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  نويسندهآشنائی با
  

آذربايجان متولدشده وتحصيالت خودرادررشته مهندسی   )    ّ  ارومي ه(نادرپيمائی درشهررضائيه 
مکانيک در ايران وتخصص درتوربين های آبی رابادرجه فوق ليسانس درانگلستان به پايان 

بنابدرخواست  ١٩٧٨رسانده، درايران در بخش دولتی دارای مشاغل مختلف بوده، درسال 
شده وبه امريکا آمده ومشغول کاردررشته ساختمانی ونصب دستگاه های  خودبازنشسته

  .توليدگرماازانرژی خورشيدی برای ساختمان های مسکونی وتجاری واداری شده
   ّ        َ                                                                        درمد ت تقريبا  سه دهه اقامت درامريکاشروع به مطالعه وپژوهش درباره تاريخ ايران و تاريخ 

  :کتاب های بشرح زيراستاديان نموده که حاصل سال هامطالعه وتحقيق 
  )ميترائيسم(مهريگری * 
  )ايران بيست وپنج قرن درآئينه زمان( تاريخ ايران* 
  )آتورپاتکان درآئينه زمان(تاريخ آذربايجان * 
  ايرانيان وترکان درعرصه تاريخ* 
  )اديان ثالثه(بررسی اديان سه گانه سامی * 
  ازبهائيت چه ميدانيد؟* 
  »تاژوهانسبورگازآالشت «رضاشاه پهلوی * 
  محمدرضاشاه پهلوی وبازيگران دوران سلطنت او* 
  بابک فرزندآذربايجان وقهرمان ايران* 
        ّ                                    فرودتمد ن بزرگ ايران، فرازحکومت بدوی تازيان* 
  سرزمين ايران، خاستگاه فرهنگ کهن* 
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ّ  بخش او ل        
  

  :اسالم
، مهديگری، شيعه با توجه به وابسته و پيوسته بودن بهاييگری به بابيگری، شيخيگری

           َ                                                                   گری و نهايتا  به اسالم الزم است برای بحث در مورد بهاييگری و چگونگی پيدايش آن سخن 
را از دين اسالم شروع و با ريشه يابی به ترتيب شعب و فرقه های منشعب از آن رامورد 

  .مطالعه قرار بدهيم
دين اسالم . گرديدميالدی به وسيله محمد در مکه اعالم و بنا  ۶٠٩دين اسالم در سال 

تبديل به حکومت  )ابوبکر، عمر، عثمان، علی(در زمان محمد و بعد از او در دوره خلفاء راشدين 
اسالمی، ودر زمان خالفت خانواده های بنی اميه و بنی عباس تبديل به حکومت موروثی 

  . شد )سلطنتی(
وع به ايرانی ها به جهت مخالفت با خالفت وحکومت اعراب به صور مختلف شر

مبارزه کردند، و برای ايجاد تفرقه اعالم نمودندکه بعد از محمد خالفت حق علی بوده، بهمين 
. ناميدند بنابراين اسالم به دوشاخه سنی و شيعه تقسيم شد )شيعه(جهت خود را پيروان علی 

   )مذهب سنی دارای چهار فرقه به نام های حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی است(
ارزه با اعراب بيشتر نظر ايرانی ها جنبه سياسی داشت به همين چون به جهت مب

جهت برای ايجاد تفرقه تا آنجا که می توانستند در بوجود آمدن فرقه های مختلف می کوشيدند 
شعب وفرقه هائی از قبيل زيديه، اماميه، باطنيه، غالة، علی الهی، ناجيه، ا  وباعث تشکيل
  .هبران اين فرقه ها ايرانی ها بودندشدند که بيشتر ر.... سماعيليه وو

  
  
  

  :شيعه گری
 و فت را حق علی وبعد از او فرزندانه شد ايرانی ها بعد از محمد خالتبطوری که گف

نوادگانش به ترتيب حسن، حسين، زين العابدين، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، محمد 
  . دتقی، علی النقی، حسن عسکری را بعنوان امام قبول داشتن

بعد از کشته شدن امام حسين که ادعای خالفت داشت، بقيه امام ها از ترس خلفاء بنی 
اميه و بنی عباس، به همان اسم و مقام رهبر دينی شيعه ها ودريافت حق امام از پيروانشان، 

       ّ            ردند، حت ی امام رضا رفـتار می ک )سازشکاری يا تظاهر بر خالف عقيده(قناعت کرده و با تقيه 
  .مون خليفه عباسی را بعهده داشتأيابت مسمت ن

شيعه گری در ابتدا جنبه سياسی بی آاليشی داشت و اکثر پيروان مردان  پاکدل وبا  
جعفر (ولی کم کم رنگ خرافی بخود گرفت، بطوری که امام ششم . ايمان و با عقيده بودند

ه خليفه باشم و من چ«: که پنهانی ادعای خالفت را داشت به پيروان خود می گفت) صادق
امور مسلمين را اداره بکنم، چه پيشوا وامام شيعيان باشم و درخانه ام بنشينم درهر حال 

ازاين زمان به بعد امامت رنگ مقدس ومعصوم وبرگزيده شده » منصوب و برگزيده خدا هستم
  .از طرف خدا را به خود گرفت
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  :مهديگری
گذشت، چون دارای فرزندی نبودکه ميالدی در ٨٧٣درسال  )حسن عسکری(امام يازدهم

جانشين اوبشود، اين امرباعث اشکال وچنددستگی بين شيعه هاگرديد، ازاين اوضاع آشفته 
وبالتکليفی يک شخص شياد و دغلکاری به نام عثمان ابن سعيد که يکی از پيشوايان مذهب 

  : شيعه ودارای پيروان و طرفداران زيادی بود استفاده کرد و چنين ادعا نمود
در قيامت . امام دارای فرزند پنج ساله  بنام محمدابن الحسن بوده که از نظر ها غيب شده«

ظهور خواهد کرد و همه دشمنان خاندان علی و غير شيعه هارا خواهد کشت و تمام فسادو ظلم 
ناميد، و به نقل از قول محمد حديثی  ١و اورا مهدی» وبی عدالتی را در دنيا از بين خواهد برد

آخرين آنها مهدی که از پسران . امامان دوازده تن خواهند بود«: اخته و چنين اظهار کردس
  » فاطمه است ونام او با نام من و کنيه اش با کنيه من يکی است

  : عثمان ابن سعيد برای ظهور امام غايب عالئم و نشانه هايی را به شرح زير اعالم نمود
  .ب طلوع خواهد کردموقع ظهور امام زمان، آفتاب از مغر *
نفر هستند از نقاط مختلف در يک آن  ٢١٣مهدی از مکه ظهور خواهد نمود و ياران او که  *

  .به دور او  جمع خواهند شد
  . سوار برخر در اصفهان پيدا خواهد شد) دجال(شخص فريبکار  *
  گروهی از شيعيان با علم های سياه از خراسان به راه خواهند افتاد  *
ن شمشير کشيده همه دشمنان خاندان علی و غير شيعه هارا خواهد کشت وعدل و امام زما*

  . داد رادر دنيا حکمفرما خواهد نمود
َ سخافت وبی پايه واساس بودن اين مطالب کامال  لوم است و احتياج به توضيح مع                                        

بهر حال عثمان ابن سعيد با اين حرف ها وادعا های دروغ مردم جاهل و نادان را  ،ندارد
غفال کرد و گفت امام غايب من را نماينده خودش قرار داده و شما هر سئوالی وکاری داريد ا

ضمنا مال ووجوهی که حق امام . به من بگوييد تا من به امام غايب بگويم و ازاو دستور بگيرم
با اين حقه بازی و دغلکاری عثمان ابن سعيد خودرا  ،!من بدهيد تا من به امام برسانم است به 

ُ               نام باب يا ميانجی بين امام غايب و امت شيعه قرار داد و سال ها بر گ رده مردم جاهل  به                                                                 
بدين ترتيب با اعتقاد به برگزيده بودن امام ها از طرف . ونادان سوار بود و آنها را می دوشيد

در مذهب شيعه اثنی عشری » مهديگری«خدا و غيبت امام دوازدهم و انتظاربرای ظهور او 
  . پديدار شد

  
  

  :شيخيگری
وغيبت امام  )دوازده امامی(عده ای از افراد شيعه که معتقد به اصول شيعه اثنی عشری 

دوازدهم بودندولی جانشينی ونيابت عثمان ابن سعيد را قبول نداشتتند به نام متشرع يا اصولی 
ن عثمان ابن سعيد پسرش بنام محمد و سپس به ترتيب محمدحسين بيعد از ،ناميده می شدند

را داير اين دکان ريا وفريب  سال ٧٠و محمد بن علی سيمری به نام ابواب اربعه مدت  روح
  . نگاهداشته و پيشوای مردم غافل و جاهل بودند

                                            
ظهور » مشيخا«يهودی ها معتقدند که فردی از قوم يهود بنام . هدی يا نجات دهنده سابقه تاريخی داردعقيده به م -١

درهيچ کجای قرآن اشاره ای به مهدی نشده واين موضوع . خواهد کرد و مسيحی ها هم معتقدبه رجعت عيسی هستند
  .دروغی بيش نبودکه بوسيلله عثمان ابن سعيدساخته شد
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ميالدی درگذشت چون معتقد بود که ظهور امام  ٩۴٣محمدبن علی سيمری در سال 
رن طول کشيد واز ظهور چندين ق. زمان نزديک است بنابراين جانشينی برای خود تعيين نکرد

ُ     امت شيعه همچنان چشم به راه ظهور امام غايب وهرگروه تابع يا م قلد . امام زمان خبری نشد                                                           
شيخی، آخوندی و ماليی بودند يکی از مال های بسيار رند و شياد بنام شيخ احمداحساثی که 

نوان کردن ميالدی با ع ١٨٠۶دارای پيروان زيادی بود، چون ميدان را خالی ديد در سال 
سال که از  ٨۶٣اينکه روح امام می تواند در جسم شخصی حلول کند با اين ادعا بعد از اينکه 

درگذشت محمدبن علی سيمری می گذشت مجددا دکان باب يا ميانجی بين امام غايب و امت 
و پيروان شيح احمد احسائی به نام شيخيه معروف شدند بدين ترتيب فرقه   ،!دايرشد شيعه 

  . به راه افتاد» يگریشيخ«
ميالدی درگذشت و بعد از او شاگردش به نام سيد  ١٨٣١شيخ احمد احسائی در سال 

کاظم رشتی که در شيادی وحقه بازی به اصطالح دست استادش را از پشت می بست جانشين 
  . وپيشوای فرقه شيخيه شد  )٢( شيخ احمد احسائی

  
  
  : بابيگری

چون او هم مثل سيمری معتقد بود که ظهور . دی درگذشتميال ١٨۴٣سيد کاظم رشتی در سال 
امام زمان نزديک است بنابراين جانشينی برای خود تعيين نکرد به همين علت اختالف بين 
پيروان فرقه شيخيگری پيدا شد و چند نفر از شاگردان سيد کاظم رشتی ادعای جانشينی 

ا محمد کريمخان کرمانی وحاجی وپيشوايی فرقه شيخيه را کردند از آن جمله حاجی ميرز
عده ای حاجی ميرزا . بنابراين پيروان فرقه شيخيه دو قسمت شدند. ميرزا شفيع تبريزی بودند

محمد کريمخان را جانشين سيد کاظم رشتی قبول داشتند و به نام کريمخانی معروف شدند، عده 
زمان نزديک است پس ای ديگر که معتقد بودند طبق گفته سيد کاظم رشتی  چون ظهور امام 

جانشينی وجود ندارد و اين گروه که پيرو ميرزا شفيع تبريزی بودندبه همان نام شيخيه باقی 
با توجه به ايجاد شدن تفرقه وچند دستگی بين پيروان فرقه شيخيه جوانی بنام سيد . ماندند

   سيدکاظمگردميالدی که اوهم مدتی شا ١٨١٩ميرزا علی محمد فرزند آقا محمد رضا متولد سال 

در شيراز ادعای باب يا ميانجی ) کتاب اقدس ١٩٧صفحه (ميالدی  ١٨۴۴رشتی بود در سال 
چندين عامل باعث عنوان کردن چنين ادعای بی . بودن بين امام زمان و امت شيعه را نمود

  : بشرح زير شده بود پايه واساس

ر و بدتر شده وبه صورت اعتقادات موهوم وخرافی دين اسالم که به تدريج شديد ت  -يک 
شيعه گری، مهديگری، شيخيگری در آمده بود، زمينه مساعدی را پديد آورده بود که مردم 

 .جاهل چنين ادعاهای دروغ و دوراز عقل ومنطق را بپذيرند و عامی

                                            
يی وسيدکاظم رشتی که هردو نفر داير کننده دکان شيخيگری و مبتکر و مبدع عقيده حلول روح امام در جسم شيخ احمد احسا - ٢

لذا اين دو نفر . يک انسان، و همچنين نزديک بودن ظهور امام غايب بودند، يعنی عمال باعث ايجاد شدن فرقه بابی و بهايی شده اند
وبارها از آن ها ستايش کرده و به نظر و نوشته هايشان که  لی امر اهللا قرار گرفتهبسيار مورد احترام باب و بهاء وعبدالبهاء وو

  دروغ محض است به عنوان حجت و دليل استناد نموده اند
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 اختالف و چند دستگی بين پيروان فرقه شيخيه   -دو 
به ايران و بوجود آمدن وضع  دوران حکومت قاجاريه که باعث تسلط بيگانگان  - سه 

صل و مايوس و أت شده بود همه مردم ايران را مستنابسامان در کشور و فقر و بدبختی مل
مردم که درزير چنگال ظلم و ستم شاه ودرباريان وحکام و دولتمردان قرار . نااميد کرده بود

اه نجات را منوط به ، بنا به اعتقادات مذهبی تنها ر، فرار و نجاتی نمی يافتندگرفته وراه 
  .!بيچارگی و بی عدالتی می دانستندظهور امام زمان و از بين رفتن آنهمه بدبختی و 

باتوجه به گفته شيح احمد احسائی که مدعی بود روح امام می تواند در جسم و قالب   - چهار 
، از طرف ديگرمژده سيد !يک انسان حلول و ظاهر بشود
 .امام زمان نزديک استکاظم رشتی که گفته بود ظهور 

عالوه بر موارد فوق وازهمه مهمتر بی سوادی و بی   -پنج 
  اطالعی اکثريت مردم و اعتقاد کور کورانه وجاهالنه

سال  ١٢٠٠واحمقانه به موهومات و خرافاتی که طی 
همه اين عوامل زمينه  گرفته بود، بنابراين درمغزشان جای

  .بودکرده  راازهرلحاظ برای ظهورامام غايب فراهم
با توجه به وضع آشفته مملکت و جهل و نادانی    

) بدر(» باب«اکثريت ملت، ميرزا علی محمد خودرا به نام 
يا ميانجی بين امام زمان و امت شيعه ناميد و عده ای را به 

  سيدعلی محمدباب             وسواددرستدور خود جمع کرد، اگر باب دارای فهم و شعور
 .کند خود جمعمی توانست ازموقعيت استفاده کرده وافراد بيشتری رابه دوربهتر     َ حتما بود
اگر باب «باره بی مايگی باب و بی سوادی وجهالت توده مردم نويسنده ای نوشته است در

گوسفندی را می آورد وادعا می کرد که روح امام زمان در جسم اين گوسفند حلول کرده، به 
بهر حال با گرويدن عده ای افراد » !ده و پيروش می شدندتحقيق عده ای ادعايش را قبول کر

به راه » بابيگری«ساده لوح و چند نفر آخوند ومالی رند و شياد به سيد علی محمد، فرقه 
  . افتاد

با توجه به گفته شيح احمد احسائی در مورد امکان حلول روح امام در جسم بشر، 
زديک بودن زمان ظهور امام غايب، باب وهمچنين بنا به بشارت سيد کاظم رشتی درمورد ن

چون شيخ احمد احسايی عالئم  ،!چون اوضاع را مساعد ديد کم کم به فکر امام زمان شدن افتاد
ونشانه هايی را برای ظهور امام غايب عنوان کرده بود، باب به لحاظ تطبيق وضع خود با 

ز آنجا اعالم ظهور بکند ويکی عاليم ظهور، به همراه دونفر مريدانش پنهانی به مکه رفت تا ا
از مريدانش به نام مال محمد حسين بشرويه راهم به خراسان فرستاد تا زمانی که باب در مکه 

  . اعالم ظهور می کند بشرويه هم با عده ای با پرچم سياه از خراسان به راه بيافتند
. اجعت کردباب در مکه نتوانست چند نفری را به دور خود جمع کند، لذا به ايران مر

موقع ورود به بندر بوشهر به دستور حسينخان نظام الدوله والی فارس دستگير و دست بسته 
. به شيراز منتقل شد و بنا به دستور والی با حضور چند نفر آخوند باب را به محاکمه کشيدند

چون باب جز گفتن جمالت بی سروته وخواندن مناجات غلط به زبان عربی، حرف ودليل 
در مورد ادعای خود نداشت، به دستور حاکم پايش را به فلک بستند و بعد از تنبيه منطقی 

در مسجد باب در حضور . رويش را سياه کرده و درکوچه و بازار گردانيدند و به مسجد بردند
. باب مدتها خانه نشين وتحت نظر بود ،خود اظهار ندامت و پشيمانی نمود جمعی از دعوی

  : توبه واظهار ندامت باب را تحريف کرده و چنين نوشته اندبهائی ها اين واقعه و
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که يکی از پيروان باب و مريدان حسينعلی بهاء و مبلغين  )٣( عبدالحسين آيتی ملقب به آواره
  : يه چنين نوشته استئه نام کواکب الدريه فی ماثرالبهابنام بهاييگری بود در کتاب خود ب

وارد نمايندو بدانند که اين کلمات نافی ادعا است يا  نتوانستند خدشه ای بر سخنان ايشان«
  : عبدالبهاء هم در مقاله سياح چنين نوشته» مثبت آن 

در سرمنبر نوعی تکلم نمود که سبب سکوت وسکون حاضران و ثبوت ورسوخ تابعان «
  » گرديد

  :باب داری چندين نوشته بی سروته وسراپا غلط است از قبيل
، مهمترين بيان، منتخبات آثار حضرت اولی االسماء، کتاب مبارک  تفسير سوره کوثر، قيوم 

زباب و بجای آن ها کتاب بيان است که به دو زبان فارسی و عربی نوشته و بابی ها آنرا معج
چون باب سواد درستی نداشت وبه لحاظ شگردکارش، يا به اصطالح . داشتند قرآن قبول

بی غلط می نوشت و مسخره تراين که وقتی به بيشتر نوشته هايش را به عر ،!تسخير احمق
صرف ونحو گناهی کرده و تاکنون در بند می «:  نوشته هايش ايراد می گرفتند چنين می گفت

نظيراين حرف رابهاء اهللا ( »!گناهش را بخشيد و آزادش گردانيدبود، ولی چون من خواستم خدا 
باقاعده های نوشته های مرانبايد«: گفته کتاب اقدس چنين ٩٩و  ٩٨درصفحات نوشته هايش ددرمورهم 

  )»!صرف ونحوبسنجند، بايدقاعده های صرف ونحورابانوشته های من بسنجند
کتاب بيان که مهم ترين کتاب احکام باب است عالوه برايرادات واشتباهات امالئی و 
انشائی وصرف و نحوی بقدری بی معنی و بی منطق و باعث رسوائی بود که حسينعلی بهاء 

صفحه ( به غير از چند مورد بقيه را باطل ساخت و بهائی ها تمام نسخ آنرا جمع آوری کردند 
  )  کتاب اقدس١٨٠

بهرحال باب با وجود چوب و فلک وتنبيه و اظهار ندامت و توبه، چون تعادل عقلی 
ميالدی اعالم امام زمان بودن  ١٨۴۴درستی نداشت و به هوس امام زمان شدن افتادودر سال 

  . د و پيروانش در شهرها ودهات مشغول تبليغ شدندکر
تعدادی از مال ها و آخوند های شيعه نامه ای به حاجی ميرزا آغاسی صدراعظم 

ميرزا آغاسی دستور داد باب را به . نوشته و جلوگيری از اقدامات بابی هارا خواستار شدند
  . نی کردندزندا )درمرز ايران و ترکيه(آذربايجان برده و در قلعه چهريق 

چون تقريبا سه سال از تاريخ ادعای باب گذشته بود ودراين مدت پيروان باب از قبيل 
وچندين نفر  )قره العين(مال حسين بشرويه، سيد يحيی دارابی، مال محمد علی قدوس، طاهره 

ديگر با تبليغ مردم را می شورانيدند، ميرزا آقاسی فکر کرد چون باب در زندان است ومردم 
 درستی اورا نشناخته واز گفتار ونظراتش مطلع نيستند به همين جهت ندانسته آلت دستبه 

پس دستور داد که باب را به تبريز بياورند و در حضور وليعهد . پيروان باب می شوند
و چندين نفر آخوند ومال و مجتهد، باب را مورد بازخواست وسئوال و جواب  )ناصرالدين ميرزا(

   .قرار بدهند
التواريخ  ناسخ: ن کامل جلسه بازجويی و سئوال وجواب ها در کتاب های مختلف از قبيلجريا

نوشته محمد تقی لسان الملک، قصص العلماء نوشته ميرزا محمد تنکابنی، اتفاقات اخير ايران 
االسالم نوشته  نوشته پروفسور ادوارد براون، تاريخ بيداری ايرانيان نوشته ميرزا محمد ناظم

حاکی از بی مايگی و درماندگی باب است، ميرزامحمدتنکابن درقصص العلماء     َ ماما شده که ت
جواب داد که هر   ءاسم من با رب وفق دارد، نظام العلما: سيد علی محمدگفت«: چنين نوشته

                                            
بابی وبهائی بودن ازدين بهائی برگشت سال عبدالحسين آيتی ملقب به آواره يکی ازياران ومريدان باب وبهاء بود، بعذازبيست -  ٣

رامنتشرکردکه درآن کتاب برنوشته وعقايدقبلی خودخط بطالن کشيد و در ردوتقبيح دين بهائی » کشف الحيل«سم وکتابی تحت ا
  . مطالب مفصلی بيان کرد
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علی محمد ويا محمد علی با رب وفق دارند، آنوقت شما بايد دعوی ربوبيت بکنی نه دعوی 
  » بابيت

انی که يکی از پيروان متعصب باب بود در کتاب خود بنام نقطه ميرزا جانی کاش
  : الکاف چنين نوشته

مال محمد مامقانی گفت، شنيدم شما ادعای بابيت نموده ايد؟ فرمود بلی، عرض کردند باب «
ر را چگونه فهميدی؟ آيا نظ انا مدينه العلم وعلی بابها چه معنی دارد؟ فرمودند کالم شريف

 عدد دارد و در يک صفحه واقع است، که پنج می شود، بهد که چهار مشعرنکردی به وجه خو
  : ا آن چهار مشعرباب که مطابق هاء هويت است، ام

  .مقام مشيت استکن توحيد می باشد ورباشدکه حاکی ازمقام فواداست وحامل آن  اول چشم می
ّ دوم مشعر گوش می باشد که حاکی از رتبه عقل و حامل رکن نبو    . اراده است ت و مصداق                                                      

  . سوم مشعر شامه است که حاکی از مقام نفس است و مطابق واليت است و حامل مقام قدر
چهارم مشعر دهان است که حاکی از مقام جسم و مقام رکن شيعه و مطابق به رکن قضامی 

  » باشد، با خود صفحه وجه پنج می شود
ار پرت و پالوادعای با توجه به مطالب فوق به خوبی معلوم می شود که چنين گفت

نماينده امام ويا خود امام زمان بودن فقط از مغز يک نفر ماليخوليای ويا مريض روانی می 
اين ها ساخته و نوشته مخالفين حضرت اعلی نيست، بلکه مطالبی است که . تواند تراوش بکند

ام بابی ها در کتاب ميرزا جانی کاشانی که يکی از طرفداران ومريدان باب بوده ومورد احتر
  . وبهايی ها است درج شده
هم باگفتن غلط کردم، نفهميدم، اظهار توبه نموده و با التماس وزاری زباالخره باب با

  .از وليعهد طلب عفو وبخشش می کند
عالوه بر نوشته های مختلف دو سند بسيار مهم از جريان آن جلسه وجود دارد که 

سند اول مربوط به گزارش جريان .  داری ميشدهردو سند درکتابخانه مجلس شورای ملی نگه
محاکمه از طرف وليعهد به پدرش محمد شاه است، سند دوم توبه نامه وطلب عفو باب است به 

  . وليعهد
  

  : سند اول
  هواهللا تعالی شأنه

قربان خاکپای مبارکت شوم، درباب، باب که فرمان قضا جريان صادر شده بود که علمای 
با او گفتگونمايند، حسب الحکم همايون محصل فرستاده با زنجير از طرفين را حاضر کرده 

اروميه آورده به کاظم خان سپرد و رقعه به جناب مجتهد نوشت که آمده با ادله و براهين 
وقوانين دين مبين گفت و شنود کنند، جناب مجتهد درجواب نوشتند که از تقريرات جمعی 

ن کفر او اظهر من الشمس و واضح من االمس معتمدين ومالحظه تحريرات اين شخص بيدي
                                      َ                                        است، بعد از شهادت شهود تکليف داعی مجددا  در گفت و شنيد نيست، لهذا جناب مال محمد 
ومال مرتضی قلی را احضار نمود و در مجلس از نوکران اين غالم، اميراصالن خان و 

مسموع می شود که تو  ميرزا يحيی وکاظم خان نيز ايستادند، اول حاجی مال محمود پرسيد که
 می گويی من باب امام هستم؛ بابم، وبعضی کلمات گفته ای که دليل برامام بودن، بلکه
پيغمبری تو است، گفت بلی حبيب من، قبله من، نايب امام هستم و باب هستم و آنچه گفته ام 

لمات را اين ک ادخلوالباب سجدااطاعت من برشما الزم است، به دليل . وشنيده ايد راست است
پرسيد گوينده کيست؟ جواب داد آنکه به کوه طور . من نگفته ام، آنکه گفته است گفته است

  : تجلی کرد
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  چرا نبود روا از نيکبختی    روا باشد انالحق از درختی                      
منی درميان نيست، اين هارا خدا گفته، بنده به منزله شجره طور هستم، آنوقت دراو خلق می 

بخدا قسم کسی که از صدر اسالم تاکنون انتظار اورا می کشيد، . د االن درمن خلق می شودش
پرسيدند اين حديث در کدام کتاب است . منکر او خواهند شد منم ءمنم، آنکه چهل هزار علما

 ،!که چهل هزار علماء منکر خواهندگشت؟ گفت اگر چهل هزار نباشد چهار هزار که هست
، بسيارخوب تو از اين قرار صاحب االمری اما در احاديث هست  مال مرتضی قلی گفت

ضروری مذهب است که آن حضرت از مکه ظهور خواهند فرمود و نقبای جن و انس با چهل 
وپنج هزار از جنيان ايمان  خواهند آورد و مواريث انبيا از قبيل زره داود و نگين سليمان ويد 

ذون به أو کو يد بيضاء؟ جواب داد که من مموسی بيضاء با آنجناب خواهند بود، کو عصای 
توضيح  -ن جواب بی ربط وبی معنی هم بوده ان سئوال مزخرف مستلزم چناچن(آوردن اينها نيستم؛ 

  ) نويسندهاز
جناب آخوند مال محمد گفت غلط کردی که بدون اذن آمدی، بعد از آن پرسيدند که از معجزات 

سبحان  !ن است که برای عصای خود آيه نازل ميکنموکرامات چه داری؟ گفت اعجاز من اي
   اهللا القدس السبوح الذی خلق السمواات واالرض، کما خلق هذا العصا آيه من آياته

اعراب کلمات را به قاعده نحو غلط خواند تاء سموات را به فتح خواند، گفتند مکسور بخوان، 
اگر اين قبيل فقرات از جمله امير اصالن خان عرض کرد . آنگاه االرض را مکسور خواند

الحمد اهللا الذی خلق العصاء کما خلق الصباح : آيات باشدمن هم توانم تلفيق کرد و عرض کرد
پرسيد که در حديث وارد است که  بعد از آن حاجی مال محمود. ،  باب خجل شدوالسماء

؟ حضرت مون از جناب رضا عليه السالم سئوال نمود که دليل بر خالفت جد شما چيستأم
، اين سئوال وجواب را لوالابنائنا، حضرت فرمود لو النسائنامامون گفت،  انفسنا،فرمود آيه 
مل نموده جواب نگفت؛ بعد از اين مسائلی از فقه أکن و مقصود را بيان نما، ساعتی تتطبيق ب

از مسائل بديهيه فقه از قبيل شک و سهو  ی ّ حت . م پرسيدند جواب گفتن نتوانستوساير علو
سئوال نمودند، ندانست و سر به زير افکند، باز از آن سخن های بی معنی آغاز کرد که همان 

نور يکی از شيعيان بوده  ،نورم که به طور تجلی کرد، زيرا که در حديث است که آن نور
اين غالم گفت از کجا آن شيعه تو بوده ای؟ شايد نور مال مرتضی قلی بوده،  ،است

به زير افکند، چون مجلس گفتگو تمام شد جناب شيخ االسالم را بيشترشرمگين شد و سر 
احضار کرده باب را چوب مظبوط زده تنبيه معقول نموده وتوبه وبازگشت و از غلط های 
خود اتابه واستغفار کرد و التزام پا به مهر سپرده که ديگر اين غلط ها نکند، و االن محبوس 

مايون شهرياری روح العالمين فداه است، امر منتظر حکم اعليحضرت اقدس ه. ومقيد است
  . امر همايونی است

  
  

  : سند دوم
  توبه نامه باب 

که ظهورات فضل و رحمت خودرا در هر حال  فداک روحی الحمداهللا کما هواهله و مستحقه
فت ورحمت أکه مثل آن حضرت را ينبوع ر بحمداهللا ثم حمداهللابرکافه عباد خودشامل گردانيده 

ه که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان وتستربرمجرمان وترحم برياغيان فرموده خود فرمود
که اين بنده ضعيف را قصدی نيست که خالف رضای خداوند عالم و اهل  اشهد اهللا من عنده

واليت اوباشد، اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرف است ولی چون قلبم موقن به توحيد خداوند 
مانزل من واليت اهل واليت اوست ولسانم مقر بر کل و )ص(جل ذکره و نبوت رسول او 
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است، اميد رحمت اورا دارم ومطلقا خالف رضای حق را نخواسته ام و اگر کالمی که  عنداهللا
خالف رضای اوبوده از قلمم جاری شده، غرضم عصيان نبوده، و در هرحال مستغفر وتائبم 

استغفراهللا ربی واتوب . ادعايی باشدحضرت اورا واين بنده را مطلق علمی نيست که منوط به 
و بعضی مناجات وکلمات که از لسان جاری شده دليل برهيچ امری  اليه من ان ينسب الی امر

نيست و مدعی نيابت خاصه حضرت حجته عليه السالم را محض ادعای مبطل است، واين 
شاهی وآن مستدعی از الطاف حضرت شاهن. بنده را چنين ادعائی نبوده ونه ادعای ديگری

فت ورحمت خود سرفراز أا گو را به الطاف عنايات و بسط رحضرت چنان است که اين دع
  . يد والسالمئفرما

بهايی ها نتوانستند روی اين واقعيت . اين دونامه نشانگر بی مايگی و زبونی باب است
ی وحقيقت سرپوش بگذارند، ميرزا ابوالفضل گلپايگانی در کتاب کشف الغطاء وميرزا جان

کاشانی درکتاب نقطه الکاف به اين جريان بدون اشاره به حرف های پرت و پالی باب و 
التماس وزاری اوونوشتن توبه نامه، با تحريف خواسته اند موضوع را در جهت حقانيت باب 

  : عبدالبهاء درمقاله سياح در اين مورد چنين می نويسد. به نحوی توجيه کنند
مثل ه ب )مثال آوردن(آن نمود و اتيان به قر )دليل و حجت آوردن(نکته نحوی گرفتند، احتجاج «

  » منافی قواعد نحو از آن بيان کرد
  .                         َ                            بعد از تنبيه و تويه مجددا  باب را به قلعه چهريق بردند

اواخر دوران سلطنت محمد شاه به علت ضعف وبی توجهی وبی مباالتی او وبی 
 ضعيف شده ووضع کشور از هرلحاظ عرضگی حاجی ميرزا آغاسی، حکومت مرکزی کامال

روبه وخامت گذاشته بود، تعدادی از پيروان ومريدان متعصب باب از قبيل مال حسين 
بشرويه، مال محمد علی قدوس، ميرزاجانی کاشانی؛ ميرزا ابوالفضل تنکابنی وسيد يحيی 

در شهر ها آوازه باب را  غيرهو  )٤(دارابی و مال جعفر گندم پاک کن، و مال علی بسطامی 
ودهات پراکنده وعده ای افراد ساده لوح و جاهل را به پيروی از باب واداشته و به عنوان 
اينکه امام زمان ظهور کرده و دشمنان و مخالفان را خواهد کشت، عده ای را تحريک و تهييج 

 لذا کشت و کشتار در نقاط مختلف شروع شده بود، چون سردسته وگرداننده اين. نموده بودند
                         َ                                                           دکان شيادی و دغلکاری اکثرا  آخوند ها و مال ها بودند، بنابراين افراد نادان وفريب خورده 

ه قوای دولتی هم نمی باب قيام کرده بودند کتهييج وتحريک شده وبه طرفداری ازچنان 
  .باآنهامقابله بکندتوانست 

با . سلطنت رسيد ميالدی در گذشت و پسرش بنام ناصرالدين شاه به ١٨۴٧محمد شاه در تاريخ 
  رسيدن ميرزا تقی خان امير کبير به مقام صدارت، او سعی کرد که از اين اغتشاشات و کشت 

  

مال حسين بشرويه و مال محمد علی قدوس با تعدادی از بابی ها . و کشتار ها جلوگيری بکند
قوای گرفتندو با مردم و قوای دولتی به جنگ پرداختند، ه در قلعه شيخ طبرسی موضع وپنا

دولتی قلعه را موردمحاصره قرارداد بعد از چهار ماه محاصره که مواد غذايی بابی ها به کلی 
              ّ                                                          وعده ای به عل ت گرسنگی وتشنگی وبيماری تلف شده بودند، باالخره بابی هاامانتمام شده بود

کشته  نفربودندبدست مردم وقوای دولتی ٢١۴خواسته وتسليم شدند، ولی همه آن هاکه درحدود
نشان  خود جريان چندين ماه جنگ و محاصره و ايستادگی بی نظيری که بابی ها از ،شدند

نفر تسليم شده بقدری مهم و تکان دهنده بود که شرح کامل آن واقعه  ٢١۴دادند و کشتار فجيع 
براون و  از طرف چند نويسنده ايرانی و غير ايرانی از جمله در نوشته های پروفسور ادوارد

                                            
ّ                             ّ                                                              ده نفراو ل که به باب گرويدنددارای اهمي ت ومقام بزرگی بين بابی ها وبهائی هاهستندوبه حروف حی معروفند، نوز -  ٤        

  .زش خاصی استدارای ار ١٩         ّ      به همين عل ت عدد
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پرنس کيناز دالگورکی در اينمورد چنين . دالگورکی اشاره به ماوقع نموده اند پرنس کيناز
وريس دليگريکف کنسول ما در رشت که تمام جريانات را تحت نظر داشت در ب: نوشته
اطالع داده بود که بابی ها در قلعه شيخ طبرسی  ١٨۴٩خود به تاريخ پنجم فوريه   گزارش

اجم قوای دولتی را دفع کرده اند، چون خودشان دارای موضع گرفته اند و تاکنون تمام ته
توانايی کافی هستند لذا دخالت يا حمايت ما فعال ضروری نيست، چون هرگونه کمک 

درمورد يادداشت های پرنس (» .ی روابط بين دو دولت خواهد شدوطرفداری ما باعث تيرگ
  )دالگورکی در صفحات بعد مطالبی نوشته خواهد شد

ه شد اعتقادبه ظهور امام زمان و غلبه او به دشمنان ومخالفين چنان در بطوری که گفت
مردم عوام و نادان اثر گذاشته بود که بی محابا اقدام به جنگ وکشت و کشتار می کردند، از 
جمله قيام وشورش سيد يحيی دارابی در تبريز، مال محمد علی در زنجان؛ طاهره قره العين 

  . ن و چند نقطه ديگر بوددختر حاج مال صالح در قزوي
ناصرالدين شاه فکر کرد تا زمانی که باب زنده است اين شورش ها ادامه خواهد 

باب را از چهريق به تبريز . داشت، لذا دستور داد که باب را به تبريز آورده و اعدام بکنند
و ميرزا آورده و با فتوای مجتهد ها حکم قتل باب با دونفر پيروانش به نام سيد حسين يزدی 

محمد علی تبريزی صادر شد، سيد حسين يزدی با توبه از بابيگری برگشت و خالص شد، 
  . با باب کشته شد ١٨۴٩ولی ميرزا محمد علی تبريزی حاضر به توبه نشد و در تاريخ 

  : جريان جالبی در موقع اعدام باب به اين شرح رخ داد
کشند، آنها را به دار کشيدندو بعد وقتی باب وميرزا محمد علی تبريزی را می خواستند ب

تيراندازی کردند، اتفاقا گلوله به طناب می خورد و طناب پاره می شود و باب فرار ميکند و 
درمستراح پنهان می شود، به هر حال اورا پيدا کرده و مجددا بسته و اعدام نمودند، بنا به 

تهران آورده و از آنجا به عکا روايتی گويا بابی ها بعد ها نبش قبر کرده وجسد باب را به 
ّ اگر اين امر صح . منتقل نموده اند َ ت داشته باشد انجام چنين کاری کامال               مخالف دستور باب و                                  

آيه (بهاء می باشد، چون طبق احکام آن ها، جسدمرده رابايددرفاصله يکساعت راه دفن بشود 
  ) کتاب اقدس ٢٠۶و صفحه  ١٣٠

ب و معجزی از طرف خدا می الت وحقانيت باپاره شدن طناب را بابی ها دليل رس
 !ی نجات جانش به مستراح پناه برد؟ولی جواب اين سئوال را نمی دهند چرا باب برا ،!!دانند

   .!مود؟وچرا باردوم لطف خداوند شامل حال امام زمانش نشدو باب به عرش اعالء صعود نفر
   

  
  :ازليگری
ملقب به صبح ازل وقتی جانشين باب  )ميالدی ١٨٣٠متولد سال (ميرزايحيی نوری . 

شدجوان نوزده ساله ای بودوبجهت دورماندن ازچشم حکومت بيشتردرنورمازندران وبه حال 
فرزند  )ميالدی ١٨١٧متولد سال (مخفی می زيست وبرادرپدری  او به نام ميرزا حسينعلی نوری 

پيشکار صبح ازل سال از صبح ازل بزرگتر بود به عنوان  ١٣ميرزا عباس بزرگ نوری که 
  . امور را اداره می کرد

 در                                                                 َ بعد از مرگ باب وسرکوب شدن شورش های مازندران وتبريز و زنجان تقريبا 
سال بابی ها از ترس دولت دست از شورش ودرگيری با مردم ودولت برداشتند، سه حدود 

ها به قصد  بابیميالدی عده ای از  ١٨۵٢در سال . ولی پنهانی مشغول تبليغ و فعاليت بودند
طرح ترور ناصرالدين شاه، ميرزا آقاخان اعتماد الدوله  ،ساير بابی ها و بابه شدن کشت انتقام 

سه نفر . و امام جمعه را ترتيب دادند) که به جای ميرزا تقی خان امير کبير تعيين شده بود(صدراعظم 
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ناصرالدين شاه اصابت  بابی در نياوران به ناصرالدين شاه تير اندازی کردند، ولی تير ها به
 و نکرد، دولت دستور دستگيری بابی ها را صادر کرد و عده زيادی از بابی ها در تهران

 و عده ای که آشکارا بابی بودن خود را ابراز نمی کردند. شهرستان ها دستگير و زندانی شدند
از زندان آزاد يا اظهار توبه و برگشت از بابيگری نمودند، بعد از تنبيه ومدتی زندانی شدن 

نفر از سران بابی که حاضر به برگشت از بابيگری نبودند به فجيع  ٢٢شدند ولی در تهران 
ترين و وحشيانه ترين صورت به قتل رسيدند، از جمله کارهای زشت حکومت سوراخ کردن 
شانه وفروکردن شمع روشن در آن سوراخ وگردانيدن محکومين به مرگ در خيابان ها و 

وجب نفرت مردم اين عمل شرم آور به قدری زشت و دور ازانسانيت بود که م .بازار بود
از جمله کنت دو گوبينو که آنموقع وزير مختارفرانسه در ايران بود   ،وحيرت خارجی ها شد

شرح اين واقعه دلخراش را نوشت و در اروپا منتشر کرد، پروفسور ادوارد براون هم در 
 به اين واقعه اشاره کرده، همين نوشته ها باعث شناخته» راناتفاقات اخير اي«کتابش به نام 

از جمله کسانی که در آن روز کشته شدند حاجی  ،دگرديشدن بيشتر فرقه بابيه در اروپا 
  . بودند... سليمان خان، قاسم آقا تبريزی، حاجی ميرزا جانی کاشانی، قرة العين و 

ند نفر از يارانش با لباس مبدل ميرزا يحيی صبح ازل با شنيدن واقعه شبانه با چ
ميرزا حسينعلی نوری چون آن زمان به علت دلگيری از بابی . درويشی به بغداد فرار کردند

ها برسر جانشينی فعاليت چندانی نداشت و در زندان هم بابی بودن خودرا کتمان نمود و از 
زديک با سفارت همه مهمتر دوستی او با ميرزاشهاب منشی سفارت روس و داشتن ارتباط ن

هار چميرزا حسينعلی بعداز . ن آزادکندروس بود که از دولت ايران خواستند که اورا از زندا
و به همراه يکنفر تفنگچی ويک نفرکارمند سفارت  )١٨۵٢اکتبر سال(ماه از زندان آزاد شد 

  . روس از ايران تبعيد شد و اوهم به بغداد رفت و به صبح ازل وديگر بابی ها پيوست
درمورد زندانی بودن و آزاد شدن از زندان ميرزا حسينعلی در يکی ازنوشته هايش چنين 

  : نگاشته
وچون مظلوم از سجن خارج وحسب االمر حضرت پادشاه حرسه اهللا تعالی مع غالم دولت «

  »عليه ايران و دولت بهيه روس به عراق عرق توجه نموديم
  
  

  :حمايت دولت تزاری روس از فرقه بابی
انگليس از مدت ها قبل با عده زيادی از رجال ايران و آخوند ها دارای ارتباط نزديک  دولت

بود، مخصوصا برای استفاده های سياسی واقتصادی وتسلط برايران با دادن پول افسار اکثر 
مجتهدين مذهب شيعه را که مقيم کربال ونجف بودند دردست داشت که نمونه بارز آن ايجاد 

  . در هندوستان وپرداخت مقرری به آخوند ها از آن محل بوده )عود(موقوفه اود 
در فکر تصاحب ارضی و تسلط سياسی                                       َ دولت روسيه تزاری هم مثل انگلستان دائما 

واقتصادی بود، ولی او طرفدار زيادی بين رجال وآخوند ها نداشت و به همين جهت درميدان 
  .مبارزه ضعيف تراز انگليس بود
ه راه افتادن فرقه بابی وپيداشدن عده ای مريد معتقد ومتعصب، با شروع قيام باب وب

روسيه موقع را برای بهره برداری از وجود اين فرقه مناسب ديد و کم کم با عده ای از سران 
بعد از کشته شدن باب ميرزا حسينعلی . بابی از جمله با ميرزا حسينعلی ارتباط برقرار کرد

بابی وباحمايت سفارت روسيه جانشين باب بشود، ولی  خيلی سعی کرد که با جلب نظر سران
سران بابی حاضر به تغيير وصيت باب نشدند و سفارت روس هم به لحاظ مراعات نظر 
سران بابی وازآنهم مهمتر چون ميرزا حسينعلی را شخص لجوج ونا مطمئن وسرکشی می 
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ميرزا حسينعلی نوری  دانست، لذا مصلحت را در آن ديد که ميرزا يحيی نوری جانشين باب و
اين امر سبب دلگيری ميرزا حسينعلی نوری شد و .                            َ             پيشکار اوباشد وامور را متفقا  اداره بکنند

به همين علت موقع کشتار بابی ها توانست با استناد به . تقريبا از فعاليت شديد خودداری نمود
  .کناره گيری از بابيگری از کشته شدن نجات پيدا کند

گورکی چندين سال در بغداد واستانبول وتهران به عنوان کنسول پرنس کيناز دال
به عنوان وزير مختار روسيه در ايران مشغول خدمت  ١٨۵٧تا سال  ١٨۴۵کارکرده واز سال 

بوده، اين شخص خاطرات خودووقايعی که در دوران ماموريتش درايران رخ داده نوشته واين 
آن کتاب به وسيله يکی از کارمندان . هميالدی در پاريس چاپ شد ١٩٢٢نوشته در سال 

 و سفارت ايران در پاريس بنام ميرزا احمد خان ايروانلو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه
                                                    ّ                           چندين نسخه دست نويس آن را به تعدادی از دوستان خود، حت ی به چند روزنامه در ايران 

، سيد احمد کسروی درکتاب سيد مهدی فرخ درکتاب خود بنام خاطرات سياسی فرخ(ارسال داشته 
بهاييگری، مقاالت حسين سعادت نوری مندرج در مجله يغما تحت عنوان حاجی ميرزا آغاسی اشاره به اين 

  )موضوع شده
درصفحات قبل به نقل از يادداشت های پرنس کينياز دالگورکی در مورد گزارش 

َ کنسول روس در رشت که کامال  ه بابيه بوده مطالبی حاکی از حمايت دولت روسيه از فرق                        
نوشته شد، 
دراينجا قسمتی 
از يادداشت های 
ديگر پرنس 
دالگورکی در 
باره فرقه بابيه و 
حسينعلی نوری 
  : اشاره می شود

  
  

ميرزا حسينعلی «
وبعضی ديگر از 
محارم مراهم 
گرفتند، من ازآن 

مت همه کارکنان سفارت هاحمايت کردم، با هزاران زح
جات داده به بغداد لذا آنها را از مرگ ن. که اين ها بابی نيستند خود من شهادت داديم ّ   حت ی 

من به ميرزا حسينعلی گفتم که تو ميرزا يحيی را در پس پرده بگذار واورا  ،روانشان کرديم
بخوان و نگذار با کسی طرف معامله شود و مبلغ زيادی پول به آن ها دادم که  يظهراهللا من

ه بايد کرد؟ کاری را که با آن همه زحمت به جريان انداخته شايد بتوانم کاری صورت بدهم، چ
يک . بودم نمی توانستم دست بردارم، وانگهی مبلغ زيادی از برای اينکار خرج کرده بودم

هرکس را که برايش . قسمت کار سفارتخانه منحصر به تهيه الواح و انتظام کاربابی ها بود
ان زيارت کربال پيش ميرزا حسينعلی می خطر جانی وجود داشت با مبالغی خرجی به عنو

فرستاديم تا جمعيت زيادی دور او جمع شد، همه ماه برای او ومردمش دو سه هزار تومان 
ميرزا حسينعلی با برادرش . دولت روسيه هم با تقويت آن ها موافق بود. پول می فرستادم

سبب  )انگلستان(ب ما سررياست بهم زد وزير بار برادر خود نرفت ومعلوم شد که تحريک رقي
اختالف آن ها شده، به محض اينکه بين ميرزا حسينعلی وميرزا يحيی بهم خورد ميرزا 
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حسينعلی خودرا جانشين باب خواند ولی از بی سوادی اوچه بگويم؟ الواحی را که ما تهيه می 
  » کرديم نمی توانست بخواند

ايرانی که «س در کتابش به نام نيکتين کنسول رو. گ.عالوه بر يادداشت های دالگورکی، ا
وريچارد مکنزی دبير سفارت انگليس درمورد روابط ميرزا حسينعلی با » من شناخته ام

  .سفارت روس مطالبی نوشته اند
چون فعاليت بابی ها در ايران و همچنين در بين النهرين که تحت تسلط دولت عثمانی 

برای حفظ جان بابی ها در عشق آباد  بود با مشکالتی مواجه می شد، بنابراين دولت روسيه
بعد از . معبدی به نام مشرق االذکاربنانمود و عده ای از بابی ها در اين مرکز جمع شدند

حکومت تزاری وتشکيل حکومت کمونيستی، دولت اتحاد برچيده شدن جنگ جهانی اول و 
َ شوروی عمال  جماهير شوروی آن مرکز را تعطيل ومحل آن تبديل به سالن تئاتر شد و دولت          

دست از حمايت بابی ها برداشت و بابی ها هم پراکنده شده به کشور های مختلف رفتند و به 
   .تدريج زير چتر حمايت انگليس قرار گرفتند
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  )، طرح ساده وخالصه ای به شرح زير تهيه شدهازاسالمشعب منجهت سهولت درک ارتباط  مذاهب (   
  

  سالما

  

  

  

  )حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی(سنی گری                            شيعه گری 

  

  ... چندين فرقه مختلف از قبيل زيديه، اماميه، باطنيه، اسماعيليه 

  

  )معتقدبه خالفت علی وامامت خاندان او(            شيعه دوازده امامی 

  

ميالدی، امام يازدهم  دارای  ٨٧٣سعيد درسال بنا به ادعای عثمان ابن (     مهدی گری
وروزی ظهور خواهد . فرزند پنج ساله ای بوده و در سرداب پنهان شده

  .)ناميد» باب«کرد وخود را بين امام غايب و امت شيعه به نام ميانجی 

ميالدی شيخ احمد احساسی و پس از او شاگردش به نام  ١٨٠۶درسال (    شيخی گری
حلول  فردیروح امام ها ميتواند در کالبد ادعا کردند کهسيد کاظم رشتی 

کند، خودرا ميانجی و باب ناميدند و نزديک بودن ظهور امام زمان را 
  )خبر دادند

ميالدی سيد علی محمد باب اول ادعای باب يا ميانجی  ١٨۴۴در سال (  بابييگری
  )کردبين امت شيعه و امام غايب نمود و بعدا ادعای امام زمان بودن 

  
  

         »يظهراهللا من« دی ميرزا حسينعلی نوری ادعایميال ١٨۶٣درسال (  ______________بهايی گری 
  ) !وياجانشين خدابودن نمود                                             
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  : بــهــائيگری
باب يکسال قبل ازمرگش ميرزايحيی نوری ملقب به صبح ازل رابه عنوان جانشين 

دتعيين نمود، همچنين درنوشته هايش ازظهورکسی درآينده دورکه دارای مقام بسياربزرگ خو
موضوع بسيارجالب عبارت   ،ناميده بود من يظهراهللاوارجمندی خواهد بودسخن گفته واورا 

، چون باتوجه !بودنش است من يظهراهللا درمورد )بهاء اهللا بعدی(ازادعای ميرزاحسينعلی نوری 
علی نوری يکی از پيروان ومريدان بسيار معتقد باب بود، با وجود اين باب به اينکه حسين

برادر کوچک اورا به جانشينی انتخاب کرد، چطور باب نمی دانست که من يظهراهللا درهمان 
از آن گذشته با اينکه باب وعده ظهور من  ،!!ع حی و حاضر وجزو مريدانش است؟موق

سال بعد از فوت باب با تالش  ١۴د، ولی ميرزا حسينعلی يظهراهللا را برای آينده دور داده بو
و  من يظهر اهللا                                     ّ                             زياد و کشمکش وزد و خورد با ازلی ها وحت ی کشت و کشتار باالخره خود را 

سال  ١٣سال و از ميرزا يحيی  ٢ناميد، بطوريکه گفته شد ميرزا حسينعلی که از باب  بهاء اهللا
حق خود می دانست و از انتصاب ميرزا يحيی راضی بزرگتر بود، بنابراين جانشينی باب را 

ولی چون سران بابی گفته باب را قبول داشتند پس ميرزاحسينعلی کاری نمی توانست . نبود
  . بکند

ميرزا حسينعلی بعد از آزاد شدن از زندان و رفتن به بغداد شروع به مخالفت با ميرزا 
يی رسيد که ميرزا حسينعلی قهر کرد و يحيی صبح ازل نمود، اين اختالفات ومشاجرات به جا

باالخره صبح ازل به . به سليمانيه نزد دراويش خانقاهی رفت و تقريبا دوسال آنجا بسر برد
دلجويی نامه ای به او نوشت و ميرزا حسينعلی به بغداد بازگشت ولی با همدستی چند نفر از 

  . ی و يارگيری پرداخت              َ                                        سران بابی مجددا  شروع به مخالفت با صبح ازل وبه دسته بند
يد و ئدر تا وعربی قرآن کتابی به زبان فارسی ميرزا حسينعلی با تفسير وتعبيرات آيات

اثبات رسالت و حقانيت باب به نام ايقان نوشته که در باره مطالب اين کتاب در صفحات بعد 
  .توضيح داده خواهد شد

زبابی ها از جمله ميرزا را داده بود چند نفر ا من يظهراهللاچون باب بشارت ظهور 
ميرزا .افتادند و بين بابی ها کشمکش وچند دستگی بروز کرد من يظهراللهیحسينعلی به فکر 

حسينعلی طی چند سال عده ای از سران بابی را بطرف خود کشانده و با بابی های ايران نيز 
ها ضمن زد و  بابی. پنهانی رابطه برقرار نموده و دارای طرفداران وقدرت بيشتری شده بود

خورد يا مسموم کردن و يا کشتن همديگر هردسته به گروه ديگر اتهاماتی وارد کرده و آبروی 
به زمان های دوری  من يظهراهللاهم را می بردند، با اينکه طبق نوشته وگفته های باب ظهور 

ر بغداد روز اقامت د ١٢وعده داده شده بود، ولی ميرزا حسينعلی  بدون توجه به گفته باب طی 
) کتاب اقدس ١٧٨ميالدی صفحه  ١٨۶٣مصادف با يوم سی و يکم نوروز در ماه آوريل (در باغ رضوان 

ناميد وگفت همانطوری که يحيی پيغمبر  بهاء اهللاکرد و خورا  يظهراللهیمن رسما اعالم 
  .مبشر عيسی بود، باب هم مبشر من بوده است

همان (سته پيروان ميرزا يحيی صبح ازل از اينجا بابی ها به دو دسته تقسيم شدند، د
  . به نام ازلی ها و دسته ديگر طرفداران بهاء بنام بهائی ها ناميده شدند) بابی ها

چون بين شيعيان بغداد با اين گروه ها نيز زدوخورد هائی به وجود آمده وباعث ايجاد 
دولت عثمانی همه  ميالدی ١٨۶٣شدن تشنجات وناآرامی های شديدی شده بود، در اواخر سال 

ولی زدوخورد . ازلی ها و بهائی هارا از بغداد به استانبول واز آنجا به ادرنه منتقل کرد
مه ودشمنی طرفداران ميرزا يحيی صبح ازل با طرفداران ميرزا حسينعلی بهاء همچنان ادا

ی هرکدام از دوگروه را به محل جداگانه ای بفرستد، ازل داشت، دولت عثمانی تصميم گرفت
  . ها را به جزيره قبرس  وبهائی هارابه عکافرستاد
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دولت عثمانی برای اينکه از فعاليت وکارهای هرگروه اطالع داشته باشد، چند نفر 
بهائی را با ازلی ها و چند نفر ازلی را با دسته بهائی برای خبر چينی همراه کرده بود، سه 

حاجی سيد محمد اصفهانی، : رت بودند ازنفر ازلی که همراه بهائی ها به عکا رفته بودند عبا
وقتی بهائی ها به عکا رسيدند، چون می دانستند  ،قا خان کج کاله، ميرزا رضا تفرشیميرزا آ
موريت خبر چينی دارند چند نفر بهائی شبانه به آن ها حمله کرده و هرسه نفر را أها م که اين

مطالبی نوشته  ٢٣۶درکتاب اقدس صفحه  در اين مورد( . به وضع فجيع با خنجر قطعه قطعه کردند
. به هر حال اين موضوع باعث گرفتاری ودردسرزيادی برای بهاء وبهائی ها شد) شده

از اين تاريخ . حکومت عثمانی آنهارا به محاکمه کشيد و چند نفر را هم محکوم به زندان نمود
  . به بعد محدوديت بهائی ها ومراقبت از آن ها سخت تر شد

ه گروه معدود وضعيفی بودند به تدريج فعاليتشان کمتر وتعدادشان رو به تحليل ازلی ها ک
  .                             َ            رفت و بعد از چندين سال تقريبا  خاموش شدند

) سازشکاری يا تظاهر برخالف عقيده(حسينعلی بهاء ازترس حکومت عثمانی با زرنگی وتقيه 
نی نماز می خواند و  ُس  در مسجد پشت سرامام. رفتار کرده و خودرا يک مسلمان نشان می داد

ولی پنهانی مشغول فعاليت وجمع کردن بابی ها به دورخود ونوشتن وارسال ! روزه می گرفت
  . نامه والواح به طرفداران خود ونوشتن کتاب احکام به نام اقدس بود

  
  : درمورد حسينعلی نوری به يک مطلب جالبی اشاره می کنم

متاسفانه بطوری که ( ی قديمی بسيار نفيسی بودکتابخانه مجلس شورای ملی دارای کتاب ها
به هرحال ) شنيده ام گويا بيشتر کتاب های خطی عتيقه با ارزش را پسر بزرگ رفسنجانی تصاحب کرده

بعضی مواقع من به آنجا رفته وساعاتی را به مطالعه کتاب ها می گذراندم، ضمن نگاه به 
مکاتيب «يبا که روی جلد با عنوان ويترين کتاب ها، کتاب کوچکی به علت خط بسيار ز

نوشته شده بود نظرم را جلب کرد، کتابچه را گرفته ومورد مطالعه قراردادم دو » دارالحکومه
  : موضوع برايم جالب بود

اسم نويسنده ميرزا مجيد زرين خامه ذکر شده بود، (نامه هاباخط بسيار زيبايی نوشته شده بود،   -يک 
 ) نشی های دارالحکومه بوده باشد که به نوشته های دارالحکومه دسترسی داشتهکه احتماال بايد يکی از م

                      َ                                                  نامه های جالبی که ظاهرا  درمواردمختلف ازطرف دارالحکومه تهران صادرشده بود  –دو 
نخست (مثال حاکم تهران به صدراعظم . حاکی از اوضاع تقريبا يک قرن و نيم قبل ايران بود

مين می کرده، با وجود أقنات حسن آباد که آب تهران را ت وبینوشته که برای الی ر) وزير
دهات مسير، برای اتمام کار احتياج به اعتباری  )بيگاری(استفاده از عمله های بدون مزد 

برای اسب ها و  )يونجه و کاه(مين هزينه خريد علوفه أادل يکصد تومان است، يا درمورد تمع
درمورد شکايت مردم از زياد شدن موش در  )نانواها(قاطر ها، ويا صدور دستور به خباز ها 

وتله استفاده  )سم کشنده موش(انبار آرد نانوايی ها، که بايد برای دفع موش ها از مرگ موش 
 . بکنند، و مواردی ديگر

با توجه (ضمن مطالعه نامه ای نظرم را جلب کردکه حاکم تهران به صدراعظيم نوشته 
چون آن موقع امکان کپی کردن فراهم ) ا آقاخان اعتماد الدوله نوشته شده باشدبه تاريخ نامه بايد به ميرز

نبود و از طرف ديگر اشخاص نمی توانستند کتابی را به امانت از کتابخانه خارج کنند لذا متن 
  : نامه را من يادداشت کردم که به شرح زير نوشته شده بود
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  باسم باريتعالی
  

  ا، مقام معزز و مکرم صدارت عظم
ّ ت وطلب صح ت وسالمت وبقاء عز       ّ ت وتهني          ّ بعد از تحي                  ّ ت و شوکت از درگاه ايزد متعال برای         

                  َ                                                              آن وجود شريف توقيرا  به عرض می رساند، چندی قبل رعايای قريه ونک به اين دارالحکومه 
ملتجی وعريضه ای تقديم داشتند مشعر براين که شخصی موسوم به حسينعلی فرزند آقا بزرگ 

زمين بوده  زمينی را در آن قريه ابتياع و سپس معبر عمومی را که در مجاور آننوری قطعه 
معبر عمومی اقدام به قطع اشجار کنار معبر نموده و       ّ ضمن سد  ،منضم به ملک خود کرده

باعث ايذاء و تجاوز به حقوق جميع رعايا شده پس از تحقيقات وثبوت ادعای شاکيان شخص 
ُ                                  مه خسارات، التزام پا به م هر داد که رفع مزاحمت نمايد، ولکن مذکور را احضار و با اخذ جري                         

                            ُ                                                 اين شخص با تبانی و همدستی، م لک خودرابه شخصی موسوم به ميرزا شهاب ملقب به منشی 
باشی که رعيت و مستخدم دولت بهيه روس است منتقل نموده، لهذا رعايا همچنان درمضيقه 

  . می منوط به امر آن مقام معظم می باشدمانده وخواهان رفع ظلم هستند، هرگونه اقدا
  

  با تحيات و احترامات عبداهللا يمين الملک 
  ١٢۶٨ُ                                        م هر دارالحکومه طهران  دهم ربيع االول سنه 

  
بررسی و تحقيق  )يهوديت، مسيحيت، اسالم(من چندين سال در مورد اديان سه گانه سامی 

نوشته و  »بررسی اديان ثالثه« کتابی به نامکرده و نتيجه مطالعات وتحقيقات خودرا در 
ت در حد                                ّ يت از لحاظ قدمت و کثرت امت واهمي ئقبل منتشر کرده ام، با اينکه بهاچندين سال 

مقايسه با سه دين به اصطالح توحيدی ابراهيمی نيست، ولی از آنجا که بنيان گذاران اين فرقه 
 و جالب بود که از کم و کيف سال قبل در ايران ريشه گرفته برايم ١۶٠ايرانی بوده و تقريبا 

  . عقايد وباورهای پيروان دين بهائی نيز اطالعاتی بدست بياورم
امکان کسب اطالعات بيشتر ازطريق کتاب های نوشته شده به وسيله نويسندگان ايرانی 
ودر حد معدود نويسندگان غير ايرانی ميسر بود، اين نوشته ها هم صرفنظر از اينکه عده ای 

َ وعده ای ديگر با نظر مخالف نوشته اند اصوال  باديد موافق جنبه وقايع نگاری ويا شعاری                                         
کمتر نوشته ای را ديده ام که نويسنده با توجه به  ،ليغی دارند، بغير از يکی دو موردوتب

اعتقادات تاريخی و سنتی ومذهبی مردم که ريشه در قرون واعصار دارد وهمچنين شرايط 
مورد تجزيه و               َ موضوع را دقيقا .... دی، اجتماعی، فرهنگی وزمان از لحاظ سياسی، اقتصا

  . تحليل قرار بدهد
من برای کسب اطالعات کامل تروصحيح تر چنين بفکرم رسيد که بهتر است با چند نفر 

در جامعه بهائی چنين (از افراد بهائی که از نظر دانش ومعلومات در سطح باالئی قرار دارند 
گرفته و از آن ها بخواهم که در باره شناختن آئين بهائيگری با دليل و تماس ) افرادی کم نيستند

ّ سند مخصوصا  در مرتبه او  ّ ودرمرتبه دو  )ايقان و اقدس(ل با استناد به نوشته های بهاء          َ             م با           
مرا راهنمای کنند، در انجام  ،و ولی امراهللا ءاستناد به نوشته ها و تعبير و تفسير های عبدالبها

  . کال وجود داشتاينکار چند اش
اکثراين افرادياخودشان هم به آن کتاب هاونوشته هادسترسی نداشتند ويا اگر هم داشتند  1

 .نبودند حاضربه ارائه آن ها
 :اصوال افراد بهائی از سه طبقه تشکيل می شوند 2
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افرادی که والدين وخانواده آن ها بهائی بوده و عقيده بهائيگری را به ارث برده اند، اين  - يک 
افراد مثل افراد ساير مذاهب از زمان تولد و چشم وگوش بسته، خودرا بهائی دانسته و کمتر 

صرفنظر از عده ( درپی چند وچون موضوع وتحقيق و ريشه يابی آئين موروثی خود برمی آيند
ته معدودی که در گذشته وحال در صدد تحقيق برآمده و با پی بردن به حقايق وواقعيت ها از بهائيگری برگش

چون آئين بهائيگری، بهائی هارا بدون چون و چرا ويا شک وسئوال به قبول احکام بهاء ) اند
چون فهم و ادراک .     َ                                                            تعبدا  ملزم کرده و تأکيد نموده که احکام بهاء حجت و فصل الخطاب است

 و بشری است، پس سنديت نداردانات مبارکه ناشی از استنباط فکرانسان ها از دستورات وبي
بپردازند و معارضه نمايندوراه  )واضح ومحقق(نبايد به انکار تبينات منصوصه  )بهائی ها( احــبا

به هر حال چنين افرادی که دارای عقيده و باور  )کتاب اقدس ١٩٢صفحه (. جدل در پيش گيرند
                     َ                                                            های موروثی هستند عموما  افراد متعصبی هستند که بجز آموخته و دانسته های خود حاضر به 

 .نظر ديگری وبطورکلی بحث نيستند قبول هيچ
افرادی که تحت تاثير وتبليغ مبلغين بهائی قرارگرفته چون از دين خود چندان اطالعی  -دو 

گر وبه مصلحت ويا به آن اعتقادی نداشتند، ويا افرادی که به علت ازدواج ويا به جهات دي
يهوديان بدست آلمانی ها  بطور مثال زمان وقوع جنگ دوم جهانی وکشتار، روز بهائی شده اند

وپيشروی قوای آلمان به سمت ايران، عده زيادی از يهودی های  وحمله آلمان به شوروی
                                                             َ                       ايران چون دين اسالم را مثل دين خود می دانستندو آئين بهائی ظاهرا  ساده تر وراحت تر بود 

  .که من چندين خانواده را می شناسم. بنابراين از ترس جان خود بهائی شدند
                                                  َ                                   عده ای که يا دارای عقيده وباور موروثی اند، ويا بعدا  بهائی شده اند، اين عده هم بنا به  –سه 

علل سياسی، اجتماعی، اقتصادی مصلحت خودرا به سه علت در تاييد و توسعه آئين و مرام 
  :بهائيگری می دانند

ا به جهت تازه وساده گی های اديان سه گانه سامی آئين بهاء ره باتوجه به کهنه گی وآلود -  ١
و معتقدهستند که با اصالحاتی . بودن به عنوان يک مکتب فکری واجتماعی جديد قبول دارند

غافل ازاينکه (که به اقتضای زمان صورت می گيرداين آئين هميشه تازه ومنطبق بازمان است،  
تورات بهاء تايک کتاب اقدس هيچگونه تغييروتعديلی دراحکام ودس ١٣طبق مطلب نوشته شده درصفحه 

 )هزارسال جايزنيست
    ّ                                                                      به عل ت همبستگی وهمياری بهائی ها نسبت به هم که دارای امتياز و مزايای زيادی   -  ٢

است، لذا عده زيادی منافع مالی و اجتماعی شان بقاء وتوسعه آئين بهائيگری را ايجاب می 
 .کند
بجای آخوند، کشيش، (بهائی هستند عده معدودی که به عنوان سران و اداره کنندگان جامعه   - ٣

بجای پاپ در واتيکان و مجتهدين (نفر اعضاء بيت العدل اعظم درحيفا  ٩س آنها أو در ر) خاخام
با داشتن بزرگترين قدرت مالی ومذهبی ودراختيار داشتن مبلغين ) اسالم درنجف وکربال و غيره

ردن راه و روش وشگرد های بسيار ورزيده، در جهت منافع مادی و معنوی خود، با بکار ب
خاصی برای جلب و جذب افراد، حد اکثر کوشش رابرای توسعه وبقاء آئين بهائی بکار می 

 . برند
بنا به مراتب فوق اين افراد دانسته ويا ندانسته با سفسطه و استناد به آيات واشارات مندرج 

وحقانيت ادعای آنها، درکتاب های تورات و انجيل وقرآن داير به بشارت ظهور باب و بهاء 
ويا با تحريف واستنتاج نادرست از نظرات وگفته های چند دانشمند و محقق جهان سعی در 

  . اثبات عقايد وباور های خوددارند
از چندين سال قبل با مطالعه کتاب های چندين نويسنده معتبر ايرانی و غير ايرانی 

ون کتاب های ايقان واقدس نوشته های چ. اطالعات کلی در باره آئين بهاء بدست آورده بودم
رامأخذ وسند معتبری می دانستم، لذا سعی کردم که اين نوشته هارا بدست بياورم ولی بهاء اهللا 
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چون در سالهای گذشته با تمام کوششی که نمودم موفق . متأسفانه اين کار به سادگی مقدور نشد
انه ها نشدم و از چندين دوست بهائی به بدست آوردن اين نوشته هادر کتابفروشی ها يا کتابخ

خوشبختانه .                                     ّ                                 هم که درخواست دادن اين نوشته ها را حت ی بصورت امانت نمودم نتيجه نگرفتم
سه سال قبل دو نفر دوست ارجمند بهائی من با بزرگواری لطف کرده وکتاب ايقان وکتاب 

تان گرامی سپاسگزارم و اقدس را در اختيار من گذاشتند که از اين بابت بی نهايت از آن دوس
  . چون اجازه نوشتن نامشان را ندارم اميدوارم سپاس مرا به اين طريق بپذيرند

با توجه به اين که من سال ها درمورد اديان سه گانه سامی کار ومطالعه کرده ام، 
                                                         َ                        درباره تاريخچه بهائيت هم عالوه بر مدارک واسناد مختلف مخصوصا  چندين بار مطالعه دقيق 

های بهاء آنچه را که دراين مدت از آئين بهائی فهميده ودرک و استنباط نموده ام  کتاب
اميدوارم خواننده گرامی صادقانه اين حرف را از . بصورت اين نوشته خالصه تهيه کرده ام

من قبول بفرمايد که من نه حبی به دينی و نه بغضی به دين ديگر دارم زيرا برای من شرف و 
هدف . ی مهم است و يهودی ومسيحی ومسلمان و بهائی فرقی برايم ندارندمنزلت وخرد انسان

من از اين نوشته  فقط به منظور روشنگری و شناساندن افراد  وعواملی می باشند که قرن ها 
است با خرافات و موهومات ميليادرها انسان را چون برده به زنجير کشيده و اسير عده ای 

نام خاخام، رابای، کشيش و کاردينال، آيت اهللا و مجتهد و يا شارالتان و شياد و مفتخور به 
  .اند اعضای بيت العدل اعظم و غيره نموده

 رابدون جبهه گيری وتعصب خشک اميدوارم خواهران وبرادران بهائی من اين نوشته 
  .                  ّ                                       نسل جوان بانهايت دق ت ودرايت وبارجوع به عقل وخردخودبخوانندهمچنين و
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ّ  بخش دو م        
  مطالب مندرج در کتاب های ايقان و اقدسمروری به 

من معتقدم کسی که بخواهد در مورد دين وآئينی بررسی و تحقيق بکند عالوه 
                                         َ        َ                                     برخواندن نوشته ها و نظرات افراد مختلف حتما  و دقيقا  بايد اصل کتاب آن دين وآئين را مورد 

دقت خوانده و نتيجه  مطالعه وبرسی قرار بدهد، به همين علت دو نوشته بهاء را چند بار با
  : مطالعه وبررسی خودرا در موردهريک از کتاب ها بشرح زير می نويسم

   
  

  : کتاب ايقان
چون تاريخی ذکر نشده به تحقيق معلوم . کتاب ايقان نوشته ميرزا حسينعلی نوری است

ولی از فحوای نوشته ها معلوم می شود که بعد از رفتن . نيست که در چه سالی نوشته شده
 )١٨۶٣ – ٨۵٢بين سال های (يزرا حسينعلی به بغداد و قبل از اعالم من يظهراهللا بودن م

کتابی که من در دست دارم از روی نسخه خطی تهيه شده که . بصورت دستنويس نوشته شده
ی برابر با ئبها ١٣٣الميالنی و کتاب در سال  نويسنده شخصی است به نام علی اکبر الروحانی

  . دچاپ شدهميالدی تجدي ١٩٩۶
دراين کتاب ميرزا حسينعلی که آنموقع بابی معتقد و متعصبی بوده، آياتی از قرآن را ذکر 
کرده و با استناد به آن آيه ها با تعبير وتفسير های نادرست خواسته حقانيت باب راثابت 
وظهوراورايک امرخدائی نشان بدهد وبگويدکه خبرظهورباب راخدادرقرآن وساير کتب 

تاب با انشاء غلط و نيمه عربی و ک) ٥( بنابراين باب همان امام زمان استشارت داده، آسمانی ب
                                             َ                                  نيمه فارسی نوشته شده، با خواندن اين کتاب واقعا  تعجب کردم که چطور ميرزا حسينعلی 

َ         استناد به آيات قرآن می کند که با تعبيروتفسيرونوشته اواصال  مطابقت  ال احر، به ه!دنندار) ۶٦(                                                       
ّ        ب وصح ت گفتار شته های کتاب ايقان برمحوراثبات حقانيت باتمام نو               ََ  ونوشتاراومخصوص ا       

  .درباره عظمت بيان دورمی زند
در کتاب ايقان ميرزا حسينعلی چندين بار به اين مورد اشاره کرده که عده ای منکر باب ويا 

ور ميرزا منظ( گفته ونوشته هايش شده و موجب زحمت و ناراحتی آن حضرت اعلی ونقطه بيان
را فراهم کرده وباالخره باعث فنای حيات عنصری آن حضرت شدند، در جهت ) علی محمد باب

وقتيکه : حقانيت باب، ميرزا حسينعلی به اين مطلب اشاره و استناد می کند و می نويسد
پيغمبران اولوالعزم از طرف خدا تعيين شدند افراد جاهل وغافل منکر آنان شدند و به کتاب ها 

                                                                             ّ   فته هايشان ايراد ها گرفتند و انواع آزار و اذيت را درمورد آنها بوجود آوردند، حت ی و گ
عيسی را به دار کشيدند، قصد کشتن محمد را داشتند ، جالب توجه وجای تعجب اين است 

من باوجودتمام تعريف وتوصيفی که ميرزاحسينعلی ازباب ونوشته هايش می کند، بعدازاعالم 
             ّ                                                  فرقه بهائی او لين کاری که کردمنسوخ کردن اکثر نوشته های باب وجمع وتشکيل يظهراللهی 

  .آوری نسخ کتاب بيان بود

                                            
ّ               درهيچ کدام آيات قرآن اسمی ونشانی ازمهدی ياظهورامام زمان وجودندارد، حت ی تانيمه دو م سده دو م هجری هم اسم  -  ٥         ّ            ّ                                                                    

  .واعتقادی به عنوان مهدی درمذهب شيعه وجودنداشته
صطالح معنی و من برای کسب اطالعات صحيح چندين آيه راکه بهاء درکتاب ايقان به آن هااشاره کرده وبه ا -  ٦

تعبيرنموده، به اصل متن قرآن به زبان های فارسی وانگليسی مراجعه ونوشته بهاء راباآن هامطابقه نمودم،مطالبی که 
  .ميرزاحسينعلی معنی وتعبيرنموده هيچکدام باآيات قران تطبيق نمی کند
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حضرت نقطه اعلی ، نقطه فرقان ، :                                  ُ                 بابی ها وبهائی ها، باب رابااسامی پ رطمطراقی ازقبيل 
  . می نامند..........حضرت اعلی ، نقطة البيان ، رب اعلی ، جل اسمائه الحسنی و

 ١۴٠ت و الفاظ و جمالت عربی و فارسی بازی نمی شد، مطالب تمام کتاب  اگر با آيا
  .صفحه ای ايقان تبديل به چندصفحه نوشته می گرديد
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  : کتاب اقدس
کتاب اقدس که کتاب احکام  بهاء اهللا و مورد پرستش بهائی ها است درتاريخ 

بنا به مطالب مندرج ) قدسکتاب ا ١٧صفحه ( ميالدی به وسيله بهاء به عربی نوشته شده ١٨٧٣
در اواخر دوران حياتش اقدام به ترجمه ) ولی امراهللا(کتاب اقدس، شوقی افندی  ٢١در صفحه 

بعد از فوت ولی امر اهللا، هيئتی از . اقدس به زبان انگليسی نمود ويک سوم آنرا ترجمه کرد
  . تعيين و اقدام به ترجمه بقيه کتاب نمودند بيت العدل اعظمطرف 

سفانه تاريخ أاعظم تهيه و منتشر شده، ولی مت اقدس فارسی از طرف بيت العدل کتاب
 زير تدوين وانتشار آن نوشته  نشده، به هرحال کتاب اقدس شامل هفت مبحث وياقسمت بشرح

  :ست
  ۶و  ۵و  ۴ترجمه آياتی ازکتاب اقدس ،  – ٣توصيف کتاب اقدس ،  – ٢مقدمه ،  –١ 

  .يادداشت هاوتوضيحات – ٧، تلخيص وتدوين حدوداحکام ، ملحقات، رساله سئوال وجواب 
  
   
  مقدمه -١

مطالب اين قسمت که از طرف بيت العدل اعظم نوشته شده توضيحاتی است درباب 
  : کتاب و احکام بهاء اهللا که به چند مورد بشرح زير اشاره می شود

ماعی طبق مقتضيات اين در آئين بهائی مفاهيم قديم با عرفان جديد ظاهر گشته و احکام اجت«
                                                                             ّ   زمان تغيير يافته است تا بشر را بسوی مدنيتی جهانی هدايت نمايد که در عصر حاضر حت ی 

  )کتاب اقدس  ٧صفحه (» اندکی از جلوه و جاللش را تصور نتوان نمود
با اشاره به صدور دستورات از طرف جمال اقدس ابهی در کتاب مستطاب اقدس 

مال مبارک گو اينکه بصورت ايجاز صادر شده ولی دارای توضيح داده شده که احکام ج
است، بلکه  راهنمای جامعه بشری امروزمعانی و مفاهيم بسيار مهم وشگرفی است که نه تنها 

  . وراهنمای آينده بشريت وجهان استگويا و نشانگر 
  )کتاب اقدس  ٧صفحه (» شريعت اهللا دراين دورمبارک به حوايج عموم بشر ناظر است«
علی الخصوص با احکام . سياری از احکام کتاب اقدس با احکام اديان سالفه ارتباط داردب«

نازله در قرآن مجيد و کتاب مستطاب بيان، يعنی کتب مقدسه دو ظهور حضرت رسول اکرم و 
  )کتاب اقدس ٨صفحه (» حضرت اعلی

آثارمبارکه پايه واساس اين نظام مقام و وظيفه بی مانندی است که حضرت بهاء اهللا در«
» وباالخص در کتاب مستطاب اقدس به فرزند ارشد خويش حضرت عبدالبهاء محول فرمودند

  )کتاب اقدس ٩صفحه (
ازخواص ممتازه احکام کتاب اقدس ايجاز آن ها است، احکام نازله درکتاب اقدس هسته «

صفحه ( »مرکزی قوانين متنوعه وسيعه ای است که در قرون آتيه به منصه ظهور خواهد رسيد
  )کتاب اقدس ١١
کتاب ١٣صفحه (» بيت العدل اعظم هرگز نمی تواند احکام منصوصه را نسخ ويا تعديل نمايد«

  )اقدس
بطوريکه گفته شد فعاليت بهاء و پيروانش در عکا ويا ايران پنهانی صورت می گرفت 

بود         َ                                                                 و مخصوصا  نسخ خطی کتاب اقدس که جنبه مقدس داشت محدود و در دست نزديکان بهاء
  )                                َ                                                                تا چند دهه قبل هم اين کتاب منحصرا  دراختيار محافل بهائی بود وافراد غير بهائی به آن دسترسی نداشتند(

  :چنين نوشته شده ١٧در اين مورد در مقدمه کتاب اقدس در صفحه 
يعنی بيست سال بعدازاظهارامرخفی که درسياه  ١٨٧٣کتاب مستطاب اقدس نيز در حدود سنه «

ّ                                              قع شد، از قلم اعلی عز نزول يافت، تامدتی به ياران ايران ارسال نگرديدچال طهران وا                      «  
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  : درمورد علت نوشته شدن اقدس به زبان عربی چنين نوشته شده
جمال اقدس ابهی به لسان عربی تسلط کامل داشتند، و به اقتضای مقام هروقت الزم می آمد «

جيح ميدادند که آيات به لسان عربی نازل که معنی دقيق مطلبی در الواح و آثار بيان گردد، تر
  )کتاب اقدس ١٩صفحه (» گردد

در مورد نوشته شدن اقدس به زبان عربی از چند نفر افراد بهايی دارای تحصيالت    
با توجه به اين که  باب وبهاء ايرانی بودندو آئين بابی و بهائی : ومعلومات اين سئوال را کردم

قريب به اتفاق بهائی های آن زمان هم ايرانی و فارسی زبان  در ايران ريشه گرفته و اکثريت
بوده اند، به چه علت کتاب هايشان رابه فارسی ننوشتند که قابل فهم همگان باشد؟  مثال شما که 

ولی حاال ترجمه . بهائی هستيد، آيا می توانيد کتاب اقدس به زبان عربی را بخوانيد؟ گفتند خير
گليسی وفارسی موجود است و قبال هم افرادی که عربی می کتاب اقدس به زبان های ان

دانستند مطالب آنرا می خواندند و به آن هائی که عربی نمی دانستند می گفتند، و توضيح دادند 
که علت اصلی اين بوده چون زبان عربی زبان وسيعی است و با داشتن دستور زبان کامل 

لذا نوشته ها را به زبان عربی نوشته اند، گفتم بهتر و صحيح تر می شد مطالب را بيان نمود، 
انجام  ١٩٩٢کتاب اقدس، ترجمه به زبان انگليسی در سال  ٣طبق مطلب مندرج در صفحه

شده، بنابراين تا زمان ترجمه شدن حداقل صدو بيست سال اين اشکال وجود داشته، چگونه 
نه  کتاب اين که عربی نوشتن قيده دارند پيش بينی چنين اشکال نشده بود؟ بعالوه معترضين ع

به جهت کامل وصحيح نوشتن مطالب بوده بلکه بيشتر جنبه شبيه سازی و برابری با قرآن 
  . راداشته است

شخص با . عرب لبنانی آشنا شدمل برحسب اتفاق در مجلسی با يکنفرچند سال قب
چون  اطالع و با سوادی بود، ضمن صحبت معلوم شد که سال ها روزنامه نگار بوده،

ُ فرزندانش مقيم آمريکا هستند او هم چند سالی است که به آمريکا آمده و مقيم شده، فرد س  نی                                                                                 
مذهب ومخالف اعمال شيعه ها چه در لبنان و چه در ايران بود و اطالعات زيادی درمورد 

صحبت به آئين بهائی کشيده شد، او معتقد بود مذهب . سياسی بودن مذهب شيعه بيان می کرد
زيرا مذهب ! ه يک مکتب سياسی بوده و هست، آئين بهائی سياسی در سياسی استشيعه ک

شيعه را گرفته وبا جرح و تعديل وساده کردن بعضی آداب ورسوم و احکام وفرايض، دين 
ُ اضافه کرد که سند ومدرک م . جديدی را تحويل مردم داده اند هر مرام  ،عتبر هر دين و آئينی                       
کتاب اقدس، کتاب مقدس   ،تاب يا اساسنامه آن گروه استک ،ومسلکی، هر حزب و جمعيتی

بهائی ها است، گفت من انگليسی وعربی آن کتاب را ديده وخوانده ام، صرفنظر از ايراداتی 
يد که در مفاهيم و معانی نوشته ها وجود دارد، اصوال اين نوشته را نمی شود عربی نام

لغات و کلمات عربی بدون حرکت نه عربی  را بخواند، زيرانوهرکسی هم بدرستی نمی تواند آ
است و نه معنی دارد ونه قابل خواندن وفهميدن است، چون اکثر لغات عربی با سه حرکت 

که با سه حرکت دارای سه تلفظ » ملک«دارای سه تلفظ ومعنی مختلف می شوند؛ مثالواژه 
ــ ک «، »فرشته=  َ َ   م ـل ک « ومعنی مختلف  ال و زمين و م=  ُ   م لک «و » پادشاه=  َ    ِ   م ــل

است، جمالتی که لغاتشان حرکت نداشته باشند دارای معانی مختلفی خواهند بود، » سرزمين
اين نوشته به آن می ماند که يکنفر غير عرب زبان کم سواد که مختصر زبان محاوره عربی 
وحروف زبان عربی را بداند و بخواهد گفته ونظرات خودش را روی کاغذ بياورد و بنويسد، 

. صرف ونحو واصول دستور زبان را رعايت نکرده نمی شود نوشته اورا عربی ناميدچون 
اين «: چنين می نويسد ٩٩آيه  ٩٨بهاء درمورد کتاب و نوشته هايش درکتاب اقدس صفحه 

نوشته های مرا نبايد با قاعده های صرف و نحو سنجيد، بايد قاعده های صرف و نحو را با 
  )ازنويسنده!!  ازاين منطقی ترجوابی وجودندارد(» اين نوشته ها ی من بسنجند
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به هرحال نوشته های بهاء که گويا يارانش هم کمک می کرده اند نسبت به نوشته های 
  . باب کم غلط تر است

  
  GOD PASSES BY )    ترجمه از –بقلم ولی امزاهللا ( توصيف کتاب اقدس   -  ٢ 

ريف و توصيف از احکام نازل شده چنين با تع )شوقی افندی(دراين قسمت، ولی امر اهللا 
  : نوشته

اعالن امر مبارک هرچند بديع و محيرالعقول بود ولی فی الواقع طليعه قوه خالقه شديد تری «
بود که شارع اين آئين نازنين با نزول کتاب اقدس درنهايت قدرت ظاهر فرمود و آن کتاب 

کتاب .  ير آفاق محسوب می گرددمستطاب فی الحقيقه اهم اثر قلم اعلی درايام اشراق ن
مستطاب اقدس يعنی اعظم مخزن حدود واحکام دور بهائی را ميتوان ابهی تجلی از هويت 

   )کتاب اقدس٢٣صفحه (» جمال قدم و نيز ام الکتاب اين دور افخم و منشور نظم اعظم شمرد
  : ولی امراهللا بعد از ده ها تعريف وتمجيد از جد خود می نويسد

مخزن آللی ثمينه ظهور آن حضرت است که از لحاظ وضع اصول و مبادی  کتاب اقدس«
کتاب  ٢۴صفحه ( »الهيه وتاسيس موسسات اداری و تعيين وظايف سماويه بی مثيل و عديل است

  ) اقدس
  : درمورد ظهور مبارک و احکام ودستورات بهاء اهللا اشاره به نکات زير می فرمايد

س اکبر را ابالغ فرموده، آنان را مملوک و خودرا ملک به سالطين عالم شرع انوار ونامو«
به همين جهت نامه هائی به فرانسوازژوزف ) کتاب اقدس ٢۵صفحه (!!  »الملوک می خواند

امپراتوراطريش، پادشاه مجارستان، ويلهم فردريک لودويک پادشاه پروس، ناپوليون سوم 
چه جوابی داده اند، ويا اصال جوابی داده  نوشته، متن نامه ها چه بوده و... امپراتور فرانسه و 

   )کتاب اقدس ١٨٣،١٨۶، ٢۵مطالب مندرج در صفحات (! اند يا خير، چيزی نوشته نشده
برصولت نظم بديع جهان آرايش شهادت داده، مقام عظيم عصمت کبری را توضيح فرموده «

ر جديدی را و آنرا مختص به مظهر ظهور و موهبت ذاتی خويش دانسته و ظهور ومظهر ام
   )کتاب اقدس ٢۵صفحه (قبل از اتمام حداقل هزار سال ممتنع ومحال می شمارند 

تا يکهزار سال جانشينان بهاء مجاز به تغيير با توجه به مطلب فوق معلوم می شود که 
ولی امروزمی بينيم صدها مطلب نغزومنطقی باکلمات شيرين   و يانسخ احکام بهاء نيستند،

، معلوم نيست اين !ام وفرمايشات حضرت بهاء اهللا بخوردامت بهائی می دهندوادبی رابنام احک
     َ يقينا ، ! ، چون درکتاب اقدس چنان مطالبی نيست!احکام وفرمايشات درکدام کتاب نوشته شده؟

آن هاساخته وپرداخته بيت العدل اعظم است که به اقتضای زمان بنام فرمايشات ودستورات 
همان کاری که متوليان اديان سه گانه سامی هم باتعبيروتفسيرمی خواهند ( !!.حضرت بهاء صادرمی کنند

  !.) نوشته های نامربوط کتاب هايشان رابه نحوی توجيه وقابل قبول بکنند
ولی امراهللا درمورد اهميت گفتار ونوشتار جمال اقدس ابا ابهی چنين مرقوم فرموده 

  : اند
فروشی را تحريم ورياضت وتکدی ورهبانيت و برده  )موقوف(بساط روحانيون را منطوی «

 ٢۶صفحه (»  ورسم توبه واقرار به معاصی وارتقاء بر منابر و تقبيل ايادی را نهی می فرمايند
  )کتاب اقدس

با شعوروبا انصاف و عاقل وعالمی برده فروشی،  هيچ شخص نه تنها اديان قبلی بلکه
ر بهاء ومشروع ندانسته که با دستورياضت، تکدی، دزدی، جنايت، خيانت و غيره را مجاز 

  .!اين امور نهی ونفی بشوند
معلوم نيست چرا بايد بيان چنين مطلب بديهی کالم آسمانی تلقی شده وباعث رسيدن ميرزا 

   .!؟به جايگاه ومقام خدائی بشود )بهاء اهللا(حسينعلی 
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يدانند اين ين خود مئن و تجدد وبرتری آ                  ّ ی ها آنرا نشانه تمد ئيکی از مواردی که بها
ی افراد با لباس مخصوص به عنوان روحانی وجود ندارند که ئين بهائاست که می گويند در آ
  . باالی منبر به نشينند

َ اوال  عبدالبهاء با داشتن عمامه و ريش بلند و عبا وردا خودشان بهاء اهللا وو  باب و صبح ازل     
   )به تصاوير رجوع شود( . در کسوت و شکل آخوندی بودند

َ                اعضاء محافل وبيت العدل اعظم، باکت و شلوار وکراوات عمال  همان وظايف به      َ انيا ث                                                     
اصطالح رهبری روحانيت ورهبانيت را به عهده دارند که آخوند و کشيش ورابای برای 

مضافا اينکه برای   ،!اشاعه خرافات وموهومات با لباس های عجيب و غريب انجام ميدهند
نطق آلوده به خرافات و موهومات وسراپا دروغ، قرار گرفتن در بيان مطالب بی معنی و بی م

   .!باالی منبر ويا پشت تريبون ونشستن روی صندلی ويا زمين فرقی باهم ندارد
  
  ترجمه آياتی ازکتاب اقدس – ٣

آيه يا حکم بوده و  ١٩٠اين قسمت اصل نوشته بهاء اهللا به زبان عربی است که شامل 
  . کتاب مقدس بهائی ها محسوب ميشود

اصطالح درستی نيست، زيرا ترجمه کامل » ترجمه فارسی کتاب اقدس«اصطالح 
) چهار، پنج، شش و هفت( آيات به زبان فارسی انجام نشده، بلکه بطوری که درقسمت های بعدی

هايی از طرف عبدالبها وولی امراهللا ديده می شودبا اشاره به اولين جمله آيه ای، تعبير وتفسير 
وبيت العدل اعظم به عمل آمده که نوشته آن ها به زبان فارسی درج شده، درصورتيکه اگر 
منظور ترجمه احکام بهاء به زبان فارسی می بود، بايستی مثل کتب ساير اديان، تمام اصل 

تاخواننده . رجمه می شدنوشته بدون کوچکترين تغيير و تحريفی به زبان فارسی برگردانده وت
بطورکامل ازفرمايشات حضرت بهاء اهللا مطلع می شد، نه اينکه باتعبيروتفسير يک جمله 

  . !عقولی رابه خواننده ارائه بدهندازيک آيه، مطلب مقبول وم
  : راجع به مطالب کتاب اقدس به چندين مورد اساسی اشاره می شود

وشته های عبدالبها و ولی امرااله درباره ادعای به استناد نوشته های بهاء درکتاب اقدس ون 
در اولين صفحه  ،!وبه عبارت درست تر خدا بودن او بها اهللا بعنوان من يظهراهللا ويا جانشين 
  : واولين آيه کتاب اقدس چنين می گويد

انا اول ما کتب اهللا علی العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع امره الذی کانه مام نفسه فی عالم «
مر و الخلق من فازيه قدفاز بکل الخير والذی منع انه من اهل الضالل ولو ياتی بکل اال

  » العمال
  : معنی آيه

نخست چيزی که خدا به بندگان خودواجب گردانيده شناختن من است که از سوی اووحی «
  » آورده ام و در آفرينش جهان و درگردانيدن آن جانشين خدا هستم

  : تاب اقدس چنين نوشته شدهدر يادداشت های منضم به ک
جمال قدم تائيد فرمودند که بهاء اسم اعظم الهی است، يا بها االبهی در مقام استغاثه « •

صفحه (» ت هردو برنفس مقدس حضرت بهاء اهللا داللت دارند                    ّ و اهللا ابهی در مقام تحي 
١٢۶ ( 

ت مقام جمال قدم به اجل واعظم اسماء الهی مبعوث گشته اند، يعنی مقام آن حضر«  •
  )١٢٧صفحه (» است مطهر کلی الهی

 است تائيد می کالم الهی                  َ                         ََحضرت بهاء اهللا مکررا  تامه آثار خويش را که کال  « •
 )٢٠٠صفحه (» فرمايند
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يا الهی اذا انظر الی نسبتی اليک « :می فرمايند نسبت خود با خدای متعال درباره« •
» نفسی اشاهدها احقر من الطين احب بان اقول فی کل شيی بانی انا اهللا واذا انظرالی

يعنی خود بهاء وبعد از او عبدالبهاء وولی امراهللا وبيت العدل اعظم  ) ٢١٣صفحه (
  .!» هستند مقام خدايی بها معتقد به وهمه بهائی ها

خواندن چنين نوشته هايی و شنيدن چنين ادعا هائی هر خواننده و شنونده عاقلی را ضمن 
و از خود می پرسد، درقرن نوزدهم، قرنی که عصر رنسانس و تعجب به تفکر واميدارد، 

فروغ از مدت ها قبل شروع شده بود، نوابغ ودانشمندان و متفکرين وفالسفه ای چون ماکس 
پالنک، بلز پاسکال، چارلز داروين، ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، بنجامين فرانکلين، 

ويکتور هوگو، تاماس اديسون و صدها  زيگموند فرويد، ولف گانگ گوته، اسحق نيوتون،
 و دانشمند و انديشمند ديگر که با افکار و عقايد و اختراعات واکتشافات خود دنيای متمدن

پيشرفته ای را پايه گزاری می کردند، زمانی که جوامع متمدن با سرعت در راه گسترش علم 
وند که يکی ادعای امام و فرهنگ و صنعت وتمدن بشری قدم بر ميداشتند، دونفر پيدا می ش

    .!!رازبيست سال ادعای خدائی می کندزمانی و ديگری هم به فاصله کمت
جواب روشن است، مردم کشوری که در منجالب فقر و بدبختی و بی سوادی غوطه 
وربوده و قرن ها تحت تلقين وتعليم يک عده شياد ريا کار به نام آخوند قرار گرفته اند، وقتی 

را در سرداب قبول می کند و منتظر ظهور او قرن ها چشم به راه  ج سالهغيبت يک بچه پن
   ..!ر و جانشين خدا را هم می پذيردمی ماند بديهی است که ظهور امام زمان و حضو

سال قبل  ١۴٠٠، ٢٠٠٠، ۵٧٠٠تعجب من مربوط به نادانی ويا جهالت انسان های 
که در قرن بيست و يکم، قرن فضا و  نيست، حيرت من از افراد باسواد، عالم و عاقلی است

! کامپيوتر هنوز پايبند اقکار و عقايد خرافی و موهومی چندين قرن پيش پدران واجداد خويشند
دعا ها انديشيده                َ                                                          آيا اين ها واقعا  اين کتاب ها را خوانده و لحظه ای در مورد اين نوشته ها و ا

ند وکور کورانه از مکتب ومرامی پيروی من فکر می کنم يا از اين مسايل اطالعی ندار ،!؟اند
واال يک فرد عاقل چگونه می  ،!می کنند، ويا اگر ميدانند بدون شک دارای منافعی هستند

تواند قبول کند يک انسان معمولی که مثل ميليون ها انسان ديگر به دنيا آمده و مثل ساير افراد 
ده، دروغ گفته، به مال مردم تجاوز زيسته، کارکرده، خورده، خوابيده، زندان رفته، کتک خور

وگرداندن  من درآفرينش« به يکباره ادعای خدائی کرده وبگويد ..........تقيه نموده وو ،کرده
  .»!!جهان جانشين خداهستم 

اگر تاکنون اطالعی  ،!ی ما اطالعی از اين مسايل دارند؟ئآيا خواهران و برادران بها
واهند داد که برای پی بردن به وقايع وحقايق بروند و نداشتند آيا زحمت اين کار را بخود خ

اگر فرصت اينکار را ندارند، شايد اين  ،!تحقيق کنند و بخوانند تا از خواب غفلت بيدار بشوند؟
مطالب مستند وسيله ای برای روشنگری و رها شدن عده ای از دام امام زمان و خدای 

  . ساختگی وجانشينان آن ها باشد
 
  ملحقات ، رساله سئوال وجواب ، تلخيص وتدوين حدوداحکام :ت عناوينتح - ۵-۶- ۴  

اين قسمتها عبارتندازگفتارودستورات والواح ونوشته های صادر شده از طرف بهاء 
اهللا، بطور کلی مربوط به تشريح اصول و شريعت آئين بهائی است که از طرف عبدالبهاء 

مورد تعبير و تفسير قرار گرفته، قسمت سئوال                َ                         وولی امراهللا وبعدا  از طرف بيت العدل اعظيم 
                                                       َ          َ             و جواب عبارت است از سئواالتی که در زمان حيات بهاء اهللا کتبا  ويا شفاها  مطرح شده و 

 )کتاب اقدس ١٨صفحه (جواب و گفتار اورا شخصی بنام زين المقربين تهيه و تدوين نموده، 
برای جلوگيری از اطاله کالم به                                     َ             چون مطالب اين سه قسمت پراکنده و اکثرا  تکراری است 



   29  
   

که مربوط به تعبير و » يادداشت ها و توضيحات«موارد اساسی قسمت هفتم تحت عنوان 
  : تفسير عبدالبهاء وولی امراهللا در مورد احکام بهاء است بطور خالصه می پردازيم

  
  يادداشت ها وتوضيحات  –٧

به زبان عربی است، در اين قسمت باذکرجمالت کوتاهی ازآيات کتاب اقدس که 
: مطالب مختلفی درباره احکام حضرت بهاءاهللا معنی وموردتعبير وتفسير قرارگرفته از قبيل

روز والدت باب و بهاء، تعيين خانه و مزار باب و بهاء به عنوان زيارتگاه و حج و قبله، 
هائی، تائيد                                                 ّ                         قواعد وضو و نماز و روزه، کفن و دفن مرده و نماز مي ت، تقويم بديع يا تقويم ب

اينکه مقام بهاء مقام مطهر کلی الهی است ، تعيين يکهزار سال به عنوان دور بهائی، تعيين 
عبدالبهاء وولی امراهللا به واليت، ازدواج و طالق، مهريه و باکره نبودن زن، زنا و جريمه 

و و لغ» حق اهللا«آن، عضويت مردان در بيت العدل اعظم، تقسيم ارثيه بين وراث و ميزان 
  .که به وسيله عبدالبهاء وولی امراهللا به فارسی نوشته شده....   نسخ قسمتی از احکام باب و

متوليان آئين بهاء ويا بهائی های فريفته، آئين بهاء را يک آئين خدائی و نوظهور و 
متمدنی می دانند که به علت اقتضای زمان ظاهر گشته که نه تنها جوابگوی تمام احتياجات 

اهنمايی است روحی و احساسی واجتماعی انسان های عصر حاضر است بلکه رفکری و 
  .!آينده  جهان و جهانيان برای تمام احتياجات 

افراد معتقد و متعصب بهائی براين باورند که تمام دستورات واحکام حضرت بهاء 
بهاء بديع و جامع است، از جمله مواردی را که به عنوان نمونه برای برتری وامتياز دين 

نسبت به تمام اديان اظهار می کنند عبارت است از نبودن افرادی بنام روحانی در لباس 
، نبودن تعددزوجات، ارج نهادن به کسب علوم و احترام تساوی حقوق زن و مردمخصوص، 

به مقام معلم و تخصيص قسمتی از ارث به معلم و وحدت زبان ودين و حکومت جهانی و 
   .!پيغمبری وهيچ دينی بيان نکرده ن مطالب نغز و مهم را هيچو معتقدند چني... غيره

  . مورد بحث قرار گرفته    َ شخصا مدراين نوشته عالوه بر اشاره به مطالبی ديگر اين موارد
با استناد به گفته ميرزا حسينعلی، بهائی ها معتقدند که حضرت بهاء اکثر اختراعات 

مثال درمورد برقرار شدن ارتباط   ،!ندا پيش بينی وپيشگويی فرموده اوحوادث امروز ر
نزديک انسان ها، بهائی ها می گويند که حضرت بهاء اهللا اختراع تلفن، راديو، تلويزيون، 

  .!سال قبل پيشگويی فرموده بودند ١۴٠اينترنت را که وسيله ارتباط جوامع بشری است 
سفر انسان مپيوترواء مسائل مربوط به اتم، کابه استناد به يک گفته ديگر حضرت به يا

   !.را هم مربوط به پيشگويی های حضرت بهاء اهللا می دانند )٧٧(ه ها به کرات ديگرنوسفي
    با تشکيل جامعه ملل بعد از جنگ اول جهانی وسازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی

وسازمان های ديگر درجهت برقراری صلح و امنيت جهانی و حفظ حقوق انسان ها و غيره 
نظم بديع ( ط به تعاليم ودستورات حضرت بهاء اهللا در جهت تشکيل حکومت جهانیرا مربو
ويکی شدن زبان همه مردم جهان در جهت تشکيل اتحاديه جهانی بهائی ويا وحدت عالم  )جهانی

  ) کتاب اقدس ٢٣٧و  ٢٣٣صفحات (انسانی می دانند 
         َ          ن ها اکثرا  جزء ملل با در نظر گرفتن اينکه بنيان گذاران وتشکيل دهندگان آن سازما

َ                                                 کشورهای مسيحی بوده و هستند، احتماال  اسم بهاء اهللا وبهائی را هم نشنيده اند چه برسد به                                   
   .!و احکام وتعاليم حضرت بهاء اهللادستورات 

                                            
گوئی های حضرت بهاء اهللا يکی پس زمانی بايک دوست بهائی باسوادومتعصبی گفتگوداشتم، ايشان می گفت که پيش - ٧

َ                        ازديگری بوقوع می پيوندد، مثال فرمايش جمال اقدس درآيه  اشاره به پروازسفينه های فضائی  »السفينته الحمراء« ٨۴                           
  .امروزاست
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نا گفته نماند که تشکيل اتحاديه جهانی بهائی طرح تشکيل يک حکومت مذهبی مثل 
می درايران ، طالبان درافغانستان و غيره است حکومت های عربستان سعودی، جمهوری اسال

با اين تفاوت که آن حکومت ها برمبنای دين اسالم بوده وحکومت مورد ادعای بهائی ها 
خداوند و حضرت بهاء اهللا درچنان روزی به عالم وعالميان (برمبنای دين بهاء وعالمگير خواهد بود 

  !!) رحم کند
که حکومت جهانی ويکی شدن زبان ملل جهان تا سده بنا به اعتقاد بهائی ها قرار بوده 

انجام بشود، تمام مردم جهان شاهدبوده وهستندکه نه تنها چنين  )ميالدی١٩۶٣سال (اول سال بديع 
ان ديده امری صورت نگرفت، بلکه کوچکترين نشانه ای ازيکی شدن ملل جهان ويازبانش

َ                                    معموال  بهائی ها به اين سئوال که چرا اين ب ،!نشد شارت و پيشگويی در سده اول انجام نشد،     
ويا می گويند انجام امر موکول به سده دوم   ،!ند ويا به سفسطه برگزار می کنندجواب نمی ده

  .!شده  )ميالدی٢٠۶٣(
با توجه به مطالب فوق قبل از شرح نکات جالب واساسی شريعت دين بهاء به چند مورد اشاره 

  : می شود
 ابيگری ، شيخيگری، بامذهب شيعه  قابل انکار نيستوابستگی بهائيگری، ب – ١
آئين بهاء نه تنها نوظهور ودارای راه وروش ساده ومنطبق بانظام امروزجهان نيست،  – ٢

به اين معنا، اگر مذهب شيعه  ،!بلکه آئينی است در قالب مذهب شيعه، منتهی بصورت ديگر
سال قبل  ١۴٠٠عقلی وعلمی ندارند نمازو روزه و حج و زکات و غيره را که هيچکدام پايه 

يد کرده وبصورت ديگری ئقرن نوزدهم همان راه وروش را تا برقرار کرده، آئين بهائی در
  .برقرار نموده

همان خشونت وسختگيری که درمذهب شيعه درموردافرادمرتدوجودداردعين همان روش  – ٣
واحکام بهاء شک  )ائیخد(درآئين بهائی درموردکسانی که به امامت باب ويابه ربوبيت 

ويااعتراض وسئوال داشته ويا از دستورات بيت العدل اعظم سرپيچی کنند مورد تنبيه به 
 . قرار ميگيرند» طرد روحانی«اصطالح 

درصورت طرد روحانی چنان با خشونت وغير انسانی با آن فرد رفتار می شودکه کمتر از 
ن وبرادران بهائی بهتر از هر کسی می                                     َ        کشته شدن مرتد در مذهب شيعه نيست، حتما  خواهرا

نه تنها اين نوع افراد از فرقه بهائی  ،!فراد به چه سرنوشتی دچار می شونددانند که اين نوع ا
طرد می شوند، بلکه پدر و مادر، پسران و دختران، برادران و خواهران، زن و شوهر بطور 

اين يکی از نمونه های اشته باشد، کلی هيچ بهائی حق ندارد با فرد مطرود رابطه يا معاشرت د
  .!مالطفت و شفقت ورحمت ويا شيوه دموکراسی وتمدن وتجدد در ديانت بهاء است

درمورداينکه احکام ودستورات نازل شده از طرف حضرت بهاء سند وحجت محض  – ۴
 : واليتغيراست چنين ذکر شده

تنباطات شخصيه موجود مطابق بيانات مبارکه فرق و تمايزی فاحش بين نصوص قاطعه واس«
است، آئچه افراد از بيانات مبارکه برحسب فهم و ادراک خويش استنباط نمايند، نتيجه فکر 
بشری است، هرچند ممکن است در کشف حقايق امريه موثر ومفيد باشد وليکن فاقد اعتبار 

راز عقايد                                         َ                                   وسنديت است، ازاين رو به افراد احباء اکيدا  تذکر داده شده که در اظهار نظر واب
خود همواره آيات منزله را حجت دانند و فصل الخطاب شمارند و به انکار تبينات منصوصه 

   )کتاب اقدس ١٩٢صفحه (» نپردازند و معارضه ننمايند وراه جدل دريش نگيرند
يعنی چون فکر و فهم و درک بشری فاقد سنديت واعتبار است پس يک فرد بهائی بايد بدون 

و چرا دستورات واحکام بهاء را قبول بکند، واال درصورت شک ويا تعقل و تفکر وچون 
  .!قرار ميگيرد» طرد روحانی«ابراز عقيده وانکار، مورد تنبيه 
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                                                         َ                       بطوريکه گفته شدنوشته های باب وبهاء وبعدازاوجانشينانش تماما  بازی با اعداد والفاظ  – ۵
مثال چون اولين افرادی . ندارد، که به هيچوجه پايه واساس علمی وعقلی !ولغات والفاب است
بين بابی ها و  ١٩نفر بودند اين عده به نام حروف حی معروفند و عدد  ١٩که به باب گرويدند 

اين (رکعت تعيين شده  ١٩بهايی ها بسيار مهم ومعتبر است، به همين جهت دفعات ادای نماز 
مثقال طال  ١٩زان مهريه را روز ومي ١٩ويا ايام روزه را ) رکعت تبديل شده ٩         َ     دفعات بعدا  به 

 ١٩جالب تر اينکه تعداد روز های ماه وتعداد ماه های سال را هم . ويا نقره تعيين کرده اند
است چهار روز باقی مانده را که در سال های ) روز ٣۶١يعنی سال معادل ( !تعيين کرده اند

 ١٢۴ايام زايد در صفحه  در مورد ،!ويا ايام زايد می نامند» ها«کبيسه پنج روز می شود ايام 
  : کتاب اقدس چنين نوشته شده

مظاهر معروف است امتيازش دراين است که از » ها«ايام زايد در تقويم که به نام ايام «
قابل توجه دانشمندان (» حد اعالی ايام زايد مطابق استاست که با ۵به حساب ابجد »  ها«حرف 

  !.است ۵ه باب هم به حساب حروف ابجد همچنين کلم )فضا وستاره شناسیرياضی و علوم 
با توجه به اين که قرن ها قبل در مصر، ايران، چين، يونان، و روم از طرف دانشمندان 

 ٣۶۵ی براساس گردش زمين بدور خورشيد معادل گاهشماروستاره شناسان ورياضی دانان 
يد چهار فصل ماه و برحسب موقعيت وقرارگرفتن کره زمين نسبت به خورش ١٢روز برابر با 

علمی صحت  وهر فصل سه ماه محاسبه شده بطوری که امروز هم با محاسبات دقيق
يد شده، چگونه يک فرد با سواد بهائی مثال يک استاد دانشگاه چنين ئگاهشماری های مذکور تا

آيا اگر تعداد افراد  ،!؟می وعقلی را قبول می کندتقويم من در آوردی بی اساس و بدون پايه عل
نفر می شد آن موقع حضرات باب و بهاء تعداد  ٢٠نفر ويا  ١٨نفر،  ١٩حی به عوض  حروف

تعيين می  ٢٠يا  ١٨روزهای ماه و تعداد ماه های سال وايام روزه وميزان مهريه را به مبنای 
  .!فرمودند؟

هم جزء  ٩است بنابراين عدد  ٩به همين ترتيب چون کلمه بهاء به حساب ابجد معادل عدد 
 ٩تبرک محسوب می شود، به همين جهت عده اعضاء بيت العدل اعظم ومحافل بهايی اعداد م

اعداد  و نشانه های  ١٩و  ٩و  ۵ نفر تعيين شده، پس بدون هيچ دليل عقلی ومنطقی ارقام 
  !. مورد احترام در دين بهائی هستند

ّ        او ل محرم (بهاءاهللا روزتولدباب  -۶ دوم (وروز تولدخود )یميالد ١٨١٩اکتبر ٢٠قمری برابربا  ١٢٣۵ 
 ١٨۴۴ماه مه (همچنين روز اعالم امامت باب  )ميالدی١٨١٧نوامبر  ١٢قمری برابربا  ١٢٣٣محرم 
ارديبهشت  ١٢از اول ارديبهشت تا (خود را ) جانشين خدا بودن(وروز اعالم من يظهراهللا  )ميالدی

ار داد و عيد رضوان را بنام عيد رضوان جزو اعياد قر )١٨۶٣برابر با بيست آوريل تا اول مه 
همچنين خانه باب در شيراز وخانه خود در بغداد را دو بيت . بزرگترين عيد بهائی ها ناميد

 )کتاب اقدس ١۴٣صفحه (مبارک ناميد، وزيارت آن خانه هارا به عنوان حج تعيين کرد 
شين بهاء درزمان حيات خودپسرارشدخودبه نام عباس افندی ملقب به عبدالبهاء راجان – ٧

  :خودتعيين نمود
 رامرکز »غصن اعظم حضرت عبدالبهاء«جمال مبارک درکتاب عهدی پسرارشدخويش، « 

            ّ                                                                  عهدوميثاق معي ن وبه زعامت قيادت امراهللا منصوب فرمودند، حضرت عبدالبهاء نيزدرالواح 
ارشدخويش ، حضرت شوقی افندی ملقب به ولی امراهللا رابه  )نوه پسری(مبارکه وصايا، حفيد

بعبارت درست ترحکومت . )کتاب اقدس ١٩١و  ١۵٢صفحات (»     ّ                مرجعي ت تعيين نمودند .ت والي
 .!موروثیفاميلی و

بهاءاهللا وبعد از او عبدالبهاء وولی امراهللا، ميزانی از اموال دارائی وارثيه امت خود را  – ٨ 
  : اختصاص داده اند» حق اهللا«به نام 
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فردبهائی است، حقوق اهللا در ابتدا به جمال اقدس  حق اهللا تقديم ميزان معينی از مايملک هر«
. ابهی، مظهر ظهور وبعد از صعود مبارک به حضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق، تقديم می گردد
» درالواح مبارکه وصايا حضرت عبدالبهاء ميفرمايند، حقوق اهللا راجع به ولی امر اهللا است

   )کتاب اقدس ١٨٧صفحه (
که در زمان حيات بهاء وعبدالبها، وولی امر اهللا (وفی، اول سهم حق اهللا يعنی از ثروت و ماترک مت

وبدهی و هزينه کفن و دفن برداشت ) مربوط به آن ها ودرحال حاضر مربوط به بيت العدل اعظم است
  . می شود ومانده بين وراث تقسيم می شود

بهائيان خواهد بود،  بهاء در زمان حيات خود گفته بود بعد از فوت او مزارش قبله گاه -  ٩
 : عبدالبهاء در اين مورد چنين گفته

واقع است  )عکا(حضرت عبدالبهاء اين مقام مقدس يعنی روضه مبارکه را که در بهجی «
   )کتاب اقدس ١١٠صفحه (» توصيف فرمودند» مطاف مال اعلی«و» مرقد منور«

ک پارک بزرگ به مساحت به ي )اسراييل(امروز اين محل در بلندی های کارمل در شهر حيفا 
هزار متر مربع و بنای بسيار  ٢٠٠

بزرگ و باشکوهی به عنوان قبله 
وزيارتگاه ومحل دفن بهاء اهللا 

) به روايتی محل دفن باب(وعبدالبهاء 
تبديل شده است، عالوه بربهائيان همه 
ساله تعداد زيادی توريست که به 
اسراييل می روند ازاين محل ديدن 

سراييل از محل می کنند، دولت ا
درآمد حاصل از توريست ها، 
     َ                         مخصوصا  ذخيره تمام پول های بيت 
العدل اعظم در بانک های اسراييل 

  . که رقم بسيار بزرگی را تشکيل ميدهد همه ساله سود قابل توجهی عايدش می شود
  
پيغمبران سه دين سامی هيچکدام خودرا جانشن خدا نناميده و روز تولد ويا روز : توضيح

ثت خودرا به عنوان عيد اعالم نکرده اند يا خانه ومزار خود را به عنوان زيارتگاه وقبله بع
تعيين ننموده اند، يا واليت را در خانواده خود موروثی نکرده و قسمتی ازدارايی وارثيه امت 

چه خوب چه بد، . به خود و به جانشينان خود اختصاص نداده اند» حق اهللا«خود را به عنوان 
رست وچه نادرست هرکاری که اين پيغمبران اولوالعزم کرده اند وهر بدعتی که گذاشته چه د

اند، همه و همه به نام يهوه، وپدر آسمانی ويا اهللا بوده ولی حضرت بهاء اهللا همه امتيازات 
   .!تومزايا را مخصوص خود و اوالدش تعيين و مقرر نموده اس
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ّ  بخش سو م   نقدی برنوشته های اقدس –      
  
  : يد از اديان ديگرتقل

با توجه به اينکه اديان سه گانه سامی مربوط به چند هزار سال قبل ودوران جاهليت 
ی مردم جوامع آن دوران ئوخواسته های بسيار محدود وابتدا بوده و در سطح فکر و انديشه

ه پايه گذاری شده وطی قرون هم آلوده به خرافات وموهومات گرديده اند تا حدودی قابل توجي
ينی که در ئراز عقل ومنطق وخرد بودن دين و آاند، ولی آلوده به خرافات وموهومات و به دو
  . قرن نوزدهم به وجود آمده قابل توجيه نيست

وشريعت اصول و  درتمام کتاب اقدس ويا در ساير نوشته هايی که به عنوان احکام
تا زمان ظهور باب و بهاء ی نوشته شده مطلبی وموردی را نميتوان يافت که ئين بهائروش آ

از  ر،گفتار ونوشتاآن ويابعد از آنها کاملتر وبهتر ومنطقی تر از . گفته ونوشته نشده باشد
ين بهاء نه تنها يک حکم ودستور تازه ئآ در. طرف افراد ويا جوامع ابراز وارائه نشده  باشد

ر خواننده ای را به وبديع وجامع و کاملی ارائه نشده، بلکه مواردی به چشم می خود که ه
  !. تعجب وشگفتی وامی دارد

نات چه احتياجی به وضو ئه تمام موجودات وگرداننده همه کاخدای عالم وآدم، آفرينند
وحج و غيره بشر  گرفتن ودرروز چند بار خم و راست شدن ونماز خواندن، يا روزه وزکات

ا گرفته با جرح و تعديل حضرت بهاء بدعت ها وراه و روش های چند هزار ساله ر ، !دارد؟
را ابداع  يعنی کوتاه و شکسته و ناقص کردن اصول وبدعت های قبلی، احکام وشريعت دينی

مثال به عوض قرآن به همان زبان و به  همان خط وشکل، اقدس را  ،!و تحويل امت خود داده
قبله ارائه نموده، به عوض مکه واورشليم خانه باب و خانه و مزار خودرا زيارتگاه و 

 ٩رکعت نماز را وحضرت بهاء  ١٩حضرت اعلی ادای ) کتاب اقدس ١٠٩صفحه (قرارداده 
يک   ،!آيات به زبان عربی را مقرر کردهرکعت را واجب دانسته وبرای ادای نماز ذکر 

ايرانی فارسی زبان ويا يک آمريکايی، انگليسی زبان معلوم نيست با زبان و جمالت ثـقيل 
 ،!رايض نماز تسهيالتی هم منظور شدهالبته برای معاف بودن از ف   ،!عربی چه بايد بکند؟

سبحان دفعه آيه  ٩۵مثال يک زن در دوره ماهيانه اش از خواندن نماز معاف است، ولی بايد 
را در روز سه بار ذکر کند تا بجای ادای نماز روزانه محسوب ... اهللا ذی الطلعه و الجمال

  !)، حضرت بهاءداندوبس!دفعه؟ ٩۵اين آيه چه معنا ومفهومی دارد وچرا( )کتاب اقدس ١١۶صفحه (.. بشود
سه بار در (يا اگر برای وضو گرفتن آب در دسترس نباشد، ميتوان در موقع خواندن نماز 

   )کتاب اقدس ۵٨صفحه (را خواند ...  بسم اهللا االظهر االطهردفعه آيه  ۵وهربار ) روز
يل زلزله، کسوف و خسوف وديگر پديده های که يا در صورت وقوع حوادث طبيعی از قب

: موجب خوف است وآنها را از آفات سماويه محسوب می دارند، اين نماز را ادا می کنند
  ) کتاب اقدس ١١۵صفحه ... العظمته هللا رب مايری ومااليری رب العالمين

بل توجه قا( .!يعنی با خواندن اين نماز آفات سماوی وخطر زلزله و غيره برطرف می شود
     )! دانشمندان مراکز زلزله سنجی و مطالعات فضايی

 ١٨مثقال، برای بار دوم  ٩يا در صورتی که شخصی مرتکب زنا بشود بايد برای دفعه اول 
   )کتاب اقدس ۵٠صفحه (مثقال طال ويا نقره به پردازد  ٢۶مثقال برای مرتبه سوم 

ری بودن وغير ا احتياجات جوامع بشاين چند نمونه جامع و کامل بودن و ساده ومنطبق ب
  .!ی را نشان می دهدئخرافی بودن دين بها
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  عدم تساوی حقوق مرد وزن 
ين هم با ئها بديع و جامع نيست، بلکه اين آی نه تنئين بهائی ها، آئبرخالف ادعای بها

 پيروی از اديان کهنه و قديمی ديگر بدون درنظر گرفتن حقوق مساوی برای زن و مرد، پيرو
  . راه وروش مردساالری است، که بطور نمونه به چند مورد اشاره می شود

مرد مجاز به گرفتن زن ديگر است، مرد حق دارد دختری که باکره نباشد با پس گرفتن  *
به زن اختيار  )کتاب اقدس ١۶٧و  ١۶۶ و ۵٧و  ۵٢صفحات (ا اورا طالق بدهد مهريه و هزينه ه

 . !شوهر غيرباکر داده نشده داشتن شوهر ديگر ويا طالق دادن
زمانی که بهاء در ايران بوده سه زن عقدی داشته، وقتی به بغداد تبعيد شده دارای :  ١ توضيح

معلوم نيست زن سوم آنموقع فوت کرده ويا طالق گرفته ويا اين که حاضر به رفتن به بغداد ( دو زن بوده 
بهاء اهللا دارای دوزن بوده اجازه  به هر حال چون در موقع نزول کتاب اقدس حضرت !)نشده

واگر دارای سه زن ويا بيشتر  )کتاب اقدس ١۶٧و  ١۶۶صفحه (داشتن دوزن را صادر فرموده 
   .!تما تعدد زوجات را مجازمی دانستبود ح

کتاب  ١۵٩و  ۵٢صفحات (زن حق انتخاب شدن به عنوان عضويت بيت العدل اعظم را ندارد  *
 ) اقدس

  )کتاب اقدس ١۴۴و  ۵٢صفحات (ارک مخصوص مرد ها است حج وزيارت بيت مب *
    )کتاب اقدس ٨٩و  ۵۵، ۵۴صفحات (حق زن در ارثيه کمتر از مرد است  *

    سهم  ٢۵٢٠سهم از  ١٠٨٠    اوالد 
  سهم  ٢۵٢٠سهم از    ٣٩٠  زوج يا زوجه

  سهم  ٢۵٢٠سهم از    ٣٣٠    پدر 
  سهم  ٢۵٢٠سهم از     ٢٧٠     مادر

  سهم  ٢۵٢٠م از سه   ٢١٠    برادر 
  سهم  ٢۵٢٠سهم از    ١۵٠     خواهر
  سهم  ٢۵٢٠سهم از      ٩٠    معلم  

  
بطوريکه مالحظه می شود سهم مادر و دختر به علت زن بودن کمتر از سهم پدر و پسر 

َ                                      اصوال  معلوم نيست که اين تقسيم بندی بمبنای  ،!است   !. چه محاسبه عقلی وعلمی انجام شده؟   
ا موجب مزيت وبرتری وبديع ی ها با افتخار آن مورد رئواردی که بهايکی از م:  ٢ توضيح
ج و ی است که به مقام معلم ارئين است که می گويند تنها دين بهای می دانند، ائين بهائبودن آ

  . ورثه دانسته که ازماترک متوفی سهم می برد ءارزشی قائل شده و معلم را جز
  .وده که معلمی وجود داشته باشدزمان برپايی اديان قبلی علمی نب:  يکم
سهم متعلق به معلم است، با  ٩٠سهم ارثيه  ٢۵٢٠طبق جدول تقسيم ارثيه بشرح فوق از :  دوم

توجه به اين که يک نفر از بدو شروع تا اتمام دوران تحصيل حداقل دارای صد نفر معلم می 
صدنفر که معلوم نيست سهم ارث به کدام يک تعلق می گيرد؟ اصوال پيدا کردن  ٩٠شود، اين 

کجا هستند؟ زنده هستنديا مرده؟ چه سهمی به هريک می رسد؟ آيا انجام چنين امری عملی 
قدرشناسی از زحمات   ،!اهر به متمدن ومتجدد بودن دارد؟است يا اينکه فقط جنبه شعار وتظ

شند ويا معلمين وارج و احترام گذاشتن به آنها در اکثر جوامع مترقی بدون اينکه بهايی با
                                                  ّ                               اطالعی از اوامر بها اهللا داشته باشند رعايت می شود و حت ی  در خيلی از کشور ها به خاطر 
بزرگداشت مقام معلم بدون اينکه احتياجی به آيه و دستور باشد يک روز را به نام روزمعلم 

  .  تعيين کرده اند
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  :موارد بديهی ويا طنزآميز
ی و تکامل، ئامع بشری در جهت پوياسرگذشت وتاريخ انسان نشان می دهد که جو

طی هزاران سال هميشه رو به رشد وپيشرفت بوده، وطی اين زمان طوالنی بدون اين که 
فالسفه ودانشمندان ويا پيغمبران به آنها روش ها و اصول زندگی را بياموزند برحسب احتياج، 

که چنين مواردی وناگونی راانتخاب کرده اند گهابرای زندگی خودراه و روش های  انسان
جزء بديهيات وعادات محسوب می شوند، مثال نخوردن مواد فاسد ويا ننوشيدن آب آلوده و 
گنديده، شکار و نحوه استفاده از گوشت حيوانات و پرندگان، دفن مرده و تقسيم ارث، 
شستشوی سرو صورت ونظافت، همياری و همزيستی با انسان های ديگر، ازدواج و تشکيل 

  ... ووو خانواده و 
اگر در دوران جاهليت افرادی پيدا شده که در جهت اصالح و بهبود وضع جامعه و 

       َ         يد مجددا   گوشزد ئتا تکميل راه و روش زندگی مطالب ساده وبديهی را به عنوان پند و اندرز و
نموده اند جای تعجب نيست، ولی درقرن نوزدهم مواردو مطالب بسيار ساده و پيش پا افتاده 

الب آيات نازل شده از طرف خداوند به اسم احکام بديع و جديد و نغز به خورد انسان را در ق
  . ها دادن عالوه بر فريب توهينی است به فهم و شعور انسان ها

، تعدادی از احکام صادر شده از طرف حضرت بهاء اهللا بسيار بديهی وابتدايی است
غير منطقی است که به اصطالح  وبعضی ديگر بقدری  ،!تعدادی جنبه طنز و شوخی دارد 
   .!در دکان هيچ عطاری پيدا نمی شود

حضرت بهاءاهللا فرموده اند آبی که رنگ وبويش تغيير کرده باشد برای نوشيدن ووضو «
احتياج به آيه  اين موضوع به قدری بديهی است که )٧۴آيه  ٧١صفحه (» گرفتن مناسب نيست
   .!را نمی نوشد چه برسد به انسان چون گاو هم آب گنديده ،نازل کردن نداشته

بطوريکه در قبل اشاره شد صرفنظر از ذکر نوع وضو و تيمم در مورد شستن پا حضرت 
  : بهاء اهللا چنين آيه صادر فرموده اند

درباره شستن پا حضرت بهاءاهللا می فرمايند که استعمال آب گرم ارجح است، ولی آب سرد «
اين موضوع به آن می ماند که به يک بچه گفته شود،  )سکتاب اقد ٢١٧صفحه (» نيز جايز است

به  ،!واگر جوراب هم به پوشی بهتر است وقتی بيرون از خانه می روی کفش به پوش،
   .»!ب، شيره را خورد و گفت شيرين استازکرامات شيخ ما چه عج«اصطالح معروف 

» اتش اعدام استحضرت بهاءاهللا فرموده اند که قتل نفس وحريق بيوت بطور عمد مجاز«
                                      َ                 آتش زدن خانه يک خسارت مادی است که منطقا  بايد مجازات آن  )کتاب اقدس ١۶٣صفحه (

  !)قابل توجه مراجع قضائی وحقوقی( !جريمه ويا زندان باشد نه اعدام برابر با جبران خسارت واخذ
  :جمال اقدس ابهی در لوحی به نام احمد چنين مرقوم فرموده اند«
ذا اللوح ثم اقراء فی ايامک وال تکن من الصابرين فان اهللا قد قدرلقارئها فاحفظ يا احمد ه 

    »اجر مأه شهيد
  : معنی نوشته چنين است

 را و آن را در روز بخوان، زيرا خدا اجر صد شهيد ،)حفظ کن(بر کن ای احمد اين لوح را از«
  » به خواننده  آن ميدهد

افرادی که در راه خدا (د معادل اجر صد شهيد خواندن مطالب يک لوح چه اهميتی دارد که باي
بااين حساب اگر شخصی در روز يک بار لوح احمد را بخواند بعد  ،!باشد؟ )ودين کشته می شوند

ازی بهتر وساده ومطمئن برای آخرت چه پس اند( !دارای اجر هزاران شهيد خواهد شداز چند سال 
  !)  تر از اين
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شاره زيادی به نوشته شدن نامه هايی از طرف طبق مطالب مندرج در کتاب اقدس، ا
حضرت بهاءاهللا به امپراتور ها، سران کشور های اروپا و آمريکا شده که در آن نوشته ها 

به قدری اين نوشته ها بی  ،!ملوک و خودرا ملک الملوک ناميدهحضرت بهاء اهللا آن هارا م
اگر . ع وقت خواننده می شودمعنی و بی منطق است که ذکر آنها باعث اطاله کالم و تصدي

 )١٨۶، تا ١٨٣، ٢۵صفحات (خواننده ای مايل باشد برای سرگرمی می تواند به کتاب اقدس 
بطور حتم اين نوشته ها موجب خنده هر خواننده ای خواهد شد، و ميتوان . مراجعه بکند

ر ها ه امپراتوران وسران کشوتصور کرد که در گذشته تا چه حد باعث انبساط خاطر وخند
اهللا ابهی ميداند و  ،!؟ی گذاشته شده و جوابی داده شدهآيا به يکی از اين نامه ها ارج ،!شده
   .!بس

  : اين مورد مرا به ياد موضوع مشابهی انداخت
اسم (خيلی سال ها قبل از وقوع انقالب اسالمی شخصی در تهران بود به نام شيبانی 

َ       گويا ايشان قبال  دبير ) کوچکش را نمی دانم فيزيک وشيمی بوده، ولی بعد ها به علت ناراحتی              
  . روانی بازنشسته شده بود

بقول ( آقای شيبانی برای آبادی و سبزوخرم کردن مناطق مرکزی وکويرايران طرحی
تهيه کرده بود و با پلی کپی کردن طرح به مقامات دولتی مراجعه وبا سماجت ) خودش پروژه ای

ل طرح آنرا طرح را بخوانند و با قبو ءست وزير يا وزراواصرار تمام می خواست که مثال نخ
و اجرای طرح را که مستلزم کار بسيار زياد و هزينه سنگينی بود در  ،به مورد اجرا بگذارند

برای همين  ،به عهده شرکت نفت محول نموده بودچند مرحله تعيين و تامين هزينه آنرا 
را نوشته از آن ها در مورد طرحش نظر  منظور دفتری تهيه کرده بودکه اسم افراد مختلف

  . خواهی کرده ويا امضا گرفته بود
نوشته بود  )مدير عامل شرکت نفت(يس دفتر آقای دکتر اقبال ئخوب بخاطر دارم که ر

طرح را مالحظه فرمودند و گفتند در صورت تصويب از طرف هيئت دولت نسبت به تأمين «
يس دفتر آقای دکتر اقبال برای رفع مزاحمت آقای شيبانی ئبطور قطع ر(! »هزينه آن اقدام خواهد شد

  ) وسماجت ومراجعات مکرر ايشان جهت مالقات با آقای دکتر اقبال چنين مطلبی را نوشته بود
وديواری مانع از نفوذ رطوبت                                                 ّ طرح عبارت بود از اين که چون جبال البرز، مانند سد 

طق مرکزی و کوير تبديل به مناطق سبز و دريای خزر به داخل ايران است، برای اينکه منا
لبرز شکاف های بزرگی به خرم مثل شمال ايران بشود بايد در چندين نقطه از رشته جبال ا

  .!ر به داخل ايران جريان پيدا کنديد تا رطوبت دريای خزوجود بيا
فکر می کنم همانطور که طرح آقای شيبانی مورد تمسخر افراد قرار می گرفت پند و 

و » انینظم بديع جه«ز ويا به عبارت ديگر طرح جمال اقدس ابهی هم برای ايجاد اندر
ويکی شدن خط و زبان همه ملل » وحدت عالم انسانی«و » یئتشکيل اتحاديه جهانی بها«

جهان وغيره هم باعث خنده سران کشور های ديگر شده، يا اصال جوابی نداده اند ويا اگر 
  . واب رييس دفتر آقای دکتر اقبال بودهجوابی داده اند همانا در حد ج

به هر حال اينها خالصه کتاب اقدس وتعاليم واحکام من يظهراهللا، بهاء اهللا، بها االبهی، 
هواالبهی، امری، جمال اقدس ابهی، جمال قدم، جمال مبارک، هيکل اطهر، جل ذکره االعلی، 

  .بود.... لسان عظمت، اعظم الهی و القاب ديگر 
توجه اينکه امروزبهائی های متعصب ويامبلغين ماهرکه ميخواهنددرباره احکام  جالب: توضيح

و دستورات ونوشته های بهاء اهللا صحبت بکنند، ازهيچکدام ازآيات ومطالبی که دراقدس 
، بلکه يک سری گفتارمعقول رادرقالب الفاظ شيرين !نوشته شده سخنی بميان نمی آورند

بی وروحانی به نام آيات ودستورات حضرت بهاءاهللا ومنطقی ريخته وبه صورت جمالت اد
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     َ                                                       ، طبعا  چنين مطالب منطقی وشيرين ودلنشين ميتواندباعث جلب وجذب !بخوردشنونده می دهند
يک فردناآشناباتاريخچه بهائيت وگفتار ونوشتارحضرت بهاء اهللا، به آئين بهائی بشود، بهائی 

اء ات منطقی ونغز وروحانی حضرت بههای متعصب ومبلغين ماهرنمی گويندکه اين فرمايش
ج درکتاب اقدس مطلبی نمی وياچراراجع به آيات مندر!. اهللا درکدام کتاب نوشته شده ؟

  !.گويند؟
بطور يکه در  )کتاب اقدس ۶صفحه (ميالدی در عکا درگذشت  ١٨٩٣بهاء اهللا در سال 

اعظم يا عبدالبهاء  قبل ذکر شد قبل از فوتش پسر بزرگ خود بنام عباس افندی ملقب به غصن
  . را به جانشينی خود تعيين وقبر خودش را هم به عنوان قبله امت بهايی قرار داد

بعد از فوت بهاء بر سر جانشينی بهاء بين عبدالبهاء و 
برادر کوچکش بنام ميرزا محمد علی ملقب به غصن اصغر، 

عين وضع پدرشان با ميرزا يحيی ( کشمکش ونزاع شديد شروع شد
به هر حال عبدالبهاء وطرفدارانش به ميرزا محمد ) زلصبح ا

  علی غلبه کردند و به او به عوض غصن اصغر لقب ناقض
اکبر داده واز ميدان بدر کردند، ومعلوم نشد آيا اورا سربه 

  . نيست کردند يا اين که فرار کردودرگوشه ای در گمنامی مرد
ون طی ی را بدست گرفت، چئعبدالبهاء زعامت امت بها    

مدت طوالنی در زمان حيات پدرش به تمام فوت و فن کارها 
 بهاءيشتر ازوارد شده بود، از طرف ديگر سواد و اطالعاتش ب

 و زرنگیبااهللا بود،
سياست وبا تفسيرو 

تعبير احکام بهاء اهللا و 
 امور کتاب اقدس به

صورتی  سروبهايی ها
برپائی  تازمان داد،

  با عثمانی امپراتوری
تقيه به ی وسازشکار

نحوی رضايت خاطر 
آنها را فراهم می کرد، 
 بعد از شکست عثمانی

جنگ اول جهانی و  در
  جانشين شدن انگليس

درخاورميانه، خودش  
اختياردولت در       ََراکامال  

  انگليس گذاشت و با 
  ازطرف دولت انگليس به عبدالبهاء Sir مراسم اهداءلقب           حمايت آن دولت با آزادی 

ی نمود، چون دولت تزاری روسيه هم از بين رفته بود توسعه آئين بهائ  روع به تبليغ وتمام ش
ی ها دست کشيده بود لذا تشکيل و از حمايت بهائ» یهير شورواتحاد جما(وحکومت کمونيستی 

ی ها و عبدالبهاء رامورد حمايت قرارداد وبا انگليس در جهت مقاصد سياسی، بهائ دولت
  . داد »Sir«به او عنوان سر  بزرگداشت عبدالبهاء
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صفحه (در عکا درگذشت  ١٩٢٢سال حکومت موروثی در سال  ٢٩عبد البهاء بعد از 
عبدالبهاء قبل از فوت نوه خود به نام شوقی . ودر نزديک مزار بهاء اهللا دفن شد )کتاب اقدس ١٠

  . ه بودافندی ملقب به ولی امر اهللا يا حضرت مولی الوری را به جانشينی انتخاب کرد
شوقی افندی چون تحصيالتش را در انگلستان به پايان رسانده وتبعه ومقيم کشور 
انگلستان بوده بسيار مورد توجه و حمايت دولت انگليس قرار داشته، او هم مثل عبدالبهاء اقدام 

يا قرن بديع نموده، ودر  ) God Passes by(به نوشتن الواح به زبان انگليسی تحت عنوان 
سوم آن راهم ترجمه  مر خود اقدام به ترجمه کتاب اقدس به زبان انگليسی کرده ويکاواخر ع
  ). تعبيروتفسيرکرده را دراينموردهم مثل ترجمه فارسی جمله کوتاهی ازيک آيه راگرفته وآن(. نموده بود

برسر      َ مجددا  )کتاب اقدس ١٠صفحه (در انگلستان درگذشت  ١٩۵٨شوقی افندی در سال 
تجديد جريانات دوران بهاء باصبح ازل و (ی ها کشمکش وچند دستگی شروع شد بهائجانشينی بين 

ی فرانسوی به نام ميس ريمی ويک نفر ايرانی به نام از جمله يک نفر بهائ )عبدالبهاء بابرادرش
موجب از بين رفتن                                                                 َ جمشيد معانی ادعای جانشينی داشتند، چون اين کار باعث تفرقه ونتيجتا 

به همين . ی مصلحت را در اين ديدند که واليت گروهی باشدلذا سران بهائبهائيت می شد، 
ظم انتخاب شدند و اداره نفر به نام اعضای بيت العدل اع ٩درحيفا تعداد  ١٩۶٨جهت در سال 

هم  ١٩٧٣ی ها و اجرای دستورات و احکام بهااهللا را به عهده گرفتند و در سال امور بهائ
ی ها در حيفا به همين نحو تا کنون نيز مرکز اداره بهائ. دنداسيس کردارالتبليغ بين المللی را ت

  . داير است
  .اين بود خالصه ای از تاريخچه تشکيل بهائيت و اصول ومبانی دين بهاء

  
امروزمدافعين ومبلغين دين بهاء نوشته ها واحکام و اصول وعقايدی رادرقالب : توضيح

وبنام مبانی دين بهاء عرضه می کنند، که همه  جمالت بسيارزيبا ومنطقی ومردم پسندريخته
اين ها طی چنددهه گذشته ازطرف بيت العدل اعظم ساخته شده وبوسيله مبلغين بنام فرمايشات 

، درصورتيکه مبانی واصول واحکام دين بهائی همان است !حضرت بهاء اهللا منتشرمی شود
ها وبيت العدل اعظم دستورات وبنابه تائيدبهائی نوشته که درکتاب اقدس بشرحی که گذشت 

     َ                  مخصوصا  اعضاء بيت العدل  بهائیچون سران واحکام ونوشته حضرت بهاء اهللا است، ولی 
يک سری مطالب ظاهرفريب ساختگی رابه  ، لذا!اعظم ميدانندکه محتوای کتاب اقدس چيست؟

بهاءاهللا  ونوشته های حضرت                                       َ                  نام مبانی دين بهائی ارائه می دهندکه اصال ارتباطی باگفته ها 
مربوط به يک که ، پس الزم است اين مبانی واصول ساخته شده ازطرف بيت العدل را!ندارند

   !!.است، تحت نام يک دين جديدمعرفی بکنندنه دين بهائی آئين ساختگی ومن درآوردی
، !مطالبی که بشرح فوق بيان گرديد، وبه نکاتی که اشاره شد، مشتی است ازخروار

                                                   َ           ه بخوبی پی به دستورات واحکام حضرت بهاء اهللا ببرد، حتما  بايدکتاب برای اينکه خوانند
وبيت العدل اعظم  ) ولی امراهللا(وشوقی افندی ) عبدالبهاء(اقدس راونوشته های عباس افندی 

رابخواندوباگفتارونوشتاروادعاهای امروز بهائی هابسنجدتابداندچه نوع تحريفات وتغييرات 
  .!ن بعمل می آيددادن وگمراه کرد برای فريب
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  )به نقل ازنوشته احمدکسروی(قرة العين 
العين دختر مال صالح يکی از مجتهدين قزوين بوده، در مجاور  ةطاهره ملقب به قر

. برای خردساالن وجود داشته که طاهره هم در آنجا درس می خوانده ای منزلشان مدرسه
              َ                    اده ها که اکثرا  آخوند بودند جريان چون در منزل هم مباحثه هايی بين پدر و عمو ها و عموز

  . داشته مطالبی در مورد کشاکش شيخی ومتشرع وغيره به گوشش خورده وياد گرفته بود
در بزرگسالی به عراق رفته و با سخنان وعقايد سيد کاظم رشتی آشنا گرديده واز 

ين است کسانی می بوده که چشم به راه امام زمان وگوش به شنيدن آواز او دوخته بوده ا
همانکه پيدايش علی محمد باب را شنيد پيروی اورا پذيرفته و بايک شور شگفت آوری به 

  . هواداری از او برخاست
بعد از مراجعت از بغداد، در قزوين شوری به پا کرده که مورد مخالفت پدرو شوهر 

کشتند  و برادرهايش قرار گرفته، چون بابيان حاجی مال محمد تقی را که عموی او می بود
وگمان همدستی به او ميرفته، از خانه اش بيرون جسته وهمراه کسانی از بابيان به تهران آمده  

  .وآزآنجا به بدشت رفته که داستانش را نوشته اند
العين باب را نديده واز ة آنچه بی گمان است که قر

سخنان او نيز جز بسيار کمی نشنيده بود و بی 
از آن  ،غز خودش بودهکه شوريدگی او از م گفتگواست

پندار هزار ساله امام زمان می بوده، از آن بافندگی 
  .های سيد کاظم می بوده

ما از يکسو گفته های باب را در دست داريم و   .
العين  ةمی شناسيم، از يکسو هم از حال قرسرمايه اورا 

از  ،را مايه ديوانگی اوبوده می دانيمآگاهيم و آنچه 
ه درمغز او بد آموزی های شعرهايش نيک پيداست ک

شيعيان و پندار های صوفيان و بافندگی های مغز 
آشوب سيد کاظم درهم آميخته و تکانی دروی پديد 

  . آورده بود
 ،العين شگفت آور استةم داستان قرچنانکه گفتي
، ی نتوان درآوردئبه سود بابی وبهاولی دليلی ازآن 

از خانه شوهر  )فرار(بوده، در جستن العين کمتراز سودش نةدرکوشش ها نيز زيان قر
   ،!شمنان گرديده تا دستاويز دوستانوهمراهی اش با مردان و آن داستان دشت بدشت دستاويز د

يان اورا ئکه بها )ورقه عليا(اين داستان در کتاب ها ديده می شود که خواهر عبدالبها 
العين  ةرق«: تهران نوشته يانئن می شمارند، در نامه خود به بهاهمپای فاطمه زهرای شيعيا

  » !له مردم نمی توانيم به در آوريميک دفعه بی حکمتی کرد وهنوز از ک
  : العين ةنمونه ای از اشعار قر
  بسالسل الغم و البال    جذبات شوقک الجمت 
  که دهند جان بره بال    همه عاشقان شکسته دل
  پی کشتن من بی گنه    اگر آن صنم زره ستم 

  فلقد رضيت بما رضی       لقداستقام بسيفه 
  من و رسم وراه قلندری  توبه ملک و جاه سکندری

  وگر اين بدست مرا سزا  اگر آن خوشست تو در خوری
  بنما به ملک فنا وطن    بگذر زمنزل ما و من 
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  فلقد بلغت بما نشا    فاذا فعلت بمثل ذا 
  قدمی نهاد به بسترم     سحری نگار ستمگرم 

  کانما  طلع الصباح    فاذا رايت جما له 
  وشعاع طلعتک اعتلی    لمعات وجهک اشرقت
  نزنی؟ بزن که بلی بلی     زچه روالست بر بکم 
  زوال چو کوس بالزدند     زجواب طبل الست او 
  سپه غم وحشم بال     همه خيمه زد به در دلم

  زنيم به قله طور دل  چه خوش آنکه آتش حيرتی
  متد کد کا متزلزال     فصککته وجعلته 
  همه شب زخيل کروبيان  عشق اوپی خوان دعوت 

  که گروه غمزده الصال    رسد اين صفير مهيمنی 
  که زدند صورت بال برو    من و آن شه خوبرو 

  که انا الشهيد به کربال  به نشاط وقهقهه شد فرو 
  پی ساز من شد و برگ من    چو شنيد ناله مرگ من 

  ويکی علی مجلجال     فمثی االمهر وال 
   !.آيد؟؟  روی سخنش با که می بوده؟ میچه معانی از اين اشعار 

  » بنما به ملک فنا وطن    بگذر زمنزل ما و من«    به کی می گويد
  » نزنی؟ بزن که بلی بلی    زچه روالست بربکم «    به کی می گويد
  » پی سازمن شد وبرگ من    چو شنيد ناله مرگ من«    که را می گويد

  
  :توضيج ازنويسنده

سال قبل نه تنها درايران بلکه در دنيا هم اثری از شعر  ١۵٠خوانندگان توجه دارند که 
ه چنين نو نبود، ايشان با گفتن چنين اشعاری که نه وزن دارد و نه قافيه و نه معنی، دست ب

  !.کار بزرگ و حيرت آوری زده
 امروز العين بهائی نبودوارتباطی به مبحث بهائيت ندارد، ولی ازآنجاکهبااينکه قرة

 و نويسنده، تی ساخته وبجهت تبليغ بهائيت اورا سنبل يک زن متمدن وآزاده  ُ اوب بهائی هااز
شجاع ومبارز يادمی کنندکه حضرت مريم وحضرت فاطمه وژاندارک وياجميله  ،شاعره

، بنابراين الزم است که مختصری از تاريخچه زندگی اوازکتاب !بوپاشاهم بپايش نمی رسند
  :بيان بشود دناظم االسالم وشته ميرزامحمتاريخ بيداری ايرانيان ن

لقب قرة العين را سيدعلی محمدباب به اوداده (زرين تاج قزوينی ملقب به طاهره قرة العين   
فرزندحاجی مال محمدصالح برغانی قزوينی يکی ازآخوندهای معروف قزوين بود، ) بود

ازدواج ميالدی درقزوين به دنياآمده وباپسرعموی خود١٨٢٣خورشيدی برابربا  ١٢٠٢درسال 
کرده وصاحب دوپسر ويک دختربوده، درنوجوانی تحصيالت مقدماتی رانزدپدرش آموخته 
ومطالعاتی درفقه واصول وکالم وزبان عربی داشته وباعقايدونوشته های شيخ احمداحسائی 

              َ                                  آشنا شده وشديدا  مجذوب فرقه شيخيه شده وبرای ديدن  )مراجع فرقه شيخيه(وسيدکاظم رشتی 
انه وهمسر وفرزندان خودرارها کرده وباکاروانی به همراه مردان به کربال سيدکاظم رشتی خ

می رود، زمانی که به کربال می رسد، سيدکاظم رشتی درگذشته بود، بنابراين ازکربال به 
             ّ                                                                   بغدادمی رودومد ت يکسال درآن شهرمی ماند، چون باعث ايجادناآرامی هائی شده بود، حاکم 

داند، چون دراين موقع سيدعلی محمدباب شروع به ادعای عثمانی اورابه ايران برمی گر
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ّ                                                                    ميانجی بودن بين ام ت شيعه وامام زمان راکرده بود، قرة العين بااينکه هيچوقت باب رانديده                   
  .بود، فقط به صرف نوشته ها وادعايش يکی ازپيروان وطرفداران متعصب باب گرديد

چندنفربابی کشته می شود،  که مخالف باب بودبدست) پدرشوهرش(عموی قرة العين   
چون قرة العين متهم به همدستی دراين قتل می شود، شبانه ازخانه فرارکرده به منطقه بدشت 
که تعدادی بابی درآنجابودندمی رود، روزی که سران بابی درمحلی جمع شده بودن، قرة العين 

خواهدکه  باآرايش غليظ وبدون حجاب واردمجلس مردان می شودوباگفتارتندازآن هامی
َ                            ّ   بطرفداری ازباب عمال  واردميدان مبارزه بشوندوازشد ت  احساسات پيراهن خودراپاره می                  

، چنين عملی رابهائی ها بعنوان سمبل يک زن آزاده وشجاع می دانندکه باچه رشادت !کند
  !.وشجاعتی واردمجلس مردان شد وحجاب ازسرش برداشت

درکتابی .  نداشته ازشوهر وپدرش وجوددارد نقل قول هائی درباره اينکه طاهره تعادل عقلی
که يکی ازياران » آواره«بنام کشف الحيل که بوسيله شخصی به نام عبدالحسين آيتی ملقب به 

             ّ                                                                     باب وبهاء و مد ت بيست سال ازپيروان معتقدومتعصب آئين باب وبهاء بودبعدازبرگشت ازآئين 
وبهائيه اشاره کرده ودرموردقرة  آئين های بابيهتمام فريبکاری هاوکجروی های به بهائی 

  .العين هم مطالبی نوشته
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  پيوست
نوشته ی از بهائيت چه ميدانيد؟ در حدود صد جلد تهيه و به تعدادی از دوستان و 

  . آشنايان يا افراد اهل علم و پژوهش ارسال شد
جمله تعدادی از  درمدت زمان کوتاهی بازتاب گسترده ای پيدا کرد و عده زيادی از

ين بهائی وبيت العدل اعظم خواهان داشتن نوشته شدند، با توجه به استقبالی که به روان آئپي
. عمل آمد، تصميم گرفتم با ذکر مطالب ديگر، نوشته را کاملتر تهيه و بعد ها منتشر بکنم

بنابراين تا آماده شدن آن نوشته ذکر مطلب جالبی را الزم دانستم، به همين جهت اين مختصر 
  : ت پيوست به نوشته اضافه کرده و تقديم خوانندگان گرامی می کنمرا بصور

يد مطالب نوشته ز خوانندگان به عنوان موافق و تائبعد از انتشار نوشته، چندين نفر ا
ضمنا چند نفری هم  ،ه کرده وخواهان تکثير نوشته شدندبه من يا نامه نوشتند ويا تلفنی مذاکر
اگر «تندو يکی از اين افراد به من تذکر داد و اظهار نمود به عنوان مخالف با من گفتگو داش

ين بهائي ئنوشته شمارا حمل بر غرض ورزی نکنم بايد بگويم که اطالعات شما درمورد آ
درست نيست، و به من گفت که کتابی را درمورد دين بهائی برايم خواهد فرستاد تا من به 

کرده کتاب را برايم فرستادند که من به اين  چندی قبل لطف» درستی از آئين بهائی مطلع بشوم
  . طريق از لطفشان تشکر می کنم

مورد توجه شما قرار                                                      ََمن در جواب به ايشان گفتم شايد روی تعصب نوشته من کامال  
نگرفته، زيرا من هرآنچه نوشته ام نقل از دستورات واحکام حضرت بهاء اهللا در کتاب های 

طالبی از نوشته های حضرت عبدالبهاء وحضرت شوقی افندی ايقان و اقدس بوده، به اضافه م
به زبان » کتاب اقدس«را که در کتاب منتشر شده از طرف بيت العدل اعظم تحت عنوان 

فارسی وانگليسی منتشر شده درج کرده ام، وبرای اينکه حمل بر غرض ورزی ويا بی 
به عنوان اشتباه ويا خدای نکرده از خواننده استدعا کرده ام اگر مواردی را . اطالعی من نشود

تحريف شده ديدند، به من منت گذاشته وموارد را گوشزد بفرمايند و بگويند يا بنويسند کدام 
صفحه؟ کدام سطر؟ کدام جمله؟ اشتباه ويا غلط است و صحيح  آن را با ذکر دليل ياد آور 

سپاسگزار خواهم بشوند، در صورت درست بودن ايراد، من با نهايت احترام از آن شخص 
بود، ولی تا امروز کسی چنين مطالبی را به من گوشزدنکرده، چون اصل مطالب مندرج در 
نوشته ام برگرفته از کتاب های ايقان و اقدس وفرمايشات حضرات بهاء اهللا وعبدالبهاء وشوقی 

 راتايراد شما به نوشته های من ايراد به احکام و دستورات حضرت بهاء وحض. ربانی است
و جرم چنين گستاخی در آئين بهائی نا بخشودنی  !!)زبانم الل( !عبدالبهاء و شوقی افندی است

ت غرض ورزی ويا بی                                        ّ واما اگر ايراد شما براين است که من به عل  ،!وطرد روحانی است
اطالعی مطالب غير واقع ويا تحريف شده را نوشته ام، برای چندمين بار از شما واز همه 

  !دعا دارم که به من بگويند، کدام صفحه؟ کدام سطر؟ کدام جمله درست نيست؟خوانندگان است
واما درموردکتابی که برای من فرستاده اندتامن باخواندن آن پی به حقيقت و واقعيت 

  : آئين بهائی ببرم، به مطالب زيراشاره می کنم  
 نوشته »ايران آينده«روی جلد کتاب با تصويری از تخت جمشيد با عنوان 

  :صفحه باسرفصل های بشرح زيرچاپ شده ٢۵۶جمشيدفنائيان ، در
مخالفت باآئين  –طلوع آئين نو  –انحطاط ايران  –شکوه واقتدارايران باستان  –پيشگفتار 

عدم   - ايران امروز  –پيش بينی وقايع اخير  –عواقب دشمنی با پيامبران اللهی   -جديد 
  عظمت ايران فرداشکوه و –ايرانی پيشرو  –دخالت درسياست 

درکتاب به جهت معرفی نويسنده مطلبی درموردسوابق ودرجات علمی اوچيزی نوشته   
َ                              نشده، ولی طبق تحقيقی که من کرده ام، گوياايشان قبال  افسرشهربانی بوده، به هرصورت                                                  
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فردی است متعصب دست به قلم، باتوجه به نحوه نوشته هايش بايديکی ازمبلغين آئين بهائی 
َ         ون طرز بيان مطالب واستدالل کامال  مشابه بباشد، چ ، به !اموعظه وگفتارونوشتارآخوندها است                             

وعکس تخت » ايران آينده«اين معنی که باانتخاب عنوان چشمگيرروی جلدکتاب به نام 
، ولی !جمشيد، فکرهرکسی به اين نکته جلب می شودکه کتاب يک اثرپژوهشی تاريخی است

ّ        باخواندن چندصفحه او ل، خوان نده متوجه می شودکه بحث ازتاريخ ايران باستان وعظمت                   
وشکوه دوران امپراتوری های هخامنشی واشکانی وساسانی و وبزرگداشت کوروش و 
داريوش وتجليل ازمنشور کوروش درمورد حقوق بشر و غيره به نوعی جلب توجه خواننده و 

هيج موضوع ومطلب تازه ای  البته در اين قسمت  ،!وادار کردن او به مطالعه بقيه کتاب است
نيست، زيرا درهزاران کتابی که از طرف نويسندگان ايرانی و غير ايرانی نوشته شده ويا در 
کتاب های تاريخ که در مدارس تدريس می شود چنين مطالبی کامل تر و مشروح تر نوشته 

اب چيست؟ شده، خواننده پس از خواندن چند صفحه اول از خود می پرسد، علت نوشتن اين کت
ولی در بخش انحطاط ايران به يک باره اصل موضوع ونيت نويسنده معلوم می شود، و 

  نويسنده مطلب را چنين بيان ميکند؛ 
حضرت عبدالبهاء علت العلل تدنی ايرانی وانحطاط ايرانيان را در ضعف مبانی معنوی «

نسته و در چند واخالقی قوم و نيز فساد وشرارت و دنيا پرستی زعمای مذهب زرتشت دا
ٍ                                       جمله س ر سقوط امپراتوری ايران را روشن می کنند      «.   

با توجه به اينکه صدها  متفکر ومحقق ومورخ ايرانی وغير ايرانی با تجزيه و تحليل 
مسايل اجتماعی، مذهبی، ارضی، سوق الجيشی، اقتصادی و غيره با ذکر داليل کامال عقلی و 

کتاب های پژوهشی متعددی نوشته اند، بعد از علمی در مورد علل شکست حکومت ساسانی 
!.                                  و بيان کالم آسمانی نميتواندباشدسال گفتار حضرت بهاء وعبدالبهاء غيب گويی  ١٢٠٠

                                                                 َ          همانطورکه درسطور قبل بيان شد، طرز نگارش آقای جمشيد فنائيان که حتما  از لحاظ    
چون نوشته اند برای گفتگو و مصاحبه به کشور های (حانی و تبليغی دارای مقام ممتازی است، رو

   َ                                                          عينا  شبيه شگرد گفتار ونوشتار آخوند ها است  مثال اگر آخوندی در ) مختلف مسافرت می کنند
مجلس ترحيم شخصی، صحبت می کند، اول با ذکر مطالبی درمورد صفات انسانی و مکارم 

متوفا صحبت می کند، چون نظرش داغ کردن مجلس و .... و. عيت اجتماعی واخالقی و موق
گرياندن حضار است بالفاصله به صحرای کربال می زند و از سر بريده امام حسين و دست 
ُ   ِ             های قطع شده حضرت عباس وکودکان يتيم و بی سرپرست وگرسنه و تشنه م سلـ م ياد می کند                                                                !

خوندی بنشيند او ده ها موضوع و مطالب بی سرو ته را يعنی اگر کسی ساعت ها پای منبر آ
به هم بافته و با شگرد خاص تحويل شنونده می دهد بطوری که اگر شنونده مقدمه حرف هايش 

بايد بگويم که       َ جسارتا ! را با موخره مقايسه کند می بيند که اصال مطالب ارتباطی به هم ندارند
َ متاسفانه اين  کتاب هم کامال    . تارونوشتار آخوند ها استمشابه گف                          

صفحه را  ٢۵۶با پوزش از خوانندگان به جهت اجتناب از طول کالم، محتوای کتاب 
  : بطور خالصه می نويسم

نويسنده درموارد مختلف جمالتی از کتاب اقدس را که به زبان عربی است با گذاشتن حرکت 
ــ ( ــ ـ ــ ـ َ عمال روی واژه ها، )         َ   ِ  ُ اعراب  ! های حضرت بهاء را تغيير داده کالم آسمانی ونوشته  

هرگونه تغيير و تبديل درگفتار ونوشتار آن  ،حضرت بهاءبنابه فرمايش باتوجه به اينکه 
   .!حضرت، عمل غير مجاز می باشد

  : در تمام کتاب سعی نويسنده در اثبات چهار موضوع به شرح زير است
او به عنوان امام زمان يا مهدی رد افسانه امام دوازدهم و غيبت او و همچنين ظهور   - يک 
 . قائم
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ختم دوران اديان سلف و ظهور دين نوين به روايت کتاب های تورات و انجيل وقرآن    - دو 
و حديث های  نقل شده از زبان حضرت رسول و ده ها کتاب منتشرشده، که همگی داللت 

م آسمانی وربانی براين دارند که ظهور باب وبهاء يک امر الهی وگفتار و نوشتارشان کال
 .است
باب و ( بهائيت معتقد به جهان وطنی نيست، بلکه چون ايران محل طلوع دونور آسمانی   -  سه
است، مورد توجه وعالقه حضرت بهاء بوده به همين جهت شکوه و عظمت ايران مورد ) بهاء

  .درخواست بهائی ها است
نين طبق دستورات حضرت بهاء، به بهائی هانهايت ظلم وبيعدالتی رواشده وهمچ  –چهار 

 . بهائی ها هرگزدرسياست دخالت نمی کنند
گو اينکه من از بحث و مجادله احتراز دارم، آن هم با فرد متعصب جزمی ويا فردی که به 

به عهده دارد، ولی چون داليلی وظيفه کتمان حقايق وواقعيت ها ونوشتن چنين مطالبی را 
لطف کرده و کتاب را برايم فرستاده؛ نخواندن کتاب و اظهار ی نديده و نشناخته ام هموطن بهائ

                                                    َ                              نظر نکردن خود را بی حرمتی به ايشان می دانستم و اجبارا  اين چند سطر را در مورد چهار 
  :مطلب فوق می نويسم

مدارک و نوشته هايی که از طرف صدها نفر محقق و مورخ عرب و ايرانی و   -  يک 
مذهب شيعه نوشته شده بطور انکار ناپذير نشان می دهد، اروپايی در مورد تولد وتحول 

ذکر شده وجود امام دوازدهم و غيبت او و » ازبهاييت چه ميدانيد«همانگونه که در نوشته 
ظهور مجددش صددر صد يک حيله عوام فريبانه و سراپا دروغ و موهومی بود که بعد از 

شياد بنام عثمان ابن سعيد عنوان ميالدی از طرف يک شخص  ٨٧٣فوت امام يازدهم در سال 
                   َ                                قرن همين موضوع مجددا  ازطرف شيخ احمداحسائی وسيدکاظم  ٩شد، بعد از گذشت تقريبا 

رشتی دوباره رواج پيدا کرد، عده ای برای اينکه به اصطالح از اين نمد کالهی داشته باشند 
ن و امت شيعه ناميد، بين امام زما» باب«از جمله جوانی بنام سيد علی محمد خود را ميانجی 

چون ديد دکانش گرفته رسما ادعای امام زمان بودن را کرد با توجه به اينکه نوشته های 
مستندی از آن زمان وادعای باب در دست است، ولی رهبران جامعه بهائی با توجه به مسخره 

قبلی بودن و غيرقابل قبول بودن چنين ادعائی، امروزدرصدد انحراف افکار و رد ادعاهای 
گو اينکه به وضوح اساس .  هستند و به نظر خود با زرنگی راه را دارند عوض می کنند

ی و سيد کاظم رشتی است، که براصل وجود ئمبتنی بر اعتقادات شيخ احمد احساادعای باب 
َ              امام دوازدهم وغيبت او وانتظار برای ظهور او استوار است اين هردو عمال  بانی و باعث                                                                   

کرات از آنها با بابيه و بهائيه بودند و باب و بهاء وعبدالبهاء وشوقی افندی به  ايجاد شدن فرقه
معلوم نيست چگونه نويسنده به سادگی اين برچسب ميانجی يا . احترام و ستايش نام برده اند

باب بين امام زمان و سپس ادعای امام موعود و مهدی بودن را می خواهد از پيشانی باب پاک 
 ودراين ،!؟بکند به عنوان فرستاده خدا و مبشر ظهور حضرت بهاء اهللا قلمداد واورا  ،!؟کند

 : مورد چنين می نويسد
. مکتبی که پس از يازده امام ساخته و پرداخته شد منشاء خرافه پرستی واوهام گرائی گرديد«

امام موهومی ساخته شد و برای اثبات وابقاء وجودش اکاذيب وموهومات ساخته و تراويده 
اورا در اماکن گوناگون جای دادند، و زمانی در چاه سامره فروبردندن، وقتی در شهر . شتگ

  .»... های موهوم جابلقا و جابلصا مسکن دادند
و عقايد  ها نوشتهاست، بطوريقين ومستند، اين اباطيل ومزخرفات  ها ايناگربقول نويسنده 

طبق ی وسيد کاظم رشتی است که ئد وشيخ احمد احساشيادانی چون عثمان ابن سعيمربوط به 



   45  
   

بنابه ولی ( .!ام و استناد باب و بهاء بوده اندمورد احتر مطالب نوشته شده درايقان واقدس
   .)!!جزو اکاذيب وموهومات حساب می شوند مصلحت روز، امروز

نويسنده مدعی است که خداوند درکتاب های تورات و انجيل وقرآن محدود بودن وختم   -دو 
برای اثبات، متوسل به نقل قول لی را فرموده و لزوم ظهور دين جديد را متذکر شده، واديان قب

ده و به احاديثی که هيچکدام پايه عقلی و علمی ندارندو مستند به مدرکی نيستند شزبان محمد از
و ظهور باب وبهاء را امر الهی وگفتار ونوشتارشان را کالم آسمانی و ربانی . !استنادمی کند

و برای اثبات ادعای خود به کتاب های سراپا دروغ وموهومی چون؛ مشارق االنوار  ناميده
نوشته شيخ حسن العدوی، اوصاف مهدی نوشته علی القاری الهروی، فتوحات مکيه نوشته 

ه گيری جاستناد نموده و نتي.... مجلسی و شيخ ابن العربی، بحاراالنوار نوشته مال محمد باقر
ت باب وبهاء پرتوی ازذات اللهی است، که دارای قدرت دانش و کرده که ذات وجوهرحضر

  وبينش فوق بشری بوده و از طريق کشف شهود، واقف به تمام امور زمان حال وآينده بودند 
، تمام حوادث آينده را پيشگويی فرموده اند، و ميگويد که به !به مدد قدرت الهی وامداد غيبی 

ه مظهريت حضرت بهاء اهللا با هدايت نورالهی از تاريکی زودی تمام ملل جهان با پی بردن ب
  ) يعنی بهايی شدن(»ظلمت و جهل بيرون آمده و در روشنی انوار الهی قرار خواهند گرفت

قضاوت درمورد استناد به احاديث و کتاب هايی چون بحاراالنوار و اعتقاد داشتن در قرن 
بوده و به  )متا فيزيک(ماورا الطبيعيه  بيست و يکم به اينکه شخصی دارای قوای فوق بشر و

تمام حوادث حال و آينده جهان ازطريق امداد و نيرو های غيبی  واقف باشد به عهده خرد و 
  . قضاوت خواننده است

هرجانداری به النه و آشيانه خود عالقه دارد، پس انسان نميتواند از اين حس طبيعی   -سه 
با مخالفت وزندان و تبعيد وکشتن روبرو گرديد وبه خارج  برکنار باشد، وقتی آئين باب و بهاء

نظم (اصول آئين بهاء برپايه تشکيل وحدت عالم انسانی، حکومت جهانی شد،  از ايران منتقل
درجهت تشکيل اتحاديه جهانی بهائی برپا گرديد، صرفنظر از ظاهر آراسته چنين ) بديع جهانی

َ نظريه ای، عمال  چ ملتی حاضر نشده که مرز های کشورش را از تا امروز هيچ کشوری وهي             
سال که گفته بهاء اهللا  ١۶٠بعد از گذشت . بين ببرد ويا زبان و دينش را با ديگر ملل يکی بکند

ی با توجه به غير عملی بودن چنين نظريه ای در مقابل ئبه حقيقت نپيوست، زعمای فرقه بها
جهان وطنی، امروز تغيير جهت داده و  ايراد معترضين به عقيده بی وطنی ويا داشتن عقيده

عاشق خاک پاک وطن شده و با اشاره به فرمايشات و پيش گويی های حضرت بهاء اهللا 
ميگويند چون ايران زادگاه حضرت بهاء اهللا بود و به آن خاک عالقه خاصی داشتند، پس بنا به 

و سرآمد ملل وکشور های را قبول کرده  )دين بهاء(خواست ايشان بزودی ايرانيان آئين بهائی 
 . جهان خواهند شد

نويسنده با صراحت می نويسد که بهائی ها در نهايت محروميت و محدوديت به   -چهار 
  !. سربرده و به آن ها هيچگونه حق و حقوقی قايل نبودند

هموطن عزيز؛  درست است که طبق نظريه ماکياول استفاده ازهروسيله ای برای رسيدن به 
   .!تا اين حد بی انصافی و دروغگوئی نسته شده، ولی نههدف مجاز دا

هيچکس منکر ظلم واجحافی که در دوران حکومت قاجاريه و دوره جمهوری اسالمی به ملت 
ايران از جمله به بابی ها و بهائی ها شده و می شود نيست، ولی ادعای شما در دوران 

م اسم ببرم ولی حداقل در دوره                 َ         َ                      حکومت پهلوی اخالقا  و وجدانا  درست نيست،  نمی خواه
محمد رضا شاه پهلوی خيلی از افراد بهائی در باالترين مقامات لشگری وکشوری و اقتصادی 
قرار داشتند از قبيل نخست وزير، وزير جنگ، وزراء چند وزارتخانه، شخص دوم ساواک، 

مدير عامل شرکت  مدير امور حقوقی وقرارداد ها و قائم مقام) هما(رئيس هواپيمايی ملی ايران
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نفت ايران، مقامات عالی سازمان برنامه و ساير سازمان های دولتی، صاحبان صنايع 
        َ که اکثرا ... وشرکت های بزرگ تجارتی و ساختمانی و مقاطعه کاری، تلويزيون، بانک ها، و

های علم جلد  يادداشتوين ئسونری در ايران نوشته اسماعيل رابه نقل از کتاب فراما( !هم فراماسون بودند
   )١۴٢جلد سوم صفحه  – ٣۵٣جلد دوم  -١٣۶اول صفحه 

اگر به درستی وقايع گذشته وعلل سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی مورد بررسی قرار 
گيرد بخوبی ديده می شود که يکی از عوامل سقوط رژيم گذشته وجود چنان افرادی بود که 

ت و ايجاد عدم رضايت عموم شدند و کشور و باعث ترويج فساد و نابسامانی در ارکان مملک
  .!مردم ايران را به اين روز سياه نشاندند

آيا مقامی باالتر از سپهبد دکتر ايادی می شناسيد که با داشتن عنوان دکتر مخصوص شاه 
اين شخص که   ،!دارای قدرتی بود بيشتر از نخست وزير و وزير جنگ و رئيس ستاد ارتش؟

يت محمد رضا شاه و دراختيار داشتن چندين سازمان بزرگ ارتشی و بابرخورداری از حما
غير ارتشی واعمال نفوذ در اکثر معامالت دولتی، خود وهمدينانش واطرافيانش صد ها ميليون 

که برای نمونه از يک گوسفند دار سنگسری می توان نام برد که  ،!دالر سوء استفاده کردند
وديگر بهائيان صاحب صدها ميليون دالر ثروت  تحت حمايت دکتر ايادی وسپهبدصنيعی

   .!را هم با تهديد و زور تصاحب کرد نامشروع شد و سهام اکثر بانک های خصوصی
ايادی دزد و خائن ونمک نشناس بعد از انقالب ماليان، در جواب يک مصاحبه گر سپهبدهمين 

با نهايت وقاحت  تلويزيون فرانسه که از او علت سقوط حکومت محمد رضا شاه را پرسيد
  : گفت

من دکتر محمد رضا بودم، ولی چون روانپزشک نبودم نمی دانستم که او مريض روانی «
   .»!الها دکتر يک آدم ديوانه بوده اماست و من س

ومحدوديت برای  آيا اين همه مقامات وامتيازات درجهت تضييع حق و حقوق ومحروميت
   !.اقليت بهائی بود؟

 کرد، تقديم يکی از احباء می ه محمد رضا شاه تاج و تخت خودرا دودستیآيا انتظار داشتيد ک
   !.ری و کشوری دخالت در سياست نيست؟آيا داشتن چنان مقامات لشگ

خالف واقع است را                    َ کتاب خودرا که تماما  ١۶۴لطفا مطالب مندرج در صفحه  ،!اگر هست؟
ادعای شما و فرمايشات حضرت چون داشتن آن مقامات وانجام آن اعمال با . يدئحذف بفرما
  .!بيق نمی کندبهاء اهللا تط

      َ                                         را عينا  نقل می کنم تاخواننده بداندداستان وصحنه » ايران آينده«درخاتمه چند موردی از کتاب 
ی سازی هاودروغ پردازی هادرجهت انحراف افکاروگمراهی مردم بمنظور جلب به آئين بهائ

  :  قراردارد تاچه اندازه برپايه عوامفريبی ودروغگوئی
گر و کسبه که در قلعه شيخ زرن از يارانش از کارگر و طلبه و بت ٣١٣مال حسين بشرويه و «

طبرسی محاصره شده وازلحاظ آذوقه در مضيقه بسر می بردند  فقط با استفاده از شمشير 
 با درنظر گرفتن اينکه( دنش حکومت ايران را به زانو در آورنفری آرت ٣٠٠٠٠توانستند قشون 

مال حسين بشرويه هنگام تحرير دستش ميلرزيد ولی ) قشون ايران آن موقع داری توپ و تفنگ بود
   )۴۵صفحه (» بايک ضربت مرد و تفنگ و درخت را شش قطعه کرد

نويسنده با شرح مفصل مدعی است که حضرت بهاء اهللا با ارسال نامه به اکثر 
ين الهی را ياد آور شده خودوطلوع آئ ی ظهور و رسالتامپراتوران وسران کشور های اروپائ

و پذيرفتن دين بهائی را به آن ها متذکر شدند، چون آن ها به دعوت حضرت بهاء اهللا توجه 
  : نکردند خاندان وسلطنت وحکومتشان واژگون شد، سپس می افزايد

   )٧۵صفحه ( »ماری ملکه رومانی ديانت بهاء اهللا را پذيرفت«
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هم واژگون شد و ماری بقيه عمرش را در نهايت فقر و بدبختی  ولی نمی نويسد که سلطنت او
   .!وبيماری در اسپانيا بسر برد و درگوشه ديری جان سپرد

مور اعدام باب أنفر فوج ارامنه را م ٧۵٠درمورد اعدام باب مدعی است که اول 
ص ارگر نشد، پس فوج خاکردند، بعد از شليک گلوله ها به سينه باب، ديدند گلوله ها ک

ولی توضيح نمی دهد، اوال برای کشتن  )١١۵و  ١١۴صفحه (مور اعدام اوکردند أناصری را م
نفر سرباز بوده؟ ثانيا بار اول که به قدرت  ٧۵٠يک نفر اسير دست بسته چه احتياجی به 

خداوندی گلوله های فوج ارامنه به سينه حضرت باب اثر نکرده به چه علت بار دوم گلوله 
  .!و خدا به داد امام زمانش نرسيده؟ هم مسلمان بودند اثر کرده       َ که حتما های فوج ناصری 

  : سپس اضافه می کند 
از هفتصد و پنجاه سربازی که بر سينه حضرت باب شليک کردند، دويست و پنجاه تن از «

آنان در زير ديوار قديمی شهر براثر زلزله مدفون شدند و ازبقيه پانصد تن ديگر دوسال پس 
ام گشتند و دوبار حضرت باب در همان شهر تبريز به فرمان ناصرالدين شاه اعد از شهادت

   .»!برآنان شليک شد
کی صفحه ای است که از طرف ي ٢۵۶اين چند نمونه ای از مطالب مندرج در کتاب 

ين بهائيت نوشته و در چند نوبت ونسخ زياد از طرف بيت العدل اعظم از مبلغين بلند پايه آئ
چنين  )بيت العدل اعظم(درتائيد وتعريف اين کتاب، عالی ترين مرجع آئين بهائی منتشر شده، و

  : نوشته
اين رساله هم از جهت مناسبت محتويات با احتياجات حاضر و هم از جهت استحکام داليل و «

حسن بيان و لطف کالم وروانی ترکيب نگارش قابليت انتشار دارد، حسن استنباط مولف و 
  .  »وله با بيانات مبارکه وتعاليم عصر يه امر بکمال ظرافت ولطافت استتطبيق حقايق متدا

     هيئت بين المللی نقد وبررسی تاليفات فارسی                                                 
  

  : برای هر خواننده ای با خواندن مطالب فوق اين سئوال مطرح می شود
يارانش، که اکثر آنها افراد ساده از قبيل کارگر و طلبه نفر  ٣١٣چگونه مال حسين بشرويه با 

نفر قشون حکومت  ٣٠٠٠٠و برزگر وکسبه وغير نظامی وتعليم نديده بودند توانستند با شمشير
 !. گ هم بودند به زانودر بياورند؟نتف را که دارای توپ و

و درخت  رد و تفنگچگونه مال حسين بشرويه که دستش می لرزيد با يک ضربت شمشير، م
از نظر عقلی وعملی هرجسمی در اثر يک ضربت برنده به دونيم می !  ؟را شش قطعه کرد
   .!شود نه شش قطعه

وقتی در مذهب شيعه روايت شق القمر مورد قبول است، پذيرش چنين ادعائی هم در آئين 
  !. بهائی غير عادی نيست

انی و غير ايرانی بطور باتوجه به اسناد و مدارک موجود ونوشته چندين نويسنده اير
نقل شده؛ » از بهاييت چه ميدانيد؟«يقين جريان کشته شدن باب به شرحی است که درکتاب 

ختن چنين برای اثبات رسالت وحقانيت باب، اقدام به سا» ايران آينده«ولی نويسنده کتاب 
ويا خوانده و آنچه که تا کنون مرسوم بوده واکثر مردم هم يا ديده   ،!داستان مسخره ای نموده

شنيده اند برای اعدام يکنفر، بطور معمول سه يا چهار نفر تير انداز تعيين می کنند، چگونه با 
اين نويسنده گرامی به  ،!؟ها به سينه حضرت باب اثر نکرده نفری گلوله ٧۵٠وجود يک فوج 

ی خيال خود و به غلط يا خواننده را بسيار ساده لوح تصور کرده ويا چنان تعصب جلو
نفر سرباز  ٧۵٠چون اگر  ،!     ّ                        ه اهمي ت رقم و عدد توجه ننمودهب نابخردانه چشمش را گرفته که

   .!ای يک زمين فوتبال تشکيل می شودبه رديف بغل هم بايستند صفی به دراز



   48  
   

ی های معتقد و متعصب درباره امکان عملی راز نويسنده محترم و يا ديگر بهائاگ
گفت اين ها همه از کرامات ومعجزات الهی است و به  بودن موارد فوق سئوال شود خواهند

   .!وامام زمان و جانشين خدا هستند همين جهت باب وبهاء اهللا مافوق بشر و پرتو الهی
ر است از اين مطالب و مسائل و صحنه سازی ها و دروغ پردازی ها، در هر      ُ کتاب پ 

يا رد آن ها منوط به خرد صورت مربوط به نظرات و اعتقادات مذهبی نويسنده است وقبول و
ولی نويسنده غير منصفانه و به غلط به موردی اشاره کرده، . و قضاوت خواننده می باشد

ايشان چنين قلمفرسايی . چون به جامعه ايرانی مربوط می شود مجبور به جوابگويی هستم
  : فرموده اند

ست داشته به تکرار                                          َ                   چنانچه در کتاب پاسخ به تاريخ شخصی که ظاهرا  زمام مملکت را درد«
براين نکته تاکيد می کند که همواره حامی و مدافع ومروج مذهب شيعه اثنی عشری بوده 

  » ...و
بنابه ادعای نويسنده وتائيدبيت العدل اعظم که مولف کتاب راباحسن استنباط معرفی   - يکم

ويسنده کتاب کرده اند، اگراين فرددارای سوادوشعوردرستی بودباخواندن کتاب می فهميدکه ن
شخصی نبوده بلکه پادشاه مملکت به نام  ، ايشان!تنباطس، آری آقای نويسنده باحسن ا!کيست

محمد رضا شاه پهلوی بوده که شما به عنوان نظامی ساليان زياد هر صبحگاه برای سالمتی او 
  !. دعا کرده و از دست او درجه گرفته ايد

  .            َ              ، بلکه واقعا  در دست داشته    َ                            ظاهرا  زمام مملکت را دردست نداشته  - دوم
مذهب شيعه اثنی عشری که ساخته و پرداخته افراد شيادی چون عثمان ابن سعيد، شيخ   -  سوم

احمد احسائی سيد کاظم رشتی که نوشته ها و حرف هايشان مورد استناد وخودشان هم بی 
ری بوده اند، و نهايت مورد احترام وتعريف وتمجيد ميرزا علی محمد باب وميرزا حسينعلی نو

 حضورونفوذ بدبختانه ومتأسفانه به جهتانقالب مشروطيت باعشری همچنين مذهب اثنی 
به سيد محمد طباطبائی و سيد عبداهللا بهبهانی وشيخ فضل اهللا نوری و غيره آخوندهائی چون 

به غلط مذهب شيعه اثنی عشری رامذهب  که دگردي  ّ   تهي ه قانون اساسی بيراهه کشيده شد و
اين پس ه اثنی عشری نموده، ملزم به حفظ مذهب شيع کشورايران اعالم وپادشاه رارسمی 

 و من حامی«که بگويد  اورا ملزم می کرد شاه به ارث رسيده بودمحمد رضا  قانون که به
  .»مدافع ومروج مذهب شيعه اثنی عشری هستم

فرادبهائی کوشش برای باز گرداندن ابيشترمنظورمن ازنوشتن وبازگوکردن اين حقايق 
نيست، تمام هدف وکوشش من برای آگاهی دادن وروشنگری برای نسل  وياموظف متعصب

جوان ايران است که امروزتحت بدترين شکنجه های روحی وجسمی ومحروميت های مالی 
المی واجتماعی قرارگرفته وبخاطرنجات ازدست اهريمنان خيانتکاروجنايتکارجمهوری اس

   .دخودرابه هر آب وآتشی می زن
از  ی کهونفرتی که ديده ای بخاطراينهمه ناماليماتای جوان ايرانی مباداتو

 قرار بدتری، تحت تأثيرتبليغات گسترده وظاهرفريب دکانداران دين پيداکرده ای
  !.به چاه بيفتی درآمده و ازچالهبگيری وبه اصطالح 

  .ت و موهوماتبا آرزوی رهايی بشريت از چنگال دکانداران دين و جهل و تعصب وخرافا
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  :سخنی با خوانندگان
خواننده گرامی مطالبی را که مالحظه فرموديد عين نوشته های مندرج درکتاب اقدس 

است که برای امکان مراجعه به اصل و تطبيق آن ها، عين آيه ها » ايران آينده«وکتاب تبليغی 
  . ره صفحات ذکر کرده امويا جمله ها را با شما

يت ويا که افراد متعصب، متحجر الفکر بهائی مرا متهم به دشمنی با بهائمی دانم 
 و ولی من با وجدان! خواهند نمود ءموريت از طرف جمهوری اسالمی برای نفی دين بهاأم

خاطری آسوده می گويم آنچه که گفته و يا نوشته ام محصول سالها مطالعاتم است درجهت 
  . نگریروش

اميدوارم اين نوشته مختصر من وسيله ای باشد برای نسل جوان که با مسايل اجتماعی 
  . با خرد و انديشه مواجه بشوند، نه توارث و تعصب

  . چون صحبت از جمهوری اسالمی پيش آمد ذکر مطلب کوتاه زير را الزم دانستم
چون هردو . دارد ی و حکومت خمينی وجودشباهت زيادی در مورد برپايی آئين بهائ

ساخته وپرداخته سياست خارجی بودندکه به وسيله مال ها وآخوند ها به مرحله اجرا درآمدند، 
قبر ومزار بهاء و خمينی که با اين عظمت ساخته و تبديل به بتکده ای شده در نوع خود بی 

به      َ لويحا خودرا نايب امام زمان يا امام عصر نخواند ولی ت                           َ نظيراند، گواينکه خمينی رسما 
دستورات واحکام اورا به نام ولی ) مثل باب و بهاء(اطرافبان خود ياد داد تا اورا امام بخوانند 

به هر (پول هايی که از طرف مردم پرداخت می شود  )مثل احکام بهاء(فقيه واجب االجرا بدانند 
 )مثل حق اهللا(ته بشود به نام او وبه حساب اوريخ )علت وعذروبهانه ای ولو دريافت به جبر و به زور

پس مالحظه می کنيد . اگر اجل مهلتش می داد حتما مثل بهاء پسرش را جانشين خود می کرد
مکتب سياسی شيعه گری پيروچون هر سه . که فرق چندانی بين باب و بهاء و خمينی نيست

  ! بودندوهرسه عامل سياست استعماری دول بيگانه 
ن خمينی يا ادعای امام سيزدهم بودن را خواهند فکر می کنم بعد از  چند سال پيروا

کرد يا که اورافرستاده شده ازطرف خداخواهندخواندومقام پيغمبری وياجانشينی خدا را به او 
  . قائل خواهند شد

در خاتمه غير از آن گروه متعصب که حاضر به شنيدن کلمه ای برخالف باور های 
نوع واقعيت وحقيقت ودفاع سفسطه آميز از دين خود نيستند وآن گروه که منافعشان در رد هر

در جهت          َ ی که صرفا ئوه از همه خواهران و برادران بهابهاء است، به غير از اين دو گر
دست يابی به حقيقت وواقعيت هستند استدعا دارم نوشته مرا بدون تعصب به دقت بخوانند اگر 

دليل به من متذکر بشوند که کدام مورد خالفی ديدند باخرد و دانش و بينش خود وبا منطق و 
  ! صفحه، کدام سطر، کدام جمله غير واقع ويا تحريف شده وغلط است

َ قبال    . سپاسگزاری می کنم فکر و واقعگرا وحقيقت جوافراد روشن از راهنمائی های   
  

  کاليفرنيا –سنديگو  ٢٠٠۴جون           نادر پيمايی 
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