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  پيشگفتار
  
  

شوربختانه بسياری دير آمده اند و دير خوش آمدشان شده و ھنوز ھم از خواب بيدار نشده اند تا بتوانند با 
ی موضوع انکسکنند. وقتی  اعتيادی که در جامعه پخش می شود و مردم را به گمراھی می برد مبارزه

د نبه خدا را که ساخته افکار پليد انسان ھا است مربوط می کنموضوع خرافات را در قالب ھای وابسته کردن 
    وم آن مشخص می شود که منظورشان چيست. ھمف دنرا پيش ميکشذھب و م

  
مطالبی که معلوم است  ،نبرخی در قالب جوک ويا نوشته ھای دستکاری شده از نويسندگان پيشين با نام آنا

پروپاگانديست در پشت آن بوده باشد، با اشاره به مسائل ملی و ميھنی و ارزش ھای ملی در پی  تن يک
قناعت نکرده از ھر کسی که دعوت ناھار و پذيرائی عوامل رژيم را می شستشوی مغزی ھستند. به اين 

دين و مذھب که ما فقط بايستی با رژيم بجنگيم نه با  پذيرد و ما اسرار آنھا را ھويدا ميکنيم ھم دفاع می کنند
ميخواھند در  که بيشترش از کوروش و داريوش و حقوق بشر نام برده است شاننه با نوشته ھاي ؛اين افراد

نميدانم اگر دست ھا و پا ھای رژيم را نبريم و زھدان آنرا . برابر دنيايی که سرتاسری بيدادگری است بايستند
عوامل بيگانه ونفوذی اديان و آيين ھايی که جوانان و مردم مارا  چطور با زاد و ولد سريع بيرون نکشيم

  ميتوان مبارزه کرد؟ھدف گرفته اند 
  
اينھا که به اصطالح خودشان به "خارج" آمده اند ھنوز ھم دست از سينه زنی و زنجيز زنی و حلوا پخش  

اينھا که مدعی  پرستی و موھوم سازی دست برنداشته اند.ھنوز از ترويج دين ھای کھنه  کنی برنداشته اند.
امر به معروف ھستند دم از آزادی می زنند و نميفھمند که خود ھمين امر به معرف مخل آزادی ديگران و 

  تجاوز مستقيم به آزادی ھای فردی است. 
  
ره کردند آزارش دادند را نوشت کتابش را پا ، ويا بھاييگریبيچاره احمد کسروی ھم وقتی کتاب شيعه گری 

و بازداشتش ھم کردند ولی او از پا ننشست و ھمچنان مبارزه کرد زيرا او برای مذھب و يا کسی خوش 
 او در فکر ايران بود تا آنجا که جانش را ھم از دست داد. رقصی نمی کرد او به فکر ايران و ايرانی بود.

اشيم و رعايت برخی کسان را که از ما می رنجند را ھنوز ما به اين مرحله نرسيده ايم که به فکر مذھب ب
بکنيم. مھم اين است که ايران از ما نرنجد وگرنه اگر "اشخاص" از ما ميرنجند بجائی بر نخواھد خورد. 
برخی که مدعی ھستند بسيار مبارزند طرفدار فالن دسته و گروھند وقتی تکانشان می دھی معلوم می شود يا 

را غصب می کردند و به حساب مامور دولت بودنشان ميگذاشتند وخود را وابسته به زمين مردم  ،در ايران
دربار جا می زدند ويا اينکه در جائی که نشسته اند زير خودشان را بسيار کثافت کاری کرده اند و تا تکانشان 

  می دھی گندش در می آيد.
  

ه دولت حرام است، پسر به سربازی فرستادن آنموقع مالھا می گفتند و بد آموزی می کردند که ماليات دادن ب
حرام است، اگر کسی بی اجازه (به اصطالح) "ُعلما" به جنگ برود و کشته شود مرتد است، اين مالھا يا 

امروز خودش بر مسند لی و ند"دولت و حکومت را در کل" غاصب ميدانست ھا ھمان شيعه اثنی عشری
اگر به يرت جوانان و مردم ساده لوح کشور را نابود می کنند "غصبی" تکيه کرده است، و با اين حرف ھا غ

    گوش نکرده بوديم امروز در اين دخمصه گرفتار نبوديم. » خزعبالت«اين 
  

من به کوشش بزرگی دست زده ام که ھنوز جای رشد دارد، ھنوز در ابتدای کار ھستم. ولی با تمام اينھا 
جايگاھی ھم برای خود نخواسته ام دعوی پيغمبری و دکتری و نگزارده ام  و کار ھای خويش نامی برای خود

پروفسوری ھم نکرده ام کسانی که می نويسند از ھمه گله و شکايت دارم بعدا که به حرف من ميرسند ديگر 
ھيچ نمی گويند. امروز می بينم کسانی ديگر ھم "جانانه از زبان ما ميگويند" من بکار مبارزه با آخوند و 

سته ام وفرقی نمی کند از کدام طيف و با چه لباسی باشد ھرکه را برضد ايران عمل کند به ضد ملی برخا
  روشنی شناسانده می کنم. 

  
دين بھايی باشد يا يھودی، بودايی، زرتشتی باشد يا شيعه اثنی عشری در قالب مبارزه من جای می گيرد. اين 

از خدا و پرھيز دادن ما از وارد شدن به حريم دين ھا ھمه دنبال خرافات می گردند و از راه ترساندن مردم 



  نادر پيمايی                                                                       از بھاييت چه ميدانيد؟                 

  3  
  

به مردم » جھان بديع و ربانی«، »دين بديع«ھا و مذاھب می خواھند نقشه پليد استعمار جھانی را در قالب 
  و بازھم سرشان کاله بگذارند. » بتپانند«
  
ھای و  ،ی گفتند "مال ھاکه روزنامه ھا را می بستند به صاحبان آنھا م ١٩٠۶در روز ھای بعد از مشروطه  

ھوی" می کنند و لذا دستور تعطيلی داديم. وقتی پرسش می شد به مال چه مربوط است می گفتند راستش 
وقتی ھم که در پاسخ صدر اعظم در می ماندند آنرا به شاه نسبت می  ؛چيزی نيست نخست وزير دستور داده

ھم فوری می گويند چون شما را ھمه می شناسند دادند و باز ھم دھان روزنامه چی را می بستند. امروز 
وقتی اينھا را می نويسيد تصور می کنند شما از زبان فالن تارنما ويا آن شخص و يا آن دفتر می نويسيد. 
نميدانم آنچه من به زبان و خط و قلم خود می گويم به ديگران چه ارتباطی دارد. ھرگاه من نوشته ھای خود 

مرا با آن شخص يا دستگاه مرتبط بدانيد. خوشبختانه تابحال خود را به  هدادم آنگارا بجائی يا کسی نسبت 
اينھا يا از روی حسودی اين حرف ھا را می  و آزاده مانده ام.  ادهکسی يا چيزی وابسته نگردانيده ام و نژ

  به مقدسات آنھا خدشه ای وارد شود.  يا می ترسندزنند 
  

  به حافظ و سعدی و موالنا ھيچ نگاه نمی کنندکه می گويند: اينھا که به ما ايراد می گيرند 
  

  گفتم برو که گوش به ھر خر نمی کنم     خورـــــــمی ن ،شيخم به طنز گفت حرامست
 -----------  

  را باور کنمــده فردای زاھد را چـــــوع    ه امروزم بھشت نقد حاصل می شودــــمنک
  

و دموکراسی گوئی شان فقط در  يا بھاييکری يا يھودی خواھی  ن،و رگ غيرتشا ،نميدانم چرا عرق مسلمانی
  جرات گفتن به حافظ را ندارند. لیباال می زند وما (کسانی که آگاھی می دھيم) مورد 

  
مذھب شيعه اثنی عشری رواج و دوامی نخواھد داشت مذاھب ويا آيين ھای ديگرمعتقدم در فردای ايران که 

ا جايگاھی برای خود بيابند. دو دين بسيار رونده وجونده که ممکن است با ديگری دندان گرد کرده اند ت
بھايی  ديانتبخواھند ايرانی را گول بزنند يکی مسيحيت و ديگری » نمايندگان«ويا » ميسيونر ھا«فرستادن 

  است. 
  

ا داشتن برنامه از ھم اکنون آنرا آغاز کرده اند و با نوشتن کتاب ھايی در باره بانوان و تاريخ و تحريف وي
ھای تلويزيونی وراديويی و دست به دامن بی بی سی وديگر رسانه ھای (امداد ھای غيبی) شدن می خواھند 

از اينرو است وقتی کتاب پيش رو به دستم رسيد بدون معطلی بر آن شدم اقدام  .جايگاھی برای خود باز کنند
ستندی از بھاييت تھيه کرده را به اينترنت بياورم جانانه ای را که ھمرز گرامی بانی آن شده و يک خالصه م

تا ميزان روشنگری و آگاھی مردم را بيافزايم و سندی باشد با دوام و قوام ھميشگی و به تاريخ کشومان 
  سپرده شود. 

  
آوردن اين مطلب نه از روی غرض است ونه از روی تعصب بلکه فقط جنبه آگاھی دارد. قضاوت  در پايان 

  نده واگذار شده است.نسک به خوان
  

  .دو نكته الزم به ياد آوري است
  

 بيش از ھرچه در کشور ما رخ می دھد نتيجه نا آگاھی و تعبد است و اين را علی اکبر دھندا نخست اينکه
  گفت و نوشت: » صوراسرافيل«سال پيش در روزنامه  ٩٠

  
با اينکه آن ھمه ثل آفتاب روشن شده، عجب است، با اينکه امروز مزايای دين حنيف اسالم بر ھمه دنيا م««

آيات محکمه و اخبار ظاھره در امر خاتميت و انقطاع وحی بعد از حضرت رسالت پناھی وارد گرديده، با 
باز تمام اين پيغمبران دروغی، امامان جعلی، و  اينکه اعتقاد به تمام اين مراتب از ضروريات دين ماست؛

ارند و در ھمين قطعه خاک کوچک، که مرکز دين مبين اسالم است، نزول نـَـَّواب کاذبه ھمه دنيا را می گذ
  اجالل می فرمايند.! 
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در ھيچ يک از   ١يک نقطه اولی، يک جمال قدم، يک صبح ازل، يک من يظھره هللا و يک رکن رابع 
ت کوھستان ھای فرنگستان و در ھيچيک از دھات آمريکا به امر قانون و به حکم عموميت معارف، قدر

و اگر ھزار دفعه جبرئيل برای اظھار بعثت امر صريح بياورد از روی  ٢ابراز يکی از اين الطائالت را ندارد 
ناچاری جواب صريح می گويد. اما ما شاء هللا خاک پر برکت ايران در ھر ساعت يک پيغمبر تازه، يک امام 

ه ھم به زودی پيش می رود و ھم معرکه نو، بلکه نعوذ با يک خدای جديد توليد می نمايد و عجب تر آنک
  گرم می شود!! 

  
  ؟ علت چيست

  
علت تحريک خيال مدعيان ھرچه باشد، علت قبول عامه و پذيرائی خلق ايران دو امر بيشتر نيست: يکی 

  »». عادت به تعبدو ديگری  جھل
  

م کشور ما رو به اگر می پرسيد چه شد که بعد از آنھمه روشنگری در دوران دو پھلوی و دوری از اسال

  » تعبد و نا آگاهي«زوال گذاشت، بايستی گفت؛ دو امر بيشتر نبود، 

  
گمان می کنيد کسانی آگاھی يافته اند بايستی با جسارت بگويم، خير. اگر ميدانستند و اگر به  زوراگر ام

 ٧٠ملت  فرھنگ و رشته زندگی انسان ھا آشنا بودند به اين روز سياه نمی مانديم. يک عده کمی يک
  بيگانگان کرده اند.  از ميليونی را گرفتار تبعيت

  
  : نکته دوم اينکه

 ميتوان نفوذ اسالم در ايران را بشکل زير خالصه کرد: 
  

در ايران زاده نشده بلکه به  که ريشه ھمه مذاھب ديگر از جمله بھاييت می باشد، اسالم
عربستان آورده شده و  شده است. اسالم برای مردم به ايرانيان تحميلزور شمشير

ارتباطی با ساير مردمان در جھان ندارد. سوره ھای پياپی در قرآن تائيد بر اين  است 
  جای قرآن ديده می شود.  ،که در جای

ھر پيامبری را فقط برای قومی فرستاديم که به زباِن آن قوم  :۴، آيه ١۴سوره ابراھيم
  سخن گويد.

ام   را به زباِن عربی بتو وحی کرديم تاچنين قرآنی  :٧، آيه ۴٢سوره شوری  
 مکه) و ساکنينش را بيم دھی.القری(

در حاليکه قسمت بزرگی از تمدن باستان برجای ماند ولی خارج کردن تمدن کھن به  
بی  فرمانرواياندليل اشتباه بسياری از ايرانيان، نويسنده، شاعر، متفکر و فرماندھان و 

م قرار گرفت. نقش ايرانيان پس از بازشناسی موقعيت لياقت در سرلوحه نفوذ دادن اسال
نو به موج سواری سياسی و تمدنی محدود شد که ريشه ای نداشت و برای مردمان 
ديگری بود. گرچه بسيار فعاليت شده خليفه گری را به ايرانيان نسبت دھند ولی ايرانيان 

سال ادامه يافت.  ١٠٠٠در ايجاد خليفه گری اسالمی دست نداشتند. اين ماجرا حدود 
درزمانی که قدرت خليفه گری اسالمی به سستی گراييده بود، شقه ای نو از اسالم بنام 

  سال قبل در ايران آغاز شد. ۴٠٠شيعيگری از حدود 

                                            
رکن رابع اصطالح شيخيه  و ازليه است، و تنقطه اولی، جمال قدم، صبح ازل، من يظھرهللا اصطالح بابيه و بھائي  -١

  ک-ح که بعد از خدا و پيغمبر و امام بر رکن رابعی قائلند که واسطله امام و خلق است.
 البته اگر به امر رسول هللا و در ارتباط با آيت هللا العظمی حسنعلی منتظری باشد اشکال عمده ای ندارد و جايز است -٢
  ک-ح
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رمز پايداری تمدن ايرانی پس از شکست بزرگ از تازيان در عمق و ريشه تمدن ايرانی 
بايستی بگذارند اين شعله تمدن به سوسو در سرزمين مادری نھفته است. ايرانيان ن

مبدل شده و خاموش شود. ھر يک بايستی به فردوسی آگاه و ميھن دوستی مبدل گردند 
تا کاخ تمدن ايرانی ھمواره پا برجا بماند و شکوه آن جاودان شود. امتداد يک "فلسفه 

  ، شکوفائی ميافريند.زمان وجود" و "تمدن" در
  

مبدل  خرافهکه اين ميھن دوستی و برپا نگاه داشتن تمدن به خطر ھنگامی بروز می کند 
  شود، آنگاه کم کم چرخه زمان متوقف می شود و به مرور گندابی ايجاد می گردد.

  
نکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قرآن در سوره انعام که در انگليسی به 

 می باشد صراحتا می گويد:  سوره "گله حيوانات" ترجمه شده و ششمين سوره قرآن
 

قـُوا ديَنُھـم َوکانوا ِشـَيعاً لَسَت ِمنـُھم فی َشـٌیً◌  -١۵٩ آيه - االنعـام  سـوره ِانَّ الّـذيَن َفـرَّ
ُئُھـم بِمـا کانوا َيفَعـلونَ   ِانّمـا اَمـُرُھـم ِالَی هللاِ ّثـَم ُيَنبِّ

  
[6.159] Surely they who divided their religion into parts and 
became sects, you have no concern with them; their affair is 
only with Allah, then He will inform them of what they did. 

 
مسلما، کسانی که دين خود را به پاره ھا و جزء ھای مختلف تقسيم  - ١۵٩سوره انعام

شما با آنھا بستگی نداريد، امر  می کنند و از آن فرقه و مسلک و دسته بدست می آيد،
 آنھا با خدا است، سپس، او آنھا را از ھمه اعمالشان آگاه خواھد ساخت. 

  
مفھوم روشن اين آيه اين است که دين اسالم قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به 
 اجزائ کوچکتری تقسيم کنند و فرقه ھائی از آن بوجود آورند مسلمان نيستند خدا با آنھا
مقابله خواھد کرد. ولی در مطالعه اين نگارش در خواھيم يافت تا چه اندازه اسالم به 
  بيراھه رفته و چقدر از نا آگاھی مردم در مورد آيه ھای قرآن سوء استفاده شده است.  

  
يل دو تب رھرگونه تغيي«جناب بھاء هللا » فرمايشات«البته در نسک در پيش رو ھم خواھيد خواند با توجه به 
نمی توان به آن دست » ھزار سال«و حداقل تا » در گفتار ونوشتار آن حضرت عملی غير مجاز می باشد

  برد.!!
  

در اين نسک که در پيش روی شما قرار داده ام، خواھيد خواند که چطور يک سيد رشتی ويا يک مالی 
ود و در مجالس مردان که از شوھرش جدا شده با مردان ديگر به سفر بغداد مير«قزوينی ويا يک زن 

ناگھان به يک صبح ازل، يک من يظھرهللا » پيراھنش را می درد و عشوه گری و طنازی وغمازی می کند
امروز گروھی استعمار گر  تامبدل می شود  »زن و شاعره گستاخ«ويا يک قھرمان  »ولی امر هللا«ويا 

  بتوانند از آن به ضرر کشور ما بھره کشی بکنند.
  

سن صفيعليشاه که خود شيعی و از اجلٌّه دراويش است در تفسير منظوم خود حاج ميرزا ح
  وقتی به اينجا ميرسد توقف ميکند و چنين سربسته و بدون تفسير از موضوع ميگذرد:

. . . . . . .  
 پـــــاره پـاره بين خود در ھـــــر زمان           پـــــــس نمودند امر دين را مردمـــان

  بـــرگمانش آنچه ھست او را، نکوست           می بدانچه نزد اوســــتشــــاد ھر قو
  در خــــــروش آيند برمن خاص و عام          شــــــــــرح اين معنی نويسم گر تمام
  که بــــــه شرع و فـــقرشان بايد نسب           دلــــــق و دستارم بدّرند از غـــــضب

  ســــــــوی تـــــــــفسير کـــالم آييم باز           در پرده رازپــــس بِه اَر بــاشد نھان 
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بھترين تعريف  گفت در کوتاه سخنرا روشن کرده است و ميتوان  بابيگری و بھاييگریاين کتاب حقيقت 
بر تشيع دوازده امامی که اکثر مردم ايران امروز پيرو آن ھستند نويسنده . هدر نظر گرفت راھای موجود 

  کرده است.  ای گذرا اشاره
  

بصورت روشن تر و کامل تر و نماياندن اختالف آن با آيين بھاييت نسبت به معرفی  نسکبطور خالصه اين 
سھم عمده ای دارد. ميتوان آن را بھر کسی که بخواھد درک بھتری از اين مسائل داشته باشد  بابيگری

  توصيه کرد.
  
با پروانه ويژه ای که  ک) انجام شده است و برحسب مورد-ن (حتايپ و تنظيم اينترنتی اين نسک از سوی م 

ک) مشخص شده است. -که با ھمان عالمت (ح افزوده امپا نويس ھايی به آن  از نگارنده دريافت کرده ام،
چون نسک از خود زير نويس ھايی داشت آن زير نويس ھا ھمچنان بدون دستخوردگی بدون عالمت ويژه ای 

   آورده شده است.
  

  بنشينيد. زيرا:  سفارش من آن است مطالب را با دقت و با حوصله بخوانيد. سپس به داد
  

 ته اندــســـــــــد گره زير زبانم بس    دــبنشسته ان دشمنانغا ، ــــای دري
  آسيا غــيرتاست و  دراين سخن     د دالــکسته می آيـن ســخن اشــــاي
  عام فــھمرسم بلغزد ـــيک می تـــل    المــد بيان اين کـــرح می خواھــــش
  آرد در نــظر بد خـــــــــياالتد ـــس      ه نظرـــــوتــکی  کــــھنهھم ھای ـــــف

  
  

  ويراستار
  ک-ح
  
  



  نادر پيمايی                                                                       از بھاييت چه ميدانيد؟                 

  7  
  

   

  آشنائي بانويسنده
  

آذربايجان متولدشده وتحصيالت خودرادررشته مھندسی   (ارومّيه)نادرپيمائی درشھررضائيه 
رتوربين ھای آبی رابادرجه فوق ليسانس درانگلستان به پايان مکانيک در ايران وتخصص د

بنابدرخواست  ١٩٧٨رسانده، درايران در بخش دولتی دارای مشاغل مختلف بوده، درسال 
 مريکا آمده ومشغول کاردررشته ساختمانی ونصب دستگاه ھای توليدآخودبازنشسته شده وبه 

  ی وتجاری واداری شده.انرژی خورشيدی برای ساختمان ھای مسکون از گرما
  

شروع به مطالعه وپژوھش درباره تاريخ ايران و تاريخ  مريکاآدرمّدت تقريباَ سه دھه اقامت در
  بشرح زيراست: یاديان نموده که حاصل سال ھامطالعه وتحقيق کتاب ھاي

  (ميترائيسم)* مھريگری 
  (ايران بيست وپنج قرن درآئينه زمان) * تاريخ ايران
  (آتورپاتکان درآئينه زمان)جان * تاريخ آذرباي

  * ايرانيان وترکان درعرصه تاريخ
  (اديان ثالثه)* بررسی اديان سه گانه سامی 

  * ازبھائيت چه ميدانيد؟
  »ازآالشت تاژوھانسبورگ«* رضاشاه پھلوی 

  * محمدرضاشاه پھلوی وبازيگران دوران سلطنت او
  * بابک فرزندآذربايجان وقھرمان ايران

  زرگ ايران، فرازحکومت بدوی تازيان* فرودتمّدن ب
  * سرزمين ايران، خاستگاه فرھنگ کھن
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  تاريخچه بهاييت
  

با توجه به وابسته و پيوسته بودن بھاييگری به بابيگری، شيخيگری، مھديگری، شيعه گری و نھايتا به 
سالم شروع و با اسالم الزم است برای بحث در مورد بھاييگری و چگونگی پيدايش آن سخن را از دين ا

  ريشه يابی به ترتيب شعب و فرقه ھای منشعب از آن رامورد مطالعه قرار بدھيم.
  

  جھت سھولت درک ارتباط اين مذاھب و شعب آن ھا، طرح ساده و خالصه ای به شرح زير تھيه شده است.
  

  : دين اسالم
  

د. دين اسالم در زمان محمد و بعد ميالدی به وسيله محمد در مکه اعالم و بنا گردي ۶٠٩دين اسالم در سال 
از او در دوره خلفا راشدين (ابوبکر، عمر، عثمان، علی) تبديل به حکومت اسالمی،  ودرزمان خالفت 
خانواده ھای بنی اميه و بنی عباس تبديل به حکومت موروثی (سلطنتی) شد. چون دراين نوشته منظور شرح 

بررسی ادان «کامل وجامع در مورد دين اسالم مطالعه کتاب  دين اسالمی نيست بنابراين برای کسب اطالعات
  نوشته نادر پيمايی توصيه می شود.  »سه گانه سامی يا اديان ثالثه

  
کردند، و برای  ايرانی ھا به جھت مخالفت با خالفت وحکومت اعراب به صورت مختلف شروع به مبارزه

ی بوده، بھمين جھت خود را پيروان علی (شيعه) ايجاد تفرقه اعالم نمودندکه بعد از محمد خالفت حق عل
ناميدند بنابراين اسالم به دوشاخه سنی و شيعه تقسيم شد. (مذھب سنی دارای چھار فرقه به نام ھای حنفی، 

   .شافعی، حنبلی، مالکی است)
  

رقه تا بيشتر نظر ايرانی ھا جنبه سياسی داشت به ھمين جھت برای ايجات تف بچون به جھت مبارزه با اعرا
آنجا که می توانستند در بوجود آمدن فرقه ھای مختلف می کوشيدند وباعث تشکيل شعب وفرقه ھايی از قبيل 
زنديه، اماميه، باطنيه، غالت يا عل الھی، ناجيه، اسماعيليه وو.... شدند که بيشتر رھبران اين فرقه ھا 

  ٣ايرانی ھا بودند.  
  

د خالفت را حق علی وبعد از او فرزندانش ونوادگانش به ترتيب بطوری که گفه شد ايرانی ھا بعد از محم
حسن، حسين، زين العابدين، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری را 

  بعنوان جانشين امام قبول داشتند. 
  

بنی اميه و بنی عباس، به خلفاء  سبعد از کشته شدن امام حسين که ادعای خالفت داشت، بقيه امام ھا از تر
ھمان اسم و مقام رھبر دينی شيعه ھا ودريافت حق امام از پيروانشان، قناعت کرده و با تقيه (سازشکاری يا 

  تار می کردند، حتا امام رضا سمت نيابت مامون خليفه عباسی را بعھده داشت. فـتظاھر بر خالف عقيده) ر
  

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

من چه خليفه باشم و امور مسلمين را اداره بکنم، چه پيشوا وامام شيعيان باشم و «به پيروان خود می گفت: 
ازاين زمان به بعد امامت رنگ مقدس ومعصوم » ام بنشينم درھر حال منصوب و برگزيده خدا ھستم درخانه

  وبرگزيده شده از طرف خدا را به خود گرفت.
  

ميالدی درگذشت، چون دارای فرزندی نبود که جانشين او بشود،  ٨٧٣امام يازدم (حسن عسکری) در سال 
و ھا گرديد. از اين اوضاع آشفته و بالتکليفی يک شخص شياد  اين امر باعث اشکال و چند دستگی بين شيعه

                                            
مقدمه ای بر مذھب شيعه اسالمی وتاريخ عقايد شيعه اثنی «نوشته ای با نام  برای آشنايی کامل با فرقه ھای شيعه به ٣

سال در آدرس زير مراجعه کنيد  ١۴٠٠نوشته يک بھايی بنام موژان مومن، به تارنمای » عشری
/MoghadamehibarMazhabshieh.pdfhttp://1400years.org/PDF&Show  

  ک-ح
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دغلکاری به نام عثمان ابن سعيد که يکی از پيشوايان مذھب شيعه ودارای پيروان و طرفداران زيادی بود 
  استفاده کرد و چنين ادعا نمود: 

  
در قيامت ظھور خواھد کرد امام دارای فرزند پنج ساله  بنام محمدابن الحسن بوده که از نظر ھا غيب شده. «

و ھمه دشمنان خاندان علی و غير شيعه ھارا خواھد کشت و تمام فسادو ظلم وبی عدالتی را در دنيا از بين 
امامان «ناميد، و به نقل از قول محمد حديث ساخته و چنين اظھار کرد:    ٤و اورا مھدی » خواھد برد

ز پسران فاطمه است ونام او با نام من و کنيه اش با کنيه که ا -مھدی–دوازده تن خواھند بود. آخرين آنھا 
  » من يکی است

  
  عثمان ابن سعيد برای ظھور امام غايب عالئم و نشانه ھايی را به شرح زير اعالم نمود: 

 .موقع ظھور امام زمان آفتاب از مغرب طلوع خواھد کرد  
  ز نقاط مختلف در يک آن به دور نفر ھستند ا ٢١٢مھدی از مکه ظھور خواھد نمود و ياران او که

  او جمع خواھند شد.
  .شخص فريبکار (دجال) سوار برخر در اصفھان پيدا خواھد شد  
  گروھی از شيعيان با علم ھای سياه از خراسان به راه خواھند افتاد  
  امام زمان شمشير کشيده ھمه دشمنان خاندان علی و غير شيعه ھارا خواھد کشت و عدل و داد در

 کمفرما خواھد نمود. دنيا ح
  

ت وبی پايه واساس بودن اين مطلب کامال معلوم است و احتياج به توضيح ندارد. بھر حال عثمان ابن فسخا
سعيد با اين حرف ھا وادعا ھای دروغ مردم جاھل و نادان را اغفال کرد و گفت امام غايب من را نماينده 

من بگوييد تا من به امام غايب بگويم و ازاو دستور خودش قرار داده و شما ھر سئوالی وکاری داريد به 
  بگيرم. ضمنا مال ووجوھی که حق امام است به من بدھيد تا من به امام برسانم !!

  
و امت شيعه قرار  ببا اين حقه بازی و دغلکاری عثمان ابن سعيد خودرا به نام باب يا ميانجی بين امام غاي

ان سوار بود و آنھا را می دوشيد. بدين ترتيب با اعتقاد به برگزيده و سال ھا بر گرده مردم جاھل وناد ددا
در مذھب شيعه اثنی » مھديگری«بودن امام ھا از طرف خدا و غيبت امام دوازدھم و انتظاربرای ظھور او 

  عشری پديدار شد. 
  

ازدھم بودندولی عده ای از افراد شيعه که معتقد به اصول شيعه اثنی عشری (دوازده امامی) وغيبت امام دو
  جانشينی ونيابت عثمان ابن سعيد را قبول نداشتتند به نام متشرع يا اصولی ناميده می شدند. 

  
يعد از عثمان ابن سعيد پسرش بنام محمد و سپس به ترتيب محمدحسين بن روح و محمد بن علی سيمری به 

  و پيشوای مردم غافل و جاھل بودند.  سال اين دکان فريب وريا را داير نگاھداشته ٧٠نام ابواب اربعه مدت 
  

ميالدی درگذشت چون معتقد بود که ظھور امام زمان نزديک است  ٩۴٣محمدبن علی سيمری در سال 
بنابراين جانشينی برای خود تعيين نکرد. چندين قرن طول کشيد واز ظھور امام زمان خبری نشد. امت شيعه 

تابع يا مقلد شيخی، آخوندی و ماليی بودند يکی از مال ھای ھمچنان چشم به راه ظھور امام غايب وھرگروه 
ی که در ايران وبين النھرين وسوريه و عربستان دارای پيروان زيادی ئبسيار رند و شياد بنام شيخ احمداحسا

ميالدی با عنوان کردن اينکه روح امام می تواند در جسم  ١٨٠۶دان را خالی ديد در سال يبود، چون م
سال که از درگذشت محمدبن علی سيمری می گذشت مجددا  ٨۶٣د با اين ادعا بعد از اينکه شخصی حلول کن

و پيروان شيح احمد احسائی به نام شيخيه معروف  دکان باب يا ميانجی بين امام غايب و امت شيعه دايرشد! 
  به راه افتاد. » شيخيگری«شدند بدين ترتيب فرقه 

                                            
ظھور خواھد » سا اوشيانت«عقيده به مھدی يا نجات دھنده سابقه تاريخی دارد. زرتشتيان معتقدند که شخصی بنام  - ٤

ظھور خواھد » مشيخا«کرد و اھريمن وتمام پليدی ھارا از بين خواھد برد. يھودی ھا معتقدند که فردی از قوم يھود بنام 
   مسيحی ھا ھم معتقدبرجعت عيسی ھستند.کرد و 
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درگذشت و بعد از او شاگردش به نام سيد کاظم رشتی که در  ميالدی ١٨٣١شيخ احمد احسائی در سال 
شيادی وحقه بازی به اصطالح دست استادش را از پشت می بست جانشين شيخ احمد احسائی وپيشوای فرقه 

  شيخيه شد. 
  

  اسالم

  

  

  

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

  

  ٥لف از قبيل زيديه، اماميه، باطنيه، اسماعيليه ... چندين فرقه مخت

  

  (معتقد به خالفت علی و امامت خاندان او)    شيعه دوازده امامی 

  

ميالدی، امام يازدھم  دارای  ٨٧٣(بنا به ادعای عثمان ابن سعيد درسال   مھدی گری
فرزند پنج ساله ای بوده و در سرداب پنھان شده. وروزی ظھور خواھد 

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

ميالدی شيخ احمد احساسی و پس از او شاگردش به  ١٨٠۶(درسال    شيخی گری 
نام سيد کاظم رشتی ادعا کردند که روح امام ھا ميتواند در کالبدشان 
ان حلول کند، خودرا ميانجی و باب ناميدند و نزديک بودن ظھور امام زم

  را خبر دادند)

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

  

» من يظھرهللا«ميالدی ميرزا حسينعلی نوری ادعای  ١٨۶٣(درسال   بھايی گری 
  ويا جانشين خدا بودن نمود)

  
  
  

                                            
مقدمه ای بر مذھب شيعه اسالمی وتاريخ عقايد شيعه اثنی «برای آشنايی کامل با فرقه ھای شيعه به نوشته ای با نام  - ٥

سال در آدرس زير مراجعه کنيد  ١۴٠٠نوشته يک بھايی بنام موژان مومن، به تارنمای » عشری
http://1400years.org/PDF&Show/MoghadamehibarMazhabshieh.pdf  

  ک-ح
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  : گريبابي
  

ميالدی درگذشت. چون او ھم مثل سيمری معتقد بود که ظھور امام زمان  ١٨۴٣سيد کاظم رشتی در سال 
نزديک است بنابراين جانشينی برای خود تعيين نکرد به ھمين علت اختالف بين پيروان فرقه شيخيگری پيدا 

شيخيه را کردند از آن جمله  شد و چند نفر از شاگردان سيد کاظم رشتی ادعای جانشينی وپيشوايی فرقه
حاجی ميرزا محمد کريمخان کرمانی وحاجی ميرزا شفيع تبريزی بودند. بنابراين پيروان فرقه شيخيه دو 
قسمت شدند. عده ای حاجی ميرزا محمد کريمخان را جانشين سيد کاظم رشتی قبول داشتند و به نام 

ق گفته سيد کاظم رشتی  چون ظھور امام زمان کريمخانی معروف شدند، عده ای ديگر که معتقد بودند طب
تبريزی بودند ھمان نام شيخيه باقی  نزديک است پس جانشينی وجود ندارد و اين گروه که پيرو ميرزا شفيع

  ماندند. 
  

با توجه به ايجاد شدن تفرقه وچند 
دستگی بين پيروان فرقه شيخيه جوانی 
بنام سيد ميرزا علی محمد فرزند آقا 

ميالدی  ١٨١٩متولد سال محمد رضا 
که اوھم مدتی شاگرد سيد کاظم رشتی 

ميالدی (صفحه  ١٨۴۴بود در سال 
کتاب اقدس) در شيراز ادعای باب  ١٩٧

يا ميانجی بودن بين امام زمان و امت 
  شيعه را نمود. 

  
چندين عامل باعث عنوان کردن چنين 
ادعای بی پايه و اساس بشرح زير شده 

  بود: 
  

ی وخرافی دين اعتقاداد موھوم -١
اسالمی که به تدريج شديد تر 

شيعه ت و بدتر شده وبه صور
گری، مھديگری، شيخيگری 
در آماده بود، زمينه مساعدی 
را پديد آورده بود که مردم 

می وجاھد چنين ادعاھای اع
وغ و دوراز عقل ومنطق را در

 بپذيرند.
اختالف و چند دستگی بين  -٢

 پيروان فرقه شيخيه
ريه که دوران حکومت قاجا -٣

باعث تسلط بيگانگان به ايران و بوجود آمدن وضع نابسامان درکشور و فقر و بدبختی ملت شده 
بود ھمه مردم ايران را مستاصل و مايوس و نااميد کرده بود. مردم که درزير چنگال ظلم و ستم 

، بنا به ودرباريان وحکام و دولتمردان قرار گرفته وراه فرار و نجاتی نمی يافتند(قاجار)  شاه
اعتقادات مذھبی تنھا راه نجات را منوط به ظھور امام زمان و از بين رفتن آنھمه بدبختی و 

 بيچارگی و بی عدالتی می دانستند!!
ی که مدعی بود روح امام می تواند در جسم و قالب يک انسان ئباتوجه به گفته شيح احمد احسا -۴

ی که گفته بود ظھور امام زمان نزديک حلول و ظاھر بشود! از طرف ديگرمژده سيد کاظم رشت
 است.
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عالوه بر موارد فوق وازھمه مھمتر بی سوادی و بی اطالعی اکثريت مردم و اعتقاد کور کورانه  -۵
سال درمغزشان جای گرفته بود، بنابراين  ١٢٠٠وجاھالنه واحمقانه به موھومات و خرافاتی که طی 
 ٦ايب فراھم کرده بود. ھمه اين عوامل زمينه را برای قبول ظھور امام غ

   
(در) يا » باب«درا به نام وبا توجه به وضع آشفته مملکت و جھل و نادانی اکثريت ملت، ميرزا علی محمد خ

ميانجی بين امام زمان و امت شيعه ناميد و عده ای را به دور خود جمع کرد، اگر باب دارای فھم و شعور و 
توانست از موقعيت استفاده کرده و افراد بيشتری را به دور سواد درست و حسابی بود به تحقيق بھتر می 

اگر باب «خود جمع کند. در باره بی مايگی باب و بی سوادی وجھالت توده مردم نويسنده ای نوشته است 
گوسفندی را می آورد وادعا می کرد که روح امام زمان در جسم اين گوسفند حلول کرده، به تحقيق عده ای 

کرده و پيروش می شدند! بھر حال با گرويدن عده ای افراد ساده لوح و چند نفر آخوند ادعايش را قبول 
  به راه افتاد. » بابيگری«ومالی رند و شياد به سيد علی محمد، فرقه 

  
با توجه به گفته شيح احمد احسائی در مورد امکان حلول روح امام در جسم بشر، وھمچنين بنا به بشارت 

باب چون اوضاع را مساعد ديد کم کم به  ٧بودن زمان ظھور امام زمان   د نزديکسيد کاظم رشتی درمور
عالئم ونشانه ھايی را برای ظھور امام غايب عنوان کرده  یفکر امام زمان شدن افتاد! چون شيخ احمد احساي

تا از آنجا بود، باب به لحاظ تطبيق وضع خود با عاليم ظھور، به ھمراه دونفر مريدانش پنھانی به مکه رفت 
اعالم ظھور بکند ويکی از مريدانش به نام مال محمد 
حسين بشرويه راھم به خراسان فرستاد تا زمانی که 
باب در مکه اعالم ظھور می کند بشرويه ھم با عده ای 

  با پرچم سياه از خراسان به راه بيافتند. 
  

ت چند نفری را به دور خود جمع سناباب در مکه نتو
ان مراجعت کرد. موقع ورود به بندر کند، لذا به اير

بوشھر به دستور حسينخان نظام الدوله والی فارس 
دستگير و دست بسته به شيراز منتقل شد و بنا به 
دستور والی با حضور چند نفر آخوند باب را به محاکمه 
کشيدند. چون باب جز گفتن جمالت بی سروته وخواندن 

طقی در مناجات به زبان عربی غلط حرف ودليل من
مورد ادعای خود نداشت، به دستور حاکم پايش را به 
فلک بستند و بعد از تنبيه رويش را سياه کرده و 

. در مسجد ددرکوچه و بازار گردانيدند و به مسجد بردن
باب در حضور جمعی از دعوی خود اظھار ندامت و 
پشيمانی نمود. باب مدتھا خانه نشين وتحت نظر بود. 

عه وتوبه واظھار ندامت باب را بھايی ھا اين واق
  تحريف کرده و چنين نوشته اند: 

  
که يکی از پيروان  ٨عبدالحسين آيتی ملقب به آواره «

باب و مريدان حسينعلی بھاء و مبلغين بنام بھاييگری 
  بود در کتاب خود به نام کواکب الدريه فی ماثرالبھاييه چنين نوشته است: 

                                            
مرسوم بود ھرگاه کسی می پرسيد امام زمان کی ظھور می کند پاسخ ميدادند [ھزار] سال ديگر و از جمله آن سال  - ٦

  ک-ح –د شدن امام زمان بوده است ھزارمين سال نا پديد شدن ويا ادعای نا پدي
وسيدکاظم رشتی که ھردو نفر داير کننده دکان شيخيگری و مبتکر و مبدع عقيده حلول روح امام  یشيخ احمد احساي - ٧

در جسم يک انسان، و ھمچنين نزديک بودن ظھور امام غايب بودند، يعنی عمال باعث ايجاد شدن فرقه بابی و بھايی شده 
و نفر بسيار مورد احترام باب و بھاء وعبدالبھاء وولی امر هللا قرار گرفته وبارھا از آن ھا ستايش کرده و به اند. لذا اين د

   نظر و نوشته ھايشان که دروغ محض است به عنوان حجت و دليل استناد نموده اند!
بھايی بودن از دين بھايی برگشت  عبدالحسين آواره يکی از ياران و مريدان باب وبھاء بود، بعد از بيست سال بابی و - ٨

را منتشر کرد که در آن کتاب برنوشته و نظرات قلبی خود خط بطالن کشيده و دررد » کسف الحيل«و کتابی تحت اسم 
  و تقبيح دين بھايی مطالب مفصلی بيان نموده.
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  » آن"  تارد نمايند و بدانند که اين کلمات نافی ادعا است يا مثبويشان "نتوانستند خدشه ای بر سخنان ا
  

  عبدالبھاء ھم در مقاله سياح چنين نوشته: 
  
  » در سرمنبر نوعی تکلم نمود که سبب سکوت وسکون حاضران و ثبوت وروسخ تابعان گرديد«
  

  باب داری چندين نوشته بی سروته وسراپا غلط است از قبيل: 
  

کوثر، قيوم السماء، کتاب مبارک بيان، منتخبات آثار حضرت اولی است، مھمترين آن ھا کتاب  تفسير سوره
بيان است که به دو زبان فارسی و عربی نوشته و بابی ھا آنرا معجزات و بجای قرآن قبول داشتند. چون باب 

ايش را به عربی سواد درستی نداشت وبه لحاظ شگردکارش، يا به اصطالح تسخير احمق!! بيشتر نوشته ھ
صرف و نحو «غلط می نوشت و مسخره تراين که وقتی به نوشته ھايش ايراد می گرفتند چنين می گفت: 

  » !!مگناھی کرده و تاکنون در بند می بود، ولی چون من خواستم خدا گناھش را بخشيد و آزادش گردانيد
  

شتباھات امالئی و انشائی وصرف و نحوی کتاب بيان که مھم ترين کتاب احکام باب است عالوه برايرادات وا
بقدری بی معنی و بی منطق و باعث رسوائی بود که حسينعلی بھاء به غير از چند مورد بقيه را باطل ساخت 

   ٩و بھائی ھا تمام نسخ آنرا جمع آوری کردند. 
  

داشت و به بھرحال باب با وجود چوب و فلک وتنبيه و اظھار ندامت و توبه، چون تعادل عقلی درستی ن
ميالدی اعالم امام زمان بودن کرد و پيروانش در شھرھا ودھات  ١٨۴۴امام زمان شدن افتادودر سال  سھو

  مشغول تبليغ شدند. 
  

تعدادی از مال ھا و آخوند ھای شيعه نامه ای به حاجی ميرزا آغاسی صدراعظم نوشته و جلوگيری از 
دستور داد باب را به آذربايجان برده و در قلعه چھريق اقدامات بابی ھارا خواستار شدند. ميرزا آغاسی 

  (درمرز ايران و ترکيه) زندانی کردند. 
  

چون تقريبا سه سال از تاريخ ادعای باب گذشته بود ودراين مدت پيروان باب از قبيل مال حسين بشرويه، 
تبليغ مردم را می سيد يحيی دارابی، مال محمد علی قدوس، طاھره (قره العين) وچندين نفر ديگر با 

شورانيدند، ميرزا آقاسی فکر کرد چون باب در زندان است ومردم به درستی اورا نشناخته واز گفتار 
باب می شوند. پس دستور داد که باب را به  ندانسته آلت دست پيروان ونظراتش مطلع نيستند به ھمين جھت

ن نفر آخوند ومال و مجتھد، باب را مورد تبريز بياورند و در حضور وليعھد (ناصرالدين ميرزا) و چندي
  بازخواست وسئوال و جواب قرار بدھند.

  
جريان کامل جلسه بازجويی و سئوال وجواب ھا در کتاب ھای مختلف از قبيل: ناسخ التواريخ نوشته محمد 

وارد تقی لسان الملک، قصص العلماء نوشته ميرزا محمد تنکابنی، اتفاقات اخير ايران نوشته پروفسور اد
براون، تاريخ بيداری ايرانيان نوشته ميرزا محمد ناظم االسالم نوشته شده که تماما حاکی از بی مايگی و 

  درماندگی باب است. 
  
گفت: اسم من با رب وفق دارد، نظام العلما جواب داد که ھر علی محمد ويا محمد علی با  سيد علی محمد«

  » بکنی نه دعوی بابيت رب وفق دارند، آنوقت شما بايد دعوی ربوبيت
  

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

                                            
ود!! که اين حکم از طرف يکی از احکام جاھالنه باب، محو وازبين بردن کليه کتاب ھا به جز نوشته ھای خودش ب - ٩

اقدس) بابی ھا و بھايی ھا با احترام باب را با اسامی و عناوين حضرت نقطه ازلی نقطه  ١٨٠بھاء هللا لغو شد (صفحه 
    --فرقان،  حضرت اعلی، نقطه البيان، رب اعلی، جل اسمائه الحسنی... می نامند.  

موجود است و درصورت درخواست قابل دسترسی خواھد  سال ١۴٠٠کتاب بيان بصورت ديجيتال در آرشيو تارنمای 
  ک-بود. ح
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مال محمد مامقانی گفت، شنيدم شما ادعای بابيت نموده ايد؟ فرمود بلی، عرض کردند باب چه معنی دارد؟ «
ھار چچگونه فھميدی؟ آيا نظر نکری به وجه خود که فرمودند کالم شريف انا مدينه العلم وعلی بابھا را 

مشعر دارد و در يک صفحه واقع است، که پنج می شود، به عدد باب که مطابق ھاء ھويت اما آن چھار 
  مشعر:  اول چشم می باشدکه حاکی از مقام فواد است و حامل آن رکن توحيد می باشد و مقام مشيت است.

  اراده است.  قاز رتبه عقل و حامل رکن نبوت و مصدادوم مشعر گوش می باشد که حاکی 
  سوم مشعر شامه است که حاکی از مقام نفس است و مطابق واليت است و حامل مقام قدر. 

چھارم مشعر دھان است که حاکی از مقام جسم و مقام رکن شيعه و مطابق به رکن قضامی باشد، با خود 
  » صفحه وجه پنج می شود

  
فوق به خوبی معلوم می شود که چنين گفتار پرت و پالوادعای نماينده امام ويا خود امام با توجه به مطالب 

زمان بودن فقط از مغز يک نفر ماليخوليای ويا مريض روانی می تواند تراوش بکند. اين ھا ساخته و نوشته 
طرفداران مخالفين حضرت اعلی نيست، بلکه مطالبی است که در کتاب ميرزا جانی کاشانی که يکی از 

  ومريدان باب بوده ومورد احترام بابی ھا وبھايی ھا است درج شده. 
  

ھم باگفتن غلط کردم، نفھميدم، اظھار توبه نموده و با التماس وزاری از وليعھد طلب عفو زباالخره باب با
  وبخشش می کند.

  
ھردو سند درکتابخانه عالوه بر نوشته ھای مختلف دو سند بسيار مھم از جريان آن جلسه وجود دارد که 

نگھداری ميشد.  سند اول مربوط به گزارش جريان محاکمه از طرف وليعھد به پدرش  یمجلس شورای مل
  محمد شاه است، سند دوم توبه نامه وطلب عفو باب است به وليعھد. 

  

  : سند اول
  

  ھوهللا تعالی شانه
  

ادر شده بود که علمای طرفين را حاضر باب که فرمان قضا جريان ص ،قربان خاکپای مبارکت شوم، درباب
ورده به کاظم خان سپرد و آبا زنجير از اروميه کرده با او گفتگونمايند، حسب الحکم ھمايون محصل فرستاده 

رقعه به جناب مجتھد نوشت که آمده با ادله و براھين وقوانين دين مبين گفت و شنود کنند، جناب مجتھد 
معی معتمدين ومالحظه تحريرات اين شخص بيدين کفر او اظھر من الشمس درجواب نوشتند که از تقريرات ج

و واضح من االمس است، بعد از شھادت شھود تکليف داعی مجدد در گفت و شنيد نيست، لھذا جناب مال 
محمد ومال مرتضی قلی را احضار نمود و در مجلس از نوکران اين غالم، اميراصالن خان و ميرزا يحيی 

ايستادند، اول حاجی مال محمود پرسيد که مسموع می شود که تو می گويی من باب امام  ان نيزخوکاظم 
ھستم؛ بابم، وبعضی کلمات گفته ای که دليل برامام بودن، بلکه پيغمبر تو است، گفت بلی حبيب من، قبله من، 

م است، به دليل زنايب امام ھستم و باب ھستم و آنچه گفته ام وشنيده ايد راست است. اطاعت من برشما ال
د گوينده کيست؟ جواب داد آنکه يادخلوالباب سجدا اين کلمات را من نگفته ام، آنکه گفته است گفته است. پرس

  به کوه طور تجلی کرد: 
  

  چرا نبود روا از نيکبختی    روا باشد انالحق از درختی 
  

وقت دراو خلق می شد االن درمن منی درميان نيست، اين ھارا خدا گفته بنده به منزله شجره طور ھستم، آن
خلق می شود. بخدا قسم کسی که از صدر اسالم تاکنون انتظار اورا می کشيد، منم، آنکه چھل ھزار علما 
منکر او خواھند شد منم. پرسيدند اين حديث در کدام کتاب است که چھل ھزار علماء منکر خواھندگشت؟ گفت 

 مرتضی قلی گفت، بسيارخوب تو از اين قرار صاحب االمری اگر چھل ھزار نباشد چھار ھزار که ھست! مال
اما در احاديث ھست  ضروری مذھب است که آن حضرت از مکه ظھور خواھند فرمود و نقبای جن و انس با 
چھل ھزار از جنيان ايمان  خواھند آورد و مواريث انبيا از قبيل زرده داود و نگين سليمان ويد وبيضاء با 

موسی و کو يد و بيضاء؟ جواب داد که من ماذون به آوردن اينھا نيستم؛  یود، کو عصاآنجناب خواھند ب
  توضيح نويسنده)  -(چنن سئوال مزخرف مستلزم چنان جواب بی ربط وبی معنی ھم بوده 
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ردی که بدون اذن آمدی، بعد از آن پرسيدند که از معجزات وکرامات چه کجناب آخوند مال محمد گفت غلط 
اعجاز من اين است که برای عصای خود آيه نازل ميکنم! سبحان هللا القدس السبوح الذی خلق  داری؟ گفت

   .السمواات واالرض، کما خلق ھذا العصا آيه من آياته
  

اعراب کلمات را به قاعده نحو غلط خواند تاء سموات را به فتح خواند، گفتند مکسور بخوان، آنگاه االرض 
ن خان عرض کرد اگر اين قبيل فقرات از جمله آيات باشدمن ھم توانم تلفيق کرد را مکسور خواند. امير اصال

و عرض کرد: الحمد هللا الذی خلق العصاء کما خلق الصباح والسماء،  باب خجل شد. بعد از آن حاجی مال 
فت جد محمود پرسيد که در حديث وارد است که مامون از جناب رضا عليه السالم سئوال نمود که دليل بر خال

شما چيست؟ حضرت فرمود آيه انفسنا، مامون گفت، لو النسائنا، حضرت فرمود لوالابنائنا، اين سئوال 
وجواب را تطبيق بکن و مقصود را بيان نما، ساعتی تامل نموده جواب نگفت؛ بعد از اين مسائلی از فقه 

بيل شک و سھو سئوال نمودند، وساير علوم پرسيدند جواب گفتن نتوانست. حتا از مسائل بديھيه فقه از ق
ندانست و سر به زير افکند، باز از آن سخن ھای بی معنی آغاز کرد که ھمان نورم که به طور تجلی کرد، 
زيرا که در حديث است که آن نور نور يکی از شيعيان بوده است. اين غالم گفت از کجا شعيه تو بوده ای؟ 

شد و سر به زير افکند، چون مجلس گفتگو تمام شد جناب  شايد نور مال مرتضی قلی بوده، بيشترشرمگين
و از غلط ھای خود  شيخ االسالم را احضار کرده بار را چوب مظبوط زده تنبيه معقول نموده وتوبه وبازگشت

، و االن محبوس ومقيد است. منتظر داتابه واستغفار کرد و التزام پا به مھر سپرده که ديگر اين غلط ھا نکن
  رت اقدس ھمايون شھرياری روح العالمين فداه است، امر امر ھمايونی است. حکم اعليحض

  
(از سوال و جواب ھای ردو بدل شده بين آخوند ھا وباب بخوبی معلوم است که ھردو از يک قماش وتعليم 
يافته مکتب ومذھب شيعه اند، با اين تفاوت که يکی با سازش با حکومت سوار وديگری مثل باب بدبخت 

    ١٠بوده !!)   پياده
  

  : سند دوم
  

  توبه نامه باب 
  

فداک روحی الحمدهللا کما ھواھله و مستحقه که ظھورات فضل و رحمت خودرا در ھر حال برکافه عباد 
خودشامی گردانيده بحمدهللا ثم حمدهللا که مثل آن حضرت را ينبوع رافت ورحمت خود فرموده که به ظھور 

وترحم برياغيان فرموده اشھد هللا من عنده که اين بنده ضعيف را  رمانن وتستيربرمجاعطوفش عفو از بندگ
قصدی نيست که خالف رضای خداوند عالم و اھل واليت اوباشد، اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرف است ولی 
چون قلبم موقن به توحيد خداوند جل ذکره و نبوت رسول او (ص) وواليت اھل واليت اوست ولسانم مقر بر 

رضای حق را نخواسته ام و اگر کالمی که  فمن عندهللا است، اميد رحمت اورا دارم ومطلقا خال کل مانزل
ی شده، غرضم عصيان نبوده، ودرھرحال مستغفر وتائبم حضرت اورا واين رخالف رضای اوبوده از قلمم جا

ينسب الی امر و بنده را مطلق علمی نيست که منوط به ادعايی باشد. استغفرهللا ربی واتوب اليه من ان 
امری نيست و مدعی نيات خاصه حضرت حجه عليه بعضی مناجات وکلمات که از لسان جاير شده دليل برھيچ 

السالم را محض ادعای مبطل است، واين بنده را چنين ادعای نبوده ونه ادعای ديگری. مستدعی از الطاف 
عنايات و بسط رافت ورحمت خود  حضرت شاھنشاھی وآن حضرت چنان است که اين دعا گو را به الطاف

  سرفراز فرماييد والسالم. 
  

ھا نتوانستند روی اين واقعيت وحقيقت سرپوش  یاين دونامه نشانگر بی مايگی و زبونی باب است. بھاي
بگذارند، ميرزا ابوالفضل گلپايگانی در کتاب کشف الغطاء وميرزا جانی کاشانی درکتاب نقطه الکاف به اين 

نامه، با تحريف خواسته  زاری او نوشتن توبه اره به حرف ھای پرت و پالی باب و التماس وجريان بدون اش

                                            
اينکه مدعی می شوند مراتب شک و سھو را بيان نما، نشان می دھد نه باب که مدعی ارتباط ھای ديگری است ونه  - ١٠

م پرسش کننده می فھمد که اين شخص مدعی چيز تازه ای است. چون ھردو اسير درژرفای چرنديات مذھب شيعه و اسال
ھستند يکی نمی تواند از شک و سھو جدا شده ديگری نمی تواند موضوع را حالجی وپاسخ مقتضی بدھد که در مرام ما 

!!  اسارت خرافی به  --شک و سھونيست امام که از سوی خدا می آيد و با خدا ارتباط داردکه سھو و شک نمی کند... 
  ک-آن حد است که مغز قدرت تفکر ندارد. ح
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اند موضوع را در جھت حقانيت باب به نحوی توجيه کنند. عبدالبھاء درمقاله سياح در اين مورد چنين می 
  نويسد: 

  
آوردن) به مثل منافش قواعد  نکته نحوی گرفتند، احتجاج (دليل و حجت آوردن) به قرآن نمود و اتيان (مثال«

  » نحو از آن بيان کرد
  

  ا به قلعه چھريق بردند. ربعد از تنبيه و تسويه مجددا باب 
  

اواخر دوران سلطنت محمد شاه به علت ضعف وبی توجھی وبی مباالتی او بی عرضگی حاجی ميرزا آغاسی، 
اشته بود، تعدادی از پيروان حکومت مرکزی کامال ضعيف شده ووضع کشور از ھرلحاظ روبه وخامت گذ

از قبيل مال حسين بشرويه، مال محمد علی قدوس، ميرزاجانی کاشانی؛ ميرزا  ١١ومريدان متعصب باب  
ابوالفضل تنکابنی وسيد يحيی دارابی و مال جعفر گندم پاک کن، و مال علی بسطامی و غيره آوازه باب را در 

ح و جاھل را به پيروی از باب واداشته و به عنوان اينکه امام شھر ھا ودھات پراکنده وعده ای افراد ساده لو
زمان ظھور کرده و دشمنان و مخالفان را خواھد کشت، عده ای را تحريک و تھييج نموده بودند. لذا کشت و 
کشتار در نقاط مختلف شروع شده بود، چون سردسته وگرداننده اين دکان شيادی و دغلکاری اکثرا آخوند ھا 

بودند، بنابراين افراد نادان وفريب خورده چنان تھييج وتحريک شده وبه طرفداری از باب قيام کرده  و مال ھا
  بودند که قوای دولتی ھم نمی توانست باآنھامقابله بکند. 

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

بکند. مال حسين بشرويه و مال محمد علی قدوس با تعدادی از بابی ھا در قلعه شيخ طبرسی موضع و پناه 
از چھار  گرفتند و با مردم و قوای دولتی به جنگ پرداختند، قوای دولتی قلعه را مورد محاصره قرارداد، بعد

 یماه محاصره که مواد غذايی بابی ھا به کلی تمام شده بود و عده ای به علت گرسنگی وتشنگی و مريض
نفر بودند  ٢١۴شده بودند، باالخره بابی ھا امان خواسته  تسليم شدند. ولی ھمه آن ھا که در حدود تلف 

ری که بابی ھا يوايستادگی بی نظ ين ماه جنگ و محاصرهددم وقوای دولتی کشته شدند. جريان چنربدست م
نفر تسليم شده بقدری مھم و تکان دھنده بود که شرح کامل آن واقعه  ٢١۴از خودنشان دادند و کشتار فجيع 

 از طرف چند نويسنده ايرانی و غير ايرانی از جمله در نوشته ھای پروفسور ادوارد براون و پرنس کيناز
  دالگورکی اشاره به ماوقع نموده اند. 

  
  دالگورکی در اينمورد چنين نوشته:  پرنس کيناز

  
بوريس دليگريکف کنسول ما در رشت که تمام جريانات را تحت نظر داشت در گزارش خود به تاريخ پنجم «

اطالع داده بود که بابی ھا در قلعه شيخ طبرسی موضع گرفته اند و تاکنون تمام تھاجم قوای  ١٨۴٩فوريه 
چون خودشان دارای توانايی کافی ھستند لذا دخالت يا حمايت ما فعال ضروری نيست، دولتی را دفع کرده اند، 

(درمورد يادداشت ھای »  چون ھرگونه کمک وطرفداری ما باعث تيرگی روابط بين دو دولت خواھد شد.
  پرنس دالگورکی در صفحات بعد مطالبی نوشته خواھد شد) 

  
مردم عوام و نادان  و غلبه او به دشمنان ومخالفين چنان دربطوری که گفته شد اعتقادبه ظھور امام زمان 

به جنگ وکشت و کشتار می کردند، از جمله قيام وشورش سيد يحيی  ماثر گذاشته بود که بی محابا اقدا
دارابی در تبريز، مال محمد علی در زنجان؛ طاھره قره العين دختر حاج مال صالح در قزوين و چند نقطه 

  ديگر بود. 
  

الدين شاه فکر کرد تا زمانی که باب زنده است اين شورش ھا ادامه خواھد داشت، لذا دستور داد که ناصر
باب را به تبريز آورده و اعدام بکنند. باب را از چھريق به تبريز آورده و با فتوای مجتھد ھا حکم قتل باب با 

شد، سيد حسين يزدی با توبه از  دونفر پيروانش به نام سيد حسين يزدی و ميرزا محمد علی تبريزی صادر

                                            
ی اول که به باب گرويدند دارای اھميت و مقام خاصی بين بابی ھا و بھايی ھا ھستند و به حروف حَ  تن نوزده - ١١

   دارای ارزش خاصی است که در اين مورد در صفحات بعد مطالبی بيان خواھد شد. ١٩معروفند به ھمين علت عدد 
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با باب  ١٨۴٩بابيگری برگشت و خالص شد، ولی ميرزا محمد علی تبريزی حاضر به توبه نشد و در تاريخ 
  کشته شد. 

  
  جريان جالبی در موقع اعدام باب به اين شرح رخ داد: 

  
دو بعد تيراندازی کردند، به دار کشيدنوقتی باب وميرزا محمد علی تبريزی را می خواستند بکشند، آنھا را 

اتفاقا گلوله به طناب می خورد و طناب پاره می شود و باب فرار ميکند و درمستراح پنھان می شود، به ھر 
حال اورا پيدا کرده و مجددا بسته و اعدام نمودند، بنا به روايتی گويا بابی ھا بعد ھا نبش قبر کرده وجسد 

کا منتقل نموده اند. اگر اين امر صحت داشته باشد انجام چنين کاری باب را به تھران آورده و از آنجا به ع
کامال مخالف دستور باب و بھاء می باشد، چون طبق احکام آن ھا جسد مرده بايد در فاصله يکساعت راه 

  کتاب اقدس)  ٢٠۶و صفحه  ١٣٠دفن بشود (آيه 
  

طرف خدا می دانند!!! ولی جواب اين پاره شدن طناب را بابی ھا دليل رسالت وحقانيت باب و معجزی از 
سئوال را نمی دھند چرا باب برای نجات جانش به مستراح پناه برد؟؟ وچرا باردوم لطف خداوند شامل حال 

  اعالء صعود نفرمود؟؟  شامام زمانش نشدو باب به عر
  

باب يکسال قبل از مرگش ميرزا يحيی 
نوری ملقب به صبح ازل را به عنوان 

يين نمود، و ھمچنين جانشين خود تع
در نوشته ھايش از ظھور کسی در 
آينده دور که دارای مقام بسياربزرگ 
وارجمندی خواھد بود سخن گفته و 
اورا من يظھرهللا ناميده بود. موضوع 
بسيار جالب عبارت است از ادعای 

نعلی نوری (بھاء هللا يميرزا حس
من يظھر هللا بودنش  دبعدی) در مور

به اينکه  است، چون با توجه
نعلی نوری يکی از پيروان يحس

ومريدان بسيار معتقد باب بود، با وجود اين باب برادر کوچک اورا به جانشينی انتخاب کرد، چطور باب نمی 
دانست که من يظھرهللا درھمان موقع حی و حاضر وجزو مريدانش است؟؟؟؟ از آن گذشته با اينکه باب وعده 

سال بعد از فوت باب با تالش زياد و  ١۴نعلی يده دور داده بود، ولی ميرزا حسظھور من يظھرهللا را برای آين
  کشمکش وزد و خورد با ازلی ھا وحتا کشت و کشتار باالخره خود را من يظھر هللا و بھاء هللا ناميد. 

  

  : گريـيــازل
  

ان نوزده ساله ای وقتی جانشين باب شد جو صبح ازله بميالدی) ملقب ١٨٣٠ميرزا يحيی نوری (متولد سال 
شم حکومت بيشتر در نور مازندران و به حال مخفی می زيست وبرادر پدری او چبود و بجھت دورماندن از 

سال از  ١٣ميالدی) فرزند ميرزا عباس بزرگ نوری که  ١٨١٧نعلی نوری (متولد سال يبه نام ميرزا حس
  می کرد. صبح ازل بزرگتر بود به عنوان پيشکار صبح ازل امور را اداره 

  
بعد از مرگ باب وسرکوب شدن شورش ھای مازندران و تبريز و زنجان تقريبا درحدود دوسال بابی ھا از 

ت بودند. در يترس دولت دست از شورش ودرگيری با مردم ودولت برداشتند، ولی پنھانی مشغول تبليغ و فعال
ب وساير بابی ھا طرح ترور ناصرالدين جويی کشتاربا ميالدی عده ای از بابی ھا به قصد انتقام ١٨۵٢سال 

و امام شاه، ميرزا آقاخان اعتماد الدوله صدراعظم (که به جای ميرزا تقی خان امير کبير تعيين شده بود) 
جمعه را ترتيب دادند. سه نفر بابی در نياوران به ناصرالدين شاه تير اندازی کردند، ولی تير ھا به ناصرالدين 

دستور دستگيری بابی ھا را صادر کرد و عده زيادی از بابی ھا در تھران شاه اصابت نکرد، دولت 
وشھرستان ھا دستگير و زندانی شدند. عده ای که آشکارا بابی بودن خود را ابراز نمی کردند ويا اظھار 

 ٢٢توبه و برگشت از بابيگری نمودند، بعد از تنبيه ومدتی زندانی شدن از زندان آزاد شدند ولی در تھران 
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به فجيع ترين ووحشيانه ترين صورت به قتل  دنفر از سران بابی که حاضر به برگشت از بابيگری نبودن
رسيدند، از جمله کارھای زشت حکومت سوراخ کردن شانه وفروکردن شمع روشن در آن سوراخ وگردانيدن 

ازانسانيت بود که محکومين به مرگ در خيابان ھا و بازار بود. اين عمل شرم آور به قدری زشت و دور 
موجب نفرت مردم وحيرت خارجی ھا شد.  از جمله کنت دو گوبيونو که آنموقع وزير مختارفرانسه در ايران 
بود شرح اين واقعه دلخراش را نوشت و در اروپا منتشر کرد، پروفسور ادوارد براون ھم در کتابش به نام 

در يه نوشته ھا باعث شناخته شدن بيشتر فرقه باب به اين واقعه اشاره کرده، ھمين» اتفاقات اخير ايران«
حاجی سليمان خان، قاسم آقا تبريزی، حاجی ميرزا جانی  داروپا شد. از جمله کسانی که در آن روز کشته شدن

  ١٢ کاشانی، قره العين و ... بودند. 
  

شی به بغداد فرار ميرزا يحيی صبح ازل با شنيدن واقعه شبانه با چند نفر از يارانش با لباس مبدل دروي
کردند. ميرزا حسينعلی نوری چون آن زمان به علت دلگيری از بابی ھا برسر جانشينی فعاليت چندانی نداشت 
و در زندان ھم بابی بودن خودرا کتمان نمود و از ھمه مھمتر دوستی او با ميرزا شھاب منشی سفارت روس 

ايران خواستند که اورا از زندان آزادکند. ميرزا بود که از دولت  سو داشتن ارتباط نزديک با سفارت رو
) و به ھمراه يکنفر تفنگچی ويک نفر کارمند ١٨۵٢حسينعلی بعد از جھار ماه از زندان آزاد شد (اکتبر سال 

  سفارت روس از ايران تبعيد شد و اوھم به بغداد رفت و به صبح ازل وديگر بابی ھا پيوست. 
  

  از زندان ميرزا حسينعلی در يکی ازنوشته ھايش چنين نگاشته:  درمورد زندانی بودن و آزاد شدن
وچون مظلوم از سجن خارج وحسب االمر حضرت پادشاه حرسه هللا تعالی مع غالم دولت عليه ايران و «

  » دولت بھيه روس به عراق عرق توجه نموديم
  

  :حمايت دولت تزاري روس از فرقه بابي
  

زيادی از رجال ايران و آخوند ھا دارای ارتباط نزديک بود، مخصوصا  دولت انگليس از مدت ھا قبل با عده
برای استفاده ھای سياسی واقتصادی وتسلط برايران با دادن پول افسار اکثر مجتھدين مذھب شيعه را که 
مقيم کربال ونجف بودند دردست داشت که نمونه بارز آن ايجاد موقوفه اود (عود) در ھندوستان وپرداخت 

  ه آخوند ھا از آن محل بوده. مقرری ب
  

دولت روسيه تزاری ھم مثل انگلستان دائما در فکر تصاحب ارضی و تسلط سياسی واقتصادی بود، ولی او 
  طرفدار زيادی بين رجال وآخوند ھا نداشت و به ھمين جھت درميدان مبارزه ضعيف تراز انگليس بود.

  
اشدن عده ای مريد معتقد ومتعصب، روسيه موقع را برای با شروع قيام باب وبه راه افتادن فرقه بابی وپيد

بھره برداری از وجود اين فرقه مناسب ديد و کم کم با عده ای از سران بابی از جمله با ميرزا حسينعلی 
ارتباط برقرار کرد. بعد از کشته شدن باب ميرزا حسينعلی خيلی سعی کرد که با جلب نظر سران بابی 

جانشين باب بشود، ولی سران بابی حاضر به تغيير وصيت باب نشدند و سفارت وباحمايت سفارت روسيه 
روس ھم به لحاظ مراعات نظر سران بابی وازآنھم مھمتر چون ميرزا حسينعلی را شخص لجوج ونا مطمئن 

د، لذا مصلحت را در آن ديد که ميرزا يحيی نوری جانشين باب و ميرزا حسينعلی نوری ستوسرکشی می دان
اوباشد وامور را متفقا اداره بکنند. اين امر سبب دلگيری ميرزا حسينعلی نوری شد و تقريبا از  پيشکار

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

  
تا  ١٨۴۵عنوان کنسول کارکرده واز سال استانبول وتھران به بغداد و دالگورکی چندين سال در پرنس کيناز

وقايعی  و به عنوان وزير مختار روسيه در ايران مشغول خدمت بوده، اين شخص خاطرات خود ١٨۵٧سال 
ميالدی در پاريس چاپ شده.  ١٩٢٠نوشته واين نوشته در سال  را که در دوران ماموريتش درايران رخ داده

ايران در پاريس بنام ميرزا احمد خان ايروانلو از زبان فرانسه به  تکی از کارمندان سفاري هآن کتاب به وسيل
فارسی ترجمه وچندين نسخه دست نويس آن را به تعدادی از دوستان خود، حتا به چند روزنامه در ايران 

                                            
ولت و آخوند ھا ياری ميکردند تا دکانی برای مقابله در دست انگليسی ھا و روس ھا در پنھان به بابی ھا و دارو دسته مخالفين د - ١٢

  ک- داشته باشند. ح
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بھاييگری،  ارسال داشته (سيد مھدی فرخ درکتاب خود بنام خاطرات سياسی فرخ، سيد احمد کسروی درکتاب
مقاالت حسين سعادت نوری مندرج در مجله يغما تحت عنوان حاجی ميرزا آغاسی اشاره به اين موضوع 

  شده)
  

ی در مورد گزارش کنسول روس در رشت که کدرصفحات قبل به نقل از يادداشت ھای پرنس کينياز دالگور
شد، دراينجا قسمتی از يادداشت ھای  کامال حاکی از حمايت دولت روسيه از فرقه بابيه بوده مطالبی نوشته

  ديگر پرنس دالگورکی در باره فرقه بابيه و حسينعلی نوری اشاره می شود: 
  
ھم گرفتند. من از آن ھا حمايت کردم، با ھزاران زحمت ھمه  ميرزا حسينعلی وبعضی ديگر از محارم مرا«

لذا آنھا را از مرگ نجات داده به بغداد  کارکنان سفارت حتا خود من شھادت داديم که اين ھا بابی نيستند.
روانشان کرديم. من به ميرزا حسينعلی گفتم که 
تو ميرزا يحيی را در پس پرده بگذار واورا من 
يظھرهللا بخوان و نگذار با کسی طرف معامله 
شود و مبلغ زيادی پول به آن ھا دادم که شايد 
بتوانم کاری صورت بدھم، چه بايد کرد؟ کاری 

با آن ھمه زحمت به جريان انداخته بودم را که 
توانستم دست بردارم، وانگھی مبلغ زيادی  ینم

از برای اينکار خرج کرده بودم. يک قسمت 
کار سفارتخانه منحصر به تھيه الواح و انتظام 
کاريابی ھا بود. ھرکس را که برايش خطر 
جانی وجود داشت با مبالغی خرجی به عنوان 

ا حسينعلی می فرستاديم زيارت کربال پيش ميرز
تا جمعيت زيادی دور او جمع شد، ھمه ماه 
برای او ومردمش دو سه ھزار تومان پول می 
فرستادم. دولت روسيه ھم با تقويت آن ھا 
موافق بود. ميرزا حسينعلی با برادرش 
سررياست بھم زدند وزير بار برادر خود نرفت 
ومعلوم شد که تحريک رقيب ما (انگلستان) 

ختالف آن ھا شده، به محض اينکه بين سبب ا
ميرزا حسينعلی وميرزا يحيی بھم خورد ميرزا 

حسينعلی خورا من يظھرهللا خواند ولی از بی سوادی من يظھرهللا چه بگويم؟ الواحی را که ما تھيه می کرديم 
  » نمی توانست بخواند

  
» ايرانی که من شناخته ام«به نام  عالوه بر يادداشت ھای دالگورکی، ا.گ. نيکتين کنسول روس در کتابش

  انگليس درمورد روابط ميرزا حسينعلی با سفارت روس مطالبی نوشته اند. توريچارد مکنزی دبير سفار
  

چون فعاليت بابی ھا در ايران و ھمچنين در بين النھرين که تحت تسلط دولت عثمانی بود با مشکالتی مواجه 
ی ھا در عشق آباد معبدی به نام مشرق الذکا بنانمود و عده ای از می شد، بنابراين دولت روسيه برای باب

بابی ھا در اين مرکز جمع شدند. بعد از جنگ جھانی اول و افتادن حکومت تزاری وتشکيل حکومت 
کومونيستی، دولت اتحاد جماھير شوری آن مرکز را تعطيل ومحل آن تبديل به سالن تئاتر شد و دولت 

يت بابی ھا برداشت و بابی ھا ھم پراکنده شده به کشور ھای مختلف رفتند و به شوروی عمال دست از حما
     ١٣تدريج زير چتر حمايت انگليس قرار گرفتند. 

                                            
نيرنگ انگلستان دررخنه به شخصی مثل ميرزا حسينعلی نوری که ادعای خود محوری و خود بزرگ بينی دارد با  - ١٣

در امور  هھمين رااز ظرافت به ثمر می رسد و روسيه ناچار دست از بابی ھا بر ميدارد. انگلستان در بيشتر موارد
داخلی کشور ھا به ويژه امورداخلی ايران دخالت ھای بی امان کرده و موجب شده است فرھنگ و سواد ملی در پايين 

ھم از ھمين راستا است... پس از سرنگون شدن رژيم اسالمی يکی  »خمينی ايسم«ترين ميزان بماند. توطئه آخوندی 
شيعه؛ بھاييگری وديگر مذاھب که  رخواھد بود که در کنا» خمينی ايسم«يران مسئله ديگر از پديده ھای مبتالبه جامعه ا

درکنترل انگلستان قرار دارند موجبات گرفتاری بسيار وخيمی برای ايران را فراھم خواھد آورد. به ھمين دليل است که 
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  : اييگريــهــب

  
نعلی که از باب دوسال و از يبطوريکه گفته شده ميرزا حس

سال بزرگتر بود جانشينی باب را حق خود می  ١٣ميرزا يحيی 
ب ميرزا يحيی راضی نبود. ولی چون سران دانست و از انتصا

بابی گفته باب را قبول داشتند بنابراين ميرزاحسينعلی کاری نمی 
  توانست بکند. 

  
ميرزا حسينعلی بعد از آزاد شدن از زندان و رفتن به بغداد 

نمود، اين اختالفات ل شروع به مخالفت با ميرزا يحيی صبح از
ينعلی قھر کرد و به ومشاجرات به جايی رسيد که ميرزا حس

سليمانيه نزد دراويش خانقاھی رفت و تقريبا دوسال آنجا بسر 
برد. باالخره صبح ازل به دلجويی نامه ای به او نوشت و ميرزا 
حسينعلی به بغداد بازگشت ولی با ھمدستی چند نفر از سران 
بابی مجددا شروع به مخالفت با صبح ازل وبه دسته بندی و 

  يارگيری پرداخت. 
  

ميرزا حسينعلی با تفسير وتعبيرات آيات قرآن کتابی به زبان 
فارسی در تاييد و اثبات رسالت و حقانيت باب به نام ايقان 

  نوشته که در باره مطالب اين کتاب در صفحات بعد توضيح داده خواھد شد.
  

حسينعلی به فکر من چون باب بشارت ظھور من يظھرهللا را داده بود چند نفر ازبابی ھا از جمله ميرزا 
ميرزا حسينعلی طی چند سال عده ای از  يظھراللھی افتادند و بين بابی ھا کشمکش وچند دستگی بروز کرد.

سران بابی را بطرف خود کشانده و با بابی ھای ايران نيز پنھانی رابطه برقرار نموده و دارای طرفداران 
سموم کردن و يا کشتن ھمديگر ھردسته به گروه وقدرت بيشتری شده بود. بابی ھا ضمن زد و خورد يا م

ديگر اتھاماتی وارد کرده و آبروی ھم را می بردند، يا اينکه طبق نوشته وگفته ھای باب ظھور من يظھرهللا 
بدون  به زمان ھای دوری وعده داده شده بود، ولی ميرزا حسينعلی 

 فمصادروز اقامت در بغداد در باغ رضوان ( ١٢توجه به گفته باب طی 
کتاب  ١٧٨ميالدی صفحه  ١٨۶٣ لبا يوم سی و يکم نوروز در ماه آوري

اقدس) رسما اعالم من يظھراللھی کرد و خورا بھاء هللا ناميد وگفت 
ده وھمانطوری که يحيی پيمغمبر مبشر عيسی بود، باب ھم مبشر من ب

  است.
  

ی صبح از اينجا بابی ھا به دو دسته تقسيم شدند، دسته پيروان ميرزا يحي
ازل (ھمان بابی ھا) به نام ازلی ھا و دسته ديگر طرفداران بھاء بنام 

  بھائی ھا ناميده شدند. 
  

چون بين شيعيان بغداد با اين گروه ھا نيز زدوخورد ھايی به وجود آمده 
وباعث ايجاد شدن تشنجات وناآرامی ھای شديدی شده بود، در اواخر 

ت در بغداد) دولت عثمانی ھمه سال اقام ١٠ميالدی (بعد از  ١٨۶٣سال 
                            ازلی ھا و بھايی ھارا از بغداد به استانبول واز آنجا به ادرنه منتقل کرد. 

   ميرزا يحيی صبح ازل
ولی زدوخورد ودشمنی طرفداران ميرزا يحيی صبح ازل با طرفداران ميرزا حسينعلی بھاء ھمچنان ادامه 

تصميم گرفته ھرکدام از دوگروه را به محل جداگانه ای بفرستد، ازلی ھا را به جزيره داشت، دولت عثمانی 
  قبرس وبھايی ھارا به عکا فرستاد. 

                                                                                                                               
ی مردم ايران در نيافتادن به تله ھای من باوجود مشغله زياد اقدام به تايپ و تکثير اين کتاب نمودم تا بلکه سطح آگاھ

  ک-مذھبی را باال برده ووجدان آنان را بيدار کنم.   ح
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دولت عثمانی برای اينکه از فعالين وکارھای ھرگروه اطالع داشته باشد، چند نفر بھايی را با ازلی ھا و چند 
کرده بود، سه نفر ازلی که ھمراه بھايی ھا به عکا رفته  نفر ازلی را با دسته بھايی برای خبر چينی ھمراه

بودند عبارتند از: حاجی سيد محمد اصفھانی، ميرزا آقا خان کج کاله، ميرزا رضا تفرشی. وقتی بھايی ھا به 
عکا رسيدند، چون می دانستند که اين ھا ماموريت خبر چينی دارند چند نفر بھايی شبانه به آن ھا حمله کرده 

مطالبی  ٢٣۶نفر را به وضع فجيع با خنجر قطعه قطعه کردند.  (در اين مورد درکتاب اقدس صفحه  و ھرسه
   نوشته شده است) 

            
به ھرحال اين موضوع باعث گرفتاری ودردسر زيادی برای بھاء وبھائی ھا شد. حکومت عثمانی آنھارا به 

از اين تاريخ به بعد محدوديت بھائی ھا ومراقبت از آن محاکمه کشيد و چند نفر را ھم محکوم به زندان نمود. 
  ھا سخت تر شد. 

  
ازلی ھا که گروه معدود وضعيفی بودند به تدريج فعاليتشان کمتر وتعدادشان رو به تحليل رفت و بعد از 

  چندين سال تقريبا خاموش شدند. 
  

ر برخالف عقيده) رفتار کرده و حسينعلی بھاء ازترس حکومت عثمانی با زرنگی وتقيه (سازشکاری با تظاھ
خودرا يک مسلمان نشان می داد. در مسجد پشت سرامام سنی نماز می خواند و روزه می گرفت! ولی پنھانی 
مشغول فعاليت وجمع کردن بابی ھا به دورخود ونوشتن وارسال نامه والواح به طرفداران خود ونوشتن کتاب 

  ام به نام اقدس بود. کاح
  
ی (يھوديت، مسيحيت، اسالم) بررسی و تحقيق کرده و نتيجه مر مورد اديان سه گانه ساچندين سال د من

مطالعات وتحقيقات خودرا در کتابی به نام (بررسی اديان ثالثه) نوشته و چندين سال قبل منتشر کرده ام، با 
يدی ابراھيمی اينکه بھاييت از لحاظ قدمت و کثرت امت واھميت در حد مقايسه با سه دين به اصطالح توح

سال قبل در ايران ريشه گرفته برايم  ١۶٠نيست، ولی از آنجا که بنيانگذاران اين فرقه ايرانی بوده و تقريبا 
  جالب بود که از کم و کيف وعقايد وباورھای پيروان دين بھايی نيز اطالعاتی بدست بياورم. 

  
در حد معدود وه نويسندگان ايرانی امکان کسب اطالعات بيشتر ازطريق کتاب ھای نوشته شده به وسيل

، اين نوشته ھا ھم صرفنظر از اينکه عده ای باديد موافق وعده ای ديگر با نويسندگان غير ايرانی ميسر بود
نظر مخالف نوشته اند اصوال جنبه وقايع نگاری ويا شعاری وتبليغی دارند، بغير از يکی دو مورد. کمتر 

ا توجه به اعتقادات تاريخی و سنتی ومذھبی مردم که ريشه در قرون نوشته ای را ديده ام که نويسنده ب
دارد وھمچنين شرايط زمان از لحاظ سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و.... موضوع را دقيقا  رواعصا

  مورد تجزيه و تحليل قرار بدھد. 
  

نفر از افراد بھايی که از د که بھتر است با چند يمن برای کسب اطالعات کامل تروصحيح تر چنين بفکرم رس
نظر دانش ومعلومات در سطح بااليی قرار دارند (در جامعه بھايی چنين افرادی کم نيستند) تماس گرفته و از 
آن ھا بخواھم که در باره شناختن آيين بھاييگری با دليل و سند مخصوصا در مرتبه اول با استناد به نوشته 

و ولی امرهللا  ءبا استناد به نوشته ھا و تعبير و تفسير ھای عبدالبھا ھای بھا (ايقان و اقدس) ودرمرتبه دوم
  :مرا راھنمای کنند، در انجام اينکار چند اشکال وجود داشت

  
اکثر اين افراد يا خودشان ھم به آن کتاب ھا ونوشته ھا دسترسی نداشتند ويا اگر ھم داشتند حاضر  - 1

 .به ارايه ھا نبودند
   :طبقه تشکيل می شوند اصوال افراد بھايی از سه - 2

افرادی که والدين وخانواده آن ھا بھايی بوده و عقيده بھاييگری را به ارث برده اند، اين   .أ
افراد مثل افراد ساير مذاھب از زمان تولد و چشم وگوش بسته خودرا بھايی دانسته و 
کمتر درپی چند وچون موضوع وتحقيق و ريشه يابی آيين موروثی خود برمی آيند 

فنظر از عده معدودی که در گذشته وحال در صدد تحقيق برآمده و با پی بردن به (صر
بھايی ھارا بدون چون  حقايق وواقعيت ھا از بھاييگری برگشته اند) چون آيين بھاييگری،

و چرا ويا شک وسئوال به قبول احکام بھاء تعبدا ملزم کرده و تاکيد نموده که احکام بھا 
چون فھم و ادراک انسان ھا از دستورات وبيانات مبارکه حجت و فصل الخطاب است. 
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ناشی از استنباط فکری بشری است، پس سنديت ندارد واحــبا (بھايی ھا) نبايد به انکار 
تبينات منصوصه (واضع ومحقق) بپردازند و معرضه نمايند وراه جدل در پيش گيرند. 

ده و باور ھای موروثی يعق ر حال چنين افرادی که دارایھکتاب اقدس) به  ١٩٢(صفحه 
ھستند عموما افراد متعصبی ھستند که بجز آموخته و دانسته ھای خود حاضر به قبول 

 ری وبطورکلی بحث نيستند.گھيچ نظر دي
افرادی که تحت تاثير وتبليغ مبلغين بھايی قرارگرفته چون از دين خود چندان اطالعی ويا   .ب

علت ازدواج ويا به جھات ديگر وبه مصلحت  به آن اعتقادی نداشتند، ويا افرادی که به
روز بھايی شده اند (بطور مثال زمان وقوع جنگ دوم جھانی وکشتار يھوديان بدست 
آلمانی ھا وحمله آلمان به شوروی وپيشروی قوای آلمان به سمت ايران، عده زيادی از 

ظاھرا ساده تر  يھودی ھای ايران چون دين اسالم را مثل دين خود می دانستندو آيين بھايی
وراحت تر بود بنابراين از ترس جان خود بھايی شدند. که من چندين خانواده را می 

 شناسم) 
عده ای که يا دارای عقيده وبارو موروثی اند، ويا بعدا بھايی شده اند، اين عده ھم بنا به   .ج

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

با توجه به کھنه گی وآلودگی ھای اديان سگانه سامی، آيين بھاء را به  .١
جھت تازه وساده بودن به عنوان يک مکتب فکری واجتماعی جديد 
قبول دارند. و معتقدھستند که با اصالحاتی که به اقتضای زمان صورت 

ست. (غافل از اينکه می گيرد اين آيين ھميشه تازه و منطبق با زمان ا
ھيچگونه تغيير و کتاب اقدس  ١٢طبق مطلب نوشته شده در صفحه 

 !) ام و دستورات بھاء تا يکھزار سال جايزنيستکتعديلی در اح
به علت ھمبستگی وھمياری بھايی ھا نسبت به ھم که دارای امتياز و  .٢

مزايای زيادی است، لذا عده زيادی منابع مالی و اجتماعی شان بقا 
 وسعه آيين بھاييگری را ايجاب می کند.وت

ھستند  یعده معدودی که به عنوان سران و اداره کنندگان جامعه بھاي .٣
نفر اعضا بيت العدل  ٩(بجای آخوند، کشيش، خاخام) و در راس آنھا 

درنجف وکربال و  اعظم درحيفا (بجای پاپ در واتيکان و مجتھدين اسالم
ومذھبی ودراختيار داشتن مبلغين  غيره) با داشتن بزرگترين قدرت مالی

بسيار ورزيده، در جھت منافع مادی و معنوی خود، با بکار بردن راه و 
روش وشگرد ھای خاصی برای جلب و جذب افراد، حد اکتر کوشش 

 رابرای توسعه وبقاء آيين بھايی بکار می برند. 
  

اد به آيات واشارات مندرج درکتاب ھای بنا به مراتب فوق اين افراد دانسته ويا ندانسته با سفسطه و استن
تورات و انجيل وقرآن داير به بشارت ظھور باب و بھاء وحقانيت ادعای آنھا، ويا با تحريف واستنتاج 

  رات وگفته ھای چند دانشمند و محقق جھان سعی در اثبات عقايد وباور ھای خوددارند. ظنادرست از ن
  

ندين نويسنده معتبر ايرانی و غير ايرانی اطالعات کلی در باره آيين از چندين سال قبل با مطالعه کتاب ھای چ
بھا بدست آورده بودم. چون کتاب ھای ايقان واقدس نوشته ھای عبدالبھاء و ولی امرهللا راماخذ وسنت 
معتبری می دانستم، لذا سعی کردم که اين نوشته ھارا بدست بياورم ولی متاسفانه اين کار به سادگی مقدور 

ھادر کتابفروشی . چون در سالھای گذشته با تمام کوششی که نمودم موفق به بدست آوردن اين نوشته نشد
را حتا بصورت امانت ھا يا کتابخانه ھا نشدم و از چندين دوست بھايی ھم که درخواست دادن اين نوشته 

رگواری لطف کرده وکتاب نمودم نتيجه نگرفتم. خوشبختانه سه سال قبل دو نفر دوست ارجمند بھايی من با بز
ايقان وکتاب اقدس را در اختيار من گذاشتند که از اين بابت بی نھايت از آن دوستان گرامی سپاسگزارم و 

  ١٤چون اجازه نوشتن نامشان را ندارم اميدوارم سپاس مرا به اين طريق بپذيرند. 
  

                                            
سال کتاب ھای زيادی رادر آرشيو خود دارد. ھمانطور که در برگ ھای پيشين اشاره شده کتاب بيان  ١۴٠٠سايت  - ١٤

ست و با مراجعه به برگ تماس با ما می توانيد و درکنارآن درکتابخانه اين تارنما کتاب ھای اقدس و ايقان ھردو موجود ا
  ک-ح  .years.org/contact.asp1400www   درخواست دريافت کتاب ھارا بنماييد.
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يخچه بھاييت ھم ره کرده ام، درباره تابه اين که من سال ھا درمورد اديان سه گانه سامی کار ومطالع با توجه
عالوه بر مدارک واسناد مختلف مخصوصا چندين بار مطالعه دقيق کتاب ھای بھاء آنچه را که دراين مدت از 
آيين بھايی فھميده ودرک و استنباط نموده ام بصورت اين نوشته خالصه تھيه کرده ام. اميدوارم خواننده 

بغضی به دين ديگر دارم زيرا به دينی و نه  بیقبول بفرماييد که من نه ح گرامی صادقانه اين حرف را از من
برای من شرف و منزلت وخرد انسانی مھم است و يھودی ومسيحی ومسلمان و بھايی فرقی برايم ندارند. 
ھدف من از اين نوشته ھا فقط به منظور روشنگری و شناساندن افراد وعواملی می باشند که قرن ھا است با 

فات و موھومات ميليادرھا انسان را چون برده به زنجير کشيده و اسير عده ای شارالتان و شياد و مفت خرا
  خور به نام خاخام، رابای، کشيش و کاردينال، آيت هللا و مجتھد و يا اعضای بيت العدل اعظم و غيره نموده.
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دس قان و ا ی ا تاب  درج   ی  طا   وری  
  

ه بخواھد در مورد دين وآيينی بررسی و تحقيق بکند عالوه برخواندن نوشته ھا و نظرات من معتقدم کسی ک
افراد مختلف حتما و دقيقا بايد اصل کتاب آن دين وآيين را مورد مطالعه وبرسی قرار بدھد، به ھمين علت دو 

کتاب ھا بشرح زير  ه وبررسی خودرا در موردھريک ازعشته بھاء را چند بار با دقت خوانده و نتيجه مطالون
  می نويسم: 

  

  : كتاب ايقان
  

کتاب ايقان نوشته ميرزا حسينعلی نوری است. چون تاريخی ذکر نشده به تحقيق معلوم نيست که در چه سالی 
نوشته شده. ولی از فحوای نوشته ھا معلوم می شود که بعد از رفتن ميزرا حسينعلی به بغداد و قبل از اعالم 

) بصورت دستنويس نوشته شده. کتابی که من در دست ١٨۶٣ – ١٨۵٢بين سال ھای من يظھرهللا بودن (
دارم از روی نسخه خطی تھيه شده که نويسنده شخصی است به نام علی اکبر الروحانی الميالنی و کتاب در 

  ميالدی چاپ شده.  ١٩٩۶بھايی برابر با  ١۵٢سال 
  

متعصبی بوده، آياتی از قرآن را ذکر کرده و با استناد به  دراين کتاب ميرزا حسينعلی که آنموقع بابی معتقد و
خواسته حقانيت باب را ثابت وظھور اورا يک امر خدايی نشان   ١٥آن آيه ھا با تعبير وتفسير ھای نادرست 
امام  نساير کتب آسمانی بشارت داده، بنابراين باب ھماقرآن  و رد بدھد و بگويد که خبر ظھور باب را خدا

کتاب با انشاء غلط و نيمه عربی و نيمه فارسی نوشته شده، با خواندن اين کتاب واقعا تعجب  ١٦ زمان است.
کردم که چطور ميرزا حسينعلی استناد به آيات قرآن می کند که با تعبير و تفسير ونوشته او اصال مطابقت 

ت گفتار ونوشتار او ندارد!! به ھر حال تمام نوشته ھای کتاب ايقان بر محور اثبات حقانيت باب و صح
  ١٧مخصوصا درباره عظمت کتاب بيان دور می زند. 

  
در کتاب ايقان ميرزا حسينعلی چندين بار به اين مورد اشاره کرده که عده ای منکر باب ويا گفته ونوشته 
ھايش شده و موجب زحمت و ناراحتی آن حضرت اعلی ونقطه بيان (منظور ميرزا علی محمد باب) را فراھم 

باالخره باعث فنای حيات عنصری آن حضرت شدند، در جھت حقانيت باب، ميرزا حسينعلی به اين کرده و
مطلب اشاره و استناد می کند و می نويسد: وقتيکه پيغمبران اولوالعزم از طرف خدا تعيين شدند افراد جاھل 

ر و اذيت را درمورد آنھا وغافل منکر آنان شدند و به کتاب ھا و گفته ھايشان ايراد ھا گرفتند و انواع آزا
   ١٨بوجود آوردند، حتا عيسی را به دار کشيدند، قصد کشتن محمد را داشتند و.... 

  
صفحه ای ايقان تبديل به  ١۴٠اگر با آيات و الفاظ و جمالت عربی و فارسی بازی نمی شد، مطالب تمام کتاب 

  چند صفحه نوشته می شود!

                                            
ح معنی وتعبير من برا ی کسب اطالعات صحيح چندين آيه را که بھاء درکتاب ايقان به آن ھا اشاره وبه اصطال -  ١٥

نمودم. مطالبی را که  تکرده به اصل متن قرآن به زبان ھای فارسی و انگليسی مراجعه ونوشته بھاء را با آنھا مطابق
  ميرزا حسينعلی معنی و تعبير نموده ھيچکدام با آيات قرآن تطبيق نمی کرد. 

وجود ندارد. حتا تا نيمه دوم سده اول ھجری  درھيچ کدام از آيات قرآن اسمی و نشانی از مھدی يا ظھور امام زمان - ١٦
  ھم اسم و اعتقادی به عنوان مھدی در مذھب شيعه وجود ندارد. 

جالب توجه اينکه با وجود تمام تعريف وتوصيفی که ميرزا حسينعلی از باب و نوشته ھايش می کند، بعدا اعالم من  - ١٧
خ کردن اکثر نوشته ھای باب و جمع آوری نسخ کتاب بيان يظھراللھی و تشکيل فرقه بھايی اولين کاری که کرد منسو

  بود. 
و ديدن روی ايشان در ماه و پيدا شدن مويش در الی قرآن از سوی کسانی مثل » خمينی«پس ار پيدا شدن فرقه  - ١٨

نی بر ابراھيم يزدی، صادق قطب زاده، نورالدين کيانوری، کريم سنجابی و مھدی بازرگان و ... کسی در پی کشتن خمي
نيامد و درپی آزار و اذيت چنين کسی  که به فرھنگ و ارزش ھای ملی ايران غاصب و متجاوز بود نگشت. اين چنين 

   ک-تعبد و نا آگاھی در قرن بيستم شگفت انگيز بود. ح
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  : كتاب اقدس
  

ميالدی به وسيله بھا به  ١٨٧٢بھاء هللا و مورد پرستش بھايی ھا است درتاريخ   کتاب اقدس که کتاب احکام
کتاب اقدس، شوقی افندی  ٢١کتاب اقدس) بنا به مطالب مندرج در صفحه  ١٧عربی نوشته شده (صفحه 

(ولی امرهللا) در اواخر دوران حياتش اقدام به ترجمه اقدس به زبان انگليسی نمود ويک سوم آنرا ترجمه 
  تعيين و اقدام به ترجمه بقيه کتاب نمودند.  بيت العدل اعظمکرد. بعد از فوت ولی امر هللا، ھيئتی از طرف 

  
کتاب اقدس فارسی از طرف بيت العدل اعظم تھيه و منتشر شده، ولی متاسفانه تاريخ تدوين وانتشار آن 

  نوشته  نشده، به ھرحال کتاب اقدس شامل بخش ھای زير است: 
  

  : بخش اول
  مقدمه

  
ی است درباب کتاب و احکام بھاء هللا که تظم نوشته شده توضيحاعمطالب اين بخش که از طرف بيت العدل ا
  به چند مورد بشرح زير اشاره می شود: 

  
در آيين بھايی مفاھيم قديم با عرفان جديد ظاھر گشته و احکام اجتماعی طبق مقتضيات اين زمان تغيير «

سوی مدنيتی جھانی ھدايت نمايد که در عصر حاضر حتا اندکی از جلوه و جاليش را يافته است تا بشر را ب
  کتاب اقدس)  ٧(صفحه » تصور نتوان نمود

  
با اشاره به صدور دستورات از طرف جمال اقدس ابھی در کتاب مستطاب اقدس توضيح داده شده که احکام 

نی و مفاھيم بسيار مھم وشگرفی است که نه جمال مبارک گو اينکه بصورت ايجاز صادر شده ولی دارای معا
  تنھا راھنمای جامعه بشری امروز است، بلکه گويا و نشانگر وراھنمای آينده بشريت وجھان است. 

  
  کتاب اقدس)  ٧(صفحه » شريعت هللا دراين دورمبارک به حوايج عموم بشر ناظر است«
  
ط دارد. علی الخصوص با احکام نازله در قرآن بسياری از احکام کتاب اقدس با احکام اديان سالفه ارتبا«

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

  
مبارکه وباالخص درکتاب  رپايه واساس اين نظام مقام و وظيفه بی مانندی است که حضر بھاء هللا در آثا«

  کتاب اقدس)  ٩(صفحه » ودندمرشد خويش حضرت عبدالبھاء محول فرمستطاب اقدس به فرزند ا
  
ازخواص ممتازه احکام کتاب اقدس ايجاز آن ھا است، احکام نازله درکتاب اقدس ھسته مرکزی قوانين «

  کتاب اقدس)  ١١(صفحه » متنوعه وسيعه ای است که در قرون آتيه به منصه ظھور خواھد رسيد
  
  کتاب اقدس)  ١٣(صفحه » تواند احکام منصوصه را نسخ ويا تعديل نمايدت العدل اعظم ھرگز نمی يب«
  

بطوريکه گفته شد فعاليت بھا و پيروانش در عکا ويا ايران پنھانی صورت می گرفت و مخصوصا نسخ خطی 
که جنبه مقدس داشت محدود و در دست نزديکان بھاء بود (تا چند دھه قبل ھم اين کتاب منحصرا  سکتاب اقد
   .بھايی بود وافراد غير بھايی به آن دسترسی نداشتند) ليار محافدراخت

  
  چنين نوشته شده:  ١٧در اين مورد در مقدمه کتاب اقدس در صفحه 

  
يعنی بيست سال بعد از اظھارامر خفی که در سياه چال  ١٨٧٣کتاب مستطاب اقدس نيز در حدود سنه «

   .»به ياران ايران ارسال نگرديديافت تا مدتی طھران واقع شد، از قلم علی عز نزول 
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  درمورد علت نوشته شدن اقدس به زبان عربی چنين نوشته شده: 
  
جمال اقدس ابھی به لسان عربی تسلط کامل داشتند، و به اقتضای مقام ھروقت الزم می آمد که معنی دقيق «

  ١٩اقدس)  ١٩(صفحه » رددمطلبی در الواح و آثار بيان گردد، ترجيح ميدادند که آيات به لسان عربی نازل گ
   

در مورد نوشته شدن اقدس به زبان عربی از چند نفر افراد بھايی دارای تحصيالت ومعلومات اين سئوال را 
کردم: با توجه به اين که  باب وبھاء ايرانی بودندو آيين بابی و بھايی در ايران ريشه گرفته و اکثريت قريب 

و فارسی زبان بوده اند، به چه علت کتاب ھايشان رابه فارسی  بھايی ھای آن زمان ھم ايرانی قافبه ات
  ننوشتند که قابل فھم ھمگان باشد؟ 

  
مثال شما که بھائی ھستيد، آيا می توانيد کتاب اقدس به زبان عربی را بخوانيد؟ گفتند خير. ولی حاال ترجمه 

ه عربی می دانستند مطالب آنرا کتاب اقدس به زبان ھای انگليسی وفارسی موجود است و قبال ھم افرادی ک
می خواندند و به آن ھايی که عربی نمی دانستند می گفتند، و توضيح دادند که علت اصلی اين بوده چون 
زبان عربی زبان وسيعی است و با داشتن دستور زبان کامل بھتر و صحيح تر می شد مطالب را بيان نمود، 

کتاب اقدس، ترجمه به زبان  ٢فتم طبق مطلب مندرج در صفحه لذا نوشته ھا را به زبان عربی نوشته اند، گ
انجام شده، بنابراين تا زمان ترجمه شدن حداقل صدو پنجاه سال اين اشکال وجود  ١٩٩٢انگليسی در سال 

داشته، چگونه پيش بينی چنين اشکال نشده بود؟ بعالوه معترضين عقيده دارند که عربی نوشتن کتاب ھا نه 
  حيح نوشتن مطالبی بوده بلکه بيشتر جنبه شبيه سازی و برابری با قرآن راداشته است. به جھت کامل وص

  
چند سال قبل برحسب اتفاق در مجلسی با يکنفر عرب لبنانی آشنا شدم. شخص با اطالع و با سوادی بود، 

چند سالی  ضمن صحبت معلوم شده که سال ھا روزنامه نگار بوده، چون فرزندانش مقيم آمريکا ھستند او ھم
است که به آمريکا آمده و مقيم شده، فرد سنی مذھب ومخالف اعمال شيعه ھا چه در لبنان و چه در ايران 
بود و اطالعات زيادی درمورد سياسی بودن مذھب شيعه بيان می کرد. صحبت به آيين بھايی کشيده شد، او 

سياسی در سياسی است! زيرا مذھب  معتقد بود مذھب شيعه که يک مکتب سياسی بوده و ھست، آيين بھايی
شيعه را گرفته وبا جرح و تعديل وساده کردن بعضی آداب ورسوم و احکام وفرايض، دين جديدی را تحويل 
مردم داده اند. اضافه کرد که سند ومدرک معتبر ھر دين و آيينی ھر مرام ومسلکی، ھر حزب و جمعيتی کتاب 

کتاب مقدس بھايی ھا است، گفت من انگليسی وعربی آن کتاب را يا اساسنامه آن گروه است.  کتاب اقدس، 
ديده وخوانده ام، صرفنظر از ايراداتی که در مفاھيم و معانی نوشته ھا وجود دارد، اصوال اين نوشته را نمی 
شود عربی ناميد وھرکسی ھم بدرستی نمی تواند آئرا بخواند، زيرا لغات و کلمات عربی بدون حرکت نه 

و نه معنی دارد ونه قابل خواندن وفھميدن است، چون اکثر لغات عربی با سه حرکت دارای سه عربی است 
لَک = ـمَ « که با سه حرکت دارای سه تلفظ ومعنی مختلف » ملک«می شوند؛ مثالواژه تلفظ ومعنی مختلف 

ن حرکت نداشته است، جمالتی که لغاتشا» ُملک = مال و زمين و سرزمين«و » َمــلــِک = پادشاه«، »تهشفر
باشند دارای معانی مختلفی خواھند بود، اين نوشته به آن می ماند که يکنفر غير عرب زبان کم سواد که 
مختصر زبان محاوره عربی وحروف زبان عربی را بداند و بخواھد گفته ونظرات خودش را روی کاغذ 

نمی شود نوشته اورا عربی ناميد. بياورد و بنويسد، چون صرف ونحو واصول دستور زبان را رعايت نکرده 
اين نوشته ھای مرا «چنين می نويسد:  ٩٩آيه  ٩٨بھاء درمورد کتاب و نوشته ھايش درکتاب اقدس صفحه 

  » من بسنجند ینبايد با قاعده ھای صرف و نحو سنجيد، بايد قاعده ھای صرف و نحو را با اين نوشته ھا
  

  م کمک می کرده اند نسبت به نوشته ھای باب کم غلط تر است. ای بھاء که گويا يارانش ھھبه ھرحال نوشته 
  

                                            
يا کتاب ھای ديگر  نسک در يک نگاه ژرف پژوھشگرانه و کنجکاو می توان فقط گفت دو علت برای نوشتن اين - ١٩
متصوراست.  نخست اينکه مردم عادی از مطالب آن خوب سر درنياورند و  يا عربی ذھبی به زبان ھايی مثل التينم

برای درک مطلب مجبورباشند به مال و مجتھد و خاخام و يا کاردينال وکشيس ويا سرکردگان آن آيين متوسل بشوند. دو 
کتاب ھای دين اسالم و مذھب شيعه ھمه به عربی بود، برای ديگر اينکه در مورد کتاب ھای بھاييان چون قرآن و ديگر 

مرغوبيت بخشيدن به آن و دررديف دين ھای پيشين گذاشتن اين آيين به عربی نوشته اند. در حاليکه به شھادت بسياری 
که در  از اکادميسين ھای عرب وعرب زبانان کتاب ھای ايقان و بيان و اقدس پر است از اشتباه ھای انشايی و اماليی

  ک-ھيچ کجای دنيای عرب به آن شکستگی چنين کتابی نوشته نشده است. ح
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  : بخش دوم
                                                                     

    ٢٠) توصيف کتاب اقدس به قلم حضرت ولی امرهللا (ترجمه از گاد پاسزبای
  

  زل شده چنين نوشته: دراين بخش، ولی امر هللا با تعريف و توصيف از احکام نا
  
اعالن امر مبارک ھرچند بديع و محيرالعقول بود ولی فی الواقع طليعه قوه خالقه شديد تری بود که شارع «

اين آيين نازنين با نزول کتاب اقدس درنھايت قدرت ظاھر فرمود و آن کتاب مستطاب فی الحقيقه اھم اثر قلم 
کتاب مستطاب اقدس يعنی اعظم مخزن حدود واحکام دور   اعلی درايام اشراق نير آفاق محسوب می گردد.

» بھايی را ميتوان ابھی تجلی از ھويت جمال قدم و نيز ام الکتاب اين دور افخم و منشور نظم اعظم شمرد
  کتاب اقدس)  ٢٢(صفحه 

  
  شوقی افندی (ولی امرهللا) بعد از ده ھا تعريف وتمجيد از جد خود می نويسد: 

  
الھيه وتاسيس  دیول و مباصلی ثمينه ظھور آن حضرت است که از لحاظ وضع اکتاب اقدس مخزن ال«

  کتاب اقدس)  ٢۴(صفحه  .»ل و عديل استيموسسات اداری و تعيين وظايف سماويه بی مث
  

  درمورد ظھور مبارک و احکام ودستورات بھاء هللا اشاره به نکات زير می فرمايد: 
  
ر را ابالغ فرموده، آنان را مملوک و خودرا ملک الملوک می به سالطين عالم شرع انوار وناموس اکب«

کتاب اقدس) به ھمين جھد نامه ھايی به فرانسوا ژوزف امپراتور اطريش، پادشاه  ٢۵(صفحه »!!  خواند
ه ھا ممجارستان، ويلھم فردريک لودويک پادشاه پروس، ناپوليون سوم امپراتور فرانسه و ... نوشته، متن نا

جوابی داده اند، ويا اصال جوابی داده اند يا خير، چيزی نوشته نشده! (مطالب مندرج در چه بوده و چه 
  کتاب اقدس)  ١٨۶، ١٨٢، ٢۵صفحات 

  
برصولت نظم بديع جھان آرايش شھادت داده، مقام عظيم عصمت کبری را توضيح فرموده و آنرا مختص به «

جديدی را قبل از اتمام حداقل ھزار سال مظھر ظھور و موھبت ذاتی خويش دانسته و ظھور ومظھر امر 
  کتاب اقدس)  ٢۵(صفحه  .ممتنع ومحال می شمارند

  
نسخ احکام بھاء  تا يکھزار سال جانشينان بھا مجاز به تغيير و يابا توجه به مطلب فوق معلوم می شود که 

ه اجرای آنرا صادر را به اقتضای زمان تعبير و تفسير کرده ودستور ونحو فقط می توانند آن دستورات نيستند
  )!! کنند. (ھمان کاری که متوليان اديان سه گانه سامی ھم چه در زمان گذشته و زمان حال کرده ومی کنند

  
  درمورد اھميت گفتار ونوشتار جمال اقدس ابا ابھی چنين مرقوم فرموده اند:  »ولی امرهللا«
  
ی ورھبانيت ورسم توبه واقرار به بساط روحانيون را منطوی و برده فروشی را تحريم ورياضت وتکد«

  کتاب اقدس) ٢۶(صفحه   .»معاصی وارتقا بر منابر و تقبيل ايادی را نھی می فرمايند
  

و عاقل وعالمی برده فروشی، رياضت، تکدی،  فنه تنھا اديان قبلی بلکه ھيچ شخصی با شعوروبا انصا
  ر بھاء اين امور نھی ونفی بشوند!!دزدی، جنايت، خيانت و غيره را مجاز ومشروع ندانسته که با دستو

  
معلوم نيست چرا بايد بيان چنين مطلب بديھی کالم آسمانی تلقی شده وباعث رسيدن ميرزا حسينعلی (بھاء 

  هللا) به جايگاه ومقام خدايی بشود!! ؟ 
  

                                            
[[يا  ---کتابی است که شوقی افندی به انگليسی نوشته است.  ”God Passes By“بای يا قرن بديع  کتاب گاد پسز - ٢٠

 ک]]-ح—کتابی است که انگليسی ھا نوشته و به شوقی افندی نسبت داده اند
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يند در يکی از مواردی که بھايی ھا آنرا نشانه تمدن و تجدد وبرتری آيين خود ميدانند اين است که می گو
  نشينند. آيين بھايی افراد با لباس مخصوص به عنوان روحانی وجود ندارند که باالی منبر ب

  
اوال باب و بھا و عبدالبھا و شوقی افندی با داشتن عمامه و ريش بلند و عبا وردا خودشان در کسوت و شکل 

  آخوندی بودند. ( به تصاوير رجوع شود) 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  عبدالبھاء 
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 ھمان وظايف به اصطالح رھبر روحانی الثانيا اعضا و محافل وبيت العدل اعظم، باکت و شلوار وکراوات عم
رابای برای اشاعه خرافات وموھومات با لباس ھای عجيب  ورھبانيت را به عھده دارند که آخوند و کشيش و

لب بی معنی و بی منطق آلوده به خرافات و موھومات و غريب انجام ميدھند!  مضافا اينکه برای بيان مطا
  وسراپا دروغ، قرار گرفتن در باالی منبر ويا پشت تريبون ونشستن روی صندی ويا زمين فرقی باھم ندارد! 

  

   بخش سوم
  كتاب اقدس: 

  
اين بخش اصل نوشته بھاء هللا به زبان عربی است که 

ی ھا آيه يا حکم بوده و کتاب مقدس بھاي ١٩٠شامل 
  محسوب ميشود. 

  
اصطالح درستی » ترجمه فارسی کتاب اقدس«اصطالح 

نيست، زيرا ترجمه کامل آيات به زبان فارسی انجام 
نشده، بلکه دربخش ھای بعدی (بخش ھای چھار، پنج، 
شش و ھفت) با اشاره به اولين جمله آيه ای تعبير 
وتفسير ھايی از طرف عبدالبھا وولی امرهللا وبيت العدل 

عظم به عمل آمده که نوشته آن ھا به زبان فارسی درج ا
شده، درصورتيکه اگر منظور ترجمه احکام بھاء به زبان 
فارسی می بود، بايستی مثل کتب ساير اديان، اصل 
نوشته بدون کوچکترين تغيير و تحريفی به زبان فارسی 

  برگردانده وترجمه می شد. 
  شوقی افندی                                                                         

  راجع به مطالب کتاب اقدس به چندين مورد اساسی اشاره می شود: 
                                                                               

باره ادعای بھا هللا بعنوان  درهللابه استناد نوشته ھای بھاء درکتاب اقدس ونوشته ھای عبدالبھا و ولی امر
(!!) در اولين صفحه واولين آيه کتاب اقدس چنين من يظھرهللا ويا جانشين وبه عبارت درست تر خدا بودن او

  می گويد: 
  
انا اول ما کتب هللا علی العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع امره الذی کانه مام نفسه فی عالم االمر و الخلق «

  » لخير والذی منع انه من اھل الضالل ولو ياتی بکل العمالمن فازيه قدفاز بکل ا
  

  معنی آيه: 
  
نخست چيزی که خدا به بندگان خودواجب گردانيده شناختن من است که از سوی اووحی آورده ام و در «

  » آفرينش جھان و درگردانيدن جانشين خدا ھستم
  

  چنين نوشته شده:  سدر يادداشت ھای منضم به کتاب اقد
  

  جمال قدم تاييد فرمودند که بھاء اسم اعظم الھی است، يا بھا االبھی در مقام استغاثه « ١٢۶صفحه
 .»و هللا ابھی در مقام تحيت ھردو برنفس مقدس حضرت بھاء هللا داللت دارند

  وث گشته اند، يعنی مقام آن حضرت مقام عجمال قدم به اجل واعظم اسماء الھی مب« ١٢٧صفحه
  .»کلی الھی است رمطھ

  حضرت بھاء هللا مکررا تامه آثار خويش را که کال کالم الھی است تاييد می « ٢٠٠صفحه
 .»فرمايند

  يا الھی اذا انظر الی نسبتی اليک «درباره نسبت خود با خدای متعال می فرمايند: « ٢١٣صفحه
ی خود بھاء يعن»  احب بان اقول فی کل شيی بانی انا هللا واذا انظرالی نفسی اشاھدھا احقر من الطين
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وبعد از او عبدالبھاء وولی امرهللا وبيت العدل اعظم وھمه بھائی ھا معتقد به مقام خدايی بھا 
 ٢١ !!»ھستند

  
نين ادعا ھايی ھر خواننده و شنونده عاقلی را ضمن تعجب به تفکر چخواندن چنين نوشته ھايی و شنيدن 

صر رنسانس و فروغ از مدت ھا قبل شروع شده واميدارد، و از خود می پرسد، درقرن نوزدھم، قرنی که ع
بود، نوابغ ودانشمندان و متفکرين وفالسفه ای چون ماکس پالنک، بلز پاسکال، چارلز داروين، ژان ژاک 

موند فرويد، ولف گانگ گوته، اسحق نيوتون، ويکتور گروسو، آرتور شوپنھاور، بنجامين فرانکلين، زي
و انديشمند ديگر که با افکار و عقايد واختراعات واکتشافات خود  ھوگو، تاماس اديسون و صدھا دانشمند

دنيای متمدن وپيشرفته ای را پايه گزاری می کردند، زمانی که جوامع متمدن با سرعت در راه گسترش علم 
و فرھنگ و صنعت وتمدن بشری قدم بر ميداشتند، دونفر پيدا می شوند که يکی ادعای امام زمانی و ديگری 

سال ادعای خدايی می کند!!!  جواب روشن است، مردم کشوری که در منجالب فقر و  ١۶-١۵اصله ھم به ف
بدبختی و بی سوادی غوطه وربوده و قرن ھا تحت تلقين وتعليم يک عده شياد ريا کار به نام آخوند قرار 

ن ھا چشم به راه گرفته اند، وقتی غيبت يک بچه پنج ساله را در سرداب قبول می کند و منتظر ظھور او قر
  ٢٢می ماند بديھی است که ظھور امام زمان و حضور و جانشين خدا را ھم می پذيرد.!! 

  
سال قبل نيست، حيرت من از  ١۴٠٠، ٢٠٠٠، ۵٧٠٠نادانی ويا جھالت انسان ھای تعجب من مربوط به 

کار و عقايد فپايبند اافراد باسواد، عالم و عاقلی است که در قرن بيست و يکم، قرن فضا و کامپيوتر ھنوز 
خرافی و موھومی چندين قرن پيش پدران واجداد خويشند! آيا اين ھا واقعا اين کتاب ھا را خوانده و لحظه 
ای در مورد اين نوشته ھا و ادعا ھا انديشيده اند!! من فکر می کنم يا از اين مسايل اطالعی ندارند وکور 

اگر ميدانند بدون شک دارای منافعی ھستند! واال يک فرد عاقل کورانه از مکتب ومرامی پيروی می کنند، ويا 
چگونه می تواند قبول کند يک انسان معمولی که مثل ميليون ھا انسان ديگر به دنيا آمده و مثل ساير افراد 
زيسته، کارکرده، خورده، خوابيده، زندان رفته، کتک خورده، دروغ گفته، به مام مردم تجاوز نموده، تقيه 

  ٢٣ »!!من درآفرينش وگرداندن جھان جانشين خدا ھستم«وو.... به يکباره ادعای خدايی کرده و بگويد کرده 
  

  درمورد حسينعلی نوری به يک مطلب جالبی اشاره می کنم: 
  

کتابخانه مجلس شورای ملی دارای کتاب ھای قديمی بسيار نفيسی بود (متاسفانه بطوری که شنيده ام گويا 
به ھرحال بعضی مواقع من به  ی عتيقه با ارزش را پسر بزرگ رفسنجانی تصاحب کرده)بيشتر کتاب ھای خط

آنجا رفته وساعاتی را به مطالعه کتاب ھا می گذراندم، ضمن نگاه به ويترين کتاب ھا، کتاب کوچکی به علت 
کتابچه را  نوشته شده بود نظرم را جلب کرد،» مکاتيب دارالحکومه«خط بسيار زيبا که روی جلد با عنوان 

  گرفته ومورد مطالعه قراردادم دو موضوع برايم جالب بود: 

                                            
ب اقدس زير و زبر ھا مشخص نيست و در اين کتاب ھم زير و زبری برای عربی منظور نشده است چون در کتا  - ٢١

از آنچه بدست می آيد می توان گمان زد چم (معنی) کلی اين نوشته که در کتاب ھای بھايی آنرا آيه خوانده اند به اين 
  صورت است: 

ياگذار را دوست دارم. ميگويند ھرچيز سازنده ای دارد که آن ای خدای من، وقتی به رابطه و نسبتم با تو نگاه ميکنم بن«
در حاليکه در ھمين يک به » نمی بينم. (خاک وآب) آيا آنرا کمتر از گـِل  خدا است. و وقتی به نفس خود نگاه ميکنم

ر حد خدا اصطالح آيه خودش را کمتر از گل قلمداد می کند، در جای ديگر من يظھر هللا را پيش می کشد و خود را د
ديگر پزشکان، تيمساران، افسران، استادان دانشگاه  می داند و پيروان او ھم از جمله عبدالبھاء ولی امرهللا و بيت العدل و

و مھندسين و حسابداران و غيره ھمه اورا در حد خدايی جا سازی می کنند.  اين نمی تواند چيزی باشد جزعادت به تعبد 
   ک- و نا آگاھی... ح

قرن بيست ويکم، که قرن مبادله  هتعجب و شگفتی دو چندان بلکه ھزار چندان می شود ھنگاميکه در آستان اين - ٢٢
افکار، شاھراه اطالعات و آگاھی ھا نام گرفته است، يک عده روشنفکر نما، با عنوان ھای دکتر و مھندس و حقوقدان و 

روح « می شود نايب امام زمان انبيند و باورشر ماه مياستاد دانشگاه موی خمينی را در الی قرآن و عکس کثيف اورا د
می شود نماينده خدا در زمين ظھور کرده است...  اين چيزی نيست جز دومورد، يکی تعبد  انآمده است باورش » اهللا

مسار (ميل به برده شدن) و ديگری نا آگاھی...  آری نا آگاھی در ميان ھمان دکتر مھندس، استاد دانشگاه وافسر و تي
  ک-ارتش... ح

پرسشی که برای اين افراد بايستی مطرح کرداينکه اگر جناب مستطاب عبد البھاء خدا بوده است... حاال که مرده  - ٢٣
ی اداره می کند؟؟ آن دستگاه سکچه است و برای او ھم بارو و بارگاه در اسراييل ساخته شده است پس اين دنيا را 

  ک-؟؟  حچه معنی دارد عريض و طويل باغ و باغچه در حيفا
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نامه ھا با خط فوق العاده زيبايی نوشته شده بود، (اسم نويسنده ميرزا مجيد زرين خامه ذکر شده  -١
بود، که احتماال بايد يکی از منشی ھای دارالحکومه بوده باشد که به نوشته ھای دارالحکومه 

 دسترسی داشته) 
امه ھای جالبی که ظاھرا در موارد مختلف از طرف دارالحکومه طھران صادر شده بود حاکی از ن -٢

اوضاع تقريبا يک قرن و نيم قبل ايران بود. مثال حاکم تھران به صدراعظم (نخست وزير) نوشته که 
ای برای الی روبی قنات حسن آباد که آب تھران را تامين می کرده، با وجود استفاده از عمله ھ

بدون مزد (بيگاری) دھات مسير، برای اتمام کار احتياج به اعتباری معادل يکصد تومان است، يا 
درمورد تامين ھزينه خريد علوفه (يونجه و کاه) برای اسب ھا و قاطر ھا، ويا صدور دستور به 

ايد برای خباز ھا (نانواھا) درمورد شکايت مردم از زياد شدن موش در انبار آرد نانوايی ھا، که ب
 دفع موش ھا از مرگ موش (سم کشنده موش) وتله استفاده بکنند، و مواردی ديگر. 

  
ضمن مطالعه نامه ای نظرم را جلب کردکه حاکم تھران به صدراعظيم نوشته (با توجه به تاريخ نامه بايد به 

نبود و از طرف ديگر ميرزا آقاخان اعتماد الدوله نوشته شده باشد) چون آن موقع امکان کپی کردن فراھم 
نامه را من يادداشت کردم که به  ناشخاص نمی توانستند کتابی را به امانت از کتابخانه خارج کنند لذا مت

  شرح زير نوشته شده بود: 
  

  ((باسم باريتعالی
  

  مقام معزز و مکرم صدارت عظما، 
  

متعال برای آن وجود شريف بعد از تحيت وتھنيت وطلب حصت وسالمت وبقاء عزت و شوکت از درگاه ايزد 
توقيرا به عرض می رساند، چندی قبل رعايای قريه ونک به اين دارالحکومه ملتجی وعريضه ای تقديم 
داشتند مشعر براين که شخصی موسوم به حسينعلی فرزند آقا بزرگ نوری قطعه زمينی را در آن قريه ابتياع 

م به ملک خود کرده. ضمن سد معبر عمومی اقدام و سپس معبر عمومی را که در مجاور آن زمين بوده منض
به قطع اشجار کنار معبر نموده و باعث ايذاء و تجاوز به حقوق جمع رعايا شده پس از تحقيقات وثبوت 

داد که رفع مزاحمت نمايد،  ھرادعای شاکيان شخص مذکور را احضار و با اخذ جريمه خسارات، التزام پا به مُ 
لک خودرابه شخصی موسوم به ميرزا شھاب ملقب به منشی باشی ھمدستی، مُ  ولکن اين شخص با تبانی و

که رعيت و مستخدم دولت بھيه روس است منتقل نموده، لھذا رعايا ھمچنان درمضيقه مانده وخواھان رفع 
  ظلم ھستند، ھرگونه اقدامی منوط به امر آن مقام معظم می باشد. 

  
  با تحيات و احترامات عبدهللا يمين الملک                                                                          

  ))١٢۶٨دارالحکومه طھران  دھم ربيع االول سنه  ھرمُ                                                               
  ميالدی) ١٨۵٢=  ٢٣٩١زمان سيلندر کوروش(از                                                                   

  
آيا خواھران و برادران بھايی ما اطالعی از اين مسايل دارند؟؟ اگر تاکنون اطالعی نداشتند آيا زحمت اين کار 

ند و تحقيق کنند و بخوانند تا از خواب غفلت ورا بخود خواھند داد که برای پی بردن به وقايع وحقايق بر
صت اينکار را ندارند، شايد مطالب مستند زير وسيله ای برای روشنگری و رھا شدن بيدار بشوند؟؟ اگر فر

  عده ای از دام امام زمان و خدای ساختگی وجانشينان آن ھا باشد. 
  

  بخش ھای چھارم، پنجم، ششم، تحت عناوين ملحقات رساله سئوال و جواب، تلخيض وتدوين حدود احکام: 
  

ستورات و الواح ونوشته ھای صادر شده از طرف بھاء هللا، بطور کلی اين بخش ھا عبارتند از گفتار ود
مربوط به تشريح اصول و شريعت آيين بھايی است که از طرف عبدالبھاء وولی امرهللا وبعدا از طرف بيت 
العدل اعظيم مورد تعبير و تفسير قرار گرفته، بخش سئوال و جواب عبارت است از سئواالتی که در زمان 

ء هللا کتبا ويا شفاھا مطرح شده و جواب و گفتار اورا شخصی بنام زين المقربين تھيه و تدوين حيات بھا
کتاب اقدس) چون مطالب اين سه بخش پراکنده و اکثرا تکراری است برای جلوگيری از  ١٨نموده، (صفحه 

ه تعبير و تفسير که مربوط ب» يادداشت ھا و توضيحات«اطاله کالم به موارد اساسی بخش ھفتم تحت عنوان 
  عبدالبھاء وولی امرهللا در مورد احکام بھاء است بطور خالطه می پردازيم: 
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  : يادداشت ها و توضيحات –بخش هفتم 
  

در اين بخش با ذکر جمالت کوتاھی از آيات کتاب اقدس که به زبان عربی است، مطالب مختلفی درباره احکام 
ر قرارگرفته از قبيل: روز والدت باب و بھاء تعيين خانه و مزار ی و مورد تعبير وتفسينحضرت بھاء هللا مع

باب و بھاء به عنوان زيارتگاه و حج و قبله، قواعد وضو و نماز و روزه، کفن و دفن مرده و نماز ميت، 
، تعيين يکھزار سال به عنوان تقويم بديع يا تقويم بھايی، تاييد اينکه مقام بھاء مقام مطھر کلی الھی است

ر بھايی، تعيين عبدالبھاء وولی امرهللا به واليت، ازدواج و طالق، مھريه و باکره نبودن زن، زنا و جريمه دو
لغو و نسخ قسمتی از » حق هللا«آن، عضويت مردان در بيت العدل اعظم، تقسيم ارثيه بين وراث و ميزان 

  شته شده.ام باب و....   که به وسيله عبدالبھاء وولی امرهللا به فارسی نوکاح
  

متوليان آيين بھاء ويا بھايی ھای فريفته، آيين بھا را يک آيين خدايی و نوظھور و متمدنی می دانند که به 
علت اقتضای زمان ظاھر گشته که نه تنھا جوابگوی تمام احتياجات فکری و روحی واحساسی واجتماعی 

  زمان حال و آينده جھان و جھانيان!!! انسان ھای عصر حاضر است بلکه راھنمايی است برای تمام احتياجات
  

افراد معتقد و متعصب براين باورند که تمام دستورات واحکام حضرت بھاء بديع و جامع است، از جمله 
مواردی را که به عنوان نمونه برای برتری وامتياز دين بھاء نسبت به تمام اديان اظھار می کنند عبارت 

نبون تعدد زوجات، ارج  ،ردمتساوی حقوق زن و ر لباس مخصوص، است از نبودن افرادی بنام روحانی د
نھادن به کسب علوم و احترام به مقام معلم و تخصيص قسمتی از ارث به معلم و وحدت زبان ودين و 
حکومت جھانی و غيره... و معتقدند چنين مطالب نغز و مھم را ھيچ پيغمبری وھيچ دينی بيان نکرده!!! 

  اشاره به مطالبی ديگر اين موارد مورد بحث قرار گرفته.  دراين نوشته عالوه بر
  

امروز را پيش  ثبا استناد به گفته ميرزا حسينعلی، بھايی ھا معتقدند که حضرت بھاء اکثر اختراعات وحواد
بينی وپيشگويی فرموده اند!!  مثال درمورد برقرار شدن ارتباط نزديک انسان ھا، بھايی ھا می گويند که 

سال  ١۴٠هللا اختراع تلفن، راديو، تلويزيون، اينترنت را که وسيله ارتباط جوامع بشری است  حضرت بھاء
  فرموده بودند!!  یقبل پيشگوي

  
ل مربوط به اتم، کامپيوتر و سفر انسان وسفيه ھا به ئحتما به استناد به يک گفته ديگر حضرت بھاء مسا

   ٢٤هللا می دانند کرات ديگر را ھم مربوط به پيشگويی ھای حضرت بھاء 
  

با تشکيل جامعه ملل بعد از جنگ اول جھانی وسازمان ملل بعد از جنگ دوم جھانی وسازمان ھای ديگر 
درجھت برقراری صلح و امنيت جھانی و حفظ حقوق انسان ھا و غيره را مربوط به تعاليم ودستورات 

شدن زبان ھمه مردم جھان در  حضرت بھاء هللا در جھت تشکيل حکومت جھانی (نظم بديع جھانی) ويکی
  کتاب اقدس)  ٢٣٧و  ٢٣٣جھت تشکيل اتحاديه جھانی بھايی ويا وحدت عالم انسانی می دانند (صفحات 

  
با در نظر گرفتن اينکه بنيان گذاران وتشکيل دھندگان آن سازمان ھا اکثرا جزء ملل کشورھای مسيحی بوده 

ام وتعاليم حضرت بھاء کنشنيده اند چه برسد به دستورات و اح و ھستند، احتماال اسم بھاء هللا وبھايی را ھم
  هللا!! 

  
ل يک حکومت مذھبی مثل حکومت ھای عربستان يه نماند که تشکيل اتحاديه جھانی بھايی طرح تشکتنا گف

سعودی، جمھوری اسالمی  آيت هللا ھای ايران، طالبان افغانستان و غيره است با اين تفاوت که آن حکومت 

                                            
زمانی با يکی از افراد باسواد وبا اطالعات، ولی متعصب ومتحجر الفکر بھايی که ادعا می کرد پيشگويی ھای   - ٢٤

حضرت بھاء هللا يکی بعد از ديگری به وقوع می پيوندد، با ذکر آيات مختلف به موضوعات زيادی اشاره ميکرد از 
   »اشاره به سفر سفينه ھای فضايی امروز فرموده اند» السفينه الحمراء« ٨١ جمال اقددس در آيه«جمله می گفت: 
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مبنای دين اسالم بوده وحکومت مورد ادعای بھايی ھا برمبنای دين بھاء وعالمگير خواھد بود (خداوند ھا بر
  ٢٥درچنان روزی به عالم وعالميان رحم کند!!)   -حضرت بھاء هللا- و
  

بنا به اعتقاد بھايی ھا قرار بوده که حکومت جھانی ويکی شدن زبان ملل جھان تا سده اول سال بديع (سال 
يالدی) انجام بشود، نه تنھا چنين امری صورت نگرفت، بلکه در آن سال ھا دنيا در آتش جنگ دوم م١٩۴۴

جھانی سوخت!!! معموال بھايی ھا به اين سئوال که چرا اين بشارت و پيشگويی در سده اول انجام نشد، 
 ٢٠۴۴سده دوم (جواب نمی دھند ويا به سفسطه برگزار می کنند!!  ويا می گويند انجام امر موکول به 

  ميالدی) شده !!!
  

  ب واساسی شريعت دين بھاء به چند مورد اشاره می شود: لبا توجه به مطالب فوق قبل از شرح نکات جا
  

 .ھمبستگی بابيگری و بھاييگری با دين اسالم و مذھب شيعه غير قابل انکار است -١
امروز جھان نيست، بلکه  آيين بھاء نه تنھا نوظھور ودارای راه و روش ساده و منطبق با نظام -٢

ماز و روزه نآيينی است در قالب مذھب شيعه، منتھی بصورت ديگر! به اين معنا، اگر مذھب شيعه 
سال قبل برقرار کرده، آيين  ١۴٠٠و حج و زکات و غيره را که ھيچکدام پايه عقلی وعلمی ندارند 

 برقرار نموده. بھایء در قرن نوزدھم ھمان راه وروش را تاييد کرده وبصورت ديگری
ھمان خشونت و سختگيری که در مذھب شيعه درمورد افراد مرتد وجود دارد عين ھمان روش در  -٣

ام بھاء شک ويا اعتراض کآيين بھاء درمورد کسانی که به امامت باب و يا به ربوبيت (خدايی) واح
طرد «الح وسئوال داشته ويا از دستورات بيت العدل اعظم سرپيچی کنند مورد تنبيه به اصط

 قرار ميگيرند. » روحانی
درصورت ترد روحانی چنان با خشونت وغير انسانی با آن فرد رفتار می شودکه کمتر از کشته شدن 
مرتد در مذھب شيعه نيست، حتما خواھران وبرادران بھايی بھتر از ھر کسی می دانند که اين نوع 

بلکه  ،افراد از فرقه بھايی طرد می شوندافراد به چه سرنوشتی دچار می شوند!! نه تنھا اين نوع 
پدر و مادر، پسر و دختر، برادران و خواھران، زن و شوھر بطور کلی ھيچ بھايی حق ندارد با فرد 

اين يکی از نمونه ھای مالطفت و شفقت ورحمت ويا شيوه باشد،  مطرود رابطه يا معاشرت داشته
  !!دموکراسی وتمدن وتجدد در ديانت بھاء است

رد اينکه احکام و دستورات نازل شده از طرف حضرت بھاء سند و حجت محض و اليتغير در مو -۴
 است چنين ذکر شده: 

مطابق بيانات مبارکه فرق و تمايزی فاحش بين نصوص قاطعه واستنباطات شخصيه موجود است، «
ی است، آئچه افراد از بيانات مبارکه برحسب فھم و ادراک خويش استنباط نمايند، نتيجه فکر بشر

ھرچند ممکن است در کشف حقايق امريه موثر ومفيد باشد وليکن فاقد اعتبار وسنديت است، ازاين 
رو به افراد احباء اکيدا تذکر داده شده که در اظھار نظر وابراز عقايد خود ھمواره آيات منزله را 

ه ننمايند وراه حجت دانند و فصل الخطاب شمارند و به انکار تبينات منصوصه نپردازند و معارض
  کتاب اقدس)  ١٩٢(صفحه » حل در پيش نگيرند

يعنی چون فکر و فھم و درک بشری فاقد سنديت واعتبار است پس يک فرد بھايی بايد بدون تعقل و 
تفکر وچون و چرا دستورات واحکام بھاء را قبول بکند، واال درصورت شک ويا ابراز عقيده 

  ار ميگيرد!قر» طرد روحانی«وانکار، مورد تنبيه 
بطوريکه گفته شد نوشته ھای باب و بھاء وبعد از او جانشينانش تماما بازی با اعداد و الفاظ ولغات  -۵

و القاب است! که به ھيچ وجه پايه واساس علمی و عقلی ندارند. مثال چون اولين افرادی که به باب 
ن بابی ھا و بھايی ھا بسيار بي ١٩ين عده به نام حروف حی معروفند و عدد انفر بودند  ١٩گرويدند 

 ٩رکعت تعيين شده (اين دفعات بعدا به  ١٩مھم ومعتبر است، به ھمين جھت دفعات ادای نماز 
مثقال طال ويا نقره تعيين کرده  ١٩روز وميزان مھريه را  ١٩رکعت تبديل شده) ويا ايام روزه را 

تعيين کرده اند!! (يعنی سال  ١٩ا ھم اند. جالب تر اينکه تعداد روز ھای ماه وتعداد ماه ھای سال ر

                                            
در جايی که امروز بيشتر و بيشتر از جدايی دين و ايدئولوژی از حکومت ھا و سياست سخن ميرود يک چنين مطالبی در کتاب  - ٢٥

نو و تازه می شود تا... گاھی ھم عقب می افتند... اقدس که معلوم است ھمانند گفته ھايی که به رھبردرويشان نسبت می دھند ھرساله 
  ک-ح
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سال ھای کبيسه پنج روز می شود ايام  ده را که درنروز) است چھار روز باقی ما ٣۶١معادل 
 ٢٦ويا ايام زايد می نامند! » ھا«

                                            
تقسيم كرده است كه واحد اول آن ھمراه با خودش  ینفر» ١٩«باب اولين مؤمنين و پيروان خود را به چند دسته   -٢٦
و  را كه با او تحصيل كرده بودند ینفر از كسان» ١٨«نفر بوده اند. يعني ھنگامي كه باب در شيراز ظھور كرد » ١٩«

مي شود  »١٨«با  یبه حساب ابجد مساو» یح«ناميد زيرا كلمه » یحروف ح«يا او را ديده و به او ايمان آورده بودند، 
 بھائيان مي پندارند كه ھر يك از اين نوزده نفر، نوزده نفر ديگر را به آيين بھائيت ھدايت كرده اند. )= ح ٨+  ی=  ١٠(

 
  

  
  نام کسانی که ھمراه باب بودند اين ھا است:  باال بدون توجه به شماره ھای زير نگاره ھای

ميرزا محمد باقر ھمشيره زاده باب  -حسن برادر باب الباب ميرزا محمد -.مالحسين بشرويه ملقب به باب الباب
ميرزا  -یسيد حسين يزد -.یمال حسن بجستان -.یملقب به مال عل یمال خدابخش قوچان -.یبسطام یمال عل -الباب

مال باقر  -یمال احمد ابدال مراغه ا -یمال جليل اروم -یمال محمود خوئ -.یسعيد ھند -.یمحمد روضه خوان يزد
قرة «طاھرة  -یقزوين یميرزا محمد عل -یپسر مالعبدالوھاب قزوين یميرزا ھاد -یمال يوسف اردبيل -یيزتبر

  .قّدوس -»العين
به دست شوھرخواھر خود  یكه و» طاھره«به حضور باب رسيده اند به جز  »نفر«به گفته بھائيان ھمه اين ھيجده 

به باب  ینامه او را به باب رساند. خود محمد عل یزوينق یبه باب فرستاد و محمد عل ینامه ا یميرزا محمد عل
در آن  یرا ديد كه اين شعر» طاھره«كه باب نامه  یگرديد. در عين حال ھنگام یايمان آورد و از حروف ح

  ک-. به طاھره در ھمينجا نگاه کنيد. حنگاشته شده بود
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  قدس چنين نوشته شده: کتاب ا ١٢۴مورد ايام زايد در صفحه  در
  

متيازش دراين است که از مظاھر حرف معروف است ا» ھا«ايام زايد در تقويم که به نام ايام «
(قابل توجه دانشمندان علوم » به حساب ابجد پنج است که با حد اعالی ايام زايد مطابق است»  ھا«

  !)فضايی ورياضی و نجوم
  

با توجه به اين که قرن ھا قبل در مصر، ايران، چين، يونان، و روم از طرف دانشمندان وستاره 
 ١٢روز برابر با  ٣۶۵براساس گردش زمين بدور خورشيد معادل شناسان ورياضی دانان تقويمی 

کره زمين نسبت به خورشيد چھار فصل وھر فصل سه ماه  نماه و برحسب موقعيت وقرارگرفت
محاسبه شده بطوری که امروز ھم با محاسبات دقيق علمی صحت گاھشماری ھای مذکور تاييد شده، 

د دانشگاه چنين تقويم من در آوردی بی اساس و بدون چگونه يک فرد با سواد بھايی مثال يک استا
نفر ويا  ١٨نفر  ١٩پايه علمی وعقلی را قبول می کند!! آيا اگر تعداد افراد حروف حی به عوض 

نفر می شد آن موقع حضرات باب و بھاء تعداد روزھای ماه و تعداد ماه ھای سال وايام روزه  ٢٠
  تعيين می فرمودند!!يا بيست  ١٨وميزان مھريه را به مبنای 

ھم جزء اعداد  ٩است بنابراين عدد  ٩به ھمين ترتيب چون کلمه بھاء به حساب ابجد معادل عدد 
نفر تعيين  ٩متبرک محسوب می شود، به ھمين جھت عده اعضاء بيت العدل اعظم ومحافل بھايی 

  ی ھستند. اعداد و عاليم و نشانه ھای مورد احترام در دين بھاي ١٩ و ٩ و ۵ شده، پس ارقام 
ميالدی) وروز تولد خود  ١٨١٩اکتبر  ٢٠قمری برابر با  ١٢٣۵بھاهللا روز تولد باب (اول محرم  -۶

ميالدی) ھمچنين روز اعالم امامت باب (ماه  ١٨١٧نوامبر  ١٢قمری برابر با  ١٢٣٣(دوم محرم 
ارديبھشت تا ميالدی) وروز اعالم من يظھرهللا (جانشين خدا بودن) خود را (از اول  ١٨۴۴مه سال 

اعياد قرار داد و عيد  وبنام عيد رضوان جز) ١٨۶٣ارديبھشت برابر با بيست آوريل تا اول مه  ١٢
رضوان را بزرگترين عيد بھايی ھا ناميد. ھمچنين خانه باب در شيراز وخانه خود در بغداد را دو 

 کتاب اقدس) ١۴٣بيت مبارک ناميد، وزيارت آن خانه ھارا به عنوان حج تعيين کرد (صفحه 
خود بنام عباس افندی ملقب به عبدالبھاء را جانشين خود  دبھا در زمان حيات خود پسر ارش -٧

پسر ارشد خويش، غصن اعظم حضرت عبدالبھاء را  ،جمال مبارک در کتاب عھدی«تعيين نمود: 
الواح  عھد وميثاق معين وبه زعامت قيادت امرهللا منصوب فرمودند، حضرت عبدالبھاء نيز در زمرک

نوه دختری) ارشد خويش، حضرت شوقی افندی (ملقب به ولی امرهللا) را به ( مبارکه وصايا حفيد
 کتاب اقدس)  ١٩٢و  ١۴(صفحات  ».واليت مرجعيت امر بھايی تعيين نمودند

حق «بھا وبعد از او عبدالبھاء وولی امرهللا، ميزانی از اموال دارای وارثيه امت خود را به نام  -٨
م ميزان معينی از مايملک ھر فردبھايی است، حقوق هللا در يتقد هللاحق «اختصاص داده اند:  »هللا

ابتدا به جمال اقدس ابھی، مظھر ظھور وبعد از صعود مبارک به حضرت عبدالبھاء مرکز ميثاق، 
هللا  تقديم می گردد. درالواح مبارکه وصايا حضرت عبدالبھاء ميفرمايند، حقوق هللا راجع به ولی امر

  کتاب اقدس)  ١٨٧(صفحه  .»است
يعنی از ثروت و ماترک متوفی، اول سھم حق هللا (که در زمان حيات بھاء وعبدالبھا، وولی امر هللا 
مربوط به آن ھا ودرحال حاضر مربوط به بيت العدل اعظم است) وبدھی و ھزينه کفن و دفن 

  برداشت می شود ومانده بين وراث تقسيم می شود. 
زمان حيات خود گفته بود بعد از فوت او مزارش قبله گاه بھاييان خواھد بود، عبدالبھاء  بھا در -٩

 دراين مورد چنين گفته: 
مرقد «حضرت عبدالبھاء اين مقام مقدس يعن روضه مبارکه را که در بھجی (عکا) واقع است «

  کتاب اقدس)  ١١٠(صفحه  .»توصيف فرمودند» مطاف مال اعلی«و» منور
 ٢٠٠محل در بلندی ھای کارمل در شھر حيفا (اسراييل) به يک پارک بزرگ به مساحت امروز اين 

ھزار متر مربع و بنای بسيار بزرگ و باشکوھی به عنوان قبله وزيارتگاه ومحل دفن بھاء هللا 
وعبدالبھاء (به روايتی محل دفن باب) تبديل شده است، عالوه بربھاييان ھمه ساله تعداد زيادی 

به اسراييل می روند ازاين محل ديدن می کنند، دولت اسراييل از محل درآمد حاصل از توريست که 
در بانک ھای اسراييل که رقم بسيار توريست ھا، مخصوصا ذخيره تمام پول ھای بيت العدل اعظم 

  بزرگی را تشکيل ميدھد ھمه ساله سود قابل توجھی عايدش می شود. 
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ودرا جانشن خدا نناميده و روز تولد ويا روز بعثت خودرا به عنوان عيد پيغمبران سه دين سامی ھيچکدام خ
اعالم نکرده اند يا خانه ومزار خود را به عنوان زيارتگاه وقبله تعيين ننموده اند، يا واليت را در خانواده 

نان خود به خود و به جانشي» حق هللا«دارايی وارثيه امت خود را به عنوان  خود موروثی نکرده و قسمتی از
  اختصاص نداده اند. 

  
چه خوب چه بد، چه درست وچه نادرست 
ھرکاری که اين پيغمبران اولوالعزم کرده اند 
وھر بدعتی که گذاشته اند، ھمه و ھمه به 
نام يھوه، وپدر آسمانی ويا هللا بوده ولی 
حضرت بھاء هللا ھمه امتيازات ومزايا را 
مخصوص خود و اوالدش تعيين و مقرر 

  ٢٧است!!  نموده
  

چون بحث در مورد مطالب مندرج درکتاب 
اقدس وشرح و تعبير وتفسير ھای نوشته 
شده از طرف عبدالبھاء وولی امرهللا درباره 

  .شريعت آيين بھايی مستلزم ذکر مطالب زيادی است لذا به رئوس مطالب بطور خالصه اشاره می شود
  

  : تقليد از اديان ديگر
  

ه گانه سامی مربوط به چند ھزار سال قبل ودوران جاھليت بوده و در سطح فکر و با توجه به اينکه اديان س
مردم جوامع آن دوران پايه گذاری شده وطی قرون ھم آلوده به  یانديشه وخواسته ھای بسيار محدود وابتداي

راز عقل خرافات وموھومات گرديده اند تا حدودی قابل توجيه اند، ولی آلوده به خرافات وموھومات و به دو
  ومنطق وخرد بودن دين و آيينی که در قرن نوزدھم به وجود آمده قابل توجيه نيست. 

  
درتمام کتاب اقدس ويا در ساير نوشته ھايی که به عنوان احکام وشريعت اصول و روش آيين بھايی نوشته 

د. ويابعد از آنھا مطلبی در موردی را نميتوان يافت که تا زمان ظھور باب و بھاء گفته ونوشته نشده باش
يين آکاملتر وبھتر ومنطقی تر از گفتار ونوشتار آنھا از طرف افراد ويا جوامع ابراز وارائه نشده باشد. در 
د که ربھاء نه تنھا يک حکم ودستور تازه وبديع وجامع و کاملی ارائه نشده، بلکه مواردی به چشم می خو

  ھر خواننده ای را به تعجب وشگفتی وامی دارد. 
  

ودرروز چند بار چه احتياجی به وضو گرفتن  ترداننده ھمه کايناگخدای عالم وآدم، آفريننده تمام موجودات و
خم و راست شدن ونماز خواندن، يا روزه وزکات وحج و غيره بشر دارد؟؟!! حضرت بھاء بدعت ھا وراه و 

ناقص کردن اصول وبدعت ھای سته و کروش ھای چند ھزار ساله را گرفته با جرح و تعديل يعنی کوتاه و ش
قبلی، احکام وشريعت دينی را ابداع و تحويل امت خود داده!! مثال به عوض قرآن به ھمان زبان و به  ھمان 
خط وشکل، اقدس را ارائه نموده، به عوض مکه واورشليم خانه باب و خانه و مزار خودرا زيارتگاه و قبله 

رکعت را واجب  ٩رکعت نماز را وحضرت بھاء  ١٩ادای  کتاب اقدس) حضرت اعلی ١٠٩قرارداده (صفحه 
يک ايرانی فارسی زبان ويا يک دانسته وبرای ادای نماز ذکر آيات به زبان عربی را مقرر کرده!! (

)  البته برای معاف بودن قيل عربی چه بايد بکند؟!ثـآمريکايی، انگليسی زبان معلوم نيست با زبان و جمالت 
از خواندن نماز معاف است،  ش!! مثال يک زن در دوره ماھيانه االتی ھم منظور شدهاز فرايض نماز تسھي

دفعه آيه سبحان هللا ذی الطلعه و الجمال... را در روز سه بار ذکر کند تا بجای ادای نماز  ٩۵ولی بايد 
  کتاب اقدس)  ١١۶روزانه محسوب بشود.. (صفحه 

  
 ۵ميتوان در موقع خواندن نماز (سه بار در روز) وھربار  يا اگر برای وضو گرفتن آب در دسترس نباشد،

  کتاب اقدس)  ۵٨دفعه آيه بسم هللا االظھر االطھر ... را خواند (صفحه 

                                            
ست با اين ابراين روش عبدالبھاء مطابق ديگر پيامبران يعنی خدا است و بنا» من يظھرهللا«فراموش نفرماييد که او  - ٢٧

  ک-نمی بيند... ح باالتر تفاوت که او خدا را در خود می بيند... بجز خود چيزی را



  نادر پيمايی                                                                       از بھاييت چه ميدانيد؟                 

  37  
  

طبيعی از قبيل زلزله، کسوف و خسوف وديگر پديده ھای که موجب خوف است  ثيا در صورت وقوع حواد
اه ادا می کنند: العظمته  رب مايری ومااليری رب وآنھا را از آفات سماويه محسوب می دارند، اين نماز ر

  کتاب اقدس)  ١١۵صفحه (العالمين... 
  

يعنی با خواندن اين نماز آفات سماوی وخطر زلزله و غيره برطرف می شود!! (قابل توجه دانشمندان مراکز 
   ٢٨زلزله سنجی و مطالعات فضايی) !!   

  
مثقال برای مرتبه  ١٨مثقال، برای بار دوم  ٩رای دفعه اول يا در صورتی که شخصی مرتکب زنا بشود بايد ب

  ٢٩کتاب اقدس)  ۵٠(صفحه  .مثقال طال ويا نقره به پردازد ٢۶سوم 
  

اين چند نمونه جامع و کامل بودن و ساده ومنطبق با احتياجات جوامع بشری بودن وغير خرافی بودن دين 
  بھايی را نشان می دھد!!

  

  عدم تساوي حقوق مرد وزن 
  
رخالف ادعای بھايی ھا، آيين بھايی نه تنھا بديع و جامع نيست، بلکه اين آيين ھم با پيروی از اديان کھنه و ب

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

  
 ،مرد حق دارد دختری که باکره نباشد با پس گرفتن مھريه و  مرد مجاز به گرفتن زن ديگر است

کتاب اقدس) به زن اختيار داشتن  ١۶٧و  ١۶۶، ۵٣و  ۵٢ھزينه ھا اورا طالق بدھد (صفحات 
 شوھر ديگر ويا طالق دادن شوھر و غيرباکره داده نشده. 

تبعيد شده دارای دو زن بوده : زمانی که بھاء در ايران بوده سه زن عقدی داشته، وقتی به بغداد  ١ توضيح
معلوم نيست زن سوم آنموقع فوت کرده ويا طالق گرفته ويا اين که حاضر به رفتن به بغداد نشده!) به ھر (

حال چون در موقع نزول کتاب اقدس حضرت بھاء هللا دارای دوزن بوده اجازه داشتن دوزن را صادر فرموده 
  سه زن ويا بيشتر بود حتما تعدد زوجات را مجازمی دانست!! کتاب اقدس) واگر دارای  ١۶٧و  ١۶۶(صفحه 
  کتاب  ١۵١و  ۵٢زن حق انتخاب شدن به عنوان عضويت بيت العدل اعظم را ندارد (صفحات

 اقدس) 
 کتاب اقدس)  ١۴۴و  ۵٢(صفحات  .حج وزيارت بيت مبارک مخصوص مرد ھا است 
 کتاب اقدس)  ٨٩و  ۵۵، ۵۴(صفحات  .حق زن در ارثيه کمتر از مرد مخصوص مردھا است   

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

  سھم  ٢۵٢٠سھم  از    ٣٣٠    پدر 
  سھم  ٢۵٢٠سھم از    ٢٧٠    مادر 
  سھم  ٢۵٢٠سھم از    ٢١٠    برادر 

  سھم  ٢۵٢٠سھم از    ١۵٠    خواھر 
  سھم  ٢۵٢٠سھم از     ٩٠    معلم  

  
  ه می شود سھم مادر و دختر به علت زن بودن کمتر از سھم پدر و پسر است! بطوريکه مالحظ

  

                                            
) آخوند ھای رژيم اسالمی ٢٠١٠(آپريل  ٢۵۴٩دانستن اشتباه است زيرا در ماه تير سال » آسمان«مرکز زلزله را   - ٢٨

احمدی نژاد ھم قرار گرفت که زلزله به دليل بی حجابی رخ می دھد وبنابراين مورد مربوط به  اعالم کردند و مورد تاييد
منتفی شده و بيشتر قابل توجه دانشمندان علوم فيزيک، زمين شناسی و ستاره شناسی قرار می » آفت سماوی بودن«

  ک-ح  .!!گيرد
شکلی يا تيره و تبار او برسد م» بھاهللا«نقره و طال به » پول«تنھا  -زنا اشکال ندارد، تکرارش ھم اشکال ندارد - ٢٩

  ک-نيست. ح
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: يکی از مواردی که بھايی ھا با افتخار آن مورد را موجب مزيت وبرتری وبديع بودن آيين بھايی  ٢توضيح 
م را جزه می دانند، اين است که می گويند تنھا دين بھايی است که به مقام معلم ارج و ارزشی قائل شده و معل

  سھم می برد.  یورثه دانسته که ازماترک متوف
  اوال زمان برپايی اديان قبلی علمی نبوده که معلمی وجود داشته باشد.

سھم متعلق به معلم است، با توجه به اين  ٩٠سھم ارثيه  ٢۵٢٠تقسيم ارثيه بشرح فوق از  لدوم طبق جدو
سھم ارث به  ٩٠ل دارای صد نفر معلم می شود، اين که يک نفر از بدو شروع تا اتمام دوران تحصيل حداق

کدام يک تعلق می گيرد؟ اصوال پيدا کردن صدنفر که معلوم نيست کجا ھستند؟ زنده ھستنديا مرده؟؟ چه 
سھمی به ھريک می رسد؟؟ آيا انجام چنين امری عملی است يا اينکه فقط جنبه شعار وتظاھر به متمدن 

ی از زحمات معلمين وارج و احترام گذاشتن به آنھا در اکثر جوامع مترقی اسومتجدد بودن دارد!!  قدرشن
بدون اينکه بھايی باشند ويا اطالعی از اوامر بھا هللا داشته باشند رعايت می شود و حتا در خيلی از کشور 

علم ھا به خاطر بزرگداشت مقام معلم بدون اينکه احتياجی به آيه و دستور باشد يک روز را به نام روزم
   ٣٠ تعيين کرده اند. 

   

  موارد بديهي ويا طنزآميز
  

سرگذت وتاريخ انسان نشان می دھد که جوامع بشری در جھت پويايی و تکامل، طی ھزاران سال ھميشه رو 
به رشد وپيشرفت بوده، وطی اين زمان طوالنی بدون اين که فالسفه ودانشمندان ويا پيغمبران به آنھا روش 

بياموزند برحسب احتياج، در جوامع مختلف برای زندگی راه و روش ھای مختلفی به  ھا و اصول زندگی را
وجود آمده که چنين مواردی جزء بديھيات وعادات محسوب می شوند، مثال نخوردن مواد فاسد ويا ننوشيدن 

ستشوی آب آلوده و گنديده، شکار و نحوه استفاده از گوشت حيوانات و پرندگان، دفن مرده و تقسيم ارث، ش
  سرو صورت ونظافت، ھمياری و ھمزيستی با انسان ھای ديگر، ازدواج و تشکيل خانواده و ووو ... 

  
اگر در دوران جاھليت افرادی پيدا شده که در جھت اصالح و بھبود وضع جامعه و تکميل راه و روش زندگی 

اند جای تعجب نيست، ولی درقرن  گوشزد نموده  مطالب ساده وبديھی را به عنوان پند و اندرز و تاييد مجدد
نوزدھم مواردو مطالب بسيار ساده و پيش پا افتاده را در قالب آيات نازل شده از طرف خداوند به اسم احکام 

  ھينی است به فھم و شعور انسان ھا. وبديع و جديد و نغز به خورد انسان ھا دادن عالوه بر فريب ت
  

 بسيار بديھی وابتدايی است، تعدادی جنبه طنز و بھاء هللا تعدادی از احکام صادر شده از طرف حضرت
  ا نمی شود! دی پيرکه به اصطالح در دکان ھيچ عطا !!  وبعضی ديگر بقدری غير منطقی استشوخی دارد

  
مناسب  نحضرت بھاءهللا فرموده اند آبی که رنگ وبويش تغيير کرده باشد برای نوشيدن ووضو گرفت«

   )٧۴آيه  ٧١(صفحه  .»نيست
  

 داين موضوع به قدری بديھی است که احتياج به آيه نازل کردن نداشته! چون گاو ھم آب گنديده را نمی نوش
  به انسان!  دچه برس

  
ه بطوريکه در قبل اشاره شد صرفنظر از ذکر نوع وضو و تيمم در مورد شستن پا حضرت بھاء هللا چنين آي

  صادر فرموده اند: 
  
 .»ءهللا می فرمايند که استعمال آب گرم ارجح است، ولی آب سرد نيز جايز استدرباره شستن پا حضرت بھا«
  کتاب اقدس)  ٢١٧صفحه (
  

پوش، واگر اين موضوع به آن می ماند که به يک بچه گفته شود، وقتی بيرون از خانه می روی کفش ب
  ! پوشی بھتر استجوراب ھم ب

                                            
شگويی ھای بھاء هللا وولی امرهللا و جناب عبدالبھاء قلمداد البته اگر بھاييان تعيين اين روز را جزو پيشبينی ھا و پي - ٣٠

يا تير و ترکه ای که خودرا رھبر دينی قلمداد » بھاء هللا«اين بخش از ارثيه به اين دليل بوده که باز ھم سھمی به نکنند. 
  ک-حو زکات ... ميکنند برسد. مانند خمس
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  » ره را خورد و گفت شيرين است!!ازکرامات شيخ ما چه عجب، شي«به اصطالح معروف 
  
 ١۶٣(صفحه  .»حضرت بھاءهللا فرموده اند که قتل نفس وحريق بيوت بطور عمد مجازاتش اعدام است«

  ٣١کتاب اقدس) 
  

آتش زدن خانه يک خسارت مادی است که منطقا بايد مجازات آن برابر با جبران خسارت واخذ جريمه ويا 
  زندان باشد نه اعدام!! 

  
س ابھی در لوحی به نام احمد چنين مرقوم فرموده اند: فاحفظ يا احمد ھذا اللوح ثم اقراء فی جمال اقد«

  »  ايامک وال تکن من الصابرين فان هللا قد قدرلقارئھا اجر ماھه شھيد
  معنی نوشته چنين است: 

  » ننده  آن ميدھدای احمد اين لوح را از بر کن، و آن را در روز بخوان، زيرا خدا اجر صد شھيد را به خوا«
  

خواندن مطالب يک لوح چه اھميتی دارد که بايد معادل اجر صد شھيد (افرادی که در راه خدا ودين کشته می 
  شوند) باشد؟؟ 

  
ی اجر ھزاران شھيد ابااين حساب اگر شخصی در روز يک بار لوح احمد را بخواند بعد از چند سال دار

   ٣٢ه ومطمئن تر از اين!!)  دتر وساخواھد شد!! (برای آخرت چه پس اندازی بھ
  

طبق مطالب مندرج در کتاب اقدس، اشاره زيادی به نوشته شدن نامه ھايی از طرف حضرت بھاءهللا به 
امپراتور ھا، سران کشور ھای اروپا و آمريکا شده که در آن نوشته ھا حضرت بھاء هللا آنرا را مملوک و 

نوشته ھا بی معنی و بی منطق است که ذکر آنھا باعث اطاله کالم خودرا ملک الملوک ناميده!! به قدری اين 
و تصديع ووقت خواننده می شود. اگر خواننده ای مايل باشد برای سرگرمی می تواند به کتاب اقدس 

) مراجعه بکند. بطور حتم اين نوشته ھا موجب خنده ھر خواننده ای خواھد ١٨۶، تا ١٨٣، ٢۵(صفحات 
د که در گذشته تا چه حد باعث انبساط خاطر وخنده امپراتوران وسران کشور ھا شد، و ميتوان تصور کر

  شده!! آيا به يکی از اين نامه ھا ارجی گذاشته شده و جوابی داده شده!!؟ هللا ابھی ميداند و بس!! 
  

  اين مورد مرا به ياد موضوع مشابھی انداخت: 
  

ران بود به نام شيبانی (اسم کوچکش را نمی دانم) خيلی سال ھا قبل از وقوع انقالب اسالمی شخصی در تھ
  گويا ايشان قبال دبير فيزيک وشيمی بوده، ولی بعد ھا به علت ناراحتی روانی بازنشسته شده بود. 

  
آقای شيبانی برای آبادی و سبزوخرم کردن مناطق مرکزی وکويرايران طرحی (بقول خودش پروژه ای) تھيه 

طرح به مقامات دولتی مراجعه وبا سماجت واصرار تمام می خواست که مثال کرده بود و با پلی کپی کردن 
ا بگذارند! واجرای طرح را که مستلزم رنخست وزير يا وزرا طرح را بخوانند و با قبول طرح آنرا به مورد اج

 ده شرکت نفت محولھو تامين ھزينه آنرا به ع نو ھزينه سنگينی بود در چند مرحله تعييکار بسيار زياد 
نموده بود. برای ھمين منظور دفتری تھيه کرده بودکه اسم افراد مختلف را نوشته از آن ھا در مورد طرحش 

  نظر خواھی کرده ويا امضا گرفته بود. 
  

طرح را مالحظه «خوب بخاطر دارم که رييس دفتر آقای دکتر اقبال (مدير عامل شرکت نفت) نوشته بود 
(بطور »! طرف ھييت دولت نسبت به تامين ھزينه آن اقدام خواھد شد فرمودند و گفتند در صورت تصويب از

قطع رييس دفتر آقای دکتر اقبال برای رفع مزاحمت آقای شيبانی وسماجت ومراجعات مکرر ايشان جھت 
  .مالقات با آقای دکتر اقبال چنين مطلبی را نوشته بود)

                                            
  ک-البته درنظر دارند که دين بھايی به ادعای بيت العدل اعظم و سرکردگان بھاء دين صلح جھانی است.. ح - ٣١
ه سامی وچه آنان که در البته توجه دارند اين ايراد ھا ويژه آيين بھاييت نيست بلکه ھمه اديان و مذھب ھای ديگر چ -  ٣٢

چين و ژاپن و ھند و تبت ويا ھرجای ديگر ظاھر شده اند در ھمين راستا با پيروان خود رفتار می کنند.  زندگی جھان 
امروز را رھا کرده و مرتب وعده آن دنيا را می دھند. اگر الزم بود اجر ھا دنيوی باشند کيسه تکدی دين ھا خالی می 

  ک-شد.. ح
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از نفوذ رطوبت دريای خزر به داخل  عواری مانطرح عبارت بود از اين که چون جبال البرز،؛ مانند سد ودي
يل به مناطق سبز و خرم مثل شمال ايران بشود بايد در دايران است، برای اينکه مناطق مرکزی و کوير تب

البرز شکاف ھای بزرگی به وجود بياييد تا رطوبت دريای خزر به داخل ايران  لدين نقطه از رشته جباچن
  جريان پيدا کند!!

  
م ھمانطور که طرح آقای شيبانی مورد تمسخر افراد قرار می گرفت پند و اندرز ويا به عبارت فکر می کن

و » تشکيل اتحاديه جھانی بھايی«و » نظم بديع جھانی«ديگر طرح جمال اقدس ابھی ھم برای ايجات 
يگر ويکی شدن خط و زبان ھمه ملل جھان وغيره ھم باعث خنده سران کشور ھای د» وحدت عالم انسانی«

  شده، يا اصال جوابی نداده اند ويا اگر جوابی داده اند ھمانا در حد جواب رييس دفتر آقای دکتر اقبال بوده. 
  

به ھر حال اينھا خالصه کتاب اقدس وتعاليم واحکام من يظھرهللا، بھاء هللا، بھا االبھی، ھواالبھی، امری، 
مت، اعظم الھی و القاب صل ذکره االعلی، لسان عجمال اقدس ابھی، جمال قدم، جمال مبارک، ھيکل اطھر، ج

  ديگر .... بود. 
  

که در قبل ذکر شد قبل از يکتاب اقدس) بطور  ۶شت (صفحه ذميالدی در عکا درگ ١٨٩٣بھاء هللا در سال 
ر بفوتش پسر بزرگ خود بنام عباس افندی ملقب به غصن اعظم يا عبدالبھاء را به جانشينی خود تعيين وق

  به عنوان قبله امت بھايی قرار داد.  خودش را ھم
  

بعد از فوت بھاء بر سر جانشينی بھاء بين عبدالبھاء و برادر کوچکش بنام ميرزا محمد علی ملقب به غصن 
ضع پدرشان با ميرزا يحيی صبح ازل) به ھر حال عبدالبھاء اصغر، کشمکش ونزاع شديد شروع شد (عين و

کردند و به او به عوض غصن اصغر لقب ناقض اکبر داده واز ميدان وطرفدارانش به ميرزا محمد علی غلبه 
  بدر کردند، ومعلوم نشد آيا اورا سربه نيست کردند يا اين که فرار کردودرگوشه ای در گمنامی مرد. 

  
عبدالبھاء زعامت امت بھايی را بدست گرفت، چون طی مدت طوالنی در زمان حيات پدرش به تمام فوت و فن 

شده بود، از طرف ديگر سواد و اطالعاتش بيشتر از بھاء هللا بود، با زرنگی وسياست وبا تفسير کارھا وارد 
  و کتاب اقدس به امرو بھايی ھا سروصورتی داد.  ءوتعبير احکام بھا

  
تا زمان وجود امپراتوری عثمانی با تقيه وسازشکاری به نحوی رضايت خاطر آنھا را فراھم می کرد، بعد از 

ی درجنگ اول جھانی و جانشين شدن حکومت انگليس در خاورميانه، کامال خودش را در شکست عثمان
م شروع به تبليغ  توسعه آيين بھايی نمود، ااختيار دولت انگليس گذاشت و با حمايت آن دولت با آزادی تم

از  تشکيل و» اتحاد جماھير شوروی«چون دولت تزاری روسيه ھم از بين رفته بود وحکومت کومونيستی 
حمايت بھايی ھا دست کشيده بود لذا دولت انگليس در جھت مقاصد سياسی، بھايی ھا و عبدالبھاء رامورد 

  داد. » Sir«حمايت قرارداد وبا بزرگداشت عبدالبھاء به او عنوان سر 
  

  
  مراسم اھداء عنوان سر به عبدالبھا
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جای ديگری منتشر نشده باشد. عبدالبھاء را در بازديد از  از فرتور (عکس) ھای بسيار نادری که شايد در
  آمريکا در حاليکه ميھمانان آمريکايی به ديدنش می آيند را نشان می دھد.

  
کتاب اقدس) ودر  ١٠در عکا درگذشت (صفحه  ١٩٢٢سال حکومت موروثی در سال  ٢٩عبد البھاء بعد از 

فوت نوه دختری خود به نام شوقی افندی ملقب به ولی امر  نزديک مزار بھاء هللا دفن شد. عبدالبھاء قبل از
  هللا يا حضرت مولی الوردی را به جانشينی انتخاب کرده بود. 

  
شوقی افندی چون تحصيالتش را در انگلستان به پايان رسانده وتبعه ومقيم کشور انگلستان بوده بسيار 

بدالبھاء اقدام به نوشتن الواح به زبان انگليسی مورد توجه و حمايت دولت انگليس قرار داشته، او ھم مثل ع
  کرده بود.  ، ودر اواخر عمر خود ترجمهکرده) يا قرن بديع God Passes byتحت عنوان (

  
در انگلستان  ١٩۵٨شوقی افندی در سال 

کتاب اقدس) مجددا برسر  ١٠درگذشت (صفحه 
جانشينی بين بھايی ھا کشمکش وچند دستگی 

انان دوران بھاء و شروع شد (تجديد جري
عبدالبھاء از جمله يک نفر بھايی فرانسوی به 
نام ميس ريمی ويک نفر ايرانی به نام جمشيد 
معانی ادعای جانشينی داشتند، چون اين کار 
باعث تفرقه ونتيجتا موجب از بين رفتن بھاييت 
می شد، لذا سران بھايی مصلحت را در اين ديدند 

جھت در سال  که واليت گروھی باشد. به ھمين
نفر به نام اعضای بيت  ٩درحيفا تعداد  ١٩۶٨

العدل اعظم انتخاب شدند و اداره امور بھايی ھا 
و اجرای دستورات و احکام بھاهللا را به عھده 

ھم دارالتبليغ بين المللی  ١٩٧٣گرفتند و در سال 
کز اداره بھايی ررا تاسيس کردند. تا کنون نيز م

  اير است. ھا در حيفا به ھمين نحو د
  

  و اصول ومبانی دين بھا. تاين بود خالصه ای از تاريخچه تشکيل بھايي
  

  در خاتمه ميخواھم مطلب کوتاھی را تحت عنوان سخنی با خوانندگان بنويسم. 
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دگان: وا   ی با 
  

 امکان یارخواننده گرامی مطالبی را که مالحظه فرموديد عين نوشته ھای مندرج درکتاب اقدس است که ب
  ق آن ھا، عين آيه ھا ويا جمله ھا را با شماره صفحات ذکر کرده ام. يمراجعه به اصل و تطب

  
می دانم که افراد متعصب، متحجر الفکر بھايی مرا متھم به دشمنی با بھاييت ويا ماموريت از طرف جمھوری 

آنچه که گفته و يا المی برای نفی دين بھا خواھند نمود! ولی من با وجدان وخاطری آسوده می گويم سا
  نوشته ام محصول سالھا مطالعاتم است درجھت روشنگری. 

  
اميدوارم اين نوشته مختصر من وسيله ای باشد برای نسل جوان که با مسايل اجتماعی با خرد و انديشه 

  مواجه بشوند، نه توارث و تعصب. 
  

  نستم. چون صحبت از جمھوری اسالمی پيش آمد ذکر مطلب کوتاه زير را الزم دا
  

شباھت زيادی در مورد برپايی آيين بھايی و حکومت خمينی وجود دارد. چون ھردو ساخته وپرداخته سياست 
خارجی بودندکه به وسيله مال ھا وآخوند ھا به مرحله اجرا درآمدند، قبر ومزار بھاء و خمينی که با اين 

واينکه خمينی رسما خودرا نايب امام زمان ند، گعظمت ساخته و تبديل به بتکده ای شده در نوع خود بی نظير
ان خود ياد داد تا اورا امام بخوانند (مثل باب و بھاء) دستورات بيا امام عصر نخواند ولی تلويحا به اطراف

ام اورا به نام ولی فقيه واجب االجرا بدانند (مثل احکام بھاء) پول ھايی که از طرف مردم پرداخت می کواح
وبھانه ای ولو دريافت به جبر و به زور) به نام او به حساب اوريخته بشود (مثل حق شود (به ھر علت وعذر

هللا) اگر اجل مھلتش می داد حتما مثل بھاء پسرش را جانشين خود می کرد. پس مالحظه می کنيد که فرق 
  چندانی بين باب و بھاء و خمينی نيست. چون ھر سه پرورش يافته مکتب سياسی شيعه گری بودند! 

  
کرد يا که جانشين خدا را ا ادعای امام سيزدھم بودن را خواھند يفکر می کنم بعد از  چند سال پيروان خمينی 

  ٣٣به او قائل خواھند شد. 
  

در خاتمه غير از آن گروه متعصب که حاضر به شنيدن کلمه ای برخالف باور ھای خود نيستند وآن گروه که 
دفاع سفسطه آميز از دين بھاء است، به غير از اين دو گروه از منافعشان در رد ھرنوع واقعيت وحقيقت و

ھمه خواھران و برادران بھايی که صرفا در جھت دست يابی به حقيقت وواقعيت ھستند استدعا دارم نوشته 
مرا بدون تعصب به دقت بخوانند اگر مورد خالفی ديدند باخرد و دانش و بينش خود وبا منطق و دليل به من 

  ند که کدام صفحه، کدام سطر، کدام جمله غير واقع ويا تحريف شده وغلط است! متذکر بشو
  

  قبال از راھنمای چنين افراد روشن بين و واقع بين سپاسگزاری می کنم. 
  

  کاليفرنيا –سنديگو  ٢٠٠۴نادر پيمايی جون 

                                            
  ک-ھم رديف (بھاء هللا) گذاشته اند.  ح»    روح هللا«نيست نام اورا بی مورد  - ٣٣
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ن   ه ا
  

  ) به کتاب افزوده شدهاين بخش  - (قسمت ھايی به نقل از کتاب بھاييگری احمدکسروی
  

العين دختر مال صالح يکی از مجتھدين قزوين بوده، در مجاور منزلشان مدرسه  برای  طاھره ملقب به قره
خردساالن وجود داشته که طاھره ھم در آنجا درس می خوانده. چون در منزل ھم مباحثه ھايی بين پدر و 

غيره به عمو ھا و عموزاده ھا که اکثرا آخوند بودند جريان داشته مطالبی در مورد کشاکش شيخی ومتشرع و
  گوشش خورده وياد گرفته بود. 

  
زرگسالی به عراق رفته و با سخنان وعقايد سيد کاظم بدر 

رشتی آشنا گرديده واز کسانی می بوده که چشم به راه امام 
زمان وگوش به شنيدن آواز او دوخته بوده اين است ھمانکه 
پيدايش علی محمد باب را شنيد پيروی اورا پذيرفته و بايک 

  گفت آوری به ھواداری از او برخاست. شور ش
  

بعد از مراجعت از بغداد، در قزوين شوری به پا کرده که مورد 
مخالفت پدرو شوھر و برادرھايش قرار گرفته، چون بابيان 
حاجی مال محمد تقی را که عموی او می بود کشتند وگمان 

رفته، از خانه اش بيرون جسته وھمراه يھمدستی به او م
ه که تابيان به تھران آمده  وآزآنجا به بدشت رفکسانی از ب

  .داستانش را نوشته اند
  

آنچه بی گمان است که قره العين باب را نديده واز سخنان او 
نيز جز بسيار کمی نشنيده بود و بی گفتگواست که شوريدگی 
او از مغز خودش بوده. از آن پند ھزار ساله امام زمان می 

  يد کاظم می بوده. بوده، از آن بافندگی ھای س
  

ما از يکسو گفته ھای باب را در دست داريم و سرمايه اورا می شناسيم، از يکسو ھم از حال قره العين 
آگاھيم و آنچه را مايه ديوانگی اوبوده می دانيم. از شعرھايش نيک پيداست که درمغز او بد آموز ھای 

رده ود کاظم درھم آميخته و تکانی درونی پديد آشيعيان و پندار ھای صوفيان و بافندگی ھای مغز آشوب سي
  بود. 
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ولی دليلی از آن به سود بابی وبھايی نتوان درآورد. در چنانکه گفتم داستان قره العين شگفت آور است. 
کوشش ھا نيز زيان قره العين کمتر از سودش نبوده، در جستن (فرار) از خانه شوھر وھمراھی اش با 

  ه تا دستاويز دوستان!! دت دستاويز دشمنان گرديدشمردان و آن داستان دشت ب
  

بدالبھا (ورقه عليا) که بھاييان اورا ھمپای فاطمه زھرای اين داستان در کتاب ھا ديده می شود که خواھر ع
ه بی حکمتی کرد وھنوز از عقره العين يک دف«شيعيان می شمارند، در نامه خود به بھاييان تھران نوشته: 

  » کله مردم نی توانيم به در آوريم!!
  

  ار قره العين: عنمونه ای از اش
  

  بسالسل الغم و البال    جذبات شوقک الجمت 
  که دھند جان بره بال    مه عاشقان شکسته دلھ

  پی کشتن من بی گنه    اگر آن صنم زره ستم 
  فلقد رضيت بما رضی       لقداستقام بسيفه 

  من و رسم وراه قلندری    توبه ملک و جاه سکندری
  وگر اين بدست مرا سزا  اگر آن خوشست تو در خوری

  بنما به ملک فنا وطن    بگذر زمنزل ما و من 
  فلقد بلغت بما نشا      بمثل ذا  فاذا فعلت

  قدمی نھاد به بسترم     سحری نگار ستمگرم 
  طلع الصباح کانما       فاذا رايت جما له 

  وشعاع طلعتک اعتلی    لمعات وجھک اشرقت
  نزنی؟ بزن که بلی بلی     زچه روالست بر بکم 
  زوال چو کوس بالزدند     زجواب طبل الست او 
  وحشم بال سپه غم     ھمه خيمه زد به در دلم

  زنيم به قله طور دل    چه خوش آنکه آتش حيرتی
  متد کد کا متزلزال       فصککته وجعلته 

  ھمه شب زخيل کروبيان    پی خوان دعوت عشق او
  که گروه غمزده الصال    رسد اين صفير مھيمنی 

  که زدند صورت بال برو    من و آن شه خوبرو 
  که انا الشھيد به کربال    به نشاط وقھقھه شد فرو 

  پی ساز من شد و برگ من    چو شنيد ناله مرگ من 
  ويکی علی مجلجال       فمثی االمھر وال 

  
  

  پی معانی از اين اشعار می آيد؟؟  روی سخنش با که می بوده؟؟ 
  
  

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

  
  

سال قبل نه تنھا درايران بلکه در دنيا ھم اثری از شعر نو نبود، ايشان با  ١۵٠خوانندگان توجه دارند که 
  گفته چنين اشعاری که نه وزن دارد و نه قافيه و نه معنی، دست به چنين کار بزرگ و حيرت آوری زده!! 

بابی ھا وبھايی ھا معتقدند که اعمال و گفتار آن زن از قبيل سرودن اشعاری بشرح فوق ويا از خانه شوھر 
کردن ھمه فرارکردن و به بدشت رفتن ويا آرايش غليظ وسرباز به مجلس مردان آمدن وپيراھن خود را پاره 
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نويسندگان دنيا از جمله  و ھمه دليل فوق بشر بودن معجزه او محسوب می شود. وبه ھمين دليل اکثر
  ٣٤ اورا اولين زن آزاده دنيا وبرتر از ژاندارک دانسته!!  ،با ستايش او یتولستو

  

  
  

                                            

قمری برابر با  ١٢٢٨مشھور به طاھره قُرةالَعين يا طاھره َبَرغانی (زادٔه  )السلمهفاطمه يا ام(تاج قزوينی زرين - ٣٤
انفوذ کيش بابی در ايران شناس بميالدی) شاعر و دين ١٨۵٠قمری برابر با  ١٢۶٨درگذشتٔه  - قزوينميالدی در ١٨٢٣
 ١٨١۶ھجری خورشيدی مطابق با  ١١٩۵برغانی قزوينی، در سال    صالح محمد  طاھره، دختر حاجی مال  .بود

بعد به تحصيل فقه   نزد پدرش آموخت.  در قزوين به دنيا آمد. او مقدمات علوم را به ھمراه خواھرش مرضيه  ميالدی 
بسيار   . عقايد سيد رشتیت. سپس آثار شيخ احسايی و سيد رشتی را مطالعه کردو اصول و کالم و ادبيات عرب پرداخ

   دو پسر و يک دختر خود را به  به کربال برود و سيد را مالقات کند.  روی او تاثير گذاشت. تا آنجا که او تصميم گرفت 
رد وسراسيمه به ھمراه مردان ، سپ)مال محّمد امام جمعه (پسر مال محمد تقى شھيد؛ شوھرش که پسر عمويش ھم بود

 ١٢٢۵سال داشت. از آنجا به بغداد رفت و بعد از آن در سال  ٢٩العين  تديگر به کربال رفت. در آن ھنگام قر
و به قزوين رفت. يکسالی در آنجا بود تا که   به دستور سلطان عثمانی به ايران بازگشت ميالدی)  ١٨۴۶خورشيدی (

و او مجبور شد به تھران برود. بعد به ھمراه عده ای از  مردانی  وان باب کشته شدند پدرش و پدر شوھرش به دست پير
در   که  و در انجمنی در ھفت کيلومتری شاھرود رفت   " بدشت" بھم زده بود به دشت  نامشروعی ھم که با آنھا روابط

و غوغايی به پا  پرداخت   آنجا بر پا شده بود، بی پرده (منظور عريان است) در برابر حضار نمودار شد و به سخنرانی
   دستگير کردند و به بعد از مدتی به قزوين رفت. بعد از کشته شدن باب او را  کرد و از آنجا به تھران باز گشت. 
در سال   تيراندازی به ناصرالدين شاه،  زندانی کردند. بعد از حادثه ی بی پله ای  تھران آوردند و در يک باالخانه ی 

 شد. کشته  و وزيرش در باغ ايلخانی  به دستور شاه   سال داشت،   ٣۶ فقط  در حالی که  ) ١٨۵٢خورشيدی (  ١٢٣١
بھايی ھا مدعی  .نمونه شعرش را ميبينيد -ولی چه قلم و چه سخنرانی بود  قره العين زنی صاحب قلم ، شاعر و سخنران

ی بود که به خالف رسم و عرف زمانه بی حجاب و پرده شد و در برابر اننخستين زن يکی از قره العين در ايران ھستند؛
زنی بود که دوست داشت در برابر ولی در اصل او  پرداخت.  رجال به بحث و مجادلهمردان ظاھر شد و با علما و 

  ک-ح مردان برھنه بشود و طنازی و غمازی بکند.
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  پيوست
  

تھيه و به تعدادی از دوستان و آشنايان و افراد اھل  جزوه نوشته از، از بھاييت چه ميدانيد؟ در حدود صد جلد
  علم و پژوھش ارسال شد. 

  
ب گسترده ای پيدا کرد و عده زيادی از جمله تعدادی از پيروان آيين بھايی خواھان ادرمدت زمان کوتاھی بازت

فتم با ذکر مطالب ديگر نوشته را کاملتر رد، با توجه به استقبالی که به عمل آمد، تصميم گداشتن نوشته شدن
تھيه و بعد ھا منتشر بکنم. بنابراين تا آماده شدن آن نوشته ذکر مطلب جالبی را الزم دانستم، به ھمين جھت 

  اين مختصر را بصورت پيوست نوشته قبلی تقديم خوانندگان گرامی می کنم: 
  

از انتشار نوشته، چندين نفر از خوانندگان به عنوان موافق و تاييد مطالب نوشته به من با نامه نوشتند بعد 
ويا تلفنی مذاکره کرده وخواھان تکثير نوشته شدند. ضمنا چند نفری ھم به عنوان مخالف با من گفتگو 

ا حمل بر غرض ورزی نکنم بايد اگر نوشته شمار«داشتندو يکی از اين افراد به من تذکر داد و اظھار نمود 
را درمورد دين بھايی برايم  یدرست نيست، و به من گفت که کتاب یيين بھايآبگويم که اطالعات شما درمورد 

چندی قبل لطف کرده کتاب را برايم فرستادند که » خواھد فرستاد تا من به درستی از آيين بھايی مطلع بشوم
   .کنممن به اين طريق از لطفشان تشکر می 

  
من در جواب به ايشان گفتم شايد روی تعصب نوشته من کامال مورد توجه شما قرار نگرفته، زيرا من 

، به اضافه ھرآنچه نوشته ام نقل از دستورات واحکام حضرت بھاء هللا در کتاب ھای ايقان و اقدس بوده
نتشر شده از طرف بيت بی از نوشته ھای حضرت عبدالبھاء وحضرت شوقی افندی را که در کتاب ممطال

فارسی وانگليسی منتشر شده درج کرده ام، وبرای اينکه به زبان » کتاب اقدس«العدل اعظم تحت عنوان 
حمل بر غرض ورزی ويا بی اطالعی من نشود. از خواننده استدعا کرده ام اگر مواردی را به عنوان اشتباه 

موارد را گوشزد بفرمايند و بگويند يا بنويسند کدام ويا خدای نکرده تحريف شده ديدند، به من منت گذاشته و
آن را با ذکر دليل ياد آور بشوند، در صورت ح  صفحه؟ کدام سطر؟ کدام جمله؟ اشتباه ويا غلط است و صحي

، من با نھايت احترام از آن شخص سپاسگزار خواھم بود، ولی تا امروز کسی چنين مطالبی ددرست بودن ايرا
ده، چون اصل مطالب مندرج در نوشته ام برگرفته از کتاب ھای ايقان و اقدس را به من گوشزدنکر

وفرمايشات حضرات عبدالبھاء وشوقی ربانی است. ايراد شما به نوشته ھای من (زبانم الل!!) ايراد به احکام 
 و دستورات حضرت بھاء وحضرات عبدالبھاء و شوقی افندی است!! و جرم چنين گستاخی در آيين بھاء نا

بخشودنی وطرد روحانی است! واما اگر ايراد شما براين است که من به علت غرض ورزی ويا بی اطالعی 
مطالب غير واقع ويا تحريف شده را نوشته ام، برای چندمين بار از شما واز ھمه خوانندگان استدعا دارم که 

  به من بگويند، کدام صفحه؟ کدام سطر؟ کدام جمله درست نيست؟!
  

  ومطالب مندرج در آن:  واما كتاب
  

صفحه با  ٢۵۶نوشته جمشيد فنائيان در » ايران آينده«روی جلد کتاب با تصويری از تخت جمشيد با عنوان 
  سر فصل ھايی به شرح زير چاپ شده: 

  
پيشگفتار، شکوه و اقتدار ايران باستان، انحطاط ايران، طلوع آيين نو، مخالفت با آيين جديد، عواقب دشمنی 

مبران الھی، پيش بينی وقايع اخير، ايران امروز، عدم دخالت درسياست، ايرانی پيشرو، شکوه و عظمت با پيا
  ايران آينده. 

  
درکتاب به جھت معرفی نويسنده مطلبی در مورد سوابق و درجات علمی او چيزی نوشته نشده، ولی طبق 

وده، به ھر صورت فردی است متعصب تحقيقی که من کرده ام به من گفتند که ايشان قبال افسر شھربانی ب
دست به قلم. با توجه به نحوه نوشته ھايشان بايد يکی از مبلغين آيين بھايی باشد. چون طرز بيان مطالب 
واستدالل کامال مشابه با موعظه وگفتار ونوشتار آخوند ھا است!! باين معنی که با انتخاب عنوان چشم گيری 

می شود که کتاب  بوعکس تخت جمشيد، فکرھرکسی به اين نکته جل» هايران آيند«روی جلد کتاب به نام 
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د که بحث از تاريخ ايران بمالحظه می کن ،يک اثر پژوھشی تاريخی است! ولی با خواندن چند صفحه اول
باستان وعظمت و شکوه دوران امپراتوری ھای ھخامنشی واشکانی و ساسانی وبزرگداشت کوروش و 

وادار کردن او  روش درمورد حقوق بشر و غيره به نوعی جلب توجه خواننده وداريوش وتجليل ازمنشور کو
به مطالعه بقيه کتاب است!  البته در اين قسمت ھيج موضوع ومطلب تازه ای نيست، زيرا درھزاران کتابی 

ی مکه در مدارس تدريس  که از طرف نويسندگان ايرانی و غير ايرانی نوشته شده ويا در کتاب ھای تاريخ
ود چنين مطالبی کامل تر و مشروح تر نوشته شده، خواننده پس از خواندن چند صفحه اول از خود می ش

پرسد، علت نوشتن اين کتاب چيست؟ ولی در بخش انحطاط ايران به يک باره اصل موضوع ونيت نوشته 
حضرت «معلوم می شود، و نويسنده مطلب را چنين بيان ميکند؛ 

ايرانی وانحطاط ايرانيان را در ضعف عبدالبھاء علت العلل تدنی 
مبانی معنوی واخالقی قوم و نيز فساد وشرارت و دنيا پرستی زعمای 

ر سقوط امپراتوری ايران را زرتشت دانسته و در چند جمله سٍ مذھب 
  ٣٥» روشن می کنند

  
با توجه به اينکه صدھا  متفکر ومحقق ومورخ ايرانی وغير ايرانی 

اجتماعی، مذھبی، ارضی، سوق الجيشی، با تجزيه و تحليل مسايل 
اقتصادی و غيره با ذکر داليل کامال عقلی و علمی در مورد علل 
شکست حکومت ساسانی کتاب ھای پژوھشی متعددی نوشته اند، بعد 

و بيان کالم  یسال گفتار حضرت بھاء وعبدالبھاء غيب گوي ١٢٠٠از 
  آسمانی نمی تواند باشد!!.

                                                                                             

  جمشيد فنانيان
  

ھمانطور که در سطور قبل بيان شد، طرز نگارش آقای جمشيد فنائيان که حتما از لحاظ روحانی و تبليغی 
افرت می دارای مقام ممتازی است، (چون نوشته اند برای گفتگو و مصاحبه به کشور ھای مختلف مس

عينا شبيه شگرد گفتار ونوشتار آخوند ھا است  مثال اگر آخوندی در مجلس ترحيم شخصی، صحبت    ٣٦کنند)
مطالبی درمورد صفات انسانی و مکارم اخالقی و موقعيت اجتماعی و. و.... متوفا صحبت  می کند، اول با ذکر

به صحرای کربال می زند و از سر  می کند، چون نظرش داغ کردن مجلس و گرياندن حضار است بالفاصله
وگرسنه و تشنه ُمسلـِم  تبريده امام حسين و دست ھای قطع شده حضرت عباس وکودکان يتيم و بی سرپرس

  ياد می کند! 
  

يعنی اگر کسی ساعت ھا پای منبر آخوندی بنشيند او ده ھا موضوع و مطالب بی سرو ته را به ھم بافته و با 
ی دھد بطوری که اگر شنونده مقدمه حرف ھايش را با موخره مقايسه کند می شگرد خاص تحويل شنونده م

                                            
ام آمده، يکی از نقشه ھای استعمار جھانی با ھمکاری  ھمانطور که در پيشگفتاری که اينجانب به نسک افزوده - ٣٥

اسراييل و ايادی مورد پشتيبانی شان، ھمانا نابودی فرھنگی وارزش ھای ملی ايرانيان و جايگزين کردن آن با يک سری 
» بھشت و جھنم«، »آخرت«ی ديگری که خود درحد انحطاط بوده و بجز خرافات و وعده ھای سرخرمن داده ھای مذھب

چيز ديگری ندارد تحويل مردم ميدھند. ھمين روش در بسياری ديگر از نوشته ھای اينترنتی ويا ايميل ھا مشاھده می 
ی دھند ولی در البالی نوشته ھمانند آخوند ھا ارزش ھايی است که ايرانيان به آن بھا م بشود آغاز و پايان مطلب در قال

پروپاگاندا می پردازد. چون آغاز   ابه صحرای کربال زده و موضوع ديگری از ھرنوع بسته به نيت نويسنده آن قطعه، ي
و پايان نوشته در قالب خواسته ھای ملی است مردم به سادگی گول خورده و خود نيز ندانسته از نيت نويسنده پشتيبانی 

  ک-می کنند. ح
  
زنان پرچمداران «جمشيد فنائيان دارای تارنمايی با نام خودش می باشد که در آن تارنما باز ھم با عنوان دھان پرکن  - ٣٦

سال پيش اشاره کرده و ظھور يک بانوی مبارز را ياد آوری می  ١۶٠با اشاره به تاريخ باستان ايران به » دنيای آينده
ه العين نامی نيست و طوری تنظيم شده که خواننده تارنما مجبور باشد کتاب را خريداری کند کند گرچه در تارنما از قر

ولی از فحوای نوشته معلوم است می خواھد به نقش قره العين در ميان بھاييان بپردازد.  البته در اينترنت در تعريف از 
نوشته شده است که می توان دقيقا متوجه شد کتاب انيان، مطالبی نکتاب او با عنوان تجزيه و تحليل وانتقاد از کتاب ف

باز ھم داستانی تخيلی از شکوفايی آيين بھاييت است و نه چيز ديگری. فناييان از » زنان پرچمداران دنيای آينده«
  ک-حتالوگ کتابھايش آورده ا ست. اايرانيانی است که در استراليا مقيم شده و کتابخانه ای در استراليا سه کتاب اورا درک
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بيند که اصال مطالب ارتباطی به ھم ندارد! جسارتا بايد بگويم که متاسفانه اين نوشته [کتاب] ھم کامال مشابه 
  گفتارونوشتار آخوند ھا است. 

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

  
(اعراب ــَـــِـــُ) نويسنده درموارد مختلف جمالتی از کتاب اقدس را که به زبان عربی است با گذاشتن حرکت 

روی واژه ھا، کالم آسمانی ونوشته ھای حضرت بھاء را تغيير داده! باتوجه به اينکه حضرت بھاء دراين 
ار ونوشتار آن حضرت، عمل تد، پس ھرگونه تغيير و تبديل درگفمورد درکتاب اقدس فرمايشاتی فرموده ان

   غير مجاز می باشد!
  

  در تمام کتاب سعی نويسنده در اثبات سه موضوع به شرح زير است: 
  

 رد افسانه امام دوازدھم و غيبت او و ھمچنين ظھور او به عنوان امام زمان يا مھدی قائم.  -١
به روايت کتاب ھای تورات و انجيل وقرآن و حديث ھای ختم دوران اديان سلف و ظھور دين نوين  -٢

نقل شده از زبان حضرت رسول و ده ھا کتاب منتشرشده، که ھمگی داللت براين دارند که ظھور 
 باب و بھاء يک امر الھی وگفتار و نوشتارشان کالم آسمانی وربانی است.

نور آسمانی (باب و بھاء) است، بھاييت معتقد به جھان وطنی نيست، بلکه چون ايران محل طلوع دو -٣
مورد توجه وعالقه حضرت بھاء بوده به ھمين جھت شکوه و عظمت ايران مورد درخواست بھايی 

 ھا است. 
  

گو اينکه من از بحث و مجادله احتراز دارم، آن ھم با فرد متعصب جزمی ويا فردی که به داليلی وظيفه کتمان 
ا به عھده دارد، ولی چون ھموطن بھايی نديده و نشناخته ام لطف حقايق وواقعيت ھا ونوشتن چنين مطالبی ر

کرده و کتاب را برايم فرستاده؛ نخواندن کتاب و اظھار نظر نکردن خود (ولو غلط يا ناقص) را بی حرمتی به 
  ايشان می دانستم و اجبارا اين چند سطر را در مورد سه مطلب فوق می نويسم: 

  
ف صدھا نفر محقق و مورخ عرب و ايرانی و اروپايی در مورد مدارک و نوشته ھايی که از طر -١

تولد وتحول مذھب شيعه نوشته شده بطور انکار ناپذير نشان می دھد، ھمانگونه که در نوشته 
ذکر شده وجود امام دوازدھم و غيبت او و ظھور مجددش صددر صد يک » ازبھاييت چه ميدانيد«

ميالدی  ٨٧٣می بود که بعد از فوت امام يازدھم در سال حيله عوام فريبانه و سراپا دروغ و موھو
قرن ھمين  ٩از طرف يک شخص شياد بنام عثمان ابن سعيد عنوان شد، بعد از گذشت تقريبا 

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

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

اف افکار و رد ادعاھای قبلی ھستند و به نظر خود با رحغيرقابل قبول بودن چنين ادعايی، درصدد ان
گو اينکه به وضوح پايه ادعای باب مبتنی بر اعتقادات   ٣٧رنگی راه را دارند عوض می کنند. ز

شيخ احمد احسايی و سيد کاظم رشتی است، که براصل وجود امام دوازدھم وغيبت او وانتظار برای 
رقه بابيه و بھاييه بودند و باب و فانی و باعث ايجاد شدن ظھور او استوار است اين ھردو عمال ب

بھاء وعبدالبھاء وشوقی افندی به کرات از آنھا با احترام و ستايش نام برده اند. معلوم نيست 
چگونه نويسنده به سادگی اين برچسب (ميانجی يا باب بين امام زمان و يا خود امام موعود و 

نی باب پاک کند!  واورا به عنوان فرستاده خدا و مبشر ظھور مھدی بودن) را می خواھد از پيشا
 حضرت بھاء هللا قلمداد بکند!! ودراين مورد چنين می نويسد: 

ده امام ساخته و پرداخته شد منشاء خرافه پرستی واوھام گرايی زمکتبی که پس از يا« 
ھومات ساخته گرديد. امام موھمومی ساخته شد و برای اثبات وابقاء وجودش اکاذيب ومو

                                            
که يادداشت ھا » خاندان نوبختی«يکی از بھترين کتاب ھای مستند در مورد افسانه بودن امام زمان، کتابی است بنام  - ٣٧

سال خالصه ای از آن را به صورت پارسی و  ١۴٠٠و نوشته ھای يکی از نزديکان امام حسن عسکری است و تارنمای 
خواندن اين بخش را به ھمگان  //:years.org/ImamZaman.asp1400httpانگليسی در اين آدرس آورده است. 

  ک-سفارش می کند. ح
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و تراويده گشت. اورا در اماکن گوناگون جای دادند، و زمانی در چاه سامره فروبردندن، 
کتاب ايران  ٣٧(صفحه  .»وقتی در شھر ھای موھوم جابلقا و جابلصا مسکن دادند...

  آينده)
  

مد احسايی مان ابن سعيد وشيخ احثاين اباطيل ومزخرفات (بقول نويسنده) نوشته و عقايد شيادانی چون ع
اکاذيب  وتی است که در زمانی مورد احترام و استناد باب و بھاء بوده اند.! ولی حاال ديگر جزشوسيد کاظم ر

  وموھومات حساب می شوند!! 
  

نويسنده مدعی است که خداوند درکتاب ھای تورات و انجيل وقرآن محدود بودن وختم اديان قبلی را  -٢
متذکر شده، وبرای اثبات، متوسل به نقل قول از زبان محمد  متذکر شده و لزوم ظھور دين جديد را

نموده و به احاديثی که ھيچکدام پايه عقلی و علمی ندارند مستند به مدرکی نيستند استناد نموده. و 
ظھور باب وبھاء را امر الھی وگفتار ونوشتارشان را کالم آسمانی و ربانی ناميده و برای اثبات 

سراپا دروغ وموھومی چون؛ مشارق االنوار نوشته شيخ حسن العدوی،  ادعای خود به کتاب ھای
اوصاف مھدی نوشته علی القاری الھروی، فتوحات مکيه نوشته شيخ ابن العربی، بحاراالنوار 
نوشته مال محمد باقر مجلسی و.... استناد نموده و نتيچه گيری کرده که دارای قدرت دانش و بينش 

کشف شھود، واقف به تمام امور زمان حال وآينده بودند و به مدد فوق بشری بوده و از طريق 
تمام حوادث آينده را پيشگويی فرموده اند، و ميگويند که به   ٣٨قدرت الھای وامداد غيبی (!!) 

زودی تمام ملل جھان با پی بردن به مظھريت حضرت بھاء هللا (يعنی بھايی شدن) با ھدايت نورالھی 
  .»بيرون آمده و در روشنی انوار الھی قرار خواھند گرفتاز تاريکی ظلمت و جھل 

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

(!!) واقف باشد به عھده خرد و قضاوت خواننده و نيرو ھای غيبی ق امداديحال و آينده جھان ازطر
  است. 

ھرجانداری به النه و آشيانه خود عالقه دارد، پس انسان نميتواند از اين حس طبيعی برکنار باشد،  -٣
وقتی آيين باب و بھاء با مخالفت وزندان و تبعيد وکشتن روبرو گرديد وبه خارج از ايران منتقل 

ن بھاء برپايه تشکيل وحدت عالم انسانی، حکومت جھانی (نظم بديع جھانی) درجھت شد، اصول آيي
تشکيل اتحاديه جھانی بھايی برپا گرديد، صرفنظر از ظاھر آراسته چنين نظريه ای، عمال تا امروز 
ھيچ کشوری وھيچ ملتی حاضر نشده که مرز ھای کشورش را از بين ببرد ويا زبان و دينش را با 

قت نپيوست، زعمای فرقه يسال که گفته بھاء هللا به حق ١۶٠کی بکند. بعد از گذشت ديگر ملل ي
بھايی با توجه به غير عملی بودن چنين نظريه ای در مقابل ايراد معترضين به عقيده بی وطنی ويا 
داشتن عقيده جھان وطنی، امروز تغيير جھت داده و عاشق خاک پاک وطن شده و با اشاره به 

پيش گويی ھای حضرت بھاء هللا ميگويند چون ايران زادگاه حضرت بھاء هللا بود و به فرمايشات و 
آن خاک عالقه خاصی داشتند، پس بنا به خواست ايشان بزودی ايرانيان آيين بھايی (دين بھاء) را 

 قبول کرده و سرآمد ملل وکشور ھای جھان خواھند شد. 
  

  ا عينا نقل می کنم: ر» ايران آينده«درخاتمه چند موردی از کتاب 
  
مال حسين بشرويه و سيصد و سيزده تن از يارانش از کارگر و طلبه و بزرگر و کسبه که در قلعه شيخ «

طبرسی محاصره شده وازلحاظ آذوقه در مضيقه بسر می بردند  فقط با استفاده از شمشير توانستند قشون 
ا درنظر گرفتن اينکه قشون ايران آن موقع سی ھزار نفری آرتش حکومت ايران را به زانو در آوردن (ب

  داری توپ و تفنگ بود) 
  
مال حسين بشرويه ھنگام تحرير دستش ميلرزيد ولی بايک ضربت مرد و تفنگ و درخت را شش قطعه «

  ) ۴۵(صفحه » کرد
  

                                            
بھره گرفته است، زيرا منظور از نوشته » امداد غيبی«نويسنده بھايی ما يا از روی نادانی ويا از روی عمد از واژه  - ٣٨

  ک-اشاره شده است انگلستان بوده. ح» امداد ھای غيبی«و مطالبی سياسی ھرجا که به ھای مربوط به مذاھب و دين ھا 
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ای نويسنده با شرح مفصل مدعی است که حضرت بھاء هللا با ارسال نامه به اکثر امپراتوران وسران کشور ھ
اروپايی ظھور و رسالت خودوطلوع آيين الھی را ياد آور شده و پذيرفتن دين بھايی را به آن ھا متذکر شدند، 
چون آن ھا به دعوت حضرت بھاء هللا توجه نکردند خاندان وسلطنت وحکومتشان واژگون شد، سپس می 

  افزايد: 
  
  ) ٧۵(صفحه  .»ماری ملکه رومانی ديانت بھاء هللا را پذيرفت«
  

ولی نمی نويسد که سلطنت او ھم واژگون شد و ماری بقيه عمرش را در نھايت فقر و بدبختی وبيماری در 
  اسپانيا بسر برد و درگوشه ديری جان سپرد! 

  
نفر فوج ارامنه را مامور اعدام باب کردند، بعد از شليک گلوله  ٧۵٠د اعدام باب مدعی است که اول ردرمو

و  ١١۴(صفحه  .ه ھا کارگر نشد، پس فوج خاص ناصری را مامور اعدام اوکردندھا به سينه باب، ديدند گلول
١١۵ (  

  
نفر سرباز بوده؟ ثانيا  ٧۵٠ولی توضيح نمی دھد، اوال برای کشتن يک نفر اسير دست بسته چه احتياجی به 

ار دوم بار اول که به قدرت خداوندی گلوله ھای فوج ارامنه به سينه حضرت باب اثر نکرده به چه علت ب
گلوله ھای فوج ناصری که حتما ھم مسلمان بودند اثر کرده و خدا به داد امام زمانش نرسيده؟؟!! و سپس 

  اضافه می کند: 
  
دويست و پنجاه تن از آنان در زير ديوار از ھفتصد و پنجاه سربازی که بر سينه حضرت باب شليک کردند، «

نصد تن ديگر دوسال پس از شھادت حضرت باب در ھمان قديمی شھر براثر زلزله مدفون شدند و ازبقيه پا
  .»شھر تبريز به فرمان ناصرالدين شاه اعدام گشتند و دوبار برآنان شليک شد!!

  
صفحه ای است که از طرف يکی از مبلغين بلند پايه آيين  ٢۵۶اين چند نمونه ای از مطالب مندرج در کتاب 

رف بيت العدل اعظم منتشر شده، تو خود حديث مفصل می بھاييت نوشته و در چند نوبت ونسخ زياد از ط
  ٣٩خوان از اين مجمل!  

  
در مقدمه کتاب چنين نوشته » ھيئت بين المللی نقد وبررسی تاليفات فارسی«در تاييد اين کتاب از طرف 

  شده: 
  
بيان و اين رساله ھم از جھت مناسبت محتويات با احتياجات حاضر و ھم از جھت استحکام داليل و حسن «

لطف کالم وروزانی ترکيب نگارش قابليت انتشار دارد، حسن استنباط مولف و تطبيق حقايق متداوله با بيانات 
  مبارله تعاليم عصر به امر بکمال ظرافت ولطافت است.  

  » ھيئت بين المللی نقد وبررسی تاليفات فارسی                    
  

  سئوال مطرح می شود:  برای ھر خواننده ای با خواندن مطالب فوق اين
  

نفر يارانش، که اکثر آنھا افراد ساده از قبيل کارگر و طلبه  ٣١٣چگونه مال حسين بشرويه با  -١
ھزار نفر قشون  ٢٠و برزگر وکسبه وغير نظامی وتعليم نديده بودند توانستند با شمشير 

 بياورند؟؟!  رحکومت را که دارای توپ و تفگ ھم بودند را به زانود

                                            
 یميگويند اميری از تيمارستان باز ديد می کرد در اتاقی متوجه شد کتاب ھای بی شماری روی ھم چيده شده و يک - ٣٩

تخصص اسب ھستم و در ھم مشغول نوشتن است. امير از آن شخص پرسيد چکار می کنی و چکاره ھستی گفت من م
باره اسب کتاب می نويسم. امير رو به مدير تيمارستان گفت چرا اين شخص را نگاھداشته ايد... مدير گفت قربان به 
کتابش مراجعه کنيد... تا خواست کتاب رويی را بردارد نويسنده تيمار گفت درست است از جلد اول شروع کنيد، امير 

در برگ سوم نوشته » پتکا، پتکا«دربرگ دوم نوشته بود » پتکا«واژه نوشته بود. نگاھی به برگ اول کرد، فقط يک 
ا جلدمی شدنگاه کرد وديد ھمه ھبه آخر کتاب نگاه کرد به کتاب ھای جلد بعد که بيش از صد»  پتکا، پتکا، پتکا«بود 

  ک-اسب است... حتقليد صدای پای » پتکا«توجه دارند که  --» پتکا«برگ ھا پر است از يک واژه تکراری 
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ال حسين بشرويه که دستش می لرزيد با يک ضربت شمشير مرد و تفنگ و درخت چگونه م -٢
 را شش قطعه کرد؟؟!

از نظر عقلی وعملی ھرجسمی در اثر يک ضربت برنده به دونيم می شود نه شش قطعه! 
وقتی در مذھب شيعه روايت شق القمر مورد قبول است، پذيرش چنين ادعايی ھم در آيين 

   بھايی غير عادی نيست!
 نباتوجه به اسناد و مدارک موجود ونوشته چندين نويسنده ايرانی و غير ايرانی بطور يقي -٣

از بھاييت چه «ان کشته شدن باب به شرحی است که در صفحه ھای پيشين ھمين کتاب يجر
برای اثبات رسالت وحقانيت باب، اقدام » ايران آينده«نقل شده؛ ولی نويسنده کتاب » ميدانيد؟

ين داستان مسخره ای نموده!!  آنچه که تا کنون مرسوم بوده واکثر مردم ھم يا به ساختن چن
ديده ويا خوانده و شنيده اند برای اعدام يکنفر، بطور معمول سه يا چھار نفر تير انداز تعيين 

 نفری گلوله ھا به سينه حضرت باب اثر نکرده!!  ٧۵٠می کنند، چگونه با وجود يک فوج 
  

به خيال خود و به غلط يا خواننده را بسيار ساده لوح تصور کرده ويا چنان تعصب جلوی  اين نويسنده گرامی
نفر سرباز به رديف بغل ھم بايستند  ٧۵٠ت رقم و عدد توجه ننموده!! چون اگر بچشمش را گرفته که به اھم

  صفی به درازای يک زمين فوتبال تشکيل می شود!! 
  

ھای معتقد و متعصب درباره امکان عملی بودن موارد فوق سئوال  اگراز نويسنده محترم و يا ديگر بھايی
خواھند گفت اين ھا ھمه از کرامات ومعجزات الھی است و به ھمين جھت باب وبھاء هللا مافوق بشر و  شود

  پرتو الھی وامام زمان و جانشين خدا ھستند!! 
  

زی ھا، در ھر صورت مربوط به ه سازی ھا و دروغ پردانکتاب پر است از اين مطالب و مسائيل و صح
نظرات و اعتقادات مذھبی نويسنده است وقبول ويا رد آن ھا منوط به خرد و قضاوت خواننده می باشد. ولی 
نويسنده غير منصفانه و به غلط به موردی اشاره کرده، چون به جامعه ايرانی مربوط می شود مجبور به 

  اند:  جوابگويی ھستم. ايشان چنين قلمفرسايی فرموده
  
چنانچه در کتاب پاسخ به تاريخ شخصی که ظاھرا زمام مملکت را دردست داشته به تکرار براين نکته تاکيد «

  » حامل و مدافع ومروج مذھب اثنی عشری بوده و... همی کند که ھموار
  

ساليان ده بلکه پادشاه مملکت به نام محمد رضا شاه پھلوی بوده که شما به عنوان نظامی و:  شخصی نبيکم
  زياد ھر صبحگاه برای سالمتی او دعا کرده و از دست او درجه گرفته ايد. 

  : ظاھرا زمام مملکت را دردست نداشته، بلکه واقعا در دست داشته. دوم
: مذھب شيعه اثنی عشری که ساخته و پرداخته افراد شيادی چون عثمان ابن سعيد، شيخ احمد احسائی سوم

ا و حرف ھايشان مورد استناد وخودشان ھم بی نھايت مورد احترام وتعريف سيد کاظم رشتی که نوشته ھ
وتمجيد ميرزا علی محمد باب وميرزا حسينعلی نوری بوده اند، و ھمچنين مذھب اثنی عشری در زمان انقالب 
مشروطيت وتدوين قانون اساسی مورد سوء استفاده آخوند ھايی مثل سيد محمد طباطبايی و سيد عبدهللا 

انی وشيخ فضل هللا نوری و غيره قرارگرفت و قانون اساسی ناقصی را نوشتند که مدافع منافع شاه بھبھ
زمان و شيخ بود. ھمين قانون که شاه را ملزم به حفظ مذھب شيعه اثنی عشری نموده به محمد رضا شاه به 

   .»ه اثنی عشری ھستممن حامی ومدافع ومروج مذھب شيع«ارث رسيده بود و او قانونا ملزم بود که بگويد 
  

نويسنده در جای ديگر با صراحت می نويسد که بھايی ھا در نھايت محروميت و محدوديت به سربرده و به 
  آن ھا ھيچگونه حق و حقوقی قايل نبودند. 

  
ھموطن عزيز؛  درست است که طبق نظريه ماکياول استفاده ازھروسيله ای برای رسيدن به ھدف مجاز 

  ه تا اين حد بی انصافی و دروغگويی!! دانشته شده، ولی ن
  

ھيچکس منکر ظلم واجحافی که در دوران حکومت قاجاريه و دوره جمھوری اسالمی به ملت ايران از جمله 
به بابی ھا و بھايی ھا شده و می شود نيست، ولی ادعای شما در دوران حکومت پھلوی اخالقا و وجدانا 

اقل در دوره محمد رضا شاه پھلوی خيلی از افراد بھايی در درست نيست  نمی خواھم اسم ببرم ولی حد
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باالترين مقامات لشگری وکشوری و اقتصادی قرار داشتند از قبيل نخست وزير، وزير جنگ، وزراء چند 
وزارتخانه، شخص دوم ساواک، رييس ھواپيمايی ملی ايران(ھما) مدير امور حقوقی وقرارداد ھا و قايم مقام 

فت ايران، مقامات عالی سازمان برنامه و ساير سازمان ھای دولتی، صاحبان صنايع مدير عامل شرکت ن
وشرکت ھای بزرگ تجارتی و ساختمانی و مقاطعه کاری، تلويزيون بانک ھا، و... که اکثرا ھم فراماسون 
ه بودند! (به نقل از کتاب فراماسونری در ايران نوشته اسماعيل رايين يادداشت ھای علم جلد اول صفح

  ) ١۴٢جلد سوم صفحه  – ٣۵٣جلد دوم  -١٣۶
  

اگر به درستی وقايع گذشته وعلل سقوط سلطنت محمد رضا شاه پھلوی مورد بررسی قرار گيرد بخوبی ديده 
می شود که يکی از عوامل سقوط رژيم گذشته وجود چنان افرادی بود که باعث ترويج فساد و نابسامانی در 

 ٤٠عموم شدند و کشور و مردم ايران را به اين روز سياه نشاندند!  ارکان مملکت و ايجاد عدم رضايت
  

بد دکتر ايادی می شناسيد که با داشتن عنوان دکتر مخصوص شاه دارای قدرتی بود ھآيا مقامی باالتر از سپ
بيشتر از نخست وزير و وزير جنگ و رييس ستاد ارتش؟؟  اين شخص که بابرخورداری از حمايت محمد 

اختيار داشتن چندين سازمان بزرگ ارتشی و غير ارتشی واعمال نفوذ در اکثر معامالت دولتی، رضا شاه و در
خود واطرافيانش صد ھا ميليون دالر سوء استفاده کردند! که برای نمونه از يک گوسفند دار سنگسری می 

امشروع شد و توان نام برد که تحت حمايت دکتر ايادی وديگر بھاييان صاحب صدھا ميليون دالر ثروت ن
  سھام اکثر بانک ھای خصوصی را ھم با تھديد و زور تصاحب کرد!! 

  
ھمين ايادی دزد و خاين ونمک نشناس بعد از انقالب ماليان، در جواب يک مصاحبه گر تلويزيون فرانسه که 

  از او علت سقوط حکومت محمد رضا شاه را پرسيد با نھايت وقاحت گفت: 
  
ولی چون روانپزشک نبودم نمی دانستم که او مريض روانی است و من سالھا من دکتر محمد رضا بودم، «

  » دکتر يک آدم ديوانه بوده ام!!
  

  آيا اين ھمه مقامات وامتيازات درجھت تضييع حق و حقوق ومحروميت ومحدوديت برای اقليت بھايی بود؟؟ 
  

  کی از احباء می کرد؟؟ آيا انتظار داشتيد که محمد رضا شاه تاج و تخت خودرا دودستی تقديم ي
  

  ت نيست؟؟ نآيا داشتن چنان مقامات لشگری و کشوری دخالت در سط
  

کتاب خودرا که تماما خالف واقع است را حذف بفرماييد.  ١۶۴اگر ھست؟؟ لطفا مطالب مندرج در صفحه 
  ند. ! چون داشتن آن مقام وانجام آن اعمال با ادعای شما و فرمايشات حضرت بھاء هللا تطبيق نمی ک

  

ومات و ت و  ا ب و ل و  داران دن و  گال دکا A ر از  ی    با آرزوی ر
◙◙◙◙◙◙  
◙◙◙◙◙  
◙◙◙◙  

                                            
  ک-ح–ميرسيد و اينھا اجرا می کردند. » امداد ھای غيبی«دستور از  - ٤٠
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  دهنده كتاب به اينترنت به آن افزوده شده است. ويراستار و گسترش اين بخش از سوي 
  

سال افزوده  ١۴٠٠برخی از فرتور ھا و زير نويس ھا از سوی اينجانب منتشر دھنده اين نسک به سايت 
شده است. در پی يافتن برخی مطالب و پژوھش در راستی و مطابقت آنھا به مطالبی دراينترنت برخوردم که 

  بی مناسبت نبود در اينجا به آگاھی مردم ايران برسد.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين بريده روزنامه ای است در روز ھای استقرار خمينی وغصب کشور ايران
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين نوشته ومھر دفتر حسينعلی منتظری است ھنگاميکه آخوند کديور از او در باره بھاييان استفتا می کند
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  گروھی از بھايان که ظاھرا در ايران اعدام شده اند يا مورد آزار بوده اند
  
  

  Albert Lincolnکايی بنام نفری اداره بيت العدل اعظم يک شخص آمري ٩درحال حاضر در راس ھيئت 

  ثبت در آمريکا ثبت شده است آن دستگاه عريض و طويل را اداره  ميکند.  ١٩٤٥که سال زايش او به 

م لينکلن رييس جمھوری پيشين آمريکا می باشد. و با تاماس ھادر شرح احوال او نوشته شده که از نواده آبرا
.  آلبرت لينکلن مدرسه حقوق را در شيکاگو تمام جفرسون که اوھم رييس جمھوری بوده است نسبت داشته

به عنوان  ١٩٩۴. در سال کرده و در فرانسه، آفريقای مرکزی، در کامرون، و ساحل عاج خدمت کرده است
(!!) بھاييان با مذاھب مدير کل اداره امور بيت العدل اعظم انتخاب شده است. او مسئول ارتباط مرکز بين المللی

ن است. در ماموريت ھای آفريقايی و فرانسه خويش ھم برای تبليغ و توسعه ديانت بھايی ديگر و جھان بيرو
  فعاليت می کرده است.  

به اين سمت انتخاب شده است. او ھم در ھمان  ٢٠٠۶معاون او شخصی بنام آنتونی ونس است که از سال 
لت آمريکا بعنوان مشاور در امور حيفا درمرکز بھاييان زندگی می کند.  پيش از انتخاب به اين سمت در دو

حقوقی در مسايل خارجی را بعھده داشته است. او نيز در نايروبی، بتسوانا، مصر، و ساحل عاج خدمت کرده 
  است.

به اين سمت انتخاب  ٢٠٠٨معاون دوم مرکز بھاييان در حيفا يک ايرانی بنام جالل حاتمی است که از سال 
بعنوان داوطلب در مرکز بھاييان  حاتمی آقایپدر و مادر ظم زندگی می کند.  شده است و در حيفا وبيت العدل اع

کار کرده و به اين دليل تحصيالت او به زبان عبری بوده است و دارای مدرک ليسانس در اقتصاد بين المللی 
جا به کار از دانشگاه ايلينويز دريافت کرده. کارمند جنرال الکتريک بوده و در آن ١٩٩۴که در سال  می باشد

  بازاريابی مشغول بوده است.

نماينده اورشليم در مرکز بھاييان شخصی است بنام کرن وايزمن که از نزديک با آلبرت لينکلن کار ميکند و 
   رابط مسايل سياسی با دولت اسراييل است

  
  
  


