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 دارنده پيمان در چهارده سال پيش
 

 از تهران تا    ۱۳۰۸اين پيكره در كرمانشاه برداشته شده و يادگار يكسفر دو ماهه ايست كه در زمستان                
 .قصر شيرين كرده بوده

چون بسياري از خوانندگان پيمان و پرچم درخواست پيكره از دارنده پيمان ميكردند، اين پيكره و                   
 .رسد كه نيازي بفرستادن پيكره بيكايك ايشان نباشدمانندهاي آن بچاپ مي
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اين كتاب را كه    . كسي از آنان با ما بدي نكرده      . چنانكه بارها نوشته ايم ما را با بهائيان دشمني نيست         

 .چاپ كرده ايم ما ميخواهيم همه گمراهيها از ايران برافتد، و يكي از آن گمراهيها بهائيگري را ميشناسيم
بهائيان اگر پاسخي به ايرادهاي ما ميدارند بنويسند وگرنه آنان را بايد كه از گمراهيهاي خود                 اكنون  

 .بيرون آيند و دست از دسته بندي كه جز مايه بدبختي نتواند بود بردارند
ما خواهنده ايم بهائيان نسخه اي از اين كتاب را به عكاء نزد شوقي افندي رباني فرستند كه اگر تواند                    

 .ايي دهد وگرنه ناتواني او نيز دانسته شودپاسخه
اينكه سران بهائي بپيروان دستور ميدهند كه كتابهاي ما را نخوانند، اين چاره اي بكار ايشان نخواهد                   

آنگاه ما نيز در اين اندازه         . زيرا ديگران كه ميخوانند ايرادهاي ما را برخ بهائيان خواهند كشيد                . بود
مردم چون معني راست دين را بدانند و از زيانهاي بسياري           . ز خواهيم برداشت  نيايستاده گامهاي ديگري ني   

كه اين كيشهاي گوناگون ميرسانند نيك آگاه شوند ناچاريست كه فشار ببهائيان و ديگر دسته ها بيشتر                     
بهرحال يكتوده با چهارده كيش زندگي نتواند كرد و اين ناچاريست كه اين كيشهاي بيپا                 . خواهد گرديد 

 . ميان برداشته شوداز
را » ورجاوند بنياد «يك دانستني ديگر آنكه كساني اگر ميخواهند معني راست دين را بدانند كتاب                 

اين كتاب را كه بنياد پاكديني است بخوانند تا بدانند دين بچه معناي واالييست و اين كيشها آنرا                   . بخوانند
شهاي بيپا همانست كه معني دين را پست گردانيده و يك زيان بزرگ اين كي    . تا چه اندازه پايين آورده اند     

از هر باره اين كيشها بزيان جهانست و بيشوند نيست كه           . دستاويز بدست كساني داده اند كه بيدين گردند       
 .ما اينهمه كوشش ببرانداختن آنها ميكنيم
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درباره بهائيگري تاكنون سخنان بسياري در پيمان و پرچم نوشته ايم           
و چون آنها پراكنده بوده اينك همه گفته ها و گفتنيهاي خود را در              

 كسروي.                  يكجا مينويسيم درر اين كتابآن زمينه د
 
 

 
 ..د آمده؟يگری چگونه پدئيبها

 
 :م نوشتيدارد ولی ما آنرا بکوتاهی خواهميخچه دراز يگری تارئيبها 

گری يعيگری  از ش   يخي و ش  ،شه گرفته يگری ر يخيگری از ش  يد آمده، و باب   يگری پد يگری از باب  ئيد دانست بها  يبا
 هايخ آن در کتاب    يگری و تار  يعيست، و ما چون از ش      يگريعيخ ش يگری تار ئيخ بها يک بخش از تار    يپس  . برخاسته

همبستگی بگری که بداستان باب و بهاء       يولی از مهد  . م پرداخت ينجا بآن بخش نخواه   ي، در ا  ١مي سخن رانده ا   يگريد
 .م راندي خواهنجا کمی درازتر سخنيم، در ايدارد و ما در آن کتاب بکوتاهی نوشته ايک مينزد

  

 :خچه آنيگری و تاريمهدـ ۱
دا خواهد  يپ) خارق العاده (ن  ييرون از آ  يروی ب ينده با ن  يباور داشتن بآنکه کسی در آ      «ا  يگری  يد دانست مهد  يبا

 . بودهيان و جهودان ميرانيان اياز باستان زمان م» کی خواهد آورديشد و جهان را بن

پنداشتند که روزی خواهد آمد و      ين م يدانستند، چن يارهای بد جهان را ازو م     من باور داشته و ک    يان که به اهر   يرانيا
. راستيها خواهد پ  يمن را کشته جهان را از همه بد        يدا خواهد شد و او اهر     يپ» انتيسااوش«کسی از نژاد زردشت بنام      

کی از  ياده بودند،   وغ پادشاهان آسوری و کلدانی افت     ير  ياما جهودان چون آزادی کشور خود را از دست داده، به ز             
گانگان را  يخت که ب  يان جهود خواهد برانگ   ياز م ) پادشاهی(حی  يد داد که خدا مس     ين نو يغمبرانشان برای آنان چن    يپ

 .دور راند و جهود را از خواری و زبونی برهاند

                                                           
 .چاپ شده» و داوري كنندبخوانند «و » شيعيگري«كتابهاي  - 1
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ده و در   يدوانيشتر م يشه ب يدر دلها ر   گذشته  يهرچه زمان م   بوده و   يان و جهودان م    يرانيان ا ين پندارها در م    يا
ان و جهودان يرانيک آرمانی برای ايشده تا آنجا که يشتر ميافزوده و دلبستگی مردم بآن ب   يشه ها به ارج و بزرگی م      ياند

 .ده بودهيگرد

افته يان مسلمانان راه    يکی و چگونه و از کجا بم       ) ن پندار يا: ميا بهتر گو  ي(ن باور   ياکنون سخن در آنست که ا      
ده ياز آنسوی د  . ست بود يباي نم  بوده و يان نم ين سخنی در م   يادگزار اسالم، چن  يدر زمان بن  گمان است که    يرا ب يز. است

بن ا م که محمد  ينيبيچه ما م  . بودهيان مسلمانان شناخته  م    ين پندار در م   يده ا يان نرس يکم اسالم بپا  يشود که هنوز صده     يم
سانی يروانش که ک  ي پ ،نه بخالفت برخاست  يمده در   يد بن معاو  يزيکه پس از مرگ     ) طالبي اب نپسر امام علی ب   (ه  يحنف

زنده است و در کوه      : ن گفته اند  يده اند، و چون مرده مرگ او را باور نداشته چن             يخوانده شدندی او را مهدی نام      
کی از يری که يل حميد اسماعيس.  خواهد کرد  رون خواهد آمد و جنگها    يباشد و خود ب   يم) نهيکی مد يدر نزد (رضوی  

 :ن گفتهيه داشته، از جمله چنيبوده شعرها درباره محمد حنفيان ميساني و خود از کشاعران بنام عرب
 

 سواء    ه اربع   الحق  هوال                شي قر   من  ه االئم ان اال 

  خفاء س بهمي هم االسباط ل               هي بن    من  هالثالث   و علی 

 کربالء      بتهي غ     وسبط                بر   و  ماني ا  طبس فسبط 

 اللواء قدمه ي  شي الج قودي               ذوق الموت حتیي ال وسبط

 ١  ماء  عسل و  عنده برضوی                زمانا  همي ف  ریي  ال بيغي

  

ان يرانيان مسلمانان، ا   ين پندار را بم    يا دست که    ين پ يچن ز نوشته    ي ن ٢چنانکه دارمستتر شرقشناس فرانسه ای      
ان يرانيشترشان ا يب) انيسانيا ک ي(روان او   يست که مهدی خوانده شده پ      يه که نخست کس   يرا محمد حنف  يز. انداخته اند 

ه يی نهاد، و او که محمد حنف      ياد فرمانروا يبانی آنان بن  يان را بسر خود گرد آورد و به پشت        يرانيمختار در کوفه ا   . بودنديم
 .د آورديسانی را پديش کيم، محمد را مهدی خواند و کسان نايرا بخالفت برداشت غالمش ک

د در اندک زمانی    يان مسلمانان شناخته گرد   يخ هجری در م   يکم تار يمه دوم صده    ين پندار که از ن    ي ا ههرچه بود 
ار ين بود که در همان زمان کشاکش بس        يد ا يشتر گردان ين پندار را ب   يدر دلها جا برای خود باز کرد، و آنچه رواج ا            

ه با  يبنی ام . بردندي چند خاندان بزرگ در آنراه کوششها بکار م          رفت و يان مسلمانان م  ينه خالفت در م   يدر زم سختی  
دند که  يکوشيم) غمبريغمبر و عباس عموی پ     يپسران علی داماد پ   (ان  يان و عباس  يرنگ خالفت را برده و علو      يزور و ن  

. رفتنديش م ينی، پ ينه چ يشانه از راه زم   يده و دوراند  يگزان خود بر  يکتن را م  يان  يعباس. ان درآورند يآنرا از دست امو   

                                                           
ولي تا  . يكي حسن، ديگري حسين، ديگري محمد كه نخواهد مرد تا لشگرها بكشد            : امامان از قريش چهار تن ميباشند، علي و سه پسر او           «: كوتاهشده معني آنكه    - 1

 .»هنگامي ناپيداست و در كوه رضوي در نزد او آب و انگبين ميباشد
كه مهدي يا متمهدي سوداني در سودان برخاست و با انگليسيان و مصريان جنگها كرد و نام او به اروپا و ديگر جاها رسيد، دارمستتر                             در پنجاه و چند سال پيش          - 2

» مهدي«شرقشناس جهود نژاد فرانسه در يك نشستي درباره مهديگري گفتاري رانده است كه محسن جهانسوز آنرا بفارسي ترجمه و خود نيز چيزهايي افزوده و بنام                               
 .ما در اين نوشته هاي خود از آن كتاب سود جسته ايم. كتابي گردانيده كه بچاپ رسيده
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ان ينمودند و آرزومندان خالفت در م     يبودند، گذشته از آنکه همدستی نم     يشترشان مردان ساده ای م    يان که ب  يولی علو 
اب خوردند، و با شت   يروان خود را م   يب سخنان پ  ينی هم نپرداخته فر   ينه چ يبودند، بزم يکتن و دو تن م     يش از   يشان ب يا

 .اری از آنان در همان راه کشته شدنديچنانکه کسان بس. رفتنديان ميبکار برخاسته زود از م

سم يد نو يباينجا م ينوشته شده، آنچه در ا     ) ابوالفرج اصفهانی » نيمقاتل الطالب «ژه در   يبو(ن داستانها در کتابها      يا
کی خود را مهدی    ينسان که هر  يبد. اشتندديگری را م  يکی از افزارهای کار، مهد    ين آرزومندان خالفت    يآنست که ا  

روانشان، يا پيشتر آنان، خودشان يد و ب  يگردانيدمند م يدند، ام يوسيبيش مهدی م  يدايی که از پ   يخواند و مردم را بکارها    يم
 یين باره داستانها  يدر ا . پراکندنديان مردم م  يطالب، بدلخواه خود ساخته م    يا امام علی بن اب    يغمبر  يثی هم از زبان پ    يحد

 :ميکنياد مينجا يهست که برخی را بنام نمونه در ا
ن مرد  يا. بود) ن بن علی  ينواده حس (د بن علی    يه بطلب خالفت برخاست ز    يان که در زمان بنی ام     يکی از علو  ي 

ده شدندی بسرش گرد آمده چهل هزار       ينام» عهيش«روان خاندان علوی که     يبود، بکوفه آمد و پ    ير و پارسا م   يکه خود دل  
د که بجنگ و     يج کار برخاست ولی چون هنگامش رس         يب آنان را خورده ببس      يد فر يو دست دادند و ز      تن به ا   

ش يد با دسته کمی مانده کاری از پ       يدند و ز  يدا کرده خود را بکنار کش     يان بهانه ای پ   يعيجانفشانی پردازد، انبوهی از ش    
 .دينبرد و خود کشته گرد

کی از بدخواهان   يکه چون کشته شده      نستيا. دادنديدها بمردم م  يمدند و ا  يناميم» مهدی«روانش  يد را پ  ين ز يهم
 :ن شعری سرودهيچن

 ١ صلبيا علی الجزع ي ولم ار مهد         هدا علی جزع نخليصلبنا لکم ز

مهدی ما بزودی : معنی آنکه. »ظهر فی ظهر الکوفهينا سيان مهد«: نسانيم بديابييثی ميز در کتابها حد   ينسو ما ن  ياز ا 
 .شرفت کار خود پراکنده انديد ساخته و برای پيروان زيث را پين حديگمان ايب. د خواهد آمدي کوفه پددر پشت

دانستند، يه م يان را با عرب و خاندان ام        يرانينه ا ينی گزارده، چون ک    ينه چ ياد کارشان را بزم    يان با آنکه بن    يعباس
ی برخاسته اند و ما     يز از داستان مهدی بسودجو    يال، آنان ن  نحيبا ا . ها فرستاده بودند  يابومسلم را بخراسان برای دسته بند     

: نکهيمعنی ا . »نايبظهور مهد  تم االعالم السوده من جانب خراسان فاستبشروا      ياذا رأ «: نسانيم بد ينيبيثی در کتابها م   يحد
ث و  يدن ح يگمان ا يب. »دا شده يد که مهدی ما پ     يد بخود مژده ده    يدياه را از جانب خراسان د       يچون درفشهای س  «

اه از سوی خراسان    يبودند که با درفشهای س    يروان آن خاندان م   يرا پ يان و کارکنانشان ساخته اند ز     يش را عباس  يمانندها
 .خواستندی آمد

گران يشتر از د  يگری ب يه است که بمهد   يدند، محمد نفس زک   ين راه برخاستند و کشته گرد      ياز کسانی که در ا     
ان گرامی  يان علو ين بن علی، و خود م      يپسری حسن بن علی و نوه دختری حس        پدر محمد عبداهللا نوه     . بوديشناخته م 

غمبر اسالم  يکه پ (داشت  يان دو کتفش خال بزرگی م     يده شدی چون در م    ينام» هينفس زک «اما پسرش محمد که     . بوديم
دها يندی و ام  ستيگری نگر يده د يگران به او با د     يان و د  ينرو از زمان کودکی، علو     ياز ا ) ن خالی داشته بود    يز چن ين

                                                           
 .»زيد را از تنه درخت آويختيم و من مهدي نديده بودم كه به تنه درخت آويخته شود«: معني آنكه  - 1
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اری از مردم محمد    يگران شناخته شده بود بس    يان و د  يان علو ينزمان در م  يگری تا ا  يچون پندار مهد  . نده او بستندی  يبآ
 :نستيکی ايی درباره او گفته اند که يشاعران شعرها. دها در دل پروراندندیيده و درباره او امينام» مهدی«را 

 ١ کتبلجم فی ااه ماتروی االعيکن في          ک ظنی فی محمد صادقايو ان 

گرفته ) ا بگفته شاعر از اعاجم    ي(ان  يرانيگری را از ا   يگری است که مسلمانان پندار مهد     يل روشن د  ين شعر دل  يا
 .بودند

از کسان  . ان انجمنی بر پا کردند     يان و عباس  ينه سران علو  يه روزی در مد    يک بآخرهای زمان بنی ام     يباری نزد 
  را د و ابومسلم  يم امام شناخته گرد   يان که سپس ابراه   ياز عباس (م بن محمد    يکی ابراه يبودند  يمن م بنامی که در آن انج    
گری عبداهللا پدر محمد،    ي د ،)كه سپس خود بخالفت رسيد    ( ديگري ابو جعفر منصور برادرش        ،)او بخراسان فرستاد  

ان خود  يکی از م  يبود که   ين م ير ا گفتگو د . بودنديم برادر محمد م   يگری ابراه يباج عموی محمد، د   يگری محمد د  يد
شناخته شده و   » مهدی«ان مردم بنام    ينند و همگی به او دست دهند و او را بخالفت رسانند، و چون محمد در م                 يبرگز

از (بودند  يدند و همگی آنانکه م    يبود، بجوانی و کم سالی اش نگاه نکرده و او را برگز            يی م يدهاينده او ام  يمردم را بآ  
 ).عت کردنديب(به او دست دادند ) هللاجمله پدرش عبدا

ش و  يدايگران چشم براه پ   يان و د  يد و سالها علو    يگری محمد هرچه شناخته تر و استوارتر گرد         ينسان مهد يبد
ن نام او را سودی نبود، و چون چندی نگذشت که              يکن از ا  يل. سرودنديزش او دوخته بودند و شاعران شعرها م         يخ

عبداهللا ) عت کرده بود  يهمان مردی که بمحمد ب    (دند، در زمان ابو جعفر منصور       يفت رس ان بخال يرانيان با دست ا   يعباس
 .ز کشته شدنديم نيشانش بزندان و شکنجه افتادند و خود محمد و برادرش ابراهيگری از خويپدر محمد با کسان د

وم حتی  يطول اهللا ذالک ال    وم واحد ل  يا اال يبق من الدن  يلو لم   : نسانيم بد ينيبيثی م يهرچه بوده ما در کتابها حد       
کروز ياگر نماند از جهان مگر      «: معنی آنکه . ه اسم ابی  يواطئی اسمه اسمی و اسم اب     يتی  يه رجال من اهل ب    يبعث اهللا ف  ي

کسان يزد در آن مردی را از خاندان من که نامش با نام من و نام پدرش با نام پدر من                      يخدا آنرا دراز گرداند تا بر انگ      
 .»باشد

 .شرفت کار او ساخته و پرداخته اندين محمد برای پيث را کسان اين حدياگمان يب

 :داستيز پين سه داستان سه چياز ا

 .بودهيزی نمين چيان مسلمانان آمده، و در خود اسالم چنيان بميرانيگری از ايکی آنکه مهدي

کی از آن سود     يفت هر و آرزومندان خال    بوده  ياستی م يش خود افزار س    يداين پندار از آغاز پ      ينکه ا يدوم ا 
 .جسته انديم

دا شود و رشته خالفت را       يبوده که کسی پ   ين نم يداشته و جز ا   يسوم آنکه مهدی در آن زمان معنی ساده ای م           
 .ن اسالم سررشته داری کندييرد و با آيبدست گ
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 :گریيعيگری و شي مهدـ۲
گری کنونی اوست   يعيادگزار ش ينبن محمد که ب     نست که چون جعفر    يگری داستانش ا  يعيگری در ش  ياما مهد 

عه بسر  يم دسته ای را از تندروان ش       يگری باز نموده ا   ي امامت برخاست، و بدانسان که در جای د           بدعوی خالفت و  
نان هم از داستان مهدی سود        يگری آن دسته را راه بردند، ا        يکی پس از د    ينان او   يخود گرد آورد و سپس جانش       

ن را  ييشعر پا . »مهدی از ما خواهد بود    «: گفتندين م يبودند برای دلداری چن   يوانی م را چون دسته کم و نات     يز. جستنديم
 :در کتابها بنام جعفر بن محمد نوشته اند

 ١ ظهري و دولتنا فی آخر الدهر               رقبونهايلکل اناس دوله 

نده از فرزندان فاطمه خواهد     زيبرخ«: معنی آنکه . »ان القائم من ولد فاطمه    «: سانينی هست بد  يثهايدر کتابها حد  
 .ز آنان ساخته بودندينها را نيهمانا ا. »بود

دند و  يی گرد يبودند و سپس دسته جدا    يل پسر جعفر بن محمد م      يروان اسماع يان که پ  يلينروست که اسماع  ياز ا 
شان که  يوان ا شريکی از پ  يگری گزاردند و    ينه مهد ياد کوششهای خود را بر روی زم      يدا کردند، بن  يداستانهای درازی پ  

 .ان را گذاشتيی فاطمياد فرمانروايقا بنام مهدی برخاست و بنيشمرد در آفريل ميخود را از فرزندان اسماع

گری رنگ  يعيش آمد که هم ش    يگری پ ينه بهتر و گشاده تری برای پندار مهد       يان زم يعيان خود ش  ينسوی در م  ياز ا 
 .رون رفتيو از سادگی بدا کرد يگری پيه ديگری رويگری بخود گرفت و هم مهديد

بود درگذشت، او را فرزندی     يازدهم م يان امام   يعيچگونگی آنکه چون حسن بن علی العسگری که بشمارش ش          
ان جعفرکذاب  يعيکه ش (ان افتاده گروهی جعفر برادر آن درگذشته را         يعيان ش ينرو پراکندگی بم  يبود، و از ا   يشناخته نم 

گروهی بدعوی  . »گر امامی نخواهد بود    يرفت و د  يان پذ يامامت پا «:  گفتند گروهی. شناختنديبه امامی م  ) ده اند ينام
ن گروه و   يشرو ا يپ. »ديزيامام را فرزندی پنج ساله هست که پنهان است و در سرداب م                 «: شگفتی برخاسته گفتند  

شما . دهي گردان انجیيانه خود و شما م    يآن امام پنهان مرا م    «: گفتيبود که م  يد نامی م  ين سخن عثمان بن سع    ينده ا يگو
 .»د بفرستميد داد، بدهيی که خواهيرم و پولهايد برسانم و پاسخی گييد بگويداريسخنی م هر

د و چند ساله     يبود که کسی را فرزندی زا      يکردنی نم  ن باور ياز آنسوی ا  . داشتيلی همراه نم  ين گفته ها دل    يا
رون ي چرا از سرداب ب     ..!ست؟يزيم چرا پنهان م    ن گذشته اما  ياز ا . دن و بودن او آگاه نگردند       ييگردد و مردم از زا     

 !..امام پنهان چه معنی تواند داد؟. ی کنديشوايد آشکار باشد و بمردم پيشواست باي اما اگر پ..!آمد؟ينم

از . ست بودن يباي کنون هم نم    بوده و يدن نم يدن و فهم  يشيا اند يل خواستن و    يگری از نخست، دل   يعيکن در ش  يل
ن نشدنی بود که بازگردند و بآنان       يدا کرده بودند ا   يگر پ ين و دوری که از مسلمانان د      يی د يداان با آن ج   يعيآنسوی ش 

 .رند و دستگاه خود را بهم نزننديشود بپذيبودند که هرچه گفته ميهنگام ناچار م نيوندند و در ايپ

گرفت و  يند و از آنان پولها م     رايان فرمان م  يعيد و بش  يناميم) در امام (» باب«د سالها خود را     يبهرحال، عثمان بن سع   
 .ورديآرون ميب» نوشته«ا ي» عيتوق «،آن امام» ه مقدسهيناح«گاهی از 
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پس ازو محمد بن    . دين بن روح رس   يپس ازو نوبت بحس   . پس از مرگ او پسرش محمد رشته را بدست گرفت          
ان ين م يدر ا . بوديان م يتگاه در م  ن دس يش ا يهفتاد سال کما ب   . دين گرد يبوده جانش يان م يرانيمری که همانا از ا    يعلی س 

ولی عثمان  . ن کردند ينی از امام سرداب نش    يکی از آنان دعوی جانش    يشان بکشاکش برخاستند و هر    ياری با ا  يکسان بس 
از امام  » عهايتوق«از افتاد   يگران ندادند، و هر زمان که ن      يدانی بد يش برده بودند و م    ينان او کار را از پ     يد و جانش  يبن سع 
 .رون آوردنديان بيی از آن مدعزاريدر ب

برادرم را فرزندی    «: گفتينان در شگفت شده م      يبود از دعوی ا    يجعفر برادر حسن عسگری که وارث او م          
چاره را رسوای   يدان بدر برد، بجای خود که لقب کذاب به او داده، ب              يرکی او را از م     يد با ز  يعثمان بن سع  . »نبوده

 .ديجهان گردان

مری که  يولی محمد س  . بردنديش م يار استادانه پ  يده بودند و کار خود را بس      يار شگفتی چ  يهمرفته دستگاه بس  يرو
ان مردم  يگر امام را دری م     يد«: ن گفت يچن. دينی نشناسان يد کسی را بجانش   يبود، چون زمان مرگش رس     يدر چهارم م  

هرچه هست، پس از    . ستياو دانسته ن  نکار  يزه ا يانگ. »دا خواهد بود  يان مردم دور و ناپ    يکبار از م  ينخواهد بود و امام ب    
که پس  (دا شدن خود امام باشند      يدند چشم براه پ   يسر مانده ناچار گرد   يان ب يعيده شد و ش   يمرگ او دستگاه دری برچ    

 ).شتر هنوز چشم براهندياز هزارسال ب

رون يت چشم براه ب   سيبايان که م  يعيش. ز داده اند  يگری ن يدا عنوان مهد  يبهرحال، همان زمانها بوده که به امام ناپ        
دان پندار را هرچه    يبود که م  يبهتر م . ز شناسند يبود که او را مهدی ن     يدها بندند، بهتر م   يشش ام يدايپه  آمدن او باشند و ب    
 .»اکنون که پندار پلو است، بگذار هرچه چربتر باشد«: نديگويز مثلی هست ميدر تبر. پهناورتر گردانند

ز آزمودگی و   ينجا ن يارانش در کار بوده، چه در ا       يد و   ي عثمان بن سع   ن باره هم دست   يداست که در ا   ين پ يچن
ث ساخته بودند،   يا دو حد  يک  يگران  ياگر د . دهياری ساخته گرد  يثهای بس يز حد ينجا ن يدر ا . پختگی نشان داده شده   

امامان «: کهمعنی آن . »االئمه بعدی اثنا عشر آخر هم قائمهم       : از جمله . ث ساخته شده  يست و سی حد   يش از ب  ينجا ب يا
المهدی من ولد فاطمه اسمه اسمی و        «ا  ي. »خواهد بود ) مهدی(زنده شان   يشان خ يآخر ا . پس از من دوازده تن باشند      

 ١.» است ه منيه اش کنينام او نام من، کن. مهدی از پسران فاطمه است«: معنی آنکه. »تیيه کنيکن

ش يدايش از پ  يپ: اری بآن افزودند  يه های بس  يآرااردند و   زگری را در سادگی خود نگ     ينان مهد يزی که بود ا   يچ
د حسنی از سوی    يک س يانی از شام سر خواهد افراشت،        يک سف ياری رخ خواهد داد،      يمهدی کارهای شگفت بس   

ده ين شن يان آسمان و زم   يد خواهد آمد، آوازی از م      يسواری از اسپهان پد    ک دجال خر  يدا خواهد شد،    يخراسان پ 
دا شامگاه چند بزغاله ای در جلو خود بمکه خواهد          يرون خواهد آمد، امام ناپ    ي از مغرب ب   خواهد شد، آفتاب بازگشته   

ران پراکنده اند بسوی خود     ين ا يعه نش ي تن و در شهرهای ش     ۳۱۳اران خود را که     يم شب باالی مناری رفته      يدرآمد، ن 
رون آمده  يهنگام بامداد مردم ب    . ک چشم بهمزدن در نزد او خواهند بود         يدر  » طی االرض «نان با   يخواهد خواند، ا  

نگونه چندان  ياز ا ... ديگفته کشتن خواهد آغاز    » نيا لثارات الحس  ي«امام  . ی خواهد افتاد  يچشمانشان بکسان ناآشنا  
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ان نبوده هرچه   يل نخواسته و بازپرسی در م     يچون کسی دل  . دياست که اگر نوشته شود چند صفحه را پر خواهد گردان          
 .ده انديکشپنداشته اند برشته سخن 

ز هر چند که زمان يسپس ن. ی برای خود در آن باز کرده يگاه باال يعی درآمده و جا   يش ش يگری بک ينسان مهد يبد
ده اند ،   يوسيبيش او را م   يدايدا دوخته، پ  يروزان و شبان چشم براه امام ناپ      . دهيشتر گرد يان بآن ب  يعيگذشته، دلبستگی ش  

د يهست که با  » دعای ندبه «در کتابها دعای درازی بنام       . ده اند يکوشيها م يگخواسته اند، ببرخی آماد   يبا دعا از خدا م    
 .دا را طلبنديد آمدن امام ناپيه پديان بخوانند و با ناله و گريعيش

» مشهد صاحب الزمان  «گاهی بنام   يشده، جا ين شمرده م  يعه نش يکی از شهرهای ش   يان در حله که     يدر زمان سلجوق  
خته در دست، با    هيرهای آ يتن از مردم با شمش      نست روزی صد  يدا در آنجاست و ا     يم ناپ پنداشته اند اما  يبوده که م  يم

. »...ايرون ب يای صاحب الزمان، ب    «: ده اند يکشياد م يرفته اند و فر    يان انداخته بدر آنجا م     يپور، اسبی را بم    يکوس و ش  
ن کارشان  يان دراز هم  يسال. ندگشته ا يده، سپس باز م    يادها کش يپور زده و فر    يستاده و کوس و ش     يزمانی همچنان ا  

ارتگاهها يکی از ز  ياز آنسوی، سرداب در سامرا       . داشته اند يز همان رفتار را م    يبوده و تا زمان مغول و پس از آن ن           يم
ز يان سنی بنام ابن حجر شعرهای نکوهش آم         يکی از مال  ينست  يا. ده اند يطلبيز امام را از آنجا م      يبوده و گروهی ن   يم
 :ن را سرودهييپا

 تموه بزعمک انسانايسم            لد الذیيا آن للسرداب ان م

 ١ا النيالغ    و  العنقاء تلثتم            فقد   العفاء    عقولکم فعلی  

مخان زند سکه بنام او      يشود کر يده م يبوده که د  يدا چندان م  يز دلبستگی مردمان به امام ناپ      يرتر ن يدر زمانهای د  
 :بودهين شعر ميرای امخان دايسکه های کر. زدهيم

  از سکه امام بحق صاحب الزمان        م در جهانيشد آفتاب و ماه زر و س

زمان وقف کرده و      ر و سپر و زره زراندود مرصعی بنام امام           يخان شمش ينقليشاه برادر او حس    يدر زمان فتحعل  
 .ميکنينه بارگاه قم سپارده بود که اکنون ما آنها را در موزه قم تماشا ميبخز

خان آنها را وقف کرده و تفنگ و         ينقلينکه حس ير و سپر و زره از کار افتاده بود، و ا            يشاه شمش يدر زمان فتحعل  
ان امام زمان جز با افزارهای زمان اسالم جنگ نخواهد کرد           يعيا توپ وقف نکرده از آنروست که در پندار ش         يطپانچه  

 . از کار خواهد افتادنيگر افزارهای نويش او توپ و تفنگ و ديدايو در زمان پ

ی کشور از   ينده و رها  يکی آ يبود و ن  يدا م يدگاه مردم، امام ناپ    يگانه ام يران  يش از جنبش مشروطه، در ا       يتا پ 
ا يک  يالسالم عل «هر روز سه بار در پشت سر نمازها          . دندیيوسيش آن امام نب   يداينها را جز از راه پ     يبدبختی و مانند ا   

بوده و ما   يست که تا زمان ما م     ييزهاينها چ يا. دندیيدا شدن با زاری طلب    ي او را در پ    خواندندی و شتاب  » صاحب الزمان 
 .ميآورياد ميک بيآنها را ن

گر جاها دسته های    يز و د  يدر مشهد و تبر   » هينياسه الحس يس«جه چاپ شدن دفترچه      يز در نت  يدر زمان مشروطه ن   
 .مينوشته ا» داوری«ا را در کتاب د آمده بودند که ما داستان آنهيپد) ونينتظارا(وسندگان يب
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 :گریيخي شـ۳
ار يی بس يسته، چون پارسا  يشاه در کربال ز   ين مرد در زمان فتحعل    يا. اد گزارده يی بن يخ احمد احسا  يگری را ش  يخيش

ران و عراق و    يداشت، در ا  ياری بگرد سر م   يبود و شاگردان بس   يزهوش و زبانداری م   يداد و خود مرد ت    ياز خود نشان م   
ران سفر کرد،   يچنانکه چون به ا    . رفتيکی از علمای بزرگ آن زمان بشمار م         يار شناخته شده     يبستان بس جنوب عر 

 .کی به او نمودنديی نيرايشواز و پذيشاه و پسرانش پيفتحعل

 
 شيخ احمد احسايي

 
شی و  يگران راه گزاف اند     ينه که د   يداشت و در آن زم       يار م يگری دلبستگی بس   يعيکسو بش يخ از    ين ش يا
م يدانيونان پرداخته بود، و چنانکه م      يکسو بفلسفه   ياز  . افتاديز جلوتر م  ين چند گام ن    يموده بودند، ا  يی را پ  يفگوگزا
چون و چرا پنداشتندی و چشم بسته       يگران بفلسفه پرداختندی گفته های افالطون و ارسطو را ب         يان و د  يکه از مال  يکسان

 .روی کردندیيپ

بود يی که به هر دو دلبسته م            يخ احسا  يداشت، ش  ينه سازشی نم    چگويگری ه  يعيونان با ش    يچون فلسفه     
ن يآورد و ا  يان م ينی بم يعی با فلسفه، سخنان نو    يختن باورهای ش  يد آورد و از درهم آم     يگری پد يعيی در ش  يهايگرگونيد

ان يا افتاد و مال   نحال پنهان نتوانست ماند و بزبانه     يد، با ا  يچيپيخ آنرا در لفافه م    يشد و ش  يسخنان اگرچه بی پرده گفته نم     
 گخ احمد رش  يشتر آنان بنام و آوازه ش      يبودند و ب  يار فراوان م  يران بس يکه چه در نجف و کربال و چه در شهرهای ا            

ران يخ در شهرهای ا   يچون شاگردان ش  . ن خواندند يديخ و شاگردانش را ب    ياهو برخاستند و ش   يافته به يز  يبردند، دستاو يم
د آمد و در برخی از شهرها       يانه کشاکش بزرگی پد   يگی و پاسخدهی برخاستند، در م     ستادياه  بودند و آنان ب   يفراوان م 
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رامونها دو  ين پ يران و عراق و ا     ينسان در ا  يبد. ز رخ داد  يزی ن يرشته بدست الوادها افتاده خونر     ) زياز جمله در تبر    (
 .ديها افزوده گرديرگيگر دو تيد آمد و بديپد» متشرع«و » خیيش«رگی يت

ار است و ما    يد آورده بس  يشه خود پد  يا از اند  يگری و   يعيختن فلسفه ش  يی از بهم آم   يخ احسا يکه ش نی  يسخنان نو 
 :ميکنياد ميبرای نمونه تنها دو سخن او را . ستيازی بگفتگو از همه آنها نينجا نيرا در ا

گران گفته  يا د ي افالطون و ارسطو  . بودهيم» علل اربعه  « اي » شوندهای چهارگانه  « ی بنام يدر فلسفه گفتگو  ) ۱
د يز آن را پد   ين صندلی که ساخته شده چهار چ       يمثال ا . د بود يبا» علت«زی چهار   يک چ يد آمدن   يبرای پد : نده ا بود

 :آورده

 .ا صندلی ساز که آنرا ساختهي» علت فاعلی«کی ي

 .ا چوبی که از آن ساخته شدهي» علت مادی«گری يد

 . شدهه و شکلی که ساختهيا رويو » علت صوری«گری يد

 .ز بهر آن ساخته شدهيش که ميا نشستن برويو » یيعلت غا«گری يد

ده شدن جهان،   يشوندهای چهارگانه آفر  «: ديگويی آنرا گرفته م   يخ احسا يک جستاری در فلسفه است و ش      ين  يا
 .»امامان ما بوده اند

در پندار او آفرنده    . رديگيا م جه ه يی آنرا دنبال کرده نت    يخ احسا ي ولی ش   .نسخن تا چه اندازه چرند است     يد ا ينيبب
: ديگوي م .خدا رشته کارها را بدست آنان سپارده      . ز آنان هستند  يروزی دهنده و گرداننده ن    . ن جهان امامان بوده اند    يا
نرو هر امامی هرگاه که خواست، به تن هرکسی که خواست تواند درآمد و                 ياز ا . ز از آن امامانست   يهای ما ن  نن ت يا
نراه بود که   يز از ا  ين. همان باشد يک شب در چهل جا م     ين توانست در    يرالمومنينراه بود که ام   ياز ا : ديگويل آورده م  يدل

 .»مرا علی کشت«: گفتيری انداخت و طلحه را کشت، خود او ميدر جنگ جمل چون مروان ت

 اسالم بآن برنشسته    غمبرياز بهشت آورده اند و پ     » براق«بگفته مسلمانان شبی    . ديده ا يرا همگی شن  » معراج« نام   ) ۲
. دار کرده و بازگشته   يک آنها گذشته و در عرش با خدا د        يکاي از    ل را برکاب خود انداخته بآسمانها رفته و       ييو جبرا 

 .کی از باورهای مسلمانانستين ين باره نوشته شده و ايد صد افسانه در اياگر کتابها را بخوان

ونانی آسمانها  يگر دانشهای   يرا از روی فلسفه و د      يز. دانستهيرفتنی م يی از روی فلسفه آنرا نپذ      يخ احسا يولی ش 
بود که کسی با تن مادی از آن        ين نشدنی م  يوسته، و ا  ياز بروی هم آمده و بهم پ      يست که همچون پوستهای پ    ييکره ها 

 ).آمديام الزم ميبگفته خودشان خرق و الت(ستی کره ها از هم شکافته گردد يکره ها بگذرد، چه در آنحال با

خ يژه ش يبو. رديبود که کسی آنرا نپذ    ين نشدنی م  يشد و ا  يشمرده م » نيات د يضرور«ز داستان معراج از     ياز آنسو ن  
خواست تا بتواند    يبود که م   يم) انيغال(آنگاه او خود از تندروان         . داشتيار م يستگی بس باپ» اخبار«ی که به     ياحسا
 .ان بردي داستانی همچون معراج را از منکه بکاهد ويد، نه ايفزايغمبر و خاندان او بيش پيبستا

ش از چهار   يرا ب » عنصرها«دانند در آنزمان     يچنانکه خوانندگان م  . ی برخاسته يی بچاره جو  يخ احسا ينست ش يا
ن چهار  يزها از ا  يگر چ ين دانستندی که آدمی و جانوران و د       ينشناختندی و چن  ) که خاک و آب و باد و آتش باشد         (

م خود  ييزين که ما بروی آن م     ين زم ين گفته شده بود که ا     يونانی چن ياز آنسوی در کتابهای     . افته اند يش  يدايعنصر پ 
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) که هواست (باشد  يو روی آن کره ای از باد م       ) اهاستيکه در (د آمده   ياز خاکست، ولی روی آن کره ای از آب پد         
 .انهاست چهار کره، آسمينپس از ا. و پس از همه، کره آتشی هست که گرد جهان را فرا گرفته

رفت، در گذشتن از کره خاک عنصر       يغمبر ما چون بمعراج م    يپ«: گفتين م ينها سود جسته چن   يی از ا  يخ احسا يش
ی خود را، و در     يخاکی خود را، و در گذشتن از کره آب عنصر آبی خود را، و در گذشتن از کره هوا عنصر هوا                        

ده توانست از کره های      يز تن مادی رها گرد     ن بود که ا    يگذشتن از کره آتش عنصر آتشی خود را انداخت، و ا              
 .»درگذرد) بی شکافتن آنها(آسمان 

رادهای يکی از ا  ين  يها روانش بآسمانها رفته است و ا      نغمبر ت ينست که پ  يش ا ي معنا يدخ را بشکاف  ين گفته ش  ياگر ا 
خ ناچار شده آن چرندها را       يبود و ش  يغمبر که خود افسانه م    يبآسمانها رفتن پ  . گرفتنديان به او م   يبود که مال  يبزرگی م 

 .انداختنديز گرفته، مردم را بجان هم ميگر گفته های او را دستاويان ديبافت و ماليم

» شوندهای چهارگانه «. ستيد که جز چرندبافی ن     ينيبيی و شما م   يخ احسا يی از گفته های ش     ينهاست نمونه ها  يا
گران ي مگر آنان جز از د        ..!رداننده جهان باشند؟    چشده که امامان آفرنده و گ          ..!دارد؟يبودن امامان چه معنی م      

 ..!رفتند؟يار نميمده، بی اختآار يگران بی اختي مگر همچون د..!بودند؟يم

ده اند هرچه   يچون د . ها کرده اند  يين باره راستی آنست که برخی از آن امامان در زمان خود گزافگو                 يدر ا 
ی يزهايسپس چ . د را دست دارنده در کارهای جهان شناسانند       رند، خودداری نکرده اند که خو     يپذيان م يعيند ش يگويم

ن باور همگانی   يا مي باز نموده ا   ١ چنانکه در جای خود   . ده اند ياوری خدا رسان  يان بآنها افزوده امامان را تا ب       يعيهم ش 
تر ک گام باال  يی  يخ احسا يش. شانستيند و کارهای جهان در دست ا        ياوران خدا ي» چهارده معصوم «انست که   يعيش

آنگاه چون  . سپارديدن جهان را به امامان م       يده، همه کارها و بلکه آفر       يکبار دست خدا را کوتاه گردان       يگزارده ب 
کبار بچرندبافی  يآورد و کار را ب      يان م يرا بم » شوندهای چهارگانه «ان کشد، داستان     يز بم يخواهد پای فلسفه را ن      يم
 .رسانديم

خ يبوده، گفته های ش   يگذشته از آنکه معراج خود افسانه ای م       . ستيخ جز چرندبافی ن   يز سخن ش  يدرباره معراج ن  
د در گذشتن از کره خاک عنصر       يگويبوده که م  يی عنصرهای چهارگانه رخت و کاله م      يتو گو . معنی است يسراسر ب 

 ...خاکی خود را انداخته، و در گذشتن از کره آب عنصر آبی خود را انداخت

شان آگاهی درستی از     يان هستند، انبوه ا    يخيز که ش  يدند، و اکنون ن    يفهم ي نم  چينها را ه  يآنکه مردم ا   شگفتر
و » ن سخنانی نگفته  يخ چن يش«: نديبگوو    نها را بخوانند  يدارند و چه بسا کسانی از آنان ا        يی نم يخ احسا يگفته های ش  

د يريگيز مردم جدا م   زهاست که شما خود را ا     يبر سر چه چ   !.. خ چه گفته است؟   يپس ش «: دييد و بگو  ياگر شما بازگرد  
 .د درماندند و پاسخی نتوانستنديد دي در آنجاست که خواه،»!..د؟يارزگيخی بر روی خود ميو نام ش

نجا بآنها  يد در ا   يبايدارند که م   ينه کتاب ما بهمبستگی م      يی دو سخن با زم      يخ احسا يبهرحال از گفته های ش      
 :ميپرداز

                                                           
 .كه چاپ شده» داوري«كتاب   - 1
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ن ينست درباره آن چن   يده و ا  يديدا را با فلسفه سازگار نم      يپی هزارسال زنده ماندن امام نا      يخ احسا ي ش :نخست
آقای من  «معنی آنکه   » ائیيدخل فی العالم الهور قل      و  موالی صاحب الزمان فخاف من اعدائه و فر            و اما «: گفته

 .»ی رفتيايخت و بجهان هور قليد گريصاحب الزمان چون از دشمنان خود ترس

. خ افتاده يست از کجا بدست ش    يست و دانسته ن   يانيا سر يونانی  يک نام   ي» ايهورقل«!.. ی کجاست؟ يايجهان هورقل 
 .ستينجا فرصت گفتگو از آنها نياری هست که در اين باره او را سخنان بسيدر ا

خ يپس معنی گفته ش    . باشديگاه مردگان م  يی همان جهان برزخست که در پندار مسلمانان جا           يايجهان هورقل 
ن يد، آنرا در ا   يزی که هست چون آشکاره نتوانسته بگو       يچ. وستهيجهان رفته و بمردگان پ    نيدا از ا  يآنست که امام ناپ   

 .دهيچيلفافه پ

ه از  يک پا يخواسته  ينم. را نابوده انگارد  ) صاحب الزمان : ا بگفته خودش  ي(دا  يخواسته امام ناپ  يخ نم ياز آنسوی ش  
کی يبوده و خود را     يار م ي به امام زمان دلبستگی بس     خ را يد، ش يم د يبلکه چنانکه خواه  . گری را براندازد  يعيه های ش  يپا

 .شمارده استيهای او م» در«از 

ن يد محمد مشعشع کرده و چن     يروی از س  يخ پ ين باره ش  يد دانست در ا   يبا.. !داشته؟يپس آن گفته اش چه معنی م      
 .داشته استيدر دست م» کالم المهدی«داست که کتاب او را بنام يپ

کسو يد از   ين س يدانند که ا  يخوانده اند، م  » خ پانصد ساله خوزستان   يتار«حمد را در    د م ياگر کسانی داستان س   
گری ينحال دعوی مهد  يشمرد و با ا   يبود و نامهای دوازده امام را بدانسان که در کتابهاست م             يعی دوازده امامی م    يش
. ست و نتواند بود   يشد، ن ان مهدی جز امام دوازدهم که محمد بن حسن العسکری با             يعيکه در نزد ش   يدر حال . کرديم

 ...داد؟يان ميعيرادهای شي چه پاسخی به ا کرد ويد محمد چه ميپس س

شان را گرفته کار خود را راه        يک سخن ا  يان کرده،   يروی از باطن  ين باره پ  يز در ا  يد محمد ن  يد دانست که س   يبا
دن مردم و   ين گردان يديتشان جز ب  بودند و خواس  يرانکاری م ينان و يديکدسته ب يان که   يچگونگی آنکه باطن  . انداختيم

زی يهر چ «: گفتندين م يی برخاسته و در آن باره چن       يشان بدعوی خدا  يبود، برخی از سران ا    يبهمزدن زندگانی آنان نم   
ا پرده که   ي) صورت(ه  يک رو يگر نگردد، و    يچگاه د يشه برپاست و ه   يدارد که هم  ) ذات(ک گوهری   ينجهان  يدر ا 

گر يه اش هر زمان د     يست، ولی رو  يکيشه  يک گوهر دارد که هم     يل  ييمثال جبر «: گفتنديم. »گر گردد يهر زمان د  
 .»...شدهيان م ين نما يرالمومنيی به ام  يه گدا يآمده و گاهی برو   يغمبر م يه کلبی بنزد پ   يده که گاهی در کالبد دح      يگرديم
 .»...د درآمدگری توانيه ديدارد ولی هر زمان برويداری ميک گوهر پاينست که يز چنيخدا ن«: گفتنديم

امام «: ن گفته يگری خود سازش داده و چن      يان را گرفته و با داستان امام زمان و مهد           ين گفته باطن  يد محمد ا  يس
ن کوتاهشده سخنان يا. »دهيان گرديگر امامان در آن جهانست ولی گوهر امام زمانی در کالبد من نما            يزمان همچون د  

 .د محمد گفتهيست که سياريبس

نست در حال آنکه    يا. دهيه کار خود گردان   يگری انداخته و سرما   ين را گرفته و برنگ د      يز هم يی ن يخ احسا يش
ش مرده بودن است، در همان حال دست از او             يکه معنا » ا رفت يخت و بجهان هورقل    يصاحب الزمان گر  «: ديگويم
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گری يحب الزمان در کالبد دداد که صايد م يکسو نو يد و از    يشمارياو م » در«ا  ي» ب خاص ينا«کسو خود را    يده از   ينکش
 .ستی کند خواهد کرديی که بايدا خواهد شد و کارهايپ

پا برنگهای  يک پندار ب  يد که چگونه    ينيک بب ين. گر سود جسته اند   يکديها از   يد که چگونه گمراه   ينيک بب يشما ن 
 .گوناگون درآمده

که پس از   » در«داستان  . انجی باشد ي م کتنيدا و مردمان    يانه امام ناپ  يد م يگفته که با  ين م يی چن يخ احسا ي ش :دوم
ا دری از   ينی  يده، خود را جانش   يخ آن را تازه گردان     يان رفته بود، ش   يمری کهن شده و از م      يمرگ محمد بن علی س     

ی ين دعوا يگمان چن يکن ب يل) ميا دهيا ما ند   ي(شود  يده نم يزی د يش چ ين باره در نوشته ها      يدر ا . شمرديامامزمان م 
دن ينست گاهی در نوشته های خود سخن از د        يا. پنداشتهيم» ابت عامه ين«ا  يد را برتر از مجتهدی      گاه خو يداشته و جا  يم

 .امامان و گفتگو با آنان رانده است

د علی محمد   يه ای برای س   يا دری، سرما  ينی  يش درباره جانش  ين دعو يدا و ا  يخ درباره امام ناپ   يبهرحال آن گفته ش   
 ).ديم دياهتر خو نييچنانکه کمی پا(ده يباب گرد
 

 
 سيدكاظم رشتي

 
بودند و  يروانش با همان گرمی م     يولی پ .  بدرود زندگانی گفت    ۱۲۴۲خ احمد چنانکه نوشته اند در سال           يش

ن يا. خ نشاندند يبود گرد آمده او را بجای ش      ين آن شاگردان م   يد کاظم رشتی که بزرگتر    يشاگردانش در کربال بسر س    
دانم يی در دست است که من نم      يهايازو چرند باف  . بوديد بزرگی در بافندگی م    خ احمد، ولی استا   يد کاظم شاگرد ش   يس

 .چه نامی بآنها دهم
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کی ين کتاب آنست که در همان زمانها         يداستان ا . دهيانست که بچاپ رس   يدر م » دهيشرح القص «کتابی ازو بنام    
از نجف برای والی    ) ا درفشی ي(ری  ين به او گفته شمش    يرالمومنيکه ام ) ا دروغ يراست  (ده  يخوابی د » خدام نجف «از  

ده ای  يبوده، قص يکی از شاعران بنام آنزمان م     ين دستور بکار بسته شده و عبدالباقی عمری که          يبغداد فرستاده شود و ا    
د رشتی چون با عبدالباقی دوستی       يس. وان او هست  ينداستان ساخته که در د     يرامون ا يش والی بغداد و در پ      يدر ستا 

 .دهي را شرح کرده و کتابی گرداندهيداشته، آن قصيم

: ن گفتهيدکاظم در شرح آن چنيرا در شعر خود آورده بود، س» نه العلم و علی بابها    يانا مد «چون عبدالباقی جمله    
من : ن گفته يچن. باشديی هزاران هزار کوچه م    يدارد و به هر کو    ينه العلم شهری در آسمان است که هزاران کوی م         يمد

شده، تنها بشمردن برخی از آنها    يار دراز م  يولی چون شمردن همه آنها بس     . دانميا و کوچه ها را م     هين کو ينامهای همه ا  
» عقد صاحبه رجل اسمه شلحلحون     «: مثال نوشته . وانه ای سر نتوانستی زد     يچ د يی نوشته که از ه     يپرداخته و جمله ها   

ست که  يکوچه ا (» اسمه کلحلحون عقد صاحب کلب    «ا  ي) ست که دارنده اش مردی بنام شلحلحون است        يکوچه ا (
 ).دارنده اش سگی بنام کلحلحونست

دارم که نود و چند صفحه را با خط          ياد م ين ب يز خوانده ام و چن    يش در تبر  يست و چندسال پ   ين کتاب را ب   يمن ا 
 .دهيها گردانيسين چرندنويز پر از اير

غمبر اسالم  يند پ يگويست  م  يجمله ا !..  داد؟ توانيش چه نامی م   ين نوشته ها  ينمرد و به ا   يد که به ا   يشيک اند يشما ن 
. راستی را سخنی از شهر نرانده     . »باشديمن شهر دانشم و علی در آن شهر م        «: نستيش ا يگفته که اگر راست باشد معنا     

آنگاه !.. دکاظم داده کجاست؟   يی که س   ين جمله کجا و آن معنا       يا. بودهيغمبر شهر و علی دروازه نم       يراستی را پ   
نها ياز ا !.. دکاظم بآسمان رفته بود؟    يمگر س !.. دانسته؟يای کوچه های آن شهر آسمانی را از کجا م            دکاظم نامه يس

 ..!تواند داشت؟ينها جز چرندبافی چه نامی ميا ايآ.. !ک کوچه سگ است؟يم، چگونه دارنده يبگذر

کی از ي از بناب بآنسو با  کردم،يرون رفتم و نهانی سفر م     يابانی برخاست و من از شهر ب      يز خ يدر آنسالی که در تبر    
خ رجب برسی   يث ش ياپی حد يبود پنجاه و چند ساله و در راه پ        يمردی م . دميرفت همراه گرد  يخی که بحج م   يان ش يمال

اد کرده که بنام وی      يث درازی در آن      يبوده و کتابی نوشته و حد      يان م يکی از علی الله    يرجب برسی   . خوانديرا م 
 .دهيشناخته گرد» خ رجب برسیيث شيحد«

م و بهتر   ينشناخته ا » تينوران«ما تاکنون علی را از راه       :  اباذر با خود گفته اند      نست که روزی سلمان و    يث ا يحد
ده اند، او پرده از روی رازها برداشته و          ي و چون بنزد علی رفته پرس       ،ميی کن ين باره پرسشها  يم و از او در ا     ياست برو 

دم، منم آنکه نوح را رها       يد آوردم، منم آنکه آدم و حوا را آفر          يرا پد نها و آسمانها     يمنم آنکه زم  : بسخن پرداخته 
 ...دميگردان

نها را  ياری ا يز با لذت بس   يآن مال ن  . باشديان م يخيزی در دست ش   يار دراز است، خود دستاو    يث که بس  ين حد يا
نه يمد«د رشتی درباره    يسپس سخن از گفته های س      . ن باره سخنانی رفت   يمرا با او در ا     . ديگردانياپی م يخواند و پ  يم

 جمله ها را     شاعر چرا : گفتم. »المعنی فی بطن الشاعر   «:  گفت .. !دارد؟ينها چه معنی م   يا: دميان آورده پرس  يبم» العلم
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ن يا. د دانست ينها را نخواه  يد معنی ا  ياوريمان ن يشما تا ا  : گفت!.. ها را در شکم خود نگه داشته؟       يخته و معن  يرون ر يب
 .دميزو شنبود پاسخی که من ا

و (پنداشت  ي او م  »در«ا  يژه امام و     ين و يخ احمد خود را جانش     يدکاظم که همچون ش    ين است که س    يراستش ا 
ی را که   يزهايد و چ  يشمرد که سخن از آسمانها نگو     يکمِی خود م  ) داشتنديبرخی از شاگردان همان باور را درباره او م        

 .ن چرندها وا داشته استيکه او را ببافتن انهاست يگر نتوانند دانست، بزبان نراند، و هميمردم د

ده را که در دست است      يان باشد، تکه ای از شرح القص      يوانه در م  ينمرد د يهای ا يبرای آنکه نمونه ای از چرندباف     
 :آورمين مييدر پا

 لعشي و  شبيالهدی  منار  وجدوا           شاموا السنا من قبتک و عنده                                

ه و تلک   يه و الغرب  يس بشرق يه الذی ل  يه الربوب يه اال اله  يو کان موسی رسول و موسی بن جعفر روحه من االول             
ه يطه الوحدان يفکان حضره االولی هی الشجره البس     ... هيقه المحمد يه و هی حق   يشجره هی شجره النبوه الطاهره فی الوال      

ن قال النبی انا المنادی انی انا        يهللا رب العالم   شجره مبارکه انی انا   ه و قال النبی انا الشجره المقصود فنادی من            يالجمال
 ما في فاتحه الكتاب     عيها و هی الجامعه لجم    ضاين الی ب  يکذا کانت البسمله اقرب الی االسم االعظم من سواد الع          ... اهللا

ر و  يط و االنسان الکب   ياالنسان الوس ر و   يصغل ما فی االناسی الثالثه االنسان ا      الجامعه لجميع ما في القرآن الجامعه لجميع      
قوله تعالی   ا و هو  يکون عل يل  يناته و ذلک االسم االعظم اذا نزل فی العالم التفص         يهی المطابقه السم االعظم هوزبره و ب      

عالی قوله ت  االسم االعظم االسم العلی و هو     ... هيه انما تتم بالوال   يث ان الهدا  يم و ح  يالعلی العظ  ر و هو  يالعلی الکب   هو  و
  ١.م فاسم العلی و معناه اهللايا لعلی حکيو انه فی ام الکتاب لدن

ی کاشته بود   يخ احسا يد و درختی را که ش     يگردانيان را هرچه گرمتر م    يخين سخنان ش  يدکاظم با ا  يهرچه هست س  
رگی يو ت شان از کشاکش و د    يرون، نادانی مردم و لذتی که انبوهی از ا         ياز آنسوی در ب   . ساختيشه دارتر م  يهرچه ر 

د آمده بود، يشآمد پدين پيشان از اين کشاکش، و گرمی که در بازارهای ا      يان از ا  ي بهره مندی مال   ينداشتند و همچن  يم
دا شده و برای    ينی پ يبرای مردم سرگرمی نو   : د گفت يبايم. بوديگری م يخيدن ش يشه دار گرد  يگری بر ي د  کی شوند يهر
 .ده بوديان بازار تازه ای باز گرديمال

کی از سخنان او در      ي.  درگذشت ۱۲۵۹بود تا در سال      يخ احمد م  ين ش يش جانش ياظم هفده سال کماب    دکيس
ن يبود که کسی را جانش    ين شوند م  يک است و گفته اند که بهم      يش امام زمان نزد   يدايبوده که زمان پ   ين م يش ا يزندگ

 .ديخود نگردان
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 :یگريمخانيکر  ــ٤
کسو يچه از   . دنديان بچند دسته گرد   يخيده بود، پس از وی ش      يگرداننی نامزد ن  يدکاظم چون کسی را بجانش    يس

م خان  يابراه. نی برخاست يبود در کرمان بدعوی جانش    يد م يم خان قاجار که از شاگردان س      يمخان پسر ابراه  يحاجی کر 
دستگاهی ی داشته و خاندانش در آنجا دارای         يبود و سالها در کرمان فرمانروا      يشاه م يمخان پسرعموی فتحعل  يپدر کر 

نی ينزمان که دعوی جانش   يده بود و ا   يدکاظم درس خوانده مال گرد    يش س يمخان بکربال رفته و در پ     يولی کر . بودنديم
 .رفتند و گردن گزاردنديان آنرا پذيخياری از شيکرد، بسيازو م

د و بنام آنکه يی درچيبود خود دستگاه جدا  يد م يز از شاگردان س   يزی که او ن   يع تبر يرزا شف ي م  ز حاجی يکسو ن ياز  
 .ن نمودنديروی از ايز پيان نيخياری از شيبس. ديمخان نبرد آغازيست، با کرياز نيگری نيد بکس ديخ و سيپس از ش

. شناخته شدند » مخانیيکر«مخان کردند و بنام     يروی از کر  يکی آنانکه پ  ي: دنديان بدو دسته گرد   يخينسان ش يبد
 .بازماندند» خیيش«مخان را نشناختند که به همان نام ي کرعيرزا شفيروی از حاجی مي به پكهگری آنانيد

رزا علی محمد بدعوی برخاسته و       يراز بنام م  يدی در ش  يآورد، س يد م يکدام دسته ای پد    نان هر يکه ا يدر هنگام 
گری يولی ما چون از باب     . آمديد م يکدسته بزرگتری از آنراه پد     يده بودند و    ياو گرو ه  ز ب يخی ن يان ش يگروهی از مال  

ان يان را بکوتاهی بپا    يمخانيان و کر   يخينجا داستان ش   يدر ا . ميپردازينجا بآن نم   ي در ا   ،م راند يداگانه سخن خواه   ج
 :ميرسانيم

 
 حاجي محمد كريمخان كرماني بنيادگزار كريمخانيگري 

 )از روي پيكره اي كه در دست آقاي مصور رحمانيست برداشته شده(
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زی بآن  يستادگی نموده چ   يدکاظم ا يخ احمد و س     يگفته های ش   ع و همراهان او بروی          يرزا شف يحاجی م 
نی ياری نوشته و بسخنان نو      يشناخت، کتابهای بس   يد نم يخ و س   يمخان که خود را کمتر از ش         يولی کر . افزودندينم
گری بآنها افزوده بود، يگری خرسندی ننموده، خود گزافه های د     يعيهای ش ييگزافگوه  خ احمد ب  يچنانکه ش . پرداختيم

: ش رفته ياری پ يها گامهای بس  ييد خرسندی ننموده و خود او در گزافگو          يخ و س  يهای ش ييز به گزافگو  يخان ن ميکر
ن در  يمه آشکار دعوی کرده بودند، ا       يمه نهان و ن    يد ن يخ و س  ياز امام زمان که ش     ) ابت خاصه ين(» ژهينی و يجانش«

ان ي م ،)غمبر باشد يکه پ (از است   يانجی ن ي با خدا بم   انه مردم يچنانکه م : ن گفته يه رسمی بآن داده و چن     يکتابهای خود رو  
ن يگاهی مثل آورده چن    . ن کسی باشد  يد در هر زمان چن     ينست با يا. باشدياز م يانجی ن يک م يز ب يامام زمان و مردم ن     

امام، ) ۳غمبر،  يپ) ۲خدا،  ) ۱: خواهديه م يز چهار پا  يد است، جهان ن   نازمين) رکن(ه  يخانه ای به چهار پا     چنانکه هر : گفته
گری يسخنان پوچ د  . ده شده ينام) ه چهارم يپا(ا  ي» رکن رابع «ژه  ين و ينست در زبان آنان جانش    يا. ژه امام ين و يجانش) ۴
بوده اگرچه بپای   يز بافنده استادی م   يمخان ن يراستی را کر  . ستيازی ن ينجا بگفتگو از آنها ن    يز از او سر زده که در ا        ين
 .دهيرسيدکاظم نميس

 

 
ا در چهل و چند سال پيش در كرمان برداشته شده و حاجي محمدخان پسر                     اين پيكره گوي  

 .را با خويشان و پيروانش نشان ميدهد) ركن رابع آنزمان(حاجي محمد كريمخان و جانشين او 

 
ش نشست و   يداشت و پس ازو پسرش حاجی محمدخان بجا         يبود دعوی رکن رابع م     يمخان تا م  يبهرحال کر 

ز در  يده اند و اکنون ن    ين گرد يگری جانش يکی پس از د   يپس ازو پسرانش    . برديی را راه م   بود و دستگاه پدر   يسالها م 
در شهری همچون کرمان که      . گذراننديخورند و با صد خوشی م      يای بزرگشان پخته م   يکرمان هستند و نانی را که ن       
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گری گرفته  يمخانيات کر يل ما ،روانياز پ ) سرکار آقا : ا بگفته خودشان  ي( رکن رابع     ،١دی خون خورن  ينوايمردم از ب  
 .دارديلهای سواری نگه مياتومب

 
اين پيكره در سي و چند سال پيش در تبريز برداشته شده و شيخ علي جوان                 

 . را با پيروان نشان ميدهد) نماينده حاجي محمد كريمخان و جانشينان او(

 
داشتند، يمخان م يروی از کر   يکدسته پ يبود چون    يگری م يخيگر شهرها کانون ش    يش از د   يز که ب   ياما در تبر   

خ علی جوان   يم ش يشناسينده که ما م   ين نما يآخر. ن شهر گماردندی  ينده ای در ا   يشه نما ينانش هم يمخان و جانش  يکر
بودند و  يان بر سر او م    يخيشتر ش يع که بخش ب   يرزا شف ياز آنسوی، حاجی م   . ش درگذشته يست و چند سال پ    يبود که ب  يم

 که خودش زنده    ۱۳۰۱ تا سال    ،ده بود يداشت و خود دستگاهی درچ     يدکاظم م يسنی از   يم دعوی جانش  يچنانکه گفت 
د، و چون در سال      ين او گرد  يرزا موسی جانش  يبرد و چون در آنسال مرد، پسرش حاجی م           يبود، دستگاه را راه م     يم

ان يپا در م  ن همان است که در مشروطه        يا. جای او را گرفت   »  االسالم هثق«رزا علی   يز مرد، پسرش آقا م     ي او ن  ۱۳۱۹
 .بوديگانه کس پاکی از آن خانواده مي. گر بدارش زدنديان با هفت تن دي روس۱۳۳۰داشت و در سال يم

رزا يشوای متشرعان حاجی م   يخی و متشرع برخاسته بود، پ     يخ احمد کشاکش ش   يز که از زمان ش    ياز آنسو در تبر   
 مرد،  ۱۲۶۵داشت که چون در سال       يده م يدرچان دستگاهی   يخيز بنام همان کشاکش با ش      ين ن يا. بودياحمد مجتهد م  

رزا جواد درفش   ي مرد، برادرش حاجی م    ۱۲۸۵ز در سال    ياشت که چون او ن    زرزا باقر گ  يش را به پسرش حاجی م     يجا
ژه که دولت تزاری روس برای ناتوانی دولت در              يبو. داشتيجان دستگاه پادشاهی م     ينمرد در آذربا   يا. افراشت

                                                           
 .خون لخت يا دلمه گوسفند را پخته ميخورند  - 1
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 پسرش  ۱۳۱۳پس از مرگ او در سال         . دادیيی نشان م  يشهاينمودی و گاهی نما    يآن م ی از   يهايجان هوادار يآذربا
) رزا باقر يپسر حاجی م  (رزا حسن   يز پس از کمی مرد، نوبت بحاجی م       يد، و چون او ن    ين گرد يرزا رضا جانش  يحاجی م 

مانست که بهمدستی   ان داشته و ه    يز در مشروطه پا در م      ين ن يا. ش بردی يدستگاه را پ  » مجتهد«د که سالها بنام      يرس
 .اد گزارده بودنديرا در کوی دوچی بن» هيانجمن اسالم«م امام جمعه يرزا عبدالکري م برادرزاده اش حاجی

 

 
 

ولي . شادروان ثقه االسالم در زمان خود پيشواي شيخيان ميبود         
اينمرد نيك از دو تيرگي بيزاري ميجستي و داستان دلبستگي او           

 .راه در تاريخ مشروطه آورده شدهبمشروطه و جانباختنش در آن
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دی، هر دسته ای روزانه در       يهرسال که رمضان رس   . بوديندسته ها م  يدان کشاکش ا  يز م يهفتاد و هشتاد سال تبر    
داشتند و  يشتر نم يک مسجد ب   يان  يمخانيکر. دندیيمسجدهای خود گرد آمدندی و سخنان کهن را تازه گردان               

  کی مسجد ي : داشتندي مسجد م   ان چند يخيش. بودی» نان او يمخان و جانش  يرت ک يوال«ش از همه درباره     يسخنانشان ب 
» ا علی ي«کبار آوای   يقه  يسرودی و شنوندگان هر چند دق      » نيرالمومنيل ام يفضا«آخوندی باالی منبر    . بوديم» ا علی ي«

از .  را شمردی  ان جن گفتی و نامهای آنان      يعيبود که آخوندی داستانها از ش      يگری مسجدی م  يد. دندیيبلند گردان 
 .دیياپی بد آنها گفته شدی و آوازها به لعنت بلند گردينسو در مسجد متشرعان پيا

 

 
اين پيكره نيز در سي و چند سال پيش در تبريز برداشته شده و حاجي ميرزا 
 .حسن مجتهد سردسته متشرعان را با پيرامونيان و بستگان خود نشان ميدهد

 
گر سالم ندادندی و آمد و رفت       يشترشان بهمد يی و متشرع چندان بودی که ب      مخانيخی و کر  يان ش يدشمنی در م  

ان يشوايولی از آنسو پ   . بردندیيبود که مردم از آن کشاکش م       يانی م ين ز يا. نکردندی و دختر ندادندی و نگرفتندی      
. باشنديز م ياکنون ن بودند و   يجان م يه داران بزرگ آذربا   يرزا احمد از د   يهمان خانواده حاجی م   . افتندیييار م يسود بس 

نراه يهر دو خانواده از ا     . دارنديز م يداشتند و اکنون ن    يار در دست م    يه های بس  يع د يرزا شف يهمچنان خانواده حاج م    
 .ار اندوخته انديداراک بس
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 :گریي باب ـ۵

محمد يعلديبستند، س يز دسته ها م    يع در تبر  يرزا شف يمخان در کرمان و حاجی م      يکه کر يم، بهنگام يچنانکه گفت 
ان خواسته اند   ئيبها. شديدکاظم شمرده م  يز از شاگردان س   يمحمد ن يدعليس. راز دعوی آغاز کرده بود     ينامی هم در ش   

 .جاستين انکار بيولی ا. ی درس نخوانده بوديند باب جز از مکتب در جاي انکار کرده، بگو نرايا

کست و از    يش خود امام نزد    يدايد گفته پ   ين بزبانها افتاده بود که س       يده و ا   ينی برنگز يدکاظم جانش يچون س 
گری يد گوهر امام زمانی در کالبد د        ينکه با يخ احمد درباره مرگ محمد بن حسن العسگری، و ا            يآنسوی گفته ش  

محمد را  يدعليی بود که س   يزهاينها چ يا. داشتيا امام زمانی را بروی هرکسی باز م        يگری  يد، راه دعوی مهد   يد آ يپد
داست که  ين پ يولی چن . داشتيانداخت و او را بدعوی امام زمانی وا م          يبود بآرزو م  يله م ست و چند سا    يکه جوان ب  
ن نام  يان مردم با ا    ينست در م  يده و ا  ينامي امام زمان م    »در«ا  ي» باب«نست خود را     يکرده و ا  يری نم يی دل يبچنان دعوا 
 .دهيشناخته گرد

ز آنرا در کتابهای    يمخان ن يکر. نهان کرده بودند  م  يم آشکار و ن   يد ن يخ و س  يرا ش » بابی«م، دعوی   يچنانکه گفت 
ش پافشاری نشان   يگفت و برو  يمحمد آنرا آشکار م   يدعليولی س ). امده بود يرون ن ينزمان ب يکه هنوز ا  (نوشت  يخود م 

 .داديم

. جستنديژه او را م    ين و يا جانش يدکاظم کسانی از شاگردان او تشنه وار امام زمان             ياز آنسوی پس از مرگ س      
نشسته با دعا از خدا خواستار       » اعتکاف«بوده، در مسجد کوفه به       يه ای م  ين بشرو يحس آنانکه از جمله مال    برخی از   

نراه بود که   ياز ا . پرداختنديز برخی رو بشهرها آورده بگردش و جستجو م        يسپس ن . بودند که امام را بآنان نشان دهد      يم
ان مردم شناخته   ينشست و هنوز م   يد در مسجدی م   يا س در آنروزه . دا کرد يمحمد را پ  يدعليراز آمده س  ين بش يمال حس 

آورده تا پس از سه روز سر فرو         ين سر فرو نم   يداشتند و مال حس   يچنانکه نوشته اند سه روز با هم گفتگو م         . نشده بود 
. ده اند يراز بنزد باب آمده و به او گرو         يدکاظم در همانروزها در ش     يگری از شاگردان س    ين کسان د  يهمچن. آورده

 .زديده که خود را آشکار گرداند و بکار برخي باب آماده گردنستيا

ش امام زمان   يدايثهای گوناگون ساخته ای را که در کتابها درباره پ          يب حد يباب فر  دينست که س  يدنی تر ا  يشن
ر سر خواهد   يشود امام زمان از مکه با شمش       يثها گفته م  يکجا در حد  يدر  . است خورده و در کار خود درمانده بوده         

د يپنداشته که با  ين م يباب چن  ديس. شودياه از سوی خراسان رانده م       يکجا سخن از آمدن درفشهای س       يدر  . آوردبر
 .شماردهيا مينرا بخود بايد و ايثها سازگار درآين حديش او با ايدايپ

نسو ياه رو به ا   يدرفشهای س ا  ن دستور داده که بخراسان رود و دسته ای گرد آورد و از آنجا ب                 ينست بمالحس يا
ن خود نمونه ای از ساده دلی يا. ديد آير پديز آهنگ مکه کرده که در آنجا آواز بلند گرداند و با شمش           يخود ن . گزارد
 .اوست

چگونه نشانی از بودن ياما خود باب که بمکه رفت، ه. م کردياد خواهين که بخراسان رفت، داستانش را    يمالحس
داست که در آنجا در کار       ين پ يچن. ی رفتنش را بمکه باور نکرده اند       تا آنجا که کسان   . هديدار نگرد ياو در مکه پد   
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. داشتهيکی دو تن نم   يارانی جز   يبوده و   يژه که تنها م   يبو. ده، خاموشی را بهتر دانسته    ينده و بجان خود ترس    اخود درم 
 .هرچه بوده با دست تهی رو ببازگشت آورده

. د آورده بودنديان مردم تکانی پديده در مي را بگوشها رسانگران آوازه اوين و ديهنگام مالحس نيکه تا ا  يدر حال 
نخان والی فارس او را گرفتند و با نگهبانی             يری نگذشت که با دستور حس        يد، د ينرو چون باب ببوشهر رس      ياز ا 
ز يان را خواند و باب را ن      يده، مال ينخان نشستی برپا گردان   يسپس حس . رازش آوردند و در خانه خودش بند کردند        يبش

دار باشد و شنوندگان را بتکان آورد           يشد، و سخنانی که معن      يده نم يولی چون از باب دعوی شن        . بآنجا آوردند 
شخند پرداختند  يان بر يساخت، مال يبود که با عربی غلط و خنده آور م         يی م يهايباف ه او مناجات  يد، و تنها سرما   يتراوينم

ده بمسجدش بردند، و در آنجا      ياه گردان يش را س  ي و رو  ش را بفلک گزارده، چوب زدند     ينخان دستور داد پاها   يو حس 
 .مانی نشان داديزاری نموده پشيباب بمنبر رفت و از دعوی خود ب

خی نوشته و   يی که تار  ين آواره، مبلغ بها   يش کشند و عبدالحس   يان نتوانسته اند پرده برو     ئيست که بها  يزين چ يا
نتوانستند خدشه ای بر    «: سدينوين پرده کشی نتوانسته که م      ياز ا ش  ين باره ب  ي عبدالبهاء گذشته، در ا    هديکتاب او از د   

 .»ا مثبت آنين کلمات نافی ادعاست يند و بدانند که ايشان وارد نمايسخنان ا

 ١.ن سخنانی راندهيک بهمينزد» احيمقاله س« در يزخود عبدالبهاء ن

مانی که در   يزاری و پش  يولی با آن ب   . دبوين م ين داستان، باب خانه نش    يپس از ا  .  قمری رخ داد   ۱۲۶۱ن در سال    يا
های غلط  يکرد و در خانه نشسته از آن عرب        يبانش را رها نم   ير چوب و فلک و باالی منبر کرده بود، باز هوس گر             يز

دهای يمردم که همه ام   . آورديد م يده بود، در مردم تکانی پد      يچيران پ ياز آنسو چون آوازه اش در ا       . بافتيخنک م 
دند يشنيگفته بودند، اکنون که م    » عجل اهللا فرجه  «شتر شب و روز      يمام زمان بسته و نهصد سال ب       ش ا يدايپ خود را به  

آمدند و برخی آهنگ    ياهان و ناخواهان بجنب و جوش م       و خ ،خواندي او م  »در«ا  يکسی برخاسته و خود را امام زمان         
 .رفتنديد باب ميدن سيراز کرده بديش

ش رفتی و بدولت    يگمان کارش پ  يدار و سودمند گفتی، ب    يی سخنان معن  های غلط نبافتی و برخ    يد باب عرب  ياگر س 
کرد و آبروی خود را     يها را م  يباف بود و گذشته از آنکه آن غلط      يه م يمايکبار ب ينمرد ب يولی ا . ره شده آنرا برانداختی   يچ

 .زديخردانه ازو سر ميار بيخت، برخی گفته های بسيريدر نزد باسوادان م

صرف و نحو گناهی کرده و تاکنون در بند «: دادين پاسخ ميگرفتند، چنيراد مي غلط بافی ا  مثال چون درباره همان   
های خود چه بهانه    ييد در برابر غلط گو    ينيبب. »ديد و آزادش گردان   يولی من چون خواستم، خدا گناهش را بخش       . بوديم
ران چه  يرادگين پاسخ، ا   يا از ا   يآ. بودهيوانه نم ينده اش جز د    يا گو يشخند بوده و     يا از روی ر    ينسخن  يا. آورديم

 !..د؟يتوانستندی فهم

گر گله کرده اند که     يان در کتابهای د   يان و باب  ئيگران از بها  يو د » احيمقاله س «شگفتست که عبدالبهاء در کتاب      
 ی کند و  يهايکی غلط باف  يداشته اند که    يچشم م !.. رنديداشته اند که نگ   يا چشم م  يگو. گرفتند» غلط نحوی «د باب   يبس

 !..رنديراد نگيده ايغمبری کند و مردم چشم پوشيا پيز دعوی امامی يهمان را دستاو

                                                           
 .» و رسوخ تابعان گرديدثبوتبر سر منبر نوعي تكلم نمود كه سبب سكوت و سكون حاضران و   «- 1
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ش را نشان   يين بس که بهاء اهللا که غلط بافی و پوچگو         يز بودن آنها هم   يباب و در غلط آم     ديدر پوچی سخنان س   
 .فتديت مردم بان برند و نگزارند بدسيی دانسته و دستور داده که از ميه رسوايم داد، آنها را مايخواه

تنها برای نمونه   . ستيم ن يباب و از غلطهای آنها سخن ران        دينجا فرصت آنکه از پوچی گفته های س        ي در ا   را ما
 :ميگزارين آورده، داوری درباره آنها را بخود خوانندگان باز مييی از آن گفته ها را در پايبخشها

ر سوره  يتفس«ده  يهمچون قرآن معجزه خود گردان    نرا  آباب در آغاز کار خود نوشته و         ديی که س  يکی از کتابها  ي
 :نهاستيبرخی از جمله های آن کتاب ا. ی دارابی نوشتهيحيد ياست که بنام س» کوثر

هوت و قرأت تلک    ات الختم ان کنت سکنت فی ارض الال       ي ارشحناک من آ    ان فانظر لطرف البدء الی ما اردت     
ها ير الفاظها و معان   يغايقن کل حروفها حرف واحده و کل        ي الجبروت فا  ه وراء قلزم  يالسوره المبارکه  فی البحر االحد     

ر االحمر الذی من ملکه     ياالکس ان ذلک هو   و... ديه مشعر التوح  ب و رت  دک المقام الفوا   ل ترجع الی نقطه واحده الن هنا     
ل احمد صلوات   ه السالم و قب   يعدل کلها کتب کاظم عل    ياالولی فورب السموات و االرض لم         ملک ملک االخره و   ي

ک باذن اهللا   يت ال يه بحرف انا اذا الق     يد و س  يه و المکفهرات االفر    يه و الشئونات القدوس    ي فی معارف االله    ١ هياهللا عل 
ه مقام  يک االعن اهلها فاناهللا و انا الی ربنا لمنقلبون و ان کنت سکنت فی ظل المش                  ينيفاعرف قدرها و اکتمها بمثل ع      
داع ثم من   يتقرأ تلک السوره المبارکه فاعرف فی الکلمه اال ولی من االلف ماء اال                االراده علی ارض الجبروت و       

ب يالنون هواء االختراع ثم من االلف الظاهر ماء االنشاء ثم رکن المخزون المقدم لظهور االرکان الثالثه حرف الغ                        
 لنفد المداد و انکسر االقالم و         االجاج و انی لواردت ان افضل حرفا من ذلک البحر المواج الزاخر             ... بعنصر التراب 

 .النفاد لما الهمنی اهللا فی معناه

بود تا در فارس وبا افتاد و مردم بحال خود پرداختند و             ين م يراز در خانه خود گوشه نش     يباری، باب چندی در ش    
نی فرستاد که   بود، سوارگا يندگان بباب م  يا از گرا  ياز آنسوی منوچهرخان معتمدالدوله والی اسپهان که از گروندگان           

ست و معتمدالدوله ازو نگهبانی     يزينجا باب آسوده م   يدر ا . ند و به اسپهانش بردند    درون آور ينهانی باب را از خانه اش ب      
بود، باب را   ين او که برادرزاده اش م     يگذشت، معتمدالدوله بدرود زندگی گفت و جانش       شيولی  ششماه کماب   . کرديم

رزا يان اسپهان بحاجی م   يهمچنان مال . رزا آقاسی نوشت  يمحمدشاه و حاجی م   نگهداری ننموده چگونگی را بتهران ب      
 داده نسخه آن در     ۱۲۶۳ محرم   ۱۱خ  يرزا آقاسی بنامه آنان در تار     يآقاسی نامه ای نوشتند و چون پاسخی که حاجی م          

 :ميآورين مييدست است، آن را در پا

رازی که خود را باب     يد که در باب شخص ش     شويو االحترام، مصدع م    خدمت علمای اعالم و فضالی ذوی العز      
است ين و دولت الزم است مورد س      يات د يده، نوشته بودند که چون ضال مضل است بر حسب مقتض           يب امام نام  يو نا 
وانه يآن د . نده را عبرتی باشد   ين فداه شود تا آ     يحضرت قدر قدرت قضا شوکت شاهنشاه اسالم پناه روح العالم           ياعل

را که از روی کمال نادانی و سخافت رای در مقابل با              ي نکرده بلکه دعوی نبوت کرده ز       ابتيجاهل جاعل دعوی ن   
ک سوره اقصر محال است، کتابی از مزخرفات جمع           يأتوا بسوره من مثله داللت دارد که مقابله           ففه  يه شر يآنکه آ 

أتون بمثله ولو کان     يآن ال أتو بمثل هذا لقر    يده و حال آنکه لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان               يکرده و قرآن نام    
                                                           

 .خواستش سيدكاظم و شيخ احمد است  - 1
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ن نمط  يم، دال، نوشته و بد      يعص مثال کاف، ها، ج      يرا چه رسد بقرآِن آن نادان که بجای که            يبعضهم لبعض ظه   
خی را مداومت   يفه ش ين طا يدانم که چون اکثر ا    يقت احوال او را من بهتر م      يبلی، حق . ب داده يل ترت يمزخرفات و اباط  

االت باطل  ين خ يش به ا  يش است که آن بدک    يکرده های او از روی نشئه حش      ع گفته ها و     يبه چرس و بنگ است جم     
اما . نست که او را بماکو فرستم که در قلعه ماکو حبس موبد باشد              ياست او کرده ام ا    يافتاده و من فکری که برای س       

د تا  يده بمن نشان بده   دا کر ين او را پ   يشما چند نفر از تابع    . ده اند و متابعت کرده اند، مقصرند       يکسانی که به او گرو    
  ١.ام فضل و افاضت مستدام باديباقی ا. است شونديه و سيآنها مورد تنب

 

 
 محمدشاه كه بابيگري از زمان او آغاز گرديده

 
بود و  يز بردند و از آنجا بماکو بردند که چند ماه در بند م             ين دستور، باب را بسوارانی سپردند که بتبر       ياز روی ا  
 .دنديبود روانه گردانيران و عثمانی و در دست کردان شکاک ميکی مرز ايق که در نزديچهردز ه سپس از آنجا ب

                                                           
يتوان پنداشت م. بوده) كه در ربيع االولي آن سال درگذشت(آورده شده و از تاريخ آن پيداست كه پيش از مرگ معتمدالدوله » اميركبير و ايران«اين نامه از كتاب       - 1

 .كه نامه رسيده ولي معتمدالدوله از فرستادن باب خودداري كرده تا پس از مرگ او برادرزاده اش فرستاده
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شتر از آغاز برخاستن باب گذشته و آوازه او بهمه شهرها افتاده بود، و از آنسوی                 ين هنگام سه سال ب    يچون در ا  
گران يمحمدعلی قدوس و د    مالن و   ي الع هن قر يده و همچن  يشورانيده مردم را م   يه ای شهر بشهر گرد    ين بشرو يمالحس

ن شور و   يد که ا  يشين اند يرزا آقاسی چن  يشد، حاجی م  يده م يهمرفته تکان بزرگی در مردم د      يان آمده بودند و رو    يبم
ن يا. ورزنديده از دور مهر م    يجه آنست که باب در زندانست و مردم سخنان او را نشن             يش از همه نت   يتکان در مردم ب   

ش از همه   ياهو ب يداشتند و آن شور و ه     يرا راستی را مردم از باب و از سخنانش آگاهی نم          يبود ز يشه چندان دور نم   ياند
 .بوديخی ميان شيروی از ماليبنام امام زمان و به پ

ان برپا گردانند و    يز دستور فرستاد که باب را بآنجا آورند و نشستی با بودن مال            يرزا آقاسی بتبر  يبهرحال حاجی م  
ق خواسته، نشستی برای    ين دستور را بکار بستند و باب را از چهر         يز ا يدر تبر . خنانش را دانند  ی کنند و س   ياز او پرسشها  
 .دنديرپا گردانببود يعهد که جوانی شانزده ساله ميرزای ولين ميش ناصرالديگفتگو در پ

امش را  چنانکه ن (شد  ي متشرعان شمرده م    سردسته بود که   يم رزا احمد   يم ن هنگام   يدر ا  ز  يمجتهد بزرگ تبر  
 .گر نامهاشان خواهد آمديان ديمال. ممقانی آمد محمد ان ماليخياز ش. امدين نشست نياو به ا). ميبرده ا
 ،داشتهيگری م يکه دعوی مهد  يکس. مانندی بوده يخی ب يک نشست تار  ي رخ داده    ۱۲۶۳ن نشست که در سال       يا

ده اند و او چه پاسخی      يا چه پرس  يآ. ه اند عهد کشور با او گفتگو کرد     يشی گرد آمده با بودن ول     يک ک يعلمای بزرگ   
 ..گری خود نشان داده؟يلها بمهديچه دل.. داده؟

رزا محمد تنکابنی از     يز م ين. خهای قاجاری نوشته اند    يگر تار يخ و د  يگفتگوهای آن مجلس را در ناسخ التوار        
نست يبوده و ا  يه م يمايار ب ياب بس رساند که ب  يکسان است و همه م    ينها  ينوشته ا . ان آنزمان در قصص العلماء آورده     يمال

نها نگرفته، نوشته هاشان     يرادی به ا  يز ا يان ن ئيان و بها  يباب. ده اند پاسخی نتوانسته و درماندگی نشان داده         يهرچه پرس 
 .بودهينه ميرون از زميتنها گله کرده اند که پرسشها ب. دروغ نشمارده اند

  رايز. دهيز روشن گردان  يان را ن  يگی مال يمايده، ب يرا رسان گی باب   يماين نشست چنانکه ب   ينست که ا  يراستی هم ا  
ا امام  يی کرده اند که اگر پاسخ دادی باز هم مهدی            يداشته، برخی پرسشها  يا مهدی بودن م   ياز کسی که دعوی امام      

 .ک پرسش خردمندانهيستان مانندتر است تا بيچه ن پرسشها بيبرخی از ا. نبودی

ی از سوی خدا داشتی، توانستی از جلوی        يرويباب اگر راستگو بودی و ن      ديرا س ي ز .جاستيان ب ئيان و بها  يگله باب 
چنان فرصت  . »ی برنخاسته ام  يستان گشا ينه است و من برای چ       يرون از زم  ين پرسشها ب  يا«: ديد و بگو  يان درآ يمال
کی يم و جهان را بن     من از سوی خدا برخاسته ا      : ديش آمده بود، توانستی بسخن پردازد و بگو         يش پ يمانند که برا  يب

ان را ببندد و جا در دلها برای          يلها زبان مال  يتوانستی با دل  . باشديم آن م  يلهاين است و دل   يسخنان من ا  . خواهم آورد 
 .خود باز کند

ها و  ياز آنسوی با غلط باف     . توانم پاسخی نداشته  ي نم  دانم و ي جز نم   چی نتوانسته و  يچاره ه يشود ب يده م يولی د 
گر کار بچوب خوردن و     يده و بار د   يگران را بخود باز گردان    يان و د  يشخند مال يخود، زبان ر  سخنان سست و خنک     

 .دهيگفتن انجام» غلط کردم«
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چگونگی آنکه، گزارش نشست را     . ميداريک سند ارجداری در دست م     يخی  يبهرحال ما درباره آن نشست تار     
رزا يو م ) شود اکنون در کتابخانه مجلس است     يه م که گفت (عهد بپدرش محمدشاه نوشته، نسخه آن بدست افتاده         يکه ول 

دستور عبدالبهاء نوشته و     ا  که ب » کشف الغطاء «بود آنرا در کتاب      يی م يان بها ين مال يگانی که بنامتر  يابوالفضل گلپا 
 .ميده آورده و ما از کتاب او برداشته ايبچاپ رسان

عهدی برای آگاه   يست که ول  يگزارش. ستيلترا نوشته رسمی دو    يز. ن سند از هر باره ارجدار و استوار است          يا
  را استوار داشته   نيا ان  ئي بها  از آنسو خود  . داست که گمان دروغ و گزاف کمتر توان برد           يپ. بودن شاهی نوشته  

خ و قصص العلماء نوشته اند      ينها با آنچه ناسخ التوار    يگذشته از ا  . شان نتواند بود  يرادی از سوی ا   يرفته اند که جای ا    يپذ
 :ميآورينجا مينست ما همان را در ايا. دهين کوتاهتر گردانيآنها بدرازی نوشته اند و ا. ستيکي

  
 

 هواهللا تعالی شأنه
ن را حاضر   يان صادر شده بود که علمای طرف       يدر باب باب که فرمان قضا جر       . قربان خاک پای مبارکت شوم    «

ه آورده بکاظم خان سپرد و رقعه       ير از اروم  يزنجون، محصل فرستاده با     يند، حسب الحکم هما   يکرده با او گفتگو نما    
جناب مجتهد در جواب نوشتند . د کنندين گفت و شن ين مب ين د ين و قوان  يبجناب مجتهد نوشت که آمده به ادله و براه        

ن، کفِر او اظهر من الشمس و واضح من االمس          يدين شخص ب  يرات ا ين و مالحظه تحر   يرات جمعی معتمد  يکه از تقر  
مرتضی  لهذا جناب آخوند مالمحمد و مال     . ستيد ن يف داعی مجدداً در گفت و شن      يشهادت شهود تکل  بعد از   . است

اول . ستادنديز ا يی و کاظمخان ن    يحيرزا  ير اصالنخان و م    ين غالم ام  يقلی را احضار نمود و در مجلس از نوکران ا            
ل يبابم و بعضی کلمات گفته که دل      ب امام هستم و     يی من نا  يگويشود که تو م   يد که مسموع م   يحاجی مال محمود پرس   

ب امام هستم و باب هستم و آنچه گفته ام و              يب، من قبله، من نا     يگفت بلی حب  . غمبری تست يبر امام بودن، بلکه پ     
ن کلمات را من نگفته ام آنکه       يلکن ا  ل ادخلوالباب سجدا و   ي، اطاعت من بر شما الزم است بدل        است راست ديده ا يشن

روا باشد اناالحق از     .  جواب داد آنکه بکوه طور تجلی کرد           ..ست؟ينده ک يدند گو يرسپ. گفته است، گفته است    
آن . بنده بمنزله شجره طور هستم     . نها را خدا گفته است     يا. ستيان ن ي منی در م   ..کبختی؟يدرختی، چرا نبود روا از ن      

. د، منم يکشيانتظار او را م    نکه از صدر اسالم تاکنو    يشود و بخدا قسم کس    يشد، االن در من خلق م      يوقت درو خلق م   
ث در کدام کتاب است که چهل هزار علماء منکر    ين حد يدند ا يپرس. آنکه چهل هزار علماء منکر او خواهند شد، منم        

ن قرار  يار خوب تو از ا    يمالمرتضی قلی گفت بس   . گفت اگر چهل هزار نباشد، چهارهزار که هست        . خواهند گشت 
ورِی مذهب است که آن حضرت از مکه ظهور خواهند فرمود و نقبای               ث هست و ضر   يصاحب االمری اما در احاد    

ضاء يد ب يمان و   ين سل يل زره داود و نگ    ياء از قب  يث انب يمان خواهند آورد و موار    يان ا يجن و انس با چهل و پنج هزار جن        
جناب . ستميننها  ي جواب داد که من مأذون بآوردن ا        ..ضاء؟يد ب ي و کو    ،با آن جناب خواهند بود، کو عصای موسی؟        

 .دند که از معجزات و کرامات چه داری؟       ي بعد از آن پرس    ..!غلط کردی که بدون اذن آمدی     : آخوند مالمحمد گفت  
م ين فقره بسم اهللا الرحمن الرحيو شروع کرد بخواندن ا   . کنميه نازل م  ينست که برای عصای خود آ     يگفت اعجاز من ا   
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کلمات را بقاعده   . اته اعراب يه من آ  ي االرض کما خلق هذه العصا آ      سبحان اهللا القدوس السبوح الذی خلق السموات و       
راصالنخان ي ام ١.آنگاه االرض را مکسور خواند     . گفتند مکسور بخوان  .  تاء سموات را بفتح خواند      ،نحو غلط خواند  
ق العصاء  ق کرد و عرض کرد الحمداهللا الذی خل       يات باشد، منهم توانم تلف    يل فقرات از جمله آ    ين قب يعرض کرد اگر ا   

ث وارد است که مأمون از      يد که در حد   يبعد از آن حاجی مال محمود پرس      . باب خجل شد  . ساءمکما خلق الصباح و ال    
مأمون گفت  . ه انفسنا ي حضرت فرمود آ   ..ست؟يل بر خالفت جد شما چ      يه السالم سئوال نمود که دل      يجناب رضا عل  

ساعتی تأمل نموده   . ان نما ي ب اق بکن و مقصود ر     يجواب را تطب  ن سئوال و     يا. ابنائنا حضرت فرمود لوال  . نسائنا لوال
ه فقه از   يهيحتی از مسائل بد   . جواب گفتن نتوانست  . دندير علوم پرس  ي مسائلی از فقه و سا      ن،يبعد از ا  . جواب نگفت 

رم که  معنی آغاز کرد که همان نو      يباز از آن سخنهای ب    . ر افکند ي ندانست و سر بز    ،ل شک و سهو سئوال نمودند      يقب
 از کجا که آن     گفتن غالم   يا. ان بوده است  يعيکی از ش  يث است که آن نور، نور       يرا که در حد   يز. بطور تجلی کرد  

چون مجلس گفتگو تمام شد،     . ر افکند ين شد و سر بز    يشتر شرمگ يب. د نور، مال مرتضی قلی بوده     ي شا ..؟عه تو بوده  يش
ه معقول نموده و توبه و بازگشت و از غلطهای            ي زده، تنب  خ االسالم را احضار کرده باب را چوب مضبوط          ياب ش نج

منتظر حکم  . د است ين غلطها نکند و االن محبوس و مق        يگر ا يخود انابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر سپرده که د             
 .»انتهی. ونی استيامر، امر هما. ن فداه استياری روح العالميون شهري اقدس هماتحضرياعل

نظام . فق دارد ود گفت که اسم من علی محمد با رب          يس«: سدينويدر قصص العلماء م   . عهديه ول نجاست نوشت يتا ا 
د نه دعوی   يت بکن يد دعوی ربوب  يآن وقت شما با   . العلماء جواب داد که هر علی محمد و محمدعلی با رب وفق دارند            

 .گشادهيی زبان ميپايچاره بچه سخنان سست و بيد بينيبب. تيباب

ان دل افروخته   يکی از باب  يرزا جانی کاشانی که     يحاجی م . سدينوينگونه م يگری از هم  يداستان د در نقطه الکاف    
در آن کتاب از    . دهينوشته که مستر براون آن را بچاپ رسان        » نقطه الکاف «نراه کشته شده، کتابی بنام       يبوده و در ا   يم

 :سدينوين ميمقانی را با باب چناز جمله گفتگوی مال محمد ما. عهد و گفتگوهای آنجا سخن راندهيبزم ول

 ..عرض کردند که باب چه معنی دارد؟        . فرموده بود بلی  . ديت نموده ا   يدم که شما ادعای باب      يگفته بود شن   «
ا نظر نکردی بوجه خود که چهار مشعر دارد         ي آ .دی؟ينه العلم و علی بابها را چگونه فهم       يف انا مد  ي شر مفرمودند کال 

 اما آن چهار مشعر اول چشم         .ت است؟ يشود بعدد باب که مطابق هاء هو        يپنج م ک صفحه واقعه است که       يو در   
باشد که  يدوم مشعر، گوش م   . ت است يباشد و مقام مش   يد م يباشد که حاکی از مقام فوأد است و حامل آن رکن توح           يم

فس است و   سوم مشعر، شامه است که حاکی از مقام ن        . حاکی از رتبه عقل و حامل رکن نبوت و مصداق اراده است            
عه و مطابق   يچهارم مشعر، دهان است که حاکی از مقام جسم و مقام رکن ش              . ت است و حامل مقام قدر      يمطابق وال 

  .»شودين پنج ميباشد، و خود صفحه وجه ايبرکن قضا م

                                                           
نيد كه  ببي. »نكته نحوي گرفتند احتجاج بقرآن نمود و اتيان بمثل منافي قواعد نحو از آن بيان كرد                  «: در اين باره چنين مينويسد     » مقاله سياح «عبدالبهاء در كتاب      - 1

آنگاه باب  ) نه نكته (زيرا چنانكه پيداست بباب غلط نحوي گرفته اند ـ  غلطهاي بسيار آشكار ـ                 . چگونه داستان را بنحو ديگري انداخته و دروغي از خود بآن افزوده             
چگونه ناچار شده اند تاريخ را كج گردانند و بداستانها            اين يك نمونه است كه       . نه آنكه پاسخ گفته و از قرآن نيز ماننده هايي ياد كرده             . درمانده و پاسخي نتوانسته   

 .رنگهاي ديگر دهند
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ز بحساب  يشود، و از کلمه باب ن     ينی و دهان با خود چهره پنج م       ي گوش و ب    د چون چشم و   يگويم: ديل را نگر  يدل
ا يز در شماره ابجدی پنج است، پس من خود مهدی           يت است ن  يد، و هاء که حرف نخست کلمه هو       يآيجد پنج در م   اب
رزا جانی بارها در کتاب خود گله يهمان حاجی م. ل اوين بوده دل يکرده ا يگری م يکه دعوی مهد  يکس. باشمي آن م  »در«
 !رفتندي مردم بی انصاف او را نپذ سد که مهدی آمدينويم

ولی . ان رفته يا از م  يا مانده   يم چه بوده و آ    يدانيادش شده، ما نم   يعهد  يکه در گزارش ول   » به نامه پا به مهر    تو«آن  
خ االسالم و از    يخ علی اصغر ش   يبا پاسخ آن از ش    ) شوديز توبه نامه خوانده م    يکه ن (عهد  يد باب بول  يک نامه ای از س    ي
ن ييکرهای آنها را آورده اند و ما در پا          ير کتابهای خود پ   گران د يد ابوالقاسم نامی در دست است که براون و د           يس

 :ميآورينسخه هاشان م

 عهديد باب بولينامه س
اهله و مستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد                     فداک روحی الحمدهللا کما هو     

 رحمت خود فرموده که بظهور        نبوع  رأفت و    يبحمداهللا ثم حمداهللا که مثل آن حضرت را            . دهيخود شامل گردان  
ف را قصدی   ين بنده ضع  ياهللا من عنده که ا     ان فرموده اشهد  ياغيعطوفتش عفو از بندگان و تستر بر مجرمان و ترحم بر            

ت او باشد اگرچه بنفسه وجودم ذنب صرف است ولی چون قلبم              يست که خالف رضای خداوند عالم و اهل وال         ين
ت اوست و لسانم مقر بر کل ما نزل من           يت اهل وال  يو وال ) ص(ت رسول او    د خداوند جل ذکره و نبو      يموقن بتوح 

م و اگر کلماتی که خالف رضای او بوده         ه ا د رحمت او را دارم و مطلقا خالف رضای حق را نخواست           يعنداهللا است ام  
ست ي علمی ن  ن بنده را مطلق   يان نبوده و در هرحال مستغفر و تائبم حضرت او را و ا              ياز قلمم جاری شده غرضم عص     

و بعضی مناجات و کلمات که از لسان           نسب الی امر  يه من ان    ي اتوب ال   ی باشد استغفراهللا ربی و     يکه منوط به ادعا   
ه السالم را محض ادعای مبطل است و         ي عل هابت خاصه حضرت حج   يست و مدعی ن   يچ امری ن  يل بر ه  يجاری شده دل  

تدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنانست که            گر مس يی نبوده و نه ادعای د      ين ادعا ين بنده را چن   يا
 .د والسالمييات و بسط رأفت و رحمت خود سرافراز فرماين دعاگو را با لطافت عنايا

 
 خ االسالميپاسخ نامه از ش

عهد دولت بی زوال    يمون در حضور نواب اشرف واال ول      يون و محفل م   ي شما در بزم هما    ـرازی  يمحمد ش يدعليس
ک جداگانه باعث ارتداد    يده و نصره و حضور جمعی از علمای اعالم اقرار بمطالب چندی کردی که هر               داهللا و سد  يا

. ر قتل شما شده، شبهه خبط دماغست       يکه موجب تأخ  يزيست و چ  يشماست و موجب قتل توبه مرتد فطری مقبول ن          
 .عه الطاهرهيشرحرره خادم ال. شودياگر آن شبهه رفع شود، بال تأمل احکام مرتد فطری بشما جاری م

  محل مهر                      محل مهر
 نیي علی اصغر الحسنی الحس        نیيابوالقاسم الحسنی الحس    

 



 ...............................................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  بهائيگري

 

٣٣  

 
 حاجي ميرزا آقاسي  وزير محمدشاه

 
در . بودي در آنجا در بند م     ۱۲۶۶دند که تا سال     يق برگردان يش و چوبکاری، باب را دوباره بچهر      ين آزما يپس از ا  

رزا از  ين م يرزا آقاسی از کار افتاد و ناصرالد       ياز جمله محمدشاه درگذشت و حاجی م       . داديی رخ م  يان کارها ين م يا
شاهنگی يان که به پ    يباب. خان رشته کارهای کشور را بدست گرفت         يتق رزايز بتهران رفته بتخت نشست، و م         يتبر

د، از آشفتگی کارهای دولت در آخرهای          آورده بودن  يدگران در مازندران دسته ای پد      يه ای و د    ين بشرو يمالحس
ن در زنجان مالمحمدعلی و      يهمچن. ان دولتی بجنگ برخاستند   يافته دژی ساختند و با سپاه      يزمان محمدشاه فرصت    

شامدها در سال   ين پ يجه ا يدر نت . رانه کردند يار دل يدند و جنگهای بس   يزی کشان يی دارابی کار را بخونر    يحيديز س يدر تبر 
. روانش از پا نخواهند نشست    يدند که تا باب زنده است، پ      يشين اند ير چن يرکبيخان ام يرزا تق يشاه و م  ن  ي ناصرالد ۱۲۶۶

ان درباره  يعيی را که در کتابهای ش     يثهايپنداشتند، حد يم» صاحب الزمان «باب را    ديان که س  يراستی هم آن بود که باب      
نجا و  يدها در ا  يبستند و با آن ام     يروزی خود م  يدها بف يده گرفته ام  ياران اوست بد  يهای صاحب الزمان و      ييشهر گشا 

ن باره  يز بکشند و در ا     ياورند و در تبر    ين نهادند که او را ب      يخان و شاه چن    يرزا تق ين بود م  يا. خاستنديآنجا بکار برم  
 .رزا عموی شاه فرستادنديدستور بحمزه م
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رزا يگری م يزدی و د  ين  يدحسيکی س ي ز خواست و او را با دو تن از شاگردانش که          يباب را بتبر   ديرزا س يحمزه م 
شان فتوی بکشتنشان   يک ا يکايبردند و از     يان م يد که بخانه های مال     يه فراشان گردان  ابود، همر يزی م يمحمدعلی تبر 

 .داشتيجست ولی سودی نميزاری مينمود و از گفته های خود بيچاره باب البه ميب. گرفتنديم

. ديزاری از باب نموده از کشته شدن رها گرد         يزدی ب ين  يدحسيس. شان نوشتند يان فتوی بکشتن ا   يسه تن از مال   
زان يسمانی آو ي برده با ر   ١كبسربازخانه کوچ ) نموديداری شگفت از خود م     يکه پا (رزا محمدعلی   يولی باب را با م     

سربازان چون آتش    . ده بودند، دستور آتش دادند      ين کار آماده گردان    يک فوج نصرانی را که برای ا         يکردند و    
د، و  يبود خورده پاره گردان   يسمانی که باب بسته بآن م     يچگونگی آنکه گلوله بر   . ده ای  رخ داد    يوسيدند، داستان ناب  کر

چون دود تفنگها فرو نشست، مردم نگاه        . رامون انداخت يکی از اتاقهای آن پ     يباب رها شده از ترس جان خود را ب          
زانش يگر آو يد که بار د   يرون کش يافته ب ي و در آن اتاق       کی از سرکردگان او را جسته      يدند، و   يکردند و باب را ند     

 .گر بسربازان دستور آتش دادنديکردند و بار د

. ديروان و آزار دشمنان رها گرد     يهای پ يچاره بدرود زندگانی گفته از دست هوسهای خود و نادان         ينسان باب ب  يبد
 . بود۱۲۶۶شامد در شعبان سال ين پيا

 
 ناصرالدينشاه

سپس نيز كه بابيان گلوله به او         . چوب زننده باب و كشنده اوست       ناصرالدينشاه  
 .از اينرو جا برايش در تاريخ بهائيگري باز شده. انداختند دستور كشتار آنان را داد

                                                           
 .  همانجا كه جبه خانه شده بود و اكنون جايگاه بانك و ديگر اداره هاست- 1
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 :گریي ازلـ۶

جده يداشت و خود جوان ه     يان لقب ازل م   يان باب يی نوری که در م     يحيرزا  يش از کشته شدن بم     يکسال پ يباب  
ی درباره  يپس از کشته شدن باب، اندک گفتگو       . ده بود ينی از خود برگز   ي، نامه نوشته و او را بجانش       بوديساله ای م  

 .رفته همگی به ازل گردن گزاردنديان پذيولی زود پا. د آمدينی او پديجانش
 

 
 .اميركبير كه دستور كشتن باب و پيروان او را داده

 
ان يده بم يران و زمستان را در نور گذران      يتابستان را در شم   . ستيزيگری نهان م  يا بشوند  د   يازل از ترس دولت و      

داشت و کارها   يشکاری ازل را م   يبود، عنوان پ  ينعلی بهاء که دو سال بزرگتر م      يرزا حس يبرادر پدری او م   . آمديمردم نم 
رده و آب   شد کشتن باب کار خود را ک      يپنداشته م . انه رخ داد  ينسان دو سالی گذشت و آرامش در م       يبد. داديانجام م 

را نخست در همان سالها کوششی      يز. ی وارونه آنرا نشان داد    يامدهايشولی پ . خته شده يان فرو ر  يبآتش شور و تکان باب    
ن بود  يخان و امام جمعه تهران را بکشند و ا         يرزا تق يزند و شاه و م    يخواسته اند روزی برخ   يان دانسته شد که م     ئياز بها 
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بود، يخان نم يرزا تق ي که م  ۱۲۶۸سپس در سال    . دنديخان کشته گرد  يرزا تق يور م ر افتاده با دست   يکسانی از آنان دستگ   
 .دنديگر کسانی کشته گرديگری رخ داد و بار ديداستان بزرگ د

د خستوان بود که      يبايرانست و م   يخ ا يشامدهای تار ين پ ين و دلسوزتر   يکی از افسوس آورتر     ين داستان    يا
ن ينده تر ينداستان را با هنا   يبوده و ا  ينزمان در تهران م   ير فرانسه که ا   ينو سف يبکنت گو . ش از اندازه رخ داده    يدژرفتاری ب 

ان را شناخته و درباره      يان باب ييجه آنرا داده که اروپا     يها نت  ن نوشته يده، هم يزبانی در کتاب خود نوشته و بچاپ رسان        
خ بدرازی نوشته و ما چون خواستمان        ينداستان را در ناسخ التوار    يا. دا کرده اند  يش از اندازه پ   يشان خوش گمانی ب   يا

 .م گرفتياد نموده دنباله سخنان خود را خواهيست، بکوتاهی يشامدها نيخ پينوشتن تار
 

 
 )ازل(ميرزا يحيي نوري 

 
. داشتنديری م يد کشورگ يثها را خورده ام   يب حد يی که نخست کرده بودند فر      يان در جنگها  يم، باب يچنانکه گفت 

د با دولت    ينان بآن ام   يهای او رفته ا    يروزيرگی امام زمان بدشمنان و از ف         ياری از چ   يثها سخنان بس   يچون در حد   
ز يی که در مازندران و زنجان و تبر       يولی کشته شدن باب و شکستها     . پروردنديار در دل م   يدند و آرزوهای بس   يجنگيم

ن شاه و   ين خواستند که بناصرالد   يته چن ی پرداخ ينه جو يان بک ين بار باب  يا. ان برد يدند، همه آرزوها را از م     يان د ياز دولت 
ست، زيياوران م ين شاه که در تابستانگاه ن     ين بود از تهران سه تن را فرستادند که بناصرالد          يفری دهند، و ا   يگران ک يد
با . دير بشاه نخورده جز گزند اندکی به او نرسان         يولی ت . رانه بکار پرداختند  ين سه تن دل   يا.  او را بکشند    ر اندازند و  يت
ن بود فراشان را بجستجو     يدا کردند بکشند و ا    يان پ ين نهادند که هرکه را از باب      يان بخشم آمده چن   ينحال شاه و دربار   يا

بود، چون  ينعلی بهاء م  يرزاحسيکی م يشان را که    يچند تن از ا   . در دو روز سی و دو تن از آنها گرفتار شدند          . فرستادند
ا خود  يبودند و   يا بابی شناخته م    يست و چند تن را که         يستادند ولی ب   بودند نکشته بزندان فر    يگری خستوان نم   يبباب
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خواستند همگی مردم را با آنان دشمن و         ين شاه دستور داد بکشند، و چون م        ي  ناصرالد  ،دنديخستويده نداشته م  يپوش
.  کشتند کدام زخمی زده   کی را ببازرگانان دادند که هر      ي. گری سپاردند يکی را بدست گروه د    يخونی گردانند، هر  

کی ي. کی را بدارالفنون فرستادند که شاگردان نابود ساختند       ي. کی را به اوباش دادند که گرد آمده از پا در آوردند            ي
گری کشته  يکی با دست گروه د     يست و چند تن، هر     ينسان ب يبد. کی را بسربازخانه فرستادند    ي. ان سپردند يرا بمال 
 .فتی ريهايداست که چه غوغا و دژرفتاريد و پيگرد

ان بشمار  يکی از شناختگان باب    يمانخان  يحاجی سل . زی بود يمانخان و قاسم تبر    يبدتر از همه داستان حاجی سل      
د آوردند و شمع ها فرو برده       يی پد يشان سوراخها يرفت، و چون با قاسم بدست فراشان داده شده بودند، در تنهای ا            يم

های يدند و پس از دژرفتار      يدر کوچه های تهران گردان      دند، و رقصنده و نوازنده بجلوشان انداخته           يروشن گردان 
ن يتهران چن . ختنديده از دروازه ها آو     يرون دروازه چهار تکه شان گردان       ياری که فراشان و مردم کردند، در ب          يبس

رزا جانی کاشانی   يکی حاجی م  يد  ينروز کشته گرد  يکه در ا  ياز کسان . ديده بود که آنروز د     يدژرفتاری در خود ند    
نزمان او  يست، ا يزير شده در خانه محمودخان کالنتر م      يش دستگ ين که چند سال پ    ي الع هقر. بود) ه نقطه الکاف  سندينو(

 .ز کشتنديرا ن

د با رخت   يبود چون داستان را شن     يی ازل که در نور م       يحيرزا  يم. ران بمانند يان نتوانستند در ا    ين پس باب  ياز ا 
من يرون انداخته در بغداد نش     يران ب يها خود را از ا     ييمايها و راه پ   ز آورد و پس از گردش      يشی از همانجا رو بگر     يدرو

نعلی يرزاحسيم. کتن و دو تن آهنگ بغداد کردند      يداشتند،  يبودند و خود را نهان م     يز از هر کجا که م     يان ن يباب. گرفت
  از کنسولخانه وده همراه غالمی    يگران رها گرد  يبود پس از چهار ماه بخواهش کنسول روس و د         يبهاء که در زندان م    

 .وستيگران پيز در بغداد به ازل و بدي او ن١رون رانده شدهيران بيگماشته ای از دولت ا

ی يحيرزا  يز م يدر آنجا ن  . شديد که روز بروز شماره شان در آنجا فزونتر م         يان گرد ينسان بغداد کانونی برای باب    يبد
 .داشتي را مشکاری اوينعلی همچنان پيرزاحسيپرداخت و ميکمتر کاری مه ب

  

 : اهللاهظهريمن ـ ۷
داد، هوس دست از    يی که نشان م   يهايکرد و درماندگ  يی که م  يخورد و توبه ها   يی که م  يباب با آن چوبها    ديس

 با  »انيب«ن بوده که در زندان کتابی بنام         يکی از کارهای او ا    ي. کرديبانش بر نداشته کار خود را همچنان دنبال م         يگر
ده اند از   يان کوش ئين کتاب همانست که از بس رسواست بها          يا. اوست» کتاب احکام «عربی و فارسی نوشته که        

 .نگزارند انش برند و نسخه ای بازيم

گاه بس  ينامد و جا  يم»  اهللا هظهريمن  «نده خواستی آمد سخن رانده او را        يکه در آ  ين کتاب باب بارها از کس     يدر ا 
م چند  يان آورده باش  يبرای آنکه نمونه ای هم از کتاب ب       . ردازدپيج بزرگی برای آمدنش م    يش باز کرده ببس   يبلندی برا 

 .ميسينوين ميياست در پا»  اهللاهظهريمن «بخشی را از آن که درباره 

                                                           
يه ايران و دولت بهيه روس بعراق و چون مظلوم از سجن خارج حسب االمر حضرت پادشاه حرسه اهللا تعالي مع غالم دولت عل«:   خود بهاء در يك لوح چنين ميگويد- 1

 .»و عرب توجه نموديم
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 :ديگويکجا ميدر 

ه يکن عل يجعلنه علی رأسه مما     يملکن لنفسه ما    يه ان   يان کتب عل  يفی الب  بعث ملکا يالعشران   قل الثالث من بعد   
الهاء ظهورات   خرج عن حدود  يلم   ن و المثل و   يالکفو و القر   ال شبه و   کن له عدل و   يلم   ما م ان عدد يخمس و تسع  

دی اهللا  ي اهللا ثم     هظهريان فلتفتدون عند اقدام من        يومئذ صنع ذلک فی الب      يمه  يوم الق يه الی    ياسمائه عن امراهللا عل    
 .نياهللا غنی عن العالم اال و ا اولی الملک ويتسجدون ان تفخرون بذلک 

د نود و   يان برخاست با  يان باب يدهد که اگر پادشاهی از م     يار خنک آنکه باب دستور م     يهای غلط بس  ين عرب يعنی ا م
شگاه يد آمد، رفته در پ    ي در زمان او پد    » اهللا هظهريمن  «مانندی بدست آورد و بتاج خود زند که اگر           يپنج تکه گوهر ب   

 .زاردش بجلو پاهای او گياو سجده کند و آن تاج را با گوهرها

 :ديگويگری ميدر جای د

دی اهللا  ين  يان ثم ب  يع من عند نقطه الب    يمتنع رف ي  اهللا کل نفس منک بلور عطر      هظهري الی من    فلتبلغنقل انما السابع    
 .دی دونکميکم ال بايديتسجدون با

 ارمغان نقطه   ن پر از عطری بنام    يشه بلور ي ش » اهللا هظهريمن  «دهد که هرکسی به     يز آنکه باب دستور م    ينها ن يمعنی ا 
 . ش او سجده کرده با دست خود برسانديبرد و در پ) که همان باب باشد(ان يب

د ينده دوری نو  يک آ يرا ب »  اهللا هظهريمن  «ش  يدايداست که او پ    ين پ يز چن يگر جاها ن  ياز گفته های باب در د      
چنانکه در بغداد   . گردديشان م ير ا يگبانيگر»  اللهی هظهريمن  «ن را نکرده هوس     يان پروای ا  ياری از باب  ي ولی بس  ـداده  يم

ش نبرده  يز کاری از پ   يگران ن يان کشتند و د   يباب» انيرزا اسداهللا د  يم«کی را بنام    ين دعوی برخاستند که     يچند تن بهم  
 .دندييخود بخاموشی گرا

ی يز هوا يشد که او را ن    يده م ين فهم ينمود و چن  ينعلی بهاء رو م   يرزاحسيی از م  يهايان برخی خودسر  ين م يولی در ا  
افتاد و زبان بنکوهش باز کرده بودند، بهاء در بغداد نمانده            يگری گران م  ين رفتار او بسران باب    يدر سر است، و چون ا     

. گزارديشان خانقاهی روز ميان کردان رفته و در آنجا با درويه بميمانيرگاهی دانسته شد بسليد، و پس از د   يد گرد يناپد
ه يمانينعلی پس از آنکه دو سال در سل         يرزاحسيی از او نوشت و م      يامه ای بدلجو  ی ن يحيرزا  ين دانسته شد، م    يچون ا 

ان يی و سران بابی از م         يحيرزا  يانه او با م     يدگی م يبود و رم   يولی رفتارش همان م     . ديمانده بود ببغداد بازگرد     
 .خاستيبرنم

ان زد  يعيشان با ش  يانه ا يکسو م يز  کشتند و ا  يگر را م  يکديداشتند و   يان خود کشاکشها م   يکسو م يان از   يدر بغداد باب  
خواستند، دولت عثمانی   يک بودنشان را نم   يده نزد يز از آنان ترس   يان نجف و کربال ن    يداد، و چون مال   يو خوردها رخ م   

ان تا آن هنگام ده سال در       ي رخ داد که باب    ۱۲۷۹نکار در سال    يبهتر دانست همگی را از بغداد به استانبول کوچاند، و ا           
 .بودندسته يبغداد ز
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 :گریئي بها ـ۸ 
نعلی دعوی  يرزاحسينجا بود که م   يدر ا . ش از چند ماهی نماندند که همه را به ادرنه فرستادند          يان ب يدر استانبول باب  

 .ديانه او با برادرش بدشمنی انجاميدگی ميد و رميآشکار گردان»  اللهیهظهريمن «

ران نهانی  يانی که در ا    يز با باب   يده از آنسو ن    يکشانبهاء در آن چند سال برخی از سران بابی را بسوی خود                   
 .ده بودينه برای خود آماده گردانيها کرده زميسيستند، نامه نويزيم

نکه در  يا. بوديش من م  يدايک مژده رسانی برای پ    يباب  . د منم يد آ يست پد يبايآنکس که م  : گفتين م يبهاء چن 
بوده که هوشها بآنسو گردد و من و           ين م يداده شده، بهر ا    ان نشان    يشوای باب ين باب و پ    ين چند سال ازل جانش      يا

. فرستاديران م ينوشت و به ا    يم» لوحها«نه  ين زم يدر ا . من باشم يب ا يده ها دور مانده از گزند و آس          يگاهم از د  يجا
 .ستيهای باب ني ولی به اندازه غلطی و خنکی عرب،ز غلط و خنکين نيهای ايعرب

 

 
 با چند تن ديگر) ي امينحاج(يكي از سردستگان بهائي 
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ولی . نمودنديستادگی م يرفتند و ا  يپذين دعوی بهاء را نم    ياری از سران بابی ا    يای ازل و بس   يحيرزا  يداست که م  يپ
توانستند آبروی  يداد و در دو سو تا م        يانه کشاکشها رخ م    ينرو در م  ياز ا . کرديبهاء پروا ننموده کار خود را دنبال م         

رزا يم. خواست بمن زهر خوراند و بکشد      يی م يحيرزا  يم: گفتيبهاء م . بستنديگر م يبهمددروغها  . ختنديريگر م يکدي
کار يروان از پ  يپ. خواندنديم» مباهله«گر را به     يکديدو برادر   . داشتين آهنگ را بهاء درباره من م        يا: گفتيی م يحي

 .دنديگردانيز ناآسوده ميستاده مردم را نيبازنا

روان يکی با پ  يد، و دادگاه رأی داد که هر      يروانشان را بدادگاه کشان   يزل و بهاء و پ    نها، دولت عثمانی ا   يجه ا يدر نت 
ی را با خاندان و     يحيرزا  ين بود م  يا. زندگی کنند » قلعه بند «گری فرستاده شوند که در آنجا بحال         يخود بجای دور د   

روانش به عکا روانه      ين و پ   بهاء را با خاندا     . ره قبرس که آنزمان در دست عثمانی بود فرستادند              يروانش بجز يپ
روان بهاء  يده، پ يده گرد ينام» ازلی«بودند  يان م يروان ازل که همان باب    يپ. نجا دو برادر از هم جدا شدند      ياز ا . دنديگردان
 .دا کردنديپ» یيبها«ن ينام نو

دنشان بآنجا  يکی از داستانها که در همان ماه نخست رس         يست و   يزيم) در سربازخانه (» قلعه بند «بهاء در عکا در     
ان چون ازل و بهاء را از ادرنه بقبرس         يچگونگی آنکه عثمان  . ان بود ئيان با دست بها   يرخ داد، کشته شدن سه تن از ازل       

چون دشمنی دو   . دنديان را همراه بهاء گردان     يان را همراه ازل و چهار تن از ازل          ئيفرستادند، چهار تن از بها     يو عکا م  
چهار تن ازلی که همراه بهاء خواستندی       . گر وا دارند  يکديخواستند بجاسوسی درباره    دانستند،  يگر م يدسته را با همد   

رزا رضا قلی   يگری م يرزا آقاخان کج کاله، و د      يگری م يو د ) اران باب ياز  (د محمد اسپهانی    يکی حاجی س  يرفت،  
ن گفته شد که    يشت و چن  ش از روانه شدن در ادرنه درگذ       يرزا نصراهللا پ  يم. بودنديرزا نصراهللا م  يگری م يتفرشی، و د  

ر يان با خنجر و شمش     ئيک شبی چند تن از بها       يتا  . بودندياما آن سه تن تا عکا همراه بهاء م           . ان زهرش دادند  ئيبها
کی از  ين  يا. بوديان م يختند و هر سه را کشتند و تا چندی بهاء گرفتار بازپرس و بازخواست از سوی عثمان                 يبسرشان ر 
 .شمارنديان مئيی است که از بهايهايآدمکش

گرفت و  يخواند و روزه م   يرا نماز م  يز. داديی نشان م  يک مسلمان پا برجا   يراه رفته، خود را     » هيتق«بهاء در عکا با     
شان يده برا يران نبر يان ا ئينحال رشته خود را با بها      يو با ا  . گزاشتينه م ي سنی نماز آد    مبمسجد رفته در پشت سر اما      

نه يداشت ولی کم کم از آن زم      يم»  اللهی هظهريمن  «م او نخست دعوی     يچنانکه گفت . داديفرستاد و دستورها م   يلوحها م 
  مرد. کرديز م يی ن ي خدا   دعوی ان  گريان و د   يوه صوف يد، بش يناميخته از خدا م    يک برانگ يگذشته خود را نه تنها        

 شهری بشهری برده    ان از يکرد، و گاهی با دست عثمان      يدرمانده ای که گاهی از ترس جان باورهای خود را انکار م             
ه يوزن و قاف  يرش شده شعرهای پوچ ب    يبانگيز هوس گر  ينحال گاهی ن  يبا ا . زديی دم م  يافته از خدا  يدان  يشد، ناگهان م  يم
 :سروديم

 .از باغ الهی با سدره ناری آن تازه غالم آمد هی هی هذا جذب الهی هذا خلع رحمانی هذا قمص ربانی

ش يک پ يان ن يان باب يرزا عباس کارش در م     يخودش و پسر بزرگترش م     رکی  ياری و ز  يه هوش ينحال در سا  يبا ا 
 .ديرون گردانيدان بيی و هواداران او را از ميحيرزا يرگاهی نگذشت که ميرفت و ديم
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رزا هادی دولت آبادی    يجی م اران ح يدر ا . ديده گرد يره قبرس رفت آوازش بر     يی چون بجز  يحيرزا  يچاره م يب
ز با خاموشی و آرامی     يروانش ن يپ. داشتهيار کم م  يی بهمبستگی بس  يحيرزا  يداست که با م   ين پ يبوده ولی چن  ينده او م  ينما
کبار گمنام و خاموشند و     يز ب ياکنون ن . شديده نم يبود از آنان د   يدار م يان پد ئيستند و آن تندی و گرمی که از بها         يزيم

 .ش خود را فراموش کرده انديشتری از آنها کيهمانا ب

کی از کتابهای او که بجای قرآن         ي. کرديست و کارهای خود را دنبال م        يزي در عکا م    ست و چند سال    يبهاء ب 
ی را  يز از نوشته های او در دست باشد جمله ها         ياست و برای آنکه نمونه ای ن      » اقدس«سازی کرده بنام    ه  نوشته و مانند  

 :ميآورين ميياز آن کتاب در پا

 تعرفون لو ال المفتاح لکان مکنونا فی ازل االزال لو انتم توقنون             نون لو انتم  كقل قد جعل اهللا مفتاح الکنزحبی الم      
ثبت کل  يقل هذه المطلع الوحی و مشرق االشراف الذی به اشرقت االفاق لو انتم تعلمون قل هذا القضاء المثبت و به                       

 لکم بعدا   اديروز ع ي الن ا ما معدودات و جعلنا     يام ا يکم الص يا قلم االنشاء قد کتبنا عل      يقل  ا قلم اال علی      يقضاء محتوم   
ام الزائده عن الشهور    يان من افق الکتاب من لدن مالک المبدء والمآب و اجعل اال             يکمالها کذلک اضائت شمس الب    

نبغی ال هل البهاء ان     ي. الشهور ام لذا ما تحددت بحدود السنه و      يالی و اال  ين الل يام انا جعلناها مظاهر الهاء ب     يقبل شهر الص  
 .مجدن ربهم بالفرح واالنبساطيسبحن ويکبرن و يهللن و ين و يی القربی ثم الفقراء و المساکوسهم و ذها انفيطعموا في

بافد و  يدانسته که غلط م   ينحال بهاء چون م   يبا ا . د بابست يهای س ينها کم غلط تر از بافندگ     يشود ا يده م يچنانکه د 
 :ديگوين مينست پاسخ داده چنيرادها خواهند گرفت، ايان ايمال

وزن ما عند   ين الخلق قد  يالعلوم انه لقسطاس الحق ب     ا معشر العلماء التزنوا کتاب اهللا بما عندکم من القواعد و          يقل  
 .االمم بهذا القسطاس االعظم و انه بنفسه لو انتم تعلمون

ن يد قاعده های صرف و نحو را با ا        يد با قاعده های صرف و نحو سنجند بلکه با         ين نوشته های مرا نبا    يا: ديگويم
د آن  يسم شما با  ينويدانم و غلط م   يش آنست که من چون عربی را درست نم         ين سخن معنا  يا. نوشته های من بسنجند   

ش آنست که هر    يمعنا: ميد، بهتر گو  يسيز غلط نو  يد و شما ن   يی را که برای درست نوشتن هست کنار گزار         يقاعده ها 
 .داديباب درباره غلطهای خود م ديست که سيخن همان پاسيا. ديريراد بگيد ايشما نبا. غلطی گفتم گفته ام
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 : عبدالبهاء-۹
ولی . رزا عباس که عبدالبهاء شناخته شده جای او را گرفت           يپس ازو پسرش م   .  درگذشت ۱۳۱۲بهاء در سال    

ان ياری در م   يز کشاکش بس   يگزاشت و درباره ارث ن      ينی او نم   يرزا محمدعلی گردن بجانش    يگرش م يچون برادر د   
کرشته يخت و   يگر را ر  يکی تا توانست آبروی آن د       يز هر ينجا ن يدر ا . ش آمد يکار دو برادر پ    يگر پ يبود، بار د  يم

 .رونستيان آمد که از سخن ما بيها بميدشمن
 
 

 
 عبدالبهاء

 



 ...............................................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  بهائيگري

 

٤٣  

نوشت، و  يفرستاد و کتابها م    يز لوحها م  ين ن يا. روان پرداخت يبهرحال عبدالبهاء جای بهاء را گرفته براه بردن پ          
 :آورمين مييکی از لوحهای او را که بفارسی نوشته در پايز در دست باشد، ين نيرای آنکه نمونه ای از نوشته های اب

  

 هن البهاء االبهی هواهللايهم و عليبادکوبه احبای الهی و اماء رحمن عل
اب رس  عا تابع رود ارس است که در قرآن اصح        يا جم يای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقاز        

م مبعوث شدند و عالم انسانی را بنفحات         يم که خبرشان منقطع شده در آن اقل        ياء در زمان قد   ير شده جمعی از انب    يتعب
ق سرگون و در آنجا مسجون گشتند       ير حضرت اعلی روحی فداه بچهر     ين در زمان اخ   يرحمانی معطر نمودند و همچن    

 :ن غزل را گفتيد و ايحه بمشامش رسيرازی رايحافظ ش

 ن کن نفسي بوسه زن بر خاک آن وادی و مشگ            ی صبا گر بگذری بر ساحل رود ارسا

ات يث و روا  يفرمودند و کوه قاف که در احاد       ير و حرکت م   يز مدتی در آن صفحات س      يو حضرت زردشت ن   
د چنان است   يا ام مرغ است و النه عنقای شرق لذ      يانه س يان را اعتقاد چنانست که آش     يرانين قفقاز است و ا    يمذکور هم 

د الحمدهللا  يانه نما يع ربانی در قفقاز النه و آش      يس در شرق و غرب منتشر نموده و آن امر بد          ين عنقا که شهر تقد    يکه ا 
م الهی به کل مهربان و در امراهللا         يف آشتی داشتند و بموجب تعال     يع طوا ين سالهای جنگ با جم    ياحبای بادکوبه در ا   

د مانند نهنگ بخروشند و تالفی       يمحبت الهی سرمست و مدهوش بودند حال با         جوش و خروش داشتند و از باده          
ت چنان قلوب را    يم را به اهتزاز و حرکت آرند تا نوران         يند و بآهنگ مستانه و ترانه عاشقانه آن اقل         يسالهای جنگ نما  

زند و در الفت و     ياميگر ب يکديف با   يع طوا يگانگی زائل گردد و جم    يگانگی بتابد و ظلمات ب    يد که اشعه    يروشن نما 
کن يکم و عل  يند و عل  يز به اهتزاز و حرکت آ      يزند که ممالک مجاوره ن    يزند و شور و ولعی انگ      يمحبت قند و شکر ر    

 . عبدالبهاء عباس۱۹۱۹البهاء االبهی تموز 

ز از  يش ن يگر لوحها و کتابها   يد. د برد يه دانش او توان    ينجا پی بما  ين از لوحهای بنام عبدالبهاست و شما از ا          يا
 . هاستين بافندگيهم

ز آزادی  يرفت و به او ن    يداشت و چون دولت عثمانی مشروطه را پذ       يعبدالبهاء سی و چند سال پی کار خود را م         
 . بدرود زندگی گفت۱۳۴۰کا کرد و در سال يهمچنان سفری بآمر.  سفری بمصر و اروپا کرد۱۳۲۸داده شد در سال 
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 : شوقی افندی-۱۰
ان آمد و   ين هنگام باز سخنانی بم     يدر ا . ش را گرفت  يگ عبدالبهاء نوه دختری او شوقی افندی جا         پس از مر  

ستی پس  يبا» ...نا االکبر بعد اال عظم    يقدا صطف «: ديگويرا از روی گفته بهاء در کتاب اقدس که م         يز. کسانی بازگشتند 
دن يد برپا گردان  يآنگاه عبدالبهاء نو  .  برسد »ن اکبر صغ«رزا محمدعلی   يبود نوبت بم  يم» غصن اعظم «از عبدالبهاء که    

دار ي شوقی در جای او پا      ،ت کرده بود  يولی چون عبدالبهاء وص    . بوديه گفتگو م  ينها ما يز داده بود، ا    ين» ت العدل يب«
 .ز هستيد و اکنون نيگرد

ن در دست باشد،    يابرد و برای آنکه نمونه ای هم از نوشته های           يروان را راه م   يفرستد و پ  يز لوحها م  ين شوقی ن  يا
 :آورمين مييران فرستاده و نسخه ای از آن در دست منست در پايش به ايلوحی را که دو سال پ

 ـ ٣۸ و   ۲۷ و   ۶می آن امنای الهی مورخه      يض تقد يد اهللا رکانه عرا   يران ش يان ا ئيطهران محفل مقدس روحانی بها    
مر اهللا ارواحنا فداه و اصل و مطالب معروضه با            بساحت اقدس مبارک حضرت ولی ا       ۱۳۲۱ ماه   ۳ ـ ۲۳ و   ۲۱ ماه و    ۲

س ينامهای گرامی اعضای محترمه موقره منتخبه کامال در محضر اطهر انور معلوم و به لحاظ مکرم فائز فرمودند بنو                     
م يران گشته و دشمنان قديی در ارض اقدس و مهد امراهللا در ا        يمه متوجه قلب جامعه بها    ين سنه که مخاطرات عظ    يدر ا 

ئت ياران الهی علی الخصوص ه    ي .جاد اختالف و فسادند   يد انقالب و ا   يد در داخل و خارج مستعد هجوم و تول        يو جد 
ت و خلوص و انقطاع و اتحاد و        يد با کمال جد   يه با يعت مقدسه اله  يان و حارسان شر   يدگان جامعه و حام   يمنتخبه برگز 

ره يل بآنچه علت استحکام اساس و توسعه دا       ي و عد  ريی بی مثل و حکمت و متانتی بی نظ        تن و شجاع  ياتفاق و عزمی مت   
ند و از هبوب     يده را مقاومت نما    يند صرصر امتحانات متتابعه شد      يام نما ي ق اال و نهار   يو ارتفاع شأن جامعه است ل       

د ين بدان ين مب يقيبه  . وس و متزلزل نگردند   ين و مأ  يشان و اندوهگ  يه در داخل و خارج پر     ياء متوال يا و رزا  يعواصف بال 
ل و ملل عظمت امراهللا به اسباب        يان دول و امم و قبا      يه در بحبوحه انقالب و اضطراب و اغتشاش و اعتراض و طغ             ک
نش کامال ثابت و آشکار گردد و          يت و غلبه روح نازن      يد و قهار   يبه بغته جلوه نما    ير منتظره عج   يل غ يه و وسا   يبيغ

را جمال الهی حامی    يان مکشوف و مبرهن گردد ز     يلمروانش بر عا  يه و متانت اساس و علو منزلت جامعه پ        يوحدت اصل 
ه از  يده و سنه آت   ين سنه جد  يان ظلم و عدوان هر چند ا       ياران راستان است و هادم بن      يعدل است و ناصر حق حافظ        

د و  يجش در قرن ثانی ظهور نما     يع هولناکش از مبادی محسوب نتا     يی محسوب ولی وقا   يره قرن اول دور بها    ين اخ يسن
ب راجع  يوم المر يق لهم وال مثالهم فی هذا ال        يليند نه در مبادی هذا ما         يج نظر نما  يد در نتا  ياران با ي .ديچهره گشا 

ان امه اهللا   يفيی اشتهاردی و جناب عف     يز جناب حاجی آقا صفا     يض مرسله از طرف محفل مقدس روحانی تبر         يبعرا
نی و امه اهللا فاطمه     يو جناب آقا محمد علی مع     ه ملکه توسلی    يه خانم تاج صفوی امه اهللا علو      يی علو يوايم ش نه خا يقدس

ب و اصل و جواب      ين مکات يدی سنگسری فرمودند ا    يضه جناب آقای علی اصغر رش       ينی سنگسری و عر    يخانم مع 
س الغاء تعرفه جاعز    يی فرمودند بنو  يه تعرفه رسمی بها   يحده مرقوم و ارسال خواهد شد در خصوص قض          يک عل يهر

ند تهاون و ين و مومنات را کامال در محل محفل ثبت نما  يت اسماء مومن  يمال دقت و جد   د با ک  يه با يولی محافل روحان  
ئت محفل  يد دستور کامل از طرف ه      يده رخ نما  ياالّ امور جامعه مغشوش گردد و مشکالت جد          ز نه و  يمسامحه جا 

می امه اهللا   يقدن خصوص صادر گردد ت     يد در ا  يه با يملی روحانی بمراکز تابعه علی الخصوص مراکز قسمتهای امر          
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مان مرحوم سه طغری لوح مبارک جمال اقدس ابهی جل شانه اال علی و                يه حضرت حاجی ا   يی صب يه خانم فدا  يقدس
ن الواح مقدسه سالما بارض     يس ا يهفده طغری الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه االطهر فدا فرمودند بنو            

گر فرمودند در حق     يحفظه آثار در خود مقام اعلی محفوظ و د            ادگار در م   يم کننده ب   ياقدس و اصل و بنام تقد       
ا ين کاظم زاده از اعماق قلب علو درجات و مقامات مقدسه عل            يمی و عالء الد   يب اهللا صم  ين الی اهللا آقا حب    يمتصاعد

ن و  يصند و بآنچه آمال مخل    يی مقر و مأوی جو    يايم تا در بحر انوار مستغرق گردند و در جوار رحمت کبر           ياستدعا نما 
نان دهند حسب االمر    ين عبد تسلی و اطم     ين آنان را از قبل ا      ين است در ملکوت ابهی فائز و نائل شوند منتسب           يمقرب

 .د بنده آستانش شوقیين مالحظه گردين زي نورالد۱۹۴۲ ـ جوالی ۲۱ ـ ۹۹د فی الشهر الکلمات يمبارک مرقوم گرد

چون خواست ما داستان     ) یين بها يد: فته خودشان ا بگ ي(ی  يش بها يش ک يدايخچه کوتاهی از پ    ينست تار يا
 .ميگر نپرداختيبود، بداستان جنگها و رخدادهای دين ميا ديش يش خود کيدايپ

 
 

 
گويا اينان در زنجان گرفتار . چهارتن از بهائيانند كه نامهاشان نوشته شده

ورقا از شناختگان بهائيان بوده كه كشته شده و اكنون گور او . بوده اند
 .از حاجي ايمان نيز در لوح شوقي افندي نام برده شده. امزاده گرديدهام

  
 
 
 



 
 ..ی توان شمردئش بهايرادهای بزرگی که بکيا

 
ولی ما چون   . راد است يش از سر تا پا ا       ين ک يا: د گفت يبلکه با . اری توان شمرد  يرادهای بس يی ا يش بها يبک 

 .م پرداختيراد بزرگی نخواهيز بچند اده جيبکوتاهی کوشنيز نجا يم در ايداريفرصت کم م

گری، و آن بروی     يش بروی باب   ين ک ينمعنی ا يبا. ده شد، پندار بر پندار است       يش چنانکه د   ين ک ي ا :نخست
 .دارديه ای جز پندار نمينها پايگری نهاده شده و همه ايگری و مهديعيگری، و آن بروی شيخيش

م يمن آن مهد  : د باب گفته  يس. باب آمدنش را آگاهی داده     ديکه س  » اللهم هظهري من «من آن : د بهاءاهللا گفته  ينيبب
 .ی آنرا معنی کردهيخ احسايدند و شيوسيبيان ميعيکه ش

 :آورمين را مييده، فهرست پايی خوابيش بهايشه کيی در ريک دانسته شود چه پندارهايبرای آنکه ن

 .»ده شوديد از سوی خدا برگزيا امام بايفه يلخ«: ن گفتهيگری بوده چنيعيادگزار شيامام جعفر الصادق که بن  )۱

 .ن دعوی را کرده انديگری ايکی پس از ديز ينانش نيجانش. »دهيمرا خدا برگز«: ن گفتهيهم او چن  )٢

داشته، عثمان  يرون نم ين پنجم جعفر بن محمد بوده چون مرده و فرزندی در ب            يامام حسن العسکری که جانش      )٣
 .»باشدياو را فرزندی هست که نهانست و او امام م«: ن گفتهيد نامی چنيبن سع

ز آمده و   يان مسلمانان ن  يبوده که سپس بم   يان م يرانيان جهودان و ا   يگری از باستان زمان در م      يکداستان مهد ي  )٤
 .»کی خواهد آوردين خواهد برخاست و جهان را بنييرون از آيی بيرويک نينده با يکسی در آ«: گفته اندين ميآنان چن

 نرويکه ب يز هست و روز   يدا مهدی ن  يآن امام ناپ  «: ن گفته يی نموده و چن   يز سودجو ين ن يد از ا  يعثمان بن سع    )٥
 .»ديکی خواهد رسانيده جهان را بنير کشيد شمشيآ

ل يست، بتأو يدا باورکردنی ن  يده هزارسال زندگی امام ناپ     يی پس از هزارسال برخاسته و چون د         يخ احسا يش  )٦
 .»گری خواهد آمديک کالبد ديدار است و در يدا مرده است ولی گوهر او پايآن امام ناپ«: فتهن گيپرداخته و چن

من امام زمانم و آن گوهر در کالبد من         «: ن گفته يخ احمد را گرفته و چن     يد باب برخاسته و همان سخن ش      يس  )٧
 .»باشديم

من (کی را که بزرگتر از منست        يی خدا   زمان ريپس از د  «: ن گفته يگر گزافه های خود چن    يان د يهم او در م     )٨
 .»د خواهد آورديپد)  اهللاهظهري

 .»باشمي اهللا من مهظهريا من يآن کس بزرگتر «: ن گفتهيچن بهاء اندکی پس از باب برخاسته و    )٩

د، و راستی   ياد خواهد گرد  يی بی بن  يش بها يکی پوچ باشد، ک    يز است که بروی هم آمده که اگر            ينها نه چ  يا
 .باشديش پندار بر پندار مين کيا: مييگوينست ميا. پاستي پوچ و ب تاه هر نهآنست ک

گری سخن  ينجا تنها از مهد   يدر ا . ميگری سخن رانده ا   يعين کتاب و در کتاب ش     ين پندارها در ا   ي از برخی از ا     ما
 .م رانديخواه
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نکه يگذشته از ا  ) کی آورد ين را بن  زد و جها  يبرخ» خارق العاده «ن  ييرون از آ  يروی ب ينکه کسی با ن   يا ا ي(گری  يمهد
ن گردش  ييبا آ : ميا بهتر گو  ي(ن خدا   ييانست، خود با آ    يرانيآورده جهودان و ا     ديم پد يپاست و چنانکه گفت    يپندار ب 
 .باشديناسازگار م) جهان

ن گردش  ييد هرکسی بداند و بشناسد آ       يی که با   يزهايکی از چ   يم  يگری بارها گفته ا    يچنانکه در جاهای د    
ن دل نبندد   ييرون از آ  يزهای ب ين را بداند و بشناسد تا بچ      يد هرکسی ا  يبا. باشدين م يه بزرگی از د   ين خود پا  يا. جهانست

 .ب نخورديو فر

 :باشدين جهان مييرون از آيگری از دو راه بيمهد

 از  رونيی که ب  ين جهان خواهد آمد و بکارها      ييرون از آ  يی ب يرويک ن يپندارند مهدی با    ينراه که م  ينخست از ا  
 .گرانست خواهد برخاستيی ديتوانا

 .ها را از جهان خواهد برانداختيشه بديد و ريگر خواهد گردانيکبار ديد جهان را بنپندارينراه که ميدوم از ا

ی مردمان  يآری، خدا هرگاه که خواهد و هرکه را خواهد براهنما           . ستينها هر دو پندار است و هر دو نشدن          يا
ها ينست که با گمراه   يکاری که او خواهد کرد ا     . از نخواهد داشت  ين ن يي از آ  نرويی ب يبکارهاولی آن راهنما    . زديبرانگ

ک راه راستی برای زندگانی نشان دهد و         ي خردها را بتکان آورد و        ،غهايدن آم يها نبرد کند و با روشن گردان       يو نادان 
ز ينده ن ين بوده است و در آ      يکنون ا ی خواهد کرد، تا   يک راهنمای خدا  ينست آنکه   يا. ش برد يجهان را چند گامی پ    

 .پا و دور از خرد استيپندارند همه بيش ميزی را که درباره مهدی و کارهايآن چ. ن خواهد بوديا

ان رو بسوی بهتری    يشرفت و آدم  يدا شده اند زندگانی رو بپ     ين پ يکه در روی زم   يان از روز  يز آدم يکی ن يدرباره ن 
شرفت تاکنون گام   ين پ يکه هست ا  يزيچ. ستيان ن يشرفت آدم ين پ يشود جز ا  يمگری که گفته    يا شهر يتمدن  . داشته اند 

راسته گردد و برای برخورداری     يها پ ينده آنست که از بد    يآدمی شا . ن خواهد بود  يز چن ينده ن يبگام بوده است و در آ      
 .دگری پنداشته انينراه نه آنست که هواداران مهديولی ا. ش و خرسندی راهی باز استيدرست از آسا

ک نباشند، ولی   يکی را نشناسند و خود ن     يخواهند راه کوشش بن   يند که م  يگری کسان يهواداران مهد : د گفت يبايم
ش از همه   ين پندار ب  يد گفت ا  يبايم. کی آورد يک راه پنداری بن   يدا شود و جهان را از       يروهای پنداری پ  يک کسی با ن   ي
 .باشديجه سست نهادی و تنبلی مينت

ن يگری هم ئيگری و بها  يه باب يم پا يديراد است و چنانکه د     يست که از هر سو جای ا        يرگری پندا يبهرحال مهد 
 .باشديم

» در«انست سخن رانده و خود را       يعيباب در همه جا از محمد بن الحسن العسگری که مهدی ش            ديشگفتر آنکه س  
» قائم«سته، خواستش جز همان     ز که بدعوی قائمی برخا    يسپس ن . دن آن امام رانده   يکجا سخن از د   يبلکه در   . دهياو نام 

ار يز بس يک چ ين  يا. ان آورده يعيثهای ش يل از حد  يو در همه جا دل    ) خ احمد کرده بود   يلی که ش  ياز روی تأو  (بوده  ينم
 .ستيآشکار

شه يرفته و بودن فرزند حسن عسکری را از ر        يان را نپذ  يعيده، مهدی ش  يگر گردان يان سخن د  ئينحال بتازگی بها  يبا ا 
نه ين زم يده، در آغاز آن در ا      يخی با دستور عبدالبهاء نوشته و بچاپ رسان        ين آواره که تار   يعبدالحس. شمارنديدروغ م 
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بوده، ولی مهدی که     يباب م  ديزد و آن س    يستی برخ يک مهدی با  يده که   يجه رس ين نت يبسخن درازی پرداخته و به ا      
 .باشديدارند جز دروغ نميداشتند و ميان باور ميعيش

ن را  ي چشده که خود آن مهدی ا       ..!بوده؟يباب از چه راه م      ديس آن همه گفته های س      جای پرسش است که پ     
 . رفتيگری تواند پذيی هر زمان رنگ ديش بهايست که چگونه کيک نمونه اين ي ا..!د؟يفهميده و شما اکنون مينفهم

ن يد«م  يا گفته ا  گر باره يچنانکه در جاهای د    . رون و با آن ناسازگار است      ين ب يی از معنی د    يش بها ي ک :دوم
 . باشدين مين ايمعنی راست د. »ن خرد استييستن بآيشناختن جهان و معنی زندگانی و ز

ی در کناره زندگانی و دستگاهی برای         يزهاين را چ  يشها د يروان ک يپ. ن معنی را نشناخته اند     يشها ا يولی در ک  
و نشان دادن   ) فرزند خدا (ح  يدن مس ينن دستگاهی برای شناسا    يان د يحيمثال در نزد مس    . شناسنديگری م يخواست د 

ان، يعيدر نزد ش  . ندياد او ز  يشه با   يح گردن گزارند و هم    يند که بفرزند خدا بودن مس      ينداران کسان يگاه اوست و د   يجا
اد آنان  يشان و ب  ياوران خدا شناختن ا    يو  ) گرامی داشتگان خدا  (ن دستگاهی برای بزرگ داشتن چهارده معصوم          يد

 .باشديپرداختن م

گری برای بزرگ   يعيا ش يگری  يحينست دستگاهی همچون دستگاه مس    ين را به همان معنی دانسته و ا        يز د يهاء ن ب
ش از همه   يد ب يش را بخوان  يشما چون نوشته ها    . د آورده يگاه بلندی باز کردن برای خود پد        يدن خود و جا    يگردان
) بودهيکه خدای کوچک م   (ان او را    يالخورد که چرا مردم و م     يکند و افسوس م   يم» شأن و عظمت خودش   «ش از   يستا
 :ديگويدر اقدسش  م. شناسندينم

 .ليتی النکم ما عرفتم الذی دعوتموه فی العشی و االشراق و فی کل اصين عنايکم عيتبکی عل

 .»ديمروز خوانده بوديد کسی را که در شام و بامداد و نيرا نشناختيز. ديگريپروای من بشما م«: معنی آنکه

ست پرداختن بجهان و زندگانی و باز نمودن             يا خدای کوچک آنچه ن       يغمبر بزرگ    ين پ يادر گفته های      
 .د کرديدا نخواهيدانسته اند و گفته، پيشما در سراسر نوشته های او سخنی را که مردم نم. غهاستيآم

د صاف  شرفت خو يهای زمان و برانداختن آنهاست که راه را برای پ          ين نبرد با گمراه   يکی از کارهای بزرگ د    ي
نها بوده که يگری و مانند ايگری و فلسفه و خراباتيگری و علی الله يخيگری و ش  يعيهای زمان بهاء اهللا ش    يگمراه. گرداند

ها را در هم     ين گمراه يد، او ا  ياگر راستی را بخواه    . ک نپرداخته بجای خود که از همه آنها سود جسته            يچيهه  او ب 
غمبر يشمارده و درباره پ   يا نم يه ای با  يختگی ما يا برانگ يی  يمرد برای راهنما  نيا. د آورده ين پد يک گمراهی نو  يخته و   يآم

ش از  يز ب ينست برای خود ن   يا. ه ها را ساخته و مردم را بسرش گرد آورده          يپنداشته که برخاسته و آن آ     ين م ياسالم چن 
. شماردهين را بس م   يهم. ببافده های او    يی همچون آ  يه ها يد آورد و آ   يشمارده که در برابر قرآن کتابی پد      يا نم ين با يا
 ..!د؟يريپذيی نميچرا مرا بخدا!.. د؟يآورينم» مانيا«آورد که چرا بمن ياپی فشار مين است پيا

ی برخاست و راز کار او نبرد با بت پرستی و کوشش  يه خدا يک ما يغمبر اسالم با    يدانسته که پ  ين نم ياز ناآگاهی ا  
ش نرفتی و سودی    يی کاری پ  يه سرا يوگرنه از تنها آ   . بودي زندگانی م   یغهاينمودن آم  ببرانداختن آن گمراهی و باز     

 .برنخاستی
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را » اقدس«نمعنی که در برابر قرآن      يبا. گری بماننده سازی پرداخته   يعينست که بهاء در برابر ش     يز شگفت ا  يک چ ي
گری انداخته، در برابر گنبدها که      يه د يد آورده، نماز و روزه را برو      يا بغداد را پد   ي» رازيخانه ش «رابر مکه   بگزارده، در   
ساخته، همچون آنان دعاهای     » ارتنامهيز«ان  يعيده، همچون ش  يگردان» ارتگاهيز«انست، گور خود را      يعيپرستشگاه ش 

بآن . د آورد يگری پد يعيک دستگاهی همچون ش    يده که    ياز هرباره بآن کوش    . د آورده يدرازی برای خواندن پد    
 .ديفزايهای کهن بيراهنی بگميک گمراهی نويده که يکوش

م جمال  ينشر تعال «چاره دردهای جهان را جز      . ن بهاء اهللا جهان را خواهد گرفت      يدمندند که د  يان ام ئينحال بها يبا ا 
ن سخنانی که شما    يا«: نديگويند و با من گفتگو کرده م      يآيده ام، م  يز شگفتر آنکه بارها د    يک چ ي. شمارندينم» مبارک

مثال من درباره   «: کی گفتم يروزی ب . نديگوين بزرگی را بروی من م     يدروغ به ا  . » گفته د همه را جمال مبارک    ييگويم
بودن آنها را   و  لهای استوار معنی خرد و روان        يستاده با دل  ياری گفته و در برابر فلسفه مادی ا        يا روان سخنان بس   يخرد  

 .دييداشت بخاموشی گراي چون پاسخی نم.»..!ن باره سخنانی گفته؟يا بهاء اهللا در ايآ. بازنموده ام

ن ين باره چن  يدر آغاز اقدسش در ا     . ست که بروی خود گزارده     ييار زشت بهاء اهللا نام خدا      يک کار بس  ي :سوم
 :ديگويم

ه و مطلع امره الذی کان مقام نفسه فی عالم االمر و الخلق من فاز يان اول ما کتب اهللا علی العباد عرفان مشرق و ح     
 .ی بکل االعمال أتذی منع انه من اهل الضالل و لور و اليبه قد فاز بکل الخ

) وحی(ده شناختن منست که از سوی او فرهش            يا  گردان  يخدا ببندگان خود با     زی که   ينخست چ  : ديگويم
 .ن خدا بوده اميدن آن جانشي و در گردان دن جهانيآورده ام و در آفر

چنانکه . بودهيگری م يخيگری و ش  يعيهای ش ياشته نادان شرمی واد ين ب يداست که آنچه بهاء را به ا      ين جمله ها پ   ياز ا 
خ احمد در   يش. پندارندياوران خدا م  يشان را دست اندر کارهای جهان و         يو بستگان ا  » چهارده معصوم «ان  يعيگفتم ش 

دهند، رشته  يده اند، روزی را بمردم آنان م       يجهان را امامان آفر   : ديگويگری برداشته، آشکاره م   يک گام د  ين باره   يا
سته از اغمبر بزرگی شناخته، نخويبرخاسته و خود را پ»  اللهیهظهريمن «بهاء که بدعوی    . شانستيمه کارها در دست ا    ه

 . جهان بوده ام دنين خدا در آفريمن جانش: ديگوينست نام خدا بخود بسته ميا. امامان پستر ماند و پست تر باشد

ربوده و بخود   يده، م يديگران م يبوده و هرچه در د    يازی نم نمرد جز در پی ماننده س     يست که چگونه ا   ين نمونه ا  يا
چنانکه بارها  . دانستهي نافهمی معنی خدا و راز خدا شناسی را نم             ناآگاهی و   که چگونه از   ست  ين نمونه ا  يا. بستهيم

م ينيبيم. ن گردش از خود او نتواند بود       يگردد، ولی ا  ين جهان م  يم ا ينيبيم، داستان خداشناسی آنست که ما م       يگفته ا 
ن جهان را گرداننده ای هست و        يا: مييگويده م ينها را د  يا. رونديار م يند و بی اخت   يآيار م ين جهان بی اخت   يان به ا  يآدم
پس چه  . نستيم ا يداشته بهستی خدا خستوان  باش       آنچه ما را وا   . باشدين جهان آورنده و برنده ای م       يان را به ا   يآدم

 .د منميداريآن خدا که شما باور م: دي سر برآورد و بگوانيکی از آن آدمياندازه خنک است که 

کرد، ينعلی درمانده که در تهران از ترس جان بابی بودن خود را انکار م                 يرزاحسيچه اندازه خنک است که م      
ی و  يحيرزا  يچه اندازه خنک است که بهاء در ادرنه از دست م              . ده ام ين جهان را من آفر     يم و ا   يد من خدا   يبگو
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کبار آنها را    يخواند، ب يم» مباهله«روان او را به       يخواست ببرادرش زهر خوراند و گاه پ         يگنا افتاده گاه م    روانش بتن يپ
 .رشته کارهای جهان در دست منست: ديفراموش کند و آواز برآورده بگو

 ی که جعفر بن محمد    ي در جا  ..!جه رسد ين نت يستی به ا  يگری باز شده بود با    يعيی که در ش   يآری، آن در گزافگو   
اوران خدا  يان پر و بال بآن داده مردگانی را            يعي، و ش  »دهيخدا ما را از آب و گل واالتری آفر           «: ديند و بگو   يبنش

خواند، جای شگفت   » شوندهای چهارگانه «ه فلسفی دهد و امامان را       ين افسانه رو  يخ احمدی برخاسته به ا    يشناسند، و ش  
جبروت و ملکوت و    «ش از   يخدا نامد و در سراسر اقدسش ستا       ن گستاخی خود را      يزد و با ا   ينبوده که بهاء هم برخ     

 .ديخود سرا» تيقدرت و عنا

نقطه اولی، رب   «دهند، مثال باب را      يباب و ببهاء و عبدالبهاء م       ديان بس ئيست که بها  ييزهای شگفت لقبها  ياز چ 
غصن اهللا االعظم، سر اهللا     «را  و عبدالبهاء   » جمال اقدس ابهی، جل ذکره االعلی     «و بهاء را    » اعلی، جل اسمائه الحسنی   

 .رساننديی ميگاه خداينها را بجايد همه ايک نگرياگر ن. کنندياد مينها يو مانند ا» االکرم، روحنا لعظمته الفداء

لی نداشته و زورش جز        ياورده و راستی آنست که دل        يلی ن يغمبری خود دل   ينعلی برای پ   يرزاحسي م :چهارم
ستی ينهم با يا. ش برده بود  يه ها کار خود را پ     يغمبر اسالم با سرودن آ    ي در پندار او پ    ميچنانکه گفت . دهيرسيببافندگی نم 

 .بودياز نميگری نيل ديد و بدليه سرايآ

سد، در  يل نو ين خواسته که کتابی با دل     يبوده و چن  يان دانشمندی م  ئيان بها يگانی که در م   يرزا ابوالفضل گلپا  يولی م 
 .افتهيلی نيرا دلي ز،نه بدشواری افتادهين زميا

غمبر اسالم داستانهای   يشماردندی و از پ   ) معجزه(خته را کارهای نتوانستنی     يک برانگ يی  يمسلمانان نشان راستگو  
 سخن گفتن با سوسمار، شتر در آوردن از            ،دن ماه يم گردان ياز دو ن  . نگونه ساخته در کتابها نوشته اند       ياری از ا  يبس

ی از بهاء که هنوز زنده       لو. د پس از فرو رفتنش     يدن خورش يباز گردان ان انگشتان،   يدن از م  يسنگ، آب روان گردان    
رزا ابوالفضل هوش خود    ينرو م ياز ا . ی نتوانستندی نوشت  ين داستانها يتواند، چن يدند که معجزه ای نم    يديبود و مردم م   يم

 .مه دروغ پرداختهيمه راست و نيکرشته سخنان نيده و بيز گردانيرا ت

زاری يغمبر نتوانستنی خواسته اند، ناتوانی نموده و ب       ي قرآن نشان داده که هر زمان که از پ          ی را از  يه ها ينمعنی آ يبا
ل يز دل يچهار چ : ن گفته يی برخاسته و چن   يهايتراش ليسپس درباره بهاءاهللا بدل   . ١)ن گفته اش راست بوده     يکه ا (جسته  
، )نفوذ(دن  ييسخنش در مردم هنا   عت گزاردن، سوم    ينخست دعوی کردن، دوم شر     : خته باشد يک برانگ يی  يراستگو

 .دار ماندنيچهارم بروی دعوی پا

را دعوی را يز. خته نتواند بوديک برانگيی يزها نشان راستگوين چيست و ايرزا ابوالفضل راست نين گفته ميولی ا
ته نخست دانس : ا بگفته خودشان نفوذ    يدن سخن   يياما هنا . را هرکسی تواند گزاشت    » عتیيشر«هرکس تواند کرد و      

د يبا. رگاهی دانسته خواهد شد   يدن پس از د   ييدن و نهنا  يين هنا يآنگاه ا . د بس تواند بود    يست اگر در چند تن هنا      ين
که امروز برخاسته و خود     يکس. ا نه يرند  يپذيگروند و سخنانش را م    يا مردم به او م    يده شود که آ   يرزمانی بگذرد تا د   يد

 ..!رند؟يلی مردم او را بپذيا با چه دليآ!.. ست؟يلش چيخواند امروز دليخته ميرا برانگ

                                                           
 .را بخوانند» داوري«كسانيكه بخواهند آن آيه ها را بدانند   - 1
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ز بسر سخن خود پافشاری     يرا گاهی دروغگو ن   يی نتواند بود ز   يل راستگو يی دل يز بتنها ين ن يداری، ا يم بسر پا  يآمد
مانی يرا باب بارها پش   يز. کی راستگو نبوده اند   يچيداری شرط است، باب و بهاء ه      يختگی پا يآنگاه اگر در برانگ   . دينما

راه » هيتق«وه  يآنگاه در عکا بش   . ز در تهران بابی بودن خود را انکار کرد        يبهاء ن . زاری جست يهای خود ب  يدعونموده از   
 .رفته و خود را مسلمان نشان داد

اگرچه در  . خته را از چه راه شناسد     يک برانگ يدانند راست و دروغ     يان است که نم   ئين نمونه ای از نافهمی بها     يا
 .با آنان همبازندز ين نافهمی مسلمانان نيا

ی آن را   يختگی و نشان راستگو   يگری بسخن گشاده و درازی پرداخته معنی برانگ        ين باره هم ما در جای د       يدر ا 
 .ميد بکوتاهی نوشته، درگذرينجا بايدر ا. ١ميباز نموده ا

ه دروغ  ست ک يزيختگی نه چ  يبرانگ. باشديش م يخته هم خود او و گفته ها و کرده ها         يک برانگ يی  ينشان راستگو 
د با  يخته با يک برانگ ي.  هرکسی تواند   ست که ياوه بافتن ن  يختگی برای خوش خوردن و خوش خفتن و          يبرانگ. بردارد

. کشاهراهی برای زندگانی نشان دهد    يک از آنها را روشن گرداند، و آنگاه          يگی هر يپاي و ب  دها نبرد آغاز  يهمه گمراه 
 .ديد با خرد راست درآيگويد هرچه ميخته بايرانگک بي و کج خرد است،   راست وک و بديچون داور ن

. ش بآشکار افتاده رسوا خواهد شدييغگووش تواند برد، وگرنه درين بود راستگوست و کاری از پيکسی اگر چن
را يز. انی نبوده اند  يباب و بهاء جز دروغگو    : د گفت ين نشانست که با   ي و بهم  ،ختهيک برانگ يی  ينست نشان راستگو  يا

خردانه دعوی  يکی ب يده اند، آن    يچ نادانسته ای را دانسته نگردان     يچ گمراهی بکوشش نپرداخته و ه     يکه با ه  نيگذشته از ا  
ار کرده،  يهای پوچ بس  يی زده، غلط باف   يکی الف خدا  ين  يا. های غلط بافته، سخنان پوچی گفته     يمهدی بودن کرده، عرب   

 .نها از خرد دور استيارتنامه ساخته، که همه ايز

نوشته های  . اری از خود نشان داده اند     يهای بس يخرديز ب ين) احکام: ا بگفته خودشان  ي(در قانونگزاری   باب و بهاء    
از يده دارند، و من ن    يان برند و از مردم پوش     يم ناچار شده اند که آنها را از م        يخردانه است که چنانکه گفت    يباب چندان ب  

 :کنمياد مينه ک نموياما از بهاء . نجا از آنها سخن رانمينم در ايبينم

 :ن گفتهيست که بنام احمد نامی نوشته و در آنجا چنيکی از نوشته های بهاء لوحي

 .دي شههن فان اهللا قد قدر لقارئها اجرمأيابرصامک و ال تکن من الي فی اها احمد هذا اللوح ثم اقرأيفاحفظ 

را خدا بخواننده آن مزد     يز. بيشکت آن را بخوان و ن     ين لوح را از بر کن و در روزها         يای احمد ا  «: معنی آنکه 
 .»د نوشتهيصد شه

ن يچن. کشته شود ) در جنگهای اسالمی  : مييا بهتر گو  ي(در زبان اسالم کسی را گفتندی که در راه خدا            » ديشه«
جه بزرگی از آن کار بدست آمدی، اسالم به او ارج             يبود و از آنسو نت     يکارش سخت و خود جانبازی م      چون  کسی  

 .د دادهيبزرگی در نزد خدا نونهاده و مزدهای 

!.. د چرا؟ يد پرس ينخست با . د خواهد داد  ين لوح را بخواند، خدا به او مزد صد شه          يکبار ا يهرکس  : ديگويبهاء م 
ار بزرگی بخواننده آن داده     ين مزد بس  يد که چن  يآيجه بزرگی از آن بر م     يا نت يدارد  يک لوح چه سختی م    يمگر خواندن   

                                                           
 »ورجاوند بنياد«كتاب  - 1
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 دوم،  ..!ست؟يخردی ن يختگی برخاسته بوده نشان هوسبازی و ب       ياز کسی که بدعوی برانگ    ن سخنی   يا چن ي آ ..!شود؟يم
ک لوحی  يکه مردم توانند با خواندن      ييچه در جا  . ن خود را کندن است    يشه د ين، ر يادگزار د يک بن ين سخنی از    يچن

گر يک د ي بکارهای ن   ازی دارند که   يابند، چه ن   يار بلندی    يگاه بس ينده جا يرند و در زندگانی آ      يد گ يمزد صد شه   
 ..!زند؟يها و گناهها پرهياز دارند که از بدي چه ن..!پردازند؟

. گزارنديار م يگر جاها کشته شده اند ارج بس       يگری در مازندران و زنجان و د       يکه در جنگهای باب   يان بکسان ئيبها
ه جنگها کرده و آدمها      چارگان پس از آنک   يرا ب يز. برده اند اری  يان بس يب خورده و ز    يد گفت آن کسان فر     يولی با 

ولی فالن جوان   . افتيشتر نخواهند در  يد ب يک شه يشتر نبوده اند و مزد        يد ب يک شه يکشته و خود کشته شده اند،         
د را  يرد، مزد صد هزارها شه    ير شود و بم   يکه پ يک بار لوح احمد خواهد خواند و هنگام       يی هر روزی    يخوشگذران بها 

 .افتيخواهد 

. ی در برابر کارشان پردازد    ينست که کسی کارخانه ای برپا گرداند و بکارگران مزدها          ن سخن از بهاء مانند آ     يا
ن رباعی مرا از بر دارد      يک رباعی بسازد و بشاگردان آگاهی دهد که هرکسی که ا          يکروز هم هوس بسرش زده      يولی  

را يز. رخانه را خواهد بست   ن آگهی در کا   يداست که ا  يپ. د در جلو من بخواند، مزد صد کارگر به او خواهم داد           يايو ب 
کارگران بجای آنکه هشت ساعت با سختی بکوشند، هر زمان که خواستند بنزد آقای کارخانه دار رفته رباعی او را                       

 .های خود خواهند رفتيخوانده مزد صد کارگر گرفته پی خوش

ز جز از   يآنها ن ! نيننده ا ز ما يآنها ن : ميگويم. ز هست يگر ن يشهای د ين سخن در ک   يماننده ا : دانم خواهند گفت  يم
ولی . »ا شود يد بهشت به او با     ين بگر يهرکس بحس «: عی گفته شده  يش ش يمثال در ک  . خردی نبوده يی و ب  يراه گزافگو 

اسی گفته  يشرفت آرزوهای س  يم که جز در راه پ      يدانيک م يد، ما ن  يداني اگر شما نم    ..!چه گفته؟  نرا که گفته و بهر     يا
شناخته يک از بد نم   يداشته و ن  يزی نم يچون از خود چ   . ب آنها را خورده   يز فر ي بهاء ن  ميدانيک م ين ما ن  يهمچن. نشده

 .ش ساختهيده و خوش داشته، ماننده ای برايگران ديهرچه از د

ن لوح را   يا دچار اندوهی گردد و ا     يخورد که اگر کسی در سختی باشد و          يدر همان لوح احمد سوگند بخدا م       
که يکس. ان گفته يعيش» ث کساء يحد«روی از   ين را به پ   يگمان ا يب.  اندوه رها گرداند   بخواند خدا او را از سختی و از         

ن گردش آن آگاه     يين اندازه از جهان و از آ        يگردانم، ا يده و م  يگفته جهان را من آفر     يخوانده و م  يخود را خدا م    
 بداند که چاره سختی و      ،دياينرون  يا از اندوه ب   يث کساء کسی از سختی      يا حد يبوده که بداند با خواندن لوح احمد        ينم

 .د از راهش کردياندوه را با

مثال در  . روی از دعاهای مسلمانان ساخته    يست که به پ   ييخردانه بهاء دعاها  يهای ب يگر از ماننده ساز   يک نمونه د  ي
 خردی و يی که ب   يار درازی ساخته، دعا    يک دعای بس   ين در برابر آن       يا. بودهيم» ا اهللا يبک  «ش مسلمانان دعای     يپ

 .ميآورين مييبرخی از تکه های آن را در پا. دهديکجا نشان ميخداناشناسی و غلط بافی او را در 

ا ناشف  يا کاشف بک    يبک  . ا باقی يا بهی انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی           يا وفی بک    يا علی بک    يبک  
مان انت الکافی و    يا ا يا جانان بک    يبک  ا جان   يبک  ... ا باقی يا عاطف انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی            يبک  

ا قاتل  ي... ا باقی ي انت الشافی و انت البافی        از ادب انت الکافی و    يا تائب بک    يبک  ... ا بافی يانت الشافی و انت الباقی      
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ت يمرفی حول ب  يها ثم الذی    يلقی عل يبان تحفظ حامل هذه الورقه المبارکه ثم الذی          ... ا کافی يا واهب فساق    يعشاق  
 .ريل و فقيض و عليها ثم اشف بها کل مريلتی هو فا

ن يان چن يگزارد، در پا   يدهد و صد نام چرند بروی او م          يست بار بخدا سوگند م      يخرد پس از آنکه دو      يمرد ب 
ن دعا در آن خانه     يگذرد که ا  يرامون خانه ای م   ين دعا و خواننده آن و کسی را که از پ           يخواهد که با خود دارنده ا     يم

 .»!یيفرماين کارت که ميدهی و ايآن سوگندت که م«ان ي بگفته عام. چرا نگهدارد؟. از چه نگهدارد؟ـرد  نگهدا،باشد

که يکس. ست که دروغ بردارد   يزيختگی از خدا نه چ    يبرانگ: مييگوينجاست که دوباره بسخن خود بازگشته م      يدر ا 
ها ين چرندباف يا برای ا  يآ. روغش آشکار شود  نسان رسوا گردد و د    يزد، بد يخته خواند و بکار برخ    يبدروغ خود را برانگ   

 ..!زد؟يانگيخته برميهاست که خدا برانگيخرديو ب

داست که  ين پ يش چن ي اهللا کرده از گفته ها       هظهرياد من   يم باب که در نوشته های خود          ي چنانکه گفت  :پنجم
د يعتی گزارده بود، ام   يده و شر  اد نها ينی بن يار د يباب که با رنج و گزند بس       . نده دوری خواستی بود   يش او در آ   يدايپ
ده يولی د . روان او خواهند برخاست   يان پ يعتش روان خواهد بود و پادشاهان از م        ين او برپا و شر    يداشته که سالها د   يم

نعلی برخاسته به   يرزاحسي اللهی برخاستند و سرانجام م       هظهريد، کسانی بدعوی من      يشد که همانکه باب کشته گرد       
 .ان برديکبار از مين باب را بيين و آيری گزاشت و دگئياد بهايهمان دعوی بن

باب از سوی خدا     دياگر س !.. بوده؟ياز م يعت چه ن  ين و دو شر   يزمان به دو د    کياکنون جای پرسش است که در       
 ..!ده شود؟ يستی چند سال نگذشته و هنوز روان نشده، نابود گردان         يعت را با دستور خدا گزارده چرا با       يبوده و آن شر   يم

 .ان توان گرفتئيست که ببهايرادهای بزرگيکی از اين ي ا..!ابد؟ياد يعتی از نو بنينی و شريستی دي باچرا

ان مسلمانان  يدر م » گریيمهد«بنام  بيپايي  افسانه  . ميخچه نوشته ا  ين باره راستی همانست که ما در بخش تار         يدر ا 
رون آمدن او را     يود بسته اند و هزارسال شب و روز ب          دای پنداری خ  يان آنرا گرفته به امام ناپ      يعيش. افته بوده يرواج  

ا يدا بجهان هورقل  يآن امام ناپ  : ن گفته يگری داده و چن   يدا شده و بآن رنگ د      يی پ يخ احمد احسا  يک ش ي. ده اند يوسيب
 .دا خواهد شديگری پيرفته ولی گوهر او در کالبد مرد د

» کستيار نزد يش آن امام بس   يدايپ«: ن گفته يته چن کاظم رشتی بجای او نشسته و دنباله سخن او را گرف            ديک س ي
ن سخنان بتکان   يمندی از ا  سمحمد جوان هو  يدعليک س ي. دهين سخن را به سرنا گزارده و بهمه جا دم         يان ا يو بگفته عام  

ز کرده پی چنان    يد کاظم که گوشها ت    يشاگردان س . آورده راز آواز بر  ينست در ش  يآمده و بآرزوی امام زمانی افتاده و ا       
از آنسو مردم که هزارسال شبان و روزان چشم براه امام زمان             . ده بسرش گرد آمده اند    يده اند، آنرا شن   يگرديآوازی م 

محمد چگونه  يدعليولی دولت فرصت نداده تا دانسته شود س          . ن داستان بتکان آمده اند     يدن ا يدوخته بودند، از شن    
نکار دولت  يا. جان از مردم دور داشته    ي و گاهی در آذربا    راز و اسپهان  يست و او را گاهی در ش      يست و سخنانش چ   يکس

اران يثها به امام زمان و      يی که در حد   يهايروزيد ف يده اند و به ام    يشتر گردان يروان باب کوشش ب   يبتکان مردم افزوده و پ    
د يی سختی پد  خته شده و دشمن   يانه خونها ر  يدر م . د داده شده بود، بدسته بندی پرداخته با دولت جنگ کرده اند           ياو نو 

روانشان يگر پ يمحمد و د  يدعليده پس از کشته شدن س      يان پس از چند سال جانفشانی، زبون دولت گرد          يآمده و باب  
رون آمده و در يسامان که از مسلمانی بيسر و بيگروهی ب . رون رفته در بغداد گرد آمده اند      يران ب يخته و از ا   يبازمانده گر 
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شه يخته اند، با مسلمانان هم     يريگر بکشاکش پرداخته خونها م     يکديه اند، با     ديديش رو نم  يگری راه روشنی در پ     يباب
چه بسا   برده اند، آسوده نگزارده      يا مردم به هرکه گمان بابی بودن م          يران دولت   ينسو در ا  ياز ا . داشته اند يکار م يپ
ن يامده چاره ای به ا      ينبود، کاری از دستش بر      يان م ين باب و پناهگاه باب      يی ازل که جانش     يحيرزا  يم. کشته اند يم

 .گشودهيی که از باب مانده بود گرهی از کار نمينوشته ها. توانستهيها نمينابسامان

شد، بهتر دانسته که آوازی     يکی از سران آنها شمرده م     ينعلی که خود    يرزاحسيان، م ين هنگام آشفتگی باب   يدر چن 
ند و هم   يد که هم دستگاهی برای خود و خاندانش درچ         بود بکار پرداز  يکه راهش باز م   »  اهللا رهظهيمن  «برآورد و بنام    

د آمده بود بکاهد و فشار و سختی را کمتر              يان پد يرانيان آنان و ا    يان دهد و از دشمنی که م        يسامانی بکارهای باب  
. دهيبود کوش يی م يه رسوا يدن نوشته های باب که ما      يش از همه بنابود گردان    ين آهنگ بکار پرداخته و ب      يبهم. گرداند

 .دهيران در آشتی کوبيان فرو نشانده و با دولت و توده اينه را در دلهای بابيز آتش کين

ها يم، گمراه يخ بداوری پرداز  ياگر از راه تار   . کی کرده که بدی نکرده    يان ن يم، بهاء بباب  يگری نگر يده باب ياگر از د  
وه يگری م يگری، و باب  يوه باب يگری م ئي بها م که يش گفته ا  يما در پ  . دهينجا رس يوسته تا به ا   ير بهم پ  يچون حلقه های زنج   

 .غهاستيده آميراد ما از ديا. ستيرادی ببهاء نين راهها اياز ا. گری استيعيوه شيگری ميخيگری، و شيخيش

 اگر راست است پس      !..عت را با دستور خدا گزارده؟      ين و شر  يبوده و آن د   يا راست است که باب مهدی م       يآ
اد يگری بن يعت د ين و شر   يبوده برخاسته و د    ي که بگفته خود خدای کوچکی م         چشده ده و اند سال نگذشته بهاء         

 ..!ان برده؟يعت باب را از مين و شري چشده که د..!نهاده؟

غمبری که  يک پ ي.. ست؟يگری آمده چ  يکی پس از د    يختگان  يشوند آنکه برانگ  «: ديان بپرس ئيشما اگر از بها    
د در هر زمان    يگری دارد با  يچون هر زمان مقتضای د     «:  خواهند داد   پاسخ ،»..زد؟يز برخ يگری ن يد د يبرخاسته چرا با  

ان را درست    تن سخن يا. کيار ن يبس«: مييگويم. »ات زمان بگزارد  يعتی مطابق مقتض  يزد و شر  يکی از مظاهر امراهللا برخ    ي
گر ي زمان د  ا درخواستهای يزده سال که از کشته شدن باب تا برخاستن بهاء گذشته آ              يولی در س  . ميرفتينادرست، پذ 

توان ين سخنی را م    يا چن ي آ ..!ده؟يامده کهن گرد   يرون ن ي و ب   ١ان گزارده نشده   يعت باب هنوز تا پا      يا شر ي آ ..!شده؟
 .»..!رفت؟يپذ

باب  ديازی بس ياد گزارد چه ن   ين بن يزد و د  ين برخ ياگر خدا خواسته بوده که ا     . بودهيبهاء دو سال بزرگتر از باب م      
 ..!خته نشده؟ين برانگي از نخست خود ا چرا..!بوده؟يو برخاستنش م

ن يمانند چن يمثال چون درم  . زند که اگر نگفتندی بهتر بودی      يخيی برم يراد درمانده بپاسخها  ين ا يان در برابر ا   ئيبها
لی در  يدل. نها از سوی خدا بوده    يهنوز دانسته نشده که ا    : د پاسخ داد  يبا. »ميريراد گ يم بخدا ا  يتوانيما که نم  «: نديگويم
چگاه نبوده که دو    ين باره روشن است و ه      ين خدا در ا   ييرا آ يست ز يداست که از سوی خدا ن      يست و خود پ   ين ن ايم

 .ک زمان باشندينگزار در يخته ديبرانگ

ز ينقطه اولی ن  . ح بود يغمبر مبشر مس  يی پ يحيچنانکه  . ش از او مبشری باشد     يد پ يغمبر بزرگی با  يهر پ «: نديگويم
بلکه دروغ بودنش آشکار    . لستيدليخته مژده رسانی باشد ب    يش از هر برانگ   ينکه پ يا: ميگويم. »مبشر جمال مبارک بوده   

                                                           
 .كه كتاب شريعت بابست ناانجام مانده» بيان«  - 1



 ...............................................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  بهائيگري

 

٥٥  

د يهرچه هست مژده رسان با    . دارديخ نم يسی هست که آن هم ارجی از تار       يا ع بی  يحين باره تنها داستان     يدر ا . باشديم
باب دعوی   ديم که س   يدانيک م ي ما ن   آنگاه. نی گزارد يد و د   يخته ای نما   يساند، نه آنکه خود را برانگ       رتنها مژده    

ی شمرده  يخته واال يبوده خود جداگانه برانگ    يگران م يان و د   يعيداشت و مهدی بدانسان که پنداشته ش         يگری م يمهد
 .شدهيم

ار يعنوان مژده رسانی از باب بس   . نها بوده يعتی گزارده که کار بزرگش ا     ياد نهاده و شر   ينی بن يبهرحال همان باب د   
ن يچگاه سخنی در ا   ين در نوشته های او بوده و از زبانش ه         يولی ا . برده»  اهللا هظهريمن  «اب گاهی نام    آری ب . دور است 

را همان باب   يز. بودهيار دورتری م  ي اللهی که باب گفته برای زمان بس       هظهريم من   يآنگاه چنانکه گفت  . ده نشده يباره شن 
اد ي اللهی که باب      هظهريمن  . ديايد ن ي آب ناپاکی پد    اهللا است که از     هظهريبپاس من   : ديگويرا پاک شمرده م   » منی«

 .داشتهيکرده با بهاء سازشی نم

ماند که پزشکی که بر     يد بدان م  يشماريش بهاء م  يداين گفته شما که باب را مژده رسان پ         يا«: کی گفتم يروزی ب 
ته خود را پزشک نامد و      مار رف يش فرستد که آگاهی رساند، و آن نوکر بسر ب          يمار خواهد رفت، نوکرش را از پ      يسر ب 

ده همه آنها   ينکار، خود پزشک رس   يمار دواها خوراند و دستور حجامت دهد، و در گرماگرم ا           يبکار درمان پرداخته بب   
 ..!ن کاری دور از خرد نخواهد بود؟يا چنيآ. هوده شمارد و درمان را از سر آغازديرا ب

نقطه اولی که نام نبی     «: ن پاسخ داد  يراد چن ين ا ي ا گفت و به  يی با من سخن م     يک مبلّغ بها  يشگفتر آنکه روزی    
د سوار  يگويانم م يکی از آشنا   ي: اد کنم يگرداند که داستانی     ين پاسخ مرا ناچار م      يا:  گفتم .»!بروی خود نگذاشت   

ر دم د يکردم د يمن نگاه م  . ل ناچار شد پس بزند    يکجا اتومب يان راه در    يم. ميآمديز بتهران م  يم و از تبر   يبوديل م ياتومب
ر تلگراف  يپشت سر ت  «: ن بود گفتم  يا. ن خواهد خورد  ير آهن يزند بآن ت  يل که پس م   ير تلگرافست و اتومب   يپشت سر ما ت   

م يافتير خورد که هم ما رنجی       يباز گوش نداد و همچنان رفت و با سختی بآن ت          .  چون گوش نداد دوباره گفتم     ،»هست
ر تلگرافست چرا   يمنکه دو بار صدا کردم پشت سر ت        «:  گفتم من زبان بنکوهش گشاده   . ديبی رس يل آس يو هم به اتومب   
 .ميدين پاسخ همگی خندي از ا.»..!تو که نگفتی هوپ «: گفت.»..!گوش ندادی؟

 :راد استين از چند راه جای ايا. های باب و بهاء استييگويگر عربيراد بزرگ ديک اي :ششم

دانسته اند که   ين م يچن. جز عربی نتواند بود   ) وحی(فرهش  دانسته اند که زبان     ين م ينی چن ينان از کوتاه ب   يا: نخست
ی پرداخته  ويگ نست بعربی يا. د آورند يده آنرا پد  ند مان يز با ينان ن يا. بودهيش قرآن م  ييغمبر اسالم براستگو  يل پ يتنها دل 

نست ي ا ، را سازد  ه های قرآن  يژه بهاء که خواسته درست ماننده آ      يبو. ده اند که تا توانند ماننده سازی کنند       يآنگاه کوش 
 .نهايو مانند ا» ميانه لهو الباقی الکافی الغفور الرح«، »ميانه لهوالغفورالکر«، »لو انتم تعلمون«: اپی آوردهيهمچون قرآن پ

ن باره  يی که در ا   يدانسته و جمله های غلط آورده اند و پاسخها          يک نم يباب و بهاء هر دوشان عربی را ن         : دوم
اما بهاء چنانکه   . ستيار جاها در خور فهم ن      يباشد و در بس   يار غلط م  ينوشته های باب بس   . ميش آورده ا  يداده اند در پ   

گذشته از  . ار است يز غلط بس  ينحال در آنها ن   يبا ا . ده اند يگردانيارانش نوشته های او را درست م       ينوشته اند برخی از     
 .داستيگری از هر سوی آن پيباشد و ناشيانه ميش خنک و عاميآنکه جمله ها
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ک جمله از نوشته های او را         ينست  يا. ل خواهند خواست  ين را بگردن نخواهند گرفت و دل        يان ا ئيدانم بها يم
د داده،  يد نو يهمان لوح احمد که آنرا شاهکار خود شمرده و برای هر بار خواندنش مزد صد شه                . آورميبعنوان نمونه م  

 :نستيجمله نخست او ا

 .حيه البقاء بالحان قدس ملهذه ورقه الفردوس تغن علی افنان سدر

با آهنگهای  ) بقاء(خواند بروی شاخه های درخت کنار باز ماندن          ين برگ بهشت است و آواز م       يا«: معنی آنکه 
 .»)قدس(نمکدار پاکی 

: ديستی بگو ياست با » آواز خواندن «اگر بمعنی   » تغن«) ۱: شمارميک م يکايی هست که     ين جمله غلطها  يدر ا 
: ديستی بگو ياست با » الحان«اگر صفت   » حيمل«) ۳» القدس«د  يالف و الم آورد و بگو      » قدس«ستی بسر   يبا) ۲» تغنی«
 ،»مذکر«گری آنکه بجای     يد. آورده» نکره «،»معرفه«کی آنکه بجای     ي: ن واژه دو غلط رخ داده       ي در ا   .»حهيالمل«
ل است که بروی شاخه ها خواند        آن بلب  ..!دارد؟ياز آنسوی خواندن برگ بروی شاخه ها چه معنی م          .اد کرده ي» مونث«

نکه در قرآن نامش آمده بهر      يدا شود و ا   يدرخت کنار در عربستان و جاهای بی آب پ         » سدر«ن گذشته   ياز ا . نه برگ 
باشد و کمتر   ينهمه درختهای گوناگون م   ي که ا   رانيدر ا . بودهيگری در عربستان کمتر شناخته م      يآنست که درخت د   

 .نگونه استيش از ايشتر جمله هايب. ستيکی نين ي تنها ا..!بوده؟يی آن مده چه جايکسی درخت کنار را د

قان يکتاب اصلی جمال مبارک ا    «: نديگويدهند که اگر ندادندی بهتر بودی، مثال م       يی م يان پاسخها ئينجا بها يدر ا 
کتاب . اللهی نوشته  هظهريش از دعوی من     يرا بهاء اهللا پ   » قانيا«. ن دروغ است  يکه ا يدر حال . »است که بفارسی نوشته   

ن باب کتاب نخستش که در برابر        يهمچن. ستيباشد که سراسر بعرب   يم» اقدس«شمارند  يارجدار او که با قرآن برابر م       
اگرچه آنرا بعربی و فارسی هر دو نوشته         » انيب«اما  . ستيز سراسر بعرب  ي است که آن ن    »ر سوره کوثر  يتفس«قرآن نوشته   

 .باشديشتر ميش بيولی عرب

خواسته در برابر   يکی م يشناخته اند و هر    يگمان است که باب و بهاء زبان فرهش را جز عربی نم              ين ب ي ا بهرحال
ز نوشته اند از    ينکه گاهی فارسی ن   يا. ز بعربی ساخته است   يارتنامه را ن  يبهاء اهللا نماز و دعا و ز       . قرآن ماننده سازی کند   

چنانکه پسر بهاء عبدالبهاء چون سالها در استانبول و         . اده اند دانسته اند و بهوس نوشتن با آن افت       ينروست که فارسی م   يا
. نوشته) ار خنک است  يکه بس (اد گرفته بوده، هوسبازانه گاهی هم لوحهای ترکی         يسته و ترکی    يان ترکها ز  يادرنه در م  

رون يب  خبرهايي زيسی ن يداند گاهی به انگل    يسی خوب م  يس درس خوانده و انگل     يانگل نوه او شوقی افندی چون در      
 .دهديم

حی بنام هاشم شامی     يونرهای مس يکی از مس  ي. »راد گرفتند يز ا يبقرآن ن «: دهندين پاسخ م  يان چن ئيز بها يگاهی ن 
د آمد  يان عرب پد  يقرآن در حجاز در م    : د گفت يبا. دهينان گرد يزی در دست ا   يرادی گرفته و آن دستاو    يبقرآن چند ا  

اگر پس  . ی جمله های آن در شگفت شدند      يواياز استواری و ش   رادی نگرفت در جای خود که همگی        يو کسی بآن ا   
 آنگاه هاشم   ..!داست که چه ارجی بآن توان نهاد؟       يرادی بآن گرفته پ   يحی چند ا  يونر مزدور مس  يک مس ياز هزارسال   

 هسراپا غلط است و ب     » انيب«ن جز از آنست که جمله های         يراد نگرفته و ا   يا شش ا  يش از پنج    يشامی بسراسر قرآن ب   
 .ز در هر صفحه ای چند غلطی توان شمردين» قدسا«
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چشم » اقدس«و  » انيب«ل آنست که ما از غلطهای آشکار        ين دل يا ا يراد گرفته اند آ   ينها اگر بقرآن ا   يپس از همه ا   
ز نام  يبفالن آدمی ن  : ديده اند بگو  يا آدمکشی بدادگاه کش   يماند که کسی را که بنام دزدی         ين بدان نم  يا ا ي آ ..!م؟يپوش
راد ياگر بقرآن ا    ..!گناه نشان دهد؟  يب  را پاک و        بهانه خود   نين خواهد که بهم    يا آدمکشی نهادند، و چن     يزدی  د

جا يگر پافشاری ب  يد داد، د  يتوانيد و اگر نم    يرادها پاسخ ده  ين ا يد به ا  يشما هم با  . ان پاسخ دهند  يد قرآن يگرفته اند با  
 .بوده انديه ميمايار بيد که باب و بهاء بسيريننموده بپذ

ن يا: ميگوي م .»..!د؟يه گردان يبويک مبعوث الهی را تابع اقوال س      يد  يخواهيشما م «: دهنديز کسانی پاسخ م   يگاهی ن 
نست که هر زبانی از      يگفتگو از ا  . ميداريه و اخفش نم   يبويما گفتگو از س   . ا خود را بنافهمی زدن است      يدن و   ينافهم

ا خودش  يروی از آنها کند، و       يد پ ي با  سدينوي م  ايد  يگويم  زبان     آن  با  هرکسی که  گردد که   يی م يروی قاعده ها  
ی است  يشان سرا يی و پر  يد، آن غلط گو   يبستگی ننما  چ قاعده ای پا   ينکه کسی به  يا. د آورد يگری را پد  يقاعده های د  

 .ديو چنان کسی را جز کودن نتوان نام

دستی و درماندگی آنان   يجه ته يش از همه نت   ياخته اند ب  نکه باب و بهاء بعربی پرد     يا: ديگوين م يان چن يکی از آشنا  ي
را يز. خورده تا فارسی  يشتر م يدستی عربی بکارشان ب   ين ته يداشته اند و با ا     يرا چندان سخنی برای گفتن نم      يز. بودهيم

نگاه در  آ. گزارده اند يده ارج م  يده و نافهم  يشده مردم فهم  يبوده که هرچه با آن زبان گفته م       يعربی در آنروز ارجمند م    
رند يثها بگ يی را از قرآن و از حد      يتوانسته اند جمله ها و کلمه ها      يبوده و باب و بهاء م     يدان بافندگی گشاده تر م    يعربی م 

 .شدهينها نتوانستی بود و مشتشان زودتر باز ميدر فارسی ا. ی از خودشان بهم ببافنديو با جمله ها و کلمه ها

تر درآمده تا    نست که گفته های بهاء در فارسی بدنما       يل براستی آن ا   يک دل يرفتن است و    ين سخن در خور پذ    يا
 :آورمين مييهای او در پايسينک نمونه ای را از فارسی نويو من ا. در عربی

 .ر مرو يخانه ساکن شو و در کوچه تزو      ي در م  . کافر باش و ماکر مباش     .ا مباش يای بگم اصحاب نار باش و اهل ر       
نست ي ا .ريه تحت الحنک مأوای مگ     ير و در سا   ير سنگ قرار گ   ي ز . سر بده و دل مده      .از خدا بترس و از مال مترس       

حی دهد  يسدهای فانی را جانی بخشد و جسم ترابی را روان روح مس           جآوازهای نی قدسی و نغمات بلبل فردوسی که         
 .و نور الهی بخشد و بحرفی عالم فانی را بملک باقی کشد

 .معنی استيد که تا چه اندازه خنک و بيشيک اندينا بزنی نوشته شده ين سخنان که گويا

ست که با خرد    يشيک. ست ساخته شده  يشيکوتاه سخن آنکه ک   . ميداريی م يش بها يی که ما بک   يرادهاينهاست ا يا
نند يتوانند داد و تنها چاره را در آن می ب         يرادهای ما پاسخی نم   ين ا يان به ا  ئيشگفت است که بها   . باشديار ناسازگار م  يبس

. کند» غيتبل«د  يابد با يند و هرکه را که       يشان هر کجا که بنش     يکی از ا  يولی از آنسو هر   . وشته های ما را نخوانند     که ن 
. ی کوشند يش بها يان مردم برواج ک   يان بروستاها و شهرهای کوچک روند و در م        ئيشوقی افندی دستور فرستاده که بها     

 .ان افتند و با سخنان پوچ ناآسوده شان گردانندييجان روستاخواهند بيتوانند داد و در آنجا مينجا پاسخی بما نميا

. دهنديب م ينسان خود را فر   يبد. دير خواهد گرد  ين سستی جهانگ  يشی به ا  يدهند که ک  يد م يشگفتر آنکه بخود نو   
شود برای  ينی که آغاز م   يبوده و صده نو   يها م ين صده برای سخت   يا: نديگويچون صد سال از آغاز کارشان گذشته م         

 .هاستيزرويف
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رفتن يچاره عالم پذ  . دهي گردان  جمال مبارک جنگ را حرام     . کی شود ينها  يجمال مبارک فرموده د   «: نديگويم
 .نازنديست که بآنها مييزهاينها چيا. »ن جمال مبارکستيد

د ينجا با يا: ديستد و بگو  يرانه ای با  يماند که کسی بروی و    يبآن م » جمال مبارک «ن سخنان   يا: کی گفتم يروزی ب 
 .ماری حرام استيب: ديند و به او بگويماری نشي کسی بر سر ب ماند کهيا بدان مي. اغ سبز و خرمی گرددب

ا تنها با گفتن انجام      يآ!.. ست؟يولی راهش چ  . ست که هزارها کسان داشته اند      ييکی گردد آرزو  ينها  ينکه د يا
د و  يد آورده ا  يآنها را خوانده انجمنی پد    د که شما سران     ين انگار يچن. ش هست يران چهارده ک  ياکنون در ا  !.. رد؟يگ

ولی . رفتيشنهادتان را خواهند پذ   يگمان همگی خوشنودی خواهند نمود و پ      يب. »کی گردد ينها  يد د يبا«: دييگويبآنان م 
سنی خواهد گفت همگی سنی     . ديعی گرد يد همگی ش  ييايعی خواهد گفت ب   ينی رسد، ش  يک د يدن  يچون نوبت ببرگز  

کی يهر. ران باستان خواهد راند   يزردشتی سخن از زردشت و ا      . ديش خواهد کش  يش خود را پ   يعلی اللهی ک  . ديباش
ش خود را راست و     يکی از آنان ک   يچه راستی آنست که هر    . ده کشاکش خواهد در گرفت    يش کش يش خود را پ   يک

 .شناسديپا ميگران را کج و بيشهای دياستوار و ک

د همه  يپس از جنگ با   «: ديگوير خارجه م  ين وز يا. ميشنويکا م يآمرر خارجه   يماننده سخن بهاء را ما امروز از وز       
ار يرومند است، پول بس   يار ن يکا بس يراستست دولت آمر  . ستيش ن يی ب يجايک آرزوی ب  ينهم  يولی ا . »کی باشد ينها  يد
م و  ي زر و س   رو و پول و   ينها با ن  يکی شدن د  يکه هست   يزيچ. سازديار م ينهای بس يم فراوان اندوخته، ماش   يدارد، زر و س   يم

 .ن نتواند بوديماش

نها و  ين د يی ا يپايکسو ب ين روشن گردد و از      يکسو معنی راسِت د   ينکه از   يشتر نداشته و آن ا    يک راه ب  ين کار   يا
ن کار را به    يو ما چون ا   (ان نباشد   يکی در م  يچ راهی تار  ينموده شود که از ه     شهای گوناگونی که در جهانست باز     يک

گر يو د » اديورجاوند بن «ک دانند   ينرا ن يخواهند ا يکه م يکسان. ميرانين سخن نم  يشتر از ا  ينجا ب يم در ا  يده ا يانجام رسان 
 ).کتابهای ما را بخوانند

!.. اد گزارده؟ يِن راست را بن    يکدام د !.. ن باره چه کاری کرده؟     يا بهاء در ا    يآ. نهايکی شدن د  ي راه   هن بود يا
ش را  يپا سود جسته و گفته ها      يشهای ب يه آنست که او از همان ک        ا ن ي آ ..!شهای گوناگون پرداخته؟  يک از ک  يبکدام

 ..!د آورده؟يگری پديپای ديش بيک کي نه آنست که خود ..!اد نهاده؟يبروی آنها بن

ا تنها  ي آ ..!ست؟يولی چاره چ  . داندين جنگها را هر با خردی م      يبدی ا : د گفت ين سخن را با   يز هم يدرباره جنگ ن  
 !..ها گرفته خواهد شد؟دن جلو جنگيحرام گردانبا 

جمال  «..کی آنان از چه راه تواند بود؟       ي آنگاه ن  ..ا نه؟ يرند  يکی پذ يان ن يا آدم يست که آ  يک جستار بزرگ  ين  يا
 .ی سرودهيانه گزافه هايبوده و ناشيکبار ناآگاه مين جستار بيشما از ا» مبارک

ک يغهای زندگی را ن    ينکه آم يست، و آن ا    يشتر ن يکی ب يز  يشان ن يکيراه ن . رنديکی پذ يان ن يآدم: مييگويما م 
ن يان و جز ا   يکی آدم ينست راه ن  يا. ناتری نگرد يده ب يرومند گردد، و هرکس بجهان و زندگانی با د        يابند، و خردها ن   يدر
غهای زندگانی را روشن گرداند و خردها را        يد آم يخته ای که برخاسته، با    يا برانگ يک راهنما   ينروست که   ياز ا . ستين

ان را چند گامی ين کارهاست که جهانياز ا. ه پستی خردهاست بنبرد پردازد    يها که ما  يها و نادان  ي گمراه  رد و با  بتکان آو 
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جنگ «نکه  يوگرنه تنها از گفتن ا     ). ا تواند کاست  يو  (جا جلو تواند گرفت      يش برده، از جنگها و کشاکشهای ب        يپ
 .چ سودی نتواند بوديه» دينکن

ن بدتر از جنگست که       يا. باشديبوده و م   يهای بدتری م   يبد. ستي تنها جنگ ن    نها گذشته، بدی در جهان      ياز ا 
چکاره ای را گردانندگان جهان دانند و بر روی گورهای آنان گنبدها افرازند و از صدها فرسنگ                  ي ه  مردمی مردگان 

ای خود چاره از    هين گردش جهان ناآگاه باشند و بگرفتار       ييبدتر از جنگست که مردمی از آ       . ارت آنها روند  يراه بز 
شه ای نپردازند و جهان را خوار دارند و با تنهای            يشی بکار و پ   ي گروهی بنام درو    بدتر از جنگست که   . خواهند» دعا«

زند يی برخ ياوه گو يان مردمی، شاعران    يبدتر از جنگست که از م     . ی و مفتخوری پردازند   يدرست و گردن کلفت بگدا    
ران و  ينها در ا   يها و مانندهای ا    ين نادان يا. دارند  به تنبلی و سستی وا        گری زده مردم را    يو آشکاره سخن از جبر      
نها پردازد و مردم را از گمراهی        ين فهم و دانش نداشته به ا       يشما ا » جمال مبارک «داشته و   يکشورهای شرقی رواج م   

 برانداختن گنبدها، خود چند      بجای. ی بآنها افزوده  يهايها نپرداخته بماند، که خود نادان      ين نادان يبهاء به ا  . رون آورد يب
 .ی ساخته و بدست مردم دادهيدن دعاها، خود دعاهايبجای نابود گردان. دهيگنبدی بلند گردان

شه و  يکدسته چندان پست اند   يزد و   يی برخ يهاست که مرد درمانده ای همچون بهاء بدعوی خدا         ين بد ين بدتر يا
 .ی گردن گزارندينافهم باشند که بچنان دعوا

. هاستيها و نادان  ين گمراه يان انداخته، پا بستگی به ا      يوغ غرب ير  يده و بز  يانكشان را بخواری و پستی       يآنچه شرق 
نها را همه بگزارد و     ينه آنکه ا  . نها پردازد و نبرد سختی آغازد     يستی به ا  يکی جهان خواهد، با   يبهاء اگر آن بودی که ن     

 .د و گردن فرازدينها سرايکی شدن دي از حرام کردن جنگ و دستور دادن بـچند سخنی پا در هوا 

ی که  يم راهنما يشانست و چنانکه گفت   يها تواند گرفت خردهای ا     يگر بد يآنچه جلو مردمان را از جنگ و از د          
روان خود بکشد و    يده که خردها را در پ      يبهاء کوش . دن خردها کوشد  يد بتوانا گردان  يک گردد، با  يخواهد جهان ن  يم

د و  يريراد نگ يبمن ا : ديگويسد و م  ينويست که عربی را غلط م      ين همان مرد  يا. نتر گرداند آنان را هرچه نافهمتر و نادا      
ز يمن ن . بودياو فرستاده خدا م    : ديگويزده سال پس از باب برخاسته م         يست که س   يهمان مرد . ديسيز غلط نو   يشما ن 

 .ديريرادی نگيد و ايشينديچ نين باره هيم و شما در ايفرستاده خدا

در !.. ش بهاء گروند و گفته او را بکار بسته دست از جنگ بردارند؟               يان بک يست که جهان  يکردنا باور يآنگاه آ 
ن درماندگی  يده و با چن    يخندانيهای خود همگی را بخود م      يي وارونه گو   ها و يسينند او با غلط نو     يبيکه مردمان م  ييجا

ته او جنگ و کشاکش را کنار           ی شناسد و بپاس گف      يست که او را راهنما      يا شدن يکرده، آ يز م يی ن يدعوی خدا 
 !..گزارند؟

شان بنام دکتر    يکی از ا   ي. نديگويکا م يگری در اروپا و آمر      ئيشرفت بها ياری از پ   يان دروغهای بس   ئيآری بها 
ت عظمت و جبروت به     يا بهاء االبهی در نها    يم پرچم   يشتر از چهل اقل   يدر ب «: ن گفته يفرهنگ نامه ای بمن نوشته و چن      

شان ين گستاخ يان هم ئيرادهای ما ببها   يکی از ا   ي ..!ن سخنان ارجی توان گذاشت؟       يا به ا   يولی آ . »اهتزاز است 
ا خ خود را از سر تا پا ب        يشمارند و تار  يش خود سزا م   يان دروغ را در راه ک      يان و صوف  يعيهمچون ش . ستييبدروغگو

 .دروغ آلوده اند
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ن يم از دروغ به ا    يدانيما نم !.. به اهتزاز است؟  » یا بهاء االبه  يپرچم  «م است که در آنجا      يم آن کدام اقل   يدانيما نم 
ی يی پنداری او جابلقا و جابلسا      يان باری برای امام پنداری خود و فرمانروا        يعي ش ..!خواهند؟يآشکاری چه هوده ای م     

را بزبان  ی  يجاين ب ينند و دروغهای به ا    يبيازی نم يز ن ينان بآن ن  يا. دادنديی نشان م  يساخته بودند و برای دروغهای خود جا      
 .راننديم

بودند يندگی آنست که خود بهاء و پسرش عبدالبهاء تا زنده م            يی و از ناهنا   يش بها يک نمونه از خواری ک    ين  يا
ش ين اندازه نتوانسته بودند ک     يسته و ا  يش در آنجا ز    يشصت سال کماب  . ستنديزيم» هيتق«ان مسلمانان با     يدر عکا در م    

فروخت و از آنسو    يی م يران و هند خدا   يان ا ئينسو در نوشته های خود ببها      ي ا بدبخت بهاء از  . خود را آشکار گردانند   
ش ين ک يبچن. داشتين ناچاری را م    يز هم يعبدالبهاء ن . بود از ترس مسلمانان بروزه و نماز مسلمانی پردازد           يناچار م 

 .بندنديری ميد جهانگيقاچاق و خواری، ام

 از مال   ـان  يباب انبوهی از مال    ديش س يدايست که در آغاز پ     نينازند ا يار م يان بآن بس  ئيگری که بها  يز د يک چ ي
ی و  يدجواد کربال يی دارابی و مالمحمدعلی بارفروشی و مال محمدعلی زنجانی و س              يحيد  يه ای و س    ين بشرو يحس
ن ين مردم بتکان سختی آمده و بسر مالحس       يهمچن. ده در راهش بکوشش و جانفشانی برخاسته اند       يگران به او گرو   يد

. نراه سر باخته اند    يشان کشته شده در ا      يرانه با دولت بجنگ برخاسته اند و انبوهی از ا              يران فراهم شده دل    گيو د 
امدی، يد ن يدندی، آنهمه تکان در مردم پد     يان به او نگرو   ياگر دعوی باب راست نبودی، آنهمه مال      : نديخواهند بگو يم

ششان يای برای ک   هيرا سرما ) شهدا: ا بگفته خودشان  ي(ان  ن کشته شدگ  يان ا ئياز آنسو بها  . ها رخ ندادی  يآنهمه جانباز 
 .»!..م؟يدارين دست برمين ديا از ايآ. مينقدر شهدا داده ايما ا«: نديگوين ميده شده چنيبارها شن. پندارنديم

ی است که   يزهايکی از چ  ين  يا. بودهيان در آغاز کار شگفت آور م        يراستی هم آنست که شور و خروش باب         
کی داستان  يز هر يريجنگهای قلعه طبرسی و شهر زنجان و قصبه ن           . دهيان را بسوی آنان باز گردان       ييچشمهای اروپا 

گران در  يمانخان و د  يهای خونسردانه ای که حاجی سل     ي در تهران و مردانگ    ۱۲۶۸کشتار سال   . بودهيگری م يشگفت د 
ن داستان ير فرانسه در تهران، اينو سفي گوبم کنتيچنانکه گفت. برابر شکنجه و مرگ نشان داده اند شگفتر از همه افتاده        

 .ان در اروپا شده استيده و در کتاب خود نوشته و همان شوند شناختگی بابيده و شنيک ديرا از نزد

ن يولی ا . شمارندياد آن م  يش خود و استواری بن     يل استواری ببزرگی ک    يک دل ينازند و   يار م ين بس يان به ا  ئيبها
اگر ما  . میيش آگاه نشده بود    يباب را نشناخته و از گفته ها         ديجا بودی که ما س     ل شماری هنگامی ب    ينازش و دل  

لها ياگر باب دل  : ميين گو يده چن يشي جا داشتی که با خود اند       سيدباب را نشناخته و از گفته هايش آگاه نشده بوديمي          
ولی . امدیيد ن ير مردم پد  دندی و آنهمه تکان د    يی نگفتی آنهمه به او نگرو     يرايبدعوی خود نشان ندادی و سخنان گ       

. توانستهيده اند پاسخی نم   يپرسيباب هرچه م   ديم که از س   يدانيک م يما ن . ميش آگاه يباب را شناخته و از گفته ها       ديما س 
کی يمحمد از روی حساب ابجد با رب          ينام من عل  «: گفتهيل آورده و م   يبوده که بدعوی خود دل     يدست م يچندان ته 

ر يزده اند و او در ز     يبسته اند و چوبش م    يبوده که بفلکش م   ينک و خود چندان خوار م     ش چندان خ  يگفته ها . »باشديم
ست که  يمعنينوشته های باب چندان چرند و ب      . گفتهيم» دمينفهم«و  » غلط کردم «جسته و   ين دعوی م  يزاری از ا  يچوب ب 

 .ران را کوتاه گرداننديرادگيان بردارند و زبان ايبهاء اهللا ناچار شده و دستور داده آنها را گرد آورند و از م
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ان به او    يامدی و مال   يزی نبودی مردم بتکان ن       يم اگر در باب چ       ييا باز جا دارد که ما بگو           ينحال آ يبا ا 
 ..!داشته؟يگری ميزه دي انگمالياندن يآن تکان مردم و گرو: مييد بگويا نباي آ..!دندی؟ينگرو

ن معنی  يبه ا . ديک اسپهان امام زاده ای بنام  گرد        يی نزد ه ها يکی از د  يش در   ين داستان آنکه ده سال پ      يمانند ا 
ه اسپهان مرده و بخاک سپرده       يکی از خواهران امام رضا در فالن د         يی در مشهد در کتابی خوانده بود که           يکه مال 

شتر ي در ب  راني چون در ا    ه رفته و  ي د   بآن   مال  نيان اسپهان با تلگراف آگاهی داده بود، و ا         يکی از مال  ينرا ب يشده، و ا  
قبر «ا دروغ آوازه انداخته بود که        يبود، همان را گرفته و راست        يکی م يز  يه ن يه ها امام زاده ای هست و در آن د           يد

ده و مرد و زن و بزرگ و کوچک رو بآن            مده و بتکان آ   ين را شن  يو مردم ا  . »دا شده يه پ يخواهر امام رضا در فالن د     
ان يلرانی م يس اتومب يکی از گاراژها سرو    ينرو  ياز ا . گشتنديرفتند و برم  يمه آورده بودند که روزانه صدها کسانی          يد

ارتنامه ای ساخته بود يخته و زيی به گورداری برخاسته چراغها آويا ماليدی ينسو سيه راه انداخته و از ا   ياسپهان و آن د   
ن نهاده بود که     ي، چن د خواهد آورد  يکوتر پد يگفت گنبدی ن  يگرفت و چون م    يندگان و روندگان پولها م     يکه از آ  

 .بردين بود در اتوبوس هرکسی چند تا آجری همراه ميا. د چند تا آجری همراه آورديآيارت ميهرکسی که بز

بتماشا ) اریي بخت يرضايشادروان عل (زبانم  يدم همراه م  يدر آنسال من به اسپهان رفته بودم و چون داستان را شن              
رامون آن گله وار انبوه      يآمدند و در پ   يولی مردم دسته دسته م     . بی ارج ار خوار و    يبود بس ي گنبدی م   گوری و . ميرفت
 .ميدينها را تماشا کرده باز گرديا. شديده ميز آجرها چيکسو ني. شدنديم

 ..!اوردندی؟يده بودندی بآن تکان برنخاستندی و رو بآن گور ن         يزی ند يان اگر چ  يا توان گفت که اسپهان    ياکنون آ 
زه تکان مردم   يا نه آنست که انگ    ي آ ..!به ارجمندی آن گور و گنبد خوار و بی ارج گرفت؟            لی  ين را دل  يا توان هم  يآ

 !..بوده؟يگورپرستی هزار ساله شان م

ان يخيدند از دسته ش   يانی که بباب گرو    يم، مال ايز گفته   يخچه ن يچنانکه در بخش تار    . نستيز هم يدرباره باب ن  
ان مردم باشد و    ينی ازو در م   يا جانش يدا شود و    يد امام زمان خود پ    يا با يه  داشتند ک يم باور م  ينان چنانکه گفت  يبودند و ا  يم

 دينست چون س  يا. دنديگرديدرشتی بجستجو افتاده همچون تشنه که پی آب گردد در پی آوازی م               يپس از مرگ س   
ده يد) جدسازیی و اب  ياز غلط بافی و گزافه سرا      (درشتی  يی را که از س    يدند و هنرها  يافتند و دعوی او را شن      يباب را   

در : ش دو رنگ داده بوديباب بدعو ديژه که سيبو. افته گردن گزاردنديستادگی ن يی برای ا  يدند، جا يز د ين ن يبودند از ا  
د و در همان حال از دعوی        يناميم» ن امام زمان  يجانش«ا  ي» باب«را  اری از پرسندگان خود     يش بس يش و در پ   ينوشته ها 

م خود بمکه شتافت که     يديو چنانکه د  . ی پردازد يزد و بکارها  يخواست همچون او برخ   ين م يستاده چن يامام زمانی باز نا   
گران بخراسان رفته همچون    يه ای و د   ين بشرو ينسو مالحس يهمچون امام زمان از آنجا سر برآورد ولی نتوانست، و از ا            

 .اه آمدندياران امام زمان از آنجا با درفشهای سي

گری که  يد. پنداشتيکی او را امام زمان م     ي. ديگردانيخی آسان م  يان ش يبمالن دو رنگی در دعوی باب کار را         يا
 .رفتيپذيش مينيارست، بجانشييری نمان پنديچن

رون آمدن او را از خدا خواسته و         يشه ب يدا دوخته هم  يشتر، روزان و شبان، چشم براه امام ناپ        يهزارسال ب : اما مردم 
ش يابد و در پيکرد که زمان آن امام را در يو هرکسی از درون دل آرزو م      گفته بودند،   » عجل اهللا فرجه  «روزی چند بار    
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انی را در راه او در کوشش        يدا شده و مال   يدند امام پ  يشنيو اکنون که م   . ر زند و در راه او کشته گردد         يش شمش يرو
 .زنديند و بشور و خروش برنخياي ن  نشدنی بود که بتکان،دنديديم

رون يستی فرزند حسن عسگری باشد و از مکه ب        ينکه امام زمان با   يد، و آن ا   آميش م يک دشواری پ  يراستست که   
گری بنام امام زمان     يده و راه داده بود که اگر د          يروانش آسان گردان  ين دشواری را برای پ     يخ احمد ا  يولی ش . ديآ

ز يگران ن يده اند، و د   ان بو يخيز از ش  يان مردم ن  يشتری از گروندگان بباب از م      يداست که ب  ين پ ي و چن  ،رنديزد  بپذ  يبرخ
 .روی از آنان کرده انديپ

باب را از گام     ديس. ده اند يم به او گرو   ييده بودند تا بگو   يده و سخنی از او نشن     يباب را ند   ديهرچه هست مردم س   
ش هم در   ياز گفته ها  . دير نگهبانی آوردند و از دسترس مردم دور داشتند که کمتر کسی او را د                يان بز ينخست، دولت 

ست که در يزين گفته ها نه چيبود، و ا يگری از آنگونه در دست نم     يهای د يا عربی باف  ير سوره کوثر و     يها جز تفس  آنروز
 .شان باشديه تکان ايد و مايمردم هنا

بوده، نه  يجه پندارهای کهن و نو خودشان م       يخی و در مردم نت     يان ش يداست که آن شور و تکان در مال         يپس پ 
ن بن روح و محمد بن      يد و حس  يهای عثمان بن سع   ين شور و تکان بدروغساز    يا. باب ديسی  يا راستگو يندگی  يجه شا ينت

درشتی يخ احمد و س   يهای ش ييگوفد و مجلسی، و پس از همه بگزا       يخ مف يخ صدوق و ش   يهای ش يمری و ببافندگ  يعلی س 
 .باشديمچ گفتگو نيست که جای هيزين چيا. های اويباب و دعو ديش سيدايداشته تا به پيشتر بستگی ميب

دی مردم از آن    يران و نوم  يگمان در شور و تکان مردم کارگر افتاده حال ناتوانی دولت ا            يگری که ب  يز د يک چ ي
ن آن از   يبود و سرانجام قفقاز را با هفده شهر حکمران نش         يران سالها با روس در جنگ م      يشاه که ا  يدر زمان فتحعل  . بوده

شه در  يده اند و از آنسو هم      يه گرد يار توانای آزمندی همسا   يلت بس دست داد، مردم دانستند که از سوی شمال با دو           
های يزيد و پس از جنگها و خونر      يران لشکر بسر هرات کش    يسپس در زمان محمدشاه که ا     . فشار و سختی خواهند بود    

م ي و ب  هاشان بجنوب آمده با فشار    يان سر برآوردند و کشت    يسيابد، ناگهان انگل  يخواست بشهر دست    يکه م يار هنگام يبس
ز ينزمان مردم دانستند که از سوی جنوب ن       يدند که دست از هرات بردارد و بازگردد، ا        يدادن، محمدشاه را ناچار گردان    

ن دو دولت توانا     يان ا يران ناتوان در م    يک ا يدانستند که    . ده اند يه گرد يگری همسا يرومند و آزمند د    يبا دولت ن   
پرداخت و رشته   ي محمدشاه ناخوش شده کمتر بکار م         ن زمانها چون در هما  . سرنوشتی جز نابودی نخواهد داشت     

کبار از  يشد، مردم ب  يده نم يندگی از او د   يرزا آقاسی افتاده بود که جز ناتوانی و ناشا          يکارهای کشور بدست حاجی م     
افتند، يينمش او باز    يدايدی جز از سوی پ    يدا و ناشناخته و روزنه ام     ي چون پناهگاهی جز امام ناپ      ده و يد گرد يدولت نوم 

بودند که  يان کسی م  يده و راستی را مردم خواهان و جو         يش او هرچه فزونتر گرد     يداينرو دلبستگی بآن امام و پ       ياز
 .زديی برخيبچنان دعوا

ک کار بزرگی به    يندگی داشتی   يده بوده که اگر شا    يار آماده ای رس   يده و بس  ينه درچ يزم کيتوان گفت باب ب   يم
شخند يهای غلط که زبان ر    يدند، اگر بجای عرب   ينخان برده بگفتگو کش   يراز به بزم حس   ير ش باب را که د   . دیيانجام رسان 

 و   انيهای مال يد، بسخنان پر مغز ارجداری پرداختی و گمراه          يده ها خوار گردان    يان را باز کرد و او را در د            يمال
نه سرگذشتش  ييندی، هر آ  دی و از درماندگی دولت و بدبختی کشور سخن را          يان را برخشان کش   يهای دربار يستمگر
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ولی از بس   . زد و دولت قاجاری را براندازد     يار بزرگتری برانگ  يآن نبودی که بوده است، و چه بسا که توانستی شور بس           
 .گران را بکشتن داديد و خود را و ديجو نه ای سودين زميبود، نتوانست از چنيه ميمايدرمانده و ب

کی از هزار   يکه  يدر چنان زمان  . ن و سرگذشت اوست   ي الع هداستان قر کشند  يان برخ جهان م   ئيی که بها  يزهاياز چ 
کبار يده ب يآنگاه چون بباب گرو    . رفتهيان بشمار م  يکی از دانا  ين زن درس خوانده و       يداشتند، ا يران سواد نم  يمردم ا 

 .ابان نهاده و سرانجام در آنراه کشته شدهيدست از شوهر و خانه شسته و همراه مردان سر بکوه و ب

رون يچه درس خواندن او و چه از خانه ب            . کی از زنان کم مانند جهان بوده         ين  ي الع هقر. راستست: مييگويم
ن يچه بوده داستان باب که ا     «: نها را شنود با خود خواهد گفت      يک کس ناآگاه چون ا    ي. باشديجستنش شگفت آور م   

 .ه بزرگی در کار بودهيماو گمان خواهد برد که باب را سر» ..ده؟يوانه گردانينسان ديزن را بد

کسو گفته های باب را در دست        يما از   . ميکه هست ما ناآگاه نمانده ا      يزيچ. می برد يز توانست ين گمان را ما ن     يا
. ميدانيوانگی او بوده م   يه د يم و آنچه را که ما     ين آگاه ي الع هکسو هم از حال قر    ياز  . ميشناسيه او را م   يم و سرما  يداريم
 .م برديانگری نتوينست گمان ديا

بوده که از هر    يه م يمايداشته و چندان ب   يمعنی نم يهای غلط و ب   يعربآن  ه ای جز    يباب سرما  ديم که س  يدانيک م يما ن 
محمد در  ينام من عل  «: گفتهيآورده و م  يل م يبوده که دل  يدست م يچندان ته . آمدهيرون م يشی سرافکنده و شرمنده ب    يآزما

 .آوردهيگری خود ميمهدل بينرا دليا. »ستيکيشماره ابجدی با رب 

ی ازو در دست يبوده و شعرهايم که چه م   ين خوانده بود و از دانسته های او آگاه        ي الع هی که قر  ياز آنسو از درسها   
) ملمع(شعرهای درهم   . زها او را بتکان آورده    ين چ يبوده و هم  يی آکنده م  يزهايرساند در مغز او چه چ     يک م ياست که ن  

 :ميآورين کتاب باشد همه آنها را ميادگاری در ايز يم ازو نيخواهي چون م و ما١ن استي العهن از قرييپا
 

 البال     و        الغم        بسالسل                 الجمت       شوقک     ذباتج

  بال   بره      جان    دهند     که                   دل    شکسته     عاشقان   همه

 گنهي ب     من       کشتن      پی                    ستم  ه ر  ز      صنم   آن  اگر

 رضی      بما     تيرض    فلقد                  فه يبس          استقام             لقد

  قلندری   رسم     راه     و   من                  سکندری   جاه  و  بملک    تو

  سزا  مرا   بدست   ن ي ا   گر و                  اگر آن خوشست تو درخوری

 وطن     فنا         بملک      بنما                  من     و    ما    منزل   ز   بگذر

 شات       بما         بلغت       فلقد                  ذا      بمثل        فعلت       فاذا

  بسترم      به        نهاد     قدمی                  ستمگرم        نگار        سحری

  کانما          الصباح          طلع                   جماله          تي رأ           فاذا

                                                           
براون و ديگران . ولي من جستجويي كردم و بودنش را از قره العين بباور نزديكتر دانستم. اين شعرها را از صحبت الري شمارده اند و بآخر ديوان او نيز افزوده شده     - 1

 .ولي همه آنها را در دست نميداشته اند. ياد اين شعرها را كرده اند
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 اعتلی       طلعتک       شعاع      و                  اشرقت       وجهک       لمعات

 بلی بلی      که         بزن       نزنی                  بربکم      روالست     چه        ز

 زدند   بال    کوس    چو   وال    ز                او     الست    طبل       جواب  ز 

  بال  م    حش    و       غم      سپه                 دلم      بدر       زد    مهيخ  همه 

 دل      طور     قله      به      ميز ن                 رتیيح آتش    آنکه  خوش چه 

  متزلزال      کا         کد       متد                  جعلته             و           صککتهف

 اني کروب   لي خ   ز   شب  همه                   او  عشق    دعوت      خوان  پی

  الصال    غمزده     گروه      که                  منیي مه     ريفس      ني ا     رسد

  برو     بال    اليص     زدند   که                  خوبرو   شه   آن   وصف و من 

  کربال     به    دي الشه    انا    که                فرو      شد      قهقهه    و   بنشاط

  من  برگ  ه شد  من  ساز   پی                  من     مرگ   ناله     د يشن    چو

  مجلجال     علی       بکی      و                   وال       مهر         اال        فمشی

  زمان    ني ا      هلهله    ديبکش                  انني اما       گروه       ای      هله

 مال و بر  ظاهر   و   فاش   هشد                   انيع      ما     دلبر   ظهور     که

  بقا     هوس        بود     ورتان                   لقا        طمع        بود      گرتان

  ال  دي بشو     صنم     آن    بر                   مطلقا       مطلقه       وجود      ز

 حزين من  ريت   به     زنی   که                   ني در کم و  ده ي کش  کمان تو 

  خطا   کنی  نکرده   خدا   که                    نيهم    از      بود    غمم    همه

  دم   وجود   بحر  ز   زنی  چه                   رتیي ح  ماهی   فلس     که  تو 

  ال     نهنگ     خروش   بشنو                     دمبدم   و   طوطی  چو  ن يبنش

  

ش حاجی مال محمدتقی و حاجی مالعلی       يصالح و عموها   پدر او حاجی مال   : ن بوده ين چن ي الع ه قر ندرس خواند 
اد يدو مدرسه در پهلوی خانه هاشان بن       . ن دستگاهی بزرگ داشته اند     ياز مجتهدان بزرگ آنزمان بوده اند و در قزو          

ن مدرسه ها   يکه ا (گری کوچک برای فرزندان و بستگان خودشان         يای طلبه ها و د    کی بزرگ بر  يگزارده بوده اند،    
 ).ده اميسنده آنها را دياکنون هم برپاست و نو

اهوی بزرگی  ير کرد و ه   ين آمده بود او را تکف      يی بقزو يخ احمد احسا  يکه ش يمال محمدتقی همانست که هنگام    
شانش حاجی مال عبدالوهاب از       يکی از خو   يی مالعلی و      نحال برادرش حاج   يبا ا . ران براه انداخت   يدر سراسر ا   
 ).ديز گرديروان باب نيمالعلی سپس از پ(بودند يروان او ميخ احمد و از پيشاگردان ش

هی وانه عموها و عموزادگان و پدر و برادرانش که گر           يشه در م  ين از بچگی درس خوانده و چون هم         ي الع هقر
انه راهی باز   يوسته و در م   يچون مدرسه کوچک خانوادگی بخانه شان پ       . هره جسته رفته از آنها ب   يم» مباحثه ها «بودند  يم
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ده، يک آگاه گرد  يشان سرچشمه گرفته بود ن    يخی و متشرع که از خانه ا      ياز کشاکش ش  . ز گوش داده  يبوده، بدرسها ن  يم
 .دهيده و گروييخ احمد گرايو همانا بسخنان ش

ده و از   يدکاظم آشنا گرد  ي عرب رفته و در آنجا بسخنان س       بعراق) حاجی مالمحمد (ا همراه شوهرش    يسپس گو 
ده، يباب را شن   ديش س يدايکه پ ننست هما يا. دن آواز او دوخته بوده    يبوده که چشم براه امام زمان و گوش بشن        يکسانی م 

ز بغداد به   انی ببغداد و ا   يرامونيک شور شگفت آوری بهواداری ازو برخاسته و از آنجا با پ             يرفته و با    ي پذ  را روی او يپ
 .دهيران آمده و در همه جا شوری برپا گردانيا

ان حاجی مال    ينست چون باب   يا. داشتهيروان باب همبستگی م    يولی با پ   . ستهيزين هم در خانه خود م        يدر قزو 
رون جسته و همراه    يرفته، از خانه اش ب    يبود کشته اند و گمان همدستی به او م         ي او م   و پدرشوهر  محمدتقی را که عمو   

گمانست آنست که   يآنچه ب . خها نوشته اند  ينجا برشت رفته که داستانش را در تار        يان بتهران آمده و از ا      يی از باب  کسان
دگی او از مغز خودش     يگفتگوست که شور  يده بوده، و ب   يار کمی نشن  يز جز بس  يده و از سخنان او ن     ين باب را ند   ي الع هقر
داست که  يک پ يش ن ياز آن شعرها  . بودهيدکاظم م يهای س يز آن بافندگ  بوده، ا يبوده، از آن پندار هزارساله امام زمان م       يم

خته و تکانی در وی     يدکاظم درهم آم  يهای مغزآشوب س  يان و بافندگ  يان و پندارهای صوف   يعيهای ش يدر مغز او بدآموز   
 آنان  را در راه  » عی خالص يک ش ي«گذشتگی که    گاه پنداری امامان و جانفشانی و از خود        يآن جا . هد آورده بود  يپد
وحدت «د، پندار   يستی گرد يدار با يان در چنان روزی پد     يعيش امام زمان و شوری که از ش         يدايستی بود، افسانه پ    يبا

نام و نشانی که در      يب» عشق«شد، و   يشمرده م » انسان کامل «وی هر   زان که آر  يصوف» فنا فی اهللا  «و کوشش به    » وجود
رزن جا گرفته و او را ناآسوده       ين ش يبوده که در دل ا    يی م يزهايادش رفته، چ  ياپی  يشعرهای فارسی با آن آب و تاب پ        

نده اش را   يدگی گو يست که گفته شده و شور     يسخنان تند . ن شعرها نمونه ای از ناآسودگی مغز اوست       يا. دهيگردانيم
 نزنی    بربکمز چه روالست    «: ديگوي به که م   ..!بوده؟ي روی سخنش با که م     ..!د؟يآيی از آنها درم   يولی چه معنا  .. رسانديم

بگذر ز  «: ديگوي به که م   ..!؟» پی ساز من شد و برگ من         د ناله مرگ من   يچو شن «: ديگوي که را م   ..!؟»بزن که بلی بلی   
نده او را   ي گو ..!د؟يتوان فهم يی م ين سخنان چه معنا    ياز ا : ميک جمله بگو  ي ..!؟» بنما بفلک فنا وطن       منزل ما و من    

ان خو گرفته اند که هر شعری که دارای              يرانيد از آنکه ا    ي بگذر ..!ناخت؟دارای چه راهی و چه باوری توان ش           
ن شعرها چه   يد که از ا   ييايد و از آن راه ب      يرانی درگذر ين خوی ا  ي از ا  ،باشد آن را بخوانند و لذت برند       » مضمونکی«

د جز  يد د يه خواه نجاست ک ي در ا  ..! چه راهی را دنبال کرده؟        خواسته و ينده اش چه م    ي گو ..!د؟يی توان فهم  يمعنا
 .باشديده نميده ای تراويک مغز آشفته و شوريزی که از يسخنان آشفته و شورانگ

در . ی نتوان آورد  يشهای بابی و بها   يلی از آن بسود ک    يولی دل . ن شگفت آور است   ي الع هچنانکه گفتم داستان قر   
ش با مردان و آن داستان دشت       ي و همراه  در جستن او از خانه شوهر     . ن کمتر از سودش نبوده    ي الع هان قر يز ز يکوششها ن 

 .ز دوستانيده تا دستاويشتر گرديز دشمنان بيده نداشته اند، دستاويان پوشئيبدشت که خود بها

شمارند، در نامه   يان م يعيان او را همپای فاطمه زهرای ش      ئيشود که خواهر عبدالبهاء که بها     يده م ينست در کتابها د   يا
 .»ميم بدر آوريتوانيتی کرد و هنوز از کله مردم نممکدفعه بی حکين ي العهقر«: هن نوشتيان تهران چنئيخود ببها
 
 



 ...............................................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  بهائيگري

 

٦٦  

 
 ورقه عليا خواهر عبدالبهاء

 
ان بزرگ بشمار   يکی از مال  ينمرد  يا. ستيد مال محمدعلی زنجان   ينماياران باب آنکه داستانش شگفت م     يان  يدر م 

 .با دولت بجنگ برخاستهده و ينحال بباب گرويبوده و با ايخی نميرفته و خود شيم

کدسته از  ي. بودهيرگی اخباری با اصولی م    يان، دو ت  يان مال يها م يرگيکی از دو ت   ينست که در آنزمان     يداستان او ا  
رزا محمد اخباری را با     يچنانکه م . دندونميگر دشمنی سختی م   يکدينان با   يبودند و ا  يکدسته اصولی م  يان اخباری و    يمال
 .دنديسمان بپاهاشان بسته در کوچه ها کشين کشتند و ريکتن از شاگردانش در کاظمي

انه شان  ينرو کشاکش و دشمنی در م      يبودند، و از ا   يان اصولی م  يگر مال يمحمدعلی اخباری، و د    در زنجان مال  
ده يان ازو ترس  ين دولت يان و همچن  يبود، مال يباکی م يداشت و خود مرد ب     يار م يروان بس يعلی پ  محمد مال چون. رفتيم

رزا آقاسی دستور فرستاد که مالمحمدعلی را        يبود و حاجی م   ير محمدشاه م  ين در سالهای اخ   يا. ا بتهران نوشتند  نامه ه 
انه يست تا چون محمدشاه مرد و در م           يزيمالمحمدعلی چند زمانی در تهران م       . دنديگرفتند و بتهران روانه گردان      

 .ديافته خود را بزنجان رسانيآشفتگی برخاست، فرصت 

دانست دولت او را بحال خود نخواهد گزاشت،         يمالمحمدعلی چون م  .  بزرگی کردند  زشوايروان پ يپدر زنجان   
ده يگری آشکار گردان يدر همان هنگامست که باب    . ان دشمنی نشان داد   يان و مال  يبنگهداری خود پرداخته آشکاره بدولت    

 .دهيزی انجاميرفته اند، و کم کم کار بجنگ و خونريروانش آنرا پذيو همگی پ
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ان يان و مال  يزی برای جنگ با دولت     يگری را دستاو  يداشته و باب  يمالمحمدعلی باوری بباب نم    : نديگويبرخی م 
مالمحمدعلی از بس   : د گفت يبايم. بودهيرنگی م يرا محمدعلی مرد ساده و بی ن        يز. ن نه راستست  يولی ا . گرفته بود 

. دهيان او را بباب گروان    يهمدردی و هم سهشی با باب     بوده،  يی م ينه جو يان خشمناک و در پی جنگ و ک       يان و دولت  يبمال
م ييست که بگو  يم نشدن يداريگی و درماندگی باب و بی ارجی گفته های او م             يمايی که ما به ب     يهرچه هست با آشنا   

 نه آن   ١ده ام يمالمحمدعلی، چنانکه من نوشته های او را د         . دهيمالمحمدعلی از روی فهم و داوری خرد بباب گرو          
 . پوچی سخنان باب و غلط بودن آنها را نفهمدبوده کهيم

ر در  يحق«: سدينويرا م يز. ی پرداخته يپايدرباره مالمحمدعلی بسخنان ب     »  الکاف هنقط«رزا جانی در      يحاجی م 
شی بآن  يدم و آن جناب محبوس بودند بجهت اخالص ک          يشان رس يدارالخالفه در منزل محمودخان کالنتر خدمت ا       

 .»حضرت

ار پرداخته ام و از روی گفته های        يی و بازرسی بس   ين باره ببازجو  يش در زنجان در ا    ي سال پ  ستيکه من ب  يدر حال 
ا در  يگری ننموده، و گو   يش از رفتن بتهران باب    يگمانست که مالمحمدعلی پ   ين ب يادداشتها ا يرمردان و از روی برخی      يپ

 . هدا کرديروان او بهمبستگی پيهمان هنگام درنگ در تهران است که با باب و پ

ک صفحه کوچک   يد و بقدر    ينکه خبر ظهور آن جناب بمن رس      يهم«: سدينويسپس از زبان خود مالمحمدعلی م     
را يز.. شان را نمودم  يت ا يق حق يار تصد ين اخت يار در ع  يدم هوش از سرم بدر شد و بی اخت        يات آن نقطه فرقان را د     ياز آ 

م يدانيما نم . »قت مذهب اسالم را کرده بودم     يم انکار حق  کرديدم هرگاه انکار م   يشان د يغمبر را از ا   يکه معجزه اشرف پ   
م ييد بگو ين سخنان راست باشد با      ياگر ا . رزا جانی از خود ساخته      يا حاجی م   ين دروغها را مالمحمدعلی گفته        يا

های ين چه باشد که کسی عربی باف      يگی باالتر از ا   يماينافهمی و ب  . بودهيه تر و نافهمتر از خود باب م       يمايمالمحمدعلی ب 
» ر سوره کوثريتفس«شتر نمونه ای ازگفته های باب در ي ما در پ!..ک ارج شناسد؟يه های قرآن بيغلط و پوچ باب را با آ

ش يم تا خوانندگان در پ    يآوريگری را م  ينجا نمونه د  يم و در ا   يکه آنرا در برابر قرآن و در آغاز کار خود نوشته آورد            
 .چشم دارند

کرشته سخنان پوچ و شگفت آوری بهم بافته،         يکرده و   » ريتفس« خود سوره را     ن کتاب پس از آنکه    يباب در ا  
 :سدين می نويده که درباره الف چنيآغاز» ريتفس«ک حرفهای آن يکايدوباره بازگشته و ب

ثم االلف القائمه علی کل نفس التی تعالت و استعالت و نطقت و استنطقت و دار و استدارت و اضائت                                 
استفادت و اقامت و استقامت و اقالت و استقالت و سعرت و استسعرت و تشهقت و استشهقت و                  فاستضائت و افادت و     

ن اذن اهللا لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت و تاللئت ثم فاستال             يتصعقت و استصعقت و تبلبلت و استبلبلت و ان فی الح            
نفسها بنفسها لنفسها الی     لئت و قالت با علی صوتها تلک شجره مبارکه طابت و طهرت و ذکت و علت نبتت من                          

 ...نفسها

د آمده و کسانی که بآنها       يگری پد يعيان ش يشها در م  ين ک يگری آنست که ا   يگری و باب  ئيک نکته در کار بها     ي
 .افتنديی ميان پندارهايی درآمده بميان پندارهايگروند، راستی آنست که از ميم

                                                           
 .خوانده ام» صواعق«از آنها را بنام من يكي . ولي نسخه هايي از آنها در خانه ها هست.   مالمحمدعلي پيش از بابي بودن كتابهايي نوشته كه بچاپ نرسيده- 1



 ...............................................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  بهائيگري

 

٦٨  

ند هزار  يگويکسی را م  . شه هاست ير رشته اند  گری گرهی د  يعيدا در ش  يبلکه راستی آنست که داستان امام ناپ        
 خدا چرا کسی را هزارسال زنده نگه داشته تا روزی              ..!چگونه کسی هزارسال زنده تواند ماند؟      . سالست زنده است  

رون ينها، چرا ب  ي پس از همه ا     ..!دش؟يافريرون خواهد آورد ب    يتوانسته همان هنگامی که ب     ي مگر نم  ..!رون آوردش؟ يب
کی از  ين  يا. ستينها ن يگری باری ا  ئيگری و بها  ي در باب  ..!رون آمدنش را خواست؟   يد البه کرد و ب    ي کی با   تا ..!د؟يآينم

 .شها شدهين کيه رواج ايست که ماييشوندها
 

 
 ميرزا آقاخان كرماني

 
ميرزا آقاخان از كساني ميبوده كه بكيشهاي گوناگون             

ان زماني نيز در قبرس از ازلي        . رفته و بيرون ميآمده اند      
ليكن سپس از   . شمرده ميشده و خواهر ازل را گرفته بوده        

ازليگري  بازگشته و داستان پايان زندگي او و شيخ احمد            
 .روحي در تاريخ مشروطه آورده شده
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خته، يگری گر يعينرو کسانی که از ش    ياز ا . گری هست يز گره های د   يگری ن ئيگری و بها  يزی که هست در باب    يچ
ان ئيبها. ده اند ين گرد يديکبار ب يا ب يگری بازگشته   يعيبارها شده که بش   . ماننديدار م يکی پا يتر  شوند کم يی م يا بها يبابی  

بآنان گری  يا از زردشت  يگری  يکدسته هم از جهود   ي. باشندي م  پيشگام انئيان و بها  يشترشان فرزندان باب  يکه اکنون هستند ب   
 .ن پندارهای تازه آورده اندينگ آمده پناه به اخود بتپيوسته اند كه ميبايد گفت از دست پندارهاي كهن كيشهاي 

رزا احمد  يگری همشهری او م   يرزا آقاخان کرمانی و د    يکی م يگری رفته و از آن بازگشته اند         ياز کسانی که بباب   
خ يکه تار » هشت بهشت «کتاب  . رزا آقاخان خواهر ازل را بزنی گرفته        يره قبرس رفته اند و م       ينان بجز يا. ستيروح
د يشان از شاگردان س    يان زندگان يگری برگشته اند که در پا      ينحال هر دو از باب     يبا ا . نهاستيکی از ا  ي ست از يگريباب

 .١ن نام کشته شده انديشده اند و بهمين اسدآبادی شمرده ميجمال الد
 

 
 شيخ احمد روحي

اين . شيخ احمد همشهري ميرزا آقاخان و همراه او ميبوده          
اين نيز سپس از    . رفته بوده نيز بقبرس رفته و خواهر ازل را گ       

ازليگري بازگشته و بنام اينكه از پيروان سيدجمال ميباشد،           
 .همراه ميرزا آقاخان و خبيرالملك در تبريز كشته شده اند

 

                                                           
 .براي شناختن داستان ايشان بخش يكم تاريخ مشروطه ديده شود  - 1
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از ينيادداشتهای ک ي«ش نوشته ای بنام       يا چهار سال پ    يسم آنست که از سه        يد نو يان کتاب می با    يآنچه در پا   
. فرستندين و آن م    يی برداشته به ا    يده شده و کسانی نسخه ها       يگردان» ر خوشبختی يزنج«ان آمده که     يبم» دالغورکی

 ۱۲۴۶ (۱۸۳۱نست که پرنس دالغورکی در سال        يکوتاهشده آن ا  . دنديز دو سه روزنامه آن را بچاپ رسان         يبتازگی ن 
خ يی بنام ش  ينجا در نزد مال   يولی در ا  . بودهيران آمده که کارکن سفارت روس م      يبوده به ا  يشاه م يکه زمان فتحعل  ) قمری

ان يده و زن مسلمان گرفته و بم         يپوشيی م يده که رخت مال    يمحمد بدرس خواندن پرداخته و اسالم آشکار گردان          
نست با  يا. پرداختهيبوده و بجاسوسی م    يکن در نهان همچنان کارکن دولت خود م         يل. کردهيمسلمانان آمد و رفت م     

همگی را با دادن پول      ) ی بوده اند  يحيرزا  ينعلی نوری و برادرش م     يرزا حس يکه از جمله م   (ده  يکسانی که آشنا گرد   
 .کردهيران ميان ايی بزيداشته و کارهايبجاسوسی وا م

ن يان تهران چن  يم احمد نامی از مال    يم مقام با حک   يشاه مرده و محمدشاه بجای او نشسته و قا         يچنانکه چون فتحعل  
نعلی يرزا حس ياری م ي دالغورکی بدست  ،ک در آورده بخاندان زندی بازگردانند     ان تر يخواسته اند پادشاهی را از قاجار     يم

ده و  يم احمد خوران  ينعلی زهر بحک  يرزا حس ينسان که با دست م    يبد. دهيری کوش يده و بجلوگ  ينداستان آگاه گرد  ياز ا 
 .م مقام واداشتهيده و بکشتن قايمحمدشاه را از چگونگی آگاهان

باب  رزا علی محمد  يه و از آنجا بنام درسخواندن بکربال رفته و در آنجا با م              سپس دالغورکی بروسستان بازگشت   
ش وا داشته و    يافته و بدعوی امام زمان    يرگی  يده، دالغورکی به او چ    يکشيمحمد چرس م  يرزا عل يده، و چون م   يآشنا گرد 

نجا از  يران آمده در ا   يارت به ا  ن بار بعنوان سف   يسپس هم که بروسستان بازگشته و ا      . اد نهاده يگری را او بن   ينسان باب يبد
 .دهيگری بهواداری کوشيشورش باب

 ه بلند يمايک مرد ب  يست و چنانکه بتازگی دانسته شد       يز ساخته ا  يگمان چ يب. ادداشت دراز ينست کوتاهشده آن    يا
 . ١ پراکندهان مردميکراه دزدانه مين را ساخته و از يکوشد ايدن خود ميپروازی که در تهرانست و سالها بشناخته گردان

دکاظم از علمای   يخ احمد و س   يگری راستست، ش  يخيعی راستست، ش  يش ش يد که ک  يخواهد بگو يسنده م ين نو يا
 ،د آورده ياسی روسی پد  يک کارکن س  يباشد و آنرا    يش بابی است که کج م      ين تنها ک  يبوده اند، و ا   يک م يپاک و ن  

گری از  ئيگری و بها  يم باب يرا چنانکه گفت  يز. دهي کش هودهيدروغی ساخته و رنج ب    : د گفت يبايولی م . نست خواست او  يا
. د آورده يسی آنرا پد  يا انگل يد فالن روسی    يجاست که کسی بگو   يار ب ين بس يده شده، و ا   ييگری زا يعيگری و ش  يخيش
 ..!ده بود؟ يا بابی او که درچ    ينه را برای دعوی امام زمانی       ياما زم . ختهيباب را دالغورکی بدعوی برانگ     ديک، س يار ن يبس
. گزارندين نوشته ارج م   ي کسانی به ا   ..!؟هد آورده بود  يز دالغورکی پد  يست ن يگری را که سرچشمه دعو    يا افسانه مهد  يآ

 .ار بی ارجستيولی بس

 :ميپردازيز بچند سخنی ميران، در آن باره نيه اياست دولتهای همسايگری با سئيگری و بهايانه بابياما بهمبستگی م

ولی پس از   . اورده و خود نتوانستندی آورد    يد ن يس پد يا انگل يران روس   يری را در ا   گيم جنبش باب  يچنانکه گفت 
اسی روس  يم بهاء در تهران با کارکنان س      يآنچه دانسته ا  . ی از آن پردازند   يبوده که آنان بسودجو   يد آمدن ناچاری م   يپد

هران تا بغداد غالمی از کنسولخانه       ده و از ت   يش کوش ييان برها ين بوده چون بزندان افتاد، روس      يداشته و ا  يبهمبستگی م 
                                                           

 .  درباره اين يادداشتها گفتاري كه در شماره چهارم پرچم نيمه ماهه نوشته شده ديده شود- 1
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ز دولت امپراتوری روس در نهان و آشکار هواداری از بهاء و دسته او نشان                     يپس از آن ن    . ده اند يهمراهش گردان 
 .شان داده شدهيگر جاها آزادی به اينست در عشق آباد و ديا. دادهيم

ی ازل که از بهاء      يحيرزا  يداشتند، بم ي م انياست شرقی خود با روس     يان بنام همچشمی که در س      يسياز آنسو انگل  
منگاه ازل  يره قبرس که نش   يژه پس از آنکه جز    يبو. نموده اند يبانی م يداشت، پشت يان م يگری بنام ازل  يده دسته د  يجدا گرد 

 .دهيشتر گرديروانش بيشان به او و پيشان افتاده که دلبستگيبود، بدست ايم

دلسوزانه ای که نوشته، اگرچه عنوانش » مقدمه«ن برخاسته و آن که پروفسور براون بآ »  الکاف هنقط«چاپ کتاب   
 .بودهيان ميبانی از ازل و از بابيش پشتيزه نهانيست، ولی انگيخيغهای تاريخ و دلبستگی بآشکار شدن آميدلسوزی بتار

ان بهره  يسيکی از هواداری انگل   ين  يده و ا  يديان م يبانی از روس  يکی پشت يگذشته و از دو دسته، آن        ين م يسالها چن 
ر گذشته  يکه جنگ جهانگ  يبوده تا هنگام  يش نم يهناي  ران ب يشامدهای درون ا  ي هواداری در پ    بانی و ين پشت يو ا . جستهيم
 از   ان رفت و  ياستهای خود برافتاد و از م      يکسو دولت امپراتوری روس با س      يجه آن جنگ از     يچون در نت  . ش آمده يپ
رزا ين هنگام م  ياز آنسوی تا ا    . افتيگری در آنجاست، دست      ئيبهان که عکاء کانون      يس بفلسط يکسو دولت انگل  ي
ن يا. ده بودند يگر جاها سست و گمنام گرد      يران و چه در د     يان چه در ا    يی مرده و دستگاه او بهم خورده و ازل          يحي
 .ان برده استيش را از ميشامدها آن حال پيپ

باشد، آنست  ي و راستی را داستان ننگ آوری م        گری داده ئيز بدست بدخواهان بها   يی که دستاو  يکی از داستانها  ي
 از آن دولت کرده و چون داده         (sir) »سر« عبدالبهاء درخواست لقب      ،نيان بفلسط يسيدن انگل يره گرد يکه پس از چ   
کره ای برداشته   يده اند و در همان بزم پ      يک نواز يده و موز  يدن فرمان و نشان در عکاء جشنی برپا گردان         ياند، روز رس  

ه يولی راستی را جز ما    . ان پنداشته و کرده   ئيرومندی بها يگری و ن  ئيشرفت بها ين را شوند پ   يست که عبدالبهاء ا   دايپ. اند
 .ان نتواند افزودئيی نبوده است و جز بناتوانی بهايرسوا
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ته، دلسوزی بحال مردم    ن کتاب واداش  يآنچه ما را بنوشتن ا    . ستيان دشمنی ن  ئيم ما را با بها    يچنانکه بارها گفته ا   

 گران را به رنج انداخته    يان و هم د   ئيش هم خود بها   ين ک يا. هاستيکی از گرفتار  ين کشور   يگری در ا  ئيامروز بها . است
 :انئياما بها.است

افتند يدارند هر زمان که فرصت      يم که آنان دسته کوچکی هستند و مردم که آنان را دشمن م            يدانينخست، همه م  
 .شامد ننگ آور در شاهرود رخ دادين امسال آن پيچنانکه هم. کننديشان خودداری نميه اب بياز گزند و آس

غها نود و نه درصد     ين تبل يکند و ا  » غيتبل«ش خود، ناچار است که       يی چه زن و چه مرد، بدستور ک        يدوم، هر بها  
هوده را بخود   ين رنج ب  يد ا يابدبختان ب . باشديکننده نم » غيتبل«ه شرمندگی و دل آزردگی بخود        يهوده است و جز ما    يب

 .هموار گردانند

ن خود  يند، ا ينمايگزارند و نوازش م    يدهند و پاس م    يپول م » مبلغ«باشند و به     يم» غيتبل«ان چون تشنه     ئيسوم، بها 
ست، خود را بنام    يز که هنرشان جز سخنبافی و زبانگردانی ن       ين و بی همه چ    يديد آورده که برخی مردان ب     ينه ای پد  يزم

دا کردند،  يپردازند و چون اندک رنجشی پ      يها م يکنند و بخوشگذران  يها م ييتوانند بهره جو  يبندند که تا م   يبآنها م » مبلغ«
ن بار  يکنند، و ا   يان مسلمانان باز م    يب خورده بودم، جا برای خود در م           يند و بنام آنکه من فر        يآيرون م ين بار ب   يا

 .سندينويخواهد ميچه دلشان مپردازند و هريان مئيشرمانه با بهايار بيهای بسيبدشمن

 :برنديگری مئيان از بهايرانيانی که اياما رنج و ز

ن توده را   يگفتگوست که از درون دل بدبختی و گرفتاری ا          يباز ب . ن توده اند  يان دشمن ا  ئيگفتگوست که بها  يب
رای خود بدست آورند،     ن صدسال نتوانسته اند آزادی ب      يبرند و در ا    ينهمه رنج م  يرا آنان که از مردم ا      يز. خواهنديم

خواهم ياسی که نم  يگذشته از رازهای س   . باشند که بآزادی برسند   ين کشور م  يست که در آرزوی بهم خوردن ا       يناچار
 .ديان آينجا بميدر ا

ن يو ا ) زديان برخ يگر از م  يهای د يرگيم دو ت  يخواهيچنانکه م (زد  يان برخ يرگی از م  ين دو ت  يم ا يخواهيبهرحال ما م  
ی آن  يش بها يم اگر ک  ييگويش خود بکشند، بلکه م    يان دست از ک   ئيم بها ييگويم، ما نم  ياست نوشته ا  کتاب را بآن خو   

م و آنرا در سراسر     يان همدست گرد  ئيم توانست با بها   يز خواه يستگی را دارد که جهان را راه برد نشان بدهند و ما ن            يشا
ان به  ئيبها. ندازنديگران را به رنج ن    يند و خود را و د     د دست بردار  يان با ئيم، و اگر ندارد در آن حال بها       يران رواج ده  يا
 .نديگويم چه ميرادهای ما پاسخ دهند تا بدانيا

) گرانيان و د  يعيهمچون ش (ان  ئي پراکنده شد، بها     ن کتاب يا  چاپ نخست      سم که پس از آنکه     ينرا هم بنو  يا
ان يز رفت و ناشناسانه با مال     يشانست بتبر ين ا کی از سردستگا  يحانی نام که    ياز جمله ر  . های پستی برخاستند  يينه جو يبک

سپس در  . ختيرون ر يهای بهمنماه آنجا همدستی نمود و پولها در آنراه ب            يگريد آوردن دستگاه وحش    يآنجا در پد  
ع کتکی يی بنام محمد رفيک بهايجه آنها يده شد که در نت  يگری د يا از راههای د   يی با تلفون    يهايياوه گو يتهران برخی   

 .رگی استين دو تيانهای ايگری از زينهم نمونه ديا. نان خوردياکداز دست پ
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 جمعه آدينه ـ 

 زينتـ آرايه 

 پرآگنده ـ 

  اطالعيهآگهي ـ

 حقيقتآميغ ـ 

 صداآواز ـ 

 شهرتآوازه ـ 

 قصدآهنگ ـ 

 )شمشير(كشيدن آهيخته ـ 

 ارزش ، قدرارج ـ 

 بازپرسيدنبازپرس ـ 

 بيان كردنباز نمودن ـ 

 وظيفه ، واجب بايا ؛ باينده ـ 

 تدارك ، تهيهبسيج ـ 

 بيعلت ، بيدليلبيشوند ـ 

 لييكدفعه ، بكبيكبار ـ 

 انتظار داشتنبيوسيدن ـ 

 توجه ، اعتناپروا ـ 

 عكسپيكر ؛ پيكره ـ 

 بيرون آمدنتراويدن ـ 

 مبحث) همچون گفتار(جستار ـ 

 آنقدرچندان ـ 

 اينقدرچندين ـ 

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ 

 مسلط ، غالبچيره ـ 

 معترف خستوان ـ 

 اعتراف كردنخستويدن ـ 

  آنچه دارند ، مالداراك ـ 

 وتقضاداوري ـ 

 وارد شدندرآمدن ـ 

 مرتب كردندرچيدن ـ 

 مرتبدرچيده ـ 

 پرچمدرفش ـ 

 بدرفتاري) دژ همچون لژ(دژرفتاري ـ 

 بهانهدستاويز ـ 

 ده ، روستاديه ـ 

 حسدرشگ ـ 

 صورت ، ظاهر) همچون مويه(رويه ـ 

 روا ، جايزسزا ؛ سزنده ـ 

 احساس دروني) همچون جهش(سهش ـ 

 يقشايسته ، الشايا ؛ شاينده ـ 

 شايستگي ، لياقتشايندگي ـ 

 صبرشكيب ـ 

 علت ، دليل) همچون بلند(شوند ـ 

 وحي ، آنچه بدل افتدفرهش ـ 

 جسمكالبد ـ 

 تأويل گزارش ـ 

 مأموريت دادنگماردن ؛ گماشتن ـ 

 مأمورگماشته ـ 

 اصل ، ذاتگوهر ـ 
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 شفيع ، واسطهميانجي ـ 

 آنچه وجود نداردنابوده ـ 

 رهغير منتظنابيوسيده ـ 

 نازيدننازش ـ 

 معجزهنتوانستني ـ 

 اثر نكردننهناييدن ـ 

 مقدس ، خداييورجاوند ـ 

 شريكهمباز ـ 

 اثر) همچون همايش(هنايش ـ 

 اثر كردن) همچون پناهيدن(هناييدن ـ 

 مؤثر) همچون نماينده(هناينده ـ 

 نتيجههوده ـ 

 جرأت كردنيارستن ـ 
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