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   بهائيگري چگونه پديد آمده؟بهائيگري چگونه پديد آمده؟بهائيگري چگونه پديد آمده؟
 .نوشت  ولي ما آنرا به کوتاهي خواهيم،بهائيگري تاريخچه اي دراز مي دارد

پس يک بخش از .  و شيخيگري از شيعيگري برخاسته،گرفته  و بابيگري از شيخيگري ريشه،بايد دانست بهائيگري از بابيگري پديد آمده
اينجا به آن بخش نخواهيم   در، و ما چون از شيعيگري و تاريخ آن در کتابهاي ديگر سخن رانده ايم،عيگريستشي تاريخ بهائيگري تاريخ

 در اينجا کمي ،نزديک مي دارد و ما در آن کتاب به کوتاهي نوشته ايم پرداخت؛ ولي از مهديگري که به داستان باب و بهاء بهم بستگي
  .خواهيم راند درازتر سخن

  
  
 

  ري و تاريخچه آنري و تاريخچه آنري و تاريخچه آن مهديگ مهديگ مهديگ   –––   ١١١
  

پيدا خواهد شد و جهان را به نيکي ) خارق العاده(از آئين  بايد دانست مهديگري يا باور داشتن به آنکه کسي در آينده با نيروي بيرون
 .ميان ايرانيان و جهودان مي بوده  از باستان زمان،خواهد آورد

 

چنين مي پنداشتند که روزي خواهد آمد و کسي از نژاد زردشت  ،و ميدانستندايرانيان که به اهريمن باور داشته و کارهاي بد جهان را از ا
آزادي کشور خود را  اما جهودان چون.  و او اهريمن را کشته جهان را از همه بدي ها خواهد پيراست،خواهد شد پيدا» سااوشيانت«بنام 

) پادشاهي( مسيحي، پيغمبرانشان براي آنان چنين نويد داد که خدايکي از ،از دست داده به زير يوغ پادشاهان آسوري و کلداني افتاده بودند
 .برهاند خواهد برانگيخت که بيگانگان را دور راند و جهود را از خواري و زبوني از ميان جهود

ها به ارج و دلها ريشه بيشتر مي دوانيده و در انديشه  اين پندارها در ميان ايرانيان و جهودان مي بوده و هرچه زمان مي گذشته در
 .بوده مردم به آن بيشتر مي شده تا آنجا که يک آرماني براي ايرانيان و جهودان گرديده بزرگي مي افزوده و دلبستگي

زيرا بي گمان است . از کجا به ميان مسلمانان راه يافته است کي و چگونه و) اين پندار: يا بهتر گويم(اکنون سخن در آنست که اين باور 
صده يکم اسالم به پايان  از آ نسوي ديده مي شود که هنوز.  چنين سخني در ميان نمي بوده و نمي بايست بود،اسالم نيادگزارکه در زمان ب

که پس از مرگ يزيد ) پسر امام علي بن ابيطالب(مي بينيم که محمد بن حنيفه  چه ما،نرسيده اين پندار در ميان مسلمانان شناخته مي بوده
 مرگ او را باور ،و چون مرده ،خوانده شدندي او را مهدي ناميده اند» کيساني« به خالفت برخاست پيروانش که در مدينه بن معاويه

سيد . مي باشد و خود بيرون خواهد آمد و جنگها خواهد کرد) نزديکي مدينه در(زنده است و در کوه رضوي: نداشته و چنين گفته اند
  :از جمله چنين گفته. داشته  و خود از کيسانيان مي بوده شعرها درباره محمد حنفيهکه يکي از شاعران بنام عرب اسماعيل حميري

 
 اال ان االئــمـه مـن قريش واله الـحــق اربعـه سواء
 علــي و الثـالثه مـن بنيـه هم االسباط ليس بهم خفاء
 فسبـط سيـط ايمـان و بــر و سبـط غيبـتــه کـربالء

 ودا لجيش يقدمه اللواءو سبط ال يذوق الموت حتي يقـ
  )١(بغيـب اليـري فيهـم زمـانا برضـوي عنده عسل و ماء

 
 . ايرانيان انداخته اند،پندار را به ميان مسلمانان  نيز نوشته چنين پيدا است که اين)٢( چنانچه دار مستتر شرقشناس فرانسه اي

مختار در کوفه ايرانيان . بيشترشان ايرانيان مي بودند) کيسانيان يا(زيرا محمد حنيفه که نخست کسيست که مهدي خوانده شده پيروان او 
 محمد را ،غالمش کيسان نام  و او که محمد حنيفه را به خالفت برداشت،و به پشتيباني آنان بنياد فرمانروائي نهاد را بسر خود گرد آورد

 .مهدي خواند و کيش کيساني را پديد آورد
 ،شناخته گرديد در اندک زماني در دلها جا براي خود باز کرد ده يکم تاريخ هجري در ميان مسلمانانهرچه بود اين پندار از نيمه دوم ص

مسلمانان مي رفت و  بيشتر گردانيد اين بود که در همان زمان کشاکش بسيار سختي در زمينه خالفت در ميان و آنچه رواج اين پندار را
پسران علي داماد (و نيرنگ خالفت را برده و علويان و عباسيان  بني اميه با زور. دچند خاندان بزرگ در آن راه کوششها بکار ميبردن

برگزيده و دورانديشانه از راه  عباسيان يک تن را ميان خود. مي کوشيدند که آنرا از دست امويان درآورند )پيغمبر پيغمبر و عباس عموي



 گذشته از آنکه همدستي نمي نمودند و آرزومندان خالفت ،اده اي مي بودندمردان س  ولي علويان که بيشترشان،زمينه چيني پيش مي رفتند
 و با شتاب بکار ،پيروان خود را مي خوردند  به زمينه چيني هم نپرداخته فريب سخنان،ميان ايشان بيش از يک تن و دوتن مي بودند در

  . کشته شدندکسان بسياري از آنان در همان راه چنانکه. برخاسته زود از ميان مي رفتند
 

آنچه در اينجا مي بايد نويسم آنست که اين آرزومندان . نوشته شده )ابوالفرج اصفهاني» مقاتل الطالبين«به ويژه در (اين داستانها در کتابها
 پيدايش را به کارهائي که از بدينسان که هريکي خود را مهدي مي خواند و مردم.  مهديگري را مي داشتند،افزارهاي کار خالفت يکي از

  به دلخواه، حديثي هم از زبان پيغمبر يا امام علي بن ابيطالب،خودشان يا پيروانشان ، و بيشتر آنان،مهدي مي بيوسيدند اميدمند مي گردانيد
  :نمونه در اينجا ياد مي کنيم در اين باره داستانهائي هست که برخي را به نام. خود ساخته ميان مردم مي پراکندند

 
اين مرد که خود دلير و پارسا . بود) نواده حسين بن علي(لويان که در زمان بني اميه به طلب خالفت برخاست زيدبن علييکي از ع -١

زيد فريب آنان  ناميده شدندي بسرش گرد آمده چهل هزار تن به او دست دادند و» شيعه«خاندان علوي که  مي بود به کوفه آمد و پيروان
 انبوهي ازشيعيان بهانه اي پيدا کرده خود را ،جانفشاني پردازد  ولي چون هنگامش رسيد که به جنگ ورا خورده به بسيج کار برخاست

  .با دسته کمي مانده کاري را پيش نبرد و خود کشته گرديد  و زيد،به کنار کشيدند
 

 :ي از بدخواهان چنين شعري سرودهاينست که چون کشته شد يک .مي ناميدند و اميدها به مردم مي دادند» مهدي«همين زيد را پيروانش 
 )٣(يصلب صلبنالکم زيدا چون علي جزع نخلٌه ولـي ارمهـديا علـي الجزع

مهدي ما بزودي در پشت کوفه پديد :  معني آنکه،»ظهر الکوفه ان مهدينا سيظهر في«: از اينسو ما نيز در کتابها حديثي مي يابيم بدينسان
  .ن زيد ساخته و براي پيشرفت کار خود پراکنده اندحديث را پيروا بيگمان اين. خواهد آمد

 
 ابومسلم را به ،ايرانيان را با عرب و خاندان اميه ميدانستند  چون کينه،عباسيان با آنکه بنياد کارشان را به زمينه چيني گزارده -٢

حديثي در کتابها مي بينيم   و ما، برخاسته اند با اينحال آنان نيز از داستان مهدي به سودجوئي،ها فرستاده بودند خراسان براي دسته بندي
چون درفشهاي سياه را از جانب خراسان «:  معني اينکه،»فاستبشروا بظهور مهدينا اذا رأيتم االعالم السوده من جانب خراسان«: بدينسان
کنانشان ساخته اند زيرا پيروان آن کار بيگمان اين حديث و مانندهايش را عباسيان و. »بخود مژده د هيد که مهدي ما پيدا شده ،ديديد

  .خراسان خواستندي آمد خاندان مي بودند که با درفشاي سياه از سوي
 
پدر . که به مهديگري بيشتر از ديگران شناخته مي بود  محمد نفس زکيه است،از کساني که در اين راه برخاستند و کشته گرديدند - ٣

نفس » اما پسرش محمد که.  و خود ميان علويان گرامي مي بود،تري حسين بن عليعلي و نوه دخ محمد عبداهللا نوه پسري حسن بن
 از اينرو از زمان کودکي ،)چنين خالي داشته بود که پيغمبر اسالم نيز(ناميده شدي چون در ميان دو کتفش خال بزرگي ميداشت» زکيه

علويان و ديگران  چون پندار مهديگري تا اين زمان در ميان. بستندينگريستند و اميدها به آينده او  علويان و ديگران به او با ديده ديگري
شاعران شعرهايي درباره او گفته اند که . اميدها در دل پروراندندي ناميده و درباره او» مهدي« بسيار از مردم محمد را ،شناخته شده بود

  :اينست يکي
 

  )۴(لکتبا و ان يک ظنـي فـي محمـد صادقا يکن فيه ماتروي االعاجم في
 

 .گرفته بودند) يا بگفته شاعر از اعاجم) اين شعر دليل روشن ديگري است که مسلمانان پندار مهديگري را از ايرانيان
از کسان بنامي که در آن انجمن . عباسيان انجمني برپا کردند باري نزديک به آخرهاي زمان بني اميه روزي در مدينه سران علويان و

 ديگري عبداهللا پدر ،)فرستاد از عباسيان که سپس ابراهيم امام شناخته گرديد و ابومسلم را او به خراسان(محمد بنمي بودند يکي ابراهيم 
گفتگو در اين مي بود که يکي را از ميان خود برگزينند . محمد مي بودند  ديگري ابراهيم برادر، ديگري محمد ديباج عموي محمد،محمد

و مردم را به آينده او  شناخته شده» مهدي«و چون محمد در ميان مردم بنام  ،ه خالفت رساننددست دهند و او را ب و همگي به او
به او دست ) از جمله پدرش عبداهللا(برگزيدند و همگي آنانکه مي بودند  بجواني و کم ساليش نگاه نکرده و او را،اميدهائي مي بود

  .)کردند بيعت(دادند
 

ديگران چشم براه پيدايش و خيزش او دوخته بودند و  تر و استوارتر گرديد و سالها علويان وبدينسان مهديگري محمد هرچه شناخته 
 در ،رسيدند  و چون چندي نگذشت که عباسيان با دست ايرانيان به خالفت،اين نام او را سودي نبود ليکن از. شاعران شعرها مي سرودند

محمد با کسان ديگري از خويشانش به زندان و شکنجه افتادند  عبداهللا پدر) ودهمان مردي که به محمد بيعت کرده ب(زمان ابوجعفر منصور
  .ابراهيم نيز کشته شدند و خود محمد و برادرش

 
اال يوم واحد لطول اهللا ذالک اليوم حتي يبعث اهللا فيه رجال من اهل  لولم يبق من الدنيا«: هرچه بوده ما در کتابها حديثي مي بينيم بدينسان

گرداند تا برانگيزد در آن  اگر نماند از جهان مگر يکروز خدا آنرا دراز«: معني آنکه. »اسمي و اسم ابيه اسم ابي ي اسمهبيتي يواطئ
 .»نام پدر من يکسان باشد مردي را از خاندان من که نامش با نام من و نام پدرش با

 :از اين داستان سه چيز پيداست. اند هبي گمان اين حديث را کسان اين محمد براي پيشرفت کار او ساخته و پراکند



چنين چيزي نمي بوده؛ دوم اينکه اين پندار از آغاز پيدايش خود   و در خود اسالم،يکي اينکه مهديگري از ايرانيان به ميان مسلمانان آمده
اي ميداشته و جز  عني سادهو آرزومندان خالفت هريکي از آن سود مي جسته اند؛ سوم آنکه مهدي در آنزمان م افزار سياستي مي بوده

  .اسالم سررشته داري کند اين نمي بوده که کسي پيدا شود و رشته خالفت را بدست گيرد و با آئين
  
  
  

    مهديگري و شيعيگري مهديگري و شيعيگري مهديگري و شيعيگري–––   ٢٢٢
شيعيگري کنوني اوست به دعوي خالفت و امامت  اما مهديگري در شيعيگري داستانش اينست که چون جعفر بن محمد که بنيادگزار

از   دسته اي را از تندُروان شيعه بسر خود گرد آورد و سپس جانشينان او يکي پس،نموده ايم  و بدانسان که در جاي ديگري باز،برخاست
دسته کم و ناتواني مي بودند براي دلداري چنين مي  زيرا چون.  اينان هم از داستان مهدي سود مي جستند،ديگري آن دسته را راه بردند

 :شعر پائين را در کتابها به نام جعفربن محمد نوشته اند .»خواهد بودمهدي از ما «: گفتند
 )۵(لکـل اناس دولـه يرقبونها و دولتنا في آخرالدهر يظهر

همانا اينها را نيز . »بزخيزنده از فرزندان فاطمه خواهد بود« :معني آنکه. »ان القائم من ولد فاطمه«: درکتابها حديثهايي هست بدينسان
  .بودند آنان ساخته

 
 ،سپس دسته جدايي گرديدند و داستانهاي درازي پيدا کردند از اينروست که اسماعيليان که پيروان اسماعيل پسر جعفربن محمد مي بودند و

 .گذاشت زمينه مهديگري گذاردند و يکي بنام مهدي برخاست و بنياد فرمانروايي فاطميان را بنياد کوششهاي خود را برروي
مهديگري پيش آمد که هم شيعيگري رنگ ديگري بخود گرفت و  ان خود شيعيان زمينه بهتر و گشاده تري براي پنداراز اين سوي در مي

  .کرد و از سادگي بيرون رفت هم مهديگري رويه ديگري پيدا
 

 و از ،ي بودبود درگذشت او را فرزندي شناخته نم چگونگي آنکه چون حسن بن علي العسگري که به شمارش شيعيان امام يازدهم مي
. مي شناختند که شيعيان جعفر کذاب ناميده اند به امامي(افتاده گروهي جعفر برادر آن درگذشته را  اينرو پراکندگي به ميان شيعيان

امام را فرزندي پنجساله «: دعوي شگفتي برخاسته گفتند گروهي به. »امامت پايان پذيرفت و ديگر امامي نخواهد بود«: گروهي گفتند
امام  آن«: پيشرو اين گروه و گوينده اين سخن عثمان بن سعيد نامي مي بود که مي گفت. »زيد ه پنهان است و در سرداب ميهست ک

برسانم و پاسخي گيرم و پولهايي که خواهيد داد بدهيد  شما هر سخني مي داريد بگوييد. پنهان مرا ميانه خود و شما ميانجي گردانيده
گردد و مردم از  از آنسوي اين باور کردني نمي بود که کسي را فرزندي زايد و چند ساله. همراه نمي داشت ياين گفته ها دليل. »بفرستم

امام اگر پيشواست بايد ... چرا از سرداب بيرون نمي آمد؟!... زيست؟ از اين گذشته امام چرا پنهان مي. زاييدن و بودن او آگاه نگردند
  ...!امام پنهان چه معني تواند داد؟. مردم پيشوايي کند آشکار باشد و به

 
از آن سوي شيعيان با آن . اکنون هم نمي بايست بودن ليکن در شيعيگري از نخست دليل خواستن و يا انديشيدن و فهميدن نمي بوده و

ناچار مي بودند که  امديگرپيدا کرده بودن اين نشدني بود که بازگردند و به آنان پيوندند و در اين هنگ جدايي و دوري که از مسلمانان
  .هرچه گفته ميشود بپذيرند و دستگاه خود را بهم نزنند

 
ناحيه «شيعيان فرمان ميراند و از آنان پولها ميگرفت و گاهي از  مي ناميد و به) دِر امام(» باب«بهرحال عثمان بن سعيد سالها خود را 

  .بيرون مي آورد) يا نوشته(» توقيع« آن امام» مقدسه
 

پس از او محمد بن علي سيمري که همانا . روح رسيد پس از او نوبت به حسين بن. گ او پسرش محمد رشته را بدست گرفتپس از مر
کشاکش  در اين ميان کسان بسياري با ايشان به. هفتاد سال کمابيش اين دستگاه در ميان مي بود .از ايرانيان مي بوده جانشين گرديد

بن سعيد و جانشينان او کار را از پيش برده بودند و  ولي عثمان. انشيني از امام سرداب نشين کردندبرخاستند و هريکي از آنان دعوي ج
 .آوردند از امام در بيزاري از آن مدعيان بيرون» توقيعها «،زمان که نياز افتاد  و هر،ميداني به ديگران ندادند

عثمان بن سعيد با . »برادرم را فرزندي نبوده«: گفت ت شده ميجعفر برادر حسن عسگري که وارث او مي بود از دعوي اينان در شگف
 .خود که لقب کّذاب به او داده بيچاره را رسواي جهان گردانيد  بجاي،زيرکي او را از ميدان دربرد

چون . م مي بودولي محمد سيمري که دِر چهار. پيش مي بردند رويهمرفته دستگاه بسيار شگفتي چيده بودند و کار خود را بسيار استادانه
يکبار از ميان مردم  ديگر امام را دري ميان مردم نخواهد بود و امام به«: چنين گفت. جانشيني نشناسانيد زمان مرگش رسيد کسي را به

هست پس از مرگ او دستگاه دري برچيده شد و شيعيان بيسر مانده  هرچه. انگيزة اين کار او دانسته نيست. »دور و ناپيدا خواهد بود
 .)که پس از هزار سال بيشتر هنوز چشم براهند(پيدا شدن خود امام باشند  اچار گرديدند چشم براهن



شيعيان که مي بايست چشم براه بيرون آمدن او باشند و به  .نيز داده اند» مهدي«بهرحال همان زمانها بوده که به امام ناپيدا عنوان 
در تبريز مثلي . گردانند بهتر مي بود که ميدان پندار را هرچه پهناورتر. ي نيز شناسندمي بود که او را مهد پيدايشش اميدها بندند بهتر

  .»باشد اکنون که پندار پلو است بگذار هرچه چربتر«: هست ميگويند
 

در اينجا . هچه در اينجا نيز آزمودگي و پختگي نشان داده شد .چنين پيداست که دراين باره هم دست عثمان بن سعيد و يارانش در کار بوده
: از جمله. شده اگر ديگران يک يا دو حديث ساخته بودند اينجا بيش از بيست و سي حديث ساخته. گرديده نيز حديثهاي بسياري ساخته

خواهد ) مهدي(آخر ايشان برخيزنده شان . دوازده تن باشند امامان پس از من«: معني آنکه. »االئمه بعدي اثنا عشر آخر هم قائمهم«
 ُکنيه اش ُکنيه من ،من نام او نام. مهدي از پسران فاطمه است«: معني اينکه. »فاطمه اسمه اسمي و کنيه کنيتي المهدي من ولد«ا ي. »بود
  .)۶(»است

 
پيش از پيدايش مهدي کارهاي شگفت «: به آن افزودند چيزيکه بود اينان مهديگري را در سادگي خود نگذاردند و آرايه هاي بسياري

از   يک دجال خرسواري،يک سيد حسني از سوي خراسان پيدا خواهد شد. از شام سرخواهد افراشت يکي سفياني. واهد دادبسياري رخ خ
 امام ناپيدا شامگاه چند ،بازگشته از مغرب بيرون خواهد آمد  آفتاب، آوازي از ميان آسمان و زمين شنيده خواهد شد،اسپهان پديد خواهد آمد

نشين ايران   تن و در شهرهاي شيعه٣١٣ نيم شب باالي مناري رفته ياران خود را که ،مکه خواهد درآمد بزغاله اي در جلو خود به
هنگام بامداد مردم بيرون آمده . زدن در نزد او خواهند بود در يک چشم بهم» طي االرض«اينان با . پراکنده اند بسوي خود خواهد خواند

است که اگر نوشته  از اينگونه چندان» ...گفته کشتن خواهد آغازيد» يالثارات الحسين«ام ام. خواهد افتاد چشمانشان به کسان ناآشنائي
  .بازپرسي در ميان نبوده هرچه پنداشته اند به رشته سخن کشيده اند چون کسي دليل نخواسته و. شود چند صفحه را ُپر خواهد گردانيد

 
سپس نيز هرچند که زمان گذشته دلبستگي شيعيان به . کرده اي خود در آن بازبدينسان مهديگري به کيش شيعي درآمده و جايگاه بااليي بر

ميخواسته اند و به برخي آمادگيها   با دعا از خدا،شبان چشم براه امام ناپيدا دوخته پيدايش او را مي بيوسيده اند روزان و. آن بيشتر گرديده
 .طلبند ت که بايد شيعيان بخوانند و با ناله و گريه پديد آمدن امام ناپيدا راهس» ُندبه دعاي«درکتابها دعاي درازي بنام . مي کوشيده اند

مي بوده که مي پنداشته آند » مشهد صاحب زمان«بنام  در زمان سلجوقيان درحله که يکي از شهرهاي شيعه نشين شمرده ميشده جايگاهي
انداخته به در   با کوس و شيپور اسبي را به ميان،ته در دستروزي صدتن از مردم با شمشيرهاي آميخ امام ناپيدا در آنجاست و اينست

زماني همچنان ايستاده و کوس و شيپور زده و فريادها کشيده » ...بيا اي صاحب الزمان بيرون«: آنجا مي رفته اند و فرياد مي کشيده اند
از آنسوي . مي داشته اند آن نيز همان رفتار راساليان دراز همين کارشان مي بوده و تا زمان مغول و پس از . اند سپس باز مي گشته

 بنام ابن حجر ،را از آ نجا مي طلبيده اند اينست يکي از ماليان ُسّني سرداب در سامرا يکي از زيارتگاهها مي بوده و گروهي نيز امام
  : آميز پائين را سروده شعرهاي نکوهش

 
 ما آن للسرداب ان يلد الذي سميتـوه بزعمکـم انسانـا

  )٧(لي عقولکـم العفاء فقــد تلثتـم العنقـاء و الغيـالنافع
 

سکه هاي . ديده مي شود کريمخان زند سکه به نام او ميزده در زمانهاي ديرتر نيز دلبستگي مردمان به امام ناپيدا چندان مي بوده که
  :بوده کريمخان داراي اين شعر مي

 
  الزمان  صاحبشد آفتاب و ماه زر و سيم در جهان از سکه امام بحق

 
بنام امام زمان وقف کرده و به خزينه بارگاه قم سپارده  در زمان فتحعليشاه برادر او حسينقليخان شمشير و سپر و زره زراندود مرصعي

 .موزه قم تماشا مي کنيم بود که اکنون ما آ نها را در
ليخان آنها وقف کرده و تفنگ و تپانچه يا توپ وقف نکرده از حسينق  و اينکه،در زمان فتحعليشاه شمشير و سپر و زره از کار افتاده بوده

توپ و تفنگ و ديگر  شيعيان امام زمان جز با افزارهاي زمان اسالم جنگ نخواهد کرد و در زمان پيدايش او آنروست که در پندار
  .افزارهاي نوين از کار خواهد افتاد

 
و نيکي آينده و رهايي کشور از بدبختي و مانند اينها را جز از   امام ناپيدا مي بود در ايران يگانه اميدگاه مردم،تا پيش از جنبش مشروطه

و شتاب او را در پيدا  خواندندي» السالم عليک يا صاحب الزمان« هر روز سه بار در پشت سر نمازها ،نبيوسيدندي راه پيدايش آن امام
 .و ما آنها را نيک بياد مي آوريم ودهاينها چيزهائيست که تا زمان ما مي ب. شدن با زاري طلبيدندي

) انتظاريون(تبريز و ديگر جاها دسته هاي بيوسندگان  در مشهد و» سياسه الحسينيه«در زمان مشروطه نيز در نتيجه چاپ شدن دفترچه 
  .نوشته ايم» داوري«آنها را درکتاب  پديد آمده بودند که ما داستان

  
  
  
  



    شيخيگري شيخيگري شيخيگري–––   ٣٣٣
 ، چون پارسايي بسيار از خود نشان مي داد،در کربال زيسته اين مرد در زمان فتحعلي شاه. سايي بنياد گزاردهشيخيگري را شيخ احمد اح

بسيار شناخته شده  زبانداري مي بود و شاگردان بسياري به گرد سر داشت در ايران و عراق و جنوب عربستان و خود مرد تيزهوش و
 فتحعلي شاه و پسرانش پيشواز و پذيرايي نيکي به او ،کرد انکه چون به ايران سفر چن،يکي از علماي بزرگ آن زمان بشمار ميرفت

 .نمودند
 اين ،ديگران راه گزاف انديشي و گزافگويي را پيموده بودند اين شيخ از يکسو به شيعيگري دلبستگي بسيار ميداشت و در آن زمينه که

ديگران به فلسفه پرداختندي   و چنانکه ميدانيم کساني که از ماليان و،داخته بوداز يکسو به فلسفه يونان پر. افتاد چند گام نيز جلوتر مي
 .چشم بسته پيروي کردندي گفته هاي افالطون و ارسطو را بي چون و چرا پنداشتندي و

يگري پديد هردو دلبسته مي بود ديگرگونيهايي در شيع چون فلسفه يونان با شيعيگري هيچگونه سازشي نمي داشت شيخ احسائي که به
و شيخ آنرا   و اين سخنان اگرچه بي پرده گفته نمي شد،شيعي با فلسفه سخنان نويني به ميان مي آورد آورد و از درهم آميختن باورهاي

 ماليان که چه در نجف و کربال و چه در شهرهاي ايران بسيار  و، با اين حال پنهان نتوانست ماند و بر زبانها افتاد،در لفافه مي پيچيد
و شاگردانش را بي دين   دستاويز يافته به هياهو برخاستند و شيخ،آنان به نام و آوازه شيخ احمد رشک مي بردند فراوان مي بودند و بيشتر

آنان به ايستادگي و پاسخدهي برخاستند در ميانه کشاکش بزرگي پديد  چون شاگردان شيخ در شهرهاي ايران فراوان مي بودند و. خواندند
ايران و عراق و اين پيرامونها  بدينسان در. رشته بدست الوادها افتاده خونريزي نيز رخ داد) ازجمله در تبريز(شهرها   برخي ازآمد و در

 .تيرگي ها افزوده گرديد پديد آمد و به ديگر دو» متشرع«و » شيخي«دو تيرگي 
خود پديد آورده بسيار است و ما را در اينجا نيازي به گفتگو  هسخنان نويني که شيخ احسايي از بهم آميختن فلسفه شيعيگري و يا از انديش

  :نمونه تنها دو سخن او را ياد مي کنيم براي. از همه آنها نيست
 
براي پديد آمدن : افالطون و ارسطو يا ديگران گفته بوده اند .مي بوده) يا علل اربعه(» شوندهاي چهارگانه«در فلسفه گفتگويي به نام  - ١

  :مثًال اين صندلي که ساخته شده چهار چيز آنرا پديد آورده. بود بايد» علت«هار يک چيزي چ
 

 . يا صندلي ساز که آنرا ساخته،»علت فاعلي«يکي 
 . يا چوبي که از آن ساخته شده،»علت مادي«ديگري 
 .و يا رويه و شکلي که ساخته شده» علت صوري«ديگري 
  .شده دلي بهر آن ساختهو يا نشستن به رويش که صن» علت غايي«ديگري 

 
 .»چهارگانه آفريده شدن جهان امامان ما بوده اند شوندهاي«: اين يک جستاري در فلسفه است و شيخ احسايي آنرا گرفته مي گويد

مامان بوده در پندار او آفريننده اين جهان ا. نتيجه ها مي گيرد ولي شيخ احسايي آنرا دنبال کرده. ببينيد اين سخن تا چه اندازه چرند است
از . ما نيز از آن امامانست اين تن هاي« مي گويد ،خدا رشته کارها را بدست آنان سپارده. گرداننده نيز آنان هستند روزي دهنده و. اند

نست از اين راه بود که اميرالمؤمنين توا: و دليل آورده مي گويد. تواند درآمد اينرو هر امامي هرگاه که خواست به تن هرکسي که خواست
: و طلحه را کشت خود او مي گفت نيز از اين راه بود که در جنگ جمل چون مروان تيري انداخت. شب در چهل جا ميهمان باشد در يک

  .»علي مرا کشت
 
 به آورده اند و پيغمبر اسالم به آن برنشسته و جبرائيل را شبي براق از بهشت«به گفته مسلمانان . را همگي شنيده ايد» معراج«نام  - ٢

کتابها را بخوانيد صد افسانه  اگر. »آسمانها رفته و از يکايک آنها گذشته و در عرش با خدا ديدار کرده و بازگشته رکاب خود انداخته به
 .مسلمانانست در اين باره نوشته شده و اين يکي از باورهاي

 و ديگر دانشهاي يوناني آسمانها کره هائيست که همچون فلسفه  زيرا از روي،ولي شيخ احسايي از روي فلسفه آنرا نپذيرفتني مي دانسته
در آنحال بايستي کره ها از   چه، و اين نشدني مي بود که کسي با تن مادي از آن کره ها بگذرد،آمده و بهم پيوسته پوستهاي پياز بروي هم

  .)آمد به گفته خودشان خرق و التيام الزم مي(هم شکافته گردد
 

بويژه شيخ احسايي که به . بود که کسي آنرا نپذيرد شمرده ميشد و اين نشدني مي» ضروريات دين«راج از از آنسو نيز داستان مع
خاندان او  مي بود که مي خواست تا بتواند به ستايش پيغمبر و) غاليان(آنگاه او خود از تندُروان  .پابستگي بسيار مي داشت» اخبار«

 .برد معراج را از ميان نه اينکه بکاهد و داستاني همچون ،بيفزايد
که خاک و آب و باد و (را بيش از چهار » عنصرها«آنزمان  چنانکه خوانندگان مي دانند در. اينست شيخ احسايي به چاره جوئي برخاسته

ناني چنين کتابهاي يو از آنسوي در. دانستندي که آدمي و ديگر چيزها از اين چهار عنصر پيدايش يافته اند نشناختندي و چنين) آتش باشد
 و روي آن ،)که درياهاست(ولي روي آن کره اي از آب پديد آمده  ،گفته شده بود که اين زمين که ما برروي آن ميزييم خود از خاکست

 .آسمانهاست ،پس از اين چهار کره.  و پس از همه کره آتشي هست که گرد جهانرا فراگرفته،)که هواست(کره اي از باد مي باشد



 و در ، در گذشتن از کره خاک عنصر خاکي خود را،رفت پيغمبر ما چون به معراج مي«: اينها سود جسته چنين ميگفتشيخ احسايي از 
  و درگذشتن از کره آتش عنصر آتشي خود را،و در گذشتن از کره هوا عنصر هوائي خود را ،گذشتن از کره آب عنصر آبي خود را

 .»درگذرد) آنها بي شکافتن( توانست از کره هاي آسمان  و اين بود که از تن مادي رها گرديده،انداخت
 و اين يکي از ايرادهاي بزرگي مي بود که ،آسمانها رفته است اگر اين گفته شيخ را بشکافيد معنايش اينست که پيغمبر تنها روانش به

و ماليان ديگر گفته   آن چرندها را مي بافتبه آسمانها رفتن پيغمبر که خود افسانه مي بود و شيخ ناچار شده  .ماليان به او مي گرفتند
 .انداختند هاي او را دستاويز گرفته مردم را به جان هم مي

بودن امامان چه معني مي » شوندهاي چهارگانه«. بافي نيست اينهاست نمونه هايي از گفته هاي شيخ احسايي و شما مي بينيد که جز چرند
  !ه بي اختيار نمي رفتند؟اختيار نيامد مگر همچون ديگران بي! دارد؟

 
 ،چون ديده اند هرچه مي گويند شيعيان مي پذيرند. اند در اين باره راستي آنست که برخي از امامان در زمان خود گزاف گوئيها کرده

 تا به ياوري را سپس چيزهايي هم شيعيان به آنها افزوده امامان. دست دارنده در کارهاي جهان شناساندند خودداري نکرده اند که خود را
ياوران خدايند و کارهاي جهان » چهارده معصوم«همگاني شيعيانست که   باز نموده ايم اين باور)٨(چنانکه در جاي خود. خدا رسانيده اند

بلکه آفريدن جهان را به  شيخ احسايي يک گام باالتر گزارده و به يکبار دست خدا را کوتاه گردانيده همه کارها و .در دست ايشانست
را به ميان مي آورد و کار را به » شوندهاي چهارگانه« داستان ،ميان کشد  آنگاه چون مي خواهد پاي فلسفه را نيز به،امامان مي سپارد

  .چرندبافي ميرساند يکبار به
 

. بي معني است گفته هاي شيخ سراسر ،افسانه اي مي بوده گذشته از آنکه معراج خود. درباره معراج نيز سخن شيخ جز چرندبافي نيست
گذشتن از   و در،و کاله ميبوده که مي گويد در گذشتن از کره خاک عنصر خاکي خود را انداخته تو گوئي عنصرهاي چهارگانه رخت
  . ...کره آب عنصر آبي خود را انداخته

 
ستي از گفته هاي شيخ احسايي نمي هستند انبوه ايشان آگاهي در  و اکنون نيز که شيخيان،شگفت تر آنکه مردم اينها را هيچ نمي فهميدند

پس شيخ چه گفته «: بگوئيد و اگر شما بازگرديد و» شيخ چنين سخني نگفته«: از آنان اينها را بخوانند و بگويند  و چه بسا کساني،دارند
 آنجاست که خواهيد در» !...گيريد و نام شيخي بر روي خود مي گذاريد؟ بر سر چه چيزهاست که شما خود را از مردم جدا مي!... است؟

  .پاسخي نتوانستند ديد درماندند و
 

 :ميدارد که مي بايد در اينجا به آنها پردازيم بهرحال از گفته هاي شيخ احسايي دو سخن با زمينه کتاب ما بهم بستگي
و اما موالي صاحب «: ين گفتهنمي ديده و اينست درباره آن چن شيخ احسايي هزار سال زنده ماندن امام ناپيدا را با فلسفه سازگار: نخست

ترسيد گريخت و  آقاي من صاحب الزمان چون از دشمنان خود«معني آنکه . »فرودخل في العالم الهور قليائي الزمان فخاف من اعدائه و
  .»به جهان هور قليايي رفت

 
در اين باره او را .  به دست شيخ افتادهدانسته نيست از کجا يک نام يوناني يا سريانيست و» هور قليا«!... جهان هور قليايي کجاست؟
 .اينجا فرصت گفتگو از آنها نيست سخنان بسياري هست که در

پس معني گفته شيخ آنست که امام ناپيدا از اين . مي باشد جهان هور قليايي همان جهان برزخست که در پندار مسلمانان جايگاه مردگان
  .پيچيده ن آشکاره نتوانسته بگويد آنرا در اين لفافهچيزيکه هست چو. پيوسته جهان رفته و به مردگان

 
نمي خواسته يک پايه از پايه هاي شيعيگري . نابوده انگارد را) صاحب الزمان: يا به گفته خودش(از آنسوي شيخ نمي خواسته امام ناپيدا 

 .مي شمارده است هاي او» در«ود را يکي از خواهيم ديد شيخ را به امام زمان دلبستگي بسيار مي بوده و خ بلکه چنانکه. را براندازد
از سيد محمد مشعشع کرده و چنين پيداست که کتاب او را  بايد دانست در اين باره شيخ پيروي... پس آن گفته اش چه معني مي داشته؟

   .داشته است در دست مي» کالم المهدي«بنام 
 

مي دانند که اين سيد از يکسو شيعي دوازده امامي مي بود  خوانده اند» انتاريخ پانصد ساله خوزست«اگر کساني داستان سيد محمد را در 
شيعيان مهدي جز  درحاليکه در نزد. بدانسان که در کتابهاست مي شمرد و با اين حال دعوي مهديگري ميکرد و نامهاي دوازده امام را

 ...مد چه ميکرد و چه پاسخي به ايرادهاي شيعيان مي داد؟سيد مح پس. امام دوازدهم که محمد بن حسن العسگري باشد نيست و نتواند بود
چگونگي آنکه . ايشان را گرفته کار خود را راه مي انداخت بايد دانست که سيد محمد نيز در اين باره پيروي از باطنيان کرده يک سخن

 برخي از ،بود  بهم زدن زندگاني آنان نميويرانکاري مي بودند و خواستشان جز بي دين گردانيدن مردم و باطنيان که يکدسته بي دينان
دارد که هميشه برپاست ) ذات(هرچيزي در اين جهان يک گوهري « :سران ايشان به دعوي خدايي برخاسته و در آن باره چنين مي گفتند

دارد که هميشه  مثًال جبرئيل يک گوهر«: مي گفتند. »يا پرده که هرزمان ديگر گردد) صورت(يک رويه   و،و هيچگاه ديگر نگردد
کلبي به نزد پيغمبر مي آمده و گاهي به رويه گدايي به  ولي رويه اش هرزمان ديگر مي گرديده که گاهي در کالبد دحيه. يکيست

رويه ديگري تواند در  خدا نيز چنين است که يک گوهر پايداري مي دارد ولي هر زمان به«: مي گفتند» ...شده اميرالمؤمنين نمايان مي
 .» ...آمد



امام زمان همچون ديگر امامان «: خود سازش داده و چنين گفته سيد محمد اين گفته باطنيان را گرفته و با داستان امام زمان و مهديگري
 .گفته اين کوتاه شده سخنان بسياريست که سيد محمد. »امام زماني در کالبد من نمايان گرديده در آن جهانست ولي گوهر
صاحب الزمان «: اينست در حال آنکه مي گويد. گردانيده  گرفته و به رنگ ديگري انداخته و سرمايه کار خودشيخ احسايي نيز همين را

يا  »نايب خاص«در همان حال دست از او نکشيده از يکسو خود را . که معنايش مرده بودن است »گريخت و به جهان هورقليا رفت
 .خواهد شد و کارهائيکه بايستي ُکند خواهد کرد الزمان در کالبد ديگري پيدااو مي شماريد و از يکسو نويد ميداد که صاحب » در«

 .که چگونه يک پندار بي پا به رنگهاي گوناگون درآمده نيک ببينيد. شما نيک ببينيد که چگونه گمراهيها از يکديگر سود جسته اند
که پس از مرگ محمد بن علي » در«داستان . ميانجي باشد تنشيخ احسايي چنين مي گفته که بايد ميانه امام ناپيدا و مردمان يک : دوم

باره در نوشته  در اين. بود شيخ آنرا تازه گردانيده خود را جانشيني يا دري از امام زمان مي شمرد سيمري کهن شده و از ميان رفته
مي ) يا نيابت عامه(خود را برتر از مجتهدي  و جايگاه ،ميداشته ليکن بيگمان چنين دعوايي) يا ما نديده ايم(هايش چيزي ديده نميشود 
 .نوشته هاي خود سخن از ديدن امامان و گفتگو با آنان رانده است پنداشته اينست گاهي در

چنانکه کمي (دري سرمايه اي براي سيد علي محمد باب گرديده  و اين دعويش درباره جانشيني يا،بهرحال آن گفته شيخ درباره امام ناپيدا
  .)ديد اهيمپائينتر خو

 
با همان گرمي مي بودند و شاگردانش در کربال بسر سيد   ولي پيروانش، بدرود زندگاني گفت١٢۴٢شيخ احمد چنانکه نوشته اند در سال 

استاد بزرگي در   ولي،اين سيد کاظم شاگر شيخ احمد. شاگردان مي بود گرد آمده او را بجاي شيخ نشاندند کاظم رشتي که بزرگترين آن
  .نامي به آنها دهم از او چرندبافي هايي در دست است که من نميدانم چه. گي مي بودبافند

 
خوابي » خدام نجف«کتاب آنست که در همان زمانها يکي از  داستان اين. در ميانست که بچاپ رسيده» شرح القصيده«کتابي از او بنام 

اين دستور بکار بسته  از نجف براي والي بغداد فرستاده شود و) رفشييا د(اميرالمؤمنين به او گفته شمشيري  که) راست يا دروغ(ديده 
قصيده اي در ستايش والي بغداد و در پيرامون اين داستان ساخته که در  شده و عبدالباقي عمري که يکي از شاعران بنام آنزمان مي بوده

  .گردانيده کرده و کتابيسيد رشتي چون با عبدالباقي دوستي ميداشته آن قصيده را شرح  .ديوان او هست
 

مدينه العلم شهري در :  سيد کاظم در شرح آن چنين گفته،بود را در شعر خود آورده» انا مدينه العلم و علي بابها«چون عبدالباقي جمله 
ه ها را کوچ من نامهاي همه اين کوي ها و: چنين گفته. ميدارد و بهر کويي هزاران هزار کوچه ميباشد آسمان است که هزاران کوي

پرداخته و جمله هايي نوشته که از هيچ ديوانه اي سر  ميدانم ولي شمردن همه آنها بسيار دراز ميشده تنها به شمردن برخي از آنها
صاحبه  عقد«يا » )کوچه ايست که دارنده اش مردي بنام شلحلحون است(صاحبه رجل اسمه شلحلحون  عقد«: مثًال نوشته. نتوانستي زد

 .» )است کوچه ايست که دارنده اش سگي بنام کلحلحون(حون کلب اسمه کلحل
دارم که نود و چند صفحه را با خط ريز پر از اين  من اين کتاب را بيست و چند سال پيش در تبريز خوانده ام و چنين بياد مي

 .چرندنويسي ها گردانيده
جمله ايست ميگويند پيغمبر اسالم گفته که اگر راست !... داد؟ شما نيک انديشيد که به اين مرد و به اين نوشته هايش چه نامي مي توان

و علي » شهر«پيغمبر  راستي را. نرانده» شهر«راستي را سخني از . »شهر دانشم و علي در آن شهر ميباشد من«: باشد معنايش اينست
کاظم نامهاي کوچه هاي آن شهر آسماني را از آنگاه سيد !... کجاست؟ اين جمله کجا و آن معنايي که سيد کاظم داده. نمي بوده» دروازه«

آيا اينها جز چرندبافي چه !... سگست؟  چگونه دارنده يک کوچه،از اينها بگذريم!... مگر سيد کاظم به آسمان رفته بود؟ !کجا مي دانسته؟
  !نامي ميتواند داشت؟

 
 از بناب به آنسو با يکي از ماليان شيخي ،ي سفر مي کردمنهان برخاست و من از شهر بيرون رفتم و» خياباني «،در آنسالي که در تبريز
 رجب برسي يکي ،ميخواند مردي مي بود پنجاه و چند ساله و در راه پياپي حديث شيخ رجب برسي را. گرديدم که به حج ميرفت همراه

 .شناخته گرديده» جب برسيحديث شيخ ر«ياد کرده که بنام وي  از علي اللهيان مي بوده و کتابي نوشته و حديث درازي در آن
 و بهتر است برويم و از او ،نشناخته ايم» نورانيت«از راه  ما تا کنون علي را: حديث اين است که روزي سلمان و اباذر با خود گفته اند

منم آنکه زمينها و «: پرداخته  و چون به نزد علي رفته پرسيده اند او پرده از روي رازها برداشته و به سخن،کنيم در اين باره پرسشهايي
  .» ...منم آنکه نوح را رها گردانيده ام ، منم آنکه آدم و حوا را آفريدم،آسمانها را پديد آوردم

 
نيز با لذت بسياري اينها را مي خواند و پياپي مي  آن مال. اين حديث که بسيار دراز است خود دستاويزي در دست شيخيان مي باشد

اينها چه : پرسيدم به ميان آورده» مدينه العلم«سپس سخن از گفته هاي سيد رشتي درباره . سخناني رفت رهمرا با او در اين با. گردانيد
: گفت!... را بيرون ريخته و معني ها را در شکم خود نگهداشته؟ گفتم شاعر چرا جمله ها. »المعني في بطن الشاعر«: معني ميدارد؟ گفت
  .اين بود پاسخي که من از او شنيدم. اهيد دانستمعني اينها را نخو شما تا ايمان نياوريد

 
و برخي از شاگردان همان باور (يا دِر او مي پنداشت  راستش اين است که سيد کاظم که همچون شيخ احمد خود را جانشين ويژه امام و

زبان نراند و   نتوانند دانست بهخود مي شمرد که سخن از آسمان ها نگويد و چيزهايي را که مردم ديگر کمِي) را درباره او مي داشتند
 .همينهاست که او را به بافتن اين چرندها واداشته است

 :اي از شرح القصيده را که در دست است در پايين مي آوريم  تکه،براي آنکه نمونه اي از چرندبافي هاي اين مرد ديوانه در ميان باشد



  غلشاموا السنا من قبتک و عنده وجد و امنارالهدي يشب و يش
 

الذي ليش بشرقيه و ال غربيه و تلک شجره هي شجره النبوه  و کان موسي رسول و موسي بن جعفر روحه من االوليه اال الهيه الربوبيه
النبي انا الشجره المقصود  فکان حضره اال ولي هي الشجره البسيطه الوحدانيه االجماليه و قال... حقيقه المحمديه الطاهره في الواليه و هي

 کذا کانت البسمله اقرب الي االسم االعظم من سواد العين... انا المنادي اني انا اهللا ي من شجره مبارکه اني انا اهللا رب العالمين قال النبيفناد
صغير و الجامعه لجميع ما في اال ناسي الثالثه االنسان ال الي بياضها و هي الجامعه لجميع ما في فاتحه الکتاب الجامعه لجميع ما في القرآن

العالم التفصيل يکون عليا  الکبير و هي المطابقه السم االعظم هوزبره و بيناته و ذلک االسم االعظم اذا نزل في االنسان الوسيط و االنسان
ه تعالي و انه االسم االعظم االسم العلي و هو قول... ان الهدايه انماتتم بالواليه و هو قوله تعالي و هوالعلي الکبير و هوالعلي العظيم و حيث

  .)٩(ام الکتاب لدنيا لعلي حکيم فاسم العلي و معناه اهللا في
 

درختي را که شيخ احسايي کاشته بود هرچه ريشه دارتر مي  هرچه هست سيد کاظم با اين سخنان شيخيان را هرچه گرمتر مي گردانيد و
بهره مندي ماليان از   و همچنين،اکش و دوتيرگي مي داشتندناداني مردم و لذتي که انبوهي از ايشان از کش از آنسوي در بيرون. ساخت

. آمده بود هريکي شوند ديگري به ريشه دار گرديدن شيخيگري مي بود  و گرمي که در بازارهاي ايشان از اين پيشآمد پديد،اين کشاکش
 .بود مردم سرگرمي نويني پيدا شده و براي ماليان بازار تازه اي باز گرديده براي: مي بايد گفت

يکي از سخنان او در زندگيش اين مي بوده که زمان . درگذشت ١٢۵٩سيد کاظم هفده سال کمابيش جانشين شيخ احمد مي بود تا در سال 
  . و گفته اند به همين شوند مي بود که کسي را جانشين خود نگردانيد،است پيدايش امام زمان نزديک

  
 

**************************************** 

    کريمخانيگري کريمخانيگري کريمخانيگري---   ۴۴۴
چه از يکسو حاجي کريمخان پسر .به چند دسته گرديدند  پس از وي شيخيان،سيد کاظم چون کسي را به جانشيني نامزد نگردانيده بود

فتحعليشاه مي  ابراهيم خان پدر کريمخان پسر عموي. سيد مي بود در کرمان بدعوي جانشيني برخاست ابراهيم خان قاجار که از شاگردان
ولي کريمخان به کربال رفته و در پيش سيد کاظم . دستگاهي مي بودند و سالها در کرمان فرمانروائي داشته و خاندانش در آنجا دارايبود 

 .و گردن گذاردند گرديده بود و اين زمان که دعوي جانشيني ازو ميکرد بسياري از شيخيان آن را پذيرفتند درس خوانده مال
خود دستگاه جدائي در چيد و بنام آنکه پس از شيخ و سيد به  يع تبريزي که او نيز از شاگردان سيد مي بوداز يکسو نيز حاجي ميرزا شف

  .بسياري از شيخيان نيز پيروي از اين نمودند. کريمخان نبرد آغازيد  با،کس ديگري نياز نيست
 

شناخته شدند؛ ديگري آنان که به پيروي » کريمخاني«بنام و  يکي آنان که پيروي از کريمخان کردند: بدينسان شيخيان به دو دسته گرديدند
 .بازماندند» شيخي«را نشناختند که به همان نام  از حاجي ميرزا شفيع کريمخان

ميرزا عليمحمد به دعوي برخاسته و گروهي از ماليان شيخي نيز  در هنگاميکه اينان هرکدام دسته اي پديد مي آورد سيدي در شيراز بنام
راند در اينجا به آن نمي  ولي ما چون از بابيگري جداگانه سخن خواهيم. دسته بزرگتري از آن راه پديد مي آمد ده بودند و يکبه او گروي
  :کوتاهي به پايان ميرسانيم در اينجا داستان شيخيان و کريمخانيان را به. پردازيم

 
ولي کريمخان که خود . ايستادگي نموده چيزي به آن نمي افزودند حاجي ميرزا شفيع و همراهان او بروي گفته هاي شيخ احمد و سيد کاظم

گزافگوئيهاي شيعيگري  چنانکه شيخ احمد به. نمي شناخت کتابهاي بسياري نوشته و به سخنان نويني مي پرداخت را کمتر از شيخ و سيد
ي شيخ و سيد خرسندي ننموده و خود او در کريمخان نيز به گزافگوئيها ،خرسندي ننموده خود گزافه هاي ديگري به آنها افزوده بود

و نيمه آشکار دعوي کرده  از امام زمان که شيخ و سيد نيمه نهان) نيابت خاصه(» جانشيني ويژه«: بسياري پيش رفته گزافگوئيها گامهاي
 ميان امام) که پيغمبر باشد(از است چنانکه ميانه مردم با خدا به ميانجي ني: گفته بودند اين در کتابهاي خود رويه رسمي به آن داده و چنين

چنانکه هر خانه اي به : گاهي مثل آورده چنين گفته .اينست بايد در هر زمان چنين کسي باشد. زمان و مردم نيز به ميانجي نياز مي باشد
  :نيز چهار پايه مي خواهد  جهان،نيازمند است) رکن(چهار پايه 

 
  .جانشين ويژه امام - ۴       امام- ٣     پيغمبر-٢      خدا -١
 

سخنان پوچ ديگري نيز از او سر زده که در اينجا به گفتگو  .ناميده شده) پاية چهارم(يا » رکن رابع«اينست در زبان آنان جانشين ويژه 
 .رسيده را کريمخان نيز بافنده استادي مي بوده اگرچه به پاي سيد کاظم نمي راستي. از آنها نيازي نيست

محمدخان بجايش نشست و سالها مي بود و دستگاه  ن تا مي بود دعوي رکن رابع مي داشت و پس از او پسرش حاجيبهرحال کريمخا
 يکي پس از ديگري جانشين گرديده اند و اکنون نيز در کرمان هستند و ناني را که نياي پس از او پسرانش. پدري را راه مي برد

يا ( رکن رابع )١٠(بينوايي خون خورند در شهري همچون کرمان که مردم از. ندبزرگشان پخته مي خورند و با صد خوشي مي گذران



  .کريمخاني گرفته اتومبيلهاي سواري نگه مي دارد  از پيروان ماليات،)سرکار آقا: بگفتة خودشان
 

خان و جانشينانش هميشه پيروي از کريمخان مي داشتند کريم اما در تبريز که بيش از ديگر شهرها کانون شيخيگري مي بود چون يکدسته
 از ،پيش در گذشته آخرين نماينده که ما مي شناسيم شيخ علي جوان مي بود که بيست و چند سال. گماردندي نماينده اي در اين شهر

چنانکه گفتيم دعوي جانشيني از سيد کاظم ميداشت و خود  آنسوي حاجي ميرزا شفيع که بخش بيشتر شيخيان بر سر او مي بودند و
ميرزا موسي  که خودش زنده مي بود دستگاه را راه مي برد و چون در آن سال مرد پسرش حاجي ١٣٠٢ اهي درچيده بود تا سالدستگ

اين همان است که در . جاي او را گرفت» االسالم ثقه« او نيز مرد پسرش آقا ميرزا علي ١٣١٩ و چون در سال ،جانشين او گرديد
  .بود يگانه کس پاکي از آن خانواده مي. روسيان با هفت تن ديگر بدارش زدند ١٣٣٠٠ لمشروطه پا در ميان مي داشت و در سا

 
اين . پيشواي متشرعان حاجي ميرزا احمد مجتهد مي بود ،از آنسو در تبريز که از زمان شيخ احمد کشاکش شيخي و متشرع برخاسته بود

 ،گذاشت  ُمرد جايش را به پسرش حاجي ميرزا باقر١٢۶۵ن در سال دستگاهي درچيده ميداشت که چو نيز به نام همان کشاکش با شيخيان
به . مرد در آذربايجان دستگاه پادشاهي مي داشت اين.  ُمرد برادرش حاجي ميرزا جواد درفش افراشت١٢٨۵که چون او نيز در سال 

مرگ  پس از. اهي نمايشهائي نشان ميداديدولت در آذربايجان هواداريهائي از آن مينمودي و گ ويژه که دولت تزاري روس براي ناتواني
پسر حاجي (نوبت به حاجي ميرزا حسن   و چون او نيز پس از کمي مرد، پسرش حاجي ميرزا رضا جانشين گرديد١٣١٣او در سال 
مدستي برادر اين نيز در مشروطه پا در ميان داشته و همانست که به ه. را پيش بردي دستگاه» مجتهد«رسيد که سالها بنام ) ميرزا باقر

  .بودند را در کوي دوچي بنياد گزارده» انجمن اسالميه«اش حاجي ميرزا عبدالکريم امام جمعه  زاده
 

رسيدي هر دسته اي روزانه در مسجدهاي خود گرد  هرسال که رمضان. هفتادو هشتاد سال تبريز ميدان کشاکش اين دسته ها مي بود
واليت کريمخان و « ريمخانيان يک مسجد بيشتر نمي داشتند و سخنانشان بيش از همه دربارهک. گردانيدندي آمدندي و سخنان کهن را تازه

سرودي و » فضايل اميرالمؤمنين«آخوندي باالي منبر . مي بود »يا علي«يکي مسجد : شيخيان چند مسجد مي داشتند. بودي» جانشينان او
شيعيان جن گفتني و نامهاي  ديگري مسجدي بود که آخوندي داستانها از. يبلند گردانيدند» يا علي«يکبار آواي  شنوندگان هر چند دقيقه

  .گفته شدي و آوازها به لعنت بلند گرديدي از اينسو در مسجد متشرعان پياپي بد آنها. آنانرا شمردي
 

کردندي و دختر ندادندي همديگر سالم ندادندي و آمد و رفت ن دشمني در ميان شيخي و کريمخاني و متشرع چندان بودي که بيشترشان به
همان خانواده حاجي  .ولي از آنسو پيشوايان سود بسيار مي يافتندي. بود که مردم از آن کشاکش مي بردندي و نگرفتندي اين زياني مي

 در دست باشند همچنان خانواده حاجي ميرزا شفيع ديه هاي بسياري ميرزا احمد از ديه داران بزرگ آذربايجان مي بودند و اکنون نيز مي
  .هر دو خانواده از اين راه دارايي بسيار اندوخته اند. مي دارند ميداشتند و اکنون نيز

  
  

    بابيگري بابيگري بابيگري–––   ۵۵۵
دسته ها مي بستند سيد علي محمد نامي هم در شيراز دعوي  چنانکه گفتيم به هنگاميکه کريمخان در کرمان و حاجي ميرزا شفيع در تبريز

باب جز از مکتب  بهائيان خواسته اند اين را انکار کرده بگويند.  از شاگردان سيد کاظم شمرده ميشدنيز سيد علي محمد. آغاز کرده بود
  .ولي اين انکار بيجاست. در جائي درس نخوانده بود

 
درباره پيدايش خود امام نزديکست و از آن سوي گفته شيخ احمد  چون سيد کاظم جانشيني برنگزيده و اين زبانها افتاده بود که سيد گفته

يا امام زماني را به روي   و اينکه بايد گوهر امام زماني در کالبد ديگري پديد آيد راه دعوي مهديگري،العسگري مرگ محمد بن حسن
 به آرزو مي انداخت و او را به ،که جواني بيست و چند ساله مي بود اينها چيزهايي بود که سيد علي محمد را. هرکسي باز ميداشت

يا دِر امام زمان مي ناميده  »باب«اينست خود را  ولي چنين پيداست که به چنان دعوايي دليري نمي کرده و. واميداشت نيدعوي امام زما
  .گرديده و اينست در ميان مردم با اين نام شناخته

 
که هنوز اين ( خود مي نوشت کريمخان نيز آنرا در کتابهاي. بودند را شيخ و سيد نيم آشکار و نيم نهان کرده» بابي«چنانکه گفتيم دعوي 
 .داد ولي سيد علي محمد آن را آشکار ميگفت و به رويش پافشاري نشان مي). بود زمان بيرون نيامده

برخي از آنان که از جمله . يا جانشين ويژة او را مي جستند از آن سوي پس از مرگ سيد کاظم کساني از شاگردان او تشنه وار امام زمان
سپس . نشان دهد نشسته با دعا از خدا خواستار مي بودند که امام را به آنان» اعتکاف«در مسجد کوفه به   مي بودهمالحسين بشرويه اي

  .بود که مال حسين به شيراز آمده سيد علي محمد را پيدا کرد از اين راه. نيز برخي رو به شهرها آورده به گردش و جستجو مي پرداختند
  

داشتند و  چنانکه نوشته اند سه روز با هم گفتگو مي. نشست و هنوز ميان مردم شناخته نشده بودمي  در آن روزها سيد در مسجدي
ديگري از شاگردان سيد کاظم در همان روزها در شيراز  همچنين کسان. مالحسين سر فرو نمي آورده تا پس از سه روز سر فرو آورده



  .ديده که خود را آشکار گرداند و بکار برخيزداند اينست باب آماده گر به نزد باب آمده و به او گرويده
 

کتابها درباره پيدايش امام زمان است خورده و در کار خود  شنيدني تر اينست که سيد باب فريب حديثهاي گوناگون ساخته اي را که در
درفشهاي سياه از   سخن از آمدندر يکجا. حديثها گفته ميشود امام زمان از مکه با شمشير سر خواهد برآورد در يکجا در. درمانده بود

 .او با اين حديثها سازگار درآيد و اين را به خود بايا مي شمارده سيد باب چنين مي پنداشته که بايد پيدايش. سوي خراسان رانده مي شود
خود نيز آهنگ . و گزاردآنجا با درفشهاي سياه رو به اينس اينست به مال حسين دستور داده که به خراسان رود و دسته اي گرد آورد و از

  .اين خود نمونه اي از ساده دلي اوست. بلند گرداند و با شمشير پديد آيد مکه کرده که در آنجا آواز
 

به مکه رفت هيچگونه نشاني از بودن او در مکه پديدار  اما خود باب که. مال حسين که به خراسان رفت داستانش را ياد خواهيم کرد
ترسيده  چنين پيداست که در آنجا در کار خود درمانده و به جان خود. را به مکه باور نکرده اند ني رفتنشتا آنجا که کسا. نگرديد

 .هرچه بوده با دست تهي رو به بازگشت آورده. داشته بويژه که تنها مي بوده و ياراني جز يکي دو تن نمي. خاموشي را بهتر دانسته
از اينرو چون باب به . در ميان مردم تکاني پديد آورده بودند آوازه او را به گوشها رسانيدهدر حاليکه تا اين هنگام مالحسين و ديگران 

  .خانه خودش بند کردند که با دستور حسينخان والي فارس او را گرفتند و با نگهباني به شيرازش آوردند و در بوشهر رسيد ديري نگذشت
   

 و ،ولي چون از باب جز دعوي شنيده نمي شد. نيز به آنجا آوردند د و باب راسپس حسين خان نشستي برپا گردانيده ماليان را خوان
بود که با عربي غلط و خنده   و تنها سرمايه او مناجات بافي هايي مي،باشد و شنوندگان را به تکان آورد نمي تراويد سخناني که معني دار

اهايش را به فلک گزارده چوب زدند و رويش را سياه گردانيده به داد پ  ماليان به ريشخند پرداختند و حسينخان دستور،آور مي ساخت
  .در آنجا باب به منبر رفت و از دعوي خود بيزاري نموده پشيماني نشان داد  و،مسجدش بردند

 
 از ديده عبدالبهاء آواره مـُبـَّلغ بهائي که تاريخي نوشته و کتاب او اين چيزيست که بهائيان نتوانسته اند پرده به رويش کشند و عبدالحسين

وارد نمايند و بدانند که اين کلمات  نتوانستند خدشه اي بر سخنان ايشان«: باره بيش از اين پرده کشي نتوانسته که مي نويسد گذشته در اين
پس . رخ داد قمري ١٢۶١ اين در سال )١١(نزديک بهمين سخناني رانده» مقاله سياح« خود عبدالبهاء نيز در. »نافي ادعاست يا مثبت آن

باالي منبر کرده بود باز هوس گريبانش  ولي با آن بيزاري و پشيماني که در زير چوب و فلک و. داستان باب خانه نشين مي بود از اين
از آنسو چون آوازه اش در ايران پيچيده بود در مردم تکاني پديد . غلط خنک مي بافت را رها نميکرد و درخانه نشسته از آن عربيهاي

گفته بودند اکنون » عجل اهللا فرجه«روز  مردم که همه اميدهاي خود را به پيدايش امام زمان بسته و نهصد سال بيشتر شب و. وردآ مي
يا دِر او مي خواند خواهان و ناخواهان به جنب و جوش مي آمدند و برخي آهنگ  که مي شنيدند کسي برخاسته و خود را امام زمان

  .ب ميرفتندکرده به ديدن سيد با شيراز
 

گمان کارش پيش رفتي و به دولت چيره شده آن را  اگر سيد باب عربيهاي غلط نبافتي و برخي سخنان معني دار و سودمند گفتي بي
ميريخت  مايه مي بود و گذشته از آنکه آن غلط بافي ها را مي کرد و آبروي خود را نزد باسوادان ولي اين مرد به يکبار بي. برانداختي
  .ته هاي بسيار بيخردانه ازو سر ميزدبرخي گف

 
ولي من چون . و نحو گناهي کرده و تاکنون در بند مي بود صرف«: مثًال چون درباره همان غلط بافي ايراد مي گرفتند چنين پاسخ مي داد

روي ريشخند بوده  سخن يا ازاين . ببينيد در برابر غلط گوئيهاي خود چه بهانه مي آورد. »آزادش گردانيد خواستم خدا گناهش را بخشيد و
 ...!چه توانستندي فهميد؟  ايرادگيران،آيا از اين پاسخ. و يا گوينده اش جز ديوانه نمي بوده

» غلط نحوي«در کتابهاي ديگر گله کرده اند که به سيد باب  و ديگران از بهائيان و بابيان» مقاله سياح«شگفتست که عبدالبهاء در کتاب 
امامي يا پيغمبري کند و  چشم ميداشته اند که يکي غلط بافيهائي کند همانرا دستاويز دعوي!... اند که نگيرند داشتهگويا چشم مي. گرفتند

  ...!مردم چشم پوشيده ايراد نگيرند
 

ا مايه غلط بافي و پوچ گوئيش را نشان خواهيم داد آنها ر در پوچي سخنان سيد باب و در غلط آميز بودن آنها همين بس که بهاءاهللا که
 .که از ميان برند و نگذارند به دست مردم بيفتد رسوايي دانسته و دستور داده

تنها براي نمونه بخشهايي از آن گفته ها را در . رانيم نيست اما در اينجا فرصت آنکه پوچي گفته هاي سيد باب و از غلطهاي آنها سخن
 : ميگزاريمدرباره آنها را به خود خوانندگان باز پائين آورده و داوري

است که بنام سيد يحيي » تفسير سوره کوثر«خود گردانيده  يکي از کتابهايي که سيد باب در آغاز کار خود نوشته و همچون قرآن معجزه
  :هاي آن کتاب اينهاست برخي از جمله. دارابي نوشته

 
ت و قرأت تلک السوره المبارکه في البحر الالهو فانظر لطرف البدء الي ما اردت ارشحناک من آيات الختم ان کنت سکنت في ارض

المقام الفواء دو  حروفها حرف واحده و کل يغاير الفاظها و معانيها ترجع الي نقطه واحده الن هناک االحديه ورأ قلزم الجبروت فايقن کل
سموات و االرض لم يعدل کلها ملک االخره و اال ولي فورب ال و ان ذلک هواالکسير االحمر الذي من ملکه يملک... رتبه مشعرالتوحيد

االفريد و سيه بحرف انا اذا   في معارف االلهيه والشئونات القدوسيه و المکفهرات)١٢(قبل احمد صلوات اهللا عليه کتب کاظم عليه السالم و
  کنت سکنت في ظل المشيه مقاماال عن اهلها فاناهللا و انا الي ربنا لمنقلبون و ان القيت اليک باذن اهللا فاعرف قدرها و اکتمها بمثل عينيک



االلف ماء االيداع ثم من النون هواء االختراع ثم  االراده علي ارض الجبروت و تقرأ تلک السوره المبارکه فاعرف في الکلمه اال ولي من
ان افضل حرفا   لواردتو اني... رکن المخزون المقدم لظهور االرکان الثالثه حرف الغيب بعنصر التراب من االلف الظاهر ماء االنشاء ثم

  .»نفادلما الهمني اهللا في معناه من ذلک البحرالموج الزاخر االحاج لنفدالمداد و انکسر االقالم و ال
 

افتاد و مردم بحال خود پرداختند و از آنسوي منوچهر خان  باري باب چندي در شيراز در خانه خود گوشه نشين مي بود تا در فارس وبا
خانه اش بيرون آورند و  از گروندگان يا از گرايندگان به باب مي بود سوارگاني فرستاد که نهاني باب را از پهان کهمعتمدالدوله والي اس
ولي چون ششماه کمابيش گذشت معتمدالدوله بدرود . ازو نگهباني مي کرد در اينجا باب آسوده ميزيست و معتمدالدوله. به اسپهانش بردند
محمدشاه و حاجي ميرزا آقاسي  ادرزاده اش ميبود باب را نگهداري ننموده چگونگي را به تهران بهجانشين او که بر زندگي گفت و

 ١١ و چون پاسخي که حاجي ميرزا آقاسي به نامه آنان در تاريخ ،اي نوشتند همچنان ماليان اسپهان به حاجي ميرزا آقاسي نامه. نوشت
  :مي آوريمداده نسخه آن در دست است آنرا در پائين  ١٢۶٣محرم 

 
شيرازي که خود را باب و نايب امام ناميده نوشته  خدمت علماي اعالم و فضالي ذوي العزواالحترام مصدع ميشود که در باب شخص

مقتضيات دين و دولت الزم است مورد سياست اعليحضرت قدر قدرت قضا شوکت شاهنشاه  بودند که چون ضال مضل است برحسب
نيابت نکرده بلکه دعوي نبوت کرده زيرا که از  آن ديوانه جاهل جاعل دعوي. اه شود تا آينده را عبرتي باشدپناه روح العالمين فد اسالم

کتابي از  ،آنکه آيه شريفه فأتوا بسوره من مثله داللت دارد که مقابله يک سوره اقصر محال است روي ناداني و سخافت راي در مقابل با
ان يأتو بمثل هذالقرآن ال يأتون بمثله و لوکان بعضهم  حال آنکه لئن اجتمعت االنس و الجن علي و قرآن ناميده و ،مزخرفات جمع کرده

ترتيب داده بلي   دال نوشته و بدين نمط مزخرفات و اباطيل، جيم، ها،نادان که بجاي کهيعص مثًال کاف لبعض ظهيرا چه رسد بقرآن آن
مداومت به چرس و بنگ است جميع گفته ها و کرده هاي او از  ن طايفه شيخي راحقيقت احوال او را من بهتر مي دانم که چون اکثر اي

را به ماکو فرستم  بدکيش به اين خياالت باطل افتاده و من فکري که براي سياست او کرده ام اينست که او روي نشأه حسيش است که آن
چند نفر از تابعين او را پيدا کرده و به  بعت کرده اند مقصرند شمامتا اما کساني که به او گرويده اند و. که در قلعه ماکو حبس موبد باشد

  .)١٣(باد باقي ايام فضل و افاضت مستدام. تا آ نها مورد تنبيه و سياست شوند من نشان بدهيد
 

ود و سپس از آنجا به دژ به ماکو بردند که چند ماه در بند مي ب از روي اين دستو باب را به سواراني سپردند که به تبريز بردند و از آ نجا
سال بيشتر از آغاز  چون در اين هنگام سه. ايران و عثماني و در دست کردان شکاک مي بود روانه گردانيدند چهريق که نزديکي مرز

نيده و آنسوي مالحسين بشرويه اي شهر به شهر گرديده مردم را مي شورا  و از،برخاستن باب گذشته و آوازه او به همه شهرها افتاده بود
 حاجي ميرزا ،ديده مي شد و مالمحمد علي قدوس و ديگران به ميان آمده بودند و روي هم رفته تکان بزرگي در مردم همچنين قره العين

آنست که باب در زندانست و مردم سخنان او را نشنيده از دور مهر مي  آقاسي چنين انديشيد که شور و تکان در مردم بيش از همه نتيجه
هياهو بيش از همه بنام  چندان دور نمي بود زيرا راستي را مردم از باب و سخنانش آگاهي نمي داشتند و آن شور و ين انديشها. ورزند

  .امام زمان و به پيروي از ماليان شيخي مي بود
 

 گردانند و از او پرسشهايي آورند و نشستي با بودن ماليان برپا بهر حال حاجي ميرزا آقاسي به تبريز دستور فرستاد که باب را به آنجا
گفتگو در پيش ناصرالدين ميرزاي  در تبريز اين دستور را بکار بستند و باب را از چهريق خواسته نشستي براي. دانند کنند و سخنانش را

 .گردانيدند وليعهد که جواني شانزده ساله مي بود برپا
او به اين نشست ). چنانکه نامش را برده ايم(شمرده مي شد ه متشرعانمجتهد بزرگ تبريز در اين هنگام ميرزا احمد مي بود که سردست

  .ماليان ديگر نامهاشان خواهد آمد. ممقاني آمد از شيخيان مالمحمد. نيامد
 

دعوي مهديگري مي داشته علماي بزرگ يک کيشي  کسي که.  رخ داده يک نشست تاريخي بي مانندي بوده١٢٣۶اين نشست که در سال 
 ...خود نشان داده؟ چه دليلها به مهديگري... آيا چه پرسيده اند و او چه پاسخي داده؟. گفتگو کرده اند بودن وليعهد کشور با اوگرد آمده با 

نيز ميرزا محمد تنکابني از ماليان آن زمان در قصص . اند گفتگوهاي آن مجلس را در ناسخ التواريخ و ديگر تاريخهاي قاجاري نوشته
پاسخي نتوانسته و  يکسان است و همه ميرساند که باب بسيار بي مايه مي بوده و اينست هرچه پرسيده اند ته اينهانوش. العلماء آورده

تنها گله کرده اند که پرسشها بيرون از . نوشته هاشان دروغ نشمارده اند بابيان و بهاء نيز ايرادي به اينها نگرفته. درماندگي نشان داده
  .بوده زمينه مي

 
زيرا از کسي که دعوي امام يا . ماليان را نيز روشن گردانيده اينست که اين نشست چنانکه بيمايگي باب را رسانيده بيمايگيراستي هم 

به چيستان مانندتر  برخي از اين پرسشها. پرسشهايي کرده اند که اگر پاسخ دادي باز هم مهدي يا امام نبودي مهدي بودن ميداشته برخي
 .مندانهاست تا به يک پرسش خرد
اين «: سوي خدا داشتي توانستي از جلو ماليان درآيد و بگويد زيرا سيد باب اگر راستگو بودي و نيرويي از. گله بابيان و بهائيان بيجاست

بود توانستي به سخن  چنان فرصت بي مانند که برايش پيش آمده. »است و من براي چيستان گشايي برنخاسته ام پرسشها بيرون از زمينه
توانستي با . »سخنان من اين است و دليلهايم آن مي باشد. خواهم آورد من از سوي خدا برخاسته ام و جهانرا به نيکي«: ازد و بگويدپرد

 .ماليان را ببندد و جا در دلها براي خود باز کند دليلها زبان



نسوي با غلط بافيها و سخنان ُسست و خنک خود زبان از آ. نداشته ولي ديده ميشود بيچاره هيچ نتوانسته و جز نميدانم و نميتوانم پاسخي
 .انجاميده گفتن» غلط کردم«ديگران را به خود بازگردانيده و بار ديگر کار به چوب خوردن و  ريشخند ماليان و

حمد آنکه گزارش نشست را که وليعهد به پدرش م بهرحال ما درباره آن نشست تاريخي يک سند ارجداري در دست مي داريم چگونگي
ماليان بهايي  و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني که بنام ترين). ميشود اکنون در کتابخانه مجلس است که گفته(شاه نوشته نسخه آن بدست افتاده 

 .چاپ رسانيده آورده و ما از کتاب او برداشته ايم که به دستور عبدالبهاء نوشته و به» کشف الغطاء«مي بود آنرا در کتاب 
پيداست . گزارشيست که وليعهدي براي آگاه بودن شاهي نوشته .زيرا نوشته رسمي دولتي است. رباره ارجدار و استوار استاين سند از ه

. سوي ايشان نتواند بود از آنسو خود بهائيان اين را استوار داشته پذيرفته اند که جاي ايرادي از. توان برد که گمان دروغ و گزاف کمتر
اينست ما . آنها به درازي نوشته اند و اين کوتاهتر گردانيده. اند يکيست  ناسخ التواريخ و قصص العلماء نوشتهگذشته از اينها با آنچه

 :اينجا مي آوريم همانرا در
 

 هواللـّه تعالي شأنه
 

فتگو نمايند که علماي طرفين را حاضر کرده با او گ که فرمان قضا جريان صادر شده بود» باب«قربان خاک پاي مبارکت شوم در باب 
ادّله و براهين  زنجير از اروميه آورده به کاظم خان سپرد و رقعه به جناب مجتهد نوشت که آمده به حسب الحکم همايون محصل فرستاده با

تقريرات جمعي معتمدين و مالحظه تحريرات اين شخص بيدين  و قوانين دين مبين گفت و شنيد کنند جناب مجتهد در جواب نوشتند که از
آخوند مال محمد  من االمس است بعد از شهادت شهود تکليف داعي مجددًا درگفت و شنيد نيست لهذا جناب را و اظهر من الشمس و واضحکف

اميراصالنخان و ميرزا يحيي و کاظم خان نيز ايستادند اول حاجي مال  و مال مرتضي قلي را احضار نمود و در مجلس از نوکران اين غالم
 بلکه پيغمبري ،امام زمان بودن سموع ميشود که تو مي گويي من نايب امام هستم و بابم و بعضي کلمات گفته که دليل برم محمود پرسيد که

 هستم و آنچه گفته ام و شنيده ايد راست است اطاعت من بر شما الزم است بدليل گفت بلي حبيب من قبله من نايب امام هستم و باب. تست
 جوابداد آنکه به کوه طور تّجلي کرد ،گوينده کيست پرسيدند. کلمات را من نگفته ام آنکه گفته است گفته استادخلوالباب سجدا و لکن اين 

هستم آن وقت در او   مني در ميان نيست اينها را خدا گفته بنده بمنزله شجره طور،نبود روا از نيکبختي روا باشد اناالحق از درختي چرا
اسالم تاکنون انتظار او را مي کشيد منم آنکه چهل هزار علماء منکر   و به خدا قسم کسي که از صدرخلق مي شد اآلن در من خلق مي شود

صاحب االمري اما در  اگر چهل هزار نباشد چهار هزار که هست مال مرتضي قلي گفت بسيار خوب تو از اين قرار او خواهند گشت گفت
فرمود و نقباي جن و انس با چهل و پنجهزار جنيان ايمان   خواهنداحاديث هست و ضروري مذهب است که آنحضرت از مکه ظهور

کو يدبيضاء جواب  کو عصاي موسي و. از قبيل زره داود و نگين سليمان و يدبيضاء با آن جناب خواهند بود خواهند آورد و مواريث انبياء
دون اذن آمدي بعد از آن پرسيدند که از معجزات و کردي که ب داد که من مأذون به آوردن اينها نيستم جناب آخوند مالمحمد گفت غلط

الرحمن الرحيم  من اينست که براي عصاي خود آيه نازل مي کنم و شروع کرد به خواندن اين فقره بسم اهللا کرامات چه داري گفت اعجاز
ات را بقاعده نحو غلط خواند تاء العصا آيه من آياته اعراب کلم سبحان اهللا القدوس السبوح الذي خلق السموات و االرض کما خلق هذه

قبيل فقرات از جمله   امير اصالنخان عرض کرد اگر اين)١۴(گفتند مکسور بخوان آنگاه االرض را مکسور خواند سموات را به فتح خواند
عد از آن حاجي مال باب خجل شد ب. العصاء کما خلق الصباح و السماء آيات باشد من هم توانم تلفيق کرد و عرض کرد الحمداهللا الذي خلق

شما چيست حضرت فرمود  حديث وارد است که مأمون از حناب رضا عليه السالم سئوال نمود که دليل بر خالفت جد محمود پرسيد که در
ه ساعتي تأمل نمود. سئوال و جواب را تطبيق بکن و مقصور را بيان نما آيه انفسنا مأمون گفت لوالنسائنا حضرت فرمود لوال ابنائنا اين

از قبيل شک و سهو سئوال  حتي از مسائل بديهيه فقه. اين مسائلي از فقه و ساير علوم پرسيدند جواب گفتن نتوانست جواب نگفت بعد از
آغاز کرد که همان نورم که به طور تجلي کرد زيرا که در حديث است که  نمودند ندانست و سر به زير افکند باز از آن سخنهاي بي معني

قلي بوده بيشتر شرمگين شد و   شايد نور مال مرتضي،از شيعيان بوده است اين غالم گفت از کجا که آن شيعه تو بوده اي يکي نور ،آن نور
االسالم را احضار کرده باب را چوب مضبوط زده تنبيه معقول نموده و توبه و  چون مجلس گفتگو تمام شد جناب شيخ. سر بزير افکند

و اآلن محبوس و مقيد است منتظر حکم  ه و استغفار کرد و التزام پا بمهر سپرده که ديگر اين غلطها نکنداز غلطهاي خود اناب بازگشت و
 انتهي. است امر امر همايوني است اعليحضرت اقدس همايون شهرياري روح العالمين فداه

نظاءالعلماء جواب داد که هر . وفق داردعليمحمد با رب  سيد گفت که اسم من: در قصص العلماء مي نويسد. تا اينجاست نوشته وليعهد
ُسست و بي پايي  ببينيد بيچاره به چه سخنان. آنوقت شما بايد دعوي ربوبيت بکنيد نه دعوي بابيت. دارند عليمحمد و محمدعلي با رب وفق

  .زبان مي گشاده
 

 بابيان دل افروخته ميبوده و در اين راه کشته که يکي از در نقطه الکاف داستان ديگري از همينگونه مينويسد حاجي ميرزا جاني کاشاني
از . آنجا سخن رانده در آن کتاب از بزم وليعهد و گفتگوهاي. نوشته که مستر براون آنرا به چاپ رسانيده »نقطه الکاف«شده کتابي بنام 

  :نويسد جمله گفتگوي مال محمد مامقاني را با باب چنين مي
 

کردند که باب چه معني دارد؟ فرمودند کالم شريق انا مدينه العلم و  عرض. فرموده بود بلي. ت نموده ايدگفته بودم شنيدم که شما ادعاي بابي
که پنج مي شود به عدد باب که  چگونه فهميدي؟ آيا نظر نکردي به وجه خود که چهار مشعر دارد و در يک صفحه واقع است علي بابها را

که حاکي از مقام فؤاد است و حامل آن رکن توحيد مي باشد و مقام مشيت   چشم مي باشداول اما آن چهار مشعر. مطابق هاء هويت است
است که حاکي از مقام  سوم مشعر شامه. گوش مي باشد که حاکي از رتبه عقل و حامل رکن نبوت و مصداق اراده است دوم مشعر. است



ه حاکي از مقام جسم و مقام رکن شيعه و مطابق به رکن قضا است ک چهار مشعر دهان. نفس است و مطابق واليت است و حامل مقام قدر
 .اين پنج ميشود. وجه مي باشد و خود صفحه

 و از کلمه باب نيز بحساب ابجد پنج در مي آيد و هاء ،شود مي گويد چون چشم و گوش و بيني و دهان با خود چهره پنج مي: دليل را نگريد
ميکرده  کسي که دعوي مهديگري. ابجدي پنج است پس من خود مهدي يا دِر آن مي باشمنيز در شماره  که حرف نخست کلمه هويت است

 !مهدي آمد و مردم بي انصاف او را نپذيرفتند همان حاجي ميرزا جاني بارها در کتاب خود گله مي نويسد که. اين بوده دليل او
ولي يک نامه اي از سيد باب به . بوده و آيا مانده يا از بين رفته هکه در گزارش وليعهد يادش شده ما نمي دانيم چ» توبه نامه پا بُمهر«آن 

ابوالقاسم نامي در دست است که براون و  با پاسخ آن از شيخ علي اصغر شيخ االسالم و از سيد) توبه نامه خوانده ميشود که نيز(وليعهد 
 :شان مي آوريماند و ما در پائين نسخه ها ديگران درکتابهاي خود پيکرهاي آنها را آورده

 نامه سيد باب به وليعهد

بحمداهللا ثم . در هر حال برکافه عباد خود شامل گردانيده فداک روحي الحمدهللا کما هوا هله و مستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را
ترّحم بر  جرمان وينبوغ رأفت و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تستر بر م حمداهللا که مثل آن حضرت را

رضاي خداوند عالم و اهل واليت او باشد اگرچه بنفسه  ياغيان فرموده اشهداهللا من عنده که اين بنده ضعيف را قصدي نيست که خالف
مقر  و واليت اهل واليت اوست و لسانم) ص(موقن به توحيد خداوند جل ذکره و نبوت رسول او  وجودم ذنب صرف است ولي چون قلبم

از قلمم جاري شده غرضم عصيان نبوده و در هر  انزل من عنداهللا است اميد رحمت او را دارم و مطلقًا خالف رضاي او بودهبر کل م
ينسب الي  بنده را مطلق علمي نيست که منوط به ادعائي باشد استغفراهللا ربي و اتوب اليه من ان حال مستغفر و تائبم حضرت او را و اين

مدعي نيابت خاصه حضرت حجه عليه السالم را  مات که از لسان جاري شده دليل بر هيچ امري نيست وامر و بعضي مناجات و کل
ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر مستدعي از الطاف حضرت شاهنشاهي و آن حضرت  محض ادعاي مبطل است و اين بنده را چنين

  .والسالم سرافراز فرمائيداين دعاگو را با لطافت عنايات و بسط رأفت و رحمت خود  چنانست که
 

 پاسخ نامه از شيخ االسالم

واال وليعهد دولت بيزوال ايداهللا و سد ده و نصره و  سيد علي محمد شيرازي شما در بزم همايون و محفل ميمون در حضور نواب اشرف
 وجب قتل و توبه مرتد فطريبه مطالب چندي کردي که هريک جداگانه باعث ارتداد شماست و م حضور جمعي از علماي اعالم اقرار

بال تأمل احکام مرتد فطري به شما جاري  مقبول نيست و چيزي که موجب تأخير قتل شما شده شبه خبط دماغست اگر آن شبه رفع شود
 .الطاهره حرره خادم الشريعه. ميشود

 محل مهر محل مهر
  ابوالقاسم الحسني الحسيني علي اصغر الحسني الحسيني

 
در اين ميان کارهايي رخ .  در آنجا در بند مي بود١٢۶۶سال   و چوبکاري باب را دوباره به چهريق برگردانيدند که تاپس از اين آزمايش

 و ميرزا ،به تخت نشست درگذشت و حاجي ميرزا آقاسي از کار افتاد و ناصرالدين ميرزا از تبريز به تهران رفته از جمله محمدشاه. ميداد
پيشاهنگي مالحسين بشرويه اي و ديگران در مازندران دسته اي پديد آورده  بابيان که به. را به دست گرفتهتقي خان رشته کارهاي کشور 

همچنين در . دولتي به جنگ برخاستند آشفتگي کارهاي دولت در آخرهاي زمان محمد شاه فرصت يافته دژي ساختند و با سپاهيان بودند از
در  در نتيجه اين پيشامدها. کار را به خونريزي کشانيدند و جنگهاي بسيار دليرانه کردند دارابيزنجان مال محمد علي و در تبريز سيد يحيي 

راستي هم آن . است پيروانش از پا نخواهند نشست  ناصرالدين شاه و ميرزا تقي خان اميرکبير چنين انديشيدند که تا باب زنده١٢۶۶سال 
الزمان و  پنداشتند حديثهايي را که در کتابهاي شيعيان درباره شهرگشاييهاي صاحبمي » الزمان صاحب«بود که بابيان که سيد باب را 

اين بود ميرزا تقي خان و . در اينجا و آنجا بکار برمي خاستند ياران اوست بديده گرفته و اميدها به فيروزي خود مي بستند و با آن اميدها
  .فرستادند ر اين باره دستور به حمزه ميرزا عموي شاهرا بياورند و در تبريز بکشند و د شاه چنين نهادند که او

 
يکي سيد حسين يزدي و ديگري ميرزا محمدعلي تبريزي مي  حمزه ميرزا سيد باب را به تبريز خواست و او را با دو تن از شاگردانش که

البه مي نمود و از  بيچاره باب. ان ميگرفتندخانه هاي ماليان مي بردند و از يکايک ايشان فتوي به کشتنش بود همراه فراشان گردانيد که به
  .گفته هاي خود بيزاري مي جست ولي سودي نمي داشت

 
ولي باب را با ميرزا محمدعلي . باب نموده از کشتن رها گرديد سيد حسين يزدي بيزاري از. سه تن از ماليان فتوي به کشتن ايشان نوشتند

که براي اينکار   برده با ريسماني آويزان کردند و يک فوج نصراني را)١۵(نه کوچکبه سربازخا) مي نمود که پايداري شگفت از خود(
چگونگي آنکه گلوله به ريسماني که باب . داستان نابيوسيده اي رخ داد سربازان چون آتش کردند. آماده گردانيده بودند دستور آتش دادند

چون دود تفنگها فرو . پيرامون انداخت س جان خود را به يکي از اتاقهاي آن و باب رها شده از تر،بود خورده پاره گردانيد بسته به آن مي



 از سرکردگان او را جسته و در آن اتاق يافته بيرون کشيد که بار ديگر آويزانش کردند و  و يکي،نشست مردم نگاه کردند و باب را نديدند
 .بار ديگر به سربازان دستور آتش دادند

اين پيشامد در شعبان سال . پيروان و آزار دشمنان رها گرديد زندگاني گفته از دست هوسهاي خود و ناداني هايبدينسان باب بيچاره بدرود 
  . بود١٢۶۶

  
  

    ازليگري ازليگري ازليگري–––   ۶۶۶
داشت و خود جوان هيجده ساله اي مي بود نامه  مي» ازل«باب يکسال پيش از کشته شدن به ميرزا يحيي نوري که در ميان بابيان لقب 

پايان پذيرفته  ولي زود. پس از کشته شدن باب اندک گفتگويي درباره جانشيني او پديد آمد. برگزيده بود به جانشيني از خودنوشته و او را 
  .و همگي به ازل گردن گزاردند

 
.  آمدزمستان را در نور گذرانيده به ميان مردم نمي تابستان را در شميران و. ازل از ترس دولت و يا به شوند ديگري نهان مي زيست

دو سالي  بدينسال. که دوسال بزرگتر مي بود عنوان پيشکاري ازل را مي داشت و کارها انجام ميداد برادر پدري او ميرزا حسينعلي بهاء
ولي . آب به آتش شور و تکان بابيان فروريخته شده پنداشته مي شد کشتن باب کار خود را کرده و. گذشت و آرامش در ميانه رخ داد

و شاه و  زيرا نخست در همان سالها کوششي از بهائيان دانسته شد که مي خواسته اند روزي برخيزند .وارونه آنرا نشان دادپيشامدهايي 
سپس در . افتاده با دستور ميرزا تقي خان کشته گرديدند ميرزا تقي خان و امام جمعه تهران را بکشند و اين بود کساني از آنان دستگير

  .بود داستان بزرگ ديگري رخ داد و بار ديگر کساني کشته گرديدند خان نمي که ميرزا تقي ١٢۶٨سال 
 

خستوان بود که دژ رفتاري بيش از اندازه رخ  اين داستان يکي از افسوس آورترين و دلسوزترين پيشامدهاي تاريخ ايرانست و مي بايد
بچاپ  ان را با هناينده ترين زباني در کتاب خود نوشته وزمان در تهران مي بوده و اين داست کنت گوبينو سفير فرانسه که اين. داده

اين . درباره ايشان خوش گماني بيش از اندازه پيدا کرده اند  همين نوشته ها نتيجه آنرا داده که اروپائيان بابيان را شناخته و،رسانيده
ياد نموده دنباله سخنان خود را  مدها نيست به کوتاهيالتواريخ به درازي نوشته و ما چون خواستمان نوشتن تاريخ پيشا داستان را در ناسخ

  .خواهيم گفت
 

چون در حديثها سخنان . کشورگيري مي داشتند چنانکه گفتيم بابيان در جنگهايي که نخست کرده بودند فريب حديثها را خورده اميد
 ا دولت مي جنگيدند و آرزوهاي بسيار در دل ميفيروزيهاي او رفته اينان به آن اميد ب بسياري از چيرگي امام زمان به دشمنان و از

اين بار .  همه آرزوها را از ميان برد،ديدند ولي کشته شدن باب و شکستهايي که در مازندران و زنجان و تبريز از دولتيان. پروردند
فرستادند که به  از تهران سه تن را و اين بود ،خواستند که به ناصرالدين شاه و ديگران کيفري دهند بابيان به کينه جويي پرداخته چنين

 ولي تير به شاه نخورده ،اين سه تن دليرانه بکار پرداختند. بکشند ناصرالدين شاه که در تابستانگاه نياوران مي زيست تيراندازند و او را
يان پيدا کردند بکشند و اين بود باب با اينحال شاه و درباريان به خشم آمده چنين نهادند که هرکه را از. او نرسانيد جز گزند اندکي به

 ،چند تن از ايشان را که يکي ميرزا حسينعلي بهاء مي بود. تن از آنها گرفتار شدند فراشان را بجستجو فرستادند و در دو روز سي و دو
د و يا خود پوشيده نداشته بابي شناخته مي بودن به بابيگري خستوان نمي بودند نکشته به زندان فرستادند ولي بيست و چند تن را که يا چون

  و چون مي خواستند همگي مردم را با آنان دشمن و خوني گردانند هريکي را به دست،بکشند مي خستويدند ناصرالدين شاه دستور داد
يکي . وردندبه اوباش دادند که گردآمده از پا درآ يکي را. يکي را به بازرگانان دادند که هرکدام زخمي زده بکشند. گروه ديگري سپاردند

 ،بدينسان بيست و چند تن .يکي را به سربازخانه فرستادند. يکي را به ماليان سپردند. شاگردان نابود ساختند را به دارالفنون فرستادند که
  .دژ رفتاريهايي رفت هر يکي با دست گروه ديگري کشته گرديد و پيداست که چه غوغا و

 
 و چون با قاسم ،شناختگان بابيان به شمار ميرفت حاجي سليمانخان يکي از. م تبريزي بودبدتر از همه داستان حاجي سليمانخان و قاس

بجلوشان   و رقصنده و نوازنده،ايشان سوراخهائي پديد آوردند و شمعها فرو برده روشن گردانيدند بدست فراشان داده شده بودند در تنهاي
فراشان و مردم کردند در بيرون دروازه چهارتکه شان  ريهاي بسياري کهانداخته در کوچه هاي تهران گردانيدند و پس از دژ رفتا

گرديد يکي حاجي  از کساني که در اينروز کشته. تهران چنين دژ رفتاري در خود نديده بود که آنروز ديد .گردانيده از دروازه ها آويختند
ش دستگير شده در خانه محمود خان کالنتر مي زيست اين زمان پي قره العين که چند سال. بود) نويسنده نقطه الکاف(ميرزا جاني کاشاني 

  .کشتند او را نيز
 

چون داستان را شنيد با رخت درويشي از همانجا رو به  ميرزا يحيي ازل که در نور مي بود. از اين پس بابيان نتوانستند در ايران بمانند
که مي بودند و  بابيان نيز از هرکجا. رون انداخته در بغداد نشيمن گرفتپيمائيها خود را از ايران بي گريز آورد و پس از گردشها و راه

حسينعلي بهاء که در زندان مي بود پس از چهار ماه به خواهش  ميرزا. خود را نهان مي داشتند يک تن و دو تن آهنگ بغداد کردند



نيز در بغداد به   او)١۶(ت ايران بيرون رانده شدهگرديده همراه غالمي از کنسولخانه و گماشته اي از دول کنسول روس و ديگران رها
 .ازل و به ديگران پيوست

در آنجا نيز ميرزا يحيي به کمتر کاري مي . مي شد  که روز بروز شماره شان در آنجا فزونتر،بدينسان بغداد کانوني براي بابيان گرديد
  .پيشکاري او را مي داشت پرداخت و ميرزا حسينعلي همچنان

  
  

   ظهره اللـّهظهره اللـّهظهره اللـّه من ي من ي من ي–––   ٧٧٧
 هوس دست از گريبانش برنداشته کار خود ،ميداد سيد باب با آن چوبهايي که ميخورد و توبه هايي که ميکرد و درماندگي هايي که نشان

» احکام کتاب«با عربي و فارسي نوشته که » بيان«او اين بوده که در زندان کتابي به نام  يکي از کارهاي. را همچنان دنبال ميکرد
 .نسخه اي باز نگذارند  اين کتاب همانست که از بس رسواست بهائيان کوشيده اند از ميانش برند و.اوست

مي نامد و جايگاه بس بلندي برايش باز کرده » اهللا من يظهره«در اين کتاب باب بارها از کسي که در آينده خواستي آمد سخن رانده او را 
من يظهره «درباره  نکه نمونه اي هم از کتاب بيان آورده باشيم چند بخشي را از آن کهبراي آ. پردازد به بسيج بزرگي براي آمدنش مي

  .است در پائين مي نويسيم» اهللا
 

 :در يک جا مي گويد
يجعلنه علي رأسه مما يکن عليه خمس و تسعين عدد اممالم  قل الثالث من بعد العشران يبعث ملکا في البيان کتب عليه ان يملکن لنفسه ما«

القيمه يومئذ صنع  و ال قرين و ال مثل و لم يخرج عن حدود الهاء ظهورات اسمائه عن امراهللا عليه الي يوم  له عدل و ال شبه و ال کفويکن
  .»تسجدون ان تفخرون بذلک يا اولي اللملک و اال و اهللا غني عن العالمين ذلک في البيان فلتفتدون عند اقدام من يظهره اهللا ثم يدي اهللا

 
بابيان برخاست بايد نود و پنج تکه گوهر بيمانندي   اين عربيهاي غلط بسيار خنک آنکه باب دستور ميدهد که اگر پادشاهي از ميانمعني

گوهرهايش بجلو  من يظهره اهللا در زمان او پديد آمد رفته در پيشگاه او سجده کند و آن تاج را با بدست آورد و به تاج خود زند که اگر
  :در جاي ديگري مي گويد. پاهاي او گزارد

 
عند نقطه البيان ثم بين يدي اهللا تسجدون بايديکم ال  قل انما السابع تفتبلغن الي من يظهره اهللا کل نفس منکم بلور عطر يمتنع رفيع من«

 »بايدي دونکم
که همان باب (ارمغان نقطه بيان  بنام ،از عطري معني اينها نيز آنکه باب دستور ميدهد که هرکسي به من يظهره اهللا شيشه بلورين پر

  .دست خود برساند برد و در پيش او سجده کرده با) باشد
 

 ولي بسياري از ،به يک آينده دوري نويد ميداده را» من يظهره اهللا«از گفته هاي باب در ديگر جاها نيز چنين پيداست که او پيدايش 
يکي   که،چنانکه در بغداد چند تن به همين دعوي برخاستند.  ايشان مي گرددگريبانگير» اللهي من يظهره«بابيان پرواي اين نکرده هوس 

  .به خاموشي گرائيدند بابيان کشتند و ديگران نيز کاري از پيش نبرده خود» ميرزا اسداهللا ديان«را بنام 
 

 و ،و را نيز هوايي در سر استفهميده مي شد که ا ولي در اين ميان برخي خودسريهايي از ميرزا حسينعلي بهاء رو مي نمود و چنين
و پس از  ، بهاء در بغداد نمانده ناپديد گرديد،گران مي افتاد و زبان به نکوهش باز کرده بودند چون اين رفتار او به سران بابيگري

شد ميرزا يحيي نامه چون اين دانسته . خانقاهي روز ميگزارد ديرگاهي دانسته شد به سليمانيه به ميان کردان رفته و در آنجا با درويشان
رفتارش همان مي بود و  ولي. ميرزا حسينعلي پس از آنکه دو سال در سليمانيه مانده بود به بغداد بازگرديد اي به دلجويي از او نوشت و

  .خاست رميدگي ميانه او با ميرزا يحيي و سران بابي از ميان برنمي
 

يکسو ميانه ايشان با شيعيان زد و خوردها رخ مي   و يکديگر را مي کشتند و ازدر بغداد بابيان از يکسو ميان خود کشاکشها مي داشتند
بغداد به   دولت عثماني بهتر دانست همگي را از،از آنان ترسيده نزديک بودنشان را نمي خواستند  و چون ماليان نجف و کربال نيز،داد

  .سال در بغداد زيسته بودند هنگام ده رخ داد که بابيان تا آن ١٢٧٩ و اين کار در سال ،استانبول کوچاند
  

    بهائيگري بهائيگري بهائيگري–––   ٨٨٨
» من يظهره اللهي«اينجا بود که ميرزا حسينعلي دعوي  در. در استانبول بابيان بيش از چند ماهي نماندند که همه را به ادرنه فرستادند

 .با برادرش به دشمني انجاميد آشکار گردانيد و رميدگي ميانه او



بابياني که در ايران نهاني مي زيستند نامه نويسيها کرده   از سران بابي را بسوي خود کشانيده از آنسو نيز بابهاء در آن چند سال برخي
  .گردانيده بود زمينه براي خود آماده

 
نشين اينکه در اين چند سال ازل جا. پيدايش من مي بود باب يک مژده رساني براي. آنکس که مي بايست پديد آيد منم«: بهاء چنين ميگفت

گزند و آسيب ايمن  شده بهر اين مي بوده که هوشها به آنسو گردد و من و جايگاهم از ديده ها دور مانده از باب و پيشواي بابيان نشان داده
عربيهاي اين نيز غلط و خنک ولي به اندازه غلطي و خنکي عربيهاي  .مي نوشت و به ايران مي فرستاد» لوحها«در اين زمينه . »باشم
  .يستن باب

 
ولي بهاء پروا ننموده کار . و ايستادگي مي نمودند پيداست که ميرزا يحيي ازل و بسياري از سران بابي اين دعوي بهاء را نمي پذيرفتند

همديگر مي  دروغها به. ميانه کشاکشها رخ ميداد و دو سو تا مي توانستند آبروي يکديگر مي ريختند از اينرو در. خود را دنبال مي کرد
پيروان از پيکار باز . مي خواندند» مباهله«يکديگر را به  دو برادر. »اين آهنگ را بهاء درباره من مي داشت«: بهاء مي گفت. ندبست

  .ناآسوده مي گردانيدند نايستاده و مردم را نيز
 

ريکي با پيروان خود بجاي دور ديگري دادگاه رأي داد که ه  و،در نتيجه اينها دولت عثماني ازل و بهاء و پيروانشان را به دادگاه کشانيد
جزيره قبرس که آنزمان در  اين بود که ميرزا يحيي را با خاندان و پيروانش به. زندگي کنند» قلعه بند«بحال  فرستاده شوند که در آنجا

پيروان ازل که . از هم جدا شدنداز اينجا دو برادر . به عکا روانه گردانيدند بهاء را با خاندان و پيروانش. دست عثماني مي بود فرستادند
  .کردند پيدا» بهائي« پيروان بهاء نام نوين ،ناميده گرديده» ازلي «،بابيان مي بودند همان

 
ماه نخست رسيدنشان به آنجا رخ داد کشته شدن  مي زيست و يکي از داستانها که در همان) در سربازخانه(» قلعه بند«بهاء در عکا در 

از  چگونگي آنکه عثمانيان چون ازل و بهاء را از ادرنه به قبرس و عکا مي فرستادند چهارتن .ست بهائيان بودسه تن از ازليان به د
دسته را با همديگر مي دانستند خواستند به جاسوسي  چون دشمني دو. بهائيان را همراه ازل و چهارتن از ازليان را همراه بهاء گردانيدند

ميرزا  و ديگري) از ياران باب(زلي که همراه بهاء خواستندي رفت يکي حاجي سيد محمد اسپهاني ا چهارتن. درباره يکديگر وادارند
ميرزا نصراهللا پيش از روانه شدن در ادرنه . بودند  و ديگري ميرزا نصراهللا مي، و ديگري ميرزا رضاقلي تفرشي،آقاخان کج کاله

با خنجر و  تا يک شبي چند تن از بهائيان.  تن تا عکا همراه بهاء مي بودنداما آن سه. زهرش دادند درگذشت و چنين گفته شد که بهائيان
اين يکي از . بازخواست از سوي عثمانيان مي بود شمشير به سرشان ريختند و هرسه را کشتند و تا چندي بهاء گرفتار بازپرس و

  .شمارند آدمکشي هائي است که از بهائيان مي
 

نماز مي خواند و روزه ميگرفت و به مسجد رفته در  زيرا. خود را يک مسلمان پابرجايي نشان ميدادراه رفته » تقيه«بهاء در عکا با 
. دستورها ميداد  و با اينحال رشته خود را با بهائيان ايران نبريده برايشان لوحها ميفرستاد و،گذاشت پشت سر امام سني نماز آدينه مي

 ،زمينه گذشته خود را نه تنها يک برانگيخته از خدا مي ناميد  ميداشت ولي کم کم از آن»من يظهره اللهي«چنانکه گفتيم او نخست دعوي 
 و گاهي با ،ميکرد مرد درمانده اي که گاهي از ترس جان باورهاي خود را انکار. دعوي خدايي نيز ميکرد به شيوه صوفيان و ديگران

با اينحال گاهي نيز هوس گريبانگيرش شده شعرهاي . خدايي دم ميزد ه از ناگهان ميدان يافت،دست عثمانيان از شهري به شهري برده ميشد
  :مي سرود پوچ بي وزن و قافيه

 
 از باغ الهي با سدره ناري آن تازه غالم آمد

  .هي هي جذب الهي هذا خلع رحماني هذا قمص رباني
 

بابيان نيک پيش ميرفت و ديرگاهي نگذشت  نبا اينحال در سايه هوشياري و زيرکي خودش و پسر بزگترش ميرزا عباس کارش در ميا
  .بيرون گردانيد که ميرزا يحيي و هواداران او را از ميدان

 
ميرزا هادي دولت آبادي نماينده او مي بوده ولي  در ايران حاجي. بيچاره ميرزا يحيي چون به جزيره قبرس رفت آوازش بريده گرديد

گرمي که از  پيروانش نيز با خاموشي و آرامي مي زيستند و آن تندي و. ر کم مي داشتهبستگي بسيا چنين پيداست که با ميرزا يحيي بهم
 .خاموشند و همانا بيشتري از آنها کيش خود را فراموش کرده اند اکنون نيز به يکبار گمنام و. بهائيان پديدار مي بود از آنان ديده نمي شد

کتابهاي او که بجاي قرآن نوشته و مانند سازي کرده  يکي از. ا دنبال ميکردبهاء بيست و چند سال در عکا مي زيست و کارهاي خود ر
 :آوريم نمونه اي نيز از نوشته هاي او در دست باشد جمله هايي را از آن کتاب در پائين مي است و براي آنکه» اقدس«بنام 

نونا في ازل االزال لو انتم توقنون قل هذه المطلع الوحي و مک قل قد جعل اهللا مفتاح الکنز حبي المکنون لوانتم تعرفون لوال المفتاح لکان«
االعلي يا قلم االنشاء قد کتبنا  اشرقت االفاق لوانتم تعلمون قل هذا القضاء المثبت و به يثبت کل قضاء محتوم يا قم مشرق االشراق الذي به

المآب  ائت شمس البيان من افق الکتاب من لدن مالک المبدء وعيدالکم بعدا کمالها کذلک اض عليکم الصيام اياما معدودات و جعلنا النيروز
ينبغي . الليالي و االيام لذا ما تحددت بحدود السنه و الشهور و اجعل االيام الزائده عن الشهور قبل شهر الصيام انا جعلناها مظاهر الهاء بين

 .»ربهم بالفرح و االنبساط و يهللن و يکبرن و يسبحن و يمجدنفيها انفسهم و ذي القربي ثم الفقراء والمساکين  الهل البهاء ان يطعموا



ميدانسته که غلط مي بافد و ماليان ايراد خواهند گرفت  با اينحال بهاء چون. چنانکه ديده ميشود اينها کم غلط تر از بافندگيهاي سيد بابست
  :گويد اينست پاسخ داده چنين مي

 
لقسطاس الحق بين الخلق قديوزن ما عند االمم بهذا القسطاس  ما عندکم من القواعد و العلوم انهقل يا معشر العلماء التزنوا کتاب اهللا ب«

 ».انتم تعلمون االعظم و انه بنفسه لو
قاعده هاي صرف و نحو را با اين نوشته هاي من  اين نوشته هاي مرا نبايد با قاعده هاي صرف و نحو سنجند بلکه بايد« : ميگويد
  شما بايد آن قاعده هايي را که براي درست،چون عربي را درست نميدانم و غلط مي نويسم  معنايش آنست که مناين سخن. »بسنجند

اين همان . شما نبايد ايراد گيريد. گفتم گفته ام معنايش آنست که هر غلطي:  بهتر گويم،نوشتن هست کنار گذاريد و شما نيز غلط نويسيد
  .خود مي داد پاسخيست که سيد باب درباره غلطهاي

  
  

    عبدالبهاء عبدالبهاء عبدالبهاء–––   ٩٩٩
ولي چون برادر ديگرش ميرزا . او را گرفت پس از او پسرش ميرزا عباس که عبدالبهاء شناخته شده جاي.  درگذشت١٣١٢بهاء در سال 

 در. ددرباره ارث نيز کشاکش بسياري در ميان مي بود بار ديگر پيکار دو برادر پيش آم محمدعلي گردن به جانشيني او نمي گذاشت و
 .از سخن ما بيرونست اينجا نيز هريکي تا توانست آبروي آنديگر را ريخت و يک رشته دشمنيها به ميان آ مد که

 و براي آنکه نمونه اي ،مي فرستاد و کتابي مي نوشت اين نيز لوحها. بهر حال عبدالبهاء جاي پدر را گرفته به راه بردن پيروان پرداخت
  :يکي از لوحهاي او را که به فارسي نوشته در پائين مي آورم ت باشداز نوشته هاي اين نيز در دس

 
  هوالّله بادکوبه احباي الهي و اماء رحمن عليهم و عليهن البهاء االبهي

 
قرآن اصحاب رس تعبير شده جمعي از انبياء  اي عاکفان کوي دوست اي عاشقان روي دوست قفقاز يا جميعا تابع رود ارس است که در

اخير  اقليم مبعوث شدند و عالم انساني را بنفحات رحماني معّطر نمودند و همچنين در زمان ديم که خبرشان منقطع شده در آندر زمان ق
  :به مشامش رسيد و اين غزل را گفت حضرت اعلي روحي فداه به چهريق سرگون و در آنجا مسجون گشتند حافظ شيرازي رائحه

 
 اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس

  ه زن بر خاک آن وادي و مشگين کن نفسبوس
 

و روايات مذکور همين قفقاز است و  حضرت زردشت نيز مدتي در آن صفحات سير و حرکت مي فرمودند و کوه قاف که در احاديث
رق و غرب النه عنقاي شرق لذا اميد چنان است که اين عنقا که شهير تقديس در ش ايرانيان را اعتقاد چنانست که آشيانه سيمرغ است و

در اين سالهاي جنگ با جميع طايف آشتي داشتند و  نموده و آن امر بديع رباني در قفقاز النه و آشيانه نمايد الحمداهللا احباي بادکوبه منتشر
نگ نه امراهللا جوش و خروش داشتند و از باده محبت الهي سرمست و مدهوش بودند حال بايد مانند بموجب تعاليم الهي بکل مهربان و در

را به اهتزاز و حرکت آرند تا نورانيت چنان قلوب را  بخروشند و تالفي سالهاي جنگ نمايند و به آهنگ مستانه و ترانه عاشقانه آن اقليم
قند و شکر  و ظلمات بيگانگي زائل گردد و جميع طوايف با يکديگر بياميزند و در الفت و محبت به روشن نمايد که اشعه يگانگي بتابد

 عبدالبهاء ١٩١٩عليکم و عليکن البهاء االبهي تموز  شور و ولعي انگيزند که ممالک مجاوره نيز به اهتزار و حرکت آيند وريزند و 
 .عباس

 .ديگر لوحها و کتابهايش نيز از همين بافندگيهاست .اين از لوحها بنام عبدالبهاست و شما از اينجا پي به مايه دانش او توانيد برد
 ١٣٢٨ در سال ،پذيرفت و به او نيز آزادي داده شد د سال پي کار خود را مي داشت و چون دولت عثماني مشروطه راعبدالبهاء سي و چن

  . بدرود زندگي گفت١٣۴٠٠سفري به آمريکا کرد و در سال  همچنان .سفري به مصر و اروپا کرد
  

    شوقي افندي شوقي افندي شوقي افندي–––   ١٠١٠١٠
زيرا از . سخناني به ميان آ مد و کساني بازگشتند در اين هنگام باز. مرگ عبدالبهاء نوه دختري او شوقي افندي جايش را گرفتپس از 

بود نوبت به  مي» غصن اعظم«بايستي پس از عبدالبهاء که ... قداصطفينا االکبر بعد االعظم: ميگويد روي گفته بهاء در کتاب اقدس که
ولي چون . نيز داده بود اينها مايه گفتگو مي بود» بيت العدل« آنگاه عبدالبهاء نويد برپاگردانيدن. برسد» کبرغصن ا«ميرزا محمدعلي 

 .بود شوقي در جاي او پايدار گرديد و اکنون نيز هست عبدالبهاء وصيت کرده



ي اين در دست باشد لوحي را که دو سال پيش نوشته ها اين شوقي نيز لوحها ميفرستد و پيروان را راه ميبرد و براي آنکه نمونه اي هم از
 :در دست منست در پائين مي آورم به ايران فرستاده و نسخه اي از آن

 ٣ – ٢٣ و ٢١ ماه و ٢ – ٢٨ و ٢٧ و ۶الهي مورخه  طهران محفل مقدس روحاني بهائيان ايران شيداهللا ارکانه عرايض تقديمي آن امناي
 لي امر اهللا ارواحنا فداه واصل و مطالب معروضه با نامهاي گرامي اعضاي محترمه موقرهو  به ساحت اقدس مبارک حضرت١٣٢١ماه 

سنه که مخاطرات عظيمه متوجه قلب جامعه  منتخبه کامال در محضر اطهرا نور معلوم و به لحاظ مکرم فائز فرمودند بنويس در اين
اختالف   جديد در داخل و خارج مستعد هجوم و توليد انقالب و ايجادگشته و دشمنان قديم و بهائي در ارض اقدس و مهد امراهللا در ايران

حارسان شريعت مقدسه الهيه بايد با کمال جديت و  و فسادند ياران الهي علي الخصوص هيئت منتخبه برگزيدگان جامعه و حاميان و
اساس و  ير و عديل به آ نچه علت استحکامعزمي متين و شجاعتي بي مثل و حکمت و متانتي بي نظ خلوص و انقطاع و اتحاد و اتفاق و

متتابعه شديده را مقاومت نمايند و از هبوب عواصف  توسعه دايره و ارتفاع شأن جامعه است ليال و نهارا قيام نمايند صرصر امتحانات
انقالب و  نيد که در بحبوحهبه يقين مبين بدا. خارج پريشان و اندوهگين و مأيوس و متزلزل نگردند باليا و رزاياء متواليه در داخل و

به اسباب غيبيه و وسايل غير منتظره عجيبه بغته جلوه  اضطراب و اغتشاش و اعتراض و طغيان دول و امم و قبايل و ملل عظمت امراهللا
ر عالميان پيروانش ب نازنينش کامًال ثابت و آشکار گردد و وحدت اصليه و متانت اساس و علو منزلت جامعه نمايد و قهاريت غلبه روح

ياران راستان است و هادم بنيان ظلم و عدوان هرچند اين  مکشوف و مبرهن گردد زيرا جمال الهي حامي عدل است و ناصر حق حافظ
ثاني ظهور  اخيره قرن اول دور بهائي محسوب ولي وقايع هولناکش از مبادي محسوب نتايجش در قرن سنه جديده و سنه آتيه از سنين

مايليق لهم و ال مثالهم في هذا اليوم المريب راجع به عرايض مرسله  يد ياران بايد در نتايج نظر نمايند نه در مبادي هذانمايد و چهره گشا
شيوائي علويه خانم تاج صفوي امه  روحاني تبريز جناب حاجي آقا صفائي اشتهاردي و جناب عفيفيان امه اهللا قدسيه خانم از طرف محفل

امه اهللا فاطمه خانم معيني سنگسري و عريضه جناب آقاي علي اصغر رشيدي   جناب آقا محمد علي معيني واهللا علويه ملکه توسلي و
رسمي بهائي  اين مکاتيب و اصل و جواب هريک عليحده مرقوم و ارسال خواهد شد در خصوص قضيه تعرفه سنگسري فرمودند

جديت اسماء مومنين و مومنات را کامًال در محل محفل ثبت  ال دقت وفرمودند بنويس الغاء تعرفه جائز ولي محافل روحانيه بايد با کم
محفل محلي  نه و اال امور جامعه مغشوش گردد و مشکالت جديده رخ نمايد دستور کامل از طرف هيئت نمايند تهاون و مسامحه جايز

 تقديمي امه اهللا قدسيه خانم فدائي صبيه صادر گردد روحاني به مراکز تابعه علي الخصوص مراکز قسمتهاي امريه بايد در اين خصوص
 لوح مبارک جمال اقدس ابهي جل شانه اال علي و هفده طغري الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء حضرت حاجي ايمان مرحوم سه طغري

ر محفظه آثار در خود بنام تقديم کننده به يادگار د ارواحنا لرمسه االطهر فدا فرمودند بنويس اين الواح مقدسه سالما بارض اقدس واصل و
علو درجات و  در حق متصاعدين الي اهللا آقا حبيب اهللا صميمي و عالءالدين کاظم زاده از اعماق قلب مقام اعلي محفوظ و ديگر فرمودند

ل مخلصين جوار رحمت کبريائي مقر و ماوي جويند و به آنچه آما مقامات مقدسيه عليا استدعا نمايم تا در بحر انوار مستغرق گردند و در
االمر مبارک مرقوم گرديد  ابهي فائز و نائل شوند منتسبين آنان را از قبل اين عبد تسلي و اطمينان دهند حسب و مقربين است در ملکوت

  .گرديد بنده آستانش شوقي  نورالدين زين مالحظه١٩۴٢ – جوالي ٢١-٩٩في الشهر الکلمات 
 

خواست ما داستان پيدايش خود کيش يا دين مي بود  چون) دين بهائي: ا به گفته خودشاني(اينست تاريخچه کوتاهي از پيدايش کيش بهائي 
  .نپرداختيم به داستان جنگها و رخدادهاي ديگر

 
*************************************  

 

 گفتار دوم

   ايرادهاي بزرگي که به کيش بهائي توان شمردايرادهاي بزرگي که به کيش بهائي توان شمردايرادهاي بزرگي که به کيش بهائي توان شمرد
ولي ما چون فرصت کم مي داريم در اينجا . ايراد است اين کيش از سر تا پا:  بايد گفت بلکه،به کيش بهائي ايرادهاي بسياري توان شمرد

  .بزرگ نخواهيم پرداخت به کوتاهي کوشيده جز به چند ايراد
 

 و آن بروي شيعيگري و ، و آن بروي شيخيگري،بابيگري به اين معني کيش بروي.  اين کيش چنانکه ديده شد پندار بر پندار است:نخست
 .پايه اي جز پندار نميدارد گري نهاده شده و همه اينهامهدي

باب گفته من آن مهديم که شيعيان ميبيوسيدند و شيخ احسايي  سيد. من آن يظهره اللهم که سيد باب آمدنش را آگاهي داده: ببينيد بهاء اهللا گفته
  .کرده آنرا معني

 
 :را مي آورم  خوابيده فهرست پائينبراي آنکه نيک دانسته شود چه پندارهايي در ريشه کيش بهايي

 .»از سوي خدا برگزيده شود خليفه يا امام بايد«: امام جعفر الصادق که بنيادگزار شيعيگري بوده چنين گفته - ١
  .را کرده اند جانشينانش نيز يکي پس از ديگري اين دعوي. »مرا خدا برگزيده«: هم او چنين گفته -٢



 
: بيرون نمي داشته عثمان بن سعيد نامي چنين گفته ن پنجم جعفر بن محمد بوده چون ُمرده و فرزندي درامام حسن العسگري که جانشي -٣

  .امام مي باشد او را فرزندي هست که نهانست و او
 
مي گفته به ميان مسلمانان نيز آمده و آنان چنين  يک داستان مهديگري از باستان زمان در ميان جهودان و ايرانيان مي بوده که سپس - ۴
  .بيرون از آيين خواهد برخاست و جهان را به نيکي خواهد آورد کسي در آينده با يک نيرويي: اند
 
نيز هست و روزيکه بيرون آيد شمشير کشيده جهان را  آن امام ناپيدا مهدي: عثمان بن سعيد از اين نيز سودجويي نموده و چنين گفته - ۵

  .رسانيد به نيکي خواهد
 
: باور کردني نيست به تأويل پرداخته و چنين گفته ي پس از هزار سال برخاسته و چون ديده هزار سال زندگي امام ناپيداشيخ احساي - ۶

  .او پايدار است و در يک کالبد ديگري خواهد آمد آن امام ناپيدا ُمرده است ولي گوهر
 
  .گوهر در کالبد من مي باشد زمانم و آنمن امام «: سيد باب برخاسته و همان سخن احمد را گرفته و چنين گفته - ٧
 
پديد خواهد ) من يظهره اهللا(بزرگتر از منست  پس از دير زماني خدا يکي را که«: هم او در ميان ديگر گزافه هاي خود چنين گفته - ٨

  .آورد
 
 .مي باشم آن کس بزرگتر يا من يظهره اهللا من«: بهاء اندکي پس از باب برخاسته چنين گفته - ٩
 و راستي آنست که هر ُنه تا پوچ و بي ،خواهد گرديد ها ُنه چيز است که برروي هم آمده که اگر يکي پوچ باشد کيش بهايي بي بنياداين

 .پندار بر پندار مي باشد اين کيش:  اينست که ميگوييم،پاست
 .نها از مهديگري سخن خواهيم رانداينجا ت در. ما از برخي از اين پندارها در اين کتاب و در کتاب شيعيگري سخن رانده ايم

 گذشته از آنکه پندار بي پاست و ،)به نيکي آورد برخيزد و جهان را» خارق العاده«يا اينکه کسي با نيروي بيرون از آيين (مهديگري 
 .باشد ميناسازگار ) با آيين گردش جهان: يا بهتر گويم(ايرانيانست خود با آيين خدا  چنانکه گفتيم پديد آورده جهودان و

اين خود پايه بزرگي از . بشناسد آيين گردش جهانست چنانکه در جاهاي ديگري بارها گفته ايم يکي از چيزهايي که بايد هرکسي بداند و
 .بداند و بشناسد تا به چيزهاي بيرون از آيين دل نبندد و فريب نخورد بايد هرکسي اينرا. اين مي باشد

 : جهان مي باشدمهديگري از دو راه بيرون از آيين
به کارهايي که بيرون از توانايي ديگرانست  نخست از اين راه که مي پندارد مهدي با يک نيرويي بيرون از آيين جهان خواهد آمد و

  .خواهد برخاست
 

 .را از جهان خواهد برانداخت دوم از اين راه که مي پندارد جهان را به يکبار ديگر خواهد گردانيد و ريشه بديها
ولي آن راهنما به . به راهنمايي مردمان برانگيزد آري خدا هرگاه که خواهد و هرکه را خواهد. ا هردو پندار است و هردو نشدنيستاينه

گردانيدن  کاريکه او خواهد کرد اين است که با گمراهي ها و ناداني ها نبرد کند و با روشن. داشت کارهايي بيرون از آيين نياز نخواهد
اينست آنکه يک راهنماي . جهان را چند گامي پيش برد ا به تکان آورد و يک راه راستي براي زندگاني نشان دهد وآميغها خردها ر

همه بي پا و دور  آن چيزي که درباره مهدي و کارهايش مي پندارند. بوده است و در آينده نيز خواهد بود تا کنون اين. خدايي خواهد کرد
  .از خرد است

 
تمدن يا . پيشرفت و آدميان رو بسوي بهتري داشته اند دميان از روزيکه در روي زمين پيدا شده اند زندگاني رو بهدرباره نيکي نيز آ

نيز چنين  چيزي که هست اين پيشرفت تاکنون گام به گام بوده است و در آينده. پيشرفت آدميان نيست  جز اين،شهريگري که گفته مي شود
ولي اين راه . درست از آسايش و خرسندي راهي باز است از بديها پيراسته گردد و براي برخورداريآدمي شاينده آنست که . خواهد بود

 .پنداشته اند نه آنست که هواداران مهديگري
 ولي يک کسي با نيروهاي ،نشناسند و خود نيک نباشند هواداران مهديگري کسانيند که مي خواهند راه کوشش به نيکي را: مي بايد گفت

 .تنبلي ميباشد مي بايد گفت اين پندار بيش از همه نتيجه ُسست نهادي و. راه پنداري به نيکي آورد يدا شود و جهانرا از يکپنداري پ
 .و بهائيگري همين مي باشد  و چنانکه ديديم پايه بابيگري،بهرحال مهديگري پنداريست که از هرسو جاي ايراد است

 بلکه در ،او ناميده» در«رانده و خود را  بن الحسن العسگري که مهدي شيعيانست سخنشگفت تر آنکه سيد باب در همه جا از محمد 
 از روي تأويلي که شيخ(نمي بوده » قائم«که به دعوي قائمي برخاسته خواستش جز همان  سپس نيز. يکجا سخن از ديدن آن امام رانده

 .آشکاريست  يک چيز بسياراين.  و در همه جا دليل از حديثهاي شيعيان آورده،)احمد کرده بود
. فرزند حسن عسگري را از ريشه دروغ مي شمارند با اينحال بتازگي بهائيان سخن ديگر گردانيده مهدي شيعيان را نپذيرفته و بودن

اين نتيجه  عبدالبهاء نوشته و به چاپ رسانيده در آغاز آن در اين زمينه به سخن درازي پرداخته به عبدالحسين آواره که تاريخي با دستور
 .شيعيان باور مي داشتند و مي دارند جز دروغ نمي باشد  ولي مهدي که،رسيده که يک مهدي بايستي برخيزد و آن سيد باب مي بوده



آن مهدي اين را نفهميده و شما اکنون مي  چه شده که خود! جاي پرسش است که پس آنهمه گفته هاي سيد باب از چه راه مي بوده؟
  .بهائي هر زمان رنگ ديگري تواند پذيرفت نمونه ايست که چگونه کيشاين !... فهميد؟

 
دين شناختن جهان و معني «بارها گفته ايم  چنانکه در جاهاي ديگر.  و با آن ناسازگار است، کيش بهائي از معني دين بيرون:دوم

  .راست دين اين مي باشد معني. »زندگاني و زيستن به آيين خرد است
 

.  و دستگاهي براي خواست ديگري مي شناسند،زندگي پيروان کيشها دين را چيزهايي در کناره. ن معني را نشناخته اندولي در کيشها اي
فرزند خدا  و نشان دادن جايگاه اوست و دينداران کسانيند که به) فرزند خدا(براي شناسانيدن مسيح  مثًال در نزد مسيحيان دين دستگاهي

گرامي داشتگان (دستگاهي براي بزرگ داشتن چهارده معصوم  در نزد شيعيان دين. شه با ياد او زيندبودن مسيح گردن گذارند و همي
  .ايشان و بياد آنان پرداختن مي باشد  و ياوران خدا شناختن،)خدا
 

ود و جايگاه شيعيگري براي بزرگ گردانيدن خ بهاء نيز دين را به همان معني دانسته و اينست دستگاهي همچون دستگاه مسيحيگري يا
مي کند و » شأن و عظمت خودش«چون نوشته هايش را بخوانيد بيش از همه ستايش از  شما. بلندي بازکردن براي خود پديد آورده

 :ميگويد در اقدسش. نمي شناسند) که خداي کوچک مي بوده(مي خورد که چرا مردم و ماليان او را  افسوس
 ،پرواي من به شما ميگريد: معني آنکه . اصيل ذي دعوتموه في العشي و االشراق و في کلتبکي عليکم عين عنايتي النکم ما عرفتم ال

  .بامداد و نيمروز خوانده بوديد زيرا نشناختيد کسي را که در شام و
 

نوشته شما در سراسر . و باز نمودن آميغهاست در گفته هاي اين پيغمبر بزرگ يا خداي کوچک آنچه نيست پرداختن به جهان و زندگاني
 .او گفته پيدا نخواهيد کرد هاي او سخني را که مردم نمي دانسته اند و

گمراهيهاي زمان . براي پيشرفت خود صاف گرداند  نبرد با گمراهيهاي زمان و برانداختن آنهاست که راه را،يکي از کارهاي بزرگ دين
خود که از   مانند اينها بوده که او به هيچيک نپرداخته بجاياللهيگري و فلسفه و خراباتيگري و بهاء اهللا شيعيگري و شيخيگري و علي

آميخته و يک گمراهي نوين پديد آورده اين مردم براي راهنمايي يا  اگر راستي را بخواهيد او اين گمراهيها را در هم. همه آنها سود جسته
ساخته و مردم را بسرش گرد  که برخاسته و آن آيه ها رابايا نمي شمارده و درباره پيغمبر اسالم چنين مي پنداشته  برانگيختگي مايه اي

همين را . در برابر قرآن کتابي پديد آورد و آيه هايي همچون آيه هاي او ببافد اينست براي خود نيز بيش از اين بايا نمي شمارده که. آورده
  !به خدايي نمي پذيريد؟  چرا مرا!...نمي آوريد؟» ايمان«اين است پياپي فشار مي آورد که چرا به من . شمارده بس مي

 
او نبرد با بت پرستي و کوشش به برانداختن آن  از ناآگاهي اين نمي دانسته که پيغمبر اسالم با يک مايه خدايي برخاست و راز کار

 .وگرنه از تنها آيه سرايي کاري پيش نرفتي و سودي برنخاستي. بود گمراهي و باز نمودن آميغهاي زندگاني مي
 در برابر ، اقدس را گذارده،معني که در برابر قرآن به اين.  شگفت اينست که بهاء در برابر شيعيگري به ماننده سازي پرداختهيک چيز

شيعيانست گور خود را   در برابر گنبدها که پرستشگاه، نماز و روزه را به رويه ديگري انداخته،آورده مکه خانه شيراز يا بغداد را پديد
از هرباره به آن . آنان دعاهاي درازي براي خواندن پديد آورده  همچون،ساخته» زيارتنامه« همچون شيعيان ،نيدهگردا» زيارتگاه«

  .بيفزايد به آن کوشيده که يک گمراهي نويني به گمراهيهاي کهن. همچون شيعيگري پديد آورد کوشيده که يک دستگاهي
 

يک . نمي شمارند» نشر تعاليم جمال مبارک«را جز  چاره دردهاي جهان. واهد گرفتبا اينحال بهائيان اميدمندند که دين بهاء جهان را خ
. »گفته اين سخنانيکه شما مي گوييد همه را جمال مبارک«: آيند و با من گفتگو کرده مي گويند چيز شگفت تر آنکه بارها ديده ام مي

خرد يا روان سخنان بسياري گفته و دربرابر فلسفه   من دربارهمثًال«: روزي به يکي گفتم. دروغ به اين بزرگي را بروي من مي گويند
چون پاسخي نمي » !...گفته؟ آيا بهاءاهللا در اين باره سخناني. معني خرد و روان بودن آنها را باز نموده ام مادي ايستاده با دليلهاي استوار

  .داشت به خاموشي گراييد
 

 :در اين باره ميگويد  در آغاز اقدسش،ه بروي خود گزارده يک کار بسيار زشت بهاءاهللا نام خداييست ک:سوم
في عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکل الخير و  ان اول ماکتب اهللا علي العباد عرفان مشرق و حيه و مطلع امره الذي کان مقام نفسه

  .او اني بکل االعمال الذي منع انه من اهل الضالل و
 

آورده ام و در آفريدن جهان و ) وحي(او فرهش   به بندگان خود بايا گردانيده شناختن منست که از سوينخست چيزيکه خدا«: مي گويد
 .»ام در گردانيدن آن جانشين خدا بوده

چهارده «چنانکه گفتم شيعيان . و شيخيگري ميبوده از اين جمله ها پيداست که آنچه بهاء را به اين بيشرمي واداشته نادانيهاي شيعيگري
آشکاره  شيخ احمد در اين باره يک گام ديگري برداشته. کارهاي جهان و ياوران خدا مي پندارند و بستگان ايشان را دست اندر» ممعصو

من يظهره «بهاء که به دعوي . کارها در دست ايشانست رشته همه. روزي را به مردم آنان ميدهند. جهان را امامان آفريده اند: مي گويد
من : بسته مي گويد اينست نام خدا بخود. بزرگي شناخته نخواسته از امامان َپس تر ماند و پست تر باشد ود را پيغمبربرخاسته و خ» اللهي

 .جانشين خدا در آفريدن جهان بوده ام



داشناسي چنانکه بارها گفته ايم داستان خ. دانسته  معني خدا و راز خداشناسي را نمي،اين نمونه ايست که چگونه از ناآگاهي و نافهمي
مي آيند و بي  مي بينيم آدميان به اين جهان بي اختيار.  ولي اين گردش از خود او نتواند بود،گردد آنست که ما مي بينيم اين جهان مي

ما را آنچه . »و آدميانرا به اين جهان آورنده و برنده اي مي باشد اين جهان را گرداننده اي هست«: اينها را ديده مي گوييم. اختيار ميروند
آن خدا که شما باور مي : بگويد پس چه اندازه خنکست که يکي از آن آدميان سر برآورده و. خدا خستوان باشيم اينست واداشته به هستي

  .داري منم
 

ن را انکار مي کرد بگويد من خدايم و اين جها چه اندازه خنکست که ميرزا حسينعلي درمانده که در تهران از ترس جان بابي بودن خود
برادرش زهر  بهاء که در ادرنه از دست ميرزا يحيي و پيروانش به تنگنا افتاده گاه مي خواست به چه اندازه خنکست که. را من آفريده ام

  .رشته کارهاي جهان در دست منست: کند و آواز برآورده بگويد ميخواند بيکبار آنها را فراموش» مباهله«خوراند و گاه پيروان او را به 
 

خدا ما را از «: جائيکه جعفر بن محمد بنشيند و بگويد ن دِر گزافگويي که در شيعيگري باز شده بود بايستي به اين نتيجه رسد؟ درآري آ
افسانه رويه فلسفي  شيعيان پروبال به آن داده مردگاني را ياوران خدا شناسند و شيخ احمدي برخاسته به اين  و،»آب و ِگل واالتري آفريده

بهاء هم برخيزد و با اين گستاخي خود را خدا نامد و در سراسر   جاي شگفت نبوده که،خواند» شوندهاي چهارگانه«ان را دهد و امام
  .خود سرايد» و ملکوت و قدرت و عنايت جبروت«اقدسش ستايش از 

 
 جل اسمائه ، رب اعلي،نقطه اولي «مثًال باب را .از چيزهاي شگفت لقبهائيست که بهائيان به سيد باب و به بهاء و عبدالبهاء مي دهند

و » الفداء  روحنا لعظمته، سراهللا االکرم،غصن اهللا االعظم«و عبدالبهاء را » جل ذکره االعلي ،جمال اقدس ابهي«و بهاء را » الحسني
  .رسانند اگر نيک نگريد همه اينها را به جايگاه خدايي مي. مانند اينها ياد مي کنند

 
چنانکه . نداشته و زورش جز به بافندگي نميرسيده راي پيغمبري خود دليلي نياورده و راستي آنست که دليلي ميرزا حسينعلي ب:چهارم

 .نياز نمي بود اين هم بايستي آيه سرايد و به دليل ديگري. سرودن آيه ها کار خود را پيش برده بود گفتيم در پندار او پيغمبر اسالم با
خواسته که کتابي با دليل نويسد در اين زمينه به دشواري  ر ميان بهائيان دانشمندي مي بوده و چنينولي ميرزا ابوالفضل گلپايگاني که د

  .نيافته  زيرا دليلي،افتاده
 

پيغمبر اسالم داستانهاي بسياري از اينگونه  شماردندي و از) معجزه(مسلمانان نشان راستگويي يک برانگيخته را کارهاي نتوانستني 
 ،انگشتان  آب روان گردانيدن از ميان، شتر درآوردن از سنگ، سخن گفتن با سوسمار،گردانيدن ماه از دو نيم. وشته اندساخته در کتابها ن

مردم مي ديدند که معجزه اي نمي تواند چنين داستانهايي  ولي از بهاء که هنوز زنده مي بود و. بازگردانيدن خورشيد پس از فرورفتنش
 .پرداخته يرزا ابوالفضل هوش خود را تيز گردانيده و به يک رشته سخنان نيمه راست و نيمه دروغم از اينرو: نتوانستندي نوشت

که اين گفته (خواسته اند ناتواني نموده و بيزاري جسته  به اين معني آيه هايي را از قرآن نشان داده که هر زمان که از پيغمبر نتوانستني
: برانگيخته باشد چهار چيز دليل راستگوئي يک: ه دليل تراشيهايي برخاسته و چنين گفتهدرباره بهاءاهللا ب سپس. )١٧()اش راست بوده

  . چهارم بر روي دعوي پايدار ماندن،)کردن نفوذ( سوم سخنش در مردم هناييدن ، دوم شريعت گزاردن،نخست دعوي کردن
 

زيرا دعوي را هرکس تواند کرد و . نتواند بود گيختهولي اين گفته ميرزا ابوالفضل راست نيست و اين چيزها نشان راستگويي يک بران
. تواند بود نخست دانسته نيست اگر در چند تن هنايد بس: هناييدن سخن يا به گفته خودشان نفوذ  اما. را هرکس تواند گذاشت» شريعتي«

ه شود که آيا مردم به او مي گروند و سخنانش ديرزماني بگذرد تا ديد بايد. آنگاه اين هناييدن و نهناييدن پس از ديرگاهي دانسته خواهد شد
با چه دليلي مردم او را  آيا!...  امروز دليلش چيست؟،کسيکه امروز برخاسته و خود را برانگيخته مي خواند. نه را مي پذيرند يا

 ...!بپذيرند؟
آنگاه اگر در .  بسر سخن خود پافشاري نمايددروغگو نيز  اين نيز به تنهايي دليل راستگويي نتواند بود زيرا آگاهي،آمديم بسر پايداري

. بيزاري جست زير باب بارها پشيماني نموده از دعويهاي خود. و بهاء هيچيکي راستگو نبوده اند برانگيختگي پايداري شرطست باب
 .ان دادرا رفت و خود را مسلمان نش» تقيه« آنگاه در عکا به شيوه. بهاء نيز در تهران بابي بودن خود را انکار کرد

اگرچه در اين نافهمي مسلمانان نيز . از چه راه شناسد اين نمونه اي از نافهمي بهائيان است که نمي دانند راست و دروغ يک برانگيخته را
 .با آنان همبازند

در . )١٨(ه ايمنشان راستگويي آنرا باز نمود در اين باره هم ما در جاي ديگري به سخن گشاده و درازي پرداخته معني برانگيختگي و
 .درگذريم اينجا بايد بکوتاهي نوشته

برانگيختگي . برانگيختگي نه چيزيست که دروغ بردارد .نشان راستگويي يک برانگيخته هم خود او و گفته ها و کرده هايش مي باشد
بيپايگي هريک  ا نبرد آغازد ويک برانگيخته بايد با همه گمراهيه. بافتن نيست که هرکسي تواند براي خوش خوردن و خوش خفتن و ياوه

 و راست و کج خرد است يک برانگيخته ،چون داور نيک و بد . و آنگاه يک شاهراهي براي زندگاني نشان دهد،از آنها را روشن گرداند
 .راست درآيد بايد هرچه مي گويد با خرد

اينست نشان راستگويي . افتاده رسوا خواهد شد کار و گرنه دروغگوئيش به آش،کسي اگر چنين بود راستگوست و کاري از پيش تواند برد
کوشش  زيرا گذشته از اينکه با هيچ گمراهي به. باب و بهاء جز دروغگوياني نبوده اند: گفت يک برانگيخته و به همين نشانست که بايد



.  سخنان پوچي گفته،ربيهاي غلط بافته ع،مهدي بودن کرده نپرداخته و هيچ نادانسته اي را دانسته نگردانيده اند آن يکي بيخردانه دعوي
 .است  که همه اينها از خرد دور، زيارتنامه ساخته،بافي هاي پوچ بسيار کرده  غلط،اين يکي الف خدايي زده

 نوشته هاي باب چندان بيخردانه. خود نشان داده اند نيز بيخرديهاي بسياري از) احکام: يا با گفته خودشان(باب و بهاء در قانونگذاري 
اما . از آنها سخن رانم  و من نياز نمي بينم در اينجا،اند که آنها را از ميان برند و از مردم پوشيده دارند است که چنانکه گفتيم ناچار شده
  :از بهاء يک نمونه ياد مي کنم

 
 :گفته يکي از نوشته هاي بهاء لوحيست که به نام احمد نامي نوشته و در آنجا چنين

اي احمد اين لوح را از : معني آنکه. قدقدرلقارئها اجرمأه شهيد  اللوح ثم اقرأه في ايامک و التکن من الصابرين فان اهللافاحفظ يا احمد هذا
  .زيرا خدا به خواننده آن مزد صد شهيد نوشته. آن را بخوان و نشکيب بر کن و در روزهايت

 
چنين کسي چون کارش سخت و . کشته شود) اسالمي در جنگهاي: وئيميا بهتر بگ(در زبان اسالم کسي را گفتندي که در راه خدا » شهيد«

 .داده  اسالم به او ارج نهاده و مزدهاي بزرگي در نزد خدا نويد،بزرگي از آن کار بدست آمدي خود جانباري مي بود و از آنسو نتيجه
مگر خواندن يک لوح چه ... خست بايد پرسيد چرا؟ن .هرکس يکبار اين لوح را بخواند خدا به او مزد صد شهيد خواهد داد: بهاء مي گويد

از کسي  آيا چنين سخني!... آن برمي آيد که چنين مزد بسيار بزرگي به خواننده آن داده مي شود؟ سختي مي دارد يا چه نتيجه بزرگي از
واندن يک لوحي مزد صد شهيد مردم توانند با خ حاليکه!... که به دعوي برانگيختگي برخاسته بوده نشان هوسبازي و بيخردي نيست؟

از بديها و  چه نياز دارند که!... بلندي يابند و چه نياز دارند که به کارهاي نيک ديگر پردازند؟ گيرند و در زندگاني آينده جايگاه بسيار
  ...!گناهها بپرهيزند؟

 
ولي بايد گفت آن . اند ارج بسياري مي گزارندشده  بهائيان به کسانيکه در جنگهاي بابيگري در ما زندران و زنجان و ديگر جاها کشته

بيشتر  زيرا بيچارگان پس از آنکه جنگها کرده و آدمها کشته و خود کشته شده اند يک شهيد. اند کسان فريب خورده و زيان بسيار برده
احمد خواند و هنگامي که پير هر روزي يکبار لوح  ولي فالن جوان خوشگذران بهائي. نبوده اند و مزد يک شهيد بيشتر نخواهند دريافت

  .خواهد يافت شود و بميرد مزد صد هزارها شهيد را
 

ولي يکروز هم هوس به . در برابر کارشان پردازد اين سخن از بهاء مانند آنست که کسي کارخانه اي برپا گرداند و به کارگران مزدهايي
 ن رباعي مرا از بر دارد و بيايد در جلو من بخواند مزد صدآگاهي دهد که هرکسي که اي سرش زده يک رباعي بسازد و به شاگردان

بجاي آنکه هشت ساعت با سختي بکوشند و مزد  زيرا کارگران. پيداست که اين آگهي دِر کارخانه را خواهد بست. کارگر به او خواهم داد
 ده مزد صد کارگر گرفته پي خوشيهاي خودنزد آقاي کارخانه دار رفته رباعي او را خوان يک کارگر بگيرند هر زمان که خواستند به

  .خواهند رفت
 

 آنها نيز جز از راه گزافگويي و ،نيز ماننده اين آنها«: مي گويم. »ماننده اين سخن در کيشهاي ديگر نيز هست«: مي دانم خواهند گفت
اگر !... گفته؟ ولي اينرا که گفته و بهر چه» هرکس به حسين بگريد بهشت به او بايا شود«: گفته شده مثًال در کيش شيعي. »بيخردي نبوده

همچنين ما نيک مي دانيم بهاء نيز فريب آنها را . گفته نشده شما نمي دانيد ما نيک مي دانيم که جز در راه پيشرفت آرزوهاي سياسي
  .ساخته اي برايشنمي داشته و نيک از بد نمي شناخته هرچه از ديگران ديده و خوش داشته ماننده  چون از خود چيزي. خورده

 
اندوهي گردد و اين لوح را بخواند خدا او را از سختي  در همان لوح احمد سوگند به خدا مي خورد که اگر کسي در سختي باشد و يا دچار

را من جهان  کسي که خود را خدا مي خوانده و مي گفته. شيعيان گفته» حديث کساء«اينرا به پيروي از  بي گمان. و از اندوه رها گرداند
بوده که بداند با خواندن لوح احمد يا حديث کساء کسي از سختي  آفريده و من مي گردانم اين اندازه از جهان و از آئين گردش آن آگاه نمي

  .بداند که چاره سختي يا اندوه را بايد از راهش کرد. نيايد يا از اندوه بيرون
 

مثًال در پيش مسلمانان دعاي . دعاهاي مسلمانان ساخته  که به پيروي از،اهائيستيک نمونه ديگر از ماننده سازي هاي بيخردانه بهاء دع
را در يکجا   دعايي که بيخردي و خداناشناسي و غلط بافي او،برابر آن يک دعاي بسيار درازي ساخته اين در. مي بوده» بک يا اهللا«

  :برخي از تکه هاي آنرا در پائين مي آوريم. نشان ميدهد
 
بک يا کاشف بک يا ناشف بک يا عاطف انت الکافي  . بک يا وفي بک يا بهي انت الکافي و انت الشافي و انت الباقي يا باقيبک يا علي«

بک يا تائب ... باقي بک يا جان بک يا جانان بک يا ايمان انت الکافي و انت الشافي و انت الباقي يا ...و انت الشافي و انت الباقي يا باقي
بان تحفظ حامل هذه الورقه المبارکه ... قاتل عشاق يا واهب فساق يا کافي يا... الکافي و انت الشافي و انت الباقي يا باقيبک يا زادب انت 

 .»فقير عليها ثم الذي يمرفي حول بيت التي هوفيها ثم اشف بها کل مريض و عليل و ثم الذي يلقي
گذارد در پايان چنين مي خواهد که با خود  صد نام چرند بر روي او ميمرد بيخرد پس از آنکه دويست بار به خدا سوگند مي دهد و 

 آن سوگندت که ميدهي و اين کارت که«به گفته عاميان ... از چه نگهدارد؟ چرا نگهدارد؟ ! نگهدارد،دارنده اين دعا در آن خانه باشد
 .» !ميفرمائي



کسيکه به دروغ خود را . که دروغ بردارد گي از خدا نه چيزيستبرانگيخت: در اينجاست که دوباره به سخن خود بازگشته مي گوئيم
برانگيخته  آيا براي اين چرند بافيها و بيخرديهاست که خدا. رسوا گردد و دروغش آشکار شود برانگيخته خواند و به کار برخيزد بدينسان

  ...!برمي انگيزد؟
 

هايش چنين پيداست که پيدايش او در آينده دوري خواستي  هللا کرده از گفته چنانکه گفتيم باب که در نوشته هاي خود ياد من يظهره ا:پنجم
شريعتش روان خواهد بود   اميد ميداشته که سالها دين او برپا و،بسيار ديني بنياد نهاده و شريعتي گزارده بود باب که با رنج و گزند. بود

مانکه باب کشته گرديد کساني به دعوي من يظهره اللهي برخاستند و ه ولي ديده شد که. و پادشاهان از ميان پيروان او خواهند برخاست
 .از ميان برد حسينعلي برخاسته به همان دعوي بنياد بهائيگري گذاشت و دين و آئين باب را به يکبار سرانجام ميرزا

سوي خدا مي بوده و آن شريعت را سيد باب از  اگر!... اکنون جاي پرسش است که در يکزمان به دو دين و دو شريعت چه نياز مي بوده؟
بنياد  چرا بايستي ديني و شريعتي از نو!... نگذشته و هنوز روان نشده نابود گردانيده شود؟ با دستور خدا گزارده چرا بايستي چند سال

  .اين يکي از ايرادهاي بزرگيست که به بهائيان توان گرفت!... يابد؟
 

شيعيان . در ميان مسلمانان رواج يافته بود» مهديگري« افسانه بيپايي بنام. تاريخچه نوشته ايمدر اين باره راستي همانست که ما در بخش 
احمد احسايي پيدا شده و  يک شيخ. پنداري خود بسته اند و هزار سال شب و روز بيرون آمدن او را بيوسيده اند آنرا گرفته به امام ناپيداي

 .هورقليا رفته ولي گوهر او در کالبد مرد ديگري پيدا خواهد شد م ناپيدا به جهانآن اما«: به آن رنگ ديگري داده و چنين گفته
و به گفته عاميان اين » آن امام بسيار نزديکست پيدايش«: يک سيد کاظم رشتي به جاي او نشسته و دنباله سخن او را گرفته چنين گفته

زماني افتاده   هوشمندي از اين سخنان به تکان آمده و به آرزوي اماميک سيد علي محمد جوان. دميده سخن را بسر ناگزارده و به همه جا
از . پي چنان آوازي ميگرديده اند آنرا شنيده بسرش گرد آمده اند شاگردان سيد کاظم که گوشها تيز کرده. و اينست در شيراز آواز برآورده

ولي دولت فرصت . آمده اند د از شنيدن اين داستان به تکانسال شبان و روزان چشم به راه امام زمان دوخته بودن آنسو مردم که هزار
چيست و او را گاهي در شيراز و اسپهان و گاهي در آذربايجان از مردم  نداده تا دانسته شود سيد علي محمد چگونه کسيست و سخنانش

فيروزيهايي که در حديثها به امام زمان  ه اميدکار دولت به تکان مردم افزوده و پيروان باب کوشش بيشتر گردانيده اند و ب اين. دور داشته
 در ميانه خونها ريخته شده و دشمني سختي پديد آمده و. پرداخته با دولت جنگ کرده اند  به دسته بندي،و ياران او نويد داده شده بود

 بازماندگان گريخته و از ايران ،انديگر پيروانش بابيان پس از چند سال جانفشاني زبون دولت گرديده پس از کشته شدن سيد علي محمد و
نمي ديده  گروهي بي سر و سامان که از مسلماني بيرون آمده و در بابيگري راه روشني در پيش رو .بيرون رفته در بغداد گرد آمده اند

يران دولت يا مردم به هر که از اينسو در ا. پيکار مي داشته اند  با مسلمانان هميشه،اند با يکديگر به کشاکش پرداخته خونها مي ريخته اند
پناهگاه بابيان مي بود کاري از  ميرزا يحيي ازل که جانشين باب و. برده اند آسوده نگذارده چه بسا مي کشته اند گمان بابي بودن مي

  .نوشته هايي که از باب مانده بود گرهي از کار نمي گشوده. توانسته دستش بر نيامده چاره اي به اين نابسامانيها نمي
 

يظهره « بهتر دانسته که آوازي برآورد و بنام ،ميشد  ميرزا حسينعلي که خود يکي از سران آنها شمرده،در چنين هنگام آشفتگِي بابيان
و از دشمني که  پردازد که هم دستگاهي براي خود و خاندانش درچيند و هم ساماني به کارهاي بابيان دهد که راهش باز ميبود بکار» اهللا

به همين آهنگ به کار پرداخته و بيش از همه به نابود گردانيدن . گرداند ن و ايرانيان پديد آمده بود بکاهد و فشار و سختي را کمترميان آنا
 .دولت و توده ايران در آشتي کوبيده نيز آتش کينه را در دلهاي بابيان فرو نشانده و با. که مايه رسوايي مي بود کوشيده نوشته هاي باب

تاريخ به داوري پردازيم گمراهيها چون حلقه هاي زنجير  اگر از راه. يده بابيگري نگريم بهاء به بابيان نيکي کرده که بدي نکردهاگر از د
ميوه شيعيگري   و شيخيگري، و بابيگري ميوه شيخيگري،ما در پيش گفته ايم که بهائيگري ميوه بابيگري .بهم پيوسته تا به اينجا رسيده

 .آميغهاست ايراد ما از ديده. ها ايرادي به بهاء نيستاز اين راه. است
اگر راستست پس چه شده ده و اند سال نگذشته  ...آيا راست است که باب مهدي مي بوده و آن دين و شريعت را با دستور خدا گزارده؟

ميان  شده که دين و شريعت باب را ازچه !... برخاسته و دين و شريعت ديگري بنياد نهاده؟ بهاء که به گفته خود خداي کوچکي مي بوده
  !برده؟

 
يک پيغمبري که برخاسته چرا بايد ديگري نيز ... چيست؟ شوند آنکه برانگيختگان يکي پس از ديگري آمده«: شما اگر از بهائيان بپرسيد

شريعتي مطابق   برخيزد وچون هر زمان مقتضاي ديگري دارد بايد در هر زمان يکي از مظاهر امراهللا« :پاسخ خواهند داد... برخيزد؟
ولي در سيزده سال که از کشته شدن باب .  پذيرفتيم،نادرست  درست،اين سخنان را. بسيار نيک«: مي گوييم. »مقتضيات زمان بگزارد

ن نيامده که  و بيرون)١٩(آيا شريعت باب هنوز تا پايان گزارده نشده! درخواستهاي زمان ديگر شده؟ تا برخاستن بهاء گذشته آيا
 » !آيا چنين سخني را توان پذيرفت؟!... گرديده؟

! بنياد گزارد چه نيازي به سيد باب و برخاستنش ميبوده؟ اگر خدا خواسته بود که اين برخيزد و دين. بهاء دو سال بزرگتر از باب ميبوده
 !نشده؟ چرا نخست خود اين برانگيخته

ما که «: مثًال چون در ميمانند چنين مي گويند. بودي ي خيزند که اگر نگفتندي بهتربهائيان در برابر اين ايراد درمانده به پاسخهائي برم
خود پيداست که از  دليلي در ميان نيست و. هنوز دانسته نشده که اينها از سوي خدا بوده: بايد پاسخ داد »نمي توانيم به خدا ايراد گيريم

 .که دو برانگيخته دين گزار در ميان زمان باشند گاه نبودهسوي خدا نيست زيرا آئين خدا در اينباره روشن است و هيچ
مسيح بود نقطه اولي نيز مبشر جمال مبارک  چنانکه يحيي پيغمبر مبشر. هر پيغمبر بزرگي بايد پيش از او مبشري باشد«: ميگويند
 در اينباره تنها داستان. آشکار مي باشدبلکه دروغ بودنش . مژده رساني باشد بي دليلست اينکه پيش از هر برانگيخته«: ميگويم. »بوده



 نه آنکه خود را برانگيخته اي نمايد ،مژده رساند هرچه هست مژده رسان بايد تنها. يحيي با عيسي هست که آنهم ارجي از تاريخ نميدارد
خود  يان و ديگران ميبودهکه سيد باب دعوي مهديگري ميداشت و مهدي بدانسان که پنداشته شيع آنگاه ما نيک ميدانيم. و ديني گزارد

 .»جداگانه برانگيخته وااليي شمرده ميشده
آري باب . عنوان مژده رساني از باب بسيار دور است .بهرحال همان باب ديني بنياد نهاده و شريعتي گزارده که کار بزرگش اينها بوده

به پاس « :را پاک شمرده ميگويد» مني«را همان باب زي. گفته براي زمان بسيار دورتري مي بوده که باب» من يظهره اللهي«گاهي نام 
  .»کرده با بهاء سازشي نميداشته من يظهره اللهي که باب ياد. من يظهره اهللا است که از آب ناپاکي پديد نيايد

 
مار خواهد رفت مي ماند که پزشکي که بر سر بي اين گفته شما که باب را مژده رسان پيدايش بهاء مي شماريد بدان: روزي به يکي گفتم

خوراند  و آن نوکر بسر بيمار رفته خود را پزشک نامد و بکار درمان پرداخته به بيمار دواها ،نوکرش را از پيش فرستد که آگاهي رساند
آيا چنين کاري . شمارد و درمان را از سر آغازد  و در گرماگرم اين کار خود پزشک رسيده همه آنها را بيهوده،و دستور حجامت دهد

  !ور از خرد نخواهد بود؟د
 

» نقطه اولي که نام نبي بر روي خود نگذاشت؟« :شگفت تر آنکه روزي يک مبلغ بهائي با من سخن ميگفت و به اين ايراد چنين پاسخ داد
. تهران مي آمديم هيکي از آشنايانم ميگويد سوار اتومبيل مي بوديم و از تبريز ب: داستاني ياد کنم اين پاسخ مرا ناچار ميگرداند که«: گفتم

در پشت سرما تير تلگرافست و اتومبيل که پس ميزند به آن تير  من نگاه مي کردم ديدم. ميان راه در يکجا اتومبيل ناچار شد پس بزند
همچنان رفت و با  باز گوش نداد و. چون گوش نداد دوباره گفتم» پشت سر تير تلگراف هست«: بود که گفتم اين. آهنين خواهد خورد

من که دو بار صدا کردم : من زبان به نکوهش گشاده گفتم. رسيد ختي به آن تير خورد که هم ما رنجي يافتيم و هم به اتومبيل آسيبيس
  .»از اين پاسخ همگي خنديديم. تو که نگفتي هوپ: گفت!... گوش ندادي؟ پشت سر تير تلگرافست چرا

 
 :است اين از چند راه جاي ايراد. است يک ايراد بزرگ ديگر عربي گوئيهاي باب و بهاء :ششم
چنين ميدانسته اند که تنها دليل پيغمبر اسالم . بود جز عربي نتواند) وحي(اينان از کوتاه بيني چنين ميدانسته اند که زبان فرهش : نخست

تا توانند ماننده سازي  ه کوشيده اند کهاينست به عربي گويي پرداخته آنگا. نيز بايد ماننده آنرا پديد آورند  اينان،براستگوئيش قرآن ميبوده
انه الهو الغفور  «،»لو انتم تعلمون«: اينست همچون قرآن پياپي آورده. سازد بويژه بهاء که خواسته درست ماننده آيه هاي قرآن را. کنند

 .و مانند اينها» انه لهوالباقي الکافي الغفور الرحيم» ،«الکريم
. پاسخهايي که در اين باره داده اند در پيش آورده ايم  نيک نمي دانسته و جمله هاي غلط آوردند وباب و بهاء هردوشان عربي را: دوم

نوشته هاي او را  اما بهاء چنانکه نوشته اند برخي از يارانش. ميباشد و در بسيار جاها درخور فهم نيست نوشته هاي باب بسيار غلط
از آنکه جمله هايش خنک و عاميانه ميباشد و ناشيگري از هر  گذشته. لط بسيار استبا اينحال در آنها نيز غ. درست مي گردانيده اند

 .است سوي آن پيدا
همان . از نوشته هاي او را بعنوان نمونه مي آورم اينست يک جمله. ميدانم بهائيان اين را به گردن نخواهند گرفت و دليل خواهند خواست

تغن  هذه ورقه الفردوس«:  هربار خواندنش مزد صد شهيد نويد داده جمله نخست او اينستو براي لوح احمد که آنرا شاهکار خود شمرده
ميخواند برروي شاخه هاي درخت کنار باز ماندن  اين برگ بهشت است و آواز«: معني آنکه. »علي افنان سدره البقاء بالحان قدس مليح

 .»قدس بقاء با آهنگهاي نمکدار پاکي
بايستي ) ٢؛ »تغني«: است بايستي بگويد» خواندن آواز«اگر به معني » تغن«) ١: ست که يکايک ميشمارمدر اين يک جمله غلطهائي ه

غلط  در اين واژه دو. »المليحه«: است بايستي بگويد» الحان«اگر صفت » مليح«) ٣؛ »القدس« الف و الم آورد و بگويد» قدس«به سر 
 .کرده  مؤنث ياد،ديگري آنکه بجاي مذکر. آورده »نکره «،»معرفه«يکي آنکه بجاي : رخ داده

» سدر«از اين گذشته . ها خواند نه برگ آن بلبلست که برروي شاخه!... از آنسوي خواندن برگ برروي شاخه ها چه معني ميدارد؟
متر شناخته و اينکه در قرآن نامش آمده بهر آنست که درخت ديگري در عربستان ک درخت کنار در عربستان و جاهاي بي آب پيدا شود

. تنها اين يکي نيست!... آن ميبوده؟ در ايران که اينهمه درختهاي گوناگون مي باشد و کمتر کسي درخت کنار را ديده چه جاي .ميبوده
 .بيشتر جمله هايش از اينگونه است

. »ارک ايقانست که به فارسي نوشتهکتاب اصلي جمال مب« :مثًال ميگويند. در اينجا بهائيان پاسخهائي ميدهند که اگر ندادندي بهتر بودي
ميشمارند اقدس ميباشد  کتاب ارجدار او که با قرآن برابر. بهاءاهللا پيش از دعوي من يظهره اللهي نوشته ايقان را. درحاليکه اين دروغست
اما . سر به عربيستنوشته تفسير سوره کوثر است که آن نيز سرا همچنين باب کتاب نخستش که در برابر قرآن. که سراسر به عربيست

 .و فارسي هردو نوشته ولي عربيش بيشتر ميباشد بيان اگرچه آنرا به عربي
. هريکي ميخواسته در برابر قرآن ماننده سازي کند بهرحال اين بي گمانست که باب و بهاء زبان فرهش را جز عربي نمي شناخته اند و

ميدانسته اند و به  اينکه گاهي فارسي نيز نوشته اند از اينروست که فارسي. ه استرا نيز به عربي ساخت بهاءاهللا نماز و دعا و زيارت نامه
سالها در استانبول و ادرنه در ميان ترکها زيسته و ترکي ياد گرفته بوده  چنانکه پسر بهاء عبدالبهاء چون. هوس نوشتن با آن افتاده اند

خوانده و انگليسي خوب ميداند  نوه او شوقي افندي چون در انگليس درس. نوشته) که بسيار خنکست(گاهي هم لوحهاي ترکي  هوسبازانه
 .گاهي به انگليسي چيزهايي نيز بيرون ميدهد

مسيونرهاي مسيحي بنام هاشم شامي به قرآن چند ايرادي گرفته  يکي از. »به قرآن نيز ايراد گرفتند«: گاهي نيز بهائيان چنين پاسخ ميدهند
نگرفت درجاي خود که  قرآن در حجاز در ميان عرب پديد آمد و کسي به آن ايرادي: بايد گفت. ن گرديدهاينا و آن دستاويزي در دست

هزار سال يک مسيونر مزدور مسيحي چند ايرادي به آن گرفته  اگر پس از. همگي از استواري و شيوايي جمله هاي آن در شگفت شدند



از آنست که جمله  مي به سراسر قرآن بيش از پنج يا شش ايراد نگرفته و اين جزآنگاه هاشم شا! توان نهاد؟ پيداست که چه ارجي به آن
 .شمرد هاي بيان سراپا غلطست و به اقدس نيز در هر صفحه اي چند غلطي توان
يا اين بدان نمي آ!... غلطهاي آشکار بيان و اقدس چشم بپوشيم؟ پس از همه اينها اگر به قرآن ايراد گرفته اند آيا اين دليل آن است که ما از

 و چنين خواهد که ،نهادند به فالن آدمي نيز نام دزدي يا آدمکشي: دزدي يا آدمکشي به دادگاه کشيده اند بگويد ماند که کسي را که بنام
دهيد  ن ايرادها پاسخشما هم بايد به اي. قرآن ايراد گرفته اند بايد قرآنيان پاسخ دهند اگر به!... بهمين بهانه خود را پاک و بيگناه نشان دهد؟

 .بيمايه مي بوده اند  ديگر پافشاري بيجا ننموده بپذيريد که باب و بهاء بسيار،و اگر نمي توانيد داد
اين نافهميدن و يا خود را «: ميگويم» !...گردانيد؟ شما ميخواهيد يک مبعوث الهي را تابع اقوال سيبويه«: گاهي نيز کساني پاسخ ميدهند

هرکسي که با آن  گفتگو از اينست که هر زباني از روي قاعده هايي ميگردد که. سيبويه و اخفش نميداريم  ما گفتگو از.بنافهمي زدن است
اينکه کسي به هيچ قاعده اي پا بستگي ننمايد . هاي ديگري را پديد آورد  و يا خودش قاعده،زبان ميگويد يا مينويسد بايد پيروي از آنها کند

 .» و چنان کسي را جز کودن نتوان ناميد،سرائيستپريشان آن غلط گويي و
 زيرا چندان ،نتيجه تهيدستي و درماندگي آنان ميبوده اينکه باب و بهاء به عربي پرداخته اند بيش از همه«: يکي از آشنايان چنين ميگويد

بوده که  ا عربي در آنروز ارجمند ميزير. با اين تهيدستي عربي بکارشان بيشتر ميخورده تا فارسي سخني براي گفتن نميداشته اند و
آنگاه در عربي ميدان بافندگي گشاده تر مي بوده و باب و بهاء  .هرچه با آن زبان گفته ميشده مردم فهميده و نافهميده ارج ميگزارده اند

فارسي اينها توانستي بود و  در. دو کلمه هايي را از قرآن و از حديثها بگيرند و درکلمه هايي از خودشان بهم بافن ميتوانسته اند جمله ها
 .»مشتشان زود باز ميشده

و من اينک . فارسي بدنما تر درآمده تا در عربي اين سخن در خور پذيرفتن است و يک دليل به راستي آن اينست که گفته هاي بهاء در
 .پائين مي آورم نمونه اي را از فارسي نويسيهاي او در

درکوچه تزوير مرو از خدا بترس و از مال   مباش کافر باش و ماکر مباش در ميخانه ساکن شو واي بگم اصحاب نار باش و اهل ريا«
سايه تحت الخنک ماواي مگير اينست آوازهاي ني قدسي و نغمات بلبل فردوسي که  مترس سر بده و دل مده زير سنگ قرار گير و در

 .»فاني را بملک باقي کشد د و نور الهي بخشد و بحرفي عالمفاني را جاني بخشد و جسم ترابي را روان روح مسيحي ده حسدهاي
 .است اين سخنان که گويا به زني نوشته شده نيک انديشيد که تا چه اندازه خنک و بي معني

شگفت . کيشيست که با خرد بسيار ناسازگار ميباشد. شده کوتاه سخن آنکه کيشيست ساخته. اينهاست ايرادهايي که ما به کيش بهايي ميداريم
ولي از آنسو هر  .ما پاسخي نميتوانند داد و تنها چاره را در آن مي بينند که نوشته هاي ما را نخوانند است که بهائيان به اين ايرادهاي

افندي دستور فرستاده که بهائيان به روستاها و شهرهاي کوچک  شوقي. کند» تبليغ«يکي از ايشان هرکجا که بنشيند و هر که يابد بايد 
روستائيان افتند و با سخنان  اينجا پاسخي به ما نمي توانند داد و در آنجا ميخواهند بجان. رواج کيش بهايي کوشند د و در ميان مردم بهرون

  .پوچ ناآسوده شان گردانند
 

 صدسال از آغاز چون. بدينسان خود را فريب ميدهند .شگفت تر آنکه به خود نويد ميدهند که کيشي به اين سستي جهانگير خواهد گرديد
 .»براي سختيها مي بوده و صده نويني که آغاز ميشود براي فيروزيهاست اين صده«: کارشان گذشته مي گويند

اينها . »چاره عالم پذيرفتن دين جمال مبارکست جمال مبارک جنگ را حرام گردانيده. جمال مبارک فرموده دينها يکي شود«: ميگويند
  .ندناز چيزهائيست که به آنها مي

 
بايستد و بگويد اينجا بايد باغ سبز و خّرمي  اين سخنان جمال مبارک به آن ميماند که کسي به روي ويرانه اي«: روزي به يکي گفتم

هزارها کسان  اينکه دينها يکي گردد آرزوئيست که. بيماري نشيند و به او بگويد بيماري حرام است يا بدان مي ماند که کسي بر سر. گردد
چنين انگاريد که شما سران آنها را . در ايران چهارده کيش هست اکنون!... آيا تنها با گفتن انجام گيرد؟!... ولي راهش چيست؟. دداشته ان

نمود و پيشنهادتان را خواهند  بيگمان همگي خوشنودي خواهند. آورده ايد و با آنان مي گوئيد بايد دينها يکي گردد خوانده انجمني پديد
. سّني خواهد گفت همگي سّني باشيد. خواهد گفت بيائيد همگي شيعي گرديد ون نوبت به برگزيدن يک ديني رسد شيعيولي چ. پذيرفت

خود را پيش کشيده  هريکي کيش. زردشتي سخن از زردشت و ايران باستان خواهد راند. خود را پيش خواهد کشيد علي اللهي کيش
راست و استوار و کيشهاي ديگران را کج و بي پا مي  از آنان کيش خود راچه راستي آنست که هريکي . کشاکش خواهد درگرفت

  .»شناسد
 

. »پس از جنگ بايد همه دينها يکي باشد«: گويد اين وزير خارجه مي. ماننده سخن بهاء را ما امروز از وزير خارجه آمريکا مي شنويم
 ، زر و سيم فراوان اندوخته، پول بسيار ميدارد،نيرومند استراستست دولت آمريکا بسيار  .ولي اينهم يک آرزوي بيجايي بيش نيست

 .ماشين نتواند بود  چيزي که هست يکي شدن دينها با نيرو و پول و زر و سيم و،ماشينهاي بسيار ميسازد
 گوناگوني که در يکسو بيپايي اين دينها و کيشهاي اين کار يک راه بيشتر نداشته و آن اينکه از يکسو معني راست دين روشن گردد و از

بيشتر از اين سخن  و ما چون اين کار را به انجام رسانيده ايم در اينجا! راهي تاريکي در ميان نباشد  که از هيچ،جانست باز نموده شود
 .ديگر کتابهاي ما را بخوانند و» ورجاوند بنياد«کسانيکه مي خواهند اين را نيک دانند . نمي رانيم

به کدام يکي از کيشهاي !... راست را بنياد گزارده؟ کدام دين!... آيا بهاء در اين باره چه کاري کرده؟. هااين بود راه يکي شدن دين
آنست که خود يک  نه!... که او از همان کيشهاي بيپا سودجسته و گفته هايش را بروي آنها بنياد نهاده؟ آيا نه آنست!... گوناگون پرداخت؟

 ...!کيش بيپاي ديگري پديد آورده؟



آيا با تنها حرام گردانيدن جلو !... چاره چيست؟  ولي،بدي اين جنگها را هر باخردي ميداند: درباره جنگ نيز همين سخن را بايد گفت
 ...!شد؟ جنگها گرفته خواهد

 شما از اين جستار »جمال مبارک«!... راه تواند بود؟ اين يک جستار بزرگيست که آيا آدميان نيکي پذيرند يا نه؟ آنگاه نيکي آنان از چه
 .ناشيانه گزافه هايي سروده به يکبار ناآگاه مي بوده و

 ، و خردها نيرومند گردد،آميغهاي زندگي را نيک دريابند  و آن اينکه،راه نيکيشان نيز يکي بيشتر نيست. آدميان نيکي پذيرند: ما ميگوئيم
يا برانگيخته اي  از اينروست که يک راهنما. کي آدميان و جز اين نيستاينست راه ني. ديده بيناتري نگرد و هرکس به جهان و زندگاني با

تکان آورد و با گمراهيها و نادانيها که مايه پستي خردها است به نبرد  که برخاسته بايد آميغهاي زندگاني را روشن گرداند و خردها را به
 و گرنه تنها ،)يا تواند کاست( و کشاکشهاي بيجا جلو تواند گرفتکارهاست که جهانيان را چند گامي پيش برده از جنگها  از اين. پردازد

 .بود هيچ سودي نتواند» جنگ نکنيد«از گفتن اينکه 
بدتر از جنگست که مردمي مردگان هيچ کاره اي  اين. بديهاي بدتري مي بوده و مي باشد. از اينها گذشته بدي در جهان تنها جنگ نيست

که  بدتر از جنگست. گورهان آنان گنبدها افرازند و از صدها فرسنگ راه به زيارت آنها روند  رويدانند و بر را گردانندگان جهان
بدتر از جنگست که گروهي بنام درويشي به کار . خواهند »دعا«مردمي از آئين گردش جهان ناآگاه باشند و به گرفتاريهاي خود چاره از 

جنگست که از ميان  بدتر از. ن هاي درست و گردن کلفت به گدايي و مفتخوري پردازندخوار دارند و با ت و پيشه اي نپردازند و جهان را
اين نادانيها و مانندهاي . مردم را به تنبلي و به سستي وادارند مردمي شاعران به ياوه گويي برخيزند و آشکاره سخن از جبريگري زده

پردازد و مردم را از گمراهي  شما اين فهم و دانش نداشته که به اينها» جمال مبارک«کشورهاي شرقي رواج ميداشته و  اينها در ايران و
. گردانيده بجاي برانداختن گنبدها خود چند گنبدي بلند. خود نادانيهايي به آنها افزوده  بماند که،بهاء به اين نادانيها نپرداخته. بيرون آورد

 .ادهد بجاي نابود گردانيدن دعاها خود دعاهايي ساخته و بدست مردم
چندان پست انديشه و نافهم باشند که به چنان  اين بدترين بديهاست که مرد درمانده اي همچون بهاء به دعوي خدايي برخيزد و يکدسته

 .دعوايي گردن گزارند
 اگر آن بودي که بهاء. به اين گمراهيها و ناداني هاست آنچه شرقيان را به خواري و پستي کشانيده و به زير يوغ غربيان انداخته پا بستگي

از حرام کردن جنگ و  نه آنکه اينها را همه بگزارد و چند سخني پادرهوا. اينها پردازد و نبرد سختي آغازد نيکي جهان خواهد بايستي به
 .دستور دادن به يکي شدن دينها سرايد و گردن فرازد

گفتيم راهنمايي که ميخواهد جهان نيک گردد بايد   و چنانکه،آنچه جلو مردمان را از جنگ و از ديگر بديها تواند گرفت خردهاي ايشانست
اين همان  .کوشيده که خردها را در پيروان خود بُکشد و آنانرا هرچه نافهمتر و نادانتر گرداند بهاء. به توانا گردانيدن خردها کوشد

همان مرديست که سيزده سال پس از باب . يدغلط نويس مرديست که عربي را غلط مي نويسد و مي گويد به من ايراد نگيريد و شما نيز
 .نگيريد من نيز فرستاده خدايم و شما در اين باره هيچ نينديشيد و ايرادي. بود برخاسته ميگويد او فرستاده خدا مي

ه مردمان مي در جايي ک!... دست از جنگ بردارند؟ آنگاه آيا باور کردني است که جهانيان به کيش بهاء گروند و گفته او را بکار بسته
آيا شدنيست  گوييهاي خود همگي را به خود مي خندانيده و با چنين درماندگي دعوي خدايي نيز ميکرده بينند او با غلط نويسيها و وارونه

 ...!گذارند؟ که او را راهنمايي شناسد و به پاس گفته او جنگ و کشاکش را کنار
از ايشان بنام دکتر فرهنگ نامه اي به من نوشته  يکي. ر اروپا و آمريکا مي گويندآري بهائيان دروغهاي بسياري از پيشرفت بهائيگري د

ارجي   ولي آيا به اين سخنان،»پرچم يا بهاءاالبهي در نهايت عظمت و جبروت به اهتزار است در بيشتر از چهل اقليم«: و چنين گفته
همچون شيعيان و صوفيان دروغ را در راه کيش  .به دروغگوئيستيکي از ايرادهاي ما به بهائيان همين گستاخيشان !... توان گذاشت؟

 .سرتاپا به دروغ آلوده اند خود سزا مي شمارند و تاريخ خود را از
نمي دانيم از دروغ به اين آشکاري چه هوده اي مي !... است؟ به اهتزار» پرچم يا بهاءاالبهي«ما نمي دانيم آن کدام اقليم است که در آنجا 

دروغهاي خود جايي نشان  امام پنداري خود و فرمانروايي پنداري او جابلقاه و جابلسايي ساخته بودند و براي يعيان باري برايش! خواهند؟
 .بيجايي را به زبان مي رانند اينان به آن نيز نيازي نمي بينند و دروغهاي به اين. ميدادند

عبدالبهاء تا زنده مي بودند در عکا در ميان مسلمانان   خود بهاء و پسرشاين يک نمونه از خواري کيش بهائي و از ناهنايندگي آنست که
بهاء از اينسو  بدبخت. کمابيش در آنجا زيسته و اين اندازه نتوانسته بودند کيش خود را آشکار گردانند شصت سال. مي زيستند» تقيه«با 

. ناچار مي بود از ترس مسلمانان به روزه و نماز مسلماني پردازد در نوشته هاي خود به بهائيان ايران و هند خدايي ميفروخت و از آنسو
 .به چنين کيش قاچاق و خواري اميد جهانگيري مي بندند. ناچاري را ميداشت عبدالبهاء نيز همين

ويه اي و سيد  از مالحسين بشر،انبوهي از ماليان يک چيز ديگري که بهائيان به آن بسيار مي نازند اينست که در آغاز پيدايش سيد باب
 مالمحمدعلي زنجاني و سيدجواد کرباليي و ديگران به او گرويده در راهش به کوشش و يحيي دارابي و مالمحمدعلي بارفروشي و

شده دليرانه با دولت به جنگ برخاسته اند و  همچنين مردم به تکان سختي آمده و بسر مالحسين و ديگران فراهم. جانفشاني برخاسته اند
 ،نگرويدندي  راست نبودي آن همه ماليان به او،اگر دعوي باب: مي خواهند بگويند. باخته اند  ايشان کشته شده در اين راه سرانبوهي از

را سرمايه اي ) شهدا: يا بگفته خودشان(بهائيان اين کشته شدگان   از آنسو، آن همه جانبازيها رخ ندادي،آنهمه تکان در مردم پديد نيامدي
  .پندارند براي کيششان مي

 
 .» ...!برميداريم؟ آيا از اين دين دست. ما اينقدر شهدا داده ايم«: بارها شنيده شده چنين ميگويند

چيزهائيست که چشمهاي اروپائيان را به سوي   اين يکي از،راستي هم آنست که شور و خروش بابيان در آغاز کار شگفت آور ميبوده
 در ١٢۶٨کشتار سال . شهر زنجان و قصه نيريز هر يکي داستان شگفت ديگري مي بوده  جنگهاي قلعه طبرسي و،آنان بازگردانيده

. داده اند شگفت تر از همه افتاده و مردانگي هاي خونسردانه اي که حاجي سليمانخان و ديگران در برابر شکنجه و مرگ نشان تهران



 نزديک ديده و شنيده و درکتاب خود نوشته و همان شوند شناختگياين داستان را از  ،چنانکه گفتيم کنت گوبينو سفير فرانسه در تهران
 .بابيان در اروپا شده است

ولي اين نازش و دليل شماري . بنياد آن مي شمارند بهائيان به اين بسيار مي نازند و يک دليل استواري به بزرگي کيش خود و استواري
هايش آگاه نشده  اگر ما سيد باب را نشناخته و از گفته. اي او آگاه نشده بوديمينشناخته و از گفته ه هنگامي بجا بودي که ما سيد باب را

دعوي خود نشان ندادي و سخنان گيرايي نگفتي آن همه به او  اگر باب دليلها به: بوديمي جا داشتي که با خود انديشيده چنين گوئيم
که از سيد باب هرچه  ما نيک ميدانيم. شناخته و از گفته هايش آگاهيمولي ما سيد باب را . مردم پديد نيامدي نگرويدندي و آنهمه تکان در

نام من علي محمد از روي حساب «: دعوي خود دليل آورده و ميگفته چندان تهيدست مي بوده که به. مي پرسيده اند پاسخي نمي توانسته
چوبش ميزده اند و او در  به فلکش مي بسته اند وگفته هايش چندان خنک و خود چندان خوار مي بوده که . »باشد ابجد با رب يکي مي

نوشته هاي باب چندان چرند و بي معنيست که بهاءاهللا ناچار . ميگفته »نفهميدم«و » غلط کردم«زير چوب بيزاري از دعوي مي جسته و 
 .گردانند آنها را گرد آورند و از ميان بردارند و زبان ايرادگيران را کوتاه شده و دستور داده

آيا نبايد بگوئيم آن ! نيامدندي و ماليان به او نگرويدندي؟ اينحال آيا باز جا دارد که ما بگوئيم اگر در باب چيزي نبودي مردم به تکانبا 
  !ماليان انگيزه ديگري ميداشته؟ تکان مردم و گرويدن

 
به اين معني که ماليي در مشهد در کتابي . م گرديدبنا مانند اين داستان آنکه ده سال پيش در يکي از ديه هاي نزديک اسپهان امامزاده اي

اسپهان با تلگراف   و اينرا به يکي از ماليان،امام رضا در فالن ديه اسپهان مرده و بخاک سپرده شده خوانده بود که يکي از خواهران
 و در آن ديه نيز يکي مي بود همان را ديه ها را امامزاده اي هست  و اين مال به آن ديه رفته و چون در ايران بيشتر،آگاهي داده بود

را شنيده و به تکان آمده و   و مردم اين،»قبر خواهر امام رضا در فالن ديه پيدا شده« آوازه انداخته بود که ،دروغ  و راست يا،گرفته
ينرو يکي از گاراژها از ا. روزانه صدها کساني مي رفتند و برمي گشتند مرد و زن و بزرگ و کوچک رو به آن ديه آورده بودند که

برخاسته چراغها آويخته و زيارتنامه اي  راني ميانه اسپهان و آن ديه راه انداخته و از اينسو سيدي يا ماليي به گورداري سرويس اتومبيل
 رکسي که به و چون ميگفت گنبدي نيکوتر پديد خواهد آورد چنين نهاده بود که ه،گرفت  که از آيندگان و روندگان پولها مي،ساخته بود

 .برد اين بود در اتوبوس هرکسي چندتا آجري همراه مي. زيارت مي آيد چند تا آجري همراه آورد
گوري و گنبدي . به تماشا رفتيم) عليرضاي بختياري شادروان(در آنسال من به اسپهان رفته بودم و چون داستان را شنيدم همراه ميزبانم 

اينها . چيده ميشد يکسو نيز آجرها. دسته دسته مي آمدند و در پيرامون آن گّله وار انبوه مي شدندمردم  مي بود بسيار خوار و بي ارج ولي
  .را تماشا کرده بازگرديديم

 
آيا توان همين را دليلي !... رو به آن گور نياوردندي؟ اکنون آيا توان گفت که اسپهانيان اگر چيزي نديده بودندي به آن تکان برنخاستندي و

 ميبوده؟ آيا نه آنست که انگيزه تکان مردم گور پرستي هزار ساله شان!... و بي ارج گرفت؟ ي آن گور و گنبد خواربه ارجمند
گرويدند از دسته شيخيان مي بودند و اينان چنانکه  چنانکه در بخش تاريخچه نيز گفته ايم مالياني که به باب. در باره باب نيز همينست

به جستجو افتاده  امام زمان خود پيدا شود و يا جانشيني از او در ميان مردم باشد و پس از مرگ سيد رشتي يدگفتيم باور ميداشتند که يا با
باب را يافتند و دعوي او را شنيدند و هنرهايي را که از سيد  اينست چون سيد. همچون تشنه که پي آب گردد در پي آوازي ميگرديدند

بويژه که سيد باب . گزاردند  جايي براي ايستادگي نيافته گردن،ديده بودند از اين نيز ديدند) ازيسرايي و ابجدب از غلطبافي و گزافه(رشتي
 و در ،مي ناميد) يا جانشين امام زمان(» باب«بسياري از پرسندگان خود را  در نوشته هايش و در پيش:  دو رنگ داده بود،به دعويش
خود به مّکه شتافت  و چنانکه ديديم ،ي خواست همچون او برخيزد و به کارهايي پردازددعوي امام زماني باز نايستاده چنين م همانحال از

  و از اينسو مالحسين بشرويه اي و ديگران بخراسان رفته همچون ياران امام،نتوانست که همچون امام زمان از آنجا سر برآورد ولي
  .زمان از آنجا با درفشهاي سياه آمدند

 
ديگري که چنين پنداري نمي . زمان ميپنداشت يکي او را امام.  کار را به ماليان شيخي آسان ميگردانيداين دو رنگي در دعوي باب

 . به جانشينش مي پذيرفت،يارست
بيرون آمدن او را از خدا خواسته و روزي چند بار   روزان و شبان چشم به راه امام ناپيدا دوخته هميشه،هزار سال بيشتر: اما مردم

در راه او  هرکسي از درون دل آرزو ميکرد که زمان آن امام را دريابد و در پيش رويش شمشير زند و  و،گفته بودند» هعجل اهللا فرج«
 مي ديدند نشدني بود که به تکان نيايند و به شور و ،کوشش کشته گردد و اکنون که مي شنيدند امام پيدا شده و مالياني را در راه او در

 .خروش برنخيزند
ولي شيخ احمد اين . باشد و از مکه بيرون آيد  و آن اينکه امام زمان بايستي فرزند حسن عسگري، يک دشواري پيش مي آمدراستست که

بيشتري از  راه داده بود که اگر ديگري بنام امام زمان برخيزد و بپذيرند و چنين پيداست که دشواري را براي پيروانش آسان گردانيده و
 .پيروي از آنان کرده اند  و ديگران نيز، مردم نيز از شيخيان بوده اندگروندگان به باب از ميان

 دولتيان به زير ،سيد باب را از گا م نخست. گرويده اند هرچه هست مردم سيد باب را نديده و سخني از او نشنيده بودند تا بگوييم به او
سوره کوثر و يا   از گفته هايش هم در آ ن روزها جز تفسير.مردم دور داشتند که کمتر کسي او را ديد نگهباني آوردند و از دسترس

 .چيزيست که در مردم هنايد و مايه تکان ايشان باشد  و اين گفته ها نه،عربي بافيهاي ديگري از آنگونه در دست نمي بود
نه نتيجه شايندگي يا راستگويي  ،خودشان مي بوده پس پيداست که آن شور و تکان در ماليان شيخي و در مردم نتيجه پندارهاي کهن و نو

و  سازيهاي عثمان بن سعيد و حسين بن روح و محمد بن علي سيمري و به بافندگيهاي شيخ صدوق اين شور و تکان به دروغ. سيد باب



عوي مي داشته تا به پيدايش سيد باب و د  بيشتر بستگي، و پس از همه به گزاف گوئيهاي شيخ احمد و سيد رشتي،شيخ مفيد و مجلسي
 .باشد اين چيزيست که جاي هيچ گفتگو نمي. هاي او

در زمان فتحعليشاه . و نوميدي مردم از آن بوده يک چيز ديگري که بيگمان در شور و تکان مردم کارگر افتاده حال ناتواني دولت ايران
شمال   دست داد مردم دانستند که از سويو سرانجام قفقاز را با هفده شهر حکمران نشين آن از که ايران سالها با روس در جنگ مي بود

سپس در زمان محمدشاه که ايران لشگر . سختي خواهند بود با دولت بسيار تواناي آزمندي همسايه گرديده اند و از آنسو هميشه در فشار و
و  ان سر برآورده ناگهان انگليسي،خونريزيهاي بسيار هنگامي که ميخواست به شهر دست يابد بسر هرات کشيد و پس از جنگها و

 اين زمان مردم دانستند ،هرات بردارد و بازگردد کشتيهاشان به جنوب آمده با فشار و بيم دادن محمدشاه را ناچار گردانيدند که دست از
شتي جز سرنو و آزمند ديگري همسايه گرديده اند که يک ايران ناتوان در ميان اين دو دولت توانا که از سوي جنوب نيز با دولت نيرومند

پرداخت و رشته کارهاي کشور بدست حاجي ميرزا  چون در همان زمانها محمدشاه ناخوش شده کمتر بکار مي. نابودي نخواهد داشت
امام ناپيدا نشناخته   مردم بيکبار از دولت نوميد گرديده و چون پناهگاهي جز،ناشايندگي ازو ديده نميشد آقاسي افتاده بود که جز ناتواني و

دلبستگي به آن امام و پيدايش او هرچه فزونتر گرديده و راستي را مردم   از اينرو، اميدي جز از سوي پيدايش او باز نمي يافتندو روزنه
  .کسي مي بودند که به چنان دعوايي برخيزد خواهان و جويان

 
باب را که . يک کار بزرگي بانجام رسانيديداشتي  ميتوان گفت باب به يک زمينه درچيده و بسيار آماده اي رسيده بوده که اگر شايندگي

خوار  کشيدند اگر بجاي عربيهاي غلط که زبان ريشخند ماليان را باز کرد و او را در ديده ها در شيراز به بزم حسينخان برده بگفتگو
دي و از درماندگي دولت و درباريان را به ُرخشان کشي  به سخنان پرمغز ارجداري پرداختي و گمراهيهاي ماليان و ستمگريهاي،گردانيد

دولت   و چه بسا که توانستي شور بسيار بزرگتري برانگيزد و،سرگذشتش آن نبودي که بوده است بدبختي کشور سخن راندي هر آئينه
 .داي سود جويد و خود را و ديگران را بکشتن دا ولي از بس درمانده و بيمايه مي بود نتوانست از چنين زمينه. قاجاري را براندازد

چنان زماني که يکي از هزار مردم ايران سواد نمي  در. از چيزهايي که بهائيان به رخ جهان ميکشند داستان قره العين و سرگذشت اوست
همراه  آنگاه چون به باب گرويده بيکبار دست از شوهر و خانه شسته و. دانايان بشمار ميرفته داشتند ا ين زن درس خوانده و يکي از

  .ه و بيابان نهاده و سرانجام در آنراه کشته شدهمردان سر بکو
 

او و چه از خانه بيرون جستنش شگفت آور  چه در درس خواندن. قره العين يکي از زنان کم مانند جهان بوده. راست است: ميگوييم
گمان  و» ...سان ديوانه گردانيده؟چه بوده داستان باب که اين زن را بدين«: خود خواهد گفت يک کس ناآگاه چون اينها را شنود با. ميباشد

 .خواهد برد که باب را سرمايه بزرگي درکار بوده
گفته هاي باب را در دست ميداريم و سرمايه او را مي  ما از يکسو. چيزيکه هست ما ناآگاه نمانده ايم. اين گمان را ما نيز توانستيمي برد

 .برد اينست گمان ديگري نتوانيم.  که مايه ديوانگي او بوده ميدانيمالعين آگاهيم و آنچه را از يکسو هم از حال قره. شناسيم
چندان بيمايه مي بوده که از هر آزمايشي سرافکنده  ما نيک ميدانيم که سيد باب سرمايه اي جز آن عربيهاي غلط و بي معني نمي داشته و

. »يکيست نام من علي محمد در شماره ابجدي با رب«: هتهيدست مي بوده که دليل مي آورده و ميگفت چندان. و شرمنده بيرون مي آمده
 .اينرا دليل به مهديگري خود مي آورده

بوده و شعرهايي از او در دست است که نيک  از آنسو از درسهايي که قره العين خوانده بود و از دانسته هاي او آگاهيم که چه مي
 )٢٠(است پائين از قره العين) ملمع(شعرهايي درهم . ا او را به تکان آوردهبوده و همين چيزه ميرساند در مغز او چه چيزهايي آکنده مي

  :آوريم و ما چون مي خواهيم از او نيز يادگاري در اين کتاب باشد همه آنها را مي
 

 حـذبـات شـوقـک الجمـت بسـالسـل الغـم و البـال
 همـه عـاشقـان شکستـه دل کـه دهنـد جان به ره بال

  ره ستــم پـي کشتـن مـن بي گنهاگـر آن صنــم ز
 لقــد استقــــام بســفـيـه فلقـد رضيـت بما رضي

 تـو بـه ملـک و جاه سکنـدر من و رسم و راه قلندري
 اگر آن خوشست تو درخوري وگـر اين بدست مرا سزا

 بگــذر ز منـزل مـا و مــن بنمـا به ملـک فنـا وطن
 ت بـه تماشـافــاذا فعـلــت بـمثــل ذا فلقـد بلغـ

 سحــري نگـار ستمگــرم قدمـي نهـاد بـه بستـرم
 فــاذا رأيــت جـمــالــه طلــع الصبـاح کـانمـا

 لمعــات وجهـک اشـرقت و شعـاع طلعتـک اعتلي
 ز چـه روالسـت بـربـکـم نزنـي؟بـزن که بلـي بلي
 ز جـواب طبـل السـت او زوال چو کوس بال زدنـد

 د دلم سپـه غـم و حشــم بالهمـه خيمـه زد به در
 چه خوش آنکه آتش حيرتي ز نيـم به قلـه طـور دل

 فصـکـکـتـه و جـعـلتــه متـد کـدکـا متـزلــزال
 پـي خـوان دعوت عشق او همه شب زخيل کروبيـان



 رسـد ايـن سفيـر مهيمنـي که گروه غمـزده الصـال
 من و وصف آن شه خوبرو که زدنـد صوت بـال برو

 ـاط و قهقهه شد فرو که انا الشهيـد به کربــالبـه نش
 چـو شنيـد نالـه مـرگ من پي ساز من شد وبرگ من

 فـمشـــي اال مهــر و ال و بکـي علـي مجلـجـال
 هلـه اي گــروه امـاميــان بکشيــد هلهلـه اين زمان

 کـه ظهـور دلبـر ما عيــان شد و فاش و ظاهر وبرمال
 ـا ورتـان بـود هـوس بقـاگـرتـان بــود طمـع لقـ

 ز وجــود مطلقـه مطلقــا بـر آن صنـم بشـويـد ال
 تو کمان کشيده ودرکميـن که زني بتيرم و من غمين
 همـه غمـم بـود از هميـن که خـدا نکرده کي خطا

 تـو که فلـس ماهـي حيرتي چه زنـي ز بحر وجود دم
  و دمبدم بشنـو خـروش نهنـگ ال» طوطي«بنشين چو 

 
و حاجي مالعلي از مجتهدان بزرگ آنزمان  پدر او حاجي مالصالح و عموهايش حاجي مالمحمد تقي: ر خواندن قره العين چنين بودهد

  يکي بزرگ براي طلبه ها و،دو مدرسه در پهلوي خانه هاشان بنياد گزارده بوده اند .بوده اند و در قزوين دستگاهي بزرگ داشته اند
 .)آنها را ديده ام اين مدرسه ها اکنون هم برپاست و نويسنده(ن و بستگان خودشان ديگري کوچک براي فرزندا

کرد و هياهوي بزرگي در سراسر ايران براه  مال محمدتقي همانست که هنگاميکه شيخ احمد احسايي به قزوين آمده بود او را تکفير
 مال(الوهاب از شاگردان شيخ احمد و از پيروان او مي بودند از خويشانش حاجي مالعبد انداخت با اينحال برادرش حاجي مالعلي و يکي

  .)علي سپس از پيروان باب نيز گرديد
 

» مباحثه ها«برادرانش که گروهي مي بودند  قره العين از بچگي درس خوانده و چون هميشه در ميانه عموها و عموزادگان و پدر و
از  .به خانه شان پيوسته و در ميانه راهي باز مي بوده به درسها نيز گوش دادهخانوادگي  چون مدرسه کوچک. ميرفته از آنها بهره جسته

 .به سخنان شيخ احمد گراييده و گرويده  و همانا،کشاکش شيخي و متشرع که از خانه ايشان سرچشمه گرفته بود نيک آگاه گرديده
کاظم آشنا گرديده و از کساني مي بوده که  ان سيدبه عراق عرب رفته و در آنجا به سخن) مالمحمد حاجي(سپس گويا همراه شوهرش 

 اينست همانکه پيدايش سيد باب را شنيده پيروي او پذيرفته و با يک شور. دوخته بوده چشم براه امام زمان و گوش به شنيدن آواز او
 .مده و در همه جا شوري برپا گردانيدهبه ايران آ شگفت آوري به هواداري از او برخاسته و از آنجا با پيرامونياني به بغداد و از بغداد

چون بابيان حاجي مالمحمدتقي را که عموي او مي  اينست. ولي با پيروان باب همبستگي ميداشته. در قزوين هم در خانه خود مي زيسته
به رشت رفته که  و از اينجا از خانه اش بيرون جسته و همراه کساني از بابيان به تهران آمده ،ميرفته بود کشته اند و گمان همدستي به او
 و بي ،باب را نديده و از سخنان او نيز جز بسيار کمي نشنيده بوده آنچه بي گمانست آنست که قره العين. داستانش را در تاريخها نوشته اند

از . يد کاظم مي بودهبافندگيهاي س  از آن، از آن پندار هزار ساله امام زمان مي بوده،او از مغز خودش مي بوده گفتگوست که شوريدگي
شيعيان و پندارهاي صوفيان و بافندگيهاي مغز آشوب سيد کاظم درهم آميخته و  آن شعرهايش نيک پيداست که در مغز او بدآموزيهاي

را در راه آنان بايستي » شيعي خالص يک«آن جايگاه پنداري امامان و جانفشاني و از خود گذشتگي که . وي پديد آورده بود تکاني در
 فنا في«و کوشش به » وحدت وجود« پندار ،شيعيان در چنان روزي پديدار بايستي گرديد  افسانه پيدايش امام زمان و شوري که از،ودب
شعرهاي فارسي با آن آب و تاب پياپي يادش  بينام و نشاني که در» عشق« و ،شمرده ميشد» انسان کامل«صوفيان که آرزوي هر » اهللا
 .اين شعرها نمونه اي از ناآسودگي مغز اوست. جا گرفته و او را ناآسوده مي گردانيده  که در دل اين شير زن چيزهايي مي بوده،رفته

... روي سخنش با که مي بوده؟!... در مي آيد؟ ولي چه معنايي از آنها... سخنان تنديست که گفته شده و شوريدگي گوينده اش را ميرساند
!... ؟»وطن بگذر ز منزل ما و من بنما به ملک فنا«: که را ميگويد!... ؟»بزن که بلي بلي زنيز چه روالست بربک ن«: به که ميگويد

بگذريد از آنکه !... داراي چه راهي و باوري توان شناخت؟ گوينده او را» !...از اين سخنان چه معنايي توان فهميد؟«: يک جمله بگويم
و از آنراه  از اين خوي ايراني در گذريد. باشد آنرا بخوانند و لذت برند» کيمضمون«شعري که داراي  ايرانيان خو گرفته اند که هر

در اينجاست که خواهيد ديد !... خواسته و چه راهي را دنبال کرده؟ گوينده اش چه مي!... بياييد که از اين شعرها چه معنايي توان فهميد؟
  .تراويده نمي باشدشورانگيزي که از يک مغز آشفته و شوريده اي  جز سخنان آشفته و

 
در کوششها نيز زيان قره . بابي و بهائي نتوان درآورد ولي دليلي از آن به سود کيشهاي. چنانکه گفتيم داستان قره العين شگفت آور است

 نداشته پوشيده جستن او از خانه شوهر و همراهيش با مردان و آن داستان دشت به دشت که خود بهائيان در. العين کمتر از سودش نبوده
  .اند دستاويز دشمنان بيشتر گرديده تا دستاويز دوستان

 
زهراي شيعيان مي شمارند در نامه خود به بهائيان  اينست در کتابها ديده مي شود که خواهر عبدالبهاء که بهائيان او را همپاي فاطمه

 .»وانيم به در آوريمدفعه بي حکمتي کرد و هنوز از کله مردم نمي ت قره العين يک«: تهران چنين نوشته
از ماليان بزرگ بشمار ميرفته و خود شيخي  اين مرد يکي. در ميان ياران باب آنکه داستانش شگفت مي نمايد مالمحمدعلي زنجانيست

 .دولت به جنگ برخاسته نمي بوده و با اينحال به باب گرويده و با



يکدسته از ماليان اخباري و يک . اصولي مي بوده  دوتيرگي اخباري باداستان او اينست که در آنزمان يکي از دوتيرگي ها ميان ماليان
کاظمين  چنانکه ميرزا محمد اخباري را با يک تن از شاگردانش در. ديگر دشمني سختي مي نمودند دسته اصولي مي بودند و اينان با يک

  .کشتند و ريسمان به پاهاشان بسته در کوچه ها کشيدند
 

چون مال محمد . دشمني در ميانه شان ميرفت  و از اينرو کشاکش و، و ديگر ماليان اصولي مي بودند،باريدر زنجان مالمحمدعلي اخ
سالهاي  اين در. مي بود ماليان و همچنين دولتيان از او ترسيده نامه ها به تهران نوشتند علي پيروان بسيار مي داشت و خود مرد بيباکي

مالمحمدعلي چند . گرفتند و به تهران روانه گردانيدند ي دستور فرستاد که مالمحمدعلي رااخير محمدشاه مي بود و حاجي ميرزا آقاس
 .رسانيد محمدشاه ُمرد و در ميانه آشفتگي برخاست فرصت يافته خود را به زنجان زماني در تهران مي زيست تا چون

خود نخواهد گذاشت به نگهداري خود پرداخته   حالمالمحمدعلي چون ميدانست دولت او را به. در زنجان پيروان پيشوا بزرگي کردند
و کم کم  ،در همان هنگامست که بابيگري آشکار گردانيده و همگي پيروانش آنرا پذيرفته اند. داد آشکاره به دولتيان و ماليان دشمني نشان

  .کار به جنگ و خونريزي انجاميده
 

ولي اين نه . »جنگ با دولتيان و ماليان گرفته بود بيگري را دستاويزي برايمالمحمدعلي باوري به باب نميداشته و با«: برخي مي گويند
پي   و در،مي بايد گفت مالمحمدعلي از بس به ماليان و دولتيان خشمناک. بي نيرنگي مي بوده زيرا محمدعلي مرد ساده و. راست است

  .نيدهگروا چنگ و کينه جويي مي بوده همدردي و هم سهشي با بابيان او را به باب
 

ميداريم نشدنيست که بگوييم مالمحمدعلي از روي فهم   و بي ارجي گفته هاي او،هرچه هست با آشنايي که ما به بيمايگي و درماندگي باب
باب و غلط بودن   نه آن مي بوده که پوچي سخنان،)٢١( چنانکه من نوشته هاي او را ديده ام،مالمحمدعلي .و داوري خرد به باب گرويده

 .ا نفهمدآنها ر
حقير در دارالخالفه در منزل محمود «: مي نويسد  زيرا،حاجي ميرزا جاني در نقطه الکاف درباره مالمحمدعلي به سخناي بيپايي پرداخته

 .»محبوس بودند به جهت اخالص کيشي به آنحضرت خان کالنتر خدمت ايشان رسيدم و آنجناب
پرداخته ام و از روي گفته هاي پيرمردان و از روي  به بازجويي و بازرسي بسياردرحاليکه من بيست سال پيش در زنجان در اين باره 

تهرانست که با   و گويا در همان هنگام درنگ در،مالمحمدعلي پيش از رفتن به تهران بابيگري ننموده برخي يادداشتها اين بيگمانست که
 .باب و پيروان او به هم بستگي پيدا کرده

بقدر يک صفحه کوچک از آيات آن نقطه فرقان  همينکه خبر ظهور آن جناب به من رسيد و«: دعلي مي نويسدسپس از زبان خود مالمحم
ديدم  زيرا که معجزه اشرف پيغمبر را از ايشان... عين اختيار تصديق حقيت ايشانرا نمودم را ديدم هوش از سرم بدر شد و بي اختيار در
دروغها محمدعلي گفته يا حاجي ميرزا جاني از خود  ما نمي دانيم اين. » را کرده بودمهرگاه انکار ميکردم انکار حقيت مذهب اسالم

باالتر از اين چه  نافهمي و بيمايگي. بايد بگوييم مالمحمدعلي بيمايه تر و نافهمتر از خود باب مي بوده اگر اين سخنان راست باشد. ساخته
تفسير «ما در پيشتر نمونه اي از گفته هاي باب در . ارج شناسد هاي قرآن به يکباشد که کسي عربي بافيهاي غلط و پوچ باب را با آيه 

خوانندگان در پيش چشم  برابر قرآن و در آغاز کار خود نوشته آورديم و در اينجا نمونه ديگري را مي آوريم تا که آنرا در» سوره کوثر
 .دارند

 دوباره بازگشته و به ،شگفت آوري بهم بافته  يک رشته سخنان پوچ وکرده و» تفسير«باب در اين کتاب پس از آنکه خود سوره را 
  :درباره الف چنين مي نويسد آغازيده که» تفسير«يکايک حرفهاي آن 

 
استدارت و اضائت فاستضائت و افادت و استفادت و  ثم االلف القائمه علي کل نفس التي تعالت و استعالت و نطقت و استنطقت و دارت و

 سعرت و استسعرت و تشهقت و استشعقت و تصعقت و استصعقت و تبلبلت و استبلبلت و ان في امت و اقالت و استقالت واقامت و استق
صوتها تلک شجره مبارکه طابت و طهرت و ذکت و علت  الحين اذن اهللا لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت و تاللئت ثم فاستاللئت و قالت با علي

  ...نفسها نبتت من نفسها بنفسها لنفسها الي
 

 راستي آنست که از ،و کسانيکه به آنها مي گروند يک نکته در کار بهائيگري و بابيگري آنست که اين کيشها در ميان شيعيگري پديد آمده
  .پندارهايي مي افتند ميان پندارهايي درآمده به ميان

 
چگونه . کسي را مي گويند هزار سالست زنده است .ستبلکه راستي آنست که داستان امام ناپيدا در شيعيگري گرهي در رشته انديشه ها

 چرا کسي را هزار سال زنده نگه داشته تا روزي بيرون آوردش؟ مگر نمي توانسته همان خدا!... کسي هزار سال زنده تواند ماند؟
!...  کرد و بيرون آمدنش را خواست؟تا کي بايد البه ...! چرا بيرون نمي آيد؟،پس از همه اينها!... هنگاميکه بيرون خواهد آورد بيافردش؟

  .نيست اين يکي از شوندهائيست که مايه رواج اين کيشها شده در بابيگري و بهائيگري باري اينها
 

شيعيگري گريخته بابي يا بهائي ميشوند کمتر  از اينرو کساني که از. چيزيکه هست در بابيگري و بهائيگري نيز گره هاي ديگري هست
فرزندان بابيان  بهائيان که اکنون هستند بيشترشان. شيعيگري بازگشته يا به يکبار بيدين گرديده اند بارها شده که به. ننديکي پايدار مي ما

 .خود به تنگ آمده پناه به اين پندارهاي تازه آورده اند يک دسته هم از جهوديگري يا از زردشتيگري. و بهائيان پيشگام مي باشند



اينان به . ديگري همشهري او ميرزا احمد روحي است فته و از آن بازگشته اند يکي ميرزا آقاخان کرماني واز کسانيکه به بابيگري ر
با  .کتاب هشت بهشت که تاريخ بابيگريست از يکي از اينهاست. خواهر ازل را به زني گرفته جزيره قبرس رفته اند و ميرزا آقاخان

الدين اسدآبادي شمرده مي شده اند و به همين نام  يان زندگانيشان از شاگردان سيد جمالاينحال هردو از بابيگيري برگشته اند که در پا
  .)٢٢(کشته شده اند

 
به ميان آمده که » يادداشتهاي کينيازدالغورکي» آنچه در پايان کتاب مي بايد نويسم آنست که از سه يا چهار سال پيش نوشته اي بنام

 به تازگي نيز دو سه روزنامه آنرا به چاپ. نسخه هايي برداشته به اين و آن مي فرستند يگردانيده شده و کسان» زنجير خوشبختي«
فتحعليشاه مي بوده به ايران آمده که کارکن  که زمان)  قمري١٢۴۶ (١٨٣١کوتاه شده آن اينست که پرنس دالغورکي در سال . رسانيدند

 حمد به درس خواندن پرداخته و اسالم آشکار گردانيده که رخت ماليي ميماليي بنام شيخ م ولي در اينجا در نزد. سفارت روس مي بوده
همچنان کارکن دولت خود ميبوده و به جاسوسي  ليکن در نهان. پوشيده و زن مسلمان گرفته و به ميان مسلمانان آمد و رفت ميکرده

به  همگي را با دادن پول) ادرش ميرزا يحيي بوده اندکه از جمله ميرزا حسينعلي نوري و بر( اينست با کسانيکه آشنا گرديده. ميپرداخته
 .جاسوسي واميداشته و کارهايي به زيان ايران ميکرده

نامي از ماليان تهران چنين مي خواسته اند پادشاهي را  چنانکه چون فتحعليشاه ُمرده و محمدشاه بجاي او نشسته و قائم مقام با حکيم احمد
گرديده و به جلوگيري   دالغورکي به دستياري ميرزا حسينعلي از اين داستان آگاه،ان زندي بازگردانندخاند از قاجاريان ترک درآورده به

 خورانيده و محمدشاه را از چگونگي آگاهانيده و به کشتن قائم مقام بدينسان که با دست ميرزا حسينعلي زهر به حکيم احمد. کوشيده
 .واداشته

 و چون ،آنجا با ميرزا علي محمدباب آشنا گرديده ز آنجا بنام درس خواندن به کربال رفته و درسپس دالغورکي به روسستان بازگشته و ا
. بنياد نهاده دالغورکي به او چيرگي يافته و به دعوي امام زمانيش واداشته و بدينسان بابيگري را او ميرزا علي محمد چرس مي کشيده

 .در اينجا از شورش بابيگري به هواداري کوشيده فارت به ايران آمدهسپس هم که به روسستان بازگشته و اين بار بعنوان س
دانسته شد يک مرد بيمايه بلندپروازي که در تهرانست  بي گمان چيز ساخته ايست و چنانکه به تازگي. اينست کوتاه شدة آن يادداشت دراز
 .)٢٣( ميان مردم پراکندهمي کوشد اين را ساخته و از يک راه دزدانه و سالها به شناخته گردانيدن خود

سيد کاظم از علماي پاک و نيک مي بوده   شيخ احمد و، شيخيگري راست است،اين نويسنده مي خواهد بگويد که کيش شيعي راست است
ولي مي بايد گفت دروغي . اينست خواست او. آنرا يک کارکن سياسي روسي پديد آورده  و اين تنها کيش بابيست که کج مي باشد و،اند

 و اين بسيار بيجاست که کسي ،زائيده شده زيرا چنانکه گفتيم بابيگري و بهائيگري از شيخيگري و شيعيگري. و رنج بيهوده کشيده ساخته
امام  اما زمينه را براي دعوي.  سيد باب را دالغورکي به دعوي برانگيخته،بسيار نيک. آورده بگويد فالن روسي يا انگليسي آنرا پديد

کساني به اين نوشته !... نيز دالغورکي پديد آورده بوده؟ آيا افسانه مهديگري را که سرچشمه دعويست!... ي او که درچيده بود؟زماني يا باب
  .ارج است  ولي بسيار بي،ارج ميگزارند

 
 :ازيمباره نيز به چند سخني مي پرد  در آن،اما بهم بستگي ميانه بابيگري و بهائيگري با سياست دولتهاي همسايه ايران

ولي پس از پديد آمدن ناچاري مي بوده که . نتوانستندي آورد چنانکه گفتيم جنبش بابيگري را در ايران روس يا انگليس پديد نياورده و خود
 اين بوده چون به زندان  و،آنچه دانسته ايم بهاء در تهران با کارکنان سياسي روس بهم بستگي ميداشته. پردازند آنان به سودجويي از آن

پس از آن نيز دولت امپراتوري روس در . کنسولخانه همراهش گردانيده افتاد روسيان به رهائيش کوشيده و از تهران تا بغداد غالمي از
 .ايشان داده شده اينست در عشق آباد و ديگر جاها آزادي به. هواداري از بهاء و دسته او نشان ميداده نهان و آشکار

ميرزا يحيي ازل که از بهاء جدا گرديده دسته ديگري  شمي که در سياست شرقي خود با روسيان مي داشتند بهاز آنسو انگليسيان بنام هم چ
که دلبستگيشان به  بويژه پس از آنکه جزيره قبرس که نشيمنگاه ازل مي بود بدست ايشان افتاده. نموده اند بنام ازليان ميداشت پشتيباني مي

  .او و پيروانش بيشتر گرديده
 

 اگرچه عنوانش دلسوزي به تاريخ و ،که نوشته دلسوزانه اي» مقدمه«کتاب نقطه الکاف که پروفسور براون به آن برخاسته و آن چاپ 
 .ولي انگيزه نهانيش پشتيباني از ازل و از بابيان مي بوده ،دلبستگي به آشکار شدن آميغهاي تاريخ است

از هواداري انگليسيان بهره مي جسته و اين   از روسيان مي ديده و اين يکيسالها چنين مي گذشته و از دو دسته آن يکي پشتيباني
جنگ  چون در نتيجه آن. ايران بي هنايش نمي بوده تا هنگاميکه جنگ جهانگير گذشته پيش آمده پشتيباني و هواداري در پيشامدهاي درون

دولت انگليس به فلسطين که عکاء کانون بهائيگري  ز يکسواز يکسو دولت امپراتوري روس با سياستهاي خود برافتاد از ميان رفت و ا
ديگر جاها  اين هنگام ميرزا يحيي مرده و دستگاه او بهم خورده و ازليان چه در ايران و چه در  از آن سوي تا، دست يافت،در آنجاست

  .است ُسست و گمنام گرديده بودند اين پيشامدها آن حال پيش را از ميان برده
ننگ آوري مي باشد آنستکه پس از چيره گرديدن  نهايي که دستاويز بدست بدخواهان بهائيگري داده و راستي را داستانيکي از داستا

برپا   روز رسيدن فرمان و نشان در عکاء جشني،از آن دولت کرده و چون داده اند» ِسر«لقب  انگليسيان به فلسطين عبدالبهاء درخواست
عبدالبهاء اينرا شوند پيشرفت بهائيگري و نيرومندي  پيداست که. در همان بزم پيکره اي برداشته اندگردانيده و موزيک نوازيده اند و

 .افزود راستي را جز مايه رسوايي نبوده است و جز به ناتواني بهائيان نتواند ولي. بهائيان پنداشته و کرده
 

 پايان



   در پايان چاپ دومدر پايان چاپ دومدر پايان چاپ دوم
امروز بهائيگري . ما را به نوشتن اين کتاب واداشته دلسوزي به حال مردم است آنچه. شمني نيستچنانکه بارها گفته ايم ما را با بهائيان د

 .انداخته اين کيش هم خود بهائيان و هم ديگران را به رنج. کشور يکي از گرفتاريهاست در اين

   :::اّما بهائياناّما بهائياناّما بهائيان

زمان فرصت يافتند از گزند و آسيب به ايشان  رند هرنخست همه ميدانيم که آنان دسته کوچکي هستند و مردم که آنان را دشمن ميدا
 .پيشامد ننگ آور در شاهرود رخ داد چنانکه همين امسال آن. خودداري نمي کنند

تبليغ نود و نه درصد بيهوده است و جز مايه  کند و اين» تبليغ« به دستور کيش خود ناچار است که ،دوم هر بهائي چه زن و چه مرد
 .بدبختان بايد اين رنج بيهوده را بخود هموار گردانند. نمي باشد »تبليغ کننده« به خود شرمندگي ودل آزردگي
و نوازش مي نمايند اين خود زمينه اي پديد آورده  پول مي دهند و پاس مي گزارند» مبلغ«مي باشند و به » تبليغ«سوم بهائيان چون تشنه 

تا مي  به آنها مي بندند که» مبلغ«نبافي و زبان گرداني نيست خود را به نام که هنرشان جز سخ که برخي مردان بي دين و بي همه چيز
پيدا کردند اين بار بيرون مي آيند و بنام آنکه من فريب  توانند بهره جوئيها مي کنند و به خوشگذراني ها مي پردازند و چون اندک رنجشي

پردازند و هرچه   بار به دشمني هاي بسيار بي شرمانه با بهائيان مي و اين،ميان مسلمانان باز مي کنند خورده بودم جا براي خود در
 .دلشان مي خواهد مي نويسند

 :اما رنج و زياني که ايرانيان از بهائيگري مي برند
ن که زيرا آنا. و گرفتاري اين توده را مي خواهند باز بي گفتگوست که از درون دل بدبختي. بي گفتگوست که بهائيان دشمن اين توده اند

خوردن اين   ناچاريست که در آرزوي بهم،اين صد سال نتوانسته اند آزادي براي خود بدست آورند از مردم اين همه رنج مي برند و در
 .اينجا به ميان آيد گذشته از رازهاي سياسي که نمي خواهم در. کشور مي باشند که به آزادي برسند

و اين کتاب را به آن ) ديگر از ميان برخيزد چنانکه مي خواهيم دوتيرگي هاي(خيزد بهرحال ما مي خواهيم اين دوتيرگي از ميان بر
راه  دست از کيش خود بکشند بلکه مي گوئبم اگر کيش بهائي آن شايستگي را دارد که جهان را  ما نمي گوئيم بهائي ها،خواست نوشته ايم

 و اگر ندارد در آن حال بهائيان ،ايران رواج دهيم يم و آنرا در سراسربرد نشان بدهند و ما نيز خواهيم توانست با بهائيان همدست گرد
 .گويند بهائيان به ايرادهاي ما پاسخ دهند تا بدانيم چه مي. ديگران را به رنج نيندازند بايد دست بردارند و خود را و

. به کينه جوئيهاي پستي برخاستند) يان و ديگرانشيع همچون( بهائيان ،اين را هم بنويسم که پس از آنکه چاپ نخست اين کتاب پراکنده شد
وحشيگريهاي  سردستگان ايشان است به تبريز رفت و ناشناسانه با ماليان آنجا در پديد آوردن دستگاه از جمله ريحاني نام که يکي از

لفن يا از راههاي ديگري ديده شد که برخي ياوه گوئيهايي با ت سپس در تهران. بهمن ماه آنجا همدستي نمود و پولها در آنراه بيرون ريخت
  .دوتيرگي است اين هم نمونه ديگري از زيانهاي اين. بنام محمد رفيع کتکي از دست پاکدينان خورد در نتيجه آنها يک بهائي

 
 کسروي

  
*****************************************  

  

  پاورقی
يکي حسن، ديگري حسين، ديگري محمد که نخواهد  ند، علي و سه پسر او،امامان از قريش چارتن مي باش«: کوتاه شده معني آنکه ١-

 .«ناپيداست و در کوه رضوي در نزد او آب و انگبين مي باشد ولي تا هنگامي. مرد تا لشگرها بکشد
نام او به اروپا و انگليسيان و مصريان جنگها کرد و  در پنجاه و چند سال پيش که مهدي يا متمهدي سوراني در سودان برخاست و با ٢ -

جهانسوز آنرا  شناس جهود نژاد فرانسه در يک نشستي درباره مهديگري گفتاري رانده است که محسن ديگر جاها رسيد، دارمستر شرق
که به چاپ رسيده، ما در اين نوشته هاي خود از آن کتاب سود  کتابي گردانيده» مهدي«بفارسي ترجمه و خود نيز چيزهايي افزوده و بنام 

 .جسته ايم
 .«درخت آويخته شود زيد را از تنه درخت آويختيم و من مهدي نديده بودم که به تنه«: معني آنکه ٣ -
 .«کتابهاي خود نوشته اند درباره او رخ خواهد داد اگر گمان من درباره محمد راست درآيد آنچه ايرانيان در«: معنايش اينست ۴ -
 .«در زمانهاي آخر پديد خواهد آمد ارند که چشم به راهش مي باشند و دولت ماهر مردمي دولتي را د«: معني اينکه ۵ -
 .که نام و کنيه پيغمبر نيز همان مي بوده نام امام ناپيدا را عثمان بن سعيد، محمد و کنيه اش را ابوالقاسم گفته است ۶ -
خاک به ِخَردهاي شما که براي سيمرغ و غول، . اريدپند آيا هنگامش نرسيده که سرداب بزايد آنچه را که آدميش مي«: معني آنکه ٧-

 .«آورديد سومي نيز پديد
 .که چاپ شده» داوري«کتاب  ٨ -
 .اين تکه را حسينقلي جديداالسالم در کتاب خود آورده ٩ -



 .خون لخته يا دلمه گوسفند را پخته مي خوردند ١٠-
 .تابعان گرديد ن و ثبوت و رسوخبر سر منبر نوعي تکلم نموده که سبب سکوت و سکون حاضرا ١١ -
 .خواستش سيد کاظم و شيخ احمد است ١٢ -
که در ربيع االولي آنسال (پيش از مرگ معتمدالدوله  آورده شده و از تاريخ آن پيداست که» اميرکبير و ايران«اين نامه از کتاب  ١٣ -

برادرزاده اش  دن باب خودداري کرده تا پس از مرگ او،نامه رسيده ولي معتمدالدوله از فرستا ميتوان پنداشت که. بوده) درگذشت
 .فرستاد
گرفتند احتجاج به قرآن نمود و ايتان بمثل منافي قواعد  نکته نحوي«: دراين باره چنين مي نويسد» مقاله سياح«عبدالبهاء در کتاب  ١۴ -

پيداست به باب  زيرا چنانکه. غي از خود به آن افزودهکه چگونه داستان را به رنگ ديگري انداخته و درو ببينيد. »نحو از آن بيان کرد
نه آنکه پاسخ گفته و از قرآن نيز ماننده هايي . و پاسخي نتوانسته آنگاه باب درمانده) نه نکته(غلط نحوي گرفته اند غلطهاي بسيار آشکار 

 .دهند تانها رنگهاي ديگرينمونه است که چگونه ناچار شده اند تاريخ را کج گردانند و به داس اين يک. ياد کرده
 .هاست همانجا که جبه خانه شده بود و اکنون جايگاه بانک و ديگر اداره ١۵ -
حضرت پادشاه حرسه اهللا تعالي مع غالم دولت  و چون مظلوم از سخن خارج حسب االمر«: خود بهاء در يک لوح چنين مي گويد ١۶ -

 .«وديمتوجه نم عليه ايران و دولت بهيه روس بعراق و عرب
 .را بخوانند» داوري«کسانيکه بخواهند آن آيه ها را بدانند،  ١٧ -
 .«ورجاوند بنياد«کتاب  ١٨ -
 .بيان که کتاب شريعت باب است ناانجام مانده ١٩ -
 العين ولي من جستجويي کردم و بودنش را از قره .اين شعرها را از صحبت الري شمارده اند و به آخر ديوان او نيز افزوده شده ٢٠ -

 .ديگران ياد آن شعرها کرده اند، ولي همه آنها را در دست نمي داشته اند براون و. به باور نزديکتر دانستم
من يکي از آنها را . هايي از آنها در خانه ها هست ولي نسخه. مال محمدعلي پيش از بابي بودن کتابهايي نوشته که به چاپ نرسيده ٢١ -
 .ام خوانده» صواعق«بنام 

 .براي شناختن داستان ايشان بخش يکم تاريخ مشروطه ديده شود ٢٢ -
 .ديده شود درباره اين يادداشتها گفتاري که در شماره چهارم پرچم نيمه ماهه نوشته شده ٢٣ -

 


