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چون بين بهائيان و يزيديان اشتراک مررام و مشرابهت مسرلو موجرود اسرت ايرن 

 نگاريم.  تاريخچه را براي بيداري برادران اسالمي خود مي

از جمله اموري که اين دو فرقه را به هم مشابه کرده انتظار استقالل و سرلطنت 

کوشرند کره مشرايخ خرود را بره ست يزيرديان مرياست زيرا هفتصد هشتصد سال ا

سلطنت برسانند و بهائيان هرم صرد سرال اسرت انتظرار سرلطان بپران را دارنرد کره 

 هيچ يو به جائي نرسيده است و نخواهند رسيد.  

قبل از هر چيز بايد دانست که کرد يزيدي منسوب به يزيد بن معاويه و يزيد بن 

انررد ده و نيسررت کسرراني کرره تصررور کررردهعبرردالملو و ديگررر از امرررا  امرروي نبررو

اسررتقالل طلبرري اکررراد از ايررن جهررت اسررت کرره يررو وقترري آنهررا امررارت و سررلطنت 

انرد ايرن تصرور اند و به يزيد بن معاويه و يزيد بن عبدالملو منسروب برودهداشته

ي کرد هيچ يو منسروب بره امويران نبروده به کلي خطا است و از طبقات مختلفه

انرررد مگرررر در جنررره صرررليبي کررره يرررو نفرررر طنت نبرررودهو هررريچ گررراه داراي سرررل

دار شرد و در آن موقرع هنروز الدين ايروبي امرارت لشرکر مسرلمين را عهردهصالح

مذهب يزيدي پيدا نشده بود و بعد از آن هم کسي از ايرن سلسرله سرلطنتي نداشرته 

انرد و اميره هريچ گونره ارتبراطي نداشرتهي بنيو مخصوصا با يزيد نامي از سلسله

رائب امور اين است که يزيد مسند اليه اکراد از کرد يزيدي شخص معينري از غ

از افراد بشر نبوده و نيسرت و حتري ايرن تصرور هرم اشرتباه اسرت کره يزيرد نرامي 

ها افتاده و مؤسس مذهب ايشان باشد و خطاي سيم شهرتي است که بر سر زبان

ي ن يزيد است؛ همهاند و مراد از شيطاي يزيدي شيطان پرستاند که طايفهگفته

اينها تصوراتي است موهوم و آنچه را نگارنده پس از کنجکراوي بسريار اعرم از 

ي کتاب تاريخ و سير و مجالت عربري يرا مالقرات برا مشرايخ هرر طبقره و مطالعه

 گنجاند و من هللا توفيق.تحقيقات عميقه بدست آورده در خالل اين سطور مي

 يزيد وصف است نه اسم 

 يزيد وصف است نه اسم و مشتق است از ايزد!  

 و تشتق تسمية  »کند ي قاهره چنين وصف ميي المقتطف منطبعهدر مجله
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الکرد اليزيدي علي ما اجمع عليره علمرا  التراريخ مرن کلمرة )ايرزد(  -هذه الطائفة 

بالعبادة و هي تطلرق علري المالئکرة التري تتوسرط الفارسية االصل و معناها خليق 

يعنري علمراي « بين هللا و البشرو في اعتقاد اليزيدي انهم من اتباع تلرو المالئکرة

ي گذاري اين طايفه به کررد يزيردي از کلمرهاند بر اينکه نامعلم تاريخ اتفاق کرده

ي کننرده ي عبادت و ايجرادايزد است که اصلش فارسي است و معني آن آفريننده

انرد شود بر فرشتگاني که ميان خدا و آدمي واسرطهپرستش است و آن اطالق مي

ها اعتقاد دارند که ايشان از پيروان آن فرشتگانند و از اين رو خرود را و يزيدي

انررد يعنرري ايررزدي: پررس کرررد يزيرردي يعنرري کرررد ايررزدي و ايررزد هررم يزيرردي خوانررده

ه نررام خرردا اسررت غلررط اسررت بلکرره نررام انررد کررخبررران گمرران کررردهبدانگونرره کرره برري

ي خالقيت دارند فرشتگان است منتهي فرشتگان مخصوصي که در عبادت جنبه

و بايد دانست کره ايرن عقيرده واگيرره و اقتبراس اسرت از عقائرد زرتشرتيان باسرتان 

اند بلکه زيرا آنها هم بطوري که مرکوز ذهن عامه است ايزد را نام خدا ندانسته

ر آثار مذهبي ايشان نام خدا اهورا مزدا است و ايزد و يرزدان بنص اوستا و ديگ

ي پرسرتش و در آن هرم دو تعبيرر اسرت نام فرشتگان است منتهي فرشتگان ويرهه

يکي آنکه فرشتگان بذات خود در خور پرستش باشرند ديگرر آنکره بنردگان را بره 

رد انرد پرس در معنري کري نيرروي پرسرتشپرستش وادارنرد و در حقيقرت آفريننرده

 ي خويش را از کيش باستاني ايران گرفته است.ي عقيدهيزيدي ريشه

 تاريخ پيدايش يزيديان 

باتفاق علماي علم تراريخ پيردايش ايرن مرذهب در قررن پرنجم اسرالمي بروده امرا از 

غموض و معضالت تاريخي آنچه تاکنون به خوبي حل نشده اين است کره غالبرا 

باطلرره ماننررد يزيررديي موحررديي درزيي  مررذاهب مختلفرره و آرا  متشررتته و عقائررد

هرراي کوچررو بنررديي بکتاشرري و بسررياري از ايررن قبيررل کرره اسررالم را برره دسررتهنقررش

کوچررو منشررعب سرراخته همرره در قرررن پررنجم و ششررم در خررالل جنرره صررليبي يررا 

اندکي بعد از آن در همان اراضي که جنه صليبي بر پا بوده و برين مسرلمين و 

و پيکررار در جريرران برروده پيرردا شررده ماننررد  مسرريحي اخررتالف و افتررراق و جنرره



سوريهي لبناني فلسطيني عکاي موصرلي شرامات و کليره نقراطي از خاورميانره کره 

هرراي صررليبي برروده و بررراي شررخص متفررتن ايررن تصررور ي جنررهمرکررز و بحبوحرره

کرررده و هررر هرراي اجانررب از هررر جانررب تحريررف مرريآيررد کرره شررايد دسررتپرريش مرري

 زکاري را بر ايجاد مذهبي جديد و القا   تقوي و مستعد ناپرهيشخص بي
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پرداختره و الشرو داشرته و از ايرن راه بره تضرعيف اسرالم مرياي شديد وامريفتنه

سررر پيرردايش ايررن گونرره مررذاهب فاسررده همررين برروده و هنرروز هررم هسررت و اشررخاص 

تند و اند و هم اکنون هسها شوند هميشه بودهوجدان هم که آلت اين گونه بازيبي

اش مذهب باب و بها  و اگر چند صباح ديگرر پائيرده برود راه کسرروي هرم نمونه

 شد.جزو آنها مي

 مؤسس مذهب يزيدي 

ي باعردري اي از قراي موصل موسوم به قريرهيکي از مشايخ متصرفه در قريه

انرد و شرايد اين مذهب را اختراع کرده در تراريخ نرام آن شريخ را )عرادي( نوشرته

 است که جاي اسم را گرفته است.  عادي لقبي 

ي باعردري طلروع کررد و ايرن مرذهب را برا رسروم و مجمال شريخ عرادي از قريره

عاداتي که در شرف ذکر است تأسيس نمود و در همان قريه مدفون شد و گويند 

ي باعرد يرا باعردري زيارتگراه کردهراي يزيردي هم اکنون قبر شيخ در همان قريه

ان طلوع کرد و اساس شيخ را ترروي  و تکميرل نمرود است و بعد از او مير مير

و قبر او نيز در همان قريه در جوار قبر شيخ است و باز آنچه نگارنده استنباط 

کند قسمت عمرده از مرذهب يزيردي مرهرون اقردام چنرد ترن ايرانري اسرت زيررا مي

 مير ميران مسلما ايراني بوده )ولي غير از مير ميران از سلسرله شراه نعمرت هللا

ولي است( و نام مذهبشان يزيدي هم گفتيم که به قرول جمهرور مرورخين از ايرزد 

ي اينکرره ايررزد و يررزدان خررالق و موجررد عبررادت فارسرري مشررتق اسررت و نيررز عقيررده

است از عقائد پارسيان باستان اقتباس شده و ايرن کمرال بردبختي اسرت نره افتخرار 



مروت و اسرمعيلي مطلرق اعرم ي الکه بايد هميشه مذاهب باطله مانند الحاد مالحده

از... يا شعب ديگر آن و مشعشعي و شراه يوسرفي و بيراني قرديم و بيراني جديرد و 

هايشان از ايران طلوع کند و حتي مذهب دروز لبنان بابي و بهائي با خرده برده

و کرد يزيدي سليمانيه و ديگر جهرات بره شررکت چنرد ايرانري تأسريس شرده باشرد 

ان و هندوسررتان هررر روز خرردا و پي مبررر و امررام و زيرررا هررر کشرروري ماننررد ايررر

ي آن سرر برر آورد هرگرز روي اتحرار و رهبر و مرشد و مرادي از يرو گوشره

 ي بيگانه فراهم است.  بيند و همواره وسيله براي استفادهاتفاق را نمي

اما آنچه سبب شده است که بعضي از مرورخين اشرتباها کررد يزيردي را بره يزيرد 

اند اين است که مير ميران قسمي حکومت داشته و تا حدي ت دادهبن معاويه نسب

 سياستمدار بوده بر خالف شيخ عادي يا با عدي که متصدي امور روحاني  
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برروده و در سياسررت هرريچ گونرره دخررالتي نداشررته مجمررال پررس از آنکرره ميررر ميررران 

ي بره تطرف هرم اشرارهسياستمدار شد بعضي او را به آل يزيرد نسربت دادنرد و المق

ايي باشرد کره کررد يزيردي را هرواي اين مطلب کرده است و شايد اين اولين وحله

استقالل بر سر افکنده و متردرجا در طبقرات ديگرر از اکرراد سررايت کررده و در 

هر قرن به نوعي اين مدعا جلوه کررده و از طررف مرأمورين يرو دولتري تهيري  

ي که اغلب طبقات اکراد بدان موصوفند و اند ولي بدون شبهه خشونت اخالقشده

بنردي بردان هم چنين سخافت عقائدي که طبقات ديگر از آنها مانند يزيدي و نقرش

داننرد و از وادي تمردن هرزاران پابندند و رؤساي خرود را معبرود باالسرتحقاق مري

مرحله دورند هرگز استقاللي به ايشان نخواهد بخشيد مگر اينکه با علم و تمردن 

همرراه شرروند و فرهنره خررود را ت ييرر دهنررد و افرراد را بررا معرارف بهتررر و دنيرا 

تري بار آورند شايد پس از يو قرن در وضعيت ايشان ت ييرري پديرد آيرد و تازه

اال امروز با حاالت حاضرشان جرز اينکره آلرت مفسرده باشرند يعنري ايشران تلفرات 

اکرراد پشرت معرکره  بدهند و ديگران به طور غيرر مسرتقيم اسرتفاده ببرنرد و کراله

ي ديگر نخواهند برد خدا کند بيدار شروند و بفهمنرد و مقصرد خرود را بماند نتيجه



جهرت خرود را زحمرت ندهنرد کره بره قرول شرراعر. از راه ديگرر تعقيرب کننرد و بري

داري( برراز هررم زيررادتر از حررد لررزوم برره بررري و زحمررت مررا مرري)عرررض خررود مرري

شرته در شناسرائي شرئون يزيرديان سرخن حاشيه رفتيم و اکنون به متن تراريخ بازگ

 رانيم.مي

 پيروان مذهب يزيدي 

ئي از اکراد بودند و جز نام کررد يزيردي در ابتدا پيروان مذهب يزيدي فقط طبقه

سخن از يزيديان مطلق در ميان نبود ولري پرس از چنردي ايرن مرذهب در بعضري 

د )عينرا ماننرد ايي از نهاد ارمرن سررايت کرراز شعب نهاد سامي و اخيرا در عده

ايري از مسرلمين شريعه ويرهه از مذهب باب و بها  که نخست منحصر بود به عده

ي شيخيه ولي بعدا در افرادي از نهاد سامي و کيان يعني يهوديان همدان و طبقه

پارسرريان يررزد و کرمرران سرررايت کرررد( امررا مراکررز يزيررديان غالبررا حرردود حلررب و 

ديار بکر بوده و نيز قراي اروفره و  نواحي شام و ضواحي نصيبين و عينتاب و

ي ديگرر از خراک حران و وسعره و بيره جيو و فزان و صدها قريه و مزرعره

عثماني تحت نفوذ ايشان در آمده بود و جمعيتي در حدود يو کرور بره هرم زده 

بودند کره دولرت عثمراني از خرواب گرران بيردار شرده تشرخيص داد کره روا  ايرن 

يشرررفت ايشرران در نررواحي و ضررواحي مملکررت جررز گونرره مررذاهب در کشررور و پ

اي برره بررار نخواهررد آورد لهررذا بنرراي تعرررض گذاشررت و از زيرران و زحمررت نتيجرره

 هاي مختلفه به تضعيف و  راه
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تقليل ايشان پرداخت و اين اقدام چنران مرؤثر شرد کره همران قسرمي کره پريش آمرده 

ود از جمعيرت خرود را از دسرت بودند عقب رفتند و در مدت پنجاه سال صدي نر

الملل اول کره بعضري از دول خواسرتند از آنهرا بره نفرع دادند و پيش از جنه بين

ي آنها را بيش از پنجاه هزار نفرر نيافتنرد کره در مرزارع و خود استفاده کنند عده

قراي دشت شيحان و جبل سنجار از توابع موصل نسبت آزادي دارنرد و مراسرم 



کننرد کره پيرروان مرذهب مرا زيادنرد دهند و اينها ادعا مريمي مذهبي خود را انجام

ولي متفرقند در بين کردهاي ايران و عثماني و ارمنستان و ديار بکر و ماردين 

ترکيه و هللا اعلم که اين ادعا ترا چره حرد صرحت داشرته باشرد چنانکره بهائيران هرم 

برراده بالنسرربه اينگونرره ادعاهررا دارنررد مررثال در يررزد و همرردان و دهررات سنگسررر و آ

جمعيتشرران زيررادتر و تظاهرشرران بيشررتر اسررت معهررذا در هرريچ يررو از ايررن چهررار 

کنرد مرع الوصرف اگرر رسد يا از هزار تجراوز نمريشان يا به هزار نمينقطه عده

کنند کره در اينجرا عرده کرم اسرت و کسي گوش به ايشان بدهد ادعاهاي گزاف مي

نکه در هيچ نقطره بره قردر ايرن عمده جمعيت ما در شهرهاي ديگر است و حال آ

چهرار نقطره جمعيررت ندارنرد و در هرر شررهر و قصربه کره ايررن متراع وجرود داشررته 

کند و کم جائي است که عده بره صرد نفرر برسرد باشد از نه تا نود نفر تجاوز نمي

ي رسرمي آنجرا قلمرداد شرده چهارصرد مگر امريکا که موافق آماري کره در مجلره

واضررا اسررت کرره در آمريکررا برره آن وسررعت و  نفررر بهررائي موجررود اسررت و ايررن

جمعيررت ايررن عررده چهارصررد نفررر در حکررم صررفر اسررت و گرروئي روش يزيرردي و 

خرورد؛ و گوئي از يو سرچشرمه آب مريحقيقت و اغراقبهائي در تظاهرات بي

 همچنين در مخفي نگهداشتن اساس عقائد و احکام کتاب خود.

 حالت عمومي کردهاي يزيدي 

داننررد و آن را مقرردس کردهرراي يزيرردي زبرران کررردي را زبرران خرردا و انبيررا  مرري

البشرر تکلرم فرمرود و الرواح شمارند معتقدند که خدا به زبان کردي برا آدم ابريمي

تررر و شررايد عشررره را برره کررردي بررراي موسرري فرسررتاد و برراالخره بهتررر و مقرردس

نبرروده و نيسررت بررا تررر از زبرران و ل ررت کررردي هرريچ ل ررت و زبرراني در دنيررا فصرريا

وجود اين پابند حفظ و نگهداري آن نبوده به مجرد ورود در هر سررزمين خرواه 

ضرورت داشته باشرد خرواه نداشرته باشرد فروري زبران خرود را تررک و بره زبران 

کنند چنانکه در آسياي ص ير بره ترکري و در سروريه و عرراق اهل آنجا تکلم مي

انررد برره ل ررت هنرردو و اردو رفترره ي انگشررت شررماري کرره برره هنرردبرره عربرري و عررده

 متکلمند )تذييل( در اين حالت هم بهائيان با کرد يزيدي اشتراک حالت دارند  
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زيرا بها  هم پس از ورود به خاک عثماني خودش بردون ضررورت الرواح خرود 

را برره عربرري م لرروط مخلرروط سرراخت و پسرررش ميرررزا عبرراس برره ترکرري الکرري و 

ار ايررن پرردر و پسررر شررله قلمکرراري اسررت از فارسرري و ترکرري و اينررو الررواح و آثرر

دانم با داشتن يکي دو مريد کرد چون شيخ فر  هللا الرذکي الکرردي عربي و نمي

و شريخ محيري الردين الصربري الکرردي چرررا دو سره لروح کرردي جرز  آثرار خررود 

يرل اند چون آثار وحي و الهرام بهرا  غيرر از جبرئشو معلم نداشتهاند؟! بينکرده

يا روح القدس تابع تعليم. معلمين بشري هرم هسرت از قبيرل ابوالفضرل گلپايگراني 

در فررارس و محمررد مصررطفي الب رردادي در عربرري و علرري شرروکت پاشررا در ترکرري 

دادنرد )!( لهذا اگر معلم کردي هم جسته بودند چند لوح هم بره کرردي بيررون مري

راي اخالقري خشرن بروده اما اخالق کردهاي يزيدي آنچه ديده شده است ايشران دا

جررو ولرري متظرراهر برره مهررر و محبررت و نيررز در شررجاعت ايشرران سررخت دل و کينرره

ي پسرنديده محرومنرد بره قسرمي کره ترا گفتگو رفته اغلب برآننرد کره از ايرن سرجيه

دارنررد ولرري برره محررض اينکرره برره انررد نهايررت پررر دلرري را اظهررار مرريمقاومررت نديررده

ي کردهراي کنند و امرا قيافرهنشيني ميبمقاومتي برخوردند ميدان خالي کرده عق

العرين  -نويسد )و هم طويرل القامرة قروي الهامرة مسرود يزيدي صاحب المقتف مي

ايشان بلند باال و خروش بنيره سرياه چشرم  -محمر الخد کثيف اللحي ضعيف النهي 

هرا در گوئيم که بهائيو گلگون روي پر ريش و کم عقلند در پايان همين قدر مي

توان سخن گفت زيرا مسلم اسرت چنرد مسرلمان يرزدي جروال برا چنرد ن نميشاقيافه

تن يهودي همدان و زردشتي يزد و کرمران وحردت قيافره ندارنرد ولري در اخرالق 

اند که به قول مشرهور سريب اسرت و کرارد!! و گويرا به قدري با کرد يزيدي شبيه

انررد کرره هرراي کوچررو بشررري و صرراحبان مررذاهب باطللرره بررر ايررن سررجيهتمررام دسررته

ي هاشان پر است از ب ض و کينه نسبت به افراد و جماعاتي که عقائد سخيفهدل

انررد ولرري نظررر برره اينکرره قرردرت و ايشرران را نپذيرفترره و در بطررالن آن سررخن گفترره

ي خرود را اظهرار کننرد الجررم بره محبرت و حسرن جرئت ندارند که ب ض و کينه

اني بررراي بررروز ب ضررا  و کننررد و خرردا نيررارد روزي کرره ميرردرفتررار تظرراهر مرري

کشرند شحنا  ايشان باز شود آن وقرت اسرت کره چنرد نفرشران در شراهرود آدم مري

هاي شاهرود( يا مانند سلطان باروت کروب و چنرد ي بابيفتنه 324ي )در واقعه

سوزانند يا ذکررهللا گر را در کوزه ميتن اهل محفل روحاني در يزد محمد کوزه



برين مهراجرين روسريه انداختره در آذربايجران آتشري  و عبدالحق نامي خرود را در

 برد و باالخره اعمال اين عده  برافروختند که نمرود از آن شرم مي
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انررد در هررا بررودهگوينررد در ميرران بررارزانيبررا آن عررده از کردهرراي يزيرردي کرره مرري

مايرد ني اخير کردستان هيچ فرق ندارد و همه حکايت از ب ض دروني ميواقعه

برراي اينکرره چررا هيئررت جامعره دسررت از مرذهب رسررمي برر نداشررته و پيررروي از 

ي بيگانره پرسرتي و اند يا چرا مردم ميهن خرواه برا انديشرهعقائد پليد ايشان نکرده

 اند؟!فروشي ايشان همراه نشدهوطن

 ي يزيدي تشکيالت فرقه

ز امرور ي يزيدي تشکيالت مخصوصي است که برراي هرر امرر اتشکيالت فرقه

 مذهبي تشکيلي و هر تشکيل را رئيسي است.  

شناسند نه تنها شيخ عادي بلکه ي انبيا  ميشيخ اعلي است که او را در رتبه -1

هر کس به مقام مشيخت رسيده باشد الي يومنا هذا داراي مقرام نبروت اسرت ولري 

طرز اين نبوت مسکوت است از حيث اينکه آيا شيخ مهربط وحري و الهرام هسرت 

ا نيسررت و آيررا حررق تشررريع دارد يررا نرردارد همررين قرردر کرره شرريخ سررابق الحررق را يرر

تنصيص نمود بايد همه نبوت او را اذعان کنند و او امررش را اطاعرت نماينرد و 

حق چون و چرا ندارند و در اينکه او ت ييري در قواعد شرعيه ايشان داده باشد 

رود از کمرال گمران مريلم و بم نگويند و خالصه اينکه بايد مطيع صررف باشرند 

ي بهائيرت هرم وضوح الزم نباشد که توضيا شرود در اينکره بره قردري ايرن رويره

مخصوصررا بعررد از عبرردالبها  چنررين شررده برره قسررمي کرره از هررر کررس بپرسرري مقررام 

دهند زيرا شوقي چه مقامي است آيا نبوت است امامت است چيست؟ جوابي نمي

اند و مرا او را تنصيص و تعيين فرموده گويند سر کار آقادانند همين قدر مينمي

بايد از ايشان اطاعت کنيم يعني الزم نيست بدانيم چه مزيتي از ديگران دارد آيا 

مهبط وحي است آيا مظهر الهام اسرت آيرا وحري و الهرام موهروم اسرت و او خرود 



خداي حي قيوم است؟ اينهرا الزم نيسرت کسري بدانرد فقرط بايرد امرر او را اطاعرت 

چرون و چررا بايسرت پرذيرفت و چه بگويد ناموست را به من واگذار بريکرد اگر 

خالصه اينکه بايد گوسفند مطلق شد اين رويه را بهرا  برراي خرود ايجراد کررد و 

بعد ادامه يافت و تا نرامي از ايرن مرذهب کثيرف هسرت ايرن رويره برقررار خواهرد 

وده و در کروه بود و بدون شبهه در آن دو سال که حسرينعلي بهرا  در سرليمانيه بر

ي سررر گلررو کيميررايي پخترره ايررن طريقرره را از کردهرراي يزيرردي فرررا گرفترره و پايرره

دانيم در يزيديان به چه صرورت مذهب خود را بر آن نهاده و حقوقي هم که نمي

شود او به عنوان صدي نوزده از تمام مايملو اتباع به خود و مرن يقروم ادا  مي

 مقامه تخصيص داده  
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ي مرا ترا و به عقيده خود نام ابردي برراي ابنرا  و احفراد خرود پختره ولري بره عقيرده

هراي پختره در تنرور بيست سال ديگر که دنيا رو به تعليم و تعلم سير کند اين نان

خواهد سوخت اگرر چره بشرر جرنس عجيبري اسرت در سرهل القبرولي موهومرات و 

 صعب القبولي معلومات باري از اين وادي بگذريم.  

از رؤساي تشکيالت يزيدي پير يا کاهن است و او کسي است که امور نماز  -2

ي با آنها را در دست دارد و يقرين اسرت شريخ و روزه و عبادات و مسائل متعلقه

 دهد.  اعلي سهمي از واردات مذهبي را به او مي

فقير و او کسي است که بايد قبر شيخ عادي را خردمت کنرد )خرادم امرامزاده(  -3

و به عالوه بايد اين خادم امامزاده اطفال فقرا را تعليم دهد )از اين حيرث مرذهب 

يزيدي هزار درجه از مذهب بها بهتر است( مگر اينکه تعليم منحصرر اسرت بره 

 آداب مذهبي يزيدي.  

دگي دف و طنبرور اسرت کره مردايا خردا و مالئکره و قوال و کرار قروال نوازنر -4

ايرن کرار هرم بهرا   -مشايخ را بايرد بنروازد و مرردم را بره شرور و طررب در آرد 

اي که اش هم تمهيد کرد که چند وجديهخواست از کرد يزيدي تقليد کند مقدمهمي



نرره شررعر بررود نرره نثررر ابررداع کرررد ولرري پسرررش عبرراس صررالح نديررد و تررا حرردي 

ده نگذاشت جز به خواندن و کف زدن آن هرم در محرافلي خرالي از جلوگيري کر

اغيررار برره طررور ديگررر اعمررال شررود و پررس از مرررب بابررا از برريخ عرررب شررد و 

ترسيد يکباره صداي مردم بلنرد شرود ها را هم تقريبا منسوخ کرد زيرا ميوجديه

 که مذهب قوالي و مطربي ايجاد کرده است.  

ت يزيديان کوچو لقرب دارد کرار او از همره آخرين رئيس تشکيال -کوچو  -5

تررر و سررودش کمتررر اسررت زيرررا کوچررو مررأمور تکفررين و ترردفين و تلقررين مشررکل

هراي مرردم برا کوچرو اسرت تر اينکره تعبيرر خرواباموات است و از همه عجيب

هر کس هر خوابي ديده باشد بايد برود نرزد کوچرو و او خروابش را تعبيرر کنرد 

فرسرتد و گردد و تعارفي براي کوچرو مريخرم برمي اگر خير است البته شاد و

اگر شر است هم بايد صدقه بدهد تا آن شر از او دور شود! و به عالوه کوچو 

بايررد بررر سررر قبررر تررازه گذشررته بخوابررد و حتمررا آن ميررت را در خررواب ببينررد و از 

وضعيت او آگاه شده به بازماندگانش خبر دهد و بديهي است که هميشه ميرت را 

 بيند!!علي درجات بهشت ميدر ا

 اصول عقايد قوم يزيدي 

 چنانکه اشاره شد نزد عامه شهرت يافته که طايفه يزيدي شيطان را  
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پرستند و يکي از علل اين شايعه اين است که يزيديان اصول عقائد و اعمرال مي

شرررتياني انرررد ماننرررد وثنيرررهي زردمرررذهبي خرررود را از اقررروام و ملرررل عديرررده گرفتررره

اسرائيلي صابئيهي نسيطريهي متصوفهي شرامانيه و امثرالهم و از قضرا هرر چره بني

انررد ناپسررندترين قسررمت آن را کرره از فرررط را از ايررن قبائررل و طوائررف اخررذ کرررده

آميز بوده و نزد اقوام ديگر بره پسرتي و دنائرت انگيز و غرابتناشايستگي شگفت

انرد کره معجرب و مضرحو چنان پنداشتهعلم شده بود آن را انتخاب کرده و شايد 

بودن فالن عمل و عقيده کرافي اسرت کره يرو مرذهب اختراعري را رونرق دهرد و 



موجب روائي آن گردد پس خالصه اين است که چون مذهبي چنين که اصول و 

اي از عقايد سخيفه اقوام مختلفه باشد تأسريس شرود طبعرا تصرورات ارکانش نخبه

گررردد در حررالتي کرره پرسررتش شرريطان مررتهم مرري واهرري در اطرررافش زيرراد شررده برره

اي از هاي گوناگون که در دنيا وجود دارد عاقبت گوشهاقسام عبادات و پرستش

پرسرتي گرردد و شريطانآن به عبرادت آلهري و پرسرتش غيرب اليتنراهي منتهري مري

بررردان گونررره کررره مرکررروز اذهررران بعضررري از مرررردم اسرررت وجرررود خرررارجي نررردارد 

اي پي مبران را اي فرشتگان را و دستهبتان را و فرقه االمر اينکه گروهيغايت

ي تقرب الري هللا دانسرته ايشران را در عبرادات و قومي مراشد و مشايخ را وسيله

دهنرد و بکرم و زيرادي و ضرعف و شردتي سراحت مقردس توحيرد را بره شرکت مي

اي از پارسرريان حترري اهررريمن را سررازند چنانکرره طبقررهنرروعي از شرررک آلرروده مرري

انرد و يزيرديان اند و او را در آفرينش شريو يزدان ساختهي قربات دانستهلهوسي

هم يکي از آن اقوامند که در ظاهر خدا پرستند ولي در اين خداپرستي تصرفات 

شرود و شررح آن بردين گونره اند که به نوعي از شرک منتهري مريناشايستي کرده

 است.  

و منرزه از هرر پراک و عيرب امرا  ي جهان خداي يکتاي غيب اسرتگويند آفريننده

اند که در خلقت معراون اوينرد و اسرامي ايشران چنرين اسرت اول مقردم هفت فرشته

 -6زرزائيررل  -5اسرررافيل  -4ميخائيررل  -3دردائيررل  -1بررر همرره عزرائيررل اسررت 

نورائيل گويند هر يو از اين هفت فرشته يرو قسرمتي از ايرن دنيرا  -7شمخائيل 

کمال رسيده گويند حضرت حق عزرائيرل را کره اعظرم را آفريده تا جهان به حد 

از همه فرشتگان بود به امر خطيرري مرأمور فرمرود و او از انجرام آن سررپيچي 

نمود لهذا م ضوب شرد و مرورد عقراب گشرته سرپس پشريمان شرد و آن قردر گريره 

کرد که از آب چشمش آتش دوزخ خاموش گشت آنگاه حق از تقصريرش گذشرت 

 دانيد و عظمت شأن و رياست فرشتگان را به او عطا  و به مقام اولش برگر
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فرمود و به عالوه لقب ديگرري بره او داده او را ملرو طراوس ناميرد )هرم اکنرون 

برنرد برا فررو جرالل در مشرکالت يزيديان در اکثر مواقع نام ملو طراوس را مري

نمايند و چون نام عزرائيل را با قبض ارواح و آجرال مرردم امور به او توجه مي

اره به اسم ملو طاوس رطرب بينند کمتر اين اسم را بر زبان رانده هموتوأم مي

سرازند و پيوسرته کننرد و او را شرفيع و واسرطه مريالمسان شده بره او تضررع مري

کننرد کره در آجالشرران تأجيرل نمايرد يرا در اجررل دسرت نيراز بره سرروي وي دراز مري

داننرد و او فرزندانشان تعجيل نفرمايد!( باالخره عزرائيل را مدبر عالم کرون مري

ي اغنرام آلهري اننرد )در امرر بهرائي هرم شربان و چراننردهرا راعي اغنرام آلهري خو

داننرد و شروقي ملرو طراوس يرا عزرائيرل اهرل يعني گوسفندان بها  شوقي را مي

دانند بلکه او را پي مبر ملو طاوس بها است( اما شيخ عادي را پي مبر خدا نمي

شرنود حررف شريخ گوينرد عزرائيرل تنهرا حررف کسري را کره مريشناسرند و مريمي

دي اسرت الغيرر و براالخره ملرو طراوس حاجرات قروم را فقرط بره دسرت شرريخ عرا

 سازد.  عادي روا  و قضا مي

تروان پري ي تثليت نصراري اسرت و مرياگر کمي دقت کنيم اين عقيده همان عقيده

برد به اينکه در باطن مؤسس يا ملقي اين گونره مرذاهب و عقائرد همران نصراري 

عاجز شده بودند و راه تضرعيف آن را چنرين بودند که از شمشير و تقرير اسالم 

ي ايجاد کنرد کره شربيه و نزديرو بره عقائرد تشخيص داده بودند که مذاهب مختلفه

خودشان باشد يعني مخالف مذهب خود را کافر و نجرس نداننرد و اقرانيم ثالثره را 

به صورت ديگر تروي  کنند چنانکه در يزيدي قرن پرنجم و برابي و بهرائي قررن 

شررود و در حقيقررت فرقرري نيسررت در اينکرره کسرري بگويررد اقررانيم ثالثرره يديررده مرر 13

يعني خدايان سه گانه عبارت است از هللا و روح المقدس و مسيا يرا بگويرد خردا 

و ملو طاوس و شيخ عادي هر دو تثليث است به تفاوت اسم و توافق مسمي يرا 

ظهور و مکلم الطرور بها هللا بگويد شهدهللا انه ال اله اال هو... قد اظهر مشرق ال

مشرررق  -3مکلررم طررور  -2در اينجررا هررم خرردايان سرره گانرره پيشررنهاد شررده يکرري هللا 

 ظهور که خود بها  است )دقت کنيد در عبارت تا هر سه خدا را بيابيد(.  

شرود و گويد وحي از جانب مالئکره برر شريخ عرادي مريخالصه اينکه يزيدي مي

صرايت اسرت يعنري شريخ بره محرض شود و نبوت هم بره وراثرت و وشيخ نبي مي

شرود و ملرو طراوس وحري برراي اينکه جانشين خود را تعين کرد او هم نبي مي



کنرد و گرنره گويد منتهي لفظ نبي را ذکر نمريفرستد بهائي هم همين را مياو مي

ي بهرا  و دومري بره مرکز ميثاق و ولي امرهللا جز ايرن نيسرت کره اولري بره کلمره

هررائي هررم کرره اولرري انررد حترري غيرربي مقامررات شرردههمرره ي عبرردالبها  دارايکلمرره

 دانست و مريدان به ريشش  نمي
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بندند و هر چه هرم ريرش داند و باز مريدان به ريشش ميبستند دومي هم نميمي

انرد برا بتراشد و حتي بند هم بجراي آن بينردازد براز آنچره مريردان بره ريشرش بسرته

گردد العظمة هلل که آدمي چقدر رند است برراي کلمره صدهزار استره سترده نمي

 سازي و چقدر احمق است در کله بازي!

 احکام يزيديها 

اخالقيررات و نصررايا و حليررت  -روزه و قربرراني و خيرررات  -پرهيررز از مرراکوالت 

 خمر سجودي رقصي حلولي تعبير رؤيا  

ز يهرود نمروده ها و ذبيحه ترا حردي پيرروي اي خوراکيزيديان در پرهيز از پاره

و برره دسررتور شرريخ عررادي از بعضرري مررأکوالت ويررهه در روزهرراي معينرري دوري 

اند گزينند: اما در روزه و قرباني و صدقات و خيريه اصولي از اسالم گرفتهمي

نماينررد: در اخالقيررات و نصررايا و حررالل شررمردن شررراب از و برره آن عمررل مرري

ي پرسرررتان دوره)برررت ي سرررجود از وثنيرررهکننرررد در رويرررهنصررراري متابعرررت مررري

هاي مذهبي در ضمن عبرادات از کنند: در تعبير رؤيا و رقصجاهليت( تقليد مي

انرد: اند: طريقه حلول را در امر معاد از صرائبيه فررا گرفترهشامانيه پيروي کرده

ي محکمي هم دارند کره گويرا ايرن يرو از مبتکررات خودشران اسرت و يو عقيده

يو برادر يا خرواهري دارد از جرنس فرشرته آن اين است که هر شخص يزيدي 

و ملو که همواره در جهان ملکوت منتظر مقدم اوست تا بره مجررد وصرول بره 

دار شرود و اصرالح کنرد و نگرذارد کمترر استقبال او بيايد و تمام کارهاي او عهده

ي نگارنررده در ايررن عقيررده يزيرردي بررر زيرراني برره ايررن آقررا يررا خررانم برسررد )برره عقيررده



ي کار را به هر يرو اميرد و طيردي گذاشرته کره اگرر ت دارد زيرا پايهبهائي مزي

شديد اما بهرائي يعنري گويد فوري يزيدي ميکرديد که راست ميشما هم يقين مي

ي کار را آن قدر سست گذاشته که اگرر شرما يقرين کنيرد کره امرر رئيس بهائي پايه

ا  بهشررت را بهررائي حررق اسررت برراز قيرردي در قبررول آن نخواهيررد داشررت زيرررا بهرر

منحصر به لقاي خود کرده و جهنم را حصر در فراق خويش و ايرن کرالم برا آن 

تعبيرات که باب در بيان بر حشر و نشر و صراط و ميزان و جنت و نار بسرته 

دهد که هر کس مؤمن باشد جزايش جز اين نيست کره براب فقط اين نتيجه را مي

و لقررا بيارامررد و العکررس  و بهررا  از او راضرري باشررند و در جنررت رضررا و قرررب

بالعکس و حاصل اينکه جز رضا و سخط باب و بهرا  جهران ديگرري نيسرت در 

اين صورت کدام عاقل يا جاهلي است که خرود را بره زحمرت اطاعرت اوامرر آقرا 

بيندازد و جانبازي کند که آقا از او راضي باشد؟ هر چند بها  بعد از اين حرف 

 پسرش که اين سخن را تعبير  پشيمان شد و سعي کرد هم خودش هم 
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کنند ولي نگرفت مگرر در معردودي ابلره کره اگرر ايرن تعبيررات هرم نبرود بره يرو 

م زترر از کرد اما در مردمان چيز فهم تعبيرات ثانوي بريمرحبا خود را هبا مي

کلمات اولي جلوه کرد و گفتند در جنت لقا و رضاي بها  چه سودي اسرت و در 

ميلي آقا چه زيراني اسرت؟ البتره هريچ بنرا  برر ايرن )اي ط و غضب يا بيآتش سخ

ترر هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ( بالجمله بايد گفرت شريخ يزيردي بره مراترب عاقرل

از شيخ کبير يعني بها  پير بوده و بها  غفلت نموده کره در امرر معراد از عرادي 

 تقليد نفرموده )!(

 کتمان عقيده 

يدن عقائد خود اصرراري ترام و ابرامري تمرام دارنرد اينران ي يزيدي در پوشطايفه

گوينرد هرر ي جديد تأکيد کرده ميي قديم و بابيهدر کتمان عقيده بيش از متصوفه

يزيدي با هر بيگانه طرف صرحبت شرود حرق نردارد عقائرد خرود را اظهرار نمايرد 



 بلکه بايرد اسررار ديرن و کريش خرويش را کرامال مخفري و مسرتور نگره دارد حتري

شرمارند )مررا نماز سري و مخفي را معتبرتر از نمازهاي جهر يعني آشکار مري

گوينررد نمرراز مررا گمرران اسررت کرره ايررن بهانرره اسررت بررراي نخوانرردن نمرراز( و نيررز مرري

ي ديگررر اسررت تررا اگررر در غيررر وقررت نمرراز بررراي محرردود نيسررت )ايررن هررم بهانرره

واننرد و کسري رياکاري و فريرب کسري خواسرتند خرود را نمراز خروان قلرم دهنرد بت

نگويد حاال وقت نماز نيست چنانکه من خود ديدم کره عبردالبها  هرم برا مريردانش 

آيد فوري رو به قبلره بره مش ول صحبت بود ناگهان خبر رسيد که مفتي عکا مي

نماز ايستاد تا مفتي وارد شد او هم نماز يو رکعتي سالم داد و مفتي هرم فهميرد 

ظهررر نشررده! برراري اينگونرره کارهررا از کرره ايررن نمرراز خرروف اسررت و گفررت هنرروز 

پيشوايان دروغگويان تعجب نيست زيرا همه چيزشان دروغ است نمازشران هرم 

 روي همه(.  

گويند کتاب الزم نيست و ملو طاوس بدون کتاب هرم ي يزيدي ميکرد يا طايفه

گوينرد توانرد مرردم را ارشراد کنرد چنانکره مرا را کررده اسرت)!( و براالخره مريمري

کند و مرا هرم محردود نيسرتيم بلکره هرر وقرت هرر چره يعت را محدود ميکتاب شر

گويرد برا وجرود کنرد و او بره مرا مريالزم شود ملرو طراوس بره شريخ مرا الهرام مري

ها باز دو کتاب از طرف مشايخ بين ايشان گذارده شده يکي به ي اين حرفهمه

احکرام و  ينام کتاب جلوه و ديگري به نام مصرحفارش يعنري کتراب سرياه و همره

خواننرد اعمال و عقائدشان حتي نشيدهاي وجديه کره در خرالل رقرص مرذهبي مري

 دهند و در اين امر هم بهائيان  در اين دو کتاب است ولي به دست کسي نمي
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ي يزيدياننررد خصوصررا کترراب احکررام کرره اقرردس اسررت و الررواح خرراص برره نررام کپيرره

 دهند.قدور به کسي نميالماشخاص که حاوي اسرار است حتي

 هاي يزيديان افسانه



شمارند و جدا به يزيديان يو سلسله افسانه و اسطوره دارند که آن را مقدس مي

آنهررا معتقدنررد از آن جملرره در افسررانه تکرروين و مبررد  خلقررت گوينررد خداونررد جسررم 

ي مرواريررد مرکبرري را ايجرراد نمرروده و درياهررا از طرررف آن پديررد شررد آنگرراه دانرره

ر بزرگري را از آن دريرا بررآورد و آن را ترا چهرل هرزار سرال تحرت فرمران بسريا

اي از اثرر غضرب خود نهاده باالخره بر آن خشمناک شرده آن را پرانرد بره گوشره

هررا از آن موجررود گشررت و در حينرري کرره آن را آلهرري آن گرروهر سررنه شررد و کرروه

جرود آمرد و ها از آن دود بره وافکند دود و غباري از آن متصاعد گشت و آسمان

هرا مترراکم و آن گاه خدا بر آن براال رفرت از برکرت پراي خردا آن دودهرا و آسرمان

 منجمد شد و بدون ستون در فضا قرار گرفت)!(  

ي ترورات ي آغاز آفرينش انسان شبيه به اسطورهها در افسانهي يزيدياما عقيده

ک آفريرده است مگرر اينکره يزيرديان عقيرده دارنرد کره ملرو طراوس آدم را از خرا

است )نه خدا( و گويند چون ملو طراوس آدم ابوالبشرر را از خراک آفريرد آب و 

هاي او دميد تا چهار عنصرش کامل گرديرد برر پرا ايسرتاد باد و آتش را در گوش

و تا چهل سال در بهشت بود و از پهلوي چپش حوا بره وجرود آمرد و همرواره برا 

ند پس ملو طراوس علرم معراش و او بود تا آنکه هر دو را از بهشت بيرون کرد

ي زندگي بود به وي آموخت و آرد گنردم را در شرکم هرر دو دميرد هر چه الزمه

و ايشان را به زمين افکند و از آنجا که در اسافلشان مخرجي نبود بره درد شرکم 

دانسررتند پررس ملررو طرراوس مرغرري کرره قررال  نررام مبررتال شرردند و عررال  آن را نمرري

ود اسافلشان را نقر نمود و راحرت شردند!! بعرد از آن داشت فرستاد تا به منقار خ

ي در کار تناسل حيران بودند کره چره کننرد برا هرم قررار دادنرد کره هرر کردام نطفره

خرود را در سربوئي جداگانره بريزنرد و سررش را بسرته مهرر کننرد و چنرين کردنرد 

پس از نه ماه آدم سبوي خرود را براز کررد دو بچره از آن بيررون آمرد يکري نرر و 

کي ماده اولي را شيث و دومي را هوريره ناميرد و از پسرتان مردانره خرويش او ي

ي يزيرردي از آن بره وجررود آمدنررد امررا حروا همررين کرره سرربوي را شرير داد؛ و طايفرره

ي آن فاسررد شررده بررود پررس آدم برره او يرراد داد چرره کنررد تررا خررود را برراز کرررد وديعرره

ر ديگرر امانرت خرود را سبويش نسل بار آورد و حوا به دستور آدم عمل کرده با

به سبو ريخت و پس از نه ماه دو بچه يکي نر و يکي ماده از آن بره وجرود آمرد 

 نر را قابين و ماده را هيونه ناميد  
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و طوايف ديگر از آن دو بره وجرود آمدنرد و از ايرن رو شررافت و مردانگري مرر 

 يزيديان راست و ايشان شريفترين نسل بشرند!!  

 تذييل  

هرا جرز ايرن ها و خود سرازيسرائيي اين افسانهشود نتيجهبه طوري که ديده مي

ب شرريف اي را تحميق کنند تا به اين اوهام پابند شده در ايرن مرذهنيست که عده

)!( پابند کنند و براي رؤسا سواري بدهند هر چند اهل بهرا در ايرن گونره افسرانه 

شباهتي به يزيديان ندارند ولي باز هرم در نتيجره برا يزيردي اشرتراک مررام دارنرد 

اند که هر بهرائي زيرا رؤساي بهائي هم براي تحميق مريدان سخناني ابدا  کرده

سررت و از مررذهب او بهتررر مررذهبي يافررت تررر کسرري نيکنررد از او شررريفگمرران مرري

شرود مرثال عبردالبها  در لروحي گفتره اسرت بهرائي يعنري جرامع جميرع کمراالت نمي

انساني )!( اين جمله کوتاه يو رشته درازي به دست گوسفندان داده کره در هرر 

کنند که بهائي يعني جامع جميع کمراالت جا باد به بروت افکنده آن را تکرار مي

انرد کره طفرل از ابترداي ي دروس اطفال قررار دادهآن را سر لوحهانساني و حتي 

طفوليت هي تکرار کند و در م زش جايگير شود و چنان بداند که ساير طبقرات 

مردم واجرد هيچگونره کمرالي نيسرتند و کمراالت انسراني منحصرر اسرت بره مشرتي 

ايرن  اغنام که حتري ايرن لقرب را هرم رئريس خودشران بره ايشران داده و ابردا هرم بره

خورند که اگر ما گوسفنديم جامع جميع کماالت انساني چره معنري تناقض بر نمي

دارد و اگررر جررامع کمرراالت انسرراني مررائيم پررس اغنررام چرره معنرري دارد؟ ايررن اسررت 

هرراي مبررد  خلقررت در بهررائي حقيقترري و اگررر افسررانهي بطررالن و دروغ و بررينشررانه

ب يزيرردي در قرررن پررنجم تکرررار نشررده مقتضرريات زمرران اجررازه نررداده چرره کرره مررذه

ساخته شده و بهائي در قرن سيزدهم و گرنه روح هرر دو يکري اسرت )الکفرملرة 

 [ .1واحدة( ]

 ها اعياد و عادات يزيدي



روز تعطيرل و تقرديس يزيرديان روز چهارشرنبه اسرت مررب اينکره بعرد از وقروع 

ايشان تحت فشار آل عثمان از دو تقيه چهارشنبه را بره جملره تبرديل کردنرد و از 

هاي مهم و مقدسشان جشن سرر سرالي اسرت کره نروروز ايشران اسرت و سرر جشن

اين عيرد از  سالي نام دارد و آن روز اول آوريل مسيحي و نيسان رومي است و

شود و همان نيم شب بايرد زنانشران بهتررين لبراس خرود را نصف شب شروع مي

هرا خرود را بياراينرد )توالرت کننرد( و برا مرردان بره بپوشند و بره نيکروترين پيرايره

هرراي مررذهبي بخواننررد و تررا صرربا ايررن اعمررال را ادامرره رقررص پردازنررد و تصررنيف

 آيند و اگر کسي  ازل ايشان فرود ميدهند زيرا در آن ساعات حتما مالئکه در من
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در خررواب غفلررت باشررد و برره عبررادات رقررص و ت نرري و تصررنيف نپرداخترره باشررد 

موجب قهر مالئکه خواهد شد و اگر به شادي و رقص مش ول باشند مالئکه هم 

شاد شده برکت به ايشان خواهند داد و از صبا آن شب ترا آخرر مراه نيسران همره 

ايد جشن بگيرند و محفل بيارايند و مهمراني کننرد ولري در آن مراه ازدوا  روزه ب

گويند براي احترام ابنيا  ايشان که اين ماه متعلق به آن حرام است )خودشان مي

ابنيررا اسررت عقررد و نکرراح در آن مرراه حرررام شررده ولرري ديگررران چيزهرراي ديگررري 

ن جشرن سرر سرالي اند که ما را از صرحت و سرقم آن اطالعري نيسرت( در ايرگفته

هرراي سررربز هرراي سررربز و گررل و شررکوفه و شرراخهابنيرره و عمررارات را برره پارچرره

آرايند و مخصوصا بايد پسران جوان و دختران رسيده به صحرا روند و هر مي

چه از گل و شکوفه و سبزه يافتند بياورند و بر در و ديوار بياويزنرد و ترا سرقف 

اول ايررن مرراه )سررر سررالي( بررر  عمررارت را سرربزپوش کننررد و در روز چهارشررنبه

ها واجب است که يو حيوان قرباني کنند از گاو گرفته تا مرغ و ي خانوادههمه

خروس به تفاوت استطاعت و آن ذبيحه را بايد ببرند و دسرت نرزده برر سرر قبرر 

[  آن را بخورنرد )ايرن 1خبرر آلرت ]اموات خود بگذارنرد و برونرد ترا مردگران بري

جشن ديگرشان که مهم است عيد مريالد رئريس اولشران  مهماني مردگان است( و

گوينررد مرريالد گوينرد عيررد مولررود يزيررد اسررت ولري خودشرران مررياسرت کرره مررردم مرري



اند که مقصود شيخ عادي است يرا ميرر ميرران و نرام ايرن رئيس و تصريا نکرده

جشن )بيرانده( است و آن در دسامبر مسيحي و کانون اول رومي اسرت در ايرن 

ها دارنرد و بريش از هرر وقرت شررب شرراب در ايرن جشرن مترداول ديعيد هم شا

هست و هر چنرد واجرب نيسرت ولري سرنت مؤکرد اسرت کره بريش از اوقرات ديگرر 

کنند اسحق در شراب بنوشند يو قرباني ديگرشان در روزي است که گمان مي

آن روز قربرراني شررده آن روز هررم نزدشرران عزيررز اسررت و بايررد هررر کررس برره قرردر 

باني بدهد و از خصائص اين عيرد آن اسرت کره هرر خرانواده بايرد يرو توانائي قر

بار هيزم براي مطبخ مير ميران تقديم کند )فکرر کنيرد چره فايرد و عايرده بزرگري 

ي دخرل ممکرن اسرت است براي رئريس کره اگرر همره عمرل کننرد از همرين چشرمه

د ي شرريخ يررا ميررر فررراهم گررردد( عيررد ديگررري دارنررد برره نررام عيررخررر  چنرردين سرراله

خضر و الياس و آن نخستين پنجشنبه از ماه شباط رومي اسرت فبرايرر مسريحي: 

و يو عيد مهم ديگر دارند که مصادف است با روز قبل از عيد فطر مسرلمانان 

ي ها و تزيينات دارند و فلسرفهرمضان که در آن جشن هم محفل آرائي 28يعني 

در آن روز يکرري از گوينررد نظيررر آن ايررن اسررت کرره مرريهرراي برريآن عيررد و شررادي

 رؤساي ايشان از زندان خالص شده!  
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 تذييل  

به قدري اعياد يزيديان و قواعد و عوائدشان در آن اعياد شبيه بره اعيراد بهائيران 

است که شخص مطلع ناگزير است از اينکه بگويرد قسرمت مهرم از آداب و سرنن 

جمله همين عيد آزادي رئيس مطرابق  بهائيه از يزيديان اقتباس و تقليد شده از آن

است با عيد رضوان يا عيد کل از اهل بها  زيررا ايرن عيردهم برراي نجرات بهرا  

از حرربس او اسررت کرره در برراغ نجيررب پاشرراي ب ررداد بازداشررت شررده بررود کرره برره 

اسالمبول ارسال شود و چون در آن حبس خطري نرسيد دوازده روز بازداشت 

بها  تحميل کرد ولي حقه بازي او بيشتر برود کره را به نام عيد رضوان بر اهل 

اصال اسم بازداشت از سر اين عيد عجيب برداشت و گفت ايرام بعثرت مرن اسرت 



و خالصرره اينکرره جشررن نجررات از توقيررف را برره عيررد مبعررث تبررديل کرررد! و وجرره 

شرود بهرا  مشابهت ديگر آنکه عيد سر سالي يزيديان از نصرف شرب شرروع مري

ن کررده فرمران داد کره عيرد رضروان را از دو سراعت بعرد از هرم تقليرد از يزيرديا

ظهر روز دوم ارديبهشت شروع کنند و چه تناسب ديگر آنکه در عيد سر سالي 

يزيدي ازدوا  حرام است. و اين حرمت سو  ظرن ايجراد کررد بهرا  هرم در عيرد 

 رضوان گفت قد رفع هللا القلم اياکم ان تتجاوزوا عرن حرداالدب يعنري قلرم در ايرن

عيد برداشته شده ولي طوري کنيد که از ادب خار  نباشد اين را الزم نيست ما 

فهميرد بفهميرد وقتري قلرم برداشرته شرد يعنري هريچ توضيا دهيم خودتان هر چه مي

عملي گناه نيسرت و بعرد هرم نصريحت شرد کره از ادب خرار  نشرويد معلروم اسرت 

ا عيد رضوان بهرا  ادبي است! انصافيعني چه گناه نيست ولي در حضور هم بي

به مراتب از سر سالي يزيدي آبدارتر است زيرا آنجا جز سو ظن چيزي نيست 

هرا ولي اينجا مصرح و منصروص اسرت وجره شرباهت ديگرر اينکره اعيراد يزيردي

رمضان و ماه عربي  28هاي رومي است مگر عيد نجات رئيس که همه در ماه

برخي قمري چنانکره روز  هاي شمسي است واست اعياد بها  هم بعضي در ماه

اول و دوم محرم علي الرغم شيعيان کره موقرع سروگواري اسرت آن را عيرد وليرد 

انرد و ايرن عيرد کرامال سراختگي و دروغ باب و بها در دو روز متوالي قررار داده

است و صررف برراي مخالفرت برا اسرالم و عرزاداري مسرلمين اسرت و نيرز بعثرت 

انرررد در صرررورتي کررره رضوانشررران در هجمرررادي االولررري قررررار داد 5بررراب را در 

اند ايام قمري را با شمسي تطبيرق و تبرديل کننرد و ارديبهشت است زيرا نتوانسته

 روزه خودشان شمسي است.   19هاي گرنه ماه
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ي شريخ عرادي اسرت و روز حجشران دهرم ايلرول رومري ي ايرن طايفره مقبررهکعبه

ي ي يزيررديان اسررت در قريررهداب آن اجتمرراع همررهاسررت )سررپتامبر مسرريحي( و آ

باعدري بر سر قبر شيخ و اداي مناسرو مخصوصري کره دارنرد و در ايرن عمرل 

آورنرد برا تقليدي که از اسالم دارند يو حمل تختي است که بر سر قبر شريخ مري



هاي مخصوص و آن تقليدي است از محمل شرامي و آداب و سر و صدا و زينت

شود و تقليد ديگر ذبا گاوي ي معظمه حمل مي  به مکهمصري که در موقع ح

کننرد برراي است در پيشگاه قبر شيخ که پس از ذبا بلکه در حين ذبا هجوم مري

اي باشد در اين قرباني و سبقت گررفتن برر ربودن گوشت آن اگر چه به قدر ذره

 هم يو نوع تقليدي است از شتر قرباني اسالم.  

 تذييل 

ي اهرل بهرا  قررار ز يزيديان کرده اين است که قبر خود را قبلرهتقليدي که بها  ا

داده امررا فرررقش ايررن اسررت کرره شرريخ يزيررديان فقررط طررواف را بررراي قبررر خررود روا 

داشته ولي نماز و سجده مخصوص اهل بها  اسرت کره در هرر جرا باشرند رو بره 

م گذارنرد برراي اينکره او خرود تنصريص کررده اذا اردترعکا و قبرر بهرا  نمراز مري

الصلوة توجهوا الي شطر االقدس المقام و المقدس الخ و عبدالبها  که مبرين بيران 

او بود شطر اقدس و مقام مقدس را تفسير کرد به قبر بها  و اغنرام را بره توجره 

ي در برابر قبرش از نزديو امر کرد و در نماز از راه دور يا نزديو و سجده

شران همران اطراق مازي بخوانند قبلرهاين موحدين خالص )!( هم قبول کرده اگر ن

سه ذرعي و باغچه ده متري است که يرو آدم دروغگروي متقلرب در آن مردفون 

است اما احکام ح  را براي قبر خود منظور نداشت با اين مالحظه کره عکرا از 

ايران دور است و او تنها ايرانري را برراي خردائي خرود در نظرر داشرت و مرردم 

شررمرد چررون هررر قرردر قابررل قبررول ايررن الوهيررت نمرريعثمرراني را از عرررب و ترررک 

ي عبوديرت او را برر گرردن نهرد از ايرن کوشيد حتي يو نفر پيدا نکرد که رشته

ي محقري قررب ايرران يعنري در ب رداد رو مناسو ح  را براي يو خانه خرابه

قرررار داد کرره ده يررازده سررال در آن سررکونت کرررده بررود يررو مناسررو عجيررب و 

ي بينري نکررده برود کره خانرهار داد امرا بردبخت آنقردر پريشغريب هم براي آن قرر

شرود و ي کعبره نمريمردم را که چند سرال بره اجراره گرفتره برا ايرن مناسرو خانره

مسررلمين ماننررد اغنررام نيسررتند کرره هررر جررا پرراي او رسرريده آن را ملررو مطلررق وي 

بشمارند بالجمله هنوز مرکب احکام ح  او نخشرکيده برود کره صراحبان خانره بره 

 دا در آمدند  ص
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هراي و با پسرش عباس طرح دعوي ريختند و کار بره عدليره ب رداد کشريد و پرول

ي اغنام گوساله حواله شده بود تماما هدر شد و کعبره نسراخته زيادي که به کيسه

خراب گشت زيررا اغتصراب ميررزا ثابرت و ملکيرت صراحبان بيرت محررز شرد و 

مانش در آمرد و کعبره اهرل بهرا  برا مناسرو آن چون خانه به تصرف مالرو مسرل

هاي ايران و اهل بيان شادي آغاز کردند براي اينکه آنهرا معتقرد هبا  گشت ازلي

بودند که خانه باب در شيراز از استحقاق اشته که مطراف اهرل بيران و بهرا باشرد 

ند و هرا داشرتند ناچرار تسرليم شردها هم با اينکه نهايت دوئيت با ايرنباالخره بهائي

ي بهررائي در ب ررداد ابهررا  منثباسررت و اينررو کعبرره بررابي در شرريراز برجررا و کعبرره

بهائي چون يزيدي به همران قبرر رئريس قناعرت کررده و برا اينکره نمراز بردان سرو 

 گذارد کفايت نمود تا خود فلو از نردچه آرد بيرون

 از عقائد يزيديان 

)همرران فرشررتگان کرره گانرره يزيررديان را عقيررده اسررت کرره از بررراي فرشررتگان هفررت

هرائي اسررت )يعنري بيررق و ترروقي اسرت( و هررر نامشران گذشرت( در زمررين سرنجق

سررنجقي متعلررق برره يکرري از آن فرشررتگان اسررت و گوينررد ايررن سررناجق هفتگانرره را 

سليمان حکيم جمع کررده و تنظريم نمروده و پرس از مررب او بره امررا  و رؤسرا  

بررر سررر هررر يررو از آنهررا يزيرردي رسرريده و آنهررا از مررس و آهررن سرراخته شررده و 

صورت ملو طاوس قرار داده شده و همه در ضبط اميرر شريخان اسرت و اميرر 

شيخان در رياست مانند مير ميران است منتها رياست او مخصوص اين سناجق 

گويند از معابد ملل و اقوام قديمه به دسرت هاي ديگري که مياست و او با طلسم

گويند هر به چندي يو بار ملو طراوس آورده اين سناجق را تزيين کرده و مي

دهد ترا اجنره آن را از آسمان فرود آمده اشکالي و صور و طلسمات را ت يير مي

نشناسند و سالي چند بار ملرو طراوس از فروق عررش بره سرکشري آنهرا تشرريف 

کند بنابراين يزيديان سرالي چنرد مرتبره شود و آنها را تجليل و تکريم ميفرما مي

دهنرد کنند )در آن روزهائي که احتمال مرين سناجق اجتماع ميبراي حرکت داد

هرا ملو طاوس نزول اجالل فرموده است( اما در موقع برداشتن سناجق و تروق



اي باشد که در ي غريبي است شايد آن هنگامه به مراتب بيش از هنگامههنگامه

شرد ا ميهاي يزد تا چند سال قبل برپروز عاشورا براي حرکت دادن نخل ميدان

شرود زيررا در آن روز کره و هنوز هم در تفت سالي دو بار آن هنگامره برپرا مري

ها را بردارند با وضع غريبي ها يا سنجقبخواهند به پاي توق جمع شوند و توق

 کنند با اين تفاوت  اجتماع و احتفال مي
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کنند ولي سرناجق را برا خنرده که نخل تفت را با گريه و ناله و سوگواري بلند مي

دهنرد بره خواني و ساز و نقراره حرکرت مريو شادي و کف زدن و رقص و آوازه

عالوه براي برداشتن سناجق آدابري از ايرن قررار دارنرد کره اوال پريش از حرکرت 

بسيار که از تربت قبر شيخ  بايد توق را با آب سماق تعميد دهند و ثانيا مهرهاي

عررادي سرراخته شررده بررا سررنجق حرکررت دهنررد بررراي اينکرره کسرراني کرره از راه دور 

دانند و توقع دارند که براي تبرک هرر کردام اند آن قطعات گل را مبارک ميآمده

دهنرد و ايرن يکي دو تا همرراه ببرنرد لهرذا مهرر بسريار همرراه سرناجق حرکرت مري

هرراي قرررب گرداننررد يعنرري آبرراديمررزارع يزيررديان مرريهررا را در تمررام قررراع و ترروق

ي باعرردري کرره مرکررز يزيديرره و مرردفن شرريخ عررادي اسررت و رسررم اسررت کرره قريرره

سنجق به هر قريه که نزديو شد اهل آن قريه از زن و مرد و خررد و کرالن برا 

خوانررد و مررردم را اسررتقبال آينررد و قبررل از ورود سررنجق پيشررواي ديرره چاوشرري مرري

کسي عذر نياورد که اطالع نداشته لهذا هنگام وصول توق احدي کند تا خبر مي

در ديرره نمانررده مگررر مررريض و فررال  و پيررر زمينگيررر و بايررد در اسررتقبال سررنجق 

همگرري تميررز و نظيررف باشررند و بهترررين لبرراس را بپوشررند و زنرران هررر زينررت و 

زيرروري کرره دارنررد اسررتعمال کننررد و خررود را معطررر سررازند ولرري پاهرراي همرره بايررد 

هنرره باشررد )مررزاح( خرروب اسررت کرره پاهررا برهنرره باشررد و بررد اسررت کرره پررائي بررره بر

کشررند و نباشررد: مجمررال مررردان جلرروي ترروق مجمرهرراي عررود و عبيررر و کنرردر مرري

رقصرند و جوانران در خوانند و ميدختران و زنان از عقب آن سرود و نشيد مي

دف  نوازنررد و پيررران کررف واطررراف ايشرران عررود ورود و طنبررور و سررنطور مرري



زنند و اعيان و اشراف قريه در حمل توق بر هرم سربقت جسرته بره سربب ايرن مي

بيني کررده قربال سرقف سرراي خرود ورزند و بسيار کسان پيشبارکشي افتخار مي

ي خرررود را پررراتوق آن قررررار داده برررر را بلنرررد سررراخته در موقرررع ورود تررروق خانررره

ان پراتوق واقرع شرده و شرنماينرد کره يرو دفعره يرا بيشرتر خانرهديگران مباهات مري

ي سرر ها بر زمين قرار گرفت مرد بلند قامتي ماهيچههمين که توق از سر شانه

ي ايشران برره صررورت ملرو طرراوس و برا تأييررد آن حضرررت تروق را کرره بره عقيررده

هراي بسريار کره کند سپس چراغساخته شده با کمال احترام به سر توق نصب مي

پردازنرد آنگراه بره ن بره نوازنردگي مريافروزنرد و قرواالدر جوانب تروق اسرت مري

کنرد و نرذورات را طواف پرداخته هر کس به نوبت خود هفرت شروط طرواف مري

هراي مخصوصري کره کننرد يرا بره دسرت خرود در محلرهدر ضمن طواف تقرديم مري

دهنرد و بره ذور و نرزور بسريار پرر برار اسرت براي نذورات است به زور جا مي

 زيرا  
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اندازد و هر کره ه يو تن بذري از نذر خود بيفشاند همه را به هوس ميهمين ک

را هر چه مقدور است تقديم نمروده کيرف خرود را خرالي و کيرف سرنجق را عرالي 

سررازد امررا بررراي مررؤمنين ارزش دارد زيرررا اگررر نقرردي داده رقصرري ديررده و مرري

زننرد يعيشي کرده و کيفي برده و به عالوه قواالن بر سر آن کس ساز طرب مر

که دستش به کيسه رفته و صندوق توق را تهي نپسرنديده آري ايرن قرانون حتمري 

اي تقديم نمود فروري اي تسليم يا هديهاست که چون کسي نذري ادا  کرد و تحفه

مطربرران و قررواالن بررر سرررش بسرراز و نررواز پردازنررد و برره ذکررر و دعرراي خيررر 

گان گناه قواالنند که صريحا متبرکش سازند و بهتر از همه اينکه در آنجا بخشند

کننررد و چررون شررب شررد ملررو طرراوس يعنرري آمرررزش گناهرران او را اخطررار مرري

ي بيرق را با روغن زيتون تدهين کررده سرپس برا آب سرماق آن را شسرت ماهچه

دهنررد و ظرفرري کرره مخصرروص ايررن کررار اسررت آورده آن آب سررماق کرره و شررو مرري

ريزنرد و بره ن ظرف ميساق و چماق ملو طاوس در آن شست و شو شده در آ



چشرانند ترا براطنش ماننرد ظراهرش پراک و طراهر اي مريهر يو از حضار قطرره

 گردد.  

 تذييل  

ي شرود خانرهبايد دانست کره اگرر خانره مررد يزيردي گراهي يرو مرتبره پراتوق مري

شخص بهائي هر هفته و ماه پاتوق است و امير شيخان اهرل بهرا تراديري حراجي 

گرفرت و برراي شريخ عرادي ايشران ذورات ايشران را مريابوالحسن امين بود کره نر

هرا کننرد حراجي امرين بهرائيفرستاد و اگر رؤساي يزيدي صريحا مطالبره نمريمي

رسريد و احبراب را کرد و گاهي به فحش و فحش کاري ميبالصراحه مطالبه مي

خورنرد و همره را برا داد که چرا مال خودشران را مريکرد و دشنام ميمالمت مي

دهنررد کرره قرردري خررودش تصرررف و تضررييع کنررد و قرردري بررراي عبرراس و ياو نمرر

کردند و همه اگرر شوقي بفرستد و آنها هم به ريش گرفته کالم او را تصديق مي

دادنرد و آن روزي کره ايرن آخونرد براي حفرظ آبرروي خرود برود وجهري بره او مري

رين گرفرت بهتراردکاني محيل و بد دهن و رذيل و بد سرخن بردون ت يرر پرول مري

ي روزهاي اهل بها  برود خصوصرا اگرر دسرت کررم بيررون آورده پيرراهن کهنره

داد و نرره تومرران پررول دار کثيررف خررود را برره يکرري مرريچرررکين و جرروراب وصررله

گرفت آن روز روز خوش اخالقي او برود و ايرن در روزي برود کره تبرکرات مي

ه و چيرزي ي کهنه افندي و موي ريرش و گيسروان وي تره کشريداساسي مانند فينه

ي انگشتر و کرد يا دست به معاملهاز آن نمانده بود آن وقت از خودش خر  مي

 زد  تسبي  مي
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زيرا انگشترهاي عميق که به رمز اسرم بهرا  را برر آن نقرش و حرو نمروده برود 

فروخرت در چنين و به عنوان انگشتر اسم اعظم هر يکي نه تا نوزده تومران مري

هرائي نرود و يمت اصرلي آن از سره ترا پرن  د برود و همچنرين تسربياحالتي که ق

پن  دانه گلين براي ذکر )هللا ابهي( که قيمتش چهار پن  شاهي بود از نه ترا نرود 



فروخررت و بيشررتر مشررتريانش زنرران و کودکرران بودنررد زنرران بررراي و پررن  د مرري

خوانرد کره )تروي زد و مريکررد از قبيرل اينکره تنقرول مريهرائي کره مريخوشمزگي

خرانم گلري خرانم گلري( افسروس کره رشرته  -خاد پيشم باشري دلم مي -اطاق نقاشي 

سخن از دست رفت و آنچه را ميل نداشتم نگاشتم ولي براز خروب اسرت کره زود 

هراي او و مبل ينري کره در کراريها و کثافتگوئيگيريم و از کثافتقلم را باز مي

ي مقصود اين بود که اگر امير شريخان صهگويم و خالرديف او بودند سخن نمي

انرد امرا از و مير ميران اهل بها  بر حسب مقتضيات زمان توق و پاتوق نساخته

ي ترروق و پرراتوق کرره دريافررت نررذورات و بخشرريدن سرريئات اسررت ثمررره و نتيجرره

کرنم اند روحيات مذهب يزيدي از ميان برود و باز تکررار مرينگذشته و نگذاشته

ت که بها  در مدت دو سرال کره از اهرل و عيرال و مريردان خرود که مرا يقين اس

دور شده در سليمانيه متنکرا زندگي کرد کراري جرز ايرن نداشرت کره در مرذاهب 

بنرردي مطالعرره کنررد و لطررائف الحيررل هررر طايفرره ويررهه يزيرردي و بکتاشرري و نقررش

رؤسا  و مراشدشان را در گوسفندداري و خرسرواري فررا گيررد و راه دوشريدن 

ي ايشان بکشد و الحق اين ن را به دست آورد که به چه وسيله پول از کيسهايشا

درس را خرروب فرررا گرفررت و برره بازمانرردگان آموخررت و اگررر چرره يررار و اغيررار 

تر بود و شايد هرم ايرن حررف صرحيا اند پسرش عبدالبها  از خودش زرنهگفته

ام برا سرران باشد ولي خودش هم به سبب اينکه تا سن پنجاه از عمرش علي الردو

مررذاهبي چررون علرري اللهرري و متصرروفه در ايررران و مولرروي و يزيرردي در عثمرراني 

ي مريررد تراشرري و دانرره پاشرري و دام گسررتري را نيکررو فرررا آميررزش داشررته رويرره

برريم و از خردا ي يزيديان به پايران مريگرفته بود اينو سخن را در آخرين رويه

انرد بره هروش آينرد و ن که به دام افتادهخواهيم ابنا  وطن ما را بيدار کند تا آنامي

کسراني کره از ايرن دام دورنرد نزديرو نشروند و ايرن ملرو و ملرت از ايرن مرذهب 

ي نفراق و دوئيرت شرده محفروظ ماننرد فاسد خانه برانداز که صد سال است وسريله

 آمين يا رب العالمين.

 تحصيل علم نزد يزيديان 

دانررد زيرررا ايررن کررار از مرري يزيرردي خوانرردن و نوشررتن و تحصرريل علررم را حرررام

 خصائص خاندان رؤساي ايشان است و کسي ديگر حق ندارد با خط و سواد  
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و کتاب سر و کار پيدا کند حتي رؤسا هم بايد علمشان منحصر بره کترب مرذهبي 

خودشرران باشررد و حررق ندارنررد از علرروم سررايره گفتگررو کننررد امررا مقتضرريات زمرران 

ده برقرررار بمانررد و پررس از آنکرره آل عثمرران آنهررا را تعقيررب نگذاشررت کرره ايررن عقيرر

ي کردند اين رکن رکين درهم شکست و يرو عرده از جوانران ايشران را بره کليره

بيروت برده به تحصريل علروم سرايره واداشرتند و از قضرا تمرام آنهرا از زيرر برار 

مذهب يزيدي بيرون رفتند و اين شکست بزرگي بود که بره ايشران رسريد و اگرر 

چه رؤسا به هر وسيله بود جلوگيري کرده نگذاشرتند تعلريم در ايشران تعمريم يابرد 

ولي جوانان چندان گوش ندادند و اينکه گفتيم شمارشان از پانصد هزار به پنجاه 

هراي اخيرر از ايرن پنجراه هرزار هرم کاسرته هزار متنازل شده و شايد در ايرن سرال

م در کتاب بيان خواندن و نوشتن شده باشد بر اثر تحصيالت بوده چنانکه باب ه

هر کتاب را نهري کررد مگرر بيران را ولري ميررزا حسرينعلي ديرد ايرن حکرم خيلري 

ي کلمات به مريردان فهمانرد رسوا است لهذا آن را نسخ کرد ولي باز هم در لفافه

که تحصيل علم چندان مطلوب نيسرت و مقصرد اصرلي از خوانردن و نوشرتن ايرن 

و الواح بتوانند بخوانند و علوم ديگر را علوم رسروم است که کتب بيان و اقدس 

شررود و برره حرررف تمررام ناميررده و گفترره اسررت علرروم سررايره برره حرررف شررروع مرري

شود! مثل اينکه خودش جز حرف چيزي آورده آري آورده ولي اين طور که مي

هراي نرامربوط خرودش را ترروي  کررده هاي مربوط را نهي کررده و حررفحرف

پذيرنرد دانسرت کره مريردان مريداد و او ميت زمان اجازه ميراستي اگر مقتضيا

شرود لرذا بره همرين قردر کرد از اينکه الف از براب شناسرند ولري ديرده نمريمنع مي

اکتفا کرد که مريدانش بيشتر به الواح و کلمات او توجه کننرد پردران پيرر احمقري 

آنرران کرره  انررد فرزندانشرران چررون خودشرران بررار آمررده وکرره ايررن سررخن را پذيرفترره

شان از برار اوهرام تهري شرده ولري اند اوالدشان چون جوانان يزيدي شانهنپذيرفته

اندکي وقت الزم دارد تا پدران انشا هللا به زودي بروند و پسران يکباره از ايرن 

بار سرنگين و ننگرين راحرت شروند و آن زمران نزديرو اسرت بره خواسرت خردا و 

 برکت علم.

 احکام زوا  



در طايفه يزيدي نواختن طبل و شيپور عالمت وقوع ازدوا  و عروسي است و 

ي ناني از خانه شيخ يرا اميرر قبيلره از شرايط صحت عقد يکي اين است که گرده

به مجلس عقد آورده آن را به دو حصه کرده نيمي بره عرروس و نيمري بره دامراد 

د تا حضار بتوانند ي خود را بخورندهند و بايد هر دو در همان مجلس حصهمي

بر وقوع عقد ازدوا  گواهي دهند و پس از آنکه نان خورده شد تيرهاي هروائي 

 اندازند  مي
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نوازند برراي اعرالن اينکره عقرد ازدوا  واقرع شرد و بعرد از انرداختن و شيپور مي

راننررد عبررارت ترراريخ اسررت کرره تيررر هرروائي صررريحا حضررار را از مجلررس مرري

شوند و خانه را به عرروس و مدعوون( يعني دعوت شدگان رانده مي)فيرفض ال

 گذارند.  داماد مي

و شرط است کره هرر صرنفي برا همکراران خرود ازدوا  کننرد و کفويرت را کرامال 

مراعات نمايند مگر مشايخ و امرا  که آزادند و هر دختري از طبقرات عاليره يرا 

ي شريخ و ميرر حق ندارد خطبره دانيه بپسندند بايد طرف قبول واقع شود و احدي

را رد نمايررد و حررد بلرروغ نررزد ايشرران سررن دوازده اسررت و خررتم زوا  سررن هشررتاد 

دهند و هر ي ازدوا  نمياست يعني کمتر از دوازده و بيشتر از هشتاد را اجازه

تواند تا شش زن بگيرد ولي شررط اسرت کره زن اولري را راضري کنرد و مرد مي

يگر تجديرد فرراش برر او روا نيسرت و دخترر را از اگر صاحب اوالد شده باشد د

ميراث پدر بهره نيست و دختري که از قبول شوهر سرباز زند و استنکاف کنرد 

بايد به خدمتکاري پدر پردازد و پدرش بايد در مقابل خردمت بره او اجررت بدهرد 

و اگر پدر خواست کسي ديگر را به خدمت برگزينرد بايرد ايرن دخترر ترارک دنيرا 

کنرد بره هرر قسرم کره بتوانرد و هرر مرردي کره يرو سرال غيبرت کررد و  را راضري

طرالق شروهر شرود و بريخرجي و خبرر بره زنرش نرسريد آن زن برر او حررام مري

تروان گرفرت خرواه بره مررب شروهرش کند و زن بررادر و عرم و خرال را نمريمي



شود مگر بعد از تفريق فرراش بيوه شده باشد و خواه به طالق و طالق واقع نمي

 کنند.  سه طهر و ميان دو خواهري که از يو پدر و مادر باشند جمع نمي به

 تذييل  

من ال رائب اينکه اغلب اين احکام به جزئي تصرف و ت ييري در شريعت بها  

وارد شررده و اگررر کسرري انکررار يررا شرربهه کنررد کرره کترراب اقرردس مقترربس از احکررام 

کنرد زيررا در ي مريانصرافخبرر و عرامي صررف اسرت يرا برييزيديان اسرت يرا بري

ي آن چنين است اوال اگر مردي يرو سرال کتاب اقدس و سؤال و جواب ضميمه

توانررد خررود را در سررفر بمانررد و خرجرري و خبررر بررراي زنررش نفرسررتد آن زن مرري

طالق دهد و شوهر اختيار کند و اين عينرا حکرم شرريعت يزيرديان اسرت ثانيرا در 

ر يعني تا سه برار زن قاعرده و گويد جدا کردن فراش به سه طهطالق يزيدي مي

توان طرالق داد بهرا  پاک شود بسترش از شوهر جدا باشد اگر آشتي نکردند مي

گويرد اگرر ترا يرو سرال زن و شروهر در سه طهر را به يو سال ممتد کرده مري

يو خانه طاقت بياورند کره بره هرم رجروعي نداشرته باشرند آن وقرت روا برود کره 

 طالق واقع گردد اين تربص  
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اعم از اينکه خوب باشد يا بد اقتباس اسرت از شرريعت يزيردي ثالثرا شريخ يزيردي 

خواسرت بردون هر دختري بخواهد بايد به او داده شرود بهرا  هرم هرر دخترري مري

شرد چنانکره جماليره دخترر بررادر عقد و تشريفات به انزال يو لوح مالو او مري

حي بره او داد برا ايرن مضرمون کره حمرد محمد حسن خادم را نزد خود خوانرده لرو

کررن خرردا را کرره تررو را بررراي خرردمت خررود برگزيررد و بعررد از تسررليم لرروح او را 

ي بهرا  قردري هرم از شريخ يزيردي سرربازتر و آبردارتر تصرف کررد پرس طريقره

است ولي حق بايد گفت که تخم اين مفاسد را سيد باب کاشته بود که اختيار جان 

را به کف کفايت من يظهر گذاشرته برود گرو اينکره براب و مال و هستي اهل بيان 

مرادش از من يظهر شخص موهومي برود کره شرايد در عردد المسرتقاث يعنري دو 



هزار و يو سال ديگر طلوع کند ولي بعرد از آنکره بهرا  توانسرت بره سفسرطه و 

م لطه خود را به جاي آن مرد موهوم جا زند دليل نداشرت کره از اختيراراتي کره 

به من يظهر داده شده بود استفاده نکند خصوصا پرس از آنکره ديرده برود در بيان 

شروند کره هرر هائي پيردا مريشيخ يزيدي مختار دختران شده و در بين بشر احمق

کررس گفررت مررن خرردايا برگزيررده و مظهررر خرردا هسررتم هسررتي خررود را تسررليم او کنررد 

را مهرد  ديگر دلش قوي شده يو روز لوح براي مادر محمد علي نازل کرده او

طلبيرد فرستاد و دخترر مريساخت يو روز لوح به ايران ميعلياي حرم خود مي

هرراي کاشرران گرروهر خررانم کاشرري را کرره زيبرراترين دختررران آن محرريط بررود و بررابي

فرسررتادند يررو روز هررم در اواخررر ايررامش جماليرره را برره نفررس خررود برررايش مرري

محردود کررده بره زبران  کرد و با وجود اين تعدد زوجرات را بره دو تراانتخاب مي

گفت مرا روا است چهار دختر و بيشتر هم اختيرار کرنم ولري شرما بره دو حال مي

تا بلکه يکي قناعت کنيد مگرر آنکره اوالد بخواهيرد و اگرر چره در اوالد خواسرتن 

هم حضرت نقطه )باب( فرموده از هر کدام از زن و شوهر علرت دارد ديگرري 

اوالد کرده به خانه برگردد ولري مرن جرئرت را اجازه دهد که از بيرون تحصيل 

دهرم کره اختيرار کنم اين حکم را تروي  کنم لهذا تا دو زن بره شرما اجرازه مرينمي

نمائيد! سخن در همين جا بگذاريم و بگذريم و به اين بيان خاتمه دهرم کره جنراب 

فرمايد مرن اتخرذ بکررا لخدمتره البرأس عليره بها  بهانه خوبي به دست داده که مي

و خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل )اين همان متعه اسرت بره اضرافه لفرظ ت

 بکر!(

 معاشرت در بين يزيديان 

داننرد بهرا  و ي مرردي مريگذارنرد و ريرش را نشرانهيزيديان تيغ بر صورت نمري

 عبدالبها  هم چنين بودند ولي شوقي بر خالف ايشان تيغ را از صورت بر  
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گرذارد ترا برا زن هريچ فرقري ملحروظ و اگر برداشت بند بره جراي آن مريدارد نمي

اندازنررد حترري اطفررال امررا شرروقي نگررردد يزيررديان آب دهرران در حضررور کسرري نمرري

ي شررما بگويررد يررا اي بررر خررالف عقيرردهفرمرران برره مريرردان داده کرره هررر کررس کلمرره

جرا او  بنويسد بجاي اينکه جواب متين و معقول بدهيرد از او رو بگردانيرد و هرر

کنيرد مگرر آنکره را ديديد آب دهان بيندازيد به طوري که بفهمد بره او تروهين مري

مقتدر باشد و از او بترسيد در آن صورت چند قدم که گذشت کار خود را انجرام 

پوشرند ولري شروقي دهيد تا نتواند بگويد توهين کرديد يزيديان نشسته شرلوار نمري

يان اسررم شرريطان و هررر اسررم و لفررظ را از سررن بيسررت برره بعررد خبررر نرردارم يزيررد

رانند و در حضور کسي نرامي از مردمران بره دو صرفات مکروهي بر زبان نمي

برند بها  هم نخواست از ايشان عقب بماند و بعد از آنکه در الواحش ايشان نمي

هررا برره خرران کرمرراني و صرربا ازل و حرراجي ميرررزا هررادي دولررت آبررادي و دشررنام

جفي و شريخ محمرد حسرن نجفري و حکريم سربزواري حاجي ميرزا آقاسي و آقاي ن

نامره ها در وصريتگوئيداده بود در اواخر ايام پشيمان شد و به جبران آن زشت

)کترراب عهرردش( نوشررت لسرران از بررراي ذکررر خيررر اسررت آن را برره گفتررار زشررت 

آالئيد از لعن و طعن و مايتکدر بره االنسران اجتنراب نمائيرد! ولري افسروس کره مي

نصيحت شيخ و ميرر خرود عمرل کررد و بهائيران کره )جرامع جميرع  کرد يزيدي به

کمرراالت انسررانيند!( نصرريحت و وصرريت رئرريس خررود را کرران لررم يکررن انگاشررته 

الحمد برايش خواندند اين است نفروذ کرالم کره حتري ميررزا شروقي کره ي بيفاتحه

گويراني کره فقرط گناهشران راسرتگوئي جدش چنين ناني برايش پخته نسبت به حق

هر ياوه به قلم و زبانش آمرد در اداي آن خرودداري نکررده ترهراتي بره قالرب بود 

ي برره مثررل وادار و تحررريض نمررود: يزيررديان زد کرره مخررالفين خررود را بررر معاملرره

خورنرد و بهائيران حتري گوشرت تولره سره را گوشت خروک و آهرو و مراهي نمري

ا کشته و برر رود که مرشد آقاي بهائي اصفهاني توله سگي رخورند يادم نميمي

اي ببيني چقدر لذيرذ سر بار گذاشته بود کي او را منع کرد جواب داد که نخورده

داننرد گويرا ايرن شرعر را ي حنفي يا مالکي هم آن را حالل مرياست و گفت طايفه

و يجوزنيو المرد للرجل  -شنيده بود )و يجوزا کل الجرف مالم يفتحن له بصر 

خورنرد و بسريار چيزهرا ي غريبران را نمريوردهالمجرد في السفر( يزيديان نيم خر

ي سه را پاک دانند مگر کافر را ولي بهائيان همه چيز حتي فضلهرا نجس مي

دانند به نص کتاب اقدس که )قدا ن مست االشريا  فري بحرر الطهرارة( يزيرديان مي



مرب را آخرين منزل زندگي ندانسته معتقدنرد کره بعرد از مررب کررارا آدمري بره 

 گردد تا به حد کمال برسد و حد کمال نزد ايشان  مي دنيا بر
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گويند هرر فرردي ي مشيخت است زيرا همه آرزو دارند که شيخ شوند و ميرتبه

کند تا به آن پايه برسد ولي بهرائي را کرافي اسرت کره پرس بارها عود و حلول مي

ببيننرد کره الجنرة  ي رئريس خرود رااز مردن يا کشته شدن صورت مرده شو برده

کنند ملرو طراوس از آسرمان اي است که گمان ميلقائي! يزيدين را کلمات قدسيه

براي شيخ فرستاده و آن در کتاب جلوه ثبت و ضبط است و آن بدين گونه آغاز 

شود المال مالي و االنسان عيالي مال مال من است و بشر عيال من است من مي

فرسرتم ترا آنکره م سعادت و شرقاوت را مرن مريدهکنم و من توانگري ميفقير مي

گويد من دوست دارم که احباب مرا از ته دل دوست دارند )اين عين عبارت مي

ي بهرا  آري او هرم از کلمات قدسيه است( اکنرون بررويم برر سرر کلمرات مکنونره

کلماتي دارد به نام کلمات مکنونه بخشي عربي و بهري فارسي که چنين شروع 

حبان هروش و گروش اول سرروش دوسرت ايرن اسرت ترا آنکرره در شرود اي صرامري

گويد انا و حقي عليو اکون محبالرو فبحقري عليرو کرن لري هاي عربي ميجمله

دهرم بره حرق مرن محبا من باحقي که بر تو دارم ترا دوست دارم پس ترا قسم مري

که مرا دوست بداري اکنون مالحظه کنيد چقدر اين دو جملره بره هرم شربيه اسرت 

کنررد کرره مررردم ايشرران را دو حکايررت از فرررط ميررل و شررهوت گوينررده مرري کرره هررر

شرود کره قطعرا آقراي بهرا هللا در دوست بدارند ):( پس براي سومين بار گفته مري

سازي ناقص خود هم مبتکر نبوده بلکه مقلدي است کره از يزيرديان بره همين دين

اي را از و قاعردهدو معني تقليد کرده اول اينکه همان قسم که يزيديان هر اصرل 

اند بها هللا هم چنين کرده دوم اينکه قسمت مهمي از رسوم و عوائد مذهب گرفته

ي حاضر استفاده کرده پرس نترسريد کره اسرم و کلمات يزيديان اقتباس و از زمينه

بهائي را از اين مذهب برداريد و نام يزيردي جديرد بره آن بگذاريرد اکنرون قلرم را 



يزيديان جديد براز گرفتره سرخن را بره ايرن دو فررد خاتمره از ذکر يزيديان قديم و 

 دهيم.  مي

  

  اگر خود طالب دين جديدي

  بهائي هست تجديد از يزيدي

  

 و گرنه دين ندارد کهنه و نو 

 هو در تو و دو  مگر باشي پي
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 دين و ديانت چيست؟ 

يم بره کشرف الحيرل جرز  اکنون که تاريخ يزيدي به پايان رسيد مراجعره مري نمرائ

 دوم بدانگونه که در طبعهاي ماقبل منتشر شده بدون ت يير و تبديل 

دين چيست و دينت کدام است و لزوم آن بر روي چره اسراس و پايره اسرت  -آيتي

 و آثار صحت و حقيقت را چگونه بايد شناخت؟ 

ن دين در ل ت به معنري جرزا  اسرت )کماتردين تردان( و در عررف مترديني -آواره 

عبارت است از يو سلطه احکام و قوانين و آداب و رسومي که به توسط يکري 

از انبيا  عظام و مهرابط وحري و الهرام در برين هيئرت بشرر بره تشرريع و تقنرين و 

تأليف و تدوين شده باشد از براي حفظ حدود و حقوق و شئون بشريت و تصفيه 

ن فقرط بره قروه شرديد و تهذيب اخالق و ملکات انسانيه و شرط اسرت کره تشرريع آ

کمرو و معاونرت غيرر و تصررف القوي صورت بسته باشد يعني شخص نبي بي

 ديگري و بدون اتکال به قضاياي شورويه و تبادل افکار بشريه آن را  
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با تأييدات غيبيه تدوين و تکميل فرمروده برر عمروم بشرر عرضره دارد و مطبروع 

طباع جمعي از عقرال واقرع شرده ترا هرزاران سرال مرورد اسرتفاده جميرع يرا قسرمت 

 ي از اهل عالم واقع گردد.  عمده

دارد از بيران و اگر چه اين تعريف تا همين مقدار که ذکر شد ما را مسرت ني مري

زيررا نفرس تعريرف مسرتلزم لرزوم اسرت و هرر شرخص عراقلي  تبيان لزوم ديانرت.

وجود چنين قوانين و حدود را براي بشرر الزم شرمرده در صرورتي کره معانردت 

نخواهد و مکابرت ننمايد با اندک تفکري خواهد يافت کره وظرائف انسراني بردون 

يررو همچررو اسرراس ادا نشررود و امررور دوره حيررات مررن دون قررانوني چنررين اداره 

چرون تعريرف مرذکور يرو تعريرف اجمرالي برود لهرذا ترا حردي بسرط  نگردد. ولري

 تر بيان نموده گوئيم.  مقال داده اندکي مفصل

بر هرذي درايتي مبرهن است که نوع انسان هميشره محترا  اسرت بره امرري کره 

رادع رذايل باشد و بادي فضائل تا حقيقت انسانيه از زمائم صرفات مبرري گرردد 

ال محلري شرود مردار امرور مرترب گرردد و اخرالق و هيئت بشريه به محامد خصر

جمهور مهذب شود نقائص امکانيه تخفيف يابد و خصائص انسانيه تکميل پرذيرد 

سحاب تيره ظلم و عردران متالشري شرود و آفتراب منيرر عردل و احسران متسراطع 

گردد و نوع انسان به انواع محبت و احسان با هم راهي معاشرت پوينرد و از هرم 

د. انبازي حيات را به بازي نگيرند و از تعدي و دست درازي در منافرت نجوين

 گذرند.  

هرا هر گاه تصور کنيم که اين فضائل به خودي خود حاصل و آن رذائل بره نفرس

 حاصل است.  زائل تواند شد خيالي باطل و تصوري بي

  

 )ان کنت تطمع في حصيدة خالد 



 هيهات تضرب في حديد بارد( 

  

ترر تر است تا به خير و انسان به خرود مهربرانچه که طبيعت بشر به شر متوجه

است تا به غيرر يعنري هرر انسراني خرود را خواهرد چنردان کره اگرر رادعري نباشرد 

گويد تمام افراد بايد بکارند تا من به کار برم و ديگرران بايرد رنر  بکشرند ترا مرن 

هه آنکه شهوتي در بشر مکنون است که به صدها رنه ملرون گن  بردارم به وي

است و بره هرزاران نيرنره مردون. هرر روز سرر از سروراخي برر آرد و هرر دم 

آدمي آرزوئي نمايرد و بالجملره انهمراک او در شرهوات از برديهيات اوليره اسرت و 

لررزوم رادع و مررانع از مسررائل مسررلمه و ايررن بسرري واضررا اسررت کرره هررر مررانع و 

ط مررؤثر در ظررواهر امررور اسررت نرره در بررواطن جمهررور و ديانررت تنهررا رادعرري فقرر

پلرريس سررري اسررت چررون سررري يررا آن همسررر و دلرري بررا وي همسررفر باشررد بررا هرريچ 

 ي همدم نشود  رذيله
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ي توأم نگردد و اگر شد معلوم است که از آن پليس سرري دور و با هيچ ضميمه

اال شرخص متردين در زوايراي خلروات نيرز و از آن رادع معنوي مهجور مانده و 

 از ارتکاب مناهي و مالهي خودداري خواهد کرد.  

ديانت داراي وعد و وعيد است و شامل بيم و اميد. وعدش قائد حسرنات اسرت و 

 وعيدش رادع سيئات.  

ديانت کامل مکافات است و شامل مجرازات بريم مجرازاتش انسران را از خصرائل 

 ويد مکافاتش به اطوار حميده نزديو فرمايد  ناپسنديده دور نمايد و ن

 ديانت مورث سعادت است و موجب بزرگي و سيادت.  

لو انفقرت مرا فري االرض جميعرا »ديانت مؤلف قلوب است و منت  نتاي  مطلوب 

 «  ما الفت بين قلوبهم ولکن هللا الف بينهم



ديانررت مسررلي قلرروب اسررت در مصررائب و مسررکن نفرروس اسررت در نوائررب و چررون 

ورود واردات کونيررره و عرررروض عارضرررات امکانيررره از مسرررلميات اوليررره اسرررت 

واحدي را از آن گزير و گريزي نيست لهذا موجبات تسليتي الزم است که آدمي 

کمتر متأثر گردد و لطيفره فکرر و خيرالش در خطرر نيفترد و بهتررين مسرلي همانرا 

عالم معتقرد شرد  عقائد راسخه دينيه است يعني اگر انسان به عالم ديگري جز اين

و بقاي روح و هستي خود را در جهان پنهران متريقن گرردد هريچ گراه از حادثرات 

کونيه جزع و فزع ننمايد واال بره پشريزي ضررر مترأثر و بره انردک چيرزي مترألم 

 خواهد گشت.  

ديانت ما به االجتماع بشر است يعني مناسربات دينيره بهتررين وسريله اسرت برراي 

کوشند که اند هميشه مين سياسيون دنيا اين را دانستهتحکيم اساس اجتماع و چو

در ممالکي که اغراض و مقاصدي دارند اين قوه را ضعيف سازند و تفرقه بين 

آنها اندازند در حالتي که خودشان در مملکت خود رسوم ملي خويش را و لو به 

 دارند.  نام مذهب نباشد محفوظ مي

م قرروه ديانررت اسررت کرره سيصررد ميليررون مجمررال حاشرريه نرررويم و برره مررتن بپررردازي

سرازد همرانطور کره قروه جمعيت را در ظل کلمه يو شرخص عربري مجتمرع مري

نرامي مجتمرع ديانت چهارصرد ميليرون جمعيرت را در ظرل کلمره شرخص فقيرر بري

 کرده.  

پس نبايد هيچگاه از قوه ديانت غفلرت ورزيرد و از وحردت و اتحراد مرذهبي چشرم 

 داد.   پوشيد و به سخنان واهي گوش

آري سخنان واهي گفتم و مقصود را نگفتم دو نوع از سرخنان واهري اسرت يکري 

 گشايند و فکر  انديشه به تنقيد ديانت زبان و قلم ميآنها که بي
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کنند که از بردو ايجراد تراکنون چره خردماتي از اديران حقره بره اجتماعرات بشرر نمي

داننرد چرره نيراز نيسرت آن اشررخاص يرا مريبريانجرام گرفتره و هنروز هرم دنيررا از آن 



داننرد و بايرد دانند اگر نميشود يا نميضرري از القائات ايشان متوجه جامعه مي

داننرد و مرزدور فکرر نرام گرذارد و اگرر مريايشان را بوالهوس و نفرس پرسرت بري

ديگراننررد بايررد خررائن و جرراني فکررور محسوبشرران داشررت دوم اشخاصرري کرره آلررت 

شوند و چون مقدمه صحيا بوده است با همين مقدمه که مرا و ميسازي شده دين

گفترريم برردون اينکرره نتيجرره را در نظررر داشررته باشررند و بفهمنررد چگونرره ديررانتي الزم 

طلبند واجد مزايراي دينيره هسرت يرا نيسرت کرور کورانره و است و آيا آنچه را مي

هرروس عاميانرره وارد قضررايائي شررده دور يررو نفررر خودپرسررت خررائن را گرفترره 

کنند که از صحابه خاص يو پي مبر دروغي و از اعضراي عاملره يرو ديرن مي

دانند که مقتداي ايشان خضر راه نيسرت و غرول راهرزن تازه باشند آنها هم يا مي

داننررد اگررر اسررت و قصرردش تشررتت و نفرراق اسررت نرره اتحرراد و اتفرراق يررا اينکرره نمرري

د و نبايد گوش به سخن نادان فکر و سفيه و نادانندانند باز هم بوالهوس و بينمي

دانند پس خرائن و جراني و وطرن فروشرند و مفسردند و معلروم اسرت داد و اگر مي

و اذا قيرل لهرم ال تفسردوا فري االرض قرالوا »وظيفه انسان عاقرل يرا مفسرد چيسرت 

 «  انما نحن مصلحون اال انهم هم المفسدون ولکن اليشعرون

  

 مفسد ار مصلا شدي از گفت راد 

 بد ابوالخبر از سخن ام الفساد 

  

 گر بهر خونريزئي گشتي شهيد 

 کافر کشته بدي هم بوسعيد 

  

در همين مرحله اولي زمام قلم از دست رفرت و از مرتن بهرامش پرداختره  -آيتي 

تر تمهيد کررده بحرث در خواستيم مقدمات را از اين کاملشد در حالتي که ما مي

ايرن موضروع نمرائيم کره آيرا شرخص مشررع کره تشرريع شرريعت و همره مرردم را 

خواهرد عمرال بفهمانرد کره مرن نادان و خويش را داناي مطلق معرفي نموده و مري

دانند چنين کسي واجد چه مزايرا و داراي دانم آنچه را که همه اهل جهان نميمي



مايرد کره قابرل قبرول چه مراتبي باشرد و نيرز چگونره شررع و قرانوني را پيشرنهاد ن

عقال و مفيد به حال جامعه باشد؟ و پس از تمهيرد ايرن مقدمره در مقرام تطبيرق برر 

گذاران اين قرن عمومرا و بهائيران خصوصرا ترا چره انردازه آمده بفهميم که آيا دين

به اين مسرئله نزديرو يرا از ايرن مرحلره دورنرد و براالخره آيرا جامعره ايرانري کره 

ديررن حنيررف يررا کثيررف خررود را برررايش برره ارم رران حضرررت بررابي و بهررائي ايررن 

 تواند از آن استفاده نمايد يا نه؟ تا برسيم به اينکه دنيا  اند ميآورده
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 ي از آن خواهد کرد.  چه استفاده

بلي حاشيه رفتيم و اکنون به مرتن بازگشرت نمروده گروئيم از برراي اينکره  -آواره 

يسررمن و الي نرري حاجررت نيفتررد مطلررب را برره منتهررا برره مباحررث طرروالني و اذکررار ال

غرررض بلکره هرريچ عقررل درجره تنررزل داده کمترررين امتيرازي را کرره هرريچ عاقرل برري

نمرائيم و سرپس بره تطبيرق آن ابتدائي سطحي هم نتواند آن را انکار نمود بيان مي

 پردازيم.  مي

  

  )الن ينجلي ليل الظنون الکواذب

 ب( و يبدو صباح الصدق من کل جان

  

اگر فرض کنيم که شخص نبي يا مشرع نيست مگر يکي از افراد بشري که در 

ترروانيم از ايررن نکترره شررئون بشررريت هرريچ تفرراوت بررا سرراير افررراد نرردارد برراز نمرري

نظر کرد که الاقل بايد هوش و فراست و عقل و کياست او در رتبه اولي صرف

نشود و بايد با کمرال و غايت قصوي باشد به طوري که سهو و اشتباه طاري آن 

دقت مطالعه به حال جامعه نمروده جميرع دردهراي جامعره را تشرخيص داده و بره 

درمرران آن آگرراهي يافترره باشررد و در بيرران علررل و موجبررات مرررض اوال و ارائرره 



طريررق عررال  آن ثانيررا برره قسررمي مرراهر باشررد کرره از همرران ابترردائي کرره شررروع 

انون تمام سرخنانش حراوي موجبرات نمايد. به نصا و اندز و تشريع شرع و قمي

دارد بره صرالح جامعره عال  و شفاي دردهاي جامعه بوده هرر قردمي کره برر مري

فرمايد قابل انجام و مفيد به حال انرام باشرد و بره تمام و هر مبدئي که پيشنهاد مي

عبارت امروزي سخنانش )تئوري( نباشد بلکه عملي و اليق اسرتفاده باشرد زيررا 

مانرد و عملري عني چيزهرائي کره در عرالم تصرور و خيرال مريهاي تئوري يحرف

شررود نرره تنهررا مفيررد برره حررال جامعرره نيسررت بلکرره مضررر اسررت زيرررا مررردم را نمرري

سرگرم کرده از آن مراحل عملي هم که خودشان در پيش دارند يا قائدين ايشران 

 آورد خاصهدارد و به جاي سود زيان مينمايند باز ميايشان را بدان دعوت مي

هرراي جاهالنرره باشررد و هررا و عصرربيتدر صررورتي کرره ترروأم بررا يررو سلسررله حميررت

مررردم را برره جرران هررم انداخترره موجبررات خسررارت خودشرران و سررود ديگررر آن را 

 فراهم آورد.  

پررس برراالخره مشرررع بايررد شررريعتي بيرراورد و قررانوني بگررذارد کرره عملرري باشررد نرره 

تزلرزل و اختفرا  و  تئوري و بعالوه بايد شخص مشرع برا صرراحت لهجره بردون

ل زش و دروئي سخنان خود را بگويد اگر چه دچرار هالکرت گرردد نره اينکره بره 

ظاهر بگويد آنچه را که در باطن جز آن در نظر دارد و نزد حسن بگويرد آنچره 

را که نزد حسين به طور ديگر گفته و در شررق سرخني گويرد کره حکرم آب دارد 

 نده باشد يا بالعکس و باالخره  ولي در غرب کالمي گويد که چون آتش سوز
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نررزد قررومي از علرري تمجيررد کنررد و نررزد قرروم ديگررر از عمررر و در يررو کترراب راد 

معجزات و مزاياي انبيا  باشد و در کتاب ديگر مثبت آن. آنجا خود را به خيرال 

خودش مانند همه انبيا  عراجز! از اتيران معجرزه شرمرد و اينجرا خرويش را ماننرد 

ي و صاحب شرع براي پراک عموم انبيا  قادر بر اتيان آن قلمداد کند! و چون نب

کنرد بايرد آيد و خود را طبيب امراض معرفي ميکردن مردم از زمائم اخالق مي

 قطعا خودش از امراض مبرا باشد وگرنه به قول شاعر:  



  

  طبيبي که باشد ورا زرد روي

  روئي مجوياز او داروي سرخ

  

اخرالق و رذائرل  باز حاشيه رفته گوئيم خيلي عجب است از کساني که بر زمرائم

اعمال پيشواي خود آگاه شده چون بر ايشان انتقاد کني از اول تحاشي کنند و بره 

هررر وسرريله تشرربث نماينررد کرره شررايد انکررار ايشرران منشررأ اثررر شررده و امررر برره اشررتباه 

بگذرد و چون از اين در عاجز و درمانده شدند گويند اينها از مقتضيات بشريت 

و حررص و طمرع و دروغ و شرهوت و غيرهرا  است و کدام بشر است کره از آز

 پاک باشد؟! 

کننرد کره آن کرس کره دم سبحان هللا که اينگونه مردم چقدر غافلند و ابدا فکر نمري

آيد که ترا هرر انردازه ممکرن زند فقط براي اين مياز دعوي نبوت بلکه باالتر مي

اسررت مررردم را از ايررن صررفات پرراک سررازد. در صررورتي کرره خررودش ماننررد همرره 

دم را بره پراکي و طهرارت توانرد مررناپاک بلکه ناپراکتر از همره باشرد چگونره مري

 داللت نمايد؟!  

  

  ذات نايافته از هستي بخش

  کي تواند که شود هستي بخش

  

بالجمله مشرع و نبي بايرد يرو رو و صرريا اللحرن باشرد و پراک از هرر آاليشري 

خصوص از طمع در مال و ناموس ناس و اگر غير از ايرن باشرد اصرال عردمش 

 ود است.بهتر از وجود و بودش بدتر از ناب

 اقوال نجاشي سلطان حبشه 



العاص با معدودي در بعضي از تواريخ اسالمي ثبت است که چون حکم بن ابي

از صحابه پي مبر )ص( به حبشره سرفر کررده برر نجاشري وارد شردند در مروقعي 

کرره جمعرري از کفررار قررريش نيررز نررزد نجاشرري برره شررکايت رفترره بودنررد در نخسررتين 

د کردنرد نجاشري از ايشران در کشرف حرال و مجلسي که صرحابه برر نجاشري ورو

مقرررال پي مبرررر سرررؤاالت ذيرررل را نمررروده چرررون جرررواب بشرررنود کفرررار قرررريش را از 

 مساعدت خويش مأيوس ساخت.  
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 نمايد؟  آيا محمد )ص( مردم را به چه چيز دعوت مي -س 

 به وحدانيت خدا و حسن اخالق.   -  

 ر تابعين کرده؟  آيا از اين دعوت چه اثري د -س 

دانستند ترک کرده به خداي غيرب مرؤمن کساني که جماد را خداي خود نمي -  

کردنررد اينررو دختررران را انررد و آنرران کرره دختررران خررود را زنررده برره گررور مرريشررده

 شوند.  محترم داشته به حدي که ارث براي آنها قائل مي

 نمايد يا در خفا ؟  محمد )ص( بر مال  دعوت مي -س 

او دعوت خود را بر مرال  در کوچره و برازار و هرر مجمرع و محفلري انجرام  -  

 دهد. مي

 آيا او مورد بالئي هم واقع شده؟   -س 

 بالئي نمانده است که به او وارد نشود.   -  

بررا وجررود بررال آيررا هيچگرراه از دعرروت منصرررف نشررده و نررزد اربرراب اقترردار  -س 

 اظهار توبه و عجز ننموده؟  

  ييري در دعوت او پديد نگشته بلکه بر اجهار آن افزوده نه استتار. ابدا ت -  



گويد خود به آن معتقرد و عامرل اسرت يرا ديگرران را محکروم آيا آنچه را مي -س 

 دارد؟  مي

فرمايد مگر آنچه را که خود عامرل اسرت اگرر نمراز فرمروده خرود بره او نمي -  

هرا را تررک بلکره معردوم سراخته و آن ابتدا نموده و اگر ترک اوثران گفتره خرود آن

 اگر کرم و سخا و ساير صفات حميده را تمجيد نموده خود بدانها محلي بوده.  

آيا در شروع به دعوت خود با کساني همدست و هم شور بروده و ديگرران  -س 

 اند يا به تنهائي اين داعيه را نموده؟  او را در شريعتش مدد داده و ذي رأي بوده

گويرد از طررف تشريع او شريو نبوده و جز با فکر خود کره مرياحدي در  -  

 شود به فکر ديگري کار نکرده.  خدا به او القا  مي

 اند يا نه؟  پدران او سلطان و وزير بوده -س 

 او از خاندان سلطنت و وزارت نيست.   -  

پس از انجام سؤاالت مرذکوره و اسرتماع جرواب کره خالصره و مفراد آن ذکرر شرد 

 ي سر بر آورده با کفار قريش گفت برويد با محمد )ص( بسازيد  نجاش
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در خبري  -طرف شويد زيرا مقصد او مقدس است و پيشرفت خواهد کرد يا بي

هم ديده شد که نجاشي نظريه پي مبر را نسربت بره حضررت عيسري مسريا سرؤال 

ي مررريم و کرررد کرره چيسررت و يکرري از صررحابه شررروع کرررد برره خوانرردن سرروره

بعد هر نجاشي از استماع آيات آن سوره مبارکه آب در ديده گردانيد و از آن به 

 گشت.  شد در او مؤثر نميسعايتي که در حق پي مبر از طرف کفار قريش مي

کنم اين مزايا و خصائصي که برراي صراحبان شرريعت شرمرده تصور مي -آيتي 

شررد و آن آثرراري کرره نجاشرري دو پرسررش و پاسررخ آن سررر رشررته برره دسررت آورده 

در حرق يرو نبري و اي است که ديگر کمتر از اين کمترين مقام و فروترين رتبه



تروان قائرل شرد. حرال بايرد دانسرت کره آيرا ايرن مزايرا هرم کره فروتررين مشرع نمري

ي رسررالت اسررت در برراب و بهررا  وجررود نداشررته؟ اگررر از ايررن خصررائص هررم مايرره

عقب مانده باشند في الحقيقه آنچه در جلد اول کشف الحيرل در حرق ايشران و مرن 

حرق اتباعشران گفتره شرود بره موقرع  يقوم مقامهم گفته شرده سرزاوار و هرر چره در

است. زيرا مادامي انسان مي تواند جسارت به مقام اشخاصي روا نداند کره اقرال 

آنها را در اعداد مردمان عادي شناسد و مخالف عقل و علم و اخرالق چيرزي از 

عالقرره برره همرره چيررز حترري آنهررا سررراغ نکنررد ولرري اگررر کسرري کرراذب و خررادع و برري

ادي خررودش يعنرري خررود گوينررده هررم باشررد و تنهررا بررراي اجتماعيررات بشررر بلکرره مبرر

انتفاع نامشروع اين همه فساد مرتکب شده و مردم به کشتن داده و مصالا يرو 

ملت و کشوري را از نظر دور داشرته باشرد چره جراي رعايرت نزاکرت و احتررام 

 در حق او است؟!  

را هرم بره  ولي چيزي که بابيان و بهائيران را پابنرد کررده و بعضري مرردم محتراط

احتيرراط افکنرررده ايرررن اسررت کررره اگرررر بررراب و بهررا  داراي هررريچ گونررره از مزايرررا و 

خصائصي که انبيا  بدان موصوفند نبوده باشند با چه قروه و بره چره طريرق يرو 

 اند؟  همچو مقامي را احراز کرده و چند هزار نفر را به دام آورده

ا انکررار نکرررده گفترره و اوال مررا ترردبير و يررا مکررر و خررداع ايررن رؤسررا  ر -آواره 

انررد جررز اينکرره برراب برره گرروئيم کرره ايررن رؤسررا  در خدعرره سررر آمررد مررردم بررودهمرري

تشرخيص دانشرمندان زمران خرودش اقرداماتش بره جنرون نيرز تروأم بروده و سروداي 

هراي خرود معتقرد جنون شايد به طوري غلبه داشته که خودش هم بر بعضي گفتره

و سرلب نبروده هرر چنرد ايرن هرم از بيانراتش بوده و شايد به کلي ايمان به خردا از ا

ي ي خدعرره و ريررا و دسيسررهشررود بلکرره بررالعکس ولرري بهررا يررو قطعررهفهميررده نمرري

 خالص  
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بوده و به کلي نه عقيده به خدا داشته نه انبيا ي نه سيد باب و اگر هم در ابتدا به 

باب عالقمند شده و فريب او را خورده باشد براي آن بوده که هرزار مرتبره سريد 

دانسرته ولري بعرد از سرير در آن وادي متردرجا برر تصرنعات را بر خود مقردم مري

 ه شده.  عقيدآگاه گشته و در نتيجه به همه جا بي

ي خرداع و حيرل در جمعري سراده ثانيا اين اولين دفعه نيست که بشري با سررمايه

لوح زودباور نفوذ يافته ايشان را به خود ساجد کرده باشرد بلکره صردها نظيررش 

کتررب ترراريخ مرردون اسررت از حررال و مقررال خرردايان و  -در عررالم برروده و هسررت 

ها و اآلن هم اگر هال در راه آنپيمبران کاذب و فتنه و فساد ايشان و جانبازي ج

در اقطار جهان مانند آواره سفر نمروده و برا هرر سرري همسرري جروئيم و افکرار 

بينريم نظيرر براب و مردم را بسنجيم و بر قضايا در شرق و غرب آگراه شرويم مري

گوينررد در حقشرران آنچرره را کرره بهررا  در اطررراف جهرران موجودنررد و اتباعشرران مرري

گويند در حرالتي کره يکري از آنهرا وجرود خرارجي نردارد. بهائيان در حق بها  مي

انرد از معجرزات او مانند غالم احمد در قاديان هند کره اتبراعش کترب را پرر کررده

در صورتي که من خود در لندن از يکي طالب هند کره ظراهرا در سرلو همران 

ي معکروس ميررزا غرالم احمرد را بردين طريرق مذهب منسلو برود شررح معجرزه

 شنيدم  

ي صرريا نويرد خصي عاشق دختري برود و ميررزا غرالم احمرد او را بره وعردهش

هاي خود را کرد داد که به وصال او خواهي رسيد و پس از آنکه عاشق کوشش

و زحمررات زيرراد کشرريده برره سررر منررزل وصررال نزديررو شررد شررخص انگليسرري در 

کشتي آن دختر را ربود و بررد و دسرت آن مررد از دامران وصرال کوتراه شرده بره 

 همين سبب از ايمان به ميرزا غالم احمد منصرف و منحرف گرديد.  

ي مقصررود ايررن اسررت کرره بررراي مرردعيان کرراذب عامررل خررارجي الزم پررس خالصرره

نيست همان جهل مردم براي نفوذ آن مدعيان کافي است. خصوصا در صورتي 

که مدعي از انظار غايب باشد و در مقام خود خواهيم دانست که يکي از وسائل 

فوذ اين گونه نفوس دور بودن از انظار مردم بوده و اگر مثال از ابتدا سيد باب ن

ي را حبس نکرده و از انظار مستورش نداشته بودند هر چند در برادي امرر عرده

شد و يا کم گرمي اقبالشان به سردي ادبار مبدل ميشدند ولي کمگرد او جمع مي

ماند و اين همه ماليمت برقرار مي ور نگشته به حالآتش اراد نشان چندان شعله



بينرريم در اطررراف هنررد و ايررران خواسررت. چنانکرره مرريفتنرره و فسرراد از آن بررر نمرري

مراشررد و اقطرراب بسررياري هسررتند کرره برره سرربب اينکرره تظرراهر برره اسررالميت دارنررد 

انرد و مردم حبس و قتل و تبعيد و نفي ايشان را الزم شمرده به خودشران گذاشرته

 آنها هم  
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ها يا چنرد ترن از مريردان خرود کره آنهرا هرم هميشه به يو حال برقرار مانده سال

برند و گاهي هم احيانا خود به ورزند به سر ميدر کمال خون سردي ارادت مي

دانند کره هرم ماننرد پذيرد چه که مريدان مرا در امي بينند و ميخود خاموشي مي

ي تر است ولي همين که دور ماندنرد راه حيلرهخودشان يا اندکي بهتر يا اندکي بد

رئرريس برراز و سرربيل فريررب خرروردن اتبرراع بررازتر و هررر دم کرره کسرري از کرروي 

دانرد کره پرسند و او هم چون ميمرشدشان آمد با اوهام گوناگون از حال وي مي

گويررد و شررنونده نيررز برراور انتظررار اينرران چيسررت هررر دروغرري برره زبررانش آمررد مرري

ي اسررت کرره خررودم برره کرررات بررراي امتحرران پيمرروده و مررؤثر کنررد و ايررن طريقررمرري

 ام.  يافته

هرا اسرت ايرن اسرت هرر انسراني از نکته ديگري که خيلي دخيرل در ايرن موضروع

هراسد دهد و از فناي خويش ميالعاده به بقاي خود اهميت ميعالم و جاهل فوق

از مقردمات  شرود وو نيز هر کسي در عالم به موجبرات غنرا پابنرد و اميردوار مري

فقر انديشه دارد تنها فرقي که هست اشخاص عاقل و عالم به غير از اعتمراد بره 

نفس خويش و کوشش و سعي خودشان امرري را در حيرات و غنراي خرود مرؤثر 

کوشرند کره برا تردبير خرويش غنراي خرود را ترأمين و برا وسرائل ندانسته هميشه مي

فنراي خرويش کننرد و  حفظ صحت جلوگيري از مرض و علت و باالخره موت و

با وجود اين باز هم خالي از انديشه نتواند بود به قسمي که عاقلترين انساني اگر 

بشنود امري سربب ازديراد عمرر و ثرروت توانرد شرد هرر چنرد از قبرول عقرل بعيرد 

باشد باز انديشه خواهد کرد که بهتر است احتياط را از دست نداده بره جانرب آن 



فقرر و فنرائي کره مرثال فرالن کرس از راه علرم يرا جهرل رو آوريم و يا از موجبات 

 گفته به هراسيم چه در احتياط ضرري نيست.  

اکنون بيائيم بر سر مطلب يکي از چيزهائي که بهائيان بنرده خردا را نگراه داشرته 

انرد برا انرواع مکرر و حيرل خرود را همين قضيه اسرت کره رؤسرا  تراکنون توانسرته

خويش قلمداد نمايند چندان کره بهرائي بيچراره  متصرف و دخيل در مقدرات اتباع

بينرد او بره رنر  دسرت خرود صرد دينرار بره کرف آورده و چشرم در عين اينکره مري

خداي او به پنجراه دينرار از آن اسرت و بره هرر حيلره اسرت آن پنجراه دينرار را در 

ربايد معهذا بر اثر القا آتي کره عرض سال به توسط مبل ين خود از دست او مي

شده منتظر است که از طرف آن خداي گدا به اين بنده برذال غنرا و ثرروت به او 

 اعطا خواهد شد.  

ي سبحان هللا که انسان چقدر غافل و زود باور اسرت در مردت هشرتاد سرال دوره

بينررد کرره صرردها و هزارهررا اشررخاص کرره صررريحا بهررا  و عبرردالبها  بهائيررت مرري

 ي  وعده
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هررا داده بودنررد مردنررد و بررا خرراک يکسرران شرردند و بررا فقررر و برکررت و ثررروت برره آن

ها وفا نشد باز فالکت خود و اوالدشان عمرهاشان سپري شد و يکي از آن وعده

فرستد که او در لوحش گفته است دسترن  خود را براي رئيس يا خداي خود مي

 ما دعا کرديم که براي شما برکت حاصل گردد!!  

مررغ فروشري در نفر به اقراف پيدا شده که از تخرم بلي در مدت هشتاد سال يو

دشت )که خودش برايم حکايت کرد( در بهائيت به رتبه ميليونري رسيده داراي 

يررو ميليررون يررا بيشررتر ثررروت گشررته و بهائيرران بنررده خرردا او را برره رخ همرره کررس 

گويند که او هم از معجزات روسيه بود که ميليونر شد نه بهائيت کشند و نميمي

العابرردين پسررر حرراجي احمررد کفرراش يررزدي را فرامرروش لرري هررزاران ماننررد زيررنو

کنند که پدرش در يزد کشته يا شهيد راه بها  شرد و خرودش برا هرزار زحمرت مي



به آستان بوسي عباس افندي رفته برکت خواست و صريحا به او وعده داده شرد 

و هسرتيش  ي مرواليش ايرن شرد کره در عشرق آبراد زنرش ديوانره شردو نتيجه وعده

در همرررين طهرررران از  1336سرررپري گشرررت و آخرررر خرررودش در سرررال مجاعررره 

گرسررنگي در کنررار کوچرره جرران داد در حررالتي کرره بهائيرران کمسرريون فقرررا  هررم 

 داشتند.  

آري کمسيون فقرا  داشتند ولي حکايت اعضاي آن کمسريون ماننرد همران واعرظ 

دهرم و ان برهنره مريکرد که هر چره بدهيرد بره مردمربود که سر منبر قسم ياد مي

داد يا اينکه کمسيون زن و بچه خود را در خانه برهنه کرده به ايشان تحويل مي

فقرا مانند اعتبار ليدر بهائيان يعني شخص دوا فروش مشهور برود کره او را در 

زنري ده تومران يرا صرد تومران اندوختره تهران از بانو معتبرتر شرمرده هرر بيروه

و دعرا کررده و طررف اطمينران سرر کرار آقرا اسرت و سرپرد کره اخود را به او مي

ايرد کره هشرتاد کند ولي خوشربختانه همرين روزهرا شرنيدهپول در نزد او عيب نمي

ها از جاي ديگر سر اگر فردا بقول يو نفر همين پول»هزار تومان ورشکسته 

بررازي و و البترره خواننرردگان يرراد دارنررد کرره در جلررد اول شرررح حقرره« در نيرراورد

رت را نگاشرتيم و قضريه شررکت جديرده تهرران و روحراني مصررر و خيانرت حضر

کمپاني شرق در تبريز گوشرزد کررديم و شرايد مرردم در صرحت آنهرا بره واسرطه 

خبرررري ترديرررد داشرررتند ولررري حکايرررت ايرررن دوا فرررروش عبررررت اسرررت و از بررري

هررراي خررردا و طبيعرررت اسرررت در تأييرررد منررردرجات کشرررف الحيرررل. بررراري مسررراعدت

در نگاهررداري اينگونره نفروس فررداکار خرود از پرردر و  معجرزات شروقي افنرردي هرم

 جدش کمتر نيست  

 بينند  خالصه بهائيان بنده خدا هشتاد سال است که اين گونه معجزات را نمي
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هررا برروده ولرري معجررزه دولررت برره اقررراف را کرره گفترريم آن هررم از معجررزات روس

کنند بلي اين براي آن اسرت کره بنردگان خردا )!( توجهشران بره بينند و باور ميمي



شرود بگوينرد دعراي بهرا يرا شروقي فقر و غنا به حدي است که دلشان راضي نمري

فنررا برره قرردري ايررن افنرردي اثررري نرردارد. و همچنررين بررراي حيررات و ممررات و بقررا و 

ميرد و لو در سن صرد اند که هر کس در هر جاي دنيا ميبندگان خدا اغفال شده

گويند براي آن است که مخالفرت برا امرر بهرائي کررده و هرر کرس سالگي باشد مي

ماند براي آن اسرت کره موافقرت نمروده!! خصوصرا اگرر يکري از رؤسرا  سالم مي

صررالدين شراه پنجراه سرال بره کمرال هرم فرمروده باشرد نا« سروف»در حقش کلمره 

قردرت سرلطنت کرررد در حرالتي کره هررزار سرين و سروف کتبررا و شرفاها از بهررا در 

حقش صادر شده بود که چون مخالفت نموده و گوسفندکشي کرده است عنقريرب 

 چنين شود و زود باشد چنان گردد.  

م هنروز احاجل الدوله که ميرزا ورقا و روح هللا پسرش را در حبس کشت شنيده

 در حيات است.  

خالصه هر جا هر کس بميرد از معجزه اين آقايان است و هر جا هر کس بماند 

آن هم بطور ديگر از معجزه ايشان اسرت در حرالتي کره عبراس افنردي يرو پسرر 

هشت سراله داشرت کره اسرمش حسرين افنردي برود گلرودرد گرفرت و بهرا هرم هنروز 

کشتند که حسين افندي نميرد و آخرر زنده بود به قول خودشان اهل حرم خود را 

مرد و بندگان خدا ابردا ايرن معجرزه معکروس را نديدنرد ولري اگرر )آواره( ترا سري 

شررمرند در سررال ديگررر هررم بميرررد آن را از معجررزه شرروقي افنرردي و پرردران او مرري

حالتي که آواره اينو در سن شصت پا نهاده و تمام عمر را هم در رن  سرفر و 

ون بروده اسرت و ديگرر مررب و مررض و ضرعف و غيرره حضر و ابتالي گوناگ

بررراي مرررد شصررت سرراله چيررز عجيبرري نيسررت. ايررن اسررت کرره مخصوصررا اوالد و 

ي کره از کرنم کره اگرر امرري رخ دهرد حتري بره عجلرهدوستان خود را وصيت مي

همين دم قلم از دستم افتاده قادر بر تمام کردن همين جملره نشروم يقرين بدانيرد کره 

اش ابردا دخالرت نردارد و آنهرا اگرر براطن صرافي داشرتند بايسرت لرهباطن بها و عائ

 [ . 1حسين افندي عزيز خود را از مرب نجات دهند ]
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باز يادم آمد که برادران احمد اف ميالني کره از ابترداي طلروع براب ترا کنرون ابرا 

صدها  ها نموده و صاحب الواح کثيره شده وعن جد در اين بساط بوده و خدمت

مرتبه از رؤساي بهائي در حقشان دعا و طلب برکت شده و وعده صريحه داده 

شده و حتي يو دروغ بزرب هم که حفظ جسرد براب اسرت بره آن خانردان نسربت 

اند. يو همچو خانداني با زحمات هشتاد ساله و دارائي کررور و ميليرون بره داده

هرا راضري ز بيچرارهانرد کره حتري اثاثيره را خرورده و هنروطوري ورشکست شرده

شرروند بگوينررد ايررن از معجررزات معکوسرره بهررا  اسررت بلکرره در هررر مجلسرري نمرري

دانيم حکمت چه بوده که ما با اين همه خردمت گويند نمياظهار حيرت نموده مي

ايم چه که بها در ايم باز ورشکست شدهو با اينکه حقوق مال خودمان را هم داده

ر حقروق هللا )صردي نروزده( بمرا بپردازنرد کتابش صريحا وعده داده اسرت کره اگر

شود و چرون خيانرت در مالشان از خطر مصون و اال حتما مورد خطر واقع مي

سهم ما کرده است خدا هم با او خيانت نموده مرالش را بره خطرر خواهرد انرداخت 

  )!( 

ي به اصل موضوع بر گررديم سرخن در اينجرا برود کره چنرد صرد يرا چنرد خالصه

دمرران سرراده بسرريط بنررده خرردا را افسررار کررردن و برره عقررب خررود هررزار نفررر از مر

کشرريدن دليررل بررر هرريچ امررري نيسررت خصوصررا در قضرريه بررابي و بهررائي کرره اگررر 

درسررت برره ترراريخ و فلسررفه آن آگرراهي حاصررل شررود دانسررته خواهررد شررد کرره چرره 

موجباتي اين مذهب را که از تمام مزاياي مذهبي تهي و بر کنار است تا امروز 

شود ولري افسروس کره نره تنهرا مسرلمين و ها رسانده است که ديده ميبه همين حد

خبر يا طبقات سايره از متن تاريخ و فلسفه تاريخ و قضاياي تاريخيه اين امر بي

ي خدا به واسطه اينکه فقرط اقروال مردعيان و اند بلکه بهائيان بندهکم اطالع مانده

اند و في الحقيقره اگرر ماندهخبرتر دانند از همه کس بيزعما  خود را مدرک مي

شمردند کرار کردند و سر سري نميبه قدر نگارنده استقصا  و تحقيق در آن مي

کشيد. اينها تعجب دارند که چگونره آواره برا آن خلروص يرو مرتبره به اينجا نمي

دارد در حالتي که بنده يقين دارم که بره اسرتثناي به اين درجه مخالفت اظهار مي

ي بهائيرران اگررر مجاهرردت و جرروئي کرره نررزد مررن معروفنررد بقيررههچنررد نفررر اسررتفاد

تحقيقشان بره حرد کمرال برسرد و واقعرا عرالم بره قضرايا شروند از آواره مخالفتشران 

شديدتر خواهد شد. چنانکه هر کس بروئي از حقيقرت بره مشرامش خرورد در مقرام 

 مخالفت برآمد. پس جهل است که يو عده مردم را  
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شرمارند و همرين د بها ساخته و حتي مطالعه کلمرات ديگرران را جرائز نمريگوسفن

قضيه بزرگترين دليل برر جهرل حضررات و حيلره رؤسرا اسرت کره در ايرن دنيراي 

علم و تحقيرق معاشررت مخرالفين خرود را تحرريم و مطالعره کلماتشران را تقبريا و 

از همان شخص  کنند و بندگان خدا هم قبول کرده دل و ديده و دامن راتهديد مي

دارند که مبادا بيدار و آگراه مطلعي که ديروز مسجود ايشان بوده امروز دور مي

 شوند )فاعجب من هذا العجاب المعجب(  

سخن بر سر مزاياي يو شرريعت و مشررع آن برود و چنانکره اشراره شرد  -آيتي 

 بهترين راه شناسائي بهائيت اين است که آگاهي از تاريخ و نوع ظهور و برروز

کلمات و احکام باب و بها  حاصل شود و با مشررعين شررايع حقره تطبيرق شرود 

در آن صورت بديهي است که حق از باطل و شمس از ظل شرناخته خواهرد شرد 

ي از کلمرات پس خوب است مقدمتا شر ذمره از تراريخ براب و بهرا  و سرپس نبرذه

 قه مبرهن آيد.  ايشان ذکر شود تا در خاتمه تطابق و عدم تطابق آنها با اديان ح

 بنابراين بايد مقصود فوق را در يو مقدمه و چهار مرحله انجام دهيم.   -آواره 

 مقدمه تاريخي  

خصوصري  -2قضاياي عمرومي  -1پوشيده نماند که تاريخ داراي سه رکن است 

امررا قضرراياي عمررومي در تراريخ برراب و بهررا همرران مسررائلي  -فلسرفه آن قضررايا  -3

از قبيررل سررپهر در ناسررخ التررواريخ و اميرالشررعرا در  اسررت کرره مررورخين معاصررر

ولري اگرر  -انرد روضة الصفا و بسياري از امثال ايشان در کتب خرود ذکرر کررده

اطالعي اتباع باب و بها را تشرخيص دهرد همرين حقيقتي و يا بيکسي بخواهد بي

بس است که به هيچ يو از مندرجات کتب تاريخ اعتماد نکرده به محض اينکه 

گوينررد ترراريخ آيررد برردون تأمررل و تعمررق مررياني از کتررب ترراريخ برره ميرران مرريعنررو

صحيحي موجود نيست و هر چه در کتب تاريخ ثبت است متکي برر اغرراض و 

خواهرد برا افکرار عمرومي و حقيقتي است!! اين اولين قدمي است که بهائي نميبي



ي پرر از ليهمسائل مسلمه عندالقوم همراه باشد خصوصا بعد از آنکه يو اسرتدال

ي بهرا صرادر و اغراض از قلم عباس افندي در تاريخ حيرات براب و اوائرل دوره

به نام )مقاله سياح( در بين حضرات منتشر شده از آن به بعد بهائيران اعتمراد از 

اش مبررهن هر مقاله و کتابي قطع و به مقاله سياح که از اسرمش خدعره نويسرنده

 دانستند که اين رساله کوچو  بهائيان هم نمياند. تا مدتي اصال است تکيه کرده
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کردند که استداللي که به نام تاريخ منتشر شده اثر قلم کيست و حتي استدالل مي

طرفي راجع به عظمت اين امر چه نوشرته؟ ولري پرس از چنردي ببينند شخص بي

سررياح  معلرروم شررد و از محررارم اسرررار بررروز کرررده برره گرروش همرره رسرريد کرره ايررن

طرف همان عباس افندي است کره سرياحتش از عکرا ترا حيفرا )دو فرسرخ( راه بي

بوده زيرا در آن موقع که اين رساله را نوشت تا مدت سي سال نتوانست از اين 

دو فرسخ مسافت تجاوز کند. پس سياح عبارت از همچو آدمي که در مدت سري 

ه مسافتي نه پيموده چررا سال در قلعه عکا محبوس بوده و زياده از دو فرسخ را

يو دفعه هم با هزار زحمت تا بيروت رفتره برراي اينکره بره مردحت پاشرا الترزام 

بسپارد که خود و پدرش در خاک عثماني هريچ گونره تبلي رات انجرام ندهنرد حتري 

تبلي ات مرشدي و مرادي که به عنوان تصوف خود را بدان معرفي کرده بودند 

د و سياسي و از اين بود که دائما اطرافيان او بره تا چه رسد به تبلي ات دين جدي

 سپردند که در خاک عثماني با کسي صحبت نکند.  مسافرين مي

غرضي عباس افندي هم در حرق براب و بهرا طرفي و بيبيچاره ايراني! و اما بي

فهمرد کره آدمري کره هرواي معلوم است حاجت بره ذکرر نيسرت يعنري همره کرس مري

سراخته کره خرودش جانشيني پدر خود را بر سر داشته و اين خدا را براي آن مي

ريخ حيرات آن به جاي او معبود و مسجود مردم شود ترا چره درجره در تحريرر ترا

هرائي کره طررف خواهرد مانرد! چنانکره برا همره نرازک کراريپدر يا خداي خود بري

توانررد برره بينررد کرره او مرررادش اسررتدالل برروده نرره ترراريخ کرررده برراز هررر کرروري مرري

فهمنرد و بيننرد و يرو عرده جهرال کره نمريطرفانه مگر يو رقم کورها که نميبي



کره بره وصريت مروالي خرود عمرل آنها هم )به قرول آقراي نيکرو( برراي ايرن اسرت 

 -گويد اش مياند تا جمالش به بينند! )چنانکه بها در کلمات مکونهکرده کور شده

کور شو تا جمالم بيني و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوي و جاهل شو تا 

 از علمم نصيب ببري!(  

قسررم ديگررر از قضرراياي عمررومي در ايررن ترراريخ آنهررا اسررت کرره از قلررم مررورخين 

خارجه تهيه شده از قبيل تأليفات عالمه مفضال و مستشررق مقردام ادوارد بررون 

بزرگترررين پروفسررور کررامبريچ لنرردن و ماننررد کنررت گررو بينررو و مسرريو نيکرروالي 

فرانسوي و مستر جاکسون آمريکائي که در جائي هم بد کترر هاک معرروف شرد 

طرردا للبراب هاي اين مذهب نگارشاتي دارد و يرا کسراني کره و در بعضي قسمت

انرد ماننرد لررد کرر زن انگليسري و در طي مطالب ديگر اسمي از اين طايفه بررده

اي بره مزرمور مخبر تايمس که در بعضي از تأليفات و مجرالت مختصرر اشراره

 اند.  اين سوسيته مذهب صورت کرده

  

 [ 43] صفحه 

  

ي عمومي تاريخ باب و ي نيست که بعضي از اين نويسندگان هر چند جنبهشبهه

اند خرود را از القائرات خصوصري اهرل بهرا اند ولي نتوانستهبها را در نظر داشته

بر کنار و بالتأثر گذارند. مثال کنت گوبينو و مسيو نيکوال بره تصرريا خودشران 

ر شررهميرزادي کرره از ايررادي ي مطالررب را در تهررران از حررا  مالعلرري اکبررپرراره

انرد و چرون حراجي انرد نگاشرتهي امر بها بود سؤال کرده و هرر چره شرنيدهواعمده

آخوند مذکور از اسراتيد ايرن مرذهب برود و چنردين دفعره بره کيفرر اعمرال و اقروال 

العراده خود به حبس ناصرالدين شاه و کامران ميررزا نايرب السرلطنه رفتره و فروق

الم شررده بررود و بررا هرريچ آب و گالبرري شسررته و تطهيررر مشررهور و منفررور ملررت اسرر

ي مصرالا بابيره کرد جنبهشد و بازگشتي برايش متصور نبود هر چه القا مينمي

گرفت و در حقيقت در ساخت و سراز ايرن ديرن از ايرادي و بهائيه را در نظر مي

بود )همانطور کره بهرا در حقرش گفتره( يعنري قسرمتي از ايرن مرذهب بره دسرت او 

گوينرد کره شده چنانکه خود بهائيان هرم در برين خودشران متفرق الکلمره مري ساخته



ي سؤال و جواب و قسمتي از کتراب اقردس احکام صوم و صلوة و مسائل رساله

هرراي او برروده. در ايررن صررورت جرراي هرريچ گونرره نتيجرره فکررر و پيشررنهاد و دخالررت

اري شرده شبهه نيست که القائرات او در مسرائل تراريخي و لرو بره قلرم هرر کرس جر

باشد در اعتبار و صحت مانند نگارشات خود عباس افندي است که جز برر نفرع 

جروئي گروئي و حرقبهائيت بر روي هيچ اساس ديگر نبوده و ابدا قصدش حقيقت

دارد همرين اسرت نبوده است فقط چيزي که آن نويسندگان را از انتقاد معراف مري

هرر جرا از خرود اظهرار عقيرده انرد ونيرز که اسم راوي را در کتب خود ذکر کرده

طرفرري خررود را ثابررت انررد چنرردان از مررنه  حقيقررت دور نرفترره و اقررال بررينمرروده

اند. تنها کسري کره در ميران ايرن دسرته بريش از همره استقصرا  و دقرت نظرر نموده

بکار برده پروفسور برون بوده کره بدبختانره او هرم بره سربب اينکره اخيررا کتراب 

انررد! امررا گذشررته از اينکرره هررر اني را مررتهم کررردهترراريخ حرراجي ميرررزا جرراني کاشرر

داند دفراع از او هرم برر وجردان مرن اسرت اساس ميعاقلي اين حرف را کامال بي

که تا آخر درجه امکان از او دفاع کنم و برراي کشرف حقيقرت بگرويم کره شرهدهللا 

ايررن مرررد بررزرب خيلرري بزرگتررر از اينهررا بررود کرره دامررن پرراکش برره لرروث اينگونرره 

ام و بعضري از اشرعار آلوده گردد. من خود با او مکاتبه و مالقات کرده اتهامات

ي اين رابطه ادبي مسرس هرارت برود در لنردن کره مرا به يادگار گرفته و واسطه

شناسي بود و نيز آثرار خاصره در گاردين مقيم و برادرش متخصص در علم گياه

 آن عالمه ايران دوست را مطالعه کردم و باالخره  
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يقين کردم کره ايرن شرايعات بهائيران هرم ماننرد شرايعات ديگرشران اسرت کره چرون 

دهنررد کرره او از کسرري انرردکي از روي اخررالق تظرراهر برره محبررت کنررد انتشررار مرري

ماست يعني او از بندگي خدا و حقيقت و پيروي عقل و دانش خرود اسرتعفا  داده 

از حقايق تاريخيه بيران کنرد کره اراده بها شده و اگر کسي يو کلمه و گوسفند بي

دهند که اين شخص ازلي يا ناقض يا بر ضرر ايشان تمام شود فوري انتشار مي

هرا اقال طبيعي و مادي شده و اگر ديدند مثال در خياباني عبور کررد کره پرتسرتان



هاي برگشته اما پرتستان»گويند پرتستان شده در آن خيابان منزل دارند فورا مي

طررف مانرده در حضرورش و اگرر سراکت و بري« چره خواهنرد گفرت؟ دانرمرا نمي

کننرد کره ايرن از ماسرت نهايرت ايرن ساکت و در غيابش به غمز و لمز اشراره مري

خواهد مردم بدانند و دليلشان هم همين است که ببينيد چگونه فالني است که نمي

 گويررد. چرره کرره بهررارا در ايررن موضرروع سرراکت اسررت و از ال و نعررم سررخني نمرري

فرموده هر کس بر ما نيست با ماست عينا قضيه ما و بهائيران بنرده خردا حکايرت 

کردنرد و اگرر شرد مالمرتش مريخر سواري شيخ است که اگر با پسرش سوار مي

شردند براز رفت مورد مالمت برود و اگرر يکري از پردر و پسرر سروار مريپياده مي

ايرم کرره ين شردهمرورد غمرز و لمرز و مالمرت مررردم بودنرد بعضري از مرا مررردم چنر

 دانيم سوار شويم يا پياده تا گوسفندان بها ما را رها کنند.  نمي

باري ادوارد برون بقدري فکرش عالي بود که ادراکات اين بندگان خدا يا اغنام 

بها نسبت به او بر خرهاي لنه و او سوار باد پران چون خدنه برود و اگرر او 

ه باشرد يرا آنکره در مقرام بيران حقرايق به وجود سريد براب بيشرتر از بهرا اهميرت داد

ترراريخي گفترره باشررد کرره ميرررزا يحيرري صرربا ازل جانشررين برراب بررود و بهررا بررا او 

ورزي نمود و مقامش را غصرب کررد. ايرن سرخنان دليرل برر آن بازي و حيلهحقه

ترر از خردا نيست که پروفسور برون مثال باب يا ازل را خدا يا يو وجرب پرائين

ال بلکه او فقط صحت تاريخ را منظور داشته و کار به ايرن دانسته! حاشا و کمي

نداشررته کرره سررخنش برره نفررع ازل تمررام شررود يررا بهررا مثررل اينکرره عينررا امررروز بنررده 

گويم که بهائيان بنرده خردا فقرط در مرذهب خودشران مايرل دانم و ميبالصراحه مي

 به راسرتي و راسرت روي بودنرد بايسرتي بعرد از فروت عبراس افنردي بره بررادرش

اش ايررن اسررت کرره )قررد اصررطفينا نامررهبگرونررد زيرررا نررص صررريا بهررا در وصرريت

االکبر بعد االعظم( يعني مقام محمد علي غصن اکبرر بعرد از مقرام عبراس افنردي 

گرويم مقصرودم ايرن اسرت غصن اعظم مقرر و مسلم است. ولي آيا اين را که مي

! اسرت فرهللا مرن که اگر چنين شده بود آن وقت بها  و مرن يقروم مقامره حرق برود؟

 هذا التصور. يا اينکه مقصودم از اين  
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[  و فرضرا مايرل 2سخن اين است که طرفداري از محمدعلي افندي کرده باشرم ]

هاي ايران برراي شروقي افنردي کره عنصرر فاسردي اسرت نررود و برراي باشم پول

و ناپراکي غصن اکبر که عنصر صالحي است بررود؟ حاشرا و کرال مرن در پراکي 

هر دو عنصر يو نظر دارم و يقين دارم که از باب تا محراب و از بها تا سرها 

و از صبا ازل تا شام ابد زعما  اين طايفه همه خداع و کاذب و خائن و مضرر 

اي عقيرده نردارم بحال بشر ويهه ايران بوده و هسرتند و بره هريچ يرو بره قردر ذره

بدانند که حتي زعما  بهائي در داخله بلکه مرادم از آن سخن اين است که مردم 

خودشان نيز يو رو و راستگو نيستند و نسبت بره بررادر و فاميرل خرود نيرز برر 

ها برند در اين صورت از دروغسر منافع دنيا و رياست شيوه و حقه به کار مي

برنرد تعجرب هاي خارجشان که به کار مسلمين و ساير ملل برده و ميو دوروئي

يقررت حررال نکبررت مررال ايشرران غفلررت نورزنررد ادوارد برررون نيررز نکننررد و از حق

مقصودش از آن همه تحرير و ترأليف و تکررار مطالرب همرين بروده اسرت کره بره 

ملت ايران بفهماند که خانداني که با برادر خود آن نوع رفتار نمايند و تاريخ را 

زي سرازي و شرريعت برااين طور زير و رو و منقلب سازند چه اعتمادي بر دين

خرواهم برر پروفسرور بررون رحمرت اختيارانره مريايشان است. در اينجا ديگر بي

ام که اگر اندکي بريش گفت چه کنم من بهائيت را اين طور شناختهبفرستم که مي

از اين ترقي کند اصال آزادي و اخالق و درستي و راستي از دنيا معدوم خواهد 

 26دوارد بررون ارسرال شرده شد صورت مکتوبي که از لندن بره کرامبريچ نرزد ا

انبررراز محتررررم اديبرررا معضرررم لبيبرررا روزگررراري دراز و دهرررري بررري 1923فوريررره 

گذرد که اين خاکسار شرقي ديدار آن مستشرق غربي را مشتاق و لهيرب نرار مي

فراق به درجه اليطاق رسيده. تا ايرن اوقرات کره گرردش ايرامم بره لنردن افکنرد در 

هاي اخرالق و فضرائل حضررتعالي را پررورده انگلستان روائ  آن گلستان که گل

بيش از پيش مشام جران را معطرر کررده ولري متأسرفانه ترا ايرن دم نعمرت مالقرات 

نصرريب گوشررم و اي بينرروا لرربم( شرربي در مجمعرري خررانم مرررزوق نگشررته )اي برري

محترمي را مالقات کردم که نام ايشان را هم فراموش کرده بودم امرروز خطري 

مرقرروم بررود کرره مررن در طرري مراسررله خررود برره جانررب  از طرررف ايشرران رسرريد و

ام. با اينکره پروفسور برون ذکري از تو کرده و وعده اشعارت را به ايشان داده



سبقت بر اين جسارت خود ذنبي عظيم بود محرض امتثرال امرر ايشران شرطري و 

 سطري چند مشتمل بر دو غزل و يو مناظره تيغ و قلم  
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دهد که اگر عزم سررافرازي انم محترم ايفاد نموده ضمنا تذکر ميبه توسط آن خ

مررن  -ويسررت بررن گرررو  -نرروازي داريررد آدرس از قرررار ذيررل اسررت و سررر غريررب

عبدالحسرين آواره جرواب از طررف پروفسرور بررون بخرط  25مورث رود نمرره 

   133نمره  - 1924فارسي خوانا پنجم مارچ 

اره دام عرزه و مجرده دوسرتا محتررم مرهده اديب ارجمند و اديب فرهمند جنراب آو

وجود شريف از طرف خانم محترم )مسس هارت( انضمام اشعار آبدار سر کار 

به مخلص شعار رسريد بهتررين ارم ران و راه آوردي اسرت کره از راه آوردي و 

مخلص را ممنون کرديد. آن را در مضبطه خرود ضربط نمرودم و هميشره بره يراد 

پررور ت خردا را کره هنروز سررزمين ايرران اديربشما عزيزش خواهم داشرت. منر

است. بسيار مشتاق مالقاتم مگر اينکره انردکي کسرالت دارم هرر گراه رفرع شرد در 

رسرم وگرنره مخلرص انرد خردمت مريلندن بره آدرس شرما کره مسرس هرارت نوشرته

انتظار سرکار را خواهم داشت که در کامبريچ تشريف فرمرا شرويد دوسرت شرما 

نکره پروفسرور بررون را آن طرور کره بايرد بشناسرم شرناختم ادوارد برون پس از آ

يادم آمد از آن لوحي که عباس افندي راجع به تأليفات اين شرخص محتررم برراي 

خودم فرستاد و اصلش در نزد بنده ضبط است که در آنجا خصوصا کتاب نقطة 

اساس ذکر نمروده مثرل اينکره ادوارد بررون مرثال آن را سراخته و بره الکاف را بي

ام حاجي ميرزا جاني منتشر کرده و مرن آن مضرمون را صرحيا تصرور نمروده ن

ي در کتاب کواکب الدريه به آن اشاره کردم بعد از ترذکر بره ايرن لروح برر درجره

ي عبراس افنردي آگراه شردم و ديردم ايرن شرخص ترا چره انردازه جعرال دروغ و حيله

ه تأليف حراجي ي بسته! کبوده و براي پيشرفت مقصد خودش به هر کسي پيرايه

ي خط خودش حتي نزد دکتر سعيد هم موجود اسرت آن ميرزا جاني را که نسخه

 حقيقت قلم داده!!  را جعل و بي



بالجملرره برگرررديم برره اصررل موضرروع ادوارد برررون برره قرردري کرره از ترراريخ و 

قضررراياي بررراب و ازل و بهرررا خررروب مطلرررع بررروده و تأليفرررات مفيرررده دارد کررره اگرررر 

حضر به همين قضيه باشد کافي است و نيز او تمام کترب و خدماتش به ايران من

ي بريتانيا رسانده است که بعدا حضررت نتواننرد الواح بها و عبدالبها را به موزه

انکرار کننرد کرره فرالن لروح وجررود نداشرته و اگرر روزي مررذهب بهرائي بخواهررد از 

في اسرت عالم حاليه قدم فراتر نهد و عرض اندامي کند همان مدارک و اسرناد کرا

براي ابطال ايشان و لو اينکه همه آن نسخ در ايرران هرم هسرت ولري ممکرن برود 

اعتبرراري معرفرري نماينررد و نسرربت کرره الررواح و کتررب موجرروده در ايررران را برره برري

 تحريف به آن بدهند ولي خوشبختانه  
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 طوري هاي خارجه وجود دارد و بحمدهللامنحصر به ايران نمانده و در کتابخانه

نيست که احدي بتواند ترهات باب و الطائالت نزل و خز عبالت بهرا هريچ يرو 

 را انکار کند  

 بخوانيد و بخنديد  

آيررد از معتمرردي شررنيدم گفررت عکسرري از بهررا در لنرردن ديرردم کرره هررر وقررت يررادم مرري

تروانم خرودداري کرنم و اگرر شرما هرم اختيار خنرده غلبره کررده ترا دو دقيقره نمريبي

خنديررد و آن عکسرري اسررت کرره يررا نقرراب برداشررته چشررم و همررين طررور مرريببينيررد 

 ابرويش از نقاب بيرون است و بقيه صورت در نقاب مخفي است.  

بنردگان خردا(  -ها بود از گوسفندان بها  )است فرهللا کردم ولي مدتمن باور نمي

شنيدم که جمال مبارک ممکن نبود عکسشان برداشته شود هر وقرت عکاسري مي

کررد برا اينکره ايرن است عکسي بردارد نور جمال مبارک شيشه را خورد مريخو

شدم که اين سخن برر روي چره حرف يو حرف کودکانه عاميانه بود متحير مي

اساس است تا آنکه شررح آن عکرس را در لنردن شرنيدم و آن کرس کره هرادي ايرن 

ول سبيل بود گفت يو نفر عکاس انگليسي خواست عکرس بهرا را بگيررد بهرا قبر



شرد و خرود را کمترر ي جرالل مخفري مريکررد زيررا او هميشره در پشرت پرردهنمي

داد حترري بنرردگانش کرره از هررزاران منررزل راه بررراي زيررارت جمررالش نشرران مرري

فروخرت و اطرافيرانش نرزد کرد و ناز و غمزه مريرفتند آن قدر معطلشان ميمي

وقتري پرس از چنرد  افکندنرد کرهزدند و وهم به دلش ميچاره حقه ميآن مسافر بي

يافررت ديگررر دلرري برررايش نمانررده بررود آن وقررت هررم يکرري از روز بررار حضررور مرري

پسرها يا برادرهاي بها يا اقال يکي از اصحاب محرم جلرو افتراده از مرردم درب 

بينررد تررا درب اطرراق اي نيسررت و کسرري نمرريمنررزل يعنرري از آنجررا کرره ديگررر بيگانرره

زد و ي مرريبوسرريد و هررر دم شرريوهافترراد و زمررين مرريصرردها مرتبرره برره خرراک مرري

گفت که مرثال دعرا کرن طينترت پراک باشرد و جمرال مبرارک را بره نظرر سخني مي

خلقي نه بينري اينجرا جراي امتحران اسرت مبرادا همرين کره جمرال حرق را در هيکرل 

هرا و بشري ديدي تصور کني که او بشر است خالصه در هر قدم اين گونه حقره

رسراندند. ال ررض ايرن را به زيارت جمال مبين! ميبردند تا او ها بکار ميشيوه

ترسرريده عکررس او برره کرررد مرريهررا خرردائي خررود را حفررظ مرريخرردا کرره برره ايررن شرريوه

شنيدند آواز دهل بوده و او برا سراير اطراف برود و مردم به ببنند که هر چه مي

مردم هيچ تفاوت و مزيتي نردارد ايرن برود کره از عکرس گررفتن انديشره داشرت و 

شرود عکرس برداشرت گفتنرد نمريکرد به او مياسي که تقاضاي عکس ميهر عک

شکند ترا آنکره آن عکراس رنرد گفرت اهميتري زيرا نور جمال مبارک شيشه را مي

کنيم کره شيشره نشرکند اينجرا اسرت کره بالهرت و ندارد ما نقابي حايل صورت مي

 گيرد و يا روح حقيقت خود را  حمق گريبان انسان را مي
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نشان داده يرا خرداي حقيقري چشرم و گروش ايرن بشرر را کره هرواي خردائي برر سرر 

سرازد. القصره ايرن خردا گرول بنرده طراغي خرود خرورده خيرال دارد کور و کر مري

کرد که اگر اين کار بکند آن منظور تأمين شده بر عظمتش هم خواهد افزود اما 

برره بررار آمررده و ايررن  همررين کرره عکررس برداشررته شررد اطرافيرران ديدنررد بررد افتضرراحي

عکس به قدر مضحو و مسخره و رسواست که تدبيرات سايره را هرم از ميران 



[  لهذا به هر قيمتي بود شيشه را گرفتند و شکستند و قسمها دادند 3خواهد برد ]

ها و پلوها به بار وي عکاس خورانيدند و قرول از او گرفتنرد کره حکايرت و مرغ

گي و اخالقي بود بروز نداد ولري يکدانره برراي را بازگو نکند و او هم چون فرن

تفريا خودش نگاهداشته و اينو در لندن در محل مخصوصي است که غيرر از 

دهرم کره ترا هرر وقرت باشرد همرران انرد و اطمينرران مريبنرده چنرد نفرر ديگرر هرم ديرده

تواننررد انکررار کننررد زيرررا عکررس عکررس بررازاري خواهررد شررد و حضرررات هررم نمرري

هررم در عکررا هسررت يعنرري آن عکسرري کرره محررض يادگرراري نقرراب ميرررزا خرردا برري

خواست براي اوالد خرودش بگرذارد ديگرر آنجرا شيشره نشکسرت و نقراب الزم مي

انرد منتهرا ايرن اسرت کره نشد و آن عکس را نه تنهرا مرن بلکره همره مسرافرين ديرده

گذارند کسي کپيه بردارد و زياد شود زيرا سرمايه دخرل از دستشران خواهرد نمي

هرراي اي اسررت کرره بايررد علرري الرردوام احمررقکررس و امثررال آن امررامزادهرفررت ايررن ع

ي و گررراهي هرررم يرررو قمصرررري و آبرررادي و آبرررادهسيسرررتاني و سنگسرررري و نجرررف

 اردستاني بروند آنجا سجده کنند و نذورات ادا  نمايند.  

صحبت سر کجا بود؟ ها يادم آمد صحبت سر تاريخ بود که اين همه دسرت و پرا 

عتبررره ايررران از قبيررل ناسررخ التررواريخ و غيررره را از اعتبررار کردنررد کرره تررواريخ م

بياندازنرد و هرر روز بره رنگري القرائي کردنرد و يرا خرود چيرزي نوشرتند کره شررايد 

ها از تاريخ شسته شود و عقال هم مانند سفها به دام ايشان بيفتند ولري نشرد و لکه

 .  نخواهد شد و حقيقت ناچار است که از پرده برآيد و بازاري شود

تر است که حقيقتش هاي خصوصي تاريخ از قسمت عمومي آن مشکلاما قسمت

به دست آيد چه در صورتي که قسمت عمومي آن اين قدر قابل حشو و زوائرد و 

تصررررف و تحريرررف باشرررد قسرررمت خصوصررري آن کررره مخصررروص يرررو عائلررره و 

ي باشررد آن هررم طايفرره مسررتور و عائلرره منفررور بررديهي اسررت برره هررر قسررم طايفرره

دهند و يافتن بعضي نکات تاريخي هنگامي خواهند شهرت و جلوه ميخودشان ب

شرود کره امرري واقرع شرود و برين خودشران اختالفراتي احرداث شرود آن ممکن مري

 وقت است که بعضي از کارهاي پنهاني  
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شررود. مررثال وقترري کرره رياسررت بررين بهررا و ازل در معرررض تقسرريم در آشررکار مرري

دهنررد کرره در جلررد اول و خررواهرش آن قضرريه را بررروز مرري آيررد آن وقررت ازلمرري

اشاره شد راجع به اينکه ميرزا بها دختر خود سلطان خانم را نزد عمش ازل به 

پيشکشي فرستاده که تصرف کند يا وقتري کره ميررزا آقاجران خرادم هللا سرهمي از 

ت دهرد کره آن همره الرواح و آيرادهند آن وقرت برروز مريطلبد و نمياين بساط مي

خوب يا بد صحيا يا غلط از اثر قلم مرن و چنرد ترن از امثرال مرن برود نره بهرا يرا 

دهد که در فالن شب با عباس افنردي وقتي که يکي ديگر اعراض کرد بروز مي

رفترريم دو نفررر مخررالف خررود را کشررتيم و الي پايرره مخفرري کرررديم يررا هنگررامي کرره 

ه اين کمپاني مرذهبي بره کند براي اينکعباس افندي اقوال پدر خويش را نسخ مي

گويد خرواهر عبراس اش تخصص يابد آن وقت ميرزا محمد علي ميخود و عائله

گوينرد. افندي شوهر قبول نکردنش مبني بر يو اساسي بود غير از اينها که مري

گذرم. پرده ذکر نکنم از آن ميام اين گونه امور را بيو چون نگارنده قرار داده

رود بره ميررزا اشاني خادم خاص عباس و عباسيان ميو هنگامي که آقا مهدي ک

کند در آن موقع عبدالبها اين عمل را حمل برر يرو قضريه محمد علي تمسو مي

گويد آقا مهدي را فروغيه خانم )خواهر دو مادري خود افندي( عجيبي نموده مي

فريب داده و آقا مهدي فقط براي اينکه يو دفعه سر خود را در دامران همشريره 

اد و... از ما گذشت و به او روي آورد. يا وقتي که زن عبدالحميد مصري به نه

ي اسررار زنانره کره برين او و... شرود پرارهواسطه بعضي پيش آمدها رنجرور مري

کنررد و ميرررزا جررالل دامرراد عبرردالبها آن زن خررانم صرربيه عبرردالبها برروده فرراش مرري

ا برره سررمت بيررروت زنررد کرره مجنررون شررده بررراي معالجرره او ربيچرراره آن قرردر مرري

هاي ناحقي فرستند. يا وقتي که ورقه عليا خواهر عباس افندي بر اثر شهادتمي

شرود آن که در حق شوقي افندي داده و او را خدا ساخته توقعاتي دارد و ادا نمي

ي کنرد و پرارهي پدريش در عکا عزلرت مريوقت است که يو هفته قهرا به خانه

تررا از شرردت خرروف ميرررزا هررادي پرردر شرروقي هرراي ترراريخي آغرراز نمرروده زمزمرره

بوسد و او را بره منرزل برگردانيرده سرر پروش روي رود دست و پايش را ميمي

گذارد. يا وقتي که سيد مهدي دهجري کره اعظرم مبلرغ حضررات برود و او کار مي

نشسررتند برره قررول خررودش مطلررع بررر را اسررم هللا خطرراب کرررده در حضررورش نمرري

هررا طمررع در دختررر عبرراس افنرردي ل خررود بهررائيشررود و برره قرروقضرراياي سررريه مرري



دهند آن وقت است که خبطهاي عبراس افنردي را روي کاغرذ آورده کند و نميمي

ي آن را انرد و شرايد مرا هرم يکري دو فقررههائي که بعضري از مطلعرين خوانردهنبذه

 سازد.  نويسد و منتشر ميبيان کنيم مي

 توان به دست  به سهولت نميمقصود اين است تاريخ خصوصي و خانوادگي را 
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آورد و با مدارک شايعه منتشر ساخت مگر جسته جسته در اين گونه مواقع فقط 

ي اخالق و روش اين خاندان شرناخته شرود و ي به دست آيد و تا درجهسر رشته

هراي مختلفره در آمرده هرر متأسفانه در اين گونه مواقع هم يو تاريخ بره صرورت

نماينرد و گويند قلمداد کرده از گفته ديگران سلب اعتماد ميه را خود مييو آنچ

امرا فلسرفه تراريخ فررع برر اطرالع کامرل  -پذيرنرد اتباع هم بدون تعمرق آن را مري

است که کسي حوادث تاريخيه را بدون کم و زياد چنانکه هست بشناسد آن وقت 

اي بگيررد قضاياي نتيجره تواند فلسفه آن را به دست آورد و از جمع و تطبيقمي

شود که به قردري ي بشناسد.اکنون که مقدمه به پايان رسيد تذکر داده ميو فلسفه

اين بنده در هر سه قسرمت از ايرن تراريخ استقضرا بره عمرل آورده اسرت کره خرود 

خواستند منتشر سرازند بهائيان در اغلب کتب و الواح و رسائلي که در غرب مي

دانستند و اگر چره پرس از برروز مخالفرت مرن ترا آخرر اقوال مرا سند و حجت مي

انررد کرره نشررريات راجعرره برره ايررن مقررام را جمررع کننررد ولرري ي امکرران کوشرريدهدرجرره

مثال کتاب دکتر اسلمونت اسکاتلندي کره بره « مشت است و درفش و آهن سرد»

عقيرررده خرررود مسرررائل صرررحيحه آن را از مرررورخ بهرررائي )آواره( نقرررل نمررروده و برررا 

طبرع رسريده چگونره ممکرن اسرت نسرخ آن محرو شرود؟ خصوصرا کره انگليسي به 

هراي آن در دسرت کسراني اسرت کره عقيرده بره مرذهب بهرائي ندارنرد يرا اغلب نسرخ

اش ذکررري از آواره هسررت چگونرره ممکررن مجررالت نجررم برراختر کرره در هررر شررماره

است همه معدوم شود. اينجا است که بايرد برر سرو  تردبير و جهرل زعمرا  بهرائي 

ود و يقين کرد که چرون خردا بخواهرد تقلرب قرومي را ظراهر سرازد از اعتراف نم



ميرران خودشرران کسرري را برانگيزانررد کرره عررالم برره راه و چرراه باشررد و از راه خررود 

 موفق به مقصود گردد اذا ارادهللا بشيئي هيئي اسباب و هو بکل شيئي عليم.

 مرحله اولي در تاريخ باب 

 3هجررري مطررابق  1235سرريد علرري محمررد برراب در شرريراز در روز اول محرررم 

ميالدي از صلب سيد محمرد رضرا و رحرم فاطمره بريگم متولرد شرده  1819اکتبر 

تحصيالت مقدماتيش در همان شيراز در نزد شيخ عابد معلم انجام گرفته و اسرم 

محمد يرا  اصلي شيخ عابد )محمد( بوده است به شهادت خود باب في قوله )ان يا

معلمرري التضررربني( الررخ سررپس در بوشررهر برره تجررارت پرداخترره و بررار ديگررر از 

تجررارت دسررت کشرريده برره کررربال رفترره و مرردتي در حرروزه درس حررا  سرريد کرراظم 

شررده و از همرران اوقررات بررر اثررر بعضرري از احاديررث و اخبررار رشررتي حاضررر مرري

بره  صعبه معتصعبه ذهنش مشوب شرده و معلروم نيسرت کره از چره زمران شرروع

 دعوي نموده فقط  
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ادعاي او علني شده ولي باز هم در اينکره او چره  1260معلوم است که در سنه 

ادعررائي دارد مرربهم برروده و آخررر هررم در ابهررام مانررده در هررر مقررام سررخني گفترره و 

هرا متفقنرد برر اينکره سريد شرش مرتبره هرا و بهرائيي کرده چنانکه خود برابيداعيه

ش را ت يير داده است. در برادي امرر عنروان ذکريرت نمروه و بره سريد ادعاي خوي

ذکررر مشررهور شررده آنگرراه داعيرره بابيررت کرررده و خررود را نايررب خرراص امررام غررايبي 

گويند اصال همچو امامي در پس پرده غيبرت نبروده و خوانده که حاال بهائيان مي

دا بعررد نيسررت. آنگرراه دعرروي مهرردويت و نبرروت و ربوبيررت و الوهيررت نمرروده و احرر

واحررد. خالصرره تررا مرردتي سرريد برراب برراب و واسررطه بررين مررردم و يررو همچررو امررام 

موهومي بوده است و اين اولين قدم دروغ و حيله است که اگرر معتقرد بره وجرود 

شرمرد و برا آن همره امام حي غايبي نبود چرا خود را باب و نايرب خراص او مري

ت و بقراي او اسرتدالل آب و تاب در تفسير سوره يوسف و غيره به وجود و حيرا



کرد؟ و اگر بود چه شد که يو مرتبه آن امام حي غايب در وجود خرود براب مي

جلرروه نمرروده خررودش قررائم و مهرردي و امررام حرري منتظررر شررد؟! امررا بايررد دانسررت کرره 

داعيه ذکريت و بابيت او تقريبا علني بوده و اگر نزد همه کس اظهار نکرده در 

نمرروده اسررت ولرري داعيرره قائميررت و نبرروت و مررياغلررب مواقررع ايررن معنرري را تفهرريم 

ربوبيت و الوهيت او خيلي مستور بوده و حتي در حيات خودش در هيچ مقام و 

محضر و نزد احدي علنا اظهار يکي از آن دواعي ننمروده اسرت بلکره اخيررا از 

داعيرره بابيررت هررم برره موجررب توبرره نامرره خررودش اسررتنکاف کرررده و ايررن عنوانررات 

ربوبيت و الوهيت تمامرا بعرد از قترل سريد مطررح مرذاکره شرده قائميت و نبوت و 

شده و بعضي هم ت ييراتي اسرت بعضي از آنها عنوانش در اوراق سيد يافت مي

اند و عامل عمده آن تقلبات اين دو برادر نروري اند و انتشار دادهکه بر آن جسته

اسرت و  انرد. براري برگررديم بره اصرل موضروع خيلري وقرت الزمبها و ازل بروده

خواهد که بدانيم در ميان عوامل دينيه و علميره و سياسريه اطالع و موشکافي مي

کدام عاملي در سيد بيشتر مؤثر شده و او را بر زمزمه ذکريت و بابيت واداشته 

شررود کرره هررر چرره برروده اسررت از ابترردا  سرريد برراب ولرري غالبررا چنررين فهميررده مرري

اش و پريش آمردها کره قسرمت عمردهخواسرته اسرت کرار را بره اينجاهرا بکشراند نمي

هاي سيد رشتي در او اثري سو  سياست بوده کار را به اينجا کشيده اما سفسطه

داشررته زيرررا سرريد زمزمرره آغرراز نهرراده بررود کرره جرراي منهررري بررراي آتيرره خررود 

گذاشت يعني رکن رابعي براي توحيد و نبوت و امامت قائل شده گراهي خرود مي

کررده کره عنقريرب نردائي بلنرد گوينرد اشراراتي مريرا معرفي نموده گراهي هرم مري

خواهد شد و اگر چه ما نتوانستيم حتي يرو کلمره از کلمرات سريد رشرتي را مردل 

 بر صحت اين قول باشد  
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پيدا کنيم که او وعده ارتفاع بدائي داده باشد ولي با فرض اينکه تسرليم شرويم کره 

ش به وجود خودش بوده و جرز خرود احردي اشاراتي کرده شبهه نيست که اشارات

انرد از کشرته بروده را منظور نداشته و در واقع آن ثمري کره براب و بهرا برداشرته



دانند که اين رويه در باب و بها هر دو موجرود برود کره از ابتردا زيرا بهائيان مي

انظررار مررردم را برره خررود متوجرره نداشررته پيوسررته افکررار را برره طرررف ديگررري 

دادنرد و اش را بره غيرر خرود مريبافتند تکيهتند و آنچه به هم ميداشمصروف مي

شد آن وقت متردرجا برا کمرال احتيراط پررده را بلنرد چون جمعي گردشان جمع مي

 دادند که آن نفس مشاراليها خود مائيم  کرده خود را نشان مي

داد و مثال باب بطوري که گفتيم در بادي امر تمامش بشارت به قرب ظهور مري

خوانرد برين خلرق و امرام و ترا اواخرر ايرام هرم هنروز در ود را واسطه فريض مريخ

گفرت و اخيررا بهائيران زور سريشرم کلماتش )يا بقية هللا اني فديت بکلي لو( مري

انرد و حرال آنکره بره کلري خرالف حقيقرت اسرت و اين اشرارات را بره بهرا چسربانيده

نيد و همه کلمات را بره او چسباهمچنين بها در ابتدا خود را به برادرش ازل مي

کرررد کرره داشررت و در بعضرري احيرران بررا کمررال احتيرراط گوشررزد مرريمنسرروب مرري

عنقريب از پس پرده غيب جمال ازلي بيرون آيد و به اين کلمات برادر خرود را 

ي وقتري کره خواسرت بسراط خردائي را بره ساکت و مريدان را مش ول نگاه داشته

رت باطن خرودم برود کره آن روز هنروز در تنهائي ببلعد گفت مقصودم از آن اشا

پس پرده اختبا  مستور بودم و حال عرض اندام کردم و من همران جمرال غيبري 

 شد!!  هستم که بدان اشاره مي

داده عينرا قضريه باري کالم برر سرر سريد رشرتي برود کره اگرر وعرده و نويردي مري

وفرا نکررده ي آغاز کند و عمرش همين بوده است که اراده داشته خودش زمزمه

سيد باب چون محرم اسرار و هشياد و بيردار کرارش بروده ايرن دعروا را در حرق 

خود مصداق داده و از موقع استفاده کرده به تبليغ شاگردان سيد رشتي پرداختره 

و چون خودش شراگرد آن دبسرتان برود ايرن شرد کره او هرم در ابتردا برراي تقريرب 

رقيبري مثرل حراجي کرريم خران پيردا مردم چندان پرا را براال نگذاشرت و شرايد اگرر 

ماند و به همان بابيرت و نيابرت قناعرت شد باز هم در همان درجات اوليه مينمي

نمود ولي همين که خران کرمراني مقرام رکرن رابعري را بره تمامره احرراز کررد مي

ميداني براي سيد باب نماند و ناچار شد که قدم فراتر نهد و اقوال سيد رشتي را 

به خرود منسروب دارد و برار ديگرر ايرن قضريه در ميررزاي نروري از جنبه ديگر 

تکرار شد چنانکه اشاره کررديم جرز اينکره معلروم اسرت دو تقليرد ماننرد هرم طرابق 

 النعل بالنعل  
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آيررد ايررن بررود کرره در سررومين تقليررد کرره ميرررزا خرردا متصرردي آن بررود بيرررون نمرري

اختالف ازلي و بهائي پديد شرد پرس صورت ديگر را به خود گرفت و در نتيجه 

خالصه اين است که تخم اين فتنه را بردون شربهه سريد کراظم رشرتي کشرت منتهرا 

خواست خرمنش را خودش حصاد کند ولري اجرل مهلرت نرداد و تخرم اينکه او مي

ي وي را سيد باب درو کرد و او هم نتوانسرت کرامي از آن شريرين نمايرد افشانده

به آسيا نداده گذاشت و گذشت لهذا ميرزاي نوري کره و خرمن را پاک نکرده و 

از ابتدا ترا انتهرا همرراه و بيردار کرار برود خرود را روي خررمن انداختره تصراحب 

ي بود به خانه رسرانيد و نران پخرتن آن هاي اين خرمن را با هر حيلهکرد و گندم

يرن را به عهده پسرش عباس افندي گذاشت و او دکاني علم کرد و ناني پخت و ا

 خورد.  همان نان است که پس از هشتاد سال امروز شوقي افندي مي

در ابتداي پيدايش باب دو نفر از دولتيان سو  سياستي برروز دادنرد کره هرر يرو 

 ي باب را کامال به موقع  از جهتي خسارت کلي به اين ملت وارد کردند و قضيه
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 -حرررراجي ميرررررزا آقاسرررري برررره صررررورت مخالفررررت دوم  -اهميررررت گذاشررررتند اول 

منوچهرخان معتمدالدوله به صورت موافقت و قبل از آنکه شروع به فلسرفه ايرن 

 قضيه شود عکس هر دو را در صفحه قبل ببينيد تا وارد مطلب شويم.  

اي نيست که اگر از طرف حراجي ميررزا آقاسري سرختي و فشرار و نفري برر شبهه

ب و حرربس وارد نشررده بررود و بررالعکس از طرررف معتمدالدولرره منرروچهر خرران بررا

ي براب بره خواجه حاکم اصفهان پذيرائي و نگهداري به عمل نيامده بود و قضريه

خونسردي تلقي شده بود تا اين درجه خسارت به مال و جران و حيثيرات مردني و 



ب جنبرره شررد امررا مررع االسررف حرراجي ميرررزا آقاسرري برره سرربملرري ايررران وارد نمرري

تصوف و هواي مرشدي که بر سر داشت رعايت سياست نکرده اوامر اکيده بر 

کشد تا به حربس براب در قلعره اش ميفشار باب صادر کرد و اين اقدامات سلسله

ماکو اين بود که حسينخان آجودان باشي حاکم فارس سريد را مضرروب و مشرلق 

صراحب اختيرار سريد نموده بر انکار دعوي خود محکوم ساخت و بر حسب امر 

باب سر منبر بر آمده ادعاي خرويش را انکرار و تبعيرت اسرالم را اقررار نمرود و 

ي سياح خواسته است آن را به اصرطالح ماسرت مرالي کنرد عباس افندي در مقاله

گويررد طرروري بررر منبررر صررحبت کرررد کرره موجررب اطمينرران ديگررران و مزيررد و مرري

نهررا گررل برره مهترراب ماليرردن اسررت فهمررد کرره ايايمرران تابعرران شررد ولرري هررر کسرري مرري

صاف و ساده باب بر سر منبر منکر شد که من ادعائي نردارم و حتري لعرن کررد 

ي باشرد و از تبعيرت اصرول و فرروع اسرالمي خرار  کسي را کره صراحب داعيره

باشد و بار ديگر هم توبه و انکار براب در تبريرز تکررار شرد کره خوشربختانه در 

آمده و اصل نسخه را پروفسور بررون گرراور آن دفعه به قلم خودش روي کاغذ 

 کرده ما هم اميدواريم در محل مناسبي نقل نمائيم.  

برراري پررس از چنرردي برراب اصررفهان مهرراجرت کرررد و معتمدالدولرره منرروچهر خرران 

نهاد بود از طريق ديگرر باعرث فسراد شرد خواجه حاکم اصفهاني که اصال گرجي

د حفظ کرد و معلوم نيست براي زيرا او مدت ششماه باب را در حرم سراي خو

گويند با او ارادت اظهار کرده ولي بنرده از برس دروغ و چه مقصد پرورد و مي

ي ديگرري ام راجع به اين گونه امور نظريرهحقيقت از اين طايفه ديدهشايعات بي

ام و خالصه اينکه براي اين مسائل به عوامل خارجي معتقد شده آن را پيدا کرده

ام که در دوره قاجاريره در ايرران شرايع شرده هائي شناختهسياست نتيجه يو نوع

هرراي هرراي معتمدالدولرره برره برراب و مسرراعدتبرروده اسررت يعنرري راجررع برره مسرراعدت

قونسرررول روس بررره بهرررا و شرررفاعت و خرررالص او از حررربس ناصررررالدين شررراه و 

هراي بعضري از مرأمورين انگلريس بره عبردالبها در سروريه و فلسرطين و مساعدت

 ب سري هيچ يو را مبني بر يو ذره حسن  دادن لق
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هرراي نظررر و عقيررده ندانسررته فقررط يررو نرروع از سياسررت را موجررب ايررن مسرراعدت

توانم سياست خوبي بدانم ولي دانم که اتفاقا آن گونه سياست را هم نميجزئي مي

اين خوشبختانه سياست مدار مشخص و بقا و دوامي ندارد چنانکه به کلي اخيرا 

ها ت يير کرده سياست معتمدالدوله خواجه را خدا بعد از شرش مراه ت ييرر سياست

و سياسرررت « ايرررن اولرررين معجرررزه بررراب»داد و او را بررره سرررراي آخررررت فرسرررتاد 

ها را هم انقالب روسيه ت يير داد و اينو اثرري از آن سياسرت در روسريه روس

د جرز يرو تفرجگراه اي کره مشررق االذکرار بهائيران در عشرق آبرانيست بره درجره

هرا کره در اين هم معجزه بها برا آن همره وعرده[  »1عمومي چيز ديگري نيست ]

کنم که به فوت ها هم تصور ميسياست انگليس« حق امپراطور روسيه داده بود

عبرراس افنرردي ت ييررر کرررده باشررد. زيرررا از خررود بهائيرران تهررران خاصرره اعضرراي 

ازه مانند قونسول قبل با ما مسراعدت گفتند قونسول تمحفل روحاني شنيدم که مي

ندارد و گفته است بهائيان مانند ديواري هستند که هيچ حرکت نداشته باشد و در 

تروان برر آن ي هسرتند کره نمريديوار بودن هم استوار نيستند بلکره ديروار شکسرته

مجمرال بعرد از فروت « اين هم معجزه و نفوذ و لياقت شروقي افنردي»اعتماد کرد 

ن پسررر برررادرش گرررگين خرران کرره وارث او بررود راپرررت برره حرراجي منرروچهر خررا

ميرزا آقاسي داد که باب در سراي عمم مستور و مخفي است لهذا حاجي ميررزا 

آقاسي غالماني چند براي جلب او به تهران فرستاد ولي بعد کره برا سراير وزرا  

در  -ي کلررين )کررامبر مشررورت کرررد صررالح بررر ايررن کررار نديدنررد و او را از قريرره

قاموس( به سمت تبريرز فرسرتادند و در قلعره مراکو کره در خرار  تبريرز دور از 

 آبادي است محبوس داشتند.  

در اينجا بايد اين نکته را متذکر شد که تا آن وقت امر باب اهميتي نداشت زيررا 

اش معلوم بود و نه چندان جمعيتري بره هرم زده برود و نره اتفاقرات مهمري نه داعيه

ي در پرررده کرررده بررود بررر اثررر کلمرراتي کرره ماننررد کلمررات ط زمزمررهافترراده بررود فقرر

 شخص خواب زده مبتدا و خبرش مجهول و کبري و ص ري  
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ي سرريد رشررتي اش نررامعلوم اسررت عنوانرراتي گوشررزد معرردودي از صررحابهو نتيجرره

يعني طايفه شيخيه کرده آنها را در حق خود ظنين کرده بود که شايد رتبره رکرن 

رابعري را او بهتررر از ديگرران در خررور اسرت و از عنرروان بابيرت کرره اخيررا سررر 

ها افتاده بود منکر و تائب شد چنانکه اشاره نموديم و باالخره قضيه چندان زبان

مهم نبود ولي همين که در ماکو محبوس شد برر اهميرت قضريه افرزود و آنهرا کره 

ري که بعردا خرواهيم دانسرت حسن ظني داشتند قدم فکر را فراتر نهادند و به طو

بابيت او را مسلم شمرده تحمل مصائب را دليل بر حقيقت دانستند و مقرام بابيرت 

را برايش کم شمرده به مهدويت ستودندش زيرا کلمرات او داراي چنرد پهلرو برود 

ي چند نفر از مأمورين دولت که در ي از آن استنباط شده و به وسيلهو هر رتبه

اند مراسله بين او و چند ترن از رفقرايش دايرر مرتکب شدهحقيقت خيانت بزرگي 

شد بلي رفقا گفتم و غلط نبود زيرا آنهرا کره از ابتردا برراي تحقيرق حرق و انتظرار 

ظهور آمرده بودنرد بعرد از آنکره قردمي چنرد برداشرتند در جامعره بره برابي مشرهور 

ب شدند شدند و هر يو از خود رائي زده و پيشنهادي داده از رفقاي سيد محسو

[  است که اشاره خواهد شرد. 2و بزرگترين شاهد ما در اين مدعا قضيه بدشت ]

شرود کره ي بره دشرت و جنره مازنردران و زنجران بره خروبي معلروم مرياز قضيه

ي خاص براب رفقراي ديرن سراز او شرده از مقرام ارادت فراترر رفتره و بره صحابه

از خود اظهرار وجرود و  اند زيرا مؤمنين به يو نبي هيچ گاهرتبه شرکت رسيده

کننرد و معقرول نيسرت ايرن اقدام به کار و تصردي تقنرين قرانون و شررع جديرد نمري

ي باب هر يو از اصحاب و محارم اسرار و رفقاي کار ولي بالعکس در قضيه

ي شردند و بره جملرهباب استقالل وجودي داشتند و حتي به قائميرت موصروف مري

ن و قائم به خراسان( که اشراره بره مرال محمرد )قائم في الجيالن و قائم به طبرستا

علرري حجررة و ميرررزا محمررد علرري قرردوس بررارفروش و مالحسررين بشررروئي اسررت 

کردند و بها و قرةالعين در بدشت براي ت يير احکرام نقشره تمسو و استدالل مي

کشيدند خالصه عمال ثابرت شرده اسرت کره تمرام چيزهراي ايرن مرذهب برر ضرد مي

داعيه مبهم و مخفي و هر روز قابل ت ييرر و مقرام نبروت  ي اديان بوده يعنيهمه

و امامت و الوهيت هم در بين خودشان مانند القاب ملکيه بروده اسرت کره بره هرر 

 اند  داشتهکسي روا دانسته و منسوب مي
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اند و کسر حدود و اشاعه فسرق و و تمام افراد اوليه در کار تشريع دخالت داشته

حقيقت اخرذ نتيجره و اعمرال قروه هرو و جنجرال مهمتررين و مطالب بي نشر دروغ

عامل مرام و مبدأشان بوده و بر خالف همره کترب دينيره کره بايرد فصريا و ادبري 

کردنرد و چرون ايرن مفاسرد شرروع باشد اينها تعمد بر غلط و مزخرف سرائي مي

سرت از شد سيد باب ديد کاري شده و نوعي قضيه ترتيب شده که اگرر او خرود د

آن بردارد بها و ازل و قدوس و باب الباب و قرةالعين و وحيد و حجة و امثالهم 

دارند چه که برا برودن براب براز هرر يرو که از عوامل حل و عقدند دست بر نمي

زد ديگررري از نبرروت سررومي از ي داشررتند يکرري دم از قائميررت مررياز اينهررا داعيرره

گفتند همره احکرام جعرل ه آيات ميربوبيت و آن ديگري از الوهيت و باالخره هم

کردند همه مصداق يفعل ما يشا  بودند مجمرال سريد براب ديرد حربس و ضررب مي

ها بر سر او شکسته شده حاليه اگر انردکي او در ها کالهبراي او مسلم شده کاسه

ي گيررد و نردا را بلنرد کررده نعررهکار سست شرود ديگرري زمرام را بره دسرت مري

رسراند و شرايد اگرر مطمرئن برود کره ادعراي ديگرري و دوار ميانني انا هللا به فل

ديرد کرد تا ديگري برردارد امرا مريمورث خالصي خودش خواهد شد او رها مي

هررا بلنررد شرود تقصررير او کرره مبرد  برروده شررديدتر و کره هررر چره بيشررتر ايررن زمزمره

تر خواهد گشت اين بود که تن به کار در داد و در همران حربس شرروع بره عظيم

ليف کتاب بيان نمود که آن هم خوشبختانه اجل مهلت نداد که به اتمرام برسرد و تأ

ي اين مسئله مضحو است که او خود تحدي به سرعت تحرير نمروده و معجرزه

خود قرار داده معهذا در ماکو با آن فراغت بال در مدت چهار سال هشت واحرد 

ار هرزار بيرت نوشته است که شايد هشرت هرزار بيرت باشرد و اگرر از روزي چهر

ي بيران را کره کرار دو روز او برود چهرار سراله کرد چرا نتوانسرت همرهکتاب مي

تمام کند؟! خالصه بعد از آنکه قائميت را ديگران هرم هروس کردنرد و يکري قرائم 

گررريالن شرررد ديگرررري مهررردي خراسررران و آن ديگرررري حجرررة زنجررران و يکررري قرررائم 

وقرت برود کره قائميرت  طبرستان گشت و آن ديگري وحيد در فارس و کرمان آن

را براي خود کم ديده ادعاي نبوت کرد و ت يير شريعت را که از بدشت بررايش 



پيشنهاد کردند متصدي شده و با شررکت ديگرران دسرت بره کرار تشرريع زد و بره 

عبارت ساده پي مبر شد و اجازه تبليغ نبوت داد و کسر حدود که مهمترين نقطره 

 روع شد.  نظر قرةالعين و قدوس و بها بود ش

چون چندي بر آمد مقام نبوت به قدوس بخشيده شرد و دوره ربوبيرت رسريد و از 

مرآت شمس ربوبيت شد و در اواخر ايام که بنرا برود از جهران رخرت بربنردد بره 

 منصب الوهيت ارتقا  جست و فوري دوره حياتش سپري شده مصلوب گشت  
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ة اخري خداي حي اليمول مقتول گرديرد و و از جهان فاني در گذشت و به عبار

ي او به سر آمد و مرحله ثاني که دوره حيات بهرا و ازل باشرد پريش آمرد و دوره

براي تقسيم الوهيت بين اين دو برادر فتنه و فساد شروع شد و عنقريب به شرح 

قرال انرا ربکرم  -آن خواهيم رسيد و در باب باب مفراد آيره قررآن مجيرد ظراهر شرد 

 االخرة و االولي(   -اخذه هللا نکال االعلي ف

 اسطرداد  

به اينکه نگارنده در موقع تاليف و تصنيف کتاب کواکب الدريه في مآثر البهائيه 

به قدري در بين اهل بها مشار با لبنان و مورد اطمينان بودم که به قول يکي از 

موقرع  و برديهي اسرت در آن« برنرد!گرد چمدان آواره را برراي تبررک مري»آنها 

هراي تراريخي برر ايشران شد که لکهشدم ممکن نميعقيده به بهائيت هم مياگر بي

گررذاردم ناچررار آنهررا برره شسررت و شرروي آن مبررادرت در کترراب بگررذارم و اگررر مرري

ي مسلمه تاريخي را که محرل ترديرد کردند چنانکه کردند يعني هزاران قضيهمي

امرر نيسرت و صردها دروغ بره  نبود از تأليف من برداشتند بعنروان اينکره صرالح

جايش گذاشتند به عنوان اينکه حکمت اقتضا دارد که اينهرا نوشرته شرود معرذلو 

بينريم براز حقرائقي از قلرم جراري شرده و در همران کله اينرو يرا مراجعره نظرر مري

هايش و برا اينکره چنردين دفعره کتاب ثبت گشته و عباس افندي هم با همه زرنگي

اصررالح در آن نهرراد برراز برخررورد نکرررده و آن مسررائل آن کترراب را خوانررد و قلررم 



براي استدالل کنوني ما باقي مانده و اينجاست که بايد گفت يرا آواره در نگرارش 

آن کتاب بيدار بوده يا خداي بهائيران در آن موقرع خروابش بررده بروده اسرت و آن 

يه هذا الشيئي عجاب! و از جمله آنها قضيه بدشت است که اينو از کواکب الدر

 شود به اضافه توضيحاتي که در آخر خواهيم داد.  نقل مي

  127نقل از کواکب الدريه صفحه 

کبار اصحاب باب يو مصاحبه مهمي و يو اجتماع و کنکراش  1264در سال 

ي آن دو چيرز بروده يکري اند که موضوع عمردهي در دشت بدشت کردهالعادهفوق

ي اولي )باب( و ديگر در تکاليف دينيه و اينکه چگونگي نجات و خالصي نقطه

 آيا فروعات اسالميه ت يير خواهد کرد يا نه.  

قضيه آنکه چون اصرحاب از طهرران بره جانرب خراسران ره فرسرا مجمل از اين 

شدند يو دسته به رياست قدوس و باب الباب از جلو و دسرته ديگرر بره رياسرت 

رفتنررد دشررت بدشررت رفتنررد تررا برره دشررت بدشررت بهررا هللا و قرررةالعين از عقررب مرري

 رسيدند در آنجا  
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ها بر پا کردند و بدشت محفل خوش هروائي اسرت کره واقرع چادرها زدند و خيمه

شده است بين شاهرود و خراسان و مازنردران و نزديرو اسرت بره محلري کره آن 

گويند و اگر چه اخبار تاريخيه در بسرياري از مسرائل بدشرت را هزار جريب مي

ر مسررلم ايررن [  ولرري قررد3سرراکت اسررت و افکررار نرراقلين در ايررن موضرروع متشررتت ]

اسررت کرره عمررده مقصررد اصررحاب در ايررن اجتمرراع و کنکرراش در موضرروع آن دو 

ي مطلب بوده که ذکر شد چه از طرفي باب الباب به ماکو رفته محبوسيت نقطره

نمرود کره وسريله نجرات حضررتش فرراهم شرود و نيرز قررة اولي را ديده آرزو مري

نمرود و از ره مراسرله مريالعين در اين اواخر باب مکاتبه با باب را گشوده هموا

توقيعات صادره از ماکو چنين دانسته بود که وقت حرکرت و جنربش اسرت خرواه 

براي تبليرغ و خرواه برراي انجرام خردمات ديگرر و در هرر صرورت خراموش نبايرد 



شان با باب استمرار داشت و چنانکه اشراره شرد و نشست و اما... بها هللا مکاتبه

رش را برتررررر از ادراک خررررود شررررناخته و ي قرررردبشررررود اکثررررر از اصررررحاب پايرررره

شرررناختند و مشررراوره برررا حضررررتش را در هرررر امرررر الزمترررر از همررره چيرررز مررري

[  و از طرف ديگر اکثر تکاليف مبهم و امرور درهرم برود بعضري 4شمردند ]مي

شرناختند و بعضري ديگرر آن را امر جديد را امرري مسرتقيم و شررعي مسرتقل مري

دانسرتند و حتري ت ييرر در مسرائل فروعيره يتابع شرع اسالم در جزئري و کلري مر

شرد کره تبراين و تخرالف کلري شمردند و بسياري از مسائل واقرع مرينيز جايز نمي

شد و غالبا قرةالعين را حکم کرده جواب کتبي يا شرفاهي از او در انظار پيدا مي

داد ولري بعرد از شدند. او نيز هرر چنرد در ابتردا مسرتقال جرواب مريگرفته قانع مي

داد ولري بعرد از شريف به حضور بهرا هللا بردون مشرورت بره ايشران جروابي مريت

داد و اقرردامي تشررريف برره حضررور بهررا هللا برردون مشررورت برره ايشرران جرروابي نمرري

انرد حتري طلرب کرردن طراهره کرد و اگر چه سرا و بعضي از مورخين گفترهنمي

م برره ايررن و اقرردا« گوينررد او را از قررزوين خواسررتهکرره بهررا مرري»را برره طهررران 

مسافرت براي مسئله بدشت بوده خالصه اين دواعري سربب شرد کره اصرحاب در 

کواکرب  129گوشه فراغت و دشت پر نزهت مجتمع ساخت با آنکره در صرفحه 

 رسد.  الدريه مطلب به اينجا مي

پس در باب نجات باب تصميم گرفتند که مبل ين به اطراف بفرستند و احباب را 

هر کرس برراي زيرارت حضررت بره مراکو سرفر کنرد و  دعوت به زيارت کنند که

 هر  
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کس را هر چه مقدور است برردارد و مراکو را تمرکرز دهنرد و از آنجرا نجرات... 

را از محمررد شرراه بطلبنررد اگررر اجابررت شررد فبهررا و اال بقرروه اجبررار... را از حرربس 

و ط يران و  بيرون آورند ولي حتي المقدور بکوشند که امرر بره تعررض و جردال

عصرريان بررا دولررت نکشررد و چررون ايررن مسررئله خاتمرره يافررت و از تصررويب گذشررت 

سپس در موضوع احکام فرعيره سرخن رفرت. بعضري را عقيرده ايرن برود کره هرر 



ظهور الحق اعظم از سابق است و هر خلفي اکبر از سلف و بر اين قياس نقطه 

فرعيرره )!(  اولرري اعظررم اسررت از انبرراي سررلف و مختررار اسررت در ت ييررر احکررام

بعضي ديگر معتقرد شردند کره در شرريعت اسرالم تصررف حرائز نيسرت و... براب 

مرو  و مصلا آن خواهرد برود و قررةالعين از قسرم اول بروده اصررار داشرت کره 

بايد به عموم اخطار شود و همه بفهمند که... داراي مقام شارعيت است و حتري 

وم رمضران و امثالهرا شروع شود بعضي تصرفات و ت ييرات از قبيل افطار صر

و اگر چه قدوس هم مخالف نبود ولي جرأت نداشرت ايرن رأي را تصرويب نمايرد 

توانسررت زيرررا هررم خررودش در تعصرربات اسررالميه فرروري بررود و برره سررهولت نمرري

راضي شود کره مرثال صرومي را افطرار کنرد و هرم ترو هرم از ديگرران داشرت کره 

گفت اين کار براالخره العين ميقبول نکنند و توليد نفاق و اختالف گردد ولي قرة

شدني است و اين سخن گفتني پس هر چه زودتر بهترر ترا هرر کرس رفتنري اسرت 

 برود و هر کس ماندني و فداکار است بماند.  

پس روزي قرةالعين ايرن مسرئله را طررح کررد کره بره قرانون اسرالم ارترداد زنران 

ترا از ارترداد خرود  سبب قتل ايشان نيست بلکره بايرد ايشران را نصريحت و پنرد داد

برگردانرد و برره اسررالم بگراينرد لهررذا مررن در غيرراب قردوس ايررن مطلررب را گوشررزد 

کنم اگر مقبرول افتراد مقصرد حاصرل و االقردوس سرعي نمايرد کره مررا اصحاب مي

عقلري دسرت برردارم و از کفرري کره شرده برگرردم و نصيحت کنرد کره از ايرن بري

د و در مجلسي کره قردوس بره عنروان توبه نمايم اين رأي نزد خواص پسنديده افتا

سردرد حاضر نشده و بها هللا هم تب و زکامي عارضشان شرده برود از حضرور 

معاف بودند! قرةالعين پرده برداشت و حقيقت مقصود را گوشزد اصرحاب نمرود 

همهمرره در ميرران اصررحاب افترراد بعضرري تمجيررد نمودنررد و برخرري زبرران برره تنقيررد 

نمودنرد قرردوس برره چررب زبرراني و مهربرراني گشرودند و نررزد قردوس رفترره شررکايت 

ايشان را خاموش کررد و حکرم فاضرل را موکرول بره مالقرات طراهره )قررةالعين( 

اسررتطالعات از حقيقررت فرمرروده و بعررد از مالقررات قرررار دارد اخيررر ايررن شررد کرره 

قرررةالعين ايررن صررحبت را تکرررار کنررد و قرردوس برره مباحثرره بطلبيررد و قرردوس در 

 .  مباحثه مجاب و ملزم گردد
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لهذا روز ديگر چنين کردنرد و چنران شرد کره منظرور برود امرام برا وجرود الرزام و 

افحام قردوس براز همهمره و دمدمره فررو نشسرت و بعضري از آن سررزمين رخرت 

 است.   131بربستند و چنان رفتند که ديگر بر نگشتند و در صفحه 

د شدند و جمعي از مسلمين بر ولي آنها که طاقت نياورده و رفته بودند سبب فسا

حضرات تاختره ايشران را مضرروب و اموالشران را منهروب کررده آنهرا را از آن 

حدود متواري کردند و آنها با همان تصميم کره در تمرکرز بره مراکو داشرتند و از 

آنجا به سه جهت تقسيم شده بهرا هللا و جمعري بره طهرران و طراهره يرا قردوس بره 

معرردوي اوال بره مازنرردران بعرردا بره خراسرران رهسررپار  مازنردران و برراب البراب بررا

 شدند انتهي  

انرد و ي بدشت پيدا کردهي که راجع به قضيهپوشيده نماند که آبرومندترين فلسفه

ايرم و آن را اند همين شرحي است که ما هم در آن تراريخ م لروط نوشرتهيا ساخته

عمراي بهرائي قررار هراي سرياهش را گرفتره مرورد قبرول زرنه و رو داده و لکه

شود بره قردري ايرن سرگذشرت ي ميايم و با وجود اين به طوري که مالحظهداده

پررده و آشرکار اسرت کره حقايق غير مقدسه را در زير پرده مخفي دارد بلکره بري

توانررد شررطري از آن را دريابررد و ايررن بسرري واضررا اسررت کرره اگررر هررر کسرري مرري

ط برراي همرين مقصرد باشرد کره اجتماع کبار اصحاب باب در آن دشت بدشرت فقر

در اين تاريخ اظهار شده باز مذهب بابي و بهائي را بره پراکي و سرادگي معرفري 

فهماند کره حکايرت حضررات حکايرت عقيرده و ديرن و خردا نبروده نکرده کامال مي

ي دسررت بشررر پنداشررته و حقيقررت و حرري و الهررام و بلکرره ديررن را بازيچرره و سرراخته

اند که يو دسته مردمي کره حتري رئريس دانستهنمي ي الهي را در آن دخيلاراده

اند دور هم جمع شده براي حري و عقرد خود را نديده و کلماتش را تشخيص نداده

و تشريع و تقنين آن امر و نسرخ شرريعت قبرل مشرورت نمروده بلکره از مشرورت 

شرود! و اگرر شود بين چند نفر تباني و تصرنع مريهم گذشته به قسمي که ديده مي

ارت آن برخورد نفرموده باشيد دوباره و سه باره مراجعه فرمائيد تا خوب به عب

 حقيقت آن را بشناسيد )فارجع البصر کرتين(  



هاي آبرومند بگذريم و به شايعات بين خودشان برخورديم و هر گاه از اين جمله

گوينررد و لررذت ي بهائيررت بررا هررم مرريکرره در مواقررع محروميررت و گرررم شرردن الشرره

نرويس افتراده اسرت يرا بينريم کره مسرائل بسرياري از قلرم تراريخوقت مري برند آنمي

 عمدا ننوشته است ولي چه توان کرد که بعضي مسائل گفتني و نوشتني  
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نيسرررت و بررراز بهترررر اسرررت کررره آبرومنررردترين مسرررائل بدشرررت را بررره طررروري کررره 

تراريخ خرود شررح مسيونيکوال نوشته اشاره کنيم. آري مسيونيکوال فرانسوي در 

نوشتم بره توسرط ميررزا نويسد و نگارنده هم در آن موقع که تاريخ ميذيل را مي

ايوب همداني گفترار نيکروال را ترجمره کررده خواسرتم قسرمتي از آن را در  کرنم 

 ولي باز هم حضرات صالح نديدند و اينو مختصر آن اين است:  

 گويد  نيکوال مي

ايرم در بدشرت قررةالعين حجراب را بره ايرن نيدهبه طوري که از بزرگران بهرائي شر

طريق برداشت که در روزي که نوبت نطق با او بود و بر حسب معمرول پشرت 

کررد در آن روز مقرراض کروچکي بره جامره خرود سرپرده و پرده نشسته نطق مي

دستور به وي داده بود که در وسط نطق او بند تجير را چيده پرده را بيندازد ترا 

را ببينند و خود نيز در آن روز آرايشي تمام کرده برود و لبراس اصحاب باب او 

حرير سفيد پوشيده برر اثرر ايرن هروائي کره برر سرر داشرته نطقرش هرم برا عشرق و 

جذبرره ترروأم و مررورد توجرره و قبررول واقررع شررده يررو مرتبرره در وسررط صررحبت او 

بيننررد پرررده فرررود افترراد و قرررةالعين در کمررال قشررنگي و زيبررائي بررا اصررحاب مرري

ورهاي آن روزي )يعني خال و خطراط و وسرمه و سررمه( بره نظرشران جلروه زي

کرد. فورا بعضي از اصحاب بر حسب عادات اسالمي يا عفت ذاتري شررمنده و 

از چشم بستند و بعضي بررو افتادنرد و برخري برالعکس ديرده گشرادند و دل بره آن 

ي خرود دلبر دادند و قرةالعين به اصطالح بره جنره زرگرري ت ييرري بره خادمره

کرررده گفررت چرررا پرررده را درسررت نبسررتي؟! و فرروري رو برره جمعيررت کرررده گفررت 



اهميت ندارد مگر من خواهر شما نيستم؟ مگر شما به ت يير احکام اسرالم معتقرد 

 ايد آريي من خواهر شما هستم و نظر شما بر من حالل است انتهي  نشده

دانسرت کره از همران ي از مندرجات کتاب مسيو نيکوالولي بايرد اين بود خالصه

دم همهمه و زمزمه در اصحاب افتاده از اينجرا بعضري رخرت برر بسرته رفتنرد و 

برخي راپورت به باب داده منتظرر بودنرد کره قررةالعين را طررد و يرا اقرال تروبيخ 

نمايد ولي بها و قدوس و بعضي ديگرر در آغروش محبرت گشرودند و برر مقامرات 

سررلمين آن حرردود را تررا چرره انرردازه صررحيا دانرريم اقرروال مقرررةالعين افزودنررد و نمرري

دانررريم کررره زدن و طررررد کرررردن حضررررات را از آن سررررزمين مبنررري برررر اشررراعه 

 اند؟  فسوقشان قلمداد کرده

عجب در اين است که تمام اين قضايا در بين بهائيران از مسرلميات و برديهيات و 

 فاع  حجابي زني دحتي مورد استدالل است يعني در موردي که بخواهند از بي
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کنند و يا زني را به تبليغ و حشر با مردان بگمارند همره ايرن قضرايا را تصرديق 

رسررانند کرره حيررائي را برره جررائي مررينمرروده و محررل اسررتدالل قرررار داده حترري برري

گوينررد قرررةالعين وارد حمررام مردانرره شررده يعنرري در حمررامي کرره چنررد تررن از مرري

شرده و ايرن را از  اصحاب باب من البها  االزل و القردوس حضرور داشرتند وارد

دانند. اما بره محرض اينکره يرو نفرر غيرر بهرائي بخواهرد کمال بزرگواري او مي

يو کلمه از اين سخنان را و لو به اشاره بگويد با انرواع وسرائل و دالئرل تشربث 

آينرد اگرر گوينرده بره کلري از بسراط بهائيرت دور و از نموده در مقام رد آن بر مي

هررا را اعررداي مررا گوينررد: يررن تهمررتسررت برره او مرريخبررر احقررائق اخررالق ايشرران برري

گوينرد يروم ظهرور زنند و اگر اندکي نزديو است در مقام استدالل برآمده ميمي

يوم عروسي و هر امري در آن جايز است باري بره قردري از ايرن گونره مسرائل 

پرستي از اين گوسفندان بهرا وجداني و دروغگوئي و حقحقيقتي و بيدارم و بي

ام کره حيررت دارم کردام را بنگرارم و برا بندگان خردا( مشراهده کررده -رهللا )است ف



چرره لسرران و قلررم بگررويم کرره مررردم برراور کننررد راسررتي حکايررات ايررن طايفرره برراور 

نکردني است چنانکره خرودم قبرل از ورود در ايرن طايفره و پريش از محرميرت و 

ببيرنم هرر کرس هرر ها را بره رأي العرين مبلغ شدن و حتي پيش از اينکه قرةالعين

نمودم و به همرين سربب وارد چه گفت باور نکردم و همه را حمل بر غرض مي

شرنيدم حمرل ي که منقذ به مقصود بود ديرده و مريشدم و تا چند سال هم هر کنايه

و رأيرت »ها باال رفت و جمال مقصود پديرد شرد کردم تا آنکه پردهبر صحت مي

خواهم ذکرري و اکنون که مي« قلب بشرماالرات عين و السمع اذن و ما خطر ب

ال کلمرا »انرد بينم غيرر ممکرن اسرت زيررا از يرو طررف فرمرودهاز آنها بکنم مي

ال کلما يقال يقبل چه همان قسم که خودم براور »گويم و از طرفي مي« يعلم يقال

کردنرد و کردم مگر بعرد از رؤيرت بره سربب اينکره حضررات از آن دفراع مرينمي

د البته آن انکرار و دفراع حاليره هرم موجرود اسرت و ديگرران ماننرد نمودنانکار مي

خررودم برره آن مرردافعات متررأثر شررده قضررايا را برراور نخواهنررد کرررد فضررال از اينکرره 

ي قضررايا قابررل در  در کتررب نيسررت مگررر برره عنرروان مطايبرره و يررا در کترراب پرراره

خواهنرد  اعترافات و االنواع ديگر ممکن نيست و با هر نزاکتي اشراره شرود براز

گفت دشرنام داده شرده اسرت. جرز اينکره خوشربختانه بيران ايرن قضرايا منحصرر بره 

آواره نيست و از روز طلوع اين مذهب عجيب تا کنرون هرر چنردي يرو يرا چنرد 

انرد برگشرته و هرر کردام نفر که در اطرالع بره قضرايا بره حرد کمرال و يقرين رسريده

ي بره هرر کردام پيرايره اند و اگرر هرم حضررات بهرائيشطر و سطري چند نگاشته

 ي جسته باشند باالخره مردمان بينا هستند و حقيقت را از پس  بسته و بهانه
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هاي گوناگون باز خواهند جست چنانکه آقاي نيکو به قرول خودشران از اول پرده

هراي خرود را بره هم وارد نبوده و محض تحقيق رفته بوده در ايرن اوقرات دانسرته

 اند.ي نيکو نگاشته و منتشر داشتههنام فلسف

 قرة العين و ادبيات در عالم نسوان 



 اکنون نظري افکنيم به علم و عمل قرةالعين و قدر و قيمت آن  

پوشرريده نمانررد کرره قرررةالعين صرربيه مرحرروم حرراجي مالصررالا قزوينرري کرره اسررمش 

تي او را سلمه خانم بوده و از قرار معلوم لقب قرةالعين لقبي است که سيد رشرام

به دين لقب ملقب و مخاطب داشته و اخيرا سريد براب گويرا او را طراهره خطراب 

کرررده تررا آن درجرره کرره مشررهور اسررت داراي هرروش و ذکرراي مدهشرري برروده و مرري

قريحه ادبي او نزد بعضي مسلم شده مگرر اينکره دو نظرر در مراترب او منظرور 

 توانيم از ذکر آن بگذريم.  است که نمي
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ي از شرهرت کره رسريده اسرت واقعرا مراترب فضرل و اول اينکه آيا به ايرن درجره

ادبياتش در خور اين درجه از شهرت بوده يرا مسرائل ديگرري مزيرد ايرن اشرتهار 

 شده  

دوم آنکه آيا شور و نشور او کال منبعث از عوالم مذهبي بوده و حقيقتا راه حرق 

را آن طور که اظهار کرده شناخته و يا مسائل ديگري هم به ايرن مقصرد تروأم و 

مخلوط شده و باالخره آيا واقعا طاهره بوده يا غير طاهره؟ پرس بايرد دانسرت کره 

زنان بسياري هرم قبرل از او هرم بعرد در مراتب ادبيه مثل قرةالعين و بهتر از او 

اند پس بديهي اسرت اند ولي هيچ کدام داراي اين درجه از شهرت نشدهاز او آمده

ي بره که موجب شهرتش همين قضاياي دينيه بوده که آن هم بره طرور حرتم آلروده

هائي شده که شهرتش به نکبرتش ارزش نردارد. و اگرر هرم بره خرودي خرود حرف

ي ميررزا برزرب نروري يشاث نبوده پس از حشر برا خرانوادهمايل به اين گونه آال

پاک از آاليرش نمانرده اسرت براري )ايرن سرخن بگرذار ترا وقرت دگرر( بلري چنانچره 

گفتيم قرةالعين تهي از فضل و ادب نبوده ولي نه به اين حردي کره مشرهور اسرت 

ن ي قررةالعيدهند کره يکري از آن اشرعار اثرر قريحرهمثال اشعاري به او نسبت مي

 نيست. مشهورترين غزلي که به او نسبت داده شده اين غزل است.  

  



  لمعات وجهو اشرقت

 بشعاع طلعتو اعتال 

  

  ز چه روالست بربکم

  نزني بزن که بلي بلي

  

توان از هريچ ذهنري بيررون چندان اين غزل به او منسوب و مشهور شده که نمي

ي قليلرري از اهررل تتبررع و عرردهکرررد و گفررت ايررن اشررعار از قرررةالعين نيسررت مگررر 

تحقيق که کتاب صحبت الري را ديرده باشرند و دانسرته باشرند ايرن اشرعار از مرال 

برراقر صررحبت اسررت و برره طبررع رسرريده اسررت و تخلررص آن ايررن اسررت )بنشررين چررو 

در حرالتي « بنشين چه طولي ودميردم»خوانند صحبت و دميدم( که حضرات مي

ه اين مسئله را در همان تاريخ م لوطي که تخلص قرةالعين طوطي نبوده نگارند

کره برراي بهائيران نوشررته و اينرو آن را بره سربب اغالطرري کره در آن هسرت ال ررا 

ام و کرررنم همرررين مطلرررب را نوشرررتهکررررده و هرررر دم بال رررا  آن تکررررار مطلرررع مررري

خواستند از آن کتاب محو کنند و مردم را باز در شبهه گذارند ولي حضرات مي

کردم و گفتم آخر شعر شاعر ديگري که در کتاب خودش  در اين قضيه مقاومت

ي اجمال و اشتباه گذاشت و يا بره کسري توان در بوتهمندر  و مطبوع است نمي

ديگر نسبت داد و اين اشعار از صحبت الري اسرت و بايرد در تراريخ ذکرر کررد 

که اشتباها به قرةالعين منسروب شرده بعرد از آنکره ملرزم و مفحرم شردند عجرب در 

 ي خدا گفت شايد صحبت الري از  ن است که يو بهائي بندهاي
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قرةالعين اقتباس و استراق کرده و به خود نسبت داده! گفتم عجبرا صرحبت الري 

مقدم بر قررةالعين بروده اسرت زيررا قررةالعين بعرد از طلروع براب جلروه و عررض 



چگونره ممکرن اسرت اندام کرده و صحبت الري در احيان طلوع باب در گذشرته 

کرره او از قرررةالعين اقتبرراس کرررده باشررد وانگهرري از سرراير اشررعار صررحبت معلرروم 

ي گهربار داشته پرس گفرتم ايرن حکايرت شربيه است که او طبعي سرشار و قريحه

ام و شروع کررد بره خوانردن است به کار مهدي نامي که مدعي شد غزلي ساخته

رسيد به جاي سعدي مهردي را  غزل سعدي بدون کم و زياد و چون به مقطع آن

ذکر کرد گفتند آقاي عزيز سعدي است نره مهردي و شرما شرعر سرعدي را سررقت 

سرال قبرل ترو کجرا  600ايد گفت بلکه سعدي از من سرقت کرده باشد گفتند کرده

شدم چون نبودم اين بودي که سعدي از تو سرقت کند گفت اگر بودم که مانع مي

کره تررک مشراجره گفتنرد و ايرن قضريه در کتراب سرقت واقع شد! پس از اين مذا

ايررم صرراحب ديگررري در  شررد! برراري فقررط غررزل قرررةالعين کرره تررا کنررون نتوانسررته

برايش پيدا کنيم اين غزل است که در تاريخ مرذکور هرم در  اسرت و براز آن را 

گوئيم که اگر فردا براي اين غزل هم صاحبي پيردا کنيم و ميدر اينجا تکرار مي

دانريم کره ايرن مربوط نيست )الحق يرجع الهله( ولي عجالترا ممکرن مريشد به ما 

 غزل از او باشد.  

 غزل قرة العين  

  

 گر بتو افتدم نظر چهره به چهره روبرو 

 شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو به مو 

  

  اماز پي ديدن رخت همچو صبا فتاده

 خانه به خانه در بدر کوچه به کوچه کو به کو 

  

  دور دهان تنه تو عارض عنبرين خطت

 غنچه به غنچه گل به گل الله به الله بو به بو 



  

  امرود از فراغ تو خون دل از دو ديدهمي

 دجله به دجله يم بيم چشمه به چشمه جو به جو 

  

  مهر ترا دل حزين بافته بر قماش جان

 رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو رشته به 

  

 در دل خويش طاهره گشت و نجست جز ترا 

 [ . 1صفحه به صفحه البال پرده به پرده تو به تو ]
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اما منشائات فارسي و عربي او شبيه است به همان ترهات باب و بها چه که در 

قرد بودنرد کره طررز ي اصرحاب براب معتآن روز به طوري که اشاره کررديم همره

بدعي در نگارشات خود اتخاذ کرده باشند و آن را کلمات فطريره و آيرات منزلره 

بردند ولي چه انقالبي که بخوانند و به قول يو نفر گويا انقالب ادبي به کار مي

افکند که آيا انسان هم ممکن است اين کند و به حيرت ميهر اديبي را منقلب مي

عني را به هم ترکيب کند و خود را عاقل پندارد؟! اکنرون ممورد بيقدر الفاظ بي

گوينررد از آيررات و آثررار قرررةالعين و در همرران کترراب بررراي نمونرره مناجرراتي کرره مرري

ترراريخ مررا در تحررت نظررر عبرراس افنرردي در آمررده و مررورد تصررديق او واقررع شررده 

نگاريم و لو اينکه افندي در اين تصديق هرم منظرورش ايرن بروده کره اشرارات مي

ن مناجات را به پدر خود مرجروع دارد چره اسرم بهرا در آن مرذکور اسرت. )هرر آ

چند ميرزاي نوري در آن وقت مشهور به بها نبوده و قررةالعين ايرن کلمره را بره 



عنوان وصفي بيان کرده و اگر لفظ مناط باشد لفظ ازل هرم در آن کلمرات هسرت 

 دانيم(و ما هر دو را موهوم مي

 مناجات قرة العين 

 کواکب الدريه   272ه صفح

 هللا هو االعز االرفع المجيب  

ثنائيات مضيئات از حقرايق اهرل حقيقرت در شعشرعه و ضريا  و بهائيرات منيررات 

از ذوات ارباب محبت در لمعان و بها آفرين بر جان آفريني که سواي او نيست 

ن تا آنکه او را آفرين گويد و تحسرين برر خرالق تحسريني کره او سرزد او را تحسري

نمايد اي جان آفريني که به خودي خودت به خداوندي خدائي و يا بديعي که بدع 

را از روي خررود نمررائي )!( نظررري تمررام بررر اهررل واليررت بالتمررام و صررطلي از 

نمايم بره عرين العيران کره ايشران صطالت غمام بر اهل نظام )!( الهي مشاهده مي

ه قابرل عصريات کبررري فرمرايم )!( کرمطهرر از کرل ماسروي آمدنرد و مالحظره مري

ي نازله از مصدر قدرتت اليوم سر ربوبيت است و آنچه قابرل شدندي الهي عطيه

نمرايم کره در حقيقرت اعطاي الهيه است آن عين الوهيت اسرت. الهري مشراهده مري

الهي  -اي در ظهور فرمايم که در حقيقت نقطهاي در بروز و مالحظه ميمقدسه

دليل اويم قابل اعطراي احمردي الهري صرلوات بهجتم اليق عطاي سرمدي و آنکه 

تو نازل بر بهائيان بهيئه و زميررات سررمديه... بره عزترت کره نقصري در هيکرل 

امر مبرمت در بد  وجود او نبوده و طرئي برر وجره حکرم احکمرت از يروم ازل 

نازل نانموده... الهي بايد کره برانردازي حجراب را از وجره براقي ديمرومي و بايرد 

 حاب را از طلعت  بپاشي ذرات س
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قايم قيومي تا آنکه اهل حقيقت از مرکرز واحرده بره اجتمراع برآينرد و سرر دعروت 

را اظهررار امنيررت خررود ابررراز فرماينررد. اي ملررو وهررابي کرره لررم يررزل فررواره )!( 



قدرتت در زشحان و اليزال عين عنايتت بر اهرل تبيران در جريران اشرهد کره مرد 

 مدادم از نزدت نازل )!( واري که سر توصيل ودادم از حضرتت واصل الخ.  

انررد کرره برره ي پرريش از قرررةالعين و بعررد از او آمرردهامررا اينکرره گفترره شررد زنرران اديبرره

جرا نگفتره باشريم. چره انرد شرايد بريتر و دانشمندتر بودهمراتب از او خوش قريحه

النسرا  خرانم و حيراتي همشريره نرور عليشراه اگر با اشعار مهستي گنجوي و زيرب

شود که هر يو در پرداخرت مي مشهور و صدها امثال ايشان مراجعه شود ديده

 اند.  نکات ادبي نهايت لطافت و نزاکت و مهارت را به کار برده

 گويد  زيب النسا  خانم مي

  

 بشکند دستي که خم بر گردن ياري نشد 

 گير دلداري نشد کور به چشمي که لذت

  

  صد بهار آخر شد و هر گل به فرقي جا گرفت

 نشد  ي باغ دل ما زيب دستساريغنچه

  

 ي ديگري از محترمات معاصر گويد:  محترمه

  

  زيبا پسرا برخيز وين طره به يو سو زن

  ارزد بعد از تو به يو سوزنکاين دهر نمي

  

 تا بر رخ چون ماهت زلف تو حجاب آمد 

  آواره به يو سو مرد آشفته به يو سوزن



  

رسيده و مورد تحسين  اشعار پروين و امثال او در همين سنين به نظر اهل ادب

[  در نثر مقراالت بردرالملوک و صردها از امثرال در جرايرد و مجرالت 1گرديده ]

حاوي نکات ادبي و علمي و مورد توجه هر اديرب دانشرمند شرده و براالخره اگرر 

انصراف دهريم خرردمات هرر يررو از ايرن مخرردرات پاکردامن برره مقرام علررم و ادب و 

ن بروده و هسرت چرره کره ايرن محترمررات ترقري نسروان برره مراترب بريش از قرررةالعي

 پيرامون  
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هاي دينيه بابيه نگشته و دامن به امور غير مقدسه نيالوده فقط در علرم و سفسطه

اند اما قرةالعين جز اينکه خود را در قضاياي دينيره انداختره و برا ادب سخن گفته

کررده آنچره گمران مريمرداني چند به هر سو و کو دويده و عاقبت هم برر خرالف 

شرود( بره قترل رسريده ديگرر هنرري برروز است )که ارترداد زن سربب قترل او نمري

نداده و حتي خدمتي به جامعه نکرده بلکه بالعکس حرکات او يکصد يا چند صد 

سال ترقي زنان ايران را عقب انداخته به طوري کره هنروز هرر خرانم محتررم را 

ي کره سته خصوصا اگر يو روز از کوچرهي به او بکه بخواهند هو کنند پيرايه

يو زن بهائي در آن کوچه است عبور کرده باشد او را بردان اتهرام مرتهم داشرته 

دارند و اگر بگويند قرةالعين دامنش پاک بروده پرس بايرد گفرت از ترقي بازش مي

معاشرتش با بها و من معه و شهرت اسمش در ميان اين طايفه و استدالل ايشان 

نتيجره قال نام او را خراب کرده و مقام ادبي و علمي او نيز فاسد و بيبه نام او ا

ي خوبي حاصل نشرده اسرت ايرن اسرت کره در گشته و باالخره از وجود او نتيجه

اينجا هر خانم محترمي که قصدش ترقي خود و همجنسانش باشد بايد بيدار شود 

و از هريچ گونره  و تا آخر درجه امکان از زنان بهرائي و مجرالس ايشران بگريرزد

سررخن خرروش آب و رنگشرران متررأثر نشررده فريررب نخررورد کرره در ايررن بسرراط جررز 

شررود و از ترقيررات ديگررر هررم انسرران برراز خرابرري دنيررا و آخرررت چيررزي يافررت نمرري



شرود بره جراي ماند و نيز از استراق ادبي بپرهيزند کره براالخره مکشروف مريمي

 آورد.  نيکنامي بدنامي به بار مي

  

  گويمط بالغ است با تو مي)من آنچه شر

 تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل(

 کتاب بيان 

الکتراب آبرومندترين منشائات باب که خودش هم بره آن اعتمراد داشرته و آن را ام

خود قررار داده و تقريبرا ماسرواي آن را برراي اسرتدالل غيرر کرافي شرمرده همران 

ثرل بعضري از توقيعرات براب محرو خواست آن را هم مکتاب بيان است که بها مي

کند ولي موفق نشدي محو کردن آثار باب از دو نقطه نظر بود يکي آنکه از آثار 

شد که بايد ظهور ديگري بشود مگر بعد از دو هزار او به هيچ وجه فهميده نمي

سال و نيز مقرام وصرايتي برراي بهرا  در آن آثرار معرين نشرده برود بلکره برالعکس 

عني ميرزا يحيي صبا ازل منصوص شده بود. اين برود کره وصايت برادر بها ي

بها تمام حيل و خداع را به کرار بررد برراي امحرا  آن آثرار و سربب ديگررش ايرن 

ديرد کلمرات براب بره قرردري مفتضرا و نرا زيباسرت کره برا هريچ خررال و برود کره مري

شرود ايرن برود کره ميرل داشرت محرو شرود و مرردم نبيننرد کره خطاطي اصالح نمي

 مبدأ  منشأ و 
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اين امرر برر روي چگونره کلمراتي قررار گرفتره و چرون موفرق برر محرو آنهرا نشرد 

خودش شروع کرد به مشق در تحرير و تقرير و انشا  بر آن رويه تا بگويد در 

اين نوع انشا تعمدي به عمل نيامده و اينها آيات فطريه است کره بالبديهره صرادر 

ديد دنياي امروز به  شود! ولي پس از آنکه پسرش عباس افندي بزرب شد ومي

اين ترهات عالقمند نشده خود به خرود ايرن اوهرام را معردوم خواهرد سراخت لهرذا 



ترر باشرد پريش پدر را از آن رويه منصرف نموده رويه ديگري که اندکي معقرول

 آورد و همه را انشا هللا به جاي خود خواهيم شناخت.  

دم برره خررودي خررود کترراب بيرران تنهررا کتررابي اسررت کرره اگررر طبررع و نشررر شررود مررر

فهمند که نويسنده آن در يکري از سره حالرت بروده اسرت و جرز ايرن سره حالرت مي

سروادي بري -3تعمد  -2جنون  -1هيچ امري نتواند چنين انشائي را ايجاب کرد: 

زده و مخبط شبيه است و اين و اشتباه. نوعا کلمات باب به کلمات شخص خواب

شود عقالي آن عصر انش کمتر ديده ميحالت در توقيعاتش بيشتر و در کتاب بي

قسمي از جنرون در حرالش ديرده و تشخصريص داده بودنرد ولري عالقمنردان بره او 

توانيم اظهار عقيده نمائيم. اند باور کنند و ما هم در جنون او نمياين را نتوانسته

اگر چه از اطباي حاذق شنيده شده که اين قسرم از جنرون کره ماليخوليراي مرذهبي 

ي است در بسياري اشرخاص بره کرم و زيراد ديرده شرده و کرار را بره جرائي و فلسف

بينرد و ها ميرساند که خودش هم بعضي چيزها را در خود باور کرده خوابمي

نمايد و مؤيد اين مطلب هم همران حالرت براب اسرت کره حاالت عجيبه مشاهده مي

اسرت کره او  کرردهحرم اصفهانيش تا اين اواخر به عنوان معجزات سيد بيان مري

زد يرا کرد يرا قردم مرينوشت يا فکر ميها خواب نداشت و هميشه يا چيز ميشب

شرود کره کلمرات کرد يا... پس اين حاالت مجنونانه بر سر هم سربب مريگريه مي

نظررم و ترتيررب بررر روي کاغررذ ترسرريم و ترررقيم شررود امررا اگررر بگرروئيم ايررن او برري

شررد کرره متعمرردا خواسررته اسررت  احتمررال ضررعيف اسررت پررس بايررد برره تعمررد او قائررل

ي انشررا و تقريررر و تحريررر را ت ييررر دهررد تررا برره عنرروان اينکرره )اينهررا آثررار رويرره

ي اسررت و برره کلمرات بشررر شرربيه نيسرت( مردمرري کرره هرر سررخن نفهميررده و فطريره

العرراده و منبعررث از جهرران ديگررر تصررور م لررق و يررا دو رو و سرره پهلررو را فرروق

د و اگر اين تصور را هرم ضرعيف شرمريم بايرد کنند مخدوع شده به آن بگراينمي

زده اش سر ميبگوئيم به قدري سيد کم سواد و مبتدي بوده که هر چند از قريحه

کررده آن را مهمتررين آن را بهترين کرالم و هرر حکمري کره بره نظررش جلروه مري

 کرده.  احکام تصور مي

 را  ي مذهب باب و بها راستي بايد تصديق کرد که اغلب مردم فلسفه
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انررد مگررر آنهررا کرره مقصرردي دارنررد و ايررن مررذهب را دام مرررام خررود خرروب شررناخته

ي چوپران ساخته و يا در بالدت حکم همران گوسرفنداني را دارنرد کره مطيرع اراده

گويند اگر کتاب بيان باب و مبين و اند که ميخودند و اال سايرين نيکو تميز داده

ود براي ابطال اين مذهب کافي و بهتر از هر رديره و اقدس بها طبع و توزيع ش

تحقيقرري اسررت. اکنررون ايررن مرحلرره را برره يررو جملرره از کترراب بيرران و نررص توبرره 

 شويم.دهيم و به مرحله دوم وارد ميي باب خاتمه مينامه

 طليعه بيان 

 )بسم هللا االمنع االقدس(  

و اليرزال بره وجرود  تسبيا و تقديس بساط عز مجد سرلطاني را اليرق کره لرم يرزل

کينونيت ذات خود بوده و هست و لم يزل و اليزال بره علرو ازليرت خرود متعرالي 

ي عرفران خرود را هريچ بروده از ادراک کلشريئي بروده و هسرت خلرق نفرمروده آيره

شيئي اال به جز کلشيئي از عرفان او و تجلري نفرمروده بشريئي اال بره نفرس او از 

ه شريئي و خلرق فرمروده کلشريئي را بره شراني کره لم تزل متعالي بوده از اقتران بر

کل بکينونيت فطرت اقرار کنند نزد او در يروم قيامرت بره اينکره نيسرت از برراي 

او عدلي و نه کفوي و نه شبهي و نره قرينري و نره مثرالي برل متفررده و هسرت بره 

مليو الوهيت خود و متعزز بوده و هست به سلطان ربوبيت خود نشناخته است 

شيئي حق شناختن و ممکن نيست کره بشناسرد او را بره شريئي بره حرق  او را هيچ

شود بر او ذکر شيئيت خلق فرموده اسرت او را شناختن زيرا که آنچه اطالق مي

به مليو مشيت خود و تجلي فرمروده بره او بره نفرس او در علرو مقعرد او و خلرق 

اينکره او اسرت ي معرفت او را در کنه کل شيئي تا آنکه يقين کنرد بره فرموده آيه

اول و او است آخر و او است ظاهر و او است براطن و او اسرت خرالق و رازق 

و او اسررت قررادر و عررالم و او اسررت سررامع و نرراظر و او اسررت قرراهر و قررائم و او 

است محيي و مميت و او است مقتدر و ممتنرع و او اسرت مرتفرع و متعرالي و او 

سبيا او و سمو تقرديس او و امتنراع کند اال بر علو تاست که داللت نکرده و نمي

توحيد او و ارتفاع تکبير او و نبوده از براي او اولي به اوليت خود و نيسرت از 



براي او آخري اال به اخريت خود و کل شيئي بما قرد قردر فيره او يقردر قرد شريئي 

به شريئيته و حقرق بانيتره و براو )!( بردع فرمرود خداونرد خلرق کرل شريئي را و براو 

رمايد خلق کل شيئي را و اوست که از براي او کل اسما  حسني بروده فعود مي

و هست و مقردس بروده کنره ذات او از هرر بهرائي و عالئري و منرزه بروده جروهر 

مجرد او از هر امتناعي و ارتفاعي و اوست اول و اليعرف بره او اسرت آخرر و 

 ال يوصف به و او است ظاهر و ال ينفع  
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برره و اوسررت برراطن و اليرردرک برره و او اسررت اول مررن يررومن بمررن يظهررره هللا و 

 اوست اول من آمن بمن ظهر )انتهي( 

ترر اسررت خوانرردني و خنديرردني اسررت! دوبرراره راسرتي ايررن جملرره آخررر کرره برجسررته

گويرد خردا اول کسري اسرت کره بخوانيد تا بر فضيلت صاحب بيان آگراه شرويد مري

ي که بعد از ايرن از جانرب خردا ظراهر خواهرد شرد و ايمان خواهد آورد به آن کس

خردا ايمران آورده اسررت بره آن کسري کرره او را خردا ظراهر کرررده اسرت!! آيرا کسرري 

خواسرته اسرت هست که بتواند اين عبارت را معني کند و بفهمد که سيد براب مري

چه بگويد؟ و آيا مرادش از خداي ايمان آورنده کيسرت و خرداي مرسرل و مظهرر 

آورد براز و چطور خدا بمرن يظهرر هللا و مرن ظهرر ايمران آورده و مريکدام است 

در اينجا بايد بگويم باب هم مانند بها به خداي دو آتشه بلکه سه آتشه معتقرد شرده 

يو جا خدا بمذاق او ظاهر کننده بشري است به نام من يظهر هللا يا من ظهرر و 

ان بشرر را هرم بهائيران يو جا ايمان آورنده به آن بشر است فضرال از اينکره همر

شود سه خدا يکي آن کس که اين بشرر را فرسرتاده يکري هرم دانند پس ميخدا مي

آورد. از ايرن عبرارت معلروم خود اين بشر سروم هرم آن کرس کره بره او ايمران مري

شود که بها هم از او ياد گرفته که در نمازش چنانکره در جلرد اول گفتريم )قرد مي

لطور( آورده. يعني خدا ظراهر کررد آن خردائي را اظهر مشرق الظهور و مکلم ا

کرد!! راستي اين هم بگوئيم اگر بهائيان بره کتراب بيران که در کوه طور تکلم مي

گويرد خردا )متعرالي بروده معتقدند بايد بگويند باب رد بها را کررده اسرت زيررا مري



 کافور ساز  او از هر بهائي و عالئي( و اگر نظرري بره بهرا داشرت بايسرت اقرال

 خدا را منزه و متعالي از بهائيان نکند بلکه او را عين بها گويد.  

باري )من چه گويم يو رگم هشريار نيسرت( فري الحقيقره انسران متحيرر اسرت کره 

گويند بشر ترقي کرده بشري که در اين قرن نروراني معتقرد باشرد کره چگونه مي

ه بايرد گفرت؟ اين گونه کلمات وحي منزل و منجي بشرر اسرت آيرا بره ايرن بشرر چر

بايررد گفررت چنررين بشررري همرران مقررامي کرره خرردا يررا رئيسررش برررايش پسررنديده اسررت 

)گوسفندان( در خور و سزاوار است و اين نکتره را هرم ناگفتره نگرذاريم کره ايرن 

ي کترراب قرررار عبررارات و اشررارات آبرومنرردترين کلمررات بيرران اسررت کرره در فاتحرره

ه براب در اول کترابش بره کرار گرفته و به اصطالح ادبا براعت استهاللي است ک

برررده و بقيرره کترراب از ايررن مهملتررر اسررت و جررز الفرراظ زائررده و کلمررات مکرررره و 

ي شرود کره بتروان اقرال يرو اسرتفادهتعبيرات بارده چيزي در همه بيان يافت نمري

 اجتماعي يا ادبي از آن کرد و با وجود اين به معجز بودن چنين کلماتي استدالل  
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کردنرررد و چنرررد هرررزار نفرررر بررره آن گرويدنرررد و چنرررد صرررد ترررن هرررم جررران و مرررال و 

خانمانشرران )و لررو برره حالررت اجبررار بررود( در راه ايررن ترهررات هرردر شررد. و ان هررذا 

الشيئي عجاب. اگر همين کلمات را هم يو رو و يو جهت برهان خود شمرده 

ي کرالم در ايرن گفتيم کار مهمري کررده ولربود و بر آن مستقيم ايستاده بود باز مي

اسرت کره ايررن کلمرات هرم ماننررد داعيره و الررواح بهرا زيرر دوشررکي برود و در عررالم 

اجبار هر وقت گريبانش گير آمده به حاشا و انکار زده چنانکه از مضرمون ايرن 

مانررد و مررورد هررايش در پرررده مرريکرررد حرررفتوبرره نامرره معلرروم اسررت و گمرران مرري

اين بود که توبه نامره را بره خرط شود وقتي که ديد مورد تعرض شد تعرض نمي

خود نوشته نزد ناصرالدين شاه فرستاد کره در آن وقرت وليعهرد برود و عرين خرط 

 باب که متضمن توبه نامه است در صفحه مقابل در  است.  

 از ملحقات طبع دوم 



 شود:  و نيز مراسله ديگر نوشته است براي عموم که سواد آن ذيال در  مي

  حيمبسم هللا الرحمن الر

الحمدهللا رب العالمين و صلي هللا علي محمدا و آله الطاهرين و بعرد چنرين گويرد 

اقل خلق هللا عليمحمد بن المرحوم محمد رضا طاب ثراه کره جمعري ادعراي مقرام 

اند و حرال آنکره مردعي ي ضعيف دادهالسالم را نسبت به اين بندهبابيت امام عليه

ت برر کسري کره ادعراي چنرين امرر عظريم را چنين امري نبوده و نيستم و حتم اسر

نمايد که متصف به جميع صرفات کماليره علميره و عمليره بروده علمري از علروم و 

رسررمي از رسرروم را فاقررد نباشررد و احاطرره بررر کررل علرروم ظاهريرره و باطنيرره بررنه  

تحقيق و تفصيل داشته باشد و نباشد امري از امور کرامرت يرا خرارق عرادت کره 

ي امکانيت که در همه مگر آنکه بر نحو قطبيت نه بنحو قوه عندهللا محمود باشد

اشيا  خداوند باالصاله يا بالعرض قرار داده مالرو باشرد و اگرر امرري از امرور 

را يا حرفي از علوم را فاقد باشد شکي نيست که حامل اين مقام عظريم نيسرت و 

رسروم اهرل خداوند عالم و اهل واليت او شاهد و بصيرند که به حرفي از علروم 

علم و بامري از خوارق عادات عالم و قرادر نيسرتم و کلمراتي اگرر جراري از قلرم 

شده باشد بر محض فطرت بوده و کال مخالف قواعد قروم اسرت و دليرل برر هريچ 

السرالم را نمايرد امري نيست و هر کس درباره حقير اعتقاد رتبه بابيت امام عليره

آخرت در نار و در ايرن ورقره حيره خداوند گواه است که در ضاللت است و در 

دهد و کفي براهلل علري و تقيه نيست بلکه ظاهر و باطنم بر آنچه نوشتم گواهي مي

 ما اقول شهيدا  
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گويند در صورتي که سيد علي محمد باب يو همچو پوشيده نماند که بعضي مي

گذشرتند و او را ي نزد ناصرالدين ميرزا فرستاد خوب بود و از او مريتوبه نامه

گروئيم هرر کشتند ولي براي اينکه اين مطلب هرم در ابهرام و ناتمرام نمانرد مرينمي

ي او شردند به اعترافات سابقهاش علماي تبريز متمسو چند در جواب توبه نامه



و نوشتند که توبه مرتد فطري مقبول نيست ولي دولت تعجيل در قتل وي نکرده 

و تا مدتي به مسامحه گذرانيد که شايد بر اين توبره نامره ترتيرب اثرر داده شرود و 

مريدان که فهميدنرد او توبره کررده عقرب کرار خرود برونرد ولري بررعکس مقصرود 

را کرره اصرحاب برراب در بدشرت گرفترره بودنرد خواسررتند  نتيجره بخشرريد و تصرميمي

عملرري کننررد و برره سررمت تبريررز و مرراکو حملرره نماينررد و برراب را جبرررا از دولررت 

بگيرنررد و نتيجرره آن شررد کرره در مازنرردران در ابتررداي جلرروس ناصرررالدين شرراه آن 

فتنرره شررديد بابيرره و قضرريه جنرره قلعرره طبرسرري واقررع شررد کرره شرررح آن کررامال در 

سررت. و در حقيقررت مريرردان برراب گرمتررر از آش شررده عصررباني تررواريخ ضرربط ا

گشتند که چرا مرشدشان توبه کرده چه هر يرو از آنهرا خاصره پسررهاي ميررزا 

بزرب نوري که محرک آن فتنه بودند براي خود مقصدي در زيرر پررده داشرتند 

ايررن بررود کرره متصرردي آن فتنرره بررزرب شرردند و جمعرري را در مازنرردران برره کشررتن 

بهرا و ازل خودشران در قلعره حاضرر نشردند ولري پيوسرته اصرحاب را  دادند. بلري

 دادند فنعم ما قال.  تحريو و بدان صوب گسيل مي

  

  ايبس گرد بال و فتنه انگيخته

  ايآنگه زميان کار بگريخته

  

و پرررس از واقعررره طبرسررري قضررريه زنجررران و ط يررران مرررال محمرررد علررري حجرررة برررا 

ز و سيد يحيي وحيرد و اينجرا برود کره هرر اصحابش رخ داد و سپس حادثه ني ري

يو قائم مستقلي شرده و صراحب الزمران شرهر و ديرار خرود گشرته برا چنرد ترن از 

قرائم »ي يا حقه )بضم حا( بر سر داشرتند و حداد و بقال هواي تشکيل دولت حقه

را قائرل شرده براب را برراي خردائي و « بالزنجان و قائم بالجيالن و قرائم بالفرارس

 شدند. دادند و خود قائم ميصيص ميپي مبري تخ

خالصه به قسمي که در تواريخ خوانده شده مدتي فکر دولت مشر ول اطفراي آن 

نيران بود و جان و مال به هدر شد تا فتنه کبري فرو نشست و به حسن سياست 

اميرکبير آن قضايا خاتمه يافت و پس از آن همه ظلرم و ط يران دوره مظلوميرت 



ناله مظلومي و بيچارگي از حلقوم حضرات به مسامع مرردم  ايشان فرا رسيد! و

رسيد ولي اين بسي واضا است که مظلوميرت ايرن طايفره بعرد از آن قضرايا ابردا 

 اهميتي ندارد و نبايد غفلت نمود که اگر اندکي موفق به مقصود خود شده بودند  
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که در ابترداي متصردي شردند ها را هرگز ناله مظلوميت بلند نکرده همان قساوت

کردند. خالصه سخن در اين جا بود که سيد براب را اصرحاب مفررض تعقيب مي

تروان گفرت عمرده کسري کره براب و طماع و رياست طلب او به کشتن دادند و مري

ي از خيرال زمامرداري و رياسرت خرود فرارغ را به کشتن داده بها بروده کره دقيقره

ياستي شده همران سرو  سياسرتي بروده کره در نبود. پس دانسته شد که اگر سو  س

ابترردا حرراجي ميرررزا آقاسرري از طرفرري و منرروچهر خرران خواجرره از طرررف ديگررر 

اند زيرا سياست در اين بود که نه حاجي ميرزا آقاسري طرفيرت کنرد اعمال نموده

نه منوچهر خران رأفرت و همراهري نمايرد و اال پرس از وقروع ايرن حروادث ديگرر 

اد نمانرده برود و اميرکبيرر در قلرع ايرن شرجره قصرور عالجي جز قطرع ريشره فسر

نکرده و چاره جز قتل باب نديده و حسن اثر آن هم همين بود که ظالمين مظلوم 

انگيخت به تعليمات اخالقي شروع شدند و همان بها که بر قتل شاه نفوس بر مي

تنره کرد اين بود فلسرفه نراقبول مانردن توبره نامره براب و مقترول شردن او برر اثرر ف

 اصحاب  

 انتقاد 

 در اينجا الزم افتاد که بر يکي از مطالب فلسفه نيکو انتقام کنم.  

هر چند آقاي حا  ميرزا حسن نيکو در تاليف کتاب فلسفه خود زحمتري بره سرزا 

کشيده و اليق هرر گونره قردرداني اسرت در ايرن چنرد سرال اخيرر کره ايرن بنرده قلرم 

دها اشرخاص از بهرائي برگشرته و غيرر ام در ميران صرمخالفت را به دست گرفته

بهائي که مطلع بر قضايا بوده فقط اين يو نفر بر اثر وجدان توانسرت مترأثر از 

ي تحريررر در آورد و اگررر چرره ي نشررود و حقررايق را برره رشررتههرريچ گونرره دسيسرره



ي حقيقرت اثرر نگرارش آن خرانم محتررم )قردس ايرران( صربيه ميررزا رساله بارقره

سابق ياور رحمت هللا خران عالئري کره از پردر و مرادر و  عبدالکريم خياط زوجه

شوهر بهائي خود کناره نموده پس از قبرول اسرالميت آن رسراله را نگاشرته قابرل 

ي نيرز کره هشرت سرال در تقدير است و هر چند آقا ميررزا صرالا عکراس مراغره

بساط حضررات بروده و در ترفيرع رتبره بره مقرام تبليرغ و رياسرت يرا انشرا  محفرل 

اني بهائيان نائل شده بود در اين ايام در نتيجه خرق است و خدعه اهرل بهرا روح

و زور اخالق سري شوقي افندي آن حروزه پرر از فسراد را بردرود گفتره درصردد 

نگارش کترابي برر آمرده ولري ترا ايرن دم هنروز کترابي بهترر از فلسرفه نيکرو نوشرته 

ن در آن قطررع شررده نشررده و يکرري از محسررنات آن ايررن اسررت کرره راه بهانرره بهائيررا

 بستند به آن ببندند چه در حق آواره  هائي را که با آواره ميتوانند پيرايهنمي
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انررد گرراهي گفتنررد او جانشرريني عبرراس افنرردي را طالررب برروده و چررون برره او نررداده

ايم نه اينکه او از مرا برگشرته باشرد و برگشته و گاهي گفتند ما او را جواب کرده

گفتند بر سر کتاب تاريخش مکدر شده و گاهي گفتند محرک خارجي دارد  گاهي

و بررراالخره هرررر روز رائررري زدنرررد و نررروائي نواختنرررد در عرررين اينکررره خودشررران 

 گويند.  دانستند که ياوه ميمي

تواننرد گفرت و بره واسرطه ولي در کتاب فلسفه و شخص نيکو اين سخنان را نمي

خل در آن بساط نبوده و اگر هم در حقش سخني اينکه آقاي نيکو به قدر آواره دا

بگويند دور از ذهن است و ديگر آنکه به کتاب کشف الحيل اين پيرايه را بستند 

که در آن دشنام داده شده ولري آقراي نيکرو دشرنام هرم نرداده اسرت و برا وجرود ايرن 

اغلب مسائل آن با مندرجات کشف الحيل تطبيق يافته پس آقاي نيکرو خردمتي بره 

دانم ولري از انجام داده و بيش از هر کس اين بنده قدر خدمات ايشان را مي سزا

دهرم کره آقراي نيکرو در يو نکته غفلت فرموده و اينرو آن نکتره را توضريا مري

عالم صدق و صفاي خود هوس کررده اسرت کره اي کراش شروقي افنردي و ميررزا 

حردا اعررالن محمرد علري برره جراي اينکرره برا هرم بررر سرر ايررن بسراط منازعره کننررد مت



هرائي منظرور برود کره آن هرم دادند که حقيقتي در اين مذهب نيسرت و سياسرتمي

 اش به پايان رسيده )اين بود مفهوم آرزو و هوس آقاي نيکو(  دوره

 ايد؟  کنم آقاي نيکو اين چه هوس و آرزوئي است که شما کردهاکنون عرض مي

ه کشررتن داده و ايررن همرره خبرر را بررکسراني کرره ترراکنون ايررن قردر مررردم برردبخت برري

انررد تررا يررو همچررو دکرران رنگينرري سرراخت و سرراز و حيلرره و مکررر برره کررار برررده

 -تبليرغ  -اند که سالي پنجاه هزار تومان پول ايرران را بره عنراوين مختلفره ساخته

ي بره احبراي اعانره بره احبراي امريکرا! اعانره -بنيران قبرر بهرا  -تعمير مقرام اعلري 

آلمرران! سرراختن مشرررق االذکررار )کرره هرريچ يررو وجررود هاپررون! اعانرره برره احبرراي 

 -خارجي ندارد و احبائي نيسرت ترا اعانره الزم افترد( اعانره بره بازمانردگان شرهدا 

بنائي بيت هللا در ب داد! )که الحمدهلل اصلش هم به همت مرحوم آيرة هللا خالصري 

ر و شيعيان ب داد از دست رفت و به تصرف مسرلمين در آمرد( تعميرر بيرت هللا د

و قس عليهذا به هرزار عنروان ديگرر از پرول مرردم  -شيراز! بناي مدرسه کرمل 

گيرند همچو اشخاص آيرا ممکرن اسرت محرض رفرع نفراق و رعايرت بگيرند و مي

سرازي بردارنرد؟ بره قرول خبر دسرت از ديرنتمدن و علم و مالحظه حال مردم بي

  اگر کسي راه  صور اسرافيل )يکبار بگو مرده شود زنده آکبالئي( سبحان هللا
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مرردخلي در نظررر داشررته باشررد کرره در سررال يکصررد يررا چنررد صررد تومرران بلکرره چنررد 

بينريم کره از تومان از آن راه بتواند تحصيل کند محض تأمين آن چنرد تومران مري

العاده شرريف باشرد و براز هرم هيچ حيله و دروغي مضايفه ندارد مگر اينکه فوق

وجرداني کره خودشران هراي بره ايرن بريشود که آدمنه ميمحل تأمل است پس چگو

نشريند و بره عريش و هراي دنيرا راحرت مريهراي امرن و نزهتگراهرونرد در محلرهمي

خوشرري پرداخترره دورا دور مررردم را برره جانفشرراني و فررداکاري دعرروت و تشررويق 

نمايند و هر روز براي ترغيب اتباع و تهي  حس رقابت ايشران يرو مخرالفي مي

اندازنرد و تراشرند و صرحبتي از نقرض و ثبروت بره دسرت و پرا مريد مريبراي خو



شرود از همچرو کنند تا بيشتر نتيجه بگيرند آيا ميبساط علي و عمري درست مي

نفوس انتظار چنين وجرداني داشرت؟! ثانيرا اينکره برا فررض حصرول آرزوي شرما 

ر ايرن تروان يقرين کررد کره دکران خرراب و حرال مرردم آبراد شرود زيررا اگرباز نمري

دارند. پس بايد مريرد را نصريحت رؤسا دست بردارند تازه مريدان دست بر نمي

کرد و تدبيري انديشيد کره گوسرفندان بره طررف انسرانيت بگراينرد و اال مرادام کره 

شود چرا شرير و پشرمش را نبرنرد؟ مرادام کره حيرواني موجرود گوسفندي يافت مي

ت گريرزان باشرد عبرث نيسرت کره است چرا پياده راه بپيمايند؟ کيست که از منفعر

رؤسا اتباع خود را از مطالعه کتب من و شما منع شرديد نمروده )مرن قرر  کتراب 

بيننررد هررر يررو نفررري کرره نويسررند زيرررا مررياالواره فلرريس منرري( در لرروع خررود مرري

 شود.  بخواند بيدار شود يو ضرري است که بر ماديات ايشان وارد مي

ايررد متررذکر شررويد و اگررر حضرررات شررنيدهآقرراي نيکررو ايررن حکايررت را در ميرران 

کرنم و از ايرن حکايرت ترا آخرر مطلرب را ام و برايتران نقرل مريايد من شنيدهنشنيده

بخوانيد و قبل از بيان حکايت در عکس صفحه بعد چهار نفر محبوس بره حربس 

ناصرالدين شاه را به بينيد و آن جوان يا طفرل پرانزده سراله را کره در جنرب پردر 

 ه نظر بياوريد تا مطلب را عرض کنم.  خود نشسته ب

ايررن چهررار نفررر از مبل ررين بهررائي يکرري حرراجي ايمرران زنجرراني اسررت و دوم ميرررزا 

حسين و سوم ميررزا علري محمرد ورقرا يرزدي و چهرارم پسررش روح هللا دو نفرر 

زنجاني مذکور بره وسرائلي از حربس ناصررالدين شراه خرالص و براالخره برا اجرل 

يگر پدر و پسر در موقع قتل ناصرالدين شراه بره دسرت طبيعي مردند و دو نفر د

حاجررب الدولرره مقتررول شرردند. راجررع برره جسررد ميرررزا ورقررا پسرررش کرره از محرربس 

اند کره مرا ها ورثه او مدعي شدهاند و پس از سالبيرون برده و در چاهي افکنده

جسد را از چاه به سر قبر آقا و از آنجرا بره براغ بيررون شرهر طهرران )ورقائيره( 

 ايم و  نتقال دادها
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اند و ميل دارند در آتيه زيارتگاه بهائيان قرار دهند آنجا را باغي و مقبره ساخته

تروانم همان طور که ورثه دليلي و مدرکي بر صحت اين قول ندارند من هم نمي

ام که اين ساخت و ساز فرع مدرک به دست دهم ولي من براي خودم يقين کرده

عمرل آمرده و اسرتخوان ورقرا بر همان ساخت و سازي است که در جسد براب بره 

در همان چاه محبس پوسيده و پسرانش استخواني عوضي به باغ ورقائيه انتقرال 

دادند اگرر همران اسرتخوان هرم باشرد قيمتري نردارد و در اند فضال از اينکه ميداده

انرد کره در عين اين که خودشان هم به مرده پرستي عقيده ندارند اين حقه را زده

ود اهل بها و متولي و خادم ورقائيره باشرند. ولري موضروع مرا آتيه معبود و مسج

اين مسئله نيست بلکه موضوع آن است کره روح هللا را همره جرا پيرراهن عثمران 

يررا سرريزده سرراله را کشررتند )شررهيد کردنررد( و فرروري از  15گوينررد طفررل کرررده مرري

وينرد گام کره مريرانند و من به کررات شرنيدهمراتب و مقامات ايماني او سخن مي

روح هللا به قدري در ايمان ثابت بود که چون با پدرش به عکرا حضرور بهرا هللا 

مشرف شد خود بها  هللا بره او فرمودنرد ميررزا روح هللا اگرر مرن بگرويم شروخي 

کرنم کردم و خدا نيستم تو چه خواهي کرد؟ آن طفل گفت من شما را تبليغ مريمي

 که جز شما خدائي نيست!!  که از حرف خود برگرديد زيرا من يقين دارم 

هر وقت اين قصه را شنيدم مرا خنده گرفت به ياد آن کس که به او گفتنرد مرا از 

روم پرس ترو در عررو  ها بره معررا  نمريايم گفته است من شبمرشد تو پرسيده

ام و مرشرد غلرط کررده اي گفرت خيرر مرن اشرتباه نکرردهآقا به معرا  اشرتباه کررده

 گويد به  کند که ميه و... بلکه او شکسته نفسي مياست که اين حرف را زد
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 رود.  دانم که او به معرا  ميروم من ميمعرا  نمي

آقاي نيکرو قرومي کره ايرن اسرت فکرر و عقيرده براطني يرا تظراهر و تقلرب ظراهري 

دارنرد آيرا منتظريرد کره رؤسراي ايشان و بره امثرال ايرن ترهرات مرردم را نگراه مري

ها زحمت کشيده و ايرن طرور مرردم را دست از خدائي خود بردارند؟ سال ايشان



سير قهقرائي داده و از ترقي و تمدن و پيشرفت ايشان جلوگيري کرده و القائات 

انرد حراال شرما موهومه نموده تا ايشان را به اين درجره از جهرل يرا تقلرب رسرانيده

دسررت از دوسررتي منتظريررد کرره همرران طرروري کرره مررن و شررما پررس از فهررم مطلررب 

ايشرران کشرريديم و قرردم در راه مخالفررت بررا ايررن قضرراياي موهومرره گذاشررتيم و منتهررا 

آرزوي ما اين اسرت کره ايرن بسراط خدعره و نفراق برچيرده شرود ايشران هرم چنرين 

کند؟ من و شما شريو منفعت نبروديم کره توانسرتيم بره وجردان خرود پيرروي کنريم 

داننرد دانسته و مريه بهتر از همه کس مياما آنها که از ابتدا هم در اشتباهي نبود

اند آيا ممکن که خبري نبوده و نيست و براي نفع خود اين بساط را درست کرده

گررويم )يکبررراره بگررو مرررده شررود زنرررده اسررت دسررت از آن بردارنررد بررراز هررم مرري

 آکبالئي(.  

ي دانيرد کره اتبراع و پيرروان ايرن ديرن سرازان قررن تمردن رويرهآقاي نيکو شما مي

انرد کره اند و از رؤساي خود تعليم گرفتهذبذب و دروئي را به قسمي مشق کردهت

نمايند و همه جلوات ايشان فقط برراي احتيراط اسرت کره هر دم به لباسي جلوه مي

شايد رزوي استفاده از جهتي حاصل شود پس در صورتي کره پيرروان برر روي 

چگونه ممکرن اسرت کره نفع موهوم بايستند رؤسا که نفعشان مسلم و معلوم است 

 تابع وجدان و صدق و راستي شوند و از اين تصنعات بگذرند؟  

آقاي نيکو در اين چند ساله شما خوب مطلعيد که چه کسان و چند دفعه خواستند 

از ايررن مررذهب کنرراره کننررد و اعررالن نماينررد و برراز بررراي نفررع موهرروم و رياسررت 

يرده کردنرد! شرما کاغرذهاي نامعلومي خود را به حضررات بسرتند و تظراهر بره عق

ميررزا احمرد خران يزدانري را کره در مصرر بره بنرده رسريد ديديرد. شرما مراسرالت 

علي فيروز همداني را که در قاهره رسيد ديديد. شما خط شعاع هللا خران عالئري 

را که از پاريس نوشته بود مالحظه کرديد شما رحيم ارجمند را که از اروپا بر 

ق شرده برود در مصرر مالقرات کرديرد و شررح حرال و گشته و انردکي ملتفرت حقراي

هراي عبراس نعمرت هللا گرراور سراز و رفريقش مقالش را به شما گفتم. شرما حررف

مرتضي خان را در مصرر شرنيديد. شرما سرخنان فرائق افنردي و بعضري ديگرر از 

هراي متظاهرين به بهائيت را در مصر به گروش خرود اصر ا کرديرد. شرما حررف

 همان عده معدود  
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ب ررداد را « گوسررفندان»بهررائي ايرانرري را در برررت سررعيد شررنيديد شررما اختالفررات 

عقيدگي اصحاب خاص حيفا و عکا را ديديد. شما اقوال بعضري از ديديد شما بي

تالمذه کليه آمريکائي بيروت را نسبت به رفتار شوقي افندي شنيديد شما سرخنان 

يديد شما به روحيات بهائيان هند و برر مرا ميرزا محسن داماد عباس افندي را شن

آگرراه شررديد و شرررح اعمررال مبل ررين آن حرردود را اصرر ا کرديررد شررما رفاقررت بهررائي 

زادگان طهران را در مدت چهار سال آزموديد. چره شرد کره چرون مرا و شرما برر 

سررر وجرردان خررود اسررتوار ايسررتاديم بعضرري از آنهررا کرره ايررن قرردر حرررارت بررروز 

کردنرد کره آمدند و کساني که ترا ديرروز مرا را تشرويق مري دادند مذبذب بيرونمي

گذارنررد؟ شررما برره بايررد پرررده را دريررد و مررردم را آزاد کرررد امررروز پرررده برررو مرري

کرات خودتان اظهار حيرت کرديد که اينها چه مردمي هستند که در خلوت هرر 

و شما دشنام اند حتي اگر ما کنند که آنها هم فهميدهايم وانمود ميچه را ما فهميده

کننرد کره ايرن طرور دهيم آنها هزار لعن و دشنام به بهرا و عبردالبها حوالره مرينمي

انررد و ايررن اواخررر هررم يررو عنصررر فاسرردي را بررر گررردن وسرريله نفرراق فررراهم کرررده

رسرند اند و با وجود اين باز وقتي که به رفقاي سابق خود ميبهائيان سوار کرده

خواننرد و اگرر خودشران پرول برراي سرفر لوح ميکنند و اظهار عقيده و ايمان مي

هراي دهند و مقدمات نماز و مناجات او را در صرحنهشوقي افندي به سويس نمي

نماينررد! کننررد ولري ديگررران را برره پرداخرت وجرره تشرويق مررياروپرا )!( فررراهم نمري

باالخره شما خودتان عقيده پيدا کرديد که بهائي زاده عال  نردارد و چرون در آن 

هررا عررادت کرررده و از هررر محرريط و کرراريبررزرب شررده و برره ايررن مزخرررف محرريط

اطرررالع و از هرررر تربيرررت و تمررردني خبرررر و از هرررر علرررم و فلسرررفه بررريجامعررره بررري

بهره مانده و همه چيرز را در وجرود بهرا و نصيب و از هر تجربه و علمي بيبي

 راير جاي نشينان او شناخته اين است که اگر هر روز به چشم خود هزار امر م

شررنود( برراز اسرراس بشررنود )چنانکرره مرريبينررد( و هررزار حرررف برريبينررد )چنانکرره مرري

 تواند دل از آن بساط بردارد )لمؤلفه(  نمي

  



 کي تواني دريد پرده و هم؟ 

  زان وجودي که شد خيال انديش

  

  پرده عنکبوت چون بدري

  تند پرده دگر بر خويشمي

  

ديدم خبري از بهائيرت نيسرت و مرردم مي آري يکي گفت من در خار  ايران که

نياز بودم اين اظهارات را کردم هم احتياجي به اين مذهب ندارند و خودم هم بي

ولي در ايران که چند هزار نفر بهرائي هسرت چررا دسرت از آن برردارم؟ عجالترا 

 اي است که با آن هستيم ديگري گفت چون محتا   يو سوسيته
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دانم گفت مگر بهائي نيستيد؟ گفتم خير بسيار تعجب کرد که چگونره ميکلمه را ن

گفررت بهائيررت ديررن ايرانرري ممکررن اسررت بهررائي نباشررد در حررالتي کرره عبرردالبها مرري

ي سياسرري اجانررب رسررمي ايرانيرران اسررت! گفررتم بهائيررت ديررن نيسررت بلکرره سوسرريته

برر خرالف  ي کرهاست آنها علني نيست و مردمان با شرافت ابدا در اين سوسريته

 شوند.  مصالا مملکتي است وارد نمي

مدتي از اين مقدمه گذشته يو روز يکي از آن رفقاي ايراني به من رسيده گفت 

خبر داري؟ گفتم نه. گفت آن پيره زن بهائي نوشته است به عباس افنردي کره ترو 

ي ايرانيان بهائيند من مردي بدين صفت و آن صفت ديدم و گفتي همهچگونه مي

ه شرما ارادتري نداشرت. با کمال شدت آن حرف شما را تکذيت کرده خودش هم بر

اينررو جررواب از عبرراس افنرردي بررراي او رسرريده کرره زنهررار احبررا  را از انفرراس 

ي اين گونه نفروس دور داريرد کره اينهرا ناقضرند؟ مرن از آن رفيرق پرسريدم کريهه



دانم و پس از تحقيقات فهميدم کره نراقض يعنري ناقض يعني چه؟ گفت من هم نمي

پس از استماع اين سخن گفتم براز هرم نراقض  نگارنده -بيرون رفته از دين بها  

ايررد پررس ي عرقرروبي ندانسررتهايررد و مررراد افنرردي را از ايررن حيلررهرا خرروب نشررناخته

عرض کنم که ناقض يعني کساني که در مذهب بهرا  باشرند ولري خالفرت عبراس 

را قبول نکرده به خالفت برادرش محمد علي قائرل شرده باشرند و مقصرود افنردي 

برروده کرره ذهررن پيررره مريرردهاي امريکررائي او مشرروب نشررده بررر  از ايررن حيلرره آن

ي خود بمانند که گويا در رسميت مذهب بهائي در ايران شبهه نيست منتها عقيده

در شرعب آن اخررتالف اسرت کرره بعضري ايررن پسررش را خليفرره داننرد و بعضرري آن 

 ديگري را:  

هائيرت خرود و بالشو اصرار آن گونه زنان و دختران در اروپرا و آمريکرا برر ب

ي سياسري برراي تحصريل ي نظر مذهبي بوده بلکه قطع نظر از جنبرهنه از نقطه

شوهر است چنانکه خود نگارنده در سني از پنجاه فزونترر برا چنرد نفرر تصرادف 

کردم که اصرار داشرتند برا مرن بره ايرران بياينرد منجملره يرو خرانم امريکرائي در 

کررد کره بره ايرران ببريرد و مرن ميي خود را هر روز به من تکليف لندن دو نوه

 آوردم و شاهد قضيه عکس ذيل است.  عذر مي

اکنون مالحظه فرمائيد که حيله و تقلب رؤساي بهائي تا چه حد است که از يو 

دارنرد کره بره مصريبت مرذهبي چنردان طرف ايراني را نزد ساير ممالو متهم مي

 کشد. پابند است که بهائيان مظلوم را مي

 گويند مذهب بها در ايران رسمي  روند در امريکا و مير مياز طرف ديگ
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است و اگر شما بهائي شويد هر شخص ايراني که به غرب بيايد با شما وصرلت 

نمايررد! و حترري بهائيررت مررذهب شرراه و وزيررر و علمررا اسررت و آنرران کرره مخالفررت مري

گوينرد در اصرل وده مريکنند مخالفتشان را تشبيه به مخالفرت شريعه و سرني نمرمي

شبهه نيست بلکه در فرع است که جنه ناقض و ثابت چون شيعه و سني بر پرا 



هررا در حررق امريکائيرران در ايررران اعمررال شررود و نظيررر ايررن حيلرره را مرردتمرري

کردند چه که همان صدي صد و پنجراه نفرر پيرره زن را بره رخ ايرانري کشريده مي

امريکائيان بيدار شدند يعني همه بهائي نوشتند که در الواح و مراسالت خود مي

زدنرد کره بچره بيردار شدند و شما هنروز در خوابيرد منتهرا ايرن تروپ را آهسرته مري

فکررر خودشرران شررده برره گرروش ي پابنررد شرردن مريرردان بررينشررود يعنرري فقررط وسرريله

 مردمان  
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 مطلع نرسد که برايشان بخندند.

 شوقي و ازل از يو فاميلند 

اند که اگرر راسرت باشرد نظيرر آن بهائيان مضموني براي يحيي ازل درست کرده

عينا از شوقي ديده شده گويند يکري از مريردان ازل رفرت در قبرريس و خواسرت 

داد مريد دانسرت کره او او را زيارت کند او رخ نهان داشته خويش را نشان نمي

بامردادان عبرا برر سرر  دو زن دارد و هر شبي در خانه يکي از آنها به سرر بررده

نمايد يو روز صبا زود در کمين نشسرته ي ديگر انتقال مياز آن خانه به خانه

همين که از خانه بيرون آمد آن مريد نزديو او رفته با تعظيم و تکريم خواست 

دامررنش را بگيرررد کرره دامررن از کفررش کشرريده فرررار کرررد مررراد از جلررو و مريررد از 

سريد چره خبرر اسرت ازل فريراد زد کره ايرن مررد دويدنرد پلريس رسريده پرعقب مري

خواهد مرا بکشد او را گرفته به سرايه بردند در استنطاق معلوم شرد کره ايرن مي

مريد است و مطلرب برر مرشرد مشرتبه شرده الترزام از آن مررد گرفتنرد کره در هرر 

صورت اين آرزوي زيارت و ارادت را برداشته از آن سرزمين کوچ کند. اگرر 

ام راسرت باشرد نظيرر آن در ايرن کره مرن از رؤسراي بهرائي شرنيده اين حکايرت را

چند سال کامال در شوقي افندي ديده شده که بسي از مريدانش قطع مراحل کرده 

هراي اروپرا سررگردان مانرده ترا سرراغش را در يرو با گريه و مناجات در بيابران

د و او انرد مالقرات کننرمجلس رقصي يرا عريش گرفتره خواسرته -هتل يا رستوران 



رو پنهان کرده نه از ترس قتل بلکه از بيم رسوائي و آن مريد ابله اين را حمرل 

به مصلحتي کررده مرأيوس برگشرته اسرت!! چنانکره بره نرام دو نفرر از آنهرا اشراره 

 دخواهد ش

 از تهران تا عشق آباد 

آباد و امضاي عبدالبها  کره بر حسب تقاضاي بهائيان مقيم عشق 1328در سال 

عا مرا مبلغ و مرو  امر خود پنداشته بود با يو نفر رفيرق يرا مسرتخدم ديگر قط

رهسپار سفر عشرق شرديم در ايرن قردم آن رفيرق هرم قردم نيرز چرون مرن مجاهرد و 

آبراد بره هرر محقق بود و تازه با بساط بهائي آشنا شده بود و از برکت سفر عشرق

ايرم و در آغروش ادهجا رسيديم بهائيان آنجرا گمران کردنرد کره مرا از دامرن خردا افتر

داشرتند و رويرم لهرذا هرر چره نزدشران عزيزترر برود پريش مرا خروارش مريخدا مي

 آنچه بايستي مستور دارند مکشوفش  
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کررديم کره هاي چشم و گوش بسته گاهي تصور مريساختند ولي ما دو نفر آدممي

انه بعضري حرکرات کررديم کره خودسررکنند گاهي خيال مياينها ما را امتحان مي

زند و جرزو شرئون مرذهبي نيسرت و مرا بايرد از امآ هللا )به قول خودشان( سر مي

شرد مرا از آن دوري پاک و منزه باشيم بنابراين هر چه سعادت به ما نزديو مي

جسررتيم بررا آنکرره در سنگسررر يررو نفررر بهررائي عجيبرري ديررديم )فررر  هللا نررام( کرره مرري

زنرد هاي غريب ميخواند و حرفاه را ميالواح را رها کرده اشعار صفي عليش

انررد و ي طرفرردار و حترري يررراق بنررد او شرردههررا هررم دو دسررته شررده دسررتهو بهررائي

گوينرد او ي ديگرر مخرالف او شرده مريگويند از او مهمتر کسري نيسرت!! دسرتهمي

رانرري خررود را داخررل بهررائي کرررده و اساسررا بهررائي نيسررت و تنهررا بررراي شررهوت

کردند که بسي مضحو بود منجمله گفتند تبلي ات او بار مي ها از او نقلحکايت

بر دل زني نهاده که مردش در سفر بوده و چون علرت ايرن کرار و برار را از او 



ي من مؤمنه نيست قابل حمل ايرن اند بدون تحاشي گفته است چون متعلقهپرسيده

 تم!  ي الهيه ساخي وديعهوديعه نبوده! اين است که اين مؤمنه را حامله

مجمال يو عده از بهائيان سنگسر که آن مبلغ را رقيب خود و بلکه رقيب بهرا  

ديدند در صدد چاره بودند ولي در تمام محريط بهائيران دنيرا کسري و عبدالبها  مي

 نبود که جرئت کند با او طرف شود.  

سررواد بررود ولرري چررون از اول درهرراي در حررالتي کرره او مررردي گمنررام و بسرريار کررم

ترسرريدند حترري خررود عبرردالبها کرررارا. برره رويررش برراز شررده بررود از او مررياخررالص 

ترسرريد اگررر او را طرررد کنررد اسرررار امررر را فرراش حکايررت او را شررنيده بررود و مرري

کرد که با او مماشات نمائيد زيرا نموده بهائيان را رسوا سازد بنابراين تاکيد مي

 رساند!  هر چه بکند ضرري به امر نمي

وقت ما به شنيدن اين گونه مزخرفات و مجرادالت گذشرت و  خالصه چند روزي

کنيم دو دختر مال محمد علي سنگسري را که حرکت کرديم و هيچ فراموش نمي

هنگام حرکت ما از آن سرزمين علنا کلمراتي در اظهرار حسررت و حرمران خرود 

به زبان آوردند که رفيق معهودم در بحر حيرت مست رق شرده برر عقائرد سرخيفه 

گفتنررد مررا اليررق نبرروديم کرره از وجررود شررما فرسررتاد مثررل اينکرره مررينفرررين مرريآنرران 

ي عشررق آبرراد از متبرررک شررويم! و چررون شرربيه برره ايررن تحسررر و تررأثر در فيررروزه

ي يو شخص بنائي بروز کرد آن رفيق طاقتش طراق شرده از همران دم در حليله

ي کره شرود مگرر کسربهائيت متزلزل گشت و هر کس ديگر هم باشد متزلرزل مري

 از ابتدا متزلزل بوده مکث خود را در آنجا براي کشف الحيل  
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 الزم داند.  

آبراد و تجرن و قهقره و گروک تپره و مختصر نه مراه در ترکسرتان از مررو و عشرق

هررا برره جرراي حرررف ديررن و مررذهب روا  بررود يعنرري تخترره بررازار. بررازار ايررن سررخن

اين سخنان بود که فرالن مبلرغ برا آمرا هللا هاي مذهبي ايشان همه مقرون به حرف



حکمتري شرده و فرالن بهرائي هنروز طاقرت ديردن و چنين و چنان رفتار کرده و بي

ها را ندارد و در فرالن قضريه مسرلمانان آگراه شردند و حتري قترل شنيدن اين حرف

حا  محمد رضا اصفهاني در عشرق آبراد برر اثرر ايرن اعمرال و اقروال بروده و از 

ي جواني و شهوت رانري ن ايام ميرزا منير نبيل زاده که در بحبوحهآنجمله در آ

داد و اختالفي پديرد شرده برود هاي جوان را درس تبليغ ميبود قدي علم کرده زن

دانسرتند نره مخرالف مرذهب! و که بعضري ايرن کرار را مخرالف حکمرت و تقيره مري

اس اف ميالنري گفتند نبايد اعتنا کرد از جمله مخالفين محمد حسين عببعضي مي

دانسرتند کره خروب بهرائي نشرده در مجلسري بود که همه او را ترک متعصربي مري

دهي؟ گفت بلي امر مبرارک ها را درس تبليغ ميام زنگفت آقا ميرزا منير شنيده

است! عباس اف با اوقات تلخ گفت )پس فيه منريم نره نره مره درس ويرر ميرسرن؟ 

رسرن؟( يعنري چررا بره مرادر پيرر مرن جوان قزلره و تازه اره گردن لرره درس وري

دهري؟ هاي تازه شوهر رفته درس ميدهي و به دخترهاي جوان و زندرس نمي

خالصره کرار برره جرائي رسرريد کره صرحت و سررقم آن را موکرول برره نظرر عبرردالبها 

ساخته عريضه کردند و جواب مساعد آمده ميرزا منير و زنران متعلمرات آسروده 

جرأت نکررد حررف بزنرد مگرر اينکره از برس خاطر مش ول شدند و ديگر احدي 

هاي خود اعمال او را ديرده بودنرد پرده شد و حتي مردان در خانهاعمال منير بي

دانند راسپوتين گفتند ميرزا منير راسپوتين بهائي است و همه ميآهسته با هم مي

کشيش پر شهوتي بوده است در روسيه که با هر خانواده راه يافته آنها را ننگين 

ساخته و چندين کتاب در شهوت پرستي او تاليف و طبع گشته است يکري ديگرر 

ساله بود که زنان عشق آباد او را اليرق  25هم ميرزا محمد ثابت مراغي جوان 

امر تبليغ ديده و به کار گماشرته بودنرد و کرار او بره جرائي رسريد کره در سرمرقند 

چون تبليغ نامناسبي بود ي حاجي ميرزا حسين را تبليغ کرد! و دختر هشت ساله

 آن را به ريشش چسبانيده و زنان از او برگشتند.

 ميرزا کوچو علي اف 

 يکي از بهائيان معروف عشق آباد ميرزا کوچو است که عموم بهائيان  
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کنند ولي در عين تقلب در نزد رؤساي بهائي تقررب داشرته او را به تقلب ياد مي

و دارد نخستين هنر اين ميرزا کوچو آن برود کره تقريبرا در چهرل سرال قبرل در 

عشق آباد شررکتي تأسريس کررده از عبردالبها  درخواسرت نمرود کره لروحي برراي 

يرن لروح آمرد کره در تشويق بهائيان بفرستد و شرکت را مسرتحکم سرازد و فرورا ا

شررد و بررا وجررود آبرراد کرررارا در محافررل خوانررده مرريايررام اقامررت نگارنررده در عشررق

راندند. موهللا افتضاحي که از اين لوح برخاسته بود باز در اطراف آن سخن مي

رب رب انت مرالذ المقرربين و کهرف عبراد المخلصرين و معرين المروقنين و مويرد 

علي تشکيل شرکة التجارة في بعرض االقراليم و  الثابتين قد اتفق جم من الموحدين

تأسيس و سائط العمران و المعار في تلو الديار لجمرع شرمل الروري و لرم شرعث 

االحبا  لخدمة الفقرا  و الضعفا و معالجة المرضي او معاونرة اليتريم و العراجز و 

ابنررا  السرربيل ايرررب ايرردهم علرري هررذا المشررروع و وفقهررم علرري تأسرريس هررذا االمررر 

برور و افتا عليهم ابواب النجاح و السرور و ايدهم بفيض الفالح و الحبور و الم

اجعل تجارتهم رابحة و ذققهم الئحه و موفقيتهم واضحه انو انرت الررب الکرريم 

ي ملکوتي و ن مه الهوتي چه اثري در الموفق الرحيم ع ع حال به بينيم اين رنه

خواهم در عبارت است که نميهاي بسيار اينکه ل زش -1جهان ناسوت بخشيد؟ 

داننررد )شرررکة التجررارة( خرود را در اغررالط لفظرري معطررل کنرريم و اهرل عبررارت مرري

لحررن عرررب نيسررت و بعضرري االقرراليم از سررخنان سرره پهلررو و خدعرره اسررت ترراريش 

ي )وسررائط العمررران و العمررار( حشررو قبرريا دارد و گوبنررده خررالص باشررد و جملرره

خدعه است و تأسيس شرکت برراي کراله  خدمة الفقرا  با جمالت بعدش دروغ و

اينکره دعراي شخصري کره او را  -2بررداري از فقررا  بروده نره خردمت بره ايشران 

دانند بايد مستجاب شود و او مانند اين است که در اين مقدم بر انبيا  و رسل مي

دهد که از دعا هم باالتر است و حال آنکه خواهيم دانست لوح وعده موفقيت مي

ي نصررت چگونره نکبرت ن دعا معکوس مستجاب شرده و آن و عردهکه چگونه اي

اينکه اين کلمات موجب اغفال است که بيچارگران از يرو سرو تصرور  -3آورده 

کنند که مؤسس آن را نيت خيري است در حرق فقررا  و از يرو سرو گمران کننرد 

شود. حال به بينيم که اين داعيه مستجاب شده هرگز اين شرکت ور شکست نمي

هائي از مردم اخذ شد هنوز معلوم نشده بود که اين ؟ به محض اينکه پولچه شد

شرررکت در چرره رشررته کررار خواهررد کرررد کرره صررداي ورشکسررت آن بلنررد شررد و 



ي مرردم خالصه اينکه بيش از يکسرال امترداد ايرن شررکت نبرود کره تمرام سررمايه

 ي مؤسس آن ماند و مسلما نصف از اين وجوه  تلف شد يا در کيسه
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به عنوان حقوق صردي نروزده يرا حرق التأسريس صراحب لروح کره دراينجرا هرم بره 

عنرروان لخدمررة الفقرررا  گوشررزد کرررده برره عکررا رفترره اسررت. پررس از آنکرره او را 

ي بالشرويکي مفرتش کنم. يو همچو آدم بزرگواري! در دورهشناختيد عرض مي

ي )گيپيو( به اداره اش عبدالحسين حسين اوف درها شد و برادرزادهسري روس

ي حتي هم مسلکان خودش را بره جاسوسي پرداخت و جمعي از ايرانيان روسيه

زحمرررت افکنرررد چنانکررره تبعيرررد شررردن حررراجي احمرررد عليررروف و بررررادرش حررراجي 

اند و اگرر چره حراجي احمرد اسرتحقاق ايرن عبدالرسول را بر اثر سعايت او دانسته

هاب برراقراف يررزدي رفتنررد و مهررري را داشررت زيرررا پررس از آنکرره بررا عبرردالوبرري

ي هتررل يررا مترررس شرروقي بيرررون آمررده اول جررواب مثبررت داد و بعررد کرره برره خادمرره

شوقي خبر داد برگشته جواب منفي داد که شوقي از اين هتل رفته است خالصه 

کساني که با مخار  زياد اين گونه دروغ و تقلب از موالي خود بره بيننرد و براز 

ايررن بسرراط رذالررت سررماط بپاينررد اسررتحقاق حمررل بررر صررحت و حکمررت کرررده در 

ي دارند خصوصا با خيانتي که در خريرد و فرروش طرال مرتکرب هرگونه صدمه

اند ولي عاطفه بهائيان را تماشا کنيرد ها فهميده آنان را تبعيد کردهاند و روسشده

انررد مررا معرراون يکررديگريم چگونرره برره خسررارت هررم همرران بهائيرراني کرره شررهرت داده

هسررتند؟! و برراالخره همرران ميرررزا کوچررو ايررن روزهررا برره ايررران  راضرري برروده و

ي هجررري ميرررزا کوچررو بررراي معالجرره - 44و  1343هرراي تبعيرد شررده در سررال

زنش عازم )کيسالووسکي( شد يعني معردن آب تررش کره واقرع اسرت در آخررين 

هرراي معرردني و هواهرراي ي قفقرراز کرره همرره ممتازنررد برره آبنقطرره از نقرراط پنجگانرره

ل از حررکتش بره شروقي افنردي کتبرا يرا تلگرافرا خبرر داده ضرمنا تقاضرا خوش. قب

کند که يو نفرر مبلرغ همرراه ببررد برراي تبليرغ مردمري کره در آنجرا بره تفرريا مي

هراي بيکرار ي حاجي امين اين بود کره تبليرغ برراي آدمچه عقيده -آمده و بيکارند 



خالصرره  -هررد دخروب اسررت زيرررا کسري کرره کررار دارد گروش برره ايررن ترهرات نمرري

هرراي رسررد مبنرري بررر اينکرره البترره مبلررغ همررراه ببريررد بررا وعرردهلرروحي از شرروقي مرري

شويد به طوري که هر کس آن را خواند گفرت ميررزا نصرت که قطعا مظفر مي

مجمررال ميرررزا  -کوچررو و مرربل ش اوضرراع روسرريه را دگرگررون خواهنررد کرررد 

و خرود را در برين  محمدخان پرتوي که پسر يساول باشي امير بهادر جنه بوده

ي امير بهادر معرفي کرده و اخيرا داماد به اقرراف شرده اهل بها  به خواهرزاده

حقيقررت در دسررت اسررت از مبلررغ شرردنش بررا و گزارشررات مفصررل از ايررن جرروان برري

 اش در  لکنت زباني که دارد و توقف چندين ساله
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ان و دختران کليمي و فراش شردن ميان بهائيان کليمي همدان و معاشرت او با زن

اعمالش نزد همه کس و رفتن او به عکا و مرأمور شردن برراي بيرت ب رداد همران 

شان خار  شده به تصررف ي حضرات بود و از تصرفات غاصبانهبيت که مکه

هاي عبدالبها  و تزلزل پرتوي اوقاف اسالمي داده شد و باالخره وفا نشدن وعده

ي کررره نرررزد آن حررراجي اصرررفهاني ي محرمانرررههررراو برگشرررتن او سررررا و حررررف

بروجردي زده و حاجي انتظار داشته که پيش از آواره او کشف الحيل بنويسد و 

ترر از باز خود را چسباندن به بهائيان پس از آنکره ايرن بسراط را پرر آب و علرف

آبراد ايرن پرتروي موصروف عليره ساير بساطها ديده و باالخره مسافرتش به عشرق

طلبرد برراي تبليرغ در کيسالودسرکي و پرس و از باکو تلگرافرا مريرا ميرزا کوچ

از ورود او محمد حسن حسين اف معلم را هم براي مترجمي به ماهي يو صد 

و پنجاه منات تقريبا هشتاد تومان کرايه کرده هرر دو را برا زن خرود حمرل کررده 

کننررد جررز تمسررخر و برره کيسالودسررکي در مرردت سرره مرراه بررا هررر کررس صررحبت مرري

انرد و کراري کره شنوند زيرا مردم همه جا بيدارتر از ايرانريهزا  جوابي نمياست

کنند و برا ايرن واسرطه از بهائيرت در هريچ نقطره از نقراط بايد ايراني بکند آنها مي

دنيا خبري و ذکري و اثري نيست مگر در ايران خصوصرا طهرران و همردان و 

ن و زردشتيان يزد و علري هاي همداو بايد گفت بهائيت فقط مذهب يهودي -يزد 



شروند کره هاي طهران است و بس! ميرزا کوچو و مربل ش مضرطرب مرياللهي

اگر بعد از سه مراه دسرت خرالي برگشرته و حتري يرو نفرر را برراي نمونره نبرريم 

زهي خجلت و رسوائي و اگر ما خود اين خجلت را تحمل کنريم برا لروح مبرارک 

ت اسرت بايرد برر لروح ترتيرب اثرر داده اثر مانده! پس به هرر قيمرچه سازيم که بي

هراي لروح اثرري نفوذ نماند تا مدعي نگويرد چررا وعردهشود که کالم موالي ما بي

کننرد کره کرارش همرين نکرد؟ مجمال يو نفر حاجي مراد خران نرامي را پيردا مري

بوده است که گاهي طبيب شود و دمي ناطق و سخن سرا و همدم هرر غريرب و 

هراي خروبي پيردا شود کره احمرقجائي. آن مرد ملتفت مي باالخره آدم ولگرد همه

ي اول تصديق ترا آخرر هرم تصرديق و کرده لذا گوش به سخنان مبلغ داده از کلمه

ها را تصديق کرده پس از انتهاي تابستان مبلرغ و متبلرغ و مسرتبلغ و کامال حرف

و شروند ي عشرق مريتبليغ لها هرر چهرار بلکره هرر پرن  حرکرت کررده وارد مدينره

آرايند هر ها ميگيرند محفلها ميآباد افتاده جشنلوله و شوري در بهائيان عشق

کرم يرار و شرود کرمشب در منزلري بسراط سرور مهيرا و سرفره جوراجرور مهنرا مري

 ها  بيند خوب محلي جسته با زنملتفت جزئيات کار شده مي
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ز رسيدن راپرت بره حضرور گيرد خصوصا پس اشود با پسرها گرم ميآشنا مي

مبارک حضرت ولي امرهللا )و ان امرهللا کان مفعوال( يو لوح باال بلنرد صرادر 

آواز دهرل شرنيدن از  -انرد شرود در اهميرت وجرود حراجي مرراد خران چره گفترهمي

ها خانه ميرزا کوچو مرکز سعادت بوده تا آنکه مجمال مدت -دور خوش است 

گويرد کره ايرن آقرا شرود برا اهرل محفرل مريته مرياو از مهمانداري و آمد و شد خسر

ي برايشران براز کنريم کره از طبابرت روحري و جسرمي دکترند خوب است محکمره

پرسررند در چرره مرررض متخصصرريد هررر دو برخرروردار شرروند آقايرران محفليرران مرري

گويند بسيار خوب بايد مشر ول معالجره شرويد پرس بره گويد در مرض سل ميمي

عررار کررار و دختررران برريهرراي بررييش برراز کرررده زني بررراطررور محرمانرره محکمرره

رود او بردون اسرتثنا حضرات محکمره گررم کرن او شرده هرر کرس هرم نرزد او مري



داده و ايرن دوا )سره قطرره آب هرم گويد مسرلوليد و همره را سره قطرره آب مريمي

کرده ترا شربي در مجلسري دکترر عبراس خران کره تمام شدن نداشته! و ت ييري نمي

تر بوده صحبت از )ترو گويا بهائي و کم علم بوده ولي نسبتا مطلعاگر چه او هم 

بينرد دکترر جديرد ايرن ل رت را نفهميرد ل رت ديگرر کند يعني سرل مريبر کاوس( مي

بيند عامي بحث بسيط است احباب پرسد ميفهمد از آثار سل ميگويد باز نميمي

شرود ر برد مريدهد که اگر مرأمورين حکومرت از قضريه آگراه شروند کرارا خبر مي

انرد نفرس شرود کره مگرر نره جمرال مبرارک فرمرودهزنان بهرائي فريادشران بلنرد مري

مؤمن شفا است بگذاريد اين بزرگوار دردهاي مرا را دوا کنرد!! ولري محفليران از 

هررا نررداده از ميرررزا کوچررو خررواهش ترررس حکومررت ديگررر گرروش برره حرررف زن

ار آقراي دکترر امري را برا هرزار ي پرائين بيرار ناچرکنند که آنچه را به بام برردهمي

کنرد و حراجي زحمت و رشوه و خر  و ضرر حرکرت داده در بادکوبره رهرا مري

سررازد تررا برره مررراد خرران شرررح قضررايا را در همرره جررا گفترره ايشرران را رسرروا مرري

خبررري هررم کرره هشررت سررال اسررت قضررايا را از او مخفرري ي برريي کرره آوارهدرجرره

ي بردين امرا عجرب در ايرن اسرت کره قضريهگرردد؟! کنند به اين کيفيت آگاه مريمي

دهنررد کرره يکرري از رسرروائي را طرروري در متحررد المبالهاشرران معکرروس جلرروه مرري

رسرد کره محمردخان بهائيان برگشته گفت در بمبئي بودم و ديدم هر روز خبر مي

پرتوي علم تبلي ي برافراختره کره روسريه را منقلرب سراخته و در مسرکو و قفقراز 

شوند. هر چه گفتم من دو سره مراه ها بهائي ميو مسلمان هادسته دسته از روسي

گفتنررد شررايد بعررد از حرکررت شررما ايررن آبرراد بررودم خبررري نبررود مرريقبررل کرره در عشررق

حوادث رخ داده. نگارنده به آن بهائي برگشته گفتم کره حکايرت عجيبترري برراي 

 خود 
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ي تيراتر مايرل من واقع شرده و آن حکايرت نطرق مرن اسرت در بادکوبره در صرحنه

 اف که عنقريب آن را در طي قدم نوزدهم شرح خواهم داد.  



آبراد برود کره از باري سخن بر سر سياسرت برازي و خيانرت کراري بهائيران عشرق

 اند.جمله آنها اشخاص ذيل

 کمال اوف و مقصود عسگر اف 

آبراد برود کره بره مسرکو رفرت و ي بهائيران عشرقاز عمردهاما کمال اوف کره يکري 

رسما در استخدام روسي وارد شده و براالخره محمرود و مقصرود عسرکر اف از 

هررا خبررر دادنررد و محبوسررش کردنررد و اکنررون هرراي او آگرراه شررده برره روسخيانررت

اند اما محمود و مقصود دو برادرند از فاميرل بهرائي ها است به سيبريا بردهمدت

ها مقرب است و از کارکنان سري ايشران اسرت کي از آنها هنوز نزد روسکه ي

ها کررده ي فاميلشان بهائي است در کارهاي سياسي دخالتاين دو برادر که همه

کنند و گويا يکي از آنها اين اوقرات بره ايرران آمرده اسرت و جاسروس سرري و مي

شران براز موجرب بالشويکها اسرت و از غرائرب اينکره برا وجرود بهرائي برودن خود

اند از قرراري اند و سبب اينکه خيانت کمال اف را بروز دادهزحمت بهائيان شده

آباد گفت اين بروده کره کمرال اف زنري روسري ي عشقکه يکي از معلمين مدرسه

گرفته بود که در وجاهت قابل توجه بوده محمود عسکر اف در غياب کمال اف 

آن زن روس بالشويو چون بهائي  عصمتي به دامن آن زن دراز کردهدست بي

نبرروه تررن در نررداده! و قضرريه را برره شرروهر خررود اطررالع داده و محمررود فرررارا برره 

ي ديگرر رخ داده تاشکند رفته و در همان اوان راجع به برادرش مقصرود قضريه

کرره در محفررل بهائيرران کررار برره طپانچرره کشرري منجررر شررده و برراالخره محمررود و 

د کمررال اف را سررپر بررال سرراخته او را برره دام مقصررود يررا هررر دو بررراي نجررات خررو

انررد تررا کرري خيانررات خودشرران در کجرراي دنيررا انداخترره و خيانررات او را راپرررت داده

 علني شود!  

 دوازده نفر ديگر  

ي معلم مذکور گفت قدر مسلم اين است که دوازده نفر از جوانان بهائي در اداره

ي اند و اين استخدام را وسريلهها شدهگيپيو مستخدم و جاسوس و مفتش بالشويو

ي خارجرره کرررده چادرهرراي پررن  تومرراني را )چررون زنرران بهررائي در قاچرراق امتعرره

فروشرند يرو وقرت هرم برنرد بره سري تومران مريآباد هنوز چادر دارند!( مريعشق

خررد و خودم در بادکوبه معصروم نرام گنجروي را ديردم کره دائمرا مرال قاچراق مري



انرد وقتري يکري از ار شرده او را بره سريبريا فرسرتادهفروشد و اين اوقرات گرفترمي

مسلمين به آنان گفته بود که مگر در مذهب شما نيست که در هر مملکتي باشريد 

 بايد  
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مطيرع حکومررت و قرروانين آن مملکررت باشريد! گفررت بلرري پرسرريد پرس چرررا شررما بررر 

دهرد پردازيد؟ آن بهرائي جرواب مريي خارجي ميخالف حکومت به قاچاق امتعه

گويد مگرر اينهرا حکومرت ها را ميکه حکومت را بايد اطاعت کرد نه اين روس

ي دولرت روسريهگويد خير اينها دزدند! حال مالحظه شود کسراني کره نيستند؟ مي

ي خيانرت خرود بردين حشرائش بدان عظمت را به حکومت نشناسند و برراي ادامره

تشرربث نماينررد آيررا در سرراير ممالررو برره درسررتي رفتررار خواهنررد کرررد آيررا اينهررا را 

ترروان طرررف در سياسررت مرريترروان متمرردن و مترردين شررمرد؟ آيررا اينهررا را برريمرري

 انگاشت؟ باري برگرديم به موضوع اصلي.  

هاي ترزاري باطنرا بره امي که در عشق آباد بودم کامال حس کردم که روسدر اي

کننررد و نگرنررد ولرري ظرراهرا آنهررا را نگاهررداري مررياهررل بهررا برره نظررر حقررارت مرري

کننرد امپراطرور هرا اطمينران دارنرد کره تصرور مريبهائيان هرم بره قردري بره روس

يرناپرذير اسرت روس الي االبد بر اقتدار خود باقي است و سياست روسيه هم ت ي

ي اقتردار گفتند به قروهي اقتدار روس )و جمعي هم در طهران ميو ايشان به قوه

انگلرريس( مسررلو بهررائي را برره نررام مررذهب بررر ايررران تحميررل خواهنررد کرررد ولرري 

ي گفتنرد همرهخبرانشان همره را حمرل برمعنويرت کررده و قردم فراترر نهراده مريبي

ي جبريه تنفيذ خواهند ي  نموده به قوهسالطين دنيا اين مذهب را در مملکت ترو

نمود! و شايد اگر کتب فلسفه و کشف و ايقاظ در اين سنين اخيرره جلروگير نشرده 

شرد بود و ت يير دولت پوشرالي قاجاريره صرورت نگرفتره برود همرين کرار هرم مري

کرارا عبدالبها  در نوشتجات خود از طرفداري مأمورين روس اظهاراتي کرده 

 ي زده است  ها راست يا دروغ گوشهرفداري انگليسو گاهي هم از ط



گويررد قنسررول روس در طهررران جمررال مبررارک )بهررا( را از حرربس يررو جررا مرري

گويد او را با غالم پست ايران و مأمورين ناصرالدين شاه نجات داد. يو جا مي

ها از روس به ب داد فرستادند در حالتي که در بالد عثماني مشهور بوده که بابي

اند و گويا صحيا هرم همرين برود اند و به ب داد آمدهناصرالدين شاه گريخته حبس

ي گينيراز دالفرورکي اند )اگر قصرهو مسبب فوارشان همان مأمورين روسيه بوده

 ي بها اوست(  که به شيخ عيسي لنکراني نامزد بوده راست باشد فرار دهنده

عبدالبها در لروح بره اقرراف فرستاد گاهي گاهي بها لوح براي ملکه انگلستان مي

کررد و آباد دعا در حق نيکاال ميکرد چنانکه در لوح عشقدعا در حق هره مي

فهمرد ها مرياگر کسي در لوح ذيل دقت کند کامال روابط آن روز بها را با روس

نمايد که قضيه او تابع دسيسه سياسي سري بوده و تناسب آن لروح در و يقين مي

 آباد  ده پس از مراجعت از عشقاينجا نيست که نگارن
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هاي آنجا مرا در يو منرزل بسريار در هنگام عبور از بندر جز چند تن از حمال

کثيف با کمال خوف و ترس دعوت کرده بشارت دادنرد کره لروحي از آقرا رسريده 

است و بايد در اين موقع که شما تشريف داريد خوانده شود و معنري شرود ترا برر 

 ر آن آگاه کرديم )اين است لوح عبدالبها(  اسرا

 عليهم بها هللا االبهي   -اجاي الهي  -بندر جز 

 )هو هللا(  

[  و برره نهايررت اشررتياق برره 1اي دوسررتان حقيقرري شررمايل مبررارک آن يرراران رسرريد ]

کررات و مررات دقرت گرديرد وجروه نروراني برود و شرمائل رحمراني! )ترا آنجرا کرره 

ايامي کره جمرال مبرارک رو بره قلعره طبرسري تشرريف  اي ياران الهي-گويد( مي

بردند تا به قريه نياال که قريب قلعه بود رسيدند ميرزا تقي نام حراکم آمرل کره مي

ي عباس قلي خان بود چون خبر جمال مبرارک را شرنيد يقرين کررد کره برادرزاده

  [2برند و قلعه محاصره بود لهرذا جرم غفيرري از لشرکر ]رو به قلعه تشريف مي



و غيررره برداشررتند نصررف شررب اطرراقي کرره جمررال مبررارک در آن بودنررد محاصررره 

نمود و از دور شليو کردند و جمال مبارک را با يازده سوار به آمل آوردنرد و 

جميع علما و بزرگان آمل بر شهادت جمال مبارک قيام نمودنرد ولري ميررزا تقري 

حضرات را از قتل [  به هر نوعي بود 3خان بسيار از اين مسئله خوف داشت ]

ي از عباسرقلي خران [  تا آنکه نامه4منع نمودند ولي صدمات ديگر وارد گشت ]

رسيد که اي ميرزا تقي خان عجب خطرائي کرردي زنهرار زنهرار کره يرو مروئي 

از سر جمال مبرارک کرم گرردد زيررا ايرن عرداوت در ميران خانردان مرا و خانردان 

 ته  ايشان الي االبد فراموش نشود البته صد الب
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[  لکررن چررون حکومررت آمررل 5مهرراجمين را متفرررق نمائيررد و ابرردا تعرررض نکنيررد ]

مطلع شد و اردو نيز خبردار گشت که جمال مبارک را نيز مقصد آنسب کره بره 

هر قسم باشد به قلعه برسند بلکره ايرن آترش ظلرم و اعتسراف و حررب و نرزاع را 

ظبت بودند و مانع از تقرب به قلعه شردند [  لهذا در نهايت موا6خاموش نمايند ]

پررس جمرررال مبررارک روحررري الحبائررره الفرردا در بنررردر جرررز تشررريف بردنرررد و سرررر 

[  پرس محمدشراه فرمران قترل 7هاي جز نهايت و احتررام را مجرري داشرتند ]کرده

جمال مبارک را به واسطه حاجي ميرزا آقاسي صادر نمود و خبرر محرمانره بره 

دهرري از دهررات سررر کرررده روز بعررد مرردعو بودنررد  بنرردر جررز رسرريد از قضررا در

مستخدمين روسي با بعضي از خوانين بسيار اصررار نمودنرد کره جمرال مبرارک 

به کشتي روس تشريف ببرنرد و آنچره اصررار و الحراح کردنرد قبرول نيفتراد بلکره 

روز ثاني صبا با جمعي غفير به آن ده تشريف بردند در بين راه سواري رسيد 

يابيکي روس کاغذي داد چون باز نمرود بره نهايرت سررور فريراد و به پيشکار در

بر آورد و به زبان مازندراني گفت مردي به مرده يعني محمد شاه مررد لهرذا آن 

روز را خررونين و جميررع حاضرررين چررون مطلررع بررر اسرررار شرردند کرره محمررد شرراه 

فرمان قتل جمال مبارک را صرادر نمروده چنرين شرد جشرن عظيمري گرفتنرد و بره 

ت سرور آن شب را بگذراندنرد مقصرود از ايرن حکايرت آن اسرت کره احبراب نهاي



الهي بدانند که يو وقتي انوار مقدسه وجره مبرارک برر آن ديرار تافتره اسرت البرد 

اش اين است کره نفحرات قردس در آن محفرل انرس منتشرر گرردد و تاثيرات عظيمه

شن و سلوک نفوس مبارکي در آن ديار مبعوث شود تا به موجب تعاليم الهي رو

 نمايد و سبب تربيت جمعي غفير گردد و عليکم البها  االبهي ع ع.  

  

 بيني و من پيچش مو تو مو مي

 هاي ابرو تو ابرو من اشارت

  

برند که آقا مازندراني حرف زده و گفته هاي بندر جز از اين لوح لذت ميحمال

 عين حال   )مردي به مرده( در حالتي که خودش مازندراني بوده ولي در
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از اشتباهي که افندي در اين لروح کررده و )در جرز( را از بنردر جرز تميرز نرداده 

متحير بودند که چه تعبيري بر آن پيدا کرده خود را به گوسفندي و ناداني بزنند 

که مبادا فهمي در ايشان پيدا شود و احتمال بدهند کره ايرن اشرتباه و سرهو از ايرن 

يو بشر محردودي اسرت کره در هرر روزي بره صردها و هزارهرا از است که او 

شود چه مسرلما قضريه راجرع بره در جرز بروده نره بنردر اين گونه سهوها دچار مي

جز و اصل قضيه هم متضمن يو افتضاحاتي بوده که همه را ماست مالي برده 

هرراي آبرومندانرره برره آن داده معهررذا از و بررر حسررب عررادت دائمرري خررود صررورت

برردم کره آنچره را شرنيده يگرش غفلت نموده اما من از اين لوح لذت مريجهات د

چيرز شود بيهائي که در آنجا بر ميرزا خدا وارد شده معلوم ميبودم از رسوائي

تر قضيه حکم قتل است که از عبارت افندي همچرو برر نبوده و از همه مضحو

شاه حکم قترل داده آيد که به فاصله يو روز خبر بها به طهران رفته و محمدمي

و فوري مرده و در همان روز خبرش به بندر جز رسيد! اکنون به دقت مطالعه 



برازد و فرمائيد تا معلوم شود حيله باز دروغگرو چطرور در عبرارت قافيره را مري

شود و از طرفي از قلم عبدالبها  قضيه ديگري سرر زده کره دروغش واضا مي

دهررد تررا برره حرردي کرره او را ح مرريهررا شرررصررريحا روابررط پرردر خررود را بررا روس

اند اند به روسيه حمل کنند و حتي در مرب سلطان ايران جشن گرفتهخواستهمي

)اگر راست باشد( و ديگر غفلتي که در رفتن به قلعه از او سر زده چه در همه 

کردند از اينکه بها در فتنه قلعه طبرسي دخيرل بروده و جا شفاحا و کتبا حاشا مي

اند ولي در اين لوح ها خودسرانه بدين ط يان قيام کردهگفتند بابيدر همه جا مي

ي قلعرره طبرسرري و چنررد لرروح ديگررر قافيرره را باخترره و بهررا  را دخيررل در حادثرره

فهمرد کره از ابتردا  شمرده است و باالخره هر کس اندک مدرکي داشته باشرد مري

ي القا  فتنره بها مبعوث از جانب خداي زمين بوده نه خداي آسمان و صرف برا

ي را برر ي را برر دولرت بشروراند و عردهو فساد مبعوث شده بروده اسرت کره عرده

ي او را کره بره مررور ترا اختالف مرذهبي بگمرارد و مرا اقردامات اسرتقالل شرکنانه

مدت هيجده سال شناخته و در قدم نوزدهم کره در محريط اروپرا برر همره دسرائس 

ساخته و به سير قهقرائري و عرود بره  سياسي او آگاه شده مهر او را از دل برون

ايرم در طري مقراالت آتيره بره قردر لرزوم و اقتضراي سر منزل اصلي خود پرداختره

ظروف اشاره خواهيم کرد تا مبرهن آيد که بها  و عبدالبها  در خيانت به ايران 

اند و اگر کار مهمري نسراخته و و تشبث به اجانب تمام قواي خود را به کار برده

 اند براي آن بوده که محرکين ايشان  اصلي و کلي خود نائل نشدهبه مقصود 
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انرد نره اينکره عاقل بوده و تا آنجا که براي خودشان سودمند بوده همراهري نمروده

انررد و واقعررا خواسررته باشررند مررذهبي برپررا کننررد بلکرره رلهررائي برروده کرره بررازي کرررده

اند ولي ميرزا خدا و اتبراعش بره قردري جاهرل گرفتهتاکنون نتائ  بسياري از آن 

انرد کره بعضري را نفهميرده و بعضري را فهميرده و غرم نداشرته و وجدان برودهو بي

 اند.نتيجه گذاشتهبعضي را آلت شده و بي

 بهائيت مظهر تقلب و ريا  



آيا مقصود ما از اين بيانات تضرييع بهائيران اسرت؟ ال و هللا آيرا مقصرود مرا قصره 

ني است؟ نه به خدا آيا مقصود ما تشفي صدر اسرت کره فرضرا اهرل بهرا  بره خوا

مهري کرده و رو گردانيده دشنام داده آب دهان انداخته تهمت زدهي ضررر ما بي

هرائي کره زدهي تهديد کردهي رذالت و نانجيبي بروز داده و باالخره تمرام عصربيت

وام فريبري کارهرائي کره اند و محض عاند مجري داشتهظاهرا ممنوع از آن بوده

خرواهيم از ايشران انتقرام بکشريم؟ اصرال و انرد لرذا مرا مرينبايستي کرده باشند کرده

ها و اين حرکات در مقابل حقيقري کره نگارنرده عاشرق آن بروده ابدا چه اين حرف

قردر اسرت کره و در راهش هر گونه رنجي تحمل نمروده بره قردري کوچرو و بري

 حتي اليق ذکر نيست.  

داند جز ايرن منظروري نردارم کره بره د من از اين سخنان چيست؟ خدا ميپس مرا

مردم بفهمانم در بساط بهائي جز تقلرب چيرزي نيسرت و برا اغنرام ميررزا زورکري 

شرود و شود از تشربث بره دامرن اجانرب هريچ چيرز حاصرل نمريمذهب درست نمي

باالخره اگر صد سال در ممالرو خارجره جاسروس شروند اگرر مفرتش و کارچراق 

کن اجانب شوند عاقبت جز از ملت ايران از کسي موافقت و رأفت نخواهند ديد 

ايد و با آن همره اغراضري کره اي آقايان بهائي با اين همه عداوتي که با من کرده

کنيد من به شما دارم قطعا بدانيد که هنوز از اجانرب در حرق شرما خيرر گمان مي

پنجراه سرال در ممالرو خارجره  ترم زيرا اهل وطن منيرد ديديرد کره در مردتخواه

هر فضاحتي مرتکب شديد بهره نبرديرد بره رنره اجانرب در آمديرد بره نراموس و 

ي آنهررا خيانررت نموديررد و گمرران وطررن و سرراير شررئون اهميررت نداديررد بلکرره بررا همرره

خورند عاقبت بره جزئري ت ييرري کره در مملکتشران کرديد اجانب به درد شما مي

نرد و زيرر پرا گذاشرتند و بره وطرن خودتران تبعيرد پديد شد شما را پشرت سرر انداخت

هرا چنرين بودنرد کردند و ناچرار شرديد از وطرن خرود اسرتفاده نمائيرد نگوئيرد روس

 ها هم  ها و عثمانيها و آلمانشبهه انگليسبي
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اند پس دست از فساد برداريد دست از تقلب و دين سازي دروغي برداريرد چنين

 تا در وطن خود عزيز و محترم باشيد اين است مقصود من الغير.  

 هواي گرب و ميش  

هراي هفرت گانره کره در مردت مقصود از عنروان فروق ايرن اسرت کره هرر چنرد گرام

بري و حوادث گونراگون خهشت سال برداشته شده تماما در ظلمت و تاريکي بي

کررد و گذشته و در هر قدمي که خواسرتم ديرده براز کرنم ظلمرت ديگرر احاطره مري

ي بهائيان اين است کره ترا کسري داشت چه رويهمرا زا رسيدن به حقيقت باز مي

شرمارند و حتري آن را بر عملري اعترراض نکررده آن عمرل را خروب و نيکرو مري

جه يو عده يهودي و زردشرتي کره هرر دانند فرضا تومدرک حقيقت امر بها مي

عاقلي آن را دليل برر بطرالن بهائيرت و سياسري برودن آن دانسرته ايشران آن را از 

شرمارند نمايند يا کسر حدود را از امارات حقيقت مريآثار جذبه و نفوذ قلمداد مي

دانند که حدود و قيرود را برداشرته )يعنري مرردم را و عظمت امر بها را بدين مي

 سيخته و خودسر ساخته(  افسار گ

گي اما به محض اينکه يو نفر اعتراض کرد و اين کسر حدود و افسار گسيخته

گوينرد شرما راسرت و هر  و مر  را مورد انتقاد قرار داد فوري همراه شده مري

گوئيد ولي اينها از خصائص بشريت است و حرق مقردس از ايرن شرئون اسرت مي

ه روز عروسي است و در موقع عروسري حتي عبدالبها  در لوحش گفته است ک

شود )در حالتي که هر چه گذشرت بردتر خانه را نظمي نيست يعني بعد خوب مي

 شد(.  

شرد از اينکره نگارنرده بتوانرد قطعرا مسرلو بهرا  را هرا مرانع مريمجمال اين حرف

مخالف همره چيرز شرناخته مضررتر از هرر مسرلکي برراي نروع بشرر بدانرد و براز 

هراي نفروس شرود از آثرار اهويره و خرواهشايد آنچه ديده مريکرد که شتصور مي

بشريه است و ساحت مرکز از اين نقائص مبرا اسرت ولري مرئيرات و مشراهدات 

نگارنده در سفر ترکستان روسريه کره نسربة آزادي برراي بهائيران موجرود برود بره 

بيداري من خيلي مدد داد و نزديو بود يو طرفي شده به بانو بلند بگوئيم کره 

ناموسي و دروغ و تقلب و در اين بساط جز خيانت و جنايت و فتنه و فساد و بي



حقيقت چيزي نيست مگر آنکه در طي آن احوال ناگهران هروا گررب تصنعات بي

 هاي ديگري در کار آمده طلوع  و ميش شد و پرده
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ا عدد نره کره صبا صادق يقين را اندکي تاخير افکنده به قدم نهم موکول داشت ت

اسم بها اسرت ماننرد همره چيرز اثرر معکروس داده باشرد و علرت ايرن ترأخير کره بره 

شود مسافرت ناگهاني عباس افنردي برود بره اقطرار هواي گرب و ميش تعبير مي

هرائي کره اروپا و امريکا و نه تنها بلکه خيلري کسران را مسرافرت او برا آن دروغ

و مرردم را محتراط نمرود و حرزم  شد متحيرر و خيرره سراختدر اطرافش نشر مي

شد که در مخالفرت علنري تعجيرل نکننرد ترا معلروم شرود در پرس اشخاص سبب مي

ي ضرخيمي هرم اين پرده چيست ولي از آن جا که جمال حقيقت از پس هرر پررده

سازد با انردک ي باطل را متالشي ميبدير و زود نمايان شده آفتاب حق ابر تيره

و و جنجرررال و تقلرررب و دروغ چيرررزي نبررروده و ي معلررروم شرررد کررره جرررز هرررفاصرررله

مسافرت او هم اگر متکي به تحريکات مستقيمه اجانرب نبروده اقرال متضرمن يرو 

 م ز و مايه بوده که ذيال روحيات آن را خواهيم شناخت.  خودنمائي بي

وجردان و فاسرقي برود و در آن سفر ميررزا محمرود زرقراني )کره يرو مرزدور بري

نايان مبرهن شده حتي زردشتيان هند از او متنفرر شرده فسق دائمي او بر همه آش

ي دادنرد( پيشررکار عبردالبها شررده بره مراسررالت هفتگري و روزانررهبرر او دشرنام مرري

توانست حقيقت ساخت که کسي نميخود چنان امر را بر مردمان دور مشتبه مي

 آميز باز جويد.  مطلب در آن عبارات تو بر تو و مبال ه

لبها آزاد گشررته برره اروپررا سررفر کنررد تمررام کلمرراتش مصررطلحات پرريش از آنکرره عبرردا

متصرروفه و شرريخيه و بابيرره و امثالهررا بررود و سررخن از تعبيررر و تفسررير فررالن آيرره و 

حررديث و اسررتدالل برره آنهررا در کيفيررت ظهررور مهرردي و نبرروت خاصرره و عامرره و 

هاي متقدمين )ولري از اهرل ريبره( بروده بعضري کلمرات غيرها بود که طرا حرف



ر که اقتباس از پاره مالحده و زنادقه يا وحردت وجرودي و حکمرا نمروده برود ديگ

 ولي توأم با سقسطه و م الطه که کنونم مجال گفتن نيست.  

ي روي کررار آمررد از قبيررل امررا پررس از حرکررت برره اروپررا و آمريکررا سررخنان تررازه

وحدت و اتحاد و صلا و سالم و مخصوصا در صلا عمومي و وحدت لسران و 

خررواهي و غيرهررا سررخناني برره هررم بافترره کرره مجمرروع آنهررا برره دو قسررم ترررک وطررن

ي قديم و جديد نموده همچرون شود قسمتي اقتباساتي است که از فالسفهمنقسم مي

صرلا عمررومي کرره آرزوي دو سرره هررزار سراله بشررر اسررت و وحرردت زبرران کرره از 

ر آن مبتدعات دکتر زمينهروف پلروني بروده و در آن قسرم از مبرادي غالبرا عقرال بر

اند که هر چند اين مبادي خوب است ولي تئوري است يعني عملي نيست و رفته

مرا عقيدت است که عملي شدن آنها مبني بر ايرن اسرت کره در طبيعرت و خلقرت 

 انسان  
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ت ييرري حاصررل شررود ايررن هررم يررا محررال يررا مشررکل اسررت چرره ماهيررت و طبيعررت و 

ا اقال احتياجرات عرال  ناپرذيري اسرت کره فطرت آدمي توأم با حرص و طمع و ي

ي آز دراز است درهاي ها است و مادام که رشتهها و طمعالزمه آن اين حرص

جنه و جدال براز اسرت و براز فررض اينکره تربيرت در انسران ترا ايرن حرد مرؤثر 

باشد که حتي از حوائ  خويش صرف نظر نمايد برراي نروع پرسرتي براز چنردين 

هراي جديردي ار سال وقت الزم دارد که تعليم و تربيتهزار بلکه چندين صد هز

ي روبرو نگردد تا بر اثرر در جامعه بشر مجري گردد و با هيچ مشکل و حادثه

شود انسان صلا طلب شرود و صرلا ها که در مدارس جهان اعمال ميآن تربيت

ي اين کلماتيد طبعا بر اين فرروض و طلبي او عملي گردد و باز شما که خواننده

هراي ديگرر کره بنديرد امرا قسرمتي محرال را بردان مريخنديرد و کلمرهصورات ميت

افندي ابداع کرده هر چند آن هم معلوم نيست که مبدعش او باشد چنانکه از آثار 

ديگران هم اين کلمات ديده شده ولي در هر حال اگر عباس افندي مبدع باشرد يرا 

و کوچررو و ملررل مقلررد در هررر دو صررورت مسررائلي اسررت مضررر برره حررال ممالرر



فلسفه آنچه مضر است يکري اينکره مرردم را ضعيفه و يا مطالبي است غلط و بي

نمايد اين يو دعوت مضرري اسرت کره ضرررش به ترک وطنخواهي دعوت مي

در همه حال متوجه ممالکي چون ايران است و اگر اين سخن صحيا باشرد پرس 

سررر راه طلرربش از آنرري توانررد صررحيا بررود کرره صررلا عمررومي برره تمررام معنرري بررر 

اندازنررد پررس دعرروت برره ترررک عصرربيت وطنرري يررو دعرروتي اسررت کرره از دو مرري

نصيب بوده و به قردر اش از فهم عادي هم بيصورت خار  نتواند بود يا گوينده

نگارنده اين سطور نيز نور دانش نداشته يرا مرأمور اجانرب بروده و دانسرته برراي 

ابررداع نمرروده تررا ضررعفا از هررا را خرردمت برره اقويررا و اغفررال ضررعفا چنررين دعرروت

ي اغنيررا و اقويررا خررودآرائي و احتياطهرراي الزمرره دسررت کشرريده يررو برراره طعمرره

 شوند.  

 من با يکي از مأمورين خارجه  

کنم که در ابتداي نشر کشف الحيرل يکري از مرأمورين خارجره هيچ فراموش نمي

دانسرت که در يو سفارتخانه محترمي سمت مترجمي داشت و فارسي خوب مي

مررررا در شرررميران مالقرررات کررررده ابتررردا تمجيرررد بسررريار از کشرررف الحيرررل نمرررود و 

ام فرمود که هاي لطيفي به بها و عبدالبها داد حتي تشويق بر قيام و مبارزهدشنام

بيائيد دست به هم داده آنها را از ميان برداريم و من اين سخن را به خونسرردي 

 پايان سخن را بدينجا   تلقي کرده گفتم خودشان محو خواهند شد ولي در
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کشانيد که اگر بهرا برد اسرت سرخنا او کره برد نيسرت! گفرتم از چره قبيرل سرخنش را 

گويرد تعصرب وطنري را تررک نمائيرد مرثال مرن در ايد؟ گفت همين کره مريپسنديده

اينجا هستم اينجا وطن من است شما هم به فالن جرا بيائيرد آنجرا وطرن شرما اسرت 

اي عبردالبها اسرت کره بره هرگفتم اوال بها ابدا ايرن حررف را نرزده و ايرن از حررف

پدر خود چسبانيده زيرا بها  اگر هم مأمور غيرمستقيم اجانب بوده چندان با اين 

پسررندند آشرنا نبرروده ولري عبرردالبها  گونره تعراليمي کرره صرورتا امثررال جنابعرالي مري



ها را شناخته و به جعل اين سخن پرداخته بود ثانيرا اخيرا ميل و رضاي خارجي

بها  باشد يرا عبردالبها اگرر ايرن تعلريم از تعراليم حسرنه اسرت  خواه مبدع اين سخن

فرمائيررد؟ گويررا مرررب را حررق چرررا شررما در مملکررت خودترران آن را تررروي  نمرري

دانيد ولي براي همسايه؛ خواست خلط مبحثي کند گفرتم ببخشريد پريش از آنکره مي

به غرب سفر کنم ممکن بود اين فرمايشات شما موجب اغفال و فريب مرن شرود 

خبرر شرده کره ها شده بود و آالن هرم موجرب اغفرال جمعري بهرائي بريچنانکه سال

داننررد ولرري پررس از آنکرره بنررده برره غرررب سررفر کررردم ديرردم در روح مطلررب را نمرري

ايد! اگر کسي اين گونه تبلي ات کند به طوري همان مملکتي که شما از آنجا آمده

هرد بخشريد و ممکرن اسرت که زمامداران شما احتمال بدهند که کمترر ترأثيري خوا

خواهي بردارنرد بردون شربهه سررب يو عده مردم طرفدارش شده دست از وطن

ريزند بلي هر وقرت ماننرد شرما ملرل و دول مقتردره به دهان آن مبلغ و گوينده مي

عمال به صلا گرائيديد و ال ا  وطنخواهي را از مملکت خودتران شرروع گرديرد 

را بيرران نمرروده ديگررران را برردان تشررويق  توانيررد محسررنات ايررن تعلرريمآن وقررت مرري

نمائيررد چررون سررخن برردينجا رسرريد حررال آن شررخص محترررم دگرگررون شررد و از جررا 

جسته با تبسمي آميخته به خشم فرمود بسيار خروب براز هرم در مالقرات ديگرر برا 

هم صرحبت خرواهيم کررد ولري آن مالقرات ترا کنرون کره پرن  سرال گذشرته حاصرل 

ها در طلب من بود و بره وسرائط و وسرائل عديرده نگشته است در حالتي که مدت

مرررا برره چنرره آورده آن دو سرره کلمرره را القررا فرمررود! و چررون آهررن سرررد بررود از 

 کوبيدن آن به تکرار صرف نظر فرمود.  

فلسرفه يرا از در اما آنچه را اشراره کررديم کره عبردالبها  برا غلطهراي فراحش و بري

ل است که در مجمرع االلرواح کره بره م لطه و سفسطه بيان نموده است از اين قبي

خط محب السلطان علي اکبر ميالني طبع شده به عنروان اينکره خطابره اسرت کره 

 در يکي از مجامع بين شيکاکو و واشنگتن امريکا ادا  نموده مندر  است.  
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 صورت خطابه عباس افندي 



جررا کرره محررل مقصررود )تررا اين -امررروز در جميررع جهرران افکررار ماديرره انتشررار يافترره 

است مالحظه فرمائيد که( جميع کاينات اسير طبيعت هسرتند و در تحرت حکرم و 

ي قانون عمومي طبيعرت حتري کاينرات عظيمره يعنري ايرن اجسرام نورانيره عظيمره

اند بره قردر ذره از قرانون طبيعرت تجراوز آسماني با آن عظمت اسير حکم طبيعت

ي ارض برا ايرن جسرامت ايند و اين کررهنتوانند و از مدار خويش ابدا انفکاک ننم

انرد حتري نباترات و حيوانرات خالصره جميرع و جميع کاينات ارضي اسرير طبيعرت

ي کاينررات کليرره و کاينررات جزئيرره برره سالسررل و اغررالل طبيعررت محکررم بسررته ذره

تجرراوز نتواننررد مگررر انسرران کرره مظهررر وديعرره ربانيرره اسررت و مرکررز سررنوحات 

قررانون طبيعررت انسرران اسررير درنرردگان اسررت ولرري  رحمانيرره مالحظرره نمائيررد کرره برره

انسرران درنرردگان را اسررير نمايررد انسرران اعصررار حاضررره را برره جهررة قرررون آتيرره 

ميراث علم و دانش گذارد به قانون طبيعت اثر و مؤثر با يکديگر همعنران اسرت 

بره فقرردان مررؤثر اثررر مفقررود امررا آثررار انسرران بعررد از ممررات ظرراهر و آشررکار انسرران 

ثمررر برراثمر نمايررد انسرران مخررالف قررانون طبيعررت ن طبيعررت شررجر برريمخررالف قررانو

ي حيات کند و در مقام عال  به کرار بررد مسمومات که باعث ممات است وسيله

انسان جميع کنوز ارض يعني معادن را کره بره قرانون طبيعرت مکنرون و مسرتور 

ه نمايد انسان به قانون طبيعت ذيروح خاکي است ولي باست ظاهر و آشکار مي

شررکند و شمشررير از دسررت ي طبيعررت را مرريي معنويرره ايررن قرروانين محکمررهقرروه

نمايرد برر روي دريرا زنرد در هروا پررواز مريطبيعت گرفته و بر فرق طبيعت مي

رود انسرران کاشررف اسرررار طبيعررت اسررت ولرري طبيعررت تررازد در زيررر آب مرريمرري

ي کاشررف اسرررار انسرران نرره و آن حقررايق و اسرررار را از حيررز غيررب برره عرصرره

نمايد اين مخالف قرانون آورد با شرق و غرب در يو دقيقه مخابره ميشهود مي

طبيعررت اسررت صرروت آزاد در آلترري حصررر و حرربس نمايررد و ايررن مخررالف قررانون 

طبيعرررت اسرررت در مرکرررز خرررويش اسرررتقرار دارد و برررا محرررالت بعيرررده مرررذاکره و 

و صرفحه مشاوره و مکالمه نمايد و اين خالف قرانون طبيعرت اسرت )ترا پرس از د

از ايررن مکررررات( بررا وجررود ايررن بررراهين واضررحه چقرردر انسرران غافررل اسررت کرره 

ي طبيعت شمرد با وجود ايرن شرخص خرويش پرستش طبيعت کند و خود را بنده

را فيلسوف عظيم داند سبحان هللا اين چره غفلرت اسرت ايرن چره نراداني اسرت الري 

انسيسکو ادا کررده که در سانفر 1912اکتبر  10ي آخر ما قال و در آخر خطابه

 پس از  
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آنکه تمام اين حرفها را تکرار نموده هي با الفاظ مکرره پري در پري ايرن قروانين 

گويند کره مرا بعضي از پرفسورها و فالسفه مي -گويد شمارد در پايان ميرا مي

مرا بره ايرم ايم ما به حقية آن حقايق پري برردهبه نهايت درجه دانائي و فضل رسيده

ايرم چيرز ديگرر ايم مرا ماهيرت جميرع اشريا  کونيره را فهميردهاسرار وجود پي برده

غير از محسوس هيچ چيرزي نيسرت! همرين محسروس حقيقرت اسرت و آنچره غيرر 

محسوس است مجاز است و وهم و اليق فکرر و ذکرر نره عجرب اسرت کره انسران 

رسرد ام مريکنرد ترا بره ايرن مقرکشد در مدارسي تحصيل ميبيست سال زحمت مي

گردد ولي حيوان بدون زحمرت گراو بردون تحصريل که منکر غير محسوسات مي

منکر جميع معقوالت بل گاو اعظم فيلسوف طبيعي است زيرا هيچ چيز غير از 

ي دانررد و اعظررم فيلسرروف اسررت لهررذا خرروب اسررت چنررين فالسررفهمحسوسررات نمرري

رنررد و از طبيعرري برونررد نررزد حضرررت گرراو و فلسررفه محسوسررات از گرراو يرراد گي

ي او فارغ التحصيل شوند )انتهي( اوال از اين آقا بايرد پرسريد اگرر انسران مدرسه

هرراي قررديم محرريط حرراکم بررر طبيعررت بررالفطره بررر طبيعررت حرراکم اسررت چرررا انسرران

در  1912مراه جروالي  12نبودند! چنانکه خودش در طري لروح ديگررش کره در 

راف و... نبرروده و از گويررد ايررن فترروغراف ايررن تلگررخانرره خررودش ادا کرررده مرري

شرود کره ايرن بيانرات خصائص اين قرن است ثانيرا اسرتدعا از قرارئين محتررم مري

عبدالبها  را کرارا مطالعه نمايند و در حسن يا قبا بيران او تعمرق فرماينرد و در 

ي ي عجيب او امعان نظر به کار برند و در حشو قبيا و مکررات و قيحهفلسفه

ي اين کلمات نره اينکره مؤيرد بره روح القردس د که گويندهاو بنگرند تا معلوم دارن

ترر اسرت و اگرر بگوئيرد چررا او را برا نيست بلکه از يو حکيم متوسط هرم پرائين

ي حکمرا  را نرازل و حرق فالسرفه را تضرييع حکيم در يو مقام ذکر نموده رتبره

ي عرادي هرم گرويم بره پايره يرو اديرب و نويسرندهدهم و مريکردي حق به شما مي

 شود.  نيست به عللي که ذيال ذکر مي



اينکرره هرريچ اديررب کامررل بلکرره هرريچ نويسررنده غيررر کامررل اينقرردر مکررررات در  -1

ي متوسرطه ايرن عبرارت را در کلمات خود ذکر ننموده حتي يرو شراگرد مدرسره

 آورد )چيز ديگر غير از محسوس هيچ چيزي نيست!(.  منشاآت خود نمي

و فنون جديرده بره مشرامش رسريده ايرن جملره را اينکه هر کس بوئي از علوم  -2

نويسد )صورت آزاد را در آلتي حصر و حبس نمايد( زيرا اين جملره بسريار نمي

 سواد بازاري است که گمان  عاميانه است اين حرف يو آدم بي
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انررد. ايررن احاطرره کنررد صرروت آزاد را در ايررن گرامررافون حرربس و حصررر کررردهمرري

تمدن اروپا در دروازه قرن پيش سخن رانرده. ي است که مانند ملل بيعلمي افند

هنگامي که ساعت مشهور را هرون الرشيد نرزد شرارل فراسرنه فرسرتاد و ديدنرد 

زننرد و وارد شرده در سر ساعت دريچه باز شده سواراني بيرون آمده چکش مري

سراعت سرکني ي در ايرن بندند گمان کردند که واقعا ارواح يا اجسرام متحرکرهمي

خواسرتند سراعت انرد و مريدارند حتي گفتند شياطين را در اين ساعت حبس کرده

را شکسته شياطين را به دست آرند ولي سفير ايطاليا که مدتي در شرق بروده و 

صنايع و علوم مشرقيان را ديده بود مانع از آن کار شده گفت اين از راه علرم و 

نيسرت. و اگرر بگروئيم افنردي ترا ايرن فن درست شده و مربوط بره حربس شرياطين 

علم نبوده و در اين عبارت ل زش ادبري در اداي سرخن او حاصرل شرده درجه بي

باز متضمن يو نقص بزرب است که نه تنها نقص مظاهر حرق بلکره نقرص در 

عالم خلق هم هست يعني خلقي که بخواهد خود را مربي و يرا اقرال يرو نراطق و 

عرفي نمايد ايرن گونره سرخن بررايش نقرص اسرت نويسنده و اديب و حکيم خوب م

اين که هر کس دماغي از شراب حکمت و دانش تر کرده باشد بدين خشکي  -3

اسراس اسرت کره بافد خوب دقت فرمائيد که چره فلسرفه خشرو غلرط بريفلسفه نمي

پرواز انسان را در هوا و رفتن او را با تحت البحري به زير آب و شنا کردنش 

گويد انسان ذي داند و ميي بر طبيعت ميريا منبعث از غلبهبا کشتي بر روي د

کند روح خاکي است ولي به قوه معنويه اين قوانين را شکسته در هوا پرواز مي



الررخ ايررن در صررورتي صررحيا بررود کرره انسرران پررر از برردنش برويررد و بررا پررر خررود 

اشرد ولري نمايد به قوه معنويه پرواز کررده بپرواز کند يا چنان که او تصريا مي

خوشبختانه نه طياره پر و بالي است که بر خرالف طبيعرت بشرري از او روئيرده 

باشد نه به قوه معنويه است طياره چوب است و آهن و مقوي و هيچ فرق نردارد 

نشسررتند نهايررت آن را اسررب و اسررتر برره منررزل بررا هررودجي کرره سررابقين بررر آن مرري

حتي اگر برال هرم از بردن انسران ي بخار. رسانيد و اين را بنزين و نفط و قوهمي

رست باز حرف افندي صحيا نبود که محريط و حراکم برر طبيعرت اسرت. ابردا مي

انسان حاکم بر طبيعت نيست بلکه از جماد و کوه و آفتاب و آسمان و زميني که 

انرد انسران مقهرورتر اسرت زيررا انسران را يرو گويد که مقهرور طبيعرتافندي مي

کنرد آورد. انسران را يرو انقرالب طبيعرت محرو مرييبينري از پرا در مرمکرب ذره

سازد در حالتي کره اعيران طبيعيره چرون ي طبيعت عاجز ميانسان را يو حادثه

 کوه  
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نماينرد انسران در مقابرل زلزلره هريچ عالجري نردارد و اگرر و امثال آن مقاومت مي

بر طبيعت است چررا  عالجي پيدا کرد باز از خود طبيعت است اگر انسان حاکم

خود افندي با اينکه ادعراي انتسراب بره مراورا  الطبيعره هرم دارد وقتري کره يگانره 

فرزند دلبنردش حسرين افنردي ديفترري گرفرت نتوانسرت خرود را برر طبيعرت حراکم 

سرراخته شمشررير را از دسررت او بگيرررد بررر فرررقش بنرروازد؟ بلکرره طبيعررت چنرران 

مرب خودش اثرش باقي برود. بلکره شمشيري بر جگر گاه افندي زد که تا موقع 

اگر انسان آن هم انساني مثل عبدالبها  که او را سر هللا و مرن اراد هللا و دو سره 

ارش برراالتر از عرررش و مالررو عرررش ميداننررد حرراکم بررر طبيعررت اسررت چرررا در 

مرض موتش هر دم بطرم و متر تشبث کرد هر دم به انجيکسيون تمسو نمرود 

ت غلبره جويرد برا کمرو اطبراي حراذق و هرر گونره و هر چه کوشيد کره برر طبيعر

دست و پاهاي ديگر براالخره طبيعرت برر او غالرب شرد و خرواهي نخرواهي او را 

ي انبيررا  چنرين بودنررد آري از جهران بررده جمعرري را آسروده سرراخت؟ نگوئيرد همره



کره »اند بودند ولي به غلط و اشتباهي که عباس افندي تکلم فرموده آنان نفرموده

 کم بر طبيعت است( فرق در همين است  انسان حا

گويد چره قردر انسران غافرل اسرت کره پرسرتش طبيعرت تر اينکه مياز همه عجيب

کند و خود را بنده طبيعت شمرد! آيا کدام طبيعري پرسرتش طبيعرت کررده و کردام 

آدمي بنده طبيعت شده؟ اين حرف افندي هم عاميانه و بازاري اسرت ماننرد عروام 

عيررون کسرراني هسررتند کرره برره جرراي خرردا طبعيررت را عبررادت گمرران کرررده کرره طبي

 کنند!  مي

اينکه هيچ آدم ياوه گوئي سخن بدين زشتي ادا نکرده فالسرفه را گراو خطراب  -4

کنررد بررر خررالف عبرراس افنرردي کرره دشررنام برره ايررن زشررتي را در حررق حکمررا  و نمرري

تا کره گويرد پرس فالسرفه گاونرد؟ شرگففالسفه روا داشته هي بره تکررار نراالزم مري

گويند فالن در منشاآت خرود دشرنام فهمند دشنام کدام است و هر دم مياغنام نمي

گوينررد کسرري کرره پرردرش اتبرراع و پيررروان خررود را اغنررام )گوسررفندان( داده! و نمرري

گويد خطاب کرده و دشمنان خود را ذئاب )گرب( چنان که در کتاب اقدسش مي

آب( و جاي ديگرر )اي اغنرام مرن( و )و يجمع فيو اغنام هللا التي تفرقت من الذئ

در جرراي ديگررر )اغنررام بايررد شرربان مهربرران را از ذئررآب نامهربرران تميررز دهنررد!( و 

ي کرره همرران وسررائل م الطرره او را ايجرراد کرررده طيرراره سررياره و خررودش فالسررفه

کننرد ايرن چنرين کسري اگرر بگروئيم خرودش را بره اند آنها را گاو خطاب ميساخته

 قول عربهاي  
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مصر بايد بهائم شمرد نره بهرائي گوينرد دشرنام داده و حرال آنکره اگرر ايرن سرخنان 

شررم بره دشنام است دشنامي که خودش ايجاب کرده العجرب کره ايرن مردمران بري

تمام مردم دشنام داده آية هللا نجفي را ذئب امام جمعه را رقشا )مار( و آقا جمال 

م ديگر است کره در کلمرات خرود بره مرردم محتررم را گفتار خوانده و صدها دشنا

داده حترري سرررلطان را در رديررف کرررالب شرررمرده چررون يرررو نفررر شرررهامت کررررده 



شران بلنرد شرده کره چررا فالنري دشرنام دشنامهايشان را به خودشان برگردانيده نالره

 داده؟  

  

 ببري مال مسلمان چو مالت ببرند 

  داد و فرياد بر آري که مسلماني نيست

  

گروئيم طبيعيرون همران طبيعيرون کره بره قرول باري سخن در طبيعرت برود مرا نمري

داننرد اند! و بره قرول مرا آثرار جسرمانيه را از طبيعرت مريي طبيعت شدهافندي بنده

گرروئيم حکمرراي طبيعرري در قرردرت نمررائي ل ررزش و خطررائي ندارنررد. بلکرره مررا مرري

انرد ماننرد عاشرقاني اند و آنها که از ماورا  الطبيعه غفلت کرردههطبيعت غالي شد

هسررتند کرره چررون غرررق در مطالعرره جمررال محبرروب خررود شرردند از زيبررائي شرراهد 

اند از اسررار کنند يعني از بس منهمو در اسرار طبيعت شدهزيباتري غفلت مي

گوسفند ميرزا  توانيم گفت فالسفه گاوند براي اينکهاند ولي نميالهي غفلت نموده

توانيم بگوئيم چون افندي گفته است که آنها گاوند پس گاوند چنران اند و نمينشده

کننرد خالصره ايرن برود خندند و فالسفه را اسرتهزا  مريگويند و ميکه بهائيان مي

مجملرري از فلسررفه بررافي افنرردي کرره چشررمهاي بهائيرران را خيررره سرراخته حترري هنرروز 

متفلسفي هستند که پابند اين گونه خطابات شرده هنروز يکي دو نفر از نيم بهائيان 

کننرد چره نيکرو هم در حق نگارنده بدبينند و هر جا توانسرتند بردگوئي و نفراق مري

 گفته.  

  

  در برابر چو گوسفند سليم

 خوار در قفا همچو گرب آدم

  

 اند:  ولي اميد است به مفاد اين که گفته



 چون معما حل شود آسان شود.  

حات مررا را برره دقررت مطالعرره نمرروده کرره بفهمنررد آنچرره را محبرروب واقعرري توضرري

ديروزشان و م ضوب ظاهري امروزشران بره هرم بافتره فلسرفه نيسرت و سفسرطه 

حقوقي ما نزننرد است و براي ايران جز خسران حاصلي ندارد و ديگر دم از بي

ن حقروق کسري اسرت کره ايرانري باشرد و از پرول ملرت ايرراو تصديق کنند کره بري

بهررره بخواهررد و بسررتاند و در موقررع خررود برره جرراي موافقررت بررا مصررالا مملکترري 

 مخالفت کند!  

 اينکه بر خالف فرموده آقاي عبدالبها انسان اسير درندگان   -
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شرود اگرر از مجمروع ايرن مروازين هرر يرو کره خطاکار بود در اينجا صائب مي

انرد اوال چررا عبردالبها ن را فهميردهمدرک و مصحا خطاي ديگرري توانرد برود اير

اين را توضيا نداد و به دامن روح القدس به حالت ابهام چسبيد و گذشرت؟ ثانيرا 

ي باالجتمراع اصرل ي باالنفراد و کاملرههمان طور که او با همين موازين ناقصه

دهنرد و بطرالن ايشران را مسئله را تشخيص داد ديگرران هرم تشرخيص داده و مري

شناسند ديگرر روح القردس در ايرن ميانره چره کراره اسرت و ال را  و مياند شناخته

مرروازين بررراي ايشرران چرره ثمررر دارد؟ و خوبسررت آقرراي شرروقي افنرردي کرره ديگررر 

ي خدائي شده اين مسئله را هم توضيا دهرد کره مقصرود آقرا از ذکرر روح چکيده

 القدس چيست؟ و چگونه فيض روح القدس ميزان معرفت اشيا  است.  

گويد فريض روح القردس برراي همره کرس ممکرن اسرت و حتري اگرر کسري اگر مي

اش خطاکرار بخواهد شيريني و تلخي شکر و حنظرل هرم بشناسرد مرثال حرس ذائقره

است و بايد به فيض روح القدس آن را بشناسد بسريار خروب ايرن برهران عجيرب 

را توضيا دهند تا بفهميم و ترازه هرم خرواهيم گفرت در ايرن صرورت وجرود آقراي 

ا و عبدالبها زيادي اسرت زيررا همره کرس از فريض روح القردس ادراک حقرائق به

خواهنرد. و اگرر انرد و چره از جران و مرال مرردم مريمينمايد ديگر ايشان چه کراره



گويند فيض روح القدس منحصر به خودشان و پدرشان و شرما اسرت براز هرم مي

 گوئيم براي خود شماست ديگر چه کار به مردم داريد؟  مي

مرري کرره مرروازين ايشرران نرراقص و خرراطي اسررت و از فرريض روح القرردس هررم مرد

اند با چه قوه دسترس به معرفت شما دارند و چه تکليفي بر ايشان است؟ بهرهبي

شما که با روح القدس هم آغوشيد همه چيز را بفهميد مردم هم کره آشرنائي برا او 

دم نفهميررده چرره ندارنررد هرريچ چيررز نفهمنررد ديگررر شررماي فهميررده از جرران و مررال مررر

 خواهيد؟ فعليکم بالجواب يا وارث البهائية والباب بزعم االحباب؟  مي

اکنون از اين موضوع بگذريم و شرح الواح و اوران متفرقه و مبادي متشرتته و 

ي سوم محول داريم و در اينجا همين قدر گوئيم کره ي ايشان را به مرحلهمقتبسه

ي ها را کتب آسماني و حتي الرواح متفرقرهمعاون بها در تأليفاتش که حضرات آن

او را نيز آيات منزله ميدانند اشخاصي مثرل مرال علري اکبرر ايرادي در طهرران و 

 اند.  زين المقربين در عکا بوده

ولي معاون عباس افندي در تأليفاتش ميرزا ابوالفضل برود و چنرد نفرر ديگرر کره 

 ده در اواخر  اغلب آنها يا برگشتند يا پشيمان از کارهاي خود ش
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نشرين گشرته برا حرال حسررت و افسروس از جهران در گذشرتند ايام مخمود و گوشه

العراده محيررل و مکرار بررود و بررا جرز حرراجي ميررزا حيرردر علري اصررفهاني کره فرروق

وجرود نداشررتن عقيررده تررا آخرررين نفررس شرريو ايررن کمپرراني بررود و در واقررع اغلررب 

اي عبدالبها بره آنهرا تشربث کررده مبتکرر آن ميررزا مسائل علمي و استداللي که آق

انررد و کترراب دالئررل العرفرران و فرائررد بنفسررهما ابوالفضررل و ميرررزا حيرردرعلي برروده

شاهد اين مدعا است اال اينکه کتراب دالئرل العرفران ميررزا حيردرعلي ماننرد آثرار 

اساس اسرت و کتراب فرائرد ميررزا ابوالفضرل را هرم بره عباس افندي م لوط و بي

ي آن تروان از اعتبرار انرداخت و آن جرواب از سرر لوحره و ديباچرهيو جمله مري

نويسد که تمام ملل متفقند بر کتاب است زيرا او خود در ابتداي کتاب شرحي مي



ي طلوع دو نير اعظم عالم قميص جديد پوشد و اين که در آخرالزمان به واسطه

بدل گردد! الي آخر ما جنه و جدال مرتفع شود و آالت حرب به ادوات کسب م

و به طوري که ديديم بعرد از طلروع براب و بهرا در عرالم هريچ يرو از ايرن  -قال 

شررئون ظرراهر نشررد بلکرره آالت جهنميرره اختررراع گشررت و برره مراتررب برريش از پرريش 

جهان در خطر افتاد و کار به جنه عمومي کشيد و همان صلا عمرومي کره از 

بانه بررر روي آن نهرراده مبررادي ديگررران اسررت و حضرررات دسررت تصرررف غاصرر

کردند و حتي عبردالبها در الرواح اروپ و آمريرو خويش را مبتکر آن قلمداد مي

[  مبردل بره جنگهراي خانمران سروز 1خود حسب العاده به وقوع آن بشارت داده ]

گرديرررد و هنررروز )ايرررن رشرررته سرررر دراز دارد( پرررس اسرررتدالل ميررررزا ابوالفضرررل 

جرز يرو سلسرله اوهرامي کره در م رز استداللي معکوس است و معلوم اسرت کره 

خودش رسوخ داشته و آنها را روي کاغذ آورده چيز ديگري نبوده ولو گويا در 

ي اينهرا واقرع شرد مگرر آنکره وقت نوشتن آن کلمات گمان ميکررده اسرت کره همره

بگرروئيم ماننررد اسررتدالالت ديگررر خررود کرره عمرردا قسررمتي از حررديث را انداخترره برره 

اسررت در ايررن بيانررات هررم تعمررد نمرروده تررا موجررب  قسررمت ديگرررش اسررتدالل کرررده

ي سراختگي اضالل شود و در هر صورت فرائد جز يو دسرته تصرنعات و ادلره

که فقرط برا مهرارت علمري و ادبري سراخته و پرداختره شرده چيرز ديگرري نيسرت و 

فرقش با کتابهاي رؤسا همين است که آنها لفظا و معنا هر دو مخلوط و م الطره 

ا مربررروط و معنرررا م لررروط اسرررت و بالنتيجررره هرررر دو ثمرررره اسررت و فرائرررد صرررورت

 ي تصنع  شجره
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 [ .2و تعصب است ال غير ]

 تقلب ابوالفضائل 

شررايد بنرردگان خرردا! بگوينررد ميرررزا ابوالفضررل چرره تقلبرري کرررده اسررت جررواب اينکرره 

گذشته از ساخت و سازهائي که برراي حضررات انجرام داده شخصرا هرم در همره 



هاي مختلرف و انرواع دوروئري مشري نمروده مثرل اينکره عرين منشراآت جا به لباس

 ر داده  خودش را که در بخارا نوشته بوده است در مصر محل استشهاد قرا
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هللا ايراني در فالن رساله چنين فرموده است! و ايرن معنري از ميگويد شيخ فضل

کترراب دررالبهيررة او نيررز يافترره ميشررود و نيررز دکتررر محترمرري کرره االن در طهررران 

است گفت او را در همدان ديدم که به نام مال عبدهللا خود را موسروم داشرته برود 

شرد آن را بره قبلره ب ل گذارده به محض اينکه يکي وارد مري و مهر و تسبيا در

ام و من به کرد که تازه از نماز فارغ شدهنهاده و با آن مواجه نشسته وانمود مي

دکتر گفتم کسي که مواليش خرود را شرخص سرياح مجهرولي وانمرود کررده کتراب 

بابره اقتردي  -د خود را مقاله سياح نام نهد عجبي نباشد که مريد هم به او اقتدا کن

 و من يشابه ابه فما ظلم.   -عدي في الکريم 

 شاهد قضيه  

آقررا سرريد مسررلم عرررب کرره چنررد سررال قبررل عيررد رضرروان حضرررات را اعررزا کرررد و 

مجلس آنها را بر هرم زد و صردر فريردني مبلرغ مشرهور حضررات را تنبيره نمرود 

شرتي برا مرا کنرد کره در سرفر اسرالمبول ميررزا ابوالفضرل در کاين آقا حکايت مري

شناختيم روزي صحبت به ميان آمد و در نرزد مرن چنران همسفر شد و او را نمي

گفرتم از او در تشريع ي اثني عشر سخن سرود که مرياظهار تشيع کرد و از ائمه

تري نيست فرداي آن در نزد رفيق سني من اظهار تسنن کرده به حردي ثابت قدم

ني متعجرب شرده برود کره آيرا ممکرن تمجيد از خلفاي راشدين نموده برود کره آن سر

است شخص ايراني بابن در چه سني متعصب باشد؟ و چرون شرب ايرن را بررايم 

حکايت کرد درصدد تحقيق حالش بر آمديم معلروم شرد ميررزا ابوالفضرل مشرهور 

همررين آقررا اسررت لررذا بررا او از در صررحبت برره عنرروان تحقيررق وارد شررديم در ابترردا 

مفهومش انتقاد از امرر بهرا برود و چرون در  فحاشي کرد و حتي سخناني گفت که

شررود برره تبليررغ مررا معاشرررتهاي سرروم و چهررارم ديررد ضرررري از مررا متوجرره او نمرري



دهرم کره ترا سره سرال پرداخت و کار را به جائي رسانيد که گفت به شما قرول مري

ديگر چندين سلطان مقتدر در ظل اين امر در آيند و به قدري از نفوذ امرر بهرا  

گشرت از هرر جرا سرخن رفرت از مليرون و که هر شنونده متحيرر مريتعريف کرد 

کرور گفت و از هر فاضل و حکيم و فيلسوف و مقتدري دم زديم او را به غمز 

و لمز به بهائيت چسبانيد و از مصر که محل اقامت خرودش برود هزارهرا بهرائي 

ز شمرد و اتفاقا ما که به مصر رفتيم ديرديم از عررب صرفر و اعرب و عجم مي

رسد و حال هم سي سرال اسرت کره هنروز ي بهائي به بيست نفر نميعجم هم عده

ي سه سال ميرزا منقضي نگشته شاه و وزير که سهل است امپراطورهاي وعده

گفتنرد بررويم ببينريم ي بليدي هم که قربال مريدنيا هم که بيکار نيستند مردمان ساده

  اين حضرات چه ميگويند ديگر نزديو ايشان نرفته 
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اند هر روز يکي دو تا يا يو دسته دو دسته بر آنهائي هم که در اين مذهب بوده

 گردند.  مي

سخن بر سر ميررزا ابوالفضرل برود کره اگرر چره در آخرر عمررش پشريمان شرده و 

شرمرد برراي ي حياتش تلون بهرلرون را جرايز مريسرا برگشته بود ولي در دوره

پيشرفت مقصد خود و اين دستور مروالي او برود و براز بايرد گفرت )اذا کران رب 

خرود افنردي در فشريمة اهرل البيرت کلهرم الررقص( وقتري کره  -البيت بالدف مولعرا 

عکا و حيفا اظهار تسنن کند و در مجامع اهل سرنة نمراز اسرالمي بره جرا آورد و 

اقتدا به مفتي نموده شيعه را شنيعه گويد و ادعاي پدر خرود را مخفري دارد بلکره 

ي نيسرت مريرد نيرز بايرد ترابع مرراد باشرد و ايرن دوروئري ميررزا منکر شود شبهه

ر سفر آمريکا به کلري روي پررده افتراده يکري ابوالفضل به جائي رسيده بود که د

از نويسندگان نوشت که فن اين شخص ايراني فقط اين است که کنجکاوي کررده 

آورد و فورا برا او هرم عقيرده شرده بره ي باطني طرف مقابل را به دست ميعقيده

نمايد که آواز آن را تن بره صرحبتش در دهرد و اگرر قدري تمجيد از عقيده او مي

شود اقال مخالفت اظهار ندارد و همين کره مخالفرت نکررد حضررات و ميبهائي ن



نماينررد و از عکررس او يررا از سررکوت او اسررتفاده را داخررل سررياهي لشررکر خررود مرري

 کنند اگر چه تعريفي هم از ايشان نکرده باشد.  مي

 بازگشت به تاريخ  

رات را از متن فرمان سلطان عبدالعزيز دانسته شد که دولت عثماني کامال حضر

ي ي مرذهبي ايشران را دام و وسريلهبه عنوان مفسد و شرير شناخته برود و داعيره

مفسدت و شرارت تشخيص داده بود و اين بسي واضا اسرت کره دو دولرت مهرم 

معظم اسالمي که در آن موقع فساد و شرارت را در حضرات بعد کمال شناخته 

انررد و خبررر بررودهمررور برريترروان گفررت برره کلرري از حقررائق او تميررز داده بودنررد نمرري

اطالعات وافيه فقط در نزد اشخاصي مانند عمو شعبان جگرر فرروش کاشراني و 

محمد رضاي قنراد شريرازي و قاسرم مسرگر قمري و امثرالهم بروده فضرال از اينکره 

آنها هم اظهاراتشان ساده و خالي از غرض نبوده و کمترين غرض اين مريردان 

د که به قول آقاي نيکو به دام غول افتاده باب و بها حفظ مال و جان خودشان بو

ي جررز اسررتقامت نداشررتند. مجمررال برره و هسررتي را از دسررت داده بودنررد و چرراره

هجرري صرادر  1285االخرر سرنه ربيرع 5موجب فرمان سرلطان عثمراني کره در 

شررده در روز بيسررتم همرران مرراه و سررال حضرررات را از ادرنرره کرره در کتررب بهررا  

 ساله بود   25دادند و در آن موقع عباس افندي  )ارض سر( تعبير شده حرکت
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و بزرگترين معاون پدرش شده بود. از اغلرب اوراق تاريخيره فهميرده شرده اسرت 

کرره عررده شرران در آن موقررع هشررتاد نفررر بررود کرره سرري نفررر را بررا ازل برره قبرررس 

ابهرا بره عکرا فرستادند و پنجاه نفرر بابهرا بره عکرا گسريل دادنرد آن پنجراه نفرر کره ب

اند و اوالدشان هستند اند امروزه باز همان پنجاه نفرند تقريبا يعني آنها مردهرفته

انرد و اگرر گراهي از يرو خانردان برر عرده افرزوده باشرد بعضري از ولي زياد نشده

ي خرراص کرره برره انررد و برراالخره مريرردان يررا صررحابهآنهررا برره اطررراف سررفر کرررده

حاال هم مثل آن روز پنجاه نفر بيشتر نيسرتند و کنند )طائفين حول( تعبيرشان مي



همه ايراني و چشم و گوش بسته يعني در اين مردت شصرت سرال علري االتصرال 

اند که اين گوسرفندان بيردار نشروند و معرذلو هرر سرال يکري رؤسا  مواظب بوده

ي ميرزا محمدعلي ملحق شوند يا به دستهکنند يا دشمن ميدو نفرشان يا قهر مي

نماينررد و چرره د و حضرررات بررراي بازگشررت هررر يررو چرره تشرربثاتي مرريگردنررمرري

کننررد و ايررن رويرره دائمررا در عکررا و حيفررا و بيررروت و مصررر ادامرره ترردبيرهائي مرري

نفرر و  25مصر  -نفر  17بيروت  -سي نفر  -حيفا  -بيست نفر  -دارد در عکا 

تحرت  ي ايرانري دري آن حدود در حدود يکصرد نفرر بهرائي زادهباالخره در همه

نظر رئيس بايرد اداره شروند و در جزئري و کلري حتري کسرب و کرار و ازدوا  و 

غيره با اجازه رئيسشان باشد و مضحو است که چهار سال قبل احمرد نرامي از 

ي سررخنان تعرررض مريرردان ثابررت قرردم شرروقي افنرردي صرربا آمررد درب خانرره و پرراره

خرود را بريرده آميز گفته رفت و پس از چند ساعت خبر رسيد که آلرت رجوليرت 

است!ي بعد او را به مريضخانه بردند و معلروم نشرد يعنري نگذاشرتند کسري بفهمرد 

که علت اين کار چه بوده؟ عاقبت هم پس از مدتي معالجه نتيجره حاصرل نشرد و 

همان احمد که در برين مرردم برا لحرن مسرخره آميرزي مشرهور شرده برود بره احمرد 

 )آلت بريده( از جهان در گذشت.  

ن بود که بعضري از مرردم گمران دادنرد کره حضررات در آنجرا تبلي راتي مقصود اي

انرد در حرالتي کره در ايرن ي اهالي را به ديرن خرود در آوردهکرده و قسمت عمده

ي خرودش تجراوز مدت شصت سال خدائي ايرن ميررزا خردا از چهرار ديروار خانره

خرداي نکرده به قول پسرر عميرداالطهاي رشرتي در حيفرا گفتره برود عبراس افنردي 

توي خانه خودش است خداي بيرون کره نيسرت ترا از او انديشره کنريم راسرتي هرم 

شرد هرا افکنرده مريچيز غريبي بود وقتي که دو ساعتي شب در درون اطاق پررده

حکايت پا بوسيدن مريدها برود و ن مرات اننري انرا هللا بهرا و يرا عبوديرت و رقيرت 

 مين که آقايان از درون  عبدالبها که مفهوم آن هم الوهيت بها است اما ه
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شران خبرري از خردائي نبرود و هرر آمدند حتي در صحن خانرهآن اطاق بيرون مي

بوسري شد ولو مريد ثابرت قردم نبايسرت تعظريم و تکرريم و زمرينکس هم وارد مي

کند و بايست مثل آدم بايستد و سالم کند و حرف نزند و برود عقب کرارش ولري 

تادن و حرف زدن و سالم کردن هم ممنوع بود و هنوز هرم تقريبرا در کوچه ايس

همان بساط است. و اين بساط را عباس افنردي در عکرا برراي پردرش پهرن کررد. 

يعني در اوائل که تا چند سرالي کرار سرخت برود و بره مضرمون همران فرمران کره 

حي گرفتنرد و گراهي لروالعاده مأمورين عثماني برايشان سخت ميخوانده شد فوق

نوشت براي مريدان ايرانش با کمرال احتيراط و اختفرا برود و خيلري برا اگر بها مي

زد و هرزار افتاد بره حاشرا مريداد و هر وقت هم گير ميزحمت آن را بيرون مي

لرروحش کرره تراشررد کرره از مررن نيسررت ولرري از دور بعضرري از اتبرراع سررادهدليررل مرري

از مريردان او برا  -يکري  شان هم خيلي کم برود تصرورات ديگرر داشرته گراهيعده

شرد کره يرو دفعره هرم گرفرت و بسرا موفرق نمريهزار زحمت خود را به عکا مري

گشت و اگر هم در دلش شو جمال مبارک يا نامبارک را ببيند و مأيوس بر مي

توانسرت بگويرد در خدائي ميرزا کرده يا يقين بر غيرر خردائي او نمروده برود نمري

برود کره اگرر آن را برر زبران مري آورد ديگرر زيرا اصال اسم عکا بقردري ناپراک 

گذشت و اين معنري از داشت تا در مينجاتي نداشت لهذا از همه کس مستور مي

شرح استنطاق محمد حسين عطار قزويني پدر دکتر يرونس خران در حربس نايرب 

ايرم بره السلطنه که رساله مخصوص است و ما هم در کواکرب الدريره در  کررده

جرز اينکره فرزنرد و بسرتگان آن شرخص کره محرمانره آگراه  شرودخوبي فهميده مي

کردنررد کرره او خيلرري چيزهررا ديررده و بودنررد کرره پدرشرران تررا عکررا رفترره تصررور مرري

ي گوسرفندان حقائقي فهميده و باالخره اينها متدرجا برر اثرر آن تصرور داخرل گلره

   شدند.شدند و اوهامي چند در قلبشان رسوخ کرده در اينجا پابند ميميرزا مي

باري تا مدتي حال حضرات در عکرا بردان منروال گذشرت ترا آنکره در سرلطنت و 

هاي ديگر سياست عثماني ت ييراتي پيدا شد و ترتيب امور حضرات هم صورت

به خود گرفت و چنان که گفتيم عباس افندي هم به مدحت پاشرا و دولرت عثمراني 

از آن بره بعرد را   نوشته سپرد که در خاک عثماني هريچ گونره تبلي راتي نکننرد و

هراي انردروني آمد و شد مريدان را باز کردند و بساط خدا بازي در درون اطراق

 ي تدبير يا تزوير افندي منبسط گرديد.به قوه



 بوق و منشأ يفعل ما يشأ شد 

 از اين تيتر با عنوان عجيب تعجب خواهيد کرد و شايد اين تعجب شما  
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ي شرح ذيل هم رفع نشده بلکه بر تعجب بيفزائيد ولي حقيقرت را بايرد از مطالعه

 گفت.  

دانم بوق و منتشا و پوست تخت درويش و تبرزين و تسبيا هزار دانه و من نمي

ي کشميري( با سنه سفيد بزرب يا لعل سفيدي که تا  درويشي دراز )از ترمه

ي هيکرل ي صد وصلهعجيب و چنته ي گشادبر باالي آن تا  قرار گرفته و جبه

ام و همرره را خررودم در و غليرران نارجيررل و بعضرري ديگررر را کرره فرامرروش کرررده

ام از کرري و کجررا و برره چرره عنرروان برره دسررت ميرررزا خررداي اطرراق خرراص بهررا ديررده

 نوري آمده؟  

روز در عکرا برودم يرو  18هجرري کره مرن  1325دانرم در سرال همين قدر مري

اطراقي ديردم کره يکري از مرامورين عثمراني را در آنجرا  دفعه عباس افنردي را در

پذيرفت و من طوري رسيدم که نتوانست مررا جرواب کنرد و اجرازه ورود داد مي

و ديدم آن اطاق تمامش پر بود از اينگونه اسباب و باالخره بره اسرتثناي فررش و 

صندلي مبل و زينت در و ديوار آن عبرارت برود از همران اشريا  کره ذکرر شرد و 

ن مامور مذکور رفت عباس افندي گفرت جنراب ميررزا عبدالحسرين اينهرا آثرار چو

جمال مبرارک اسرت کره در سرليمانيه بره درويرش محمرد مشرهور شرده بودنرد و مرا 

ايم. اگر بدانيرد مرامورين محض حکمت؟ اين آثار مبارکه را در اينجا ضبط کرده

ارک را عثمرراني چرره قرردر بررر جمررال مبررارک سررخت گرفتنررد ولرري قرردرت جمررال مبرر

 ببينيد که به وسيله بوق و منتشا خداي يفعل ما يشا شدند.  

باري شطري از اين ترهات بر قالب زد ولي آنچه بايد بفهمم فهميدم آري فهميدم 

شرد جمرال مبرارک هرم درويرش محمرد که نه تنها ميرزا ابوالفضل مال عبردهللا مري

رزا ابوالفضل به شده است. عباس افندي هم شخص سياح مجهول شده نه تنها مي



فرمايشات شريخ فضرل هللا ايرانري استشرهاد کررده عبراس افنردي هرم بره منردرجات 

مقاله شخص سياح استشهاد نموده اسرت نره تنهرا ميررزا ابوالفضرل مهرر و تسربيا 

کررده ميررزا خردا هرم بروق و گذاشته و در حضور واردين تظاهر به نماز ميمي

بررره مرشررردي دراويرررش تظررراهر  زده و در حضرررور مرررامورين عثمرررانيمنتشرررا مررري

کرررده و عبرراس افنرردي هررم برره تررروي  تسررنن در جررامع مسررملين عرررض انرردام مرري

آور اسرت کره ايرن خدعره و دوروئري را بره آور بلکه خجالتنموده و بس خندهمي

قدرت نمائي تعبير کنند و بگويند بها به وسيله بوق و منتشا يفعل ما يشرا شرد امرا 

 وق و منتشا آورده بود مناسبتر بود.  اگر تعز من تشا  را قافيه ب

  

 امور تضحو السفها  منها 

  و يبکي من عواقبها البيب
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 يا خيو پر از باد   -گري دين داشي و لوطي 

گفررت مرراهر قرردر برره اي مرري[  بررود يکرري از رفقررا در خانرره1يررادش بخيررر صرربحي ]

ينرريم همرره حکايررت از داشرري و بکنرريم مرريالررواح و سررخنان عبرراس افنرردي نظررر مرري

خوانرد کره مرا چره قسرم برر بازي بوده. در هر لوح رجز مريگيري و لوطيمشدي

عمو و برادر خرود غلبره جسرتيم فرالن خصرم خرود را چگونره ذليرل کررديم گراهي 

زد )ولري آهسرته در پرس اطراق( الشه خود بينيش گرم شده به سالطين طعنره مري

تواننرد برا ين آخوندهاي يقه چرکين چگونه مريزند قوله )اگاهي به علما طعنه مي

مررا مقاومررت نماينررد!( گرراهي از معاشررقه شرراهزاده خررانمي کرره در طهررران بررا پسررر 

کنند که شاهزاده خرانم چطرور اکبر نام نوري داشته حکايت ميعمش ميرزا علي

شرد و کررد و برا او هرم آغروش مرياکبرر را بره منرزل خرود دعروت مريميرزا علي



نامي که عوضي به منزل خانم رفتره برود چگونره م ضروب خرانم  ميرزا نصرهللا

اکبرر نروري آمرده گفت خاک بر سرت کنند تو عوض ميرزا علريشد؟ و خانم مي

زد که به آقا جمال بروجرردي بگوئيرد ترو خواهي رقيب او باشي؟ و گريز ميمي

 خواهي هم چشمي با جمال مبارک کني؟  مي

ن فکرري دارد دولرت انگلريس هرم فکرري گفرت دولرت روس برراي ايرراگاهي مري

م ز مشرديانه سرر گوسرفندان خرود دارد ما هم فکري داريم! و به اين حرفهاي بي

کردنرد کره واقعرا او يرو فکرر اساسري کررده و بست و آنهرا هرم تصرور مريرا مي

ي فرداست که مثال امور ايران را به تعراليم خرود منقلرب خواهرد کررد و در سرايه

ا بهشت برين خواهد ساخت )چنانکه گفته است( ولي ما هرر مراحم خود ايران ر

قدر در حال و مقال او دقت کرديم جز خيو پر از باد که چون روز نري بره هرم 

ي خواهد شد چيرز ديگرر نديرديم. و رساند آن هيکل به آن عظمت پوست خشکيده

 حقيقت اثري نيافتيم.  حتي از سخنان اخالقي او هم جز لفظ و هياهوي بي

 رديم به گفتار خود  برگ

خبرري مريردان و سراخت و مقدمات سابقه به ما فهمانيد که دوري از ايران و بري

ساز رؤسا با عثمانيان راجع به تبليغ نکردن در آنجا سربب شرد کره بسراط خردائي 

بهررا منبسررط گشررت و بررابي زادگرراني کرره راه برره جرراي ديگررر نداشررتند راه مکاتبرره و 

 ان سو شتافتند و يکي از حيل مسلمه  ارتباط با حضرات باز جسته بد
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شد قبال يکي يا چنرد نفرر از اخروان و اوالد و اين بود که چون مسافري وارد مي

دادنررد تررا شررطري از سررر گذشررت اصررحاب بهررا او را مالقررات کرررده دل برردلش مرري

گفرررت و همررره را شررربانه بررره سرررمع ميررررزا خررردا حضررر يرررا سرررفر خرررود را بررراز مررري

داد که کردام يدند و ميرزا خدا يادداست نموده مطالعات خود را انجام ميرسانمي

از آن حرفهررا قابررل اسررت کرره او فررردا در حضررور ايررن مسررافر تررازه وارد مطرررح 

شرد نمايد و در اطرافش سخن گويد و يا لوح نازل کند و چون مقدمه درسرت مري



ز خرردا و دادنررد و در همرران خلرروت خانرره کرره جررفررردا مسررافر را بررار حضررور مرري

شرد و مريرد بعضري از اش کسي نبود نزول لوح يا سرخن سررائي شرروع مريبنده

ي در ذهررن خررود را در آن سررخنان تلويحررا يررا تصررريحا برراز قضرراياي مررر کرروزه

جسررت و فرروري در مسررافرخانه زبرران گشرروده از معجررزه و غيبگرروئي مرروالي مرري

ذهررن خررود برره ي در زد و بالجملرره بررا يکدسررته از اوهررام راسررخهخررود حرفهررا مرري

کرد تا اتفاقرا يکري هرم گشت و در هزار مجلس آن اوهام را نشر ميايران بر مي

 گرائيد.  لوح ديگري مثل خودش به مضامين لوح ميبه هدف خورده يو ساده

مجمال به اين رويره بابيهرا بره طرور اکثرر بره او متوجره شردند جرز کسراني کره در 

داشررتند آنهررا ي جرراز مرريهنصرروص برراب رسرروخ تررامي و در وصررايت ازل عقيررد

تروان گفرت ازلري در مقرامي نگرائيدند بلکره هرم مخالفرت کردنرد و در حقيقرت مري

ترر اسرت و در مقرامي بصريرتر امرا صراف و سرادگي ازلري از ايرن صاف و ساده

جهت است که گمان کرده است هر چه را باب گفته است صرورت خرارجي پيردا 

کره بره آن شرريعت آسرماني و حرافظ  خواهد کرد و بهائيان مردمان خرائني هسرتند

انرد. امرا بصريرت ايشران از ايرن جهرت اسرت کره عجالترا آن )ازل( خيانت ورزيده

اند اين ميرزا خرداي جعلري را اگر به آن مهدي جعلي دل داده و او را باور کرده

انرد پرس بايرد گفرت اگرر فري الحقيقره ازلري معتقردي شناخته به اطاعت او نپرداختره

است که يو فريب خرورده و بهرائي حقيقري کسري اسرت کره دو وجود دارد کسي 

فريب خورده است و از آن طرف هم ازلي متظاهري که معتقرد نباشرد دسيسره و 

ي مرذهبي اسرت ولري زند کره همران لطمرهاش يو لطمه به حيثيات ايران ميحيله

ي وطنري و اينکره و لطمره -ي مرذهبي لطمه -زند بهائي دسيسه کار دو لطمه مي

کنم فق برراي همرين اسرت کره گذشرته ازليها را رها کرده از بهائي تعقيب ميمن 

اند به عالوه آنها از اينکه ازليها مدتي است بساط تبليغ و دکان داري را بر چيده

دشمن وطن نيستند زيرا در تعاليم باب و ازل ال ا  وطنيت نيست ولي در تعاليم 

ي حتي باطنرا بهائيران برا عقيردهبها و طنخواهي به نصوص صريحه ال ا  شده و 

 پرستي  وطن

  

 [ 115] صفحه 



  

نهايت مخالف و پيوسته درصدد تخريب آن هستند تا به حدي که )لريس الفخرر بي

کننرد و ي بهرا اسرت صرريحا اسرتدالل مريلمن يحب الروطن( را کره بيران خادعانره

ي زمرين وطرن واحرد اسرت منشرأ عقيرده خرود قررار سخن عباس افندي را که کره

 نمايند.  داده مردم را به آن دعوت مي

  

  ي پهناورياين سخن را ترجمه

 گفته آيد در مقام ديگري

 حا  ابوالحسن اردکاني 

و بايررد دانسررت کرره بزرگترررين چيررزي کرره ايررن مررذهب را تأسرريس کرررد وجررود و 

اقدامات حاجي ابوالحسن اردکاني بود که امرين حقروق اسرت و در برين حضررات 

سراخت و سراز و به حاجي امرين معرروف اسرت زيررا او در ادرنره بهرا را ديرد و 

ي مالي اين مذهب در دست او باشرد و هنروز کتراب اقردس قرار داد کرد که جنبه

نوشته نشده و مال اللهي تعيين نگشته برود کره او در ايرران شرروع کررد بره پرول 

گرفتن از بابيها و چون چند فقره وجوهات به عکا رفت دهران حضررات شريرين 

اينجا است که شرکت حاجي امين هم سازي چسبيدند و شد و محکم به دامان دين

شررود و او حررق دارد کرره از رؤسررا اطاعررت نکنررد و بررراي در ديررن بهررا  ثابررت مرري

داننررد فاتحرره نخوانررد چرره او محفررل روحرراني کرره حضرررات آن را الزم الطاعرره مرري

داند که رکن اعظرم ايرن ديرن را او سراخته کره هرر روز دروغري گفتره و خود مي

اسررد اعمررال و اخررالق و مهمررل کاريهرراي خررود پررولي گرفترره بعضرري را صرررف مف

کرده و قسمتي هم براي رؤسا فرستاده. بهائيان هم او را بره قردر رؤسرا يرا کمري 

دانند کره بره اقردام او ايرن ديرن سراخته سراخته شرده و کنند و ميتر احترام ميپائين

پيشررنهاد صرردي نرروزده مررال هللا را هررم شررايد او داده اسررت کرره در کترراب اقرردس 

گرذرد و فکرري شده و حاجي امين اليوم قريب صرد سرال از سرنش مريمنصوص 

 جز دريافت وجه ندارد  



بررازي را مررذهب شرناخته و تصررور دارنررد کرره ي کرره ايرن حقررهمجمرال بهائيرران سرراده

باقي مماند و عالمگير ميشود حاجي امين را مسرتحق هرر گونره سرتايش و تمجيرد 

ي مرن بهائيرت د ولي چون بره عقيردهنمايندانند و او را مانند رؤسا پرستش ميمي

دانم که اين مذهب يرا پرس باطل است و باطل هم بقا ندارد و من به طور حتم مي

مانرد و ماننرد شود يا در همين حالتهراي حاضرره مرياز چند سال به کلي زايل مي

ي کوچو مستوره که صدها سال اسرت در زيرر پررده چنرد صرد يرا مذاهب باطله

معتقدنرد از قبيرل درزي مرذهب و علري اللهري و امثالهمرا و چند هرزار نفرر بره آن 

اند عرض اندام کنند اين مذهب مزخرف هرم بره همرين قسرمها و هيچگاه نتوانسته

 شرافت صعود و نزول خواهد کرد و  هاي معدود از مردمان بيبا همين عده
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را برره حرراجي امررين ايررن صررورت بايررد تمررام لعررن و نفرررين و يررا اکثررر از نفرينهررا 

مذکور تخصيص داد که باعث اين همه فساد و خونريزي شده چه اگر او به اين 

جديت به جمع کرردن پرول و فرسرتادن برراي غرول اقردام ننمروده برود ايرن مرذهب 

رسيد ديگر امين امين را تا ببينريم بره چره انردازه خرود کثيف تا همين پايه هم نمي

 [ .1را مستوجب آن مقام خواهد کرد؟ ]

 آور يو پس گوئي خنده

بين بهائيان مشهور است که ميرزا خداي نوري راجع به ادرنه که )بارض سر( 

گروئي يرو پريش« مناسربت اينکره سرر و ادرنره در عردد يکري اسرت»تعبير کررده 

آور تعبير کررد انجرام داده اسرت و آن را گوئي خندهعجيبي که راستي بايد به پس

خروب مسرجل شرود و کسري نتوانرد شربهه نمايرد و  به عربي هم ادا کرده است کره

عين عبارت او اين است )سوف تبديل ارض السر و تخر  مرن يردالملو( يعنري 

زود باشد که حکومت ادرنره تبرديل يابرد و زمرين ادرنره از دسرت پادشراه عثمراني 

گروئي را ان عرالم بيرون رود. به کرات پرسريديم از مبل رين بهرائي کره ايرن غيرب

ات؛ در چرره ترراريخ انجررام داده؟ گفتنررد همرران سررالي کرره ايشرران را از السررر و الخفيرر



ادرنرره حرکررت دادنررد آقررا غضررب کردنررد بررر عثمانيهررا و فرمودنررد عنقريررب ارض 

 ادرنه تبديل يابد و از دست سلطان بيرون رود.  

و بايد دانست که اوال اين حرف دروغ است که بها اين سخن را در سال حرکت 

 از ادرنه  

گرروئي در لرروح سررما  معيشررت خررود نررازل کرررده باشررد چرره ايررن غيررب ( از1285)

ناصرالدين شاه است و آن لوح راجع بکا است و خود حضرات هم قبول دارنرد. 

ي خاضرعانه بره و اگر چه ما يقرين داريرم لروح ناصررالدين شراه هرم يرو عريضره

ب و تراب ي باب( بوده است و بعد آن را به اين آنامهنامه )مانند توبهعنوان توبه

دانسرتند بابيهرا جرئرت ندارنرد آن را آفترابي کننرد اند به سبب ايرن کره مريدر آورده

دهنررد برراز ولرري بررا فرررض اينکرره لرروح ناصرررالدين شرراه همررين باشررد کرره نشرران مرري

خودشان تصديق دارند که از عکا ارسال شده و ميرزا بزرب ملقب به برديع در 

آن را آورده و ايرن را هرم تصرديق عکا مشرف بوده و از آنجرا بره ايرران آمرده و 

دارند که تا نه سال تقريبا بها در عکا به قدري در فشار بروده کره حتري حرفهراي 

 اش نيز تحت سانسور بوده و اين  يوميه
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شرود کره آن گونره الواح بعد از نه سال صرادر شرده پرس از ايرن بيانرات ثابرت مري

 نه ساخته و پرداخته شده است.  الواح ده سال بعد از حرکت از ادر

( هجررري حضرررات را از ادرنرره 1285ثانيررا آنکرره چررون دانسررتيم کرره در سررنه )

انررد و ايررن مطلررب )قررولي اسررت کرره جملگرري براننررد( و نميتواننررد ايررن حرکررت داده

گروئي )سروف تبردل ارض السررالخ( خرواه در تاريخ را ت يير دهند بنابراين غيرب

( و 1295ز اردنه است و خرواه در حردود سرنه )که سال تبعيدشان ا 1285سال 

گروئي خرار  نود و شش صورت بسته باشد در هر دو صورت از موضوع پيش

خرواهيم قضريه را بره طروري گوئي مضحو چيزي نيسرت و چرون مريو جز پس

هرراي خودشرران هررم بطالنررش مسررلم الرربطالن نشرران دهرريم کرره حترري برره موجررب گفترره



و براور کرردن ايرن حرفهرا از شردت جهرل و مبرهن گردد و معلوم شود که گفرتن 

ي کره جرز خبري و مطالعه نکردن تواريخ است و به صررف عصربيت جاهلرهبي

گوئيم بر اثرر جنره عثمراني و يونران شود نام ديگر بر آن نهاد لهذا ميحمق نمي

( ادرنره 1281با مساعدت دو دولت روس و انگليس و دخالت فرانسه در سرنه )

هررا خررار  شررد و ايررن قضرريه در کتررب ترراريخ مثبرروت و موقتررا از تصرررف عثماني

گرروئي ترروان بررراي غيرربي بررين دول را نمرريي مسررلمهموجررود اسررت و يررو قضرريه

 خداي بابيها از تاريخ محو يا مبدل ساخت.  

دهنرد گروئي نشران مريبنابراين به موجب تاريخي که خود حضرات براي آن پيش

رض السررر( ابررن ارض سررر چهررار سررال پرريش از آنکرره بهررا گويررد )سرروف تبرردل ا

سال پيش از صدور ايرن  14معرض آن اسرار شده بود و مطابق تاريخ صحيا 

سرال پرس از  14يرا  4سخن آن قضيه حاصل شده بود و بالنتيجه پيشگوئي بهايرا 

 حدوث حادثه بوده است.  

حال بايد فهميد که آيا بها و عبدالبها اينقدر جاهل بودند که حتي از تاريخ حدوث 

 اطالع مانده بودند؟  بي حادثه

جاي ترديد نيسرت کره آنهرا ايرن قردر جاهرل نبودنرد خصوصرا کره خودشران در آن 

حدود مقيم و متوقف و بر قضرايا مطلرع و واقرف بودنرد جرز اينکره اتبراع خرود را 

شناخته بودنرد کره ابردا اهرل تحقيرق و علرم و تراريخ نبروده و نيسرتند و هرر چره بره 

گر چه از قبيل سياهي ماست و سفيدي ذغال باشرد و پذيرند اايشان گفته شود مي

ي ممالو در ايران بقدري بطئري النشرر اسرت نيز آگاه بودند که قضاياي تاريخيه

ي قليلي از درباريان آن عصر مابقي مردم هر حادثه را پرس از که جز يو عده

 کردند  شنيدند يا با حشو و زوائد اص ا ميچندين سال هم يا نمي
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چنرران کرره عمرروم ايرانرري هنرروز هررم از ترراريخ حرروادث ادرنرره و امثررال آن بلکرره از 

اطالع و بها هم فقط با همين عده مردم کار داشت شنيدن نام ادرنه بر کنار و بي



خبرر يعني همان کسان که پيش از خواندن اين جمل به کلي از حقيقرت قضريه بري

اريخي بره نظرر القيردي بره آن نگراه ي تربوده حاليه هم پرس از اسرتماع ايرن قضريه

کرده شايد هم بگويند )اين حرفها چيست؟ تاريخ کدام است؟ دليل چيست؟ برهان 

کدام اسرت؟ هرر چره مروالي مرا فرمروده آن صرحيا اسرت!! و مرا بقري حرفهرا بمرا 

گويند و ابدا هم راجع نيست( چنانکه نظير اين سخن را در هر قضيه گفته و مي

اند جاهل و عاصري چرون در بحرر جهرل و ه بزرگان گفتهکشند چه کخجالت نمي

عصيان مست رق شد هيچ امري سبب خجلت و انفعال او نخواهد شد چنانکه بهرا 

 گويد.  خجالت در کتاب اقدسش ميبي

[  براز در 1)لو يحکم علي السما  حکرم االرض لريس ال  حردان يقرول لرم و برم( ]

گوئيم چرا بهرا و پسررهايش معجرزه اينجا الزم است توضيا داده شود که ما نمي

گوئيم اصال کسي بايد در عالم مطلع برر دانند و حتي نميندارند و چرا غيب نمي

گوئيم آن طور که بها در کتاب ايقران معجرزات انبيرا را اسرار آتيه باشد بلکه مي

گروئي و معجرزه قائرل تعبير و تفسير کرده و در نتيجه براي هريچ پي مبرري غيرب

آن تعبيرات صحيا است چرا بردين قسرم برراي خرود بره ضررب تصرنع نشده اگر 

ي سريشرم بره هرم بچسربانند؟ و خواهنرد معجرزه ثابرت کننرد و بره قروهحقيقت ميبي

گروئيم رجروع دانند چنين اسرت براز مرياگر بگويند چنين نيست با اين که همه مي

پردر خرود به کتاب مفاوضات عبدالبها کنيد تا معلوم شود کره او صرريحا در حرق 

ي او را در حق سرالطين تصرريا کررده در به معجزه قائل شده و انذارات شديده

 حقيقت است!!  حالتي که تمامش ساختگي و بي

پررس بايررد گفررت يررا ميرررزا خرردا غفلررت کرررده کرره معجررزات انبيررا و حترري معجررزات 

« عبرردالبها»خررودش را هررم فرامرروش کرررده و يررا منکررر شررده اسررت يررا ميرررزا بنررده 

ده که هر چه را پدر منکر بوده پسر بر سبيل تفنن به ريشش چسبانيده غفلت نمو

و باز هم جا دارد بگوئيم نظير همان مراد و مريد اسرت کره مرراد منکرر معررا  

 نمود.  رفتن خود بود و مريد منکر اين انکار بود و حمل بر خفض جناح مي

 )فنعم ما قلت و اقول و اختم الکالم بهذا القول(  
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  اي سخنهاي تو هاهاي گفتگوي تو دروغ

  گفتگوي تو دروغ و خلق و خوي تو دروغ

  

 گفتي کنم من جستجو از حق و از صدق مي

  صدق و حق تو دروغ و جستجوي تو دروغ

  

  خوبي ار خواهي کني در حق مردم يا بدي

  شود کار بد و کار نکوي تو دروغمي

  

  دوستم گوئي فالن است و فالنم دشمن است

  اي محب تو دروغ و اي عدوي تو دروغ

  

  ي اعمال و رويش ريا زيرش فريبپرده

  چيست اطمينان به تو اي زير روي تو دروغ

  

 پاره شد اين پرده و صد بارش ار سازي رفو 

  وي تو دروغکي رفو بپذيرد اي رخت و رف

  

 يو عروسو ساختي که اينم نگار ماهرو 



  عشق تو کذب و نگار ماهروي تو دروغ

  

  پرستم شوي خويشاي مهين خاتون که گفتي مي

  چون دروغي خود سرا پا هست شوي تو دروغ

  

  داني چه کرده با تو اين اخالق زشتهيچ مي

  برده سر تا سر فروغ و آبروي تو دروغ

  

 خوشدلي اندر نماز و روزه و غسل و وضو 

  اي نماز و روزه و غسل و وضوي تو دروغ

  

  گر شوي ميخواره و بکشي سبوي مي به دوش

  مستيت کذب و مي و جام و سبوي تو دروغ

  

 گفتي از بوي محبت تازه سازم م ز تو 

  تو دورغ کذب نبود م ز من پس هست بوي

  

  مرده شو گفتي برد آواره را اي مرد شوم

  من هنوزم زنده پس شد مرد شوي تو دروغ

  



ي خودش حق آري بيست سال است آواره به بها  و اهلش حرف دارد )به عقيده

 و به قول ايشان دشنام( و هنوز زنده است و شايد ده سال ديگر هم باشد.

 تاريخ حيات عباس افندي 

( از صرررلب ميررررزا 1260اولررري سرررنه )جمرررادي 5دي گوينرررد در روز عبررراس افنررر

علي نوري و نوا به خانم متولد شده و باز من در صحت اين تراريخ شربهه حسين

ام و قيراس ايرن تصرنع هرم برر ام ولي جز کثرت تصنعاتي کره ديرده و دانسرتهکرده

ن روزي گفتنرد قردرت نمرائي شرده کره در همراآنها دليل ديگر ندارم. بلي اگر نمي

که باب مبعروث شرده در همران روز هرم عبردالبها عبراس متولرد گشرته ممکرن برود 

قصور تصنعي نشود ولري از اينکره مخصوصرا روز والدت او را برا روزي کره 

انرد ايرن اسرت کره باب در کتاب بيران بره بعثرت خرود تصرريا کررده تطبيرق نمروده

 محل شبهه است.  

علوم نيست و همان نص بيان هرم خرالي ي باب ماگر چه ما گفتيم که بروز داعيه

رسد چه او کتاب بيان را در حبس ماکو نوشته و از تزلزل و تصنع به نظر نمي

جمرادي اسرت و ايرن کلمرات برر قلرم مرن  5گويرد کره در ايرن روز کره در آنجا مي

شرود قبرل از صردور ايرن کلمرات در آن چنرد شرود الرخ. پرس معلروم مريجاري مي

 سالي  
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خورده و از دعوت خرود بازگشرت و کرده و گاهي کتو ميکه گاهي دعوت مي

کررده و عبرث خرود را براب توبه نمروده دروغگرو بروده و بردون بعرث دعروت مري

خوانده است پس خالصه اين اسرت کره تراريخي را کره براب برراي بعرث خرود در 

و حافظره نردارد چرون گروئيم دروغگربيان بدان متشبث شده جعلي است و باز مري

خواسرت دروغگررو را رسروا کنرد ايرن فکررر را برر سرر او افکنرد کرره روز خردا مري

بعث براي خود معين کند پس از آنکه چندين سال برود بره ايرن بعرث عبرث دسرت 

 زده بود.  



امررا بهررا و بهائيرران چررون همرره ساختمانشرران بررر روي جعليررات برراب و بررراي جلررب 

انرد بره جروار مولرد روز والدت بها را چسربانيده انظار اتباع او بوده اين است که

انرد بره روز بعرث براب و از ايرن باب و روز والدت عبراس افنردي را تطبيرق داده

شررود کرره نکترره غافررل بودنررد کرره يررو روز هررم يررو نفررر مسررتنبط و متتبررع پيرردا مرري

تصررنع همرران نررص بيرران را هررم بشناسررد و بررراي اصررل پايرره اعتبرراري نگررذارد تررا 

 رار بگيرد يا نگيرد  فرعي بر آن ق

باري از اين موضوع بگذريم چه در روز تفاوتي نيست فرضا اگر عباس افندي 

الثاني متولد شده باشد دليل بر بطالنرش نيسرت و اگرر در در روز شنبه دهم ربيع

اولي هم متولد شده باشد برهان بر حقيقرتش نتوانرد شرد و روز جمعه پنجم جمادي

يخ حضررات اسرت کره بره يرو قضريه از قضراياي اعتباري ترارمقصود اصلي بي

 تاريخي ايشان اعتماد نيست  

علرري را برره مناسرربت اسررم پرردرش کرره ميرررزا عبرراس ي پسررر ميرررزا حسررينخالصرره

بوده ميرزا عباس نام نهادند و اينجا است که آقاي نيکرو « ميرزا بزرب نوري»

خرود را  ابدا قصور نکرده و به همران اسرمي کره در ابتردا  ميررزاي نروري پسرر

انررد ولرري آيررا بهائيرران چهررا ي خررود متررذکر شرردهبرردان خوانررده ايشرران هررم در فلسررفه

 گويند و چه قدر غضبناکند بماند!!  مي

ايررن ميرررزا عبرراس دوم يررا سرروم از طايفرره نرروري خررودش شرررح کتررو خرروردن 

در طهررران افررال برره اسررم بررابي بررر  6و  5گفررت کرره در سررن طفوليررت خررود را مرري

انررد مجمررال برره قررول خررودش تررا سررن هفررت از ش سرراختهسرررش ريخترره و مضررروب

شرد بود و پدرش تبعيد مي 1268عمرش در طهران بوده و در آن سال که سال 

يا پدر و اقاربش از طهران به ب داد تبعيد شد و در ب داد ترا دو سرال نرزد پردر و 

ي قادريره رفتره چنردي در آنجرا عموهايش بره تحصريل پرداختره سرپس بره مدرسره

د و در اواخرر در اوان بلروغ تررا سرن نروزده در نرزد شريخ عبدالسررالم تحصريل کرر

شرروافي برره تحصرريل حکمررت و کررالم پرداخترره و گرراهي برره خانقرراه دراويررش سررري 

ي زده و طرررف ميررل و توجرره علرري شرروکت پاشررا برروده کرره از مراشررد صرروفيهمرري

 عثماني بوده است و از او مسائل عرفاني آموخته  
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و اين برامزه اسرت کره چهرار سرال بعرد از فروت علري شروکت پاشرا در حرالتي کره 

عباس افندي مردي چهل ساله و در عکا مشار و مشير بسراط خردا برازي پردرش 

بود شنيد که علي شوکت پاشراي مرشرد و معلمرش از دنيرا رفتره اسرت فروري قلرم 

بران مرشرد شرنيده برود بره کشيد و شرحي را که بر حرديث کنرت کنرزا مخفيرا از ز

ي تحرير و انشا در آورد و در آنجا چنين وانمود کرد که علي شوکت پاشا رشته

اين مسائل را از ما سؤال کرده و از بحر علم ما خواسته است اسرتفاده نمايرد در 

حالي که چهار سال بود که او مرده بود و اگر چره آن شررح و تفسرير هرم شرامل 

ي بتروان کررد و جرز يرو سلسرله الفراظ مترادفره و فادهمطلبي نيست که کمتر اسرت

عبارات جافه ناشفه چيز ديگري نيست ولري مقصرود تأسري ايرن پسرر بره آن پردر 

هراي از شريخ عبردالرحمن را بره است که پردر هفرت وادي را نثرر کررد و آموختره

هرراي از علرري شرروکت پاشررا را برره فروخررت پسررر هررم آموختررهعرفرراي عصررر مرري

ولي بدبختانه هيچ کدام هرم بره جروي نخريدنرد و بره ارزنري  فروختمريدانش مي

ارزشش نديدند مگر اينکه آقا فضيلت خود را بروز دادند و در نزد اهرل اطرالع 

خود را رسوا و مفتضا کردند جز در نزد اتباع که هيچ امري موجب فضريحت 

 نيست  

ند بنردگي مجمال ميرزا عباس از وقتي که فهميد قليان خدائي پدرش گل کرده و ب

را شل سخت به تروي  پرداخت رايت مساعدت بر افروخت به هر محبي رسريد 

از معجررزات پرردر برره لطررائف الحيررل ترزيررق کرررد و برره هررر مب ضرري رسرريد از 

اسالميت شيخ کبير تقرير نمود و شايعات را تکذيب فرموده آنجا کلمرات پردر را 

افشاند و آستين عظمت مي آيا شريفه گفت و اينجا او را تابع ابوحنيفه شمرد آنجا

ي پسررهاي بهرا بره ايرن رويره تکاند و اگر چره همرهاينجا دامان از گرد تهمت مي

کررد و همرواره در تربيت شده بودند ولري عبراس بريش از ديگرران خودکشري مري

نظر داشت که چه وقت اجل مقدر در رسد و عمر )خدا( به سر رسد و خود برر 

( هجررري کرره تيررر دعررايش برره 1309ي )هسرررير رياسررت مسررتقر گررردد تررا در سررن

 هدف اجابت مقرون گشت ميرزا خدا از جهان در گذشت  



اينجا است که بين بهائي و ازلي تعبير متضادي پيردا شرده گوينرد براب در کلمرات 

خود گفته است )و في سنة النسع کل خيرر تردرکون( ايرن را بهائيران تعبيرر بسران 

نهرم از طلروع براب بهرا عررض انردام کررده  انرد در سرالاند و گفتهطلوع بها کرده

است ولي حق اين است که او هم ماننرد براب ادعرايش مجهرول اسرت و اگرر سرال 

نهم او مبعوث شده باشد پس عيد رضوان که گفتيم تراريخ آقراي کترو خرورده را 

 دهد ل و است و اگر آن تاريخ عيد رضوان صحيا  تشکيل مي
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ه سنة التسع( غلط است زيرا رضروان حضررات يرا سياسرت است پس استدالل )ب

ها نه آقاي کتو خورده در سال هيجدهم بهائي واقع شده و از اين است که ازلي

کننرد اند قبول ندارند بلکه تعبير مريتنها سنة التسع را به تعبيري که بهائيان کرده

وده که در سال سيصد و نره چرون بهرا  مررده اسرت و هرر خيرري در مررب او بر

ي )و في سنة التسع کل خير تدرکون( به مرب بها مصداق يافته. ولري پس جمله

حررق ايررن اسررت کرره دو مهمررل گررو بررر سررر مهمررل ديگررري مبررارزه کرررده و هررر دو 

اند و سخنان باب را جز به حرفهراي شرخص مخربط بره چيرز ديگرر مزخرف گفته

و تردليس حراکي  چنانکه کلمات بها را جز از مقام شريطنت -توان تعبير کرد نمي

 از مقام ديگري نتوان دانست.  

با اينکه ميرزا خدا قبل از )صعود!( مرب خويش بره چهرار پسرر خرودش عبراس 

و محمدعلي وضيا و بديع يو نظر داشت و همه را به لقب اغصان ملقب و هر 

ي ظهور مخاطب سراخته برود معهرذا در ايرام يو را به غصني از اغصان سدره

وانسرت کره در مرزا  پردر تصررف کنرد و نرام خرويش را در اخير ميرزا عبراس ت

 ي وي بر نام برادر خود مقدم سازد.  کتاب عهد يا وصيت نامه

آري حق بايد گفت بها در رعايت حقوق اوالد خود قصور فاحشي نکرده عبراس 

افندي را به نام غصن اعظم مرجع و محمدعلي افندي را به نام غصرن اکبرر در 

وجه دوستان خود قرار داده سرفارش سراير اغصران و افنرا و ي ثاني محل تمرتبه



ي منتسبين خود را هم کرده است ولي آيا وصيت او مجرري شرده يرا نشرده قضريه

غريبري اسرت کرره جرز آنکره در زوايرراي تراريخ و اعمراق حرروادث بشرود سرري برره 

 دست آورد راه ديگري نيست.  

اتي برين غصرن اعظررم و زيررا پرس از بهرا چنانکره در جلرد اول اشراره شرد اختالفر

غصن اکبر صرورتا برروز کررد و کرار بره جرائي رسريد کره عبراس افنردي در هرر 

کرررد گرراهي او را نرراقص اکبررر و گرراهي لرروح و مکترروب خررود از او شررکايت مرري

نمررود و هررر فشرراري کرره از طرررف عثمانيهررا بررر سررر معرررض از امررر وانمررود مرري

ي سرعايت بررادر خرود شرد آن را نتيجرهمسائل سياسي برر عبراس افنردي وارد مري

کررد. در حرالتي کره مرن در دو سره سرفري کره بره عکرا رفرتم اثرري از قلمداد مري

ديردم کره او سراکت در اقوال عباس افندي را در برادرش نديدم بلکه صرريحا مري

زند و گاهي اگر ي مظلوميت مياش نشسته و اين رند قالش به دروغ ترانهخانه

يا طردا للباب دد امور عبردالبها تفتيشري بره مفتشي از باب عالي آمده مخصوصا 

 ي نظر مذهبي و اختالف بين دو برادر بود  آورد نه از نقطهجا مي
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زيرا دولت عثماني عالقمند به اين قضايا نبود و سخن محمدعلي در نزدش نافرذ 

يعنري نه بلکه از باب اطالعات ديگري بود که به دست دولت عثماني افتاده برود 

اطالعات سياسي و ساخت و سراز افنردي برا اجانرب و خيانتهراي سرري وطنري او 

چه که عکا از دير زمان در منطقه فرانسويها و از طرفي مورد توجه انگليسرها 

ي محکررم برره برروده تحصررناتي کرره از دويسررت سررال قبررل برره ايررن طرررف در آن قلعرره

خواسرت ز طرفي مريعمل آمده خود برهاني متين است و باالخره عباس افندي ا

حقيقت مطلب پوشيده بماند و مريدانش ندانند که از عامل سياست اجانب است و 

خواسررت رنگرري بکررار بزنررد کرره در مررزا  گوسررفندانش مررؤثر افترراده از طرفرري مرري

ي ايشرران تهرري  شررود و رغمررا النررف المخررالفين بيشررتر شررير رگهرراي شررير دهنررده

خرود را بره تهمرت سرعايت مرتهم  ببخشند لهذا سياست ترکماي پريش گرفتره بررادر

داشررت و آن برررادر هررم شررايد از هررزار يررو ايررن قضررايا مطلررع نباشررد زيرررا از مرري



ابتداي طلوع بها تاکنون پيوسته اين رويره در کرار بروده اسرت کره الرواح اخالقري 

علني بوده و همه جا به ارائه آنها خودنمائي به عمل آمده که ببيند آقرا چره تعراليم 

شرد از قبيرل ذم از د! ولري الرواحي کره در مرذمت نفروس صرادر مريانراخالقي داده

ي ي مسريحي ذم از فالسرفهازل ذم از محمدعلي ذم از علماي اسالم ذم از اساقفه

طبيعي ذم از علماي يهود و زردشتيان ذم از سياسيون کره سياستشران برر ضررر 

اسررالم در شرد ذم از وطنخواهرران ذم از مبل رين برگشررته ذم از خلفراي او تمرام مرري

لوح هزار بيتي يرا ذم از بزرگران شريعه در حاشريه ايقران چراپ مصرر و براالخره 

شود و حتري االمکران شد و مياين گونه الواح دائما در تحت استار رد و بدل مي

گذاشتند به گوش مذموم عليهم بخورد چنانکه امروز هم اطالع دارم کره چره نمي

و طعرن بره آواره و امثرال او صرادر  الواحي از مقرام رفيرع شروقي افنردي در لعرن

شررود و هررر يررو را بايرد مررن برره رمررل و اسرطرالب برره دسررت آورم واال دائمررا مري

شود که زنهرار آواره )آن محررم اسررار برر شرطري از ايرن قضرايا و سفارش مي

سري از آن الواح آگاه نشود قال هللا تعالي افمن يمشي مکبا علي وجهره اهردي ام 

   من يمشي صراطا سويا(

سازد کره امرر بلي اين خود دليل بر خيانت و تقلب است و مانند آفتاب روشن مي

بهرائي نرره اينکره مررذهبي باطرل اسررت بلکرره اساسرا مررذهب نيسرت و بسرراط خدعرره و 

خيانرررت و فسررراد و شررررارت اسرررت و محرررض گررروش برررري و کررراله بررررداري و 

 هاي خادعانه خائنانه تأسيس شده.  سياست

 کند که ما را با امور سياسي  وح تکرار مييا للعجب کسي که در هر ل
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شرود او بره تمرام ي مشرروطه کره بلنرد مريبينيم زمزمهمدخلي نيست يو دفعه مي

قرروت بررا آن مخالفررت نمرروده در هررر مکترروب و مراسررله برره اتبرراع خررود توصرريه 

شرويد ي فرمانبردار نمايد که نزديو مشروطه نرويد و سلطنت قاجار را بندهمي

نويسد امريکا شود از طرفي افندي ميو هنگامي که محمدعلي ميرزا م لوب مي



فهمانرد بره امريکائيران کره ي مشرروعه اسرت و مريبه احمد سهراب کره مشرروطه

نويسرد بره محفرل طهرران ايران از اقدام ما مشروطه شده از طرفي محرمانره مري

وري انتخراب نمائيرد و که حاال به هر قسم است يکري دو سره وکيرل برراي دارالشر

ي مرا دهد که کتاب سياسيهشود باز به باقراف دستور ميبعد از آنکه موفق نمي

براي احمد شاه بفرستيد يا بعضي کتب ديگر و به او تفهيم نمائيرد کره مرا اسرتبداد 

رسد به جائي که در روزنامهاي اسالمبول نسربت بره بهائيرت بره طلبيم و کار مي

و برا هرزار دسيسره بهائيران نبيرل الدولره خرود را در آغروش دهنرد احمد ميرزا مري

دهند. آيا با اين تفصيل ما باور خواهيم کرد عباس افندي نظر درباريان جاي مي

سياسي نداشته؟ آيا باور خواهيم کرد که شروقي افنردي دايمرا برراي مقصرد پردرش 

نشران کند؟ سبحان هللا آدمي که سياسري نيسرت چره کرار بره لقرب سرري و کار نمي

هره انگلستان دارد؟ در جلد اول اشاره کرديم که بعد از ورود نظاميان انگلريس 

به خاک فلسطين حضرات بهائي به دامن هنرال آالمبي چسبيدند و تقاضاي لقرب 

 سري و مدال دولتي کردند.  

کنيم که اين عيب نيست براي نظاميان انگليس کره عبراس افنردي اينو تکرار مي

ي آستان خود سازند زيرا آنهرا بره اعطاي يو لقب و نشان بنده و امثال او را به

نماينرد و حتري بره سرردار ظفرر بختيراري هرم ايرن ي سياسي خرود عمرل مريوظيفه

نشان و لقب را دادند فرقي که دارد اين را به اختيرار و ميرل خرود دادنرد و آن را 

قردم شرما را به اصرار و خواهش افندي و اظهار اين که ما سالها اسرت انتظرار م

برررديم در حررالتي کرره اگررر فرانسرره هررم آنجررا را تصرررف کرررده بررود همررين را مرري

گفتند بلکه اگرر عثمانيران هرم فراتا شرده بودنرد نروع ديگرر اظهرار خصوصريت مي

ترر از کردند پس خالصه اين است که عبراس افنردي در واقرع چنرد رتبره پرائينمي

هو حقي بره جراي خرود قررار يو نفر بختياري خود را معرفي کرده و گويا به س

گرفته چه که شررافت بختياريهرا هريچ نسربت بره امثرال افنردي نردارد حتري لرهراي 

توان عيبي بر انگليسها گرفت ولري عيرب صحرا گردشان مجمال اين کار را نمي

کرنم يرو گويرد مرن روحرانيم وتصررف در سياسرت نمرياست برراي کسري کره مري

کند آن هم با افتخار نشستن و برا ايرن دفعه از دولت فاتحي يو همچو تقاضائي ب

 بينيد عکس گرفتن!  حالتي که در صفحه بعد مي
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کرد که به محض انتشرار ايرن قضريه کره پوشيده نماند که عباس افندي تصور مي

او واجد چنين افتخاري شده و بندگي آستان هره انگلستان را قبول کرده و قبول 

فرروري مررردم شرررق خاصرره ايررران مرعرروب او شررده از او هررم مررورد قبررول گشررته 

گذارند اما سپارند خدائي پدرش را گردن ميجميع انحا  و اطراف به او سر مي

به قول عربها )لقد اخطأ السهم( و بره قرول خودمران تيررش خطرا کررد و بريش از 

پرريش او را در نظررر بيگانرره و خررويش موهررون سرراخت چرره قبررل از ايررن قضرريه 

شرد برر اينکره او در لبراس مرذهب سرازي و شرريعت ق او مريتصوراتي که در ح

ي حمايرت خواهد خود را به يکي از دول اروپا نزديو کنرد و در سرايهبازي مي

ي بررود کرره ايشرران مقررامي را احررراز نمايررد آن تصررور مبنرري بررر حدسررهاي صررائبه

مبرهن به برهان بيني نبود و مردرکي برراي اثبرات آن در دسرت نره ولري پرس از 

 ردن اين  بازي ک

  

 [ 126] صفحه 

  

رول غلط مشت مبارک آقا باز شد و بکررات مردمران دقيرق نکتره سرن  برر خرود 

من ايراد کردند که اين ارباب شرما يرو دفعره خرود را برر سرر ايرن قضريه رسروا 

کرد و اسرار براطني خرود را روي دايرره ريخرت و مرن چرون جروابي نداشرتم در 

انيرررت را گذاشرررتم جرررز اينکررره بررراز هرررم آبرررروي ايري ابهرررام و اجمرررال وا مررريبوتررره

خواستم ببرم و به خودش نوشتم که اين قدم خطائي بود که شما برداشرتيد بره نمي

آيد زمزمره عجيبري برا من جوابي نداد ولي از آن به بعد ديدم هر کس از عکا مي

 اوست و معلوم است که دستور از آقا دارد که چنين بگويد.  

شران را قبرول فرمائيرد و انگليسها اسرار به سر کار آقا کردنرد کره ايرن لقرب و ن»

آيد البد قبول فرمودند ولي در مجلس کره آقا ديدند اگر قبول نکنند آنها بدشان مي

انرد يعنري مرا ميلي خود را اظهار کررده پشرت بره مردال کرردهاند بيعکس برداشته



راستي وقتي که اين حرفها را شنيدم خجلرت برر « اعتنا به شاه انگلستان نداريم!!

حيررائي الزم دارد کرره انسرران تررا ايررن درجرره منقلررب و چقرردر برري خجلررتم افررزود کرره

 دروغگو و منافق و دورو باشد.  

تروان يافرت کره طريقره باري برويم بر سر مطلب از آنچه ذکر شرد بره خروبي مري

هرراي نامشررروع تشررريع شررده و تنهررا بهررائي فقررط و فقررط بررراي دوروئرري و اسررتفاده

صبيت و لجا  ايشران را احاطره کررده اشکال ابطال آن تفهيم به اتباع است که ع

هراي صرحيحي کره در امثرال ايرن خوانند و اال برا نشرانيو سخنان مطامين را نمي

توانرد شود خواهند فهميد کره اگرر تمرام مسرائل نمريکتب به ايشان ارائه شده و مي

مورد قبول ايشان شود اغلرب آنهرا مسرلم الصرحه اسرت. براري تنهرا مرانع بيرداري 

يق است و اال مردمان سليم النفس و حرق جرو در ايشران هسرتند عدم فحص و تحق

و به محرض اينکره حقيقرت را بفهمنرد تررک ايرن بسراط خدعره و نفراق را خواهنرد 

هرر چنرد عبراس افنردي بره  -گفت چنانکه گفتنرد آمرديم برر سرر اخرتالف دو بررادر 

اخته انواع خداع و لطائف الحيل متدرجا برادر خود را از نظر گوسفندان بها اند

منفور سراخت ولري محمردعلي افنردي هرم از پرا ننشسرته چيزهرا نگاشرت و اسررار 

بسررياري را مکشرروف داشررت و اگررر در ابترردا خواسررت مخالفررت نکنررد آخررر او را 

ي او بره مؤلرف ايرن کتراب وادار بر مخالفت کردند جز اينکه رفترار ايرن دو سراله

و اينررو شررروع  چيزهررائي فهمانررده اسررت کرره در مقررام خررود متررذکر بخررواهيم شررد

کنيم به بيان شرطري از تشرکيالت بهرائي و ت ييراتري کره در ايرن چنرد مرحلره مي

حاصل شده است و شايد از نوع تشکيالت هم حقايقي به دست دهد که محتا  به 

 بعضي مباحث مستقيمه نشويم.  
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 تقلبات چهارگانه 

علري نروري و جانشرينهاي او مصردر ايرن تقريبا هفتاد سال است که ميرزا حسرين

سازي هستند و نظر بره ايرن کره از برادي امرر قصردي جرز احرراز مقرام بازي دين

اند دائما تابع پيش آمدها شده در هر سالي استفاده و تصرف در امور مليه نداشته

سرراده اتبرراع تصرررف برره حررالي در آمررده و در هررر دوري برره طرروري در افکررار 



انرد و در اند و تطرورات يرا تقلبراتي را کره در ايرن هفتراد سرال متصردي شردهنموده

حقيقررت همررين تقلبررات برروده اسررت کرره نگذاشررته اسررت فکررر اتبرراع روشررن شررود و 

 شود به چهار قسم:  حقيقتي را بيابند منقسم مي

ر سير و سلوک در مسلو و منه  تصوف است کره ميررزا خردا سرلوک د -اول 

انرد مشري خرود کرردهآن مسلو را تعقيب و تا اواخر ايام که از ب داد حرکرت مري

را بررر آن روش ادامرره داده اسررت: منشرراآت آن در اوقرراتش برره تمامهررا حرراکي از 

شود تمامش از قبيرل هفرت حالت تصوف است که اگر در آنها دقت شود ديده مي

از مقرام عشرق و  هايش همه عبارت اسرتوادي شيخ عطار است اشعار و وجديه

جذبه و حرکات شوقيه و گل و الله و ساغر و پيالره و فنراي فري هللا و بقراي براهلل 

خاصرره آن مثنرروي مضررحکش کرره در جلررد اول اشرراره شررد و آقرراي نيکررو هررم برردان 

اشارتي نموده است و ما اگر بخواهيم همه ن مات تصوف و ترهات پر هيراهوي 

ايرن کتراب منردم  سرازيم و ايرن کرار اگرر او را بيان کنيم بايد چند جلرد کتراب در 

محررال نباشررد ال محالرره امررري صررعب اسررت ولرري محررض ملررا کررالم برره بعضرري از 

 کنيم.م ز ايشان اشاره ميبيانات لفظ بي

 لوح بها  

اي طوطيان هند جران و اي عنردليبان گلسرتان گروي جانران ز چره برر بسرته پرر و 

ر ت نيرات و رقراي احديره را برر ناليرد مگرباليد و از چه بيراد گرل از آترش دل نمري

کنيرررد و نفحرررات گلهررراي حديقررره الهررري را استنشررراق ي ناريررره اسرررتماع نمررريسررردره

 خروشيد... الي قوله.  فرمائيد چگونه خاموشيد و از جان نمينمي

هي هي عاشرقان را ايرن چره غوغاسرت هاهراي معشروق را چره جلروه هويداسرتي 

اي اسرت کره هراي ايرن چره جذبره چشراند هراياي است که ميهي هي اين چه باده

کشاند هي هي اين چه ناري است هراي هراي چره سروزنده شرراري اسرت هري مي

 [ .  1هي چه عجيب آيتي ]
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است. هاي هاي غريب حکايتي است اال آخر مرا قرال طراب هللا فراه و علري طپتره 

ز اينهررا پررر عافرراه مجمررال زيرراده از هررزار صررفحه کاغررذ را برره امثررال ايررن کليررو ا

تر اش ال و تضييع کرده است که مرا را مجرال تکررار نيسرت معنيتر و بيدمدمه

 اما از بيان اين نکته ناگزيريم.  

پرداخرت ايرن برود کره سر اينکه ميرزا در آن بادي امرر بره ايرن گونره کلمرات مري

هنوز از عراق عرب و عجم بيرون نخراميده و سخن ديگر به گوشرش نخرورده 

ر شاسعه و انحا  واسعه جهان خبري نگرفته علرم و عرفران را حصرر و از اقطا

دانست خاصه ي اين کلمات ميدر امثال اين ادبيات پنداشته ترقي را هم در سايه

با اينکه ديده بود حاجي ميرزا آقاسي که هنرش فقط در ادبيات متصروفه برود بره 

زا از ايرن درهرا مقام صدارت رسيده ايرن برود کره قبرل از ارتفراع نرداي براب ميرر

شرمرد و پرس از وارد شده بود و عرفان بافي را برراي احرراز مقامرات کرافي مري

کرد و از هفت وادي و چهار توجه به باب نيز تا چندي در همان واديها سير مي

 نهاد.  ي زمردي( قدم بيرون نميوادي يا به قول خودش )عقبه

بابيت است که بعد از يأس از تأسي به طرز انشا  سيد باب و احراز مقام  -دوم 

احراز مقامات درباري به عنوان تصوف و است راق در درياي بابيت چاره جرز 

ي برراب سررخن گويررد لهررذا مرردتي هررم مشررق آيررات کرررد و ديررد کرره بررر رويررهايررن نمرري

نگارشاتي از قبيل )عالما عالما عليما متعلما علوما مستعلما اعالما معلما تعاليمرا 

ما اعلمامرا اعلمرا اعليمرا معلومرا( را متصردي شرد و ترا اوائرل منعلما تعلمرا اسرتعال

ورود عکا يعني در مدت شش هفت سال که در ادرنه و اسالمبول و طي طريق 

ي منشا آتش چندان بود اين طريقه متداول بلکه تا چند سال هم در عکا باز رويه

ت و ت ييررري نکرررده و تنهررا چيررزي کرره بررر آنهررا اضررافه کرررده بررود جسررتن تعبيرررا

ي از آن کلمررات مهملرره هررر چرره برره نظرررش کلمررات برراب بررود کرره در هررر کلمرره

رسيد براي اهميت مقام خود تأويل و تفسير نموده گاهي به عربي و وقتي بره مي

فرستاد و اتباع ازل يا متوفقين در بيران را بافت و نزد اتباع ميفارسي به هم مي

گرويد مثل اينکه در مقرامي نميزد که با اين آثار مصرحه چرا به من طعنها مي

دو هررزار و يکسررال مررذکور در کترراب بيرران را کرره مطررابق عرردد مسررت اث ميقررات 

کنرد و پسررش عبراس ظهور من يظهر قرار داده شده تعبير بنه يا نوزده سال مري



گويد باب وقايع يوم قيامرت را کره افندي يو دليل مضحکي هم برايش جسته مي

 جاه هزار سال در قرآن تصريا شده تفسير  )به خمسين الف سنة( يعني پن

  

 [ 129] صفحه 

  

ي آن وقرايع در آن واحرد تحقرق يافرت و پنجراه بيوم ظهور خود کررد و گفرت همره

ي منقضي گشت حرال مرا هرم ميگروئيم کره دو هرزار سرال در هزار سال در دقيقه

 ي نه سال منقضي شد و ظهوري جديد حاصل گشت!!  بيان به فاصله

ي چنرد سرال ر کسي بگويد هرزار سرال مرذکور در اقردس هرم بره فاصرلهراستي اگ

منقضرري شررد و ظهررور آيترري ظهررور مسررتقلي اسررت کرره کترراب اقرردس و ديررن بهررا را 

 نمايد چه خواهند گفت.  منسوخ نموده و مي

  

  آيد مرا زين گفت زشتخنده مي

  کان جهنم خو زند دم از بهشت

  

منشاآت مستقله و عنوان دين جديد است کره مهمتررين تطرورات و تقلبرات  -سوم 

ايشررران اسرررت پرررس بايرررد دانسرررت کررره چرررون عبررراس افنررردي بررره حررردر شرررد رسررريد و 

ي مصر اسرت و مخصوصا در عکا مقيم شد که مرکز علماي اسالمي و همسايه

ين اي اسرت کره دايرم زائرربراي تحصيل اطالعات از مراکز اروپرا بهتررين نقطره

بيررت المقرردس و سررياحان اروپ و زائرررين ناصررري مرروطن مسرريا از آنجررا عبررور 

نمايند و ضمنا عباس افندي بر حسب حروائجي کره بره دوائرر حکومرت داشرت مي

خلطه و آميزش با مردمان مطلع کرد متدرجا فهميد که آن ن مات تصوف و هرو 

گررد از کشيدن و هاي هاي يا هي هي گفتن جز در معدودي از دراويش صحرا 

قبيل حاجي مونس مبلغ مفقود و حاجي توانگر مبلرغ موجرود حضررات در کسران 

فايده سيد براب کره از الفراظ گرفتره و ديگر تأثيري ندارد و نيز اشنقاقات زائده بي



 -ي قليلري از گوسرفندان اند هر چند در نظرر عردهايشان از او تقليد و اقتضا کرده

ي افتضاح است اين بود کره براب د باالخره مايهمؤثر افت -است فر هللا بندگان خدا 

ي کترب نمروده از هرر جرا ترأليفي بره دسرتش آمرد ديگر گشود و شروع بره مطالعره

هرا نشرده و ايرن ي اقتباس کرد و شايد هم اگر )به قول خودش( گرفترار برابيکلمه

سازي بره گرردنش نيفتراده برود اصرال از راه مسرتقيم وارد سياسرت و ي دينسلسله

شررد ولرري چررون گرفتررار شررده بررود برره قسررمي کرره از طرفرري ل اجتمرراعي مرريمسررائ

دادنرد ي بابيهائي که فقط براي همين ترهرات بره او پرول مريمعاشش جز از کيسه

شد و از طرفي خائن مذهبي و وطني و سياسي مرتهم و از جاي ديگر تأمين نمي

ا تبرئره توانست خود و پدر خرودر مشهور شده بود به طوري که به سهولت نمي

نمايد و در آن محبس ابد راهي جز اين نداشت که اين مشت گوسفندان شيرده را 

بررراي خررود نگهرردارد لهررذا پرردر را بررر آن واداشررت کرره قرردري از ترهررات فاضررحه 

ي معقرولي را داخرل در هفروات بکاهد و بر بيانات واضحه بيفزايد و گاهي کلمره

 هائي هم به اين نکته  ي خود نمايد و گويا مطلعين بو خزعبالت سالفه
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اند که ميگويند مقام عبدالبها از جمال مبرارک سررا عراليتر اسرت و برخورد کرده

 امراز برکت وجود او استقرار يافته است!  

مجمال به طوري که سرابق هرم گفتريم بهرا از آن بره بعرد بره معاونرت پسرران خرود 

نمروده و از طرفري اسرتعانت از خاصه عباس و محمدعلي شروع به حرل و عقرد 

ي اول جسته دست به دست هرم دادنرد و ايرن شرريعت را کره افکار مريدان درجه

ي عبارت است از کتاب اقدس و بعضي الواح ديگري که بالنسبه به کلمات اوليه

بهترر و مربروطتر اسرت تشررريع و تأسريس کردنرد و بررا وجرود ايرن داراي آن همرره 

جلد اول ذکر شرد و بعضري هرم آقراي نيکرو در عيوب است که شطري از آن در 

 ي خود نگاشته و هنوز عشري از عيوب صوري و معنوي آن بيان نشده.  فلسفه



توانرد يرو نظرر بلنردي نسربت بره انبيراي اينجا است که هر آدم کم عقيده همره مري

صادق و کترب ايشران پيردا کنرد و بفهمرد کره تشرريع شرريعت از قضراياي خلقري و 

مسائل شوروي نيست و هر شرعي که از اين راهها تشرريع شرد تدابير بشري و 

مثل شريعت بها مملو از عيوب و نواقص عجيبه خواهد شرد و هرر دوره کره برر 

آن بگررذرد و زمامررداري کرره برررايش پيرردا شررود و بررر عيرروب و نواقصررش خواهررد 

افررزود زيرررا طبعررا بعضرري از معايررب آن برره نظررر زمامررداري خواهررد رسرريد کرره 

ادراکري شرود چره هرر بريکند که به جاي نفع ضرر حاصرل مريياصطکاکهائي م

فهمد که اين اقدامات خالي از ل زشي نتوان بود يا در سابق عيرب بروده و هم مي

مثال بها و عبدالبها ديدند کتاب بيان پر  -ي من در هر دو يا در الحق و به عقيده

براالخره آن  از اغالط و سفسطه و عيوب است خواستند اصالح کنند ممکن نشرد

را منسوخ قلمداد کرده به کناري افکندند و حتي بره نظرر حقرارت بره آن کتراب و 

ي خدائي ايشان برر آن نگرند و غافلند از اينکه کتابي را که پايهمتمسکين آن مي

شرود کره پايره اعتنرائي بره آن بنگرنرد عاقبرت معلروم مرينهاده شرده هرر قردر برا بري

يا آنکه عباس افنردي ديرد پردرش  -آن نهاده شده خراب بوده و بناي خرابتري بر 

گري( را مرجوع بره خبط و غلطي بزرب متصدي شده که مال هللا )ماليات بابي

ي نه نفري منتخبين به اسم اعضاي بيرت العردل نمروده و ممکرن اسرت وراث عده

ي شوند لهذا درصدد ت يير اين حکم بر آمد و در حيات خود آنها بهرهخودش بي

ود تخصيص داد پس از خودش هم اگرر الرواح وصرايا را خرودش نوشرته را به خ

ي شروقي افنردي باشد اين ت يير را قوال هم متصردي شرده سرر دخلهرا را در کيسره

 کرد يا آنکه فرضا شوقي افندي يو تشکيالتي  
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دهد که به نظرر خرودش مفيردتر رسد و ت ييراتي در عنوان آنها ميبه نظرش مي

فهمانرد کره ايرن بنيران يرو بنيران ي اينها بر سرر هرم بره مرردم مريآيد ولي همهمي

ي شرورهائي کره در اطررافش شرده براز متين ابدي تزلزل ناپذيري نبوده و با همه

شرود بکلره برر نرواقص آن عيوبي در کار بوده که به هيچ حرل و عقلري رفرع نمري



ديررن نيسررت و کمپرراني افزايررد و مترردرجا برره همرره خواهررد فهمانيررد کرره اساسررا مرري

ي اجتمراعي و برراي رعايرت حرال بشرر نيسرت بلکره سازي است قضيه قضيهدين

مبرادي اجتماعيره از  -اي اسرت و برس چهرارم فقط مقصود افسار کردن يو عرده

قبيل صلا عمومي و امثاله که مهمترين دام فريبنردگي حضررات شرده و ناچراريم 

آن مبادي شناخته شود بعرون هللا  که در اين مبحث قدري بسط کالم دهيم تا روح

ي بهائي ساخته دستهائي بسياري است که فق بهرا و تعالي چنانکه دانستيم طريقه

عبدالبها در رأس آن واقع شده بودند و اين اسرت کره چرون برا دقرت مطالعره شرود 

شود که در تطورات آن بين رفتار و گفترار بهرا و عبردالبها چنردان فرقري ديده مي

نوشرت و درويرش محمرد برود و برا ر آن موقع که بهرا هفرت وادي مرينبوده مثال د

کرد پسرش هم در نزد پسرر علري شروکت پاشرا تحصريل بوق و منتشا حرکت مي

 آورد.  نوشت و اين گونه شعر را شاهد ميکرد و مکاتيبي ميمسائل عرفاني مي

  

 )درسي نبود هر آنچه در سينه بود 

 در سينه بود هر آنچه درسي نبود( 

  

کررد و چرون قردري بافت و علم سينه به سينه را تروي  مريو باالخره عرفان مي

نشسرتند و بيشتر رفتند و بيشتر با مسائل اجتماعي آشنا شدند آن وقت بود که مري

کردند که مسرائل رهبانيرت مسريحي و يرا قضراياي ربرا و امثرال با هم مشورت مي

ايرم کره ت روح را مرا امرر فرمرودهآنها را مطرح کنند و بنويسند که رهبانهاي ملر

 [ .  2از انزوا قصد فضا کنند و ازدوا  نمايند ]

يا آنکره مرا جهراد را نسرخ کررديم و ربرا را مبراح سراختيم و در اواخرر ايرام کره برا 

بعضي از سياحان اروپا و امريکا مالقات نموده تبادل افکرار بره کرار بررده خرود 

ز آن اشرخاص بره ايشران القرا  کردنرد شناساندند بعضي ارا متمسو به ايشان مي

ي مبادي اجتماعيه را داخل مرام خود نمائيد تا قابل آن باشد کره که خوبست پاره

در اطرافش بحث شود ولي از آنجا که خوب بر مبادي احزاب اروپا آگاه نبودند 

 کردند مثلي اينکه بها در  جسته جسته کلماتي مبهم ادا مي
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مين قدر اسمي از صلا عمومي و وحدت لسان برده ولي به تشريا و الواحش ه

تفصيل آن موفن نشده و حتي به لفظ صلا عمومي هم کمتر تفروه کررده و بيشرتر 

به عنوان صلا اکبر سخن سرائي نموده چه که اطالعاتش محدود بروده و گراهي 

ي گويد کره در کمرال مضررت اسرت برراي شررق ماننرد همران جملرهيو جمله مي

)لرريس الفخررر لمررن يحررب الرروطن( يررا آنکرره مررا حکررم جهرراد را از کترراب برداشررتيم و 

امثال آنها. و همين که عباس افندي پر و بالي براز کررد خصوصرا بعرد از مررب 

ي آنهرا و اقتبراس و ترأليف پدرش شروع کرد به تحصيل مبادي احزاب و مطالعه

ين آن مبرادي بررده و حل و عقد در آن گونه مسائل بردون اينکره اسرمي از مبتکرر

باشررد و برراالخره بعررد از آنکرره داراي يررو کتابخانرره بزرگرري شررده و هررر جريررده و 

مجله را ديده بود مواضعه و تبانيهائي هم با سياحان اروپ و آمريو کررده برود 

)همان سياحان که موظف از طرف دولت بوده و هستند و براي خدمت به وطن 

نند( آنگاه در هرر مراسرله و يرا لروح خرود کنمايند و تبلي ات ميخود مسافرت مي

اطررالع خاصرره اتبرراع سررخناني گوشررزد کرررد کرره در نظررر بعضرري از ايرانيرران برري

ي داشرت و آنهرا را ترنرد جلروهخودش که از ساير ايرانيها هم چشم و گوش بسرته

پنداشرررتند و ايرررن معنررري را کسررراني ي دسرررت افنررردي مررريوحررري سرررماوي و سررراخته

دهند که از طرفي نوع کلمات افندي را در اوائرل و  توانند به خوبي تشخيصمي

ت ييرات لحن ويرا در اواخر ويهه پس از سفر اروپا و امريکايش شناخته باشرند 

و از طرفررري هرررم آن مبرررادي اجتماعيررره را در ممالرررو غررررب ديرررده و سرررنجيده و 

ي در ظرررل آن مبرررادي و ليررردرهاي آنهرررا را شرررناخته و روح هررراي مختلفرررهجمعيرررت

 افته باشند.  مقصود را ي

عجالتا اگر نگوئيم همان احزاب که اين گونه مبادي صلا طلبي و نرزع سرالح و 

وحدت لسان را عمدا براي اغفال يکديگر يا اقرال اغفرال شررقيها جعرل و تأسريس 

اند و افندي دانسته و فهميرده آنهرا را ترروي  نمروده اسرت برراي اينکره حسرن کرده

به کمو ايشان بتواند مقامي احرراز کنرد اقرال خدمتي به ايشان بروز داده باشد و 



توانيم گفت که اين مبادي گذشته از اينکه مبرادي چنردين هرزار سراله اسرت بره مي

داننرد عملري عالوه هميشه تئوري بوده و هيچ گاه عملي نشده و خودشران هرم مري

شود و اگر روزي بيايد کره بالنسربه نيرران حرروب تسرکين يابرد و برين قلروب نمي

هرائي ي بهائيرت يرا دسرتهي علم و تمدن است نه در سرايهشود فقط در سايهتأليف 

 مانند بهائي.  

 توانيم به طور حتم و يقين در اينجا بگوئيم که در صورتي که  اين را هم مي
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ي اروپا و امريکا خيال صلا و عردالت هرم نداشرته باشرند. از ترروي  دول مقتدره

نمايند اگر چه و تبليغ اين گونه اصول و مبادي جلوگيري نکرده بلکه تشويق مي

سري باشد. ولري هرر يرو جردا جردا در مملکرت خودشران از ترروي  آن مسرامحه 

خواهنرد. و بره گرران مريبلکه ممانعت نموده پيوسته اين مبادي حسنه را براي دي

اصطالح مشهور مرب خوب است ولي براي همسرايه مرثال در عرين اينکره يرو 

نمايند در طلب را قومي سرا يا جهرا در مملکت ديگران تقويت ميي صلادسته

کنند که تروي  همان حال دسته را و همان مبادي را در وطن خود جلوگيري مي

ايررن معنري را مررن شخصرا در برايتررون  نشرود و ملررت خودشران پابنررد آن نگرردد و

لندن ارحال و مقال يو نفر تشخيص دادم. پس ابتردا عکرس مررا برا آن يرو نفرر 

انگليسرري کرره بررا سررگش حاضررر اسررت و دو نفررر هررم يکرري ايرانرري و ديگررري خررانم 

 انگليسي است در صحفه بعد مطالعه کنيد آنگاه شرح را بخوانيد.  

کره از لنردن ترا آن شرهر برا خرط آهرن  براي تو شهر کوچکي اسرت در کنرار دريرا

ي محل ييالقري بعضري يو ساعت راه است و هواي آن بهتر از لندن و تا درجه

از اهالي لندن است. يو خانم در آن شهر بود اسرمش مسرس نايرت و تنهرا همران 

نمرود کره مرن طرفردار بهرائيتم ولري يو نفر اسم بهائي را شنيده بود و اظهار مري

ي خوا  از گردنش دور نشده و هيچ يکشنبه از کليسا دقيقهبهائي غريبي بود که 

 داد  مهجور نمانده تبليغ بهائيت را هم به عنوان مذهبي اجازه نمي



توسررط مکترروبي مررا را از لنرردن برره منررزل خررود  1923فوريرره  22ايررن خررانم در 

دعرروت کرررد و بررا آن مرررد ايرانرري )ضرريا  هللا( و مترررجم خررودم لطررف هللا حکرريم 

فوريرره دو و نرريم بعرردازظهر برره دان صرروب  24يهررودي برررادر دکتررر ارسررطو در 

 حرکت نموده در منزل مسس نايت وارد شديم.  

سه خود در عکس حاضر است و عکس مذکور لرب  آن شخص انگليسي که با

فوريه گرفته شده دوست مسس نايت بود و بره  25دريا روز دوم ورود ما يعني 

مهمانداري و پذيرائي ما مأمور شده برود. در همران محرل کره عکرس گرفتره شرده 

سرازد آن مرد بره مرا توصريه کررد کره شرب در مجلسري کره مسرس نايرت مهيرا مري

و تنها مبادي صلا و لرزوم وحردت شررق و غررب را بيران  تبلي ات مذهبي نکنيد

خواهيد اترات )بهائي مومنت( يعني تعاليم بهائيه را بيران کنيرد کنيد و هر چه مي

راجرع بره شرررق بيران کنيرد کرره چره ترأثيراتي کرررده زيررا ممالرو مررا از ايرن گونرره 

 مبادي مست ني است و شايد هم بگوش مأمورين دولت برسد و براي خانم  
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 خوب نباشد!  

فهميرد؟ آيرا غيرر از هرا چره مريپرسيم از ايرن توصريهاکنون از شما خوانندگان مي

فهميد که آن زن برا دوسرتش و هرر چنرد نفرر ديگرري هرم کره در امثرال آن اين مي

جروئي و وحردت بالد و ممالو اظهرار طرفرداري از مررام بهرائي و عنروان صرلا

ي مرذهبي ي مذهبي نيست؟ و نره تنهرا عقيردهبر عقيده شرق و غرب بنمايند مبني

ي مسلکي هم نيست و فقط براي اين است که چند نفر هنردي بلکه مبني بر عقيده

اند اغفال شده بگوينرد ايرن مبرادي در و ايراني که در آن گونه مجامع دعوت شده

غيررر  اروپرا برا هررم روا  دارد و براالخره برا مثررال ايرن تبلي رات آشررنا شرده خردمات

 مستقيمه را بدون وظيفه و اجر و مزد صورت دهند؟  

دانرم عبراس افنردي در سرفر اروپراي دانم چه حکايت اسرت همرين قردر مريمن نمي

شرود بهائيران خود بقدري اجحاف و مبال ه گفته و نشر داده که انسران متحيرر مري



در  ايراني تصور دارنرد کره واقعرا او تبليرغ کررده و کسراني را بره ديرن پردر خرود

 آورده در حالتي که من برأي العين ديدم.  

 بهائيان انگلستان اشخاص ذيلند!   -اوال 

مسررس  -ذمسررس هره  -مسررس روز نبرررک  -مسررس کروپررر  -ليرردي بررال مفيلررد 

 اين چند نفر شد   -مسس نايت  -مسس کلز امريکائي  -مسس هيبيتل  -هريو 
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ي ي زشت و يا زنران بيروهدختران هفتاد ساله اينها جمعا هشت نفر شدند که همه

مستر سيمسون کارگر زير  -1آيا مرد در ميانشان نيست؟ چرا  -نام و نشانند بي

 -3مسررتر هيمونررد کرره بايررد مرررده باشررد زيرررا خيلرري پيررر و مررريض بررود  -2زمررين 

دکتر اسلمونت اسکاتلندي که عکس او را در جلد اول در  کرديم و او فقط اهل 

ده و بر اثر مقاصدي کتاب هم نوشته و شرح کتابش را در جلد اول اشاره قلم بو

کرديم و شنيدم او هم در اين دو ساله مرده است. پرس بايرد گفرت دوم و سروم هرم 

زنيم زن و مرد بهائي نما در آنجا نره نفرر شردند مستر سيمسون و اينو جمع مي

نفر ابدا عنروان مرذهبي  در ميان نه مليون بلکه چهل مليون جمعيت ثانيا همين نه

داننررد کرره او واگيررر يررا اقتبرراس از دهنررد و امررر بهررائي را مسررلکي مرريبرره خررود نمرري

مسررلو بعضرري از اجتمرراعيون اروپررا اسررت و آن را بررراي شرررق خرروب و الزم 

ي آن را در وطن خودشان چندان خروب دانند نه مملکت خودشان بلکه اشاعهمي

ي چنررد نفررري ا هررم جررايز نشررمرده در دايرررهداننررد ثالثررا تبلي ررات ايررن مسررلو رنمرري

گوينرررد اگرررر دولرررت بدانرررد دارنرررد و صرررريحا مررريخودشررران محررردود و مسرررتور مررري

کنرد! ديگرر راسرت و دروغ ايرن حررف را هرم نفهميردم ولري اينقردر جلوگيري مري

دانسرتند و شربي هرم مررا ميهمران کررد و فهميدم که مهرتو درپول را از خود مري

تروانم در آئيد گفت: مرن مرأمور دولرتم و نمريبهائي نميچون گفتم چرا به مجالس 

 آن گونه مجالس حاضر شوم!  



بلي در شبي که مهمانش بودم شررحي از فضرائل شروقي افنردي گفرت ولري خيلري 

خرجرري او و... در خاتمرره ايررن را هررم از روي آهسررته و بررا احتيرراط از قبيررل ول

 «  ند؟ي بهائيان ايران او را قبول کردآيا همه»تعجب گفت 

خالصرره ايررن بررود روحيررات بهائيررت در لنرردني کرره عبرراس افنرردي آن قرردر اظهررار 

خشنودي از آن کرده و همه جا گفتره اسرت و انگلسرتان روح ديانرت هسرت و در 

فرانسه نيست در حالتي کره در فرانسره شخصري ماننرد مسريو دريفروس يهرودي و 

ن عمرومي و زنش مسس بارني دارد و قسمت عمده از مبادي صلا طلبي و زبرا

امثال او داخل در شريعت بها کرده يعني در مشورت و القراآت شرريو و دخيرل 

انرد ولري در لنردن يرو نفرر و باالخره مشررع ايرن قسرمت از شرريعت بهرائي بروده

ماننررد مسرريو دريفرروس هررم نرردارد و پوشرريده نمانررد کرره در منچسررتر هررم يررو همچررو 

هرم مفاوضراتي انجرام داده و ي بهائي نما مثرل لنردن موجرود اسرت کره برا آنهرا عده

 ايم ولي عجالة مجال ذکرش نيست و اگر جلد سومي  عسکهائي گرفته
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ي معردود کره [  و باالخره از اين عرده3تدوين شد به ذکر آنها هم خواهيم رسيد ]

 در لندن و منچسترند 

وان گذشته ديگر در تمرام خراک انگلريس حرفري از ايرن مرذهب نيسرت ولرو بره عنر

 صلا جوئي باشد.

 تر ايران بيچاره شرق و بيچاره 

ي راستي اين بدبختي و بيچارگي اسرت برراي شررق کره هرر روز يکري از گوشره

شود و جمعي را گرد خود جمع سر در آورده خدا و پي مبر و مرشد و قطب مي

دارد و روح ال قيررردي و مهملررري در کررررده اوال آنهرررا از کارهررراي مفيرررد بررراز مررري

نمايرد دمد گاهي به ترک دنيا و صرحراگردي و گردائي داللتشران مريمي کالبدشان

کنرد و ثانيررا وقتري کرره گراهي بره ترررک وطرن و ترررک دوسرتي وطررن دعوتشران مرري

ي خارجرره را فررراهم دسررته درسررت کرررد اسررباب نفرراق و فسرراد داخلرره و اسررتفاده



کره  شرود بره قسرميسازد بلي در امريکا اين گونه مذاهب خيلري زيراد پيردا مريمي

بهائيت در نزد آنها هيچ نيست ولي فرقي که دارد از آنها ضرر مادي و معنروي 

گرردد شود ضررر حاصرل مريحاصل نشده و از اين مذاهبي که در شرق پيدا مي

اي که مثال ايراني به اين فقر بايد پول خود را براي بهائي آمريکرائي تا به درجه

عجرب اسرت کره اختراعرات همره جرا با آن غنا و ثروت بفرستد! سبحان هللا محل ت

براي جلب پولهاي خارجي است و کار ما بر عکس است جاي عبرت اسرت کره 

خوانيم در فرالن مملکرت از ممالرو اروپرا مرذهب بره طروري هنوز در جرائد مي

محدود و مقيد است که کسي حرق نردارد مرثال مرذهب کاتوليرو را داشرته باشرد و 

نمايند اما همين که نوبرت بره ايرران براي اين مقصد صدها اشخاص را حبس مي

شررود چرررا آزادي مررذاهب نيسررت در حررالتي کرره مررذهب رسررمي در رسرريد گفترره مرري

ايران از همه جا آزادتر است و تنهرا مرذاهب غيرر رسرمي اسرت کره اليرق آزادي 

نبوده و نيست در تمام ممالو دنيا مستخدمين دولت کساني هستند يا اقال کسراني 

ي مليررت و رسررميت را خررواهي را داده باشررند و پايررهطررنمقدمنررد کرره امتحرران و و

مسررتحکم داشررته باشررند و يررا در مررذهب رسررمي کشررور باشررند ولرري نوبررت برره مررا 

بيچارگان که رسيد اگر بگوئيم نبايد صاحبان مذاهب مضره خاصره مرذهب غيرر 

رسمي مانند بهائي و امثال آن مستخدم ادارات باشند و نبايد اين گونه مردمي که 

کننرد در ادارات باشرند و بيت المال ملت را صرف تبلي ات مضره خود ميقطعا 

باالخره بيت المال ملت بايد صرف تعمير ملت شود نه تخريب آن حاال ببينيد که 

 کند.  هائي در کار دخالت ميشود و چه دستچه وسائطي برانگيخته مي
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 جواب سؤال مقدر  

گفته شود از متن به حاشيه رفته و از عنوان رد مذهبي  تقدير سؤال اين که شايد

آيرد. جرواب ايرن کره ايرن رويره و مسلکي خار  شده حرفهراي ديگرر بره ميران مري

ي مرذهبي ي مذهبي ايشان چه اساسا امر بهائي از طريقرهمتناسب است با طريقه

بيرون رفته عناوين خردا و مرذهب و اخرالق و عاطفره و مليرت و غيرهرا همره را 



طرراق نسرريان زده و قرردم در راههرراي ديگررري نهرراده ايررن اسررت کرره در کشررف  بررر

شرود و چراره نيسرت جرز دسائس و حيل آن نيز طبعا راههاي ديگري پيمروده مري

زند بگيرم و به مرردم آن که خائن و دزد اجتماعي را در همان راهي که قدم مي

 بشناسانيم پس اين قصوري نيست از ما با که عين مقصود است.  

مررثال شررعاع هللا خرران عالئرري و ميرررزا رحرريم ارجمنررد و احمررد خرران يزدانرري را مررا 

شناسيم فرقي که بين شناسيم همان قسم که فرد فرد بهائيان ايران را ميخوب مي

اينهرررا و آن بيچارهررراي يرررزدي و سنگسرررري اسرررت ايرررن اسرررت کررره آنهرررا برررر اثرررر 

باطرررل را حرررق انرررد و اطالعررري فريبررري خرررورده و بهائيرررت را مرررذهب پنداشرررتهبررري

دانريم چنردان اند ايرن اسرت کره مرا هرم کرار بره اسرامي ايشران نرداريم و مريانگاشته

شرود يعنري ضرررش همران ضررر مرذهبي و ضرري از ايشران متوجره ملرت نمري

گردند ولي ايرن دوئيت و نفاق است و هر وقت بفهمند حقيقتي با آن نيست بر مي

اند و بعد از تکميل اطالعرات ستهدانيم تمام مسائل را دانگونه اشخاص را که مي

دار و برازي را عهردهبيش از پيش به دامن بهائيت چسبيده ساخت و ساز اين حقه

حررل و عقررد ايررن دروغ و خيانررت را برره دسررت گرفترره عضررو بلکرره رئرريس محافررل 

شوند و علي الردوام بره تنظريم متحرد المالهراي جعلري پرر روحاني )با شيطاني( مي

لوحران واليرات و کرار را بره جرائي تخرديش اذهران سرادهاز دروغ مش ولند برراي 

خواهنرد برار بهائيرت را از دوش انرد کره اشخاصري کره چيرز فهميرده و مريرسانيده

کننرد کشانند بره محفرل خرود و آنهرا را تهديرد مريخود بياندازند شبانه ايشان را مي

د شود از معرفي ايشان صرف نظر کررد بلکره بايرد گفرت ملرت حرق دارالبته نمي

که از رؤساي مافوقشان تقاضا کند که اينها با آن حقوقهراي گرزاف بلکره برا هريچ 

مقدار از حقوق در ادارات نپذيرد مگر آن که بهائيت خود را انکار و به بطرالن 

 [ .  1آن اقرار کنند. ]

 ي بعد از هشت سال سير در  چنانکه جناب آقاي آقا شيخ صالا مراغه
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يت و احراز مقامات مهمه که يو وقت مبلرغ برود اواخرر منشري محفرل وادي بهائ

ي کشف الخيل چون نظائر منردرجات آن را بره روحاني مراغه و پس از مطالعه

ي ايشران را بره درود ي مفسرد تکارانرهچشم خود ديده بود کامال بيدار شده حروزه

عضرري از گفررت و اسررالميت خررود را اعررالن داد و حترري )ايقرراظ( ايشرران نيررز در ب

جرائررد مرکررز در  شررد در حررالتي کرره ايررن شررخص داخررل شرر ل رسررمي و ادارات 

دولتي هم نبود پس چه خواهد شد اگر بعضي ديگر هرم از حرال دوروئري بيررون 

آمده يو طرفي خرود را ابرراز دارنرد؟ و برا اينکره هرر بهرائي کره در اداره پسرت 

برراي وارد کرردن  است به کرات خيانرت قرانوني او را يافتره و اطرالع داريرم کره

ايرد معهرذا از آن کتب بهائي و از ميان بردن کتب ضد بهائي چه قاچاقهائي کررده

بابت سخني. نگفته همين قردر منتظرريم همران قسرمي کره وزيرر محتررم ماليره کره 

ي خرردايش پاينررده دارد برردون مالحظررره چنرردين تررن از آن عناصرررر... را از اداره

ن بود( وزير محترم پسرت و تلگرراف هرم ارزاق اخرا  فرمود )ولو به هر عنوا

ي خرود که در واقع حافظ ناموس مملکتند دست بعضي از اين نفوس را از اداره

کوتاه کننرد و يرا سرند کتبري از ايشران گرفتره تبرئره ايشران را علنري فرماينرد و مرا 

شخصا براي نشر آن حاضريم چنانکه در نشر مراسالت ديگرران يعنري آنهرا کره 

انرررد مبرررادرت نمررروده و بيررردار و برررر روحيرررات بهرررائي آگررراه شرررده در ايرررن دو سررراله

 نمائيم.  مي

اينو يکي از آن اشخاص شيخ صرالا مبلرغ سرابق و ميررزا صرالا خران عکراس 

امروز است که از مراغه چندين مراسله با چند قطعره عکرس خرويش فرسرتاده و 

ابق برا شرود. و محرض ايرن کره در تطردر اينجا يکي از آنها براي نمونه در  مي

ي ي اختالف ديده نشود حتي تاريخ و امضا و القاب هم که پسنديدهاصل آن نقطه

 کنم طابق النعل بالنعلمن نيست باز در  مي

 ي ميرزا صالا مراغه مراسله

تهررران حضررور مبررارک حضرررت مسررتطاب اجررل اکرررم عررالي و  1306آذر  30

آيتري تفتري دام اجاللره خادم حقيقي عالم انساني آقراي آقرا ميررزا عبدالحسرين خران 

 مشرف باد.  



دارد کره چنردي روحي فداک پس از تقديم مراسم ارادت و خلوص معرروض مري

ي اهررل بهررا برره شرررح حرراالت حضرررتعالي سررابقه رسررانيده و قبررل در ميرران حرروزه

ور وفائي و نقض عهرد را شرنيدم ولري دائمرا در فکرر و خيرال غوطرهنسبت به بي

شخصري  اي اسرت برديع کرهبودم که خدايا اين چه امري است غريب و چه مسئله

 چون حضرت  

  

 [ 139] صفحه 

  

ايشرران برردين نرروع کنرراره جرروئي نمايررد و تبررري جويررد برراز برره لرروح شرررق و غرررب 

خوانردم و رجوع کرده )و اخبرار قبرل الوقروع را در لروح آقرا ميررزا آقرا خران مري

ايرد نظريه اين بود که آن حضرت حقيقتا به سبب عدم تمکين به امر مطرود شده

ي جواب مبلغ بهائي نائل گرديده شرحي از بيانرات حضررت هبعد به زيارت مقال

ي کشرف زاده سلمه هللا تعالي امعان نموده در ضمن بشرارت طبرع رسرالهخالصي

اخيرررا برره  -الحبررل را نيررز مالحظرره کرررده منتظررر زيررارت کترراب مزبررور گرديررد 

ي دعاة پروتستانها که يو نسخه آورده بودند مالحظه شرد بعرد يرو شرب واسطه

غرضانه تالوت نمود اگر چره تروانم ول الي آخر در نهايت تمعن و تدقيق بياز ا

گفت در ذائقه دل و جان چندان حالوتي بخشيد که در عرض اين هشت سال کره 

ام ولي با وجود اين نظر بره مراترب ام همچو حظي نبردهدر عالم بهائيت قدم زده

در ايررن ضررمن يررو ي خررويش اسررتوار مانررد ي راسررخهديگررر کرررده بررار در عقيررده

نسخه از طهران طلبيده در بين مسافرتي قريرب بره دو مراه بقراط خرالي از ايشران 

رفترره بررا فکررري صرراف تفکررر نمرروده و مطالررب مررذکوره را برره نظررر آورد در ايررن 

اواخر که مراجعت بره وطرن مرألوف شرد بره زيرارت چراپ دويرم کشرف الحبرل برا 

[  و در عررض چنرد 1ده ]ي حقيقرت( موفرق شري آخري موسروم )بره بارقرهرساله

روز مفصال و تکميال مطالعره نمرود )و بره زيرارت جلرد ثراني نيرز منتظرر اسرت( 

لهذا خود الزم دانستم که بر عکرس فحشرهاي شرخص همرداني )کره هريچ نداننرد و 

[  بنررده تصررديق خررود را در 2مثررل ال ريررق برره يتشرربث بکررل الحشرريش نمرروده( ]

و امتنان را از اين خدمت به  حضور مبارک شما عرضه داشته و مراتب تشکر



ي حضرررات مفيرردتر اسررت تقررديم داشررته و تقررديس عررالم انسررانيت کرره از تشررريعيه

نمايرد و دسرتور و نمايم و در ضرمن محرض معرفري خرود شررحي عررض مريمي

 طلبد.  کسب تکليف مي

)بنده اسمم صالا ش لم عکاسي سجلم اقتصاد از اهل مراغره و در ميران بهائيران 

به تصديق مزخرفات و ترهرات حضررات  1339قب بوده در سنه شيخ صالا مل

نمرود براالخره رعايتي را گذاشته و تبليغ ميگول خورده و با ابوي خود کمال بي

به ضرب و شرتم و حربس مبرتال گرديرده در اواخرر سرنه مرذکوره مترواري گرديرد 

يررزا )ولو حي نيز به افتخار بنده رسيد( در تبريز چند روزي اقامرت نمرود آقرا م

 علي بنکدار تبريزي که شخص عالم و فاضل بود )و اخيرا حضرات  
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را بدرود گفته در مياندوآب به رحمت ايزدي پيوسته( بنده را قدري مذمت نمود 

و انرردرز گفررت کرره برگررردم اطاعررت پرردر کررنم بنررده برره غرررض حمررل نمرروده اعتنررا 

باشري را مالقرات کررده بره کريمنکردم تا قزوين آمده حاجي ميرزا موسري خران ح

خياطي مش ول شدم آقا سيد اسدهللا نيرز همران روزهرا وارد قرزوين شرد کره )تقري 

ام در موقع در  خواهرد [  )و بنده نيز شرحي با چشم ديده3تبريزي مرده بود( ]

 شد(  

بنده را به عنوان رفيرق و اسرتخدام و منشري برداشرت )ولري سرنم بيسرت و هشرت 

کررده و عرالوه عمامره داشرتم تقي در حق بنده مصداق پيدا نمريبود( يعني مسئله 

باري دوباره عودت به آذربايجان نموده ضماير نفوس گوسرفندان بهرا را ترا يرو 

درجه ملتفت شد که در سيستان بوديم وفرات )عبردالبها( واقرع شرد بعرد عرودت بره 

 قزوين و طهران شد که حضرت عالي حرکت و به حيفا عزيمرت فرمروده بوديرد

يو عکرس نيرز دارم کره روز مشرايعت برا حراجي امرين و امرين امرين و غيرر هرم 

ايد باري سالي در طهران اقامت کرده در حوالي گردش نموده مجددا برا برداشته

آقرراي سرريد اسرردهللا و صرربحي عزيمررت قررزوين و همرردان نمرروده مرردت چهررار مرراه بررا 



[  و آقرا ميررزا 4بودن آقا سيد شهاب فاراني روحيفرداه کره جرواني هشريار اسرت ]

[  5محمد خان پرتوي بوديم در آنجرا نيرز پررده از روي بعضري کارهرا برر افتراد ]

انشا  هللا به عنوان تاريخ نگارش خواهد يافت و فروغي مرد که خرر نيرز عرازم 

کررد و آقرا نمرود و فضرولي مري[  کره رقرص مري6کوي جانانش بود )حاال مرده ]

شت برا پرتروي بررفتم کره آقرا سريد اسردهللا سيد شهاب خوب مقاومت نمود بعد تا ر

سکته کرده به طهرران برگشرتم و نروکري )حراجي آقراي واعرظ( بره قرول )ميررزا 

طراز هللا( داشت برداشتم تفصيلي دارم کره شررحش موقرع ديگرر عررض خواهرد 

 شد بعد در طهران به محفل راجع به حرکت خود پيشنهادي داده به  
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ه ولري ترا امروزهرا در خرط بهائيرت معرروف و در محفرل روحراني آذربايجان آمد

منشي بوده و هستم پس از زيارت تأليف حضرتعالي چند روز است سرا با پردر 

مررتبط و برگشررت خررود را گفترره امررروز آقرراي ميرررزا حسررين آقرراي مجتهررد مراغرره 

ي ابوي تشريف خواهنرد آورد کره در تشررف بره اسرالم تردبيري سلمه هللا به خانه

ام الزم شررد کرره رده باشرريم چررون هنرروز اعررالن انحررراف خررود را برره بابيهررا نرردادهکرر

حضور مبارک عرضه دارم که مردارک هرر چره الزم اسرت بره دسرت آورم اگرر 

چرره کتررب آقررا سرريد اسرردهللا در تحويررل بنررده اسررت و چيزهررائي دارم کرره حضرررات 

اکبررر لرريانررد و عررالوه هفترراد تومرران پررول برره موجررب رسرريد خررود از ميرررزا عنديررده

ميالنرري )محررب السررلطان( طلبکررارم کرره آقررا سرريد اسرردهللا داده بررود الررواح ترکرري را 

چاپ کند بعدا که نشد در موقرع حرکرت حوالره بره بنرده نمروده بنرده نيرز در اوايرل 

[  7چند فقره به محفل نوشتم جرواب آمرد کره خرود ميالنري جرواب خواهرد نوشرت ]

ده معروق گذاشرتم امروزهرا مجرددا بنده نظرر بره روحرانيتي کره داشرتم تعقيرب نکرر

ام تا چه جواب برسد در هر حال بايد مساعدت فرمائيد کره وجره طلبکاري نموده

 مزبور وصول گردد.  

ديگر تقديم فدويت فاني را در حضور حضرت آقاي خالصي اگر تشريف داشرته 

 باشند بفرمائيد.  



طمع در آمده باشرد دارد که جلد ثاني کشف الحيل را اگر از در خاتمه متذکر مي

ارسال فرمائيد که چند نفر هم ممکرن اسرت اصرالح شرود کرذلو اگرر از کواکرب 

الدريه داشته باشيد يو جلد بنده طالبم آدرس محقق خودتان را معين فرمائيد کره 

من بعد به عرض عرايض مفتخر گردم آدرس بنده مراغه صالا عکاس اقتصاد 

 طالعات خود را در مقاله در  بنمايم.  قربان شما. اگر الزم باشد بنده نيز ا -

در ميان مکاتبات آقا سيد اسدهللا مکتوبي ار سرکار زيارت سواد آن را کره دليرل 

نمايررد تقررديم بررر عرردم بهررائي بررودن شررما و محقررق بررودن در همرره حررال را ثابررت مرري

 داشت گويا راجع به حاجي امين و مريد اوست. )انتهي(  
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 تذييل 

ي شخص همداني که در مکتوب فوق اشاره شده هر چند آقاي ميررزا اوال قضيه

دانرم کره راجرع بره حکريم همرداني يهرودي اند ولي چنرين مريصالا تصريا ننموده

نهاد بهائي نما يرا يکري از اعضراي فاميرل او باشرد. زيررا دو مراسرله برا امضراي 

ت يکرري برره امضرراي عوضرري و سياسررت ترکمرراني از همرردان برره مررن رسرريده اسرر

نورالدين و ديگر به امضاي شيخ علي عراقي به يو خط و با دو عنوان که برر 

سر هم جز فحش و هرزگي چيزي در آن نيست. مثال در يکي از آن دو مراسله 

ي کشف الحيل فوري رفتم به تفت و تحقيرق کرردم و نويسد که پس از مطالعهمي

 دانستم  
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ي ديگرر نوشرته اسرت علري الررغم زاده هسرتيد و... امرا در مراسرلهکه شما حرام 

ي )کشرف الحيرل( يقرين برر حقيقرت شما من که شيخعلي عراقي هستيم از مطالعره



فرستم امر بهائي کرده بهائي شدم و اينو اين اشعار را در هجو تو ساخته و مي

م( نسربت داد تروان بره شريخعلي )موهرواند کره ايرن اشرعار را نمريو گويا بعد گفته

لهذا در ظهرر آن ورقره دوبراره نوشرته اسرت کره ايرن اشرعار را طفرل هشرت سراله 

 ساخته است!؟  

ي احمقانرره هررر چنررد دانسررتم از طرررف ي ايررن دو مراسررلهامررا بنررده پررس از مطالعرره

حکيم... و فاميل اوست ولي خواستم مدرک صحيحي بدست آورم لرذا بره وسرائل 

چه که الحمرد هلل در تمرام نقراط وسرائلي در دسرت مقتضيه در مقام تحقيق بر آمدم 

داريررم و تشررکيل ضررد بهررائي هررم مثررل تشررکيالت خودشرران يعنرري داراي دو وجهرره 

ي مرذکور از همران موجود است خالصه کتبا خبر رسيد که اشرعار و دو مراسرله

ي يهرودي کاشراني اسرحق کره نرام حکيم حافظ... است با کمو برادر ربيع متحده

 ين ساخته و برادر يعقوب متحده است که در کرمانشاه کشته شد.  خود را نور الد

لهررذا مکترروبي نصرريحت آميررز برره او نوشررتم و محررض خررالي نبررودن عريضرره چنررد 

ي شعري هم به امضراي )شريخ محمرد اردبيلري( لفرا بررايش فرسرتادم و بره فاصرله

 يو هفته از حکيم جهود جواب رسيد مبني بر تحاشي از اينکه آن دو مراسله و

 اشعار از طرف ما نبوده و خبري از آن نداريم!!  

در حالتي که اين مراسله سوم ثابت کرد که آنها از او بوده زيرا اين هم عينا بره 

همان خط نوشته شده و اگر اين جواب را ننوشته بود راه انکار بهتر برايش باز 

د بود ولي چرون حضررات خودشران مميرز نيسرتند گمران دارنرد کره همره کرس ماننر

خودشان خط و کالم و حق و باطل و ساير شئون اجتمراعي و عقالنري را از هرم 

 تميز نداده هر شتر گاو پلنگي را مانند مذهب مورد قبول خود قرار خواهد داد.  

مجمررال در جرروابش نوشررتم عررذر شررما را برره مفرراد اينکرره )العررذر عنررد کرررام النرراس 

ار را هررم انتشررار پررذيرم و محررض حفررظ شررخص و آبررروي شررما اشررعمقبررول( مرري

دهرم ولري بدانيرد کره خرط اخيرر هرم برا همران قلرم نوشرته شرده اسرت کره آن در نمي

ي آقررا ميرررزا صررالا معلرروم ي قبررل نگررارش يافترره بررود اکنررون از مراسررلهمراسررله

آاليرد شود که آن دشنامهاي بسيار وقيا که هيچ اراذلي هم بدان قلرم بردان نمريمي

اري از نقاط رفته است در اين صورت ما حرق متحد المالي بوده است که به بسي

 داشتيم که عينا  
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ي يهرودي سرر شود کره از قريحرهاشعار آن يهودي را که از بوي بدش معلوم مي

ي جوابهاي آبردار شريخ محمرد اردبيلري در  و زده است با مراسالتش به ضميمه

فقرط برراي اينکره يرو  نشر نمائيم ولري براز هرم عصرمت قلمري را از دسرت نرداده

گرروئيم اشررعار آن يهررودي روزي اگررر حضرررات بخواهنررد منکررر شرروند نتواننررد مرري

 شود.  چنين شروع مي

  

  دارم حکايت از شخص تفتي

  عبدالحسين است اوالد مفتي

  

 شود.  و اشعار اردبيلي در جواب او چنين شروع مي

  

  اي صبا رو به جانب همدان

  دانپس برون آر نامه از چم

  

دانم که اينها دستوراتي است از مرکز و حتي آثار قلم خودشوقي هم آري من مي

دهم کره ايم از مشتقات جعلي و جعلي شيرين زباني کرده است ولي تذکر ميديده

از بس اين مکروبهاي عالم اجتماع در زير پرده در هجرو هرر کرس حتري نسربت 

و منشراآت مزخررف کره  ي روحانيه و جسرمانيه اشرعاربه مقامات عاليه و مقدسه

حترري از لطافررت ادبرري هررم بررر کنررار و چررون کلمررات اراذلررين گررذر و بررازار اسررت 

اند و کسي پيدا نشده است کره آنهرا را از پررده بيررون آورد و در معررض ساخته



نمايش عمومي گذارد تا مردم بفهمند که اين صلا جويان قرن بيستم و مهذبين و 

ستند اين اسرت کره آنهرا جرري و جسرور شرده داراي چه اخالقي ه -مربيان! بشر 

انرد و انشرا  هللا بنرده در صرددم کره تمرام اشرعاري کره از اين رويره را امترداد داده

چهررار سررال قبررل برره ايررن طرررف از شررعراي مهمررل گرروئي از قبيررل فرررات بهررائي و 

ي آيترري و امثالرره صررادر شررده يررا بعضرري قطعررات کرره در جررواب ايشرران از قريحرره

ي ا چون قوامي و وسام و امثالهما صادر شده در مجموعرهبعضي ديگر از شعر

[  باري در مقابل قومي که اين اسرت نمونره ادب و معرارف 8طبع و نشر نمايم ]

ايشان و با وجود اين همه خروف و تررس کره دارنرد ايرن طرور بره جراي پرداخرت 

م نمايند نبايد اهرل علرنکات علمي و جوابهاي متين به فحاشي بين قلم فرسائي مي

و ادب انتظار برند که بيش از اين نزاکت به کار رود و در کشرف حرال و مقرال 

ايشرران اديبانرره سررخن گفترره شررود زيرررا هررر کررس را ليرراقتي اسررت و هررر قررومي را 

حوصررله و طرراقتي. ولرري ايررن بشررارتي اسررت بررراي مسررلمين کرره بسرراط بهائيررت برره 

خاصري مثرل طوري خالي از اهل علم و قلرم شرده کره زمرام خامره را بره دسرت اش

انرد زيررا ميررزا محمرود زرقراني کره حکيم رحيم و اسحق يهودي و امثال او داده

 در جلد اول  
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ذکرش گذشت دو ماه قبل در رشت عمرش سپري گشت و سيد مهدي گلپايگراني 

مند به اين مرذهب نبرود دانم عقيدهخواهرزاده ميرزا ابوالفضل هم با اينکه من مي

ام در عشق آباد مرحوم شرده فروغري دروغري هرم مررده و فقط مزدور بود شنيده

رم خرود را کنرار دانرد چره خبرر اسرت و اميردوااست بهادر شيرازي هم خوب مري

ي ديگري هم ندارند اين است که نوبت يهوديها رسريده اسرت کشيده باشد نويسنده

انرد کره شروقي افنردي ام يعني از مصر در اين هفته به مرن نوشرتهو اگر چه شنيده

اند و آن )بنرده خردا( را )رازي( فرستاده است يو نفر نويسنده را از مصر برده

رش جروابي برر کشرف الحيرل بپرردازد يعنري هرر يا راضي کرده است کره بره نگرا

ي را که محفل حيفا جعل کرد او انشرا نمايرد و براز برراي تخرديش اذهران و مسئله



ي را اخترراع و منتشرر کننرد ولري گمران نردارم هاي تازهنگهداري گوسفندان حيله

ي حررالش در نررزد آن شررخص راضرري شررود برره ايررن کررار و اگررر راضرري شررد سررابقه

گاشررت بعررون هللا تعررالي عجالررة قصرراص قبررل از جنايررت جررايز ماسررت و خررواهيم ن

نيسررت و آن شررخص هررم هرريچ گرراه در بسرراط حضرررات نبرروده بلکرره هررم مرردتي در 

ورزيد و خالصه اين که به هيچ وجه خبري از عالم بهائيرت مصر خصومت مي

ندارد و اگر خبري بنگارد ولو به امضاي عوضري جعرل و القرا اسرت و براالخره 

 -لمرامور معرذور عجالرة )ايرن زمران بگرذار ترا وقرت دگرر( ثانيرا مزدور اسرت و ا

الوقروع؟ کره در مراسرله آقرا ميررزا صرالا اشراره شرده ايرن  -راجع به اخبار قبرل 

است. ميرزا عزيز هللا خان ورقارا عبدالبها وعرده داده برود کره دختررم را بره ترو 

کررده  دهرم و او از هرر جرا ممکرن برود ثروتري مشرروع يرا نامشرروع تحصريلمي

خود را اليق مقام دامادي افندي ديده چندين سفر به عکرا و حيفرا رفرت و در هرر 

سفري عذري آوردند و او را مأيوس کردند تا آنکه آن دختر را )منور خانم( بره 

ميرزا احمد يزدي دادند که هنرال قونسول پرتسعيد بود و او را بره ايرن وصرلت 

دو کررامال برره جررائي نرسرريده و  هررا بررود کرره هررراميرردها و حضرررات را نيررز طمررع

ي حاصل نگرديده اما ميرزا عزيز هللا خان را چشم آز کما کان باز برود و نتيجه

پررس از نوميرردي از وصررال منررور خررانم سرري و پررن  سرراله دنرردان طمررع برره جمررال 

انگيررز خررانم هفررده سرراله کوبيررد )يعنرري خررواهر شرروقي افنرردي کرره در عکررس روح

اول در  شررد( و چررون افنرردي رسررمش نبررود  کروپرري عائلرره عبرراس افنرردي در جلررد

حتي المقدور کسي را از خود دور و مهجور سازد لذا چندين سرال هرم او را برر 

هراي غيرر منجرر پرداخرت ترا سرال آخرر سر اين دخترر معطرل سراخت و بره وعرده

عمرر افنردي کره ورقرا زاده براز سررفري بره خارجره کررده اول در اروپرا بره عررال  

 ن اطمينان يافت به کوي محبوب يا محبوبه شتافت و  ي خود پرداخت و چوحمله
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افندي خانم را اجازه داد که يکي دو سه روز در سرفر برا او همردم باشرد قضرا را 

ي ورقرازاده برر اثرر عشرق اعراده شرد هاي شربانه و روزانره حملرهدر آن معاشرت



ز مصرر بره جرد خرويش دختر که اساسا هم مايل بره او نبرود ايرن را بهانره کررده ا

نوشت که ورقازاده مريض است و باالخره جواب نوميردي را گوشرزدش کردنرد 

و او با حالت يأس و افسردگي به ايران برگشت و طبعا چنرين کسري اگرر جروهر 

شررود. و يررا برره قررول خودشرران در ايمرران يررا بالهررت هررم باشررد متزلررزل يررا آگرراه مرري

[  هرم 9راض سريد مهردي اسرم هللا ]افتد! چنانکه گويند اعرراض و اعترامتحان مي

انرد و بره ايرن مبني بر اين بوده که دختر افندي را برراي پسررش خواسرته و نرداده

واسطه از اين آئين برگشته و رديه نوشته است و همچنين شعاع هللا پسرر ميررزا 

گفتند طمرع در يکري از دخترر عموهراي خرود داشرته و بره او محمدعلي بها را مي

لتي کره مرن برر عکرس ايرن از اشرخاص صرحيا القرول کره از تبعره اند در حانداده

خواستند دختر بشعاع هللا بدهنرد و او عباس افندي ه بودند شنيدم که حضرات مي

قبول نکرده به امريکا رفت و زن غربري يرا مترسرهاي امريکرائي را برراي خرود 

ديني تر ديد و به اين واسطه افندي او را غضب کرد و نسبت نقص يا بيمناسب

العراده خوشرکل اسرت و تر باشد زيررا شرعاع هللا فروقبه او داد و گويا اين صحيا

ي گذرانش در امريکا همين جمال و خوشگلي اوست و شوقي افنردي هرم سرمايه

ي جمررال را برره کررار برررد و دايررم در تررالش اسررت کرره بررراي تررأمين معرراش سرررمايه

اسرت زيررا نره جمرالش بره دختر مليونري از اروپا بگيرد ولي هنوز موفق نشرده 

کنرد خالصره رسد و نه قناعتش در درجرات متوسرط پابنرد مريي شعاع هللا ميپايه

انرد کره بهترر اسرت حرفهاي ديگري هم راجع بره شرعاع هللا و دخترر عمرويش زده

ي ناگفته بماند چره کره ايرن حرفهرا نسربت بره آن خانردان عصرمت!! حرفهراي ترازه

کره مرا قصرد بردگوئي داريرم پرس )ايرن سرخن نيست ولي مردم گمان خواهند کررد 

ناگفته ماند بهتر است( و نيز يکي از دامادهاي ميرزا جرالل اصرفهاني هرم چرون 

پدر و عمش در اين راه کشرته گشرته بودنرد افنردي دختررش را بره او وعرده داد و 

بعررد پشرريمان شررد و چنررد دفعرره خواسررت او را جررواب کنررد ولرري از اعررراض او 

دختررر را برره او داد. خالصرره چررون افنرردي در امثررال ايررن انديشررناک شررد و عاقبررت 

قضايا ورزيده شده و خبر هم از باطن کار خود داشت. پس از حرکت ورقازاده 

 العاده نگران بود که شايد او بر  با حال نوميدي فوق
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گرردد و اعررراض او اسرباب خرابرري باشررد و او هرم حرفهررائي در عرررض راه زده 

رش به ايران رسيد ولدي الورود به طهرران هرم خرويش را از اهرل بهرا بود و خب

ي بهائيررران طهرررران و عکرررا و کررررد و همرررهکنرررار گرفرررت و کمترررر معاشررررت مررري

مصريقين داشتند که او ديگر در اين بساط نخواهد ماند اين بود که افندي حسرب 

ه کرررد و بررالمعمررول کرره در ايررن گونرره مرروارد روي قلررم را برره جاهرراي ديگررر مرري

ي وحي يا واهي برکشيد نمود خامهلحنهاي عمومي حرفهائي گوشزد اتباعش مي

وفايرراني در و خطابرراتي برره احبرراي شرررق و غرررب نمررود کرره امتحرران شررديد و برري

 ي امر زنند و غرض ورزي نمايند... الخ  کمينند که تيشه بر ريشه

نظريررات ي بلنررد سرراخت و ي انررداخت و زمزمررهايررن لرروح در بررين بهائيرران همهمرره

ايشان را تأييد کرد که حتمرا مشرار بره ايرن اشرارات ورقرازاده اسرت ال غيرر ولري 

چون مصرح نبود جرئت نداشتند که واضحا بگويند و تنفر سري خود را اظهار 

کنند از آن طرف ورقازاده ترسيده چه که افندي جور غريبي گوسفندان خرود را 

ع تربيت او تربيت سياسري داند که نوتربيت کرده بود و هر شخص بصيري مي

گفرت کره برا دوسرت و دشرمن نوشرت و مرياست نه روحاني زيرا در همه جرا مري

جرو و مهربران باشريد ولري عمرال برا مخرالفين داخلري خرود بره شردتي عرداوت صلا

آمرد. و اگرر کرار ورزيد که به هر قسمي ممکن برود درصردد اعردامش برر مريمي

ورد حمله و شاخ زدن گوسفندان ديگر ديگر ممکن نبود به لطائف الحيل او را م

داد که به طوري او را هو کننرد کره نره در ميران خودشران آبروئري خود قرار مي

دريرد اش مريي اسالمي و از اين بود که اگر کسري پرردهداشته باشد نه در جامعه

بررررد. چنانکررره اخيررررا ميررررزا حسرررن و راه بررره جرررائي نداشرررت بپرتسرررانها پنررراه مررري

مبل ررين حضررررات بررود در اسرررالمبول از بهائيرران برگشرررت و زاده کررره از صررادق

گوينررد پرتسررتان شررده و ايررن را هنرروز يقررين برگشررتن او را يقررين دارم ولرري مرري

ام اکنون مناسب است او را در اين عکس بشناسيد و برويم بر سر مطلرب نکرده

لرروح شرررق و غرررب ورقررازاده و عجررب اسررت کرره افنرردي عموزادگرران خررود را 

کند که )يکي خرادم کليسرا شرده و ديگرري همردم ترسرا شماتت مي)پسرهاي ازل( 

يکرري وقررف شرررابخانه و ديگررري خررادم بتخانرره( در حررالتي کرره ايررن منحصررر برره 

عموزادگانش نيست و از فاميل خودش هم هر کدام به اروپا و امريکا رفتند جز 



شناسرم خدمت بتخانه و توليرت شررابخانه کراري ندارنرد. السراعه آنچره را مرن مري

انرد و برر بيش از پنجاه نفرند که از بهائيرت گريختره و بره دامرن مسريحيت آويختره

 روي همين اصل بود که آواره را هم قياس بر  
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دادنرد کره او برا پرتسرتانها متحرد اسرت و حرال آنها کرده خرود بره خرود انتشرار مري

ين بساط بگريرزد آنکه تنها کسي که در مدت هشتاد سال موفق شده است که از ا

و به کسي نياويزد و معتمد بر نفرس خرود و متکرل برر خرداي خرويش باشرد آواره 

بوده است و هر کس که بعد از آواره بيايد و به او اقتردا نمايرد واال ترا او ايرن در 

شردند يرا نراقض يرا پرتسرتان يرا مترواري را نگشود متنفرين از بهائيت يا ازلي مي

و اين منتها آرزوي حضرات بود که کسي به اسرالم در بلدان و مجهول التکليف 

 بر نگردد و گوش بازي براي سخنان خود نيابد.  
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هراي دينيره چنردي دعروت ي خود بهائيان از حوزهآري مرا هم به سعي و دسيسه

 کردند و در جواب همه اين رباعي را گفتم  

 رباعي  

  

  يا رب مگر اين دل من آهو بره است

  ي هر که در تصرف بره استکش ديده

  



  هر کس به خيال خود تصرف کندش

  اما به خدا هنوز هم باکره است

  

و نيز راجع به پرتستان شدن و برگشتن لبيب مبلغ زاده شررحي دارم کره عجالرة 

دانست اگرر در مجال ذکرش ندارم باري سخن در اين بود که ورقازاده چون مي

دانرم بره چره قسرم دچار رن  و غصره خواهرد شرد لهرذا نمري ميان اهل بها هو شود

دانم که نزد خودم در همان ايام بنرا کررد از خرود افندي را قانع کرد. اين قدر مي

دفرراع کررردن کرره مررن تزلزلرري نرردارم و احبرراب چرررا اينقرردر بررد گماننررد و برراالخره 

و ميررزا  اشخاص را با خود هراه کرد تا بتواند از قلرم عبردالبها جلروگيري نمايرد

آقاخان قائم مقامي يا به صرافت طبع خود يا به خواهش ورقازاده کتبرا از افنردي 

وفايان کيسرت و چيسرت و خالصره ايرن کره سؤال کرد که آيا مراد شما از اين بي

ي خرودت آبراد کرن لهرذا لروح ديگرري در جرواب قرائم مقرامي کار را خراب کررده

ي از احبررا تعبيررر نکنيررد زيرررا ايررن وفايرران( را در حررق احرردي )برريرسرريد کرره کلمرره

خالصه افندي با  -اخبار قبل الوقوع است! وقتي بيايد که مصداق آن ظاهر شود 

گلي روي مهتراب ماليرد  -ي ديرين خود که شصت سال مشق کرده بود اين شيوه

و رسرروائي را در الفرراظ سرره پهلررو مسررتور داشررته و ورقررازاده نيررز از ايررن لرروح 

ي خرود را حاشرا نمرود و محکرم بره دامرن بهائيران چسربيد کره هااستفاده کرده گفته

ام برراز در خررواهر شرروقي افنرردي طمررع دارد در هنرروز هررم چسرربيده اسررت و شررنيده

داند آن خانم تاکنون چندين نامزد عوض کرده. يو وقت نيرافنردي حالتي که مي

خواهرد [  در مصر مدعي بود که اين دختر نامزد من است و مررا مري10افنان ]

سابقه هم نبوده اسرت. وقرت ديگرر در خار  هم تحقيق کردم ديدم اين سخن بي و

ي اين کار ميرزا احمرد او را به محمد حسن ميرزاي قاجار وعده دادند و واسطه

 يزدي قونسول پرت سعيد بود که او را  
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انگيرز را ارائرره چسربانيد و عکرس روحکررد و نبيرل الدولره را بره او مريتبليرع مري

دانرم روزگرار دانم برد يرا نره؟ ايرن قردر مريداد که شايد دلش را ببرد ولي نميمي

قاجررار برره آنجاهررا نرسرريد کرره ايررن گونرره وصررلتها صررورت بگيررر و يررا مالقرراتي کرره 

زل آقاجان محالتي انجرام داد و شوقي افندي در سويس با برادر مشار اليه در من

سراخت نتيجره بدهرد و ي بعضي مقاصد و مفاسد را در آن مالقات محکرم مريپايه

اش روحري افنردي گذاردنرد و آنهرار ا اخيرا دست آن دختر را در دست پسر خاله

هاي فرانسه اسمش دختر اسرت )ترا به اروپا فرستادند ولي هنوز مانند مادمو ازل

در نظرر آيرد( خالصره موضروع لروح شررق و غررب برود کره که قبول افتد و چه 

چون اخبار بعد الوقوع مبردل بره اخبرار قبرل الوقروع شرد پيوسرته اهرل بهرا منتظرر 

شود که اين خبرر را بره او بچسربانند و وفائي را که ظاهر ميبودند ببينند آثار بي

چهرار  درست معجزه بسازند تا آنکه اين اخبرار الحمردهلل بگرردن آواره برار شرد و

سررال اسررت بررين بهائيرران منتشررر اسررت کرره عجررب اخبرراري بررود ولرري برره جرران آقرراي 

ي آن از ترررس خررودش محررب السررلطان و يزدانرري و عالئرري و ارجمنررد کرره گوينررده

کنايه به ورقازاده زده بود و همين که ديد او از ميدان در رفت غنيمت شرمرد و 

اال افنردي کره سرهل اسرت اين اخبار بعد الوقوع را مبدل به قبرل الوقروع سراخت و

ي بره آن خلروص ترا ايرن درجره پدر افندي هم بو نکرده بود که يو روزي آواره

ايم که معجزات اين امرر کرال برر اثرر افتضراحات مخالف شود و ما به کرات گفته

آوري اسرررت کررره مگرررر محرررب گوئيهرررا همررره پسرررگوئيهاي خنررردهواقرررع شرررده و پررريش

 کنند يا بالعکس.  السلطانها بگويند و حاجي امينها باور 

  

 گوش باز و چشم باز و اين عما 

 حيرتم از چشم بندي خدا 

  

راجررع برره مکترروبي کرره آقررا ميرررزا صررالا از آثررار قلررم بنررده )آواره( در  -رابعررا 

انررد تررا خررودم برردانم کرره آن نوشررتجات آقررا سرريد اسرردهللا يافترره و سررواد آن را فرسررتاده

ام مجاهرد و محقرق بروده نوشرتهمقام ميروزي که اين مراسله را به آن مبلغ عالي

 ام!  ي اين بساط نبودهو دلتاخته



کنم کره خودانه از خامه صادر شده و حاليه خودم تعجب ميعبارتي که بي -بلي 

 ام اين است  چرا اين طور در آن روز به يو مبلغ رسمي بهائي خطائب کرده

ام و ات را اختيار کردهام نه ب ض. نه جانب ارادباري بنده نه طرف حب بوده»

ي اجمررال مانررده و حررد وسررط را گرفترره ارادترري لهررذا کفررر و ايمررانم در بوتررهنرره برري

ي خفررا در آيررد و برره صررورت ايمرران ديگررر تررا کرري ايررن جررن انررس شررود و از پرررده

 صرف يا کفر مطلق جلوه کند ولي اميدوارم باز هم کافر باشم نه  
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ترر دارم ترا ايمراني کره بره مؤمن زيرا بنده کفري را که با فهم قررين باشرد دوسرت

 احمق همدم گردد.  

دار در ام يرو پيرراهن چررک يرا جروراب وصرلهاگر چه ايرن روزهرا خيرال کررده

ئي از ايمان بره ظاهر به عنوان خريد و در باطن براي استبراک بگيرم تا رايحه

 پير بگذارد.  يمشامم برسد ولي اگر نفس سرکش ب

باري برادر اين پيش آمدهاي مذکور مذکوره اسرباب تنبره و بيرداري اسرت برراي 

دانرد و نکرنم کراري کره فهمرد و مريخودمان تا بردانيم کره همره کرس همره چيرز مري

زن خرفي هم مقدس و کنند و يقين بدانيم که اگر خود را نزديو پيرهديگران مي

ايرن رفترار در هرر لبراس باشرد آشرکار  بزرگوار و متبررک شرمرديم عاقبرت سرو 

 گردد.  مي

پوشيده نماند که اين کنايات در ظاهر به حاجي امين است که طرف رقابت سريد 

ي هرر دوي ايشران برود ولري در اسدهللا بود بره واسرطه ريرش سرفيدي کره سررمايه

خررورد چرره کرره حرراجي امررين ابترردا پيررراهن برراطن برره ميرررزا خرردا و پسرررش بررر مرري

گرفرت ولري همرين فروخت و پول مريقطعه قطعه به گوسفندان مي چرک آنها را

حاجي آقا پيراهن و جوراب خودتران هرم »گفتند گو به او ميکه چاپلوسهاي تملق

فروري « ايردمتبرک است زيرا شما هم در اين امر کمتر از رؤسا خردمت نکررده

در دار خرود را گرفرت و عمامره و جروراب و پيرراهن وصرلهاين را به ريش مري



گذاشت و باالخره اعتراض من در آن روز به صردر و ذيرل هرر معرض بيع مي

کرده است و جاي تعجب است که ايرن گونره کلمرات در آن موقرع دو برخورد مي

شدند يا صالحشان نبود که بفهمنرد و ترا زده است و باز ملتفت نمياز قلم سر مي

داشرتند و ز دست برر نمريخودم علني به قوه ت ير خود را از ايشان جدا نکردم با

تر اين که نا کشف الحيل نشر نشده بود در مدت سه سال هرر جرا رسريدند عجيب

گفتند کناره جوئي آواره مبني بر حکمت و سياستي اسرت کره دسرتور آن را ولري 

انررد و هرگررز ممکررن نيسررت آواره برگررردد ولرري پررس از نشررر امررر! )شرروقي( داده

واره را بيرون کرديم و او سر قدر خواست گويند که ما آکشف الحيل گفته و مي

 بر گردد و توبه کند قبولش نکرديم!  

راجع به عکسي که آقا ميرزا صالا اشاره نموده که هنگام حرکرت ايرن  -خامسا 

شرود و برر ي بعرد در  مريآواره از طهران گرفته شده اينو عرين آن در صرفحه

در طهران بلکه در همره ي بهائي رود که راجع به عدهسبيل مقدمه معروض مي

شرود جا بقدري شايعات دروغ در سر زبانها بوده و هست کره انسران متحيرر مري

چه باعث شده است که يرو برر هرزار و يرو برر دو هرزار و سره هرزار ترا صرد 

هررزار دروغ منتشررر گشررته و ايررن دروغ برره طرروري در تمررام طبقررات خلررق مررؤثر 

 افتاده که حتي من  
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ايررد دروغ اسررت ولرري م برره مخررالفين بهائيررت هررم بفهمررانم کرره آنچرره شررنيدهنتوانسررت

کنم که حق دارند هم بهائيان و هرم مسرلمين کره عرده را بريش از اينهرا تصديق مي

ي کذب کرده است برراي بدانند زيرا سالها است قلمها و دستهائي تعمد بر اشاعه

کند و حتري مرن کره  اينکه ملت را مرعوب نمايد و اين مذهب را مرغوب قلمداد

ي تاريخ و متخصص در هر چيزشان بودم تا پس از مرب عباس افندي نويسنده

دانستم چه خبر است. بلي يکدفعه در اواخرر مرن از هيئرت نظرار طهرران در نمي

انتخاباتشان بودم و ششصد رأي گرفته شد ولي بعد معلوم شد که تقريبرا دويسرت 

هران بره اقرراف ار رعايراتي کره بهرائي هرم و پنجاه رأي آن تقلبي بروده يعنري از د



ي اند گرفته شده يا از خود طهران هر کسي از دوست و آشناي خرود ورقرهنبوده

رأي گرفته و مضرحو اسرت کره سرال گذشرته آرائري از صرندوق بهائيران بيررون 

کشرريد و محفررل روحرراني انتخرراب آمررد کرره يکرري نوشررته آيررا هنرروز هررم خجالررت نمرري

دهيد؟ يکري شما مانده است که به وجود خود خاتمه نميکنيد؟ ديگر چه براي مي

اسامي زنان بدکار نوشته برود يکري اسرامي مخرالفين بهرائي را قلمرداد کررده بروده 

 ديگري اسم سيد قانون و امثال او را نوشته بود.  

خالصه اينکه معلوم شد آرائي کره داده شرده نصرف آن از کسراني بروده اسرت کره 

و صررورتا بررراي بعضرري مقاصررد موافررق و مؤالررف جرردا بررا ايررن مررذهب مخررالف 

 اند.  بوده

ي شررود و برراز عرردهمجمررال بررا ايررن ترتيررب رأي وارد صررندوق محفررل روحرراني مرري

آرا  نيز به آن کمي بود کره اشراره شرد و براالخره ثابرت شرده اسرت کره سيصرد و 

پنجاه نفر بهائي در ميران يرو کررور جمعيرت طهرران و توابرع آن وجرود دارد و 

اينهرا هرم حررف اسرت ولري فررض کنريم اينهرا صرحيا باشرد مرکرزي مثرل  باز در

ي عالم محل افتخار حضرات است اين است جمعيتشران و آن طهران که در همه

هم مرکب است از يهودي و زردشتي و دالل و حمال و فراش و سرپور و غيرره 

در  و در نتيجه به استثناي آن چند نفري که گتفيم رؤساي خود را اغفال کررده و

انررد بررا چنررد نفررر ديگررر کرره از تصررريا اسررامي گوشرره و کنررار ادارات جرراي گزيررده

ايشرران امسرراک نمرروديم مررابقي اشررخاص عرروام و مررردم گمنررامي هسررتند و هررر جررا 

شران حقيقرت بروده اسرت و نفروس مهمرهاند دروغ و بياشاره به نفوس مهمه کرده

ن عکرس عبرارت شروند و در واقرع ايرهمين اشخاصند که در اين عکرس ديرده مري

اسررت از تمررام بهائيرران طهررران در حررالتي کرره نصررف از همررين اشررخاص را هررم 

شناسم که باطنا عقيده ندارند و اگر بيست نفر از رؤساي اين قوم در طهرران مي

 کناره از اين مذهب کنند و يا  
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دستشرران از ادارات پسررت و تلگررراف )مثررل ارزاق( بريررده شررود مترردرجا مفاسررد 

ايشان خاتمه خواهد يافت )سفيدپوشي که افتخرارا براالي سرر آواره ايسرتاده همران 

 ايم(  احمد يزداني دورو و منافقي است که کرارا به ذکرش پرداخته

معلروم شرده و هرر ي همه بهائيان دنيا را که از سرو  تردبير شروقي افنردي اما عده

خواهد دوباره مانند پدرش حقه بزند و مخفي نمايد و بگويد بيش از اينها قدر مي

اش در دست است ما اگرر از روي شود زيرا مطلب کشف شده و قائمهاست نمي

آن قائمه حقيقت آن را بيان کنيم بدون شبهه دوست و دشرمن براور نخواهنرد کررد 

ند يا نکنرد احصرائيه صرحيحي کره در ايرن دو گوئيم خواه کسي باور کولي ما مي

ساله به دسرت آمرده عبرارت اسرت از پرن  هرزار و يکصرد و هشرتاد و نره نفرر در 

همه دنيا و اميدوارم که ريز هر قريه و بلد را آقاي نيکو در جلد دوم کتاب خود 

 بنويسد زيرا قائمه در نزد ايشان است و من چون خود داخل در  
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شروم همرين قردر عررض ام متعررض جزئيرات آن نمرييل اين احصرائيه برودهتحص

شررد احصررائيه گرفترره شررود زيرررا تررا حرردي کررنم کرره عبرراس افنرردي راضرري نمرريمرري

دانسررت خبررري نيسررت و ايررن گررزاف و احجرراف را خررودش برره گوشررها رسررانده مرري

است ولي شوقي افندي براور کررده برود کره اگرر بره مليرون و کررور نرسريده اقرال 

هزار نفرر مريرد در دنيرا خواهرد داشرت و پرس از آنکره از مرن پرسريد و مرن صد 

رسيد برايش نوشتم بعد معلروم شرد کره مرن هرم بريش از ي را که به نظرم ميعده

ام و معهذا افسرده شرد و گمران کررد اطرالع ام و زياد نوشتهدو برابر اشتباه کرده

ه من هرم گفتره برودم من ناقص است و از اطراف احصائيه خواست و ديد از آنچ

نصف بيرون آمده لذا مأيوس شرد و دمدمره و غررورش فررو نشسرت و گفرت ايرن 

امررر کرراري صررورت نررداده و خواسررت از خرردائي بابيهررا اسررتعفا دهررد و برررود در 

هرررائي کررره دارد تجرررارت کنرررد. ولررري سرررويس تجارتخانررره بررراز کنرررد و برررا اندوختررره

ا چيست آيا کسي پن  هزار اطرافيانش محکم گريبانش را گرفتند که اين فضوليه

 کند برود به تجارت.  ي شش دانه را رها ميمزرعه



انرد و چراره مگر نه پنجاه سال است از همين پن  هزار نفري کره همره برابي زاده

جز اين ندارند کره مرا را برراي خرود و خرود را برراي مرا نگاهدارنرد سرالي پنجراه 

 هزار تومان پول وصول شده.  

شررود و اگررر ده نفررر تومرران بدهنررد پنجرراه هررزار تومرران مرري هررر نفررري در سررال ده

شرود چنرين دکراني را کره دهند چگونره مريدهند ده نفر ديگر بيست تومان مينمي

سرمايه نفعش معلوم است مبدل به م ازه کرد که نفعش نامعلوم است باالخره بي

قبرول  او را راضي کردند بر اينکه يا خدا زاده باشرد ولري او گويرا بره ايرن شررط

کرده که مانع عيش و نوش او نشوند ترا سرالي نره مراه بررود در شرهرهاي خروش 

داننرد اش هرر نروع مريهوا و آزاد اروپا به عيش بپردازد و مرادر و عمره و خالره

سرر مريرردان را ببندنررد و پولشرران گرفترره برره ريششرران بخندنررد و سررالي سرره مرراه در 

نرد بالجملره برا ايرن شررايط زمستان که هواي حيفا خوب است بمانرد و خرداگري ک

آقازاده زير برار رفرت و اينرو شرش سرال اسرت کره کرامال مرواد ايرن قررارداد در 

 موقع اجري گذارده شده است. 

 دو حرف متين 

 يادش به خير جناب ميزا اسدهللا فاضل مازندراني که اگر چه تاکنون  
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ترر ارم و او را خيلي برا فضرلي قلبي دمبلغ حضرات است ولي بنده به او عالقه

دانم تا چره رسرد بره شروقي افنردي کره شراگردان و داناتر از خود عباس افندي مي

شناسرم ولرو مدارس طهران هم از او بهترند و چون فاضرل مرذکور را خروب مري

آنکه شب و روز در بساط بهائيرت تبليرغ کنرد و برراي بهرائي شردن مرردم گريبران 

ام )ولري داشرتم و آن طرور کره بايرد بشناسرم شراختهچاک کند باز او را محترم مري

 هاي اخيرش را چه کنم(  دروغ

بينرد خالصه از اين فاضل پرسيدند که آيا شوقي افندي را در چه پايه و مقام مري

انررد برره حکررم تجربرره و ترراريخ تمامشرران کسرراني کرره برره مقررامي رسرريده -جررواب داد 



ر عصر خرود بالهرائي را تحمرل اند و هر کدام دپرورده مهد رن  و زحمت بوده

اند حتي خود عبدالبها هم تا همين درجه که موفق گرديد براي آن زحمراتي نموده

بود که در اوايل کار متحمل شد اما اين جوان )شوقي( از ابتداي بلوغ کاري که 

بلررد شررده اسررت گررره زدن کررراوات و بنررد انررداختن برره صررورت و پررودر و ماتيررو 

ره و باالخره نه رنجي برده است و نه حاضرر اسرت ماليدن و رقص کردن و غي

که يو دقيقه عيش خود را فداي مرام خويش نمايد لهذا مسلما بره جرائي نخواهرد 

هاي پدران خود را خراب خواهد ساخت و در وصريت افنردي هرم رسيد و ساخته

[  وقتي اين را شنيدم که آن فاضرل محتررم فرمروده اسرت يرادم آمرد 1شبهه است ]

خوانرد يرو روز ه در لنردن بره مرن گفتنرد شروقي کره در اينجرا درس مرياز اين کر

پولي از ايران رسيده بود و او بايست از بانو بگيرد و به عباس افندي برسراند 

ي پوندهاي انگليسي را گرفت يو نظرري بره او کررده آهري کشريد وقتي که دسته

م بيايرد زحمتري اسرت کري باشرد کره اينهرا بره دسرت خرودکه هاي عجب پولهاي بي

يکي از رفقايش پرسيد که آن وقت چره خرواهي کررد؟ گفرت يرو دقيقره در شررق 

سازي و مهمالت احباب اعتنرا نکررده مانم و به حرفهاي مزخرف دين و ديننمي

گرررذرانم و داد دل را از عررريش و ي اوقررراتم را در شرررهرهاي آزاد اروپرررا مررريهمررره

پس او آدم عاقلي اسرت دانم بعضي مردم عياش خواهند گفت گيرم ميخوشي مي

 اند ولي فراموش نشود که اين رفتار اگر براي خودش يابد  چنانکه گفته
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 باشد براي دنيائي مضر و براي ايران در کمال مضرت است.

 ذارده شده است.

 روحي افندي 

الحق روحري افنردي پسرر خالره او از علرم و اخرالق هريچ طررف نسربت نيسرت برا 

شرود. برا چنرد نفرر و از همين حرفش مقام نيو فطريتش معلروم مري شوقي افندي

کنيم که امر بهرائي چره ثمرر داشرته هريچ ما هر قدر فکر مي -از محارم گفته بود 



گويند مقصرود از ايرن امرر تهرذيب اخرالق بينيم زيرا ميي از آن نميثمر و نتيجه

آن کره يرو دسرته بينريم اينجرا کره مرکرز امرر اسرت احبراي است ولي متأسفانه مري

پنجاه نفرري هسرتند دور از وطرن و پنجراه سرال اسرت دائمرا در تحرت تربيرت سرر 

 اند با وصف اين مردمان شرير متقلب دروغگوي بداخالقي هستيد  کار آقا بوده
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ي دنيا يو همچو قوم اراذلي وجود داشرته باشرد اينهرا کره که گمان ندارم در همه

ن هسررتند ديگررر حرال احبرراي دور دسررت چرره خواهررد بررود؟ اصرحاب حضررورند چنرري

دانري پراي گويرد جرانم عزيرزم مگرر نمريي عليا خوار عباس افندي به او ميورقه

اسراس را کره همره بهائيهرا بلرد چراغ هميشه تاريو است اين حرف مزخرف بري

دهرد کره گويند در روحي افندي اثرري نکررده بره عمره خرانم جرواب مريشده و مي

دانرم چره رسرد و مريور از چراغند هر روز بشارت اخالقشان به ما ميآنها هم د

تر پس باالخره مقصرود از خبر استي آنها از اينها سفيدترند و اينها از آنها رذيل

اين امر چه بود؟ آيا مقصود همين برود کره مرا آنقردر مرردم را بره کشرتن بردهيم و 

 مزد آن را از ايشان بطلبيم!  

ي وقتي که ايرن حررف را شرنيدم فهميردم سرر اينکره ايرن جروان را بره زور روانره

 اند چه بوده؟  لندن کرده

انرد کره ايرن حرفهرا را تکررار کنررد و کرم کرم بره گروش گوسرفندان بهررا آري ترسريده

انگيز خانم را به دست او داده او را بره برسد و شيرشان بخشکد لهذا دست روح

دانرم در لنردن دو براره آلرت بعضري سياسرتها شرود نمري لندن پرت کردند حاال اگر

ولي اين گونه حرفها بسيار از او شنيده شده است و اگر او جانشين عباس افندي 

داد کره شده بود حصول آمال آقاي نيکرو و نزديکترر بره وقروع برود و احتمرال مري

ه سرازي بدهرد و براعالني را که نيکو در فلسفه پيشرنهاد داده اسرت برر تررک ديرن

برراري از ايررن وادي هررم بگررذريم و برررويم بررر سررر  -وجرردان کشرري راضرري نشررود 

 اقوال ديگران.



 ي سيد هدايت هللا شهاب فاراني مرقومه

اين شخص محترم چهار سال الي پرن  سرال در ميران حضررات بهرائي برود و در 

مسافرت تبلي ي که به اصررار او را وادار کردنرد فقرط ترا قرزوين و همردان و از 

خواسرت آن طرف تا يزد و کرمان را ديده ولي از آنجا که طالب حرق برود و مري

پرس از آنکره از  بفهمد فهميرد و از ايرن قروم پرلروم کنراره کررده چهرار سرال اسرت

دست و زبران حضررات گزنرد بسريار ديرد در وطرن خرود )ترون يرا فرردوس( مقرر 

 گزيد.  

بلرري بهائيرران همرران قرروم نجيررب اخالقرري هسررتند و همرران عوامررل صررلا عمررومي و 

 وحدت عالم انساني که چون کسي نخواست در ميان ايشان بماند از جميع  
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شرمرند و اگرر صردايش سرتمي را برر او جرايز مري اطراف بر او حمله نموده هرر

سرازند )چنانکره مانند )آواره( در جامعه بلنرد نشرود بردون شربهه او را معردوم مري

 ساختند(.  

باري اين است قسمتي از مراسله آقاي شهاب در خطراب بره بنرده و نيرز مکتروب 

ي تربيررت ايشرران را کرره برره مصررباح و فاضررل شرريرازي رئرريس و معلررم مدرسرره

 شود و مقصود از اين نشر سه امر است.  اند ذليال در  ميتهنگاش

ي اين کشور اينکه معلوم شود بيداري مختص آواره نيست و از هر گوشه -اول 

جو و مخلص بوده با شرط علم و آگاهي راهري هر کس صالا و خيرخواه و حق

و  برره مقصررود برررده و بيرردار شررده و هررر کررس در بهائيررت مانررده و بمانررد يررا دورو

 اطالع و جاهل و گول خور و مقلد  منافق است و يا بي

اينکرره چررون اسررم آقرراي شررهاب در مکتررروب آقررا ميرررزا صررالا ذکررر شرررده  -دوم 

 ناگزيريم که توضيا از شرح حالشان داده باشيم.  



اينکه اطالع ايشان دو احصائيه حضرات با اينکه چهار مرتبه يا اقال سره  -سوم 

انرد آقراي شرهاب کمترر از آنچره بس حضرات دروغ بافترهمرتبه مبال ه دارد و از 

دهرد و معلروم نوشته نتوانسرته اسرت قائرل شرود ولري براز حقيقتري را بره دسرت مري

بافنررد و هررر روز هررم برره دارد کرره ايررن مبال ررات و مهمالترري کرره حضرررات مرريمرري

گنجاننرد ابردا ي يکي از جرائد خارجه ميي رشوه يا سياست اجانب در گوشهقوه

 ندارد.   اساس

 متن مراسله 

رعايرت را قربران شروم کتراب کشررف حضررت آيتري بري 1307آذرمراه  5مورخره 

الحيل به وسيله ديگران نه کتابخانه طهران و نه خودتان رسيد و خيلي محظروظ 

گرديدم انصافا که خوب نوشته شده است ولري پراره مطالرب در آن منردر  اسرت 

د و بدين جهرت بره نظرر دقرت در آن شوکه باعث انزجار و هيجان گوسفندان مي

نخواهنررد نگريسررت و بيشررتر بررر حماقررت و جهالررت خررود اصرررار خواهنررد نمررود 

 شد  مقتضي اين بود قدري از پاره مطالب بلکه به کلي صرفنظر مي

کرنم نره چنرين نيسرت فرمائيرد مرن کره سراکنم بره مجاملره رفترار مريشما تصور مي

کرنم نهايرت کتراب ننوشرته و منبرر ت مريداننرد کره مرن مخالفربهائيها بره خروبي مري

ام و بره خروبي چنردين نفرر را ام ولي در همره مجرالس رسرما صرحبت داشرتهنرفته

 ام کاغذ خوف را خودتان پيش مصباح ارسال فرمائيد.  بيدار کرده
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 مراسله شهاب به فاضل و مصباح 

رسره تربيرت بره [  آن روزي کره در طهرران در مد1اي جناب فاضل بزرگروار ]

تعريض بر بنده حمله فرمودي من مأمور بره سرکوت و ناچرار از اغمراض برودم 

خرواهم پراره حقرايق بره سرمع شرريف برسرانم گرر چره حرق نراگوار ولي امروز مي

دانرم نره است و اهل حق در ديده اهل رياخوار ولي چون شما را جوياي خدا مري

اشرد بره عررض ايرن ورقره پيرو هروا محرض اينکره شرايد چنرد کلمره خيرري گفتره ب

 مبادرت جستم.  



گرويم حسربة هللا خداي من گواه و شاهد است که غرض و مرضي ندارم آنچه مي

ايرد کره است اگر چه شخص سر کار قردري در عرالم خودتران غررق و فررو رفتره

ي اعتراض و عرايض بنده را به دقت نخوانده و اگر هم به دقت بخوانيد به ديده

که گمانتران مرن شرخص فاسرد و فاسرقم و شرما شرخص عداوت است به خصوص 

 مؤمن و صالا وهللا اعلم بحايق االمور.  

[  ولي يو اشکالي هست که ساکت هستيد 2دانم ]من شما را شخصي صالا مي

[  گمان شما اين اسرت کره 3خبريد ]بلکه محدود و متعصب و از مبادي امور بي

[  4رسرد ]جا به بيست هرزار نمري دنيا پن  کرور بهائي دارد و حال آنکه در همه

انرد و حرال آنکره تصور شما اين است که بهائيران نفروس کاملره و مردمران پراکيزه

ايررد ام برردتر از يهوديهرراي همرردان کرره شررما هررم ديرردهدانررد هررر چرره مررن ديرردهخرردا مرري

اند در ميان اين قروم صراحبان قلروب روشرن و عقرل روشرن و وجردان وسريع بوده

کنيرد مرذهب بهرائي روح قردس ما به کدام مرذهبي خردمت مريشود شابدا يافت نمي

ترر اسرت ترا بره ندارد که سربب ترقري نفروس گرردد مرذهب بهرائي بره مسرلو شربيه

مررذهب مررذهب بهررائي انرردک خرردمتي هررم در عررالم نکرررده اسررت و عالمررات عرردم 

موفقيت از و جنات احوالش ظاهر است عوض اينکه همه نفروس زيررک دانرائي 

کنيرد چگونره شوند چرا فکر نميبيدار هشيار فعال خار  ميوارد شوند مردمان 

شروند و شرما هرر روز پريش خودتران حکمتهرا و نفوس صادق مخلص نراقض مري

گرويم گرويم برابي نشرويد فقرط مريکنيد من نميفلسفها براي اين حوادث درست مي

 شما که باب را نقطه اولي  
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ي را بره دقرت بخوانيرد و يرو مرتبره فقرط نقطرهدانيد يو مرتبره کتراب بيرانش مي

الکاف را بخوانيد و اقال براي جواب اشکاالتي کره برراي ايرن مرذهب اسرت فکرر 

درستي بکنيد که عقال پسند نمايند به حق کسري کره عرالم دريرد قردرت اوسرت کره 

ي قردمي ايرد و خروابي گرران برر شرما مسرتولي اسرت مرذهب قروهشماها اغفال شده

حرق توحيرد و اسررقاط اضرافات اسررت شرما بره يررو آقراي شرروقي  خواهرد مررذهبمري



دانيرد در صرورتي کره ايرد کره خردا را بره جرز ايشران نمريافندي چنان سرگرم شده

انررد تررون و سنگسررر و انررد يرراد نگرفتررهايشرران درسررت ج رافرري کرره سررالها خوانررده

اند به شرافت انسانيت من عداوتي ندارم شاهرود را در ضمن لوح کرمان نوشته

قط ميرل دارم پريش از وقرت بيردار شرويد و بره سروي خردا رهسرپار گرديرد بسراط ف

عبدالبها بساط خدائي نبود بساط اعيانيرت و پلوخروري برود بسراط پرول پرسرتي و 

دنيا دوستي بود اين حقايق را به گوش انصاف بشنويد و گرنه خود و جمعري را 

و حرال آنکره روح  کنيد شما چگونه باور کرديد که باب مبشر بهرا برودهالک مي

خبر است من ايمان به باب و غيره ندارم ولري در باب در بيان از اين مطلب بي

دهرم تحقيقرات بررون در نقطرة قضاوت تراريخي حرق بره طررف ادوارد بررون مري

ي سياح و تراريخ جديرد تمرام مطرابق واقرع اسرت يرا قبرول نمائيرد يرا الکاف و مقاله

[  ترا معلروم شرود در 5شده بيرون آريرد ]کتابي که در جواب نقطة الکاف مرقوم 

مقابل تحقيقات برون در چنته چه داريد ايران خود خراب و ويران است شما را 

 نمائيد.  تر ميبه خدا شما هم خراب

شرماريد در صرورتي کره نشران و عبدالبها  را شما بزرگترر از اميرالمرؤمنين مري

[  عجب اسرت 6نمايد ]يلقب از دولت انگليس که مخرب عالم بشر است قبول م

دانيد؟! جواب يو مسئله از مسائل و اشکاالت من که اين حوادث را پسنديده مي

[  7در طهران حضور آقاي مصباح و آقاي يزداني داده نشرد و بنرا برود از فروق ]

 سؤال شود؛  

 [  نه براي دانايان.  8خبران خوب است ]تبلي ات شما براي بي
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روزنامه في الحقيقه مرآت جهات است کره صراحب سرمع و بصرر و لسران اسرت 

اما مريدانش از روزنامه فراريند يعني به استثناي دو سه نفر از اغنام تهران که 

خوانند ساير اغنام به قردري از روزنامره ي مفتي و مجاني اگر باشد ميروزنامه

بيعي شده مخصوصا اغنام گويند طآيد که هر کس روزنامه بخواند ميبدشان مي



سنگسر و آباده و دهات يزد که به مجرد اين که ببينند يرو نفرر بهرائي روزنامره 

کننررد کرره جررائي کرره الررواح مبررارک اسررت کسرري در دسررت دارد او را نصرريحت مرري

رود روزنامه بخواند؟ برويد الواح بخوانيد مناجرات بخوانيرد و قرس علري هرذا مي

ر خيرر اسرت او را بره گفترار زشرت نياالئيرد از گويرد )لسران از برراي ذکربها  مي

لعن و طعن و ما يتکدر به االنسان اجتناب نمائيد( مريردانش جرز بردگوئي کراري 

ندارند و مخصوصا لعن و دشنام و بردگوئي آنهرا بيشرتر متوجره کسراني اسرت کره 

از بسرراط بهررائي و سرريئات اعمالشرران عمقررا آگرراه شررده مررردم را از پيررروي آن منررع 

 .  نمايندمي

ي جواب اعتراضرات و انتقرادات علمري را ندارنرد چون اغنام ناب مقاومت و قوه

اين است که به علماي بزرب دشنام داده و به عدول کنندگان از کيش بهرا فحرش 

گويند؟ براي اين که به قرول عررب اهرل دهند چرا بهائيان بازل و ازلي بد ميمي

اين خانه بوده و بر همه چيز اين  البيت ادري بما في البيت( ازل و ازلي از اهل

خانرره محرريط برروده از تمررام سرريئات اعمررال واخررالق و تقلررب و دروغ ميرررزا خرردا 

کننرد کره حتري بهرا  برا امرر و کتراب براب خيانرت کررده آگاهند و مردم را آگاه مي

ظهوري را که باب به دو هزار و يو سال ديگر توقيت نموده او به خرود بسرته 

براي خود انتخاب کرده او انکار نموده و مهمترر از همره  و جانشيني را که باب

ي انرد و چرون همرهاينکه جزئيات اعمال خرانوادگي را در کتراب عمرة نشرر کررده

انررد مريرردان را برره دشررنام آنهررا بررر ضرررر بهررائي تمررام شررده و جررواب متينرري نداشررته

اگررر گوينررد بهررا  هللا انررد و اگررر کسرري بپرسررد برردگوئي و عررداوت چرررا؟ مرريگماشرته

فرموده است زبان از براي ذکرر خيرر اسرت ولري در لروح احمردهم فرمروده )کرن 

کشعلة النار ال عدائي و کوثر البقاال حبائي( چرا مريدان عباس افنردي بره ميررزا 

 گويند؟  محمدعلي و اتباعش بد مي

برراي اينکرره او نوشرته و منتشررر کررده کرره عبراس افنرردي لروح وصرريت پردر مررا را 

ي از آن که راجع به خودش بود منتشرر سراخت و قسرمتي کره تبعيض کرده قسمت

راجع به من برود مخفري و مسرتور داشرت و از ميران بررد چنران کره شررح آن در 

 ترجمه کتاب پروفسور بروان گذشت لهذا عباسيان مريدان خود را بر  
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 دشنام و لعن بر محمدعلي افندي به نام اين که ناقض عهد شده وادار نمودند.  

دهد؟ و چرا سرهنه عالئي در چرا شوقي به آواره و نيکو و صبحي دشنام مي

ي يهرودي فقرط نقرل مجلسرش دشرنام بره آواره مجلس عروسي خانره اسرحق متحرده

 بوده؟  

کرار بهترر از خرود شروقي آگراه براي اينکه آواره و آن چند نفر از جميع جزئيات 

انرد بوده به عالوه از مفاسد ديگري که کشف کررده و مطلرع شرده و برازگو نمروده

بر روح وصايت و خالفرت شروقي هرر آگراه شرده دانسرتند کره در الرواح وصراياي 

اش عبراراتي سراخته و عبدالبها  تصرفات بره کرار رفتره و بره اقردام مرادر و عمره

ي تربيرت بنرات و بنرين هاي مردم که به نام مدرسرهپرداخته شده حتي براي خانه

خريده شده و فالن مسافرخانه و مشرق االذکار و حظيرة القدس که با پول افراد 

خريده شده لوح درسرت کررده بره محفرل طهرران فرسرتادند کره عبردالبها  فرمروده 

 همه را به نام شوقي منتقل کرده به ملکيرت او در آيرد و در آوردنرد و بره ترازگي

 ي ثبت اسناد به نام شوقي ثبت داده!  حتي حاجي غالمرضا امين آنها را در اداره

کشد که شماها چررا چون اين حقايق انگشت نما شد ناچار شوقي قلم به دشنام مي

 سازيد؟  اين تقلبات و خيانات و دنيا پرستهاي ما را آشکار مي

 دهند؟  م ميچرا بهائيان به مستشرقي چون مرحوم ادوارد براون دشنا

بررراي اينکرره او خررودش برره عکررا سررفر کرررده و بهررا و عبرردالبها  را آن طررور کرره 

انررد شررناخته و در کتابهرراي خررود چيزهررائي نوشررته کرره برره ضرررر ايشرران تمررام برروده

شود و حتي نقطة الکاف تاريخ حاجي ميررزا جراني را کره برر خرالف تصرور مي

دهرد ولري ضررر و ازليان نمي مردم سود و بهره بودي به باب و ازل و بابيان و

 رساند منتشر ساخته.  زيان کامل به بها و بهائيان مي

اند آن را ابطال کنند و جواب متيني بر آن بنويسد و چون به هيچ وسيله نتوانسته

گشرانيد و ترا هرر قردر بتواننرد کتراب نقطرة الکراف را ماننرد لهذا زبان به دشنام مي



ي تشررفي و ايررن حرکررت احمقانرره را وسرريله سرروزانندخرنررد و مرريکشررف الحيررل مرري

 دانند  صدور خود مي

انررد اگررر ايررن سررخن مررا کرره اغلررب کترراب فروشرران طهررران و واليررات ديررده و شررنيده

 هاي ما هم دروغ است.  دروغ در آمد ساير حرف

باري همه اينها دليل است بر اين کره بهائيرت مرذهب نيسرت و يرو سياسرت غيرر 

 لوح توليد شده و  ل يو عده از مردم سادهمستقيمي است که بر اثر جه
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ي فسراد و اعتنائي به اين سوسريتهعالجش منحصر به عالم شدن افراد ملت و بي

 ضمنا اکمال اقتدار دولت است.  

ولي اين قضيه مضحو است که عبدالبها  رؤساي مبل رين خرود را مرأمور کررد 

ي بروفسور براون بنويسد پس از آنکره هکه جوابي بر کتاب نقطة الکاف و مقدم

ي مبل ين کمرو دادنرد براالخره کتابشران پولها از اغنام گرفتند و چندين سال همه

که به نرام کشرف ال طرا در عشرق آبراد تنظريم و طبرع شرد بره اقردام خرود عبردالبها  

ضايع گشت و خودش به دست خود آن را تضييع نموده بعد هم پشيمان شد و آن 

رده مانع از نشر آن شد و علت تضرييع آن دو چيرز برود اول ايرن کره را توقيف ک

در آن روز انگليسررها در فلسررطين نبودنررد و افنرردي دسررتور داد کرره بررر پروفسررور 

براون در آن کتاب حمله کرده به طرفداري سياست استعماري مرتهمش دارنرد و 

ل و منظررورش آن بررود کرره بنمايانررد برره مررردم کرره کترراب نقطررة الکرراف بررر نفررع از

شود تا در قبررس مرکرز روحرانيتي تشرکيل داده شرده باشرد جزيره قبرس تمام مي

ي ولي طولي نکشيد که انگليسها وارد فلسطين شدند و کتاب کشف ال طا و حمله

بررر پروفسررور برره عنرروان سياسررت از دو سررو مضررر شررد يکرري آن کرره ممکررن بررود 

برر گرردد کره ترو  انگليسها مکدر شوند دوم آن که ممکن بود ايرن تيرر بره خرودش

نيز همين نظر را داري. سبب دوم اين که در کتاب کشف ال طا دستور داد توبه 

ي سيد باب را چاپ کردند همان توبه نامه که پروفسور هم چراپ کررده برود نامه



و در فلسفه هم چاپ شده و متن آن را در کشف الحيل نز منتشر ساختيم و چون 

اي اين که دمراغ ازليهرا را برر خراک بمراليم! از افندي سر آن را پرسيدند گفت بر

ولي پس از طبع ديرد بسريار غلرط بزرگري کررده ولرو اينکره او خرود و پردرش بره 

شناسند اند و در هر صورت مردم باب را مؤسس اين اساس ميباب معتقد نبوده

مانرد و خرودش چره و چون او توبه کرده باشد ديگر براي بها  محل اعرابي نمي

بررود؟ ديگررر بعررد از خررودش کرره معلرروم اسررت هررر کررس بيايررد جررز  ي خواهرردصرري ه

ي مفرد مؤنث غايب از فعل ماضي مجهرول چيرزي نخواهرد برود. ايرن شرد صي ه

که هنوز از مطبعه خار نشده بود حکم توقيفش از قلم خود عبردالبها  صرادر شرد 

بينند هشتاد سال است در هرر کراري و عجب دارم از شدت غفلت بهائيان که مي

کندند و پول دادند و هيچ نتيجه حاصل نشرد و تمرامش بره ضررشران برود و  جان

اند براي خريداري افتضراح هر چه وعده داده شد دروغ بود و در واقع پول داده

رسرد و نيرنگري و رسوائي خود معهذا باز به محرض ايرن کره از عکرا لروحي مري

 شود  جديد به کار زده مي
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هيد براي فالن قضيه تا امر مرتفع شود و چنرين و چنران گرردد و که مثال پول بد

انرد براز فريرب ها که خروردهدر اين کار چه فوائدي مکنون است با آن همه فريب

دهنرد در حرالتي کره کننرد و پرول مريجديد را استقبال کرده به رقابت هم جران مري

لکرت خرود همان اشخاص براي دو قرآن ماليات مشروع يا خدمت به دولت و مم

شوند که آن دو قرآن را ندهند! فاعجرب مرن به هزار وسيله و واسطه متشبت مي

 هذا العجاب المعجب!!  

ها همه عيب تأويل است که چون قومي هر سرخن را مرورد تأويرل آري اين عيب

قرار داده از منه  مستقيم تحريف نمايند اين معايب ظراهر گرردد. يعنري از ابتردا 

ي دسرت شررفت مقصرد خرود برخري متشرابهات را وسريلهبراي جرواب خصرم و پي

خود ساخته به تاويل پرداختره کرم کرم ايرن ميردان وسرعت پيردا کررده حتري سرفيدي 

دارند نه در ايرن صرورت اگرر مرا هرم برابي ماست را هم به قلب مبل ين مأول مي



ي در اينجا زياد کنيم براکي نخواهرد برود ترا از از تاويل باز کرده فصول متشابهه

تي معرف متشابهات و تراويالت بهائيره باشرد و از طرفري کتراب کشرف الحيرل جه

 متشابه نمانده باشد.هم بي

 متشابهات اصليه 

 ي اول  متشابه

بها  هللا را شنيدم به حا  ابوالحسرن امرين اردکراني فرمروده برود حراجي از ورقره 

ي خود برخوردار شو و پيوسته آن دخترر واال گهرر را مرونس خرويش سراز طيبه

اند )بابه افندي عدي في الکرم( زيرا چند مانع صمديه را خواستند چرون که گفته

ق سلب اعرراق شرد لرذا او را بره انيس ما بود نداديم بعد ديديم بين اسمعيل و اسح

برادرم بخشيدم و مثل آن ورقه انور را به کارت زدم تا رضاي حق را همچرون 

ي وجرود ي شرجرهمال رضاي محمد آبادي دريابي چه او تصررف نمرود در ثمرره

خويش و الحق آن مبلرغ خررق اوهرام کررد و مصرداق السرابقون السرابقون اولئرو 

ع الشرمس و القمرر را بنيراد نهراد عليره بهرا  هللا المقربون واقع گشت و مفاد و جم

 الي يوم التناد!!  

 متشابه دوم  

ي عبرردالبها فرمررود حضرررت قرررةالعين. همرران قرررةالعين زيبرراتر از عررروس ورقرره

ي مال باقر حروف حي شد و طاهره اين مرال براقر خرود را بره ي مسجودهطاهره

م و تکررريم و طررواف برررد و چنرران بررراي سررجده و تعظرريهررر انجمررن همررراه مرري

تصرررف در وجررود او نمرروده بررود و برره قسررمي آن مرررد طرراهر بررر آن زن طرراهره 

 عاشق  
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گشررت! وقترري هرم در حيفررا بررودم نرروکر غصررن شرده بررود کرره برره اشرارتي سرراجد مرري

ي فرمودنرد مرال براقر در حرد خرود ممتراز از همرهگفرت آقرا مرياعظم )خسرو( مي



محبررت طرراهره خررالص شررده بررود در او اثررري از انيررت  احبرراب بررود و از بررس در

نمانده برود لهرذا يرو شرب حضررت قررةالعين او را نشرانيد در جروار خرود و هرر 

 پندي که به او داد او از در اخالص به کاربست.  

 ي سوم  متشابه

همان خسرو گفت سرکار آقا به منيره خرانم حررم خرويش فرمودنرد خرانم عرروس 

نره رويرش و فکررش برزرب باشرد نره کوچرو دخترر حرا  بايد خويش نيکو باشد 

مال صالا برقاني چون چنين بود پيش از ايمانش مال باقر مرذکور محرب او شرده 

ي درباريرران ناصرررالدين شرراه خصوصررا امررين السررلطان از او بررود برره عررالوه همرره

نمودنررد و آن دخترررک مررالزاده را برره زنرران اعيرران ترررجيا تعريررف و تمجيررد مرري

آن شرربي کرره ناصرررالدين شرراه کررام احبرراب را تلررخ کرررد و کررام زنرران  دادنررد. تررامرري

درباري را که حسادت داشتند شيرين خبر داد به اهل حرمش که قررةالعين بابيره 

ام و امر صرادر کررد کره نروکر بررود او را بيراورد و خرود او مواظبرت را گرفته

قرب او نمود که کسي از وصل او آلت ضاللت نشود. اما وقتي نروکر رفرت عمي

مشهور است که آن نوکر بزرگي را ديد که در جامعره خرردي و حقرارت خزيرده 

تروان بره صرورتش نگريسرت و همران و آن قدر آثار بزرگي با خود دارد که نمي

اش شردند ولري آن جا به سجده رفت!! و هم چنين يرو يرو اهرل حررم شراه شريفته

ي ن کررد کره از غلبرهسلطان ظالم آن طاهره روحانيه را به زندان فرستاد و گمرا

معظمي يا آنکه از فتا اعظمي بره نروا رسريده و براالخره او را کشرت و ندانسرت 

کرره آن کبرروتر حرررم را برره مقصررد رسررانيده آري آن شرراه ظررالم آن مظلومرره را برره 

ي اولي رسانيد تا ت يير جمع شمس و قمر در ملکوت طلعت اعلي و وصل نقطه

 هم ظاهر شود!  

 متشابهات فرعيه  

 ي چهارم  شابهمت

دختر نيو اختري از اصفهان آمده گفت. ميرزا مهدي اخوان الصفا حاجي آقاي 

داد و مازندراني را همراه آورده از کتاب استدالليه حاجي صدر به او درس مري

توانسرت بخوانرد او را در عين اين که خودش عبارت کتاب آقاي همداني را نمري



اني عريرران و گرسررنه بررود کررم کررم سررير و معلررم شررده در ابترردا آن برره چرره مازنرردر

 پوشيده شد. با اينکه عمر بيست ساله را  
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در دامررن امررر پرررورش داده بررود ط يرران کرررد و حرکرراتي نمررود کرره خلررل برره کررار 

مبل ين راه داد يعني هر شب و روز دل بوالهوس را به کسي و با کسري بسرته و 

کررد ولري چرون ديرد سرتر مريانه هر چه مريي که بودند زن آن خنشسته در خانه

شوهرش تازه بهائي بود در کمين نشسرته مطرالبي يافرت و صردايش درآمرد مرردم 

شرود که وارد شده خطابهاي عتاب آميز او را شنيدند نسبت بره مبلرغ فهميدنرد مري

در اينجا اسراري باز جصت و ميرزا مهدي تمارض کرده تمارض خود را چند 

ظاهري نموده عاقبت تظاهر کرده به غش کردن و چون هريچ ادامه داده هر دم ت

زنرد و پرس از خودکشري او شود دم از انتحار مريي ستر مقصود نميحيله وسيله

 کند.  محفل خاک بر روي اعمال آن مبلغ مي

 متشابه پنجم  

ي محترمري برودم آن مخردره ميرشکاري از يراران قرديم مرن گفرت وقتري برا مبل ره

شمرد که جمال مبارک ما را به فيضها رسانده لقب امة هللا به نعمت الهي را مي

من داده کودکان فاميلم را مجاني بره تربيرت سرپرده رحمرت هللا عالئري را برا مرن 

مهربرران سرراخته کرره از صررندوق محفررل بهررره برررم و آن وجررود محترررم بررا عمرره و 

يش بستگان خود مرا همراز و دمساز کرده اين مرغ پرر شکسرته را برا خرانم خرو

هم آواز نموده در هر مجمع و محفل و لجنه و مجلسري ايرن کنيرز را قررين جمرع 

ساخته گاهي مداحم فاضل مازندراني است گاهي وصافم ميرزا يوسف خران شرد 

کنم جمال قدم را که مرا محتررم سراخته اسرت در برر هرر مبلرغ ترا پس ستايش مي

ه دلررم را از غيررر کسررر و نقصرراني در آبرررويم پديررد نشررود و از همرره بهتررر ايررن کرر

حدود امر خود بپرداخته و دلرم صردفي اسرت کره اگرر براران رحمرت آن را حملره 

 کرده باشد باکي نيست چه محض اطاعت فرمان او چنين گشته  



 قد حرمت عليکم ازوا  آبائکم   -متشابه ششم 

ي از مبل ي پرسيد چه شد که از بين تمام اقارب و محارم فقط طلعرت حرق مبل ه

ا  را حرام فرمود؟ و گويا حرم عبدالبها  يعني زن منيره تام او هم اين ازوا  آب

ي سوم منيره دوم کره متررجم آبرادي واقرع شرده برود آن سؤال را کرده بود و دفعه

را پرسيد در جواب فرمودند حق في لوح السلطان با علي النردا فرمروده يرا کسري 

[  بعد از ازل 1د نامي ]مداهنه نداريم و حقيقت حال اين است که در عراق محم

 حرم حضرت باب را گرفت لذا فرمودند از پسر  
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موافق بعيد است که زن پدر تصرف کنرد و از زن دور کره برا خصرم شروهر در 

آويخته رفيق او شود بنابراين حق )بها ( اين سخن را به رقيبان خود فرموده! و 

مقصود از ازوا  آبا  حررم حضررت براب اسرت کره پرتراب و آب اسرت ترو پسرر 

وحراني را اهل باش تا هر کاري برايت سهل شود و گويا بعضي هم اهرل شرده ر

گفررت پسررر شرروهر منرري در اجررراي حرردود بررر جسررماني مقرردم شررمرده هررر چرره مرري

فرمرود روحانيرت منظرور اسرت در جسرمانيات آميرزش پسرر شروهر هرم جرايز مي

 است پس حرمت عليکم ازوا  آبائکم نيز متشابه بود و حالل شد  

فايرت اگرچه متشابهات عجيبه در امر بها  به قدري زياد است که جلدها آن را ک

ندهررد ولرري بررراي ايررن کرره خسررتگي عررارض قررارعين نشررود برره همررين قرردر قناعررت 

شود و اگرر هرم مطالرب آن کرامال مفهروم نشرد براز ممکرن اسرت مبرين آيئري از مي

آيات آقاي نيکو بعد از اينها توضيا دهند اکنون بايد بدين موضروع خاتمره داد و 

 باز رفت بر سر قدم!

 جمال قدم بر سر قدم 

 [  بر سر قدم!  1جمال قدم ]



چون در آن سفر اطالعات ما در عکا و حيفا کامل و مستوفي شد حرکت نمروده 

به ب داد آمديم و در راه با يو رفيق کليمي همرداني هرر دم از اوضراع ايرن امرر 

نوشرت و گراهي او کرردم و او مريخنديديم گاهي من آيات نازل ميگفتيم و ميمي

ترري در تا رسريديم بره ب رداد و کشرف عجيربنوشتم کرد و من ميلوح صادر مي

ي اين مقاله شرد و آن حکايرت ب داد نموديم که بدان مناسبت عنوان فوق سر نامه

ميرررزا حسررين جررار هللا اسررت و شرررح آن اينکرره ميرررزا حسررين مررذکور را کرره در 

اش در دسرت او برود ملقرب بره لقرب جرار هللا شرد! چره همسايگي بها  و کليد خانه

ه بود که خواص خود را به لقبي که منضم به نام )هللا باشرد ملقرب عادت بها  شد

کرد مانند خادم هللا براي آقاجان کاشاني و اسم هللا براي سيد! مهدي دهجي و مي

 [  لذا او را هم ميرزا حسين جارهللا لقب داده.  2آقا جمال بروجردي ]
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 اين ميرزا حسين کذائي. اين جارهللا بهائي. اين نوکر فدائي.  

عاقبررت از بهررا  برگشررت و برره جرراي آن همرره اخررالص شررب و روز بررر بهررا  و 

بررر حسررب  -کرررد! چررون سررببش را پرسرريدند چنررين حکايررت کرررد بهائيرران لعررن مرري

اراداتي کره مرن بره ايشران داشرتم و اطمينراني کره ايشران بره مرن داشرت کليرد بيرت 

نرره بهررا ( در دسررت مررن بررود هررر شررب پررس از انجررام خرردمات درب خانرره را )خا

کرردم و بره طربخ آمدم در را باز مريبستم و به منزل خود رفته صبا زود ميمي

چاي و قهوه کره آقراي ميررزا خردا در آن خوابيرده برود در جيرب مرن مانرد )معلروم 

کليرد در جيربم نشده است که در را عمدا پشت بسته يا سهوا( صبا که آمدم ديردم 

تروان وارد مانده فروري در را براز کرردم ديردم عفرونتي در اطراق پيچيرده کره نمري

شد! بعد ديدم آن مکلم طور!! از روز شراب طور چنان مست و مخمرور برر رو 

آورد ناچار در مقرام تفتريش افتاده که صد نفخ صور اور ا به هوش و شعور نمي

وري کره آب خروري آن خرداي نرور و از علت آن عفونت بر آمردم ديردم ليروان بلر

 کجور است سرش باز پر از آثار ظهور است  



فهميدم که آقا شب سرمست جام سرور بروده از هروش و هسرتي دور مانرده و بره 

هنر محاسن انور را محکم گرفتره و حد وفور خورده که گاه سحر... پيچ پيچ بي

درد دل خسرته و  چون باب نجات از هر سو بسته بوده و بهاي عالي درجرات از

ناچار ليوان را ريش گرفته و کار حيوان را پيس که حيروان مبرال از گورنرد انرد 

 و سفال از بلور نشناسد.  

مجمال ميرزا حسين چار هللا از هماندم دل از جروار هللا بپرداخرت و برين خرويش 

و موال جدار هللا بلند باالئي بساخت و حمار هللا را مخردوم خرويش شرناخت و در 

شرکم نيسرت بلکره گرويم گفت نگويم چرا ايرن ميررزا خردا بريد دوستان خود مينز

چرا در بند بيش و کم هست چه آدمي که نتواند از رسوائي خويش جلو گيرد بره 

اين که يا سر شب کمتر بخورد و بياشامد يا در دل شب شکم را صيانت نمايد يا 

فضاحت نکشرد چگونره  اقال در را بشکند و خود را بيرون افکند که کارش بدين

 ما او را خداي اکبر شماريم و مصلا حال بشر انگاريم؟! )فرد(  

  

  ذات نايافته از هستي بخش

  کي تواند که شود هستي بخش

  

گوينرد جرار هللا چره آدم پوشيده نمانرد بهائيراني کره از شررح ايرن قضريه آگاهنرد مري

يد و برره تضررييع خرروبي بررود کرره چنررين اوضرراعي ديررد و آهسررته خررود را عقررب کشرر

امر؟! راضي نگرديد. نه چيزي نگاشت و نه يادگراري برراي خرود گذاشرت بلکره 

 غافالنه به کنار رفت و فرزانه فظايع را در پرده نهفت. اما  
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بهائي شدم که في الحقيقره و بردون اغرراق طرابق النعرل بالنعرل در مقرام خرود هرر 

عرديل کره چرون بره تعليمرات و سرليماني برينظيرر و يو حراتم بره يکري هسرتند بري



کلمات ايشان نگري جز از محبت و وحدت و صلا و اخالق و مناجرات بره خردا 

بينرري جررز حيلرره و سررخني نيسررت و چررون عميقانرره برره اعمررال ايشرران نظررر کنرري مرري

وجررداني و دينرري و برريدسيسرره و حرررص و طمررع و ب ررض و کينرره و فسرراد و برري

يست. فرقي که دارد حال امثال حاتم بره يرو شرارت و جنايت و خيانت خبري ن

آيرد شود زود به دسرت مريو سليمان به سبب اين که آخر بي ماي علني منتهي مي

 تواند انسان را از شر او آگاه ساخته نجات دهد.  و حتي شخص قاطر داري مي

آيد و ولي حال دزدان اجتماعي و خيانت کاران عالم و سياسي زود به دست نمي

ايررد انسرران معاشرررت کنررد و بررا هررر قضرريه مصررادف شررود و حترري خررودش سررالها ب

طرف حوادث واقع گردد ترا بفهمرد کره در براطن آن شرخص چره غررض خفتره و 

 چه مرض نهفته است.

 جنت قرب و نار بعد 

گفترريم ميرررزاي نرروري بهشررت را برره لقرراي خررود و جهررنم را برره دوري از ديرردار 

ي از الواح بها موجرود اسرت و از خويش تعبير کرده است. اين مطلب در بسيار

گوينرد مشرار بره اشرارات آن مرحروم حرا  شريخ محمرد آن جمله در لوحي کره مري

 باقر اصفهاني بوده.  

ولي اشتباه نشود که آن هم مانند ساير الواحش اوال تصريا به اسم نشده ثانيرا نره 

ر براي مرحوم شيخ و نه کسي ديگر از علما ارسال نگشرته بلکره همران لروح زير

دوشکي بوده و هست کره فقرط گوسرفندان بخواننرد و لرذت ببرنرد کره ببينيرد برا چره 

هيمنه و قدرتي به علماي بزرب خطابات شديده نموده است! در حالتي که اصال 

 خطاب هم نيست.  

گويررد )قررال ايررن الجنررة و النررار قررل االولرري لقررائي و االخررري برراري در آن لرروح مرري

 نفسو ايها المشرک المرتاب(.  

در اينجا نار را به نار نفس شيخ که منکر او بوده و جنت را به لقاي خود تعبير 

ي انکار و ادبار از خودرا نار و جهنم تفسير نموده نموده و در ساير موارد کليه

 و جز به جمال خويش جنتي را معتقد نبوده.  



 ولي پوشيده نماند پسرش عباس افندي ديرد ايرن تعبيرر خيلري رکيرو اسرت و اگرر

 نتيجه ايمان و کفر همين باشد که يکي به لقاي آقا برسد و ديگري از  
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آن محروم ماند حتري اکثرر اتبراع خرودش هرم جهنمري خواهنرد شرد و ممکرن اسرت 

همرران اتبرراع هررم بگوينررد ايررن جهررنم چرره ضرررري بررراي مررا دارد و آن بهشررت چرره 

 ثمري؟  

که به قرول خرودش خرود را غلمران خصوصا در اين اواخر که آن جمال مبارکي 

ي رضوان در موارد کثيره تعبير نموده بود صاحب ريش و پشرمي سرفيد روضه

ي نداشررت بلکرره و يررا آلرروده برره حنررا و رنرره شررده ديگررر حرمرران از آن لقررا غصرره

 غنيمت بود.  

ي ديگررر ايررن شررد کرره در ايررن اواخررر افنرردي طرررح ديگررر ريخررت و حيلرره و وسرريله

برانگيخت و لوحي نوشت مبني بر اينکه گمان نررود کره نعريم و جحريم منحصرر 

به نعمت قرب و نقمرت بعرد اسرت بلکره ايرن جنرت و نرار در عرالم دنيرا اسرت )در 

آن الرواحي هرم حالتي که اين هم نيست( و روح در عوالم بعد باقي خواهد بود و 

متعدد است يکي را به اسم پردرش منتشرر کررده و آن لروح عبردالوهاب اسرت کره 

ي خرود را در جنرت بهائيان گمان دارند از خود بها است در حرالتي کره او عقيرده

قرب و نار بعد گفته و رفته بود و اين لوح را افندي به نام او ساخت و پرداخت 

امضاي خود الواح ديگري ترتيب و تنظيم  و بعد از فوت پدر منتشر کردند و به

شرود کره يرا خرود عبراس کرده که چون در آنها هم دقت شود به خوبي معلروم مري

افندي عقده به بقاي روح هم نداشته و اين کلمات را براي سرگرمي مردم به هم 

ي مرن بافته و يا علم بيانش قاصر بوده و از عهده اثبات آن بر نيامده و به عقيرده

ام کره ابردا بره مبردأ و معراد معتقرد نبرود و ل است و از حالش تشخيص دادهشق او

تررر از اينررو مهمترررين بيانررات او را در بقرراي روح کرره در ذائقرره اهررل بهررا شرريرين

نگراريم ترا فضريلت انرد در اينجرا مريعسل است و در کتب خود طبع و نشر کرده



سالمي برر اهرل خبررت ي قرن بيستم مسيحي و چهاردهم ااين پي مبر! يا خدازاده

ي آن را برره همرران لحررن و عبرراراتي کرره و بصرريرت مبرررهن گررردد و نيررز مقدمرره

 نگاريم و هي هذه.  اند ميخودشان در کتب خود نگاشته

در شررهر بسررتن  1912مرراه مرري  26صررورت نطررق مبررارکي اسررت کرره روز شررنبه 

ا ولري اند و جناب مسرتطاب آقرا ميررز[  بيان فرموده1امريکا در مجمع عظيمي ]

 اند.  هللا خان ورقا از نيويورک ارسال داشته
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 قوله االعلي في بقا  الروح 

انررد ديگررر الزم نيسررت کرره مررن مسررئله بقرراي روح را نقررال در کتررب مقدسرره خوانررده

گرويم ترا ايد حرال مرن از برراي شرما دالئرل عقلري مريمجددا بگويم شنيده و خوانده

کتراب مقردس نراطق اسرت کره روح انسراني براقي مطابق کتراب مقردس شرود زيررا 

 کنيم  است و حال ما دالئل برهاني براي شما اقامه مي

ي کائنات جسماني مرکرب از عناصرر اسرت اين واضا است که کافه -دليل اول 

و از هر ترکيبي يو کائني موجرود شرده اسرت مرثال از ترکيرب عناصرر ايرن گرل 

است چون اين ترکيب تحليل شرود آن  موجود شده است و اين شکل را پيدا کرده

شود اما اگر کائني ترکيرب عناصرر فناست و هر ترکيب البد به تحليل منتهي مي

جسمانيه نباشد اين تحليل ندارد موت ندارد بلکه حيات اندر حيات اسرت و چرون 

روح باالصل از ترکيرب عناصرر نيسرت لهرذا تحليرل نردارد زيررا هرر ترکيبري را 

 ا ترکيب نه تحليل ندارد.  تحليلي و چون روح ر

هر يو از کائنرات را در تحقرق صرورتي مرثال يرا صرورت مثلرث يرا  -دليل ثاني 

صورت مربع يا صورت مخمس يا صورت مسردس و جميرع ايرن صرور متعردده 

در يو کائن خرار  در زمران واحرد تحقرق نيابرد و ممکرن نيسرت کره آن کرائن بره 

ي در آن واحرد صرورت مربرع طور نامتنراهي تحقرق يابرد صرورت مثلرث در کرائن

نيابررد صررورت مربررع صررورت مخمررس نجويررد صررورت مخمررس صررورت مسرردس 

 حاصل نکند  



آن کائن واحد يرا مثلرث اسرت يرا مربرع يرا مخمرس لهرذا در انتقرال از صرورتي بره 

صورتي ديگر ت يير و تبديل حاصل گردد و فساد و انقرالب ظهرور يابرد و چرون 

نمررائيم کرره روح انسرراني در آن واحررد متحقررق برره صررور مالحظرره کنرريم درک مرري

نامتناهي است صورت مثلث صورت مربع صورت مخمرس صرورت مسردس و 

رت مثمن روح به کلي محقق و در حيرز عقرل موجرود و انتقرال از صرورتي صو

به صورت ديگر ندارد لهذا عقل و روح متالشي نشود زيررا در کائنرات خارجره 

اگر بخواهيم صورت مربعي را صورت مثلث بسازيم بايد اولري بره کلري خرراب 

ت و کامل کنيم تا ديگري را بتوانيم ترتيب نمائيم اما روح داراي جميع صور اس

و تمام است لهذا ممکن نيست که منقلب به صور ديگر گردد اين است که ت يير 

شرود و الري االبرد براقي و برقررار اسرت ايرن دليرل عقلري و تبديلي در آن پيردا نمري

 است.  

در جميع کائنات اول وجرود اسرت بعرد اثرر معردوم اثرر حقيقري نردارد  -دليل ثالث 

 و هزار سال پيش بودند هنوز آثارشان  کنيد نفوسي که داما مالحظه مي
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پي در پي پيدا گردد و مانند آفتاب بتابد حضرت مسيا هزار و نهصرد سرال قبرل 

بود االن سلطنتش باقي است اين اثر است و اثرر برر شريئي معردوم مترترب نشرود 

 اثر را البد وجود مؤثر يابد.  

است که قواي جسماني انسران مخترل  مردن چه چيز است مردن اين -دليل رابع 

شود چشرمش نبينرد گوشرش نشرنود قرواي دراکره نمانرد وجرودش حرکرت ننمايرد برا 

نمرائي کره در وقرت خرواب برا وجرود آن کره قرواي جسرماني وجود اين مشاهده مي

بينرد و جميرع قروا را دارد و کنرد مريشنود ادراک ميشود باز ميانسان مختل مي

 د است پس بقاي قواي روح منوط به جسد نيست.  حال آنکه قواي جسمي مفقو

گردد صرحت شود مريض ميشود فربه ميجسم انسان ضعيف مي -دليل خامس 

کند ولي روح بر حالت واحد خود برقرار است است چون جسرم ضرعيف پيدا مي



شررود و چررون جسررم فربرره گررردد روح ترقرري ننمايررد جسررم شررود روح ضررعيف نمرري

د چون جسم صحت يابد روح صحت نيابد پس شومريض شود روح مريض نمي

معلوم شد که غير از اين جسم يو حقيقتي ديگر در جسد انساني هسرت کره ابردا 

 ت يير نيابد.  

کنيررد و اغلررب اوقررات بررا خررود مشررورت در هررر امررري فکررر مرري -دليررل سررادس 

دهد مثل آن است که انساني مجسرم مقابرل نمائيد آن کيست که به شما رأي ميمي

کنرد يقرين اسرت کره روح اسرت آمرديم برر شسته اسرت و برا شرما صرحبت مريشما ن

بينيم صحيا است زيرا روح مجررد اسرت گويند ما روح را نمياينکه بعضي مي

جسم نيست پس چگونه مشاهده شرود مشرهودات بايرد جسرد باشرد اگرر جسرم اسرت 

 روح نيست.  

شرنود ذائقره ا را نمريبينرد صردکنيد اين کائن نباتي انسان را نمرياالن مالحظه مي

کند به کلي از عالم انساني خبر نردارد و از ايرن عرالم مرا فروق ندارد احساس نمي

گويد که جز عالم نبات عالمي ديگر نيست و به خبر است و در عالم خود ميبي

گويد که عالم حيوان و انسران وجرودي نردارد حراال حسب عالم محدود خودش مي

ل برر ايرن اسرت کره عرالم حيرواني و انسراني وجرود آيا عدم احسراس ايرن نبرات دلير

ندارد پس عدم احساسات بشر دليل بر عدم عالم روح نيست دليل بر مروت روح 

فهمررد عررالم جمرراد عررالم نبررات را نيسررت زيرررا هررر مررادون مررافوق خررود را نمرري

فهمند عالم نبات عالم حيوان را درک ننمايد عالم حيوان بره عرالم انسراني پري نمي

ن ما در عالم انسران نظرر کنريم بره همران دالئرل اسرنان نراقص از عرالم نبرد و چو

 روح که  
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مجردات است خبر ندارد مگر به دالئل عقليه و چون در عالم روح داخل گرديم 

بينيم که وجودي دارد محقق و روشن حقيقتي دارد ابدي مثل اينکه ايرن جمراد مي

ي دارد و چرون نبرات بره عرالم ي ناميرهکره قروهبينرد چون بره عرالم نبرات رسرد مري



ي حساسه دارد و چون نبات به عرالم انسران يابد که قوهحيوان رسد به تحقيق مي

فهمد که قواي عقليره دارد و چرون انسران در عرالم روحراني داخرل گرردد رسد مي

کند که روح مانند شمس برقرار اسرت ابرد نيسرت براقي اسرت موجرود و درک مي

 .  برقرار است

فدائي درگاه حضرت مولي الوري جل ثنائه علري اکبرر الميالنري استنسراخ نمروده 

   1330ي نهم شعبان المعظم في ليله

بينيرد عينرا مثرل عبرارات همرين اوال عبارت اين خطابه و لوح بره طروري کره مري

ي آن برا کمرال اسرتعجال نگاشرته و از ابترداي کتاب کشف الحيل است که نگارنده

 24نسبة فراغتي از ش ل تدريس يافته شروع کرده تا امروز کره  شهر صيام که

توان گفرت منشريانه ماه است به اينجا رسانيده و چون دقت در انشا  آن نشده نمي

 نوشته است.  

ي مرردم هرر جرا دقرت از اين رو به خوبي ثابت است که عباس افندي ماننرد همره

تررر برروده و هررر جررا منشرريانهتررر و در پرداخررت الفرراظ نمرروده نسرربتا کلمرراتش ادبرري

مرتجال سخني گفته و نوشته ساده از کرار در آمرده اسرت و در نتيجره هرر چره را 

اند راجع به مقام معنوي و روحاني او و يا اقال تسرلطش در اتباعش تصور کرده

 حقيقت است.  انشا  به طور ارتجال به کلي موهوم و بي

ديق شود که از مفراهيم کشرف الحيرل در مفاهيم و معاني اين لوح شايد تص -ثانيا 

تروان دريافرت کره مرراد گوينرده در هرر هم عقرب مانرده زيررا از کشرف الحيرل مري

مطلبي چه بوده است ولي در اين لروح مقصرود گوينرده را بره رمرل و اسرطرالب 

شرود کره توان يافت و تازه وقتري کره مرراد آقرا بره دسرت آمرد کرامال معلروم مريمي

ي شرش گانره ناشري از جهرل مرل اسرت بعضري از ادلرهي مطالب ايرن لروح مههمه

ي کترب و الرواح و ي اوسرت )ماننرد همرهگوينده و بعضي ديگر ناشري از م الطره

 مطالبش(  

پررس دوبرراره و سرره برراره آن را مطالعرره فرمائيررد تررا عرررايض مرررا دريافترره تاييررد و 

جاهرل تصديق کنيد که اين آدم تا چه درجه م الطه کرار و متجاهرل و يرا نرادان و 

 بوده.  



گويد روح ترکيب عناصر نيست و تحليل ندارد کرالم برال اما در دليل اول که مي

 توان آن را دليل شمرد و اين حرف او  فارقي است که نمي
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ادعاسرت نرره دليررل چرره از کجررا معلرروم شررد کرره روح از ترکيررب عناصررر برره وجررود 

شرود پرس اگرر کسري بره او نيامده بلکه تا عناصري ترکيب نشود روحي پيدا نمي

بگويد روح و جسم هر دو از ترکيب عناصرند نهايت اين که در ترکيرب تفراوت 

يرو سرفيد و  دارند مانند اين کره بنرزين و قطرران هرر دو از معردن نفرط اسرت آن

شروند لطيف است و اين سياه و ضعف زيبق و رخرام هرر دو از زمرين توليرد مري

آن يررو خفيررف و فرررار اسررت و ايررن يررو سررخيف و بررر قرررار در ايررن صررورت 

دانم چه جرواب خواهرد داد؟ منتظرريم جراي نشرينش جروابي برر ايرن مشرکالت نمي

ظ و ادعراي بنگارد )اگر سؤال را بفهمد( خالصره خروب برود عروض تکررار الفرا

بال فارق دليلي بر ترکيب نبودن روح از عناصر اقامه کند که به ذهن همه کرس 

نزديو باشد و باز هم اين قضيه که هر چه از ترکيب عناصرر نيسرت فنرا نردارد 

 محتا  به دليل است.  

آور اسرت کره گمران کررده اسرت مررور خيلي مضحو و خنده -اما در دليل ثاني 

ي دماغ وجود خارجي دارد و آن صور عينرا در ر صفحهي خياليه بامور وهميه

 گويد.  شود که ميوجود روح و عقل ترسيم و تصوير مي

 )روح انساني در آن واحد متحقق به صور نامتناهي است!!(  

پس خوب است اين را هم مبين مبين او )شوقي( افندي توضيا بدهد کره چطرور 

ع هم مخمس هم مسدس هم مرثمن در آن واحد روح انسان هم مثلث است هم مرب

 الخ.  

يررو نفررر نيسررت بپرسررد روح کجررا قابررل قبررول اشررکال مربررع و مثلررث اسررت مگررر 

بگوئيم روح خود آقا مثلث خلق شده و عقل ايشان مدور که حرفهاشران همره سره 

غلطرد واال ترا امرروز احردي نگفتره اسرت و بره پهلو است و عقلشران بهرر سرو مري



داراي اشکال مثلث و مربع باشرد و غيرره و حتري  آيد که روحهيچ عقلي در نمي

آن وهمي هم که آقا بدان متوجه شده و خواسته است در م زهاي ديگران هم جا 

شرود زيررا ي خرودش هرم غلرط مريي متخذهگيرد و نتيجهدهد آن هم صورت نمي

کنرد ترا ي انسان عبور مريهمان صورت مثلث وهمي هم که در خاطره يا متخيله

ني و خراب نشود صورت مربع وهمي خطور نخواهرد کررد يعنري آن صورت فا

کنرد بلکره آن کره مثلرث عبرور کررد در آن واحد هم مثلرث و هرم مربرع عبرور نمري

 مربع نيست و چون مربع آمد مثلث رفته است.  

سبحان هللا اين چه وهم سخيفي است که در م ز افندي جاي داشرته؟ يرا تجاهرل و 

 ي نموده است.  تعمد کرده و مردم را مسخره
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زيررا مقدمره صرحيا اسرت کره اول وجرود  -تر دليرل ثالرث اسرت و از همه عجيب

است و بعد اثر ولي بقاي اثر دليل بر بقاي مؤثر نيست بلکره هرر وجرودي اثرري 

مانرد در حرالتي کره بقراي اثرر و مرؤثر هريچ گذارد و ترا مردتي آن اثرر براقي مريمي

برارد بعرد ابرر پراکنرده و آيرد براران و بررف مريال ابرر مريمربوط به هم نيست مرث

مانرد آيرا بقراي شود ولي برف آن تا مدتها بلکه سراليان دراز براقي مريمتواري مي

برف دليل بر بقاي ابر است؟ اين واضا اسرت کره بقراي اثرر بسرته بره مقتضريات 

محيط است مثال بررف کره اثرر ابرر اسرت پرس از فنراي ابرر در يرو محيطري سره 

 ماند.  ماند و در محيط ديگر يکسال باقي مياعت باقي ميس

جوشرد وقتري کره آتشرش تمرام شرد براز ترا مردتي در جروش در يو از اثر آتش مي

گويند نه بقاي مرؤثر اگرر آن طرور اسرت کره آن افنردي ي اثر مياست اين را بقيه

وح او گفته است که آثار مسيا پي مبر باقي و اين دليل بر بقاي مؤثر است کره ر

باشد پس خوب است اين افندي بگويد آثار پي مبري که صد هزار سال قبل آمرده 

کجا است؟ مگر بگويد آن پي مبران م ضوب خدا شدند و روحشان معدوم شرد و 

 آثارشان هم با روحشان معدود شد! است فر هللا من هذه السفاسف.  



يره در خرواب را اکنون برگرديد نظري به دليرل رابرع افنردي کنيرد کره صرور خيال

دليررل بررر بقرراي روح گرفترره و عجررب ايررن اسررت کرره خررواب را نشررناخته کرره اصررال 

خواب عبارت است از غور روح در بدن و آنچه در بيداري براي قواي دماغيه 

 ممکن الحصول است در خواب هم عينا همان است.  

گذرد يرو ي انسان ميمثال تصور حيوان هزار سر يو وقت در بيداري بمخيله

وقررت هررم در خررواب يررا خيررال ازدوا  و مباشرررت يررا يررو زن جميلرره تررا برره حررد 

حصول ما يحصل و انزال ما ينزل هم در بيداري ممکن است هم در خواب پس 

شرود و باالخره تخيالت چه در خواب و چه در بيداري دليلي بر بقراي روح نمري

 پوشاند.  بقدري اين دليل مهمل است که روي همه را مي

در عين اينکه غلط است گويا آقا خودش هرم ملتفرت شرده کره  -يل خامس و اما دل

اگررر صررحيا باشررد دليررل بررر وجررود و اسررتقالل روح خواهررد بررود نرره بقرراي آن ولرري 

متأسفانه مقدمه و نتيجه هر دو غلط است زيرا مقدمه اين است که روح مرريض 

در طري  شرود وشود در حالتي که تمام جکما بر آنند که روح هم مريض مينمي

 تمام مقاوالت روزانه و شبانه گفته شده است که فالني روحش مريض است  
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و خرررود افنررردي در مواقرررع کثيرررره از ضرررعف و قررروت و مررررض و صرررحت ارواح 

گويرد روح کساني چند سخن سروده ولي در اينجا سهوا يا عمدا اشرتباه کررده مري

يرد روح در حيرز عقرل موجرود گوشود و در صورتي که يو جا مريمريض نمي

است چگونه به مرض و فناي روح قائرل نشرده؟ چره محقرق اسرت کره عقرل کرم و 

شود به طوري که کامال قضيه و به عکس آن شود و يو وقت فاني ميزياد مي

گويررد روح و عقررل انررد زيرررا او مرريشررود کرره آقررا در ايررن مقررال داد سررخن دادهمرري

بينريم برالعکس ريض شرده باشرد و مرا مريشوند اگر چه جسم ممريض و فاني نمي

شرود و جسم سالم است و عقل مريض و باالخره عقرل بره کلري فراني و زايرل مري

جسم کماکان برقرار اسرت و سرالها بره کمرال قروت در حرکرت اسرت پرس مررض 



روح در مقامي و مررض عقرل در مقرام ديگرر اظهرر مرن الشرمس و چرون مقدمره 

 شود.  خطا شد نتيجه به طريق اولي خطا مي

کرنم دهرد؟ عررض مريگويد آن کيست که به شما رأي ميکه مي -اما دليل سادس 

زند يعني اين دليل و دليل خواب شما هر اين همان است که در خواب حرف مي

دو يکرري اسررت و هرريچ يررو دليررل بررر بقرراي روح نيسررت و هررر دو دليررل بررر وجررود 

د بره قردري دليرل روح است و وجود روح محتا  دليرل نيسرت و اگرر محترا  باشر

هست که اينها کوچکترين آنها اسرت و براالخره آقراي افنردي اگرر روح شرما براقي 

اسررت خواهشرردارم حررل ايررن معميررات و معضررالت را بفرمايررد و هررر گرراه مررا قابررل 

نيستيم به فرزند خود الهام کنيد تا ايشان براي ما نه بلکه برراي سراير مرردم حرل 

 نمايند.  

فرمايرد هرر امرري کره قرائم بره ذات خرودم منفلوطي مري اما اشتباه نشود که فاضل

توانم در آن سخن گويم و از عهرده اثبرات آن بررآيم بنرا  برر ايرن اصرل نيست نمي

مسلم اگر افندي هم از عهده اثبات بقاي روح برر نيامرده برراي آن بروده اسرت کره 

ه قائم به ذات خودش نبوده و انساني که بخواهد در امري سخن گويرد کره خرود بر

آيرد آن معتقد نيست و محض سرگرمي مرردم باشرد طبعرا همرين طرور بيررون مري

ي از آن بره مشرام افنردي نخرورده واال روح مسلما باقي اسرت بره بقرائي کره شرايبه

است و در بقاي روح بره قردري کترب نفيسره از آثرار قلرم حکمراي شررق و غررب 

کنيم آقراي مي موجود است که فقط اهل علم و معرفت بر آن مطلعند و ما دعوت

شرروقي افنرردي را کرره قرردري زحمررت برره خررود بدهنررد و آن کتررب را بخواننررد و اگررر 

خواستند اظهار فضيلت کنند اقال چيزهاي آبرومندي بنويسند کره اسرباب مسرخره 

 و مضحکه نباشد )دوازده سال گذشت و جوابي نرسيد حتي  
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معلوم است خود را ساخته بوده است( باري اين بود طررز سرخن سررائي ميررزا 

خدا پيش از آنکه خدا زادگانش بزرب و معاون خردائي او شرده باشرند امرا همرين 



که پسرانش بزرب شدند و با نمايندگان دول خارجه مالقات کردند و نربض دنيرا 

ه مهمترين آنهرا ال را  اندکي به دستشان آمد او را واداشتند بر چيزهاي ديگري ک

هراي جديردي کره قربال دانسرته شرد و بعردا نيرز وطنخواهي است با پاره از سفسطه

دانسته خواهد شد اينو لوح دنيا و آن لروحي اسرت کره تقريبرا يرو سرال پريش از 

ي فرزندش عباس افنردي گشرته و آن مرب بها  صادر شده و منشا  تبلي ات آتيه

شرود بسرمي انرد و آن لروح بردين گونره شرروع مريهرا لوح دنيا يا لروح عرالم ناميرد

کره در ملکروت ديرن  -عروض خردا  -الناطق في ملکوت البيان )يعني بره نرام مرن 

بيان ناطق است( حمد و ثنا سلطان مبين را اليق و سزاست که سخن متين را به 

حضور حضرت علي قبرل اکبرر و حضررت امرين مرزين فرمرود )مقصرود حراجي 

دي و حاجي ابوالحسن امين اردکراني اسرت کره از شررکاي آخوند ايادي شهميرزا

اين کمپاني بودند و به انروار ايقران و اسرتقامت و اطمينران مرزين داشرت عليمهمرا 

بهررا  هللا و بهررا  مررن فرري السررموات و االرضررين النررور والبهررا  و التکبيررر و الثنررا  

بره ريرش  علي ايادي امره الذين بهم اشرق نور االصطبار( اينها پيازي اسرت کره

آخونررد ايررادي و امررين اعررادي خررورد کرررده کرره در کمررو برره ديررن سررازي او فتررور 

نکنند و عرين ايرن پيازهرا را پسررش بره ريرش خرودم خرورد کررده مگرر اينکره از 

خباثت يا طهارت ذات نتوانستم حقوق ملت و مملکتي را زير پا گذاشته تابع نفع 

د فسرريعلم الررذي ظلمررو اي معلرروم يررا موهرروم شرروم ولرري ديگررران کردنررد آنچرره کردنرر

و ناگفته نماند که با همه اصالحاتي که در عبرارت منظرور شرده  -منقلب ينقلبون 

برراز از رديررف کلمررات برراب و ازل بيرررون نيسررت چنرران کرره مررزين در يررو جملرره 

تکرار شده در حالتي که معني هم غلط است زيرا به انوار ايقان منور تواند شرد 

عمومي و وحدت زبان و امثالها سرخن سررائي  نه مزين ن مه صلا اکبر و صلا

نمايد تا اصل مقصود. مفقود نگشته باشرد عجرب ايرن کره بقردري سرخنان خرود را 

ي حررا  از قلرم اعلري نرازل گويد )باري به آن چره در صرحيفهمهم شمرده که مي

اگر تمسو نمايند از قوانين عالم خرود را فرارغ مشراهده کننرد!( اگرر چنرين اسرت 

ا براي فضل دعوي شوقي افندي و ميررزا محمردعلي بمنرد و بسرامي دانم چرنمي

انگليس که شخص يهودي است تشربت کردنرد و چررا برراي اسرترداد خانره ب رداد 

وکيل ساخته و به عدليه رجوع کرده آخر هم م لوب شدند و چررا دسرتور سرري 

 به مريدان خود دادند  
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يو دفعه بره جهرة مخرابره تلگرافري برا مرأمور انگلريس در فلسرطين برر سرر کليرد 

روضه و يو دفعه به جهت مخابره با مأمور ب داد براي خانه؟ و چرا عريضره 

کننرد کنند؟ و چرا در قانون انتخاباتشان تصريا ميبه اين طرف و آن طرف مي

را مهمترررين قرروانين  کرره ماننررد انگلسررتان انتخرراب نمائيررد؟ خرردائي کرره قرروانين خررود

شرويد چررا گويرد اگرر بره آن تمسرو کنيرد از قروانين عرالم فرارغ مريشمرده و مري

خودش و فرزندانش در عبادات به مفتي اهل سنه تقليرد کررده و در اجتماعرات و 

سياسرريات برره دولررت انگلرريس تأسرري کرررده و حترري اخيرررا ولرري امرررش شرروقي فقررط 

ان تشربث کررده ترا ايرانيرت و شرايد براي تملو مدرستين تربيت بره قونسرول ايرر

اسالميت او را هم تصديق کند براي اينکه مدرسه در ثبت اسناد به معرفي امين 

گويرد يکري از ل رات موجروده يرا ل رت امين به ملکيت او در آيرد و خردائي کره مري

جديررده را تعلرريم دهيررد چرررا فرزنرردش را برره تحصرريل انگليسرري واداشررته و چرررا 

بره مرردارس فرانسره فرسررتاده و چررا تحصرريل روسرري را دختررانش را در پرراريس 

قبال به مريدان عشق آبادش واجب کررده و چررا خرودش بره زبران عربري افتخرار 

نموده و لوح نازل کرده و چرا مرکز ميثاقش به زبان ترکي لروح برراي مريردان 

هللا حرراجي ترکرري زبررانش فرسررتاده چرررا عزيررزهللا خرران بهررادر شرريرازي و حبيررب

 نشاهي را تشويق بر تحصيل آلماني نمود؟  خدابخش کرما

و چرا و چرا و چرا و هلم جرا اکنون اين ترهرات آن لروح را بخوانيرد و بخنديرد 

گويد )معرضين و منکرين به چهار کلمه متمسو کلمره اول فضررب الرقراب مي

ثاني حرق کتب ثالث اجتناب از ملل اخري رابرع فنراي احرزاب حرال از فضرل و 

لهي )يعني حرفهاي خودش( اين چهار سد عظيم از ميان برداشته ي ااقتدار کلمه

شررد و ايررن چهررار امررر مبررين از لرروح محررو گشررت و صررفات سرربعي را برره صررفات 

روحاني تبديل نمود جلت ارادته و جلت قدرته و عظرم سرلطانه( آيرا کسري هسرت 

بفهمد اين مکلم طور يا ميرزا خداي برا شرعور از ايرن کلمرات چره منظرور دارد؟ 

ضرررين کياننرررد؟ ضررررب الرقررراب يعنررري چررره؟ حررررق کترررب کررره خاصررره مرررذهب معر

چسررباند؟ فنرراي خودشرران و در کترراب و از حکررام بيرران اسررت چرررا برره ديگررران مرري

 احزاب در کدام مذهب است و کي او آن را محو کرده.  



  

  ها را رشته استچرخ تو اين پنبه

  ها را کشته استو هم تو اين تخم

  

گويرد يرا حرزب هللا اليروم بايرد لوح در خوبي باز کرده کره مري)بلي در اواخر اين 

 انظار کل به افق کلمه مبارکه يفعل ما يشا  متوجه باشد(  

 اراده باشيد  يعني هر غلطي ديديد چون و چرا نکنيد تا گوسفند بي
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 و شبان شما )بها( مظهر يفعل ما يشا  گردد.  

مخالفرت برا علرم اسرت و ايرن بره قصره و حکايرت و ديگرر از محکمرات امرر بهرا  

گويرد )دع خبر و روايت نيسرت بلکره بره نرص کتراب اقردس اسرت کره خرودش مري

ي علمها را زير آنهرا العلوم النها منعتو عن سلطان المعلوم( يعني رها کن همه

نماينرد مالحظره شرود بره چره صرراحتي تو را از سلطان معلوم )بها  هللا( منع مي

کند که شخص عالم از اين سلطان معلروم يرا موهروم ممنروع شرده بره او اقرار مي

اعتنا نخواهد کرد لذا بايد علروم را تررک نمايرد! بايرد دانسرت کره هرر تعبيرري برر 

ايرن عبررارت ببندنررد از قبيرل همرران تررأويالت اسرت کرره قرربال اشراره شررد وگرنرره ايررن 

وده کره مريردانش عبارت تأويل پذير نيسرت و تنهرا مرراد بهرا  از ايرن جملره آن بر

تحصيل علم نکنند و به حالت جهل بمانند و گمران کننرد کره هرر علمري نرزد بهرا  

ي علرروم مکنررون اسرت و از ايررن اسررت کرره کارکنرران در اسرت و در الررواح او همرره

اند و باطنا مطيرع پروگررام بهرا  ي تربيت صورتا مطيع پروگرام معارفمدرسه

وح را برره نررام درس اخررالق مجررري هررا قرائررت لررکرره بهررر قسررم اسررت ولررو در خانرره

گوينرد کرره علروم اولرين و آخررين در الررواح دارنرد چنانکره صررريحا گفتره و مريمري

است همان الواحي که در خاتمه به قلم آقاي )اکرمي( خواهيد ديرد چره اشرتباهات 



ايررم چرره غلطهرراي ترراريخي را متضررمن اسررت و همرران الررواحي کرره خودمرران دانسررته

خواهد ين بسي واضا است که هيچ مستبد ستمگر نميفاحشي را در بر دارد و ا

مردم عالم و آگاه شوند چنانکه سردار انگليسي گفته است اگر بدانم اين اسبي که 

ام و چره برار سرنگين و تعردي فهمد که من چه تحملي بر او کرردهبر آن سوار مي

دا نکنرد ام البته سرش را به طقماق خواهم کوبيد تا مجرالي پيرننگين بر او گذاشته

براي پي بردن به جفراي مرن زيرر اگرر بره خروبي بفهمرد البتره مررا برر زمرين زده 

ديگر بار مرا نخواهد کشيد. اين اسرت کره بهرا  نيرز محرض ايرن کره گوسرفندانش 

آگاه نشروند کره او چگونره از شرير و پشرم بعضري بهرره بررده و برخري را برخري 

تهرائي بره ايشران رسرانيده و خود کرده و به سالخ خانه سپرده يعني نفهمند چره ذل

چه خاندانهاي عزيز را ذليل کرده و چه جانهاي پاک را بره هرالک سرپرده و ترن 

به خاک برده و چه عواطف لطيفره را ضرايع کررده و چره طبرايع و قررايا نفيسره 

را مختل و مهمل گذاشته و چه نکبتها که به صورت سعادت بره مرردم نبروده لرذا 

نمايرد و جانشرينهاي او لروم )موهروم( داللتشران مريهمواره از علوم به سرلطان مع

عبرراس و شرروقي هميشرره نگررران برروده و هسررتند کرره مبررادا مريرردانش راه اروپررا يرراد 

 گيرند و پيوسته سعي دارند که اتباعشان به اروپا نروند  
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زيررا اند معاشرت کنند و اگر رفتند فقط با چند خانواده که با اسم بهائي آشنا شده

انررد هررر کررس برره اروپررا رفررت و دروغهرراي ايشرران را يافررت و معنرري علررم و ديررده

الحمررد هررم بررراي بهررا  و شرررافت و زنرردگاني آزاد را درک نمررود ديگررر فاتحرره برري

خواند. اينجا است که بايد سخن آن حکيم دانشمندي تصديق نمرود کره بهائيان نمي

سررو بررابي در خطررر فرمرروه اسررت )ايررران از تحررت الحنکرري خررر مقرردس و فکلرري 

انررد. هررر دو اسررت( زيرررا هررر دوي اينهررا داراي يررو روحنررد هررر دو مررانع ترقرري

خواهند علم و اطالع حصر در خودشان باشد تا خودپسند و خودبينند. هر دو مي

بررره مرررردم بفروشرررند و برررار خرررود را برررار کننرررد اگرررر چررره چيرررزي نداننرررد. هرررر دو 

کرايره برر وار شوند و برار بريخواهند به تحت الحنو و فکل خود بر مردم سمي



خلق خدا نهند. ديگر از محکمات امر بها  حقوق صدي نوزده است که صرريحا 

ي از آن مرال شرويد صردي نروزدهدر کتاب اقدس گفته است از هر چه مالو مري

هللا است ولي اين مال هللا را صورتا براي فقرا  و ضعفا قررار داده و اوال خرود 

گويرد محبرت غصران و چنانکره در کتراب عهرد مري را به نص صريا منرع نمروده

افنرران و منتسرربين بررر کررل الزم اسررت و لرريکن لرريس لهررم حقررا فرري امرروال النرراس امررا 

پيروانش به راه نمائي عباس افندي ايرن نرص صرريا را هرم ت ييرر داده و تأويرل 

نمرروده و آن را بررراي يررو طبقرره از وراث بهررا  دون طبقررات آخررري تخصرريص 

 خواهد آمد. اند و شرح آنداده

 آثار عبدالبها  عباس 

اش داننررد و واسررطة العقررد ايررن امررا عبرردالبها عبرراس کرره درة القالئررد ايررن سلسررله

اش خوانند بر اثر مطالعات و تحصيالت بسيار که يو وقت در ب رداد نرزد عائله

شرريخ عبدالسررالم شرروافي تلمررذ کرررده و وقترري نررزد فاضررل قررائني حکمررت تحصرريل 

بها  بر خرالف اظهراراتش کره خرود را امري قلمرداد نمروده کرده )چنانچه خود مي

نخست شراگرد ي مراي جنردقي بروده و ايرن معنري از کتراب تراريخ حيرات ي مرا کره 

نويسد معلم اوالد ميرزا بزرب نوري بودم ثابرت اسرت و وقرت ديگرر خودش مي

شاگرد ميرزا نظر علري حکريم رئريس طايفره علري اللهري بروده( مجمرال عبردالبها  

کامرل کررده و سرپس هرر کترراب و مجلره و جريرده را برا پرول ايرانيرران  تحصريالت

بدبخت آبونه شرده و اخيررا کتابخانره مهمري ترتيرب داده و بردين واسرطه غلطهراي 

 لفظي در آثار قلمش کمتر از ساير رؤسا و اغراق  
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و دروغررش بيشررتر از سررايرين اسررت )امررا ماهرانرره( و اگررر چرره عبرراس افنرردي هررم 

ي نبوده و کلماتش خالي از نسبت به تحصيالت و مطالعاتش آدم ناب ه و برجسته

اش پرر از غلرط و غلط لفظي و معنوي نمانده بلکه در معنويت هر لوح و رسراله

اشتباه است ولي در لفظ گاهي ل زش حاصل کرده و صورتا آثار او و بررادرش 



الط کلمرات محمردعلي محمدعلي افتدي کم غلطتر از ديگرران و شرايد براز هرم اغر

افنرردي از عبرراس افنرردي کمتررر باشررد چنرران کرره در ل زشررهاي عبرراس افنرردي خررود 

نگارنده چندين فقره ديده و آگاه شده کره از آن جملره وقتري در لروحي ضرميمه را 

بظا  مؤلف نوشت و چون تذکر داده شد که ظميمه غلط است الف روي ظا  را 

ده به او گفته شد که ضراد مرکرز الزم با قلم تراش حو نموده باز هم غلط در آم

شررود آن وقررت قلررم طلبيررد و ي محکرروک شررما خميمرره خانررده مرريدارد و ايررن کلمرره

مرکزي ملحق کرد که عيبش يکي بود و دو تا شد يعني اول اثر تراش قلمتراش 

در آن بود و بعد اثر قلم خوردگي هم بر آن اضافه شد و آن لروح بره همران حرال 

است در حالتي که صدها از اين قبيل واقع شده کره مبل رين ارسال شده و موجود 

اند تا کسي بر مقدار علم و سرواد آقرا مطلرع نگرردد ولري او ورقه را عوض کرده

شهدهللا در اغراق گوئي و مبال ه سرائي و دروغ پردازي و سرخنان سره پهلرو و 

هروو جعاليت کم نظير بود و به طوري که ذيرال خرواهيم ديرد او برود کره دري از 

اسراس را برر روي مبل رين و ي تبلي رات بريجنجال در نشريات براز کررده طريقره

حقيقرت کذيره بره ايشران داد اعضاي محافل خود گشوده دستور متحد الميالهاي بي

و همه را ذيال خواهيم شناخت. هر گاه کسي به امعان نظر در کلمات باب تعمق 

خنش کذب بود ولري در پرداخرت اش باطل و سبايد که هر چند او داعيهنمايد مي

دروغ خود آن قردرها مراهر نبروده کره آن داعيره دروغ را بره دروغهراي ديگرري 

تزيين نموده توليد اميردي کامرل در دل مريردان خرود نمايرد و اگرر گراهي اشرارتي 

کرده و بشارتي داده رسوا است چنان که نويرد راجرع بره سرالطين بيران و شرئون 

نمايرد است که به جاي اميد توليد يأس در اتباع مرياي ايشان يو نويد مفتضحانه

[  )مسريحيان( بردين بيران 1گويرد تمرام ملرت روح ]يا آنکه در جائي از بيانش مري

تروان دريافرت کره اگرر او بره آورند و از اين عبارت با انردک تعمرق مريايمان مي

 اختيار خود اين ادعاي قائميت  
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را کرده باشد اين سخن به صرف سادگي از او سر زده کره تصرور نمروده اسرت 

همررين قرردر کرره او حکررم اجتنرراب ملررل را نسررخ کرررد مسرريحيان چنرران منجررذب او 

شوند و اگر به اشاره و تشويق ديگران داعيه کررده کردند که همگي بابي ميمي

و ادعررا کررن مررا انررد تررو ايررن اسرراس را تأسرريس نمرروده طبعررا او را فريررب داده گفترره

مسيحيان را و اميدواريم به ترو ايمران بياورنرد او نيرز برر اثرر سرادگي خرود براور 

 کرده و حتي آن را جزو بشارات در کتاب خود ثبت نموده است  

امررا ميرررزا حسررينعلي کرره قطعررا بررر روي بنررد و بسررتهائي خرردا شررده و همرره جررا برره 

اصلي آگاهي نداريد بنيران گويد که شما از اساس امر و مقصود ي ازليه ميفرقه

توانررد بيران و کلمررات خرود را بررر اشرارات و بشررارات ديگررري نهراده کرره بهترر مرري

گوسفند را به خود جلب نمايد زيرا او به حرفهاي کوچو متزلزل قناعت نکرده 

بلکه الرواحي بره نرام سرالطين نوشرته و گراهي بره مريردان خرود نشران داده کره هرا 

خطاب شرده! و اگرر چره فروري آن لروح را بره زيرر  ببينيد به فالن سلطان چگونه

تشو مخفي کرده ولي آن گوسفند باور نموده کره شرايد خبرري اسرت و فرداسرت 

که همره ممالرو بره دسرت اهرل بهرا  خواهرد افتراد و ايرن رويره را پسررش عبراس 

ي مالرو الرقرابي افندي به نوع ديگر تعقيب کرده که سر بسته در هر لوح ن مره

گوشزد گوسفندان نموده و پيوسته هيراهو در ميران امرت افکنرده خود و پدرش را 

که آقا در شرق و غرب نفوذ دارند و در نتيجه گاهي به لوح گاهي به عکس که 

تمامش دروغ و مصنوع است و روحيات بعضي از آنها را در اين اوراق نشان 

م داده و خرررواهيم داد و گررراهي بررره نشرررر تعررراليم و مبرررادي کررره آن را شرررناخته و هررر

ي خود کررده بره قسرمي کره پرس از مررگش برا خواهيم شناخت مريدان را دلباخته

م رزي برود اينکه اغلب فهميدند که مضامين الواح دروغ و همچون جوزهاي بري

که جوالش پر صدا باشد و چون شکسرته شرود يرو م رز کره دهران يرو طفرل را 

ينها همره لفرظ برود و شان باور کنند که اتوانند همهآلوده سازد در آن نيز باز نمي

پوست بود و م زي در آن نبود اکنون اين لروح افنردي را بخوانيرد ترا بررويم سرر 

  1324  1مورخه    -مطلب 

اي ياران عزيز عبدالبها  هر چند در ساير جهات ندا بلند است و بشرارات اليهره 

زيررا فررح قلروب غلرط  -فرح قلروب هرر هوشرمند )دو غلرط در يرو جملره اسرت 

ب هر هوشمند هم غلط( رايت ذکر مرتفرع اسرت و آيرت نصرر منتشرر قلو -است 



منرد ولري در طهرران ضجي  تهليل بلنرد اسرت و صرريخ تکبيرر مسرموع هرر بهرره

 گفتند(  عالمي ديگر و ميدان و مصافي ديگر است جناب امين مي
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و خبر است!( که طهرران را نرداي رحمرن بره حرکرت آورده کره لسران خودش بي

فتنره در  -و ولوله در شهر نيست جز شکن زلف يار  -بنان از بيان عاجز است 

 آفاق نيست جز خم گيسوي دوست  

ترا آخرر آن کره نصرايحي  -رسرد ي آهنره تقرديس بره فلرو اثيرر مرياز هر گوشره

گويرد ايرن اسرت نصرايا ايرن براي تبليغ و خودنمائي و دسيسه نموده در پايان مي

ي کثيرر االثرام و علريکم التحيره و الثنرا  ت وصاياي اين بندهآواره گمنام و اين اس

ع ع و برراز مناجررات عربرري دارد )اناجيررو يررا منرراجي مررن ال انرريس لرره و مررؤانس 

وحيررد فريررد مررن ال جلرريس لرره( کرره اغررالط عربيرره آن را بايررد برره عربهررا گذاشررت و 

م ي کثيررر االثرراي گمنررام! و بنرردهگذشررت و بررس اسررت همررين کرره او خررود را آواره

سرال  25ولي اساسا مقصرد مرا هيراهوي ايرن لروح و امثرال آن اسرت کره  -خوانده 

پيش چنان وانمود نموده که گويرا طهرران يرو قطعره از بهائيرت اسرت و شرايد ترا 

بينريم هريچ سرال مري 25مانرد و مرا پرس از سه سال ديگرر غيرر بهرائي در آن نمري

ولري اثرر ايرن  انردخبري نيست و همان اشخاص آن روزي هرم نصفشران برگشرته

کردنررد کرره در گونرره الررواح ايررن بررود کرره تررا چنرردي اغنررام در اطررراف تصررور مرري

م رزي ايرن الرواح طهران جز حرف بهائيت حرفي نيست و تا امروز با اينکه بي

اند و با اينکه جانشرين او خرد در اين بساط باقي ماندهغالبا ثابت شده باز چند بي

ي اولي برگشته و هر چه نوشرته رسروا قبهشوقي افندي از بالدت و سفاهت به ع

و مفتضا است و بوق را از سر پهنش دميده گاهي که خواسته اسرت اشرارات و 

ي پدران خود را اعمرال نمايرد طروري اعمرال کررده کره هرر کروري بشارات کذبه

ي عبراس بيند؟ باز بهائيان به اميد اينکه شايد هياهوهاي سرابقهرسوائي آن را مي

هراي آن مشر ولند و ي ننگين به پايره بنردي شکسرته بسرتهاين خائه اساس دارد در

گويررا کسرري بررر تررروي  دروغ مجبورشرران کرررده اسررت و مررا مواقررع غلررط کرراري و 



ي رسرواي شروقي را هرم در طري بيران آثرار او غلط گوئي و دروغهاي ناپرداخته

 امرا بره طروري کره اشراره شرد عبراس افنردي اگرر در علرم و -آفتابي خواهيم کررد 

حکمت و حسن انشا  مقام مهمي را احراز نکرده و با همه تحصيالتش نتوانسته 

ي عالي حائز شود ولي در هياهو و اغراق گوئي و دروغ پرردازي است به رتبه

ماهرانره قلررم برره دفترر زده و توانسررته اسررت برراي يررو مرردتي کره خررودش رياسررت 

 ي خود نگاهدارد.  داشت امر را به اشتباه بگذارند و گوسفندان شيرده را برا
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 فلسفه عبدالبها  

ترين مباحث اين مبحث فلسفه عبدالبها است که بايرد فري الحقيقره و منصرفانه دقيق

م رز بهررا  کرره در آن تعمرق نمررائيم زيررا گذشررته از هيراهوي مررذهبي و سرخنان برري

هررا و ايجرراد يررو سلسررله اوهررام تررازه در م ررز بهائيرران کرررده اخيرررا بعضرري خطابرره

شده کره مهمتررين دام اغنرام  نطقهاي عبدالبها  در بين بهائي و غير بهائي منتشر

هرا بيچاره شده و هر کس ديگرر هرم بعردا پابنرد حضررات شرود برر اثرر ايرن فلسرفه

ي مرن سفسرطه و م الطره اسرت لهرذا ذيرال قواعردي را کره است که تماما به عقيده

عبدالبها  در نطقهاي خود به ميان آورده و مسلم پنداشته و بهائيان را پابند کرده 

نطرق مبرارک!  -نمائيم تا قردر و قيمرت آنهرا معلروم گرردد ميدر اطراف آن بحث 

در دارالفنرررون کاليفورنيرررا اسرررتفزديو ينورسرررتي )کرررذا( برررا حضرررور دويسرررت نفرررر 

پروفسررور و دو هررزار نفررر تالمررذه )دروغ اسررت( و جمعرري کثيررر کرره از دور و 

مراه اکتبرر  8/  10نزديو براي استماع بيانات مبارکه آمده بودند صربا سراعت 

1912   

 هوهللا  

اعظم منقبت عالم انساني علم است زيرا کشف حقايق است و چرون امرروز خرود 

ي کره شرهرتش بره آفراق رسريده لهرذا نهايرت بيرنم درايرن کليرهرا در مرکز علم مي

 سرور دارم  



رسرد ي ندارد تا آنکره مرياز اينجا تا آنجا که تعريف علم و علما  کرده چيز تازه

ي وحدت وجودي است بيران را آن که بگويد عقيدهبيي وحدت وجودي به فلسفه

[  از کاينررات 1رسرراند برره ايررن جملرره )پررس واضررا شررد کرره هررر جرروهر فررردي ]مرري

انتقال در صور نامتناهي دارد و در هرر صرورتي کمرالي از ايرن واضرا شرد کره 

کاينررات يکرري اسررت عررالم وجررود واحررد اسررت پررس چررون در وجررود کاينررات وحرردت 

که در عالم انسان چه وحدتي است اين مبررهن اسرت کره است ديگر معلوم است 

وحدت اندر وحدت است مبد  و منتها وجود وحدت است( قطع نظرر از ايرن کره 

هر کلمه از اين کلمات مکرره مرورد هرزار گونره بحرث و انتقراد اسرت و حکمرا  

 را در جوهر فرد و وحدت وجود بحثها و حرفها است و  

  

 [ 185] صفحه 

  

گوئيم ي نيست فقط مياست اين بحث در ميان است چون چيز تازههزاران سال 

دليررل برر خررالف سرابقين يررا اگررر ي بريآقرا حررل مشرکلي نکرررده مگرر الفرراظ مکرررره

کرد مطابق آرا  سابقين فلسفه بافته و دليلي يافته برود و مرالک دليلي هم ذکر مي

ناصرر برا ع»و مدرکي برر عظمرت او نبرود پرس بگرذريم ترا برسريم بره ايرن جملره 

يکديگر در صرلحند آفتراب و زمرين صرلحند آب برا خراک صرلا اسرت عناصرر برا 

ي مثرل زلزلره شرهر شرود زلزلرهيکديگر صلحند چون ادنري مصرادمه حاصرل مري

آيرا ايرن طرور اسرت؟ شرايد همره کرس بتوانرد جرواب داد کره « سانفرانسيسکو واقع

رضرا چنين نيست بلکره بعضري در صرلحند و بعضري در جنره همران حرين کره ف

فراسنه با آلمان در جنه و ايران با ترکيه در صلا است در همان وقرت هرم در 

مملکررت وجررود يکرري مکرررب طرراعون بررا گلبلهرراي خررون در جنرره و در وجررود 

ديگررري اخررالط اربعرره در صررلا در يررو گوشرره گرررب و مرريش در جنرره و در 

ي ديگر کبو و کبروتر در صرلحند و تمرام هرم برر حسرب اقتضراي طبيعرت گوشه

ي جديرد دارند از اين که بگذريم به همان فلسفهجنه و صلا را مجري ميخود 

مثال مالحظه کنيد که جميرع کاينرات اسرير طبيعرت  -گويد رسيم که ميعجيب مي



است و جميع در تحت قانون طبيعت( و چون جواب آن را قربال نگاشرتيم تکررار 

 دانيم )برخالف مکررات او(  آن را الزم نمي

خواهرد چره نتيجره بگيررد براالخره بعد از اين همره صرحبتها آقرا مري حال ببينيم که

کنرد خواهد نتيجه بگيرد که چون انسان بر طبيعت محيط است چرا جنه مريمي

پوشيم و اين بنيان الهي حاال ما از جميع اين مواهب چشم مي -گويد چنان که مي

آن که اسير طبيعت را خراب کنيم و اين اساس الهي را از پايه براندازيم و حال 

نمرائيم زيررا در کنيم و به اقتضاي طبيعت حرکت مينيستيم خودمان را اسير مي

طبيعت نزاع بقاست اگر انسان تربيت نشود از مقتضيات طبيعرت نرزاع و جردال 

 است!  

نه تنها مريدانش بلکه قطعرا شرما هرم کره ايرن عبراراتي امري خوانيرد فرورا ملتفرت 

اش ه شد؟ آقا از اول کره شرروع بره نطرق کررد فلسرفهنخواهيد شد که چه بود و چ

بر روي صلا کاينات بود کره آفتراب برا خراک در صرلحند و... اينجرا برگشرت بره 

جنه و قائرل شرد کره جنره از مقتضريات طبيعرت اسرت و تنهرا تربيرت اسرت کره 

 انسان را از جنه که از مقتضيات طبيعت است نجات بدهد!  

مقتضريات طبيعرت اسرت؟ آيرا صرلا کاينرات کره آيا صلا آفتاب و زمين خار  از 

 در اول گفت همه کاينات در صلحند از مقتضيات طبيعت نيست؟  
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انرد از دارالفنرون گويا او قائرل اسرت کره مرثال کبرو و کبروتر کره برا هرم در صرلا

انررد و گرررب و بررره کرره بررا هررم در جنگنررد برره حررال کاليفورنيررا فررارغ التحصرريل شررده

انرد! و از همره عجيبترر ايرن دروغ اسرت کره آقرا در اواسرط نطقشران انردهطبيعي م

فرمايند حضررت بهرا  هللا پنجراه سرال پريش اعرالن صرلا عمرومي برين دول و مي

صررلا عمررومي بررين ملررل و صررلا عمررومي بررين اديرران و صررلا عمررومي بررين اقرراليم 

 فرمود!!  



را در مجررامع  هرراکشرريد کرره ايررن نطررقآقايرران بهررائي شررما را برره خرردا خجالررت نمرري

نمائيد و انحراف جويندگان از اين ترهات را طعرن خوانيد و به آن افتخار ميمي

پنجاه سال پيش از اين تاريخ کره آقرا در امرر يرو نطرق کنرد  -زنيد و تمسخر مي

بهررا  هللا هنرروز برره لقررب بهررا  مشررهور نشررده بررود مررردم او را ميرررزا حسررين علرري 

کردنرد و برا خدمت فرهراد ميررزا يراد مريعريان باز و بعضي ميرزاي نوري پيش

دانسرتند چره کردنرد و نمريبياني که حسن ظني داشتند او را به لقب ايشان ياد مري

گوئيم بيست سال منظور آقا بوده و از زبانشان پررت شرده مي -خواهد بگويد مي

انرد ترازه برريش از بيسرت سررال هرم اعرالن صررلا عمرومي بهررا  هللا پنجراه سرال گفترره

که در لوح دنيا گفتيم آيا اين اعالن صلا عمرومي ملرل و دول و اقراليم  همان بود

دوز گفتره يرا نوشرته باشرد و يرا است که در زير هزار پرده آهسرته بره حسرين پينره

آنکه به دو نفر ايادي و اعادي امرش که دو آخوند برابي منفرور و رانرده از همره 

و الريحان يا گفته باشد لريس  جا بودند گفته باشد عاشروا مع االديان کلها بالروح

کل برار  -الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم و يا به فارسي سروده باشد 

يکداريد و برب يو شاخسار آيا اين دو سه کلمره برا آن درجره از نفروذ و قردرت 

 او که اشاره شد اعالن صلا عمومي است؟ واقعا حيا خوب چيزي است.  

م زيرا از ايرن هياهوهرا بره قردري در کلمرات افنردي باري از اين وادي هم بگذري

شرود پرس از زياد است که به اصطالح عوام اين عبارت نعناع روي آش آن نمي

ي امرا تعصربات وطنيره کرره -رسد به ايرن عبرارت شطري خودنمائي باالخره مي

ارض موطن هر انسان است يکي است متعدد نيست نروع انسران را وطرن واحرد 

اسراس را بعضري از مسرتبدين قررون ماضريه اخترراع هميره برياست ولي حدود و

انرد کره مقصدشران شرهرت بروده و انرد ودر ميران بشرر جنره و قترال انداخترهکرده

غصررب ممالررو لهررذا ايررن اسحاسررات وطررن پرسررتي را پيشرررفت مقاصررد شخصرري 

 اينو از جهان ملو روح عباس افندي را که   -نمودند 
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گروئيم آقاجرران مرن اگرر ترو مررزدور دانرم در کردام ملکروت اسررت نردا کررده مرينمري

کردي و اگر براي نبودي و اگر براي اغفال ممالو کوچو اين تبلي ات را نمي

دادي و اگر واقعا براي خدا و نجرات پول خانمهاي امريکا در آنجا داد سخن نمي

ا از ل رزش و تنراقض بره شبهه حق و حقيقت ترو رزدي بيبشر اين حرفها را مي

کرد که در يو جمله کوچو نگوئي )نوع انسان را وطرن اين واضحي حفظ مي

واحرد اسررت و فرروري بگرروئي )مقصدشرران شررهرت برروده و غصررب ممالررو( عجبررا 

اي اسررت کرره نبايررد برره آن اهميررت داد و نبايررد وطررن اگررر ممالررو خطرروط وهميرره

ني دارد؟ راستي فکرر ي )غصب ممالو( چه معپرستي را پيشه کرد ديگر کلمه

هرا يکري ي خانرهکنيد اين حرف چقردر مزخررف اسرت کره مرثال کسري بگويرد همره

ي ملرو کسري نيسرت بعرد فروري بگويردي آنران کره ديروار قررار است و هيچ خانره

ي ي ملکري آن يرو را داخرل خانرهاند مرادشان اين بروده کره قسرمتي از خانرهداده

تري کره خانره ملکري وجرود نردارد و انصراف احمرق ترو گفملکي خود کننرد! اي بري

گوئي يو دسته براي غصب کردن خانه ديگرري خطوط وهمي است چگونه مي

اند اگر ملکيت وهم است غصبيت چه معني دارد؟ باري چنين گفته و چنان کرده

از ايررن نرهررات بگررذريم و روح مطلررب خررود را توضرريا دهرريم بررراي ايررن کرره راه 

کرنم گمران ن بهرا  براز نمانرد عررض مريخلط مبحث و م الطره برر روي گوسرفندا

جوئي اسرت زيررا هرر عراقلي بلکره ي انتقاد از اساس صلانرود که مراد نگارنده

تواند بفهمد که صلا بهتر از جنه است و جنه منشرأ خرابري و هر کودکي مي

دمار و مايه نکبت و فالکت بشر است و البته بايرد هرر کسري بکوشرد کره پيوسرته 

ي کالم مرا در ايرن اسرت کره صرلا خرواهي عبراس افنردي و صلا برقرار باشد ول

اتباعش به قدر جوي ارزش ندارد و او اساسا صلا خواه نبوده و اين سخنان از 

او نيست بلکه او همان فتو غرافي است که خود بردان استشرهار کررده و هرر چره 

 مطالعه و تعمرق بروده ايرن اسرت کره تناقضراتاند باز گفته و چون بيدر او دميده

گرويم حتمرا ايرن ذيرن را از اول دسرت شود من نمريبسيار هم در کلماتش ديده مي

اجانرب اخترراع کررده يرا نکررده ولري بردون شربهه پرس از آنکره يرو دسرته احمررق 

انرد انرد و آنهرا را آلرت کرردهاند اجانب از وجودشان اسرتفاده نمرودهعلم پيدا شدهبي

سرت ايشران بره غصرب وارد براي اين که هر چه از ممالرو و اراضري کره در د

اند بگيرند و در عوض شده بدون جنه و جدالي باقي بماند و هر چه هم نگرفته



سر و ته تحويل دهند که وطن چه معني دارد اين حرفهاي خوش آب و رنه بي

 ما همه يو جنسيم همه دنيا يو وطن است  
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شرما تعريش و زنردگي کنريم و در  خواهيم آقا و عزيز باشيم و از مرالمنتها ما مي

عوض بار سنگين خودمان را بر دوش شما گذاريم و براي انجام آن مقصرد ايرن 

 چنين دين و تعاليم وهين غير متين الزم است

 آثار ميرزا محمدعلي غصن اکبر 

پوشرريده نمانررد چررون در اواخررر ايررام برره طرروري کرره اشرراره شررد بهررا  بررا مررأمورين 

نان تازه شنيده آنها را داخل مبادي خود کرده برود خارجه آشنا شده و بعضي سخ

ي ايرن و يا مأمور شده بود که داخرل سرازند کرم کرم فرزنردانش هرم هرواي توسرعه

دائره وهميه بر سرشان افتاده از آن جملره ميررزا محمردعلي غصرن اکبرر کره برر 

ي اوالد بهرا  مقردم خالف اظهرارات عباسريان پيشرقدم و در خرط و سرواد برر همره

چنررران کررره خطرررش در کتررراب خرررط و خطاطررران در  شرررده او خوشنويسررري  برررود و

نظير بوده و هسرت و در انشرا  عربري و فارسري مطرابق معرارف بهائيره رتبره کم

فوق تمام مراتب منتسبين بهرا  دريافتره برود هرواي اخترراع خرط جديرد برر سررش 

افتاد خصوصا پس از آنکره بهرا  شرنيده برود کره دکترر زمرين هروف خرط و زبران 

زنرد کره انتو اختراع کرده و افکار بعضي از غربيان بر اين محور دور مياسپر

خط و ل ت عمومي تروي  نمايند و بها  نيز از او تقليد کرده چند کلمه راجع بره 

خط و زبان عمومي سرخن گفتره و در ميران اتبراعش وانمرود نمروده کره گويرا ايرن 

  اسررت در آن حررال ي امررر بهرراي خاصررهسررخن برردع و تررازه و از کلمررات الهاميرره

پسرش غصن اکبر نيز هوس اختراع بر سر گرفته که محض افنا  و اضمحالل 

ي بسازد که اگر پيشررفت کررد بره ايرن وسريله نرزد آثار پر افتخار شرق خط تازه

دشررمنان قرررآن و اسررالم بررادي بيررروت انرردازد و پررس از مرردتها فکررر و شررايد تبررادل 

بل ررين و مقررربين درگرراه بهررا  برراالخره افکررار بررا سرراير برررادران و اعمررام خررود و م



الفباي ذيل را اختراع و به درگاه بها  تقديم ساخت و چندان ميررزا خردا منجرذب 

او شده که اجازه داد در کتراب مبرين و اقدسرش کره در بمبئري بره خرط احمرد علري 

بخشررد و آن تبريررزي چرراپ شررده دو سرره کلمرره در  کننررد تررا ببيننررد چرره اثررري مرري

ن امضرراي احمرردعلي کرره برردان خررط ممضرري گشررته و کترراب عبررارت اسررت از همررا

مطبرروع بررا همرران امضررا  موجررود اسررت و ايررن را ماننررد خيلرري از الررواح و آثررار 

تواننررد پررس از بررروز افتضرراح محررو نماينررد اينررو مررا صررورت آن خررط را برره نمرري

ي ايرن خرط عجيرب اسرت التمام با همان امضاي مطبوع در کتاب مبين که نمونره

 کنيم  در  مي
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تررابر مقرردار مشررعر بهررا  و فرزنرردانش آگرراه گرديررد اينررو عکررس او را ببينيررد و 

احمدعلي تبريزي امضاي کاتب کتاب مبين است که به خرط ترازه برا اجرازه بهرا  

 هجري در بمبئي به طبع رسيده!   1308در سنه 

 خط بديع  

ي چنرد ط کلمرهچون سخن بدين پايه کشيد بد نيست اساسا در خصروص ت ييرر خر

براي انتباه مردمان دل آگاه بنگراريم. از ديرر گاهران فکرر و نظرر اجانرب متوجره 

اين نقطه شده است که در ميان هر قوم و ملتي مرادام کره خرط و زبران ايشران بره 

جراي خرود باشرد و تصرررفاتي در آن بره کرار نررود ممکررن نيسرت آنهرا را بره تمررام 

سراخت لرذا شرروع بره تبلي رات در ايرن معني منحرل در مقاصرد و ترابع آرا  خرود 

موضوع کرده در هر مملکت از ممالو شرقيه به نوعي اين تبلي ات را مجري 

عالقه بره وطرن و خبر و با زيرک بيداشته از افراد همان ملت مردمان ساده بي

مليت بر تبلي ات برانگيخته اين مقصود را به عنروان آنکره خرط شرما فرالن عيرب 

فررالن نقررص را حررائز اسررت گوشررزد و ابررالغ نمرروده حترري  را دارد و زبرران شررما

کوشرند ترا منردرجا مرردم آن بروم و برر اصرول المقدور به تبديل آن کوشيده و مري

مذهبي خود را اوالد مفاخر ادبي خرويش را ثانيرا و مبراني تراريخي خرود را ثانيرا 



ن از دست داده مانند طقل نوزاد که دستش از همه چيز تهي است خود را به دام

ي مردم شرق را اطفال سبق خوان خود ساخته در حقشان پدري کنند ايشان همه

 ي مهربانش از مادر و قيم  و مادري نمايند يا دايه
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قويم از پدر گشته ايشان را به استعباد خويش داللت نموده ولي مطلق اهل شرق 

 گردند!  

گروهري آن پسرندند( ايرن ن مره در انرد )گروهري ايرن بديهي اسرت از ايرن کره گفتره

گوش اهالي دو صداي متضاد و در آهنه متبراين ظراهر سراخته گروهري چنردان 

انرد خشو شرده کره حتري کمترر نقصري را هرم در خرط شررقي معتررف نشرده گفتره

خطي است در کمال اختصرار و زيبرائي بره قسرمي کره اگرر بخرواهيم فرضرا يرو 

غربي سازيم اقرال هرر يرو جلرد آن کتاب شاهنامه را از خط شرقي مبدل به خط 

در پن  جلد جواهرد گنجيرد و اگرر ايرراد دارنرد برر اينکره کلمرات متشرابهه در خرط 

شرقي است که فرضا گردد و گردو گرد را که به ت ييرر فتحره و ضرمه و کسرره 

کند آن را به يو صورت نوشتن موجب اشکال فهم خواننده معاني ثالثه پيدا مي

ر هر خط و ل تي نظراير گررد و گررد موجرود اسرت و است جواب اين است که د

قراين در همه زبان و خطي حکم فرماست و بسال ات که بايد به قرينره فهميرد و 

بررا فرررض ايررن کرره در سرراير خطرروط و السررنه کمتررر و در خطرروط و السررنه شرررقي 

بيشتر باشد اين نقيصه را کره برا آن کمرال قصرر و کوتراهي و جمرع برودن خرط و 

گرردد و در فهرم اطفرال هرم جيم جبران شده ربحري نيرز حاصرل مريزيبائي آن بسن

انررد و برراز هررم يرراد فرقرري نرردارد هررزاران سررال اسررت اطفررال ايررن خررط را يرراد گرفترره

خواهند گرفت و دير و زود ياد گرفتن اطفال تابع براعت و برالدت ايشران اسرت 

ئي و اين براعت در اطفال غرب نيز موجود و باالخره در خط غربي هم به جز

شود و اين موضوع آن قدر مهرم نيسرت کم و زيادي همين نقص و کمال ديده مي

و در درجه سود زيانش تا آن حد نيست کره الزم باشرد مرأثر ملرل غررب جرايگير 

آن شده خسارات التعد و ال تحصي از راههاي غير مسرتقيم کره مبل رين در نظرر 



زيراد اسرت بره اسرتثناي اند عايد شرق گردد خالصه عالقمندان به خط قديم گرفته

آن کس که خرط را بره صرورت کروفي برگردانيرده و هريچ طرفرداري نردارد براقي 

مردم از خط خود که حافظ آثار ادبي و مذهبي ايشان است کمال رضايت داشرته 

انرد کره از و دارند بعضي ديگر به تبلي ات خويش و بيگانه چندان طراوات يافتره

   اندتري درست نقطه مقابل واقع شده

اند که گويا اصال به عنوان خطري کره دسته اول چنان به خط شرق و بدبين گشته

واقع حوائ  باشد نشناخته از هر حسني که در آن بوده چشم پوشيده و هر عيبري 

 هم که در آن نبوده گوشزد نموده هر روز يکي به تحريو اجانب از  
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ي سررر بررر کشرريده و الفبرراي جديررد اختررراع نمرروده و در بعضرري نقرراط نسرربت گوشرره

تر و به فلسفه نزديکتر و به قلم اشخاص مهمترر و در بعضري جهرات خرالي متين

از متانرت و فلسرفه بررروز کررده و بره قلررم ادانري خلرق سررر زده و )ايرن رشرته سررر 

اصرل مطلرب دراز دارد( حال در اينجا چيزي که محرل حاجرت ماسرت راجرع بره 

نيست زيرا در اين که بعضي عيروب در خرط مرا هسرت محرل شربهه نيسرت و در 

فکررر يررا بررا فکررر و برراالخره کررار ايررن کرره رفررع ايررن عيرروب کررار هررر شخصرري برري

شخصي نيست و کار اکادمي قانوني است آن هم شبه نيست در ايرن هرم کره اگرر 

ف کرار را روزي بعضي ت ييرات بخواهد در خط پيدا شود جميع جهات و اطررا

بايد مالحظه کرد شو نيست يعني طوري بايد باشد کره حتري يرو کلمره از آثرار 

تاريخي و ادبي محو نشود و ت يير نکند و معني ديگر نبخشيد و باالخره مآثر و 

 مفاخر ملي زايل نگردد.  

امررا چيررزي کرره راجررع ببحررت کنرروني ملررت و ايررن مقرردمات همرره بررراي اسررتنتا  آن 

شان فررع ايرن ي معتقدين به ت يير خط عقيدهه همه و همهنتيجه است اين است ک

اصل است کره در خرط شررقي اعرراب موجرود نيسرت و اعرراب مسرتثني از خرط 

است و به اين واسطه خواندن آن مشکل است و بالنتيجه ت يير خط را فقط براي 



پيدايش اعراب و به اصطالح فرنگيها تنظيم ويل و کنسرن يرا حرروف برا صردا و 

اند تا حاجرت بره اعرراب کره در خرط شررقي عالئرم فروق خرط الزم دانستهصدا بي

هرراي خررط تررازه اسررت نيفتررد و در ايررن صررورت ترررک امررال  هررم يکرري از مررالک

شررود کرره برراالخره صرراد و سررين و تررائي کسرري نشناسررد و ضرراد و ذال و زا  و مرري

ل رت  خواهيم بگوئيم اين نوع ت يير مستلزم ت ييررباز نمي -ظائي در ميان نباشد 

شررود کرره نصررف ل ررات متداولرره فارسرري و عربرري محجررور و شررود و سرربب مرريمرري

متروک و يا از معني خود منحرف و غير مفهم بماند و در نتيجه نصف کترب و 

نتيجره ادبي فاسد و نصف ديگر هرم برالتبع متردرجا بري -آثار و فارسي از مذهبي 

راک بهرا  و بهرا  اين سخن بر جاي خود ولي اصال حرف مرادر رتبره اد -بماند 

شود که حتي فلسفه و مقصود از زادگان است که از نوع اختراع ايشان ثابت مي

ت يير خط را ندانسته و يا دانسته و حتي بدترين صورتهائي که هيچ کودک سبق 

مانرد چره تصرور نمايرد زيررا اگرر اند که انسران متحيرر مريخوان نپسندد در آورده

وجب تحير است که با ايرن مشراعر و مردارک حمل بر عدم ادراکشان کند خود م

اند جمعي را ولو هزار نفر باشد افسار کنند و اگر حمرل برر دانيه چگونه توانسته

 ادراک ايشان و تعمدشان بر افساد  
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و تضييع آثار مهمه ملي نمايد باز موجب حيررت اسرت کره آخرر غررض رانري و 

بازي کردن با مقدرات يو ملت بلکه عموم ملي مشرق تا اين درجه چررا؟ آري 

اگر خطي اختراع کررده برود کره محظرورات اعرابري از آن مرتفرع شرده و برراي 

ود ولو آنکه قرائت آسانتر و يا مختصر ترويا مشکالت امالئي آن برداشته شده ب

گفتيم باري به هر جهت. ولي با اين صورتي نواقصي از جهات ديگر داشت مي

فرمائيررد جررز اينکرره يررو حررروف. کوچررو ظريررف را مبرردل برره کرره مالحظرره مرري

حرررروف برررد شرررکل دراز کررررده از اعرررراب فقرررط جرررزم و تشرررديد و همرررزه را بررره 

و يررو صررورتهاي عجيبرره در آورده و )ه ة( را حررروف عليحررده تصررور نمرروده 

فرمائيرد در يرو سرطر طروالني )احمدعلي تبريزي( را به قسمي که مالحظه مري



ي احمرد مفتروح آنکه ويل و کنسني داشته باشد و معلوم شود که همرزهجا داده بي

آنکه حل مشکلي در همزه و عين کررده باشرد و است يا مضموم يا مکسور و بي

رده گويا گمان نموده که پيردا ي براي امال  انديشيده باشد ديگر چه هنري کچاره

کردن اشکال مختلفه و انتقال دادن از شکلي بره شرکل ديگرر کرار مهمري اسرت و 

شرود ديگرر تمرام معايرب خرط فقط به صرف اين که از چپ به راسرت نوشرته مري

کره او يرو همچرو خرط  -رفع شد و از اين رو مذهب بهرا  عرالمگير خواهرد شرد 

 است!!  فلسفه زشت رسوائي اختراع کرده بي

شبهه ايرن اعترراض چرون بره گروش بهائيران رسريد نمائيم که بياکنون گوشزد مي

خواهند گفت که اين اختراع منسوب به بررادر عبردالبها اسرت کره نراقض اسرت و 

خبرري بره هرزار عرذر از امر بها  مردود و مطرود است و باالخره از فررط بري

و نرراقض برروده  تشربت خواهنررد جسررت و حترري ممکررن اسررت بگوينررد چررون معرررض

چنين امري کهن خار  از تأييد اسرت از او سرر زده! پرس ملتفرت باشريد کره اگرر 

گوسفندي مبادرت به اين سخن نمود بايد بيدارش کرد کره اوال ارترداد او از ديرن 

ترر اسرت کره هرزاران بها  ثابت نيست بلکه ارتداد عبراس افنردي و اتبراعش ثابرت

انرد ثانيرا امضرا  کننرده يرو ب عهرد گذاشرتهت يير در امر بها  داده و از نص کتا

امررري ماننررد نويسررنده و گوينررده و اختررراع کننررده آن اسررت. اگررر وزيررري چيررزي 

نوشت و به امضاي شاه رساند و بعد آن مطلب برخالف دانش و مصالا بيرون 

توان گفت خبط فقط از وزير است بلکه شاه هم در آن اقرال شررکت دارد آمد نمي

شرد و حتري اجازه او طبع نمريويند در زمان بها  هيچ کتاب بيگخود بهائيان مي

گشت و اگر غير از اين باشد نظر او در آن کم يا زياد نمييو حرف و کلمه بي

 بايد گفت اصال بها  کتاب ندارد و اهل  
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بهررا  هررر چرره بگوينررد و عمررل کننررد خودسرررانه اسررت در ايررن صررورت برره قررول 

وغ بگويند و حشو و زوائد زياد در امر بها  باشرد برديهي اسرت خودشان ولو در

 که امضاي احمدعلي به خط بديعي که مخترع آن غصن اکبر است.  



تروان يقرين کررد کره مانند اين است که از زير قلم خود بها در آمده باشد بلکه مري

 گويد اگر مصادر امروربها  دلخوش از اين اختراع بوده چندان که در لوحي مي

ي اختراع شده موجود است و مرادش همين خرط عجيرب اسرت بخواهند خط تازه

کرره آن را امررر داده اسررت در کترراب خررودش مسررطور نمرروده مسررطوره برره دسررت 

انررد و حترري اگررر غصررن اکبررر سررر اطاعررت نررزد برررادرش عبرراس افنرردي فرررود داده

 کرررد کرره حاليرره ماننرردشرربهه او هررم چنرردان خطررش را تررروي  مرريآورده بررود و برري

اسامي شهر البها  و شهر العظمة و شهر القول که اسامي ماههاي بهائي است و 

نگارند و شايد تمام جردول آن را در ايرن کتراب همه ساله تقويم بر اين اسامي مي

کردنرد نهايرت ببينيد خط بديع هم معمول به بين اهل بها  بود و به آن افتخرار مري

ادر خرود خطرش را ترروي  نکررد ولري ي با برراين که افندي بر اثر ب ض و کينه

بر اثر اين که پدرش آن را تروي  نموده بود جرئت هم نکرد مذمتي از آن بکند 

و فقط مسکوت گذاشت و حتي با آشنائي عباس و عباسيان يقين دارم که اگر اين 

داد و براز هرم شد آن را به خرود نسربت مريخط اندکي مقبول نظر ارباب نظر مي

از اين قبيل )فکر وا کفروا( هاال تعرد و ال تحصري انجرام داده کرد چه تروي  مي

اسررت ولرري چررون ديررد مقبررول نظررر هرريچ طفلرري نشررد مسررکوت نهرراد و اگررر کسرري 

پرسيد سر اين چه بود که بها  هللا اين خط را امضا  کردند در جرواب طفرره مي

گويرد خروب اسرت خرط اين بود شرح اخترراع خرط کره بهرا  همره جرا مري -زد مي

ي اختراع و ل ت جديدي ابتکار شود و در مدارس عالم ترروي  نماينرد و در بديع

نمايررد! اکنررون ايررن عقبرره را هررم ترررک نمرروده هررر جررائي برره اختررراع آن افتخررار مرري

 19ي ششررم را کرره متضررمن آثررار فصرراحت بررار شرروقي اسررت در ضررمن قرردم عقبرره

 خواهيم شناخت.

 کشفيات متنوعه 

 -فروت عبردالبها   -ي من در طهرران و سالهاقامت د -بهائي شدن وزير همايون 

 -قدمهاي پري در پري ايرن راه  -تکميل مواد کشف الحيل  -مسافرت من به اروپا 

 بعضي مسائل مستلفه.  
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پوشيده نمانرد کره چرون در تمرام ادوار بهائيرت يرو نفرر قرائم مقرام وزيرر همرايون 

خمرري و اغتشراش حرواس بهرائي  خان غفاري بود که بر اثرر جنرونميرزا مهدي

ي مرذهبي نبرود بلکره برر اثرر شد و بهائي شدن او هم با آن جنرون از روي عقيرده

اشتباهات سياسي بود لهذا الزم دانستم که شرح حال او را مختصري اشاره کرنم 

تا بهائيان بدان گونه که عرادت دارنرد بهرائي شردن يرو وزيرر را ولرو آنکره کهنره 

اشررد برخرري کسرري نکشررد چرره شرررح بهررائي شرردن قررائم مقررام وزيررر از کررار افترراده ب

ي مذکوره نزد نگارنده است حتي الواحش کالن زد من است و من خرود واسرطه

ام و احدي به قدر بنرده از حراالت او آگراهي نردارد حتري عبردالبها  يکري آنها بوده

ي مررا تبليرغ ايرن وزيرر قلرم داد نمروده برود کره در مردت هشرتاد از فتوحات مهمره

ال هيچ مبل ي نتوانست يو نفر وزيرر را بره دام بهائيرت بينردازد و از برس در س

گويرد بهائي شردن او کيرف کررده برود در لروحي کره بره عربري بررايم فرسرتاده مري

الهي الهري ان عبدالحسرين قرد نرادي اهرل المشررقين و ذکرر برذکرک مرال الخرافقين 

ال خرافقين و اهرل الخ. )که بهائي شدن يرو وزيرر معرزول مخرذول را برا ترذکر مر

 مشرقين برابر دانسته(  

پس بايد دانست که اين شخص چون با مشروطيت مخالفت کررده برود و بره تمرام 

معني استبداد نشان داده بود عاقبت در کار خرود در مانرد و اخيررا هرو و جنجرال 

همان )خ( مقدسها و )س( بابيها را به خر  برداشته و مشروطيت و بهائيت هرم 

بود! لهذا در حکومت عراقش بهائيان آنجا دامي گسترده همين قدر  عنان شناخته

به توسط حاجي مرونس درويرش توانسرتند ذهرنش را مشروب کررده بره ايرن اشرتباه 

کاري خود ترتيب اثر داده او را متقين بر بهائي بودن رؤساي مشرروطه کننرد و 

و چرون ايرن تخرم را در ارض وجرودش کاشرته بودنرد پرس از معزولري از عرراق 

ي حسررکو کرره ملررو روز لرريال و نهررارا در مزرعررهورود برره کاشرران دوازده شرربانه

خودش بود با نگارنده به سر برده از بس او را از اوضراع طهرران خرائف و بره 

وسرراطت برره اقررراف و ورقررا و کليرره بهائيرران طهررران اميرردوار ديرردم و کررامال آثررار 

سرانيت دانسرتم کره جنون از حرکات و سکناتش مشاهده کرردم خالفرت رافرت و ان

بازي ي اين حرفها دروغ و حقهاو را بار ديگر نوميد و افسرده کرده بگويم همه

مقدمرره خررويش را طرررف دانسررتم کرره بررياسررت برره عررالوه صررالح خررود را هررم نمرري



هجوم و حمله و شراخ زدن اغنرام قررار دهرم لرذا برا او مماشررت کررده ترا برر اثرر 

از مررن درخواسررت توصرريه بررر سررر معاشرررت بررا نگارنررده اميرردش تاييررد شررد و 

کنرد خنديدم که گمان مريکرد و من در دل بر او ميسپهساالر و سردار اسعد مي

 ي دائمي  مکاتبه

  

 [ 195] صفحه 

  

کردم و بره کجردار و بين من و آن آقايان مستمر است ولي صورتا اميدوارش مي

معري نمرودم کره طي طهرانش کردم و به قردري بريمريز گذرانيده باالخره روانه

ي شطرن  خواست هديه که داده و نگرفته بودم به مرن باختره باشرد حتي به بهانه

و شايد ابوالحسن خان زنجاني که آن روز منشري او برود ايرن قضرايا را در نظرر 

دارد و تصديق نمايد )اگر در حيات باشرد( امرا پرس از ورود بره طهرران بهائيران 

بها  تا حا  غالمعلري مبلرغ کاشراني بره هرر چه کردند از عکا تا طهران از عبدال

ي فرتا و نصررت و شرفا و اسم و رسم توانستند گروش او را بريدنرد و هري وعرده

صحت دادند تا باالخره از هستي ساقطش کردند و پس از دو سال جسدش را به 

 خاک سپرده و ارثش را هم به گور کردند و رهايش نمودند.

 

 ي من در طهران اقامت دو ساله

موقع بهائي شدن وزير همايون تا اقامت در طهران دو سه سالي طرول کشريد  از

در آن دو سه سال نگارنده در کاشان و عرراق و اصرفهان و همردان و کرمانشراه 

خبرري از در گردش بود و بزرگترين مرانعم در بازگشرت و انتقراد از بهائيرت بري

برودم ترا در سرال ي امرور ايرران برود و منتهرز فرصرت گي رشرتهاروپا و گسيخته

هجري که عبدالبها  به من نوشرت در طهرران اسرتعداد غريبري پيردا شرده  1338

انرد کره از امرر مبرارک! خبرر گيرنرد و مبل رين ي بزرگان و رجال طالب شدههمه

آيند زيرا آنان که داراي اهميت بودنرد مردنرد و آنران کره طهران از عهده بر نمي

ا بايررد مرکررز اقامررت خررود را طهررران قرررار در حياتنرد واجررد حيثيترري نيسررتند و شررم



پايره مايره و بريدانستم اين اغراقها که در لروح اسرت اکثررش بريدهيد با اينکه مي

انرد و او است يعني حاجي امين و باقراف براي خودنمائي چيزهائي به او نوشرته

هرم بعضرري را در جهرل برراور کررده و بعضرري را از روي تجاهرل قبررول نمرروده و 

دهد که شايد آن دروغها راست در آيد چره ايرن آقرا همران اسرت کره اميدواري مي

نوشت که طهرران بره شرهادت امرين عرالمي ديگرر سال پيش از اين مقدمه مي 25

ي اينهرا در جرواب افنردي نوشرتم دارد چنان که اصل آن لوح را خوانديد. برا همره

ز کرره دعرروتي از طرررف احبرراي طهررران نشررده لررذا فرروري برره برراقراف نوشررت کرره ا

ي شخصري و يرو حضرت آواره دعوت نمائيد و باقراف به وسيله يرو مراسرله

ي محفلي مرا به طهران دعروت نمرود در ابترداي ورودم بره طهرران همره مراسله

ي جگرررر خرررراش فاضرررل مجرررالس مهمشررران در تحرررت کنتررررل مرررن در آمرررد و نالررره

کره اي  شيرازي )بوعلي سينا بابيه( و احمد يزداني و يکي دو نفر ديگر بلند شرد

واديناه محافل مهم را مانند محفل ارسطو و محفل ذبريا و براقراف از مرا گرفتنرد 

 و به حضرت آواره دادند. پس از اندک زماني دو  
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مجلررس درس پسرررانه يکرري در منررزل برراقراف و ديگررري در منررزل سرريد شررهاب 

يقرررري پيشرررکارش برقرررررار مجلررررس دخترانرررره و زنانررره نيررررز در منررررزل اسررررحق حق

کرمانشرراهي برقرررار گشررت کرره عکررس آنهررا را در جلررد اول در  کرررديم. امررا از 

داد هررر چرره در طهررران انتظررار رجررال و بزرگرراني کرره آقررا در لرروحش وعررده مرري

کررار بررا پشررت هررم کشرريديم اثررري نيررافتيم. فقررط از چنررد نفررر وزراي معررزول و برري

کردند در ضرمن ت مياندازيهاي باقراف مالقات کرديم که اتفاقا آنها هم يا مخالف

ايم صحبت چنانکه شرح سخنهاي مخالفت آميز مرحوم سپهساالر را قبال نگاشته

و يررا مرروافقتي ننمرروده بررا تبسررمهاي مسررخره آميررز کرره شررأن مردمرران سياسرري اسررت 

نمودند ولي انصرافا ايرن را بايرد بگرويم کره از تذبرذب آن گونره منتظرر برگذار مي

ي ضرر به مصالا ايران و اسالم وارد شده و ي قاجاريه خيلهاي دورهالوزراره

پذيرفتنررد اگررر آن گونرره آقايرران ايررن گونرره سررخنان را مطلقررا برره محضررر خررود نمرري



بهائيررت تررا ايررن درجرره نيررز نمررو ننمرروده توليررد اميررد در دلهرراي ناپرراک ايررن اغنررام 

شرود امرور نمود چنانکه در اين دوره که آن گونره سرو  سياسرتها اعمرال نمرينمي

ه بهبودي است و اميد است اگرر در گوشره و کنرار براز يکري دو نفرر از نيز رو ب

آن اشخاص در حکومتهاي کوچو و بزرب وجود دارند و بر حسب عادات آن 

کررم پرري برره مقصررود پرررده ت ييررر حالررت دهنررد شرروند کررمادوار نفاقهررائي مرتکررب مرري

 شتوگرنه قطعا معرفي خواهند شد و دستشان از کارهاي دولتي کوتاه خواهد گ

 افکار باقراف 

در مدت شش ماه که شب و روز با مرحروم براقراف معاشرر برودم جميرع نوايرا و 

افکار و عقائد او را دريافته حتي بر اسرار او به قدري مطلرع و محريط شردم کره 

يقين دارم اوالد و بستگان او هم بره ايرن درجره اطرالع نداشرته و ندارنرد خالصره 

گيرر اعدت خارجيهرا عرالمي او اين بود که امرر بهرائي برر اثرر مسرتصور و عقيده

شود و اولين نقطه که حائز اهميت خواهد شد طهرران اسرت و نخسرتين کسري مي

ي او خواهرد برود که مقرب شده به رياستهاي سرشار خواهد رسريد او و خرانواده

و اگررر نسرربت و وصررلتي هررم بررا عبرردالبها داشررته باشررد ايررن رياسررت الرري االبررد در 

اگر تمام دارائي خود را برراي انجرام ايرن تقررب  ماند بنابراينخاندان او باقي مي

وصررول آن رياسررت صرررف کنررد ارزش دارد حترري روزي اعتررراض برره رياسررت 

کنرد گفرتم اگرر وزرائي سپهدار رشتي کردم ديدم جدا با حالت رقابت صحبت مري

ديد چقدر کار اجتماعي و رياسرت مملکتري مشرکل شما خود به جاي او بوديد مي

 ي جدي گفت اگر مملکت را به دست من  وجهه و پر زحمت است با يو
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کنيرد؟ گفرت مرردم را کرنم گفرتم مرثال چره مريدهند به فاصله يو هفتره درسرت مري

شرود؟ گفرت بلري گفرتم کنم که بهائي شوند گفتم آن وقت کار درست ميمجبور مي

هرزار و ي طهران پانصد نفر مرد و منتهري چرا جمعيت به اين کمي که در همه

تواننررد کارهرراي خررود را اداره دويسررت نفررر زن و مرررد و بچرره بهررائي هسررت نمرري



کنند؟ چرا هر روز در ميانشان نزاع است؟ چرا بايرد محفرل اصرالح )و بره قرول 

خودتان( عدليه روحاني! کارهاشان را اصالح نمايد! و چرا بايد محفرل روحراني 

ي هفرت کالسره را و مدرسره)و به قرول ابلهران احبراب( پارلمران امرري نتوانرد ير

اداره کند؟ و باز امروز به روح او بايد گفت. چرا خود شما که با حريت نسوان 

توانيررد نرروه برررادر خودترران را از آن چيزهررائي کرره مطلررع هسررتيد برراز مخالفيررد نمرري

داريد و اقال بگذاريد پدرش او را بيررون کررده آن همره افتضراح درسرت شرود و 

ني شود؟ خالصه اينها را که شنيد رنگش برافروخرت و خرابيها او بازاري و عل

باالخره گفت چون قدرت ندارم و تأييد هم با من نيست اگر سرکار آقرا بره ايرران 

شررود! گفررتم حترري وزارت شررما؟ گفررت بلکرره رئرريس بياينررد همرره کارهررا درسررت مرري

الوزرائي ايران براي من حتمي است. گفتم پرس خروب اسرت يرو منرزل صرحيا 

ام ر کرار آقرا تهيره کنيرد گفرت گرانرد هترل را بره همران قصرد سراختهبراي ورود س

مجمال اين اوهام به قدري در م ز و دماغ او ريشه برده برود کره برا هرزار تيشره 

ي بره نظرررش ي آن را قطرع کررد. برر اثررر آن اوهرام حيلرهممکرن نبرود يرو شرراخه

و کررد رسيد که هشتاد هرزار تومران ملرو مازنردران را پيشرکش عبردالبها  کنرد 

اش اين کار را کرد در حرالتي ولي بهائيان گمان دارند که او محض خدا و عقيده

دانم به طمع وصلت بود که منور خانم دختر کوچکي آقا را براي که صريحا مي

آقررا جررالل بگيرررد و مرررا واسررطه کرررد و عبرردالبها  هررم رسررالت و وسرراطت مرررا 

هر امر عادي را هم به لحن پذيرفته قبول نمود و بر حسب عادل دائمي خود که 

ي صريا داد که اين کار خواهد شد ولي تيرش به داد وعدهغيب گوئي وعده مي

خطا رفته از قضا ميرزا جالل از لندن نوشت که دخترر سرر کرار آقرا بره کرار مرا 

خواهنررد بزرگرري بفروشررند و شرروهر خررود را تررا اجررازه خررورد زيرررا آنهررا مررينمرري

خواه کسي ديگر نزدشران باشرد يرا نباشرد! و ايرن برر دهند نگيرد به اطاق راه نمي

من گوارا نيست مجمال باقراف خيلي مکدر شد ولي چاره جز سکوت نداشت از 

ي عمررر آن طرررف عبرردالبها  هررر چرره انتظررار کشرريد خبررري نشررد چرره او در همرره

کشد که با مردمان متمول وصلت کند چنانکه شوقي همين خميازه را خميازه مي

 ي ديگر به نظرش  اثري ظاهر نشد حيلهکشد و چون مي
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رسيد که نصف آنچه را باقراف بره او داده بره ميررزا جرالل بخشريد شرايد دلگررم 

شده وصلت را تعقيب نمايد ولي همانطور که عبدالبها  تقديمي براقراف را سراده 

را تلقي نموده بود باقراف هم بخشش نصف آن را ساده تلقري کررد نصرف ديگرر 

هم نداد تا باالخره به ده هزار تومان اصالح کرده دست و روي هرم را بوسريدند 

و از هم گذشتند و به طروري کره شرنيدم پرس از مررب براقراف براز امرين ادعراي 

 ي او گرفته!  طلب کرده و مبلغ ديگر از ورثه

دانست افندي جز به دنيرا و حطرام آن توجره بره اما نگارنده با اينکه سالها بود مي

هيچ امري ندارد باز کرار را بره ايرن درجره رسروا و مفتضرا نيافتره برود ولري در 

طهران پس از آنکه محفل روحاني مرا به عضويت دعوت نمود و عضو محرم 

ي غريبري اسرت دم قصرهدائمي محفل شدم و با امين و باقراف نيز محرم شردم دير

کرره جررز دزدي و خيانررت و پشررت هررم انرردازي و پررول در آوردن از ايررن و از آن 

حتي زمينه سازي براي اغيار )غير بهائي( که به چره حيلره گروش آنهرا را ببرنرد 

ديگر حرفي در اين بساط نيست و باالخره کشف کردم که افندي محفل روحراني 

هاي خودش تأسيس نمروده و اشتباه کاري را براي روپوشي از خيانتها و جنايتها

است و اسرار کار همه در محفل طهران است و اگر روزي آرشيو آن به دسرت 

فرسرتاده و يکري را مرن ديردم بره هرا مريآيد حتي الواحي که به بعضري سرفارتخانه

دست خواهد آمد لهذا در همان ايام تصميم گرفتم که يو نهضتي کررده يرا امرور 

ي در آرم که ز خيانت امين و بالهت باقراف و حقره برازي را به مجراي صحيح

افندي قدري جلوگيري شده باشد و اقرال احتيراطي دامنگيرشران شرود و رابطره را 

با اجانب قطع نمايند و يا اصال اين بساط برچيده شود و بيش از اين جان و مال 

اننرد دفرسرتند و نمريخبري که در اطراف نشسرته و پرول بره طهرران مريمردم بي

شررود هرردر نگررردد و ايررن بررود کرره ابترردا گريبرران امررين را در کرردام راه صرررف مرري

گرفتم که تو يو طرف بيست هرزار تومران از مرال خردا! را بره دسرت غالمعلري 

دواچرري... داده کرره ترراکنون چنرردين دفعرره خررود را ورشکسررت نشرران داده و بعرردم 

يو طررف از هشرتاد معلوم شده است که مبالغ هنگفتي در بانگها ذخيره دارد و 

هزار تومران مرال هللا! بايسرتي براقراف بدهرد چهرل هرزارش بخشريده و سرند چهرل 

هزار تومان گرفته از طرفي به باقراف گفرتم کري سررکار آقرا راضري هسرتند کره 



امين تنزيل از پول حقوق بگيرد؟ از طرفري بعضري جوانران را برر عيبهراي کرار 

د و عموم بهائيان طهران حق را به من ي در بين بهائيان افتاآگاه کردم و زمزمه

 هاي دلشان گشوده شده گفتند که سالها است  داده عقده
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کند هم دواچي هم باقراف اما حاجي امرين دانيم هم امين به مال هللا خيانت ميمي

فوري را پرت قضيه را به افندي داد و او هم همران حربره نقرض کره بزرگتررين 

برود بره کرار مرن بررده لروح ذيرل را کره مردرک و شراهد تمرام قضرايا چماق تکفير 

 است  
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کند که کسي به مرن خبرر برايم فرستاده و ضمنا قسم که نشان دروغ است ياد مي

نداده و اين فراست خودم اسرت مجمرال مرن از ننره ايرن کره مبرادا لکره نقرض بره 

اله افتراده يعنري دسرت از دامرن عبراس دامنم بچسبد و بگويند از چاه در آمده به چ

برداشته به محمدعلي توجه کررده برراي يرو مردت ديگرر سرکوت خرود را ادامره 

 دادم  

 تبصره  

شررود يکرري از تهديرردات کرره در ايررن لرروح از طرررف عبرردالبها چنانکرره مالحظرره مرري

شررود صررحبت از چنررد زن اسررت کرره گويررا آنهررا در طهررران سرررا متوجرره آواره مرري

يت دارند براي اينکه عبدالبها  با آنها موافقت نکررده و گويرا آنهرا مخالفت با بهائ

اند! پس بايد دانست کره ايرن هرم يکري فيمابين آواره و امين و باقراف تفتين نموده

از حيلي است که کشف آن بسي الزم است )مؤسس را هرم در ايرن لروح بره خرط 

 !(خود )مأسس( نوشته تا شاهد غلطنويسي او و غلطگيري ما باشد



 منيره ايادي و حريت نسوان 

پررريش از اقامرررت نگارنرررده در طهرررران منيرررره ايرررادي کررره يکررري از زنررران مبل ررره و 

زاده و محرررم اسرررار عبرردالبها بلکرره شررريو کمپرراني بهائيررت برروده و هسررت مبلررغ

هررواي حريررت نسرروان بررر سرررش افترراده از عبرردالبها  اسررتيذان نمرروده اجررازه بررر 

کرره مرن بررا حريررت نسروان چنرردان مرروافقم کرره  اجرراي آن يافترره بررود بردين مضررمون

حجراب بره اروپرا فرسرتادم. مجمرال خودم پيشقدم شده دختر خود روحا خانم را بي

با اين اجازه افندي محفل حريت در منزل اين ابهر شوهر همان منيره که در آن 

نشين شرده برود تأسريس وقت از برکت تبليغ امر بها  از هر دو چشم کور و خانه

ره خانم که زني جوان بود و شوهري کور و پير داشت ايرن محفرل را گشت. مني

خواست ولي به زودي زمرام اسرتفادات از دسرت او بيررون براي استفاده خود مي

رفته چندان که حتي بعضري زنران غيرر بهرائي جروان در آن محفرل وارد شرده در 

رأس آنهرا کره در »تروي  امر بها  از او جلو افتادند و هم چنين چند مرد جوان 

در آن محرل عضررويت « مررد رشريدي واقرع شررده برود و برا طبرع همرره موافرق برود

يافتند و يکي از عادات آن مرد رشيد اين بود که در خواب فشار داند آن )دندان 

 گر چه( داشت. يکي از زنان اغيار )غير بهائي(  
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ود دخترر همران برود کره که به هواي رقابت با منيره بدان محفل عضويت يافتره بر

شرح رفتار سياسي و گفتار ديپلماسي با عکس پدرش در فلسفه سوم به قلم آقراي 

نيکو در  شده اين خانم از ارث پدر طبع شعري داشت و براي فشرار دنردان آن 

 ي ذليل را سروده آن مرد را با خود موافق نمود  مرد زن پسندد و بيت زنانه

 دو بيت  

  

 خايد دل خونين من است اينکه همي مي



 سايد رشته عمر من است اين که همي مي

  

  قدري آهسته بسوز آنکه بود مخزن حب

 تو که از فرط غرور هيچ نداني رب و رب! 

  

و نيررز بررراي داللرره آن بررزم ربرراعي ذليررل را سرررود و آن داللرره دختررر دائرري منيررره 

 حترم )آتش بيار( لقب داده بودند.  خانم بود که محترم نام داشت ولي او را م

 رباعي  

  

  گفتم که بيا محترم اندر بر من

  بنشين و بگوي حرفي از دلبر من

  

  گفتا که گمان کني که من آبادم

  مانند تو بر باد بود بنيادم

  

اي اسرت کره بره کلري از شود ابيرات مرذکوره ابيرات زنانرهبطوري که مالحظه مي

صررحت بحررر و قافيرره تهرري اسررت معهررذا زنرران بهررائي و  محسررنات ادبرري و حتمرري

هنرر بروده و هسرتند کره آن زن )غيرر بهرائي( در رئيسه ايشان منيره به قدري بري

ميانشان جلوه کرده در اندک زماني طرف حسادت منيره و رفيقانش واقع گشرته 

تررين زنران فراجره معمرول اسرت برين ايشران شرروع شرد و حرکاتي کره برين پسرت

ي هرم برداشرتند و کرار آن زمران بره رسوا کرده پرده از اعمرال نهانرهيکديگر را 

جائي کشيد که دامن از آنها برچيد و بهر طويلي در هجو بها  و بهائيران خاصره 

گيرري پرس منيره ايادي سرود و از ايشان کناره گزيد ولي افسوس کره ايرن کنراره



ده و حترري دختررر از آنرري بررود کرره آن بيچرراره از خانرره و شرروهر و زنرردگي برراز مانرر

شانزده ساله زيباي خود را فداي آن آمرال نمروده و آن دخترر چنردي هرم بره درس 

داشررت و برراالخره آن دختررر برره آمررد و از پرردر و مررادرش پنهرران مرريتبليررغ مررن مرري

ترياک خود را کشت و کسي سبب آن را ندانست ولي همرين قردر معلروم شرد کره 

راهم کرررده بودنررد و او از برريم بعضرري از زنرران بهررائي موجبررات برردنامي او را فرر

رسوائي انتحار نمود. خالصه پس از آنکه رسروائي از حرد گذشرت کسراني ماننرد 

براقراف و حررا  امرين را پررورت بره مرکررز دادنرد کرره حراال ديگررر بقراي ايررن محفررل 

ي کره داده و تشرويقاتي کره کررده برود پرس حريت صالح نيسرت لرذا افنردي اجرازه

 د که مفهوم آن اين بود )من بد غلطي  گرفت و به لحني محفل را برچي

  

 [ 202] صفحه 

  

 فهمند.  کردم( و حضرت باقراف و امين بهتر از من مي

وقتي که نگارنده مقيم طهران شد چنردي برود ايرن بسراط فضراحت سرماط برچيرده 

شده بود اما همين که من تصميم گرفتم که به هر وسيله است از اين همه مفسرده 

ت و يا اقال براي اخالق يو دسته مضر است جلوگيري کنم که براي ملو و مل

ثمر و ي بر افراد نيز بيشد بر خود رئيس حمله کرد و حملهو چون از اول نمي

اثر و حتي از اخالق نگارنده دور بود اين بود که به طوري که اشاره شد ريرش 

دي امررين را گرررفتم و مترردرجا برره برراقراف سرررايت کرررد و چررون را پرررتش برره افنرر

رسيد و خواست از عمليات نگارنده جلو گيرد دري از تهديدات خفيفره براز کررد 

که از آن جمله تهديد به ازليت و نقض بود يکي هم تهديد از زنان طهران يعنري 

انرد و مررادش يکري چند زن باعث اين کدورت و اختالف بين آواره و امرين شرده

از آمريکرا آمرده سرر پرر منيره مذکوره اسرت و ديگرري قدسريه اشررف کره او هرم 

هاي بسيار هم از او دارم که کنونم مجرال گفرتن نيسرتي بره شوري داشت و قصه

راستي پرس از وصرول ايرن لروح مررا حيرتري عجيرب دسرت داد کره اگرر امرر برر 

ي افنرردي مشررتبه شررده کسرري کرره تررا ايررن درجرره غافررل باشررد کرره نتوانررد بفهمررد شررجره

و دراز بيفتررد زنرراني را کرره کمررال اخررتالف از کجررا روئيررده و برره توهمررات دور 



موافقت با او دارند مخالفت تصور کند و مرداني که نهايت مخالفت با وي دارند 

ي محرمانره را بره قسرمي کره در ي محرمانهموافق تصور نموده اسرار محرمانه

لرروح او اسررت برره آن مخررالفين بسررپارد چگونرره چنررين کسرري برره اصررالح ذات البررين 

چره رسرد بره اصرالح امرور مرال الخرافقين؟ اگرر امرر برر او تواند موفرق شرد ترا مي

خواهرد سرهوهائي کره مشتبه نيست و عمدا اين راههاي ک  و معو  را گرفته مي

در اجازه دادن به زنان بدکردار برراي تاسريس محفرل حريرت مرتکرب شرده بردين 

 حرفهررا البررال کنررد و بنمايانررد کرره او بررا اعمررال و آمررال منيررره و قدسرريه و امثالهرراي

کننررد برراز چنررين موافقررت نکرررده و آنهررا دشررمن او شررده بررين دوسررتانش تفتررين مرري

 مفسدي چگونه اليق اصالح کوچکترين امري از امور تواند بود؟  

مجمال اين اولين قدمي بود که نگارنده در مخافت برداشته و از اين پس هر چره 

 پيشتر رود بيشتر بر مفاسد کارآگاه خواهد شد.

 فوت عبدالبها  

هجررري فجاتررا در  1340گارنررده در طهررران بررود کرره عبرردالبها  عبرراس در سررنه ن

 گذشت در حالتي که خودش و بستگان و اتباعش ابدا انتظار مردن  
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او را نداشتند و اين مرب به قدري بر همه و از همره بيشرتر برر خرودش نراگوار 

هرائي داده برود کره يکري از آنهرا وفرا بود که از وصف خار  است زيرا او وعرده

نشد و برر مريردانش نراگوار برود کره ببيننرد او مررد و خردا بره يکري از مواعيردش 

مثرل ايرن مواعيرد برود او اش هرم دانست کره مواعيرد سرابقهاعتنا  نکرد ديگر نمي

هر چه در دنيا گفت بر خالف آن شد منتها چشم نبود که ببينرد و گروش نبرود کره 

او وعرده داده برود کره  -شرود شرد بشنود او وعده داد که آمريکا داخل جنره نمري

گرردد بره سربب ايرن کره دسرت علمرا  در کرار اسرت مشروطه ايران بر قرار نمري

ه محمرردعلي ميرررزا پادشرراه عررادل و منصرروص برقرررار شررد. او وعررده داده بررود کرر

کتاب اقردس اسرت و بهائيران الزم اسرت از او اطاعرت کننرد او ظرالم و مخلروع و 



پايه از کار در آمد! او وعده داده بود که از خانردان قاجرار سرالطين برا اقتردار بي

برخيزند و مخالفت ناصرالدين شاه را جبران نموده مرو  بهائيت شوند نشدند و 

نقرض گشتند او وعده داده بود که سلطان روس ملو الملوک گرردد نشرد حتي م

 -او وعده داده بود که روس براي ايران فکري دارد و انگليس هرم فکرري دارد 

کردند که خردا يعنري عبردالبها  و گمران خدا هم فکري دارد و مريدانش تعبير مي

دارد و فرداسرت کره کردند او با امريکا يا آلمران يرا دولرت ديگرر بنرد و بسرتي مي

دهررد ولرري مرررد و سررلطنت ايررران را برره خررود يررا برگزيرردگان خررود تخصرريص مرري

فکرش به جائي نرسيد بلکه اصال معلوم نشد کره ايرن خردا چره فکرري داشرته؟ او 

وعده داده بود که به غاز داردانل به دست اجانب افتد براي اين که پدرش آن يرا 

يد کرده و آن يا ارض الروم نسرمع فيرو نقطة الواقعة بين شاطي البحرين را تهد

صوت اليوم گفته ولي نشد )در حالتي که عبارت هم از محمد بن طلحره اسرتراق 

ي شرافعي اسرت و تحريف شده زيرا اصل اين عبارت از ابوسالم محمد بن طلحه

و تهدم حصون الروم و يصبا في نواحيها البروم( و  -گويد در آثار قيامت که مي

کترراب خررود برردان صررورت کرره ذکررر شررد آورده و عبرردالبها  محقررق بهررا  آن را در 

المللي بين شوقي و تالمذه بيروت شرط و شرطبندي دانسته و حتي در جنه بين

انرد کره داردانرل فرتا شرد و عثمانيران از ميران هرا کرردهشده و حضرات خوشحالي

رفتند پس از چند روز دروغ بودن آن و بور شدن شوقي محررز گشرته براري برا 

ها که در هر لوح و نوشته و برراي هرر شرخص و جمرع و در هرر همه اين وعده

العمررل آن بررروز کرررده بررود برراز قضرريه خصوصرري و عمررومي داده شررده و عکررس

 گوسفندان منتظر بودند که چون عبدالبها  وعده داده است که به عشق آباد  

  

 [ 204] صفحه 

  

نمررازي نمايررد و وعررده داده اسررت کرره سررفر کنررد و در مشرررق االذکررار آنجررا پرريش

روم و وعرده العردل برر پرا نشرود از دنيرا نمريالعدل بسازد و گفته است تا بيتبيت

هرا داده برود لرذا بايرد داده بود که به هندوستان سفر نمايد و بسياري از ايرن وعرده

خصوصررا بعضرري از آنهررا کرره برره  حتمررا زنررده بمانررد تررا ايررن مواعيررد مصررداق يابررد



ي )هذا وعد غير مکذوب( مصرح شده بود اين بود که چون تب عارضرش کلمه

شد و طبيب آمد و خدا را انجيکسيون کرد و يرو شرب کسرالتش تخفيرف يافرت و 

خبر و خداحافظي نکررده در را آهسرته پريش کررد و از عرالم خراک شب ديگر بي

يبان چاک کردند و بستگانش خراک برر به قول طهرانيان زد به چاک يارانش گر

سررر ريختنررد کرره )بررودي تررو خررداي حرري و مررردي آخررر اي تررازه خرردا چرررا جرردائي 

کردي؟( و عجب اين که با انجيکسيون هرم مخرالف برود و براالخره ترن بره آن در 

داد و چررراره هرررم نشرررد و از ايرررن اسرررت کررره در خطررراب بررره بعضررري از مخرررالفين 

اند ربراعي ذيرل گفتره شرده و مرا موافقت کردهانجيکسيون که به طور اجبار با آن 

 کنيم.  مزاحا براي تفريا خوانندگان در  مي

 رباعي  

  

 ات در کردند يادت باشد که جامعه

 يو عضو ز اعضاي تو را تر کردند 

  

 کردند بر او فرو يکي ميل دراز 

 هي گفتي سوخت هي فروتر کردند 

  

اينکه برا ايرن مررب ناگهراني دروغري  حاال چه دروغها به او بستند بماند خالصه

نبرود کرره انتشررار ندهنررد و همرره را منيررره خررانم عيررالش کرره دختررر يررو سرريد نيمچرره 

هاي آخوندي را بلرد بروده و در نرزد ايرن آخونرد مالي اصفهاني است و تمام حيله

داد از آن جمله چيزي کره بره خرودم گفرت ايرن برود متجدد استادتر شده انتشار مي

ه روز پيش از صعود! فرمودند به شوقي افندي تلگراف کنيرد از که سرکار آقا د

لنرردن حرکررت نمايررد و گرنرره برره جنررازه مررن هررم نخواهررد رسرريد! مررن هررم از روي 

سررادگي و صررداقت ايررن دروغ او را از قررول خررودش در کترراب تاريخشرران در  

ي اهل حرم بر منيره هجوم کررده اش که به حيفا رفت گويا همهکردم ولي جزوه



ايد لهذا او به من نوشت که ايرن جرزوه را د که اين چه دروغي است که گفتهبودن

[  بره 1عوض کنيد و پن  ليره هم براي خر  آن به توسط بررادرش سريد يحيري ]

 مصر نزد من فرستاد و بر يقين من افزود که در هر  
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ر اغنرام دور از دهنرد و دسازند اگر مدعي پيدا نشد انتشار ميقضيه دروغي مي

سرازند و اگرر خيلري شود و اگر مدعي پيدا شرد آن را منسروخ مريمرکز مؤثر مي

کننرد چنران کره رسوا شد شانه خالي کرده مبلغ و مرو  و واسرطه را تکرذيب مري

در قضرريه محفررل حريررت نسرروان کردنررد و هررزاران نظيررر آن هسررت کرره ذکرررش 

 موجب تطويل است.  

العردل بهرا کررده بود که مخالفتي که با لوح بيتاما غرض اصلي منيره خانم اين 

گويرد )قولره( از دوش خود افکنده بر گردن خود عبدالبها  انردازد زيررا بهرا  مري

در هر مدينه از مدائن ارض به اسم عدل بيتي بنا  کنند و در آن بيت علري عردد 

گويررد و االسررم االعظرريم از نفرروس زکيرره مطمئنرره جمررع شرروند... تررا آنجررا کرره مرري

ي التري جعلهرا هللا اسرا چنين در نفوس و حفظ ناموس و تعمير برالد و السياسرههم

العردل در صردها للبالد و حرزا للعبراد مالحظره کننرد الرخ و شرايد ايرن حررف بيرت

موضع و موقع از قلم بها  و عبدالبها  تکرار شده و نيز تصريا بر تصرف در 

ت نرداريم و عبراس در گوينرد مرا در سياسرت دخالرسياست شده برخالف آنچه مري

بعضي الواح براي انصراف افکار و ابصرار و اغفرال اغنرام و انرام نوشرته اسرت 

 که در سياست دخالت نکنيد!

 طردا للباب يا طردا للبها  

شايد اغلب ندانند که )عدد البها ( که در اين لوح نوشته مقصود چيست پس بايرد 

ته شرود مطرابق حسراب ابجرد ي آخرش اگر گرفدانست که عبدالبها  يا الف همزه

( را طرروري 9شررود ولرري ميرررزا خرردا نرره )کرره يادگررار عهررد دقيررانوس اسررت نمرري

خواسرت خرود را قافيره نمانرده اسرت زيررا در ابتردا  کره مرياستعمال کرده کره بري



ي بها  دانست که همزهبها  معرفي نمايد و جرأت نداشت که تصريا کند و نمي

( دو 152کررد )بره ايرن صرورت امضرا مريهم معدود اسرت دو و پرن  و يرو را 

کنايه از با  و پن  کنايه از ها  و يرو کنايره از الرف يعنري )بهرا( بردون همرزه و 

گذشررته از اينکرره ايررن امضررا  رقررومي برردين صررورت دو و پررن  و يررو خوانررده 

شود و از موضوع و منظور بهرا  شود بلکه يکصد و پنجاه و دو خوانده مينمي

ي بهررا  را حررذف کنرريم عررالوه غلررط هررم هسررت کرره همررزه گررردد بررهنيررز خررار  مرري

چنانکه خودشان هرم نتوانسرتند حرذف کننرد و براالخره قائرل شردند کره بايرد حسراب 

شود ولي عجب در اين است که يو دفعه دو و پن  و يو را جمع کردند شد نه 

شررود هشررت امررا را جمررع کننررد مرري 1و  5و  2در حررالتي کرره همرره آدمهررا چررون 

 عدد را از زير الواح برداشته حاصل حجمش که به عقيده  حضرات آن سه 
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ايشان نشد بردند بر باالي منشا آت و منشا  افتخار خرود کردنرد و حتري سرر در 

دانند؟ و خودش آن را منشا  خانه و م ازه را به عدد نه تزيين نموده متبرک مي

العردل را هرم نره نفرر امنراي بيرتاعداد قرار داده مردار ديرن خرود را برر آن نهراده 

قرار داده تا از تعادل با اسم خودش خار  نباشد و اخيرا منشا  افتخرار يکري دو 

انرد در حرالتي کره در م ازه شده که بدون تناسب عدد )نه( را بر آن نصرب کررده

عدد خصوصيتي نيست و اگر باشد بايرد )برز( و )جرو( نيرز مبرارک باشرد کره در 

 عدد )نه( است

 ر از نه نوزده عجيبت

عدد نوزده از مخترعات باب است و بهائيان حتري صرداق زنران را برر روي آن 

عدد قرار داده در شهرها نوزده مثقال طال و در دهات نروزده مثقرال نقرره معرين 

داننررد و کرررده تجرراوز آن را از پررن  مرتبرره کرره نررود و پررن  عرردد اسررت جررايز نمرري

اه و مراه را برر نروزده روز قررار داده همچنين عدد شهور را که باب بر نوزده م

نماينرد ولري مرا يقرين داريرم بطوري نزد اهل بها  مقبول افتاده که بدان افتخار مي



انرد دانند و شايد تنها بها  و عبدالبها  ايرن فلسرفه را دانسرتهي آن را نميکه فلسفه

 که با وجود استقاللي که هوس داشته و بسياري از نصروص کتراب بيران را کرأن

انررد از ايررن يکرري دل برداشررته و اخيرررا تقررويم بهررائي بررر شررهور لررم يکررن انگاشررته

ي نوزده ماه و نوزده واحرد بيران شود؛ فلسفهگانه همه ساله طبع و نشر مينوزده

که واحد بر نوزده بايست و نروزده مثقرال سريم و زر در مهرر زن و سراير اعرداد 

ار مسيحيت شمرده دين خرود نوزده همه و همه براي اين است که خود را طرفد

پرسرتي ي نوزدهرا از مأثر قرن نوزدهم مسيحي قلمداد کرده باشد. اما اگر فلسفه

معني براي روز و نمود که يو چنين تقسيمات رکيو بياين باشد باز الزم نمي

ماه قرار داده خود را در نظر دانشمندان بلکه کودکران سربقخوان مفتضرا سرازند 

معني است که به هرر جراي آن نظرر کنريم ري غلط است و بيچه اين تقسيم به قد

رکاکتي را در بردارد زيرا اگرر مقصرود شرهور قمرري باشرد کره برديهي الربطالن 

است به سبب اين که قمر را مدار معيني است که هر ماه به سري يرا بيسرت و نره 

روز هالل و محاق آن در آسمان و زمرين محقرق گشرته حسرابش برراي عرارف و 

سان و به عين عيران مشرهود خراص و عرام اسرت. پرس برديهي اسرت کره عامي يک

اين تقسيم را شمسي قرار داده آن هرم اتفاقرا غلرط اسرت زيررا سرير شرمس هرم در 

گانه )حمل و نور الخ( مسلم و محقرق و ت ييرناپرذير اسرت و آن هرم برو  دوازده

 بر سي و بيست و نه روز  

  

 [ 207] صفحه 

  

منقسم است پس اين تقسيم از راه شمسي هم خطاست حتري در ايرن تقسريم نروزده 

ي قرديم از ميران رفتره باشرد و ي متسرقهگانه طوري هم نيست که در سال خمسه

ماه متضمن تمام ايام که تقريبا سيصد و شصت و شش روز است باشد بلکه  19

روز زائرد  شرود و پرن نوزده ماه نوزده روزي سيصد و شصت و يرو روز مري

ي خود باب هم ناچار شده که اسمي براي آن پرن  روز پيردا کنرد و آمده در نتيجه

روز م ضوب ميررزا خردا  5آن را ايام ها  و ايام زائد نام نهاده با اينکه بايد آن 

واقع شده باشد که از عداد شهور معزول و اخرا  شده برالعکس مرورد مرحمرت 



رار داده! پررس تررا اينجررا معلرروم کرررديم کرره شررده ميرررزا آن را ايررام عطررا و فرريض قرر

هنرري از ايرن شرهور و ايرام و تقسريمات براب و بهرا  برروز نکررده حتري بره قرردر 

ي را در ماههراي فرروردين و ي مسترقهتقويم نويسهاي ايران که توانستند خمسه

ماه را سي روز  5ارديبهشت الخ مستهلو کرده شش ماه را سي و يو روز و 

کم و زياد به دست وز قرار داده حساب روزهاي سال را بير 29و يو ماه را 

اند از اوحيره مردم دهند اين ميرزا خدا و مبشر يا مکذبش باب آنقدر هم نتوانسته

و الهامات آسماني )يا زيرزميني( بهره به مردم برسانند اما از اين بره بعرد دقرت 

انه عايد نشده بلکه شود که نه تنها فيضي از اين ايام و شهور و تقسيمات نوزه گ

يو ضررهاي خيلي به دور کاکتهاي خيلي شديد متوجه ايرن تقسريمات اسرت کره 

 شود  ذيال اظهار مي

آيررا بايررد رعايررت فصررول رابعرره )بهرراري تابسررتاني پررائيزي زمسررتان( در ايررن شررهور 

نوزده گانره کره گفتريم شمسري اسرت شرده باشرد يرا نره؟ اگرر بايرد چهرار فصرل تمرام 

شده باشرد بقردري حسراب ماههراي نروزده گانره غلرط و نارسرا  وادار است رعايت

است که مافوق آن متصور نيست! زيرا دو فصرل آن عبرارت اسرت از نره مراه و 

نيم که نيم ماه آن هم نه روز نيم است و اگر اين دو فصل را هرم تقسريم کنريم برر 

شود از چهار ماه و سه ربرع مراه بهرائي! دو فصل ديگر هر فصل آن عبارت مي

و چون ماه هم نوزده روز است سه ربع ماه قابل تقسيم نيست چه اگر ماه بيست 

شرد ولري چرون نروزده روز اسرت تقسريم سره روز بود سه ربعش پرانزده روز مري

رود روي ساعت و دقيقه و ثانيه و آن و باز هم تقسريم صرحيا از آن ربع آن مي

ا خردا سرخن مبشرر يرا آيد برا ايرن فلسرفه و تقسريمات عجيبره آقراي ميررزبيرون نمي

مکررذب خررود )حضرررت برراب( را تررروي  نمرروده و سررال را بررر نرروزده مرراه و مرراه 

 نوزده روز تقسيم کرده  

 

 توانيم گفت که چون دعاي سحر که از ادعيه اسالميه است  آري فقط مي
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مشتمل برر اسرما  مقدسره الهيره اسرت کره اولرش بهرا  )ولري نره هربهرا( و آخررش 

و اعلي )ولي نه رب اعلي( است آقايان آن اسامي را گرفته و بر روي آنها علي 

اند که ايرن تقسيمات سال و ماه و ايام را ساخته ماهها را بدين گونه موسوم کرده

هم يو معايب ديگر را در بر دارد که يکي از آنها استراق ادبري اسرت )دزدي( 

ي عربرري و ديگررر اطالرره و ديگررر ايرانرري را مجبررور سرراختن بررر اسررتعمال کلمررات

 سخن آن هم بيهوده به طوري که در جدول ذيل شناخته شد.  

انررد بررراي و عجيبتررر از همرره ايررن کرره عررين آن اسررما  کرره بررراي ماههررا قرررار داده

اند و آن قدر قريحه و ذوق نبوده کره اسرامي ديگرري روزها همان را معين کرده

 شودپيدا شده باشد! و نتيجه اين شده که مالحظه مي

 جدول ماههاي بهائي 

شرهر النرور  -5شرهر العظمرة  -4شهر الجرالل  -3شهر الجمال  -2شهر البها  -1

شرهر  -10شرهر االسرما   -9شهر الکمال  -8شهر الکلمات  -7شهر الرحمة  -6

 -15شرهر القرول  -14شرهر العلرم  -13شهر القدرة  -12شهر المشية  -11العزة 

شهر  -19شهر الملو  -18شهر السلطان  -17شهر الشرف  -16شهر المسائل 

 العال   

همچنين روز اول هر ماه يوم البهاست و دوم يوم الجمال الي آخر و خنده دارتر 

اين که عدد سال را هم بايد به حساب ابجرد حروفري را پيردا و ترکيرب کررد و آن 

سال را بدان حروف مرکبه ناميد! مثال امسال که ما به تاليف اين کتاب مش وليم 

ب را بعضري از خردايان روي سال نودم از طلروع اسرت! )يعنري نرود سرال کره برا

زمين مبعوث کرده و سرا و جهرا او را و گراهي جانشرين او ازل را در قبرريس 

و گاهي موعود مصنوعي کتاب او )بهرا( يرا مرن يظهرر هللا سراختگي را در عکرا 

ي باب بهشت نه هزار اند تا امروز که از پانزده هزار نفر مومنين دورهمدد داده

شررده اکنررون کرره سررال نررودم اسررت بايررد عرردد نررود را از  نفررر مررؤمنين بهررا  متنررازل

ترکيب حروف هجائيه به حساب جمرل پيردا کررد فرضرا )سرل( آري امسرال سرال 

 1310آبرران مرراه اسررت از سررال  25سررال اهررل بهاسررت پررس بايررد امررروز کرره روز 

از  241شرود روز قمرري مري 1350شمسي و روز ششرم اسرت از شرهر رجرب 

 روز سيزدهم از ماه دوازدهم بهائي بنويسيم   شود باسال حاضر و مطابق مي



تحريرا في يوم العلم من شرهر القردرة مرن سرنة السرل مرن سرنين البيران! امرا چرون 

 ( يا اگر مسلمانان متعصب باشيم  10/  8/  25نويسيم )بهائي نيستم مي
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براب و ( اکنرون خروب فکرر کنيرد ببينيرد آقايران 1350شرهر رجرب  6نويسريم )مي

اند؟! و باز هم با سهولتي که من حساب بها  در همين تاريخ و تقويم ما چه کرده

ام نيست من دو سه ساعت چندين تقويم را آورده و از روي را به دست شما داده

ام آنها روز و ماه بهائي را با زحمت تطابق به آنها پيدا کرده عربي هرم بلرد بروده

ام بيرررون آورده در معرررض نمررايش گررذارده ي...و برردان شررکل دراز چررون روده

ولي خدا نکند کسي يو تقويمي از تقاويم آدمهاي دنيا را نداشته باشد يا با الفراظ 

عربي آشنا نباشد در آن صورت اگر شما سه روز بنشيند برراي پيردا کرردن اسرم 

يو روز از روزها و يا ماهها و سالهاي بهائي عاقبت موفق نخواهيرد شرد. اگرر 

 -داريد بسم هللا بالبديهه بگوئيد يوم الکمال من شهر العظمه من سنة البول باور ن

روز چنرردم از مرراه چنرردم و از سررال چنرردم از ظهررور بهررا  برروده اسررت؟ و چگونرره 

 توان آن را با ماه و سال مسيحي يا اسالمي تطبيق داد؟  مي

اريخ و اينجا است کره بايرد براور کنريم کره ميررزا خردا جرز عرداوت برا ادبيرات و تر

ي مقرردرات بشررر عمومررا و ايررران خصوصررا هرريچ کرراري نداشررته اخالقيررات و همرره

 فلعنة هللا علي کل من بد  بالسرفة و البدعة و ختم بالحيلة و الخدعة.

 خصائص شوقي افندي 

هجررري از ضرريائيه خررانم دختررر بررزرب  1314شرروقي افنرردي در مرراه رمضرران 

تقرويم مخصوصري کره اشراره شرد  عبدالبها  متولد شده و برا داشرتن مراه و سرال و

اند روز والدت او را در ميان شهور و سنين بهائي پيدا کنند لرذا تاکنون نتوانسته

اند شوقي افندي از قد به همان شهر رمضان اسالمي و سال هجري قناعت کرده

و قامررت و چشررم و صررورت وجهررا مررن الوجرروه شررباهت برره پرردرش ميرررزا هررادي 

صوصرررا از چشرررم شرررباهت کامرررل بررره بهرررا  و شررريرازي نررردارد و از هرررر حيرررث خ



عبدالبها  دارد سرمايه بها  و عبدالبها  فقط همان چشم فتان بود که ادبرا  آن را 

اند و مخصوصرا چشرم بهرا عرو عبردالبها  مطرابق ايرن شرعر عررب توصيف کرده

 بود )بيت(  

  

  عيون عن السحر المبين تبين

  گويد مراضتا آنجا که مي

  

 اقط الخ  صحاح ناعسات يو

ناعسات چشم نيم خرواب را گوينرد و اگرر در چشرم بهرا  از روي عکسري کره در 

 فلسفه نيکو طبع شده و سياه قلم عرياني که در اين کتاب است نظر کنيد  
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يابيد اما آيا اين چشم کافي است براي خدائي او؟ ابردا زيررا معني ناعسات را مي

هررزاران دختررر عرررب و پسررر عجررم بررا چنررين چشررمي ديررده شررده و داراي هرريچ 

انرد ماننرد بهرا  و عبردالبها  فقرط تفراوت در ايرن اسرت کره خصوصيت ديگر نبوده

اينران سراختند و کسان ديگر چشم ناعس خود را باعث بردبختي مرردم نسراختند و 

از ايرن رو چشررمهاي اينرران را بايرد گفررت اگررر از آب تهري اسررت برره آترش فتنرره پررر 

 است.  

 آب خطاب نمود.  و بي

مجمررال شرروقي وارث چشررم و صررورت و قررد و قامررت عبرردالبها  اسررت نرره ميرررزا 

بردند گفتيم و لذت ميهادي و اين سخني است که ما در ايام معاشرت با بيان مي

قطعا از اين حرف عصبي شده تصورات ديگر خواهند کررد و حرال ولي امروز 

 آنکه مقصد آن روز و امروز ما يکي بوده و هست.  



مجمال منبع اطالعات مرحوم ابن اصردق ايرادي کره برر اثرر همرين حرفهرا قردري 

گفت والده شوقي افندي اطمينان داشت که پردرش عبراس منفور حضرات بود مي

گرذارد و چنرد دفعره خرواهش کررد کره در حرق او نمري اين فرزند دلبند را محرروم

ي بنويسررد ولرري افنرردي برره آن مرردارکي کرره قرربال برره دسررت مريرردان و وصرريت نامرره

توانسرت خرواهش ايرن ي پردرش نمريمبل ين خود داده بود و با نصروص صرريحه

ترسريد کره ميرداني دختر را مجرا دارد و به دفع الوقت گذرانيد از طرفي هرم مري

غصن اکبر باز شرود و برا آن وصريت و کتراب عهرد صرريا بهرا   براي برادرش

هللا که غصن اکبر را بعد از اعظم منصوص کرده جوالني کند و لهرذا هرر روز 

کررد کره ميررزا محمردعلي غصرن اکبرر از امرر بهرا  مرترد و گوشزد مريدان مري

 ي او اميدي نداشته باشيد.  منحرف است و درباره

زا عبرراس بررا برررادر و برررادر زادگررانش داشررت ايررن ي شررديدي کرره ميررربررا آن کينرره

زمينه را خوب درست کرده و امر را به تمامه بر مريدان مشتبه ساخته برود کره 

اعتقاد به بها  است در حرالتي کره گويا ميرزا عباس خودش معتقد و برادرش بي

هر دو به يو قسم به او معتقد بوده و پردر خرود را يکسران شرناخته بودنرد و هرر 

 کند.  دانستند اين خدا براي کدام خدا کار مييدو م

ي پدر را ديد مطابق ابن اصدق و چنرد ترن ديگرر از اما ما در شوقي چون طفره

نويسري بره خرط پردر و ايرن يکري از اقارب خودشان نشست به مشق الواح و شبيه

کرراري دايمررا مشررق فنررون ايررن عائلرره برروده و هسررت کرره بررر اثررر نرران مفررت و برري

 کنند چنانچه دوازده سال  نويسي ميي و انشا  و شبيهنويسالواح
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بهررا  برره مشررق آيررات مشرر ول برروده تررا از حيررث خطررر انشررا  ماننررد سرريد برراب چيررز 

بنويسررد و چرره بسررا الررواح و توقعيررات برراب را کرره بررر ضرررر خودشرران بررود محررو 

انشررا  و  ي خررودکردنررد و چرره بسرريار الررواح و آثررار جعليرره کرره برره خررط و قريحرره

تحرير و منتشر کردند و برر بابيران بره نرام براب تحميرل نمودنرد نيرز بعرد از بهرا  



عبرردالبها ايررن کررار را نسرربت برره الررواح پرردرش انجررام داد و حترري بعضرري از الررواح 

ي ايرن کره در مرکرز الزم اسرت طلبيرد و محرو کررد و بعضري پدرش را به بهانره

ي هم از روز فروت عبراس افنردي ديگر ساخت و به خر  اغنام داد و شوقي افند

نويسد به ايران که الواح اصرل را تاکنون مش ول همين کار است و هر روز مي

)آنها که به خط عبدالبها اسرت( بفرسرتيد بايرد در مرکرز باشرد و از آن جملره يرو 

ي مررادي صرردها تومرران مروقعي کرره چهررل لرروح اصررل در آن بروده و حترري از جنبرره

که شده از مال شخص من دزديده شرده کره مردارک  قيمت دارد به سبب تزييناتي

ي آن کررره يکررري از تررراريخي دارد و عجالترررا او تصرررريا اسرررم سرررارق و واسرررطه

کرنم و اگرر بره دسرت نيايرد شرايد بره عدليره مراجعره زردشتيان است خودداري مي

 کنم.  

نويسي بوده ميرزا حبيرب هللا عرين و يکي از اشخاص که چندي در اين کار شبيه

ست که در ابتدا منشي عباس افندي بود و همين که افندي ديد خط او بره الملو ا

توان تشخيص داد بر او غضب کرد و او قدري به خط خودش شبيه شده که نمي

را از خود دور ساخت و پدرش آقا محمد رضا قناد شيرازي واسطه شد تا گفتند 

صربحي اسرت کره ايم و نيز منشي ديگرش ميرزا فيض هللا اش را قبول کردهتوبه

کررد و ايرن ايرام از آنهرا رو گرردان نويسي ميسه سال منشي بود و تعمد بر شبيه

کند و شايد بيش از هزار اش نقل ميشده حکايتها از تقلبات عباس افندي و عائله

اند خالصه نفر در طهرانند که در مجالس عديده آن حکايات را از صبحي شنيده

به خط ميرزا عبراس شربيه اسرت و نيرز منشريان  نويسياو نيز خطش بر اثر شبيه

العابرردين نجررف حضررور کرره از آن جملرره پسرررهاي زيررن المقررربين يعنرري شرريخ زيررن

کنند چندان که تا مدتي پرس از نويسند هم شبيه انشا  ميآبادي باشند هم شبيه مي

ي عليرا  و مرب الواح صادره به انشا  ايشان بود و امضاي خواهر افندي ورقه

م نصرررف منشرررا آت از ايشررران اسرررت بررره امضررراي شررروقي افنررردي و نيرررز هنررروز هررر

نويسي بهائيان به خط مخرالفين خرود را از امرور حتميره اسرت برراي احتيراط شبيه

نويسي و در اواخر ايام چنان شده برود خالصه مادر شوقي افندي نشست به شبيه

اشرت داد مگرر اينکره خرودداري دکه احدي خط او و پدرش عباس را امتياز نمري

 از اينکه خطش به دست  
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شست چنانکه جدش بهرا  را گفتنرد چررا ايرن نوشت و ميهمه کس بيفتد يعني مي

ريزيررد گفررت ايررن هررم از شررود برره شررط مرريآيررات کرره بررر شررما در ب ررداد نررازل مرري

 فيوضات سماويه است که سهم و نصيب ماهيان دجله است

 شوقي افندي ولي امر شد 

هللا کرران مفعرروال چهررل روز از فرروت افنرردي گذشررت و ايررام عررزا منتهرري و ان امررر 

گشررت و هنگررام شررادي و دامررادي شرروقي رسرريد شرروقي و امررا ادريررو مررا شرروقي؟ 

همرران شرروقي کرره اگررر تمررام نسرربتهاي قبررل از بلرروغش بررا وجررود شررواهد و امررارات 

کذب باشد امور بعد از بلوغش صدق و ثابرت اسرت زيررا صردها تالمرذه بيرروت 

کرررد و تنهررا انررد حاضرررند کرره بگوينررد او در بيررروت تحصرريل نمررياظر بررودهکرره نرر

ي تياتر بليط فرروش خانمهرا باشرد و تنهرا تروجهش آرزويش اين بود که در حوزه

اين بود که قلب خانمي را متمايل کرده با او بر قصد و باالخره بر اثر اين گونه 

و رفرروزه شررد و در تحصرريالت از امتحانررات تحصرريليه مدرسرره برراز مانررده سرراقط 

کررد و برا دسرتکش دستش گال )جررب سرودا( پديرد گشرت و ترا مردتي معالجره مري

اش نسربت داد و گشت و اگر چه اين را يکي به زوحي افنردي پسرر خالرهجبر مي

لي منافاتي ندارد زيرا همه از خاندان عصمتند!! شوقي و ما ادريرو مرا شروقي؟ 

موفق به ديپلم نشرد و همران شروقي  همان شوقي که در اکسفورد هم مانند بيروت

که رفيق کالسش گفت چرا توجه در تحصيالت خود نداريد گفت تحصريل برراي 

چيست؟ مقصود از تحصيل مدرسي حصرول نران اسرت و نران مرن پختره و آمراده 

اسررت! و همرران شرروقي کرره فقررط يکبررار در مجلررس شررانزده نفررري لنرردن خواسررت 

گفت عزيزم شروقي بنشرين  صحبت کند مس روز نبرک وسط نطقش برخاست و

مردم ميل ندارنرد حرفهراي شرما را بشرنوند و خوابشران بررده اسرت و آن پيرر زن 

 و همان شوقي که   -هفتاد ساله رشته را از دست او گرفته خودش صحبت کرد 

  

 حد شود گر نويسم شرح آن بي



 مثنوي هفتاد من کاغذ شود 

  

گفتنررد مررامور خرردمت ه مرريهمرران شرروقي از طرررف لنرردن بررا يررو خررانم انگليسرري کرر

چون و چرا فرو نشست آري آقازاده است! وارد حيفا شد و بر کرسي خالفت بي

چررون دنيررا دنيرراي فورماليترره )ظاهرسررازي( اسررت فورماليترره را ايررن طررور ترتيررب 

العردل نرردارد آقررا ايرن آقررازاده را جانشررين دادنرد کرره چرون هنرروز دنيررا اقتضراي بيررت

اند و او را مان ولي که ذکرش هم ممنوع بود( کردهاند و او را ولي امر )هکرده

 اند  العدل قرار دادهرئيس ال يعزل بيت
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العرردل کره دنيررا اقتضرراي آن را نردارد ايررن آقررا رئريس آن شررده!( و امررر )همران بيررت

گرري فقرط بره شروقي داده اند کره حقروق هللا يعنري صردي نروزده ماليرات برابيکرده

ها و مدارسي که با پرول افرراد خريرده شرده بره ملکيرت او درآيرد شود و تمام خانه

 چنانکه مدارس تربيت درآمد!  

رود به حيفا تلگرافا اين آواره را با فاضل مازنردراني ميررزا خالصه به مجرد و

اسررردهللا بررره حيفرررا طلبيرررد و مرررن چنرررد روزي تأمرررل کررررده شررربي در منرررزل ميررررزا 

عبدالحسين نعيمي منشي اول سفارت انگليس محفي داشرتيم ايشران پرسريدند چررا 

ارد کنيد گفتم حاجي امين تعد در تاديه پول خرجري دبه امر ولي امر حرکت نمي

من هم از مال خود اندوخته ندارم ايشان گفتند بولي امر هللا را پورت دهيرد لهرذا 

با هم تلگرافي تنظيم کرده روز ديگرش محرمانه به شوقي افندي مخابره کررديم 

پس از چند روز تلگرافي به حاجي امين رسيد که وسائل حرکت آواره را فراهم 

ي بزرگي شرد کره شروقي اخت و معجزهي در بهائيان اندکنيد اين تلگراف همهمه

کنم که و فراموش نمي« که تامل آواره بر اثر تعدي امين است»دانسته غيب مي

خنديديم و آن گوسفندان خدا اصررار برر حررف کرديم ميبا نعيمي به هم نگاه مي

ي شده خالصه بر اثر اين معجزه که مسطوره تمام خود داشتند که عجب معجزه



اب و بها  و عبردالبها  و ازل و نراقض و هرر کره آمرده يرا از معجزات است از ب

بعد بيايد در اين مذهب باالخره جان از تن امين يرا سيصرد تومران پرول از کيسره 

او بيرون آمد و با پسر ابن ابهر که حاليه به دکتر عبدالرحيم ايادي موسوم است 

 مسافرت کرديم

 بادکوبه و تفليس و باطوم 

در بادکوبه فقط چند روزي براي مالقات احباب مانرديم و هنروز الرواح وصراياي 

عبدالبها  را نديرده بروديم در بادکوبره بروديم کره آنهرا رسريد و ديرديم معرکره اسرت 

ي سروم دار يو جا از صفحهالعاده خندهاند فوقافساري براي اغنام درست کرده

طلرب يعنري معلروم نيسرت اول و دومرش چره بروده و کجرا شرود وسرط مشروع مي

رفته در لوح ديگر وسط صفحه ده دوازده سطر حو شرده و سرياهي خرط اصرل 

ي سرياه کلمرات ديگرري بره خرط ضريائيه هنوز در آن براقي اسرت و برر روي لکره

مادر شوقي نوشته خالصه از هماندم فهميردم چره خبرر اسرت و معلروم شرد الرواح 

ا سرراير الررواح و احکررام اسررت و اسرراس معلرروم شررد خالفررت وصررايا هررم متناسررب برر

عباس افندي و الوهيت ميرزا حسينعلي بلکه اصالت براب همره چنرين بروده يعنري 

 اي است  بر اثر پيدا شدن يکعده مردم چشم و گوش بسته
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 که موالشان آنها را اغنام خوانده و اغنرام نبايرد بريش از ايرن بفهمرد مجمرال بردون

چررون و چرررا سرررتا سررر بهائيرران سرريادت شرروقي افنرردي را مطيررع شرردند و مررا از 

بادکوبه به زودي حرکت به تفليس کرديم سفر اول کره مرن بره تفلريس رفتره برودم 

تقريبا هشت سال قبل از اين سفر خاندان احمد اف ميالني در آنجرا بودنرد و اقرال 

ل تظررراهر بررره بهائيرررت ده بيسرررت نفرررري از کارکنررران آنهرررا از حمرررال و بقرررال و دال

انرد کره در همره کردند ولي در اين سفر ديدم بطوري فاتحه بهائيت را خوانردهمي

تفلرريس بهررائي عبررارت بررود از دو نفررر ارمنرري برراز نهاشرران و يررو نفررر مشررهدي 

 شود  محمدعلي گنجوي چنانکه عکس ذيل مشاهده مي



انررريس  -4عباسرررقلي اصررر رزاده کررره مرحررروم شرررده  -3دکترررر ايرررادي  -2آواره  -1

زنررش کرره پهرراوي آواره  -5ارمنرري کرره حاليرره در طهررران اسررت و بهررائي نيسررت 

آسررا در ارمنرري و زنررش ارسررينو کرره  -7و  6نشسررته و آن روز هررم بهررائي نبررود 

مشرهدي محمردعلي پيرمررد گنجروي کره  -8انرد يرا نره دانم بهائي و زنده مانردهنمي

 اين يکي گوسفند تمام عيار است.  

 بب کسالت رفيق طريق يو ماهي توقف شد و  باري در تفليس به س

  

 [ 215] صفحه 

  

سپس به باطوم رفته در آنجا دزدي بما زد و نگارنده شنيده بود که شوقي افنردي 

برگشته به اروپا و در فلسطين نيست لذا فسخ عزيمت نموده به بادکوبه برگشرت 

 و در بادکوبه بهائيان به هر وسيله بود مرا نگاه داشتند

 اف مايل تياتر

پوشيده نيست که هنوز عبدالبها  زنده برود کره بالشرويکي روسريه قروت گرفرت و 

ي بالشفيو )بالشويو( چنين و چنان اسرت ولري اخيررا گويد فتنهدر چند لوح مي

انرد و دوسرتانش در روسريه هرر ديد که اينها بر خرالف انتظرار او پيشررفتي کررده

ان شررده لررذا دسررتور داد کرره مبلررغ دادنررد کرره چنررين و چنررروز برره او را پرررت مرري

بفرستند به مسکو و به مصادر امر تفهيم نمايند که ما هم بالشويو هستيم منتهي 

خررواهيم از راه مررذهب اشررتراکي را مجررري داريررم و شررما از راه سياسررت مررا مرري

ي ميرزا ابوالفضرل را نرامزد کرديرد در زادهمجمال سيد مهدي گلپايگاني همشيره

يد متذکر شد اوال چررا سريد مهردي را انتخراب کردنرد؟ اهرل بهرا  اينجا دو نکته نا

مردمران عجيبرري هسررتند کرره هرر کررس يررو هنررر و نطرق و قلمرري نشرران داده گمرران 

کننرررد برررز و مررريش و مررررغ و خررروس منسررروب بررره او هرررم بايرررد داراي همررران مرري

خصائص باشند و پيوسته نظرشان بدان خاندان اسرت فرضرا از بهرا  و عبردالبها 

کننرد ه باشند يا آنها به خيال خود هنرمندشان شرناخته باشرند تصرور مريهنري ديد

ي ي او بلکره نروکر و چراکر و خادمرهخواهر و دختر و دخترزاده و نروه و نبيرره



او هم داراي همان خصائصند بلکه اگر يو عرب بدوي هم از بيابان عکرا آمرده 

ساسا اسم بها را نشنيده دوند و اگر بفهمند که او اباشد اسم عکا را که شنيدند مي

انرد کره نرور بهرا  کنند زيرا به اوهام خود تصور کردهشناسد استعجاب ميو نمي

دانند که بها  از ترس مردم و اخيرا از بيم تمام اقطار عکا را گرفته بوده و نمي

رسوائي که مردم ببينندش و نقائص بشريه را اکمل از ساير افراد در او مشاهده 

سرررا بررود و اوالد خررود را برره مسررجد و مجررامع شرره در خلرروتکننررد خررودش همي

فرستاد که نسبتي جز اسالميت به او داده نشود ولري آن گوسرفند خردا مسلمين مي

کررد که در گوشره دنيرا افتراده برود چنران افسرون بره او دميرده بودنرد کره گمران مري

عرب عکائي هم داراي نورانيت ميرزاي نوري است )همران نورانيرت کره خرود 

ميرزا هم فاقد آن بود( مجمال سيد مهدي به صرف همين کره خرواهرزاده ميررزا 

خواستند گسريل ابوالفضل است مشار بالبنان شده بود اگر مبلغ به نقطه مهمي مي

 دارند سيد مهدي اگر جواب معارضي بنويسند  
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حتي قلرم سيد مهدي حتي بر جواب کشف الحيل هم دعوتش کردند ولي نتوانست 

گوينرد به دست گيرد و يو کلمه بنويسد فقط گفته بود آقايان رؤسراي عکرائي مري

آواره طمع داشته و پول خواسته اوال آن سند را به من بدهند تا شروع کنم چون 

سررندي نداشررتند او هررم سرراکت مانررد يررو وقررت هررم شررنيده بررود کرره فاضررل شرريرازي 

رد و حتري شررح امثلره نخوانرده )بوعلي سريناي برابي( گفتره اسرت آواره سرواد نردا

است سيد مهدي گفته بود در ايرن صرورت بره نبروت او بايرد قائرل شرد و مصرداق 

سخن جمال مبارک را )ما قرئت ما عند الناس من العلوم و مرا دخلرت المردارس( 

در حق او بايد قائل شد که شررح امثلره نخوانرده اسرت و ايرن همره آثرار از قلرم او 

ي در سنين اخيره فقط مؤلفرات و منشراآت آواره مرورد سر زده که در محيط بهائ

هاي درس تبل ش حاليه هم در رد اين امرر کترابي در افتخار بهائيان بود با جزوه

دو سرره جلررد نوشررته کرره هشررتاد سررال اسررت کرره کسرري نظيررر آن را ننوشررته و هنرروز 



انررد يررو صررفحه از آن را جررواب بنويسررند. اسررباب از رئرريس تررا مرررؤس نتوانسررته

 رويم و در هر حال روحش شاد باد.  او رفت و ما هم ميباري 

مطلب اين برود کره سريد مهردي فقرط بره سربب نسربت بره ميررزا ابوالفضرل مبلرغ و 

مأمور و مسکو شد اما نکته ديگر اين که سياست و پلتيو عباس افندي در همه 

ي در دنيرا نسربت بره ديرد يرو حرفهراي ترازهجا برر يرو رويره برود هرر وقرت مري

کرد که اگر استقراري نيافت با قانوني پيدا شده تا چندي با آن مخالفت ميشاهي 

گرفررت فرروري پرررده را بگويررد مررا آن روز چنررين و چنرران گفترريم و اگررر قرررار مرري

کرد ماننرد مشرروطه ايرران کره شررحش گذشرت بنرا  برر ايرن اصرل از عوض مي

وقت لروح  موقع انقالب روسيه تا استقرار بالشويکي در ظرف دو سال اخير هر

به ايران فرستاد به روسها بد گفته بود و بالشويو را بدخوانده بود و اگر چه به 

قررول حرراجي اصررفهاني بروجررردي کرره خررودش حامررل لرروحي برروده اسررت گفررت ايررن 

فرستاد و گرنره لروحي کره بدگوئي از بالشويو هم در لوحي بود که به ايران مي

يف از بالشويو بود که همه را برا فرستاد آن قدر تعربه عشق آباد و بادکوبه مي

خدائي خرود شرريو کررده برود. ولري اخيررا عالجري جرز ايرن نديرده برود کره يرو 

آبراد تهيره سرفر سريد مهردي آبراد احبراي عشرقجهتي مريد شود لذا نوشت بره عشرق

ببيننررد خررود عبرردالبها  مسررافر سررفر آخرررت شررد و آن روزي کرره بنررده برره بادکوبرره 

 مسکو رسيده بود.   رسيدم تازه سيد مهدي هم به

اف در آن ايام مبل ين بالشرويکي از مسرکو اکنون بيائيم بر سر صحنه تياتر مايل

 دادند و از آن جمله شبي  هاي تياتر کنفرانس ميآمدند و در صحنه
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هراي بادکوبره اسرت جمعيرت زيرادي بره قردر اف که مهمترين صحنهدر تياتر مايل

جمررع شررده بررود و نرراطقين حضرررات در رد اديرران صررحبت  چهررار پررن  هررزار نفررر

کردند کشيشي را هم بر انگيخته بودند برر جرواب دادن ايشران ترا تنهرا قاضري مي

نرفته باشند در اين صحنه به قدر بيست نفر هم بهرائي برود آقايران بهرائي گريبران 



انرد هرر کرس جرواب حرفهراي مرا را بخواهرد مرا گرفتند کره چرون حضررات گفتره

دهرريم اکنررون تررو برررو جررواب بگررو! گفررتم اوال مررن برره او وقررت و مجررال مرري بدهررد

ام ثانيا مترجم نردارم رفتنرد يکري را پيردا کردنرد آوردنرد گفتنرد مقدمات تهيه نکرده

داني به عربي بگو و او به روسي ترجمره داند تو هم عربي مياين آقا عربي مي

د بهائي را تماشا کنيرد! مورکند خوب فکر کنيد و درجه حماقت و يا عصبيت بي

مختصرا هر چه خواستم شانه خرالي کرنم نشرد و براالخره از برين چنرد هرزار نفرر 

جمعيت مرا بلند کردند رفرتم پشرت تريبرون شرروع کرردم بررد فلسرفه دارويرن کره 

مبلغ بالشويکي آن را مردرک کررده برود ولري چنرد جملره کره گفرتم فهميردم متررجم 

با اصطالح مصري آشناست و من با عربري  عربيش کامل نيست و شايد مثال او

عراقرري يررا حجررازي يررا اصررال عربرري مررانحوي فصررحي اسررت و او زبرران بررازاري 

داند يا بالعکس. اين را از آنجا حس کردم که يکي دو جمله را دو دفعه و سه مي

دفعرره پرسرريد کرره )شررتگول( يعنرري اي شررئي تقررول کرره فارسرريش ايررن اسررت چرره 

اقص گذاشته عذر خواسرتم از اکمرال مطلرب و برا گوئي؟ باالخره صحبت را نمي

کمررال خجلررت و انفعررال فرررود آمرردم و اگررر چرره جمعيررت فهميررد کرره مررن قصرروري 

نداشررتم و هررر چرره قصررور بررود اوال از محرررکين و تقاضررا کننرردگان بررود کرره برردون 

تمهيد مقدمه هواي تبليغ بر سرشان افتاد ثانيا از مترجم بود که آنچه را از عهده 

اساس بود که فارسري زبراني مسرائل دار شد ثالثا نوع اين کار بيعهده آمدبر نمي

علمي را بخواهد به عربي بگويد و روسي زباني )هوزف نرام( آن را بره عربري 

دريابد و به روسي ترجمه کند. اين کاري است کره هريچ عراقلي برا تهيره مقردمات 

مهرم نيسرت  رود ترا چره رسرد بردون تمهيرد مقردمات. خالصره آنهرازير بارش نمري

بلکه اهميت در تأثير اين نطق دو سه دقيقه است زيرا من خجلم از اين پيش آمد 

اند از من. معهذا با همچو افتضاحي وقتري کره پرس از شرش مراه محرکين شرمنده

به حيفا رسريدم ديردم متحرد المآلهرا بره اطرراف رفتره کره آواره امرر مبرارک را در 

ر بالشويو ثابت کررد و همره گفتنرد آمنرا اف بين بيست هزار نفصحنه تياتر مايل

 دانستيم در ميان مذاهب يو همچو مذهب مهمي هم هست!!  و صدقنا ما نمي
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شما را به خدا کسي که آن طور برا افتضراح حرفهراي خرود را نراقص گذاشرته آن 

اش بره بهائيرت هم حرفري کره حتري يرو کلمره و اشراره و حررف و نکتره و گوشره

گويد ما هم اگر مجال يافته بروديم رده زيرا مرا دروسي فلسفه داروين ميخونمي

ي ي مفقرودهفقط چند جمله داشتيم که بر رد فلسفه داروين و حلقات خلقت و حلقه

بين انسان و ميمون ايراد کنيم اعم از اينکه صحيا باشرد يرا سرقيم ولري نره مجرال 

ا آقايان در متحرد المبالهراي صحبت شده نه يو کلمه از بهائيت حرفي بوده معهذ

خود آن طور جلوه دادند که ذکر شد. لذا از همان جا اروپاي نديده را فهميدم که 

اسراس شايعات در نفوذ امر بها  و تبلي ات عبدالبها  در غرب همره دروغ و بري

است و همه اوراقي که در آن باب نوشته و نشرر شرده ماننرد اوراق اسرت کره در 

ديدم که به اروپا هرم بره روم و بره چشرم خرود باز بهتر مي حق من نشر شده ولي

حقررايق را دريررابم بنررابراين پررس از ورود برره اسررالمبول برره ضرريا  هللا اصرر رزاده 

ميالني که در لندن بود نوشتم که ميل مالقات شما و احباب لنردن را دارم او هرم 

برراي مرا  زن بهرائي نمرا را واداشرت بره حيفرا نوشرته کره آواره راشش هفرت پيرره

زن انگليسي را از هرزار فرمران خردا بفرستيد و شوقي افندي که فرمان يو پيره

داند پس از آن که من به حيفا رسريده و لوح ميرزا خدا بيشتر واجب االطاعه مي

گروئي گفرت احبرراي و خصرائص وجرودش را بريش از پريش شرناختم برره لحرن غيرب

اش برا لروح انگليسري کره ترجمره اند و براالخره مررااروپا مشتاق مالقات شما شده

گفررت بهررائي در اروپررا در مجلرردات قبررل در  شررده برره اروپررا فرسررتاد و هررر دم مرري

خيلي کم است ولي هر يکي به قدر هزار بل ده هزار نفر اهميت دارند! باز مرن 

کررردم کررم اسررت يعنرري يکرري دو سرره مليررون در ميرران ي بيچرراره تصررور مرريآواره

ي اروپرا پنجراه دانستم که در همرهاند ديگر نميشدهچهارصد مليون بيشتر بهائي ن

نفرند و اگر اغراق بگويم صد نفر که پنجراه نفررش در انگلسرتان و پنجراه نفررش 

در ساير ممالرو اروپرا در هرر مملکرت ده نفرر يرا پرن  نفرنرد کره همره يرا برر اثرر 

سرالي  اند يا اصال بهائي نيستند و براي امرار وقتاشتباه کاري ايران بهائي شده

توان گفت حتري يرو نفرر بهرائي روند بلکه مييو مرتبه به مجلس حضرات مي

 کنند در جهان غرب وجود ندارد!  بدان معني که حضرات وانمود مي

 ايم عکس ذيل است.  خالصه اولين عکس مهمي که از بهائيان در لندن گرفته
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هراي موهروم ايررن ايرن عکرس بررا گرذارش قصرر هررانري در هرانتين کررت و حرررف

خررانم در نمکرردان در  شررده و برراز در اينجررا برره خرراطرم آمررد از اينکرره در اولررين 

کنررد و فرروري از آن رواز مرريگفررت ديرردم کبرروتري برره دور سررر شررما پررمالقررات مرري

ساطع است! چون قبال در اول مجلس گفته برود کره دختررم مرري يرو مرتبره در 

مجلسي با وليهد رقص کرده )راست يا دروغ( من هم در جوابش گفتم آري ايرن 

کبوتر که شما ديديد کبوتر الهام است! گفت چه الهام آورده بود گفرتم بشرارت داد 

خواهد رقصيد! به قدري از اين سخن اميدوار شرد کره که شما بار ديگر با وليعد 

جدا مررا طرفردار گشرت. غررض از عررض ايرن چنرد کلمره معرفري از افکرار آن 

کردنرد قيمتري نداشرت گونه زنان است که اگر هزارها هم به امر بهائي توجه مري

ي انگلستان سي چهل نفر از آن رقم زنهاي موهوم تا چه رسد به اين که در همه

انرد و حتري اند و همان زنها هم از کيش مسيا دست بر نداشرتهجه کردهپرست تو

 آلت بازيهاي سياسي هم ممکن است باشند.  

اما اغنام ميرزا حسين علري همرين کره از احبراي لنردن يرا پراريس يرا اسرتوتکارت 

ي بسياري هستند و ثانيرا تمامشران از فالسرفه و کنند که اوال عدهشنيدند گمان مي

 و دانشمندان اروپا هستند چنانکه قبال خودمان  پروفسورها 
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کرررديم و پررس از مالقررات ديررديم آنچرره را کرره ذکررر شررد و مهمتررر از آنهررا گمرران مرري

 عنوان ذيل است  

 عبدالبها  يا عرب فتق فروش  

گفتنرد در ايران پيشکاران عبدالبها  )مانند حاجي امرين و بعضري از مبل رين( مري

در لندن به قدري طرف توجه شده کره حتري اطفرال گريبران مادرهراي  سرکار آقا



اند که ما را نزد عباس افندي ببر و حتي شرحي راجع بره يرو گرفتهخود را مي

اش در مراسله ولي هللا خان ورفته بود که از اروپا يا امريکا با يو مادر و بچه

جذبرره و شررور  کرررد ايررنخوانررد گمرران مرريآب و تررابي نوشررته بررود کرره هررر کررس مرري

اطفال و مادرهاشان بر اثر روحانيت بوده و سرکار آقرا را فرضرا مظهرر مسريا 

انررد! تررا آنکرره در لنرردن يررو مسررئله عجيبرره کشررف کررردم کرره هررر وقررت برره شررناخته

ي خندم و از طرفي ديردهنويسم از طرفي ميخاطرم آمد حتي حاليه که آن را مي

ي کند و آن اين است که جذبرهه ميخبري اغنام و بدبختي خودمان گريدلم بر بي

هرراي اطفرال برر اثررر عشرق بره فسررتق بروده نره چيررز ديگرر. زيررا بعضرري از عررب

ي افتخار عباس افندي برود )ماننرد مصر و آفريقا با همان مولوي و فينه که جامه

رونررد در اروپررا بررراي فررروش فسررتق ي افنرردي کرره لقررب افتخررار او بررود( مرريکلمرره

ها  در بعضري مجررامع ده بيسرت نفررري )نره چنرردين هررزار شناسررد وقتري عبرردالبمري

ي زنان کم کرار و فقيرر کره برراي گذرانردن وقرت برا کرده پارهنفري( صحبت مي

انرد کره پرس چررا از ايرن عررب فسرتق برراي مرا رفترهاطفال خرود بردان مجمرع مري

پررده شرده برخري اطفرال در مجلرس از مرادر خرود نخريدي کرم کرم ايرن قضريه بري

گويند؟ مترجم نتوانسته اند و عبدالبها  از مترجم پرسيده که چه ميفستق خواسته

خواهند آقا پرول داده است روح مطلب را به افندي حالي کند گفته است فستق مي

برره خسرررو رفترره اسررت فسررتق و يکرري دو پاکررت شرريريني خريررده در ميرران اطفررال 

او بررده توزيع کرده و اين سبب شرده کره يرو وقرت هرم چنرد طفرل راه بره منرزل 

ي اند ولي مترجم و مبلرغ بره اشرارهاند و گرفتهدرب هتل جمع شده فستق خواسته

آقررا ايررن را برره صررورت ديگررر جلرروه داده همرره را از نفرروذ و تررأثير امررر مبررارک! 

ي آقرا طروري اسرت کره حتري اطفرال را قلمداد نموده بره اطرراف نوشرته کره جذبره

اسرت؟ مهمتررين مجرالس لنردن آقرا مجذوب کرده سبحان هللا که حيله تا چه درجره 

مجلس کليساي ستي تمپل اسرت کره در مجلردات سرابق هرم اشراره کررديم در آنجرا 

کرار و اطفرال فسرتق طلرب مررد و آدمهراي بريزن و پيررهمنتهي دويسرت نفرر پيرره

 اند که اوال فينه و مولوي و ريش سفيد و گيسوان بلند  حاضر شده
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هراي متملقانره آقرا را کره راجرع لباده و شال کمر را تماشا کنند ثانيا حرفو قبا و 

زنرد بشرنوند ثالثرا گراهي اطفالشران به اروپا و عالم مسيحيت و آزادي و غيره مري

فستق و نقل گرفته ساعتي ساکت و خشنود باشند آن وقت خودش چنين تلگرراف 

 کندمي

 تلگراف عبدالبها  

شود درستي تا نپل سه تا فو  فو  مالقات مياحمد اف ساع 1329رمضان  18

هزار حاضر نطق مفصل تأثير شديد )عباس( گر چره نفرس واقعره کره يرو مبلرغ 

مررذهبي از مملکترري برره ملکترري چنررين تگرافرري بکنررد در نظررر اهررل بصرريرت کررافي 

است بر اين که دانسته شرود کره قضريه مخلروط بره سياسرت و پلتيرو اسرت زيررا 

هرات بر کنار اسرت و پرس از آنکره قضريه مربروط شخص روحاني از چنين تظا

به سياست شد معلوم است که هر دروغ و پلتيو را متضمن اسرت ولري براز هرم 

برراور کردنرري نبررود کرره خررود رئرريس يررو همچررو دروغ واضررا را تلگررراف کنررد و 

دويست نفرر را سره هرزار نفرر و چنرد کلمره حرفهراي متملقانره را نطرق مفصرل و 

ا کره پرس از خرررو  از آن کليسرا نطرق و نرراطق را اسرتماع سرسرري مسررتمعين ر

 اند به عنوان تأثير شديد معرفي و تظاهر به آن کند.  فراموش کرده

اکنررون از ايررن وادي بگذريررد و دومررين عکررس مهررم مررا و احبرراي انگلسررتان را در 

 براتيون بنگريد  

ي دنرب زنري کره قبرهدر اين عکس احبراي انگلسرتان عبرارت اسرت از همران پيرره

روسي بر سر دارد و اين همان است که در جلد دوم اشاره شرد برر ايرن کره از خ

برايتون لندن کاغذي نوشرته مرا را بره منرزلش دعروت کررد و برا متررجم رفتريم و 

يو شب زحمتي کشيد و مجلسي بين بيست تا سي نفرر فرراهم کررد ولري تمرامش 

بت کنيد لذا يو ي فلسفي صحکرد که از جنبه مذهبي نگوئيد و از جنبهتاکيد مي

مشت فلسفه و تاريخ و قصه و حکايرت گفتريم و برگشرتيم و همرواره متحيرر برودم 

که اين چه دعوتي بود و او چگونه بهائي است تا آنکه اتفاقا در لندن به يو نفر 

داننرررد و از ايشررران نيسرررت حکايرررت آن برخررروردم کررره بهائيررران او را از خرررود مررري

ب اسرت و معهرذا مرا را دعروت کررد ايرن زن را گفتم او در مسريحيت متعصرپيره

شررود چرره معنرري دارد؟ خنديررد و حکررايتي گفررت کرره تحررت عنرروان ذيررل شررناخته مرري



)ملکوت يا النه عنکبوت؟( گفت ايامي که عبدالبها  در لندن بود من برا يکري از 

رفقا به ديدنش رفتيم اتفاقا همين خانم آمد به مجلس و اولين سؤالش اين برود )آيرا 

 جعت مسيا بوده؟ عبدالبها  در  بها  هللا ر
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خبرر شرد فکر فرو رفت که جواب بدهد اينقدر فکر کرد که يو وقت از خود بي

بنا کرد انگشت در دماغ خود فرو بردن )اين عمل نزد متمدنين قبيا است( و به 

قدري اين کار را تکرار کرد که رفيقم سر به گوشرم گذاشرته گفرت آقرا جرواب را 

ي عنکبوت؟ مرا آنقدر خنرده گرفرت کره خواهد از ملکوت تحصيل کند يا النهمي

ام آقا ديده گشروده و مرن فروري از صرداي نتوانستم خودداري کنم از صداي خنده

خنده خود جلو گرفتم در آن وقت دانست سرکوت او بريش از ايرن مرورد نردارد و 

مسريا بايرد از  به مترجم کرده گفت بگو حضرت بها هللا رجعرت مسريا نيسرت و

 آسمان بيايد  

بلکه بها هللا يو نفر معلمري اسرت کره برراي تعلريم دادن امرور اجتمراعي از قبيرل 

ي شرما. و هري ادعرائي نداشرته و صلا و سالم و وحدت لسان آمرده ماننرد فالسرفه

لوح است از اين جواب حتي مذهب مسيا را تروي  کرده آن خانم که خيلي ساده

ا مصراحفه کررده رفرت و قطعرا بدانيرد اگرر او بدانرد کره بهرا  اش باز و با آقرچهره

شود که با يو نفر بهائي سرخن ادعاي رجعت فسيا يا الوهيت کرده حاضر نمي

کنرد و خودسررانه بعضري انرد کره مبل رين غلرو مريبگويد و چون گاهي به او گفتره

 دهند اين بود که از شما درخواست  نسبتها به بها هللا مي
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کنم متن ايرن حکايرت کرافي کرد که همان تعاليم را شرح دهيد الغير گمان ميمي

باشد براي پي بردن بره دو رنگري و نيرنگري کره در امرر بهرائي موجرود اسرت و 

 محتا  به هيچ توضيا نباشد  

اما سومين عکس آواره با احباي انگلستان در صرفحه بعرد اسرت کره در منجسرتر 

فته بود و عکرس سرياه بيررون آمرده ولري همرين قردر گرفته شده و اگر چه هوا گر

کافي است که دانسته شود تمام بهائيان منچستر که به ديردن آواره آمرده و عکرس 

دانرد چنردين نفرر از ايرن شرود و براز هرم خردا مرياند در اين عکس ديرده مريگرفته

گويرد چنران کره جمعيت مجلس اولشان بود که آمده بودند ببيننرد کيسرت و چره مري

 س خود شوقي هم با همين جمعيت و به همين سياهي موجود است  عک

دانسرتند بهرائي مرذهب اسرت يرا مسرلو از عررب پيردا يعني عده از اينها ابردا نمري

 شده يا از عجم  

 آواره در منچسر 

اگر بخواهيد روح اين مجلس را هم بشناسيد از اين جمله بشناسيد کره چرون چنرد 

خواهنرد ت اي و اويال مگر هند و ايرران مريکلمه صحبت شد مردي برخاسته گف

 دهند؟ خدا  زمين را به آسمان بچسباند که اين قدر پي مبر بيرون مي
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داند از شنيدن اين کلمه چنان شرمنده شدم که به مررب خرود راضري گشرتم و مي

و از آن به بعد حتي المقدور در مجالس ولو پن  نفر حاضر بود به شعر و قصه 

کرررردم خواهيرررد گفرررت مگرررر مجبرررور برررودي؟ و چررررا رهرررا آثرررار ادبرررا برگرررذار مررري

کنم آري مجبور بودم و اگر همان لطف هللا حکيم يهرودي کردي؟ عرض مينمي

شد که از طرفي مترجم و از طرفي نگهبان من بود کامال بر اسرار قلبم آگاه مي

داد و اپررت مريداد. يعني خودش اين عرضره را نداشرت ولري رمرا به کشتن مي

کشرري گرفررت چنانکره شررح آدمدر کشرتي يرا حيفرا يررا مصرر ايرن کررار صرورت مري



ايشرران در فصررول گذشررته گذشررت و جنايررات ديگرشرران محررض رعايررت اختصررار 

 مذکور نگشت

 آخرين مجلس مهم 

پس از چهار ماه اقامت در انگلستان موقع حرکرت مجلسري مرکرب از سري چهرل 

ي آن مجلس که عکرس آن را هرم ذيرال نشران يجهنفر يار و اغيار تشکيل شد و نت

خواهيم داد اين شد کره چرون وارد حيفرا شردم تمرام بهائيران آنجرا )کره از اول سري 

شان بره شصرت و هفتراد رسريده نفر مهاجر ايراني بوده و شايد پس از تناسل عده

انرد ماننرد رحمرت هللا و امروز بر اثر مفاسد اخالق شوقي بعضي از آنها برگشرته

آبررادي و سرريد يحيرري اصررفهاني و جليررل افنرردي برررادر عررين الملررو و جمعرري نجررف

شان به همان سي نفر رسيده باشد( بره مرن ديگر و شايد بعد از اين مدت باز عده

گفتند که ما از خدمت شما در لندن آگراه شرديم و بره اطرراف بشرارت داديرم! گفرتم 

س فرمودنرد کره چه طور؟ گفتند شب حضرت غصن ممتاز ولي امرر هللا در مجلر

انرد کره مروجبش بره تمرام حضرت آواره چنان علرم امرر هللا را در لنردن بلنرد کررده

اروپا رسيده. زيررا کرار بره جرائي کشريده کره هرر چره احبراب مجرامع پرر جمعيرت 

اند جا نبوده است براي نشستن مردم و استماع نطرق آواره در تعراليم تشکيل داده

بهائي مومنث( لهذا يو دستگاه راديروم و امر بهائي )يا به قول مس روز نبرک 

سريم اند و حراال ديگرر برا تلفرن بريسيم را به حضرت آواره تخصيص دادهتلفن بي

ي شود و عنقريب همهبه مجامع ده هزار نفري و بيست هزار نفري صحبت مي

اروپرا يرو قطعره بهرائي خواهرد شرد. گفتريم آري ايرن اسرت عنقريرب عنقريرب کرره 

شرد و حراال ديگرر از دهران شروقي زبان عبردالبها  صرادر مريپنجاه سال است از 

 شود و شما هم فريب آن را خورده و خواهيد خورد  خار  مي
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 بلي شاعر عرب گفته است.  

  



  شنشنة اعرفها من اخزم

 هل تلد الحية اال الحية 

  

م کره مرردي شوقي افندي فرزند همان عباس افندي است که يو نفر )فوهبترا( نرا

بود بسيار قصير القامه با نيم ذرع قد و يو چهارک ريرش برزي و چشرم گررد و 

دانرررم از کجرررا پيررردا کررررده او را دمررراغ پهرررن در قيافررره مرررردم چرررين و هاپرررون نمررري

چي خود کررده برود و برين مريردان خرود بره دوسرت هاپروني خرود معرفري درشکه

کره امرر مبرارک در هاپرون  کشريدنموده اول شفاها و بعد کتبا برخ اغنام خود مي

داشت که گاهي يو خط پنجه کالغي کشيده به نفوذ پيدا کرده و فوهيتا را وا مي

مريردان او نشرران دهررد کره ايررن کاغررذ از احبراي هاپررون آمررده و يرو نفررر پيرردا نشررد 

زني؟ حتي بعرد از ها چيست که به کار ميبگويد اين دروغها اين تقلبها اين حيله

ذ امر مبارک بها ! برا جسرد فوهيترا بره خراک رفرت يرو نفرر مردن فوهيتا که نفو

هررا را خررورديم و معلرروم شررد کرره احرردي در پيرردا نشررد بگويررد بيسررت سررال ايررن حقرره

هاپرون اسررم بهررائي را نشررنيده تررا چرره رسررد بره ايررن کرره برردان گرويررده باشررد در ايررن 

 کند؟  صورت چرا فرزندش شوقي نگويد که حضرت آواره با راديوم تبليغ مي

ا ننويسررد کرره ملکرره رومانيررا بهررائي شررده چرررا مارترراروت جاسوسرره را بررا يررو چررر

دسته تعليمات خدعره آميرز بره ايرران نفرسرتد و مريردان خرود را سررگرم نسرازد؟ 

بينرد آدم آن هرم آدم چرا در کلمات خرود براز عنقريرب را تکررار نکنرد؟ چرون مري

 بيداري در اين بساط نيست.  

  

  اال چون آگه از هر راز گشتم

  ز راهي که آمدم من باز گشتم

  

گانه به انتها رسيده از اروپا به مصر آمرده در مصرر هرم  19سير ما به قدمهاي 

خصوصررا در ضررمن کترراب ترراريخ )کواکررب الدريرره( کرره دري  -يررافتم آنچرره يررافتم 



ديگررر از اطالعررات برراز شررد و خواسررتم برره طبررع آن خاتمرره دهررم لکررن مراسررالت 

انرد )الخرائن خرائف( يز از حيفا رسريد و از آنجرا کره گفترهتشويق آميز و تهديد انگ

اش به قررائن فهميدنرد کره آواره ديگرر گرل بره شوقي و پدر و مادر و عمه و خاله

بالررد لررذا پرريش از مالررد و از خرروش آمررد گرروئي احبرراب بررر خررود نمرريمهترراب نمرري

اب هراي خرود را بگويرد )نره سرهراقدامات من بسي ترسيدند که اگر آواره دانسرته

هراي غربرت و کربرت ماند نه اسفنديار( بنابراين براي جلوگيري از خرابي ن مره

انرد يرا دانايران و بينايراني وفايراني در کمرينبلند کردند و به اطراف نوشتند که بري

 نشين زنهار از آنان گوشه گيرند و کناره گزينند که همس و نفس ايشان  گوشه
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سم قاتل است و بنان و بيانشان زهر هالهل! چه اين رويه دائمي ايشان بوده کره 

ي مظلوميرت و بره عبرارت واضرحتر ترانره چون يکي را دل بيدار شناختند ن مره

)نه نه من غريبم( را به گوش اغنام ضرعيف القلرب رسرانند و ايشران را بره رقرت 

و همچنرران کررور و کررر آرنررد تررا مگررر کسرري گرروش شررنوا نيابررد و چشررم بينررا نجويررد 

 مطيع اراده ايشان بماند  

و بسراط مريرردي و مرررادي بپايرد. امررا مررن کره گوشررم برردين ن مرات آشررنا بررود اعتنررا 

نکرررردم ترررا بررره حررردي کررره جاسوسررراني چرررون ميررررزا محمرررود زرقررراني و شرررخص 

برررم بررر جاسوسرري گماشررتند ولرري مررن ارجمنرردي و دکتررري کرره عجالتررا نررامش نمرري

دانسته و! گفتم و گاهي در پرده نهفتم تا کرارم تمرام شرد  بدانها اهميت نداده گاهي

و به حيفا رفته با کمال جديت الواح وصايا را طلبيردم و بره پردر شروقي فهمانيردم 

ام سرپس در بيرروت بره اعضراي که تقلبات شما را شناخته و دل از شرما پرداختره

دروغ محفل روحانيشان سخن به ميان آورده حقايق را گفرتم کره اگرر يرو مشرت 

ي خداع و حيرل مانرده کشرف شرود پرل شرما بردان طررف و دغلي که در زير پرده

آب اسررت و خانرره همرره خررراب مگررر آن کرره شرروقي ترررک عرريش گويررد و راه پرررده 

يوشي گيرد يعني هرر روز بره سرويس نررود و برا مادموازلهرا نرقصرد وگرنره آن 

 رقررص را نقصرري در پرري اسررت و ايررن نقررص را رقصرري در عقررب اول همرره اهررل



محفل تصديق کردند و آخرر دو دسرته شرده يرو دسرته طمراع کره کرار کرن مرکرز 

طمع و وارسته بودند عمدا در صحت اين اقوال شبهه کردند و دسته ديگر که بي

بودنررد بررر قررول خررود ايسررتادند و امضررا  دادنررد در صررفحه بعررد صررورت امضرراي 

 ايشان که اکثريت آن محفل راوي است در  است  

فروغ است و شايعات در محامد او دروغ بلکه دند که شوقي بياينها محکم ايستا

ران است و خوش گذران پول ايران را صرف مالهي کند او فقط جواني شهوت

و قدم در امناهي زند سپس خطي به محفل طهران نوشتند بدين مضمون که شما 

شما مردم را اغفال نکنيد و از حال شوقي و مرکز حيفا غافل نباشيد که آنچه به 

نوشررت کرره ولرري امررر بررراي حقيقررت اسررت زيرررا گرراهي محفررل مررينويسررند برريمرري

نوشرتند کره هيکرل اش مياند. گاهي از قول عمهمصلحتي به طرفي غيب فرموده

مبررارک ترراب تحمررل مصرريبت و مشرراهده جرراي خررالي آقررا را نداشررته سررفر اختيررار 

ي و نيابرت اند امرا محفرل طهرران کره آن روز تحرت رياسرت شرعاع هللا عالئرکرده

شرد محرض خودنمرائي آن خرط را کره از محفرل بيرروت برا احمد يزداني اداره مري

 پن  امضاي مذکور صادر شده بود به حيفا فرستاده صدق و  
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ي شوقي استفسار کردند!! و جواب آمد کره کذب مطلب را از پدر و مادر و عمه

ه تلررويا و بعررد کرره چرراره را اينهررا حرررف مفسرردين اسررت و مفسرردين در ابترردا  برر

منحصر ديدند به تصريا معرفي کردند که آواره است و حتري امضراي اعضراي 

محفررل بيررروت را کرران لررم يکررن انگاشررتند در حررالتي کرره عبرردالبها  ولررو برره عرروام 

شروم گويد اگر محفل روحاني بر قتل من امضا کند من تسليم مريفريبي است مي

شرد کره هرر محفلري خروش آمرد از رؤسراي  مجمال روحيات محفل بره هرم شرناخته

مرکزي گفته ماست را سياه ذغرال را سرفيد برر طبرق آمرال و اميرد آن قلمرداد کنرد 

مقبول و هر محفلي حقيقت را بر خرالف منفعرت ايشران بيران نمايرد مرردود اسرت 

اگر چه در بديهيات سخن رانده باشد و به همين سبب اسرت کره احمرد يزدانري برا 



شود خود را به طرفداري ايشان چسبانيد و تمام گفتارها ان ميعقايدي که ذيال بي

 و کردارهاي خود را انکار نمود.

 تقلبات احمد يزداني 

خطرري برره مصررر برره مررن نوشررت تقريبررا برردين مضررمون کرره آيررا در نظررر داريررد در 

 حقيقتي  پرست بيطهران به شما گفتم شوقي قابل هيچ نيست و جوان شهوت
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و شررما مکرردر شررديد؟ اکنررون بنگريررد کرره دو سرراله سرره مرتبرره برره اروپررا در  اسررت

نقاطي که ذکرري از ديرن نيسرت سرفر کررده و... پرس از شررح مبسروطي از ايرن 

قبيل مرن بره او جروابي نوشرتم کره حاصرلش ترديرد در صرحت گفترار او برود ولري 

م يزدانري هاي او را به کلي انکار نکرده بودم بلکه اظهار حيرت نمروده برودگفته

پيش خود خيال کرده بود که شايد آواره همان مبلغ برهان تراش و کاسه گرمترر 

کنرد لهرذا خرط مررا بره از آش است که بود و فردا به ايران آمده مرا را تکفيرر مري

محفررل برررده و گريبرران چرراک کرررده بررود کرره آواره پرررده ولرري امررر را پرراره کرررده! 

يرو سرال برود مرن برر ضرد اسراس  مختصر رشته بدان جا کشيد که پرس از آنکره

زدم و حضرررات سرررپوش بررر آن نهرراده ماننررد مخالفررت نيکررو و بهائيررت فريرراد مرري

کنند عاقبرت صبحي و صدها امثال ايشان که هنوز از اغنام دور دست مخفي مي

به اصرار يزداني در محفرل طهرران و تلگرافري کره از خرواهر عبراس افنردي بره 

اصرار يزداني بود محفل روحاني متحدالمآلي  يمحفل رسيده بود و آن هم نتيجه

 خبري احباب بپايد!  صادر کرد که از آواره اجتناب بايد تا بي

 فنعم ما قلت  

  

  تکفير زمالي معمم عجبي نيست

 تکفير ز کفار مسلم مزه دارد! 



  

چون وارد طهران شدم هنوز تکفير نامه را نشر نکرده منتظر بودند که اگر من 

ن بروم آن زيادي نامه را ببلعند ولري چرون ديدنرد کره حتري نگراه زيرر رو به ايشا

چشمي به يو نفر از اغنام نکردم و هر چه دعروت نمودنرد نپرذيرفتم لرذا پرس از 

 شان را منتشر کردند!  يو هفته تکفير نامه

با وجود اين يو رفيق بهائي که دوستار بود در ميدان تروپ خانره مررا گفرت کره 

سرال قلرم و زبانرت را از کشرف اسررار نگهردار. برا ايرن کره  من بميررم سره چهرار

فهميدم غرضش اين است که سه چهار سال اينقدر پريشاني بکشي و آن قردر در 

اطرافت هو کنيم که خودت باور کني که معجزه شده يا از شدت پيري و ضعف 

و عسرت بميري و اسرار ناگفتره بمانرد معهرذا ترا دو سرال قسرم او را ترتيرب اثرر 

ده چيزي نگفتم و ننوشتم و چرون شررط وفراي برا او را انجرام دادم و دولرت پرر دا

تذبررذب قاجررار هررم سررپري شررد )همرران قاجررار کرره احمررد ميرررزايش در سررويس برره 

وساطت اکبر شاه هندي شوقي افندي را به حضور پذيرفتره شروقي زانروي احمرد 

رخانه ميرررزا را بوسرريد و او هررم عکررس خررودش را برره شرروقي داده آورد در مسرراف

 فهماند که او پاي مرا بوسيده  حيفا نصب کرد و به مريدانش مي
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 شان را به پيشکاري محمد حسن ميرزا گماشتند(  و ايمان آورده و نبيل الدوله

مجمال پس از آن قضايا دست به کار شدم و تاکنون شانزده سال گذشرته و هنروز 

انرد کره معجرزه از اعردام زيرا نه دسرت يافترهانتظار آن دوستار رفيقم عملي نشده 

من بسازند نه خدا با ايشان موافقت کرده است که طبعرا معجرزه درسرت شرود نره 

حاال ديگر در سن شصت سالگي از مرب من معجزه ساخته خواهد شد و چرون 

نوشت )سوف تاخذه زبانية القهر( اينرو عروض چنين شده شوقي که در ابتدا مي

بان را به قهر و خشم و دشنام و ستم گشوده لوح قهريره! را زبانيه قهر خودش ز

خبرم براي مريدانش فرستاده ولي به تصور اين که من از محفل و بساطشان بي



شاکرم خدا را که مرا در جروار سرلطان عبدالحميرد عثمراني و ناصررالدين شراه و 

حررا  محمررد کررريم خرران و آقررا نجفرري حترري عررم خررودش ميرررزا يحيرري صرربا ازل 

ي دونان است که بر مردگاني چون سالطين با اقتدار کره در يده و اين رويهنشان

اند يا مردمان گمنرامي چرون آواره حملره کننرد؟ چنانکره روبراهي برا پوسرت گذشته

 کردي صحيا بود!کرد دانشمندي گفت اگر زنده بود و چنين ميشير بازي مي

 عنوان پاکت حامل لوح شوقي 

ان در اقطرار و ممالررو شرررقيه و سررروران جنررود سرپاهيان ملکرروت جمهررور بهائيرر

ي ي نورانيره نخبرهي روحانيره و عصربهمجنده روحانيران اعضراي محافرل مقدسره

ي محافرل روحراني مرکرزي سرداران لشکر عرمرم الهي )دوبراره( امنراي مجللره

 در آن صفحات عليهم آالف التحية والثنا  طرا مالحظه نمايند.  

ي کم و زياد عنوان پاکرت هر کس شبهه دارد در اين که اين عبارات بدون نقطه

يو لوح است بيايد تا چاپي آنکه به خط علري اکبرر روحراني )در همرين طهرران 

حاال چرا اين همه روده  -بر خالف مقررات مملکتي( طبع شده به او نشان دهم 

بره قردر يرو شراگرد  ذوقي شوقي اسرت کره حتريکند؟ اوال به سبب بيدرازي مي

عادي چيزي نياموخته ثانيا از بس دسرتش تهري اسرت و بايرد چهرل صرفحه را بره 

دين ترهات سياه نمايد و مطلبي ندارد لذا ناچار است به ايرن الفراظ ملقلقره کره آن 

اش هم از سرمايه پدران خود گرفته صفحات را پر کند تا از صرندوق امرر بهرره

لوسري کره رؤسرا را عرادت اسرت و مرئوسرين را کم نشود ثالثا برراي تملرق و چاپ

 لذت اين القاب دراز به هم بافته شده  
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 شود  [  را چنين شروع مي1آنگاه اصل لوح ]

لئبراتکم الفردا ! سراليان دراز اسرت کره ايها الحزب االلهري روحري و مرا يتعلرق بري

اقلرريم پررر بررال در  آفترراب جهانترراب آئررين جمررال ابهرري از برردو طلرروعش از افررق آن



صفحات شرق به کسوف باليا و رزايا التعرد و ال تحصري مبرتال )پرس از آن کره 

 گويد.  مي 5هائي از اين قبيل به هم بافته در صفحه صفحه آسمان و ريسمان 4

صوت سامري )يحيري ازل( در مقاومرت امرر بهرا در ارض سرربلند شرد و چرون 

اکبر به کمال تدليس هيکرل الطرف ي رقطا )مار خوش خط و خال( آن ناعق حيه

نورا را سم جفا بچشانيد )چهار دشنام در يو عبارت است با يو دروغ که سرم 

اريراح لرواقا نقرض  -گويد دادن ازل به برادرش بها  باشد!( در صفحه ششم مي

ي ثابترره را از شررش جهررت احاطرره نمررود )پوشرريده نيسررت کرره اريرراح لررواقا شررجره

شرود چره بادهراي بهراري را ام استحسران اسرتعمال مريبادهاي آبستن کننده( در مق

ارياح لواقا گويند چنانکه خود شوقي هرم در لروح ديگرري کره ذيرال ذکرر خواهرد 

شررد مررن حيررث ال يشررعر بررراي فصررل نرروروز ذکررر نمرروده و در آنجررا هررم از جهررت 

 گويد.  ديگر از معني غافل شده که در صفحه دوم از آن لوح مي

نوروز... ارياح لواقا که در مدت هشرتاد سرال منبرت  در اين روز فيروز و عيد

ي مبارکرره را مررن جميررع الجهررات احاطرره نمرروده بررود برره تقرردير رب قرردير شررجره

 تسکين يافت و ثورت )کذا( ط يان و طوفان انقالبش فرو نشست  

اول اينکه ارياح لرواقا را نشرناخته و مخصوصرا  -)سه غلط در يو جمله است 

آيرد کره خيلري مضرحو اسرت زيررا عبرارت بيررون مري يو معني رکيکي از اين

ي اسررت ي ميرررزا خرردايا امررر اوسررت اگررر ميرررزا شررجرهي مبارکررهمررراد از شررجره

 شود و بديهي است ارياح لواقا بايد بعد از  اش ميي ماجدهمنبت آن والده
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آن خرود ي مبارکره امرر ميررزا اسرت منبرت هشتاد سال تسکين يابد! و اگر شجره

دانم با او در مردت حيراتش کره کمترر از هشرتاد شود و ارياح لواقا نميميرزا مي

سال اسرت چره تلقيحري کررده و چگونره تسرکين يافتره؟ دوم آنکره ثرورت در اينجرا 

غلررط اسررت زيرررا ثررورت خررودش برره معنرري انقررالب اسررت و ثررورت انقالبررش فرررو 

م بروده کره ثرورت بثرا  معني است مگر بگوئيم سواد آقرازاده آن قردر کرنشست بي



را عوض سورت بسين استعمال کرده و مرادش سورت بوده که به معني شردت 

است همچون سرورت سررما و سرورت گرمرا و هرذا هرو الحرق سروم آن کره مردت 

وزش ارياح لواقا را هشتاد سال قرار دادن از همه غلطتر و خنده دارتر اسرت! 

 گويد(  )بعد مي

محبوسيت از عنق عبدالبها  مرتفع شرد و بره  و فرمان آزادي صدور يافت طوق

گويد و مرجع سواد اعظم حضرت مي 16گردن عبدالحميد پليد بيفتاد در صفحه 

خاتم االنبيا  در اين سنوات اخيره منقلب گرديد و علمش منکوس گشت و ابهرت 

کنررد برره يررو سلسررله بيانرراتي کرره از شررروع مرري 19و جاللررش برفررت )از صررفحه 

تواند محرک فتنره باشرد و مداران ترکيه است و از طرفي ميطرفي تملق به زما

 شود( قوله  از طرفي کامال ب ص شوقي با اسالم و اسالميان ثابت مي

در اين عصر که فخر اعصار و قرون است از خود ملرت اسرالم شرخص باسرلي 

مبعوث فرمود )نوع بيران چنرين اسرت کره گويرا ميررزا خردا مبعروث کررده!( و از 

ي آل عثمرران ان نفررس مقترردري برانگيخررت و برره قرروه بررازويش سلسررلهنررهاد عثمانيرر

را... بر انداخت وحدت اصليه سواد اعظرم ملرت اسرالم را الري ابدالردهر عقريم و 

مخترل بگذاشررت شرررح مبرين حضرررت سرريد المرسرلين را در آن سرررزمين منسرروخ 

 کرررد و ال ررا و ابطررال محرراکم شرررعيه را بررر بيگانرره و آشررنا اعررالن نمررود ت ييررر و

تبررديل منصوصررات کترراب حضرررت خرراتم االنبيررا  را جررايز و مشررروع شررمرد و 

ي از عواصررم ممالررو فرنررو برره جررايش تشررريا و ي مقتبسررهاحکررام جديررده مدنيرره

تررروي  کرررد قررواي سياسررت را از نماينرردگان امررت اسررالم منفصررل نمررود و علمرراي 

رسرروم را دسررت ازو سرراده عررزت و منصررب کوترراه کرررد موقوفرراتش را حجررز و 

 21ف نمود و ابرواب تکايرا و صروامعش را ببسرت )ترا آنجرا کره در صرفحه تصر

ي حکومرت جمهوريره ترکيره در منرع از تبلي رات گويد( نظر به سياست حاليرهمي

مذهبيه و قلع و قمرع انجمنهراي سررمايه کره بره عنروان ترروي  مرذهب بره دسرائس 

نرد هيئرت سياسيه و تحريکات خارجه توليرد فتنره و آشروب داخلره مشر ول و مألوف

اي از طرف امناي دولت تعيين گرديد و به تمام قوي بر تفحرص از حرال تفتيشيه

و موقف بهائيان آن سامان برخواست )کذا( و امر به توقف نمايندگان بهائي! در 

 ي کبيره  مدينه
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ي ترکيرره سرري نفررر بهررائي در همرره»و نقرراط ديگررر از مراکررز امريرره صررادر کرررد 

و آنررران را بررره دوائرررر نظميررره جلرررب نمرررود بيررروت و مسررراکن آن متهمرررين « نيسرررت

معصرروم! را تفترريش کرررد و آثررار و نشررريات امريرره را تسررليم والة امررور بنمررود 

برات مجلس استنطاق برپا کرد و در جلساتي چند از مقاصرد و مؤسسرات و مخرا

ي جنايرات ي بهائيان در کمال دقت مستفسر شد سپس بره محکمرهداخله و خارجه

رساند که که سخن را بدان جا مي 23ي بهائيان مراجعه شد )تا در صفحه قضيه

گويا ترکيه از ملکه رومانيرا انديشره نمروده!!! برس از ايرن ترهرات گوسرفند فريرب 

ق امريره... در اقلريم انگلسرتان گويد و وسيله تبرادل افکرار کشرف و بسرط حقرايمي

 گرديد!  

 مقصود چيست؟  

مقصودش از تمام ايرن خرزعبالت ايرن اسرت کره هرر چره در عرالم امکران از برد  

خلقت عالم تاکنون در هر جاي دنيا واقع شده و بشود همه متعلرق بره ميررزا خردا 

بوده و هست بعضي از قدرت ظاهر اوسرت و برخري از صرفاي براطن! بنرا  برر 

داند که اين گونه ترهات قابل هيچ گونه اعتنا  و جرواب نبروده ر عاقلي مياين ه

ي نزدن است چره عرادت فئره خبيثره اسرت اند سنه بزرب نشانهو نيست که گفته

که در مدح و قردح آن قردر مبال ره کننرد کره احردي آن را قابرل جرواب ندانرد. مرثال 

امضرا ري طهرران بريوقتي که دشنام نامره از همردان و کرمانشراه و برا پسرت شره

فرسرتند بره ي تمردن مريفرستند يا به نام آقراي نيکرو بره کتابخانرهبراي نگارنده مي

بيند وجها من الوجوه قابل ابراز قدري کلمات رکيکه را حائز است که انسان مي

 نيست تا چه رسد به انتشار!  

گرروئي هررائي کرره متکرري برره مقامررات ميرررزا خداسررت آن قرردر همررين طررور در يرراوه

مفردات بد ترکيب و اغراقات عجيب و غريب را حائز است که هيچ کودکي آن 

دوزي بگويد که مرن صرد داند. مانند اين که اگر يو نفر کهنهرا قابل جواب نمي

هزار آفتاب تابان را آفريده يکي را برراي شرما اهرل زمرين قررار داده بقيره را بره 

کننرد ولري شوخي يا جنون مريي مردم آن را حمل بر ام همهکرات ديگر فرستاده



ي جدي داده در بين خودشان به به عين اين قضيه يا نظير آن اغنام ميرزا وجهه

نمايرد مگرر اينکره از ارائره دادن آن بره ديگرران صورت باور کردگي مذاکره مي

دارنرد لرذا از ايرن خودداري نمودي حتي المقدور الواح را از بيگانگران مخفري مري

 نها يو لوح ديگر شوقي را که در  وادي بايد گذشت و ت
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اي اسررت اول بسررالطين سررلف همچررون سررلطان عبدالحميررد و آل واقررع دشررنام نامرره

خواندنررد( و قاجررار )همرران دو سررلطاني کرره تررا ديررروز آنهررا را عررادل و مقترردر مرري

ي سرپس در حرق علمررائي چرون حررا  محمرد کرريم خرران و آقرا نجفرري و امرام جمعرره

در آخر به آواره و اقتدا کنندگان باوشطري از آن را بايد ذکر کرد تا  اصفهان و

شرود در مقابرل مردم بدانند اگر کلماتي خشن در مجلردات کشرف الحيرل يافرت مري

ترررين سررخني اسررت کرره برره قررول مشررهور نعنرراع دشررنامهائي کرره شرروقي داده معقررول

 شود.ي از کلمات آن اوباش نميروي آش يا نقطه

 لوح شوقي 

[  و ممالررو شررررقيه 1وان پاکررت( ممثلررين حضررررت رب البريرره در بلرردان ])عنرر

ي روحانيه عليهم آالف التحية و الثنا  طرا مالحظه اعضاي مجلله محافل مقدسه

نمايند )عربي ديمي( يا امنا  الرحمن بين خليقته و صرفوته فري بريتره تبرارک هللا 

 [ .  2ربنا المقتدر المتجبر المتباهي البهي االبهي ]

 ي شوقي!(  )معجزات ميرزا به عقيده

ي موهبررت در بررر در ايررن روز فيررروز و عيررد نرروروز کرره جهرران ترابرري حلرره -1

ي ربيرع آلهري نيرز در کرل آفراق باشرد اشرراق نموده... تأثيرات حيرت بخش جلوه

ي حقير که در هر يو ( ده دوازده شهر کوچو و قريه2ظاهر و باهر )صفحه 

 ده پانزده نفر بهائي وجود دارد کل آفاق شده!  



( 4هررور و بررروز تجليررات سررلطنت حرري ال يررزال اسررت )صررفحه دور دور ظ -2

افسوس که اين ال يزال چهل و يو سال است مرده و زايل شده و همه سراله در 

کننررد کسرري کرره در تولررد خررود شررب هفتررادم نرروروز مجلررس عررزايش را منعقررد مرري

گويد )قدولد من لم يلد و لم يولد( در مرگش هم بايرد گفرت حري ال يرزال مررده مي

   است!(

ي عراق زلزله به ارکان دولت و ملت انداخته ي بيت اعظمش در خطهولوله -3

نشرين و ي ب رداد کره ميررزا کرايرهدانيرد مقصرود چيسرت؟ خانره( آيا مري5)صفحه 

 چندي در آنجا به اجار هللا دست و گريبان بوده و شش سال است  
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خواهنرد براز گرفتره آن را هل بها مياند و امسلمين گرفته و به تصرف وقف داده

ي خررود قرررار دهنررد ولرري افسرروس کرره تصرررفات غاصرربانه آن در ي کعبررهخانرره

گرردد مگرر چره مقتضريات در ي عراق ثابت شده و ديگر به ايشان باز نميعدليه

سياست خارجي باشد که باعث چنرين قرانون شرکني واضرا گشرته آن خانره را از 

رسررد و بدهررد آن هررم خيلرري غريررب برره نظررر مرريمسررلمين بگيرررد و برره اهررل بهررا  

ي خرررود ي عربهررراي طهرررران را کعبرررهي محلرررهدانرررم حضررررات چررررا خانرررهنمررري

داننرد پرول ايرانري در خرود ايرران سازند؟! شايد براي اين است که جايز نمرينمي

 صرف شود!  

ي بها که ولوله در ارکان دول و ملل انداخته! الحرق عجرب باري اين بود معجزه

ي جران خرود و پردر وجرد و خرواهر و بررادر خرود را ي کرده! گويا ولولهمعجزه

 ي دول و ملل شناخته!  ولوله

ي ( دلريلش هرم نشرر سره جلرد فلسرفه6سد متين شبهات مرتفرع گرديرد )صرفحه  -4

 نيکو و دو جلد ايقاظ و چندين کتاب ديگر است!  

فترار و محافرل ي تقليرب گرعلماي رسوم خصم الدائين حضرت قيوم در پنجره -5

مجلله روحانيه و اص ان! شرع بديع بر سررير عرزت و قردرت مکرين و اسرتوار 



( مقصد از اين مبال ه و م الطره تشرفي صردر اسرت بره علرت رخلروتي 7)صفحه 

که در امور علما  حاصل شده ولي مضرحو اسرت کره اهرل محافرل روحراني را 

 جانشين همان آخوندها معرفي کرده است!  

ي يحيرري در اسررفل درکررات قنرروط سرراقط... سررردار نقررض در امررت ممسرروحه -6

اش سسرت اسرت( زيررا امرت ازل ماننرد ي ظلماني خزيده )ايرن يرو معجرزهحفره

امت بها  موجودند و ناقضين همچون ثابتين سالو سبيل وجود منتهي بهائي در 

آبرراده و نجررف آبرراد و سنگسررر اسررت و ازلرري در طرررق و طررار و کشررته بهررائي در 

ي دارد و ازلري در اصرفهان و کرمران و طهرران ران و يزد زمزمرههمدان و طه

ي ناقض در هنرد و امريکرا و ثابرت در ايرران و قفقراز و ايرن کره آقراي نيکرو عرده

بهرائي را پرن  هرزار نوشرته مرن هشرت و نره الري ده هرزار برراي همرين اسرت کره 

مرن ازلري و  ايشان ثابتين از بهائي را که پيرو بها عو عبدالبهايند قلمرداد کررده و

ام پرس اگرر نيسرتند اند برر شرمردهناقض را هم که پيروان ازل و ميرزا محمدعلي

 همه نيستند و اگر هستند و همه هستند )والکفر ملة واحدة(  

 ي قلم اعلي و نعما  و آال  اين دو  واي بر نفسي که از الواح نصحيه -7
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[  را واحرري و موهررون 3حرري ال يمرروت ] را منررع ابهرري رو بتافررت و ميثرراق غلرريظ

( نعمررا  و آال  امررر بهررا  پررول دادن اسررت و دشررنام شررنيدن و 8بشررمرد )صررفحه 

گاهي هم کتو خوردن و کشته شدن آنها را هم که اهل بهرا  در خلروات مجرري 

دارند نعما  نيست بلکه نکبتهائي است که نظيررش در همره جرا هسرت منتهري مي

 در اهل بها بيشتر.  

ي عليين بر گرروه ثرابتين ال ينقطرع مشررق پرتروش مس حقيقت که در ذروهش -8

نهايت شديد است و تأثيراتش در حقايق ممکنات به غايظ عظيم! در لوحي از بي

[  مرن 4تدکنز حفرا ال رالم ]»الواح لسان عظمت به اين بيان ناطق قوله جل بيانه 

الوراق و تسقط اال تسلو لحن لو يظهر اقل من سم االبره لتندک الجبال و تصفر ا



من االشجار و تحرر االذقران و توجره الوجروه لهرذا الملرو لرذي تجرده علري هيکرل 

النار في هيئة النور و مرة تشهد علي هيئة االموا  في هرذا البحرر المروا  و مررة 

تشررهد کالشررجرة الترري اصررلها ثابررت فرري ارض الکبريررا  و ارتفعررت اغصررانها ثررم 

( اگررر نگارنررده 9عررن ورآ  عرررش عظرريم )صررفحه افنانهررا الرري مقررام الررذي صررعد 

کررد و خرود بهائيران هرم حاشرا گفت که اينها کلمات بها  است کسي باور نمريمي

دادند ولي خوشبختانه نمودند و نسبت افترا  به من ميکرده لوح او را مخفي مي

شوقي افندي چند فقره از کلمات بها  را نقل کرده به خوبي مقام فهم و فصراحت 

نمايد ولي در نظر انام نره اغنرام! اکنرون برد ير شئون جد خود را معرفي ميو سا

 نيست که اين رنات ملکوتيه را معني کنيم!  

ي در اين غالم )بها ( مانند گنجي پنهان است که اگرر گويد يو لحن و لحجهمي

شرود و پاشد و برگها زرد مريکمتر از سر سوزن آن بروز کند کوهها از هم مي

کنرد بره ي صورتها توجه مريشود و همهريزد و زنخدانها سرازير ميمي هاميوه

بينري در هيئرت اين پادشاه )اين هم دعوي سرلطنت( کره او را برر هيکرل آترش مري

نررور )يررا کجررور!( و يررو مرتبرره هررم او را خررواهي ديررد بررر شررکل موجهررا در ايررن 

 رختي  ي ديگر هم او را خواهي مشاهده کرد مانند ددرياي موا  و مرتبه
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اش در زمين خدائي پايدار شده و شاخهاي کوچو و بزرگش بلنرد شرده که ريشه

است آن مقامي که از پشت عرش باال رفته است در حالتي که جاي ديگر هيکل 

 خود را عرش خوانده!  

سهام مفتررين و طعرن مشررکين و دسرائس م لرين آن هيکرل الطرف اعرز اعرال  -9

اش فررارغ و آسرروده نگذاشررت و از اجررراي نوايررا و مقاصررد مقدسرره)کررذا( را آنرري 

مررانع و حائررل شررد ايررام پررر تالطررم حيرراتش برره پايرران رسرريد و در انظررار « ظرراهرا»

( خيلري جراي 11اش در عرصره شرهود جلروه ننمرود )صرفحه متجبين آمال ديرينه

افسرروس اسررت کرره آن حرري ال يمرروت! ايررام حيرراتش برره پايرران رسرريد و آن سررلطان 



اش آن همره انقالبرات در عرالم کرون ي که به سرر سروزني از لحرن و لحجرهمقتدر

 ي خود نرسيد!!!  شد به آمال ديرينهظاهر مي

در ترروقيعي از توقيعررات آن طلعررت نرروار )سرريد برراب( کرره برره افتخررار سررلطان  -10

ايرانيان )محمدشاه( اصل توقيع دروغ است و سيد باب توقيعي به شراه ايرانيران! 

اال اننري انرار »ن زندان نازل اين کلمات در براب مردون و مسرطور ننوشته( در آ

ي االولري )دعروي ارکرن رابعري اسرت کره بردان خوداشرته( التري مرن کن من کلمه

عرفها عرف کل حق و يدخل في کرل خيرر... قرد جعرل هللا کرل مفراتيا الرضروان 

وت و في يميني و کل مفراتيا النيرران فري شرمالي انرا النقطرة التري ذوت بهرا مرن ذ

انني انا وجه هللا الذي ال يمروت و نروره الرذي ال يفروت... قسرم بره سريد اکبرر اگرر 

بداني در چه محل ساکن هستم اول کسي که بر مرن رحرم خواهرد کررد حضررتت 

اي اسررت در آن قلعرره از مرحمررت آن حضرررت سرراکن بررود در وسررط کرروه قلعررهمرري

حررال تصررور هسررتم و اهررل آن منحصررر اسررت برره دو نفررر مسررتحفط و چهررار سرره 

( باز افسوس است که سريد برا اينکره خرود را وجره 14گذرد )صفحه فرما چه مي

خوانررد هررم مرررد هررم نتوانسررت خررود را از معاشرررت سررگها هللا الررذي ال يمرروت مرري

 نجات دهد.  

سررلطان م رررور ايررران کرره در آن ايررام بررراري کرره ظلررم جررالس چنرران تصررور  -11

 غربية )دومي دروغ اسرت( را از ي ال شرقيه و النمود به سيف شاهرش شجره

اش ي کبررري و زنرردان بررال نتيجررهريشرره برانررداخت... غافررل از آن کرره آن رجفرره

 [  اوليه عصر اعظم ابهي شد )تباشير براي صحيا(  5ظهور تتاشير ]
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 مناسبتر از عصر است(  

قراب از رخ بيفکنرد « تا ازليها چه بگويند»ي اولي جمال الهي موعود نقطه -12

سررياه چررال »و جبرئيررل امررين!! بررا بشررارت کبررري بررين جرردران آن شررخن مظلررم 

( تا ديروز جبرئيل را منکر بودنرد و قلرم اعلري 17نزول يافت )صفحه « طهران



مرروز شروقي گفتنرد جبرئيرل موهروم اسرت ولري ارا به جاي او منصوب کرده مي

سياه چال در بر بهآ  نشرانده! « چهار ديوار»جبرئيل را آورده است بين جدران 

شرود و او برراي و گويا فراموش کرده که نزول جبرئيل مسرتلزم بنروت بهرا  مري

مکررذبش نشررود قرردم فراتررر نهرراده دعرروي « خرراتم النبررين»ي ي کريمررهايررن کرره آيرره

اده تا از نبوت و جبرئيل آزاد گرردد الوهيت کرده آيات لقا  را شاهد خود قرار د

 و اينو شوقي او را جبرکي با جبرئيل همدم کرده!  

گويرد( چرون اسررافيل حيرات روح )از جبرئيل عجيبتر سرافيل است که مري -13

جديدي در کالبد حزب مظلوم! بدميد و امت مقهور مرأيوس متشرتت را عزيرز دو 

هيب اين قيام انگشرت حيررت بره جهان کرد کريم اثيم )حا  محمد کريمخان( از ن

 دندان به گرفت و شاه غدار )ناصرالدين شاه(  

از آثار اين نهضت جديرده مبهروت و حيرران شرد چره مطرابق اسرت ايرن وقوعرات 

عجيبه و حوادث غريبه با حديث نبوي که شررح آن در فتوحرات مکيره شريخ ابرن 

هم ينرزل فرري و يقتلررون کلهرم االواحرد مرن»العربري )کرذا( مرذکور و مسرطور اسرت 

مررر  عکررافي العاديرره االلهيرره الترري جعلهررا هللا مائرردة السررباع و الطيررور و الهرروام 

( پوشيده نماند که اخباري در فصل عکا و اشرارات مهمره هسرت کره 21)صفحه 

ي حضرات اسرت ابدا مربوط به اين قضيه نيست و اين يکي از م الطات عجيبه

نشرين او نيرز واحردا بعرد واحرد ايرن  که اين حيله را خود بها به کار زده هر جاي

نمايررد. اصررل قضرريه راجررع برره جنگهرراي صررليبي اسررت کرره م الطرره را تکرررار مرري

ي عکرا بروده و آنچره اخبرار را  بره قردس خليرل و مرکز مهرم آن فلسرطين و قلعره

کرمررل و عکررا هسررت و کررال حرراکي از آن اسررت کرره در اسررالم حرروادث خررونين در 

قردوم مجاهردين اسرالمي و دمرا  مطهرره ارض فلسطين حرادث شرده آن ارض بره 

گردد و حتي عبارت يقتلون کلهم در حق بهائيان مصداق ندارد ايشان مبارک مي

و مائده سباع و طيور و هوام به نفع ايشان نيست زيرا احدي از آنها را در عکا 

انرد پرس حادثره راجرع بره يرو دسرته از اند و در خار  عکا هم کشرته نشردهنکشته

 است که بعضي در خار  و برخي در داخل عکا کشته شده از   شهداي اسالم
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گوشررت ايشرران مائررده بررراي سررباع و طيررور و هرروام آن جررا فررراهم شررد هررذا حررق ال 

ريب فنه و ما بعد الحق اال الضالل! و معلوم شد که داللت ايرن حرديث هرم چرون 

 اش بر آن است  مبهوت شدن شاه و اثيم پايه

د جا  االب و کمل و ما وعردتم بره فري ملکروت السرر قرد اخرذ االهترزاز قل ق -14

ارض الحجاز و حرکت نسمه الوصال تفرول يرا ربري المتعرال الحمرد بمرا احييتنري 

نفخترررت و صرررلو بعرررد الرررذي امرررانتي هجررررک طررروبي لمرررن اقبرررل اليرررو و ويرررل 

للمعرضين انار جبل الطور من اشرراق الظهرور و قرال تردو جردت عرفرو يرا الره 

( خرروب اسرت ايررن کلمررات بهررا را نيررز کرره 24السررموات و االرضررين )صررفحه مرن 

حفيد بليدش شراهد آورده برراي مسرلمين و کليميران و مسريحيان معنري کنريم ترا برر 

قطررع نظررر از اغررالط لفظرري يررو همچررو غلررط  -فضرريلت خرردا صرراحب آگرراه شرروند 

بره  بگو پدر آسرماني مسريا )خردا( آمرد و آنچره -گويد بزرگي را مرتکب شده مي

شما وعده داده شرده برود در ملکروت خردا کرامال شرد خوشري زمرين حجراز را فررا 

گويرد اي خرداي بلنرد مرتبره حمرد گرفت و نسيم وصل آن را به حرکت آورده مري

رانرده برود تو را که زنده کرد مرا بوي وصال تو بعد از آنکره هجرر ترو مررا مري

ترو گردانيدنرد! کروه طرور  خوشا به آنکه رو به تو آمد و وادي بر آنهرا کره رو از

از نور ظهور )يا کجور ظهور( روشن شرد او گفرت بروي ترو را يرافتم اي خرداي 

آسرمان و زمررين! در اينجررا هررم بايررد بگرروئيم کرره برروي خررداي نررور و کجررور را )نرره 

خداي آسرمان و زمرين( جرز ميررزا حسرين جرار هللا کسري نيافتره برود پرس معجرزه 

 ناقص است!  

اش پديرد گرديرد قولره غزيانره سروف عالئرم اوليره -جن  ييا سرمه -15ي معجزه

يخررر  هللا مرري اکمررام القرردرة ايررادي القرروة و ال لبررة و ينصرررن ال ررالم و يطهررران 

االرض من دنس کل مشرک مردود و يقومن علي االمرر و يفرتحن الربالد باسرمي 

 المقتدر القيوم و يدخلن خالل الديار و يا خذر عربهم کرل العبراد هرذا مرن بطرش هللا

 ان بطشه شديد!!!  

گويد بهرا گفتره ي جن در کجاي دنيا پديد شده؟ ميحاال ببينيم اين معجزه يا سرمه

است که عنقريب از آستينهاي قدرت دستهاي قوت و غلبه بيرون آيد و اين غالم 



)بها( را ياري کنند و زمين را از لوث وجود هر مشرک )يعني آنران کره ميررزا 

( پراک کننرد و قيرام کننرد برر امرر )بهرائي( و برالد را بره نرام انردبه خدائي نشرناخته

ي مرردم مقتدر من )بها ( فتا نمايند و در هر شهري وارد شده ترس ايشان همه

 را فرا گيرد اين از غضب خداست و غضب او شديد  
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( اينجررا ديگررر بايررد اغنررام را مخاطررب کرررد و گفررت اگررر شررما 29اسررت! )صررفحه 

د نبوديد اقال اين جمالت را فهميده و به رئيس احمق ابلره بردتر از گوسراله گوسفن

داديد که اي ابله نادان اقال مانند پردرانت بره سرين و سروف برگرذار خود تذکر مي

اش پديدار گرديد( اي اله احمق کي ايرن عالئرم کن نه اين که بگوئي )عالئم اوليه

و بره نرام پردر ترو فتوحرات کننرد و ظاهر شده که مريردان ترو در برالد وارد شروند 

رعررب ايشرران در دلهررا بيفتررد؟ گويررا حرفهرراي حقرري کرره در )فلسررفه نيکررو و کشررف 

ي بهررا  و دانررد آنهررا را افرروا  منصررورهالحيررل( در  شررده و او آنهررا را دشررنام مرري

ايادي قدرت و قوت خود تصور نموده و جسارتي که ملل در مقاومت بره ايشران 

ند آنها را سپاه فراتا تصرور کررده يرا گمران نمروده کره چرون اي برهان يافتهبه قوه

اين مقدمات را چيد قلب آواره و رفقايش مانند گوسفندان او ضعيف و رقيق شده 

 «  که عنقا را بلند است آشيانه!»به وهم خواهند افتاد غافل از اين 

 

آري همررين گمرران را نمرروده و گرنرره هرريچ سررفيه ال يعلررم ايررن ترهررات را برره قالررب 

 گيرد  هاي ذيل نميزند و نتيجه را از هرزگينمي

[  و کررريم عنررود حررا  6ي مررردود چررو نرراقض حسررود ]اي احبرراي الهرري آواره 16

محمد کريم خان و عن وراتهم کرالب االرض کلهرا )نيکرو و صربحي و شرهاب و 

رهبررر و صررالا و مررالزاده و نصرررهللا سرريرجاني و شرررقيان و شررهيد زاده و علرري 

سرا يزداني و پرتوي و حاجي اصرفهاني و مازنردراني و مشرکين زاده و غني و 

و عباس و « در ارض مقصود»و چهرا رحمت هللا و سيد يحيي و فالح و جليل 



مرتضي و روح هللا بتذبذب و بينش فارس و حکريم الهيجران و چنردين از فاضرل 

برراقراف )بررا خرروف( و عطررا و شرررق و عبرردهللا و شررالوم از يهررود ترسررو و صررد 

ي و علريم االسررالم و علروي از آخونررد خصرلتان شرکم پرسررت کره يررو روز فريردن

موافقند و يو روز مخالف و اردشير و خدابخش و فريدون يزدي از زردشتيان 

برگشته و کثير من المثالهم( چنان تصور نمودند که ايجراد انقرالب و احرداث فرتن 

دارد  ي آليهررره را از اشرررراق! برررازو اضرررطراب و ترررروي  شرررقاق و نفررراق سررردره

)متاسررفانه نرره اشررراق بررراي سرردره صررحيا اسررت نرره ايررن نفرروس ايجرراد انقررالب و 

اند بلکه در حق سدره اشراقي قائل نبروده و از انقرالب و نفراقي تروي  نفاق کرده

 که موحد آن خود  
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شرروقي و اجرردادش برروده و هسررتند جلرروگيري نمرروده فقررط مررردم را برره دليررل بيرردار 

و مررا  ملررا اجررا  ز فيرررو لهيرربش را بيفسرررد غافررل از ايررن کرره انقررالب انررد( کرررده

بنفسه معد آئين نازنين است )مادام که گوسفندان معنري انقرالب را نفهمنرد و آئرين 

نازنين را از مرام وهين تميز ندهند و بيت گلين را از حصرن حصرين نشناسرد و 

 ي عندليب باز ندانند چنين است(  طنين ذباب را از ن مه

اي برررادران و خررواهران روحرراني )تملررق اسررت( قرردري تفکررر نمائيررد و در  -17

حوادث اين سرنين اخيرر تفررس فرمائيرد کره بعرد از افرول کوکرب ميثراق آن کراذب 

لعين و فاجر مهين )گويا مقصودش ولي امرر مجهرول اسرت چره طوفران عظيمري 

حه برپا نمود و چه هجوم عنيفي برر مؤسسرات و مقدسرات شررع بهرا  کررد )صرف

ي بها  نيست ولي الحق شوقي افندي که حتي ( )گر چه مقدساتي در سوسيته13

در الواح وصرايا قلرم بررده و حقره زده اعمرالش هجروم عنيفري برود برر امرر بهرا ( 

پرررده حيرراي آن سررفيه مجنررون بررالمره بدريررد و بررراي شررجره بهترراني نمانررد کرره وارد 

( گمرران کرررد کسرري بررر نيرراورد )راسررتي بررد کرررد زيرررا ايررن سررفيه مجنررون )شرروقي

« کفررروا فکررروا»بينررد و از شررود و سرريئات اعمررال او را نمرريتقلبررات او آگرراه نمرري

ي مرردم را گرردد و ايرن کرار سرفها  و مجرانين اسرت کره همرههاي او مطلرع نمري



کور و کر انگارند( بهتاني نماند که وارد نياورند به تمرام قروي برر قلرع و قمرع و 

و به نشاط و اميدي زائد الوصف « کذا»خواست  تحقير و تزييف آئين مقدس بر

کرروس انقررراض آئينرره امررر حرري ال يمرروت را بررر مررال بگوئيررد گفررتم حترري ال يمرروت 

کنايره از امرام  -لقدمات! به دشمنان داخل و خرار  پيوسرت و چرون رقشرا  )مرار 

جمعرره اصررفهان( زهررر جفررا برره حاميرران امررر بهررا  بچشررانيد )عجبررا ترراکنون گمرران 

گويرد زيررا اعمرال و اقروال او برود کره آئرين مرر مصرنوعي را مريکردم ولري امي

غير مقدس بهرا را تضرييع کررد و هرر کرس برر انقرراض آن مطمرئن شرد ولري در 

گويرد و شرايد خصرائص وجرود آيد که ديگري را ميعبارت اخيرش چنين بر مي

دهد معاذ هللا زيرا من سعي عبدالبهايم و اگر چنين جسارتي خود به ما نسبت مي

کند مانند اين است که عبدالبها  را لعبن و پليد و فراجر و پليرد و ابلريس و مزبلره 

شيطان گفته باشد و گمران نردارم چنرين جسرارتي کنرد و اگرر منظرورش ايرن باشرد 

« عبردالبها »حيرا  در حرق پردر خرود خودش اول کافر به امر بها  و جسرور بري

خيررالي آواره را سررمي خواهررد بررود چرره آن زن بزرگرروار! بررا کمررال صررداقت و برري

فرمايرد )اي شان گرامري خرود خوانرده چنانکره لروحش را خوانديرد مريسامي و هم

 سمي عبدالبها  تو عبدالحسيني  
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و مررن عبرردالبها  ايررن هررر دو يررو عنرروان اسررت و ايررن عنرروان )آيررت( تقررديس در 

 ببينريم شروقي بلکه همشأني يا آيتي را هم اعترراف کررده( حراال -ملکوت رحمان 

تيرغ بره جگرر گراه فردائيان اسرم اعظرم زد و سريول  -گويرد گويرد؟ مريديگر چه مي

راستي در اين عبارت شبهه کرديم  -دموع از عيون سگان مال علي جاري کرد 

که مقصودش چيست و کيست؟ يعني نردانم کيسرت کره تيرغ بره جگرر فردائيان اسرم 

اش را بشناسررم! مررن ابرردا غ زننرردهام تررا تيرراعظررم زده زيرررا مررن اسررم اعظمرري نديررده

شناسم تا ببينم کسي دمروغ عيرون از آنهرا جراري کررده يرا سگان مال علي را نمي

شرود نه؟ عجبرا سرگان مالعلري کياننرد و چگونره دمروع از عيرون آنهرا جراري مري

گمرران دارم شرروقي در اداي ايررن کلمررات برره حررال خررود نبرروده و البترره بررر مسررت و 



گويد حزب بهرا مقاومرت ننمودنرد )ايرن را بايرد از يبعد م -مجنون حرجي نيست 

امضرا  و ي بريي همداني و يو يهودي کرمانشاهي و چند مراسرلهحافظ الصحه

انرد يرا ي مصري پرسيد تا معلوم شود کره مقاومرت کررده و بهرره نبرردهيو محله

و اعتنائي به ترهات و اراجيرف و اکاذيرب و همرزات « اند؟اصال مقاومت نکرده

ات آن ابلرريس پررر تلبرريس نکردنررد )آري ايررن را قبررول دارم زيرررا اگررر اعتنررا و لمنرر

ايد کره پرسيدند که آقاي شوقي شما از کجا مالو مدارس شدهکرده بودند اقال مي

پرسريدند چره شرد رسانيد؟ اگر اعتنا کرده بودند اقال ميآن را به نام خود ثبت مي

ايرد پشرت يرا دو پشرت گشرتهکه به سر بالفصل بهرا  وارث نيسرت و شرما کره سره 

 ايد؟  وارث شده

آنچه را آن سباحان بحر بال در مروطن اعلري متجراوز از هشرتاد سرال اسرت  -18

ي قضرا نمرودار شرد... نحيرب و در طلب انتظارش گريران و ناالننرد از پرس پررده

( الحرق حمرق بره 32اويال از منابر و مقاعرد علمراي سرو  مرتفرع گشرت )صرفحه 

شوقي گمان نموده است محردود شردن اربراب عمرائم اسرالم  منتهي درجه است که

را محو و بهائيت را صرحو خواهرد کررد عجرب سرهوي اسرت کره کسري صرحو و 

محرو را نشناسرد ندانرد کرره ايرن محردوديت حراکي از کمررال قردرت دولرت و انتظررام 

سوادي خرود سرري نکنرد و حرق برر مقرر خرود جراي گيررد و امور است تا هر بي

 ذار شود  کارها به اهلش واگ

هائي است که کامال محررک فسراد و موجرد اتهرام اسرت و بعد از اين کلمات جمله

گوئيم اي شوقي پليد ايرن قردر بردان ما به تکرار آن جسارت نکرده همين قدر مي

ي قاجرار نيسرت کره شرما بتوانيرد هرر رنره و که امروزه ايران چون ايران دوره

 شما اگر   نيرنه به کار زنيد کسي هم حاجت به تمجيد شما ندارد

  

 [ 243] صفحه 

  

کردند خوب بود تا احمد رفيقتان زنده بود تمجيد کنيد و قلم و زبران را تمجيد مي

زياد کاري نگه داريد حراال ديگرر کرار از ايرن حرفهرا گذشرته و همره کرس تذبرذب 



شما را شناخته. در خاتمه براي اين که عدد معجزات لوح هم به نوزده بالغ شده 

 گويد  که مي گوئيمباشد مي

ي جديد اگر چنانچه در مستقل ايام ناعقي ديگر به ندا آمد و هياهو و عربده -19

بينداخت هراسران مگرديرد! )ايرن جملره را در لروح بابيهراي مراغره هرم راجرع بره 

دانرد حماقرت و شرهوت جناب ميرزا صالا که برگشته بود گفته و از آنجا که مري

هد برانگيخت بر مخالفرت لهرذا از ايرن دم راني خود شوقي هر روز يکي را خوا

شعورش که بدين رويه گوئي آغاز کرده تا چون ندائي بلند شد گوسفندان بيغيب

 عادت دارند آن را به ياد هم بيارند و بگويند آقا غيب گفته است!  

 خاتمه لوح  

و به قردر « پول بدهيد»اکنون بايد بر ثبوت و استقامت و تعاون تعاضد بيفزائيم 

کره اليرق آن « پرول»مقدور بکوشيم تا در ايرن چنرد روز حيرات باقيره بره خردمتي 

تررر از پررول در آسررتان نيسررت! خرردمتي اليررق« پررول»آسررتان اسررت موفررق گرررديم 

حاليا اي خوانندگان کشف الحيل بس است زيرا شما خسته شديد ما  35صفحه »

يد از اين برهم از مزخرف گفتن و نقل مزخرف کردن خسته شديم اگر بهره مي

بهره مانديد ديري است که کافي بوده و برا کتاب تا اين حد کافي است اگر هم بي

آنچه در اين کتاب و ساير کتبي که از مطلعين سر زده بار کسري بخواهرد بهرائي 

گوينرد! مخترار شود يا شبهه کند کره شرايد يرو خبرري اسرت بررويم ببينريم چره مري

ا آنچره را دانسرته بروديم بره رايگران است و هر کرس در عقائرد خرود آزاد اسرت مر

 رسد.  تقديم کرديم و اينو کشف الحيل به پايان مي

 «آواره سابق»آيتي 

 

 


