
 
 ..ی توان شمردئش بهايرادهای بزرگی که بکيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ب نخورديو فر

 :باشدين جهان مييرون از آيگری از دو راه بيمهد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .باشديپرداختن م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ديخود سرا» تيقدرت و عنا

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

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

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

 .بودياز نميگری نيل ديد و بدليه سرايآ

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

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

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

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

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

 .دار ماندنيچهارم بروی دعوی پا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .نها از خرد دور استيارتنامه ساخته، که همه ايز

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

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

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

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

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

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

 .د دادهيبزرگی در نزد خدا نونهاده و مزدهای 

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

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

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

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

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

 .افتيخواهد 

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

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

 .های خود خواهند رفتيخوانده مزد صد کارگر گرفته پی خوش

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

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

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

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

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

 .د از راهش کردياندوه را با

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

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

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

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

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

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

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

 ..!زد؟يانگيخته برميهاست که خدا برانگيخرديو ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ک زمان باشندينگزار در يخته ديبرانگ

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

                                                           
 .كه كتاب شريعت بابست ناانجام مانده» بيان«  - 1
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د يهرچه هست مژده رسان با    . دارديخ نم يسی هست که آن هم ارجی از تار       يا ع بی  يحين باره تنها داستان     يدر ا . باشديم
باب دعوی   ديم که س   يدانيک م ي ما ن   آنگاه. نی گزارد يد و د   يخته ای نما   يساند، نه آنکه خود را برانگ       رتنها مژده    

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

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

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

 .داشتهيکرده با بهاء سازشی نم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :نستيجمله نخست او ا

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

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

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

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

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

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

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

 .باشديشتر ميش بيولی عرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ديو چنان کسی را جز کودن نتوان نام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .شناسديپا ميگران را کج و بيشهای دياستوار و ک

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

 .ن نتواند بوديماش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بندنديری ميد جهانگيقاچاق و خواری، ام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !..بوده؟يگورپرستی هزار ساله شان م

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

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

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

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

 .اه آمدندياران امام زمان از آنجا با درفشهای سي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 البال     و        الغم        بسالسل                 الجمت       شوقک     ذباتج

  بال   بره      جان    دهند     که                   دل    شکسته     عاشقان   همه

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

 رضی      بما     تيرض    فلقد                  فه يبس          استقام             لقد

  قلندری   رسم     راه     و   من                  سکندری   جاه  و  بملک    تو

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

 وطن     فنا         بملک      بنما                  من     و    ما    منزل   ز   بگذر

 شات       بما         بلغت       فلقد                  ذا      بمثل        فعلت       فاذا

  بسترم      به        نهاد     قدمی                  ستمگرم        نگار        سحری

  کانما          الصباح          طلع                   جماله          تي رأ           فاذا

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

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

 بلی بلی      که         بزن       نزنی                  بربکم      روالست     چه        ز

 زدند   بال    کوس    چو   وال    ز                او     الست    طبل       جواب  ز 

  بال  م    حش    و       غم      سپه                 دلم      بدر       زد    مهيخ  همه 

 دل      طور     قله      به      ميز ن                 رتیيح آتش    آنکه  خوش چه 

  متزلزال      کا         کد       متد                  جعلته             و           صککتهف

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

  الصال    غمزده     گروه      که                  منیي مه     ريفس      ني ا     رسد

  برو     بال    اليص     زدند   که                  خوبرو   شه   آن   وصف و من 

  کربال     به    دي الشه    انا    که                فرو      شد      قهقهه    و   بنشاط

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

  مجلجال     علی       بکی      و                   وال       مهر         اال        فمشی

  زمان    ني ا      هلهله    ديبکش                  انني اما       گروه       ای      هله

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

  بقا     هوس        بود     ورتان                   لقا        طمع        بود      گرتان

  ال  دي بشو     صنم     آن    بر                   مطلقا       مطلقه       وجود      ز

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

  خطا   کنی  نکرده   خدا   که                    نيهم    از      بود    غمم    همه

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

  ال     نهنگ     خروش   بشنو                     دمبدم   و   طوطی  چو  ن يبنش

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ديافته خود را بزنجان رسانيآشفتگی برخاست، فرصت 

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

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

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

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

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

 .»حضرت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...نفسها

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

                                                           
 .خوانده ام» صواعق«از آنها را بنام من يكي . ولي نسخه هايي از آنها در خانه ها هست.   مالمحمدعلي پيش از بابي بودن كتابهايي نوشته كه بچاپ نرسيده- 1
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ند هزار  يگويکسی را م  . شه هاست ير رشته اند  گری گرهی د  يعيدا در ش  يبلکه راستی آنست که داستان امام ناپ        
 خدا چرا کسی را هزارسال زنده نگه داشته تا روزی              ..!چگونه کسی هزارسال زنده تواند ماند؟      . سالست زنده است  

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

 .شها شدهين کيه رواج ايست که ماييشوندها
 

 
 ميرزا آقاخان كرماني

 
ميرزا آقاخان از كساني ميبوده كه بكيشهاي گوناگون             

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

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

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

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

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

 
 شيخ احمد روحي

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ار بی ارجستيولی بس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .هموار گردانند

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

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

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

 :برنديگری مئيان از بهايرانيانی که اياما رنج و ز

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

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

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

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

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

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

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