد. اگر چه قدری دیر شده زیرا سه سال پیش حضرات مناظر معجزه بودند و

  .ی بروز نکرده و بعد هم ال حول و ال قوۀ اال باهلل

 

--------------------------- 

 «عليكم ازواج آبائكم حرمت قد»

و از این حکم نایجه ی گرفاه می شود که به غیر از ز  « حرام شده است بر شاا ز  های پدرا  شاا»یعنی 

باقی اقارب از خواهر و خواهرزاده و برادرزاده و عاه و خاله حای دخار خود شاص بر انسا  مباح  ،پدر

 است.

وایل می در ا ،برای این قضیه تعبیرات جساه ،دائای ایشا  است )خُلق(بهائیا  محض مغالطه که سجیه ی 

عذری  بعد دیدند این .به اسالم است )پیروی( برای تأسی ،سایر طبقات که در کااب ذکر نشده :گفاند

چه که  .زیرا اگر بنا بود قیاس بر احکام اسالم شود باید ابدا در این باب ذکری نشده باشد؛است ناموجه 

به ازدواج  )حد مشاص کرد ( ازدواج آباء در اسالم هم حالل شارده نشده است. پس مقصود از تحدید

 .و بقیه اقارب حالل شاره شود  آباء این بوده که فقط زنا  پدرا  محض احارام پدر حرام

در رساله ی سؤال و جواب ذکر می کند که حکم ازدواج اقاربی  ،بهاء حیله ی دیگر اندیشیده ،در ایام اخیر

که در کااب ذکر نشده راجع به امناء بیت العدل است و عبدالبهاء نیز بعد از پدر این حیله را ترویج کرده 

موهوم است و عاال دیدیم که اگر عده ای هم اناااب شوند دارای  و خواهیم دانست که بیت العدل امری

به طوری که حای در اناااباتشا  )جاریه منصوصه( مدعی است که در وصایای  .اخایاری ناواهند بود

پس در کاال وضوح است که اخایار  .عبدالبهاء تصویب شده که ولی امر حق عزل و نصب ایشا  را دارد

ای اینکه مثال مباشرت با دخار را حرام کند یا حالل امری موهوم و عذری نامعلوم داد  به بیت العدل بر

است و هرگز بیت العدل موهوم برخالف کااب اقدس بر عالیات بهاء و عبدالبهاء قدرت تنفس ناواهد 
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جوع ر ،داشت و می رسد کار به اینکه باز به کااب اقدس یا قول ولی امری که آ  را ماام اقدس پندارند

 .ناایند

حال قطع نظر از این که احکام شریعت را محول کرد  به یک عده از مناابین که اناااباتشا  هم موهوم  

امری نامعقول و برخالف هاه ادیا   ،و هر روز در تغییر است،و مرکزشا  موهوم و هاه چیزشا  نامعلوم 

یگر عبدالبهاء آ  ها حق نسخ و است و گذشاه از اینکه هر چه را در کااب اقدس ذکر شده به نص لوح د

به عالوه عالیات رؤسای بهائی ثابت می کند که مقصود  .هرچه را ذکر نشده حق ابداع و بدعت را ندارند

هاین است که فقط ز  پدر حرام و باقی اقارب حالل باشد. و اگر اهل بهاء « حرمت علیکم ازواج آباؤکم»از 

 .د خالی از حقیقت استهزار عذر برای حلیت و حرمت اقراب باراشن

لو یحل ما حرم فی ازل االزال او » :وانگهی با تصریح این آیه یا جاله که در اقدس است چه می کنند؟ قوله 

)اگر حالل کند آنچه را که در ازل االزال ) به اعاباری ناساین روز « به عکس لیس الحدا  یعارض علیه

که در ازل حالل شد ( هیچ کس حقّ اعاراض به او را خلقت( حرام شد ویا بعکس )یعنی حرام کند آ  را 

 ندارد( 

شبهه نیست که این تبصره برای رفع هاا  اعاراض است که در حلیت دخار و خواهر وارد بوده و هست 

 خواهر و برادری که قبال»و باید دانست که منشأ این حکم از سید باب است که در کااب جزاء می گوید 

عه در توس )صاحب حق( بعد از آ  بهاء خود را محق«. اگر ازدواج کنند ضرر ندارد یکدیگر را ندیده باشند

 .ازدواج هاه اقارب را جایز شارده  ،و کار را یک طرفی کرده ،این حکم دانساه

یکی می گفت ازدواج آباء را هم فقط از این نقطه ی نظر حرام کرده که خودش هر روز اراده داشت دخار 

و چو  پسرانش جوا  و غرق شهوت بودند و می ترسید در حرم خاص او تصرف جوانی را تصرف کند 

این بود .از آنجا که این صفت انسا  است که میل ندارد در زنش یا رفیقش دیگری تصرف نااید  .ناایند

که حرمت ازدواج آباء را تجدید ناود که مثال عباس افندی مادر میرزا محادعلی و میرزا محادعلی مادر 

خانم را زحات ندهد. و خیلی غریب است که محارم اسرار بهاء در حیفا برای توهین میرزا  فروغیه

محادعلی غصن اکبر صریحا می گفاند که او پسر میرزا یحیی ازل است چه که بهاء اهلل از مادر میرزا 

اخوی می هر وقت »محادعلی مطائن نبودند و از برادر خود ازل هم شبهه ناك بودند و مکرر می فرمودند 
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پس بهاء می دانساه است که خصومای که بین خودش و «  آید او را نزد ز  ها نگذارید و مواظب او باشید

ازل بوده )چو  از دو مادر بوده اند( در میا  اوالد خودش هم خواهد بود و برای اجرای شهوت یا تضییع 

ولی  .درا تنصیص ناو« ازواج آبائکم قد حرمت علیکم»لذا  .مادر یکدیگر از هیچ شنیعه فروگذار نای کنند

بدبااانه تأثیر این حکم تا هاا  درجه هم عالی نشده و در حق مادر و خواهر یکدیگر گفاه و می گویند 

آنچه را که راسای من از ذکرش حیاء می کنم )نه مثل حیاء بهاء از ذکر غلاا  که اینک در صدد ذکر آ  

) اهل خانه آنچه را که در خانه می «اهل البیت ادری باا فی البیت»هسایم( خالصه چو  اوالد بهاء به مفاد 

و می دانساند که خدائی او به هات خودشا  محرز شده و  ،پدر خود را شناخاه گذرد، درك می کنند( 

لذا به حکم او اعانا نکرده در حق هم کردند و گفاند آنچه را . باالخره او را مفارض الطاعه نای دانساند 

مدهوش می ماند. چنانکه تبعه ی عباس افندی در حق مادر میرزا  ) صاحب درك(   مدركکه انسا

محادعلی آ  را گفاه اند که شنیدی و نیز خود عباس افندی به قول خلیل خادم گفاه بود علت ناقص شد  

ر ه دآقا مهدی کاشانی این بود که چند دقیقه با هاشیره ام فروغیه خانم خلوت کرد و سر او را هم شیر

دامن گرفت و روی او را بوسید این بود که دل از ما کند و به ناقضین پیوست. در عوض دوساا  میرزا 

محادعلی هم ساکت ننشساه راجع به خواهر و عائله و دخارا  عباس افندی گفاه اند آنچه را که کم از 

افندی شوهر اخایار گفاار تبعه ی عباس افندی نیست از آ  جاله اینکه ورقه ی علیا خواهر عباس 

نکردنش مبنی بر آ  بوده که سرمایه ی بکارت خود را از دست داده بوده و نای توانساه است شوهر 

وا  نای ت ،اخایار کند. اگر چه با آ  حکم که هر کس طرف خود را باکره نیافت باید سار و عفو نااید

) هر «اذا قیل قیل»ولی به قول عربها .ست تصور کرد که این شوهر اخایار نکرد  او فقط از این راه بوده ا

و حای راجع به آ  مادره ی محارمه سان ها رفاه است و هر کسی  گاه گفاه شود، گفاه شده است( 

کلاه از آ  را گفاه تا به حدی که او را عاشق ازل گفاه اند و اخیرا سلب بکارت او را به مباشرت خود بهاء 

بهاء »ناوده اند و عاه عبدالبهاء در کااب خودش این را می گوید که و بعضی به مباشرت عبدالبهاء بیا  

در بغداد دخار خود سلطا  خانم را زینت کرد و برای ازل فرسااد که آ  عاو این برادرزاده را تصرف 

ن ولی م« نااید و دوسای ایشا  بدین پیوند جدید مساحکم شود و ازل او را قبول نکرده مرجوع داشت

در هر حال اگر دیگری هم بوده  .یا آ  سلطا  خانم هاین ورقه ی علیاء است یا دیگرینای دانم که آ

 .است خواهر عبدالبهاء بوده زیرا زنا  دیگر بهاء در آ  موقع نو رسیده بودند و دخار بالغه نداشاند

ار خود خهاچنین ناقضین نسبت شوقی افندی را به خود عباس افندی مناهی ناوده گفاه اند عبدالبهاء با د

ضیائیه خانم مباشرت کرده و شوقی را که آیت شوقی او بوده به وجود آورده و اسادالل کرده اند که او به 
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پدر ظاهری خود میرزا هادی شیرازی شباهت ندارد نه از حیث صورت و نه هیکل و قامت و از هر جهت 

 ت می دهند خصوصا از حیث قامتشباهت به عباس افندی دارد و اهل حرم بیشار شباهت او را به بهاء نسب

بوده و شوقی افندی هم قیصر است و عجب تر اینکه این تعبیرات  ) کوتاه قد( چه که بهاء خیلی قصیر القامه

ناقضین را بعضی از ثاباین تبعه ی عباس افندی هم به لحن های دیگر اداء ناوده و می ناایند و بدشا  

بلکه این را مزید بر مقام او خواهند شارد و این  .دی باشدنای آید که شوقی افندی پسر خود عباس افن

سان را در لفافه ی اشارات از بعضی گوسفندا  مقیم مصر و حیفا شنیدم و بر فکر ابلهانه و کثافت کاری 

های این عائله خندیدم ولی حق این است که باید گریست بر قومی که با این عقاید و اقوال و اخاالفات 

ر حرص و طاع و دنیا پرسای و شهوت رانی باز می خواهند آئین پرداز قر  بیسام و مصلح عائله گی بر اث

ن و باز ناقضی)پس تعجب از این عجایب عجیب( « فاعجب من هذا العجاب الاعجب»اجاااعات بشر باشند 

ی که او عو حای شرح معاشقه عبدالبهاء با آ  ز  در موق .راجع به حرم عبدالبهاء چیزها نوشاه و گفاه اند

به یاقوتی کرمانشاهی  ،دیگری بوده) ز  شوهردار( یا مدخوله ی ) ز  عقد شده به شوهر خود( معقوده

و او با مدرك و اسناد نوشاه مناشر کرده است و باالخره این خانم منیره که ز  مرکز میثاق  .القاء کرده اند

عنی ی .را به تدابیری به دست آورده است و جده ی ولی امر واقع شده معقوده دیگری بوده و عبدالبهاء او

از خانه شوهر به قوه مراسله و معاشقه بیرو  آورده و به خود اخاصاص داده و این یکی را من باور می 

زیرا هر فسقی در امر بهائی صورت معجزه را به خود می گیرد و چو  منیره خانم شرحی راجع به .کنم 

ه به خط خودش اینک در نزد من ضبط است و پایه ی آ  رساله هاسری خودش با عبدالبهاء نوشاه است ک

در روی خواب های جعلی و معجزه سازی هائی گذارده شده که معلوم است می خواهد انظار را از حقیقت 

منصرف و به اوهام ماوجه سازد و باالخره خود را به معجزات جاریه در امر بهاء از شوهر سابق به بغل 

ه نم و اهلل اعلم بد لهذا اقوال تبعه ی میرزا محادعلی را در این باب بی مدرك نای داعبدالبهاء اناقال ده

 .) خداوند به حقایق امور آگاه است ( حقائق االمور

 انا نستحيي ان نذكر حكم الغلمان

این واضح است که اگر مقصود  -بچه های بی ریش را -ما حیا می کنیم که ذکر کنیم حکم غلاا  :یعنی 

از  ما ،ذکر بدی و قباحت این عال بود اقال می فرمود از کثرت قباحت و شفاعای که در این عال هست

 ) در ذکر احکام دین حیا نیست ( در حالای که باز هم به مفاد ال حیاء فی الدین.ذکر آ  حیا می کنیم 

هاء اهلل برای خو  حیض به لفظ )حین ما یجد  الدم( خصوصا با اینکه گفایم ب .نبایست حیاء کرده باشد
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 ده ها( )نهی شتصریح ناوده و حیاء نفرموده. پس باید گفت یا ایشا  این عال را ناواساه اند جزو منهیات

قرار دهند و به این عذر و بهانه مسکوت عنه گذاشاه اند یا اقال غفلت ناوده به نقص و کوتاهی عبارت 

هر یک از این دو کافی است برای اینکه او را ملهم و مؤید به روح قدس ندانساه  برخورد نناوده اند و

رین مسئله سبحا  اهلل بزرگا .یقین کنیم که یک بشر فاسق یا غافلی قلم تشریع در دست گرفاه باشد

ن نیسبحا  اهلل بزرگارین مسئله اجاااعی را که حای مااد .اجاااعی را که حای تشریع در دست گرفاه باشد

به درجه ای که در ادبیات مشرق زمین هر جا معاشقات مردانه تلویحا و  ،اروپا به سیئات آ  بر خورده اند

این آقا به یک کلاه مبهم ناقص که حای می توا  حال بر خوبی و  ،تصریحا ذکر شده از آ  تنفر ناوده

اااعی است که به اصول اساحسا  آ  ناود برگذار کرده. مگر نه این قضیه یکی از مسائل مهاه ی اج

تناسل و تکثیر نوع وابساه است؟ مگر نه این قضیه قابل بحث و دقت بسیاری است و چو  خارج از طبیعت 

است دارای مضار و مفاسد اخالقی بی شاار است؟ ما با این حکم مبهم چگونه می توانیم تربیت اثری بدهیم 

اعل و مفعول اینگونه امور واقع شده اند از ذکر آ  رؤسای بهائی چو  ف»به گفاه ی آ  هائی که گفاه اند 

 .«به ابهام برگذار کرده اند

ار و حکم آ  را به بیت زال ناوده اند و باز به ابهام برگچنانکه در سؤال و جواب هم از بهاء مجددا سؤ

  .العدل موهوم محول داشاه است

ه دانند که در این سان سی وچند سال بناصرافندی که پسر خالة شوقی افندی است تاام بهائیا  مصر می 

چه مفعولیت عاومی موصوف است و به کرات از او سؤال شده است که چرا این کار را ترك نای کنی؟ 

 جواب داده است که جاال مبارك بهاء نهی نفرموده اند  

 دارایدرج است که چو  طرف آ  قضیه « از تجربیات من»در این باب فصلی در چاپهای قبل زیر عنوا  

لذا عادا آ  باب را مسدود کردیم و تنها به درج عکس  ،بلکه پیر و بعیدالعهد از این عائله ،عائله شده

  .مجلس درس تبلیغ پسرا  اکافا می ناائیم

} چو  در تجدید چاپ نساة حاضر مصلحت حذف مورد اشاره برداشاه شده عین مطالب از چاپ پنجم 

 آورده می شود . { 

--------------------------- 
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 از تجربيات من

سال ها بود از بعضی مبلغین در سفر و حضر چیزها می دیدم و می شنیدم. از آ  جاله سید اسداهلل قای 

که هاه می دانند مبلغ مهم و حای معلم شوقی افندی بوده در دورۀ زندگانی هشااد سالة خود ز  نگرفاه 

اشایساه بوده وبه کرات ریشش گیر کرده ؛ یک مرتبه حاجی سید هاشم و به طور دائم مشغول این عال ن

کفاش یزدی در کاروانسرای میبد او را با پسری که به عنوا  خدمت هاراهش بود شبانه مشغول عال 

یافاه و خواساه است از امر بهائی برگردد باز محفل روحانی یزد او را پند داده که این ها مسئله مهای 

قیقت امر نای شود ویک دفعه هم در ضان تعلیم و تربیت شوقی افندی نای دانم چه شده نیست و مانع ح

که مورد بی میلی عبدالبهاء شده او را از این معلای ماصوص مساعفی و به پرتگاه های تبلیغ فرسااده اند 

یده در او دواخیرا در طهرا  و تبریز و سایر نقاط با تقی ترك که پسری زیبا بود و تاام حاالت فواحش 

می شد به مسافرت تبلیغی پرداخاه و حای طرف حالة حاج امین واقع شده که اگر کاری می کنی، مساور 

 دار.

هاچنین میرزا ابراهیم خا  مبلغ که مشهور به ابراهیم مرغی بوده وهایشه با یک نفر از امارد ) جاع امرد 

ه ی پرداخت. و قصة آ  پسر کاشانی و غیریعنی پسرانی که مفعول واقع می شوند( به مسافرت تبلیغی م

معروف است و میرزا قابل آبادۀ در موقعی که پسر شانزده ساله اش در سفر هاراه داشت ومن در کاشا  

واردساا  چیزها از آ  پسر دیدم و شنیدم و پدرش را به جای تأثر ، مفاار از امور می یافام. و یک نفر 

فها  رساا پسرش را کرایه می داد و هاة بهائیا  می دانساند و دم خا  محارم از خوانین بهائی هم دراص

 به دم براحارامش می افزودند.

باالخره این امور و هزارا  از این قبیل برمن ثابت بود ولی تصور می کردم که این ها اعاال شاصی است 

، مدرس درس تبلیغ شدم و قریب پنجاه نفر از امارد 15و  5229وجزو معاصی تا اینکه در طهرا  در سنه 

آشنا شدیم بعضی حرکات بهائی در نزد من به تعلیم مشغول شدند و مادرجا روی آ  ها باز شد و با هم 

گاهی از بعضی سرمی زد که انسا  را به خیال می انداخت ولی باز من حال به صحبت می کردم تا آنکه 

شبی یکی از آ  ها که از هاه زیباتر بود و سانانی در اطرافش شنیده شده بود در حضور جاع، از من 

ارك) میرزا حسین علی( آ  را مسکوت پرسید که آیا حکم غلاا ) پسرا  جوا  و زیبارو( که جاال مب

گذاشاه اند در نزد شاا چگونه است ودر خوب و بدی آ  چه می گوئید؟آ  شب را به جواب های طفره 
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آمیز برگزار کرده تصایم بر اماحا  خودش و سایر رفقای درس تبلیغ گرفام پس در شبی که درمنزلشا  

است او را به فاح باب این صحبت واداشام باالخره موعد بودیم و صدیقی با من بود که اینک هارنگ من 

کار به جائی رسید که آ  پسر در داال  اطاق سبقت جساه دست به گرد  من افکنده به بوسید  من 

پدراخت . ودر موقع خواب خواست که در اطاق و بسار ما باوابد ولی از اینکه من طبعا از اینگونه عال 

سان صدیقم داللت کردم ودیگر نداسام چه شد. هاین قدر اماحانات نامشروع غیر طبیعی منزجرم او را 

ماوالیه را به جایی رسانیدم که اغلب از بهائی زادگا  را مایل این عال و یا بی اعاناء به قبح آ  یافام و این 

 است عکس قساای از آ  مجلس درس که تاام آ  از گراور خوب درنیامده است. 

 حكم زنا و سرقت

ا زنا  )زنا ببدو  اینکه ذکری از باکره یا غیر باکره و محصنه ،حد زناء را نه مثقال طال قرار داده ،در اقدس 

و چو  اقدس بنا به خواهش نفوس نازل شده  .و غیر محصنه شده باشد شوهردار را زنای محصنه گویند( 

  فضولها تقاضای حدود و چو .می توا  گفت نظریه ی خود شارع بر این بوده که حدی برای زنا قرار ندهد

زیرا نایجه  .لهذا یک جزای نقدی که آ  هم به نفع عائله خودش تاام می شود قرار داده است ،کرده اند

)منظور از زنا  شوهر مرده می این است که مثال شاص هزار دفعه با ز  شوهر دار و دخارا  باکره و ثیبه

تا مکشوف نشده است که حدی بر آ  قرار  ،زنا کرد باشند یا از شوهر جدا مانده خواه به طالق یا مرگ( 

یعنی زمامدارا  امر بهاء بدهد  ،نه مثقال به دالال  محبت ،نای گیرد و چو  یک دفعه اتفاقا مکشوف شد

چه که مرجع هاه ی این امور و جزا و جرائم بیت العدل موهوم است و رئیس ال یعزل  .قضیه خاتاه می یابد

بیت العدل هم هایشه یک نفر از عائله عباس افندی است و اما حکم سرقت را به ابدی ) غیر قابل عزل( 

ولی این نکاه مضحک است که آ  خدای  .سارق تحدید کرده ) پیشانی( قرار داد  عالمت و داغ در جبین

فراموش ناوده است حدود و احکام خود  )آنچه بود ونبود( غیب گو و غیب دا  و خالق و ما یکو  و کا 

آ  را به بیت العدل راجع داشاه است  ،و در سؤال و جواب که از حد زنا و لواط و سرقت سؤال کرده اند،را 

 و این است عینا نص سؤال و جواب:

  .جواب مقادیر حد به بیت العدل راجع است -از حد زنا و لواط و سارق و مقادیر آ   -سؤال 
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آیا حق ندارد بهاء که اتباع خود را اغنام خطاب کند؟ و آیا ما گناه داریم که هاه جا گوسفندشا  می   عجبا

خوانیم؟ اگر گوسفند نبودند بایست در این مدت یک نفر ماذکر شده باشد که خدائی که یک دفعه مقدار 

ه و حد سارق را ب،ه است تعیین کرد )نه مثقال از طال( حد زنا را در کااب اقدس باسعة مثقال من الذهب

به آ  ناوده است که لئال یقبله مد   )علت آورد (جعل اثر و عالمای در جبین او تجدید کرده و تعلیل

 ؛نساحیی ا  نذکر حکم الغلاا  الحد گذاشاه ،و لواط را به عنوا  .)برای این که او به شهرهای خدا نرود( اهلل

حد آنها به بیت العدل راجع است؟ آیا تسعة مثقال من الذهب  مقادیر :چه شده است که در این جا می گوید

تعیین مقدار نیست؟ بالجاله در کاال وضوح است که در موقع سؤال و نگارش جواب یا به حال طبیعی 

نبوده با مراجعه ی به کااب خودش نکرده و فراموش کرده بوده که در آنجا تعیین مقدار شده است یا 

مثال راهی برای آیندگا  از فامیلش باز باشد که اگر خواساند نه را نوزده کنند  خدعه ی در نظر داشاه که

یا حد لواط و سارق را هم جزای نقدی قرار دهند راهشا  باز باشد چه که می دانند گوسفندا  را کافی 

است که هاین قدر یک کلاه ی از الواح و آثار نشانشا  دهی و هرگز در صدد تحقیق و تعاق و تطبیق 

مطالب نیساند و اگر هم باشند ناواهند یافت و ناواهند فهاید زیرا پرده ی اوهام چشم و گوششا  را 

.  56قرآ ، سوره بقره/ آیه «) صُمّ بُکم عُای فَهُم ال یَرجِعُو  َ.» فراگرفاه و کر و کورشا  ساخاه است 

 «. ( کرا  وگنگا  وکورانند و آنها بازنگردند »یعنی : 

 : ) خدا رحات کند آ  که گفت( من قال رحاة اهلل علی

 خانه ی فرعو  را شیطا  شبی

 حلقه بر در زد که دارم مطلبی

 گفت فرعو  ای فال  تو کیسای 

 آدمی یا جن و یا گو نیسای

 گرد شیطا  بادی از مقعد رها 

 گفت بادا این بریش آ  خدا
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 کو نداند در برو  خانه کیست

 حلقه بر در می زند از بهر چیست

--------------------------- 

 تربيت اوالدراجع به 

یکی از مطالبی که وسیله ی دست مبلغین شده این است که بهاء در کااب اقدس حکم به تربیت و تعلیم  

بعد از او  و ،احدی این کلاه را نگفاه ،قبل از او ااین را با یک آب و تابی بیا  می کنند که گوی -داده است 

و باالخره معارف دنیا را هاین کلاه تأمین کرده و می کند و اکنو  الزم است که  .احدی ناواهد گفت

 :عایقانه نظر کنیم و ببینم چه صورتی دارد

دعوت به تعلیم و تربیت اوالد چندین هزار سال است در جامعه ی بشر رایج است و اغلب بزرگا   -اوال 

  .در این مقام سان گفاه اند

 هزیرا به جای اینکه دعوت معلوم مفید  .این مقام از تاام گویندگا  ناقص تر است بیانات بهاء در -ثانیا 

علاوا ذریاتکم ما نزل »در آنجا که می گوید  .بالعکس به قرائت کاب خودش دعوت ناوده است ،نااید

ء ا)به فرزنداناا  بیاموزید آنچه را که از آساا  عظات نازل شده است یعنی از سوی به«من سااء العظاة

من یقرء آیة من آیاتی لایر له من ا  یقرء کاب االولین و »و در جای دیگر می گوید  نازل شده ( 

 و )یعنی قرائت یک آیه از آیات من چیزی است که در قرائت کاب اولین و آخرین نیست ( « االخرین

گذشاه از اینکه این یک ادعای بی معنی و خارج از منطق است که خواند  یک آیه از کااب او بهار از 

به عالوه ثابت می کند که در آنجائی که امر به تعلیم و تربیت داده  .قرائت کاب اولین و آخرین باشد

ت خودش بوده بلکه قصدش نفوذ و اجرای خزعبال ،مقصودش خیر عاوم و اجرای معارف نبوده است

از اینکه در مقام تعلیم و تربیت هم خط را مقدم بر هر چیز شارده و دعوت به خط و علم  )عالوه( فضال

خط را بزرگارین  ،کرده و چو  خودش و پدرش بر اثر خط یعنی خوش نویسی و انشاء نا  خورده اند

م در این دوره قابل اهایت عامل معارف پنداشاه در حالای که خط لباس علم است و خوبی و بدی آ  ه

 نیست. 
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مجاال برخالف تصور بهائیا  بلکه برخالف تصور هاه ی مردم که گاا  کرده اند بهاء و اهل بهاء معارف 

عاال ثابت شده است که بیش از خواند  و نوشان الواح و آیات بهاء طالب  .خواه و طالب ترقی هساند

معارف نبوده و نیساند و چند مدرسه که در طهرا  و هادا  و کاشا  باز کرده اند اوال عامل عاده آ  

که در هر جا چه زحااها کشیده و چه نصیحت ها کرده و چه تدبیرات و  .«آواره»شاص خودم بوده ام 

کار برده تا وجوهی گرد کرده و مدرسه ی برایشا  تجاوز کرده باشد و قدمی چند با معارف مساعی به 

از توفیق جبری و فشار ملت و دولت بوده و هاوراه مایل بوده و هساند که  .عاومی هاراه شده باشند

ر دارسشا  و اگآزادانه اطفال خود را فقط به ترهات بهاء و عبدالبهاء آشنا سازند و هنوز در پرده خفا در م

در مدارس ماکن نشد در منزلشا  شبها و روزهای تعطیل به درس الواح و کاب بهاء )به اسم درس اخالق( 

مشغول بوده و هساند و حای در فرسااد  اطفال به مدارس مسلاین و پروتساا  و یهود و زردشایا  

رسااد  اطفال به مدارس خصوصا در ف.گناهی بزرگ می شاارند و از طرف رئیسشا  مانوع شده اند 

اسالمی و مدارس پروتساا  و اما تأسیس مدارس خودشانی فقط از هاین نقطه نظر بوده است که مبادا 

کلااتی خارج از بهائیت به گوش اطفالشا  باورد و آ  کلاات منطقی باشد و در ایشا  اثر کرده از حالت 

جوانا  و اطفال بهائی به اروپا برای تحصیل یا گوسفندی بیرو  آیند و نیز عاال و روحا میل ندارند که 

ع کننده، )ضایزیرا اگر اروپا مضیع .سیاحت سفر کنند و این نه برای آ  است که مبادا اخالقشا  خراب شود

اخالق است چرا خودشا  یعنی رؤسای بهائی ز  و دخار و اطفال خود را بدانجا فرسااده  تباه سازنده( 

ال را که دیده و شنیده ایم به ارمغا  می آورند؟ بلکه فقط برای این است که هزارا  سیئات اخالق و اعا

مبادا چشم و گوششا  باز شود و دروغهائی که سالها شنیده اند مکشوف گردد و از قید اطاعت ایشا  

که این فکرشا  صحیح است و کاار کسی است که به اروپا برود و  م  بروند و من به تجربه دانساه ابیرو

}ای از کاار عقیده )با وجود این( آنجا هم چشاش باز باشد و با تحقیق هاراز و دمساز شود و معهذادر 

  .در خود نگهدارد بهائیا  و بهائیت{ 

مثال من خودم سالها می شنیدم که عبدالبهاء در اروپا کارها کرده و نفوذها به روز داده و چو  به اروپا رفام 

نیست و در میا  چهار صد ملیو  مردم اروپا صد نفر بهائی بلکه سی نفر دیدم ابدا از این سانا  خبری 

 )آویزهم پیدا نای شود و آنها هم که می گویند بهائی هساند بر روی اصول و مسلکی است و یا خاج 

گردنشا  یک کلاات اخالقی با بهائیا  مشرق مبادله می ناایند بلکه خرج مجلسشا  هم از کیسه گردنی( 

را که از آمریک و اروپ آمده شناخام  )دساه جاعی(   بدبات است و حای روی عکسهای کروپما ایرانیا
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نفر بهائی را وا می داشت تا چهل نفر دوست و آشنای خودشا  را بیاورند و بدو   1و دانسام که عبدالبهاء 

رای ه ام بکرد )به اجرا گذاشان( اینکه بدانند مقصود چیست عکس بردارند چنانکه من خودم هم مجری

اثبات مطلب اینک عکسی که دیده می شود بنده در وسط نشساه ام در لند  گرفاه شده در حالای که سه 

  .چهار نفر از این جاعیت به اسم می گویند بهائی هسایم و بقیه از اسم هم بی خبرند

ه یک ندی بود کدکار اسلاونت اسکاتل ،تنها کسی را که در اروپا دیدم جدا در مقام ترویج بهائیت است

و اگر من باور کنم که او فقط فکر مذهبی دارد اقال می توانم بگویم که به کلی  .کاابی هم به انگلیسی نوشاه

از اساس بهائیت بی خبر است چنانکه خودش در آ  کااب از من تشکر کرده است که اغالط کااب او را 

که اصالح پذیر نیست و در اواخر این کااب اصالح کرده ام و با وجود این به قدری آ  کااب خراب است 

عکس مرا با هاا  دکار خواهید دید و اینک مجلس لند  را تااشا کنید که یک ربع آ  به اسم بهائی و 

  .باقی بی خبرند

--------------------------- 

 خطاب به ملوك

از جاله ی مسائل مسلاه اینکه بهاء کلااتی را که در خطاب به ملوك نوشاه فضال از اینکه جز الفاظ مکروه 

  یاللعجب.شک او و اتباعش بیرو  نیامده و جز لباس نیرنگ اساسی نداشاه تچیزی نیست اساسا از زیر 

نی که مثال یک مأمور بی کسی که خودش اقرار می کند که نااز خود را با بعضی نوشاجات در موقع ناام

برای تفایش می آمده است آنها را به طرفی فرسااده و حای  )ترسو( عرضه ی سلطا  عبدالحاید مرعوب

پسرش بعد از آنکه بیست سی سال گذشاه و امنیای برایش حاصل شده باز می گوید الواح وصایا در زیر 

ملوك و سالطین می نوشت و می فرسااد؟  خاك پنها  بوده و نم کشیده آیا هاچو کسی خطابات شدیده به

پس مالحظه شود که بیانات عبدالبهاء در مفاوضات و سایر الواح که می گوید جاال مبارك خطابات شدیده 

باالخره  است و )دروغ محض( به ملوك و سالطین فرساادند با فرض اینکه ما تکذیب نکنیم خودش مکذب

صرف است. یا آنکه بهاء می گوید نااز و نوشاجات را به  یکی از این دو مطلب قابل تکذیب بلکه کذب

جهای فرساادیم و آنکه می گویند عبدالبهاء الواح وصایا را در زیر خاك نهفاه است آنها دروغ است و یا 

ها   او باالخره این   «ا  یا رئیس  ا  یا ملک برلین  ا  یا ملک پاریس  ا  یا ملک روس :اینکه می گوید
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که کااب اقدس و مبین را فرا گرفاه است تااما مورد تکذیب است و کال در خزانه ی بهاء  ها  او سایر 

می ماند و تنها اتباع او آنها را به ریش گرفاه و باور کرده اند و اال سالطین حای اسم بهاء را هم نشنیده اند 

وح به من تذکر داد که ل تا چه رسد به خطابات شدیده او و مافی نااند که یکی از بهائیا  برگشاه اال 

 ناصرالدین شاه هم مورد شبهه است که به او رسیده است یا نه. 

نگینی آقا بباشید اگر من برای شاا س :گفت ،چو  از آنجا بلند شد ،پشه ی بر خرطوم فیلی نشست :گویند

 من الفیل با کاال تعجب گفت مگر تو بر سر یا خرطوم من نشساه بودی؟ اص .عفوم کنید .وارد کردم

نشسان تو را حس نکردم تا سنگینی و سبکی آ  را بسنجم و زحات و عدم زحات را بیابم. عینا حکایت 

آقایا  است و خودشا  یک سلسله الفاظ بافاه و در زیر هزار پرده مافی داشاه وحالیه در کاب خود آ  

قات کردند در حالای که ها را خطابات شدیده می خوانند و رجزخوانی می کنند که تاام ملوك او را مال

ملوك ابدا نفهایدند که هاچو کسی آمد و رفت و ندانساند که چه می گفت و با این تفصیل هنوز 

ترهات کنیز عبدالبهاء شوقی افندی را باور کرده جشن می گیرند که فال  ملکه مثال  }بهائیا { گوسفندا 

  .ست و مثل خطابات شدیده بهاء استاسم بهاء را شنیده در حالای که هاین شنید  هم بی اساس ا

--------------------------- 

 بيت العدل

 یا خانه ی وجود شوقی افندی -بیت العدل  

اگر چه می بایسای این عنوا  بیت العدل را که از اباداء تاکنو  محل نظر اهل بهاء بوده و هر چه فریب 

ولی از آنجا که عالیات آ  ماأخر واقع  ،دهیمدر صدر مسائل قرار ،خورده اند بر روی این اساس بوده 

  .این است که آ  را در خاتاه ی احکام و حدود اقدس قرار دادیم و اینک می گوئیم ،شده

پوشیده نااند که یکی از خدعه های بزرگ بهاء و عبدالبهاء این بوده که یک اسم بیت العدلی را در دها  

داده اند که خدعه و حیله ی از این بزرگار دیده نشده گوسفندا  انداخاه به قسای آ  ها را فریب 

ا  و بعد از اغصزیرا از ابادا تاکنو  گوشزد اهل بهاء شده است که اساس این امر بر مشورت است .است 

ر به مشورت و اناااب مناهی می شود و هاه جا بهاء گفاه است که اوالد و مناسبین ما )پسرهای بهاء( ام
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م نیست و تاام آ  واردات ملی که ذیال ذکر خواهد شد راجع به بیت العدل می شود را حقی در اموال مرد

 و به طوری این بساط .و امناء آ  که نفوس مناابه مانند آ  را به مصارف ایاام و معارف و غیرها رسانند

اور کرده ب و این بنیا  حیله را محکم بناء کرده بودند که تاام گوسفندا  بهاء)پهن( خدعه را خوب منبسط 

و این سان سرمایه ی تبلیغ مبلغین شده بود   جدا به آ  اسادالل می کردند که عجب اساس ماینی است

ه شود چنانکه به کرات دیدم ک )گول خورد ( و حای نزدیک بود بعضی از افکار سوسیالیسای هم مادوع

احزاب مواسات طلب و آزادی خواه و سوسیالیست مشرب وقای که شرح موهوم آ  را با آب و تاب می 

شنیدند اگر تاجید نای کردند اناقادی هم نای ناودند و گوسفندا  هم سکوت آنها را غنیات شارده به 

اانه اخیرا به طوری این بنیا  رفیعشا  خراب ولی خوشبا« این هم از ماست»غاز و لاز می رسانیدند که 

و با خاك یکسا  شد که هر کس اندك شعوری دارد می تواند بفهاد که از ابادا خدعه بوده است برای 

خنه به طوری که از ر ،جلب نفع شرکت در اموال مردم و با آنکه بهاء ناوانساه است پایه را محکم بگذارد

االخره چو  عباس افندی می دانساه است که این امامزاده را خودش و تغییرات اخیره مصو  بااند و ب

ساخاه و خود را ذیحق در هر تغییری می دانساه تغییرات اخیره را ماصدی شده و یا اگر او هم نکرده 

دخارها و دامادهایش که می دانساه اند اساسا بساط جدائی بهاء و بندگی عبدالبهاء کال نقش بر آب است 

را به خودی خود مباشرت کرده و فاتحه بی الحاد برای احکام بهاء و عبدالبهاء خوانده هر  این تغییرات

یک دهانی به پهنای فلک باز کرده تا هر درجه که می رود می رانند و پولی دریافت می دارند. زیرا به 

اوده ندی نموجب الواح وصایای عباس افندی بیت العدل را با تاام شئو  آ  مساهلک در وجود شوقی اف

او را نسال بعد نسل بیت العدل و رئیس بیت العدل و اناااب کننده ی اعضاء بیت العدل و عزل و نصب 

لذا  ،کننده آنها قرار داده و چو  ماکن بود باز اصل مقصود که عایدات بیت العدل است حاصل نشود

نی چیزی که )یعحای اوقاف ملک  و سایر ما یاعلق بالبیت« مال اهلل»تصریح شده که بایسای مالیات اغنام 

شاند و چو  قضیه خیلی مفاضح بود در ابادا سعی دا .شوقی باشد نسال بعد نسل کسی درآ  شریک نباشد( 

که این قضیه در میا  گوسفندا  خالص بااند و به گوش مردما  زیرك نرسد و لهذا اصرار داشاند که 

مالصین صادق )یعنی احاق خالص( آنها را به بیند و الواح وصایا را کسی نبیند و تنها اعضای محافل و 

و عایدات بیت العدل هم که بایست صرف « خانه وجود شوقی افندی»بالجاله معنی بیت العدل این شد 

معارف و ضعفا و ایاام ملت شود فوری شروع به انجاز و انجام شده در مرکز نااز و مناجات )سویس و 

اید بعضی هم یایم بودند و معارف رقص و تیاتر که آ  هم قسای پاریس( در راه دخارا  خوشگل که ش

  !.از معارف است به دست خود ولی امر صرف شده و می شود
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 :ابق دساور بهاء از این قرار استاما عایدات بیت العدل مط

ذی و ال»چنانکه در کااب اقدس می گوید  ،که عبارت است از صدی نوزده« مال اهلل»مالیات اغنام یا  -5

د )هر کسی مالک صد مثقال طال باش«تالک مأۀ مثقال من الذهب فاسعة عشر مثقاال هلل فاطر االرض و السااء

ه ولی غریب است ک نوزده مثقال آ  مال اهلل) یعنی مال بهاء( که شکافندۀ زمین و آساا  است  می باشد( 

 ،ثقال طال قرار داده چو  مزاج گوسفندا  خود را مساعد شیر داد  دیدهبا این تصریح که نصاب را صد م

 تغییر داده که به نفع نزدیکار باشد و باالخره حد نصاب)کره ثانیه: بار دوم، نوبت دوم( نصاب را کرۀ ثانیه 

ق ومقصود میزا  صدی نوزده است و االنصاب حق»را در سئوال و جواب از حد نوزده مثقال گرفاه می گوید 

 .از نوزده است

ارث طبقات مفقود از وراث. و شرح آ  قضیه آنکه سید باب که قوه ی ابداعش بیش از بهاء بوده   -5

یک تقسیم ارثی از روی اعداد ساخاه و هفت طبقه وارث برای میت قرار داده که عبارت است از اوالد و 

اقدس صفحه ی هشام  ازواج و آباء و امهات و اخوا  و اخوات و معلم اما آقای بهاء این را غنیات شارده در

قسات  )هاانا« قد قسانا الاواریث علی عدد الزاء الخ»تا یازدهم شرحی برای این تقسیم بیا  ناوده به قوله 

و چو  مالحظه ناوده که کاار اتفاق می افاد که کسی بایرد کردیم مواریث را برعدد زا یعنی عدد شش( 

ارث هر طبقه مفقوده را به بیت العدل یا خانه ی عباس لهذا سهم  .و تاام این هفت طبقه از او باقی بااند

افندی تاصیص داده با تفاوت مراتب طبقات و بعضی تبعیضات غیر مهاه و باالخره نایجه این است که هر 

طبقه دیگر موجود نیساند سهم ارث ایشا  به اوالد و برادرش  1کس بایرد و مثال اوالد و برادر دارد ولی 

  سهم برسد به بیت العدل یا خانه ی وجود شوقی افندی یا مثال ذوقی افندی که بعد بازگشت نکند بلکه آ

  !بیاید

ولی به قسای که ذیال بشناسیم چو  حد  ،ثلث دیات مسلاه را برای بیت العدل )موهوم( قرار داده-2

  .دیانت تعیین نشده این قسات در بوته ی ابهام و اجاال است

  «قد رجعت االوقاف... الی مقر العدل الخ»بقوله ،اجع به بیت العدل شده اوقاف است که به نص بهاء ر-1

یعنی چیزهای یافاه شده حای  ،ولی از ملحقات عباس افندی است که از لقطه ،در کااب اقدس نیست-1

این تشکیل یک تشکیل مهای است که انصافا اگر از  .گنج و دفینه را به بیت العدل تاصیص داده است
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زده بود و تصرفات و تغییرات اخیره که کاشف حیله سازی بهاء است بروز نکرده بود به جانب حق سر 

سهولت نای شد آ  را اناقاد و ابطال ناود. زیرا این عبارت است از یک خزانه ی ملی که بر روی آ  کارها 

ه شد بچه یک هاچو محلی که بزرگارین شریک ارث مردم و مهاارین مرکز جاع اموال با .می توا  کرد

اینکه هر کسی از روی صدی نوزده از میزا  نوزده اشرفی دارائی خود بدا  جا حق بدهد و ثلث دیات و 

اعم از اینکه مذهبی باشد یا فقط ملی و مدنی یک تشکیل  .اوقاف و تاام لقطه هم بدا  مرکز راجع گردد

آنجا که این تشکیل از طرف  الیق نظری بود که شاید بسیاری ازافکار به طرف آ  ماوجه می شد. اما از

 این است که از ،یک نفر صاحب قریحه پاك بی طاع مقدسی نبوده و قصدش نا  دانی عائله خود بوده

دوره ی عبدالبهاء شروع کرد به اینکه جنبه های خصوصی به خود بگیرد و به کلی از جنبه ی ملیت و 

سی را قادر بر چو  و چرا ندیدند بعد از و چو  قدمی چند پیاودند و ک .خیرخواهی عاومی بر کنار شود

عبدالبهاء قدم فراتر نهاده باالخره ثابت کردند که مقصود از این نیرنگ ها آ  بوده که عائله عباس افندی 

مردم باشند مجاال به طوری که هاه ی بهائیا  می دانند بعد از عباس افندی  )دارائی( شریک ما یالک

ی از آ  چه بهاء و عبدالبهاء گفاه بودند باقی نااند و یک اسابداد موروثی نقشه به قسای تغییر کرد که اثر

  .نسال بعد نسل اساقرار یافت

خیلی عجیب است که اوقاف در هیچ مذهب از مذاهب دنیا و بین هیچ ملت از ملل عالم عنوا    سبحا  اهلل

 را  رسید که در آ  تصریحملکیت شاصی ندارد ولی لوحی در خالل فوت عبدالبهاء به محفل روحانی طه

شده است بر اینکه تاام ابنیه ملی و اوقاف و مؤسسات بهائی ملک طلق شوقی افندی پسر میرزا هادی 

  .شیرازی است و ماصوصا اسم پدرش هم ذکر شده که مبادا اشاباه شود )در حالای که شبهه ناك است

افکار بشر ماوجه الغاء مالکیت شاصی شده آیا عجب نیست که در دنیائی که اکثریت یا قسات عاده از 

و کارگرا  تقسیم می کند در هاچو  )کشاورزا ( و حکیای چو  تالساوی چند ملیو  مال خود را به فالحین

دنیائی یک نفر صاحب هاچو داعیه ی که می گوید من طرفدار فقرا هسام و دین من دین مواسات است 

شر را اعال  می کند یک دفعه هست و نیست اتباع خود را باالخره وحدت ب .که برتر از مساوات باشد

تحویل پسر خود یا پسر دخار خویش بدهد و حای اوقاف را به قید ملکیت او در آورد؟  باید گفت عباس 

یا کسانی که سر توی هم کرده این الطائالت را بافاه و بر این جاعیت  .اورده بوده استبنگ ،افندی

خورده بودند و گویا تصور می کردند که اگر چند روز مردم نظر به آوارگی بنگ  ،گوسفند تحایل ناوده اند
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الی االبد چنین خواهد بود و هر غلطی بکنند کسی حرفی نای زند.  ،ایشا  سانی نگفاند

دشانا  را دوست دانید و احدی را بیگانه  :عبدالبهائی که در تعلایات خادعانه اش می گوید یاللعجب 

چرا  هر کس لب به چو  و» :در الواح وصایایش می گوید و یا به او بساه اند گفاه استنشارید یک دفعه 

برای اینکه مبادا حرفهای « گشود از او دوری جوئید و هیچ عذری از او نپذیرید و او را از خود دور سازید

ندی یا اف حسابی بزند و در مردم اثر کند و شیر و پشم گوسفندا  کم شود و اسباب نااز و دعای شوقی

ذوقی افندی یا طوقی افندی یا فوقی افندی در سویس و پاریس از دست برود  بلی کسی که در قر  بیسام 

در کااب سئوال و جوابش بنویسد که وارث غیر بهائی ارث نای برد و معلم غیر بهائی باید بی بهره باشد 

  .فقط قصه قصه پول است و ال غیر عجبی نیست که خلیفه اش هم این مزخرف کاری ها را کرده باشد زیرا

--------------------------- 

 و كيميا بازي بهاءسازي طال 

اینک باید نظری به الواح کیایاویه ی وی ،چو  روح اغلب احکام بهاء را شناخایم و از ذکرش بپرداخایم  

  اینجا مناسب می شاریم آو علت اینکه این ذکر را در .افکنیم و چگونگی حال را چنا  که بوده بیابیم 

را در زی .است که کااب اقدس به یک جاله ی مبهاه عجیبی تاام می شود که کنایه از علم کیایا است

انا جعلنا االمرین عالمة »سطرهای آخر کااب سانی از وحدت خط و لسا  به میا  آورده سپس می گوید 

داده ایم. یکی این است که در اقدس ذکر شد یعنی  یعنی ما دو چیز را عالمت بلوغ دنیا قرار« البلوغ العالم

لوغ های ب نهلم کردند آ  وقت یک نشانه از نشاهر وقت هاه ی اهل عالم به یک خط و زبا  نوشاند و تک»

و آ  دیگری را می گوید در الواح دیگر ذکر کرده ایم. پوشیده نااند که اکثر اهل بهاء « دنیا ظاهر شده

  .یکی که می گوید در الواح دیگر ذکر کرده ایمحای رؤسای محافل در آ  

حیرت دارند و نای دانند مقصود بهاء کدام است مگر یک عده ی خیلی کای باشند که در این باب اطالعاتی 

در الواح دانسام که مقصود بهاء از این کنایه ظهور و  )بررسی و تحقیق( داشاه باشند اما من پس از تابع

ه مراد کیایای عاومی باشد که علم شیای یا گیاه شناسی و معد  شناسی است بروز علم کیایا است و ن

بلکه مرادش آ  کیایای عاومی باشد که علم شیای یا گیاه شناسی و معد  شناسی است بلکه مرادش آ  

کیایای خصوصی یعنی طال سازی است که حکااء قدیم آ  را شاسی گفاه اند و نقره سازی که قاری یاد 
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باالخره می گوید هر وقت این علم کشف شد دومین عالمت بلوغ دنیا ظاهر شده، و خدعه ی  کرده اند و

)یعنی این « ظهور این عالم بین هؤالء»که کرده است کشف آ  را هم ماصوص اهل بهاء شارده می گوید 

 طایفه( عالمت بلوغ عالم است و عجب است که این بلوغ را هم مثل هاه چیز خودش صورت های مبهاه

مگر کسانی که به سفینه حاراء  .و بعد از آ  عالم و اهل آ  را خطر عظیم در پی است» :به قوله .داده است

و سفینه حاراء کنایه ی از امر بهائی است به اصطالح خود بهاء که می خواهد آ  را به کشای « در آیند

  .قرمز( گفاه می شودنجات تعبیر کند به حالت انقالبی یا بر اثر خونریزی که هر دو حاراء )

اما الواح کیایاویه مشاال بر شش لوح است از عربی و فارسی که مهاارین آ  ها لوح مفصلی است که 

مااطب آ  عباس است و بعضی گاا  کرده اند که بهاء به پسرش عباس این خطابات را کرده و دساور 

 است(.)خداوند به مقصودش عالم داده است و اهلل اعلم باا هو الاقصود 

و نیز یکی از الواح عربی آ  که به این عبارت شروع می شود )و اما ما مسئلت من الحجر فاعلم بانه مطروح 

فی کل مکا ( بالنسبه به الواح دیگرش دارای اساعارات حکاای قدیم است )ولی ناقص( و یکی هم مشاال 

غه ی حارا و صاغه ی است بر ذکر عال ماریه که مصطلح حکاای قدیم بوده و شرحی در خصوص صا

بیضاء ذکر می نااید و باالخره در شش لوح معلومات خود را در پرده اساعارات بیا  ناوده است و هاا  

او نیز بر روی آ  اصطالحات  ،قسای که حکاای قدیم اصطالحات ماصوص را در این علم به کار برده اند

بلکه مااصص در این فن )موهوم یا معلوم( واناود بیاناتی کرده و خود را عالم به این علم و نه تنها عالم 

و چو  نگذاشاه اند آ  الواح طبع و نشر شود و حای عاوم بهائیا  از مندرجات الواح بی خبرند  .کرده است

 لهذا به عبارت کااب ایقا  توجه .و ماکن است جهل ایشا  مورث انکار شده بگویند فالنی افارا می زند

تذکر می دهد که این وسواس به قسای بر سر بهاء بوده و یا اینکه این خدعه را آقایا  را معطوف داشاه 

به طوری مؤثر در جامعه می دانساه است که حای در کااب ایقا  که مشهور و مطبوع و مناشر است و هاه 

کس به آ  دسارس دارد در این باب اشاره کرده در مقامی که طعنه بر حاج محاد کریم خا  کرمانی 

می زند و ادعای او رده از شاگردا  کاظم رشای است که شاخه ای از شیایه را در کرما  رواج داد( )نامب

ای کاش مااحنی پیدا می شد که مرا و او را اماحا  »در پایا  می گوید  .را در داشان علم کیایا رد می کند

اغنی از این علوم شارده و بعد هم خود را مس« می کرد تا معلوم شود کدام یک این علم را دارا هسایم

واناود می کند که مثال اینها در نزد ما چیز مهای نیست و در جای دیگر آ  کااب هم باز کنایه ای را ماذکر 
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شده در قضیه تربیت مس در مدت هشااد سال در معد  تا رسید  به درجه ی طالئی که این هم موهوم و 

 .منبعث از جهل او است 

ثابت است که بهاء می خواساه است خود را دارا و واجد اکسیر و کیایا قلاداد خالصه از مضاو  ایقا  

نااید   و چو  این مقدمات دانساه شد اکنو  باید در حقیت و کنه مطلب کنجکاوی کرده بفهایم که فضال 

ه ااز اینکه این عالم طال سازی موهوم باشد یا معلوم و صرف نظر از اینکه اهایای در هاچو عنوانات داش

باشد یا نه اساسا اظهارات ایشا  مطابق واقع است و ایشا  دارا بوده اند یا این هم مثل الوهیت او و مانند 

 احکام سازی و شریعت بازی او مالو از خدعه و نیرنگ است؟

به وجود این علم قائل بوده و در  ،پس ناست این نکاه را ماذکر می شویم که بعضی از حکاای قدیم

مثل اینکه هرمس حکیم در این باب کااب نوشاه و اصطالحاتی  .ر آ  کوشش می ناوده اندکشف یا اسااا

ذکر کرده است و بطلایوس نیز گویند راه پیاای این وادی بوده و باالخره بعضی از حکاا اهایای به وجود 

 -ی) شیخ محاد حسن عاملمشهور به شیخ بهائی ،و هاچنین شیخ محاد عاملی .این علم می داده اند

معروف به شیخ بهائی است، دانشاند بنام عهد شاه عباس بزرگ است . پدرش  -منسوب به جبل عامل

)نه بهائی  تألیف از او به یادگار مانده است (  66به ایرا  مهاجرت کرد،  988عزالدین حسین در سال 

عار  ( در کلاات و اشامروز و به این معنی که بهائیا  گویند بلکه بهائی عصر خودش و به معنای واقعی آ

 :قوله .مافرقه اش سانانی گفاه است که می گویند دلیل بر دارائی این علم بوده است

پس حل و عقد کن تو نه با کوره و  -آنگاه از عقاب دو جزء مکرمی  -)از طلق درهای وز فرار درهای  

 و اهلل شاهد هو اکسیر اعظای( -دمی 

ولی من باور ندارم و ندیده ام  ؛ضی به حضرت امیر نسبت می دهندبع ،و نای دانم این شعر هم از کیست 

 به هر حال یک هاچو عنوانی نزد عرفا و دراویش هست.  ؛در کلاات حضرت

 و شیئا  یُشبه  البَرقا    خُد الفرارَ واطًلَقا » 

 مَلکَت الغَربَ وَ الشًرِقا     فَاِ  مَزجَاَهَه سَحَقا  
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و رها شو/ هاانند برق/ واگر او را زیر پا له گردانی/ غرب و شرق را از آ ِ  ) معنی شعر: فرار را برگزین

 خود خواهی کرد.( 

) طبق گفاه ها نام چشاه ای است در ناحیه ی تاریک از شاال که موسوم به و بعضی گفاه اند آب حیات

 یافت، ولیاست ، آشامید  آ  آب، زندگی جاودانی باشد گویند اسکندر به طلب آ  شد و ن« ظلاات»

دونی ) اسکندر مقدونی پسر فیلیپ مقکه اسکندر خضر پیغابر بدا  رسید و از آ  آشامید و جاوید گشت ( 

سالگی پس از مرگ پدر برتات سلطنت مقدونیه جلوس کرد . داساا  های کشور گشائی و  55در سن 

 در طلب بل درگذشت( ازدواج او با دخار داریوش مشهور خاص است . عاقبت در قصر نبوکد نصر در با

آ  می رفت و به آ  نرسید و خضر به وسیله ی زنده شد  ماهی مرده که کنایه از فلز بی قدر است که در 

هاین علم اکسیر و کیایا بود و خالصه اینکه سان  .رسید دحیات زنده و ذی قیات شده به مقصوآ  آب 

  .یره برای شرح آ  کافی نیستدر این باب به قدری زیاد است که این اوراق بلکه مجالت کث

اما حکاای ماأخر به طوری که پیدا است وجود این علم را انکار کرده طالء را عنصر بسیط دانساه تبدیل 

فلز دیگر را به طال و نقره امری محال دانساه اند. هر چند در میا  این ماأخرین هم باز کسانی یافت شده 

ولی اینها به  .خان طال معارف و امکا  آ  را اذعا  ناوده اندبه سا ،اند که آ  مسلایت را تردید کرده

قدری مسئله را مهم گرفاه اند که حای خرج آ  را دو برابر دخل آ  بیا  ناوده و در آ  صرفه ندیده اند 

و چنانکه بیا  خواهیم  .و مسلاأ اگر هم یک هاچو صنعای باشد ابدا بهاء آ  را به آ  راهی نبوده است

رد که در این راه قدم زده اند و گمهال است که حای دراویش بیابا   قدری دساورش مبهم وکرد او به 

های خرافات پرست که خود را در  :  ) به فاح میم و تشدید شین( تندنویس ، مشق دهنده(  )مشاقمشاق

این راه خراب کرده اند به مقصد نزدیکار بوده اند تا بهاء و باالخره او جز بوادی مشاقی به راه دیگر نرفاه 

  .و جز بساط تقلب بساط دیگری را نیافاه و عنقریب هاه را با تجربیات خودما  بیا  خواهیم کرد

یم برای کشف این علم به تجربه ی هر گیاه و معدنی دساه اما آنچه مسلم شده این است که حکاای قد

زده در نایجه ی هر تجربه دوائی و جوهری به دست آورده علم شیای را به مرور به حدی رسانیده اند که 

عالم صنعت کیایاوی را از آ  کیایای ماصوص )طالسازی( بی نیاز ناوده چیزهائی کشف کرده اند که به 

الااس مهاار و ذی قیات تر است )مثل رادیوم( بلکه از رادیوم هم مهاار چیزهائی  مراتب از طال بلکه از

کشف و در شرف کشف است که هر گرام از آ  هزارها و هر مثقال و سیر آ  ملیو  ها لیره قیات دارد. 
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پس قطع نظر از اینکه آیا طالء )این عنصر بسیط( در تحت تصرفات بشر در آید و مس طال و جیوه نقره 

شود یا نشود اصال با وجود حصول و با تسلیم این فرض باز در دنیای امروز قدر و قیاای ندارد و با هاه ی 

اینها که هزارا  علم است مهاار از طال سازی که بایسای میرزا خدائی که خود را محیط بر طبیعت می داند 

 به .ین آ  هم بی خبر مانده استآنها را کشف و پیشنهاد کرده باشد و این میرزا خدا از اسامی و عناو

عالوه هاین اظهارات افاااریه اش نیز بی پایه و اساس و نقش بر آب و محض فریب اغنام و دارای هاا  

 ) زیبق: معرب جیوه، سیااب( اقی و تقلب بوده و هست و حای هیچگاه این میرزا خدا به عقد زیبقروح مشّ

موفق نشده و با وجود این عربده علم و صنعت را به فلک نیز که اکثر مشاق ها به آ  راه یافاه اند 

ه و شگفای تر از ها .قومی را اسیر خزعبالت خود ساخاه است ،کلَبا کَ ،رسانیده فلک(  -) آساا اثیر

شناخاه شده و عینا عباراتی است که از جابر  ) دزدی( اینکه یکی از الواح ششگانه اش هم اخیرا مسارق

قاری بود. وی  568-519از ری کوفی کیایادا  مشهور، شهرت وی در حدود   ) جابربن حیا بن حیا 

یخ که ناست ش ااند پوشیده ناست که در کااب چاپی او موجود است.  مدتی دراز در کوفه به سر برد( 

 )قرع وانبیق: ظروفی است برای تقطیر مایعات وگرفانقرع و انبیق ،احسائی و سپس حاج سید کاظم رشای

) تکلیس: گرما داد  به جسای جامد برای این علم را بر سر کوره صنعت سوار کرده باکلیس عصاره ( 

و به طوریکه در رساله اکسیریه ی سید  .عناصر مرده و اتباع خود پرداخاه اند تبدیل آ  به جسم دیگر( 

 ارشای دیده می شود یک اصطالحات عجیب و غریبی که بعضی مااذ از فالسفه قدیم است و برخی ر

در بوته ی انشاء نهاده و در بازار سان فروشی به معرض ناایش گذارده  .خودشا  جعل و ابداع ناوده اند

ب ولی چندا  آ  را تعقی ،ناوده )رفاار(اند. بعد از ایشا  سید باب هم قدمی چند بر اثر اقدام ایشا  مشی

  )دمس: پنهانکرده چو  مالیاولیای مذهب سازیش غلبه داشاه زیبق و کبریت کیایاوی را به دمس

 )نضج:پااه شد ،رسیده شد (فطرت برای طبخ و نضج )نابودی وانحالل(طبیعت نهاده و در حل کرد (

بهاء دوباره آ  ها را از حل طبیعت اما  .جواهر وجود توجه ناوده )لطیف ناود (خود به تلطیف ،رها کرده

 شست و شو )منسوب به مار یعنی گزندگی و کُشندگی(و در حاام ماریه ،و دمس فطرت بیرو  کشده

به تقطیر قطرات خرافات در قابله ی  ،و انبیق وهم را بر آ  سوار کرده ،و ثانیا در قرع خیال نهاده ،داده

 )آب دها  افعی( الصبیا  و الال و الاار و لعب االفعی مدتی سر در بول العجل و بول ،ترهات پرداخاه

گ با حجر حکااء سن ،و با بیضه شقرا بازی کرده ،آ  را بر ارض بیضاء و صاغه حاراء افشانده ،فرو برده

و به عزرائیل  ،و مولود واهاه از آ  گرفاه،را به هم تزویج داده یه )مدح ها( و ذکر و اثن،اندازی ناوده 

آنگاه به خلق جدید پرداخاه و در تزویج ثانی حل .ا روح و نفس و جسد را از آ  جدا کند عذاب سپرده ت
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و عقدی موهوم ساخاه و ماء قرار و ذهب طایر و زبیق حکااء را به دست آورده و آ  را به حل طبیعی برده 

ه و در مرد،ارده و به عقد اکسیری سپرده و باالخره بر اثر این الفاظ و ترهات خود را واجد علم کیایا ش

هر کسی به هوائی در پرواز آمده و در سایه  .و اتباع اولیه خود که مردما  موهوم پرست بودند نفوذ یافاه

ی بهاء جای گرفاه و چو  نایجه این کیایا را به این قسم گرفاه که دارائی آ  بدبااا  را از دساشا  

فاه یا به سطح آساا  فرار کرده و بساط اکسیر در یک دفعه قرع و انبیق اوهام در قعر زمین فرو ر ،ربوده

 )خواهر( اخت»هم شکساه به عنوا  اینکه حالیه موقعش نرسیده است و عالم بالغ نشده است و این علم که 

کرۀ  و ،و در پایا  از علم به معلوم توجه ناوده .باید در ماز  علوم ما بااند تا موقع آ  برسد« نبوۀ است

باب را در شریعت سازی گرفاه و این را در شریعت اضافه کرده که مالیات  ی محاد{ }علثانیه هاا  راه

شصت سال است او و عائله اش به جایع این مالیات  ،اغنام )مال اهلل( را نایجه ی کیایاوی خود قرار داده

  .مشغولند و در سایه آ  به خورد  و خفان و خوشگذرانی می پردازند

اکنو  از پرده اصطالحات موهومه ی او بیرو  آمده بی پرده بگوئیم تا بفهم هاه کس نزدیک باشد. و 

شرح قضیه این است که بهاء از بغداد اسم خود را عوض کرد با لباس درویشی و به اسم درویش محاد 

رهیز دارند( پد از آ  حرکت ناوده )و این یکی از غلط کاریهائی است که نه تنها انبیا بلکه آدمهای شرافاان

و انزوایش به کوه های سر کلو و سلیاانیه مشغول  )ناپدید شد  ونها  شد ( وبتخالصه در دو سال غی

مشاقی بوده است و شاید فی الحقیقه معاقد بوده است که پی به الفاظ و عبارات شیخ و سید و باب و بعضی 

که او را غنی نااید و پایه ی خدا یا سلطنت خود  از حکااء قدیم خواهد برد و باالخره طالئی خواهد ساخت

را بر آ  نهد و چو  کام روا نشده در مراجعت به بغداد به تاام دسائس و حیل حای سرقت و خیانت در 

حق اشااصی که به ایشا  دسارس یافاه تشبث ناوده چنانکه در بغداد مشهور است که بهاء عباس افندی 

عبا  داللت کرد و در اسالمبول کاربند قیاای از حجره یک تاجر ایرانی را به سرقت جعبه ی جواهر حاج ش

به سرقت برد و آنچه را که بهاء از اساعارات حکااء شناخاه و راه خود را صواب می دانساه در حل و عقد 

موی سر انسا  بوده و گاا  ناوده که او اول کسی است که این وهم را در کله ی خود جای داده و لهذا 

لاات خود می گوید فقط من احاطه بر این مطلب دارم و چو  این گونه اسرار باید مساور باشد در در ک

پرده می گوید که مقصود از حجر حکااء گیاهی است که از ارض وجود و افالك عقول می روید )یعنی 

فانه اهر چه موشک ولی .اق ها موی سر را دارای اثر کیایاوی دانساه اندموی سر انسا ( و حال آنکه تاام مشّ
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کار کرده اند به جائی نرسیده اند و چو  سان به اینجا کشید این جاله از تجربیات خود را هم اضافه می 

  .کنم

با اصطالحاتی که از کلاات دیگرا  دیده بودم تطبیق ناوده  ،هنگامی که من به الواح کیایاوی بهاء رسیدم

الها اقی است که سسی دارد یا هاا  دساورات بی مغز مشّناوانسام بفهام که آیا این دساورات بهاء اسا

است مردما  مهال در آ  کار می کنند و به جائی نرسیده انجام کار خود را یا به دزدی و تقلب و سکه 

زنی می رسانند یا به فقر و گدائی و یا به جنو  و رسوائی. پس تصایم گرفام که این دساور بهاء را بسنجم 

مطلعین و مبلغین ایشا  وارد مذاکره شدم دیدم عقیده دارند که بهاء دارای این علم  و چو  با بعضی از

بوده و صالح ندانساه است که آ  را عالی نااید و حای حقوق و مالیاتی هم که بر گرد  گوسفندا  نهاده 

  .محض مصلحت و حکات بوده و اال او بی نیاز است

 {}داشاهو خرافات موجود است که هر انسانی که اندك مشعرخالصه در این باب به قدری روایات موهومه 

تا آنکه دانسام مبلغینی از قبیل میرزا محاود فروغی و میرزا لقائی کاشانی و  .باشد از آ  منزجر می شود

 .نور محاد خا  نیر هاایو  و امثالهم به درجه ی این ترهات را باور کرده که سرا به مشاقی مشغولند

دمی چند دانسام که آنها حای از تلویحات و تصریحات بهاء هم بی خبر مانده اند و به پس از پیاود  ق 

راههای دیگری که از راه مشاقی هم دور است پرت شده اند و بعد از آنکه معنی کلاات بهاء را به آنها 

وره ( و سه دفهاانیدم و ایشا  را با خود هاراه کردم با ایشا  هادست شده )یعنی با لقائی و نور محادخا 

ضانا چو  تاسک ایشا  به الواح بود عبارات  .سوم در کاشا ،دوم در اردساا   ،اول در طهرا  .کار کردم

الواح را به ایشا  فهاانیدم که بهاء کیایا را در موی سر انسا  می داند و عالیات شاا در زیبق و کبریت 

رشد صاحب دساور و میرزا لقائی بچه ی بازاری لغو است و از دساور او خارج است. مجاال من شدم م

و برای اینکه اهل کار بدانند راست می گویم « های دم بدم بدم بدم» )آ  که به کوره می دمد( یش نفاخودر

  .نشانی از آ  را ذیال بیا  می کنم

گاهی ،از موی سر انسا  آب زردی و روغن قرمز دانه دانه ی و جوهری که گاهی زبیق تعبیر می شود 

ب و گاهی ملح به وجود می آید. که بهاء آنها را روح و نفس و جسد یاد کرده است و گاهی ارض آ  عقا

آ  را هم در کار ذی مدخل می ،آ  که در ته قرع مانده  )آنچه که از مایعی ته نشین شود(یعنی ثفلیه ی
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 زبیق و عقاب و ملح گفاه می شود و اطالق نوشادر ،شاارند. در میا  این عناصر چهارگانه آ  را که گفایم

هم بر آ  می شود از سایر عناصر فریبنده تر است و آ  بر سقف انبیق نشساه مادرجا روغن یا آب شده 

موجب انحالل اوست  ،و گرمی ،مورث انعقاد آ  عنصر ،فرود می آید و در آب هم منعقد می شود سردی

 زردی خفیفی مساور است ،ار می کند صورتا سفید است و در باطن آ و نیز فرار است و از آتش زیاد فر

که در مالقات و مجاورت با آتش براقیای از باطن آ  بروز می کند و انسا  را می فریبد. خالصه رفقا حیرا  

مانده می خواساند مرا سجده کنند که اینگونه بر اسرار آگاهم و جز اینکه من به حکم عقل و تجربه می 

یعنی یک ناایشات ظاهره ی فریبنده  .م اینها نظیر تعالیم خوش آب و رنگ بهاء و عبدالبهاء استدانسا

است که هر کهنه قلندری به بچه درویش خود نشا  داده او را می فریبد و باطن آ  چیزی نیست و به 

ه دوم به عالیات جائی نای رسد. دوره ی اول در اردساا  ناایشات تا هاین اندازه بود و در طهرا  در دور

لطیفه که مشاق ها آ  را عال جوانی می گویند مشغول شده از برانی به جوانی توجه کردیم و به وسیله 

رد  بعد از چند تقطیر و ،و حاام ماریه )آتش برگرفاه از سرگین( های طبیعی مانند حل زبل )گداخان(حل

زرد باطنی آ  جلوه کرده سفیدی به زردی تقطیر آ  عقاب یا زیبق فریبنده را به جائی رسانده که رنگ 

ک نزدی لهذا رفقا .مایل شد و چو  زردی آ  به قدری شفاف است که راسای از رنگ طال قشنگار است

بود از خوشی سکاه کنند و باالخره آ  را در نقره دمیدم و نقره مثقالی چهار عباسی را به مثقالی نیم شاهی 

قره را آ  دواء زرد می سازد ولی این زردی یک رنگ زایل بی دوامی زیرا ن .کردیم )پائین آورد (مانازل

است که پس از یکی دو دفعه که آ  نقره ذوب شود آ  رنگ زایل و حالت طالئی دروغی که در ابادا 

ناوده شده برطرف می شود ولی نقره به حالت شفافی اول خود برنگشاه در نایجه نقره از اعابار ساقط می 

 شود.

کار تاام است و چو  در ذوب ثانی معلوم  ،ها ،ه میرزا لقائی این را دید بسیار مسرور شده گفتدر اول ک 

 ی محزو  شد. ولیللهذا خی ،ا مس می کند )مثال( نه مس را طالشد که این کیایا اثر معکوس دارد و نقره ر

در  ثابت ناائیم. پسباز هم نومید نشده گفت این رنگ هنوز ثابت نیست و باید در دوره ی سوم این را 

کاشا  به عالیات دوره سوم پرداخایم و این دفعه کار به جائی رسید که نقره مانند یک قطعه طالی خالص 

ولی در آخر به میرزا لقائی  .شفافی شد که در عیار سی باشد و در ذوب اول و دوم هم رنگ آ  زایل نشد

یر نداده و اگر طال شده باشد باید حجم آ  گفام این رنگ است نه تغییر عنصر و حای حجم را هم تغی

زیرا حجم نقره غیر از طالء است ولی به خرج رفیقم نرفت و می خواست هاا  طال را ببرد  .تغییر کند
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زیرا می دانسام آخر مکشوف می شود و اسباب رسوائی فراهم می گردد.  ،جز اینکه من نگذاشام .بفروشد

قدری  این بود که از هر ذوبی یک .نیم اگر رنگش زایل نشد بفروشیمباالخره قرار شد تا پنج مرتبه ذوب ک

رنگ آ  کم شد و در عوض اینکه شفافار شود تیره تر می شد یعنی رنگ زرد صافی زایل می شد و رنگ 

زرد و تیره یعنی خاکساری رنگ در آ  پدید می شد تا در ذوب پنجم به مقام هاا  فلز فاسد رسید که 

ه شده بود و دیده شد که تا هر جا این کیایای بهاء سیر کند این نایجه را می دهد که در دوره ی دوم دید

نقره ی خالص را معیوب کرده فلز ناقص نااید. و از آ  به بعد به خوبی دانسام که مشاقها و خود بهاء هم 

یده ن مقام رساگرچه معلوم نیست تا هاین درجه هم نائل به مقصد شده باشند ولی غایت الارام اگر به ای

باشند هاین را وسیله ی حیله و گوش بری قرار داده هر جا غریب و عابر بوده و مطائن بوده اند که دست 

خریدار به دامنشا  نای رسد هاا  فلز رنگ شده معیوب را فروخاه و فرار کرده اند و هر جا مشهور و 

انیها را داده و اشااص را گاراه ناوده به اینکه این عالئم و نش .مقیم بوده کلاات خود را فروخاه اند

گاهی با سرمایه ی خدائی و گاهی با هاا  مایه ی مشاقی بی پیرایه و چو  شاص عامل .اسافاده کرده اند 

می آمد که به مقصد نرسیدم می گفاند ناوانساه ای به راه صحیح سیر ناائی جز اینکه اخیرا که خدائی بهاء 

منش ریااه شد برای جلوگیری از رسوائی مطلق این در را بست و شیشه محرز شد و پول از اطراف به دا

ولی از آنجا که سانانی گفاه و نوشاه بود و به دست مردم افااده نای توانست به  .ی کیایاگری را شکست

لهذا به بهانه ی اینکه موقعش نرسیده و کشف آ  موکول به بلوغ عالم و بساه  .کلی منکر وجود آ  شود

خط و لغت است اتباع را سرگرم و دلاوش می ساخت و کم کم عباس افندی این در را به طوری به وحدت 

بست که راه سؤال هم به کسی نای داد و اینک شوقی افندی حای از سفسطه های پدرا  خود هم بی خبر 

نش یا ااست و کاری هم به آنها ندارد زیرا طالی ساخاه ی پرداخاه به دامنش می ریزد. یک کلاه پیشکار

)لباس رو،لباسی که مانند کت یا پالاو وبارانی روی لباس های که پاردسو ،بالعکس می نویسند به هادا 

ی آقا پاره است فی الفور دو سه هزار توما  پول برای پاردسوی آقازاده جاع می شود دیگر می پوشند(

ی یک کلاه خودش می نویسد م دیگر خبر از پولهای بانک عقاری مصر و انکلو فلسطین ندارند و یا آنکه

فوری آنهائی که آرزوی نااز و دعای او را دارند گرد  بندهای خود  .خواهیم اراضی مقام اعلی را باریم

 .را فروخاه پول برایش می فرساند

دروغ امریکا و اعانه  ،بیست سال بنده از این مجامعشا  جز نغاه ی اعانه ی مشرق االذکار موهوم  عجبا 

برای فقرای آلاا  و زلزله زدگا  ژاپو  و ساخااا  مشرق االذکار عشق آباد و مقام اعلی در فلسطین و 
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خرید اراضی اطراف آ  و ساخااا  روضه ی بهاء و غیره و غیره هیچ نغاه ای نشنیدم و به قدر ذره ی 

د ات عاومی و آنچه برای عالم بشر مفید باشحقیقت و تربت و فکر معارف و انسانیت و توسعه ی اقاصادی

ندیدم. و عجبار اینکه تاام اعانه ها بایست به حیفا برود و به دست عباس افندی و شوقی افندی به مصرف 

آنکه شکاهای عائله ی خودشا  بود برسد و گوسفندا  گاا  می کردند که پولشا  به آمریک و آلاا  و 

دم تا چه اندازه بی خبرند و از طاع و حرص و شهوات این رؤسای طااع که مر  شگفاا شگفاا  ه.روسیه رفا

گاا  دارم از بدء خلقت تاکنو  یک هاچو خانواده  .بی اطالع مانده جایع سیئات را حسنات تصور کرده اند

ی پول پرست دنیا دوست بی حقیقای به عرصه ی وجود نیامده باشد و با وجود این نای دانم چه تأثیری 

گوسفندا  کرده که سان هیچ آدم خیرخواهی را نپذیرفاه اگر کسی برای نفع خودشا  سان در این 

ب شود به طرف خدعه و فری )فریب کارانه(خادعانه ئاتی گوید با او دشانی می کنند و چو  از این رؤسا القا

  .ود می گردندآ  ماوجه نشده هاا  را حقیقت می پندارند و باعث خسرا  و زیا  جا  و مال مبدأ و مأل خ

بلی اگر بهاء و عبدالبهاء این را معجز خود قرار می دادند قابل انکار نبود به این که بگویند ببینید ما چطور 

چه مهارت و قدرتی داریم که  )احاق ناود (از طرفی مردم احاق را می شناسیم و از طرفی در احااقشا 

د بلکه بر روی آ  دروغ معجزه می سازند و در راه حاقا نه تنها راست می پندارنا هر دروغی بگوئیم این

آ  جا  می بازند و اال ببینید ما چه کرده ایم جز اینکه هشااد سال است مالشا  را خوردیم و به کشانشا  

 ،دادیم و هر وقت هم یک نفرشا  خواست بیدار شود و به بیداری دیگرا  پردازد اگر زود خبردار شدیم

و بسا کسا  را که مافیانه کشایم و بعد خودما  او را  .شود او را ترر کردیم پیش از آنکه صدایش بلند

 .اساعیل ذبیح زواره ای در بغداد جزو شهداء قلاداد کرده لوح و زیارت نامه برایش نازل کردیم )مثل سید

غرق کرد و گاهی یک نفر را در دریا افکنده بعد شهرت دادیم که او طاقت فراق بهاء را نیاورده خود را 

 )مثل آقا محاد نبیل زرندی(

 را معدوم پول داشاه اغیار برای پولش او  گاهی یکی را دادیم مفقود کردند و بعد شهرت دادیم که او 

کرده اند )مثل حاج رمضا  پیرمرد بدبات( و گاهی یکی را مساوم کرده شهرت دادیم که قهر و غضب 

و در این خصوص لوح نازل کرده مردم را به وهم افکندیم )مثل عبدالبهاء او را گرفاه به درد گلو مباال شد 

یحیی در جده که پروفسور برو  هم یادداشای در این باب دارد( و هر گاه دیر خبر شدیم و صدایش را 

  کردیم . دیگرا  شنیده بودند به نسبت های دیگر منسوبش
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مثل صدها و هزارها از مبلغین  .گاهی دهریش شاردیم ،گاهی ناقضشا  گفایم ،گاهی ازلیش خواندیم

میرزا حسین خا  خرطومی سید مهدی دهجی  -خودشا  و مناسبین سید باب از قبیل آقا جاال بروجردی 

و مثل میرزا علی اکبر  -میرزا آقا جا  خادم اهلل که او را در حرم بهاء کاک زدیم  -آقا جلیل تبریزی  -

دامادش مسار اسپراك و از یهودی ها حاج الیاهو  -فرید  پسرش دکار -رفسنجانی میرزا اسداهلل اصفهانی 

فر در نکاشانی یاقوتی کرمانشاهی که این یکی احاقانه به دامن غصن اکبر چسبیده و از زردشای ها چند 

 .م خیر اهلل و چند نفر ز  امریکائیهیبابئی و از مسیحیا  ابرا

بوالفضل مثل میرزا ا.ابیری آنها را ساکت کردیم و گاهی کسانی که بو بردیم می خواهند بیدار شوند به تد 

را در  و لهذا به هر قسم که بود او .گلپایگانی که به کرات کلااتی که منبعث از بیداری بود از او بروز کرد

او هاچنین  .مصر در تحت نظر نگاه داشاه مصارفش را به کم و زیاد رساندیم و نگذاشایم صدایش بلند شود

که اگر بگویم در عالم محرمیت چه کلاات و حکایاتی از او شنیده و می دانم هاه  حاج میرزا حیدرعلی

تعجب خواهند کرد. و هکذا از میرزا نعیم شاعر در تهرا  اگر بگویم چه طور بیدار شده بود و جرئت 

 نکرد که بیداری خود را اخطار کند الباه کسی از گوسفندا  حای از بساگا  خودش باور ناواهند کرد. و

  ...مثل میرزا احاد سهراب در آمریکا

آری این زبا  حال بهاء و عبدالبهاء است که به ما می گویند اگر مردم ابلهند ما چه تقصیر داریم؟ کیست 

و معادی قائل نباشد و هاه چیز را از خدا  اخالصه کسی که به مبد .که از پول و مرید و فداکاری بدش بیاید

گرفاه تا بهشت و دوزخ و قبر و موت و حیات کال به وجود خود تعبیر کند و ملکوت ابهی را که سانی 

موهوم است جایگیر هاه قضایا بشارد؟ چه که هاه را بهاء به وهم خود موهوم تصور کرده و ساخان 

در صورتی که اگر هم آ  طور بود باز گناه او گناه جبرا   .دموهومی بر روی موهومات دیگر گناه نای دان

ها  ای گوسفندا  بهاء گوش بدهید بشنوید  -ناپذیری بود و حال آنکه آ  طور نیست که او خیال کرده 

اینک خود عبدالبهاء از ملکوت ابهی ندا می کند و می گوید ای ابلها  هفااد سال است شاا را به وعده 

ر یک دفعه فک.یم و خوردیم و شاا را به کشان دادیم درا بره داشایم و دسارنج شاا امروز و فردا نگا

ای مگر ن به شاا دادیم؟ مگر کورید نکردید که کدام وعده وفا شد و در مقابل مال و جا  شاا چه نایجه 

 یجز حرف مفت چه برای شاا آوردیم؟ مگر نای بینید که نه خدما .بینید که هر چه گفایم برعکس شد

به ملک کردیم نه به دنیا نه آخرت؟ آخر نایجه ی این دین ما برای شاا چه بود؟ اگر ظلم بود شدیدتر 
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اگر موهوم بود ما اوهامی از  .اگر صلح عاومی بود پایه اش سست تر گشت.شد اگر اخالق بود بدتر شد 

یعه گذاشایم و اگر ما بلکه یک دساه اوهام تازه برای شاا آوردیم و در میاناا  ود ،شاا رفع نکردیم

نگذاشاه ایم و خودتا  گذاشاه اید پس باز معلوم می شود کالم ما اثری ندارد و هرگز هم اثر ناواهد 

ما که ناوانسایم عائله خود را از دروغ و اخاالفات و طاع و صفات رذیله حفظ کنیم چگونه شاا و سایر  .کرد

ساه شده به هم دشنام می دهیم و به ناموس و عصات اهل دنیا را حفظ خواهیم کرد ما که خودما  چند د

هم نسبت های زشت می دهیم شاا چه توقع دارید که از اثر کالم ما شاا و اهل دنیا تربیت شوید؟ پس 

اگر شاا خودتا  خوب شوید، بی موهوم شوید، اخالقی شوید، .خودتا  ابلهید ،بدانید که خودتا  احاقید 

اگر شاا خودتا  قابل نباشید ما و ولی امر ما جز خر سواری کاری ناواهیم  .اریدحاجای به ما و ولی امر ما ند

آ  قدر بار بکشید و آ  قدر کشاه شوید و جا   .خدا به شاا قوت دهد  بسم اهلل ،کرد. میل دارید بکشید

ار آواره نثهر چه از آ  بدتر دارید به روح  ،شد ،و مال بدهید تا جاناا  برو  آید. اگر آ  ها که مناظرید

 کنید و اگر نشد طبعا قضیه ی معکوس خواهد گشت. تو خواه از سانم پند گیر و خواه مالل.

باز در این موقع صدیقی وارد. یعنی یکی از آ  بیدارانی که در این دو سال بیدار شده ولی هنوز در ردیف  

طهرا  و سایر جهات در  آ  هائی است که ساکت نگاهش داشاه اند و این ها قریب پنجاه نفرند که در

مظنو    ()چهارپایاکاال بیداری و آگاهی هساند و بعضی از ایشا  در نزد بهائیا  )یا به قول مصریها بهائم(

و بعضی دیگر حای مظنو  هم نشده به کاال اساحکام بر پاال  چسبیده اند که بر زمین  ،واقع شده اند

اه در این آخر شب محرمانه وارد شد و این فصل کیایا را مجاال یک نفر از این دس .ناورند و پیاده نشوند

 :او می گوید بنویس ؛تذکری داد که آ  تذکر را اضافه می کنیم،خوانده 

در ایام ورود عکا که بهاء و اهل بهاء آ  ایام را ایام عسر و ساای یاد می کنند و بهاء ناله ها کرده است  

که آ  هم از  ،به ایشا  داده می شد )گردۀ نا ( در الواحش که اصحاب در شدت بودند و روزی در رغیف

دفن اجسادشا  با لباس و نبود  رد  چند نفر از آ  ها و و حای شرح مُ ،نبود )قابل خورد ( ماکول ،بدی

خرج کفن و دفن و شرحی از این قبیل را در کلاات خود گنجانیده. آیا چه شد که این میرزا خدائی که 

دارای اکسیرو کیایا بود قدری از آ  را در آ  موقع صرف این فقرا نکرد و ایشا  را از مرگ نجات نداد؟ 

ه بلی آنچه مسلم شد ها  و نادانا  در مورد آ  می خندند( )چیزهایی که سفیالسفهاء منها( -)امور تضحک 

این  .در آ  موقع کیایای بهاء که عبارت از صدی نوزده مالیات اغنام باشد هنوز طبخ و نضج نگرفاه بود
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بود که این هاه از عسرت آ  ایام ناله می کند. اما آیا ببینیم فی الواقع بر خود بهاء و عائله اش هم این 

ی گذشاه؟ اگر اندکی بهائیا  فکر کنند و انصاف دهند تصدیق می کنند که در هاا  وقت هم طور سات م

ی ز طرف دولت عثااناو با عائله اش در رفاه بودند و این ساای ها برای گوسفندا  بود. زیرا معاشی که ا

 آ  را ماه به کافی بود و قانو  این بود که )اندازه اش(معین شده بود قدرش )جاع اسیر(برای این اسرا

چنانکه گاهی عباس افندی و گاهی میرزا موسی کلیم برادر بهاء مأمور  .ماه به دست رئیس می دادند

دریافت آ  وجه می شدند و در موقع تقسیم بازی ها پیدا می شد و هر روز صدای یکی بلند می شد که 

فت باید چه توقع داشت از خانواده حق ما را می گیرید و به ما نای رسانید. به قول یک ز  با اطالع می گ

ی که زنانشا  خیار را از هم می دزدند و در زیر پساا  خود ده دوازده ساعت مافی و ذخیره می کنند و 

 .اگر ببینند طفل دیگرا  قریب هالکت است باز آ  را بیرو  نیاورده برای آتیه ی خود نگاه می دارند

ی ایشا  نداریم این مسئله مسلم است که تسبیح مروارید و مجاال اگر هیچ مدرك و دلیل دیگر بر دارائ

قالیچه قیاای بهاء که بعدا بین عباس افندی و محاد علی افندی مورد منازعه و مشاجره شده و هزارها 

گیرم این خدای مواسات طلب پول نداشت فرضا .لیره قیات آ  بوده در آ  موقع موجود بوده است 

تسبیح  آخر این ،بالفرض مأمورین دولت مقرری را به موقع نای پرداخاند ،کیایایش هنوز پااه نشده بود

مروارید و قالیچه را که سی سال نگاه داشاه تا بر سر آ  میا  برادرها آ  قدر اخاالف و فحش کاری واقع 

خوب بود در آ  موقع می فروخاند و جا  اصحاب فداکار خود را از هالکت نجات می دادند. آری  ،شود

 .« هر که گریزد ز خراجات شاه الخ»است نایجه خدمت به این گونه خدایا  این 

شبهه ی نیست که اگر دکار اسلاونت یکی از این قضایا را می دانست با آ  آب و تاب کااب برایشا  نای 

 .نوشت و اصالح آ  را از آواره نای طلبید

--------------------------- 

  سؤال بيست و يكم آيتی از آواره 

با شرح بهائیت او و علت انصراف او از بهائیت از قلم « آواره»از تاریخ حیات  ای بهار است شر ذمه -آیای 

 تا هر کسی باواند حقیقت را بیابد و قضاوت نااید.خود آواره صادر گردد
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محااج است به شر ح وتفصیلی که  گر چه انجام این مقصد در این مااصر رساله صورت ناپذیر و–آواره 

اقال مساوی باشد با تاام این کااب ولی به مفاد، ماالیدرك کله ال یارك کله، رؤس مسائل را تا حد امکا  

در حالای که  ،هجری قاری که سن این بنده سی و سه رسیده بود 5255در سنه  ذیال بیا  می نااید. 

ت و ریاست داشام به عللی چند برخوردی به کاب بهائیه امام ،مصدر امور شرعیه بودم و در مسجد تفت

از آ   -و حرفهای عجیب شنیدم  ،کردم و مالقاتهای محرمانه با بعضی از مبلغین و افراد بهائیا  انجام داده

به قدری غیب گوئی به بهاء وعبدالبهاء نسبت می دادند که هر انسا  دانایی، باز مجبور می شد اندك  جاله

ل ناوده ، تصور نااید که اقال یک چیزهائی جزئی و پیش گویی هائی از قبیل حدسیات صائبه شبهه ای حاص

که به این درجه آ  را بزرگ کرده اند وبه مرور فهایدیم که جز عیب چیزی فالسفه و سیاسیو  واقع شده 

ه می کردند کپیشرفت امر بهائی را به قدری مهم قلاداد  در این غیب گوئی پیدا نای شود. از آ  جاله 

 ،در حالای که پس از پانزده سال .در هاا  روز عده ی بهائیا  تهرا  را ده هزار و بیست هزار می گفاند

در هیئت نظار محفل روحانیشا  وارد شدم و دیدم عده ،من در طهرا  بر اثر محرمیای که پیدا کرده بودم 

اینکه صد و پنجاه الی دویست نفر هم در دهات ی بهائیا  تهرا  از چهار صد نفر تجاوز نکرده و با فرض 

باالخره تقریبا پانصد نفر بهائی در تاام حدود تهرا  بین یک ملیو  نفوس موجود و آنها  ،باقراف باشند

ه اگر و شبهه ی نیست ک.نایجه به پنجاه نفر می رسد  ،هم اگر با وسائل صحیحه تعقیب و مقاومت شوند

گری که دارند خیلی بیش از اینها  هرا  داشاند با آ  مهارت در هوچیبهائیا  دو هزار نفر عده در ط

اسباب زحات دولت و ملت را فراهم می کردند و نیز در آ  ایام گفاگو از ملیو  و کرور بود که در امریکا 

سال به طور یقین دانساه شده است که به  51در حالای که اینک پس از .توجه به امر بهائی کرده اند 

و به اعاباری عده شا  از سیصد چهار صد نفر  .ی ابدا بهائی در امریکا وجود ندارد حای یک نفراعابار

تجاوز نکرده زیرا چنانکه مکرر اشاره شد یک عده ی مااصری از ز  و دخارا  بی صاحب را تبعه ی 

آنها القاء  ای بهعباس افندی و محادعلی افندی به کار گرفاه آنها را بر تظاهر بهائیت داللت کرده اند و ح

کرده اند که تاام یا اکثریت اهل ایرا  بهائی شده اند و اگر عکس شاا به ایرا  برود مردم ایرا  شاا را 

دوست خواهند داشت   و از آ  جاله در آ  اوقات هر عالم مابحر و وزیر مقادر را به خود نسبت می 

فرالدین شاه هم سرا بهائی شده و بسیاری دادند و در یزد شهرت داشت که اتابک اعظم بهائی است و مظ

از علااء را به خود نسبت می دادند و کار را به جائی رسانده بودند که عده ی بهائی را به بیست ملیو  

گری و اشاباه کاری بزرگ شده بود که حای لرد کرز  یا عادا یا  واناود می کردند و به قدری این هوچی

در حالای که پس از بیست سال و کسری شوقی  .ملیو  قلاداد کرده سهوا عده شا  را در کااب خود دو
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ا در تاام دنیا از ده هزار نفر و ب )بزرگساال ( طلبیده و عده کبار )آمار(افندی رئیس سوم ایشا  احصائیه

صغار از بیست هزار نفر تجاوز نکرده )یعنی هزار یک آنچه را بیست سال قبل می گفاند ( و از آ  جاله 

ما وصله بر سینه اهل اسالم می چسبانیم )و هاین قضیه  )به زودی( اوقات علنا می گفاند که عنقریبدر آ  

نفر از بهائیا  را کشاند( مجاال این شایعات  61شد که در یزد  5255یک سبب از اسباب انقالب سنه ی 

زد حرکت کرده اقال تا اگر مرا اجازه نای داد که صایاانه بهائی شوم این قدر اجازه ام می داد که از ی

خصوصا که معاشرت چند روزه ام با بهائیا  شهرتی یافاه و ماهم .طهرا  بیایم و حقایق را به دست آوردم 

در  کینه ی دیرینه ی را که ،ساخاه بود و بعضی از آخوندهای کم سواد بی تدبیر تفت هم غنیات شارده

ش فانه را دامن زدند و مسافرت مرا تأیید کردند و آت ،مقام رقابت با من داشاند از سینه بیرو  انداخاه

کار به مسافرت و مهاجرت مناهی شد طبعا بهائیهائی که هایشه در کاین یک نفر آدم عادی هساند یک 

شاص ریاست مدار و نویسنده و ادیب را بیشار اساقبال می کنند و این نکاه نه برای خودساائی می گویم 

ی دارم که هر چه بود وجودم در میا  بهائیا  مغانم شارده می شد لذا بلکه محض بیا  حقیقت اظهار م

هر چه رقیبا  من مرا دور کردند طبعا بهائیا  به من نزدیک شده آغوش باز کردند تا آنکه در طهرا  در 

عاامه را به کاله تبدیل ناوده در بعضی کارها از قبیل دفارداری اداره باقراف وارد شدم و  5255سنه ی 

رشت ایشا  منشی بودم و باز به طهرا  برگشام  )گار کات(به رشت سفر کرده و ده ماه در کانطور سپس

و چندی در اردساا  به تأسیس مدرسه پرداخام و سپس به کاشا  آمده مقدمات مدرسه ی وحدت بشر 

کی دو نای یو به اساث.و از آ  به بعد به هر شهر و قریه و قصبه مسافرت کردم  .را تقدیم و تاهید کردم

 واین است دو عکس بنده که درآ  اوقات گرفاه شده. مابقی بهائیا  روحا و جساا شناخام ،نقطه

مادرجا در آ  اوقات به قسای طرف الافات عبدالبهاء شده بودم که سالی سه الی چهار لوح برای من می  

دا  ی حیات خود نائل شده ب فرسااد در حالای که بهائیا  دیگر حای مبلغین به یکی دو سه لوح در دوره

مگر دو سه نفری از قبیل ایادی و امین که آنها طرف مراسله ی دائای بودند و بنده هم  .افااار می کردند

در اندك زمانی در ردیف آنها در آمده طرف مراسالت واقع شده و در یکی از الواح مااطب به این خطاب 

 گشام. 

ین این چه موهبای است و ا ،و بیابانی و گم گشاه ی بادیه و صحراسر گشاه ی کوه  ای آواره عبدالبهاء »

 «چه منقبای الی آخر
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 خود خوانده می گوید. هانام( «)سای»از آ  به بعد به لقب آواره مشهور شدم. و در الواح دیگر مرا 

قدیس ت تو عبدالحسینی و من عبدالبهاء این هر دو یک عنوا  است و این عنوا  آیت ای سای عبدالبهاء »

 «در ملکوت رحاا 

)خدایا این هاا  عبدالحسین که الی الهی ا  عبدالحسین قد نادی اهل الاشرقین -و در لوحی می گوید  

آیا این طور است؟ نه بلکه این هم از مبالغات و خزعبالت بی  -« الخ اهل دو مشرق او را ندا می کنند( 

 را از آ  تطهیر کرده ام. حقیقت است که دیگرا  به ریش گرفاه اند و من خود 

ی طهرا  که کلاه ی )بی وفایا ( نبرخالف اعضای محافل روحا.مرا یار باوفا خطاب می نااید  -و در لوحی 

ین دو و طبعا یکی از ا.به وجود من تعبیر ناوده اند ،را که در یکی از الواح عبدالبهاء طردا للباب بیا  شده 

اس افندی به من داده دروغ است. یا سان محفل روحانی مزخرف مورد تکذیب است یا نسبت وفائی که عب

 است و هاه تعبیرات ایشا  از این قبیل است. 

« آنچه از قریحه ی الهام صریحه ی آ  جناب )آواره( صادر شده بود مالحظه گردید» -در لوحی می گوید 

 و«. ای بنده ی ثابت جاال قدم» -و در لوح دیگر )ای مرد رشید(« ایها الرجل الرشید» -در لوحی می گوید 

 «رئیس و مرکز امور تبلیغی»و در لوحی «. ای ناشر نفحات اهلل»و در لوحی. « ای مبلغ امر اهلل» -در لوحی 

باری ماجاوز از پنجاه لوح است که در مدت توقف بنده در بین بهائیا  به عربی و فارسی از قلم عبدالبهاء  

و رشادت و احاطه ی علای و اطالعات  )الهام شدگی(ل و وفا و ملهایتصادر شده و تااما مبنی بر صحت عا

وافیه و قدس و تقوی و خلوص بنده است. و جایع آنها را پس از نوشان این کااب بلکه قبل از این هم سه 

سال است بهائیا  تکذیب کرده اند و اگر تصریحا تکذیب نکرده اند تلویحا تکذیب ناوده و هر سیئه و 

هاء برای اینکه معلوم شود عبدالب.وفائی را به من نسبت داده اند و بنده هم هاه را قبول می کنم بدی و بی 

چه شاص غافل بی خبری بوده یا اعضای محفل تهرا  بلکه عاوم بهائیا  چه مردما  ابله نادانی هساند 

 .که به هیچ اصلی از اصول معاقد نیساند حای به کالم موالی خود

م مشروطیت بلنده شده بود بنده به عکا مسافرت لَکه تازه عَ 5251در سنه ی  -سر مطلب باوری برویم بر  

و اگر چه خوب ناوانسام در آ  ناساین سفر خود  .کردم و هیجده روز نزد عبدالبهاء به سر بردم
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فاسده ی رؤسای مرکزی را تشایص دهم زیرا پیوساه مواظب بودند که با احدی غیر از  )نیت ها(نوایای

صحاب محرم خودش که شریک در شریعت بازی و دین سازی و جلب منافع ایشا  بوده و هساند مالقات ا

نکنم ولی باز هم حقایقی را به دست آورده هاا  قدر دانسام که شایعات بین بهائیا  کال نقش بر آب 

 و ساخت واست و در هر شهری دو سه نفر محرم اسرار و شریک این کاپانی هساند که راپرت می دهند 

 ساز می کنند و مابقی گوسفندا  شیرده بی خبر از هاه جایند. 

باری پس از هیجده روز مرخص شدم و با لوحی که نصف آ  به خط اصل است آمدم به ایرا  و آ  لوح 

هاا  لوح است که بقایای سلطنت عائله محادعلی میرزا قاجار در آ  تصریح شده و وعده صریح داده 

 پس از چندی اوضاع ایرا  منقلب و محادعلی میرزا خلع شد و شرح آ  گذشت.شده است   باری 

 پارساما طولی نکشید که عباس افندی بر اثر مشروطیت خاك عثاانی آزاد و به سات اروپ و آمریک ره 

شد و نیرنگ دیگری به میا  آمد و باز چندی مرا معطل و سرگردا  گذاشت زیرا در آ  اوقات شایعات 

شد که عباس افندی در اروپ و آمریک مورد توجه شده و تبلیغات کرده و باز تصور کردم که  بسیار دائر

اگر تاامش راست نباشد اقال قساای از این شایعات مقرو  به صحت است تا آنکه از سفر دو ساله اش 

کا سفر در بحبوبه ی جنگ بین الالل باز به ع 5222در سنه ی  .مراجعت کرد و مرا تلگرافا احضار ناود

کردم مجاهدت و مشاهدات بسیاری که تااما برخالف شایعات بین اتباع بود به دست آوردم و تنها چیزی 

که مانده بود این بود که بر حد نفوذ او در اروپ و آمریک احاطه نیافاه مرعوب و مادوع آ  قضایا بوده 

م فایم منصرف شده بود در عدو حای سانا  میرزا علی اکبر رفسنجانی مبلغ مشهورشا  را که اخیرا گ

نفوذ این امر در قاره اروپ باور نکردم و کنایات مشارالیه را در مقام خدعه و تقلب افندی و دامادهایش 

 )با احساس وچشم ها یعنی قابل درك ودید  است (نپذیرفام و مایل بودم هاه حقایق را بالحسن و العیا 

 ببینم و بیابم. 

ثر پیشنهاد رؤسای مرکزی و محافل بالد به نگارش کااب تاریای مشغول در مراجعت از این سفر بر ا

تشویق بر  بعضی .موسومش داشام و به طبع ژالتینی قناعت کردم« ماثر البهائیه»شدم که در ابادا به نام 

طبع و نشر آ  کردند و چو  خواسام طبع کنم عباس افندی نساه ی آ  را طلبید و دساوراتی داد و ناچار 

ی از آ  را تغییر دادم و آ  تاریخ صورت تغییراتی به خود گرفت که بر منفعت خودش تاام می بسیار

شد و از آ  جاله اصرار داشت که با مضامین مقاله سیاح که اثر قلم خود عباس افندی است و با مهارتی 
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انی ج میرزا جلکه های تاریای را پوشانیده است اخاالف پیدا نکند و از طرفی با کااب نقطة الکاف حا

 5685 -هجری شاسی 5515) ادوارد گرانویل خاورشناس انگلیسی که در کاشانی که پروفسور براو 

میالدی به دنیا آمد به مقام اساادی دانشگاه کابریج رسید وبه زبا  های فارسی، عربی و ترکی آشنائی 

یک سال در میا  » ست. و او در چهار جلد به فارسی ترجاه شده ا« تاریخ ادبیات ایرا » کامل داشت

اه به طبع آ  پرداخ او شهرتی دارد. آزادیاواها  این دوره از تاریخ حاضر به او خوشبین نبودند(« ایرانیا  

موافقت ننااید. حای اینکه سؤال کردم کابا از عباس افندی که آیا نقطه الکافی وجود داشاه یا نه و آیا 

ک موجود است مبنی بر اینکه کاابی از حاج میرزا جانی ناانده اساس دارد یا خیر؟ جوابی نگاشاه که این

است و اگر هم مانده باشد اساس ندارد )زیرا به ضرر ما تاام می شود( و نسبت هائی به پروفسور براو  

از  .دمی شو ) از دهشت یعنی به هم ریااه و آشفاه( دادند که هر دانشاند با شرافای از ذکر آ  مندهش

و از قبیل اینکه ازلیها رشوه به او داده اند که آ  کااب را بنویسد. مجاال از « راو  ازلی استب»قبیل اینکه 

این قیل ترهات بسیار است که پس از تکایل اطالع در حیرت افاادم که رؤسای دین گذار چرا بایست آ  

اف را کااب نقطة الکقدر بی حیا و بی شرافت باشند و به جعلیات خود مردم دانش پژوه را ماهم دارند. زی

را اخیرا در طهرا  در نزد دکار سعید خا  کردساانی دیدم و آ  کااب خطی است که یک سال قبل از 

قال حاج میرزا جانی نوشاه شده و دو روز به مقابله ی آ  پرداخاه عینا با آنچه براو  طبع کرده موافق 

یرا به تحریفات و جعلیات مباال شد و اخ یافام. خالصه کااب تاریخ بنده سه دفعه در تحت نفوذ حضرات

که در مصر قرار شد طبع شود باز ورثه ی عبدالبهاء تصرفاتی در آ  به کار بردند و اینک می گوئیم آ  

ر کس و ه .موسوم شده در دو مجلد به کلی از درجه ی اعابار ساقط است« کواکب الدریه»کااب که بعدا به 

ت زیرا سرمایه اش را از آ  کااب خواهد گرفت چه غیر از این دیگر هم تاریخ بنویسد بی اساس اس

تاریای در میا  حضرات نیست مگر هاا  تاریخ سیاح که تاریخ بیست ساله ی دوره ی باب است تا ابادای 

زمزمه ی بهاء و آ  هم چو  به قلم عبدالبهاء است هر چند بهائیا  اعاااد بر آ  دارند ولی بی طرفا  می 

 .کلی بی اعابار است و مثل هاه چیز بهائیت پر از جعلیات و تعبیرات بی اساس است دانند که به 

دار در حالای که اخیرا پایه ی اقا .کااب تاام شد و عار عباس افندی هم به سر آمد،باز برگردیم به مطلب 

من در بهائیت به جائی رسیده بود که به موجب گراورهای سابق من در طهرا  معلم درس تبلیغ زنانه و 

مردانه شا  بودم و با اینکه من سه دوره درس دادم و هر سه دوره از توحید بر رویه ی اسالم تجاوز نکرده 

رم از مباحث )امکا  ذوات و امثال ها( و بعضی از فصول شرح فصول درس خود را که نساه اش موجود دا
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باب حادی عشر تجاوز ندادم و هرگاه خواساند داخل ترهات بهائیت شوند عذر آوردم که باید اصطالحات 

ا بفهاند که رم نظریه یمعهذا ناوانساند حقیقت  .توحید را تکایل ناائید تا بعد به مسائل سایره بپردازیم

خالصه در فوت عبدالبهاء شایعاتی دادند که او خبر از وفات خود داده ولو آنکه تلویحا  ؟مقصود چیست

بوده و بالعکس در حیفا از صحبت منیره خانم حرمش و خواهرش و رقه ی علیا به خوبی دریافام که نه 

ی رخ  هتنها خبری نداده بلکه به قدری از مرگ ترسا  و گریزا  بوده که نظیر آ  برای کاار آدم وارسا

ایم و گذاش )کنایه از :گریه ای کردیم، اشکی ریاایم( رم و مطر(تدهد. چنانکه منیره خانم می گفت )می 

تب ندارید مسرور شدند و بعد قسم دادند که راست می گوئید یا گولم می زنید ما قسم  ،دروغی گفایم

 56یت )هاا  والیای که خوردیم که خیر تب ندارید. باری پس از جلوس شوقی افندی بر اریکه ی وال

سال قبل خود عباس افندی آ  را از امر خود سلب کرده( شوقی افندی تلگرافا مرا احضار کرده و من از 

 راه بادکوبه اسالمبول عازم شدم.

ل بوده و عبدالبهاء در او طاع کرده و گاجع به ز  اسااد آقا باال که خوشاوال در بادکوبه سانا  غریبی ر 

از عکا از امر بهائی برگشاه اساااع کردم و عجب در این است که یک نفر نیاچه مبلغ  او در مراجعت

 .بهائی این را حکایت کرده دشنام به آ  ز  می داد که چرا بازگو کرده است

ایام  زیرا عبدالبهاء در تاریخ سیاح ؛ثانیا در اسالمبول قصص عجیب تری شنیدم که برخالف شایعات بود 

ر اسالمبول خیلی با آب و تاب بیا  کرده و من در اسالمبول تحقیقاتی کردم و معلوم داشام اقامت بهاء را د

 که تااما برخالف حقیقت بوده مجاال در ترکیه هم مثل سایر ماالک و بالد حقایقی به دست آمد. 

ول حاج رساز جاله این که در اسالمبول عبدالبهاء را که جوانی نوزده ساله بوده به شاگردی درب حجره ی 

آقا مشهور به توپچی تاجر تنباکو فروش گذاشاه اند و بنا بوده است دست از خدائی بکشند و کاسب 

ولی کاربند طالئی را از حجره او دزدیده است و پس از تفایشات زیاد آ  را از او گرفاه و مبلغی .شوند 

زاده مزبور را بنابر آنچه میرزا به او داده از حجره بیرونش کرده اند و حای قبول کرد  حاج مذکور خدا

 آقا بزرگ پسر حاجی نقل می کند بر اثر حسن و جاال ایشا  بوده است...

ولی هاین قدر فهایدم که آ  آب و تابها هم  .باری من این مساوعات را چندا  مورد اعاناء قرار ندادم 

مبارك را مالقات کردند و دعوت به از قبیل اینکه وزراء جاال ،که عبدالبهاء در مقاله سیاح به مطلب داده 
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مالقات سلطا  عبدالعزیز ناودند و بسیاری از این ترهات کالبی اساس بوده. چنانکه از مضاو  حکم 

سلطا  عبدالعزیز هم که در تبعید حضرات ازادرنه صادر کرده و ما مان آ  را به ترکی در کواکب الدریه 

لی نظر حقارت به این حضرات داشاه اند و اگر در این مفهوم می شود که عثاانیها خی ،درج کرده ایم

موضوع باواهیم صحبت کنیم هزارا  مدرك موجود است و باالخره اقادار و نفوذ بهاء در آ  حدود مثل 

سایر نفوذهای اوست که جز به خیک پر از باد نای توا  به چیز دیگر تعبیر کرد. بلکه این هم یکی از 

قع افاضاحاتی رخ داده ماصوصا قلم عبدالبهاء راجع به هاا  موقع بیشار مواردی است که گفایم هر مو

 جوال  ناوده و قائل به نفوذ قدرت و معجزات شده  

حیفا این تیر اصابت  مجاال از اسالمبول مقدمه ی مسافرت اروپ خود را فراهم کردم و پس از ورود به 

ه و تدبیر خودم به اروپا مسافرت کردم و این است از طرف شوقی افندی و باطنا بر اثر اراد تاناوده و صور

 ترجاه دست خط شوقی افندی که به انگلیسی در مأموریت من نگاشاه.

)در .یس علیهم بهاء اهلل اال بهی احباءاهلل و اماء الرحان در انگلساا  و فرانسه و آلاا  وایطالیا و سو» 

 نفر) مؤلف( 51  نفر آلاا5در سویس -نفر 1در فرانسه –نفر  55انگلساا  

برادرا  و خواهرا  محبوب من در ایاا  به حضرت عبدالبهاء جناب عبدالحسین آواره با شعله ی بندگی  

و حرارت تعالیم و احاراقی که صعود و رحلت آقای محبوب ما در هر دلی برافروخاه است عازم اروپا است 

جای... است( برای این که او به کاک بسیاری و دید  خواهد کرد مراکز بهائیه را در آ  اقلیم بزرگ )   ،

از احباء در آ  اقطار ندای یا بهاء االبهی را مرتفع سازد و آتش میل و محبت شاا را در امر الهی مشاعل 

گرداند. او مساعد است برای چنین خدمت عالی و من اطاینا  دارم که با توفیق خدا و با مدد صایم قلبی 

ه با تجرب -ه( قدرت خواهد یافت، ترقی داد  تعالیم عاومی بهاء اهلل را در هاه جا احبای عبدالبهاء او )آوار

و اطالع بسیاری که آواره دارد و آگاهی او بر جایع صور و عوالم این امر )یعنی علم تبلیغ و تاریخ و حل و 

ؤمنین درجه ی عقد احکام( و علم وسیع و اطالع کامل او بر تاریخ این امر و مصاحبت و مراقبت وی با م

اعنی پیشوایا  و شهدای این امر یقین دارم برای هر یک از شااها دلربا خواهد بود و موجب  ،اول و اسبق

ل و آگاه گردید بر تحا .اطالع و آگاهی شاا خواهد گشت که بیشار مأنوس شوید به اسرار داخلی این امر

امید است که مسافرت و توقف ایشا  در ماالک شاا  .صدماتی که کسانی در این امر عجیب کرده اند
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موجب تأییدات تازه شود برای پیشرفت امر در مغرب و برانگیزد دلگرمی و دلچسبی وسیعی را هم در 

 .م در سایر مسائل رئیسه امر بهائیتاریخ و ه

 برادر و هم کار شاا شوقی

دیگر سیر و سیاحت ناوده شایعات بی مااصرا چهار ماه در لند  و منچسار و بورمونت و بعضی نقاط 

حقیقت از طرف عبدالبهاء را که در طی مسافرت خود بدا  حدود نشر و برای کاله برداری و گوش بری 

و نیز مدرسه و حاالت تحصیلیه ی شوقی افندی را که مدتی در  .هاه را شناخام ،بایرا  فرسااده بود

که در آنجا هم مثل بیروت بلکه بدتر به عیاشی و اکسفورد لند  بدا  مشغول بود شناخام و دانسام 

هرزگی مشغول بوده به طوری که ناوانساه است تصدیق نامه و دیپلم تحصیل کند. چنا  که در بیروت هم 

دو دفعه از اماحا  ساقط شده. و به عالوه چیزهائی در اطراف عادات و اخالق او در موقع تحصیالتش شنیدم 

یک آدم عادی هم باشد انسا  با شرافت باید از او بپرهیزید و بگریزد و چو  که راسای نظیر آ  اگر در 

این قسات ها خیلی مساهجن است از ذکرش می گذریم چه که عاوم بهائیا  از اساااع آ  عصبانی خواهند 

شد و نیز ماکن است سایرین هم از جهت دیگر عصبانی شده برخالف نظریه ی من کارهائی تجدید شود 

چه که به عقیده ی بنده هیچ عالجی به جز بی اعانائی نیست زیرا طرف شد  با ایشا  .اصالح نیست که ابدا 

از روی دلیل و برها  و با روش اخالقی از طرفی موجب موجب اسافاده ی ایشا  می شود و لعن و طعن و 

ن زم است هایدشنام و ضرب و سام و قال از طرف دیگر مورث ترویج ایشا  می گردد و تنها چیزی که ال

است که عاوما حقایق را بشناسند و بدانند که عنوا  بهائیت عنوا  مذهبی حقیقی و یا اجاااعات مقدس 

پاك بی آالیش نیست و هیچ مجاهدت و تحقیقی را الزم ندارد و باالخره عاوم افراد ایرانی عالم بهائیت را 

خرج داده به جامع ایشا  حاضر نگردد. فراموش کرده به هیچ وجه پاپی ایشا  نشوند و ماانت هم به 

 « بگذار تا بایرند در عین خودپرسای»

ا ذکر آ  ب ااسیاری در اروپا کشف کردم که عجالمجاال چو  از حقایق و اسرار کارآگاه شدم و مسائل ب

مقاضیات زما  سازش ندارد آنگاه پس از چهار ماه گردش در فرانسه و انگلساا  مراجعت به شرق ناوده. 

مصر به طبع کااب کواکب الدریه به حالت اجبار پرداخام و در طی طبع کااب و توقف یازده ماهه در  در

قاهره ی مصر باز بر مطالب دیگری آگاه گشام که از آ  جاله تزلزل میرزا ابوالفضل و میرزا نعیم و امثال 

اارین آنها زرنگی ایشا  است از بهائیت و قصد انصراف و موفق نشد  بر آ  به سبب موانع که مه
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عبدالبهاء بود: مثال راجع به میرزا ابوالفضل سالها بود از دور یک حالت سکوت و انزوائی را از او حس می 

کردم اما از هر کس می پرسیدم حال بر پیری و ضعف او می کردند و می دیدم که مرکز بهائیت نسبت 

مایل به مسکوت ماند  ذکر اوست تا آنچه در  ارهبه میرزا ابوالفضل حالت بهت و حیرتی را داراست و هاو

تا اینکه در مصر با هر طبقه آمیزش کردم و به اطراف مصر در شهرهای  .پرده مساور است مکشوف نشود

آنکه  از جاله .سیاحت و اسرار زیادی را کشف کردم ،کوچک و قرائی از قبیل اساعیلیه ی و قریشه و طنطا

شهداهلل به قدری این حرف بی  .مصر توجه به امر بهائی کرده اند بعضی از اعراب در حدود: می گفاند

اساس و دروغ است که از نفوذهای عبدالبهاء در اروپ و آمریک دروغ تر است زیرا بهائیا  مصر عبارتند 

از بیست و چند نفر ایرانیا  از هادانی و اصفهانی و کردساانی و به تازگی این چند نفر با بعضی از اعراب 

از قبیل اساعیلیه و غیره وصلت هائی کرده اند و لهذا آ  چند نفر را گاه گاهی به مجلس آورده  دهاتی

و تازه عده آنها که هاه حاال و بقالند در تاام حدود مصر به ده .ناایش می دهند که اینها هم از ما هساند 

ود درجه ی تاسکشا  این بنفر نای رسد. بلی یکی از دو نفر ارمنی مصری هم اظهار بهائیت می کنند که 

که شوقی افندی تلگرافی به آنها کرده فرمانی داد و آنها جوابی دادند که مفهومش این بود که فضولی مکن 

و نوشاند به حیفا که ما اصال شوقی را نای شناسیم و شوقی افندی هم آ  قدر قدرت نشا  داد که فوری 

رجاه کااب بنده بود به عربی که شوقی افندی می ترسید بدو  فضولی و این راجع به ت .به اروپا فرار کرد

عربها بفهاند که ایشا  دین تازه آورده اند و لهذا ماانعت داشت و گویا آخر هم ارمنیها به حرف او اعانا 

نکرده آ  کااب پر از اغالط را چاپ کرده اند. و دیگر اینکه در مصر دانسام که عبدالبهاء در ایام جوانی 

پدرش دو سه سفری که به مصر و بیروت رفاه نظیر مسافرتهای کنونی شوقی افندی بوده و خود و حیات 

حای قاار بازی دائای او در قهوه خانه مسلم است نزد کسانی که او را می شناخاه اند و یک حاج محارم 

 .هم اال  در طهرا  است که آ  روز در مصر بوده و شاهد قضایا است

فضل خیلی مایل بودم بدانم آیا او این قدر ابله بوده که تا پایا  حیات تصنعات بهائیه اما راجع به میرزا ابوال 

را نشناخاه و یا آ  قدر مکار بوده که تا آخر عار سار و کااا  ناوده تا آنکه بر من کشف شد که نه آ  

خود  تئامنشا بلکه روزگار او را مهلت نداده و یا ضعف نفس اجازه اش نباشیده که ،بوده است و نه این

و اال در ایام اخیر کامال بیدار بوده است و این قضیه را به طرق ماالفه کشف  .نااید غاء)لغو ناود (را ال

کردم که مهاارین آنها اقوال میرزا عبدالحسین پسر آقا محاد تقی اصفهانی بود. چنانکه قبال اشاره شد 

که اگر چه میرزا ابوالقاسم اصفهانی او  .بیداری است برخالف پدرش ،اروپا رفاه ،این جوا  تحصیل کرده
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 ی()زیرکرا معاویه خطاب می کرد و تصور می ناود که او اصال بهائی نیست و اظهاراتش تاام از روی نکراء

ولی پسرش عبدالحسین عقیده داشت که پدرش محاد تقی احاق ترین تاام بهائیا  است  ،است و شیطنت

و  درا به شوقی افندی می باشگفت اگر بفهاد باطن عقیده من چیست تاام ما یالک خود و حای به من 

مرا از ارث محروم می سازد. مجاال این عبدالحسین که مدتی در نزد میرزا ابوالفضل تحصیل می کرده 

چند مرتبه به من اظهار داشت که اگر مرحوم ابوالفضائل در حیات بود دیگر در این دوره ساکت نای 

نشست. تا اینکه یک دفعه از او پرسیدم مقصود شاا از این حرف چیست؟ فوری از حرف خود پشیاا  

شد و آ  طور که در نظر داشت حقیقت را بیا  نکرد وقت دیگر با هم به گردش رفایم و صحبت به میا  

 بوالفضل بهمرحوم میرزا ا»آمد و او در مدح میرزا ابوالفضل سان را به جائی رسانید که صریحا گفت 

من که از طرفی نای خواسام صریحا مرا ماالف بهائیت بداند و از « مراتب از عبدالبهاء باهوش تر بود.

د )اساغراب:عجیب و غریب شارد ،بعیطرفی میل به کشف حقیقت داشام در اباداء از این سان اساغراب

را  می دانید مثال چطور بود که اوکردم و فوری گفام نای دانم شاا البد معاشرت کرده اید بهار  دانسان(

باهوشار از عبدالبهاء می دانیم؟ گفت من با هر دوی اینها مدتها حشر کرده ام عبدالبهاء سهو و اشاباهش 

گفام اگر چنین بود پس چرا او نزد عبدالبهاء خاضع بود و خود برای  .به مراتب بیش از میرزا ابوالفضل بود

اءات خویش را الغاء نناود؟ گفت بیچاره میرزا ابوالفضل نزدیک بود از خود داعیه نکرد یا اقال چرا منش

این غم هالك شود ولی چاره نداشت. باز تعقیب کردم که شاا از کجا فهایدید که او پشیاا  شده و بیدار 

گشاه بود؟ گفت از اینکه یک روز یکی از تالمذه پرسید چرا حضرت اسااد چندی است در محضر خود 

ا سیدی خلینی ی»ت مولی )عباس افندی( نای کنید؟ آقا میرزا ابوالفضل آهی کشیده گفت: ذکری از حضر

یعنی و لم کن آقا )عباس افندی( مردی است « ا  حضرت الاولی رجل سیاسی و نحن خدعنا بروحانیاه

سیاسی و ما فریب روحانیت او را خوردیم )و افسوس که سیاست او هم بدترین سیاست ها بوده است( 

از آنکه این را از عبدالحسین شنیدم دانسام راست می گوید و لحن کالم هم معلوم است که کالم  بعد

میرزا ابوالفضل است. لهذا در صدد بر آمدم که از کسا  دیگر هم تحقیقاتی کرده باشم من جاله با ذکی 

ی را از خود م افندی حسن که جوانی است در کااباانه ی سلطانی طرح دوسای افکندم زیرا بهائیا  او

دانساند و من یقین داشام که او هاه چیز ماکن است باشد اال بهائی مجاال پس از مرافقت و مصاحبت 

زیادی در قهوه خانه ی میدا  محافظه اقاداء للاولی  کم کم سان از میرزا )بازی ها(بسیار و نرادی های 

ین یافام جز اینکه او عباس افندی را ندیده ابوالفضل به میا  آمد و او را هم تقریبا هم عقیده ی عبدالحس

 بود و خودش نای توانست حکایت کند.
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و بعد از این قضایا شرحی هم ازاثر قلم شاص مطلعی در طهرا  دیدم که در ایام اخیر میرزا ابوالفضل را  

  شاا ودر مصر مالقات کرده بر حسب سابقه ی دوسای به او گفاه بود این خدائی که شاا ساخاید چرا اکن

شاا نای کند؟ میرزا ابوالفضل آهی کشیده جواب می دهد که بلی  بهگذاشاه و توجه  را این طور پریشا 

ما این بساط را رونق دادیم و حالیه که لیره مانند ریگ به دامن افندی می ریزد فقط ماهی چهار لیره حق 

 ؟در مصر به چه کار شاا می خوردالسکوت به من می دهد. آ  شاص اساغراب ناوده گفاه بود چهار لیره 

 سه لیره هم یک خانم امریکائی را وادار کرده اند به من بدهد. :در جواب گفاه بود

از عهده اش بر نیامده و  ،را تبلیغ کرده }مطلع ماالف{آ  شاص ،آنجا بهائیا ِ ،بعد از این مقدمات 

در جواب می خندد و می گوید من ایشا  را او  .باالخره او را به مالقات میرزا ابوالفضل داللت کرده اند

 مالقات کرده ام و جز افسوس و ندامت از گذشاه ی خود چیزی از او نفهایدم. 

و نیز در مصر با رحیم ارجاند که از اروپا برگشاه بود مالقات شد و او حای از اعضای عامله ی محفل 

بلی مرحوم میرزا نعیم شاعر  :در خاتاه گفتو او  ،روحانی طهرا  بود و کلاه ی چند از این مسائل مذاکره

هم در ایام اخیر یعنی نزدیک وفاتش به هاین حاالت دیده می شد زیرا من خودم شنیدم روزی آهی 

افسوس که انسا  عاری را در امری می گذراند و یقین دارد که درست فهایده و بسا نظاا »گفت  ،کشیده

کند بعد از مدتی بعضی از سرپوش ها از روی کار برداشاه  و نثرا چیزی می گوید و می نویسد و نشر می

و عینا این قضیه را میرزا علی اکبر رفسنجانی هم « شده انسا  می بیند که اغلب مسائل اشاباه بوده است

  .ریماز ذکرش می گذ )ترس از طوالنی شد  مطلب(حکایت کرد با بعضی حواشی دیگر که خوفا للاطویل

 توضيح:

فجور و  وبنده میرزا ابوالفضل و میرزا نعیم را از فسوق  ،که فقط در میا  مبلغین بهائیپوشیده نااند 

الیشاتی که عاوم مبلغین و رؤسای بهائی حای رئیس کل بدا  آلوده بوده و هساند پاك می دانم و باالخره آ

ه ی دیگرا  از سابقین و الحقین که به قدری بی دین و بی وجدا  بوده و هساند و به انداز

در شهوات و اغراض یا اقال مباالی به بالهت و  )منهاک:کوشنده در کاری و مبالغه کننده در آ ( منهاک

بالدت که ابدا اعاااد به اقوال و اعاالشا  نیست. این دو نفر هم که پاکار بوده اند باالخره حالشا  بدانجا 

ز بدو حیات تا کنو  مدام غرق شهوات و مثال میرزا محاود زرقانی که ا .کشید که مالحظه و مساوع افااد
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سیئات بوده و مردی بی سواد و پلید هم هست چگونه محل اعاااد است؟ هنوز هاه یاد دارند آ  دخار 

یهودی را که در هادا  تصرف و یک عائله ای را رسوا کرد و دیروز در بابئی پسری را به جای دخار به 

را خاتاه داد و هزارا  از این قبیل در هر شهر و دیار واقع  کار گرفت و جاشید زردشای با پول خود قضیه

  !!شده دیگر بر اقوال و کاب او چه اعااادی است و هاچنین سایر مبلغین که تااما هاقدم او بوده و هساند

--------------------------- 

 سؤال بيست و دوم آيتی از آواره

را مرد سیاسی می دانساه و حال آنکه او در نوشاجات  عباس افندی،غریب است که میرزا ابوالفضل  -آیای

  واناود کرده که داخل در سیاست نیست و اتباع را هم ماانعت از دخالت در سیاست کرده است

بلی این هم یکی از اشاباهات بزرگ است که حای گوسنفدا  بهاء باور کرده اند ولی شرکاء کاپانی  -آواره 

حانی طهرا  و حیفا حقیقت را می دانند که چنین نبوده و نیست و اخیرا بر بهائیت از قبیل اعضای محفل رو

سیاسیو  هم ثابت شده است که او سیاسی بوده و خائن به ایرا  فقط و فقط او و جانشینا  او بوده و 

پس باید دانست که عباس افندی در طول حیات خود از هیچ دسیسه ی سیاسی فروگذار نکرده  .هساند

روزگار با او مساعدت نناوده و ناوانساه است در سایه ی مذهب سازی سیاست بازی خود را  نهایت اینکه

آب و رنگی بدهد و اال هزارا  مدرك دارم که او هر دری را کوبیده است. مدتها سعی می کردند که خود 

وسیه دات از ررا به دامن یکی از دول خارجه بیندازند. چنانکه اشاراتی راجع به تاسک به ناپلئو  و تاجی

و اخیرا لقب و نشا  گرفان از انگلیسها قبال مندرج و مندمج گشت و یا دارم که در اثناء جنگ عاومی 

لوحی به من داد که در شام به جاال پاشای مشهور بدهم و آ  لوح به ترکی انشاء شده بود و تأکید کرد 

وی و تصور می کرد که هم ترکی نای که فقط ارائه بده و اصل آ  را ضبط کن و در بغداد با آب شط بش

دانم و هم سیاست نای شناسم هم مرید ثابت قدم هسام و اطاعت امرش را واجب می شاارم باالخره 

مضاو  آ  لوح راهناائی بود برای حاله ی به ایرا  به عنوا  وحدت اسالمی و کنایاتی هم راجع به سیاست 

آ  لوح شساه شود چنانکه کااب کشف الغطاء هم که  انگلیس در آ  لوح بود و به هاین سبب میل داشت

در رد نقطة الکاف یا منشات ادوارد براو  نوشاه شده اجازه نشر نداد برای اینکه قبل از طبع آ  انگلیسها 

در فلسطین وارد نشده بودند لهذا در آ  کااب طعنه بر سیاست انگلیس زده بود و بعد از طبع آ  چو  

در آمده بود آ  کااب را توقیف کردند هاچنین برای مشروطه و اسابداد  فلسطین در تصرف انگلیس
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در اباداء ماالف مشروطه بود و اتباع را تأکید می کرد که خود را داخل  .ایرا  به رنگهای ماالفه درآمد

 در بار کنند و به شاه خدمت ناایند و بعد از اساقرار مشروطه تأکید می کرد که خود را داخل دربار کنند

و به شاه خدمت ناایند و بعد از اساقرار مشروطه تأکید می کرد که محرمانه نفوسی را به وکالت اناااب و 

را  نفاق( )تذبذب:در مجلس شوری بگنجانند پس باالخره عباس افندی سیاسی بود ولی سیاست تذبذب

  .خائن بود اتااذ کرده بود و صاحب عقیده نبود در سیاست )مثل دیانت( و باالخره با هاه کس

--------------------------- 

 سؤال بيست وسوم آيتی از آواره 

است از  بهار ،و نظر سیاسی هم نداریم ،چو  در موضوع ما تاجید و تنقید از هیچ سیاسای نیست -آیای

 .این عنوا  صرف نظر ناوده به موضوع اصلی برگردیم و علت انصراف آواره را بیابیم

ه در مصر تصایم گرفام ک،پس از کشف حقائق بسیاری که هزار یک آ  در این کااب ذکر نشده  -آواره 

دیگر در آ  جامعه ی پر از فساد و پر از موهوم زیست نکنم. خصوصا وقای که دیدم حای قضایای تاریای 

 فر در یکحضرات هم مازلزل است به قسای که هر کسی سانی می گوید و رائی می زند و اگر یک ن

حادثه کشاه شده یا یک نفر سفری انجام داده یا شاصی سانی گفاه یا یکی اناحار و خودکشی کرده 

هزارا  تعبیر در اطراف عال او دایر است و چند مرتبه کااب تاریخ بنده مندرجات خود را در تحت نفوذ 

ه خانم حرم عبدالبهاء حضرات عوض کرده به درجه ی که هنوز جزوات طبع شده آ  را که به میل منیر

عوض کرده ام موجود دارم برای اینکه ایشا  یک مطلب دروغی را القاء کرده بودند حضورا و پس از طبع 

دیدند سایرین از اهل حرم بر کذب بود  آ  اعاراض خواهند کرد لهذا امر به تبدیل آ  دادند. خالصه 

ر هر خانه سری مشاهده ناوده بودم جلو ساله ام که هر سالی چیزی دیده و د 56 )دیدنی ها(مرئیات

  .چشام جلوه گر شد و علل بسیاری دست به دست هم داد

و خود شوقی افندی هم مزید علت شد و باالخره شروع کردم به تحریر بعضی از مسائل و مراسله ی به 

لند شد صدا ب بعضی محافل و در اباداء هم اشااص بسیاری از بهائیا  با من هاراه بودند ولی پس از آنکه

اکثری یا مرعوب شدند یا اوهام تازه ی به ایشا  القاء شد یا به طاع بعضی اسافاده ها افاادند و شاید 

هم از مرکز انجام یافت و یا لذائذ سابقه را ماذکر شده از ترك آ  ماأثر بوده و خالصه  )مقصود(مطامعشا 
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ی باقی مانده اند بقیه از هاراهی با فکر من کناره آنکه جز چند نفری که تاکنو  صورۀ و معنا به حال بیدار

کردند چنانکه الیاهوی هادانی که به اسم علی فیروز مشهور شده در طی مراسالت خود ماالفت با امر 

د سال قبل به شد. و از آ  جاله احاد یزدانی که چن )مؤالف:سازگاری،مقابل ماالف(داشت و بعد مؤالف

  .رد و بی خبری عبدالبهاء را کامال فهیادلند سفر کامر عبدالبهاء به ه

ااده فرس هالغ پیام )سالم( به مجلس صلح الهاین بنده ی واالتبار را برای اب ،زیرا آ  خدا زاده ی بزرگوار

پس از ورود بدانجا می بیند ابدا مجلس صلح وجود خارجی ندارد و احدی گوش به سانا  خدازاده ایرانی 

به ایرا  برگشت و هاا  اوقات محرمانه  )لات(ی دهد و باالخره بور و عوریا پرورده ی ارض فلسطین نا

به من سانانی گفت که معلوم بود می خواهد از بندگی آ  خدازاده اساعفا دهد ولی محفل روحانی که در 

منزل اسحق حقیقی کرمانشاهی منعقد می شد سعی کرد که او را به شعلی بگاارد تا دماغش نسوزد و در 

ه هات اسحق نامبرده از انبار ارزاق عاومی و بیت الاال اسالمی به نانی رسید و جانی در برد و به پایا  ب

  !دامن بهائیت چسبید

در این جا ماذکر شدم که یکی از خدمات آ  کس که امروزه پناه بهائیا  طهرا  است و محفل « تبصره»

رده برای مسار.... مجلس آزادی نسوا  روحانی را مرکز ثابت است تذکر دهم چند سال قبل حقیقی نامب

فراهم کرده بهارین زنا  بهائی را زینت و در آنجا سا  داده نطق کرد که این اولین مجلسی است که از 

برکت امر بهائی برپا شده زنا  شرق به کاال آزادی با مردا  غرب دست می دهند و اگر چه... زردشای 

یا  بلکه در قدیم میا  ایران ،نطقی ایراد کرد که چنین نیست در آ  مجلس سانا  حقیقی را مقاومت کرده

آزادی نسوا  با کاال پاکی و طهارت مجری بود.... ولی آقای مذکور خدمت خود را به مسار... نشا  داد 

دوباره به ذیل  ،باری احاد یزدانی چو  نا  دانی خود را تأمین کرد .و داللی محبت را به پایا  رسانید

ناود تا در موقع وفات یا )صعود ( عبدالبهاء و تعیین خالفت شوقی افندی شبی در مجلس  بهائیت تاسک

گفت من شوقی را دیده ام ابدا قابل هیچ نیست. فوری بعضی از مبلغین جلوی حرف او را گرفاه مهلاش 

د ولی ندادند که سان خود را تاام کند و او هم دید نا  دانی او خراب می شود حرف خود را بر گردانی

ن تا آ  که خطی از او در مصر به م .باطنا نه به عباس افندی عقیده داشت نه به پدرش نه به شوقی افندی

رسید که شکایت از رفاار شوقی افندی کرد نوشاه بود این مسافرت های طوالنی به اروپا و پی گم کرد  

ه کنایاتی که در حقیقت مبنی بر بنده هم غنیات دانسا؟او و بی نام و نشا  شدنش در... چه معنی دارد 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 156 

تصدیق کلاات او بود نوشام و او نای دانم برای حاله ی به من یا محض القاء به محفلیا  و آگاه کرد  

ی  از علی اکبر میالنی روحان هباه ذوا م دیناه   ایشا  آ  مراسله رابه محفل برده بود که یک دفعه فریاد و ا

محفل به عنوا  حق االنشاء می گیرد و مبالغی از مجرای طبع کااب و محب السلطا   که ماهی مبلغی از 

الواح و ماحد الاال ها دخل می برد و مبلغی از نظایه حقوق می برد بلند شده آقای... هم از ترس قطع 

 ،ع خا  هم برای حفظ کرسی ریاست محفل با آ  ها هم آوازه شده .ارزاقشا  هاراهی کرده آقای ش

ع منشی... را   .  اما .تزلزل امانت و بیرو  شد  پولها از کیسه اش و ادیناه آغاز کردهامین هم از ترس 

باالخره یزدانی هم هر  .نفهایدم از چه نقطه ی نظر و برای حفظ کدام منفعت با آقایا  هم آوازه شده

ه ه هر نمقصدی داشاه مجبور شده است که از آ  صرف نظر کند و با هاه هاراه شود و نایجه این شد ک

نفر یعنی نه نفر اعضای محفل که هر یکشا  منفردا دشنام به شوقی افندی می دادند و خراب کاری های 

او را تصدیق داشاه و دارند باالتفاق بر اذیت )آواره( قیام کردند که این آدم راساگوی با وجدا  را که نای 

یانت خادعانه ی خائنانه ی هاراهی نااید خواهد با دروغ و تقلب هاراه باشد و نای خواهد با سیاست یا د

و دلش بر حال هاا  دهاتی های بی خبر که این بساط را دین پنداشاه جا  و مال خود را در راهش هدر 

می کنند می سوزد و باالخره با این آواره که وفای به وطن و ملت را مهاار از وفای به عائله عباس افندی 

و چنا  گلویش فشرد که صدایش د جوها می داند باید در فشار گذارده و عده قلیلی از هوچی ها و اسافا

 .از محفل صادر شد 252جوزاء  2لهذا ورقه ی  .و اگر بلند شد به گوش گوسفندا  بهاء ناورد .بلند نشود

فشار بر آواره و باطنا راحای وجدا  او شروع و تأیید شد و عاقبت با خسارت چندین هزار  تابالجاله صور

این قضیه این صورت را به خود گرفت که بعدا هر قدر از رفاار خود پشیاانی اظهار کردند و تهدید  توما 

و تطایع ناودند دیگر سودی ندارد و ظاهر شد آنچه ظاهر شد که از جاله ی آنها است این کااب کشف 

نند آقا جاال بلی تصور می کردند که آواره هم ما .الحیل و شاید هم این رشاه سر دراز داشاه باشد

بروجردی است که ناواند به کلی منصرف شود یا منصرف باشد و یا ابوالفضائل است که ضعف نفس او را 

ساکت نگهدارد و یا میرزا علی اکبر رفسنجانی است که به مرض جنو  ماهاش کنند و یا سایر منحرفین 

بث س از فشار به دامن ایشا  ماشکه به هر یک وصله ای چسبانیده اند و خالصه اینکه توهم داشاند که پ

و آنها هم کج دار و مریز لقاه ی نانی با خفت و توهین )مثل ابن اصدق( به او می رسانند و ساکت نگاهش 

  «که عنقا را بلند است آشیانه»می دارند و غافل بودند از این نکاه 
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ی را پرورش می دهد و هر مثل آ  کسی است که یابوی کود  بی هنر ،من و شوقی افندیمَثَل در حقیقت 

دم به تعریف او پرداخاه نزد خریدارا  هزارا  دروغ می گوید که این یا بو از اسب عربی بهار است و هر 

دم وسائل آبادی آخور و شکم او را به قوه ی تبلیغات خود فراهم می سازد و به یک مرتبه یابو را هوائی 

ه ای که آ  شاص می بیند چاره جز رها کرد  یابو نیست بر سر افااده بنای لگد پرانی می گذارد به درج

و الباه آقایا  می باشند و حال بر جسارتی نکرده ملافت می شوند که علت این که به کلاه ی )یابو( مثل 

است با عدد نوزده و چو  بهائیا  هر چه عددش نوزده باشد مبارك می « یابو»زده شد مطابق بود  عدد 

ند که لفظ یابو را که نوزده است نسبت به آ  وجود محارم دادیم و اال مقصود توهین دانند باید مانو  باش

را با )روبه( تطبیق کرده اند و این جز در ضرورت شعر جایز نیست « آواره»نبود. گو اینکه آقایا  بهائی 

م که لفظ ی کنیکه الف روباه بیفاد و اگر با )روز( مطابق می کردند مناسب تر بود ولی ما آ  جسارت را نا

)شوقی( با شیطا  پلید مطابق است بلکه به هاا  عدد نوزده قناعت می ناائیم و نیز تطبیق عدد )عباس( با 

وسواس چو  از کاب ازلیه دیده شده جسارت نای ورزیم بگذار ازلی و بهائی و ناقض و ثابت یعنی غصن 

خایار هم را دارند و ما از اینگونه تذکار اعظای و غصن اکبری به هم فحش بدهند زیرا از یک فامیلند و ا

  .متا هاین درجه نیز معذرت می خواه صرف نظر ناوده

--------------------------- 

 سؤال بيست و چهارم آيتی از آواره

می گویند آواره از اول هم مؤمن به بهاء اهلل نبوده است و بهائی بود  و مبلغ و محرم اسرار شدنش  -آیای

مصنوعی بوده است و از کلاات آواره هم هاین مطلب فهایده می شود نای دانم آیا چنین بوده است تااما 

 یا خیر؟

نای دانم گوینده این مطالب کیست؟ اگر مسلاین این را می گویند برای من غنیات است زیرا  -آواره 

ری غنیات است. زیرا بی خبشبهه ی ارتداد برداشاه می شود و اگر بهائیا  این را می گویند باز برای من 

عبدالبهاء و شوقی افندی و محافل روحانی مانند آفااب آشکار و مسلم می شود که یک هاچو آواره ای بی 

عقیده را در بساط خود را داده و آ  قدر او را محرم اسرار شارده که حای زنا  خود را در نزد او به تلاذ 

بی آ  را تاجید کرده در حالای که نظیر آ  برای احدی از گذاشاه اند و عبدالبهاء هم مطابق یک لوح عر

مبلغین حاصل نشده و زنا  ایشا  با هیچ مبلغی عکس نگرفاه اند. بالجاله شاص بی عقیده چو  آواره 
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ای را آنقدر تاجید کرد  که پنجاه لوح و هزارا  مراسالت محافل روحانیه شاهد است بزرگارین دلیل بر 

است و در صورتی که این رؤساء این قدر غافل و بی خبر باشند که صالح خود را بی خبری رؤسای بهائی 

هم نشناسد دیگر نای دانم چگونه بر صالح دنیا و اهل آ  بصیرت دارند و با چه قوه می خواهند اعقل و 

  !اکال نفوس باشند و ارائه طریق صالح و فالج ناایند؟

  

 خشک ابری که بود ز آب تهی»

  «ت آب دهیناید از وی صف

--------------------------- 

 اختتام و اعتذار

کااب اول ما به پایا  رسید و هنوز اغلب مطالب ما ناگفاه مانده است. این معلوم است که امری که هشااد  

سال است در اطراف آ  ساخت و سازها شده و ملیو  ها صرف نشریات آ  گشاه و برای آ  امر در سایه 

عقدها انجام گرفاه و رؤسای آ  هر روز فکری اندیشیده و مکری گزیده اند کشف حیل آ  حیل ها حل و 

که  لذا ناگزیریم .در یک کااب کشف الحیل و از دست یک شاص قلیل الاال و العلم به پایا  نای رسد

را  خاصه اینکه آنچه .پردازیم )کوتاه کرد (دهیم و به اخاصار )کوتاه کرد (سان را به هاین حد اقاصار

در این صفحات  ،در یک صد و سی صفحه نگاشاه اجازه آ  را از اداره انطباعات دریافت داشاه بودیم

گنجانیده شد وگرنه سان به قدری زیاد است که مجلدات و مجالت عدیده باید تا شطری از آ  در طی 

نده است و نشر آ  برای بیداری سطری چند گفاه آید و گذشاه از مدارك و مسائلی که در ضبط خود ب

ملت خیلی الزم می نااید مسائل و رسائلی چند در نزد اشااص دیگر هم دیده شد که برای تأیید اقوال ما 

نشرش الزم می ناود مثال دو رساله است که به قلم دکار سابق الذکر رقم گردیده یکی از آنها خطاب به 

یا  که برخالف هاه ادیا  آلوده ی به بعضی از فسوق شاص یهودی هادانی است در شرح تبلیغات بهائ

و سیئات است و نایجه حرص و شهوت و طاع نفوس غیر زکیه است و قساای از آ  هم در سفسطه ی 

وعده )کااب بیا  است و ماالفت بهاء با هاا  سفسطه ها به طوریکه حای ادعای او کامال ماالف مواعید
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ساله دیگرش مبنی بر کشف مغالطه و اشاباه کاریهای عبدالبهاء در کااب بیا  و اقوال باب است و ر ها(

)جاالت و کلااتی که معنای آ  نیاز کااب مفاوضات است که یک سلسله از الفاظ و عبارات و جال مجاله

تورات و انجیل را گرفاه و با مهارت در مغالطه کاری چیزها به هم بافاه و ساخاه و  به شرح وتفصیل دارد(

این دو رساله که بهارین کاشف مغالطه بهاء و عبدالبهاء  ی یهودیا  بی سواد انداخاه. مجاالپا در دست و

و رساله ی سوم از شاص زردشای نژادی است که به فارسی  .است. برای آگاهی یهود و نصاری مفید است

ی را که بابئ و نایجه اینکه زردشایا  یزد و.و حای یک کلاه از لغات خارجه در آ  نیست  ،صرف نوشاه

پند داده که از این مذهب و کیش مصنوعی  ،صد یا چند نفرشا  مانند یهودیا  هادا  فریب خورده اند

و آ  رساله هم در مقام خود خوب نوشاه شده است زیرا ماصوصا ساخت و سازهای  .منصرف گردند

و ،نجام داده و راه حیله را بازمیرزا ابوالفضل را که بر روی چند کلاه از کااب دساتیر و دبساا  الاذاهب ا

لی و با اطالع کام ،عبدالبهاء را هم ماعلم و انباز خود ساخاه در آ  رساله آ  شاص زردشای نژاد رد ناوده

که داشاه رفع اشاباه کاری و مغالطه را به خوبی از آ  ناوده و بر زردتشایا  فهاانیده است که آنچه را 

است و خالصه اینکه آ  رساله هم برای بیداری زردشایا  و نجات از می طلبند این نیست که بهاء آورده 

لهذا  .این موهومات مفید و با اینکه مایل بودیم آ  سه رساله را نشر کنیم عجالة وسیله ی به دست نیامد 

امید اگر موقعی به دست آید و ضرورتی اقاضا نااید به نشر آنها اقدام گردد .این زما  بگذار تا وقت دگر

  .چنانکه پروژه های خود نگارنده هم از این قرار است که امیدوار به طبع و نشر آنهائیم -

  .در معرفی اشااص و اعاال هر یک و احصائیه شا  با مدارك-5

  .مدارك و اسناد از الواح و غیره که مثبت دسائس سیاسی حضرات است-5

  هم ماوجه خود بنده شده و قبوض و خیاناهای مادی و تجاری و بد حسابی حضرات که قساای از آ-2

  .اسناد آ  موجود است

مدارك گدائی عبدالبهاء و شوقی افندی و پول طلبید  ایشا  گاهی تلویحا و گاهی تصریحا و دشنام -1

داد  برادرا  به یکدیگر بر سر قضیه ی پول و مکاتبات فامیلی از قبیل مراسالت عباس افندی به خواهرش 

کاشف دنیا پرسای و طاع ایشا  است و عجب در این است که یکی از الواح گدا بازی و بالعکس که تااما 

  .عبدالبهاء هم اینک در نزد آقای سرتیپ عبدالرضا خا  مهندس موجود است
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  .پیشنهادهائی است به دولت و ملت در حل این قضیه بهائیت-1

است تذکر دهم که من خود از هاه کس کااب اعارافات آواره که کاابی خواندنی است و در اینجا الزم -8

بصیرترم بر اینکه در هاین کااب بعضی جال و عبارات درج شده که اندکی از نزاکت و ادبیت خارج شده 

ولی چه توا  کرد که اوال طبیعت و فطرتم به راسای و  ،و اگر از ذکر آنها صرف نظر می شد اولی بود

مقدار صرف نظر کنم چه که طرف ما به قدری مکار است  صراحت لهجه است و ثانیا نای توانسام از این

آواره را نظر به مصلحای و سیاسای »می شد باز شهرت می داد که  )خوش زبانی(که اگر اندکی مجامله

چنانکه سه سال است شایعات کذبه داده و « خودما  بر این نشریات تشویق کرده ایم وگرنه او از ما است

لهذا ناچار بودم که از مجامله صرف نظر ناوده به صراحت لهجه حقائق را بیا  ت دروغ ناوده اند و ئاالقا

برای .ماصوصا کاار تصریح به اسامی ناوده ام  .کنم و باز هم از بیا  اکثر مطالب شنیعه صرفنظر کرده ام

 را خود تسوزد که فریب خورده اند و بی جه به حال اشااص می مبلکه دل .ینکه غرض به اشااص ندارما

عرفی مبه خسارت انداخاه و می اندازند و بالجاله تا ضرورتی اقاضاء نکند راضی به اشاهار نام کسی و 

تجدید و تأیید شود و با هاه ی اینها  ،و نشر این جال را امضا گذارده .اعاال شاصی نشده و ناواهم شد

بعضی مسائل از نزاکت و از اهل علم و ادب و ارباب تاد  و تربیت معذرت می طلبم که اگر اندکی در 

ادب بیرو  رفاه باشیم بر ما خورده نگیرند و حال بر چیزی جز اجبار نگارنده نفرمایند. و چو  احااال 

می دهم که حضرات ساکت ننشینند و این مسائل مسلاه را باواهند مازلزل سازند و شاید بدو  تصریح 

بور بر دفاع شویم لهذا انظار را ماوجه به رسائل اسم و بدو  امضاء نشریاتی دیگر بدهند که ما باز هم مج

  .دیگر می ناائیم و ما توفیقی اال باهلل

--------------------------- 

 خاتمه

زیدی است که از جهات عدیده تناسب و یتاریخ کرد  ،از جاله اضافاتی که در جلد دوم خواهید خواند 

مطالعه ی آ  غفلت نشود که این تاریخ با مدارك معابره به تشابه دارد به عوائد و قواعد بهائیها لهذا از 

  .زحات به دست آمده و در کاب دیگر ناواهید یافت

 ع. آیای
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 تات بعو  اهلل

 ضر مطالبی که از چاپ پنجم جلد اول حذف شده بود عینا آورده می شود.{چاپ نساة حا}در تجدید 

 در خور انديشه پارسيان پاكدل
             

 سرود  پارسی برخوا  نوای خسروانی گو  عبری  وتازی سپس راز کیانی گو رها کن 

بربینایا  جها  پوشیده نیست که در روزگار پیشین کشور ایرا  تابشگاه وخشورا  ) وخشورا  یعنی 

پیامبرا  و رسوال ( وپیابرا  بزرگ و ناایشگاه پادشاها  و خسروا  سارگ بوده، هر چند در این سالهای 

نام های پیشین که گزارش گذشاگا  درآنها نبشاه بود، دسااوش تاراج تازیا  شده واز این رو واپسین، 

به دست آورد  آ  گزارش ها چنانکه بوده، بی کم و کاست برای کسی دست ندهد آگاهی پدید نگردد 

 هوشجز اینکه پارسیا  را هنوز باور است که گاهی پیابری و پادشاهی با هم هدوش و رهبر مردما  با

بوده، کسانی چو  کیومرث و هوشنگ وجاشید و فریدو  و منوچهر و سیاوش و کیاسرو با نیروی 

آساانی بردشانا  چیره گشاه و با خوی یزدانی برمردم ایرا  داوری ناوده و خشوری و پادشاهی را با 

ت که در دست نیس هم دارا بوده اند، مگر اروپائیا  این گفاار را افسانه پنداشاه ، چو  سالنامه درسای

گواه آ  باشد، این است که آ  گفاه را باید برجای خود فرو نهاد و گفت: بزرگی و دانشوری ایرانیا  را 

فرنگیا  از روزگار سیروس بزرگ گرفاه پایة فرز)زرنگی و چابکی)  بودو دانش مردما  این کشور را در 

پایدار شناخاه و در پایا  بیشار دانایا  سایة خسروا  نیرومندی چو  سیروس و داریوش ومانند ایشا  

باخار ) غرب منظور هاا  فرنگیا  هساند( بزرگی و پیابرا  و وخشورا  ایرا  را نیز گرد  نهاده، تابش 

آفااب یزدا  پرسای و نابود شد  خوی اهریانی را از پرتو روی نکوی شت ) کلاه تعظیم است به معنی 

ش به کم و بیش از آ  وخشور نیک اندیش ساایش کرده و حضرت( زرتشت دانساه در نام های خوی

 نیایش آورده اند.

وچو  هاة گفاارها را با هم بسنجیم برما روشن شود که هر چند پیش از شت زرتشت، ایرا  از رادمردا  

و وخشورا  پاك گهر تهی نبوده و کیش اورمزدپرسای ) هاا  اهورامزدا( مردما  ، این بوم و بر را رهبری 

ناوده مگر چندی خوی اهریانی چیره شده و روزگار ایزدیا  تیره گشاه باز در روزهای بازپسین، فرِ می 
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پیشین ، پس آمده و از پرتو دانش و فروغ بین مهین شت زرتشت خوی زشای نابودو روشن مردمی جای 

یدار و پندهای گیر آ  گشاه و اینک هنوز اندرزهای آ  رادمرد در کار و ناونه اش در خاور و باخار پد

خردمندانه اش در اروپ و آمریک روشنی باش دیدۀ فرزانگا  است، اکنو  از اندیشه های گوناگو  که 

نانش شت زرتشت و جانشیمردم جها  در این باره دارند چشم پوشیده تا هاین پایه بگوئیم که در بزرگی 

فروغ دانش رو به کاهش نهاده ساای نیست و هاگی برآ  هاداساانند چه او در روزگاری رخ ناود که 

بودو خوی های بدی ، رخ، به فزایش گذارده، پس زرتشت برانگیااه شد وگامی پیش نهاده، بی اندیشه 

ود آمده که براو فر« اوساا»به بارگاه شاه گشااسب خسرو بزرگ کیانی اندر آمد لاای از نام های آساانی 

ك پروردگار آگاه ساخاه، ولوله در بارگاه خسروی بود برخواند و آ  شهریار نامدار را از فرما  پا

درانداخت. آ  خسروِ دانا، دانایا  کشور  وسرا  لشکر را باواند ودرا  ایوا  مینوشا  نشانده، گفاگو 

آغاز و پرده از روی راز باز شد، انجام،) سرانجام( شت زرتشت به نیروی یزدانی بر پیروا  اهریان چیره 

 که خسرو را به کیش خود درآورد. گردید وکار بدانجا کشید

چو  آ  خسرو فرزانه، کیش ایزدی را پذیرفت آئین بهی در هاة کشور پهن شد ودر پایا  چنا  شد که 

به نیروی آ  شهریار کامکار و کوشش فرزند نامدارش فرخ اسفندیار هاة مردم این کشور، کیش بهی و 

سایة آ  درخت بارور، پایة دانش و هنر باال گرفت.  آئین ایزدی را پذیرفان  وسالی چند بر نیامد که در

آئین بت پرسای از پرتو خجساه  نام های یزدانی روی به کاهش و کیش اورمزدشناسی رو به فزایش نهاد 

و فرزانگا  هنرور و موبدا  آئین پرور در این فرخنده کشور پدید آمده روزگاری دراز ، این سروناز 

بیاسائید چندا  که وخشورا  و دانشورا  این بوم مینو نشا  در باخار وخاور بپائید و هر کس در سایه اش 

نامور گشاه در هر مرز، نام زرتشت وخشور، سرِ نامة هاه نام ها بود و نیز پادشاهانی چو  کاوسیا  و 

ن یاشکانیا  و ساسانیا  و سردارانی مانند اسپهبدا  اسپها  و مازندرا  در سایة این درخت نیکباای و آی

پاکی و پاکیزگی، بیارمیدند و از پرتو کیش بهی بنای داد و دهش نهادند و کشور را آباد و مردم آ  را 

دانشاند و دلشاد ساخاند، یاسای پهلوی )قانو  تاد ( را در دسارس پیرو جوا  وخرد و کال  گذاشت، 

 کشورا  و لشکریا  را خوی مردمی آموخاند. 

پیوساه روزگار مردم به یک روش ناانده و آئین و دأب) خوی و عادت(  پس از چندی، مانند هاة جها  که

و دید  یاسا) یاسا: قانو ( ونیروی مردم در هر سرزمین دست خوش پیش آمدها شده و دگرگو  گشاه 
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در این کشور نیز آشوب هائی برپا و پیش آمدهائی چهره گشا، گشت که روش و منش و کیش و آئین 

ن سرزمین را دگرگو  ساخاه، آفااب بزرگواری ایرانیا ، سردر کوه خواری ودیگر خوی های مردم ای

نهاد و ساارۀ کامکاری ایشا  ماواری گردید، ویژه از آ  دم که مزدك ) مزدك آئینی جدیددر دورۀ 

ساسانیا  آورد که نوعی انشعاب از آئین زردشای بود( برپا خواست و سانانی گفت که در خور دانش 

دم دو رنگی پیش آمد و کیش و آئین دگرگو  شد و هاا  آشوب ها بود که دنباله اش به نبود، از هاا  

 جنگ های رنگارنگ کشید تا آ  دم که آئین تازی سرتاسر ایرا  را فرو گرفت.

زرتشایاتی که به کیش خویش پابند بودند گام بیرو  زدند ودر کناره های هندوساا  و دیگر گوشه های 

پیوساه بازگشت کیش و آئین و فر و شکوه دیرین را چشم داشاند و از اورمزد  جها  پراکنده شدند و

یکاا درخواست می ناودند واز ایشا  بر جا نااند مگر یکی از هزار و اندکی از بسیار و آنا  نیز هر روز به 

از کرا   یرنجی دچار و به اندوهی گرفاار بودند. تا آنکه آفااب دانش در این روزگار  باابید و مردم گیا

تا کرا  دیده گشودند و برهاگی روشن شد که ارجاندی در دانش است و فرهاندی در کوشش و در هر 

کیش و آئین خواه نو وخواه کهن دانشاند وهنرور باشد در هر کیش به سر بَرد، در پایا  رساگار گردد 

گاری ازه واژه نوین بیابد، به رساو هرکس رفاارش با دانش و هنر برابر نیفاد در هر آئین درآید و تا هر اند

و پارسیا  نیز به تسبانی نرسد. باری هاه کس در این روزگار  به سوی آموخان و آموزاند  گرائید 

) تسبا  و تسباند : گرم کرد ( خود جنبش به خویش داده به بنیاد دبساا  ها و جساجوی از راه رساگاری 

 پرداخاند.

ج را ماری هادم و هانشین است، ناگها  گیاه خودروئی سربرآورد و از آنجا که هرگل را خاری و هر گن

درخاا  هسای یک چند صد تن از این مردم بیچاره را فرو گرفاه از روئید  و بزرگ شد  بازداشت  و 

هنگامه دوروئی و دونیت در میا  مردم افکند. به نام یگانگی، بیگانگی آورد و بهانه دوسای، دشانی کرد 

سانا  فریبنده را دام راه مردما  ساده دل ساخت و ایشا  را به بیغوله ) ویرانی( نادانی و یک مشت از 

درانداخت، در نزد پارسیا  پاکدل خود را از نژاد کیانیا  ) پادشاها ( وزرتشایا  و هواخواه ایشا  

اره ای ه و پشناسائید و چنین واناود کرد که گویا برای زنده کرد  کیش زرتشت و بیداری ایرانیا  آمد

از گفاار وسانا  موبدا  و دساورا  ) روسای روحانی زردشایا ( و زرتشایا  وهواخواه ایشا  شناسائید 

و چنین واناود کرد که گویا برای زنده کرد  کیش زرتشت و بیداری ایرانیا  آمده و پاره ای از گفاار و 
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ام فریب مردم ساخاه فزو  از پنجاه سال سانا  موبدا  و دساورا  ) روسای روحانی زردشایا ( را نیز د

 است دست رنج این بیچارگا  را به این بهانه از دساشا  ربوده.

ای برادرا  زرتشای بهاء وبهائیا  چه آورده اند وبرای کشور وخانه شاا چه کرده اند؟ هنوز کیش و آئین 

نشاندا  آمریکا به آ  پی شاا از شش هزار سال دارای اندرزهای بزرگ و پسندیده ای است که تازه دا

برده ، آ  را ساایش می ناایند .چگونه می شود که کسی از آنها دل بردارد و به سانا  بی جا  فریبنده 

ای دل بندد که تنها برای ربود  دسارنج کشاورزا  و برد  سود از بهره پود) رشاه های به هم بافاه( 

 مسااندا  به هم بافاه شده است؟

ئین نوین، خوی نیکو دیده می شد وهر گاه بازگشت فر  و شکوه ایرانی از پرتو این آری اگر در این آ

آئین، گاا  می رفت هر کسی به آ  رو می آورد. ای کاش راست بود و ما هاگی در راه آ  جا  می 

باخایم ولی چه توا  کرد که جز دروغ و دوروئی چیزی نیست چنانکه گفایم آ  را ، بازگشت مزدك آئین 

ید خواند ، نه مازدیسنی) مازدیسن یا مزدیسن از شعب آئین زردشای( زیرا کیش مازدیسنی پاکار از ، با

 آنها است که مانند این مردم باوانند خود را به آ  بندند.

یک آئین گر که جائی خود را خدا خواند و جای دیگر بنده یزدا  شارد، از سوئی خود را به ایرا  دل 

ا در جامعة اسالم درآمده به پیشنااز سنی پیروی نااید و جای دیگر بدگوئی از آ  بساه واناود نااید یکج

پارسیا  دساوری، پارسا  گردد و نیز آئین گری که میا  ودر نزد باشد نااید، در اروپا مسیحی و ترسا 

کم ارزش( پدر و دیگر مردگا  جنگ باشد و نه  -فرزندا  خودش، برای مرده ریگ ) مرده ریگ: وارث

تنها مرده ریگ بلکه برای مُزد آئین گری با هم بجنگند و به هم دشنام داده در نام های خود چاپ کرده 

به هر سو فرساند، باید چه امید از این آئین گر داشت؟ زنهار باید آ  را بدرود گفت که چنین آئین، خانه 

 برانداز است نه خانه آبادگر.

ا  که ما ایشا  را پارۀ تن خود می دانیم واز گاراهی ایشا  به ای دریغ و افسوس که آ  چند تن از پارسی

راه بهائیت بسیار دلانگیم از روی چشم بساگی، بدین آئین گرویده اند و سرا  و سرورا  بهائی نای 

گذارند چشم های ایشا  باز شود وگرنه خود به خود از این کیش دوروئی روگردا  می شدند وراه دیرین 

 می کردند ویا به کیشی می گرویدند که مایة سرافرازی باشد نه سر افکندگی.خود را نگاهداری 
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کژ گفااری وکژ رفااری سرا  ایشا  به اندازه ای بسیار است که نای دانم از کدام باید گفت و کدام را 

ویم رباید نهفت. ) پنها  ناود( بهار است که از نشانه خامه ) قلم( و آمه) دوات( و نگارش و نامه بیرو  ن

 و پاسی از آ  ها را برشااریم.

نگاهی به گفاه های عبدالبهاء اندازید که چو  می خواساه است خود را هواخواه و زرتشت نشا  دهد ، 

پدر خود را از دوده ) دودما ( کیا  شارده و چو  خواساه است که پاره ای از سانا  و مژده نامه های 

ازد گفاه است که زرتشت سیصد سال پس از موسی در جها  زرتشایا  را با پیدایش پدر خویش برابر س

پدید شده جز این نیست که به گفاه مردم دروغگو حافظه ندارد، زیرا از سوئی پدر خود را از نژاد کیا  و 

زرتشایا  و جای دیگر به پیابر اسرائیلی رسانده درآنجا که یهود از او پرسیده اند که ما امید پیدایش 

عی هاا  اشعیاء یکی از پیامبرا  بنی اسرائیل است که معاصر کوروش هاامنشی بوده فرزند یشعی ) یش

است. ( داریم پاسخ می دهد که پدرم از ریشة یشعی پیدا شده  واز سوی دیگر چو  سیصد سالی که در 

لوح دیگر ششصد سال گفاه است ودانشاندا  پارسی می دانند که روزگار زرتشت اسپنااا  ) نام 

زرتشت( خیلی کهنه تر از اینهاست و اگر در جائی نام زرتشت دیده شده، کاخ تازه تر است آ   خانوادگی

یکی از سرا  و رهبرا  آئین مازدیسنی است زیرا آنا  را نیز زرتشت می گفاه اند جز اینکه زرتشت 

نبوده  هبزرگ، آئین گذار زرتشت اسپنااا  است ودیگرا ، زرتشت ترس؛ وعباس افندی تا این پایه آگا

و آنچه از کایبه های بابل دیده شده از روزگار شت ) کلاة تعظیم است به معنی حضرت( زرتشت اسپنااا  

 آئین گذار ایرا  تا این دم، فزو  از شش هزار سال است.

باری این عبدالبهاء چندین گفاار گوناگو  آورده که هیچ یک را ناوا  راست دانست زیرا چنانچه گفایم 

س پرسش کرده او پاسای چو  پاسخ پیش داده، وبرای پدر خود نیاکا  گوناگو  برشارده هر جا هر ک

و گاهی به اسالم و گاهی به زرتشایا   وگاهی به یهودیا  خود را چسبانیده و شاید اگر یک هندو هم  از 

 وی می پرسید می گفت پدرم از دوده برهاا ) خدای بزرگ هندو( ست و هاچنین بوداوی بود    

ری چیزی که مایة گاراهی چند تن از زرتشایا  شده ، هاا  زرتشایانی که آگاهی از نام های باساانی آ

چو   »کاابچه ها( مانند، اینکه می گوید: -خود ندارند . یکی این است : گفاار نامه های دساتیر) ) دفار ها

 «هزار سال تازی،ْ آئین را گذرد آ  آئین چنا  شود از جدائی ها، الخ
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ا  کرده اند که آ  گفاه ها را راهی به پیدایش باب و بهاء است واین گاانی بیجاست زیرا گذشاه از گا

اینکه دساتیر، نامة آساانی نیست ودر نزد زردشایا  درست نیست ، مژده های آ  هم با پیدایش باب 

ن رفاه ئین تازی ساوبهاء برابری نکرده است وراست نیامده؛ چه که در ضان گفاه ها تنها از پراکندگی آ

نه چیز دیگر وآ  هم گفاگو از یک هزار سال است نه یک هزار و دویست و شصت که بابی پیدا شده و 

چو  یک هزار و دویست و اند سال تازی، » هم چنین نامه دیگر  که می گوید در آ  گفاه شده است : 

ر، ه آ  مرد گلپایگانی ) منظوشگفت در این است ک« آئین را گذرد هوشیدر به پیابری انگیااه شود.

ابوالفضل گلپایگانی مُبلّغ معروف بهائی است( خودش می گوید  که واژه )اند( ) منظور از )اند( این است : 

است( هااره از سه تا نه است برابر  9تا 2پس )اند( بین  5259تا  5252مثال سال هزارو سیصد واند یعنی 

است . یا اینکه می گوید مژده پیدایش باب درآ  است که در  سه تا نه)بضع ( در تازی که آ  هم از 

دویست و شصت پدید شده  شگفاا شگفاا که یکی نپرسیده است اگر )اند( خودت می گوئی از سه تا نه 

 است چگونه آ  را از پنجاه تا شصت می گوئی و مژده پیدایش باب می شااری؟

ندنی است واگر ما باواهیم اینگونه سانا  را به هم پوشیده نااند که سانا  ایشا  هاه ساخاگی و چسبا

بیاوریم و بسازیم و بچسبانیم خیلی آسا  است چنا  که در این روزها مژده به ما رسیده است  که 

} تیاسار{ بزرگوار از پرده نها  سربرآورده به زودی سانا  خود را پهن خواهد ساخت واو مژده کااب 

 ست کرده می فرماید:دیگر را چنین با پیدایش خود در

پوشیده نیست که این مژده را باید به شاار سال ها، ماه ها و روزهای پارسی که سالش سیصدو شصت و »

شش روز است و آغاز آ  را نیز باید یکصد سال پس از پیدایش آئین تازی گرفت زیرا آنگاه که تازی 

 از سی سال ، جنگی بین پارسیا  و آئین در ایرا  پهن شده یکصد سال پس از پیدایش آ بوده واگرپس

پس هزار ودویست و اند سال از  -تازیا  رخ داده، ایرا  دارای تازی آئین نشد مگر پس از صدسال

گذشان تازی آئین در ایرا  می شود: یک هزار و سیصد واند سال از پیدایش تازی آئین، آ  هم از روی 

نامة دیگر از پنج سال پیش است تا چهار سال دیگر واین از این رو، گاه آشکار شد  مژده « سالنامه ایرا  

مژده در تیاسار بزرگوار پدیدار شده که گویند: در سال یک هزارو سیصد و پنج چند نامه آساانی بر او 

باشد آ  نامه ها را برای راهناائی مردم پهن خواهد ساخت  5259فرود آمده و تا چهار سال دیگر که سال 
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ند و خواه نشناساند و واژه )اند( به خوبی دربارۀ او راست و درست آمده و شااره اش خواه خود را بشناسا

 هم از روی سالنامه ایرانی درست است.

و شگفای تر از آ ، اینکه تیاسار،) کلاه تعظیم است به معنی حضرت( آئینِ شاار را با مژده آئین تازی و 

 شاار ناائید. کااب قرآ  هم برابر ساخاه می گویداین آیة نبی را 

 ( 15ق آیه  )واسااع یوم ینادی الاناد من مکا  قریب( ) سوره

 ترجاه: وبه ندای روزی که منادی حق ) اسرائیل(   از  مکا  نزدیک ندا کند گوش  فرادار. 

و ببینند هاه این آیه به شااره ابجدی می شود یک هزارو سیصد وهفت و آ  برابر است با یک هزارو 

که در نامة دینکرد ) دینکرد هاا  دینکرت است که مجاوعه ای از قواعد و اصول، آداب دویست و اندی 

سال پیدایش هوشیدر است بر  5257و رسوم، تاریخ و ادبیات زردشای است ( گفاه شده. پس سال 

کیش تازه از  5956پیابری، چنا  که سااره شناسا  امریکا گفاند و در روزنامه های نبشاند که در سال 

 ور پدید خواهد شد.خا

اکنو  از شاا ای پارسیا  پاکدلی که دل به گفاار بهائیا  داده اید می پرسم که اگر اینگونه ساخت و سازها 

از روی شاارۀ ابجدی و پیش و پس کرد  و پیچاند  مژده های پیشنیا ، راه راسای باشد وبایست آدمی 

ی . از کجا که این سانا  تیاسار راست باشد؟ وانگهبه این سانا  از کیشی بیرو  رود و به کیشی اندر آید

این تیاسار از روی یک رنگی برای اینکه هرپیابر باید به زبا  پیروا  خود گفاگو کند و برانگیااه شود، 

خود نیز خود را پیابر پارسی و پهن کنندۀ زبا  پارسی می خواهد واز گفاارهای دیگر اگر چه یک واژه 

به عکس بهاء که برای خودناایی به زبا  تازی زبا  گشود و آ  را هم درست هم باشد، پرهیز دارد، 

نسروده واینک ما یکی از نام های پارسی سره که می گویند از آساا  برتیاسار بزرگوار فرود آمده در 

اینجا می نگاریم تا درآ  اندیشه ناوده خِرد را پیشه سازید و به سوی دانش و به آموزش هنر بگرائید که 

 تنها هنر و دانش به کار شاا آید نه سان بیجا  وگفاار بی کردار مانند آئین گرا  نوین.

ای پارسیا  پاکدل به یزدا  پاك و پدید آورنده آدم از خاك سوگند، اگر برسالنامة خودتا  به خوبی آگاه 

خواهید  یابید هر آینهشوید و فرّ نیاکا  خود را بیابید و برهاة پندها و اندرزهای زرتشت اسپنااا  آگاهی 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 168 

کوشید که زبا  و منش وبزرگواری نیاکا  و نشا  های باساا  را تازه کنید تا جها  رشک بوساا  گردد 

و الباه پس از یافان فر پیشین دیگر ننگ است برای شاا که گوش به سانا  هر بی مایه دهید و به دام 

اندیشة  اسار به پایا  می رسانیم و هر کسی را بهدام گسارا  فریبنده بیفاید، اینکه سان را به گفاار تی

 خود می گذاریم.

این است آ  نامه تیاسار که ناساین نامة آساانی وی است و این نامه ها هاگی پانزده نامه اند که تاکنو  

به کلک ) قلم( آمیخ ) آمیاان( نبشاه شده و خواساارا  باید از کردار خود، خواساگاری خود را، آشکار 

 ند تا یک یک در گیای پهن شود. ناای

 ناساین یزدا  گفاار

تیاسارا ، من تو را به وخشوری برگزینم و نزد فرزندا  ساادیدۀ خود فرسام تا فر پیشین را پس آری »

و آب رفاه را به جوی دانش بازآری. تیاسارا آنچه تو را گویم بکن و از کسی اندیشه مدار زیرا نیروی من 

 «.روزِ ناپذیرا  ) منکرا ( تیره  برهاگا  چیره باشد و

تیاسارا گفاار من، خود به خود در گیای پهن شود و مانند آتشِ پاك، تن های افسرده را گرم و دل های »

 «.پژمرده را این گفاار پژمرده، چو  موم نرم سازد

فزو   ند آبتیاسارا سان من کلنگ کاریزگرا  ) احداث کنا  قنات( را ماند که هر چه بیشار به کار بر»

 .«تر جوشد مگر در چاه های سنگالخ و زمین های بی آب، پس بکوش و به کار بر و از سنگالخ نیندیش 

تیاسارا فرزندا  مرا درآغاز کار سه چیز به کار آید) نیکی اندیشه، نیکی گفاار، نیکی کردار( این بسی »

ا  ، رفاار خوب خیزد اگر مردما  جهروشن است که از اندیشة نیک، گفاار پسندیده و از گفاار پسندیده

چیز نیازمند ناواهند شد، از پیش هم در کیش خود، این پند را نهادم از نیکی های سه گانه نگذرند به هیچ 

و این اندرز دادم و شاا رفاار نکردید این بود که به خواری افاادید اینک بکوشید تا دیگر جامة ننگ 

 «نپوشید.

ت و روزگارِ گفاارِ بی کردار، چو  کالبد بی روا  است که آ  را مردار گویند و تیاسارا بگو روزِ کار اس»

 .«نزد سگا  وگرگا  اندازند 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 169 

تیاسارا بگو کسانی که در کاخ های خودپسندی نشساه ودل به دسارنج بیگانگا  بساه اند، روزی آید که »

کشور آباد وگرنه دار) درخت( بی از آ  کاخ، به زمین های سنگالخ پرتاب شوند، مگر اینکه داد کنند و

بارند و درخور پایة دار، ) منظور چوبة دار اعدام است ( زنهار شاا منش ایشا  را نگیرید و روش آنا  را 

 .«نپذیرید که کاخ و سنگالخ برای هاه گا  است وگنج و رنج بهر هاة مردما  

یوۀ مردی ن منش گربگا  است و شتیاسارا بگو در گوشة بزم کسا  نشسان و دل به توشة ناکسا  بسا»

 «.ومردمی است که خود رنج برد تا گنج بردارد

تیاسارا بگو فرو شکوه نیاکا  را به پیش چشم  آرید ومانند ایشا  مردانه گام بردارید و فرزانه فرو »

 دگذارید ، کار  به کار بربندید و بازوی باشش و دهش بگشائید تا هر بنده، آزاد و هر گوشة کشور آبا

گردد که شادی من درآزادی بندگا  هنرور و آبادی هربوم و بر است نه چیز دیگر، زنهار به کردار هر 

 « پوینده ماندید و به گفاار هر گوینده دل مبندید.

تیاسارا بگو روز فرخی شاا، فرا رسیده اگر بشناسید و بامداد ارجاندی شاا، دمیده اگر دیده بگشائید، » 

 «.ائید بپائید بگو کشایبا  شاا باز آمده و پشایبا  شاا اساوار ناوده کرائید کرائید ور بپ

تیاسارا برو بگو وبه جایگاه  خود باز آی جایگاه تو آنجا است که من با تو در رازم و تو در نااز و هر دو »

 «از جهانیا  بی نیاز.

تیاسارا اندرز بده واز کسی مزد ماواه زیرا مزد تو نزد من است و آ  بهارین مزدها است که در دو »

 « جها  تو را به کار آید.

تیاسارا  از بلندی نام خود نیز بپرهیز که آ  نیز مُزدی است که از کسا  خواساه و خود را بدا  آراساه، »

ار و پنها  باش. هر که را دل باشد سان دلدار را بشناسد تنها سان مرا برسا  و مانند فرشاه و پری آشک

و در جساجوی آ  برآید و آنکه  را دل نباشد بگذار در میا  آب و گل بااند زیرا مردما  بی مغز برسانا  

نغز باندند و به گفاار فرزانگا  دل نبندند، زود است که آنچه به کار مردم روزگار آید از نزد پروردگار 

 بهره بود به هر هست  وبود، رساند. جانت خوش باد و روا  پیروانت دلکش باد. فرود آید و
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این نامه که به فارسی خالص انشاء شده هاا  نامه ای است که در طبع اول اشاره شد و امید است دو رسالة 

 دیگر که به کار اسرائیلیا  می خورد در طبع های دیگر اضافه ناائیم. 

 ضایاه طبع پنجم

 ملحقات

پوشیده نااند که بعضی امور، بعد از تألیف و طبع کشف الحیل واقع شده و پرده های جدیدی از تدلیس و 

تزویر برای اغفال اغنام، روی کار آمده و در ایشا  هم حسب العاده تأثیر کرده که باید اگر به بیا  تاام 

ام لة آنها تألیف و طبع کاابی است به نآ  ها موفق نای شویم اقال به درج بعضی از آنها اقدام ناائیم. از جا

از طرف بهائیا  به قلم دکار یونس خا ِ افروخاه؛ وبرای اینکه مردم محااج نشوند « ارتباط شرق و غرب»

 –که یک کاابی که در یکصدو هفااد صفحه است و شاید جلدی دو ریال تاام شده دوازده ریال بدهند 

واین کااب را خریداری کرده پس از مطالعه یا روح آ  را  –قیات مقطوعی که مؤلف آ  تعیین کرده  

نفهاند یا اگر فهایدند عصبانی شده دشنام به هر چه مدلس ) حیله گر( و مزور است بدهند و آ  را به 

گوشة پرت کرده بگویند اف براین بشر جنایت کارکه تا چه پایه راضی به فریب مردم و القاء شبهات 

ت و یا اقال پلید و کند فهم و پیرو وهم است. لهذا اصول و روش مطالب آ  را وبیا  مطالب بی حقیقت اس

که اینجا نقل ناوده توضیحاتی از مقصود و منظور او داده، می گذریم و ماخود او و طرفدارا  آ  کااب از 

یسنده نو رئیس تا مرئوس هاه را به خدا می سپاریم تا اگر ما عادا خطا و غلط و دروغ و افارائی به کااب و

و مروجین آ  بساه باشیم خدای غیب قادر مقادر ما را جزا دهد یا در دنیا یا در عقبی و یا هردو واال آنها 

و وکیل است که نیک را ، و حسبی اهلل و نعم الوکیل نعم الاولی و نعم النصیر. ) خداوند برای هر چیزی کافی 

 و نیکو مولی و نیکو ناصری است.( 

 ارتباط شرق وغربسبب تألیف کااب 
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آخرین سیاسای که عبدالبهاء در امر خود و پدرش اتااذ کرده بود این بود: به محض آنکه کاابی برعلیه 

مذهب یا مسالک اجنبی پرساانه اش نشر می شد و لو اینکه تاریای بود که ماضان بیا  حقیقت بوده و 

او بوده برکنار شد وحقایق را روی کار مؤلفش بیطرفانه تألیف ناوده واز تعریف و توصیفی که منظور 

آورده بود، مضطرب می شد؛ مانند تاریخ حاج میرزا جانی کاشانی) از بابیا  معروف و ناساین کسی که 

هجری قاری در واقعه تیراندازی به ناصرالدین شاه او را به قال  5586در کاشا  بابی شد در سال 

ش هم چنا  بابی قرص بوده که در حضرت عبدالعظیم فدای رساندند.( که برای ترویج بابیت نوشاه و خود

آمال بابیت شده وبا بهاء و فامیل او هم اصطکاکی نداشاه و هنوز بهاء از آنجا که بایسای مبعوث شده ،نشده 

بود که بگوئیم حاج میرزا جانی عادا آ  کااب را بر ضرر بهائیا  تاام کرده معهذا به محض اینکه مرحوم 

بع و با مقدمة بسیار خوبی ط« نقطه الکاف»مساشرق انگلیسی آ  کااب را که مسای بود به  ادوارد براو 

نشر کرد  عبدالبهاء مضطرب بلکه به اصطالح خودمانی دست پاچه شد به طوری که قلم به قدح او کشید 

نوشاه از  و اغنام خود را از مطالعة آ  کااب منع کرد و حای در لوحی که در جواب سؤال خودم ) آواره (

بیخ عرب شده و کااب مذکور را از تألیفات حاج میرزا جانی نشارده در حالای که نساه دیگرش را که به 

خط خود حاج میرزا جانی است خودم در نزد دکار سعید خا  کردساانی، دیدم و با دقت مقابله کردم با 

 آ  ندیدم   نساه که ادوارد براو  طبع کرده یک نقطه و کلاه تفاوت و تحریفی در

خالصه در طبع چنین کاابی یا در مواقعی که شبیه به آ  بود مانند اینکه مثال افاضاح و رسوائی جدیدی پیدا 

می شد که انصراف انظار از آ  الزم بود اعم از اینکه راجع به مرکز امر و لوح خودش و یا مربوط به اعاال 

د در قضایای دنیا و سیاست ایرا  چو  مشروطه مریدانش بود مثل اینکه خودش فرضا یک خبری داده بو

و اسابداد یا غلبة فال  سلطا  و مقهوریت آ  دیگری و قضیه معکوس شده، مغلوب غالب و مشروطه 

برقرار می شد و مشت آقا باز می شد یا فرضا مریدانش مثل ارباب جاشیدی را که او سفارش کرده بود 

ت خود را برای من بفرساید  و یک دفعه میرزا سیاوش، در کارش داخل شوید و صدی نوزده از عایدا

راپرت می داد که احباب در کارش خیانت کرده واو را به حد ورشکست رسانده اند ویا مساادمین دولای 

که به چه تشبثات  و حای توسط سری خارجیا  داخل کار شده بودند و یک دفعه  ذکر خیاناشا  طنطنه 

یک می شد مانند ماالسین انبار و مباشرت قشو  که تاامش از زیر انداز گوش مردم از دور و نزد

سربهائیا  بیرو  آمد و یا آنکه در یک نقطه به قول خودش ضوضاء ) ضوء یعنی روشنائی، ضاء یعنی 

درخشید  در اینجا به مجاز به کار رفاه است یعنی برمال می شد.( می شد  ومردم قصد گوشاالی اهل ضالل 
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ه در امثال این مواقع افندی حیله ای که به کار می زد اینها بود: یکی را تلگرافا می طلبید می کردند باالخر

به عنوا  اینکه درآلاا  اساعداد غریبی پیدا شده بیائید تا شاا را برای تبلیغ بفرسام ،یا یک پیرز  شاهی 

می کرد  ت گوش مردم را پریامصری به نام امریکائی و یا حقیقه امریکائی می فرسااد و به وسیلة تلگرافا

چرا  بیگانه آشنا شده آشنایا »که این برای تبلیغ به ایرا  آمده و مریدانش به رخ مردم می کشیدند که 

وهاچنین از این سیاست های عجیب و پلایک های غریب به کار می زد و بعد از فوت او « بیگانه مانده اند 

 به تلقین خدایانی که او و پدرش را مبعوث کردهیا باز هم فقط شوقی افندی این سیاست را یا به فراست و 

بودند، خوب اقاباس کرده } بود { وبعد از نشر کشف الحیل به کار برد و انصافا نایجه گرفت زیرا بی 

رودربایسای ، شهداهلل ) خدا را گواه می گیرم ( ،اغنام هاا  اغنام اند وملت هاا  ملت و معلاین بهائی در 

سه هاا  معلاین اند واگر هم فقط در امور دولای تغییراتی پیدا شده مربوط به این قضیه تدلیس و دسی

نیست ودر امور دیگر است، بلی ما تصدیق داریم که شاص اول مالکت اینها را شناخاه وبه طوری که در 

 دریهاین کااب هم خوانده شد مراحم بیکرانش را در حق مؤلف کشف الحیل اظهار فرموده و حای به ق

مراحم ذات اقدسش را ذیقیات می دانیم که زنده ماند  خود را تا این دم از پرتو هاا  مراحم می دانیم 

ولی انصاف بدهید آیا این کافی است ؟ ال واهلل، نه به خدا   پس چه باقی است؟ آری این باقی است که مردم 

ه نیاروزی نشوند  که مثال در حظیربیدار شوند وسیاهی لشکر نشوند. مردم عاقل باشند و طالب تااشای 

القدس ) محل تجاع بهائیا  که بعدها در زما  شوقی افندی به بیت العدل تغییر نام یافت.( چهار بچة امرد 

چای می دهند ودسااال به گرد  لوح می خوانند مردم نگویند ما می رویم مساره شا  کنیم و الس بزنیم 

سه هزار نفر نشا  ندهند، مردم نروند درب خانه هاشا  که آمده ودر نایجه جاعیت سیصد نفری بهائی را 

ایم صحبت کنیم و چو  راه نداد  بگویند بیائید نه مثقال طال )جزای نقدی زنا( آورده این، بگیرید و ما را 

راه بدهند وکار به مشاجهر و کایساریا ) ادارۀ پلیس و کالناری( کشیده شاید یکی نیم بابی هم در آنجا 

 ا  را خراب کند.کارش

باری گفاگو بر سر سیاست عبدالبهاء بود که به شوقی افندی، ارث رسیده اگر در هر جا شوقی، قافیه را 

باخاه این سیاست را خوب اتااذ کرده که بعد از اینکه کااب های کشف الحیل و فلسفه نیکو و ایقاظ 

یم) رهبر( جدید را احاطه کرد، چندا  اقاصاد واخیرا کااب صبحی طبع و نشر شد، اضطراب شدید، این زع

که در حضور یک نفر یهودی پرتساا  شدۀ هادانی اروپا رفاه که شوقی او را به اشاباه ، از مریدا  خود 

می پنداشت ، حالت گریه به خود داده گفت: کشف الحیل ده یک واردات امری   را باقی نگاشاه . هاا  
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هاء از ایرا  در سال چقدر بود؟ گفام پنجاه هزار توما . گفت: یهودی پرسید از من که : واردات عبدالب

پس معلوم است که امسال چهار پنج هزار توما  بیشار از ایرا ، پول نرفاه، گفام ولی غصه ماور پول 

هائی که لرد کرز  در کاابش نوشاه که از انگلساا  برای القای مایلزم ) مایلزم : چیز ضروری( به آنها 

در کاابش که راجع به جعلی بود  و وصیت نامة عبدالبهاء   Ruthwhite ول هائی که مسار داده شود و پ

ه جای ب«  شوقی به هر ز  و مرد امریکا ماهی نه دالر مالیات، بساه »در امریکا طبع و نشر کرده نوشاه که 

ر، دین ال دیگخود است. خالصه شوقی پس از این انحطاط دینی  ترسید که اگر بدین منوال بگذرد چند س

 به کلی از دست برود.

لهذا فوری در صدد عالج برآمده، اول شافالخور را از خارجه به ایرا  فرسااد سپس مارتاروت را که به 

قول خودش مبلغة ماهی هشااد لیره ای بود نه فکسنی ماهی ده بیست تومانی، مانند فاضل مازندرانی وامثاله 

د وبازدیدی هم الزم است ، دلسوخاه تر از افروخاه، نجساه، آقای دکار ، او را به ایرا  فرسااد، آنگاه دی

یونس خا  را که الحق اگر در طبابت بی انصاف است و غیر صادق، در دیانت منصف است وصادق    بین 

هاه اغنام برانگیات  و او را به اروپا فرسااد فقط برای اینکه از راست و دروغ، ماست ودوغ، هر چه هست 

به نام ارتباط شرق و غرب، تألیف و طبع شود و مردم ایرا  گاا  کنند که شوقی، دنیا را گرفاه و کاابی 

روابط شرق وغربش هم درست کرده و در نایجه نه مسلاین در فکر مقاومت باشند، نه بهائیا  اغنام از 

  امر قع آرامش  وسکوشیر و پشم داد  ، کوتاهی کنند و الیافی اینکه قبل از یونس خا  این قبا را در مو

آ  روز و آیای امروز، دوخاه بودند که برود اروپا و برگردد و یا یک دساه دروغ و حقه ، به قامت آواره  

بازی وحای پیش از آنکه او از سفر بیاید و سوغات دروغ بیاورد، خودشا  شروع به نشر دروغ های مقدر، 

افندی فرمودند که آواره به قدری موفق شده که کرده بودند چنانکه حسین کهربائی گفت: آقای شوقی 

تبلیغ شفاعی کفایت نداده، با رادیو تبلیغ می کند وشبی چندین هزار نفر صحبت او را شنیده هاا  پشت 

دساگاه رادیو تصدیق می کنند     اما آوارۀ بدبات سرسات، یک کلاه از این حرفها را تصدیق نکرده ، 

ماه در لند  هشت نفر بهائی دیدیم که آنها هم، خدا  2اند وما در مدت  گفت : شوقی افندی دروغ فرموده

می داند، مأمور از کجا بودند و برای چه تظاهر به بهائیت می ناودند ویک نفر دخار خانه مانده بی شوهر 

 که به اسم، دخار بود، مبادی و آ  هم عاقبت نگذاشاند که به فیوضات تبلیغ برسد 
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دند از آواره، آبی گرم نشد بلکه بازارِ بابی سرد شد به درجه ای که خودش هم بر خالصه پس از آنکه دی

ضد امر کار بست و غفلت های چند ساله را جبرا  خواست و آ  بی وفا وفای به ملک وملت را بیش از 

 وفای به  بهاء و عائله شکم پرساش اهایت داد، الجرم دکار یونس خا  را که می دانساند به دساور عال

می کند و چو  آواره بی وفا نیست ، برانگیااه به اروپا گسیل داشاند و نایجة سفر او، کااب ارتباط شرق 

وغرب شد  ولی انصاف را نباید از دست داد این دکار بزرگوار   اگر عادا کااب را به این خوبی نوشاه 

خلداهلل ملکه، احدی را ، راه به  برای این است که اگر فردا آنچه را می خواساند نشد واقادار دولت پهلوی

این ترهات ندادند و باالخره با سیاست بی طرفی ومالیم این جاسوسا  اجانب را به جای خود نشاند، آ  

وقت آقای دکار بیایند و بگویند: من هم خدمت خود کرده و نوشاه ام که در فال  شهر یک نفر ودر فال  

ده بودند آ  هم، یکی مرا نجست و یکی هم، من او را نجسام و مالکت دو نفر بودند که اسم بهائی را شنی

 حساب این مالکت پاك شد؟

 وجاهای دیگر را هم که آب و تاب داده ام، عقال می فهاند خبری نبوده زیرا آخرش گفاه ام : 

 «نشساند وگفاند و برخاساند           پی مشورت محفل آراساند» 

وبه عالوه عکس هائی که گرفاه و در این کااب درج کرده ام به حساب باریک سرشاار یکصدو نود نفر 

را نشا  می دهد که نود نفرش مکرر است یعنی در این عکس هست و در دو سه عکس دیگر و یکصد 

ای ایشا  را ن نفر دیگر را که بهائی واناود می شوند در جاهای دیگر گفاه ام که اینها زبا  ما و ما زبا 

تبادل فکر می کردیم و این معلوم است که دین نای شود، شاید گفاه « اهلل ابهی» فهایدیم و تنه به کلاه 

یعنی صبح بایر(  Goodmorningبه جای گودمرنینک ) « اهلل ابهی »اند به آ  ها که : به این آقا بگو 

ه ام که : ای مردم بروید عقب کارتا  ، قبول دارد  پس باالخره من در این کااب خدمت کرده وفهااند

مردم اروپا دین دو هزار ساله شا  را رها کرده اند، دیگر چه کار به دین تازه، آ  بروید نا  پیدا کنید، 

هم دین ایرانی دارند، اصال ایرا  را معلوم است تا قبل از سلطنت پهلوی چه طور می شناخاند، این مردم، 

رید، با فرض این که، این صد نفر که در عکس دیدید و جاعیت بهائی اروپا را چرا این قدر ساده و زودباو

تشکیل می دهند، راسای بهائی باشند، چه نایجه دارد؟ چه کار می تواند کرد؟ ششصد میلیو  مسیحی، 

جدی پول ها خرج کردند که مردم شرق را مسیحی کنند کسی گوش نداد زیرا یامردم دین الزم ندارند یا 

زم دارند، دین محکم ماین حکیاانه ای چو  اسالم را رها ناواهند کرد، هاانطور که هر کس در اگر ال
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غرب مسیحی مانده دین مسیح را از دست ناواهد داد وهرگز عقب ترهات بی معنی بهاء ناواهد گشت 

 اگر چه سوابق بهاء را نداند.

وسی، کار به جائی رسید که این هم در اما اگر گرفت و فردا روی این تذبذب ها) نفاق ها( وخدمات جاس

سایة یکی از دول اساعااری، ولو خودشا  آ  را برانگیااه ومساره می کنند، باالخره دینی شد و توانساند 

آقای دکار هم قدم به میا  گذارده ، بادی به از جهل مردم شرق، به ویژه ایرا  اسافاده کنند، آ  وقت 

ب کااب شرق و غرب و حای برای هر جالة مبهم خود هم، تعبیری پیدا سبیل می اندازد که : این منم صاح

می کند که آنجا مقصودم چنین بوده و اینجا منظورم چنا ، اگر باور ندارید ببینید نوشاه ام در فال  مالکت 

 یمن دو نفر را می شناسم و نگفاه ام هاین دو نفر بودند و درآنجا نوشاه ام که جاعی از احبای برلین، یعن

خیلی بودند، اینها چند نفرشا  بودند که من دیدم و حای در محفلی که عکس آ  را درج کرده ام  و هاه 

کس می بینند، دوازده نفریم که شش نفرش من و رفقای ایرانی هسایم و شش نفر دیگر که معلوم نیست 

دست نداده ، نگفاه ام چند به چه حیله فریبشا  داده و عکس از آنها گرفاه ایم، در آنجا هم ابهام را از 

نفر بودیم، بلکه گفاه ام پانزده شانزده نفر از احبای آنها، جاع شدند  آخر من که می دانسام درحضورم 

شش نفر نشساه اند چرا گفام پانزده و شانزده نفر برای اینکه ابهام و به عبارت دیگر حیله که وسیلة 

، سهوا این کااب را به این رسوائی نوشاه، شهداهلل هر اغفال جهال است از دست نرود. واگر آقای دکار 

عاقلی می فهاد که کار به درجه ای خراب بوده که دکاری که برای خدمت به دلیل اینکه در چند مورد 

آنقدر از گرانی اروپا شکایت کرده که هر ابلهی می فهاد یعنی خرجی کم است ویا اینقدر نظرتنگ بوده 

ز شیشه کرد  خو  بیچارگا  ) یعنی فصِد { به دست آورده در طی هاچو سفری که با آ  هاه دولای که ا

که می گوید برای وجدا  و روحانیام اخایار کرده ام، سان از مادیات گوید و شکایت از گرانی نا  و پنیر 

 کند یا فرضا کاکائو و شیر  

ب یید با مردم دیگر است، تا کااخالصه این اشاباهات که از قلم دکار سرزده معلوم می شود که هاه جا تأ

در وجودشا  اثر نکند وبفهاند با هاه ماست مالی هائی که شده باز از قلم مؤلف مطالبی جساه که بازار 

 رونق را شکساه

 حرف  حق را بر زبا  جاری کند               چو  حقیقت  را  خدا  یاری  کند
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هر به محفل روحانی طهرا  به طور راپرت نوشاه وبا اما طرز ومبنای کااب برمراسالتی است که شهر به ش

عکس هائی که گرفاه می شده، فرسااده ودر این طرز و روش، هم برای ما راه سان باز است، هم برای 

مؤلف می تواند بگوید که در این کااب من، جعل و تصنعی نیست زیرا من این کااب را برای هدایت مردم 

دهم، بلکه خواساه ام این را در طبقِ احباب ، نهم }بنهم{ و آنچه نوشاه ام ننوشاه ام که آ  را آب و تاب 

حقیقت واقع است اما برای ما راه سان باز است برای اینکه ما خود اهل بایه بوده می دانیم مُبلّغ فقط 

نظرش به خشنودی محفلیا  است، هر چه باواند آب می دهد که اهل محفل خرسند شوند و گفاار او را 

ماحد الاال  کرده، در اقطار اناشار دهند از این است که هر مبلّغی اگر ناواند حای یک نفر را تبلیغ یک 

ر نفوس الحاداهلل اساعداد د» کند ناچار می شود که به طور سربساه ماشبث به اینگونه جاالت مبهم شود:

 شد و به طوری که حضرت مهیاست مناهی هنوز ماده نرسیده است تا نشار زده شود عجاله عالج مقدماتی

مولی ارواحناه فداه  فرموده چو  نسیم سحری عبور ناائید و یقین کنید که هاانا عبور شاا مفید است و 

وقای نایجه خواهد داد به آ  دساور آساانی عال شد و چند روز بذری افشانده شد تا فضل الهی چه کند، 

 .«برویاند یا بسوزاند 

حاصل می شود که به موجب تصریحات دکار، که در هاه مراسالتش کرده  پس از هر دو نظر این نایجه

است در هر شهری یکی دو نفر وهر جا خیلی مهم بوده پانزده شانزده نفر) که گفایم شش نفر بوده اند( 

مالقات ناوده و ریشاندی به آنها کرده، آنها هم یا به سادگی خود، به ریش گرفاه اند یا مثل آ  را به 

بی مشورت مجلس آراساند » بانده اند و نایجه هاا  شده که دراخر مراسلة خودش نوشاه ریشش چس

وباقی دیگر هاه آب و تابی است که شا  هر بهائی وبابی است تا خود را « نشساند و گفاند و برخاساند 

 بور) خیط( وچشم خویش را کور، قلاداد نکرده باشد.

 اهم مسائل وام الرسائل

 8دکار یونس خا  به محفل طهرا  مندرجة در کااب ارتباط شرق و غرب ) یا اخاالط اینک عین مراسلة 

کااب شروع شده و حکم  براعت اساهالل دارد و ما به هاین  5نفر غربی( که در صفحه  2نفر شرقی و 

یک مراسله ای که ام الرسائل است و ماضان اهم مسائل قناعت ناوده با بعضی جزئیات دیگر درج ناوده، 

 ان را خاتاه می دهیم.س
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 توضیحا هر جاله که بین هاللین ) پراناز ( دیده شود کالم مؤلف است و بقیه از دکار.

 5256تیرماه  57پاریس فی 

 روحی لادماتکم فی سبیل اهلل فدا –محفل مقدس روحانی شید اهلل ارکانه 

مالقات امه البهائیه ) ( مادام اول ورود به این شهر احواالت را بر سبیل اجاال مغروض داشام و بعد از 

دریفوس ) یهودیه است ( احبای عزیز این جا را ، گاهی منفردا وگاهی مجااعا زیارت کردم ) تاامشا  

دوازده نفرند که رؤساء برعقیده و ایاا  دو نفرشا  شهادت داده ده نفر دیگر را بی ایاا  و ماظاهر ریائی 

مسارمیلز ) این شاص را نگارنده در لند  مالقات کرده کامال تشایص داده اند( ضانا مناظر ورود جناب 

می شناسم که ابدا نظر مذهبی ند ارد و یک رابطه سری با بعضی از ناایندگا  در مجاع اتفاق ملل دارد 

وبرای کارهای غیر مساقیم   و خیلی مضایقه دارد که کسی سات او را بشناسد .       ) آواره ( بودم که پس 

کارشا  از لند  به پاریس تشریف بیاورند و احبای اروپائی دیگر هم از اطراف آمده حاضر شوند از انجام 

تیرماه  51تا آ  مجلس معهد منعقد گردد ) ( و الحادهلل هاین طور که مقرر بود روز ششم ژوئیه مطابق 

سر ساعت معین به  دو ساعت قبل از ظهر تاام آقایانی که از انگلساا  و آلاا  و امریکا آمده بودند در

اتفاق احبای ایرانی در خانة امه البهاء مادام دریفوس حاضر شدند، هاین که هاه جاع شدند چو  بسیاری 

از آقایا  ظاهرا یکدیگر را نای شناخاند چند دقیقه صرف معرفی یکدیگر شد و بعد مشغول به تالوت 

 آیات و مناجات گردیدند.

 بیش از دو زبا  نای دانساند لهذا برایایسای صحبت شود وبعضی چو  چهار زبا  ماالف در اینجا می ب

اینکه از کیفیات روحانی هاه را مسافیض ناایند لهذا به چهار زبا  مناجات و آیات تالوت شد یعنی در 

اباداء امه البهاء یک لوح غرائی   که به افااار تاام اماء الرحان دنیا نازل شده بود به فرانسه تالوت ناودند 

این که هاه حاضر شدند و مجلس منعقد و رسای گردد بنا به خواهش تاام حضار این عبد، مناجات ه

عربی قرائت ناودم } خیلی مرحات فرمودند { وبعد مسار میلز مناجاتی به انگلیسی خواندند و بعد از آ  

رانسه ( مناجاتی به فمیس کنسول شوارتز ) ز  است( مناجاتی به زبا  آلاانی و بعد مادام دریفوس ) دوباره

تالوت ناودند در این مجاعی که ناونة ارتباط شرق و غرب بود سرور ونشاط و روح و ریحات غریبی 

حکافرما گردید مثال از تالوت مناجات به زبا  آلاانی ظاهرا که بنده هیچ نای فهایدم به درجة کیفیت 
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هم هاین را گفاه که آخوند مال ناربوق  روحانی احساس کردم که حقیقه بی اخایار شدم) خاله باجی خانم

به قدری خوب روی منبر وعظ کرد که حظ کردم گفاند از چه مقوله ای بود گفت مطلبش را نفهایدم 

 هاینقدر می دانم خیلی خوب بود   (

واز اینجا می فهام که حضرات هم که معانی مناجات عربی بنده را نفهایدند به چه اندازه سرمست 

خودتا  درست، اما قیاس باطل است ( الباه انجان مقدس کانوش طهرا  را در نظر دارید گردیدند ) حظ 

و کیفیت روحانی آ  مجلس را هرگز فراموش نای فرمائید حاال از آنجا قیاس کنید ) عرض شد قیاس 

کای لباطل است ( که در مرکز اروپا در بحبوحه  دنیای پرحیله و ریا) مانند سوسیاة شاا( در قلب چنین ما

که شئونات مادی برهر چیز غلبه دارد ) شاا که مادی نیساید نه شاا و نه ماالسین ارزاق و نه موالی شاا 

شوقی افندی ( یک چنین مجلس پرروح و ریحانی که نظیر آ  در عالم دیده نشده است ) بلی دیده نشده( 

با  ین اشااص که در جایع شئو چه کیفیت  پرمسرتی در وجود انسا  تولید می کند ) در اغنام بیشار( ا

یکدیگر به کلی بیگانه بلکه دشان بودند ) هنوز هم هساند وعنقریب اثرات آ  را خواهید دید که به این 

حرف ها یگانه نای شوند و این سانا  شاا در جها  سیاست و اقاصاد چو  طنین ذباب) مگس( و ذباب 

نه می شوند به طوریکه قلب و فؤادشا ) قلوبشا  ( منجالب است ( چگونه یک دل و یک زبا  ومالص و یگا

مرآت ) آینه( تجلیات رحات الهی می گردد) مرآت را نای َشناسید ( سبحا  اهلل آلاانی و فرانسوی ، 

فرانسوی و آمریکایی، امریکائی و آلاانی و انگلیسی و از هاة اینها باالتر اروپائی و امریکائی اتحاد و محبت 

( با ایرانی، این چه موهبت رحاانی است که عالم وجود را فرا می گیرد ) ای بیچارۀ ساده و  وداد ) مهربانی

نبوده در سایر طبقات هم مالقات های شش هفت نفری، ده لوح هرگز مالقات های افراد با جنگ وجدال 

بیست نفری آ  هم براثر یک حرف های ریشاندی ماضان جنگ و جدال نبوده، به قول مشهور 

ظرف شراب یا ظرف لوله دار برای وضو یا طهارت( مس و سفال هنگام گرو گذاشان معلوم می ابریق) 

شود ( ما که از عهدۀ شکرش برنای آئیم ) ناورده شکر نکنید که خبری نیست و هر چه از این گونه 

 اشکرها بکنید عین کفر است وعنقریب اهل جها  خواهند دید که شااها چقدر ابله بودید و چه کاله ه

برسرتا  رفاه و چه فریب ها خورده اید ویا عادا خیانت  کرده اید ( از حق می طلبیم ، توفیق عنایت 

فرماید که مقاضیات این ایام مبارك را اقال از دست ندهیم، باری به این ترتیب و با چنین روحانیت 

و بنده به  ء به فرانسهپرمسرتی مجلس رسای شد موضوع بحث را جناب مسار میلز به انگلیسی و امه البها

فارسی عنوا  کردیم و تبادل افکار شروع شدزبانهای ماالفه و صداهای ماعدده هر یک به نوبت خود به 
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نغاه سرائی مشغول شد  بعضی به یک زبا  بعضی به دو زبا  بعضی به سه زبا  صحبت می کنند تامطالب 

رخی هم به دو زبا  روح قناعت ناوده به و افکارشا  حالجی شود) جای حالج خالی( و مفهوم گردد و ب

تبسم و سکوت می گذرانند ) اگر چه عبارت لوس است ولی سکوت در این گونه مواقع دلیل عقل و خنده 

های تودلی برافکار ابلها  است خصوصا که اثرش به صورت تبسم از لب بروز می کند( حقیقه جای شاا 

ا که در مجاع مقدس، کنونش طهرا ، ادراك ناوده بودید، اولیای رحاانی خالی بود تا آ  لذت روحانی ر

ده برابر آ  را در پاریس مشاهده فرمائید این جلسه اول تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه داشت و یک 

قسات مهم مطالبی که پیشنهاد شده بود خاتاه یافت و تصویب گردید وجلسة ثانی از ساعت چهار و سه 

مید و جایع مطالب از دل به زبا  آمد و از زبا  به صورت تقریر و بیا  جاری ربع بعد از ظهر به طول انجا

شد و در فضای امکا  مناشر گردید و خالصة آ  از قلم منشی مجلس به کاغذ نشست ) خیلی مطالب 

مهای است وعبارات حکیاانه ) ( وصورت تفصیلی آ  را بعدها به موقع خود مالحظه خواهید فرمود، اگر 

نااز نه رکعای بها بعد از شصت سال فرا رسیده موقع مذاکرات شاا هم هر چه بوده، خواهد  موقع بروز

رسید و اال وعدۀ هر دو در قیامت اخری است ( جلسة سیم روز هفام ساعت پنج منعقد شد مطالب گذشاه 

شود در تحت مطالعه و دقت درآمد و حک و اصالح شد ) مثل حک و اصالح هائی که در محفل طهرا  می 

مجلس خاتاه  6؟( و هیئت مدیره معین و مسلم شد و تعقیب امور به اخایار آنها تفویض گشت وساعت 

 یافت.

این بود ترتیب مجلسی که به اخاصار عرض شد حاالمی خواهیم بدانیم موضوع شور چه بوده است : اوال 

به  نزدیک، قناعت نای کنند باید بدانیم که غربی ها هاین طوری که در امور دنیائی و علای و صنعای به

اموری که در اطراف آنهاست، اکافا ندارند بلکه می خواهند به نقاط دوردست دست اندازی ناوده کار 

زمین را تاام کرده  به آساا  بپردازند هاین طور هم احباب در کارهای امری کارهای عاومی و مشاغل 

خوش( رحاانی را می خواهند عاومی کنند تبلیغ و  بین الاللی را مایلند انجام دهند نشر نفحات ) بوهای

 نشر نفحات است.

در عالم مثال ما هم ده سال قبل کیفیت کانونش را نای دانسایم یا قادر بر اجرای آ  نبودیم حاال ملافت 

شدیم که وسیلة بسط و توسعة تعالیم الهی) یا میرزا خدا( منوط براینگونه امور است، احبای غرب هایشه 

نظرشا ، کار بزرگار از اینهاست چه که وسائل ایاب و ذهاب هم بیشار موجود است و میدا  منظور 

http://www.bahaismiran.com/


                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 www.BahaismIran.com              

 181 

فکرشا  هم مثل میدا  اقدامشا  وسیع است لهذا در صدد برآمده اند که تعالیم الهیه را عاومیت بدهند 

آرزو  ت اینو دساور تعالیم را در جاع اقالیم یکسا  کنند ) آرزو به دل جوانا  عیب نیست چهل سال اس

را دارید و دارند ولی کسی گوش نداد خصوصا در این دوره که روز به روز براباذال این ترهات افزوده می 

شود ( وهر چه را در کاب امری ماصوصا در کااب اقدس نای فهاند به وسیلة هیئای که کافی و وافی 

نذکر  اگر از سر تعلیم انا نساحی ا  باشند، بدین تعالیم الهی پی برند ) اگر پی برند، پی می برند ویژه

حکم الغلاا  در حق امارد و از جزای نقدی نه مثقال طال در حق زانی و از اذ  در ازدواج محارم از خواهر 

و دخار و غیره با اساثنای ازواج آباء که در اقدس به مفاد قد حرمت علیکم ازواج ابائکم حصر شده آگاه 

نیز باشاا هاراهی ناواهند کرد ( از تقالید ) تقلید ها( جنسی و وطنی شوند هاا  چند نفر تا هاین حد 

) منشاء خیانت شاا هاین است ( ونژادی ، دست بردارند و احبای ملل و ادیا  ماالفه اروپا در اجرای اوامر 

و احکام، ماحد الشکل و یکسا  باشند اینکه به این درجه مایل و مشااقند که وسائل ارتباط شرق و غرب 

زودتر وبهار فراهم شود برای این است که مقصود ومنظور اصلی، از عالم فکر به عالم عال درآید به 

اصطالح ما تعالیم الهی را می خواهند عالی کنند تا یک ناونه در دست داشاه باشند که از حرف باالتر باشد 

ه عالم نند به ملل ماالف) جز حرف در این بساط چیزی نیست و از نیسای هسای به دست نیاید( که باوا

موجودیت خودشا  را اعال  کنند ) اگر در ظل امر بهاست موجودیت خود را از دست خواهند داد( از قبیل 

مسائل در این مجاع طرح شد وتصایاات آ  گرفاه شد که جزئیات آ  را به این مااصر نای توانم عرض 

می فرمودید و برسرهیچ، اینقدر رودۀ دراز را، کنم) الحاداهلل که نای توانید کاش از این هم مااصرتر 

پیچ نای دادید( کوچک ترین نایجة این مجلس هاا  ارتباط شرق و غرب  بود که به این سهولت از ماالک 

ماالفه آمدند و مطالب مهاه ای را طرح ناوده به اتفاق آراء اخذ رأی کردند وبه عبارت اخری بی مشورت 

 اند وبرخاساند ) یعنی جز حرف چیزی نبود.( مجلس را آراساند نشساند و گف

 قربا   شااها  یونس ) اناهی(         

حال ای برادرا  ایرانی پس از مطالعة بیانات آقای دکار یونس خا  دقت فرمائید آیا الفاظ وکلاات  حق 

ندارند که در دیوا  عدل الهی از شَرّ اینگونه مبلغین بی حقیقت بهائی پناه به خدا برده نجات خود را بطلبند 

فاظ می خواهند رعب در دل مردم بیندازند ببینید  چقدر مردم را گول خور تصور ناوده اند که با این ال -؟ 

که ما ارتباط شرق و غرب را فراهم کرده ایم در صورتی که اگر هاین مراسله هم راست باشد } در عین 
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اینکه هزارا  از این مراسالت به دروغ وجعلِ صرف نوشاه و نشر کرده اند و بعد معلوم شده که تا آ  حد 

باالخره نایجه این است که یونس ایرانی و شاید یکی هم علی  هم خبری نبوده {، فرض کردیم راست،

محاد ایادی که به مسیو آلبرت خود را موسوم کرده این دو ایرانی با دو نفر آلاانی یک نفر انگلیسی دو 

نفر فرانسوی یک نفر آمریکایی و با فرض محال عده شا  رسید ه  به ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر و آنها 

اع شده هاین حرف هائی را که دکار یونس نوشاه گفاند  و تصایم  هم گرفاند وبه  قول گرد هم ج

 آیا این ارتباط شرق وغرب است ؟  –نشساند و گفاند و برخاساند  –خودش 

نفری حل شد؟ آیا اخایار شرق در دست یونس و اخایار  غرب در  55آیا هاة قضایای ملل به این مجلس 

 دست مادام دریفوس بود ؟

 )لاحرره ( 

 نه  عجب گر ز  ثکلی)ز  فرزند مرده( بزند قهقهه فاش

 نه   عجب   مرد  عزب،  گر  که   بگرید   به    زفاف                                                                      
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 رانيا در تيبهائ ینترنتيا گاهيپا

 :ما با ارتباط
bahaismiran@bahaismiran.com               
bahaismiran@gmail.com 
info@bahaismiran.com    
bahaism1@yahoo.com 
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