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 سخن مؤسسه 

 پژوهی ی بهائیسخن مؤسسه

 هللا  الّرحمان الّرحیم بسم



پژوهی از این مجموعه، چنان ما را غافلگیر کرد که  های بهائیاستقبال خوانندگان کتاب

ها نایاب شود. بسیاری از بردیم به این سرعت، چاپ نخست برخی از کتابگمان نمی

ها، بارها و بارها مسئولان این مؤسسه را کتاب ی این سلسلهخوانندگان، بعد از مطالعه

جا لازم است از بذل محبت این عزیزان تشکر  مورد لطف و نوازش خود قرار دادند که در این

 کنیم. 

 پژوهی را برای مخاطبانش پذیرفتنی کرده، سه ویژگی بسیار مهم بود: های بهائیچه کتاب آن

عنوان از آن انتشار یافته، سعی بر آن بوده تا  16ها که تا کنون ( در سراسر این کتاب1

ی بهائی نوشته شود. یید جامعهتمام مطالب با استناد به منابع متقن و مورد تأ

های مفّصل و دقیق این مجموعه باعث شده تا خوانندگان دریابند که با رویکردی پاورقی

ای. هدف از های رسانهها و جنجالاند؛ رویکردی فارغ از نزاعکاملاً علمی به بهائیت مواجه

استناد به منابع معتبر و های بهائیت، با ها، تحلیل مبانی و آموزهکتاب نشر این سلسله

اصیل بهائیان است. لازم به ذکر است که نظرات برخی پژوهشگران برای رفع برخی 

های جدید، اصلاحاتی نیز ها در دست بررسی است و در چاپاشکالات موجود در این کتاب

 ها به عمل آمده و خواهد آمد.در متن این کتاب

تحلیل کرد و نه بهائیان را. بهائیان هر چند در به اعتقاد این مؤسسه باید بهائیت را  (2

ها قرار دارند و هر کتاب اعتقادات، در مقابل خّط فکری نویسندگان و ناشر این سلسله

« ستیز بهائی»ی منتشر شده را  های خود، مکرّراً  این مؤسسه و مجموعهچند در پایگاه

هستند که به عللی دچار اشتباه شدهوطنان ما اّما به اعتقاد ما اینان؛ هم کنند،معرّفی می

آمیز، بهترین راه برای روشن کردن حقایق، هم  گوی علمی، دوستانه و مسالمت و اند؛ گفت

 برای ایشان و هم برای متفّکران و پرسشگران در مورد بهائیت است. 

ی پژوهشی علمی بر خلاف نظر انسان از همین رو، باورمندیم به صرف این که نتیجه

نام نهاد. بهتر آن است که با پژوهش به یک پژوهش پاسخ « ستیزه»باید آن را باشد، ن

دانیم و همواره عنوان، تحقیر یا برچسب زدن را راه درستی نمی هیچ داد. لذا به

، روش «و جادلهم باّلتیݔ هیݔ اݘحسن»ی مبارک قرآن معتقدیم که باید به دستور آیه

فکر و نظر انتخاب کرد و بر همین اساس آمیز را برای تبادل  گوی مسالمت و گفت

کنیم. گواه همواره از حضور آزاداندیشان بهائی در میدان پژوهش استقبال کرده و می

ی بهائی( های یک طرفهپژوهی )برخلاف سایت صدق کلام ما آن که سایت بهائی

 وطنان بهائی و مسلمان را فراهم گو و مناظره و تبادل فکری میان هم و امکان گفت

کرده و در این اقدام، متوّسل به سانسور نیز نشده است. امروز بعد از پنج سال 

ی این سایت موجود و گوهایی در گنجینه و فّعالیّت مستمر، حجم انبوهی از چنین گفت

هر -مندان است. با این اقدام، امکان حضور تمام سلایق و عقاید را در دسترس علاقه

به حضور تنها یک  -شخصی مدیران سایت باشد چند محتوای آن بر خلاف اعتقاد

 ایم.اندیشه و یک سلیقه ترجیح داده



پژوهی نیز دلیل دیگری است که این  های بهائیحجم و مسأله محور بودن کتاب کم (3

پژوهی به  های بهائیها را  مورد اقبال خوانندگان قرار داده است. هر یک از کتابکتاب

تحلیل بهائیت پرداخته است و سعی بر آن بوده که موضوعی مستقل در بررسی و 

دیگر ندارند. کتاب  ها وابستگی محتوایی چندانی به یکخودبسنده باشد. در واقع کتاب

ی پیدایش بهائیت است و نخست از این قاعده مستثناست؛ چرا که موضوع آن تاریخچه

رود. لذا شمار میهای این مجموعه به ی سایر کتابتقریباً پیش نیاز برای مطالعه

ای از زوایای این آیین آشنا خوانندگان با اختصاص فرصتی کوتاه و چند ساعته، با زاویه

ای بوده که از هر منظر، گونه ها به اند؛ ضمن آن که سیر مطالب و نوع ارجاع آنشده

 ها کامل باشند.کتاب

هایی دیگر از محّققان در  کتابپژوهی، با  امروز پس از فّعالیّتی چند ساله در نشر آثار بهائی

های قبلی، ایم که لازم است در حجم و سطحی متفاوت از کتابی بهائیت مواجه شدهحیطه

ی عموم نوشته شده است؛ گفته برای مطالعه های پیشبه زیور طبع آراسته شوند. کتاب

صی و مند به نوشتارهای تخصّ های مورد اشاره، به مخاطبانی خاص و علاقهاّما کتاب

گوی نیاز این قشر  پژوهشی اختصاص دارد. امیدواریم انتشار این آثار پژوهشی بتواند پاسخ

 از مخاطبان نیز باشد.

حاضر آمادگی دارد، آثار مؤلفان و  حال پژوهی، در ی بهائیی دیگر این که مؤسسهنکته

منتشر سازد.  دهند،ی بهائیت تحقیقاتی علمی انجام داده و میپژوهشگرانی را که در حوزه

های علمی این شود که استانداردبرای چاپ پذیرفته می بدیهی است که این آثار در صورتی

ی نشر در کشور را رعایت کند. لذا دست یاری چنین الزامات حوزه مؤسسه را دارا باشد و هم

نظران برای انتشار کتاب ی صاحبکنیم و از همهبه سوی تمام پژوهشگران عزیز دراز می

 آوریم.ی شناخت بهائیت دعوت به عمل میهای مفید در حوزه

ایم نظرات چون گذشته آماده پژوهی، هم در پایان، ضمن تشکّر از همراهان عزیز بهائی

سازنده و انتقادات و پیشنهادهای خوانندگان ارجمند را دریافت کنیم. نشانی سایت 

 پژوهی به قرار زیر است:  بهائی
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ین راهم ساخت تا بار دیگر با خوانندگان بهائیخدای را سپاس می پژوهی  گویم که توفیق را قر

ای نو، به بررسی مطالب مطرح در مورد بهائیت بپردازم. این امر با مقدمهکلام شوم و از زاویه هم

 ای شیرین برای بنده همراه بود. 



ی اسماعیل رایین را مرور  نوشته« انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی»چندی پیش که کتاب 

ای دستهای آن دریافتم که آقای رایین، در برخی موارد به نسخهکردم، در ارجاعات و پاورقیمی

جا که نوع  کند. از آنآن استناد می نویس از آقای یدهللا ثابت راسخ اشاره دارد و گاهی به مطالب

مطالب مورد استناد آقای رایین در آن کتاب، در مورد برخی فسادهای اداری تشکیلات بهائی در 

ی جناب ثابت راسخ را پیدا ایران بعد از مرگ شوقی ربّانی بود، به صرافت افتادم که اصل نسخه

 کنم و آن را مطالعه نمایم.

نویس کتاب را پیدا کردم؛ نسخه ی دستد واقع شد و چند ماه بعد، نسخهها بالاخره مفیجو و جست

پایانش شدم؛ چرا که این کتاب تنها به مسائل  ی آن متوّجه ارزش بیای که بعد از مطالعه

پرداخت و حدود نیم دیگر کتاب، در نقد اعتقادات اقتصادی بهائیان پس از مرگ شوقی نمی

 د باب بود. ی قائمیّت سیّ بهائیان در مسأله

یور طبع ی ملّی باعث شد که دریابم این نوشته خانهام به کتابمراجعات بعدی ها هرگز به ز

آراسته نشده است و با خود اندیشیدم خوب است که این اثر بسیار مهمّ و مستند را برای مطالعه

 ی پژوهشگران احیا کنم.

یزم، جناب آقای امید زارع خوا ستم تا در این راه با من همراه شود و لذا از دوست و همکار عز

 یافت.انصافاً اگر یاری و همکاری ایشان نبود، این کتاب هرگز به این شکل سامان نمی

به هر حال پس از بررسی کتاب، به نظر رسید که خوب است برخی جملات نویسنده را در پاورقی 

جا که این  برداری کنند. از آن بهره شرح دهم یا مستند کنم تا خوانندگان بیشتر  از مطالب این کتاب

ی تحریر در آمده بود، لازم بود برخی جملات ویرایش کتاب با ادبیّات حدود نیم قرن پیش به رشته

چنین از  جزیی شوند یا برای ایجاد پیوند کامل میان مطالب، برخی جملات کوتاه اضافه شوند؛ هم

های و تصمیم« هللا ایادی امر»تار به مشروعیّت ی جناب ثابت راسخ در این نوشجا که نقد عمده آن

دید اهل فن العدل پس از مرگ شوقی مربوط است، با صلاحچنین مشروعیّت بیت آنان و هم

ی برقراری نظام رهبری در بهائیت از بدو تأسیس تا ای، به شیوهتصمیم گرفته شد تا در مقدمه

 تر فهمیده شود. اضات جناب راسخ سادهکنون پرداخته شود و بدین وسیله، انتقادات و اعتر 

تر از اصل کتاب یافتم و تصمیم گرفتم ی تحریر درآمد، آن را طولانیهنگامی که مقدمه به رشته

ای منتشر شود و نام آن را برای جلوگیری از طولانی شدن کتاب، آن مقدمه به صورت جداگانه

شوند. لذا زمان منتشر میرت همگذاشتم که اینک هر دو کتاب به صو« ی مشروعیّتمسأله»

ی مشروعیّت، از آن روست که دانستن های کتاب حاضر به کتاب مسألهبرخی ارجاعات در پاورقی

ی مشروعیّت تر مطالب جناب ثابت راسخ خواهد شد. در کتاب مسألهآن مقّدمات، باعث فهم راحت

مین ارتباط محتوا میان این دو نیز گاهی به مطالب این کتاب ارجاعاتی داده شده که حاکی از ه

 کتاب است.

جا باید تأکید کرد که علت  های گوناگونی صورت بگیرد. در اینتواند با انگیزه انتشار این اثر می

 ی انتشار این اثر تنها اثبات بازگشت یک سرهنگ بهائی از بهائیت به اسلام نیست.  عمده

ی بهائیت است که به زعم راقم این سطور  دربارههدف عمده از انتشار این اثر بیان اطلاعاتی 

عنوان یک واقعیت فرهنگی در جامعه وجود دارد و تلاش برای شناساندن کامل و بدون ابعاد آن  به



توان ی دید عمده می تواند به فهم بهتر آن یاری رساند. برای فهم بهتر ابعاد بهائیت از دو زاویهمی

 سی قرار داد. به آن توجه کرد و آن را مورد برر 

کند الاهی ی دید کلامی و اعتقادی. بهائیت هر چه باشد، آیینی است که ادّعا می از زاویهاول: 

ی ادیانی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام آورده است. است و حقایقی را برای بشریت در ادامه

 ئیت قضاوت کرد.توان متون این ادیان را خواند و بررسی کرد و درمورد میزان صحت دعوی بهامی

گذرد و ی تاریخی که از دوران پیدایش آن هنوز دو قرن نمی ی یک پدیده بهائیت به مثابه دوم:

 شود.خصوص بسیاری از وقایع مربوط به آن به دوران معاصر ما مربوط می به

که خواهید دید، کتاب حاضر در واقع جمعی از این دو نکته است. از یک سو مباحثی کلامی و  چنان

عنوان یک بهائی  ی آن بههای ذهنی نویسندهالاهیاتی در آن مطرح شده است که حاصل درگیری

تواند برای پژوهشگرانی که مطالعات تطبیقی  ی بهائی و اسلامی است. این مباحث میمیان ادله

کنند جالب توجه باشد. اما شاید ارزش اثر حاضر بیش از آن که به این قبیل مباحث را دنبال می

 گردد. ی تاریخی آن برمی مرتبط باشد، به جنبه

زاده است  یک بهائی و بهائی -که قریب پنجاه سال پیش این اثر را تألیف کرده-ی این اثر  نویسنده

عنوان یک سرهنگ ارتشی که از قوانین  که دوران حیات شوقی افندی را درک کرده است. او به

دارد، ماجراهایی از حیات بهائیت را در این  وقت ایران مطلع است و در دادگاه نظامی حضور

تواند خواندنی باشد. شهادت تاریخی او کند که امروز نیز میدوران ملاحظه کرده و گزارشی می

 اند مفید و قابل توصیه باشد. ی بهائیتپرده تواند برای پژوهشگرانی که درصدد شناخت بیمی

 ین عرصه را یاری رساند.امیدواریم انتشار این اثر بتواند پژوهشگران ا

یزانی که با خلوص نیت و صفای باطن در تدوین این کتاب و لازم می دانم در پایان، از تمام عز

چنین مایلم از جناب آقای  گزاری کنم؛ هم رفع ابهامات و اشکالات آن یاری کردند، صمیمانه سپاس

این کتاب را به انجام رساندند محمد گوگانی مدیر انتشارات گوی که در فرصت کوتاهی کار انتشار 

ی انتشار آثاری از این دست را فراهم پژوهی که زمینه ی بهائیچنین از مسئولان مؤسسه و هم

چنین بار دیگر از دوست و همکار ارجمند، جناب آقای امید  اند، تشکر و قدردانی نمایم. همکرده

کنم و  گزاری می جانب نمودند، سپاس یابی و تصحیح متن کمک شایانی به این زارع که در مدرک

 کنم. افزون ایشان را از حضرت حق درخواست می توفیقات روز

رغم تمام دّقتی که در تدوین این کتاب به کار رفته است، هرگز آن را خالی از اشتباه و ضعف  علی

ب را از کنم، اشکالات و ابهامات این کتادانم و از تمامی محّققان و پژوهشگران تقاضا مینمی

های بعدی چاپ جانب  منتقل نمایند تا در نوبت پژوهی، به این طریق ناشر گرامی یا سایت بهائی

 اصلاحات لازم به عمل آید.

 مهدی هادیان

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار پیش

 گفتار پیش

توضیحاتی ی این کتاب و مؤلف آن ، لازم است درباره«نشیب و فراز»پیش از ورود به اصل کتاب 

ها بیان از نظر خوانندگان بگذرد؛ سپس شرح کوتاهی در مورد روش تصحیح و استنادها در پاورقی

 شود.

 یدهللا ثابت راسخ کیست؟



یدهللا ثابت راسخ  1ی کتاب بیشتر بدانیم. پیش از ورود به متن کتاب لازم است در مورد نویسنده

یدنی)نائب( از رجال حکومتی بود که  1293در حدود سال  ش متولد شد. پدر وی میرزا احمدخان فر

کرد و مادرش بانویی مسلمان بود. میرزا محمد السلطان کار میدر شهربانی و در دستگاه ظل

ا برگزید و متعاقباً یکی از مبلغان بنام بهائی، این آیین ر  2خان تحت تأثیر تبلیغات صدرالعلماء

ای فرستاد و از وی تجلیل کرد. به تبع میرزا محمّد، فرزندانش: حسین، عبدهللا عبدالبهاء برای او نامه

 و یدهللا نیز بهائی شدند. 

ی حقوق جایی که در زمینه شد، به ارتش پیوست و از آنزاده محسوب مییدهللا که بهائی و بهائی

جو و ای منظم، حقظامی نیز مشغول به کار شد. لذا او واجد روحیهتحصیلاتی داشت، در دادگاه ن

 آشنا به قانون بود.

قطاران چنان به آیین بهائیت باورمند بود که حّتی گاهی آزار و اذیت ناشایست همثابت راسخ آن

کرد؛ ولی حاضر به دست کشیدن از مرام خود نبود. ارتشی خود را به خاطر بهائی بودن تحمل می

های ی افسری، شبی از شبکند که در ایام جوانی و هنگام حضور در دانشکدهخود تعریف میاو 

قطارانش او را به زور برهنه کردند و در استخری که آب آن از سرما کاملاً یخ زمستان، برخی از هم

ستند از خواگذاشتند تا ثابت راسخ از استخر بیرون بیاید و از او میزده بود، انداختند. آنان نمی

آیین خود تبری بجوید اما او به دلیل آن که عمیقاً به بهائیت ایمان داشت، این اذیت را تحمل کرد، 

 ولی از دین خود دست نشست.

گو  و چنان در باور خود به بهائیت راسخ بوده که گاهی به صورت داوطلبانه برای بحث و گفتاو آن

هللا  خادمی  از جمله یک نوبت با مرحوم آیت رفته است.با بزرگان اصفهان به نزد ایشان می

شدت از آیین خود دفاع می ی آنان به درازا کشیده است. او بهملاقات داشته و بحث و مناظره

 کرده و بسیاری را به گرویدن به بهائیت تشویق کرده است.

از نزدیکان یدهللا ثابت راسخ دو ازدواج در طول زندگی خود داشته است. ازدواج اول او با یکی 

ی متنفذ دستگاه پهلوی بوده است که بر اثر اختلافات سرانجام از یکدیگر جدا چهره« اسدهللا علم»

گیرد و دادگاه مسئول رسیدگی به این اند. اختلاف میان ثابت راسخ و همسر نخستش، بالا میشده

د و صداقت ثابت راسخ، کنشدت تأثیر می شود. اما نفوذ اسدهللا علم در رأی دادگاه بهاختلاف می

ی بازنشستگی زودهنگامش را از شود و همین موضوع زمینهدار می با رأی دادگاه  علیه او خدشه

 کند. ارتش فراهم می

کند. همسر دوم او اما بهائی بوده است ثابت راسخ پس از این رویداد تلخ برای بار دوم ازدواج می

 آورد.به دین اسلام روی می و بعدها با مسلمان شدن ثابت راسخ، او نیز

                                                             
منبع ما در نگارش این بخش، اولاً اطلاعاتی است که  سرهنگ ثابت راسخ در متن کتاب حاضر از خویش ارائه کرده است و ثانیاً  .1

هللا ثابت راسخ )پدر شهید ی آن مرحوم، جناب آقای هیبتاند؛ از جمله خواهرزادهشناختهمصاحبه با افرادی است که وی را از نزدیک می

اند، آقایان حاج سید نورالدین شهرستانی و حاج  و دو تن از افرادی که در مسلمان شدن او نقش مؤثری داشتهعلیرضا ثابت راسخ( 

 جا از ایشان و سایر عزیزانی که با بذل عنایت ویژه به ما یاری رسانیدند، تشکر و قدردانی کنیم. جا دارد در همین پرست مهدی اقارب

 
 حدود و احکام از لوح صدرالعلماء یاد شده است.« ی کتاب گنجینه»اء نیز بوده است. در ی عبدالبه. این شخص مورد توجه ویژه2

 



شناخته و آثار باب را خوبی می یدهللا ثابت راسخ انسانی صاحب فضل بوده که زبان عربی را به

کرده است. آثار سید باب در مقطعی از زندگی او، تمام توّجهش را به سوی دّقت مطالعه می به

ی آثار باب، بیان از مطالعهخود جلب کرده است. او که یک بهائی مؤمن و مبلغ بوده است، پس 

کند و حتی مقطعی ویژه در علم حروف و اعداد، نظرش را جلب می گونه و اشارات سیدباب به رمز

 پردازد.  از عمر خود را به فراگیری این علوم می

ین اتفاقاتی که مقارن با دوران زندگانی سرهنگ ثابت راسخ رخ می شاید یکی از مهم دهد و تر

ش است. با مرگ  1336گذارد، مرگ ناگهانی شوقی افندی در سال جا میاو به تأثیری مهم بر

شود. از یک سو طبق نص عبدالبهاء )پیشوای شوقی آیین بهائی با بحرانی عمیق مواجه می

پیشین بهائیان( در الواح وصایا، مردی از نسل شوقی باید پس از او پیشوایی معنوی بهائیان 

رود که برخلاف گیرد و از سوی دیگر، شوقی افندی در حالی از دنیا می)ولایت امر( را بر عهده ب

گونه وصیتی نیز در این باب به جای نگذاشته است. این بینی عبدالبهاء، فرزندی ندارد و هیچپیش

های بحران که هم مشروعیّت معنوی بهائیت را هدف گرفته بود و هم در تعیین تکلیف دارایی

 ز شوقی مؤثر بود، توجه بهائیان مطرح آن روزگار را به خود جلب کرد. گیر به جا مانده اچشم

زدایی برای بحران« هللا ایادی امر»حل کند. او از راهسرهنگ ثابت راسخ چنین دورانی را درک می

زمان ادّعای چارلز میسون ریمی در مورد ولی کند و همیابد و اقداماتشان را رصد میآگاهی می

ها بنیادی است و سرهنگ را به اندیشه فرومیشنود؛ اّما چالششوقی را نیز میاش پس از امری

یّت )راه حل ایادیان  امربرد. او برای برهه یابد و رو به انشعاب کننده نمی هللا( را قانع ای، راه اکثر

شود تا از بحران مشروعیّت پیشآورد و حتی منشی اولین محفل بهائیان ریمی ایران میریمی می

یزی بیابد.  آمده گر

که -در همین دوران است که سرهنگ راسخ برای نخستین بار با نقدهای مسلمانان بر اصل بهائیت

 کند. به صورت جّدی مواجهه پیدا می -گیردهر دو گروه ریمی و سایر بهائیان غیرریمی را در بر می

ی از مراحل مسلمان شدن یک« سلامتیان گزفروشان»ماجرای سخنرانی دکتر پرویزی در منزل آقای 

در شرح ماجرای آن  3ثابت راسخ است. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید نورالدین شهرستانی

 گوید:روز می

ها شد. نوع این سخنرانیهای مذهبی در اصفهان، هر از چندگاهی تشکیل میسخنرانی»

داشتند، به آن دعوت میها مراوده بدین صورت بود که برخی بهائیان یا افرادی که با بهائی

شدند. معمولاً آقای دکتر نگین یا آقای دکتر پرویزی سخنران اصلی جلسه بودند؛ اما این 

هایی از سخنرانی مخالفت که حاضران در جلسه با بخش صورتی امکان وجود داشت که در

یبون بیایند و مخالفت خود را ابراز کنند. لذا جلس ات داشتند، اجازه بخواهند و پشت تر

 شد. پرشوری از این دست در اصفهان برگزار می

آن روزها من تازه از عراق به ایران آمده بودم و در یکی از این جلسات حاضر بودم. هنگامی 

که سخنرانی آقای دکتر پرویزی به بیان احکام کتاب بیان رسید، این عبارت از کتاب بیان را 

 خواند و شروع به نقد آن کرد:

                                                             
 کرد.ها در عراق زندگی میهللا  بروجردی که سال هللا  نجفی شهرستانی از نمایندگان و معتمدان آیت . فرزند مرحوم آیت3

 



.لاَترکَبُنَّ ا  لبََقَر َو لاَتحِمَلنَّ َعَلیِه ِمن شَیݔٍء ... َو لاَتشِربَنَّ َلبََن الَحمیرِ

 بر گاو سوار نشوید و بر او چیزی بار نکنید و شیر خر نخورید...  .

آید؟! چه سخن دکتر پرویزی در آن جلسه این بود که: واقعاً این تعالیم به کار چه کسی می

کند؟! آیا خداوند ز شیر خر خوردن، چه دردی را دوا میخورد و این نهی اکسی شیر خر می

عنوان  تعالیم بهتری برای بشر بعد از هزار و دویست سال نداشته است که چنین مطالبی به

 ی کتاب قرآن است؟! کننده توان پذیرفت که این کلمات نسخوحی تلقی شود؟! آیا می

ت راسخ دستش را بلند کرد و گفت سخنرانی ایشان خیلی داغ شده بود. ناگهان سرهنگ ثاب

خواهم مطلبی بگویم. طبق مقررات جلسه به ایشان اجازه دادند پشت بلندگو که من می

طور گسترده مردم از شیر خر  بیاید. سرهنگ راسخ در توجیه این تعالیم باب گفت: در عراق به

دارد و سیدباب کنند و همین الان هم این مسأله هست. شیر خر مضرات زیادی استفاده می

اند. لذا بیان این مطالب خیلی هم برای دفع این ضرر و زیان از مصرف آن نهی کرده

 شده است. حساب

این صحبت سرهنگ ثابت راسخ بر من گران آمد. من که تازه از عراق برگشته بودم، احساس 

خواهم ی عربی گفتم: من هم میکردم که این مطلب خلاف واقع است. با همان لهجه

 مطلبی بگویم. 

ی عربی و ادای مخارج دقیق حروف به نوع لباس من در جلسه که لباس عربی بود و لهجه

 زبان عربی، باعث شد که ثابت راسخ ناگهان جا بخورد. 

ام. هنوز یک هفته نیست به ایران  خورد! من عراقیاز جا بلند شدم و گفتم: پدرت شیر خر می 

خوریم. خوریم؛ ما لبن بقر میخوریم؟! ما کجا لبن حمار میام. ما در عراق لبن بقر میآمده

 خوریم. وقت شیر خر نمی خوریم. ما هیچخوریم. شیر گاومیش و میش میسرشیر می

ی عربی و الفاظ مخلوط فارسی و عربی من اعتراض شدید من با آن سر و وضع و لهجه

دیگر شد. سرهنگ عذرخواهی ی حضار از یک سو و البته سکوت سرهنگ از سوی باعث خنده

خورند. عذرخواهی ها شیر خر میکردم عراقیبودند. فکر می طور گفته : به من اینکرد و گفت

 کنم. بعد آرام سرجایش نشست و دکتر پرویزی به سخنانش ادامه داد.می

پس از این سخنرانی بود که سرهنگ ثابت راسخ مدتی در جلسه ماند و بعد از شنیدن سخنان 

کنم آن حادثه تأثیر شدت در مورد عقاید خودش به فکر فرو رفت. من فکر می دکتر پرویزی، به

ی او داشت. شاید داستان شیر خر چندان مهم نبود؛ اما او ناگهان احساس مهمی در روحیه

اند تا بهائی باقی کرد با حجم انبوهی از اطلاعات غلطی مواجه است که به او تلقین کرده

 «بماند.

گوی سرهنگ ثابت راسخ پس از این جلسه در مورد آیین بهائی با افرادی نظیر دکتر پرویزی  و تگف

ی خود ثابت گوهایی که به گفته و یابد؛ گفتپرست ادامه می و دکتر نگین و حاج مهدی اقارب

شد. قائمیت حضرت ی بحث به روز آتی موکول مییافت و بقیه راسخ، گاه تا نیمه شب ادامه می

گوهای سرهنگ با  و ترین گفتهای قائم در سیدباب، از محوریو ظاهر نبودن ویژگی)عج(حجت

گوها گاهی در منزل مسکونی سرهنگ و گاهی در منزل  و افراد مذکور بوده است. محل گفت

 مسلمانان بوده است.



 گوید:پرست می حاج مهدی اقارب

خوبی  کردیم. او آثار باب را بهگو  و بارها با ثابت راسخ در مورد بحث قائمیت باب گفت»

ها تسلط داشت. اشارات مکرر و صریح باب به قائمیت حضرت  مطالعه کرده بود و به آن

ی یوسف او را سخت به ی کوثر و تفسیر سورهدر دو کتاب تفسیر سوره )ع(حجت بن الحسن

ادّعای های ما را در تعارض خواست تا جواب پرسشبرد. او هر بار فرصت میفکر فرو می

قائمیت باب با اعترافات او به قائمیت حضرت حجت بیابد و ما را روشن کند؛ اما هر بار گویا 

های خود های جدید و یافتهشد و البته او در برابر پرسشای دیگر از ذهن او روشن میگوشه

 «گاه از مسیر انصاف و عدالت خارج نشود. کرد و سعی داشت هیچمقاومت نمی

هایی به  گیرد بحران بعد از شوقی بروزِ خارجِی چالشکه سرهنگ نتیجه می کشدطولی نمی

تر است که تمامی ارکان این دیانت را در برگرفته است. مباحثات او با ایتر و ریشهمراتب عمیق

پرست و حاج آقا  افرادی نظیر دکتر پرویزی، دکتر نگین، حاج آقا حسن رفیعی، حاج مهدی اقارب

ی قبلی بر تمام سابقه 1345شود که او در حدود سال بالمآل منجر به آن میمحمدعلی امامی 

کیشان بهائی پشت پا بزند و مسلمان شود. آری! یدهللا ثابت اش نزد همخود و منزلت اجتماعی

قطاران باعث تبری چنان در اعتقاد خود بر بهائیت پابرجا بود که آزار و اذیت هم راسخ که آن

سرعت در  شد، در برابر استدلال و منطق، چنان نرم و خاضع گردید که بهنمیجستنش از بهائیت 

 ی مخالفان بهائیت درآمد.زمره

هللا میلانی از مراجع کند و با آیت سرهنگ پس از مسلمان شدن در اصفهان به مشهد نیز سفر می

کند. این ری میجا بار دیگر از کیش سابق خویش اعلام بیزا کند و در آنتقلید وقت، ملاقات می

ین اوست که به خصوص با شرکت در مراسم غبارروبی حرم مطهر امام  سفر از جمله خاطرات شیر

 شود.در ذهن او ماندگار می)ع(رضا

ینهاما مسلمان شدن سرهنگ ثابت راسخ برای او بی یند ای اسلام را برمینیست. او در برهه هز گز

سی و نظامی رژیم پهلوی حداکثری است؛ دورانی که که قدرت و نفوذ بهائیان در ساختارهای سیا

بر آید. علاوهبهائی بودن برای پیشرفت در دستگاه حاکمه، یک امتیاز )البته محرمانه( به حساب می

کیشان سابق او با این عضو جداشده نیز برخوردی قهرآلود و خشن است. در ی هماین، مواجهه

است. در این « طرد روحانی»دست از این کیش برکشد، مرام آنان سزای کسی که به اختیار خویش 

ین اقوام وی نیز حقّ کوچکمجازات حتی نزدیک ین کلام یا مراوده تر ای با او را ندارند. تحمّل این تر

ی آنان زیسته عنوان یک بهائی و در جامعه رفتار به خودی خود برای شخصی که قریب پنج دهه به

کیشان سابقش شود و برخی از همجا ختم نمی مطلب به این تواند دشوار باشد؛ امااست، می

کنند و از این حیث، او را از هایی از دستش خارج میبخشی از اموال شخصی او را هم به حیله

اش را نیز ی این رفتارهای خشن دامان همسر بهائیدهند. شعلهلحاظ مالی نیز تحت فشار قرار می

 شود.در مسلمان شدن او و پیوستنش به ثابت راسخ میگیرد و البته منجر به تسریع می

ست. شرکت امنا «امنا شرکت»انداز او در  ی پساز جمله اقدامات دیگر بهائیان بر علیه او، مصادره

انداز  شد که ثابت راسخ یک میلیون تومان از پسکارتل اقتصادی بهائیان در ایران محسوب می

گذاری کنند و در دوران  داده بود تا با آن سرمایه اش را در اختیار این شرکت قرار شخصی



شود و به این اما هنگامی که وی مسلمان می 4بازنشستگی، اصل و سود پول را به او برگردانند.

کنند کند تا پول خود را باز پس بگیرد، بهائیان از پس دادن اموال او خودداری میبنگاه مراجعه می

رسد. لذا آنان اصل و سود پول به علت نفوذ بهائیان به جایی نمیو تلاش او از مجاری قانونی نیز 

 کنند.ی مهم دیگری بر او وارد میدارند و ضربهاو را از او دریغ می

شود که سرهنگ ثابت راسخ دست از تصمیم کدام باعث نمی اما این فشارهای روحی و مادّی هیچ

 کسانی را که پیشتر  برایشان از بهائیت رود و خصوصاً دارد. خود به سراغ بهائیان میخویش بر

دهد و گیرد. سفرهای متعّددی بدین منظور انجام میسو خوانده، هدف میها را بدان گفته و آن

پذیرد؛ از جمله مسافرتی به تبریز دارد تا گوهای زیادی بین او و این قبیل افراد صورت می و گفت

های جدید خود یغ او به بهائیت گرویده است، از یافتهیکی از همکاران پیشین خود را که بر اثر تبل

 مطلع سازد و او را به دین اسلام در آورد. 

یافته است با دیگران نیز در میان بگذارد. او  کوشد آنسرهنگ ثابت راسخ تا پایان عمر می چه را در

هایی میالپستی کارت شوند، اقدام به تهیهحّتی برای کسانی که حاضر به شنیدن سخنانش نمی

کند تا از این طریق سخن خود را به آنان برساند. برخورد تشکیلات بهائیت با این اقدامات در خور 

شود این قبیل مرسولات را بدون آن که بخوانند، از بین ببرند. توجه است. از بهائیان خواسته می

 ها در بخش پیوست کتاب آمده است.(پستالای از این کارت)نمونه

نشیند از ی دوستانش، او هر جا که میپذیرد. بنا بر گفتهمرحوم ثابت راسخ اما پایان نمی تکاپوی

جو و قانونمدار دارد، میگوید. او که ذهنی منطقی و حقاقدامات خلاف و معضلات بهائیت می

های پردازد که از واقعیتهایی میها را مستند و مکتوب سازد، لذا به تدوین نوشتهکوشد این گفته

حاصل  -استنهاده نام« نشیب و فراز»که مرحوم راسخ آن را  -دارد. کتاب حاضر می بهائیت پرده بر

 هاست.این کوشش

کند ی بسیار خوبی با مسلمانان اصفهان و فریدن برقرار میثابت راسخ پس از مسلمان شدن رابطه

ی شعبان و به مناسبت نیمههای مفصلی در ایام ی خود، به برگزاری جشنو برای جبران گذشته

 گوید:پرست می پردازد. حاج مهدی اقاربمیلاد حضرت حجة بن الحسن؟عج؟ می

کرد و خودش ی شخصی خود و در منزل خودش برگزار میی شعبان را به هزینهجشن نیمه»

کرد و بعد هم علیه بهائیت مطالب سخنرانی می )عج(ی امام زمانکرد. دربارههم سخنرانی می

عنوان یادبود در  کرد و بهگفت. او حتی برای میهمانانش هدایایی نیز تهیه میصلی میمف

ها در بخش پیوست از منظر )تصویری از این سخنرانی« کرد.پایان جشن به آنان تقدیم می

 خوانندگان محترم خواهد گذشت.(

سرهنگ ثابت راسخ را ی ی احقاق بعضی از حقوق پایمال شدهزمینه 1357انقلاب اسلامی در سال 

ی اموالش توسط شرکت نویسد و از مصادرهای به دفتر امام خمینی میکند. او نامهفراهم می

شود و دادگاه انقلاب بعد از کند. این شکایت به دادگاه انقلاب ارجاع داده میامنا شکایت می

کند. دادگاه میبررسی مدارک ثابت راسخ، حکم بازگرداندن اصل و سود پول سرهنگ را صادر 

خواهد که اموال شرکت امنا را برای مصادره معرفی کند تا دادگاه بتواند با انقلاب از سرهنگ می

                                                             
 ت.شده اسرقم بسیار هنگفتی محسوب می 1346. طبعاً این مبلغ در سال 4

 



خوبی  ی او را بازگرداند. سرهنگ که با بهائیان و اموال آنان بهی آن، حقوق از دست رفتهمصادره

و سرانجام بعد از دوازده کند آشناست، شروع به معرفی اموال شرکت امنا به دادگاه انقلاب می

 کند.سال، حقوق خود را دریافت می

رود و هفت سال زندگی از دنیا می و و پس از هشتاد 1380سرانجام سرهنگ ثابت راسخ در سال  

یدن به خاک سپرده می« دهق»اش، در روستای پدری شود و نزد آشنایان تصویر انسانی فر

 گذارد. روحش شاد!به جای می صدوق، باایمان، باشهامت و مهربان از خود

 

 تأثیر داستان زندگی ثابت راسخ در ادبیات او

کند علاوه بر ی کتاب کمک میدانستن این شرح کوتاه از زندگانی سرهنگ ثابت راسخ، به خواننده

تر مؤلف فقید آن، با ادبیّات کتاب حاضر نیز بیشتر  آشنا شود. توضیح بیشتر  آن که: شناخت دقیق

دلیل دوران طولانی زندگی در میان بهائیان و اعتقاد به بهائیت، پس از اسلام آوردن  خ بهثابت راس

ی ی مرگ یا فوت، از واژهعنوان نمونه، او به جای واژه هنوز از ادبیات بهائی متأثر است. به

کند که در میان بهائیان برای این مفهوم رایج است. یا هنگامی که از استفاده می« صعود»

برد که بیشتر  در ادبیات برد ، عباراتی را در یادکرد ایشان به کار میلبهاء و شوقی نام میعبدا

 بهائی کاربرد دارد و تمامی این قبیل موارد برای حفظ امانت در متن کتاب حفظ شده است. 

جمع چنین تعابیری در کنار اعتراضات شدید او به باب و بهاءهللا و عبدالبهاء و شوقی افندی، قابل 

کیشان بهائی بگذاریم  یا آن که  آمیز را بر سبیل ادب محاّجه با هم نیست؛ مگر آن که این عبارات احترام

قلم او را به عادت مألوف پیشینه مرتبط سازیم؛ و الا واضح است که ثابت راسخ در مقام انتقاد از 

 رهبران بهائی است و نه تجلیل از ایشان.

یخ امری  راستا باید مورد عنایت قرار گیرد، استفادهی دیگری که در همین نکته ی ثابت راسخ از تار

یا بدیع برای بیان زمان روی دادن برخی از رویدادهاست. بهائیان ادّعای باب در شب پنج جمادی 

کنند. لذا هنگامی که نگارنده در مورد توقیع سال ق را مبدأ تاریخ خود معرفی می1260الاولی 

ای از شوقی است که صد و ده سال بعد از ادّعای کند، منظور وی نوشتهبدیع صحبت می 110

ش )سال نخستین چاپ این کتاب(، معادل 1392باب صادر شده است. به حساب بهائیان، سال 
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 ی محتوای کتابدرباره

ی که غالبا نویسندگان مطرح به رشته-کلاسیک  به کتاب نشیب و فراز نباید به عنوان یک کتاب

ی آن، بهائیانی هستند که در نگریست. مخاطب این کتاب از دیدگاه نویسنده -آورندتحریر در می

العدل پس از مرگ شوقی افندی و  بیت« ی مشروعیتمسأله»ی مقابل سؤالات متعددی درباره

دارد با زبان خود ایشان و استناد به مطالب اقدامات ایادی امرهللا مواجه اند و نویسنده قصد 

العدل نماید. با این  مورد قبولشان در نصوص متقدم بهائی، آنان را متذکر به عدم مشروعیت بیت

های ی کتاب مطرح شده است، در فصلرسد این اعتراضات که ابتدا در مقدمهحال به نظر می

 کند.نیز سرایت میدار تر شده، به مشروعیت رهبران اولیه بعدی دامنه



تر باشد. به عنوان نمونه با توجه به این موضوع، شاید درک برخی اشکالات ساختاری کتاب ساده

توان اثری از کل کتاب را ی تمام نمای کتاب باشد، نمیدر بخش مقدمه که لازم است آیینه

پایی در مقدمه ندارند مشاهده کرد. انتقادات مهم او به رهبران بهائی یعنی سیدباب و بهاءهللا رد 

و گویی نویسنده قصد ندارد از ابتدا وارد بحث مشروعیت ایشان شود. بلکه قصد نویسنده آن 

است که مسیر را به شکل معکوس بپیماید. یعنی ابتدا به نتایج فاسد حاصل از پیروی بی چون و 

ی او و حتی ائیان هم دورهکه برای اکثر به–پردازد چرا از رهبران بهائی به ویژه ایادی امرهللا می

و سپس با ریشه یابی این مطلب در فصول بعد، بحث  -روزگار امروز کاملاً قابل لمس بوده است

 دهد.سایر رهبران بهائی نیز تسری می« ی مشروعیتمسأله»را به 

توان پس از دانستن این مسأله، از دیدگاه کلی محتوای این کتاب را علی رغم تنوع مطالب آن می

 ه چهار بخش اصلی تقسیم کرد:ب

بخش نخست مربوط به عدم هماهنگی میان مشخصات سید باب با قائم موعود دین اسلام است. در 

ی کوثر سیدباب این بخش آقای ثابت راسخ با استناد به روایات متعّدد منقول در کتاب تفسیر سوره

عایش، مهدی موعود و قائم کسی جز به این مسأله پرداخته است که به اعتقاد خود باب در اوائل ادّ 

نیست و لذا ادّعای بعدی باب در قائمیت )و به تبع  السلام( همالیع(العسکری حضرت حجت بن الحسن

آن استدلال بهائیان به این ادّعا( ناصواب است. البته در این بخش، مؤلف از برخی روایات اهل 

 برد.نشده است نیز بهره میها اشاره  که در آثار باب به آن( السلام علیهما)بیت

ی برخی تعارضات درونی در تعالیم آیین بهائی است که نویسنده را بخش دوم کتاب درباره

عنوان یک بهائی مؤمن آزرده است و سبب رویگردانی او از این آیین شده است. مؤلف در این  به

اقدس و بیان پرداخته و بخش به نسبت واقعی میان تعالیم سید باب و بهاءهللا و نسبت دو کتاب 

پردازد؛ ضمن انتقاد از ناقص ماندن کتاب بیان، به توضیح برخی تعارضات در تعالیم بهاءهللا می

رکعتی بهائیان و تعارض در حکم تراشیدن موی سر از جمله  مسائلی نظیر گم شدن صورت نماز ُنه

 اعتراضات سرهنگ ثابت راسخ در این بخش است.

ی بهائی پس از مرگ ی جامعهی ادارههای متعّدد او به نحوهبه اعتراضبخش سوم کتاب، مربوط 

ی هللا است. مؤلف در این بخش اعتراضات متعّددی را در مورد نحوه شوقی توسط ایادی امر

رسانی مرگ شوقی به بهائیان، عدم تعیین جانشین توسط شوقی )و مغایرت این موضوع با اطلاع

العدل  خصوص خارج بودن تشکیل بیت دود و اختیارات ایادی امر )بهالواح وصایای عبدالبهاء(، ح

ی برخورد با کند و نهایتاً  از نحوهی این اختیارات( مطرح میبدون حضور ولی امر جدید از حیطه

 نگارد.هایی را میگر بهائی توسط ایادی امر و تشکیلات بهائی، گلایهعنوان یک پرسش خود به

بیات مؤلف فقید مورد پسند مصحح کتاب نیست، اما برای حفظ این سند ارزشمند هر چند در این بخش اد

داری، از دخل و تصرف در آن خودداری شده و عین مطالب مؤلف منتشر شده تاریخی و رعایت امانت

 است.

ی تقسیم اموال بخش پایانی کتاب مربوط به اعتراضات شدید جناب آقای ثابت راسخ در مورد نحوه

ی تشکیلات بهائی چنین چگونگی مصالحه ی قانونی او بر اساس قوانین اسلام و همورثهشوقی بین 

های ی شوقی برای انتقال دادن اموال شوقی به تشکیلات بهائی در سالشده با برخی اطرافیان طرد

ی حقوق ی رشتهکرده که از قضا خود تحصیل« نشیب و فراز»پس از مرگ شوقی است. مؤلف کتاب 



کند که بهائیان ی انتقال اموال شوقی پس از مرگ او، ادّعا میاین بخش با استناد به نحوه است، در

سام ضمن صرف نظر از مجازات طرد روحانی به هنگام به میان آمدن بحث اموال شوقی و ارزش سر

رد کردهالمال وا اند و از این طریق، خسارت مهمی به بیتآور آن، فرار مالیاتی بزرگی نیز انجام داده

شده در این کتاب کار ساده اند. هر چند که اثبات یا ردّ این ادّعا در روزگار حاضر با توجه به ارقام ذکر

ی نگاه یک بهائی مطلع از درون ای نیست، اما ادّعای انحراف مالی در تشکیلات بهائی از دریچه

آگاهی قانونی مؤلف، این ادّعاها زمانی و تشکیلات، ادّعایی مهم و تاریخی است که با توجه به هم

 نگاران و پژوهشگران قرار گیرد.باید مورد توجه تاریخ

 اصالت این نسخه

ای بسیار اصیل و به  خط شخص نویسنده است که ی موجود برای انتشار این کتاب، نسخهنسخه

امانت مصححان پس از فحص و بررسی بسیار، آن را از یکی از دوستان مرحوم دکتر پرویزی به 

ای تهیه کردند تا در مراحل چاپ و بازبینی، مورد استفاده قرار گیرد. گرفتند و البته از آن نسخه

کند، همانندی بسیاری از دلیل دیگری که انتساب این نوشته به سرهنگ ثابت راسخ را تقویت می

ی نوشته آقا« انشعاب در بهائیت پس از شوقی»جملات نقل شده از این نوشته در کتاب 

ماند که ای باقی نمیگونه شبهه ی خطی موجود است؛ به نحوی که هیچاسماعیل رایین، با نسخه

 نوشته برای تألیف کتاب خود بهره برده است.اسماعیل رایین نیز از همین دست

چنین برخی منابع موجود در پیوست این کتاب، نوشته شدن آن توسط آقای ثابت راسخ را تأیید  هم

نوشته که خط خود جناب آقای یدهللا ثابت راسخ ای از صفحات این دستر حال نمونهکند. به همی

 است، در انتهای کتاب و در بخش پیوست در معرض دید خوانندگان قرار گرفته است.

 روش کار در تصحیح و ویرایش

 ی خطی اقدامات زیر انجام پذیرفته است.سازی این نسخه در کار تصحیح و آماده

ترین انحرافی از متن آقای ثابت  نخستین گام، متن کتاب تایپ و مقابله شد تا کمعنوان  به*

 راسخ در متن حاضر وجود نداشته باشد.

سپس با توجه به ارجاعات متعددی که در کتاب به منابع بهائی ذکر شده بود، کوشیده شد تا *

های معتبر بهائی های موجود از کتابحتی الامکان این قبیل مطالب، همگی مستند به چاپ

های آقای ثابت چنین صحت نقل شود تا خوانندگان بهائی را نیز بیشتر  با کتاب همراه سازد و هم

 راسخ نیز مستند شود.

هایی به متن کتاب افزوده شد که متناسب با برای سهولت در پیگیری مطالب کتاب، عنوان*

بندی کتاب به هنگام عنوان است. لذامطالب سرهنگ ثابت راسخ در هر بخش برگزیده شده

 تصحیح این اثر انجام پذیرفته است.

در برخی موارد برای استفاده از مبدأهای متفاوت تاریخی برای بیان حوادث از جمله تاریخ*

های شمسی، قمری، میلادی و بدیع )بهائی( امکان اختلاط در سیر حوادث و رویدادها در 

سازی تاریخ مورد  ی سعی شده است تا با معادلذهن خواننده وجود دارد. در چنین موارد

 ذکر با سایر مبدأهای تاریخی در پاورقی، تا حدودی از این نقیصه کاسته شود. 



تری دارند و ممکن است از نظر برخی  برخی لغات دشوار که در محاورات امروزه سهم کم*

اند و یح داده شدهخوانندگان نامأنوس به نظر برسند در کروشه و در مقابل همان کلمه توض

 تری لازم بوده، این کار در پاورقی انجام شده است.در برخی موارد که توضیح طولانی

برخی اصطلاحات به کار رفته در این کتاب هر چند که بار معنایی خود را در زبان معیار *

ای است که لازم است به صورت مختصر داراست، اما در ادبیات بهائی دارای معانی ویژه

وضیح داده شوند. در چنین مواردی مطلب به اختصار توضیح داده شده و در صورت لزوم، ت

 اند. برخی منابع برای آشنایی بیشتر  با آن اصطلاح خاص معرفی شده

هایی که نامشان در این کتاب ذکر شده شاید برای بهائیان و سرهنگ ثابت برخی شخصیت*

ها آشنایی  و که ممکن است برخی خوانندگان با آنر  های آشنایی باشند؛ اما از آنراسخ، نام

 اند. کافی نداشته باشند، در پاورقی به صورت کوتاه معرفی شده

ی آقای ثابت راسخ، فاقد پاورقی است و هر جا که نیاز به ارائه« نشیب و فراز»متن کتاب *

حفظ شده  منبع و مرجع بوده، در متن به آن اشاره شده و این شکل ظاهری در انتشار آن

 های این کتاب مربوط به مصحح است.ی پاورقیاست. لذا کلیه

گاهی تعدد مدارکی که مؤلف در اثبات محتوای مورد نظر خویش ارائه کرده، سبب شده *

ها با یکدیگر و با اصل مطلب مورد نظر نویسنده کمی مخدوش  است که ارتباط معنایی آن

ه در حد یک پاراگراف وجه ارتباط این مدارک با شود. لذا در دو سه مورد، صلاح دیده شد ک

 یکدیگر توضیح داده شود.

 گیرند:ی زیر قرار میهای انتهایی این کتاب در یکی از سه دستهپیوست*

ی موجود در اختیار ها اشاره شده و در نسخه هایی که در متن کتاب به آنالف( پیوست

 مصحح نیز قرار دارد.

ی خطی فعلی ای نشده، اما به نسخهها اشاره کتاب به آنهایی که در متن  ب( پیوست

 اند.ها و اسناد نیز در انتهای کتاب معرفی شدهاند. این پیوستضمیمه

ای نشده و با تلاش مصححان از سایر منابع ها اشاره ج( برخی اسناد که در متن کتاب به آن

 اسکن شده و در انتهای کتاب قرار داده شده است.

ی موجود نبوده و هنوز به دست برخی اسناد مورد اشاره در کتاب، در پیوست نسخهگفتنی است 

که به این  صورتی کنیم درمصحح نرسیده است که از عموم محققان و خوانندگان درخواست می

 های بعدی، آن را در اختیار قرار دهند.اسناد دسترسی دارند، برای تکمیل کتاب در چاپ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرازنشیب و 
 ی سرهنگ بازنشسته، یدهللا ثابت راسخنوشته

 ی مؤلف مقدمه

 پیام

 

 گـویممی دگر  بار و   امگـفـته   بـارها

 پـویممی خود به نه ره این شده دل من   که

 انـد  داشته صـفـتم طوطی آینـه پـس در

 گـویممی بگـو، گفـت ازل اسـتاد چه آن

 هست آرایی چمن گل، گر و خاکم اگر من

 رویممی کشدممی او که دسـت آن از که

 مکنید حـیران و دلبی من عیب دوسـتان

 5جویممی نـظری صاحب و  دارم گوهری

بست  خصوص جوانان و بستگان بهائی! خانه از پای وطنان به دوستان و برادران و خواهران و هم

الاختیار بداند و تصمیم  تامهللا، یک مقام  خود را در فقدان ولّی امر 6ویران است. وقتی یک هیأتی

ی ولایت و عاطل و باطل شدن الواح وصایا بگیرد، دیگر معلوم است که قطعی بر قطع مؤسسه

چنین هیأتی چگونه با دستورات و نصوص و اقدامات جناب شوقی رفتار خواهد نمود. وقتی قرار 

خ بشود، ایاد العدل اعظِم ی و بیتشد مندرجات و تعالیم و اصول مدّونه در الواح وصایا منسو

                                                             
 های حافظ شیرازی.. بخشی از یکی از غزل5

 
 . هیأت ایادی.6

 



ح  ، بالطبع نصوص را کنار گذارده، خود نقشه7ساخته بشر هایی برای اداره کردن امور امری طر

 اند.طوری که عملاً اقدام به این کار کرده خواهند کرد؛ به

ی جناب شوقی افندی که جهت اداره کردن امور امری ی کامل به این مطلب دارند که نقشهعقیده

ی وی وجود داشته است، کلّاً منسوخ و شده بینی ی تعالیم و دستورات پیشوصایا و کلیّهدر الواح 

ییس، ترتیبی دیگر جهت ادارهباطل شده و ایادی باید با تشریک مساعی بیت العدل بدون ولّی و ر

وقتی »گویند: هاست که می ی آنبدهند و این عین بیان ایادی در اّولین اعلامیّه 8هللا ی امور اغنام

ی امور امری را در آینده تعیین ی اداره العدل تشکیل شد، به معیّت و همکاری ایادی نحوهبیت

 9«خواهند نمود.

ی این کلام بدان معنا بود که از نظر ایشان دستورات و نقشه و الواح وصایا از بین رفته و نقشه

ین او میایادی و بیت العدل، لایت امر را ایادی و بیتشود. حذف والعدل بدون ولّی و وصّی جایگز

اّولین اصل محرز و محتوم خود اخذ کرده و سایر افکار و عقاید و اقدامات خویش را روی آن 

اند، مظهر چه که ایادی با تمام جرأت و خودرأیی تام، در این مدت انجام داده اند. آن استوار کرده

معتقد شد که الواح وصایا منسوخ شده و هاست. وقتی کسی  کاملی از عقاید و افکار باطنی آن

ها و دستورات جناب شوقی باشد، بالطبع چنین کسی توجه به گفتهدیگر قابل اجرا و استفاده نمی

ی وی اصل نقشه و نظام الاهی به هم خورده و از بین رفته افندی نخواهد داشت. زیرا به عقیده

 ی اعتبار ساقط شود.تواند از درجهمیطور حتم از دیدگاه اینان،  است. پس فروع آن هم به

جانب و یا سایر دوستان جوابی نداده و  یک از اعتراضات این العدل، به هیچعلت این که ایادی و بیت

ی خود کرده و توانند اعتراف به افکار و امیال سیئهاین است که از یک طرف نمی نخواهند داد،

بینی شده در  الاهی منسوخ گشته و مؤسسات پیش عیناً بگویند که دیگر نقشه و نظم بدیع بنام

و روحیه ماکسول و  10«جان فرابی»ی  متروک شده و من بعد نقشه« یعنی بیان و اقدس»هللا   کلام

طور  العدل بشر ساخته اجرا خواهد شد و از طرف دیگر اگر بهو امثالهم و بیت 11«حسن بالیوزی»

                                                             
شود. مقر آن در ای بهائیان برای رهبری بهائیت تشکیل میی انتخابات سه مرحلهالعدل در روزگار حاضر هیأتی است که در نتیجه . بیت7

ی اصلی بیت العدل در روزگار حاضر باشند. وظیفهمیی رهبران بهائی در شهر حیفا است و اعضای آن نه نفر اسرائیل و در کنار مقبره

تهتشریع قوانین جدید برای بهائیان است. زنان حق عضویت در بیت العدل را ندارند. برخی از انشعابات بهائی پیروی از بیت العدل را نپذیرف

نشیب و فراز در فصول مختلف این کتاب به این  ی کتابدانند. نویسندهی بهائی مشروع نمیاند و آن را به دلیل مغایرت با نصوص اولیه

 از منشورات بهائی پژوهی.« ی مشروعیتمسأله»العدل ر.ک:  ی بیشتر در مورد بیتمسأله خواهد پرداخت. هم چنین برای مطالعه

 
 . گوسفندان خدا منظور بهائیان است. البته این لقب را بهاءهللا خود برای پیروانش انتخاب کرده است.8

 
 .1957نوامبر  25ی مجمع حضرات ایادی، مورخ ی ابلاغیه؛ ترجمه96 - 95هللا:  ی ایادی امرمؤسسه. 9

 
ای یهودی در انگلستان به دنیا آمد و در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد. در م(، در خانوادهFerraby1914 -1973) ( John. جان فرابی )10

تا  1959هللا منصوب شد. از سال  عنوان یکی از ایادی امر از سوی شوقی به 1957 به بهائیت ایمان آورد و از اکتبر سال 1941سال 

دانند و معتقدند که او هرگز ، از جمله ایادی مقیم ارض اقدس )فلسطین( بود. گروهی او را عامل سرویس جاسوسی انگلستان می1963

سوسی انگلستان در کنار شوقی قرار گرفته است. او در سال به بهائیت ایمان نیاورده و تنها برای حمایت از شوقی از سوی سرویس جا

 در انگلستان از دنیا رفت. 1973

 
ی بخش فارسی رادیو بیدر لندن(، بنیانگذار، مدیر و اولین گوینده ۱۳۵۹بهمن  ۲۳ -در شیراز  ۱۲۸۷شهریور  ۱۶. حسن موقر بالیوزی )11

او از سمت پدر و مادر به خاندان باب مربوط بود. در بیروت و انگلستان  سی بود. پدرش موقرالدوله و مادرش منورخانم بودند.بی



ی السابق خواهد بود و الواح وصایا به قّوت قطع مدرکی دست کسی بدهند که ولّی امر کما ف

هاست. پس بهتر است چیزی  ی آن های اولیّهها و نقشهخود باقی است، این هم برخلاف تصمیم

های عجیب و غریب  های خیانت و جاسوسی خود ادامه داده و با طرحنگویند و فقط به نقشه

 سوق دهند. 12پرستی لامذهبی و گوسالهپرستی و هیپوگری و  هللا را به سوی شرک و بت اغنام

 سؤالات ممنوعه

جهت پی بردن به صحت عرایضم، اگر مرد میدان هستید و در راه استحقاق حق و خدمت به 

 العدل بکنید:ترسید، سؤالات زیر را از ایادی و بیتهللا  از طرد نمی کلام

العدل اعظم بیت  1963اکتبر  16ار هللا خواهد بود یا نه؟ اگر طبق قر  آیا در دور بهائی ولّی امر.1

 با که خواهد بود؟ 13هللابشر ساخته نخواهد بود، پس تفسیر کلام

 العدل فعلی چطور است؟ العدل رییس خواهد داشت یا نه؟ وضع اداری داخلی بیتآیا بیت.2

 ی ایادی ادامه خواهد داشت یا از بین خواهد رفت؟ در صورت ادامه داشتن، ]حق[ آیا مؤسسه.3

 14انتخاب آنان با که خواهد بود؟

 شود؟شود و به دستور چه مقامی و در چه اموری خرج میگرفته می 15هللا  آیا حقوق.4

العدل چه نسبتی با هم دارند و چه اموری را با تشریک مساعی هم رتق و فتق میایادی و بیت.5

 16دهند؟

 چیست؟« العدل و ایادیبیت»حدود اختیارات هریک .6

اند یا نه؟ مطابق کدام  العدل فعلی که بدون رییس و ولّی امر است معصومایادی و بیتآیا .7

العدلی که برخلاف شرایط نصوص تشکیل شده باشد معصوم است؟ اگر چنین نصّی نصّی بیت

 العدل فعلی مصون از خطاست؟هست ذکر نمایید و اگر نیست پس به چه استنادی بیت

                                                                                                                                                                                                                           
رییس محفل روحانی بهائیان بریتانیا شد. وی اندکی پیش از مرگ شوقی افندی در  ۱۹۶۰-۱۹۳۷تحصیل کرد و ساکن لندن شد. از سال 

 شود.و از نزدیکان شوقی افندی محسوب میهللا گردید. او از نویسندگان نسبتاً پرکار بهائی  ، یکی از ایادی امر۱۹۵۷سال 

 
راهی ایشان و روی آوردن  . تلمیحی به ماجرای انحراف امت یهود به هنگام عزیمت حضرت موسی؟ع؟ به کوه طور از خداپرستی و گم12

 به گوساله پرستی به تحریک سامری.

 
 ویژه سیدباب و بهاءهللا است. . منظور کلام رهبران بهائی به13

 
جا که انتخاب ایادی  که در مقدمه گذشت، از آن چنان چنان در قید حیات بودند. اما آن نگارش این کتاب، برخی از ایادی امر هم . در زمان14

العدل برای جایگزین کردن هللا قابل انجام است، پس از مرگ شوقی، دیگر کسی به این منصب نرسید. بیت امر، تنها از سوی ولی امر

هللا، امروز در بهائیت  ای و هیأت دارالتبلیغ را برای خود برگزید و نهاد ایادی امررفتند، مشاوران قارهنیا میایادی که یکی یکی از د

 منسوخ شده است.

 
 العدل مشابه خمس در اسلام. هر بهائی به بیت ی ٪ از درآمد سالیانه19. یعنی پرداخت 15

 
هللا، عملاً  ایادی امر ی است. امروزه با مرگ ایادی و از بین رفتن مؤسسه. این سؤال در زمان نگارش کتاب سؤالی بسیار مهم بوده 16

 صورت مسأله پاک شده است.

 



ایادی متکی به کدام نص است؟ اگر طبق الواح  17پس طرد کردن اگر الواح وصایا منسوخ شده.8

العدل اعظم و اخذ و طور شد که در موضوع ولایت و ریاست دائمی بیت وصایاست پس چه

به قوت خود باقی است:  18هللا  الواح وصایا لغو و باطل شده ولی در موضوع طرد صرف حقوق

 .( 79ی  ی بقره،آیه )سوره« اݘفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟!»

اگر چنین سؤالاتی از سوی شما مطرح شود، فوراً شما را دعوت به جلسه و یا منزل ایادی .9

نمایند و دعوت به فراموش کردن این عقاید نموده و شروع به نصیحت و لوث کردن موضوع می

و شرکت در  19ی حقوق اداری امر غیر از تقدیم تبرعات و تقبّلی د و مقدمتاً شما را از کلیهکننمی

را از شما سلب و تهدید به طرد  20نمایند و حق عضویت در محافل و لجناتضیافات محروم می

 نمایند.]روحانی[ می

بوده و از تعقیب  ها ی این مراحل در صورتی است که کاملاً مطیع و منقاد آنالبته طی کلیّه.10

ید؛ و الا اگر سؤالات خود را تعقیب کنید، به طور یقین شما را  سؤالات و ایجاد مزاحمت دست بردار

العدل بدون رییس و ولی و ، بیت1963اکتبر  16ی مطلب آن که طبق قرار کنند. خلاصهطرد می

نام شرکت  تجارتی به حضور ولایت امر، یک امر مختومه است و نظم بدیع از بین رفته و مؤسسات

ین الواح و آثار و کتب به اصطلاح وحی  و کمپانی و تشکیلات هیپوگری و رقاصی و غیره، جایگز

جناب باب و بهاء و الواح وصایا و دستورات و تشکیلات شوقی ربانی شده و این عمل سبب طرد 

 جانب و همسرم شد. و بیداری این

های مشخص معین و ام را با طلبده و امانیجانب و همسرم، وجوه سپر  پس از طرد این.11

واضح، حیف و میل کردند و با اعلان و انتشار مطالب واهی و اتهامات ناروا، جهت ابطال حق و 

حقوقم، با اعزام مبلغان و ایادی به اطراف و اکناف کشور، حتی به خارج از کشور، دست به کار 

های شدید و تشکیل جلسات  دروغ و انجام نطقشدند. آنان با انتشار کتابهائی مملو از مطالب 

پرستان و مقلدان و منحرفان را  ی موهومی کلیهعمومی، چوب و چماق تکفیر، یعنی اسباب حمله

                                                             
. منظور مجازات بهائیانی است که به تشکیلات بهائی یا رهبران آن اعتراض کنند. در این مجازات تمامی روابط با فرد مجازات 17

رانند و او تمام جایگاه حتی با او صحبت کنند. خانواده او را از خود میک از بهائیان حق ندارند ی شود و هیچشده قطع می

ی مشروعیت )از منشورات دهد. برای آشنایی بیشتر  با این مجازات و انواع آن، ر.ک: مسألهاجتماعی خود را از دست می

 پژوهی(. بهائی

 
هللا در دوران پس از مرگ شوقی، تمامی مخالفان خود را طرد  هللا است. ایادی امر . طرد در تمام نصوص بهائی از اختیارات ولی امر18

 کردند.

 
شود. العدل از سوی بهائیان است که از سوی آن نهاد، برای پیشبرد بهائیت در دنیا مصرف میهای داوطلبانه به بیت. منظور پرداخت19

 شود.کز بهائیان در فلسطین اشغالی ارسال میآوری و به مر  امروزه نیز این وجوه در سراسر دنیا و از جمله در کشور ما جمع

 
های مختلفی . لجنات جمع لجنه و به معنی گروهی از مردم است که برای کاری جمع شوند. بهائیان برای ساماندهی کارهای خود لجنه20

ها عضوند و به پیشبرد لجنههای فردی در برخی از این کنند که بهائیان فعال هر منطقه، به فراخور شرایط زندگی و مهارتتأسیس می

شود که مسئول حفظ عقاید بهائیان به بخشی از تشکیلات بهائی اطلاق می« ی حفظ و صیانتلجنه»کنند؛ مثلاً اهداف بهائیت کمک می

بر عهده  های بهائی رابخشی از تشکیلات بهائی است که مسئولیت انتشار کتاب« ی طبع آثار امریلجنه»در مواجهه با منتقدان است یا 

کنند. برای آشنایی بیشتر  با ساختار تشکیلات ی وظایف زیر نظر محفل محلی یا ملی فعالیت میها به فراخور اهمیت و حیطهدارد. لجنه

 بهائی ر.ک: نظر اجمالی در دیانت بهائی، تألیف احمد یزدانی از مبلغان مشهور بهائی.

 



چه توانستند، از غیبت و افترا و تهمت دریغ نداشته پناه، آنجانب بی بلند کرده و در ذمّ و قدح این

دستگاه تبلیغاتی مجّهز خود توسط حامیان و دوستان  یوسیله اند. شایعات متعدد و مختلفی به

خصوص  بهائی و غیر بهائی خویش منتشر کردند و اذهان عمومی و ملی و دوایر دولتی، به

چه نکوهیده و ناپسندیده بوده، همه را سهم و  مقامات قضایی را مشوب ]=آلوده[ کرده، آن

صفات پسندیده است، نصیب خود جانب دانستند و بقیّه را هرچه از حسنات و  قسمت این

 اند. پنداشته

کسی نسبت دادن از  آیا غیبت و افترا و دروغ و تهمت زدن و ندانسته عمل و صفتی را به .12

 21ی افراد موسوم به بهائیت است؟صفات ممیزه و مشّخصه

 چشِم باز و گوِش باز و این ذکا

 22بندی خدا ام از چشمخـیره                            

 ت؟ای از سوی خدا ندارد، میسر اسی حیات برای دینی که نمایندهآیا امکان ادامه

های تبلیغی را که مورد تأیید جناب باب و بهاء و عبدالبهاء و ی بهائی، کتب و رسالهآیا شما جامعه

 شوقی افندی و جمیع مبلغان و تشکیلات سابق بهائی واقع و منتشر گردیده است، منکر هستید؟

 فرمودند: ( ع)اید که امام جعفر صادقنشنیدهآیا 

راستی زمین تهی نماند، جز این که باید در او امامی باشد، برای آن که اگر مؤمنان چیزی  به»

ها تکمیل کند و  ها را به حق برگرداند و اگر چیزی کاستند برای آن افزودند ]به احکام خدا[ آن

 23رفع و نقصان نماید.

گاه نپاید جز آن که برای خدا در آن حجتی باید که حلال و حرام را به مردم آری، زمین هیچ

پرسیدم: آیا  (ع)العلاء گوید: از امام صادق ابی ابن حسینبفهماند و مردم را به راه خدا بخواند. 

که فرمود:  (عهما)و روایت شده از یکی از صادقین 24ماند؟ فرمود: نه.امام می زمین بی

 25عالم ]=امام[ نگذارد و اگر جز این باشد، حق از باطل شناخته نشود. زمین را بیراستی خدا  به

                                                             
جا  رام خود، پایبندی به مسائل اخلاقی و رفتار انسانی و جوانمردانه است. اما در این. یکی از ادّعاهای همیشگی بهائیان در تبلیغ م21

ای که پیش از او از جانب دیگر روی تافتگان نالد؛ نالهوضوح پیداست که سرهنگ یدهللا ثابت راسخ از رفتار ناپسند ایشان با خود می به

ها از رفتار بهائیان، توسل ی شکوهی واحد میان این زنجیرهوش رسیده بود. حلقههللا  صبحی و عبدالحسین آیتی نیز به گ بهائی نظیر فضل

 تشکیلات بهائی به دروغ برای از پای در آوردن مخاطبان است که جای تأسف بسیار دارد.

 
 . مثنوی معنوی.22

 
َقاَل َسِمْعُتُه یَقوُل: إِنَّ الْأَرَْض لاَتْخلو إلّا َو فیَها إماٌم كَیْما إْن زادَ اْلُمْؤِمنوَن  (ع)َعبِْداللَّهِ  : إِْسحاقَ بِْن َعّماٍر َعْن أِبی178:  1. اصول کافی 23

 َشیْئاً رَدَُّهْم َو إْن َنَقصوا َشیْئاً أَتمَُّه َلُهم.

 پژوهی(. ی مشروعیت )از منشورات بهائیی بیشتر ، ر.ک: مسألهبرای مطالعه
 : َتكوُن الْأَرُْض َلیَْس فیها إماٌم؟ َقاَل: لا.(ع)َعبِْداللَِّه  ُحَسیِْن بِْن أبِی اْلَعلاِء قاَل: ُقْلُت لِأَبِی: َعِن الْ 178:  1. اصول کافی 24

 
 ِف اْلَحقُّ ِمَن اْلباِطِل.قاَل: قاَل؛ إنَّ اللََّه َلمْ یََدِع الْأَرَْض ِبَغیْرِ َعالٍِم َو َلْو لا ذلَِك َلْم یُْعَر  (ع). همان: َعْن أبِی بَِصیٍر َعْن أَحِدِهما 25

 



امام عادلی  فرمودند: خدا بزرگوارتر و والاتر است از این که زمین را بی (ع)امام صادق 

 26وانهد.

ی امکان باقی ماندن زمین بدون حمزه از اصحاب خود که درباره آن حضرت در پاسخ به ابی

یعنی اهل خود  27امام شود، فرو رود؛ ایشان سؤال پرسیده بود، فرمود: اگر زمین بیامام از 

 را در خود کشد و هلاک کند.

 28ها حجت و امام باشد. در روایتی دیگر فرمود: اگر در زمین نماند جز دو کس، باید یکی از آن

وجل حّجت  عزّ  درستی که آخر کسی که بمیرد امام است تا کسی نماند که بر خدای و فرمود به

 29«گیرد که او را بی حجت واگذاشته.

 فریاد از ظلم برخی از بهائیان

شود؟ آیا مسلک بهائی بر با این ترتیب، چگونه باب ولایت مسدود و فیض الاهی مقطوع می

ها جانب را نشناخته، قصه تحری حقیقت هر امری نیست؟ پس چگونه مردم دانسته و ندانسته، این

اند؟ آیا این مردمی که کوس برتری و انسانیت در کوچه و بازارها برایم درست کردهها و داستان

ی ]=لباس نو[  دانند، خود به حلّهمی« اشرف ناس»واقعی و « اعلی الخلق»نوازند و خود را می

یّن  اند؟ انسانیّت که همانا عدل و انصاف باشد، مز

جانب و همسرم را جهت ربودن اسناد  ی اینتهی منزل و اندوخآیا تشکیلات و مؤّسساتی که اثاثیه

نام اعضای محفل روحانی از  و مدارکم، شبانه با شکستن قفل سرقت نمایند و با ایادی خود به

بارنامه نمایند و طبق بارنامه « هللا  هوشمند طراز»نام  آهن به طریق میاندوآب و مراغه و راه

مأموران ناصالح انتظامی و کاشفان جرم، نمودن  به تهران وارد کنند و با تطمیع 25/2/45مورخه 

جا حیف و میل شود، نشانی از عدالت و انصاف دارند؟ آیا اگر  تحویل دهند تا در آن 30به شرکت امنا

افسری را با همسرش سرگردان گذارند و اموال ایشان را به یغما برند شایسته است که نام بیت

العدل و تشکیلاتی که جنابان جان فرابی توقع داشت که بیتالعدل بر خود گذارند. آری! شاید نباید 

 و روحیه ماکسول و حسن بالیوزی و امثالهم به وجود آورند، بهتر از این باشد.

                                                             
 قاَل إنَّ اللََّه أَجلُّ َو أْعَظُم ِمْن أْن یَْترَُك الْأرَْض ِبَغیِْر إماٍم عاِدٍل.( ع)َعبِْداللَّهِ  . همان: َعْن أَبِی بَِصیٍر َعْن أِبی26

 
 الْأرُْض بَِغیْرِ إماٍم؟ قاَل: َلْو بَقیَِت الْأرُْض بَِغیِْر إماٍم َلساَخْت.أَتبَْقى ( ع): َعْن أبِی َحْمزََة قاَل :ُقْلُت لِأِبی َعبِْداللَّهِ 179. همان: 27

 
یّاِر قاَل َسِمْعُت أبَاَعبِْداللَّهِ 28  یَقوُل: َلْو َلْم یَبَْق فیݔ الْأرِْض إلَّا اْثناِن َلكاَن أَحُدُهما الُحَجة.( ع). همان: َعِن ابِْن الطَّ

 
َلْو كاَن الّناُس َرُجَلیِْن َلكاَن أَحُدُهما  الْإماَم َو قاَل:  إنَّ آِخَر َمْن یَموُت اْلإماُم ِلَئّلا َیْحَتجَّ ( ع)قاَل أبوَعبِْداللَّهِ   : َعْن َكرّاٍم قاَل:180. همان: 29

ِه َعَلیِْه. ةِللَّ ُه َترَكَُه ِبَغیِْر الُحجَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ أنَّ  أَحٌد َعَلى اللَّ

 
ش یعنی بلافاصله پس از مرگ شوقی در ایران تشکیل شد. این شرکت در حقیقت یکی دیگر از  1337ال . نام شرکتی بهائی که در س30

مخفی بهائی بود که برای معاملات، قبول موقوفات و هدایا و ضبط ماترک بهائیان بدون اولاد و احفاد به وجود آمد.  های نیمهسازمان

که اسماعیل  چنان ی اولیه و ظاهری سی میلیون ریال تأسیس شد و البته آنسرمایههای عمرانی و با شرکت امنا در ظاهر برای فعالیت

های مالی مخفی بهائیان تحت پوشش آن به انجام میپس از شوقی نوشته است، بیشتر  فعالیت« انشعاب در بهائیت»رایین در کتاب 

 .315 - 299رسید. برای اطلاع بیشتر  در مورد این شرکت، ر.ک: انشعاب در بهائیت: 

 



راهی! دیانت یا  دوستان و برادران و خواهران و بستگان بهائی و سرگشتگان در وادی ضلالت و گم

ی خود یعنی تحری حقیقت بدون هیچ  وظیفه ترینمسلک بهائی پیروان خود را مکلف بر اساسی

شمارد. هیچ مقامی گونه تعصبات و اوهامات را مذموم و محکوم می قید و شرطی نموده، همه

تواند آنان را از تحقیق و تحری حقیقت و ابدای رأی ]=ظاهر کردن عقیده[ و نظر و اظهار نمی

نماید. کشف و حل مسأله ولایت،  ترین مسأله امری و ایمانی منعی مهمعقیده شخصی درباره

ی عالم مطابق جمیع نصوص الاهیّه، یگانه راه صحیح برای ایجاد وحدت اصلیه در بین جامعه

خصوص بهائی است و مردم را از طریق خوف و تهدید و نگهداری در غفلت و جهالت  انسانی، به

و طرد و غفلت از  توان به حفظ وحدت اصلیه واداشت. وحدتی که در اثر خوف و تهدیدنمی

حقایق و دستورات الاهی به دست بیاید، وحدت نیست؛ انشقاق و افتراق از حقیقت و مقصد 

 الاهی است؛ حقیقت نیست؛ ضلالت است.

ی وحدت اصلیّه نیست؛ بلکه کاشتن تخم فساد و ای ایجادکنندهی مستبّدانهاتخاذ چنین رویه

د شد. نیز باید متذکر بود که از جمله مبادی انشقاق است که نتایج آن به تدریج معلوم خواه

ی شخصی و ابراز منویات و نظریات خویش هللا، حق مسّلم هر فردی بر اظهار عقیده ی امراصلیّه

حکومت جابرانه و استبداد رأی نبوده، بلکه  31هللااست. باید متوجه بود که مقصد اصلی شریعة

ی ممالک  و صمیمانه است. در جایی که کلیّهاساس آن دوستی و مودت خاضعانه و مشورت آزاد 

ی امور برخوردار بوده  آزاد و مترقی جهان از نعمت آزادی و فکر و قلم و صحبت و تحقیق در کلیّه

اند، چگونه ممکن است که روش و سبک  و آن را اولین اصل آزادی و تمدن و ترقی خود قرار داده

نماید، برخلاف آن بوده جتماعی دنیا معرفی میترین سیستم ا ی بهائی که خود را مترقیفرقه

ی افراد نماید و باعث اختناق افکار و نابودی ابتکار و باشد؟ و قیام و اقدام به سلب حقوق حّقه

 پیشرفت علم و معرفت شود؟

قرار بوده که در مسلک بهائی کنترل و سانسور و اختناق افکار وجود نداشته باشد و هر فرد 

خواهد تحقیق و تحّری کند؛ بلکه طبق دستورات که در هر امری تا هر حدی که میبهائی آزاد باشد 

ی خود را اظهار بدارد. و نظامات، هر فرد بهائی کاملاً آزاد و مخیّر است که عقاید و افکار آزادانه

جو در مورد نظام رهبری در بهائیت واهمه داشت و از ترس طرد شدن،  و ]بنابراین، نباید از پرس

 یق را کتمان کرد.[حقا

 

 العدل فعلیعدم امکان اعتماد به بیت

یع را از هرگونه بیت جناب شوقی افندی با پیش العدلی که بینی دقیق اوضاع امروز، حق تشر

اند. پس آراء و نظریات  تشکیل نشده باشد اخذ و سلب نموده 32مطابق شرایط نصوص مبارکه

باشد. شوقی نبوده و قابل اعتماد و انقیاد نمیی فعلی مصون از خطا العدل بشر ساختهبیت

هر هیأتی که به نظام الاهی و برحسب تعلیمات و اصول و شرایط سماویه که »گوید می ربانی

                                                             
 . از اصطلاحات بهائیان برای نام دین بهائی.31

 
 های رهبران بهائی یعنی سید باب، بهاءهللا، عبدالبهاء و شوقی افندی.. بیانات و نوشته32

 



مشروحاً مثبوت و مسطور است کاملاً کما ینبغی و یلیق لهذا المقام الرفیع و  33در صحف الاهیه

ی روحانی ساقط و از حقّ از اعتبار اصلی و رتبهانتخاب و تشکیل نشود آن هیأت  34المرکز المنیع

تشریع و وضع احکام و سنن و قوانین غیرمنصوصه ممنوع و از شرف اسنی ]=شرافت برتر[ و 

 35«قوه مطلقه علیا محروم

العدل و تشکیلات العدل خوانده و بیتبا این وصف که جناب شوقی ربانی فاتحه بر این بیت

تحه بر آثار و الواح و نظم بدیع بهائی از ابتدا تا انتها خواندهی سیاسی بهائی نیز فامنحرفه

ی باطل خود را پس از کشف حق و حقیقت، گیرند که چرا عقیدهجانب خرده می ای بر اینعده36اند. 

 ام؟ تعویض نموده و به صراط مستقیم و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین نائل شده

ی امری ثابت و لایتغیر بوده و بعد ی بشر دربارهها عقیدهخواهران بهائی! قرندوستان و برادران و 

ی غلط و ناصواب بوده است.  از هزاران سال در اثر ازدیاد معلومات، معلوم شده که آن عقیده

جو هستید، باید متوجه استدلال و طرز اثبات قضیه باشید،  اگر اراده و قصد فهم دارید و حقیقت

ی . پس باید با مطالعه37اظر به صاحب عقیده و یا روش مخصوص و نتایج حاصله از آنکه ننه این

نثار و حقیقی حضرت صاحب  و در اسرع وقت قیام نموده و به خادمین جان« نشیب و فراز»کتاب 

ی این فساد را که پیوست و با استدلال کافی و شافی ریشه (عج)الزمان حجةبن الحسن العسکری

گرفته و چهار نعل به سوی نیستی می (ع)ی اطهار نام خدا و ائمه ی ما را بهو عائلهاجداد و اطفال 

محسوب گردیم و جبران مافات نماییم. و السلام  (عج)رانند، برکند تا از یاران و یاوران امام عصر

 علی من اتبع الهدی.

 درد دلی با هم وطنان

 فرماید:خداوند متعال در قرآن مجید می

ُتمْ ُمؤِمنیَن. بَقیَّةُ » نْ  38«هللا َخیٌر َلُکمْ اݙْن کُ

                                                             
 های الاهی از نظر بهائیان که مربوط به رهبران ایشان است؛ نصوص مبارکه.. نوشته33

 
 بلند و مرکز باقدرت و شوکت است.و لایق این مقام  گونه که شایسته . همان34

 
 .240: 1( 1922-1926. توقیعات مبارکه)35

 
چنین برای آشنایی بیشتر  با علت مغایرت تشکیل  . برای آشنای بیشتر  با نظم بدیع بهائی ر.ک: دور بهائی، تألیف شوقی ربانی. هم36

 پژوهی(. ی مشروعیت، )از منشورات بهائیر.ک: مسأله ویژه کتاب دور بهائی شوقی العدل توسط ایادی امر با نصوص بهائی بهبیت

 
 فرمایند: خذ الحكمة ممن أتاك بها و انظر إلى ما قال و لاتنظره إلى من قال. می( ع). امیر مؤمنان، حضرت علی37

کنی ] به خاطر عداوت با گوید نگاه کن؛ نه آن که بر گوینده نگاه دهد، بگیر و به آن چه که میحکمت و دانش را از هر کس که به تو می

 .(58گوینده، سخن حقش را نیز نشنوی.[ ، )غرر الحکم: 
 . بقیةهللا لقبی ویژه برای حضرت حجت ؟ع؟ است. به روایت زیر  توجه کنید:86(: 11. هود)38

 کنند؟از امام صادق ؟ع؟ پرسیده شد: آیا به حضرت قائم با لقب امیرالمؤمنین سلام می

طالب ؟ع؟اعطا فرموده و آن حضرت را به این نام خوانده  این  لقبی است که خداوند به حضرت علی بن ابی آن حضرت فرمودند: خیر.

 کس به این نام پیش از او نامیده نشده و پس از او نیز به جز کافر، کسی را به این نام نخوانند.   است. هیچ

 کنند؟از آن حضرت پرسیده شد: پس حضرت قائم را چگونه خطاب می

 کنند: السلام علیک یا بقیةهللا. گونه خطاب می امام صادق؟ع؟ فرمودند: مردم او را این

 .411: 1سپس امام صادق این آیه را تلاوت کردند: بقیةهللا خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کافی 



 ی خدا در زمین برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید.ماندهباقی

 فرماید:و می

ثى» نْ ْقناُكمْ ِمْن ذَكَرٍ َو أُ ا َخلَ ُكمْ  یا أیُّها الّناُس، إّن َرمَ َتعاَرفوا إنَّ أكْ َو َجَعْلناُكمْ ُشعوباً َو َقبائَِل لِ

َه َعلیٌم َخبیٌر. ِه أْتقاُكمْ .إنَّ اللَّ  39«ِعْنَداللَّ

یدیم شما را از یک مرد و زن و گردانیدیم شما را شعبه ای مردمان، به» ها و درستی که ما آفر

ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. درستی که گرامی ها تا بشناسید یکدیگر را. بهقبیله

 «ت.درستی که خدا دانای آگاه اس به

 هللا علیه و علی اولاده الطاهرین بر منبر کوفه فرمود: حضرت امیرالمؤمنین صلوات

َه َسُیْعمی َخْلَقُه ِمْنَها بُِظْلِمِهْم َو َجْورِِهْم وَ » لَِّه َو لِكنَّ اللَّ ٍةلِ  اْعَلُموا أنَّ الْأرَْض لاَتْخلو ِمْن ُحجَّ

َة إْسَراِفِهمْ َعَلى أْنُفِسِهمْ َو َلْو َخَلِت  ِه لَساَخْت ِبأْهِلَها َو َلِكنَّ اْلُحجَّ ٍةلِلَّ الْأرُْض ساَعًة واِحَدًة ِمْن ُحجَّ

یَْعرُِف الّناَس َو لایَْعرِفوَنُه كَما كاَن ُیوُسُف یَْعرُِف الّناَس َو ُهمْ َلُه ُمْنِكُروَن ُثمَّ َتلا: یا َحْسرًَة َعَلى 

 40«وا بِِه یَْسَتْهزُِؤَن.اْلِعباِد ما یَأْتیِهْم ِمْن رَسوٍل إلّا كانُ 

بدانید که زمین از حجت خداوند خالی نماند و لکن خداوند خلق را به سبب ظلم و جور و 

فرماید و اگر زمین ساعتی از حجت الاهی خالی ماند هر اسرافشان از معرفت حجت محروم می

که یوسف چنان شناسند.شناسد خلق را و خلق او را نمیآینه با اهلش فرو رود؛ ولی حجت می

یا حسرة »شناخت خلق ]=برادرانش[ را و خلق منکر او بودند. پس این آیه را تلاوت فرمود: می

: زهی حسرت بر عباد که نخواهد آمد 41«علی العباد ما یأتیهم من رسول اݙلّا کانوا به یستهزؤن.

 «نمایند.که حضرتش را مورد تمسخر قرار دهند و استهزاء بر ایشان رسولی الّا آن 

 فرماید: چنین در نهج البلاغه می و هم

لّا » ئَ ْغُموراً لِ ُهوراً َو إِّما َخائِفاً مَ ٍة إِّما ظاِهراً مَشْ ُحجَّ له بِ ٍم لِ ُهمَّ بََلى لاَتْخلو الْأْرُض ِمْن قائِ اللّ

یِّناُتُه. ِه َو بَ   42«َتبُْطَل ُحَجُج اللَّ

حجةهللا ظاهر و مشهود  که قائم بهالاهیّه، اعم از اینزمین خالی نخواهد ماند از قائمان به حجج 

 43که حجج الاهیّه باطل نشود و بینات او زائل نگردد.باشد و یا خائف و مستور؛ تا این

 ی بابی و بهائی! خصوص جامعه وطنان گرامی بهخواهران و برادران عزیز و هم

                                                             
 .12(: 49. حجرات)39

 
 .112:  51. بحارالانوار 40

 
 .30(: 36. یس)41

 
 .495. نهج البلاغه : 42

 
پژوهی مباحثی مطرح شده  از منشورات بهائی« ی مشروعیتمسأله»طور مبسوط در کتاب  مورد نظام رهبری الاهی در اسلام، به. در 43

 ی بیشتر  به آن کتاب مراجعه فرمایند. است. علاقمندان برای مطالعه

 



عقیده و عاری از نقیصه است. هر ترین دینی است که کافل ]=ضامن[ آزادی رأی و  اسلام بزرگ

کند و مخّل نظم و آسایش عمومی نیست، فردی از افراد بشر مادام که در راحت و امان زندگی می

چنین اسلام  حّر و آزاد است و سلاح اسلام اتیان دلیل ]=دلیل آوردن[ مقابل دلیل است و هم

انصاف و انسانیت به وجه اکمل  کاری و مسلم به نیکو توصیه نموده که با غیر اسلام و یا غیر

 44معامله شود.

برحسب تعلیمات پیغمبر اسلام که به وحی الاهی است، این آیات قرآن کریم معّرف دین است. 

 قوله تبارک و تعالی:

یعنی دین شما از برای شما  46«فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.»و  45«لکم دینکم ولی دین»

 خواهد کافر بماند.و دین من از برای من؛ هرکس مایل است ایمان بیاورد و هر کس می

شکایت  (ص)نام اباحصین انصاری از دو پسر خود به نزد رسول خدا وقتی یکی از صحابه به

آزاد بگذارید ها را در دین خود  ها متمایل به دین نصارا هستند، حضرت فرمودند: آن برد که آن

 48«47لااݙکراه فیݔ الّدین.»ی مبارک نازل شد و در این حین این آیه

نمایید پس ای برادران و خواهران و بستگان بهائی که ادّعای وحدت عالم انسانی و وحدت ادیان می

کشید! قدری ی انسانی میرا به رخ جامعه49«عاشروا یا قوم مع الاݘدیان کلها بالروح والریحان»و 

را با « نشیب و فراز»های خود بفرمایید و به هوش آیید و این کتاب تفحص و تعمق در کتب و نوشته

گانه  طرفی کامل، خصوصاً با در نظر گرفتن اّول تعلیم از تعالیم دوازدهرعایت جانب انصاف و بی

 ، مطالعه و بررسی کنید تا حقایق امر را دریابید.50یعنی تحّری حقیقت و ترک تقالید

 سرهنگ بازنشسته ثابت راسخ

                                                             
 ی ی نقرهسکه1000له به من خیانت کرد و ای سر گرفت. او در این معام. عبدهللا بن وضاح گوید: میان من و یک مرد یهودی معامله44

جا سوگند خورد که حقی از من ضایع نکرده است و من مطمئن بودم  متعلق به من را برای خود برداشت. او را نزد قاضی بردم و او آن

ی از اموال او به دست خورد. قاضی حرف او را پذیرفت و دعوا به سود او پایان یافت. بعد از مدتی، مقدار زیاددروغ سوگند می که به

مانده را به او برگردانم. اما با خود گفتم  ای که از او طلب داشتم را بردارم و باقیی نقرهسکه 1000من رسید. من تصمیم داشتم که 

به  ای به آن حضرت نوشتم و کسب تکلیف کردم. آن حضرت در پاسخبهتر است موضوع را با حضرت کاظم؟ع؟ در میان بگذارم. لذا نامه

من مرقوم کردند: اگر او به تو ستمی روا داشته است، تو به او ستم مکن و چیزی از اموالش بر ندار و آن چه را از او در دست توست، 

 .(289: 6به او بازگردان... . )تهذیب الاحکام 

 
 .6(: 109. کافرون)45

 
 .29(: 18. کهف)46

 
 .256(: 2بقره) . 47

 
 .630: 2ن . مجمع البیان فی تفسیر القرآ48

 
 .117ی حضرت بهاءهللا: . الواح مبارکه49

 
ی آیین حق و مرام صحیح است و البته انتقاداتی ها به تحقیق دربارهی آن دعوت انسانمایهی بهائیان که جانگانه. از تعالیم دوازده50

ر.ک: بر مدار حقیقت)از منشورات  ی بیشتر ،نیز بر چگونگی این دعوت و لوازم آن از سوی بهائیان مطرح است. برای مطالعه

 پژوهی(. بهائی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 آغاز سخن

 آغاز سخن

 

 هللا  الرحمن الرحیم بسم

حمد مقدس از ذکر و بیان مقصود عالمیان را لایق و سزاست که عالم را به انوار توحید منور »

او را منع را بر اعلی مقام عالم برافراشت. سطوت امراء « اّنه لا اله الّا هو»فرمود و رایت عظمای 

چه  ننمود و از اراده بازنداشت. رسل فرستاد و کتب نازل فرمود... و راه نمود تا کل فائز شوند به آن

که مقصود از خلقت خلق بوده تعالی فضله و تعالی کرمه العمیم و جوده العظیم. الصلوة و 

علی آله و اصحابه دائماً السلام علی سید العالم و مربی الامم اّلذی به انتهت الرسالة و النبّوة و 

 51«اݘبداً سرمداً.

                                                             
، مرحوم ثابت راسخ کتاب را با این عبارت استثنایی آغاز کرده است. در این عبارت، جناب بهاءهللا به صراحت در مورد پیامبر 293 - 292. اشراقات 51

مهم در این عبارت وجود دارد که قابل تأمل  ی رسیده است. دو نکتهگوید: ایشان کسی است که نبوت و رسالت، با ظهور ایشان به پایان اکرم؟ص؟ می

 است:

 ی انتهت استفاده شده که هیچ معنایی جز پایان یافتن برای آن متصور نیست. اول: از کلمه

 داند.   پایان یافته می (ص)دوم: نبوت و رسالت، هر دو را به وجود مقدس حضرت محمد 

(، 40(: 33که در قرآن به حضرت رسول؟ص؟ اطلاق شده است )احزاب )« خاتم النبیین»در مقام تشکیک در معنای عبارت  توضیح اول آن که بهائیان گاهی

چون نگینی در میان پیامبران هستند. هر چند که از نظر معنای  ، هم(ص)کنند که پیامبر اکرمکنند و استدلال میخاتم را به معنای نگین انگشتر ترجمه می

شده و نگین انگشتر، آخرین های پادشاهان و حکام، مهر میی انگشتر، نامهدهنده است، اما از آن جهت که در گذشته به وسیله ه معنی پایانلغوی، خاتم ب

 گویند و در واقع، معنای اخیر، معنای اصطلاحی این کلمه است.شده است، به نگین انگشتری خاتم نیز میها درج میچیزی بوده که در نامه

آخرین انبیاءهستند و نه آخرین رسولان و ممکن است  (،ص)کنند که پیامبر اکرم، گاهی ادّعا می«خاتم النبیین»توضیح دوم آن که بهائیان در تفسیر عبارت 

اعم از معنای  (معه)بعد از ایشان، رسول دیگری مبعوث شود. در مورد این مطلب نیز باید گفت که معنای نبی در لسان آیات قرآن و روایات معصومین

یابد که اطرافیان خود یا قوم و رسد. گاهی این نبی مأموریت میرسول است. نبی یعنی کسی که از عالم بالا و از جانب حضرت حق، اخباری به او می



یز و همنوعان گرامی، بهدوستان و برادران وخواهران و هم خصوص اعضای محترم حزب  وطنان عز

فکری  بابی و بهائی و ازلی و غیره! غرض از نگارش این اوراق آن است که به نفوس فهیم و روشن

بندی هراس ندارند و مقامات ظاهری و  اند و در کشف حقایق از هیچ قید وکه جویای حقیقت

دارد، آثار و مدارک و دلائل زنده و روشنی علائق دنیوی، آنان را از تحقیق و تحری حقیقت باز نمی

راهی انسان می نام رحمان سبب گم ارائه دهد که چگونه نفوس شیاد و طرار ]=دزد و سارق[، به

باشد که راهنمای آنان در قضاوت منصفانه کشانند. گردند و به چاه مذّلت و وادی ضلالت می

 گذارم.می« نشیب و فراز»برای کشف حقایق باشد و نام این کتاب را 

یر است:   موضوع این کتاب در اثبات و شرح مطالب ز

 «.پیام»نام  ای بهمقدمه

 عشریه خصوصاً باید در انتظار موعودی باشند یا خیر؟ اثنی ی آیا پیروان ادیان عموماً و شیعه

و غیرهم دلائلی بر  52نام ناقضین و ثابتین او به ی ی بابیه و بهائیه و ازلیه و شعب انشعابیهآیا جامعه

 صحت ادّعای خویش دارند یا خیر؟

جانب به عالم اسلام و جدایی خود از این مسلک سیاسی و تشکیلات  علت تنبّه و برگشت این

 منحرف آن چیست؟

ری است که در غیر آن نیست، یقین دارم شاهد مقصود چون معتقدم که در سخن حق و صدق اث

ین وجهی چهره خواهد نمود. چه! بالاترین میزان برای سنجش کلام راست همانا اندازه ی به بهتر

 تأثیر آن است.

 گـفـت پیغـمبـر نشـانی داده است

 قلب و نیکو را محک بنهاده است

 دل نـــیـــارامــد ز گـــفــتـــار دروغ

 روغــن هـیــچ نــفـــروزد فـروغآب و 

 در حــدیِث راســت آرام دل است

 53ی دام دل اســتها دانـهراســتی

های اصلی تفرق و تشتت پیروان ادیان و انشقاق و تحّزب به شهادت مورخان موثق، یکی از علت

در شرایع حضرت یزدان، عدم توجه نفوس به مرجع منصوص و اختلاف پیشوایان روحانی در 

                                                                                                                                                                                                                           
ه ایشان گوشزد کند. به چنین نبی ای، کند مطلع نماید و وظایف آنان را بی خود و در برخی موارد، تمام مردم دنیا را نسبت به اخباری که دریافت میقبیله

گویند. اما گاهی نبی، مأموریت تبلیغ ندارد و تنها موظف است که خود، به اخبار رسیده توسط وحی عمل کند. چنین فردی تنها نبی است و رسول می

 شود.رسول به او اطلاق نمی

مطرح شده است، باید گفت که عبارت فوق « فرجام فرخنده»پژوهی با عنوان  های بهائیکتاب صرف نظر از دو پاسخ حّلی فوق که مبسوط آن در سلسله

 بندد؛ چرا که رهبر ایشان به صراحت، پیامبر اکرم؟ص؟ را آخرین انبیاء و رسولان معرفی کرده است.از بهاءهللا، راه هرگونه تشکیک را بر بهائیان منصف می
نامند. البته ثابتان بر عهد و میثاق بهاءهللا را ثابتین و مخالفان عباس افندی را ناقضین میویژه  . بهائیان افراد پایبند به مرام بهائی به52

 شود.تر، به تمام بازگشتگان از قرائت رسمی بهائیت نیز اطلاق می ای بزرگناقضین در گستره

 
 . مثنوی مولوی، دفتر دوم.53

 



اصول و فروع و پیدا شدن مجتهدان و آراء متضاد اجتهادی و اختلاف علما در فتاوای مذهبی 

ی سیاست و منطق یا قیاس باطل در دینی به وجود آمد و ملعبهاست. به محض آن که اجتهاد بی

دزدان گردید، آن دیانت مختل و مختلف شد و هر کس به زعم و ظّن خود، آیات الاهی و احکام 

را مورد تأویل و تفسیر قرار داد. برای آن که این مطلب کاملاً روشن شود، چند شاهد از ربّانی 

 شود.تاریخ ادیان ذکر می

ی بزرگ منقسم شدند و شروع به دو فرقه (ع)امت یهود بعد از صعود حضرت سلیمان شاهد اول:

اسراییل به وجود آوردند که به مقاتله و محاربه با یکدیگر نمودند. در این هنگام دو مرکز برای قوم 

ی ]=پایتخت[ یکی قدس شریف و پایتخت ملوک آل داود و دیگری شهر سامره یا شومرون عاصمه

 سلطنت آل افراییم بود.

یاربعام پسر بناط پادشاه ده سبط از اسباط یهود در سامره مذبحی ]=قربانگاهی[ بنا نهاد و دو 

ی این را از توجه به قدس شریف منع کرد. نتیجه زرین بر آن مذبح گماشت و قوم خود ی گوساله

اشغالگر را به عذاب الاهی  اختلاف بت پرستی و ضعف و انحلال قدرت یهود شد و قوم رژیم

گرفتار کرد و مذاهبی از قبیل قرایین و ربایین در دیانت حضرت موسی به وجود آورد که هنوز هم 

 54باقی و موجودند.

نیز اختلاف عجیب مذهبی رخ داده که شرح و تفصیل آن )ع(حدر دیانت حضرت مسی شاهد دوم:

ی اصلیه از قبیل ارتودکس، کاتولیک، ی معتبرهطور اختصار مذاهب عدیده موجب اطناب است و به

ی فرعیه که الیوم جمعاً قریب چهارصد فرقه است در این دیانت به وجود پروتستان و شعب کثیره

اختلافات و منازعات که علاوه بر مناقشات لفظیه، موجب حروب شدیده آمده است. علت اصلی این 

ی های دشوار[ شده و سیل خون از هر سو جاری ساخته، آراء اجتهادیه و عقائد متضاده]=جنگ

 پیشوایان و بزرگان در امور اعتقادیه بوده است.

شدید  ، اختلافبین امت اسلام بر سر خلافت( ع)بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت شاهد سوم:

های خونین واقع شد و بالمآل]=عاقبت امر[ مذاهب متعدده مانند تسنن و حاصل شد و جنگ

یه و امثال آن و مذاهب کثیره زیدیه و اسماعیلیه و شیعه امامیه اثنی ی فرعیه در دیانت عشر

آراء اش  نتیجه این اختلافات مذهبی در جمیع ادیان الاهی که سرچشمه 55اسلام حادث گردید.

های آنان و مجتهدین و اختلاف پیشوایان دین است، ریختن خون مردمان و ویران ساختن خانه

یخ ادیان فی الحقیقه  غارت و اسارت و در به دری جمع کثیری از پیر و جوان بوده، به قسمی که تار

ن آن نام دین و مذهب ثبت گشته که انسان از خواند با خون پیروانشان نوشته شده و فجایعی به

 شود.خون می مشمئز و منزجر و محزون و دل

                                                             
 .514: 1چنین مطلبی موجود نیست. ر:ک: التحریر و التنویر  . این مطلب در منابع اهل سنت موجود است و در منابع شیعی،54

 
ی فقید، به علت زیست طولانی در میان بهائیان و باورمند بودن به بهائیت، تحت ی مصحح ذکر شد، نویسنده. آن چنان که در مقدمه55

لحاظ قرائت ناصواب عالمان از دیانت  تأثیر برخی تعالیم غلط بهائی قرار گرفته است. روشن است که شکل گیری مکتب تشیع، نه به

های فرعی ی فرقهاسلام، بلکه به جهت پیروی از معلمان واقعی دین یعنی اهل بیت عصمت علیهم السلام شکل گرفته است و در زمره

بهاءهللا در کتاب رسد در این جا مرحوم ثابت راسخ همچنان تحت تأثیر تعالیم بهائی به ویژه جناب گیرد. به نظر میاسلامی قرار نمی

 ایقان در حمله به علمای دین است و ادعای ذکر شده، با تاریخ تشیع همخوانی ندارد.

 



متولد گردید و پس از طی  56هجری قمری شخصی بنام شیخ احمد احسایی 1157که در سال چنان

ی شیخیه را به وجود آورد و اصول دین را نیز منحصر در چهار رکن مدارج و مراتب علمی فرقه

و رکن رابع ]= « معرفت شخص کامل معرفةهللا، معرفةالنبی، معرفةالامام،»دانسته است: 

ی معرفت ارکان سائره ]= سه رکن اول[ دانسته است؛ توجه به او معرفت شخص کامل[ را وسیله

شمرند که همیشه در غیبت امام، باب و نایب حقیقی او در دانند و لازم میرا توجه به حق می

لی اختلاف شدید مذهبی ایجاد میان مردم ظاهر و مشهود باشد. شیخ احمد با نوشتن کتب و رسائ

 57وفات کرد. 1242نمود و در سال 

پس از وی سید کاظم رشتی وصی وی گردید و زمام امور را به کف گرفت و ضمن نشر آثار شیخ احمد 

ی شیخیه اختلاف شدید وفات کرد. بعد از وفات وی بین فرقه 1259احسایی و عروج مراتب، در سال 

حاج محمدکریم خان کرمانی شدند. گروهی طرفدار ملاحسن گوهر شده به وجود آمد. گروهی طرفدار 

 محمد باب گرویدند. و گروهی به سید علی

ی یک هزار و دویست بیگم، روز اّول محرم سنه محمد باب فرزند سید محمدرضا و فاطمه سید علی

شیراز متولد هزار و هشتصد و نوزده میلادی در  ی یکو سی و پنج قمری مطابق بیستم اکتبر سنه

 58گردید.

مطابق بیست و سیم ماه  59هزار و دویست و شصت قمری ی یکدر شب پنجم جمادی الاولی سنه

ی یک هزار و هشتصد و چهل و چهار میلادی سه ساعت و پانزده دقیقه از شب گذشته در مه سنه

سال بعد به  61دعوی بابیت را ابراز کرد. 60ایسن بیست و پنج سالگی نزد جناب ملاحسین بشرویه

، ضمن طواف و آداب حج از راه بوشهر به شیراز عودت و در 62ی معظمه عزیمت نمودهمکه

                                                             
)از منشورات « بشارت موهوم»و « ستیزان مهدی»، «پیدایش» ی بیشتر  در مورد شیخ احمد احسایی، ر.ک:. برای مطالعه56

 پژوهی(. بهائی

 
ای را بعضی از مریدان خورد و احتمالاً چنین مسألهم ایمان به رکن رابع ایمان به چشم نمیی آثار شیخ احمد احسایی لزو. در مجموعه57

اند. اصل اختلاف ایجادشده در میان پیروان مکتب تشیع در آرای شیخ احمد اند و به او نسبت دادهاو پس از مرگش مطرح ساخته

عتراض شدید برخی مجتهدان طراز اول شیعه مانند ملا محمدتقی احسایی، مربوط به نظرات او در مورد معاد جسمانی است که با ا

 برغانی قزوینی مواجه شده است.

 
 .134. حضرت باب: 58

 
 کنند.. ازلیان و بهائیان این شب را مبدأ تاریخ خود معرفی می59

 
ی هجده خراسان و نخستین فرد از حلقه. او رهبر بابیان (ع). نخستین ایمان آورنده به بابیت سیدباب و نیابت او از جانب حضرت حجت60

و « اول من آمن»ی طبرسی کشته شد. بهائیان او را بود و سرانجام در ماجرای جنگ قلعه« حروف حی»ی پیروان باب موسوم به نفره

 پژوهی(. ستیزان )از منشورات بهائی ی بیشتر  در مورد او، ر.ک: مهدینامند. برای مطالعهنیز می« باب الباب»

 
 .185حضرت باب:  .61

 
. بررسی دقیق در تاریخ عزیمت و بازگشت باب در تواریخ بهائی این شائبه را ایجاد کرده است که باب بر اساس قرائن تاریخی نمی62

ی های بهائی رفته باشد. برخی معتقدند که اصولاً این سفر، ساخته و پرداختهشده در تاریخ توانسته است به این سفر با کیفیت نقل

 ورخین بهائی به منظور تطبیق دادن اّدعای باب با یکی از امور قطعی در ظهور موعود اسلام )ظهور در کنارکعبه( است.م

 



پس از چندی به اصفهان آمد. در اصفهان علما  63مسجد وکیل ردّ دعوی بابیت و مهدویت کرد.

 قیام کردند و اعتراض نمودند. لذا او را از اصفهان به تبریز فرستادند.

ای محبوس  جا در قلعه کرده علما اعتراض نموده به ماکو فرستادند و در آندر تبریز چندی اقامت 

جا هم محبوس بود و سرانجام او را از چهریق به  نمودند. بعد از ماکو به چهریق فرستادند و در آن

هجری قمری  1266شعبان  28جا پس از دعوی قائمیت و ربوبیّت در روز  تبریز آوردند. در آن

میلادی، اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر  1850جولای  9مطابق 

 64در تبریز تیرباران شد.

( ع)العسکری الحسن چون در جمیع کتب و آثار الاهی از آدم الی خاتم خبر از ظهور حضرت حجةبن

ظهور نام  سازان با سفسطه و مغلطه نفوس مستعده را منحرف نموده به را داده بودند، دین

به کشتن دادند. دوران بابیه کتاب شریعت نبود و کتاب بیان در ماکو  (عج)العسکری الحسن حجةبن

جان شیرین خود را نثار نموده  (عج)العسکری الحسن نازل شد و جمیع بابیه به عشق حضرت حجةبن

 65شمع آجین شدند و سوختند و ساختند.

کسی که »فرمود:  (ص) ت کرده که رسول خداروای( ع)دوستان عزیز! حضرت امام صادق از پدرانش

 (ص)و اخبار در فرمایشات پیغمبر 66«قائم را که از اولاد من است انکار نماید مرا انکار نموده است

، علی بن حسین آورده که چهل «کشف الغمة»در خصوص حضرت حجت بسیار است؛ من جمله در 

ها را جمع نموده و این کتاب  حدیث در ذکر مهدی است که حافظ ابونعیم از احمدبن عبدهللا آن

 67گنجایش آن را ندارد. طالبان رجوع به او و بحار الانوار نمایند.

در خصوص حضرت قائم فرموده است، در کتاب شیخ (ع)منیناز جمله اخباری که حضرت امیرالمؤ

رسد به حضرت رضا و او از پدرانش و او از حضرت امیر روایت کرده که آن صدوق از همدانی تا می

 فرمود: ( ع)حضرت به امام حسین

                                                             
. هنگامی که هیجان عمومی در شیراز به دلیل ادّعای باب بالا گرفت، حاکم شیراز باب را احضار کرد و بر صورت او سیلی نواخت. 63

ود توبه کرد و بر فراز منبر رفت و اعلام کرد که هیچ اّدعایی ندارد. او حتی در بالای منبر گفت: لعنت باب بلافاصله از تمام ادّعاهای خ

خدا بر کسی که مرا وکیل امام غایب بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبّوت حضرت 

انبیای الاهی بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیر المؤمنین و سایر ائمّه رسول؟ص؟ بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا منکر

 دیجیتال. ی نسخه 132ی اطهار ؟عهم؟بداند. تلخیص تاریخ نبیل: 

 
 .575 - 574. حضرت باب: 64

 
سازی برای ظهور حضرت  زمینههای بابیان با قشون قاجار، در سر هوای . واقعیت آن است که بسیاری از شرکت کنندگان در جنگ65

دانستند. اینان حتی پس از ی فیض میان مردم و امام دوازدهم میعنوان رکن رابع ایمان و واسطه پروراندند و باب را بهحجت می

جناب  کردند. مثلاً ماجرای بدشت و اعلام نسخ اسلام توسط گروهی از بابیان، زیر بار نسخ اسلام نرفتند و به آداب اسلامی عمل می

( 50خواند و دستور به برقراری نماز جماعت داده بود )تاریخ میمیه: ی طبرسی نماز میقدوس که در بدشت، نیز حضور داشت، در قلعه

ای نیز که اولین ایمان آورنده به بابیت باب بود، تا آخرین روز  ای که در ادّعای جدید باب، کاملاً ممنوع بود. ملاحسین بشرویهمسأله

 ی نسخه 110اش که حدود هفت ماه پس از ماجرای بدشت بود، به ادای واجبات و به جا آوردن نماز اشتغال داشت. )قرن بدیع:زندگی

 دیجیتال( .

 
 َمْن أْنكََر اْلقائِمَ ِمْن ُوْلِدی َفَقْد أْنكَرَنِی. (ص): َقاَل رَُسوُل اللَِّه 412: 2الدین  . کمال66

 
 در کتاب بحارالانوار نقل کرده است.( ع)در مورد حضرت قائم  (ص)از رسول اکرم  روایت 40. علامه مجلسی بیش از 67

 



عدل است... و لیکن قیام او  ی دهنده یا حسین، نهمین از اولاد تو قائم به حق است و بسط»

شود مگر بعد از غیبتی و حیرتی خواهد بود که در آن غیبت، در دین و اعتقاد ثابت نمی

 68«های ایشان ثابت شده است.مخلصین و ارباب یقین که ایمان در دل

البلاغه مطالبی است که حاصل مضمون آن، این است:  در نهج( ع)در فرمایشات حضرت امیر

های ضلالت و ترک کردن طرق هدایت از هم پیشی یمین و یسار از جهت رفتن در راهدشمنان از 

داشت دارید و دیرتر شمارید آمدن  گرفتند. تعجیل بکنید به سوی چیزی که شدنی است و به او چشم

کننده که اگر آن چیز را درک نمایند )یعنی  چیزی را که بعد از این خواهد آمد بسیار هستند تعجیل

کردیم و آن حضرت به طریق صالحان رفتار دارند که کاش او را درک نمیائم را( دوست میحضرت ق

طوری که مردم  شود بهزند. آن طلعت از خلایق مستور میخواهد نمود، اوضاع مخالفان را برهم می

 69جو نمایند. فرمایش حضرت طولانی است طالبان رجوع به نهج البلاغه نمایند. و او را جست

های خدا در میان  ماییم حجت»روایت شده که فرمود: ( ع)الدین از حضرت صادق الدر اکم

ی استواری که خدا دستور به تمسک جستن به آن فرموده ی تقوا و رشتهخلق او و کلمه

 70«است.

چنین در روایت است که منظور از ریسمان الاهی که مؤمنان مأمور به چنگ زدن به آن هستند  هم

هللا   و اعتصموا بحبل»ی ی مبارکهدر تفسیر آیه( ع)باشند. امام صادقمی ی هدی؟عهم؟ائمه

 71«منظور از حبل الاهی ما اهل بیت هستیم.»فرمودند: « جمیعاً 

                                                             
ُه قاَل لِْلُحَسیْنِ 304: 1الدین  . کمال68 الّتاِسُع ِمْن ُوْلِدَك یا ُحَسیُْن ُهَو اْلقائُِم بِاْلَحقَّ   (:عهم): َعِن الرِّضا َعْن آبَائِِه َعْن أِمیرِ اْلُمْؤِمنیَن أنَّ

یِن اْلباِسُط لِْلَعْدِل. قاَل اْلُحَسیُْن؟ع؟: َفُقْلُت یا أِمیرَاْلُمْؤِمنیَن َو إنَّ ذلَِك َلكائٌِن؟ َفقا ِة َو ی بََعَث ُمحَ الَّذِ وَ : إی (ع)لاْلُمْظِهُر ِللّدِ ُبوَّ مَّداً ِبالنُّ

یَِّة َو َلِكْن بَْعَد َغیْبٍَة َو َحیْرٍَة لاَتْثبُُت فیها َعَلى ِدینِِه إلَّا اْلُمْخِلُصوَن اْلُمبَ اْصَطفاُه عَ  ِح الْ  اِشُرونَ َلى َجِمیِع اْلبَِر ِذیَن أَخَذ اللَّ ِلرَْو ُه ِمیثاَقُهمْ یَِقیِن الَّ

حٍ   ِمْنُه. ِبَولایَتِنا َو كََتَب فیݔ ُقُلوِبِهُم الْإیماَن َو أیََّدُهمْ ِبرُو

 
ُء بِه ٌن ُمرْصٌَد َو لاَتْسَتبِْطُئوا ما یَِجی. َو أَخُذوا یَمیناً َو ِشمالاً َظْعناً فیݔ َمسالِِك اْلَغیَّ َو َترْكاً ِلَمذاِهِب الرُّْشِد َفلا َتْسَتْعِجُلوا ما ُهَو كائِ 69

[ دُ كُ اُن ُورُوِد َهذا إبّ  ْدرِكُْه َو ما أْقرََب اْلیَْومَ ِمْن َتباشیرِ َغٍد یا َقْومِ اْلَغُد َفكَمْ ِمْن ُمْسَتْعِجٍل ِبما إْن أْدرَكَُه َودَّ أنَُّه َلمْ یُ  ُنّوٍ ِمْن لَّ َمْوُعوٍد َو ]دُُنوٌّ

َو ُیْعتِقَ فیها رِّقاً َو  فیها رِبْقاً  یَُحلَّ لِ  لِحینَ َطْلَعِة َما لاَتْعرُِفوَن ألَا َو إنَّ َمْن أْدرَكَها ِمّنا یَْسرِی ِفیها بِِسراٍج ُمنیٍر َو یَْحُذو فیها َعَلى ِمثاِل الّصا

ْلَقیِْن النَّْصَل ُتْجَلى اْوٌم َشْحَذ قَ  فیها ْشَحَذنَّ یَْصَدَع َشْعباً َو یَْشَعَب صَْدعاً فیݔ ُسْترٍَة َعِن الّناِس لاُیبِْصُر اْلقائُِف أَثرَُه َو َلْو تابََع َنَظرَُه ُثمَّ َلیُ 

ْنزیِل أبَْصاُر  ح. )نهج البلاغه،ِبالتَّ ْفسیرِ فیݔ َمساِمِعِهْم َو یُْغبَُقوَن كَأَس اْلِحكَْمِة بَْعَد الصَّبُو  (.150ی خطبه ُهمْ َو ُیرَْمى بِالتَّ

چه كه باید باشد شتاب  آن ی راهى پیمودند، و راه روشن هدایت را گذاشتند. پس درباره هاى چپ و راست رفتند و راه ضلالت و گم به راه

كند اّما وقتى به آن رسید دوست دارد چه را كه در آینده باید بیاید دیر مشمارید. چه بسا كسى براى رسیدن به چیزى شتاب مى آننكنید و 

هاى داده تحّقق وعده ی آن آشكار شد. اى مردم! اینك ما در آستانه ی دید.  نزدیك است امروز ما به فردایى كه سپیدهكه اى كاش آن را نمى

 آمیز است، قرار داریم. كى طلوع آن چیزهایى كه بر شما پوشیده و ابهامشده و نزدی

نهد و بر همان سیره و روش هاى آینده را دریابد، با چراغى روشنگر در آن گام مى[ كه فتنه(عج)بدانید آن كس از ما ]حضرت مهدى

راه و ستمگر را پراكنده و  هاى گماى اسیر را آزاد سازد، جمعیّتهها را بگشاید، بردگان و مّلتكند تا گرهرفتار مى (ع)و امامان (ص)پیامبر 

شناسان،  چنان كه اثر برد؛ آنهاى طولانى در پنهانى از مردم به سر مىسال (عج)كند. حضرت مهدى آورى مى جویان پراكنده را جمع حق

گردند و ها آماده مىپس گروهى براى درهم كوبیدن فتنهها تلاش فراوان كنند. سشناسند؛ گر چه در یافتن اثر و نشانهاثر قدمش را نمى

هاشان تفسیر قرآن طنین افكند و در صبحگاهان و هاشان با قرآن روشنایى گیرد و در گوشخورند؛ دیدهچونان شمشیرها صیقل مى

 كشند. هاى حكمت سر مى شامگاهان جام

ی تشیع توسط آن بزرگوار در آن دوران است؛ ی جامعهو اداره (عج)این سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟ ناظر به دوران غیبت امام عصر 

 شوند.افتند و از مسیر هدایت خارج میراهی می دورانی پر رنج و محنت که بسیاری در آن به وادی ضلالت و گم
نحن كلمة التقوى و العروة هللا  فی خلقه و خلفاؤه فی عباده و أمناؤه على سره و  نحن حجج: ( ع): قال الرضا202: 1الدین  . کمال70

هللا  السماوات و الأرض أن تزولا و بنا ینزل الغیث و ینشر الرحمة و لاتخلو  هللا  و أعلامه فیݔ بریته بنا یمسك الوثقى و نحن شهداء

 .الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف و لو خلت یوما بغیر حجة لماجت بأهلها كما یموج البحر بأهله

 



 نگاه کرد و فرمود:( ع)به امام حسین ( ع)وابل روایت کرده که امیرالمؤمنین ابی

او را سید نامیده به زودی خداوند بیرون می (ص)که پیغمبر مااین پسر من سیّد است، چنان» 

کند در وقت غفلت مردم و آورد از صلب او مردی را که نام او نام پیغمبر است؛ خروج می

شوند و آن مردی ها شاد میاضمحلال حق و اظهار باطل و به سبب خروجش اهل آسمان

ران راستش خالی است. ران؛ در  شکم و عریض بینی، کلفت بلند، نازک است گشاده رو، جبین

 72«که با ظلم پر شده است.کند؛ چنانثنایای او گشاده است. زمین را با عدل پر می پنج دندان

پس مأموریم که توسل به آن انوار مقدس بجوییم و در نشر اخبار و آثار آن ذوات مقدس خصوصاً 

حق، ضمن شنیدن ندا،  عصر؟عج؟ اهتمام تام داشته باشیم. با شنیدن این احادیث و عشق بهولی

یم که:  پروانه وار بشتابیم و در آتش شوق و عشق بسوز

 عـشــاق اگر لــقای تو را آرزو کــنند

 باید ز خون خویشتن اّول وضو کنند

 (عج)بشارات ادیان بشری و الاهی به حضرت مهدی

عودی باشند یا عشریه خصوصاً باید در انتظار مو الف( آیا پیروان ادیان عموماً و اهل شیعه اثنی

 خیر؟

ی اهل ادیان و ملل و مذاهب متفرقه از گفتار و غیره در خصوص در خصوص عبارات وارده

که فاضل بروجردی در نورالانوار اند، چنانکه خبر از ظهور آن حضرت داده (عج)حضرت حجت

مذهب و مرقوم داشته که از برای آن حضرت اسامی مختلفه ذکر شده است، در هر دین و ملت و 

 هر زبان.

های کفار و مسلمین و اهل کتاب، صحف و تورات و انجیل و زبور و قرآن و هر یک از انبیاء و کتاب

که جمعی از علما تصریح به او اند؛ چنان اولیاء و ارباب علوم مختلفه او را به اسمی خوانده

 یره.اند مثل قائم و مهدی و منتظر و صاحب الامر و حجت و برهان و غفرموده

و در « ماشیع»و « مواوقیل»و در تورات « قائم»و در زبور « صاحب»نامش ( ع)در صحف ابراهیم

و در کتاب « سروش ایزد»و در کتاب زردشت « مسیح الزمان»و در کتاب فرنگیان « مهمید»انجیل 

« کلمةالحق»و در بعضی صحف آسمانی « خسرو»و در کتاب بعضی از نصاری « شاطیل»آرماطس 

 است.

شناسان[ و رمالین و اهل کشف و ریاضات و  هر صاحب علمی از منجمین و حفارین ]=باستان

ین از کفره و مسلمین ذکری از آن حضرت کرده اند و خبر به آمدن او اهل کتاب از متقدمین و متأخر

ا این نگارم تها را در این عنصر به عرض برادران دینی می اند؛ یا به اقوال مختلفه بعضی از آن داده

                                                                                                                                                                                                                           
فیݔ َقْولِِه َو اْعَتِصُموا ِبَحبِْل : َعْن َجْعَفرِ بِْن ُمَحمٍَّد ؟عهما؟ فیݔ َقْولِِه ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ یَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعیِم قاَل: َنْحُن النَِّعیُم َو 52 . بحارالانوار :71

ِه َجِمیعاً  قاَل: َنْحُن اْلَحبُْل.  اللَّ

 
َر أِمیُر اْلُمْؤِمنیَن َعِلیٌّ إَلى اْلُحَسیِْن؟عهما؟ َفقاَل: إنَّ ابْنی َهذا َسیٌِّد كَما َسّماُه رَُسوُل اللَِّه َعْن أبِی َوابٍل قاَل َنَظ : 189. غیبت شیخ طوسی: 72

ُج عَ  ُج اللَُّه ِمْن ُصْلبِِه َرُجلًا ِباْسِم َنبیُِّكْم یُْشبُِهُه فیݔ اْلَخْلِق َو اْلُخُلِق یَْخُر ْلَجْورِ ماَتٍة لِْلَحقِّ َو إْظهاٍر لِ  الّناِس َو إَلٍة ِمنَ لَى ِحیِن َغفْ ؟ص؟ َسیِّداً َو َسیُْخِر

یَُل اْلَفِخَذیْنِ ِف ضَْخُم الْ ى الْأَنْ ْلَجبیِن أْقنَ َو اللَِّه َلْو لَمْ یَْخُرْج َلُضرِبَْت ُعُنُقُه یَْفَرُح ِبُخرُوِجِه أهُْل الّسماَواِت َو ُسكّاُنها َو ُهَو َرُجٌل أْجلَى ا ِخِذِه لِفَ  بَْطِن أَْز

 الُیْمَنى شاَمٌة أْفَلُج الّثنایا یَْملأُ الْأرَْض َعْدلًا كَما ُملَِئْت ُظْلماً َو َجْوراً.

 به همین شکل نقل کرده است. 98 ی ی کوثر در صفحهاین روایت را باب، در تفسیر سوره



ها شود که گوش به مزخرفات بعضی از  که معتقد به امام خود شوند و کاملاً اسباب امیدواری آن

 73لامذهبان و منحرفان ندهند و باب ولایت را مسدود ندانند و فیض الاهی را مقطوع نشمرند.

گوید در ایام مدت عمر دنیا  -که از کتب اعظم کفره هند است -از آن جمله صاحب کتاب یاتکل 

شود سیصد و هشتاد و چهار هزار سال. چون دوره تمام که: دنیا چهار طور است... مجموع او می

شود بعد از کهنگی، دنیا تازه گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود و از فرزندان در پیشوای جهان... و 

 ند.او را معجزه بسیار است و تمام روی زمین را بگیرد و هر بتی که در جهان باشد بشک

گوید که: دولت و دنیا و  -هند پیغمبر و صاحب کتاب است ی که به اعتقاد کفره-شامکرین نیز 

نام حضرت « کشن»بزرگوار تمام شود و « کشن»حکومت او به فرزند سید خلایق دو جهان 

 «.یکی شود»است و فرشتگان در اطاعت او باشند و تمام عالم را بگیرد و دین (ص)رسول

و به اعتقاد او آدمی مثل  -که یکی از صاحبان مذهب کفره هند است -تاسک از آن جمله است 

شود به پادشاهی در آخرالزمان که گوید که دنیا تمام میشود. میگیاه روییده و خشک می

ها ها و زمیناست و از آسمان (ص)پیشوای ملائکه و آدمیان باشد و از فرزندان پیغمبر آخرالزمان

 خبر دهد.

که گفته است: در آخر دنیا کسی بیاید که خدا را « وشن جوک»له است صاحب کتاب و از آن جم

که خدا باشد و « جاتن»دوست دارد و نام او فرخنده و خجسته باشد؛ خلق را زنده کند به حکم 

ها اختراع کرده باشند و حق خدای را پایمال کرده باشند، همه را بسوزاند و عالم کسانی که در دین

 و چهار هزار سال دولت اوست. را نو کند

رسد ]= به که از کتب براهمه است گوید: بعد از آن که مسلمانی به هم« دادنک»و از آن جمله 

عمل و  پایان رسد[ در آخر الزمان و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان بی

برطرف شود و دنیا مملو شود  دیانتی امینان و حسد حاسدان تعدی حاکمان و ریای زاهدان و بی

رحم و ظالم شوند و  از ظلم و ستم و اسلام برطرف شود و به جز نام از او نماند. پادشاهان بی

انصاف شوند و در خرابی یکدیگر کوشند و عالم را کفر و ضلالت بگیرد. دست حق به در  رعیت بی

و مغرب عالم را بگیرد و  ظهور کند و مشرق -باشد (ص)که محمد-« مماطا»آید و جانشین آخر 

 مردم را هدایت کند و غیر حق و راستی از کسی قبول نکند.

احوالات پادشاهان و انبیاء را بیان  -است« اسرار العجم»که از –و از آن جمله است کتاب جاماسب 

 گوید که از فرزندان دخترکند و بعد از آن میرسد به آخرالزمان، به تفصیل بیان میکند تا میمی

که جانشین « یزدان»پیغمبر عرب که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد، کسی پادشاه شود به حکم 

آخر آن پیغمبر باشد و دولت او تا قیامت متصل باشد و بعد از پادشاهی او تمام شود دنیا و نام 

 -باشدالقدس  که روح-« بخش روان»مذهب او برهان قاطع باشد و حاضر شوند ملائکه در نزد او و 

 .« و زنده گرداند خلق را... 

و او به معنی  شوداند که ماشیع در آخرالزمان پیدا میو از آن جمله است قول یهود که قائل شده

اند به وجود آن اسراییل همه تصریح کرده مهدی  بزرگ است که پادشاه پادشاهان باشد و انبیای بنی

 در آخرالزمان که گنجایش رقم ندارد.( ع)حضرت

                                                             
فرق و ادیان مختلف در مورد موعود، به کتب  تر در اسناد اعتقادتوانند برای اطلاع بیشتر  و بررسی دقیق. خوانندگان محترم می73

تألیف دکتر « فرجام شناسی حیات ادیان»ی دکتر محمد صادقی و نوشته« بشارت عهدین»بررسی تطبیقی موعود در میان ادیان، مانند 

 مراجعه کنند. ۲، باب ۱تاجری نسب، جلد 

 



« ماهدی»گوید نصارا در بعضی اناجیل اربعه مثل مکاشفات یوحنا و کلمات متی و غیره می و

ولیکن در  (عج)اند به وجود حضرت مهدی کند و عالم را خواهد گرفت و اهل تسنن قائلظهور می

شخص او اختلاف دارند. با این بشارات و احادیث و روایات لاحد و لاتحصی در عظمت ظهور و 

راهی و بدبختی آنان و بستگان و اطفال  انداخته، سبب گم حضرت جمعی را به اشتباهاصحاب آن 

 معصومشان شدند.

 علت بازگشتن من از بهائیت

ی زندگانی آدمی فکر و سیر کردم غیر این چه در مورد حقیقت وجود انسانی و حاصل مزرعه آن

طلبان پوشیده  دانشمندان و شرافتتحول و مقام ارزشی برای او قائل نیستم و آن این است که بر 

ی دانایی نیست که معنی حیات انسان به توانایی  است. لذت توانایی  به دانایی است. فایده

ی عدالت و نیکوکاری است. شاهد وجود عدالت حفظ حقوق مردم و دادخواهی است. رعایت پیشه

ی طریقت خداپرستی و ی شرافت و آقایی شرافت و آقایی است. ثمرهانجام این عمل نشانه

ی خداپرستی و دینداری احراز مقام انسان واقعی است. خاصیت این مقام دینداری است. نتیجه

 نیل به سعادت ابد و حیات جاودانی است. پس ای خدای من و خدای همه!

 کــنیــمکــنیــم بـرای تو میما هــرچــه می

 کنیمجان را به کف نهاده فدای تو می

 به جنگ و نبردیم روز و شب با دیو و دد

 کــنــیـممــا ایــن نــبـرد را به هــوای تــو می

هاست با خرافات و ها و قرنکسانی که از بچگی گوششان به حقایق و حق آشنا نشده و سال

شوند؛ آشفته می خورند و براند، اگر ناگاه حقایقی بشنوند تکان میاباطیل مأنوس و مألوف گشته

 دانند.حق آشنا نیستند و اباطیل را حق میزیرا که به 

 بــاز گـردیـدنـد ازیـن بحــر عـجـیــب

 74لب هم مبتدی هم منتهی خشک

جویان از  کنیم. حقآموزیم و نوع بشر را به راه حق دعوت میگوییم و حقایق میما حق می

زیانکاران خود را بدبخت کاران از شنیدن حق دلتنگ. بدیهی است که  شنیدن حق خوشنودند و زیان

رسد و نه از سازند و حق پژوهان خویشتن را خوشبخت و رستگار. ما را نه از کفر زیانی میمی

 پرستش و ایمان سود. 

َتدى» ِن اهْ مْ بَِوكیٍل. َفمَ یْكُ ا َعلَ ما یَِضلُّ َعَلیْها َو ما أَن ْفِسِه َو َمْن ضَلَّ َفإنَّ نَ َتدی لِ ما یَهْ  75«َفإِنَّ

 76آن ِدَرود عاقبت کار که کشت.هر کسی 
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 دار شما نیستم.افتاده است و من عهده
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 فرماید: و می

ها منت می که خداوند بر آن شوند در صورتیگذارند که وارد اسلام میبعضی بر ما منت می

 ها را هدایت کرده است.  گذارد که آن

ُه یَُمنُّ » ُكمْ بَِل اللَّ یَْك أْن أْسَلُموا ُقْل: لاَتُمنُّوا َعَلیَّ إْسلامَ وَن َعلَ لْإیماِن یَُمنُّ یُْكمْ أْن هداُكمْ لِ َعلَ

ُتمْ صاِدقیَن. نْ  77«إْن كُ

شود که خودش را بشناسد؛ یعنی بداند از کجا زاد وقتی راحت می دوستان عزیز، این بشر خاک

 او در این سرای دو ]= دو سرا[ در چیست؟ ی رود و وظیفهآمده به کجا می

تا دوباره به اصل خود برنگردد، آرام نخواهد  شود وهر چیزی که از اصل خود دور افتاد ناراحت می

همتا[دو قسم است. یک قسم برگشتن قهری است و چون ]=بیگرفت. برگشتن ما به سوی بی

یند: غیراختیاری که آن را مرگ می این برگشتن قطعی است و  78«اݙنا هلل و اݙنا اݙلیه راجعون»گو

 تصریح شده است. قابل انکار نیست در تورات و انجیل و قرآن هم به آن

عیسی از نزد پدر آمده باز به »گوید: می 28، سیمان16و باب  3، سیمان 13در انجییل یوحنا، باب 

و « رودآن کس که از آسمان آمده باز به آسمان می»گوید: ؛ در اناجیل چند جا می«رودنزد پدر می

ی چیزها از یک خداست که همهما را »گوید: می 6، سیمان 8ی اّول به اهل قرنتس، باب در نامه

 «اوست و بازگشت ما به سوی اوست.

ح است:   در قرآن مجید هم همه جا مصّر

ِه َمْرِجُعُكمْ َجمیعاً » ُهمْ إلى»، 80«ُثمَّ إَلیݔَّ َمْرِجُعكُم»، 79«إلَى اللَّ ِهمْ راِجُعون أنَّ  81«.َربِّ

 82«موتوا قبل اݙن تموتوا»یند: گو قسم دیگر برگشتنی است اختیاری و آن را مردن پیش از مرگ می

ای  گردد. این برگشتن که دنیوی است نمونهی ترک رذائل و کسب فضایل میسر میکه به وسیله

 سازد.است از برگشتن اخروی که انسان را واقف به اسرار و لذات وصل حقیقی می

و « مرضیه»گویم که این برگشتن هم بر دو قسم است: اّما راجع به برگشتن غیراختیاری می

آلایش به سوی خدا برگردیم، رجعت ما مرضیه خواهد بود؛ یعنی  اگر پاکیزه و بی«. مرضیه غیر»

هم خدا از ما خوشنود است و هم ما از رجعت خود مسرور و خوشحالیم و سعادت ابدی قرین حال 

یه است؛ ماست. اّما اگر ناپاک و آلوده به کثافات و نجاسات معاصی برگردیم، رجعت ما غیر مرض

یعنی هم خدا از ما ناخوشنود است و هم خود ما از رجعت خود متنفر و شرمساریم که در آن حال 
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چه رفتار  شود ما برگردیم تا برخلاف آنگوییم: آیا کسی هست ما را شفاعت کند یا میبا خود می

 ایم رفتار نماییم؟  کرده

نا أْو نُ » نا ِمْن ُشَفعاءَ َفیَْشَفُعوا لَ ْل لَ ُل َقْد َخِسُروا أْنُفَسُهمْ َو َفهَ ا َنْعمَ رَدُّ َفَنْعَمَل َغیَْر الَّذی ُكنَّ

ُهمْ ما كاُنوا یَْفَتُرون ُة اْرِجعیݔ إِلى»و آیات  83«ضَلَّ َعنْ ئِنَّ ْفُس اْلُمْطمَ یَُّتها النَّ َربِِّك راضیًَة  یا أَ

تیݔ   84«َمْرضیًَّة َفادُْخلیݔ فیݔ ِعبادی َو ادُْخلیݔ َجنَّ

 

به این رجعت مطهره است که ما پاک به سوی خدا برگردیم. چه پس از آلوده شدن به امر 

 85شقاوت و بدفرجامی دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت و لاینفع الندم بعد زّلة القدم.

پاکیزه  ی ی اوست. اگر بشر دارای آیین پاک و عقیدهپاکی و ناپاکی بشر بسته به دیانت و عقیده

او پاک و پاکیزه و مرضی خالق و مخلوق  ی باشد، بدیهی است که پندار و گفتار و کردار و اندیشه

 فرماید:خواهد بود و در هر دو جهان خشنود و سربلند و برخوردار است. قرآن کریم می

ذیَن یَِصُلونَ » ، َو الَّ ِه َو لایَْنُقضوَن اْلمیثاقَ َعْهِداللَّ وُفوَن بِ ذیَن یُ ِه أْن یُوصََل َو الَّ َرهللُا بِ  ما أمَ

لاَة َو  ُروا ابْتِغاءَ َوْجِه َربِِّهمْ َو أقاُموا الصَّ بَ یَْخَشْوَن َربَُّهمْ َو یَخاُفوَن ُسوءَ اْلِحساِب، َو الَّذیَن صَ

َة أُولئِ  ئَ ِ یّ َحَسَنِة السَّ الْ یًَة َو یَْدرَُؤَن بِ َفُقوا ِمّما َرَزْقناُهمْ ِسرًّا َو َعلانِ ، َجّناُت أنْ َك َلُهمْ ُعْقبَى الّدارِ

یِْهمْ مِ  یَّاتِِهمْ َو اْلَملائِكَُة یَْدُخلوَن َعلَ َلَح ِمْن آبائِِهمْ َو أَزْواِجِهمْ َو ُذّرِ ْن َعْدٍن یَْدُخلونها َو مَْن صَ

، َو الَّذیَن یَْنُقضونَ  ّلِ باٍب، َسلاٌم َعَلیُْكمْ بِما صَبَرُْتمْ َفنِْعمَ ُعْقبَى الّدارِ ْعِد كُ ِه ِمْن بَ َداللَّ  َعهْ

ُهمْ  میثاِقِه َو یَْقطعوَن ما امر ْعَنُة َو لَ ْفِسُدوَن فیݔ الأْرِض أولئَِك َلُهُم اللَّ ِه أْن یُوصََل َو یُ هللا بِ

 86«ُسوُء الّدارِ 

چه را خدا به پیوستن  شكنند. آنان كه آنكنند و خود پیمان نمىكسانى كه به عهد خدا وفا مى

ترسند و از سختِى بازخواست خداوند دهند و از پروردگارشان مىده، پیوند مىآن فرمان دا

اند. آنان كه به طلب ثواب پروردگار خویش صبر پیشه كردند، و نماز گزاردند و در بیمناك

كنند؛ ایم انفاق كردند و بدى را به نیكى دفع مىها روزى داده چه به آن نهان و آشكار از آن

ها و هر كه نیكوكار بوده است، از پدران  هاى جاویدان آنان است. بهشتسراى آخرت خاص آن

و همسران و فرزندانشان، بدان داخل شوند و فرشتگان از هر در به نزدشان آیند. سلام بر 

یده اید. سراى آخرت چه سرایى نیكوست و آنان كه شما به خاطر آن همه شكیبایى كه ورز

چه را كه خدا به پیوستن آن فرمان داده  شكنند و آنمى پیمان خدا را پس از استوار كردنش

 هاى آن جهان نصیبشان.هاست و بدی كنند، لعنت بر آنگسلند و در زمین فساد مىمى
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. ضرب المثلی عربی، ندامت بعد از لغزش، سودی ندارد. البته منظور نویسنده آن است که ندامت بعد از مرگ سودی ندارد؛ و الا 85

 ن اسلام، مشرف شده است.باب توبه تا پیش از مرگ بر روی همه باز است و خود نویسنده نیز از همین باب، سود جسته و به آیی
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بدیهی است کسی که قبلاً معتقد به خدایی خدا و نبوت انبیاء و آخرت باشد، ناچار است دین حق را 

تردید و تعصب و تقلید نجات دهد تا پاک و پاکیزه و ی شک و به دست بیاورد و خود را از مهلکه

 خوشنودانه به سوی خدا برگردد.

وار دامن همت به کمر زدم و حجاب جهل و تقلید و تعصب را  مقدار، خلیل ی بیبنابراین، این ذّره

ه ها و عقائد و آراء ملل و فلاسفها و آیینآلایش تمام کیش خود برداشتم. با یک نظر بی ی از چهره

نام خدمت به عالم بشریت و  چه را نتیجه گرفتم، به و حکما را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم و آن

راهنمایی ملل در این رساله نگاشتم. چون مقصودی جز کشف حق و حقیقت نداشته و ندارم، به 

چون  توفیق پروردگار به کشف حقیقت موفق شدم. پرده از روی بصیرتم بر کنار و حقیقت را هم

آفتاب تابان در قلب خویش یافتم. اضطراب خاطرم به اطمینان مبّدل شد و تشویش قلبم پس از 

خصوص حضرات آقایان دکتر  هشت سال متوالی و بحث مفصل با علماء و دانشمندان اسلامی به

نمودم، اشغال می 24الی  17و غیره که اوقات شریفشان را از ساعت  87پرویزی عزیز و دکتر نگین

 سکون و آرامش گرایید.به 

ام را خدای خود را شکر نمودم که مرا به حق و حقیقت رهبری و هدایت فرمود و بنیان عقیده

چه بر من مکشوف و بر  ی این نعمت خواستم که آنچون کوه استوار ساخت و به شکرانه هم

ان وادی ضلالت راه ی تحریر درآورم؛ باشد که چراغ راهی شود و گمدیگران پوشیده است، به رشته

به چاه )عج(العسکری الحسن حجةبن خبران به عشق حضرت را هدایت بخشد؛ تا بدان وسیله بی

 افتادگان به دستاویز آن نجات یابند و باهلل التوفیق و علیه التکلان. نیفتند و چاه

 معرفی خود

 1صادره از بخش  2087 ی شماره ی جانب یدهللا ثابت راسخ، فرزند احمد دارای شناسنامه این

در  1293که با حذف میرزا و خان و حاج از اول و آخر اسم در سال  88اصفهان، ساکن دهق فریدن

 ی روحانی متعصب مذهبی متولد شدم.خانواده

نام حضرت امام عصر و قائم آل محمد؟عج؟ به  محمد باب به اجدادم که از ظهور جناب سید علی

ها جهت نمونه  که من جمله یکی از آن-صدور صدها لوح و توقیع  مسلک باب و بهاء گرویدند و با

ینت بخش صفحات کتاب[ می ی این از انفاق مال و هستی و جان درباره -گرددزیب اوراق ]= ز

خصوص عمویم جناب صدر العلماء ملقب  ی اجنبی مضایقه نداشتند؛ بهمسلک ساخته و پرداخته

 89میرزا احمد خان.به صدر الاحرار و ابوی معروف به حاج 

 گردد. ام به دو قسمت تقسیم می دوران عمر و زندگانی

 الف( دوران نشو و نما و مراحل مدنیت. 

                                                             
هللا   اند. رحمتهچون مرحوم یدهللا ثابت راسخ در آرامگاه ابدی خود آرمید شود، هر دو بزرگوار هم. اینک که این کتاب منتشر می87

 علیهم.

 
 . از توابع اصفهان.88

 
ی گنجینه»کتاب  185ی اشراق خاوری نیز از این توقیع در صفحه یافت نشد. اما« نشیب و فراز». اصل این توقیع در پیوست کتاب 89

هجری  1325صدر العلماء مشهور به صدرالاحرار از قدمای احبا بود و در حدود سال »نویسد: یاد کرده، در پاورقی می« حدود و احکام

 «اند.در و از خدماتش تقدیر فرمودهشمسی به ملکوت ابهی صعود فرمود و تلگراف مبارک ]از سوی عبدالبهاء[ پس از صعودش صا

 



 ب( دوران فعالیت مذهبی و دیانت.

 الف( دوران نشو و نما و مراحل مدنیّت

ی دبستان و دبیرستان به پس از رسیدن به شش سالگی شروع به تحصیل نموده، پس از طی دوره

ی خدمتی و ی افسری نائل شدم. با دادن تعرفهبه درجه 1316ی افسری وارد و در سال شکدهدان

درج بهائی در ستون مذهب، در ایام خدمتم به فشار و اشکالاتی مبتلا گردیدم که از وصف و 

قطاران و دوستان و توانم بگویم مورد انزجار همتوضیح آن قلم و زبان عاجز است. فقط می

ین عذاب  خصوص رؤسای عالی امی بهبستگان اسل مقام متعصب مذهبی واقع شدم که بالاتر

که با پاک دامنی و درستی انجام -های خدمتم جسمی و روحی بود. اغلب اوقات زحمات و کوشش

یح کلمهدر مقابل نوشته -دادممی ین ارزشی نداشت و اغلب اوقات از  ی بهائی، کوچکی صر تر

الحقیقه استحقاق آن را داشتم، در اثر تعصب و  قانونی که فیامتیازات و پاداش و حقوق 

بالاتر و اخذ ترفیع به موقع  ی گشتم. حتی از ارتقاء به رتبهنصیب می مهری رؤسای مربوطه بی بی

 شدم.بهره می با داشتن نمرات و امتیازات عالیه بی

ت استخدامی کشور از ارتش منتقل به ژاندارمری کل کشور شدم و تابع مقررا 1320در سال 

گردیدم و با مخالفت وزارت کشور در ستون مذهب مواجه شده، خسارات لاُتحّد و لاُتحصی را 

ی سروانی و با درجه 1327های متعدد مواجه شدم. تا این که در سال تحمیل نمودند و با کشمکش

تقاضای  بنا به 1339ی تکمیلی ژاندارمری به ارتش برگشتم و در سال ی دانشکدهطی دوره

بازنشسته شده و در دوران بازنشستگی  -که حتی نوبت ترفیعم بود-های زیاد شخصی و پافشاری

 به دریافت نشان بازنشستگی مفتخر گردیدم.

 ب( دوران فعالیت مذهبی و دیانت

ی یکم را در بین و در تمام مراحل رتبه 90های دروس اخلاقی وارد شدم سالگی در کلاس 5از سن 

های جوانان و بیوت تبلیغی و کلاسیدارا بودم. پس از رسیدن به سن بلوغ در لجنههمگنان خود 

ی کشور آمدم و در نقاط مختلفه در 91هللا  تبلیغ حضور یافتم و درردیف مبلغان و ناشران نفحات

جمله تهران، ساری، اصفهان، شیراز، اهواز، خرمشهر، آبادان، مهاباد آذربایجان و غیره به  من

های روحانی سمت منشی و گاهی رییس ی تبلیغ، خیریه، تربیت در آمدم و در محفلجنهعضویت ل

 دار بودم. محفل ملی ایران را عهده 92دار بودم. مدتی نیز نمایندگی کانونشن را عهده

                                                             
کند و در جنبان تبلیغات بهائیان است. چرا که دعوت به اخلاق نیکو، به هیچ وجه تقابلی ایجاد نمی های اخلاقی، همواره سلسله. بحث90

نشیند. لذا یشود. اصول اخلاقی فطری هستند و آن چه که فطری باشد، لاجرم بر دل مخاطب مگام نخست، باعث طرد مخاطب نمی

ی ثابت ی مهم دیگر در این بخش از نوشتهشوند. نکتهمند می ها، به بهائیت علاقهمخاطبان تبلیغات بهائیان بعد از شرکت در این کلاس

در شمسی تا کنون  14های ابتدایی قرن دهد. امری که از سالگذاری بهائیان بر روی کودکان و حتی خردسالان را نشان می راسخ، سرمایه

 جریان است.

 
ی خود در تجلیل ی مصحح آمد، نویسنده ادبیات بهائی را حفظ کرده و عباراتی در نوشتهکه در مقدمه چنان . یعنی تعالیم بهاءهللا؛ آن91

های وی امکل های ادبی و تکیهگونه عبارات را باید به حساب عادت از بهائیت آورده که با اصل رویگردانی او از بهائیت سازگار نیست. این

 گذاشت.

 
 ( .convention. انجمن، مجمع )92

 



ها منزلم مرکز و محل اجتماع مبلغان و در تمام دوران زندگی چه در منزل پدری و چه در شهرستان

ی شخصیم بود و شد. برگزاری کلاس درس اخلاق با هزینهیت تبلیغی محسوب میناشرین بود و ب

تری »نمودم و به عشق کلیه درآمدهای ملکی و حتی قسمتی از حقوقم را به امور خیر تحویل می

وحدت »و « العدل اعظم الاهیتشکیل بیت»و « وحدت عالم انسانی»و  93«الارض جنة الابهی

ُه یَْدُعوا إِلى»ی ی شریفهدن مفاد آیهو دی 94«ادیان و صلح عمومی لاِم َو یَْهدی َمْن  َو اللَّ دارِ السَّ

در راه  96ی خود را اّول من آمنی عنصری، جاِن بر کف گرفتهبا دیده 95«ِصراٍط ُمْسَتقیم یَشاُء إِلى

خصوص مفاد توقیعات جناب شوقی افندی مشوق و محرکم  دانستم. بهخادمین میثاق الاهی می

 ه بود.شد

ها بر اساس جهالت و نادانی، از مجرای  های مختلفی نیز که به دستم رسیده بود، بیشتر  آنردیه

بعضی احادیث و اخبار که هیچ پایه و اساسی ندارد، وارد شده و بیشتر  از پیشتر  موجب ضلالت و 

دیگران را هم ها بعضاً خود چیزی نفهمیده و راهی مردم شده بودند. نویسندگان این کتاب گم

بودند. برخی دیگر به فحش و ناسزا و تهمت و افتراء پرداختند و قلم خود را به اعمال  راه ساخته گم

و و افعال افراد بیالودند و بیشتر  به اهمیت بهائیت بیفزودند و فدوی نیز با دیدن توقیعات 

و انتظامی تشکیلات سریع جناب شوقی ربانی و سکون و سکوت مقامات قضایی و اداری 

خطیب  ی مجلس شورای ملی در دوره ی ی مملکت و تصمیمات متخذهی مقننهخصوص قوه به

صد  1344قدس بهائی بعد از آن تصمیمات در سال  97شهیر جناب آقای فلسفی و پس دادن حظائر

 محرز و مدلل گردیده بود که: « تری الارض جنة الابهی»در صد بر خود و عائله و بستگانم 

ین   وادی که ره بر کس پدید از چاه نیستاندر

 گــمــان گــمـراه نیســت پــیــرو نــص الاهی بـی

 پیرو حق سر به کف از جان و هستی بگذرد

 و آن که از جان بگذرد در فکر نام و جاه نیست

ی در مهاباد آذربایجان، ضمن خدمت به انتشارات و تشکیلات، به سعی در انجام منویات نقشه

نمودم که ناگهان پس از را می 1343جناب شوقی افندی پرداخته و روز شماری سال  ی ساله ده

                                                             
بدیع)پیام  89. در آن هنگام زمین را بهشت باعظمت خواهی دید. قسمتی از بیانات عبدالبهاء به نقل از شوقی افندی در توقیع سال 93

 (.277ملکوت: 

 
 گانه بهائیان.  . از تعالیم دوازده94

 
 كند. خواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدایت مىفرا مى: خداوند به سراى سلامت 25(: 10. یونس)95

 
 آورنده، بالاترین مؤمن. . اولین ایمان96

 
خوانند و به معبد هللا ، یعنی گوسفندان خدا می که گفته شد، بهائیان خود را اغنام چنان . حظائر جمع حظیره و به معنی آغل است. آن97

جا  القدس بهائیان در تهران، از ماجراهای خواندنی تاریخ معاصر این سرزمین است. ماجرا از آنگویند. ماجرای حظیرة خود حظیره می

، مراجع تقلید و علمای دین را به واکنش وا داشت و باعث شد که 1332مرداد  28آغاز شد که تبلیغات وسیع بهائیان پس از کودتای 

 تأثیر چندانی نداشت.  1332این اعتراضات بر شاه سر مست از کودتای مرداد ایشان، بارها و بارها، به این موضوع اعتراض کنند. اما 

های ماه مبارک رمضان، موضوع بهائیت و نقدهای سر انجام خطیب بزرگ و فرهیخته، جناب آقای فلسفی مصمم شد که در سخنرانی

شمسی که در اردیبهشت ماه ایراد  1334ضان سال ی سخنان آقای فلسفی در ماه مبارک رمنکته وارد بر آن را از رادیو مطرح کند. شاه

 تبلیغی بهائیت بود. ی ساله ی دهو به مناسبت ابلاغ نقشه 1332ی شوقی ربانی در سال شد، بیانیه



اطلاعم رسید و حالم  خبر فوت شوقی افندی به 1336ی قوشچی در سال مراجعت از مانور گردنه

 طوری منقلب و پریشان و سرگردان نمود که بیان از ذکرش عاجز است. را به

بشارت دانیال است و جناب  1335که مطابق با سال  1343توقیعات وی که سال  ی و با مطالعه

اند، سؤالاتی برایم پدید آمد که شروع به مکاتبه برای یافتن پاسخ نمودم.  عبدالبهاء بیان فرموده

 متن توقیع جناب شوقی چنین بود:

و اّما ما سئلت من الآیة الموجودة فیسفر دانیال طوبی لمن یری اݘلف و ثلاثماݘة و خمسة »

یخ ینقضی قرن من طلوع شمس و ث لاثین هذا سنة شمسیّة لیست بقمریة لاّن بذلک التار

هللا  تتمکّن فیݔ الݘارض حّقاً لتمکّن و تملأ الانوار مشارق الارض و مغاربها  الحقیقة و تعالیم

ای، خوشا به ی موجود در سفر دانیال پرسیدهچه از آیه و اّما آن«: »یومئذ یفرح المؤمنون

هزار و سیصد و سی و پنج برسد. منظور از ی که انتظار کشیده به روزهای یکسعادت کس

سال شمسی است و قمری نیست؛ زیرا بدین تاریخ، یک قرن ]صد سال[ از طلوع این سنه، 

گذرد و تعالیم بهاءهللا در روی زمین شمس حقیقت ]=ظهور بهاءهللا[ و تعلیمات الاهی می

گیرد. آن تعالیم، جماعات بسیاری را گردد و عالم را فرا میچه شایسته است، متمکن میبدان

 «گردند.گاه روزی است که اهل بهاء فرحناک می گیرد و آنزمین فرا می در مشرق و مغرب

نامه او  شروع به مکاتبه با محفل ملی و ایادی امر نمودم که جانشین شوقی افندی کیست؟ و وصیت

اند؟ جوابی به شرح زیر رسید. هللا پرداخته خصی به نشر نفحاتچیست؟ و ایادی امر تحت رهبری چه ش

هللا از سر نو بررسی  ی مسائل دینالعدل به وجود آمد، کلیهالاهی و بیت ی وقتی که آن مؤسسه»

ی آن با مشورت ایادی به عمل خواهد آمد و ی عملیات آیندهشده و اقدام مقتضی جهت تعیین نحوه

 (1959)بهائی نیوز، دسامبر « ولایت هم هست. ی این تصمیم شامل مسأله

 

 نویسد: که می 1957نوامبر  25هللا در تاریخ  با رؤیت چنین ابلاغیه و اّولین ابلاغیه ایادی امر

ی بهائی داشتههللا با بصیرت معنوی که به حوائج حال و استقبال جامعه آیا حضرت ولّی امر»

ها و معاونت آنان  بیست و هفت نفری ایادی با هیأتالمللی  بهائی و مجمع  اند، هیأت بین

چنین انتصاب  هللا و هم اند؟ حضرت شوقی افندی با تعیین ایادی امررا به وجود نیاورده

العدل عمومی تبدیل یابد، ای که مآلاً باید به بیت المللی  بهائی یعنی آن مؤسسه هیأت بین

اند؟... اّما راجع به  گذاری ننموده اتقان پایه آرای حضرت بهاءهللا را به کمال اساس نظم جهان

هللا تعیین و در توقیع مبارک، خطاب به  المللی  بهائی که از طرف حضرت ولّی امر هیأت بین

العدل عالم بهائی به آن بشارت داده شد. این هیأت به مرور ایّام، عاقبت با تشکیل بیت

مولی الوری ]= عبدالبهاء[ در الواح ی حضرت ای که به فرمودهعمومی، آن هیأت عالیه

هللا  مصدر کل خیر و مصوناً من  وصایا به موهبت مصونیت از خطا مخصص و به بیان جعله

 «ی تحقق خواهد رسانید.کل خطا مخاطب گردیده مقصد و هدف خویش را به مرحله

یبنده را به تحقیق و تجسس بیشتر  و مطالعه ن وادار نمود. لذا ی آثار و الواح و کتب اولین و آخر

 تقاضای بازنشستگی نموده پس از یک سال مکاتبه موفق گردیدم.

هر فرد  ی گانه قرار گرفته و وظیفه این بنده همان طوری که تحری حقیقت در رأس تعالیم دوازده

ام و به موجب دستور کتاب بهائی است که با ترک تعصب، تحری حقیقت کند، تحری حقیقت نموده

به « هللا  فی کل صباح و مساء و من لم یتل لم یوف بعهدهللا اتلوا ایات»وید: گکه می اقدس



ام. اینک ام که از قبل اطلاع بدان نداشتهی الواح پرداختم و به حقایقی دست یافتهمطالعه

نگارم. باشد ای از آن حقایق را که همه از نصوص صریحه است در این کتاب میوار شمهفهرست

نوعان بهائی و غیربهائی پس از مطالعه و دقت وطنان و همن و برادران و همکه جمیع خواهرا

کامل آن را مورد تأیید قرار دهند و به جبران مافات قیام نمایند و هرگاه در صحت این نصوص و 

ی ی آنان است که با ارائهمدارک مندرجه مشکوک و مردد باشند و بنده را در اشتباه بدانند، برذمه

یحه، بنده و امثال بنده را دلالت و رهبری  ]=اثبات بِ دارک و دلائل ُمثنصوص و م کننده[ صر

َسبیِل َربَِّك  ُادُْع إلى»ی مردان راه خدا و سالکین سبیل هدی به مقتضای نمایند و به شیوه

الَّتیݔ ُهمْ بِ ِة َو جاِدلْ ِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَ اْلِحكْمَ  «ِهیَݔ أْحَسن بِ

 پردازیم.کنند. لذا به اصل مطلب میسلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 نگاهی به سیر تطور ادّعاهای باب

 ادّعای باب در آغاز امر چه بود؟

که -ی شیخیه و اصول عقاید آنان ی دقیق کتاب بیان و بررسی تاریخ پدید آمدن فرقهبا مطالعه

و  -است« معرفةهللا، معرفةالنبی، معرفةالامام و معرفت شخص کامل»  اساس ارکان اربعه بر

محمد باب به اسامی سید ذکر و باب و نقطه و مبشر و مهدی و قائم و  دعوی جناب سید علی

 99«تفسیر سوره کوثر»و  98«احسن القصص»حجة بن الحسن العسکری و رب اعلی و صدور تفسیر 

 شود. و غیره حقایق مهمی آشکار می 101«دلائل سبعه»و  100«ی عدلیهصحیفه»و 

                                                             
ی این کتاب به ی یوسف و قیوم الاسماء است. باب با ارائههای دیگر این کتاب، تفسیر سوره. نام نخستین کتاب باب است. نام98

هجری قمری، ادّعای خود را مطرح کرد و ملا حسین نیز که از  1260ای، نخستین بار در شب پنجم جمادی الاولی سال  بشرویه ملاحسین



علی بهاءهللا و جناب عبدالبهاء که میی جناب میرزا حسینچنین با تطبیق نصوص صریحه هم

 فرماید: 

ی اطهار مطالع الهام بودند و مظاهر فیض حضرت درخصوص وحی مرقوم نموده بودید. ائمه»

اطهار را کلام الاهی نگوییم ی  رحمن، وحی اختصاص به حضرت رسول داشت. لهذا کلام ائمه

 ( 1148جلد ثانی، ص  102)رحیق مختوم« بلکه به الهام الاهی دانیم.

باید بگویم که دیگر منبع اصلی شناخت برای من، قرآن و بیانات پیامبر اکرم و امامان؟عهم؟ بوده 

 است. موارد و مدارک زیر با عنایت به منابع فوق ذهن من را به خود مشغول ساخت:

  در قرآن سورة الاحزاب »گوید: می 78ی  خاوری باز در جلد اول رحیق مختوم صفحهاشراق

هللا را خاتم النبیین فرموده، جمال مبارک جل جلاله در ضمن جمله مزبور می محمد رسول

یرا نبوت  فرمایند که: مقام این ظهور اعظم و موعود کریم از مظاهر سابقه بالاتر است؛ ز

که خاتم النبیین بود ختم گردید و این دلیل است که ظهور (ص)هللا به ظهور محمد رسول

یرا رسول موعود عظیم، ظهور هللا  خاتم  هللا  است و دور نبوت منطوی گردید ]=طی شد[، ز

 «بودند. 103النبیین

 

 از حضرت محمد بن الحسن  27ی عدلیه، صفحه محمد باب در کتاب صحیفه جناب سید علی

ی حضرت بقیةهللا ، خود را بنده42کند و در صفحه عه یاد میعنوان دوازدهمین امام شی به

                                                                                                                                                                                                                           
شاگردان سید کاظم رشتی بود، با دیدن بخشی از ابتدای این کتاب، دعوت باب را پذیرفت. بهاءهللا این کتاب را اول و اعظم و اکبر جمیع 

 (. 153ایقان:  کتب نامیده است. )کتاب

 
ی کوثر اختصاص ی کوثر نوشته است. البته نام این کتاب چنین است و بخش کمی از آن به تفسیر سوره. تفسیری که باب بر سوره99

ی کتاب خواهد آمد. گویند میرزا یحیی دارابی با دیدن این هایی از آن در ادامهدارد و مابقی آن مربوط به ادّعای باب است که بخش

 کرد و هرگز به قائمیت باب ایمان نیاورد.از باب به او ایمان آورد. دارابی تا انتهای عمر، به احکام اسلامی عمل می کتاب

 
ای از باب در بیان ابواب معرفت. در مواضع متعددی از این کتاب نیز باب، ضمن اعتراف به وجود حضرت حجت بن الحسن . رساله100

 کند.؟ع؟ خود را باب آن حضرت معرفی می

 
ترین آثار  ماكو كتاب دلائل السبعه است كه از مهم ی ُمنزَله در قلعه ی از آثار قیّمه»ی این كتاب می نویسد: . شوقی افندی درباره101

 «استدلالی حضرت باب شمرده شده و دارای بیانی فصیح وتبیانی بلیغ و مضامینی بدیع و براهینی متقن و متین است.

باشد. بخش دلیل در اثبات ادّعای قائمیت وی می 7صفحه بیشتر  ندارد و حاوی  14است: بخش اول كه عربی است دلائل سبعه در دو بخش 

دلیل مزبور، مقداری تشبّث به آیات و روایات و توجیه و  7صفحه است و غیر از بیان  72دوم كتاب كه با تفصیل بیشتر ی مطرح گردیده 

 تأویل متون اسلامی دارد.
 بدالحمید اشراق خاوری در تشریح لوح قرن شوقی افندی..کتابی از ع102

 
ُه ِبكُّلِ »فرماید: می 40ی ی احزاب آیه. قرآن مجید در سوره103 ِبیِّیَن َو كاَن اللَّ ٌد أبا أَحٍد ِمْن ِرجالِكُْم َو لِكْن رَُسوَل اللَِّه َو خاَتَم النَّ ما كاَن ُمَحمَّ

از موارد مسلم .« مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است. و خدا به هر چیزى داناستك از ی ٍء َعلیماً. محّمد پدر هیچشَیْ 

ی قرآن، پس از رسول اکرم ؟ص؟ پیامبری از جانب خداوند مبعوث نخواهد ی مسلمانان آن است که با استناد به این آیهدر میان قاطبه

پیامبران ملقب است. اشراق خاوری نیز در این بخش از کتاب خود، ضمن اشاره به یعنی فرجام « خاتم النبیین»شد و آن حضرت به لقب 

 کند.هللا  معرفی می ای فراتر از نبوت و ظهورهمین لقب پیامبر، ظهور بهاءهللا را مسأله

 



دهد که ایشان در زمان تألیف این کتاب، ادّعا نداشته نامد. این دو مطلب نشان میمی

 باشد.است که امام دوازدهم شیعه می

 ی کتاب احسن القصص )قیوم الاسماء( است، چنین باب در سورةالملک که اولین سوره

هللا  قد قدر ان یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر  کان بالحق فی ام الکتاب مکتوبا قد»نازل کرد: 

احسن القصص من عند محمدبن الحسن بن علی بن محمدبن علی بن موسی بن جعفر بن 

طالب علی عبده لیکون حجةهللا من عند الذکر  محمدبن علی بن الحسین بن علی بن ابی

  104«علی العالمین بلیغاً.

 نماید و در ب امام دوازدهم و یا نایب امام، که شخص کامل باشد معرفی میاو خود را نای

بَّ فی »گوید: جای دیگری از همین کتاب می ُکّلی َلَک و َرِضیُْت السَّ یا بَقیََّةالّلِه، َقْد َفَدیُْت بِ

یُْت إلّا الَقْتَل فی َمحبَّتَِک َو کََفی باللّه الَعلِیَّ ُمْعتَ  نَّ  105«صماً َقدیماً.َسبیِلَک و ما َتمَ

ها این است که او خود را از اصحاب شیخ احمد احسایی و سید کاظم دانسته و ماحصل آن نوشته

( ع)، یعنی فرزند امام حسن عسکری(عج)نظر دیگران را بدان سوی توجه داده و به وجود قائم

و مقام خود را  106اعتراف کرده و حلال محمد را حلال و حرامش را تا روز قیامت حرام دانسته است

 107نایب عام امام دانسته و هر کس به او نسبت وحی دهد کافرش خوانده است.

 

 
                                                             

حمد فرزند حسن فرزند ی یوسف[ از نزد مها ]سورهدرستی که خدا مقّدر کرده است که این کتاب را در تفسیر نیکوترین داستان . به104

 اش خارج سازد تا از نزد ذکر، حجت رسای خدا بر اهل عالم باشد.علی ... فرزند علی بن ابی طالب بر بنده

 22ی ، صفحه1گاه از سوی بهائیان منتشر نشده است، در کتاب رحیق مختوم، جلد  ی یوسف که هیچمتن مذکور علاوه بر تفسیر سوره

 اند.ی یوسف را ازلیان منتشر کردهخورد. تفسیر سورهم میبه نقل از آن کتاب به چش
ی آن چنین است: ای بقیَّةهللا! سراپا فدای تو شوم و عین این عبارت را نقل کرده است. ترجمه 154ی . بهاءهللا در کتاب ایقان، صفحه105

ی معتصم ازلی کفایت میرایم خداوند بلند مرتبهبه ناسزا شنوی در راه تو خشنودم و در راه محبت تو جز کشته شدن آرزویی ندارم و ب

 کند. 

 
ی الف: و اشهد ان حلاله حلال الی یوم القیامة و لم ینسخ شریعته و لم یبدل منهاجه و من زاد حرفاً او به نقل از ابلاغیه181: 1. اسرار الآثار  106

علیه قد انقطع من بعده من عندک و ان کتابه مهیمن علی  نقص شیئاً من شریعته فیخرج فی الحین من طاعتک و اّن الوحی بمثل ما نزل

 کل الکتب.

شود و راه و روش او تا روز قیامت حلال است و شریعت او منسوخ نمی (ص)دهم که حلال او )پیامبر اکرم]بارخدایا![ و شهادت می

شود و وحی به صورتی که بر او نازل میخارج می ی اطاعت توگردد. هر کس حرفی بر دین بیفزاید یا از آن کم کند، از دایرهتبدیل نمی

 شد، قطع شده است و از جانب تو، وحی نخواهد آمد و کتاب او )قرآن( مسلط بر هر کتابی است.
  هللا ی الف: ان بعض الناس قد افتروا علی کلمة البابیة المنصوصة و ادعوا الرؤیة لنفسی، لعنهمبه نقل از ابلاغیه 180: 1. اسرار الآثار 107

بما افتروا، ما کان لبقیةهللا صاحب الزمان بعد الابواب الاربعة باب منصوص و لا نائب مخصوص و من ادعی الرؤیةبدون بیّنة فرض علی 

 هللا م انی اشهدک بأنی ما ادعیت رؤیة حجتک الحقّ و لا باییّة نفسه بنص من قبل. الکل بأن یکذبوه و یقتلوه...

ی بابیت منصوصه )=تعیین شده( هستم و برای خود ادّعای رؤیت حضرت اند که دارای رتبهتهمت زدهترجمه: بعضی از مردم به من 

ام. خدا آنان را به جهت این تهمت لعنت کند! برای حضرت بقیةهللا، صاحب الزمان بعد از نواب اربعه )چهار نایب خاص در حجت را کرده

بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و محمد بن علی سیمری( باب منصوص و نایب ایام غیبت صغرا عبارتند از عثمان بن سعید، محمد 

خاصی وجود ندارد و هر کس اّدعای رؤیت ]امام را در ایام غیبت داشته باشد[ بدون آن که دلیلی بر ادّعایش اقامه کند، بر تمام مردم 

گیرم که من ادّعای رؤیت حجت بر حق تو را ندارم و هرگز اهد میلازم است او را تکذیب کنند و او را به قتل برسانند! ... خدایا تو را ش

 ام. ی او را نداشتهاّدعای نیابت خاصه

ست. واضح است که باب، بعدها ( عج)شود اعتقاد باب در این گفتارها، همان اعتقاد شیعیان امروز در مورد حضرت مهدیملاحظه می

 ادّعا از سوی مدعی امامت و پیامبری، از عجایب است.اّدعای خود را تغییر داده است و تغییر در اصل 



 

 (عج)ی کوثر به وجود حضرت مهدیتصریح باب در تفسیر سوره

نویسم. تمامی این نمونههای کتاب تفسیر سورة الکوثر او مختصری برای نمونه میاینک از عبارت

معتقد بوده است و ادّعایی جز  (عج)قائمیت حضرت حجة بن الحسنها بیانگر آن است که باب، به 

 رکن رابع ایمان نداشته است. طالبین به اصل کتاب رجوع کنند.

 ی اولنمونه

 )ع(مقام ثم بفاطمة فی (ع)فی مقام ثم بعلی(ص)ن تفّسر سورة الکوثر بمحمد ولک الحق ا»

مقامات ائمة العدل فی  مقام ثم فیفی ( ع)فیݔ مقام ثم بالحسین( ع)مقام ثم بالحسن فی

الباطن و الظاهر. ثم ان تجعل  فی مقام الجوهریة و انه المراد فی( ع)ݔمقام ثم بالقائم

فئده و القلوب الذیݔ یحیی به انها هو ماء الحیوان بقیةهللا فتأول الکوثر بنفسی لا المخاطب

یها الناظر ان کنت من یا ا ... و اّنک108و الحقائق و النفوس و ان ذلک لهو التفسیر القاطع

... و 109تعرف حکم رکن المخزون بمثل ما تعرف ارکان الثلثه -هللا  علیه سلام-اصحاب الکاظم 

ربک و انک تحتاج بوجود سفیر هللا  بان یبلغک ما اراد  حد منانت بمثل ما انت تحتاج بوجود ا

ن یکون حامل لایقدر انّه ... و انت ترجع الی حکم سرک و لطیف لبک لتعلم ا110مامکمن ا

 111«مام الا نفساً واحدةالفیض الکلیة عن الا

                                                             
 (ع)تفسیر نمایی و در مقامی به علی (ص)ی کوثر را در مقامی به محمد: حق از آن تو خواهد بود اگر سوره70ی کوثر: . تفسیر سوره108

در مقام جوهریت و ( ع)ئم سپس در مقامات امامان عدل سپس به امام قا (ع)سپس به حسین  (ع)سپس به حسن (عها)سپس به فاطمه

باشد. سپس مخاطب خود را حضرت بقیةهللا قرار دهی و کوثر را به خود من تأویل نمایی؛ زیرا این که مراد از آن در ظاهر و باطن می

 شوند و این همان تفسیر قاطع است.هم او آب حیاتی است که بدان فؤاد و قلوب و حقایق و نفوس زنده می

 
و همانا تو ای بیننده ]ی این سطور[ اگر از اصحاب سید کاظم ]رشتی[ باشی حکم رکن مخزون ]=رکن رابع[ را مانند : ... 72. همان: 109

 شناسی.سه رکن دیگر می

 
گونه که به وجود شخصی که مراد و منظور پروردگارت را به تو برساند، نیازمندی، به همان  : و تو همان73ی کوثر: . تفسیر سوره110

 سفیری از جانب امام خودت نیز هستی.دلیل محتاج 

ی این مدارک را به جهت اختصار نقل نکرده، اما بیان آن خالی از لطف نیست. در این بخش از تفسیر هر چند که جناب ثابت راسخ میانه

تألیف این کتاب، کمک نماید که در شناخت اعتقادات او به هنگام کند و به روشی استدلال میای اشاره میی کوثر، باب به نکتهسوره

ی فیض میان امام و کند که آیا ممکن است رکن رابع ایمان و واسطهکند. باب خواننده را با این سؤال اساسی مواجه میشایانی می

ی ظاهره دست نویسد: اگر بگویی که تمام علما دارای چنین مقامی هستند )یعنی به مقام قریهمردم از نفسی واحد خارج شود؟ او می

گویم: آیا مقام تمام عالمان مقامی واحد است یا آن که برخی بر دیگری اند و معرفت ایشان، رکن رابع ایمان است( به تو مییازیده

 برتری دارند؟

 چنین مراتب اعتقاداتشان ای واحد هستند، این سخنت باطل است؛ چرا که آراء و نظرات و رفتارشان و هماگر بگویی تمام آنان دارای رتبه

 با یکدیگر تفاوت دارد. 

تر را رها کنی و به سراغ بالاتر بروی و به عالم برتر  اما اگر بگویی که برخی از ایشان بر برخی دیگر برتری دارند، بر تو لازم است که پایین

 دست یابی و حکم او را بپذیری.

داند و برای را برترین عالم و دانشمند دینی میی فیض میان امام و مردم جاست که او واسطه اهمیت این نقل قول از باب در آن

رود. این اعتقاد همان اعتقادی است که شیخ احمد و سید کاظم به تلویح مطرح تثبیت اعتقاد خود، به سراغ استدلالی کاملاً کلامی می

 خان کرمانی و سید باب، به آن تصریح داشتند. چون حاج کریم کردند و اخلاف آنان، هممی
ی فیض کلی از ساحت گیرنده : و تو ]اگر[ به حکم راز درونی و لطافت عقل خود مراجعه کنی، خواهی دانست که در بر73 . همان:111

 امام ]معصوم[ جز یک نفر ]در هر زمان[ نخواهد بود.



 ی دومنمونه

 افزاید: سپس می

و  نها. لا-هللا علیه سلام-یقنت بذلک فلا شک فی وجود الامام الغائب القائم المستور فلما ا»

ن ذا الشمس فی وسط هذا الزوال. و امره ظاهر بمثل هلم یکن لم یک ما سواه. و ان ا

ین من المسلمین ساقطون اقوالهم عن درجةال اعتبار لان الشک فی وجوده یلزم انکار المنکر

هللا  انّه مرتاب... و اما المسلمون المؤمنون من فرق  قدرة القهار و من شک فی

یة فقط ثبت عندهم یوم ولادته روحی و روح من فی ملکوت الامر و الخلق فداه.  الاثنی عشر

هللا  و الاحادیث  کتاب آیات سفرائه و الآیات النازلة فیزات ایامه و و غیبته الصغرا و معج

ین من الناس فی حقه بمثل ما  (ع)هللا  و الائمة الاطهار  المرویة من رسول و الاخبار المعمر

 112«و لاریب فیݔ ذلک. (ص)هللا  حکم رسول اعتقدوا فی

 و نیز در آن کتاب پیش از عبارات فوق گوید: 

عرف اهل البعد و ان ذلک اݘصحاب الکاظم لتعلم سر القول و تستدل بما لاین کنت من و ا»

نت تعمل  ربّک ان تثبت بتلک الآیات کلمات احمد ثم الکاظم فکیف اهللا یمان... و ارادعماد الا

 113.«ما لایدرک و لایشعر... 

او  که سلام خدا بر –پس چون یقین کردی به آن، پس شکی نیست در وجود امام غائب قائم 

یرا اگر او نباشد هیچ -باد گمان امر او مانند  چیز نخواهد بود و بی که از نظرها پنهان است؛ ز

 آفتاب در وقت ظهر آشکار است.

ی اعتبار ساقط است؛ زیرا شک در  اند از درجهقول بعضی از مسلمین که وجود او را انکار کرده

 است. 114کند مرتابوجود او انکار آشکار قدرت خداست و هر که در خدا شک 

ها ثابت شده است روزی که آن حضرت متولد  امامی تحقیقاً نزد آن ی دوازدهو اما مسلمین از فرقه

ی نایبان خاص او و آیات قرآن و احادیث شده و غیبت صغرا و معجزات زمان خودش و نشانه

یه چنان  نزد اثنیاند از مردم، و اخبار کسانی که در دنیا زیاد عمر کرده (عهم)پیغمبر و ائمه عشر

 115ی پیغمبر اعتقاد دارند و شکی در آن نیست. است که درباره

                                                                                                                                                                                                                           

 
 . 73ی کوثر: . تفسیر سوره112

 
 .۵۳. همان: 113

 
 کننده، شکی که نکوهیده است. . شک114

 
آید. بهائیان معتقدند ی کوثر، شگفتی عجیبی به سراغ آشنایان به اعتقادات بهائیان میباب در تفسیر سوره ی این سخنان. با مطالعه115

اند، در کودکی از دنیا رفته و به مقام امامت نرسیده است.  فرزندی نداشته و اگر هم فرزندی داشته )ع(که امام حسن عسکری 

 نویسد:می ۱۵۶ی ابوالفضل گلپایگانی در کتاب فرائد،  صفحه

ی مذهب اهل از مسائل اصلیّه ی مطالب دینیّه گذشتیم اگر جناب شیخ توانستند به یک حدیث متواتر در اثبات یک مسألهما از همه»

فرزندی داشته است )ع( ی مذهب تشیع مثل این که حضرت حسن بن علی العسکریای از مسائل اصولیهسنت و جماعت و یا مسأله

 کنیم. نماییم و بر دقت نظر ایشان اذعان و اعتراف میمطالب ایشان را قبول می بیاورند. ما باقی



ها درست همان سخنان و اظهارات شیخیه است. منتهی او خود را توجه فرمایید که عنوان حرف

داند. لیکن حامل فیض کلی از امام و قائم مقام سید رشتی و شیخ احسایی )احمد و کاظم( می

 عامه.نام نیابت  به

 ی سومنمونه

 نویسد: ی کوثر میکه باز در تفسیر سوره چنان

م من قبل من حیث لایعلمون... لقد کفر الذین قالوا: ان اسم ربک قال اّننی باب بقیةهللا بحک»

و ولایتک او شهد ان اّلذی ادعی بربویتک اعبدک امنت بک و اعترفت بقدرتک و ا و اشهد انی

ید فقد کفر و انا ما حرمت للناس او ینقض شیئاً من دینک ا ن او الوحی بمثلادعی القرآ و یز

بانی الوحی بمثل ما حرمت للناس او ینقص شیئاً من دینک او برئ منه و انک شاهد علی 

ته المنصوص و لاذکرت وعیت بآیمنه و انک شاهد علی بانیݔ ما ا نا برئیزید فقد کفر و ا

 «.لا کلمة المخصوصفی الکتاب ا

«. باشدخودش می»که گفتند: ]مقصود باب از[ نام پروردگار تو هایی  افرند آنتحقیقاً ک»

از جایی که نمی«. یعنی نیابت خاصه»که از پیش بود؛  چنان(ع)گفته: من باب امام عصرم

ی توام و به تو ایمان دارم و به قدرت تو معترفم؛ و  دهم که من بندهدانند گواهی می

مقصودش امامت »ادّعا کند من پروردگارم یا ولّی خدا هستم، دهم آن کسی که گواهی می

که بر مردم حرام کرده یا در دین تو چیزی ناقص کند ، یا ادّعای قرآن یا وحی کند چنان«است

یا بیفزاید محققاً کافر است و من از او بیزارم و تو شاهدی بر من که ادّعای نیابت خاصه 

 116«ی مخصوص را.ر کتاب مگر کلمهام دام و نگفتهنکرده« باب منصوص»

                                                                                                                                                                                                                           
که مبنای مذهب شیعه بر اوست رجوع نماید مکشوفاً مشاهده می )ع(اگر انسان بصیری در احادیث میلاد حضرت محمد بن الحسن 

 .«اند... مهمی اکتفا نمودهنماید که جماعت شیعه به حدیث یک زن و یک خادم مجهول الحال، در چنین مبحث 

اند که اخبار در مورد آن حضرت آن قدر نزد شیعه وجود ی کوثر، مدعی شدهدر پاسخ به ایشان باید گفت: جناب باب در تفسیر سوره

دهد. در واقع باید گفت نظر جناب باب، با ایشان در تضاد قرار می (ص)دارد که اعتقاد به آن حضرت را در ردیف اعتقاد به پیامبر اکرم

 کامل است. حال بماند که احادیث شیعه در مورد وجود آن بزرگوار، منحصر به دو حدیث نیست. 

 نویسد: می 319ی ی ایشان در کتاب اقتدارات صفحهیا آن که جناب بهاءهللا در مورد حضرت حجت و نواب اربعه

اند. دومطلب مابین آن قوم محّقق و ثابت بوده، ن نما که بکلمات مزخرفه]ی[ موهومه، از سلطان کلمه محروم گشتهمشاهده در اهل فرقا»

چه در دست آن قوم  بشأنیکه ایّام و لیالی بذکر آن دو مشغول بودند: یکی ذکر قائم و یکی ذکر وصایت درباره]ی[ قائم مشاهده نمودی که آن

 «بود، وهم صرف بوده.

 گوید: ( می549ی و چاپ دوم، صفحه 450ی ای دیگر )به نقل از کتاب رحیق مختوم جلد اول، چاپ اول، صفحهیا در ج

ی وجود، شد، نقطههای کذبه از آن مطالع کذب ظاهر نمیراهی گشتند. اگر آن حرف ابوابشان، یعنی ابواب اربعه، سبب و عّلت گم

 گشت.روُح ماِسویه ِفداه، شهید نمی

داند، بلکه ضمن قائل شدن به ایام غیبت راهی نمی تنها نواب اربعه را سبب گم ی کوثر، نهشود که باب در تفسیر سورهملاحظه می

دانند. صغرا و وجود نایبان خاص برای حضرت حجت در آن ایام، این اعتقاد در شیعه را در ردیف اعتقاد به پیامبری پیامبر اکرم؟ص؟ می

کند و ضمن تجلیل بسیار از آنان، به ی کوثر، در جملاتی حیرت آور، نام این چهار نایب بزرگوار را ذکر میی تفسیر سورهباب در ادامه

شود کند که در آن، تصریح شده است که باب نیابت خاصه برای همیشه بسته میی امام مهدی ؟عج؟ با آخرین نایب اشاره میمکاتبه

 (. 129ی کوثر : گو و افترا زننده است. )تفسیر سوره یبت کبرا را داشته باشد، دروغی آن حضرت در ایام غو هر کس اّدعای مشاهده

ی تأسف مایه -کند از جانب خدا برای هدایت بشر آمده استکه ادّعا می -های مبلغان بهائی و رهبران این آیین چنین تناقضی میان گفته

 است.
ی ظاهره و مقام رکن رابع ایمان، باب نیابت اند که با طرح بحث قریهتهمجا که شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی م . از آن116

داند، ی راه او میدهنده ی کوثر، خود را جانشین سید کاظم و ادامهجا که باب در تفسیر سوره اند و باز از آنخاصه را بار دیگر گشوده

 فش رد نماید.خواهد با بیان این جملات، آن اتهام پیش گفته را از خود و اسلامی

 



 ی چهارمنمونه

و در آن کتاب پس از نقل اخبار بسیاری در شرح حال و غیبت و نواب و توقیعات امام دوازدهم 

 فرماید:ی خود و این که نیابت عامه بالاتر از خاصه است، می برای اثبات نیابت عامه

بعد معرفته  -روحی فداه -اعتهلا بطفاذا عرفت مقام الابواب، فایقن انهم لم یبلغوا بمقام ا» 

نه من نار الحب لمعرفته و طاعته و انه بنفسه یوقد عظم من الخاصة لان نیابته العامة لاو ا

هللا   بعد الامر و النص احتمل و لاشک ان المخصوصین بحکمه فی الغیبةالکبرا هم الذین قال

هللا  عز و  شأنهم فقال و قوله الحق: اما قرأتم قول تعالی فی حقهم و قال روحی فداه فی

هللا  القری التی  و نحن و 117«و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة»جل 

نتم القری الظاهرة. و لاشک ان لکل حجة لابد من سفیر کما نطق بذلک ابن هللا  فیها و ا بارک

م. حیث قال و قوله خبار معلوذلک الناطق بامره کما نزل فی الاخامس الامام و ان مقام 

لی رجل منکم روی حدیثنا و نظر فیݔ حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به الحق انظروا ا

، فاذا حکم بحکمنا و لم یقبل منه فکانما بحکمحکما فانی قد جعلته علیک هللا  استخف  م حاکماً

 119«118هللا . و علینا ردّ و الرادّ علینا الراد علی

 

ها  های خاص امام[ را پس یقین کن که آنها ]نایبپس هنگامی که شناختی مقام باب»

بعد از  -باد که جانم به فدایش-ی اطاعت امام زمان  نرسیدند به آن مقام، مگر به واسطه

یرا نایب  تر و عظیم شناختن او و بدان که نیابت عامه هر آینه بزرگ تر است از نیابت خاصه. ز

کند و نایب خاص، بعد از فرمان و تعیین عام خود به خود آتش معرفت و طاعت را روشن می

به حکمت در غیبت  شود و شکی نیست که مخصوصینکردن از سوی امام پذیرفته می

نیز در شأنشان گفت و  -روحی فداه-اند که خدا در حقشان گفت و امام  مام، آن کسانکبرای ا

ها و میان  و قرار دادیم میان آن»اید قول خدای عزّوجل را ها حق است؛ آیا نخوانده ی آنگفته

و ما قسم به خدا؛ آبادی« های روشن و هویداها برکت دادیم، آبادی هایی که در آنآبادی

ید.که خدا در آن برکت داده و شما آبادی هایی هستیم  120های ظاهر

که فرزند امام پنجم فرموده ]است[ شک نیست که برای هر حجتی ناچار سفیر و نایبی باشد. چنان

 شود که فرمود: و مقام این نایب در اخبار معلوم است که چنین معرفی می

                                                             
 .18ی ی سبا، آیه. سوره117

 
ی عمر بن . این روایت از مشهورترین روایات در باب لزوم؛ مراجعه به فقها در باب قضاوت است و به مقبوله192. عوال اللآلی: 118

انتخاب کرده است. نوع  ی کوثر، این نقل راحنظله شهرت دارد. این روایت به اشکال دیگری نیز نقل شده است؛ اما باب در تفسیر سوره

 جا نیز کاملاً بیانگر اعتقاد شیعی او در آغاز ادّعاست. بیان او در این

 
 .133 - 132ی کوثر: . تفسیر سوره119

 
خان ی ظاهره و رکن رابع ایمان در الاهیات شیخی، ر.ک: جلد چهارم ارشادالعوام، تألیف حاج کریم. برای آشنایی بیشتر  با بحث قریه120

 پژوهی(. ی مشروعیت.)از منشورات بهائیچنین کتاب مسأله هم کرمانی و

 



کند و به احکام حرام ما نظر میکند و در حلال و بنگرید به مردی که حدیث ما را روایت می

ما عارف و بینا باشد پس به حکم او در قضاوت راضی باشید که من او را بر شما قاضی قرار 

ایم قضاوت کرد و کسی حکم او را ی احکامی که به او آموختهدادم. پس اگر به واسطه

ما را رد کند، نپذیرفت، آن کس حکم خدا را خفیف کرده و ما را رد کرده است و هر کس که 

 «خدا را رد کرده است.

 اند. قسمت  اخیر، حدیثی است که علما در وجوب تقلید از مجتهدین به آن استدلال کرده

شناسد و منکرش را کافر میمی )ع(محمد باب، قائم را فرزند امام حسن عسکری جناب سید علی

غیبت امام دوازدهم و فسادی طور تفصیل، شرح حال و  ی کوثر بهکه در تفسیر سورهداند، چنان

ی او صادر شده و معجزاتی که در شود و توقیعاتی که از ناحیهکه در زمان غیبتش ظاهر می

 121کند.اند را نقل میزمان غیبت از او ظاهر شده و کسانی که خدمت او رسیده

 ی پنجمنمونه

 نویسد: و می

که مگر پس از جدا شدن؛ چنانشناسند کنند، در آن حال نمیکسانی که او را ملاقات می

لرؤیة، کذب کذباً ن الذیݔ ادعی ااݙن الّذیݔ یقولون من الّناس فی ایام غیبةالکبری با»گوید: 

ذا شاءهللا من  لامرد له ولکن لایعرفه الا اذا شاءهللا من بعد و لکن اذا شاءهللااذا کذب ولکن ا

 122«قبل.

 

 

یند. اند، دروغ بزرگی میکبرا او را دیدهگویند در زمان غیبت آن کسانی از مردم که می گو

شناسند او را مگر دهد و لکن نمیکند و به برخی نشان میلکن چون خدا خواهد او را امر می

هنگامی که خدا خواهد و آن شناسایی بعد از دیدار باشد. و اگر خدا خواهد، ممکن است که 

 قبل از جدایی بیننده از امام، شناسایی حاصل شود. 

ی کعبه، کند که در مکه به هنگام ادای نماز عصر در جوار خانهعد خبری از مجلسی نقل میب

 123را از راه دور دیده است. )ع(امام

 ی ششمنمونه

ی کوثر، باب اخباری راجع به رجعت و علائم قبل از ظهور در در بخش دیگری از تفسیر سوره

کنم و فقط به ها صرف نظر می از نقل آن کند که چون بنا بر اختصار استچهارده مطلع نقل می

یر اکتفا می  نمایم: نقل جملات ز

                                                             
ی کوثر را به این مسأله اختصاص داده است و از تمام اهل بیت ؟عهم؟ در مورد امام صفحه از تفسیر سوره 40. باب حدود 121

 است.های دوران غیبت و ظهور آن حضرت روایاتی را نقل کرده دوازدهم حضرت حجت بن الحسن ؟عج؟ و ویژگی

 
 .133ی کوثر: . تفسیر سوره122

 
 کند.. البته باب سندی برای نقل این تشرف ذکر نمی123

 



کند، نقل می )ع(ی حضرت حجتدر باره )ع(او بعد از آن که اخبار زیادی را به ترتیب از تمامی ائمه

 نویسد: می

طلعته خلق هللا  و قد حضروا بین  ن له کان غیبتان باذنفاذا لاحظت ما نزل فیه فاعرف ا»

و نواب مقربون و الغیبته الصغری، له وکلاء معتمدون  لایعلم عدتهم الا من شاءهللا و ان فی

 «یام.ان مدتها قضت فی سبعین سنة و اربعین و عدة ا

 

ی او نازل شده پس بشناس برای او دو غیبت است چه درباره پس چون ملاحظه کردی آن

ها  ی آنخدمت او خلقی بسیار که شماره ]صغرا و کبرا[. به اذن خدا و محققاً حاضر شدند در

های مورد اعتماد و را نداند مگر آن کس که خدا خواهد و این که در غیبت صغرا او را وکیل

های مقربی بوده و این که مدت غیبت صغرای او در مدت هفتاد سال و چهل و چند روز نایب

 124به پایان رسید.

 ی هفتمنمونه

های او عثمان بن در مدت غیبت صغرا نایب»گوید: مهدی را برده میبعد از آن نام وکلاء حضرت 

و فرزندش محمد بن عثمان و ابوالقاسم حسین بن روح و علی بن محمد سیمری  125سعید عمروی

ها  فرماید آنبرد و میاند نام میو بعد از آن مدعیان نیابت را که به دروغ ادّعا کرده« اندبوده

و محمد شلمغانی  126ی و هلال کرخی و محمد بلالی و حسین حلاجحسن شریفی بعد محمد نمیر 

 127ها را عذاب کند. اند که خدا آنبوده

                                                             
 . البته باب در بیان طول مدت غیبت صغرا چند ماهی اشتباه کرده است.124

 
توهین و علی بهاء ضمن پیمودن مسیر در . مبلغان بهائی در روزگار حاضر نیز با پیروی از سلف خود یعنی جناب میرزا حسین125

طلبی آن  کنند و آن را منتسب به ریاستاهانت به شخصیت نواب اربعه، آن بزرگواران را جاعل بحث غیبت امام دوازدهم معرفی می

به « نگاهی تاریخی به مسالۀ قائم در شیعه دوازده امامی»  ی کنند. کاویان میلانی از مبلغان معاصر بهائی در مقالهبزرگواران می

 نویسد:می 1388اه دی م 28تاریخ 

تر امام حسن  ی مقدسه )سامرا( بود با جعفر برادر کوچکدر ناحیه )ع(ی امام حسن عسکری عثمان ابن سعید العمری که نماینده»

عسکری؟ع؟ به توافق نرسید و مدعی غیبت امام شد. عثمان العمری و پس از او پسرش محمد بن عثمان العمری به مرور زمان رقیب 

بن حسن عسکری را از میدان به در کردند. دلائل برتری اّدعای عثمان بن سعید العمری و پسرش )نائب اول و دوم از چهار یعنی جعفر 

گنجد؛ ولی قرائن تاریخی دلیل بر آن دارد که عثمان العمری توانست نائب امام در غیبت صغرا( بر جعفر بن حسن در این بحث نمی

شده و با جذب نیروهای مالی آن روز شیعه، رقبا را در ظرف هفتاد سال تضعیف و در نهایت  به مرور بر منابع مالی شیعه چیره

 «حذف کند.

شود که چنین اّدعایی صرف نظر از وجود دلایل قطعی تاریخی بر بطلان آن، با سخنان خود باب که فردی مقدس در ملاحظه می

داند؛ یعنی اربعه را وکلای حضرت حجت در زمان غیبت صغرا میشود، در تضاد کامل است. باب نواب میان بهائیان محسوب می

عنوان افرادی قابل اعتماد که اطاعت از ایشان لازم و واجب  پذیرد و هم از وکلای آن حضرت بههم بحث غیبت را برای آن حضرت می

 کند. بوده است، یاد می

اند و جعفر فرزند امام هادی، حضرت  نام جعفر نداشته ندی بهفرز  )ع(در عین حال تذکر این نکته ضروری است که امام حسن عسکری 

 علی بن محمد النقی ؟ع؟ است!
های اخیر به جاست که مبلغان معاصر بهائی، به جهت ضدیت افراد مذکور با نواب اربعه در ایام غیبت صغرا، در سال . جالب این126

اند. کاویان میلانی در  از افرادی نظیر شیخ صدوق قابل اعتمادتر دانسته های آنان راترویج افکار و ادّعاهای آنان پرداخته و نقل قول

حسین بن منصور حلاج عارف بزرگ و صوفی شهید به دوازده امام اعتقاد داشت »نویسد: های قبلی میمورد اشاره در پاورقی ی مقاله

شد و قیام قیامت نزدیک است. باید توجه داشت که ها وفات یافته است و دیگر امامی ظاهر نخواهد  و بر آن بود که دوازدهمین آن



 )عج(نظر بهاءهللا نسبت به حضرت مهدی

، 129و خدیجه خانم 128علی بهاءهللا فرزند میرزا عباس ملّقب به میرزا بزرگ نوریجناب میرزا حسین

و در سال  130میلادی در تهران متولد گردیدند 1817نوامبر  12هجری مطابق  1233شب دوم محّرم 

و در سی و دوم نوروز  131چال تهران نموده میلادی اظهار سری در سیاه 1852هجری مطابق  1268

یل  21هجری قمری مطابق  1279132 میلادی در باغ رضوان واقع در بغداد  اظهار خاص 1863آور

عام فرموده و در دوم ذیقعده سال  میلادی در ادرنه، اظهار 1864مطابق  1280کرده و در سال 

 133مه در عکا وفات کردند. 29هجری مطابق  1309

دانسته است؛ کما این که در ایقان،  )ع(را پسر امام حسن عسکری )عج(ایشان نیز به تلویح قائم

 کند. نقل می )عج(لوح فاطمه را در وصف قائم 162یصفحه

ی دهنده کنند، اما این نقل ایشان، نشاننقل نمی طور کامل هر چند جناب بهاءهللا اصل حدیث را به

یابیم که لوح حضرت صحت حدیث مذکور در نظر ایشان است. با مراجعه به کتاب کافی در می

 شود:ها آغاز میبا این عبارت )س(فاطمه

]ای محمد![ من نفرستادم پیغمبری، مگر این که پس از اکمال روزگار و گذشتن مدتش »... 

ی پیغمبران برتری دادم و ]علی[ وصی تو را بر قرار دادم و من تو را بر همه وصی برای او

ات: حسن و حسین. پس قرار دادم حسن را  ها و تو را گرامی داشتم به دو فرزندزاده اولیاء آن

                                                                                                                                                                                                                           
الدین بر تاریخ معاصر به  ی کمالهای بعدی مانند نویسندهتسلط و آشنایی حسین بن منصور حلاج از مورخان و روایت پردازان نسل

 «مراتب بیشتر  است، و نظر تاریخی او قابل اعتمادتر.

در ایام غیبت صغرا می )ع(ی کوثر، او را از مدعیان دروغین نیابت حضرت مهدی هحال آن که به وضوح پیدا است، باب در تفسیر سور 

جاست که آیا ضدیت فردی چون حلاج با نواب اربعه که از نظر آقای صادق زاده  خواهد تا او را عذاب کند. سؤال ایننامد و از خدا می

باید باعث شود که ایشان وی را شهید بنامد و سخن او را در فوت  اند،میلانی، تئوری غیبت و زنده بودن امام دوازدهم را مطرح کرده

کنند که بالأخره ای درنگ نمیامام دوازدهم بپذیرد؟ و اگر نقل قول تاریخی او معتبر است، آیا آقای میلانی و هم فکران ایشان، لحظه

د تا جانشین ایشان باشد و امثال حلاج، او را ان چیست؟ آیا آن حضرت فرزندی داشته )ع(موضعشان در مورد فرزند امام حسن عسکری

نویسد آن حضرت زنده است و باب نایب او میکه باب می چنان گوید یا آنکه حلاج می نیابت کنند؟ آیا آن فرزند از دنیا رفته است چنان

ر گمی شده است که از هیچ رسد بحث محمد بن الحسن العسکری، برای تئوری بهائیان در ظهور قائم، کلاف سر دباشد؟ به نظر می

 توان مشکل آن را حل کرد.سوی نمی
 .129 - 128ی کوثر: . تفسیر سوره127

 
 .1. حیات حضرت بهاءهللا: 128

 
 .9. همان: 129

 
 .9. همان: 130

 
است. انجامیده  1269بوده و این زندان چهار ماه طول کشیده و به سال  1268. ظاهراً سال زندانی شدن بهاء در زندان تهران سال 131

 قمری بوده است. 1269اما ادّعای نزول وحی توسط بهاءهللا در زندان تهران، مربوط به بخشی از حبس اوست که در سال 

 
 . یعنی اول اردیبهشت.132

 
 .243. حیات حضرت بهاءهللا: 133

 



دار وحی خود گردانیدم و او را گرامی داشتم  معدن علم خودم بعد از پدرش و حسین را خزینه

اش را با سعادت به آخر رسانیدم. پس او افضل از همه شهداء و  به شهادت و زندگی

ی من به سوی تو نزد ی خود را با او و حجت رسانندهی تامهبلندمرتبه است. قرار دادم کلمه

اوست. به عترت او ثواب و عقاب به نیکوکار و بدکار دهم. اّول از عترت او علی سید عابدین 

ینت اولیاء گذشته است..  .«. است و ز

 فرماید: یابد تا این که میمیهای ایشان ادامه معرفی یک به یک امامان در حدیث و ویژگی

ی به سوی من است و خازن علم کننده [ بیرون آرم آن کس که دعوت(ع)و از او ]=امام هادی»

کنم آن را به فرزند او م ح م د که رحمت است بر ]است[ و کامل می134من ]که نامش[ حسن

ن. ]محمد فرزند حسن[ دارای نورانیت موسی و کمال عیسی و صبر ایوب است. دوستان جهانیا

شوند و سرهاشان را مانند سرهای ترک و دیلم به هدیه میمن در زمان ]غیبت[ او ذلیل می

اند؛ زمین از خونشان  ها ترسیده و خائف سوزانند. آنها را می شوند و آنفرستند؛ کشته می

 .«هایند دوستان سزاوار من...  شود. آنو واویلا در میان زنانشان بلند می شود و نالهرنگ می

تصدیق کرده و بخش آخر آن را نقل  135این حدیث را میرزا ابوالفضل گلپایگانی نیز در کتاب فرائد

 136کرده است.

 

 در اسلام (ع)نظر عبدالبهاء در مورد تعداد امامان و امام دوازدهم

ی ارشد و وصی جناب بهاءهللا ملقب به عبدالبهاء در مفاوضات، صفحهو جناب میرزا عباس فرزند 

 فرماید: می 45

در هر دوری اوصیاء و اصفیاء دوازده نفر بودند. در ایام حضرت یعقوب دوازده پسر بودند و »

در ایام حضرت موسی دوازده نقیب، رؤسای اسباط بودند و در ایام حضرت مسیح دوازده حواری 

ام حضرت محمد دوازده امام بودند و لکن در این ظهور اعظم بیست و چهار نفر بودند و در ایّ 

 137«هستند؛ دو برابر جمیع؛ زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضا نماید.

 گوید: مفاوضات، در تفسیر باب دوازدهم از مکاشفات یوحنا می 53ی  و در صفحه

                                                             
 . امام حسن عسکری ؟ع؟.134

 
 ی بهائی است.منتقدان کتاب ایقان و مورد تأیید جامعه . ابوالفضل گلپایگانی از مبلغان مشهور بهائی و کتاب فرائد او، پاسخ به135

 
 . 129. فرائد: 136

علت نقل این حدیث توسط بهاءهللا و میرزا ابوالفضل آن بوده است که کشته شدن برخی از بابیان در راه باب را با این حدیث تطبیق 

صل حدیث، مشخص شده است که امام دوازدهم، حضرت های حقانیت باب قلمداد کنند؛ غافل از آن که در ادهند و آن را از نشانه

 آید.محمد بن الحسن ؟ع؟است که در ایام غیبت آن بزرگوار  این مسائل پدید می
کند و تعداد مقدسین در ، این مفهوم را به شکل دیگری نیز بیان می50ی ی آسمانی، صفحه. عبدالبهاء به نقل جلد دوم کتاب مائده137

ی جالب توجه در این بحث، آن است که در کند. نکتههای پیشین معرفی میر و معادل دو برابر این تعداد در دیانتنف 24دیانت بهائی را 

اند تا بحث دوازده بودن تعداد امامان بعد از پیامبر اکرم ؟ص؟ را جعل علمای شیعه های اخیر، مبلغان بهائی سعی بلیغی کردهسال

 ویژه مرحوم کلینی جلوه دهند.  بهپس از شهادت امام حسن عسکری ؟ع؟ و 

 



علامتی عظیم در آسمان ظاهر »فرماید:فصل دوازدهم از رؤیای یوحّنا مذکور است که می»

« شد: زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیرپاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است.

اللّه است که بر حضرت محّمد نازل شد و آفتاب و ماه که  این زن آن عروس است که شریعت

=دولت ایران[ در بر و زیر قدم دارد دو دولت است که در ظّل آن شریعت است دولت فرس ]

و دولت عثمانی زیرا علامت دولت فرس آفتاب است و علامت دولت عثمانی هلال است که 

و بعد می 138ماه است. این آفتاب و ماه رمز از دو دولت است که در ظّل شریعت اللّه است.

فرماید که بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و این دوازده ستاره عبارت از دوازده ائّمه 

ج شریعت محمّدیّه بودند است و مربّیان مّلت که مانند ستاره در افق هدایت می 139که مرّو

 «درخشیدند.

 فرماید:بعد می

یاد بر» ؛ یعنی این شریعت «آوردمی و آبستن بوده از درد زه ]=درد زاییدن[ و عذاب زاییدن فر

در مشکلات عظیمه افتد و زحمات و مشّقات عظیمه کشد تا ولدی کامل از این شریعت 

یعنی ظهور بعد و موعود که ولدی کامل است در آغوش این شریعت که مانند حاصل گردد؛ 

الحقیقه  ی اولی است که فی مادر است پرورش یابد و مقصوداز این ولد حضرت اعلی و نقطه

 «140ی شریعت محّمدیّه بود.هزاد

 

 

 ادّعای قائمیت باب

کم سخنان پیشین خود را ناگفته انگاشت و شروع به نوشتن  با توجه به مراتب بالا، سید باب کم

نمود مشتمل بر نوزده واحد و هر واحد نوزده باب که مجموع ابواب کتاب به « بیان»نام  کتابی به

متأسفانه از این کتاب یازده واحد نوشته است و از این شود. سیصد و شصت و یک باب منتهی می

در دست مردم نبوده و مابقی « باب دهم از واحد نهم»یازده واحد نیز به جز هشت واحد و ده باب 

 ی نقطةالکاف هم به این معنی اشاره شده است. که در مقدمهاز بین رفته است؛ چنان

                                                             
هللا   پردازد و هر دو دولت را تحت ظل شریعتشود که جناب عبدالبهاء چگونه به تجلیل از دو دولت ایران و عثمانی می. ملاحظه می138

کنند. در واقع چنین اند و هر دو دولت قصد داشتند تا رهبران بهائی را نابود جاست که هر دو دولت مسلمان بوده داند. جالب اینمی

–های این دو دولت بیان شده است؛ و الا اگر جناب عبدالبهاء معتقد باشند که دین اسلام نسخ شده است بیاناتی برای نجات از عقوبت

 لام! هللا  باید بهائیت باشد و نه اس دیگر شریعت -اند ها قبل و در وادی بدشت این مطلب را اعلام کردهکه ابوی محترمشان سال چنان

دانند. با این حساب، معلوم نیست که چنین بیاناتی را به چه حسابی باید ی جالب دیگر آن است که بهائیان، تقیه را حرام مینکته

 گذاشت؟
 داند.. بنابراین، جناب عبدالبهاء تعداد امامان شریعت اسلام را دوازده می139

 
داند؛ چرا که از نظر عباس افندی، باب آن مولودی است ده امام قبلی جدا می. طبق این بیان، جناب عبدالبهاء حساب باب را از دواز 140

 آید. ها توسط آن دوازده ستاره یا دوازده امام پدید میکه پس از تحمل دشواری

 



های اخیر خود شروع به بافندگی نموده و میوشتهو چون نتوانسته این نقشه را تکمیل کند، در ن

، سطر 7ی  صفحه» 141پوشی کند. این است که در رسالة للثمرة خواهد از این نقصان و عجز پرده

 گوید:می« 8

لّا اݙحدی عشر واحداً لکل ّدر علی عدد کل شیء و لکّنا ما اظهرناه ابواب البیان قد قو اّن ا» 

ایّامک  و ان اظهرهللا غراً فی« 1س  8ص »ثم یقول فی « لتسعههیکل واحد من هیاکل ا

 8صفحه » هللا ... و فی ظهر مناهج الثمانیة باذنفا« ح ازل باشدخطاب به ثمره است که صب»

هللا  مربر علی ما نزل و لاتبدل حرفاً فان ذلک اهللا غراً فیݔ ایامک فاص و ان یظهره« 7سطر 

ارض من فاء و عین و خاء و الف و میم و  لمن فی هللا  و یحضر من آثار« 13س  8ص » فیو 

 «عبادهللا المؤمنین. 142کاف

ولی ما ظاهر نکردیم یازده واحد آن « 361» 143ابواب بیان تقدیر شده است روی عدد کل شیء

گانه... و اگر در ایّام زندگانی تو عّزت و قوتی  را هر واحدی برای هیکلی باشد از هیاکل نه

دیگر را نیز باذن خدا ظاهر کن تا نوزده واحد تمام باشد و اگر عزت و باشد، پس هشت واحد 

چه نازل شده است و حرفی را از آن تبدیل نکن... هفت واحد  قدرتی نشد، پس صبر کن بر آن

کنیم که یک واحد آن برای خود تو باشد و شش واحد از آن را ما حاضر کرده و قسمت می

 که اراضی فاء و عین و خاء و الف و میم و کاف باشد.دیگر را تقسیم کن برای بلاد زمین 

 دهد.سپس تفصیل اسامی اشخاص و بلاد را شرح می

باب پس از ادّعای قائمیت بیان فرمود که این دستورات جدید او باید تا بین هزار و پانصد و یازده 

بماند و پس از باقی « ی مستغاثبه عدد کلمه»سال  و دو هزار و یک« ی اغیثبه عدد کلمه»سال 

 بیاید.« هللا من یظهره»کند یعنی آن هرگاه آن کسی که خدا او را ظاهر می

هرچه را از احکام باب نپذیرد و نسخ کند اختیار با اوست و باید هر چه او می« هللا من یظهره»

 28ر گوید، پیروان  مخالفت او نکنند؛ اما اجل به او مهلت نداد و وی پس از نوشتن یازده واحد، د

در تبریز تیر باران گردید و هشت واحد آن را میرزایحیی ملقب به ازل برادر پدری  1266شعبان 

مقام مشرق »علی بهاءهللا نوشت و آن را دلیل جانشینی خود برای باب دانست و میرزا حسین

یرا در صفحه« مطلع امر»و « وحی ی دویست و چهل و چهار کتاب  را بر خویشتن قرار داد؛ ز

 نویسد: ةالکاف حاج آقا جانی کاشانی مینقط

(، از قبیل قلمدان 19و لهذا به عدد واحد از آثار ظاهر خود که طبق باطن بوده باشد )یعنی »

جات و لباس مبارک و خاتم شریف و امثال آن را به جهت حضرت ازل  و کاغذ و نوشته

                                                             
ر یک نامه که توسط ازلیان منتشر شده، د ای به صبح ازل که در آن، باب صبح ازل را وصی خود قرار داده است. این وصیت. نامه141

 خورد.ی دوم آن به چشم میشده توسط جناب ثابت راسخ، در صفحه ای است که مطالب بیانصفحه 4 ی نسخه

 
ها یاد  ها و مناطقی است که او به رمز از آنی بسیار شدیدی داشته است. منظور از حروف فوق، مکان. باب به رمز نگاری علاقه142

 میم، مازندران و از کاف، کاشان است. کرده است؛ مثلاً منظورش از فاء، فارس و از

 
 . به حساب حروف ابجد.143

 



ایشان فرموده و  نامه نیز فرموده بودند و نص به وصایت و ولایت فرستادند و وصیت

 144«فرمایش کرده بودند که هشت واحد بیان را بنویسد.

خوانندگان عزیز و برادران و خواهران بابی و بهائی! با دقت و نظر به حق و حقیقت توجه نمایید. 

ی بین امام و مردم معرفی می این سید بزرگوار که ابتداء دعوی شخص کامل و خود را واسطه

ائمیت و مظهریت و ربوبیت نمود. و حتی با ادّعای نزول کتاب بیان از نمود، یک مرتبه دعوی ق

ی وحی آسمانی، قرآن مجید را منسوخ کرد. او تکمیل و تدوین کتاب سوی خداوند و به واسطه

را به وصی و جانشین خود واگذار کرد و او را نیز به مقام  -زعم او وحی الاهی بود که به-بیان 

الحقیقه میرزا یحیی ازل نیز مانند وی مظهر ظهور  داد که فیسوق « مطلع امر»و « مشرق وحی»

علی بهاء واقع گردیده و پس از باب، ازل که مورد تأیید میرزا حسینباشد نه وصی؛ چنانمی

محمد باب پذیرفته بودند و در  ین او بوده و بدون معارضه او را به جانشینی سید علیپیشوای تابع

یدان با اخلاص و فداکار بود طبق آن هنگام جناب میرزا حسین علی بهاءهللا جزو تابعین ازل و مر

 145ی خودش در ایقان. ادّعا و نوشته

را از ایران تبعید نمودند و مدتی در پس از این که با سوءقصد و تیراندازی به ناصرالدین شاه، آنان 

طور محرمانه و بسیار سّری با ازل به  علی بهاء بهبردند، جناب میرزا حسینبغداد به سر می

علی ناچار به جانب خاست. ازل متوجه شده و او را رانده و از خود دور کرد. میرزا حسین مخالفت بر

های شافعی آن شاید به این واسطه با کردجا در لباس درویشی درآمد که  سلیمانیه رفت و آن

 146مند بودند، پیوسته مقام شیخیت پیدا کند. سامان که به درویشی سخت علاقه

بسیار »نویسد: که خودش در ایقان میو چنان 147لکن این رنگ هم نگرفت و تیرش به سنگ خورد

تا ناچار شد کاغذی به میرزا یحیی،  148«ها به سر برددری در بیابان شب و روز را با گرسنگی و دربه

کننده[ بر پشیمانی خود بفرستد و در آن چنین بنویسد که تصور کن من مگسی در  ُمشعر ]=آگاه

 ی تو هستم. پس از این کاغذ، ازل او را اجازه داد تا برگردد. خانه

                                                             
. بهاءهللا بعدها مدعی شد که باب وصیتی در جهت تثبیت مقام ازل نکرده بود و آن چه  در مورد وصایت ازل موجود است، با 144

 نویسد:باره می توافق وی و کاتب باب، برای برخی مقاصد تهیه شده است. عبدالبهاء در این

با ملاعبدالکریم در این خصوص مصلحت دیدند ... که افکار متوجه شخص غایبی شود و به این وسیله بهاءهللا محفوظ از تعرض ناس »

نام برادر بهاءهللا، میرزا یحیی زدند. باری  این فال را به ی ماند و چون نظر به بعضی ملاحظات، شخص خارجی را مصلحت ندانستند قرعه

 .(37 - 36شخصی سیاح:   ی مقاله«)هاءهللا او را مشهور و در لسان آشنا و بیگانه معروف نمودند.به تأیید و تعلیم ب
 .167. ایقان: 145

 
 .38شخصی سیاح:   ی ؛ مقاله 251. قرن بدیع: 146

 
خانقاه بیرون کند که درویشان، بهاءهللا را از ، در ضمن نقل یک نامه اشاره می341ی . اشراق خاوری در کتاب رحیق مختوم، صفحه147

 اند.ای جز بازگشت نزد برادر نداشتهرسد که جناب ایشان چارهبودند. بنابراین، به نظر می کرده

 
جا که صبح ازل ریاست بابیان در عراق را در دست داشت، فشار بر برادر  . هنگامی که اختلافات بهاءهللا و صبح ازل بالا گرفت، از آن148

نویسد: و این عبد در های سلیمانیه پناه ببرد. بهاءهللا در ایقان میمجبور کرد، از بغداد هجرت کند و به کوهجا رساند که او را  را به آن

های فراق نهادم و اّول ورود این ارض چون فی الجمله بر امورات محدثه بعد اّطلاع یافتم، از قبل مهاجرت اختیار نمودم و سر در بیابان

ه سر بردم و از عیونم ]= چشمانم[ عیون ]= چشمه ها[ جاری بود و از قلبم بحور دم ظاهر. چه لیالی دو سال وحده در صحراهای هجر ب

 (194که قوت دست نداد و چه ایّام که جسد راحت نیافت. )ایقان: 

 



نشینی و تکمیل محمد باب را که صریحاً و کتباً ازل را به جا اهل بهاء وصیت و دستورات سید علی

شمرده، به نظر  بیان معرفی نموده پشت سر انداخته و حتی کتب و نوشته جات ازل را به هیچ

نگرند. بعضی از مبلغان، جملات و نکاتی از آن را از بر کرده، گاهی در مجالس و استهزا در آن می

خندند. من یخوانند و ممحافل خصوصی برای تفکُّه خاطر ]=از باب شوخی و سرگرمی[ خود می

 نویسد: اش می جمله نعیم در جلد دوم منظومه

 در ازل هــم کــتاب او نگرید

ید  در سؤال و جــواب او نـگر

 هم در اخــلاق او و مستیقظ

ید  وز بیان هشت باب او نگر

 گوید: تا می

 نظم احکام باب باید داد

 یا جهان را بر آب باید داد

باب، میرزا یحیی ازل را طبق نص صریح زیر به وصایت خود محمد  و عجیب آن که جناب سید علی

 منصوب ساخته بود:

 هللا اکبر تکبیراً کبیراً 

 هللا  المیهمن القیّوم. لیهللا  المیهمن القیّوم ا هذا کتاب من عند

 هللا  یعودون. لیمبدؤن، قل کّل اهللا   قل کّل من

هللا   اسم الوحید ذکرمن یعدل اسمه  هللا  للعالمین. الی قبل نبیل ذکر هذا کتاب من علیّ 

 للعالمین.

نک ظ ما نزل فی البیان و اݘمر به فافاحف 149ن یا اسم الوحیدل کّل من نقطة البیان لیبدئون، اق

 « ُمهر»لصراط حق عظیم. 

ی وحی و مظهر ظهور و مشرق و مطلع کننده باب، صبح ازل را جانشین و وصی بلافصل و تکمیل

ی خود شناختند. حتی جناب از باب، بابیان به میرزا یحیی گرویدند و او را قبلهامر قرار داده و پس 

اند؛ علی بهاء تبعیت وی را نموده و مرکز مخصوص و مرجع منصوص معرفی فرمودهمیرزا حسین

و مشمول اخبار  150معرفی گردید« راه گم»و « شیطان»و « هللا من اعرض عن»لکن پس از چندی 

وجه شما را  هیچ زنهار کسی به»...گوید: ی بولس به تسالوییکیان که مییهی ثان باب دوم رساله

یبد؛ زیرا که تا آن ارتداد اّول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ]= صبح ازل[  نفر

                                                             
 شناختند.لقبی بود که باب به صبح ازل داده بود و بابیان، صبح ازل را با این لقب نیز می« وحید. »149

 
ی خود اتفاق و اتحاد سقوط ی خود و رتبهاز درجه»نویسد: می 346 - 345ی ، صفحه5زندرانی در کتاب اسرارالآثار، جلد . فاضل ما150

م یافتند و متدرجاً در الواح و آثار و مراسلات صادره به رموز و اشارات و به القابی از قبیل مشرک باهلل، ِعجل ]=گوساله[، ُجَعل ]= نا

ی خبیثه ]= بدبو و متعفن[ و طنین ذباب ی منتنهبسیار به سرگین شتر دارد[ و طاغوت و شیطان و ابلیس و برکه ی ای که علاقهحشره

 برده شدند. ]=صدای مگس[ نام

 



سازد از هرچه به خدا یا کند و خود را بلندتر میظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می

آیا نماید که خداست. مسمی شود. به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته، خود را می به معبود

چه را که ... تا  گفتم و الآن آنبودم این را به شما میکنید که هنگامی که هنوز نزد شما مییاد نمی

او را دین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند  گاه آن بی به حال مانع است از میان برداشته شود؟ آن

به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت که ظهور او 

به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجائب دروغ و به هر قسم فریب ناراستی برای 

، چاپ 246، چاپ اول و 197)ص .« جا که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند...  هالکین از آن

 دوم، رحیق مختوم(

علی از قابل توجه و دقت آن که جناب عبدالبهاء موسوم به عباس افندی فرزند ارشد میرزا حسین

میلادی در تهران متولد  1844هجری قمری مطابق  1260نوابه خانم در شب پنجم جمادی الاولی 

ب عهد جانشین میلادی طبق کتاب اقدس و کتا 1892هجری مطابق  1309و در سال  151گردیده

هجری  1300قوس  6اند و در شب هللا  و مولای مقتدای اهل بهاء تعیین گشته پدر و مبین کتاب

محمد باب را با  او سید علی 153در حیفا وفات نمودند. 152میلادی 1921نوامبر  28شمسی مطابق 

ربوبیت میفرمایند و وی را خلع از مقام مظهریت و بودن کتاب بیان، به سه طریق معرفی می

 کنند:

ج قرآن مجید و شریعة محمدیه –الف )مدرک مفاوضات،  (ص)امام دوازدهم شیعه و مبیّن و مرّو

 (45ص 

 فرماید: در لوح احبای بادکوبه آقا موسی و آقا کیشی میب( 

که  -روحی له الفداء-سؤال از امام دوازدهم نموده بودید... امام دوازدهم حضرت اعلی »

سلاف و فاتحة الالطاف بودند در هدایت اظهار قائمیت و ذکر امامت ی ای ائمهخاتمه

فرمودند که من آن شخص موعودم و جمیع شیعیان منتظر ظهور امام دوازدهم بودند در 

گردد و این دور بدیع هیجده حروف حی و ذات مقدس حضرت اعلی که جمعاً نوزده نفر می

ذکرشان اقتضا ننماید و بعداً ظاهر و آشکار چنین پنج نفس مقدس مبارک دیگر که حال  هم

 154«شود.

ی اشخاص خمسه سؤال نموده بودی. یکی از نفوس مبارکه»فرماید: در لوح ناطق نیسانی می ج(

 155«هللا  ]=مرحوم[ حاجی میرزا محمدتقی افنان است. ها حضرت متصاعد الی از آن

                                                             
 .2ی میثاق: . حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره151

 
 ش. 1300. مطابق هفتم آذر ماه 152

 
 .344. حیات حضرت عبدالبهاء: 153

 
 )قسمتی از لوح فوق(. 50: 2 ی آسمانی. مائده154

 
 .50. همان: 155

 



رابع بود و یا مهدی موعود و قائم محمد باب شخص کامل یعنی رکن  ملاحظه نمایید اگر سید علی

گردد. اگر شارح و مظهر ظهور بود، قائم منتظر و منتظر، مظهر ظهور و مشرق وحی و شارع نمی

شود. و اگر همان امام دوازدهم حجت بن الحسن العسکری که مروج و مبین قرآن مجید است، نمی

لهم و جزو بیست و چهار پیر دور طراز با حروف حی و حاجی میرزا محمدتقی افنان و امثااست هم

بهائی نیست و اگر جزو بیست و چهار پیر است، پس امام دوزاده شیعه نیست. اگر جزو بیست و 

چهار پیر و مروج اقدس و مسلک جناب بهاء است، کتاب بیان چیست؟ اگر او مبین کتاب اقدس 

 نداشته و ندارد.است، ظهور مبین و مروج قبل از مظهر ظهور و نزول کتاب بیان موردی 

گذشته از این، جناب سید باب و حروف حی مروج کتاب اقدس و تعالیم و دستورات جناب میرزا 

اند. اگر باب مظهر ظهور و مشرق وحی و مطلع امر است و کتاب بیان علی بهاءهللا نبودهحسین

امام است. اگر ی پیر و شود و خود، شارع و به وجود آورندهوحی است، مبیّن و پیر و امام نمی

الی  1265کتاب بیان وحی آسمانی است، چگونه ناقص است و تکمیل آن با بودن فرصت از سال 

و حروف حی مثل میرزا اسدهللا دیان که معروف به حروف ثالث دور بهائی است و به  1266

یحیی پیر و مروج و مبین مسلک باب و بهاء است به میرزا  24ی جناب عبدالبهاء یکی از فرموده

ازل که از مرایای اولیّه باب بوده است واگذار گردیده است. و اگر میرزا یحیی ازل مشرق وحی و 

شود و جناب هللا ازل می مطلع امر بعد از جناب سید باب بوده، طبق نص کتاب بیان، من یظهره

 156ای خواهند بود؟ علی بهاء چه صیغهمیرزا حسین

لی بهاءهللا است و پیغمبر، جناب عباس عبدالبهاء و امام، عجز این که بگوییم خدا، میرزا حسین

هللا بدبخت و اجداد معصوم ما هستند که به  میرزا محمدتقی و امثالهم و بندگان، امثال ما اغنام

اند و تعالی و حضرت حجت بن الحسن العسکری جان و مال و هستی خود را به باد دادهعشق باری

 اند:نموده با سرودن این اشعار دل را خوش

 

 دمیــد سرافیل صور به کوه من فی القبور

 مــکــلــم طــور کــرد به اسم اعــظم ظــهور

 آب مســیحــا نمــود نــزول از افــلاک نــور

 که بلــکه قــائم شــوند جمله به یوم نشور

 پاک و مــطــّهر شوند ز لـوث رجــس تراب

 لـک خــدای در ظــّل ابر آمده اســت از فــ

 به دور او صـــف زده تــمــام خــیــل ملک

 شــبه لک  ذکــر هــمــه ایـــن بود وحــدک لا

                                                             
ی مشروعیت در نظام فکری به این مسأله پرداخته شده، بهائیانی که عمیقاً به مسأله« ی مشروعیتمسأله»که در کتاب  چنان . آن156

چنان با  افندی و شوقی، آن شوند. ادّعای بهائیان در مورد باب، ازل، بهاءهللا، عباسبهائیت فکر کنند، دچار چنین سردرگمی شدیدی می

بخشی به رهبران به  توان یک سیستم مشروعیتهای مانده از سران این گروه در تزاحم و تضاد است، که هرگز نمینصوص بهائی و نوشته

 شکل واحد یافت و از آن دفاع کرد.

 



 به مؤمن و کافر است جوهر حبش محک

 بزن بهائی تو دست به زیر حق با شتاب

 اند. وا اسفا وا اسفا!و غرق در منجلاب گردیده

 ی بابنامهتوبه

گردد و نامه که عیناً نقل می خصوص این توبه مدارک و بهباعث تعجب و تحیر است که با وجود این 

محمد باب از ادّعای خود بازگشته؛ یعنی حرف خود را پس گرفته است، باز چنین مسلک و  سید علی

 اند و عین آن نوشته این است: امری را تعقیب و در تبشیر آن پافشاری نموده

ظهورات فضل و رحمت خود را در هر هله و مستحقه که فداک روحی الحمدهلل کما هو ا»

ی عباد خود شامل گردانیده فحمداً له ثم حمداً که مثل آن حضرت را ینبوع رأفت حال بر کافه

و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش، عفو از بندگان و ستر بر مجرمان و ترحم به 

 داعیان فرموده.

نیست که خلاف رضای خداوند عالم و ی ضعیف را قصدی هللا  و من عنده که این بنده شهدا

اهل ولایت او باشد. اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرف است؛ ولی چون قلبم موفق به توحید 

خداوند جل ذکره و به نبوت رسول او و ولایت اهل ولایت اوست و لسانم مقّر بر کل ما نزل 

ام و اگر واستهمن عندهللا است، امید رحمت او را دارم و مطلقاً خلاف رضای حق را نخ

کلماتی که خلاف رضای او بوده، از قلم جاری شده غرضم عصیان نبوده و در هر حال 

ادّعایی باشد.  مستغفر و تائبم حضرت او را و این بنده را مطلقاً علمی نیست که منوط به

 توب الیه من ان ینسب الّی امر.هللا ربّی و ا ستغفرا

ری شده، دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جا

را محض ادّعا مبطل است و این بنده را چنین ادّعایی نبوده و  (عج)ی حضرت حّجةهللا خاصه

نه ادّعای دیگر. مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این 

 157«فرمایند و السلام.دعاگو را به الطاف و عنایت سلطانی و رأفت و رحمت خود سرافراز 

در حقیقت این مکتوب دو رکن مهم از ارکان حقانیت این ظهور را منهدم کرد یکی ادّعا و دیگری 

 158استقامت.

باری، میرزا یحیی ازلی پس از منصوب شدن به مرکز امر و مرجع مخصوص به ادّعای جناب میرزا 

اعراض و مردود و ملعون و فاسق و هللا و شیطان و مطلع  علی بهاءهللا، اّول من اعرض عنحسین

علی بهاءهللا فاجر قلمداد گردید و از مقام مطلع امر و مشرق وحی طبق بیانات جناب میرزا حسین

یره خلع و به جزیره است منتقل شد و کتاب بیان و دوران بابیت منسوخ  159ی قبرس که شیطان جز
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مبارکه)  اند. نگاه کنید به توقیعاتدلیل سکونت ازل و عنادی که با او دارند، برای این جزیره انتخاب کرده ها به. لقبی که بهائی159
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العدل ت آن موکول به تشکیل بیتی احکام بیان و کتاب اقدس و متفرعاو منقرض گردید و کلیه

خرمن شد و سید باب که خود را به مقام ربوبیت و مشرق وحی و  ی سراعظم الاهی و وعده

مطلع امر رسانیده بود به مقام مبشریت و مبینّیت تنزل فرموده و جزء یکی از بیست و چهار پیر 

ان و تابعین و فداییان خود محسوب و در ردیف میرزا اسدهللا دیّان و حاجی میرزا محمدتقی افن

 قرار گرفت.

 هللا کیست؟ من یظهره

علی بهاء خود ابتدا بابی بوده و در ترویج مسلک چه گذشت معلوم شد که جناب میرزا حسین از آن

ذلک کوشیده و ایقان را برای اثبات امر او و دعوت به بابیگری نوشته، معمحمد می سید علی

اش قلم قرمز بیند، روی تمام گفتار و کردار گذشتهآماده می همین قدر که زمینه را مساعد و

محمد باب و آثارش و وصیش میرزا یحیی ازل گذاشته. او در یکی از  کشیده و پا روی سر سید علی

 نویسد:های خود چنین مینوشته

ای گروه »یعنی:  160«قل یا ملاء المعرضین تاهلل اّن البیان نزل بامری و حروفه من کلمتی.» 

ی های آن از کلمه کنندگان! سوگند به خدا که بیان به فرمان من نازل شده و حرف اعتراض

«. قل یا ملاء البیان تاهلل قد اتی منزله و مرسله»نویسد: و جای دیگری می« من بوده است.

 161«ی بیان آمد.کننده و فرستنده بگو ای گروه بیانیان! سوگند به خدا که نازل»یعنی: 

خواهد « هللا من یظهره»کند گوید که پس از من آن کس را که خدا ظاهر مییان میسید باب در ب

های مرا بپسندد و چه از حرف آمد. باید او را بزرگ شمرد و از او حّجت و معجزه نخواست و هر

انداز داد که هر که  ای دام مقبول و هرچه نپسندد مردود است. این سخن بهانه به دست عده

 اللهی برافراشته و به پراکنده کردن این ملت بدبخت همت گمارد. یظهره خواست، پرچم من

اّول حسین میلانی معروف به حسین جان، دوم میرزا اسدهللا دیّان که جزء حروف حی بوده و جناب 

ی سید جلال مبذی، چهارم  باب او را کاتب صبح ازل قرار داده بود. سوم سید کورهندی از خانواده

تخلص به غوغا، پنجم حاج میرزا قمی، ششم میرزا محمد زرندی معروف به نبیل که میرزا عبدهللا م

علی و هشتم جناب میرزا حسین 162علی بهاءهللا شد، هفتم هاشم کاشانیبعداً پیرو میرزا حسین

 نویسد: بهاءهللا که در کتاب اشراقات می

ح ما سویه فداه و وصیّتش  سبحان الّله مع التماس نقطه» کل را در عدم اعتراض ی اولی رو

اسم مرآت و برخی به اسم وصی و حزبی به اسم ولی از حق  بظهور اعظم مع ذلک بعضی به

 163«آید.ی حزب قبل، اسم نقیب و نجیب هم به میان می قریب به مثابهاند. عن محروم
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 نویسد: در کتاب بیان می

کان علاماً حکیما قل ان کل الآخر انه هللا ظهوره  فلتشهدن لو لم یکمل خلق ظهور لم یظهره»

هللا مظهر  ذا یظهرهفاذا کملت الاشجار کلهن اثمرت فاشجار ظهور کمثل ارض یغرس فیها الا

نفسه لیأخذن الثمرات انه کان لطافاً خبیراً. انتم فیݔ الظهر القبل تتفکرون لما اظهرهللا داود 

ات ما اݘثمرن اشجار ثمر  و اغرس ما شاء فیݔ الزبور ان الذین هم آمنوا بموسی فاولئک هم

ن اݘنتم تعلمون و مثل ذلک عیسی بعد موسی و مثل ذلک محمد بعد عیسی الزبور عنه اله ا

 «محمد.هللا من بعد علی محمد بعد محمد مثل ذلک من یظهره و مثل ذلک علی

البته باید گواهی دهی اگر خلِق ظهوری کامل نشده باشد، خدا ظهور دیگری را ظاهر نمی 

ها  مانا او بسیار دانا و حکیم است. بگو هر ظهوری مثل زمینی است که در آن درختکند. ه

ها همه به کمال رسیدند، ثمر دهند. پس در آن حال خدا مظهر نفس  نشانند؛ پس چون درخت

کند تا آن ثمرات را بگیرد. همانا او بسیار لطیف و خبیر است. شما در پشت خود را آشکار می

چه را که خواست در زبور  هنگامی که خدا داوود را آشکار کرد و آن اندیشید.و پیش می

نشانید، پس چون عدد معینی گذشت )یعنی پانصد سال(، پس در آن حال خدا موسی را 

چه را که به سبب داوود در زبور نشانده بود، بگیرد. آن کسانی که  های آنظاهر کرد تا ثمره

درخت زبور نزد خدا بودند اگر شما عمل کنید و مانند های ها میوه به موسی ایمان آوردند،آن

محمد  آن است عیسی بعد از موسی و مثل آن است محمد بعد از عیسی و مثل آن است علی

 محمد.هللا بعد از علی بعد از محمد و مثل آن است من یظهره

 اشتباه تاریخی باب

این موضوع تاریخی را نفهمیده که  علی بهاء او را سلطان رسل گفتهجا باب که میرزا حسین در این

که ی اشجار موسی را بچیند؛ چنان گفت: داوود ثمرهبوده و بایستی می (ع)پیش از داوود (ع)موسی

گوید: جا که راجع به تغییر قبله نوشته می علی بهاءهللا در کتاب ایقان آنجناب میرزا حسین

به رسالت شدند، مثل داود و عیسی و دون چه در عهد اکثری انبیاء که بعد از موسی مبعوث  چنان»

علی بهاء دیگران که به این غلط پی برده بودند، همین را از میرزا حسین 164«.ها از انبیای اعظم آن

ی اند. چون پاسخ درستی نداشته، علی الرسم به مغلطه کاری افتاده و برخلاف عقیدهپرسیده

 فرماید:که در اشراقات میکند؛ چنانخودش، سائل را به پذیرفتن این سخن غلط امر می

اند که حضرت داود صاحب زبور بعد از حضرت  ی اهل بیان سؤال نموده الی حین چند کرّه» 

کلیم علیه بهاءهللا الابهی بوده و لکن نقطه اولی روح ما سویه فداه آن حضرت را قبل از 

قلنا اّتق اللّه و لاتعترض موسی ذکر فرموده و این فقره مخالف کتب و ما عند الّرسل است. 

یّنه سمآئه الحسنی و صفاته العلیا. سزاوار عباد آن که الّله بالعصمة الکبرا و ا علی من ز

چه از او ظاهر شود. چه، که به مقتضیات حکمت  الاهی را تصدیق نمایند در آن مشرق امر

ید. اشتباه با  بدیهی است 165«بالغه، احدی جز حق آگاه نه. یفعل ما یشاء و یحکم ما یر

 166عصمت و جهالت با نبوت سازگار نیست.

                                                             
 .33. ایقان: 164

 
 .18. اشراقات: 165



 گوید: در کتاب اشراقات می

ا العصمةالکب» لخطأ و وامر و الّنواهی و منزّهاً عن ارا لمن کان مقامه مقّدساً عن الاامّ

حکم الخمر و نّه نور لاتعّقبه الّظلمة و صواب لایعتریه الخطأ لو یحکم علی المآء الّنسیان ا

ار حقّ لاریب فیه... حکم الاعلی الّسماء   167.«رض و علی النّور حکم النّ

و اما عصمت کبرا برای کسی است که مقامش مقدس باشد از اوامر و نواهی و منزه باشد 

یکی از پی ندارد و صوابی است  از خطا و فراموشی، به درستی که او روشنایی است که تار

ب کند و بر زمین، حکم آسمان و بر شود. اگر بر آب، حکم شراکه بر آن خطا طاری نمی

 168روشنایی حکم آتش، حق است و شکی در آن نیست.

 بهاءهللا، از دوران اطاعت از برادر تا ادّعای الوهیت

 اطاعت بهاءهللا از برادرش

محمد باب و قطع نظر از تصریح حاجی میرزا جانی بر تنصیص باب  با توجه به توقیعات سید علی

علی بهاء در کتاب ایقان، عموم بابیه میرزا یحیی  تأیید جناب میرزا حسینبه وصایت صبح ازل و 

، به بزرگواری و مطاعیت شناختند 169به دار آویختند 1266شعبان  28ازل را پس از آن که باب را در 

ی( ، میرزا یحیی )ثمره1268ی  الطاعه خویش یافتند و در اواخر سنهو وی را مولای مفترض

نثارانش از اطراف  افروخت و تمامی خواهان و جان غ محفل بابیان را در بغداد بری بیان و چراشجره

 وار گردش جمع شدند. و اکناف، پروانه

علی بهاءهللا پس از چهار ماه حبس مستخلص گردیده و خود را با عائله که جناب میرزا حسینچنان

یباً  1279ی قرار دادند و تا سنهی خود  به بغداد رسانید، به تدریج بابیان، بغداد را مرکز عمده تقر

جات بابیان و خود جناب که از نوشتهیازده سال در عراق عرب به سر بردند. در تمام این مدت چنان

شود، تمام اهل بیان حتی خود بهاء به استثناء سال اخیر، مطیع و منقاد صبح بهاء استنباط می

 طورازل و در تحت حکم او بوده؛ همان اند. آیا این تبعیت در این در تحت حکم باب بوده که سابقاً  

مدت از شیطان و شخص منحرف و فاسق و فاجر بوده است یا از مشرق وحی و مطلع امر و 

 ی اولی؟ محمد باب و رب اعلی و نقطه ی کتاب بیان و وحی و جانشین سید علی کننده تکمیل

ا که وحی آسمانی است تکمیل نماید، آیا جناب میرزا یحیی )ثمره( که بایستی هشت واحد بیان ر 

حایز عصمت کبرا بوده است یا خیر؟ اگر فاقد آن بوده است چگونه به این مقام منصوب و مأمور 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 پژوهی(. منشورات بهائیی مشروعیت )از ی عصمت، ر.ک: کتاب مسألهی تطبیقی در مورد نظر بهائیت در مسألهبرای مطالعه. 166

 
 .58. اشراقات: 167

 
. روشن است که این بیان، برای توجیه خطاهای فاحش جناب باب گفته شده و مقام عصمت مقامی بس والاتر از این تبیین است. اما نکته168

و نبوت، ضرورت عقلی دارد و  درستی دریافته که لزوم قائل شدن مقام عصمت برای مدعی مقام امامت جاست که بهاءهللا نیز به ی مهم این

 هرگز در مقام انکار آن نیست.

 
. البته باب پس از به دار آویخته شدن، بر اثر تیرباران سربازان دولتی کشته شد که این مطلب در تعداد زیادی از کتب تاریخ بابیت و 169

 بهائیت به صراحت ذکر شده است.

 



کرده علی در طول دوران ریاست او بر ازلیان، از او اطاعت میگردیده است و چگونه میرزا حسین

 ... گردیده است؟است و اگر شایسته این مقام بوده چگونه بعدها شیطان و

 

 

 

 علی نوری ملقب به بهاءهللا و تنزل مقام باب به مقام مبشرجناب میرزا حسین

علی نوری ملقب به بهاءهللا با دعوی جملات زیر، خود را اما پس از مدتی جناب میرزا حسین

 موعود بیان و جانشین باب معرفی کرد: 

بگو ای دوستان خود را از دریای »و « قد اظهر مشرق الظهور و مکلم الطور مالک قدم.»

بخشش یزدانی دور منمایید؛ چه، که او بسیار نزدیک آمده. آن که پنهان بود آمده و خوب 

حق جل »گوید: ی بعد میو چند صفحه 171«هذا یوم فیه تنادی سدرةالمنتهی»یا  170«آمده.

یا »گوید:یو در جای دیگر م 172«جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده

 173«ملاء الفرقان اسمعوا نداء الرحمن فیݔ طور العرفان.

علی دست به تبیین آثار باب ها بعد جناب شوقی افندی در تکمیل فرمایش میرزا حسینسال

در مکتوبی به احبای امریک در تبیین مقام حضرت باب »فرماید: زده و در دور بهائی می

حضرت بهاءهللا که حضرت باب خود را مبشر حقیر و مثیل ظهور  مرقوم گردیده به عظمت بی

ی حضرت بهاءهللا در خاضع آن خوانده است اجمالاً اشاره گشت. حضرت اعلی که به فرموده

کتاب مستطاب ایقان همان قائم موعودی است که بنفسه بیست و پنج حرف از بیست و 

ده است بر اعظمیت و هفت حرفی را که جمیع انبیاء مأمور به بیان آن بوده ظاهر فرمو

 174«.اکملیّت ظهور متعاقب خویش شهادت داده

کند که امام در توضیح باید دانست که بهاءهللا در کتاب ایقان از کتاب بحارالانوار و عوالم نقل می

 فرمود:  (ع)صادق

َعٌة َو ِعشروَن َحرفاً. َفَجمیُع ما جاءَت بِهِ » ی الیَومَ  الرُُّسُل َحرفاِن و َلم الِعْلُم َسبْ یَعرِِف الّناُس َحتَّ

. یَن َحرفاً َج الَخمَسَة َو الِعشْر  175«َغیَر اْلَحرَفیِن فإذا  قامَ قائُمنا اْخَر

                                                             
 .286. اشراقات: 170

 
 .131. همان: 171

 
 .133. همان: 172

 
 : ای پیروان قرآن! صدای خداوند را از طور عرفان بشنوید...181.همان: 173

 
 .7. دور بهائی: 174

 
 .336: 52، به نقل از بحار الانوار 162 - 161. ایقان: 175



اند فقط دو چه تاکنون پیغمبران برای مردم آورده تمام علم بیست و هفت حرف است. آن

 حرف در دسترس مردم خواهد گذاشت. 25حرف بود. وقتی قائم ما ظاهر شود، 

محمد باب باشد و تمام علوم را به  آید که با ظهور قائم که سید علیجا سؤالی پیش می این در

علی بهاء در دسترس مردم گذارده، دیگر چه باقی مانده است که جناب قول جناب میرزا حسین

باشد تا ظهورهللا بیان علی بهاء بیاموزانند و چه احتیاجی به کتاب اقدس و غیره میمیرزا حسین

فرماید؟ با ظاهر شدن این بیست و پنج حرف باید باب تمام اکتشافات علمی به دست باب به روی 

 مردم بسته شده باشد؛ زیرا با ظهور وی تمام علم، معلوم و در عالم ظهور یابد. 

اب میرزا را تکمیل نمایند و جن« بیان»این همه در حالی است که ایشان نتوانستند کتاب خود 

 فرماید:علی در تعلیل این نقیصه میحسین

 

 

فرمود که کل من اند و الّا بابی از علم بر وجه عباد مفتوح میاکثری از ناس به بلوغ نرسیده»

ی او از علم ماسوی، خود را غنی مشاهده  ی قلمیه فیݔ السموات و الاݘرض به افاضه

 176«شدند.نموده بر اعراش سکون مستقر می

 فرماید: میو باز 

ی علیا ناطق: قد اقبلت الیک یا  امروز سلیمان با بساط طائف حول است و به این کلمه»

 «مولی العالم منقطعاً عّما عندی آملاً ما عندک.

ی حشمت و جلال خود در این روز حول من طائف است و به این یعنی سلیمان با همه

را به سوی تو متوجه ساختم و در آرزوی ی علیا ناطق که ای پروردگار عالمیان، وجهم  کلمه

  177چه نزد توست، از خود بیزار گشتم.  آن

داند و شود که جناب بهاءهللا به تلویح خود را در این بیان، حایز مقام خدایی میملاحظه می

خواند، ولی این پروردگار و یزدان آن معتقد است که جناب سلیمان نبی، او را مولی العالم می

 گوید: شود چنین میدچار مشکل زندان میهنگام که 

 « لّا انا المسجون الفرید.لا اله ا»

 178«هیچ خدایی جز من زندانِی تنها نیست.»

 

 گوید: کتاب مبین در بیان ضعف و ناتوانی خویش بعد از نزول الواح آسمانی می 188و در صفحه 

                                                                                                                                                                                                                           

 
 .10: 7ی آسمانی . مائده176

 
 .16. دور بهائی : 177

 
 .39: 1. آثار قلم اعلی 178

 



ّذکر و البیان اذا ینزل من منع لسانى عن ال ناعلموا یا احبّائى قد اخذنى الضّعف علی شا»

  179«خذنىݔ الضّعف بما ورد علی الجسد.شطر العرش لوح او لوحان یا

 

چنان مرا ضعف و ناتوانی گرفته است که زبان از ذکرش عاجز است. آن  یعنی ای دوستان آن

 180گردد.شود، ضعف شدیدی در جسم من وارد میهنگام که یک لوح یا دو لوح نازل می

برادران و خواهران بهائی! با نهایت تأثر و تأسف باید گفت چنین خدایی، چنین اغنامی دوستان و 

کار[ جنایتکارِ دزِد جاسوس و جانی  ی ]=فریب مانند ما بیچارگان را سزاست که به دست مکیده

ی سیاسی بهائی مبتلا گردیم و جان و مال و هستی خود را امثال مجمع ایادی و تشکیلات منحرفه

 المللی دهیم.کاران بین غارتگران و سارقین و خیانت به دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .10. همان: 179

 
ی ادّعای تلویحی بهاءهللا در بحث الوهیت دهندهکند که نشاناز کتاب، ابتدا اسنادی را مطرح می. جناب ثابت راسخ در این بخش 180

پردازد که او خود اظهار عجز کرده است. سؤال مقدر در این بخش از کتاب آن است که چگونه فردی که است. سپس به مواردی می

های دیگر را دارد، در مواردی چنین دچار عجز و ناتوانی شود. آیا ناتوانی های آسمانی و خلقت الهههللا ی و ارسال کتاب اّدعای ظهور

 برای ذات باری تعالی قابل تصور است؟

 



 فصل سوم
 هانگاهی به برخی تعارض

 کتاب اقدس، احکام آن و نسخ کردن کتب قبل

 های خود چنین مرقوم کرده است: بهاءهللا در نوشته

 181«انا زینا سماء البیان بانجم الایقان.»

در اثبات کتاب بیان و آثار بیان و آثار جناب سید باب مرقوم گشته است و لکن پس از  182ایقان

ین او گردیده و قائم مقام کتاب ادّعای جناب میرزا حسین علی بهاء منسوخ و کتاب اقدس جایگز

هللا ناسخ جمیع کتب قبل است و بایستی به  بیان شده است و این کتاب آسمانی که به قول اغنام

ی چاپ و انتشار آن داده نشده و حتی خود بهائیان لل و اقوام و دول ابلاغ گردد هنوز اجازهجمیع م

باشند و جهت صحت عرایضم عین دستور اطلاع می طور اکثریت بی آن را ندارند و از مفاد آن به

یراً می  :183نویسمجناب میرزا عباس عبدالبهاء را ز

ی جمعیت لاهای ارسال گردید. اگر طبع و  نامه ی آستان مقدس مکتوب جواب هوهللا ای بنده» 

یرا ی طبع داده می ، اجازهچه در این ایام جائز الطبع است نشر خواهید ضرری ندارد. آن شود؛ ز

ی استنساخ  الذئب است در ایام مبارک اجازه هر زمانی را اقتضایی. رساله که خطاب به ابن

طبع و نشر شد. کتاب اقدس اگر طبع شود، کرد. حال به نفسی نفرمودند. چنین اقتضاء می

نشر خواهد شد در دست اراذل متعصبین خواهد افتاد. لذا جائز نه. بلی بعضی از ملحدین 

مثل میرزا مهدی بیک از متزلزلین به دست آوردند و نشر دادند. ولی این در رسائل ملحدین 

مجهول و مبهم است. مندرج. چون بغض و عداوتشان مسلم در نزد عموم قول و روایتشان 

ولی اگر بهائیان نشر دهند حکمی دیگر دارد. قرآن بیست و شش سال در نزد کتاب وحی 

محصور بود در زمان خلفا انتشار یافت و آن نیز محصور در نسخ محدود بود و علیک البهاء 

 184«عبدالبهاء عباس.
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گویند اند؛ زیرا بهائیان میخالویه نیز نامیده ی ترین کتاب استدلالی بهاءهللا در اثبات قائمیت سید باب. این کتاب را رساله. نام مهم182

« اللهی من یظهره»ی تحریر در آورده است. تاریخ نگارش این کتاب پیش از ادّعای علنی که بهاءهللا آن را برای دایی سید باب به رشته

 پژوهی(. ی بیشتر  در مورد این کتاب، ر.ک: گوهر محیط)از منشورات بهائیدر بغداد است. برای مطالعه 1279بهاءهللا در سال 

 
سال پس از نگارش کتاب اقدس، این کتاب در اختیار عموم و حتی در اختیار اکثر بهائیان  90نگارش این کتاب یعنی حدود . در تاریخ 183

 ی فارسی آن منتشر نشده است.چنان ترجمه نبوده است؛ اما بعداً چاپ شده؛ ولی هم

 
ص؟ و تشابه آن با عدم انتشار کتاب اقدس، ناشی از عدم آشنایی . این استدلال عبدالبهاء در مورد در دسترس نبودن قرآن پس از حیات پیامبر ؟184

های بسیار مهمی میان کتاب اقدس و قرآن مجید وجود دارد که در زیر به برخی اشاره ایشان با تاریخ اسلام یا احیاناً شیطنتی زیرکانه است. تفاوت

 پیماید: س افندی بر سبیل انصاف است یا راه خطا میهای بیدار به قضاوت بنشینند که آیا استدلال جناب عباشود. وجدانمی

ی تبلیغ و ، نزول آن ادامه داشته و از جمله آیه(ص)الف( قرآن کتابی است که نزول آن به صورت تدریجی بوده و تا دو ماه پیش از ارتحال پیامبر اکرم

ها نازل شده است. این در حالی است که نگارش کتاب اقدس، سال (ص)ی اکمال دین، در روز غدیر یعنی حدود هفتاد روز پیش از ارتحال پیامبر آیه

 پیش از مرگ بهاءهللا خاتمه یافته بود. 

بوده )یعنی از زمان اتمام نزول آیات تا زمان رحلت ایشان که بخش عمده (ص)ای که در اختیار پیامبر امکان طبع و نشر کتاب قرآن در فرصت دوماهه

ی راه عبوری ایشان از مکه تا مدینه و پس از حجةالوداع گذشت( با وسائل و امکانات آن روزگار غیر ممکن بوده است. صلهای از همین دو ماه در فا



 فرماید: طور واضح و صریح می هللا! جناب عبدالبهاء به سبحان

توانیم انکار کنیم؛ ولی اگر بهائیان انتشار دهند حکمی قدس را دیگری نشر بدهد ما میاگر ا

یبی خورده و به چه منجلابی دیگر دارد. هنوز ما و پدران و بستگانمان متوجه نشده ایم چه فر

ی آن باز هم متوجه نگردیده و پیرو تعصبات ایم و با پوچ و پوک درآمدن ثمرهفرو رفته

 نماییم.باشیم و اندک تفحص و تجسس و تحری حقیقتی نمیخود میی  جاهلیه

 مفقود شدن نماز

 مندرج است: 185ی حدود و احکامدر کتاب گنجینه

لنا الصلوة فی ورقة اخری طوبی لمن عمل بما :» در کتاب اقدس نازل قوله تعالی و قد فصّ

 186(19ی  )آیه« مر به من لدن مالک الرقابا

قد کتب علیکم »اند. قوله تعالی: نماز را نه رکعت معین فرموده 13در کتاب اقدس آیه 

خری ی البکور و الآصال و عفونا عدة اهلل منزل الآیات حین الزوال و ف الصلوة تسع رکعاتٍ 

 انتهی. 187.«هللا  اّنه لهو الامر المقتدر المختار...  امراً فیݔ کتاب

 نازل: 188ی سؤال و جواب در رساله

                                                                                                                                                                                                                           
جناب بهاءهللا و پس از ایشان عباس افندی و بعدها شوقی، با اسباب و وسایل روزگار ما و پس از اختراع ماشین چاپ با  ی حال آن که فرصت چند ساله

 ام قابل مقایسه نیست.زمان صدر اسل

سپردند. روش تبلیغی پیامبر نوشتند یا در خاطر میشد، به تدریج آن را برای خود میب( مسلمانان در همان زمان که قرآن به صورت تدریجی نازل می

ه به مسلمانان دستور داد در نشر و گاه از ترس منتقدان، قرآن را مخفی نکرد؛ بلک ها بود. آن حضرت هیچی قرآن به تمام انساننیز عرضه (ص)اکرم 

ی مریم را برای نجاشی پادشاه آن کشور تلاوت حفظ و قرائت و کتابت آن بکوشند. از جمله مسلمانانی که به حبشه هجرت کردند، آیات قرآن و سوره

سلام ایمان نداشتند، یکی از اصحاب خود را به آن پیش از هجرت به مدینه و زمانی که هنوز بسیاری از مردم مدینه به ا(ص)کردند. یا آن که پیامبر اکرم

کرد و تبلیغ می شهر فرستادند تا برای مردم آن شهر قرآن تلاوت کند و آنان را با تعالیم قرآن آشنا سازد. خود آن حضرت نیز با تلاوت قرآن آیین خود را

بردند تا کلام قرآن را گذشتند، انگشتان خود را در گوش فرو میمی (ص)مبرهراسیدند و هنگامی که از کنار پیااین مشرکان بودند که از شنیدن قرآن می

و (ص)از بیم تمسخر  یا انتقاد آنان، از خواندن قرآن و انتشار آن جلوگیری نماید. روح این تعالیم و روش تبلیغی پیامبر (ص)نشنوند نه آن که پیامبر 

 کاملاً در تزاحم است.ی قرآن مسلمانان با ادّعای عباس افندی درباره

و پس از آن بزرگوار در نمازهای (ص)پرداختند، در زمان حیات پیامبر عنوان یک عمل مستحب، به حفظ و نشر قرآن می ج( مسلمانان علاوه بر آن که به

 کردند.عنوان یک واجب دینی تلاوت می هایی از قرآن را بهی خود، بخشیومیه

که عبدهللا بن مسعود در شهر کوفه مصحف خود را نشر  گماردند؛ چناندر شهرهای مختلف به نشر قرآن همت می نیز مرتباً  (ص)د(  اصحاب پیامبر

های مختلفی بود که در اختیار آوری قرآن در زمان عثمان نیز به منظور از بین بردن برخی اختلافات در قرائات قرآن و تکمیل مصحف داد. جمعمی

 کس نباشد. ه در طول بیست و شش سال پس از رحلت پیامبر؟ص؟، قرآن در اختیار هیچمسلمانان قرار داشت، نه آن ک

کشته شد. لذا انتشار  (ص)هـ( قرآن به اتفاق مورخان مسلمان در زمان عثمان به شکل واحد کنونی در آمد و عثمان بیست و پنج سال پس از پیامبر

روی داد؛ آن هم با تمام توضیحاتی که در بندهای قبلی ذکر شد. معلوم  (ص)از رحلت پیامبرتر از بیست و پنج سال پس  قرآن به شکل کنونی قطعاً کم

 اند!نیست جناب عباس افندی عدد بیست و شش سال را از کجا آورده
 . نام کتابی از عبدالحمید اشراق خاوری از مبلغان مشهور بهائی در توضیح احکام و واجبات آیین بهائی.185

 
ایم. خوشا بر احوال آن کسی که به دستورات خداوند عمل ای دیگر شرح داده، ما حکم نماز را در ورقه21و احکام: ی حدود . گنجینه186

 کند.

 
کند. زمان این نماز به . همانا نماز بر شما واجب شد تا آن را ُنه رکعت بخوانید و این امر برای خداوندی است که آیات خود را نازل می187

اصیل است. ما از بخشی دیگر از آن که در کتاب خدا آمده بود، گذشتیم و آن را بخشیدیم که آن کتاب، امر خداوند هنگام زوال، بکور و 

 قدرتمند و با اختیار است.

 
هایی است که توسط بهائیان های بهاءهللا به پرسشآوری شده و محتوای آن، پاسخ المقربین، کاتب بهاءهللا جمع ای که توسط زینرساله. 188

 شود.زمان حیات او مطرح شده و مکمل کتاب اقدس محسوب می در



صلوة ُنه رکعت نازل که در زوال ]=ظهر[ و بکور ]=پگاه، سحرگاهان[ و اصیل س(: در کتاب اقدس 

 ]=شب هنگام[ معمول رود و این لوح صلاة مخالف آن به نظر آمده.

چه در کتاب اقدس نازل، صلوة دیگر است؛ و لکن نظر به حکمت در سنین قبل بعضی احکام  ج(: آن

اخری مرقوم و آن ورقه مع آثار مبارکه به جهت ی  کتاب اقدس که از جمله آن صلوة است در ورقه

 «حفظ و ابقای آن به جهتی از جهات ارسال شده بود و بعد این صلوة ثلاث نازل انتهی.

 فرماید:و در لوح جوان روحانی ُدُرخشی می

ی صلوة ذکر نمودند صلواتی است که حکمش در کتاب اقدس این که درباره –قوله تعالی » 

زیادی از سجن به مقر دیگر ارسال گشته و صلوة جدیده که بعد نازل کبیر  نازل شده مع آثار

 آن معلق است به اوقاتی که انسان به نفس خود حالتی مشاهده نماید... الخ. انتهی.

 و در لوح بشارت عظمی نازل قوله تعالی:

سال ل، بعضی ار نام نازه احکام از سمآء مشیّت مولی الابشارت عظمی آن که در ایّامی ک»

مر از کتاب اخذ شد. از جمله صلوة بود تا در این حین امام وجه ]= در شد و بعضی حسب الا

ه الی وجه المحبوب و قال اّنا اردنا ان نمّن علی علیّݔ قبل اکبر علیه  روبرو[ حاضر. َتوجَّ

 الخ. « بهائی...

 یند:فرمااصغر اسکویی فریدی می حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در لوح جناب میرعلی

اید آن صلوة با ای ثابت بر پیمان در خصوص صلوة تسع رکعات سؤال فرموده»قوله تعالی: 

کتبی از آثار در دست ناقضان گرفتار تا کی حضرت پروردگار آن یوسف رحمانی را از چاه 

نَّ فی هذا لحزٌن عظیم لعبدالبهاء. منحصر به آن نه. جمیع امانات این عبد آرد ا تاریک و تار در

ن. تالّله اِنَّ عبدالبهاء سرقت نموده جمیع احبّا در ارض اقدس مّطلع بر آ189مرکز نقض را

دَماً من هذه المصیبة العظمی و یتأّج جفی قلبه نار الجوی بین الضّلوع و الأحشاء و  یَبکی

ُه للا اݙّن فی هذا لحکمًة بالغًة فسوف یُظِهُرها  های ثلاثه دیگر نیز ناسخحبّاء. اّما صلوةاللّ

است هر یک معمول گردد مقبول شود و صلوة قبل از آفتاب جائز و علیک الّتحیّة و الّثناء.ع 

 190ع.

 

 

یرا در بیان صلوة  )مقصود از بیان مبارک عفونا عّدة اݘخری بقیه ی رکعات صلوة بیان است؛ ز

 191نوزده رکعت نازل شده.(

                                                                                                                                                                                                                           

 
 . منظور عبدالبهاء از مرکز نقض برادرش محمدعلی افندی است.189

 
. منظور از ع ع آن است که این جمله از عباس عبدالبهاء است. در واقع تکرار این حرف، امضای عباس افندی بر مکتوبات خویش 190

 است.
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و نه رکعت نیز مفقود گردیده است  با توجه به عبارات بالا نماز از نوزده رکعت به نه رکعت تبدیل

که این مطلب حاکی از عدم توجه به صلوة و نخواندن آن در زمان نزول و بعد از آن بوده است و 

ی  هللا  )خانواده ی صلوة به محل و یا جایی ارسال گردد و یا مفقود شود آلچه ورقه الّا چنان

 کردند.اند، استنساخ میبهاءهللا( که حافظ آن بوده

 گوید:علی بهاء میجناب میرزا حسین

آثار مبارکه به جهت حفظ و ابقای آن به جهتی از جهات ارسال شده بود و جناب عبدالبهاء  

گوید آن صلوة با کتبی از آثار توسط میرزا محمدعلی غصن اکبر سرقت شده کدام یک می

 192هللا  اعلم. صحیح است و

 حکم تراشیدن موی سر

 د: نویسی حج می در سوره

م اظفارک و حلق راسک ثم استعمل احسن الاطیاب فاذا خرجت عن الماء قص شاربک ثم قل»

 193«.لوح حج بیت شیراز»حسن الثیاب... الخ. ثم البس ا

 ی سؤال و جواب نازل: در رساله»

 ی حج امر به آن.نهی از حلق رأس ]= تراشیدن سر[ شده و در سوره 194س(: در کتاب اقدس

چه در آن نازل، آن است حکم الاهی مابین عباد و حلق رأس  به کتاب اقدس. آنج(: جمیع مأمورند 

 195«از قاصدین بیت عفو شد.

 نسبت کتاب بیان و تعالیم بهاءهللا

 فرماید: کتاب بدیع که در اوائل دعوی ظهور تألیف شده می 394ی  در صفحه

چه از ظهور قبلش  ه آناش آن بود بدانید ای قوم که این غلام رحمن در جمیع احیان اراده»

ام، مگر به نازل شده ثابت نماید حرکت ننموده -روح من فی الاکوان فداه-ی بیان  نقطه

که اند؛ چنانهای مهلکه مشی کردهاند و در بادیهرضای او... و لکن مشرکین بیان گمان نموده

چه  لاوهللا. آنی بیان از یک حرف من خلق شده.  اند که این غلام گفته که نقطهنسبت داده

های ارض)خطاب به شرمنازل شده منزل حق تعالی... بوده و خواهد بود. بگویید ای بی

                                                                                                                                                                                                                           
های کشد، بین دندهگرید و در قلبش آتش هجران زبانه میمعنی قسمت عربی: به خدا قسم عبدالبهاء از این مصیبت بزرگ خون می

 کند.ای است که خداوند به زودی آن را برای احباء آشکار میپهلو و احشائش. همانا در این موضوع حکمت بالغه
طور مبسوط به تشریح این اعتراض جناب ثابت راسخ در مورد گم شدن صورت نماز نه رکعتی  ی مشروعیت به. در کتاب مسأله192

 پرداخته شد.

 
(: هنگامی که از آب خارج شدی، ناخن و سبیل خود را بِبُر و سر خود را بتراش. سپس بوی ۲پاورقی ) ۶۸ی حدود و احکام: . گنجینه193

 خوش استعال کن و لباس نیکو بر تن نما.

 
: لاتحلقوا رؤوسکم قد زیّنها الّله بالّشعر و فی ذلک لاݖیات لمن ینظر اݙلی مقتضیات الّطبیعة من لدن مالک 45ب اقدس، فراز . کتا194

 البریّة اّنه لهو العزیز الحکیم.
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ی اولی  ی اولیّه ]=نقطه چه در این ظهور نازل به عینه همان کلمات نقطه پیروان باب(آن

 .«یعنی جناب باب[ بوده و خواهد بود... 

 : فرمایدمی 7، سطر 84ی در الواح بعد اقدس، صفحه

 ربّک یفعل ما نّ ه ورقة من حدیقة بیانی و خاتم فی اصبعی انّ ما نزل البیان الّا لذکری و ا»

 «راد.یشاء و یحکم ما ا

ی بیان من و  کتاب بیان نازل نشده است، مگر برای ذکر من و آن برگی است از حدیقه

که اراده دهد و هر طور  چه که بخواهد انجام می انگشتری است در دست من و خداوند آن

 فرماید.کند حکم می

 فرماید: جناب عبدالبهاء در مکاتیب می

چه  و در کتاب اقدس که مهیمن ]=گواه صادق[ بر جمیع کتب و صحف و زبر است و کل آن»

در آن مذکور، ناسخ جمیع صحائف و کتب؛ حتی اوامر و احکام و اعلان و اظهار آن ناسخ 

متساوی مگر امری و حکمی که در آن کتاب مقدس جمیع اوامر غیر مطابق و احکام غیر 

 196«الاهی غیرمذکور.

پس خوانندگان محترم، مراتب حقیقت و درجات صحت و درستی و اعتبار و منزلت این دو کتاب 

راهی و بدبختی جمیعی  آسمانی و دو موعود الاهی یعنی کتاب بیان و کتاب اقدس که سبب گم

راستی اگر این دو کتاب  بدانید و نزد وجدان خود قضاوت کنید. بهاند را ساده لوح و بدبخت گردیده

ی آن و قرار گرفتن آن در اختیار دیگران واهمه دارند و اند چرا بهائیان از انتشار رسمی و ترجمهمهم

اگر هر دو از جانب خدایند، چرا در این مدت کوتاه، این همه با یکدیگر اختلاف دارند و چرا مطالب 

 تاب اقدس، با دیگر تعالیم حضرات سازگار نیست؟موجود در ک
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 فصل چهارم
 نظم بدیع بهائی و ارکان آن

 العدل اعظمبررسی نصوص بر بیت

 فرماید: در کتاب اقدس می

فیها النفوس علی عدد البهاء و  العدل و یجتمعن یجعلوا فیها بیتهللا  علی کّل مدینة ا قد کتب»

ن لایری و ینبغی لهم علی و یرون مکاّنهم یدخلون محضرهللا العلی الا لابأس و یرونن ازداد ا

مصالح  لمن علی الارض کلها و یشاوروا فیهللا   منآء الرحمن بین الامکان و وکلاءان یکونوا ا

مورهم و یختاروا ما هو المختار کذلک حکم ربکم العزیز ا هللا  کما یشاورون فی العباد لوجه

 197(۶۵ی )آیه« .الغّفار

ی داد و عدل قرار دهند و در آن افراد به خداوند بر هر شهری نوشته است که در آن خانه

( گرد آیند و اگر زیادتر شدند، باکی نیست و ببینند که گویا آنان در محضر 9«)بهاء»ی  شماره

سزاوار است که بینند و بینند کسی را که نمیشوند و میخداوند بلند و بالا مرتبه وارد می

ی آنان امینان خدا در میان هستی و وکیلان خدا برای کسانی که بر زمین هستند، باشند همه

گونه که در کارهای  و در مورد مصالح بندگان به خاطر رضای خدا مشورت نمایند؛ همان

یدن است برگزینند. این است حکم  چه را که شایسته کنند و آنخودشان مشورت می ی برگز

 ی شما.دگار عزیز و آمرزندهپرور 

العدل اعظمی که از مفاد العدل اعظم نبوده و نیست و بیتنام بیت العدلی بهپس در کتاب اقدس، بیت

الواح و تبیین جناب عبدالبهاء طبق الواح وصایا باید به وجود آید و نظم بدیعی که جناب شوقی افندی 

ای از نظم بدیع است باید حل گردد و مجلس که شعبهاند و جمیع مسائل مشکله در این مرقوم داشته
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هللا رییس مقدس این مجلس و عضو اعظم ممتاز لاینعزل و اگر شخصاً در اجتماعات حاضر  ولّی امر

 ی تنفیذ. عدل مصدر تشریع است و حکومت قوه نشود باید نایب و وکیلی تعیین فرماید... این بیت

 فرماید: می 2519 198و جناب شوقی افندی در توقیع تموز

هر هیأتی که به نظام الاهی و برحسب تعلیمات و اصول و شرایط سماویه که در صحف »

الاهیه مشروحاً مثبوت و مسطور است، کاملاً کماینبغی و یلیق لهذا المقام الرفیع و المرکز 

تشریع ی روحانی ساقط و از حق  المنیع انتخاب و تشکیل نشود آن هیأت از اعتبار اصلی و رتبه

ی علیا ی مطلقهمنصوصه، ممنوع و از شرف اسنی و قوه و وضع احکام و سنن و قوانین غیر

 199«محروم.

 فرماید: شود. جناب عبدالبهاء میاز جزای زانی و زانیه سؤال می

 « العدل است.اما زانی محصن و محصنه حکمش راجع به بیت»

متفقاً می -اند منصوص و مرکز مخصوصکه مرجع  -و جناب عبدالبهاء و جناب شوقی افندی 

یند تا اعلان امر نشود و بیت العدل اعظمی طبق الواح وصایا به وجود نیاید جمیع بهائیان عالم گو

یه عمل نمایند؛ چنان ی اثنیی اسلامی شیعهباید به قاعده که در کیفیت صورت قبور در  عشر

 نویسد: ی حدود و احکام می گنجینه 142ی صفحه

یفیت صورت قبور، موضوع دفن اموات مطابق نّص مبارک به قانون امر وقتی است در ک»

 «ی اسلامی دفن کرد.هللا اعلان شود. قبل از آن باید اموات را به قاعده که امر

یه 7ی هللا در لوح مبارک مورخه حضرت ولی امر خطاب به محفل مقدس روحانی  1936ی  فور

 فرمایند: ملی می

مطابق دستوری که این عبد به محفل ملی داده، تغییر در کیفیت دفن  فرمودند بنویس:»

وجه سبب وحشت قلوب نگردد و فرمودند  هیچ مشروط بر آن است که اجرای احکام الاهیه به

 «.ستان در وقت حاضر تحقق نیافته..بنویس اعلان امر در ایران و ترک

یل  8ی  در لوح مورخه  فرماید: ملی ایران می خطاب به محفل مقدس روحانی 1936آپر

محصور مستقلی هستند تجاوز از نّص صریح  200هر چند یاران در مرکز دارای گلستان جاوید»

ی اخیر خطاب به هللا است و این عبد در نامه فرمایند مشروط به اعلان امرجائز نه؛ زیرا می

باید عموم یاران هللا در وقت حاضر تحقق نیافته. لذا  محفل ملی تصریح نموده که اعلان امر

ی در ایران چه در مرکز و چه در ولایات، اموات را بر وضع سابق یعنی برحسب قاعده

وجه سبب  هیچ اسلامی دفن نمایند و هر وقت اجرای احکام الاهیه برحسب لوح مبارک به
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وحشت قلوب نگردد، این عبد یاران را اطلاع خواهد داد و تکلیف عموم در این خصوص 

 201«خواهد شد... انتهی. واضحاً معلوم

کاران و مکاران  جانب و بستگان و سایر خواهران و برادران بهائی! چون خیانت وا اسفا بر غفلت این

که تشکیلات را قبضه نموده بودند و از اصل و ریشه معتقد به این مسلک نبوده و نیستند و 

ستورات فوق عمل نموده و هللا کرده برخلاف د جهت سودجویی و انقلاب خود را داخل این اغنام

اند و به سبب اختلاف و هللا و برادران و خواهران اسلامی انداخته نمایند و جدایی بین اغناممی

 اند. نفاق و دوییت شده

ینــه را هم قلم دو هــم  جــنــس دیــر

 جــا بــه هــــم نــبــایــد فــرســتــاد یــک

 دست گردند و یار چه دانی که هم

 دار دزد بــاشـــد یـــکـی پـــردهیـــکی 

 چــو دزدان ز هــم بــاک دارند و بیـم 

 202رود در مـــیــان کـــاروانــی ســلــیــم

 

 

 العدل، مرجعی برای تکمیل دینبیت

بند ویران است، به تنظیم وظایف و دانستند خانه از پایالحقیقه می چون پیشوایان مذکور فی

نام دین و مسلک برچیده شود و  به خود، این اساس سیاسی خطرناک به تکالیفی پرداختند که خود

 آثارش مضمحل و نابود گردد.

علی بهاء و جناب عبدالبهاء و جناب شوقی افندی متحداً جمیع امور سیاسی لذا جناب میرزا حسین

س به بیتنام تکمیل کتاب و احکام اقد و مدنی و متفرعات دینی و غیره را از سر خود بازداشته، به

یدنی مرقوم داشتند:  ی اینآلی محول و در جواب عموی بیچاره العدل ایده  جانب صدرالعلماء فر

العدل ی بهاء! از طبقات محرمات سؤال نموده بودید. رجوع به آیات نمایید و تا بیتای بنده»

 «عمومی تشکیل نیابد متفرعات بیان نگردد و مرهون به آن یوم است.

علی بهاء وفات نمودند و رج و مرجی به وجود آوردند تا این که جناب میرزا حسینبا این کلمات ه

طبق کتاب عهد و کتاب اقدس جناب عبدالبهاء جانشین و مرکز نصوص گردیده که جریان ثابتین و 

ی یگانگی بلند شد. به ای دوستان سراپرده»و مشرکین و موحدین به وجود آمد و بیان  203ناقضین
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. پس از فوت بهاءهللا میان عبدالبهاء و برادرش محمدعلی افندی )غصن اکبر( بر سر جانشینی پدر نزاع درگرفت و عبدالبهاء برادرش 203

 و طرفداران او را ناقضین خواند و پیروان خود را ثابتین نامید.



را به موقع اجرا گذاردند.  204«کدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسارچشم بیگانگی ی

جناب عبدالبهاء میرزا محمدعلی غصن اکبر را از جانشینی خود که طبق کتاب عهد میرزا حسین

ی دختری خود جناب شوقی افندی را طبق الواح وصایا به علی بهاء تعیین نموده بود، عزل و نوه

ید و جهت جامعهجانشینی و  ی بهائی و ولایت امر وظایف و مقرراتی وضع نمود ولایت امر برگز

 گردد: که زیراً درج می

ی مبارکه و و سدره 205ای یاران مهربان، بعد از مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان»

مبارکه ی ی مقدسههللا و احبای جمال ابهی توجه به فرع دو سدره که از دو شجره ایادی امر

انبات شده ]=روییده[ و از اقتران دو فرع و وجه رحمانیه به وجود آمده، یعنی شوقی افندی 

هللا و مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی  هللا و غصن ممتاز و ولی امر زیرا آیت 206نمایند؛

هللا  ی امرهللا به اطاعت من هو ول هللا ... حصن متین امر هللا و احباءهللا است و مبیّن آیات امر

هللا باید کمال  عدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی امر محفوظ و مصون مانند و اعضای بیت

هللا داشته باشند. اگر  اطاعت و تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشنودی را به ولی امر

هللا شود  چه نفسی مخالفت نمود، مخالفت به حق کرده و سبب تشتیت ]=پراکندن[ امر چنان

هللا باید بیدار  و علت تفریق کلمةهللا گردد و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود... ایادی امر

هللا گذاشت، فوراً آن  باشند. به محض این که نفسی بنای اعتراض و مخالفت با ولی امر

هللا در زمان حیات  شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمایند... ای احبای الاهی، باید ولی امر

ن هو بعده را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد ... ای یاران، خویش م

هللا تسمیه و تعیین کند. جمیع باید در ظّل او باشند و در تحت  هللا را باید ولّی امر ایادی امر

هللا  و  حکم او. اگر نفسی از ایادی و غیر ایادی تمرّد نمود و انشقاق خواست، علیه غضب

 207.«هللا  گردد...  سبب تفریق دین قهره؛ زیرا

 نویسد:سپس در ادامه می

عدل  هللا  مصدر کل خیر و مصوناً من کل خطا... و مقصد بیت عدل الذی جعله اما بیت»

و آن بیوت عدل،  208عدل خصوصی تشکیل شود عمومی است؛ یعنی در جمیع بلاد بیت

و مؤسس قوانین و احکامی  عدل عمومی انتخاب نماید. این مجمع مرجع کل امور است بیت

که در نصوص الاهی موجود نه. و جمیع مسائل مشکله در این مجلس حل گردد و ولّی 

هللا رییس مقدس این مجلس و عضو اعظم ممتاز لاینعزل و اگر در اجتماعات بالذات  امر

چه عضوی از اعضاء گناهی ارتکاب  حاضر نشود، نایب و وکیلی تعیین فرماید و اگر چنان
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هللا صلاحیت اخراج او را دارد. بعد ملت  ید که در حق عموم ضرری حاصل شود ولی امرنما

یع،  عدل مصدر تشریع است و حکومت قوه شخص دیگر انتخاب نماید. این بیت ی تنفیذ. تشر

هللا  راجع به ولّی  باید مؤید تنفیذ گردد و تنفیذ باید ظهیر و معین تشریع شود... حقوق

هللا  و ارتفاع کلمةهللا  و اعمال خیریه و منافع عمومیه صرف  نشر نفحات هللا است تا در امر

 209« گردد

توان تصور قدر مهم و زیاد است که هرگز نمی ی بهائی آنی جامعههللا در اداره ی ولی امروظیفه

ی خود، اداره هللا بتواند، مطابق با نظر رهبران اولیه ی بهائی بدون حضور ولی امرکرد جامعه

ی نفوس مطرود به جامعههللا است، طرد روحانی نفوس و اعاده ی ایادی با ولی امرشود. تسمیه

ی ولی هللا است و لاغیر مجمع ایادی در تحت اداره ی امر از وظایف خاصه و اختیارات ولّی امر

هللا است اختلاف در استنباط نصوص و سوءتفاهم در معانی و حقایق آیات چه برای اشخاص  امر

هللا است و بیان مبین و نظر  و چه برای محافل روحانی و بیوت عدل در هر زمان محول به ولّی امر

که آن  صورتی العدل گذشت ولایت امر، درهللا رافع هر اختلافی است. اگر قانونی از بیت ولی امر

نمایند، اگر العدل داشته تا در آن تجدید نظر را مباین با روح امر تشخیص دهد، حق اعاده به بیت

تواند نایب و وکیلی تعیین نماید. هیچ نفسی را حقّ رأی و در اجتماعات بالذات حاضر نشود می

 عدل نمایند. اعتقاد مخصوص نه؛ کل باید اقتباس از مرکز امر و بیت

 العدلجانشینی شوقی افندی و تشکیل بیت

جانشین وی شد. مطابق ق وفات یافت و جناب شوقی افندی 1340قوس  6عبدالبهاء در تاریخ 

ی جانب نوه های الواح وصایا اینبینی طبق پیش»الواح وصایا، جناب شوقی در بدو امر اعلام کرد: 

العدل اعظم عنوان اولین ولّی امر دیانت بهائی و رییس بیت به« حضرت عبدالبهاء»ارشد ایشان 

ف بهائی در شرق و غرب عالم جانب امور امری را در جوامع مختل که باید به مشارکت و معیت این

 «ام. ی حضرت بهاءهللا تنظیم و هدایت نماید تعیین شدهطبق اصول مدّونه به وسیله

اند میی ملل متحد مخصوص فلسطین تعیین فرموده ای که برای کمیتهکتابچه 11ی در صفحه

 فرماید: 

فرموده و شروع ی عصر رسولی دیانت بهائی را مشخص صعود حضرت عبدالبهاء خاتمه»

نماید. در طی عصر تکوین مقدر است که نظم اداری بهائی که عصر تکوین را اعلام می

تأسیس آن را حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا تنظیم کرده و اساس آن را هیأتهای محلی و 

شوند گذاشته و راه برای تشکیل یک هیأت ملی که از طرف پیروان این دیانت انتخاب می

العدل اعظم موسوم شود و سازند که قرار است بعدها به اسم بیتللی  هموار میالم بین

باشم، امورات جانب که رییس منصوبه و مبیّن مجاز آن می به مشارکت و معاونت این

طور دائم در ارض  ی بهائی را تنظیم و اداره نماید تأسیس گشته و مرکز خود را به جامعه

 «مراقد مؤسسین این آیین یزدانی تأسیس نماید.اقدس در مرکز روحانی جهانی و 

 فرماید: می 23ی  ، صفحه105در توقیع 
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کتاب وصایا منشور مبارک مقدس مرکز عهد جمال ابهی ]=عبدالبهاء[  و فرمان سالار جند »

ی خاک[ و ی عظمی و کاشف کیفیت نظم بدیع در بسیط غبراء ]=کره ی مقدسه بهاء و وثیقه

قدس مهیمن بر کتب و صحف اولی امتدادش مجهول و در علم متمم کتاب مستطاب ا

ی  الاهی مخزون. انتهایش استقرار این نظم اکمل امتن اتمّ در شرق و غرب عالم و جلوه

 210«آدم. وحدت اصلیّه در انجمن بنی

هللا و تشریح وظایف  ها تنها سخنان شوقی در مورد کتاب الواح وصایا و تبیین مقام ولایت امر این

 گوید: می 15ی العدل اعظم نیست. او در کتاب نظم جهانی بهاءهللا، صفحه بیت

ما هنوز از لحاظ زمانی به این سند عظیم یعنی الواح وصایا بسیار نزدیکیم و از ادراک »

های آینده  اش عاجز و ناتوان. فقط نسلکامل مضامینش و از اّطلاع بر اسرار مکنونه

شاهکار الاهی که دست قدرت مهندس اعظم عالم برای توانند بر قدر و منزلت این  می

یده است، اند که  الجمله وقوف یابند. فقط آیندگان فی وحدت و نصرت امر جهانگیرش آفر

العدل اعظم  ی بیتانگیزی را که در این سند عظیم بر دو مؤسسهقادرند ارزش تأکیدات شگفت

همیّت کلمات شدید حضرت عبدالبهاء که در هللا نهاده شده دریابند و از ا ی ولایت امرو مؤسسه

مورد ناقضین بر عهد و میثاق در الواح وصایا بیان فرموده است باخبر شوند. فقط آیندگانند که 

قدر با وضع  توانند ادراک نمایند که مؤّسساتی را که حضرت عبدالبهاء ایجاد فرموده، چه می

مرج عصر حاضر برخیزد، مناسبت و اجتماع آینده که مقّدر است از میان آشوب و هرج و 

 .«موافقت خواهد داشت... 

یند: باز می  گو

ی سلطنت الاهی  تلویحات کتاب اقدس و الواح وصایا که دو مخزن از برای عناصر متشکله»

تر از آن است که نسل فعلی بتواند آن را درک نموده یا این که ارزش  باشند خیلی عمیقمی

 «آن را دریابد.

کتاب بیان ناقص است و تکمیل آن به میرزا یحیی صبح ازل محول شده و نامبرده با این وصف 

علی نیز پس از یازده سال ولایت و وصایت و نزول آیات و بینات، ملقب به شیطان و میرزا حسین

 اند. بهاء از طرف ایشان ملقب به ِعجل )=گوساله( شده

علی بهاء منسوخ و زل توسط جناب میرزا حسینکتاب بیان و پیوست و آثار آن با آثار میرزا یحیی ا

اعظم محول العدلکتاب اقدس به صورت ناقص نازل شد و تکمیل آن به جناب عبدالبهاء و بیت

یرا جناب شوقی ربانی در مدت  گردیده است. اّما تا ابد هم کتاب اقدس تکمیل نخواهد گردید؛ ز

کتاب اقدس و الواح وصایا و نداشتن ی سی و شش ]سال[ دوران ولایت خود، با وجود مطالعه

ی خود نموده، مبادرت به صدور دستورات و توقیعات به وزن اولاد، توجه کامل به وظایف محوله

بحر الطویل نموده و اقدام به تأسیس تشکیلات و نظم اداری و روحانی نمود، با علم به این که 

 مقطوع النسل است و اولادی ندارد.

 211العدل در نظم بدیعو بیتهللا  جایگاه ولی امر
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العدل در جهت تحّقق نظم هللا در کنار بیت اینک به برخی شواهد در ارتباط با لزوم وجود ولی امر

یابیم که هر یک از دو رکن اساسی روشنی در می ی این اسناد بهگردد. با مطالعهبهائی اشاره می

رکن دیگر، کاربردی ندارد و از نظم بهائی که مورد نظر جناب شوقی بوده است، بدون حضور 

توانند در وظایف توانند جای یکدیگر را پر کنند و نمیمشروعیت خالی است. این دو رکن نمی

هللا فاقد مشروعیت است و  العدل، بدون حضور ولی امر دیگری دخالت کنند. لذاست که بیت

أکیدات الواح وصایا بر جاست که جناب شوقی، با علم به عقیم بودن خود و با وجود ت عجیب این

تعیین جانشین توسط ولی امر، دست به چنین اقدامی نزده است و بهائیان را سرگردان و حیران 

 رها کرده است.

 

 گوید: می 21ی  ، صفحه105شوقی خود در توقیع . 1

ید و بی مثیل  ی سقیمه ی باطله این نظم بدیع از انظمه» ی عالم ممتاز و در تاریخ ادیان فر

ی بنیادش بر دو رکن رکین استوار: رکن اول و اعظم رکن ولایت الاهیه که مصدر قهو ساب

که در این نظم چنان  همالعدل اعظم که مرجع تشریع است. و رکن ثانی بیت تبیین است

ع امر و مبادی اساسیه اش که مرکز عهد و میثاقش تبیین نموده  الاهی تفکیک بین احکام شار

 212«نظم بدیع نیز از یکدیگر ممتنع و محال ممکن نه. انفصال رکنین

یه  8چنین در لوح مورخ  او هم. 2  گوید: می 1934فور

العدل عمومی به مقام مقنن  هللا  مقرر گشته و بیت هللا به ِسَمت مبین آیات ولی امر»

 «احکامیه صریحاً در تعالیم مبارکه عّز نزول نیافته منصوب شده...

 فرماید: در کتاب دور بهائی می. 3

ای چند در خصوص اساسی که این نظم اداری مبتنی بر آن است و اصلی که اینک کلمه»

ید برای تمشیت امور مؤّسسات مهّمه ی آن لازم است باید بیان گردد. قیاس این نظم فر

ی ی تاریخیّه برای ادارهای که عقول بشری در ادوار مختلفهالاهی با نظامات متنّوعه

رساند یجاد کرده است، کاملاً خطاست. نفس این قیاس به خودی خود میمؤّسسات خویش ا

ایم و چون در نظر آریم که الّشأنش پی نبرده که به شأن و منزلت صنع بدیع مؤّسس عظیم

ای است که شریعت غّرای حضرت بهاءاللّه باید در این نظم بدیع عیناً همان مدنیّت الاهیّه

ی مختلفه و یک از انظمه ای را جائز نشماریم. هیچمقایسهارض مستقّر سازد، البّته چنین 

ای که دائم الّتغییر بشری چه در گذشته و چه در حال، چه شرقی و چه غربی، علائم مشّخصه

ها را سنجید، ارائه نمی ی در آنی آن بتوان استحکام اساس و قدرت فضائل مکنونهبه وسیله

 دهند.

که این نظم وسیع اداری یگانه حافظ آن است، نظراً و عملاً ی بهائی ی آیندهحکومات مّتحده

ید و وحید است و در تشکیلات ادیان معتبره ی عالم نیز در تاریخ نظامات سیاسی بشری فر

نوع از انواع حکومات دیمقراطی ]=دموکراتیک[ یا حکومات مطلقه و  هیچ نظیر و مثیل. بی
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ی اشرافی که حّد متوّسط بین آن دو محسوب استبدادی، چه سلطنتی و چه جمهوری یا انظمه

ی کلیسای است و حّتی اقسام حکومات دینیّه، چه حکومات عبرانی و چه تشکیلات مختلفه

تواند مماثل و مطابق نظم اداری یک نمی هیچ مسیحی و یا امامت و خلافت در اسلام،

 است. بدیعی به شمار آید که به یداقتدار مهندس کاملش ترسیم و تنظیم گشته

ظهور دارای مزایا و عناصری است که در سه حکومت عرفی مذکور  هر چند این نظم اداری نو

از عیوب اصلیّه و »یک از آن حکومات نبوده  وجه مطابق هیچ هیچ نیز موجود و لیکن به

یّه ای را که بدون شک در این نظم اداری بهائی حقایق سلیمه«. ی آنان عاری و مبّراستفطر

دهد؛ بدون آن که ی مذکور موجود است، به یکدیگر التیام و ارتباط میانظمههر یک از 

آرا مبتنی بر آن است ضایع و مهمل سازد و این امری حقایق خدادادی را که آن نظم جهان

 ی بشری به اجرای آن موّفق نگشته است.ی فانیهاست که هرگز انظمه

حضرت بهاءاللّه مبتنی بر اساس دموکراسی  وجه تصّور رود که نظم اداری آیین هیچ نباید به

صرف است؛ زیرا شرط اصلی آن نوع حکومت آن است که مسئول مّلت باشد و اختیاراتش 

 ی مّلت و این شرط در این امر اعظم موجود نیست. نیز مّتکی بر اراده

باید به خاطر داشت که الواح حضرت بهاءالّله با صراحت حاکی از آن است که اعضای 

ی کتاب اقدس ی مکمّلههللا و وضع قوانین لازمه عدل اعظم در تمشیت امور اداری امر بیت

باشند و نباید تحت تأثیر احساسات و آرای عمومیّه و حّتی عقاید مسئول منتخبین خود نمی

اند قرار گیرند؛ بلکه جمهور مؤمنین و مؤمنات یا نفوسی که مستقیماً ایشان را انتخاب نموده

ه در حال توّجه و ابتهال به حکم وجدان خویش رفتار نمایند و برایشان فرض است باید هموار 

یه ی آشنایی کامل حاصل نمایند و به قضایای  ی هیأت جامعهکه به اوضاع و احوال جار

ی غرض رسیدگی کنند؛ ولی حقّ نهایی اخذ تصمیم را برای خویش مرجوعه بدون شائبه

 محفوظ دارند. 

ی هیأت جامعه آشنایی کامل حاصل است که به اوضاع و احوال جاریهی ایشان فرض کلمه

ی غرض رسیدگی کنند؛ ولی حقّ نهایی اخذ تصمیم نمایند و به قضایای مرجوعه بدون شائبه

 رابرای خویش محفوظ دارند. 

یح حضرت بهاءاللّه به این نفوس است و کلمه مبارکه ی )انّه یلهمهم ما یشاء( اطمینان صر

اند نه هیأت فقط این نفوس، مهابط ]=محل فرود آمدن[ هدایت و الهامات الاهیّه بنابراین

نمایند و این الهام همانا روح طور غیر مستقیم ایشان را انتخاب می منتخبین که رأساً یا به

 حیات و حافظ نهایی این ظهور اعظم است.

ولایت جالس است  علاوه نفسی که در این ظهور اعظم بر حسب اصل توارث، بر کرسی به

ی واقعی که به وی تفویض گشته، اللّه است و بالنّتیجه بر حسب سلطهخود مبیّن کلمة

ی معموله قدرتی نداشته ]و[ جز مقام مانند هیچ یک از سلاطینی که در حکومات مشروطه

توان نظم بدیع حضرت بهاءالّله را نظیر حکومت استبدادی اسمی ندارند، نیست و نیز نمی

دانست یا آن را مقتبس از یکی از حکومات مطلق العنان دینیّه مانند حکومت پاپ و یا  مطلق

امامت و نظایر آن فرض نمود و برهان قاطع بر این امر آن که حقّ مسّلم تشریع احکام 

عدل اعظم است که اعضای آن نمایندگان منتَخب  ی بهائی فقط مختّص بیتمنصوصه غیر



توانند غصب اند و این حقّ مقّدس را ولّی امر و مؤّسسات دیگر نمیپیروان حضرت بهاءالّله

 نمایند  یا در آن دخل و تصّرف کنند.

ی قّسیسی و شعائر آن از قبیل غسل تعمید و عشاء ربّانی و اقرار به معاصی، الغای حرفه

ی ی علما و روحانیّون و فقدان امتیازات و مقاصد و تمایلات بوروکراسی طبقهعدم سلطه

المللی به تصویب عمومی  این طبقه، دستور طرز انتخابات بیوت عدل محلّی و ملّی و بین

ی نظم بدیع بهائی و مشابهت آن به ترتیبات شواهد دیگری بر کیفیّت غیر مستبّده

 ی امور است.دموکراسی در اداره

حکومات  یک از و نیز این نظم را که به اسم حضرت بهاءاللّه مرتبط است، نباید با هیچ

ی مقّدسهاشرافِی ِصرف مماثل دانست؛ زیرا از طرفی مبتنی بر اصل توارث است و وظیفه

ی آن به ی مقنّنهی تبیین آیات را به ولّی امر تفویض کرده و از طرف دیگر هیأت عالیه

 گردد.ی جمهور مؤمنین و مؤمنات معیّن میانتخاب مستقیم و آزاد به وسیله

ی عالم ُمقتبس و لیکن حاوی ی معروفهکه این نظم بدیع از انظمه توان گفتهر چند نمی

ای است که در هر یک از این نظامات مختلفه موجود و در این نظم با یکدیگر عناصر سلیمه

 امتزاج و التیام یافته است.

یّه اختیارات موروثی ولّی امر عدل اعظم و مقّررات  ی بیتهللا و وظائف حیاتیّه و ضرور

ی کل حاکی از این حقیقت  ی وکلای جامعهی انتخابات دموکراسی آن به وسیلهمخصوصه

یک از انواع حکومات مذکور در آثار  است که این نظم بدیع الاهی که هرگز قابل قیاس با هیچ

ای است ی خویش حایز و ملائم عناصر صالحهارسطو نیست، در اثر اّتکاء بر حقایق روحانیّه

یّههکه در هر یک از انظم ی ی مسّلمهی آن موجود است. این نظم بدیع چون از عیوب فطر

اش وسعت ی مذکوره مطلقاً عاری و مبّراست، هر قدر فروعش امتداد یابد و دامنهانظمه

گیرد به مرور اعصار و دهور به حکومت استبداد و تسلّط اعیان و شرور ناطقین و خطبا که 

ی بشری است منجر نگردد و از فساد آنان مصون ی تأسیسات سیاسی ناقصهعاقبت کّلیّه

 213«ماند.

یاران عزیز! هر قدر اصل و مبدأ این بنیان رصین ]=محکم و پابرجا[ نظم اداری مهم و وجوه ». 4

ی پیشرفتش را اعلام ی اولیّهمثل باشد، وقایعی که مبشر ظهورش بوده و مرحله اش بیممیزه

دارا نیست. چه قدر شگرف و عبرت انگیز است که نظم تری را  داشته از حیث اهمیت مقام کم

پیماید در حالی ی نشو و نمای خود را میهللا، متدرجاً مستمراً تحکیم یافته، مراحل اولیّه اداری امر

ها مهاجم است  ای که بر آن ی مذهبی و عرفی عصر حاضر در اثر قوای مخربهی عتیقهکه معاهده

 رود.رو به تجزیه و تحلیل می

، از مؤسسات اصلیه این نظم اعظم دائم الاتساع ]=دائماً در حال  ی حیاتیه قوه ای که به وجه اََتمّ

شود مواقعی را که گشاد شدن و فراخ شدن، دائماً در حال گسترش بودن[ الاهی ظاهر می

 ی فروزان انجذاب که به کمالاند، شعلهشهامت و عزم راسخ بانیان نظم اداری بر آن فائق آمده

شدت در قلوب مبلغین سیّار مشتعل است، مدار جانفشانی و انقطاعی که مؤسسین نظم بدیع 
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انگیز و آسایش خاطر و پاکی عمل و انضباط  پیمایند، وسعت نظر و امید واثق و روح نشاطمی

رسد، ناپذیری که از مدافعین دلیرش به ظهور می کامل و تعاضد ]=همکاری[ و یگانگی خلل

ها از  گیرنده، پزشک[ در جذب عناصر مختلفه و تطهیر آن قتی که روح نبّاضش ]=نبضتوانایی و لیا

ی انواع تعصبات و امتزاجشان در قالب خود نشان داده است، کل آیات قدرتی است که جامعه

 تواند آن را انکار نماید.مأیوس و متزلزل کنونی عالم هرگز نمی

بخشد ی حیات میبه هیکل امر حضرت بهاءهللا نفخهی روح قدسی الاهی را که حال ظهورات باهره

با الم و فغان و خودخواهی و جهالت و تعصب و مرارت و نفاق و شرارت دنیایی رنجور و پرآشوب 

زده و  قیاس نمایید. خوف و هراس، قائدین عالم را معذب ساخته و اقدامات سیاسیون حیرت

با یکدیگر در نهایت ضغینه ]=کینه، دشمنی[ و بصر را عقیم و بلااثر گذاشته است. ملل عالم  بی

ها و تماشاها[ عاری از  بغضاء و از هم خائف و هراسان. مطامحشان ]=جمع مطمح، نمایش

الحقیقه هرج و مرج و فساد و عدم ایمان، اساس  حقیقت و اهدافشان در نهایت سخافت. فی

ع ]=جنبنده، جنبیده[ عالم را به صورت فنا و نیستی دهد. آیا این فساد سوق می تمدن متزعز

کند با ارتفاع ید قدرت مستمر که خفیاً در جمیع شعب و شئون افکار و اعمال بشری رخنه می

ین نیست؟ آیا حوادث خطیره ی بیست سال اخیر که سبب انقلاب اقالیم ارض حضرت بهاءهللا قر

]= متلاشی شدن[ و  نماید که در شرف تلاشیگشته در حالی که سکرات موت تمدنی را اعلام می

ی نجات بشری است و ناگزیر بر اضمحلال است، دلالت بر درد زه نظم بدیعی ندارد که سفینه

های ها و امپراطوریهای عالم مستقر خواهد شد؟ بلای مبرم الاهی سقوط سلطنتخرابه

ای ، هبوط مداوم علم214ی اروپ مطابقاً لما صدر من القلم الابهی پرشوکت و احتشام در قاره

یه، انقراض سلسله215تشیع در موطن اصلی جمال قدم ین امر  ی ی قاجار هللا، انهدام  خصم دیر

انگیز آن با خرابی اورشلیم در اواخر  سلطنت و خلافت دو رکن رکین اهل تسنن و شباهت شگفت

ی مصر متهاجم است و سبب تضعیف  قرن اول میلاد، سیل قوانین عرفی که به معاهد دینیه

وفای متمسکین به شعائر اسلامی گشته، تذلیل و تحقیر اقوی کنائس مسیحیت در روسیه و در 

یکای مرکزی، نشر عقاید و افکار سقیمه که هادم و مخرب اساس و بنیان  اروپای غربی و امر

گهانی که از جمیع ی به ظاهر متین سیاسی و اجتماعی بشری است، علائم نزول بلای ناانظمه

بخش سقوط امپراطوری روم غربی را  جهات اساس تمدن کنونی را تهدید نماید و به نحوی حیرت

دهد که این انقلاب بر اثر ولادت نظم اعظم آیین حضرت بهاءهللا آورد، کل شهادت میبه خاطر می

 در عالم به وجود آمده است.

ی تر گردد و شاخ و برگ آن کره الاهی مکشوف ی این نظم دائم الاتساعهر قدر مضامین مکنونه

گردد که ارض را بیشتر  فراگیرد بر شدت و وسعت این انقلاب خواهد افزود. در خاتمه متذکر می

ی صدفی برای عصر تکوین دور بهائی به ارتفاع نظم اداری مخصص گشته و این نظم به مثابه

ور زمان واضح و مبرهن خواهد شد که این هللا است و به مر  بهای امر حفظ و صیانت گوهر گران

ع انور را به مرحله نهایی وارد خواهد کرد.نظم عامل اصلیه  ای است که این شر
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ی طفولیت است، زنهار که نفسی در ادراک کیفیتش به خطا رود و یا مادام که این نظم در مرحله

 216«از اهمیتش بکاهد یا مقصدش را دگرگون جلوه دهد.

 نویسد: ی کتاب دور بهائی میادامهشوقی در . 5

ی الاهیه برای عالم انسانی در ای که این نظم اداری بر آن استوار است مشیّت ثابته صخره»

ی عصر حاضر است، منبع الهامش نفس حضرت بهاءهللا است. حامی و مدافعش جنود مجنده

یختن خوملکوت ابهی است. ظهور و نشو و نمایش نتیجه ن[ لااقل بیست ی اهراق دم ]=ر

اند. محوری که مؤسساتش که حیات خویش را در این سبیل نثار نموده 217هزار شهید است

اش ی الواح وصایای حضرت عبدالبهاء است، مبادی اساسیهحول آن طائف، مضامین محکمه

ی خویش در غرب حقایقی است که مبین مصون از خطای آیات الاهی در خطابات مبارکه

یحاً اش وضع گردیده و وظایفش را تحدید میکامی که برای ادارهبیان فرموده، اح نماید، صر

اش حول آن در کتاب اقدس نازل شده است؛ مقری که مشروعات روحانیه و خیریه و اداریه

 باشد مشرق الاذکار و متفرعات آن است.مجتمع می

العدل اعظم بیتهللا و  ی ولایت امر اش مستظهر بدان است، دو مؤسسه ارکانی که سلطه

آرایی است که  است. مقصد اصلی و ضمنی که محرک آن است استقرار نظم بدیع جهان

ینی را که القا میی آن را حضرت بهاءهللا بنیاد نهاده روشی که به کار میشالوده رود و مواز

قیر و سازد نه به غرب، نه به یهود و نه به غیر آن، نه به فنماید آن را نه به شرق متمایل می

نه به غنی، نه به سفید و نه به سیاه شعارش وحدت عالم انسانی، َعَلمش صلح اعظم، 

های عالم به سلطنت الاهیه سرانجامش حلول دوره ذهبی هزارساله یعنی یومی که سلطنت

 218«که سلطنت حضرت بهاءهللا است، مبدل گردد.

هائی و فراگیر شدن آن در عالم چنین در بیان عظمت ُکوراللهی و نظم جدید ب جناب شوقی هم. 6

 اند: گفته

و چه مقدار رفیع و بلند است این کور مکرم مقدس مفخم معزز رحمانی. اگر به نظر جدید »

ی مرکز عهد جمال ابهی ی اولی و یراعهچه از قلم اعلی و کلک نقطه ملاحظه نمایید و در آن

و  ی غریبهاین تصرفات عجیبهنازل گشته تدبّر و تفرس نمایید، معلوم و واضح گردد که 

ی الاهیّه در حقایق ی دافعهی ازلیّهی محیطهی خطیره که از جریان و سریان قوهوقایع هائله

این کور مقّدس در عالم امکان ظاهر و نمایان گشته، کل از نتایج   ممکنات، در سنین اولیّه

ی طلوع الاهیّه و مقدمهی ی اشراق شمس سلطنت آتیهدهنده سحر است که بنفسه بشارت

های لاحقه  ی عالم انسانی است که در قرنتاب سعادت و رفعت و عزت موعوده آفتاب جهان

و ادوار آتیه این کور محیط بسیط خاک را نورانی و مطعلع نماید و خلعت جدید پوشاند و یک 
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ج کمال رساند و مدنیّت لاشرقیه و لاغربیهوطن نماید و به درجه ی الاهیه را ی بلوغ و او

ی رب ی ارض را من اقصاها الی اقصاها به تنفیذ مشیّت ازلیّهتأسیس فرماید و ساکنین کره

ج به مقامات مباهیه که غایت قصوای  یّه و تحقق وعود بشارات مظاهر الاهیه و عرو البر

]=مقصود نهایی[ ایجاد و تکوین هیأت اجتماعیه و خلقت بشر و بعث رسل است موفق و 

 .«دند... مفتخر گر 

هللا با نظم  دور بهائی در بیان همراهی همیشگی مقام ولایت امر 80و  79شوقی در صفحه . 7

 فرماید: جدید بهائی می

هرگاه ولایت امر از نظم بدیع حضرت بهاءهللا منتزع شود اساس این نظم متزلزل و الی »

ء در جمیع شرایع الاهی ی حضرت عبدالبهاگردد که به واسطهالابد محروم از اصل توارثی می

هللا در خطر افتد و بنیانش متزلزل  ی وحدت امر نیز برقرار بوده است... بدون این مؤسسه

ی فیضی که بر عواقب امور در طی دهور احاطه دارد گردد و از منزلتش بکاهد و از واسطه

منتخبین ضروری ی نصیب ماند و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیه بالمرّه بی

 «است سلب شود.

 فرماید:می 148ی در نظم جهانی بهائی صفحه. 8

ی ولایت امر از نظم جهانی حضرت بهاءهللا تحریف شده و برای همیشه از  با حذف مؤسسه» 

آن اصول موروثی که طبق نّص حضرت عبدالبهاء همیشه مورد حمایت قانون الاهی بوده 

 «گردد.است محروم می

 فرماید:کتاب نظم جهانی بهاءهللا می 5ی صفحهدر . 9

اگر اصول نظم دیانت بهائی را از تعلیمات روحانی و انسانی خالص آن سوا و مجزا کنیم » 

ی آن ی اجزای متشکلههللا و باعث تجزیه چنین امری مساوی با قطعه قطعه کردن هیکل امر

 219«.هللا خواهد شد شده و بالاخره منجر به نابودی خود امر

 فرماید: می 154ی  در صفحه . 10

های اشرافی خالص اشتباه کرد؛ زیرا که یک از سیستم چنین این نظم را نباید با هیچ و هم»

هللا را به ولّی ی تفسیر کلاماین نظم از یک طرف از اصل وراثت حمایت کرده و وظیفه

هیأتی را که اعظم عضو مقننّه هللا محّول نموده و از طرف دیگر انتخاب آزاد و مستقیم  امر

 «نماید.دهد، تأیید میآن را تشکیل می

ویژه شوقی افندی، چگونه در آثار خود بر نظم جدید بهائی  ملاحظه شد که رهبران بهائی و به

هللا استوار  ی ولایت امرالعدل اعظم و سلسله پافشاری کردند و چگونه آن را بر دو پایه، یعنی بیت

را ملازم و همراه یکدیگر معرفی کردند. هر گونه تخطی از این نظم جدید یا جدا  ساختند و این دو

ی نابودی و اضمحلال امر بهائی تلقی شده است. وظایف این دو کردن رکنی از ارکان آن، به منزله

چنان بر ضرورت  هللا چنان با دقت از یکدیگر تفکیک شده و آن العدل و ولی امر نهاد، یعنی بیت
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توان بهائیت را بدون این دو رکن دخالت یکی در وظایف دیگری تأکید شده که هرگز نمیعدم 

 اساسی تصور کرد.

 العدل در دوران حیات خود تلاش شوقی برای تشکیل بیت

نیازها، تشکیل  نیازهایی داشت. یکی از این پیش العدل بر اساس نظر شوقی، پیش تشکیل بیت

ی به نحوی که منتخب آن محافل ملی، منتخب کل جامعه محافل ملی در کشورهای مختلف بود؛

رفت که او مایل بود. هنوز ای پیش نمیگونه بهائی به حساب بیاید. اما اوضاع در دوران او به

مبادرت  1927نوامبر  27تعداد محافل ملی به حّد نصاب لازم نرسیده بود. با این وضع در تاریخ 

 به صدور توقیع زیر کرد:

هللا  و تشریع قوانین  ی شریعةهللا و تنفیذ احکام مقدسه الاهی! تعیین ایادی امرای احبای »

المللی   هللا  و انعقاد مؤتمر ]=محل اجتماع، کنفرانس[ بین ی کتابمتفرعه از منصوصه

ی علمیّه و ادبیّه و های متفرعهی بهائی با انجمن پیروان امر حضرت بهاءهللا و ارتباط جامعه

عدل اعظم الاهی در ارض اقدس، در جوار  تماعیه، کل به تشکیل و استقرار بیتدینیّه و اج

ی اقدامات و ی علیا منوط و معلق؛ زیرا این معهد اعلی سرچشمهی منورهبقاع مرتفعه

 «ی بهائیان است و معین و مرجع این عبد ناتوان. اجراییات کلیه

تشکیل نگردید. سرانجام او تصمیم گرفت العدل در زمان حیات شوقی  رغم اخطار فوق، بیت علی

 9العدل جنینی را تشکیل دهد و اعضای آن را خود منصوب کند، لذا در تاریخ  بدون انتخابات، بیت

 ی زیر نمود:تلگرافی مبادرت به ابلاغیه 1951ی  ژانویه

المللی   به محافل ملیه در شرق و غرب! تصمیم خطیر تاریخی تأسیس اولین شورای بین»

ی کبرای اداری است که در میقات معین در ی مؤسسهئی را ابلاغ نمایید. این شورا طلیعهبها

هللا که در دو شهر حیفا و عکا استقرار  جوار مقامات علیا در ظّل مرکز روحانی جهانی امر

ی تأسیس حکومت ها[ که دربارهگوییدارد، تشکیل خواهد گردید. تحقق نبواتی ]=اخبار، پیش

ع امر الاهی و مرکز میثاق صادر و حاکی از پیدایش اشغا رژیم لگر از فم ]=دهان[ مطّهر شار

یع مشروع ملت مستقلی در ارض اقدس پس از مضی دو هزار سال می باشد و پیشرفت سر

ی رشد کنونی محافل  تاریخی ساختمان قسمت فوقانی مقام اعلی در کوه کرمل و درجه

یه که با کمال جدیت در گانه نه اند، مرا بر آن  سراسر عالم بهائی به خدمات امریه قائمی ملّ

ترین قدم در سبیل پیشرفت نظم اداری حضرت  دارد که تصمیم تاریخی فوق را که بزرگمی

دار انجام  بهاءهللا در سی سال اخیر محسوب، اتخاذ نمایم. این شورای جدید التأسیس عهده

 باشد:سه وظیفه می

 اشغالگر ایجاد روابط نماید. ت رژیماّول آن که با اولیای حکوم 

 ثانیاً مرا در ایفای وظایف مربوط به ساختمان فوقانی مقام اعلی کمک و مساعدت کند.

 ی داخل مذاکره شود. ثالثاً با اولیای امور کشوری در باب مسائل مربوط به احوال شخصیه

ن است توسعه المللی  و اکنون در حال جنی ی بینو چون این شوری که نخستین مؤسسه

ی بهائی شناخته عنوان محکمه دار وظایف دیگری خواهد گردید و به مرور ایّام بهیابد، عهده

شوند و موسم گردد که اعضایش از طریق انتخاب معین میشده، سپس به هیأتی مبدل می



عدل عمومی تبدیل و ظهور کامل ثمرات آن  ی آن هنگامی است که به بیتگل و شکوفه

ی آن تشکیل گشته، به صورت مرکز اداری ی عدیدهکه مؤسسات متفرعهوقتی است 

ی مبارکه و مقام اعلی که مقر دائمی آن خواهد بود، انجام المللی  بهائی در جوار روضه بین

المللی  را که پس از  وظیفه نماید. با قلبی مملّو از شکرانه و سرور، تشکیل این شورای بین

ی گویم. این تأسیس در صفحات تاریخ به منزلهآید، تهنیت میها انتظار به وجود می مدت

ین اقدامی است که مایه بزرگ ی افتخار عهد دوم عصر تکوین دور بهائی محسوب خواهد تر

هللا از حین صعود حضرت  یک از مشروعاتی که از آغاز نظم اداری امر طوری که هیچ شد، به

ته، بالقّوه به این درجه از اهمیت نبوده است.  عبدالبهاء تا به حال به انجام آن مبادرت گش

ع ]=دوران صرف نظر از اقدامات باهره ی جاودانی در دوره مبشر ]=دوران باب[ و شار

بهاءهللا[ و مرکز میثاق ]=دوران عبدالبهاء[ یعنی در عصر اول از دور مشعشع کور پانصد 

ایسته است این ابلاغیه را به ی اول را حایز است. شبهائی این تأسیس رتبه 220ی هزار ساله

 222.«1951221ی  ژانویه 9اشغالگر  رژیم –حیفا  –شوقی  –ی ارتباط منتشر نمایید وسیله لجنه

 گوید:می 28ی  ، صفحه108در همان اوان در توقیع 

و اخیراً به تأییدات رب الجنود و عون و عنایت رب ودود که در جمیع شئون قائد و حافظ »...  

ی تشکیل المللی بهائی که مقدمه و حارس و هادی و ناصر حزب مظلوم است، هیأت بین

ی پیروان آیین یزدانی و منتهی به تأسیس دیوان عدل  ی رسمی در جامعهاولین محکمه

هللا در قرب مقام اعلی و جریان  المللی  اداری امر حکام مرکز بینالاهی و تمرکز و است

سفینةهللا بر جبل کرمل و ظهور اهل بهاء خواهد گشت، در ظّل مقامات مقدسه در ارض 

اقدس تأسیس گشته تا این عبد مستمند را که دریای مشاغل و غوائل لاُتعّد و لاتحصی 

کم ساختن[ مقام رفیع اعلی و استحکام ور است، معاونت کند و در تشیید ]=مستح غوطه

ی وسایل جهت تبدیل این هیأت روابط با امنای دولت جدید التأسیس در این ارض و به تهیه

ی مستقل بهائی و اجرا و تنفیذ احکام آیین یزدانی مساعده نماید تا به به مرور ایّام به محکمه

ین ارض و بلدان دیگر در شرق و چه در الواح الاهیّه مسطور و مدّون است در ا تدریج آن

 223«غرب کاملاً تحقق پذیرد.

 گوید:می 110در توقیع 

ی علیا در ارض میعاد و منتهی به ی تأسیس محکمهالمللی  بهائی که مقدمه هیأت بین» 

ی عالم بهائی و تأسیس دیوان عدل الاهی خواهد گشت تکمیل انتخاب اعظم هیأت تشریعیّه

 224«عامله اش کاملاً تعیین گردید.و وظایف اعضایش و هیأت 
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خطاب به بیستمین انجمن شور روحانی ملی بهائیان ایران می 110و در تلگراف مورخ رضوان 

 گوید: 

جامعه که پیوسته  ی آنای که افتخار اجرای آن در طی عقد آینده به عهده ساله ی دهنقشه»

و باید پایان آن به جشن صدمین مشمول عنایات الاهیّه و مغبوط اقران بوده واگذار گردیده 

 226... .«225ی بغداد مکلّل گردد ]=آراسته شود[سال اظهار امر علنی حضرت بهاءهللا در مدینه

 ساله ی ده العدل جنینی و تدوین نقشهتشکیل بیت

به هر حال این شورا در همان ایام توسط شوقی تشکیل شد و اعضایش بدون انتخابات و از سوی 

 24المللی  در تاریخ  عضویت در آن منصوب شدند. پس از تشکیل هیأت بینهللا به  ولی امر

هللا تعیین و معرفی گردیدند. عین بیان شوقی  ی ایادی امرطبق تلگراف اولین دسته 1951دسامبر 

 چنین است:

ی فوق، موضوعی که اضطراراً به  گانهاکنون وقت آن رسیده که توأم با اقدامات شش»

هللا بر طبق نصوص الواح  ی عمل درآید و آن تعیین ایادی امربه مرحلهتعویق افتاده بود 

باشند و به ها بالغ بر دوازده نفر می ی آن وصایای حضرت عبدالبهاء است که اولین عده

این  227اند.تعداد مساوی از ارض اقدس و قطعات آسیا و امریکا و اروپا انتخاب شده

مشروعی است که حضرت عبدالبهاء در کتاب وصایا ی تحقق کامل اقدامات اولیّه مقدمه

المللی  بهائی که بعداً به  اند و با تمهیدات اولیه جهت تشکیل هیأت بینبینی فرمودهپیش

عنان است. این مشروع جدیدالتأسیس  دوش و همالعدل عمومی تبدیل خواهد شد همبیت

ی  هللا با جامعه المللی امر بینالاتساع ی اتصال دیگری برای تحکیم روابط مرکز دائمحلقه

پیروان اسم اعظم در سراسر عالم است و راه را برای مبادرت به اقدامات دیگر به منظور 

 اند از: سازد: ایادی منتخبه عبارتتقویت اساس نظم اداری بهائی هموار می

از  المللی نایب رییس هیأت بین 229و میسون ریمی رییس و امیلیا کالینز 228سادرلند ماکسول

 ارض اقدس ]=فلسطین اشغالی[.

                                                                                                                                                                                                                           

 
بدیع ابلاغ کرد و هدفش آن بود که در  109ی بهاءهللا یعنی در سال ساله را در صدمین سالگرد بعثت مخفیانه ی ده. شوقی نقشه225

العدل را ؛ اما اجل به او مهلت نداد تا تشکیل بیتالعدل را تشکیل دهدبدیع، بیت 119صدمین سال دعوت علنی بهاءهللا یعنی در سال 

 پژوهی(. ی مشروعیت ) از منشورات بهائیی بیشتر ، ر.ک: مسألهشاهد باشد. برای مطالعه

 
 .20 - 19(: 1957 – 1952. توقیعات مبارکه )226

 
 . یعنی از هر یک سه عضو.227

 
ای اسکاتلندی و کانادایی متولد شد. م(، در مونترال کانادا از خانوادهWilliam Sutherland Maxwell1952-1874) (. ویلیام سادرلند ماکسول )228

ی سلطنتی ی سلطنتی بریتانیا و رییس مؤسسهی معماری عازم پاریس شد. او عضو مؤسسهبرای تکمیل تحصیلات خود در رشته 1899در سال 

در مراسم ازدواج شوقی و روحیه ماکسول  1937ج کرد و پس از آن بهائی شد. در نام می آلیس ازدوا با دختری بهائی به 1902کانادا بوده است. در 

در کشور آرژانتین از دنیا رفت و پس از آن، او در حیفا و نزد شوقی ماندگار شد. او به دستور  1940به همراه همسرش حاضر بود. همسرش در 

ی در مونترال کانادا از دنیا رفت. رک : مؤسسه 1952یفا مشغول شد. نهایتاً در ی اّدعایی باب در حای در بالای مقبرهشوقی طراحی و ساخت طبقه

 به بعد. 495هللا:  ایادی امر

 



 هللا ]=ایران[ از مهد امر 232و علی اکبر فروتن 231هللا  سمندری و طراز 230هللا  ورقا ولی

یکا، جرج تاوزنداز قاره 235و لروی آیواس 234و دروتی بیکر 233هوراس هولی و هرمان  236ی امر

 «ی اروپااز قاره 238و یوگوجیاگری 237گروسمن

                                                                                                                                                                                                                           
یک کشیش آلمانی و مادرش یک آمریکایی بود. م( در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد. پدرش Collins1962-1873) ( Amelia. امیلیا کالینز )229

به عضویت محفل ملی آمریکا در آمد. او نقش بسیار مؤثری در خرید اماکن متعلق به بهائیان از جمله مشرق  1924بود. در سال مسیحی  1919تا سال 

در حیفا و در تشکیلات مرکزی بهائیان فعال بوده است. او در  1951شده است. از سال الاذکار کوه کرمل داشته است و یک منبع مالی قوی محسوب می

ی های بسیاری برای تبلیغ بهائیت انجام داده و در بسیاری از کشورهای دنیا برای تبلیغ بهائیت سخنرانی داشته است. رک مؤسسهخود مسافرت دوران زندگی

 به بعد.  499هللا:   ایادی امر

 
شدگان در  ست. پدر و برادرش از کشتهزاده. پدر بزرگ او نیز بهائی بوده ا م(، بهائی و بهائی1884-1955ه.ش( ) 1263-1334هللا  ورقاء ) ولی .230

خوانده است. اما پس از آن تحت کفالت سالگی مسلمان بوده و نماز می 16اند. در تبریز به دنیا آمد. تحت تأثیر مادر بزرگ خود تا  راه ترویج بهائیت

و بسیار مورد اعتماد عباس افندی بوده است. او شود. او مترجم عبدالبهاء به هنگام سفر او به آمریکا بوده عموی خود قرار گرفته، بهائی می

 به بعد. 506هللا: ی ایادی امررییس محفل ملی ایران از زمان تشکیل آن بوده است. رک: مؤسسه

 
به  م(، بهائی و بهائی زاده. متولد شهر قزوین. پدرش از تجار شهر قزوین بود. در نوجوانی 1875-1968ه.ش( ) 1254-1347. طرازهللا سمندری )231

علی در عکا رفته بود و به هنگام مرگ او در آن شهر بود. سمندری در زمانی که فوت کرد، از آخرین افرادی بود که بهاءهللا را دیده ملاقات میرزا حسین

رهای دیگر مهاجرت کرد و بودند. او در زمان ریاست عبدالبهاء سه بار دیگر به فلسطین رفت و هر بار با مأموریت تبلیغ به ایران، آسیای میانه و کشو

های زیادی را صرف تبلیغ بهائیت نمود. سمندری پس از مرگ عباس افندی، ریاست شوقی را پذیرفت و از کمک به او مضایقه نکرد. برای همین مدت

 د. به بع 518هللا:  ی ایادی امردر فلسطین اشغالی از دنیا رفت. رک: مؤسسه 1968ی شوقی بود. او در سال مورد علاقه

 
زاده، متولد سبزوار. تحصیلات خود را در عشق آباد گذرانده و شاگرد میرزا مهدی  م( بهائی و بهائی 1905-2003( )1382 -1284. علی اکبر فروتن )232

تربیت گذرانده و  گلپایگانی، خواهرزاده ابوالفضل گلپایگانی، نویسندگان کتاب کشف الغطاء بوده است. تحصیلات عالیه را در اروپا در رشته تعلیم و

ی تربیت بوده و زمانی نیز منشی محفل ملی ایران بوده است. او از پرکارترین فارغ التحصیل شده است. در جوانی مدتی مدیر مدرسه 1930در سال 

مند بوده و  سیار علاقهاز تألیفات اوست. شوقی به او ب« اسلام و دیانت بهائی»و « اصول نظم اداری» ی شود و رسالهنویسندگان بهائی محسوب می

 به بعد  547هللا:  ی ایادی امردر چندین توقیع نام او را ذکر کرده است. سرانجام او در حیفا در اراضی اشغالی فلسطین از دنیا رفت. رک: مؤسسه

 
عضو محفل ملی ایالات  1923در سال بهائی شد.  1909م( در تارینگتون در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. در سال 1887-1960. هوراس هولی )233

ی شوقی افندی شرکت کرده است. سرانجام در حیفا از دنیا رفت و عنوان نماینده المللی  بهائی به متحده و دبیر آن محفل گردید. در چند سمینار بین

 جا مدفون شد. همان

 
د. پس از فراغت از تحصیل به آموزگاری مشغول شد. او به هنگام (، در نیوجرسی آمریکا به دنیا آمDrothy Beker1954-1898) (. دروتی بیکر )234

ی آمریکا نقش عزیمت عباس افندی به آمریکا، در دوران کودکی با او ملاقات داشته است. او از مبلغان پر کار بهائی بود و در تبلیغ بهائیت در قاره

به بعد  566هللا:  ی ایادی امراز دنیا رفت و جسدش هرگز پیدا نشد. رک: مؤسسه در ایتالیا 1954ی هوایی در سال مهمی داشته است. او در اثر سانحه

. 

 
بهائی شدند و در سفر عباس افندی به آمریکا با او  1898م( در ایلینویز آمریکا زاده شد. والدینش در سال Ioas1965-1896) ( Leroyلروی آیواس ). 235

ی عنوان یکی از مبلغان بهائی مطرح شد. او نقش مؤثری در تکمیل ساختمان مقبره کم به فت و کمملاقات کردند. پس از ازدواج به سانفرانسیسکو ر 

جا به خاک  کرده است. سرانجام در حیفا از دنیا رفت و همانی شوقی در سمینارهای بهائیان شرکت میعنوان نماینده باب داشته است. او گاهی به

 سپرده شد.

 
م( متولد شهر دوبلین پایتخت ایرلند است. او تحصیلات خود را در ایرلند و سپس  TownshendGeorge 1957-1867) (. جرج تاونزند )236

جا به تفریح گذراند.  از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. سپس به آمریکا رفت و مدتی را در آن 1899انگلستان پی گرفت و در سال 

به  1916ها پرداخت. در سال ها و مورمونپوست سال به تبلیغ مسیحیت برای سرخبه خدمت کلیسا در آمد و چهار  1906در سال 

نگاری  خدمت کلیسای ایرلند در آمد و به دوبلین بازگشت. تمایل او به بهائیت بدون مقدمه و بسیار مشکوک است. او بعد از دو بار نامه

ی چنان در کلیسای ایرلند پیشرفت کرد و به درجه بروز نداد و هم باور خود به بهائیت را 1947با عباس افندی بهائی شد. اما تا سال 

ی تحریر در از مقام خود در کلیسا استعفا کرد و رسماً بهائی شد. او چند کتاب در تبلیغ بهائیت به رشته 1947اسقفی رسید. در سال 



طی مکتوب متحد  108شهر العلاء  19که در تاریخ  1952ی مارس سنه 8ی در تلگراف مورخه

یه ابلاغ گردیده است می 3742/108ی  المآل ]=دستور عمومی[ نمره  گوید:به عموم مراکز امر

حاضر اعضای  حال المللی بهائی است. در بشارت ثانی افزایش تعداد اعضای هیأت بین»...  

روحیه که واسطه بین این عبد و آن هیأت است و چهار نفر از  239اند از امةالبهاء هیأت عبارت

هللا میسون ریمی رییس هیأت، خانم امیلیا کالینز نایب رییس یوکوجیاگری عضو  ایادی امر

سیار، لروی ایواس منشی، خانم جس رول امین صندوق، میشل رول معاون منشی برای اقطار 

 «قیه.هللا حکیم منشی برای ممالک شر  غربیّه و لطف

مدت و تعیین اهداف مشخص برای  مدت و بلند های کوتاهی زیادی به تنظیم برنامهشوقی علاقه

پس از تشکیل هیأت  240کرد.ها را پیگیری میشدت این برنامه های زمانی معین داشت و بهدوره

ساله کرد و بیست و هشت هدف  ی دهالمللی و مجمع ایادی، شوقی مبادرت به تنظیم نقشه بین

ج کرد. هدف نهایی او از ترسیم این نقشه یر در آن در ح ز ی ده ساله و ابلاغش آن بود که به شر

ساله، به اهداف اصلی خود برساند. او تحکیم و تثبیت  10ی تبلیغی بهائیت را پس از یک دوره

بهائیت در کشورهای مختلف و ورود به کشورهایی که هنوز به بهائیت تبلیغ نشده بودند را از 

خواست بناهای عظیمی مخصوص بهائیان در سراسر عالم چنین او می هداف خود اعلام کرد. هما

ساله در ذهن شوقی، ایجاد نظم  ی دهی این نقشهویژه در فلسطین اشغالی ایجاد کند. نتیجه و به

 .العدل عمومی بود بدیع بهائی و تشکیل بیت

ی زیر را ابلاغ کرد تا بعد از نامه تنظیم و قسمای ساله، تعهدنامه ی دهاو قبل از اعلام نقشه

 تصدیق آن توسط بهائیان، به ابلاغ آن اقدام کنند.

 

 

 ی خود نوشت: در نامه 1952ژوئن  30او در 

                                                                                                                                                                                                                           
. شوقی او را ابوالفضائل غرب نامیده بود. های او در جهت تبلیغ مسیحیان به بهائیت نوشته شده استآورده است. بیشتر  کتاب

 به بعد.  575هللا:  ی ایادی امردر لندن از دنیا رفت و شوقی مرگ او را تسلیت گفت. رک: مؤسسه 1957سرانجام در 

 
ن جا م( در شهر روزاریو در آرژانتین به دنیا آمد و دوران کودکی را در هماHermann Grossman1968-1899) (. هرمان گروسمن )237

به همراه خانواده اش به آلمان عزیمت کرد. در جنگ بین الملل در ارتش آلمان حاضر بود و در نبرد فرانسه حضور  1909گذراند. در 

ی ی اقتصاد ادامه داد و نهایتاً به درجهتوسط هارلان اوبر از بهائیان آلمان بهائی شد. او به تحصیلات خود در رشته 1920داشت. در 

ی تبلیغات امری در عضو محفل ملی آلمان بود. او نقش مهمی در توسعه 1936تا  1924ی علوم نائل شد. از سال شتهدکترا در ر 

را به زبان « خطابات پاریس»و « هفت وادی»ی تحریر در آورده است. از جمله او کتاب آمریکای جنوبی داشت. او چند کتاب نیز به رشته

 به بعد.  583هللا:  ی ایادی امرآلمانی ترجمه کرده است. رک: مؤسسه

 
( متولد شده در پالرمو در کشور ایتالیا. بعد از جنگ جهانی اول به آمریکا رفت و در Giachery1989-1896) ( Ugo. یوگو جیاگری )238

یتالیا بازگشت. در به ا 1948های زیادی در مورد بهائیت را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده است. او در سال بهائی شد. او کتاب 1926

 شود.ی شوقی شرکت کرده است. او نیز از مبلغان فعال بهائی محسوب میعنوان نماینده ها و سمینارهای مختلف بهکنوانسیون

 
 . عنوانی برای زنان بهائی.239

 
 چنان در میان بهائیان و تشکیلات بهائی برقرار است. . این سنت هم240

 



شماری که جام فدا یاران و دوستان را به دماء مطهری که در سبیل امر الاهی و مبارزان بی»

ع  اند و به جانبازی و شهادت کبراینوشیده مبشر اعظم الاهی و به مصائب و بلایایی که شار

دهم که هر قدر اند، قسم میمقدس این امر نازنین به کمال تسلیم و رضا قبول فرموده

حصول فتح و فیروزی نهایی بعید و هر اندازه وظایف یاران دشوار و مسئولیت آنان جسیم و 

نماید، حاضر طی می حال رب درخطیر و ساعات و دقایق پر انقلابی که بشر هراسان و مضط

قیام « یعنی بهائیان»مظلم و تاریک و امتحانات نفوسی که جهت نجات و استخلاص عالم 

 اند، عظیم؛نموده

چنین اعدایی که خداوند از روی اسرار و ِحکم  و سیل سهام ]=تیرهای[ دشمنان فعلی و هم

 بالغه از داخل و خارج امر بر خواهد انگیخت شدید؛

د امتحان جدایی موقت آنان از قلب و مرکز اعصاب دینشان که در اثر تحولاتی که و هر چن

 بینی کرد به وجود خواهد آمد ناگوار باشد؛ ها را پیش توان آننمی

دهم که چون این ساعات مبارک یعنی حلول جهاد کبیر اکبر روحانی فرا باز مؤکداً قسم می

یک  ند و تا مراحل باقیه را نپیموده و یکرسد با عزمی راسخ و تصمیمی قاطع قیام نمای

ای را که بعداً اعلام خواهد گردید به موقع اجرا نگذارند از پا ننشینند و آسایش  اهداف نقشه

 «و راحت آرزو ننمایند.

  فرماید:نوروز ابلاغ شد. در آن توقیع می 110سرانجام اهداف این نقشه در توقیع 

اولیّه جهت تشیید مقام اعّز اطهر اقدس جمال قدم و اسم هدف اّول: اتخاذ تمهیدات »... 

 ی بیضاء.ی منورهاعظم در قلب حرم اقدس در ارض میعاد در مرج عکا شمال مدینه

که مستلزم ارتفاع علم  241ی عدد اقالیم که در ظل امر الاهی وارد گشتههدف دوم: مضاعفه

میع اقالیم مذکوره در الواح مرکز ی عالم است و شامل جی باقیههللا در اقالیم مهمه دین

 میثاق است که تا به حال در ظّل لواء معقود ]=عقد بسته شده[ وارد نگشته...

یه به آن ترجمه و طبع شده یا در دست ترجمه  هدف سوم: ازدیاد عدد لغاتی که آثار امر

 است به بیش از دو برابر.

اقلیم از اقالیم عالم که در ظّل هللا در یکصد و هیجده  هدف چهارم: استحکام اساس امر

 هللا وارد گشته... . امر

ی بهائی که مستلزم اقدام به تشیید در جامعه 242ی عدد مشارق اذکارهدف پنجم: مضاعفه

هللا در ارض طاء ]=شهر تهران[ که بام العالم و افق  ی آسیا در مهد امردو معبد یکی در قاره

ی فرانکفورت که در قلب ی اروپ در مدینهقارهنور موصوف و منعوت و دیگری در قلب 

 مملکت آلمان است.

                                                             
 تبلیغات بهائیت در آن انجام شده است.. یعنی افزایش تعداد کشورهایی که 241

 
های خود را در آن معبد دهد که در هر شهر و روستایی یک معبد بسازند و عبادت. بهاءهللا در کتاب اقدس به بهائیان دستور می242

ذلک سّمی لدی نویسد: قل مشرق الاذکار اّنه کّل بیت بنیݔ لذکریݔ فیݔ المدن و القریݔ کاقدس می 116انجام دهند. او در بند 

 العرش ان انتم من العارفین.

 اند.مشرق الاذکار بزرگ در دنیا ساخته 7تا کنون بهائیان 



هدف ششم: تعیین محل و ابتیاع اراضی جهت تأسیس بنیان افخم مشرق الاذکار جبل کرمل 

 در جوار مرکز روحانی و ادرای جهانی بهائیان در ارض اقدس.

که سه عدد آن من  هدف هفتم: تعیین محل و ابتیاع اراضی لاجل ]= برای[ بنای یازده معبد

ی امریک یکی در شمال آن قاره در اقلیم کندا ]=کانادا[ در مدینههللا  در قاره بعد بتأییٍد من

ی سانتیاگو ی جمهوریت پناما و ثالث در جنوب آن قاره در مدینهی تورونتو و ثانی در عاصمه

یقیا یکی در ی آفر ی جمهوریت شیلی تأسیس خواهد گشت و سه عدد دیگر در قارهعاصمه

ی اقلیم یوگندا ]=اوگاندا[ و ثانی در شمال آن قاره ی کامپالا عاصمهقلب آن قاره، در مدینه

ی ُقطر مصر مرکز عالم عربی و اسلامی و ثالث در مدینه ی قاهره عاصمهدر مدینه

ی آفریقای جنوبی محسوب، بنا خواهد شد و پنج عدد دیگر که جوهانیزبرگ که از مدن مهمه

ی استرالیا تأسیس خواهد گشت که یکی از آن ی اروپ و قارهی آسیا و قارهآینده در قاره در

ی هللا در جوار بیت اعظم ثالث الحرمین عالم بهائی ]=بغداد[ و دیگری در مدینه در مدینة

ی استکهلم ی اروپ مدینههندوستان و ثالث در شمال قاره یی وسیعهی خّطهدهلی عاصمه

ی رومیّه مقّر حبر ی ایطالیا در مدینهاسوج و رابع در جنوب آن قاره در عاصمهی عاصمه

اعظم ]=پاپ[ و محور و مرجع اعلای اقدم و اهمّ مذاهب منشعبه از امت مسیحیه است و 

ی ی فسیحهی قارههللا است و از مدن مهمه ی سیدنی که اولین مرکز امرخامس در مدینه

 دور[ استرالیا  محسوب.ی ]=سرزمین وسیع و ناییه

ام المعابد غرب در ایالات متحده که در  هدف هشتم: بنای اولین مؤسسه از توابع و ملحقات

ی پیروان امر الاهی و ساکنین آن دیار سابقه و باعث استحکام روابط بین جامعه تاریخ امر بی

 خواهد گشت.

هللا در سراسر عالم  یادی امری اقدامات و خدمات اهدف نهم: تعیین وظایف و اّتساع دائره

 بهائی.

ی انتخاب و تشکیل اعظم ی بهائی در ارض اقدس که مقدمههدف دهم: تأسیس محکمه

عدل اعظم در ارض اقدس خواهد  ی پیروان امر الاهی و استقرار بیتی جامعههیأت تشریعیه

 بود.

الکتاب آیین بهائی ی کتاب مقدس اقدس ام هدف یازدهم: تنظیم و تدوین احکام منصوصه

 ناموس اکبر و میزان الهدی بین الوری و برهان الرحمن لمن فی الارضین و السموات.

ی ملی بهائی در اعظم مدن ممالک اسلامیه در هدف دوازدهم: تأسیس شش محکمه

ی قاهره ی کشور مقدس ایران و مدینهی عراق عرب و ارض طاء عاصمههللا عاصمه مدینة

ی هندوستان و کراچی مرکز عالم عربی و اسلامی و دهلی عاصمه ی قطر مصرعاصمه

 243ی افغانستان.ی پاکستان و کابل عاصمهعاصمه

ی جبل کرمل و مرج المللی  بهائی در دامنه ی موقوفات بینهدف سیزدهم: اّتساع دائره

 ]=مرز، سرزمین[ عکا.

                                                             
 ی بهائیان برای خاور میانه به وضوح مشخص است.. برنامه243

 



مقام اعلی در قرب مرقد بقیة  المللی در جوار پرانوار ی آثار بینهدف چهاردهم: بنای محفظه

ی ی مبارکهالبهاء خانم اهل بهاء و رمیسون ]=قبر، گور[ اطهرین غصن شهید بهاء و ورقه

 .244علیا

 ی شیراز.ی طیبهی اولی در مدینههدف پانزدهم: بنای مرقد منور حرم نقطه

ی ام نقطهکبرا  ی هدف شانزدهم: تعیین مدفن والد ماجد جمال قدم و اسم اعظم و مخّدره

اولی و ابن خال آن حضرت و انتقال رمس آنان به گلستان جاوید بهائیان در جوار بیت اعظم 

 245در مدینةهللا.

هدف هفدهم: تملک باغ رضوان در مدینةهللا و ابتیاع محل و مقّر سجن اکبر جمال رحمن در 

محبس آن  ی تبریز وی بیان ]=محل اعدام باب[ در مدینهی تهران و مشهد نقطهمدینه

 حضرت در جبل شدید در آذربایجان.

یید عده ی محافل مرکزی روحانی به بیش از چهار برابر که مستلزم تشکیل هدف هیجدهم: تز

ی ی اروپ و ده محفل در قارهی امریک و سیزده محفل در قارهبیست و یک محفل در قاره

 استرالیا.ی ی افریقا و یک محفل در قارهآسیا و سه محفل در قاره

یید تعداد حظائر قدس ملی به هفت برابر... .  هدف نوزدهم: تز

ی ملی بهائی و تأسیس موقوفات ملی در نامهو نظام 246هدف بیستم: تدوین قانون اساسی

 ی مذکوره.هر یک از عواصم و مدن ممالک مستقله و اقالیم تابعه

یید عدد محافل مرکزی روحانی که تا به  حال رسماً تسجیل گشته به هدف بیست و یکم: تز

 بیش از پنج برابر.

که دو مؤسسه از آن  247ی مطبوعات ملی بهائیهدف بیست و دوم: تأسیس شش مؤسسه

ی ی هندوستان و یک مؤسسه در قارهی آسیا یکی در تهران و دیگری در عاصمهدر قاره

یکای جنوبی در مدینهشمالی امریک در شهر ویلمت و دیگری در قاره  یی آمر

                                                             
ی داشته ی علیا، دختر بهاءهللا و خواهر تنی عباس افندی است که در به قدرت رسیدن شوقی پس از عباس افندی نقش مهم. ورقه244

 است.

 
. شوقی قصد داشت به این وسیله اماکن مقدسی برای بهائیان ایجاد کند و سر و وضع دینی بیشتر ی به بهائیت دهد. لذا می245

علی یا مادر باب را در محل مناسبی بازسازی کند و به اصطلاح، اجساد آنان را به آن محل منتقل کند تا خواست قبر پدر میرزا حسین

 مانند مسلمانان، اماکنی برای زیارت کردن داشته باشند. بهائیان نیز

 
پذیرد و این با اّدعای بهائیان در مورد دوری گزیدن از سیاست در . تدوین قانون اساسی معمولاً برای تشکیلات سیاسی صورت می246

 تعارض کامل است.

 
. چنین نیست که هر بهائی بتواند نظرات خود در مورد ی تشکیلات بهائی صورت پذیرد. در بهائیت انتشار یک کتاب باید با اجازه247

بهائیت چه در مورد تاریخ بهائیت باشد و چه در مورد تعالیم بهائی یا کلام بهائی، به صورت مستقل چاپ کند. بلکه ابتدا باید آن را به 

ملی   توای کتابهائی که مهر مؤسسهی نشر را دریافت کند. لذا محتشکیلات بهائی عرضه کند و بعد از تصویب محتوای آن، اجازه

 اند.ی بهائی قرار گرفتهها نیستند و مورد تأیید جامعه مطبوعات امری را در ابتدای خود دارند، نظرات شخصی نویسندگان آن

 



ی ی قاهره و دیگری در قارهی افریقا در مدینهدیگر در قارهی و مؤسسه 248ریودوجانهرو

 ی فرانکفورت تأسیس خواهد گشت.اروپ در مدینه

 هدف بیست و سوم: اشتراک اماءالرحمن ایران در عضویت محافل روحانی و محلی.

ایران و عراق و بریطانیا های محافل روحانی ملی بهائیان هدف بیست و چهارم: تأسیس شعبه

و استرالیا و آلمان و کندا در ارض اقدس برحسب قوانین و مقررات حکومت جدیدالتأسیس 

 اشغالگر. رژیم

 ی ایران.ی[ ملی بهائی در عاصمهخانهی ]=چاپهدف بیست و پنجم: تأسیس مطبعه

 249م متحده.المللی  بهائی و هیأت ام ی بینهدف بیست و ششم: تحکیم روابط بین جامعه

هدف بیست و هفتم: در صورت امکان انضمام یازده جمهوریت که از اجزاء اتحاد جماهیر 

اند و دو کشور از کشورهای اروپ که مرتبط و تحت نفوذ آن هیأت است به شوروی محسوب

 ی محافل مرکزی بهائیان در ایران و امریک و آلمان.ی امر الاهی به واسطهی نظم ادارهدائره

بیست و هشتم: که هدف اخیر و مسک الختام این جهاد عظیم و کبیر است انعقاد هدف 

ی جهانی بهائی در جوار باغ رضوان که ثالث الحرمین عالم بهائی است به مناسبت کنگره

جشن افخم اعز اعظم که مقارن با صدمین سال دعوت جهری جمال قدم و ارتقاء آن موعود 

لاهیّه خواهد بود و در سراسر عالم بهائی برپا خواهد امم و محیی رمم بر سریر سلطنت ا

 250«گشت.

 

 

طبق توقیعات و دستورات صادره اقدام به  1957الی مورخ اکتبر  1952از تاریخ هشتم اکتبر 

به اتفاق روحیه خانم ماکسول  1957اکتبر  20ساله نموده و در تاریخ  ی دهطرح و اجرای نقشه

 های درجه سوم و چهارم لندن تحت نظر قرار گرفتند. هتلوارد لندن گردید و در یکی از 
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 فصل پنجم
 مرگ مشکوک شوقی و جزییات آن

 آیا شوقی به مرگ طبیعی مرده است؟

 ها به بانگ چنگ بگوییم، آن حکایت

 251زد جوشکه از نهفتن آن دیِگ سینه می

المللی  و خلع رییس انتصابی او  ساله و بر هم زدن هیأت بین ی دهچون تسلیم به تغییر نقشه

ی امریک قطعه»نقل از جناب عبدالبهاء اشاره نموده بودند:  24ی  صفحه 101نشدند و در توقیع 

لذا با « در نزد حق، میدان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار

ی نازایی از یک ماکسول که عقده مشارکت جان فرابی و حسن بالیوزی افنان و عیالش روحیه خانم

ی تشکیلات بهائی از طرف دیگر، عنوان رییس عالیه طرف و تعیین پیر فرتوت سالخورده به

گردید، مسموم شد و داد و جناب شوقی افندی هم حاضر به تعویض وی نمیمشاٌرالیها را رنج می

 گردد.وی متألم میاکتبر، سموم اثر خود را نموده، بندهای انگشتان  27شنبه  روز یک

 فرمایند؟کند: آیا هیکل مبارک درد دیگری هم احساس میروحیه خانم سؤال می

من خیلی »کند و منقبض شده است و بعد اضافه فرمودند: فرمودند: خیر، فقط انگشتها درد می

 « ام ام، خیلی خستهخسته

و با بودن محفل ملی و  رسددرجه می 39آن شب هیکل مبارک تب داشتند و روز بعد این تب به 

های مجهز و دو نفر ایادی و معاونین های حاذق و بیمارستان تشکیلات بهائی در لندن و طبیب

گردد و ی کافی، روحیه خانم موفق به یافتن یک نفر طبیب ناشناس میایادی و وجوه نقدینه

خانه فارغ ار مریضی دوایی بدون دیدن بیمار و معاینه اخذ و سر شب که طبیب مزبور از کنسخه

کند که هم حضرت شوقی ربانی آید. پس از معاینه اظهار میشود، به عیادت هیکل مبارک میمی

اند. با وجود این، شورای پزشکی تشکیل نمیو هم روحیه خانم مبتلا به آنفلوانزای آسیایی شده

محفل ملی لندن را سازند و اطبای متخصص بهائی لندن و دهند و مرکز جهانی امر را مطلع نمی

 کنند.جهت مساعدت و معاینه دعوت نمی

دهد برای امر مهمی به شود که دکتر اجازه میطوری خوب می شنبه حال روحیه خانم به روز سه

خارج بروند؛ ولی این امر مهم معلوم نشده است برای چه کاری بوده است و چون متعاقب 
                                                             

 های حافظ با مطلع:غزل. بیتی از یکی از 251

 که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش   سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش 



هللا  دند، دکتر پس از آن که از عیادت حضرت ولی امرالریه مبتلا شده بوآنفلوانزا، ایشان به ذات

طور دقیق از  پرداختند و روحیه خانم بهی هتل می حال روحیه خانم در گوشه فارغ شده، به پرس

 شدند.دکتر نسبت به وضع مزاجی حضرت شوقی افندی مستحضر می  نظریه

اولیّه به حیفا مراجعت نمایند؛  یهیکل مبارک میل داشتند که زودتر لندن را ترک گفته، طبق نقشه

هللا و هیأت  شود و باز روحیه خانم که عضو رابط بین حضرت ولی امرو لکن دکتر جداً مانع می

دهند و جان المللی اطلاع نمی المللی  بودند مراتب را به مرکز جهانی بهائی یعنی هیأت بین بین

بود با حسن بالیوزی افنان که او هم  فرابی هم که ایادی امر و منشی محفل ملی بهائیان لندن

ی بهداشت و ایادی امر و عضو محفل روحانی ملی بهائیان لندن بود، تشکیلات بهائی و لجنه

نمایند. سازند و از اعلام کسالت و تشکیل شورای پزشکی خودداری میاطبای بهائی را مطلع نمی

نگ دیده، از روحیه خانم خواستند ناچار صبح شنبه دوم نوامبر هیکل مبارک عرصه را به خود ت

 ی ده ساله را ارائه دهند تا تکمیل نمایند و جهان فانی را وداع کنند. نقشه

هللا فرمودند:  روحیه خانم در صدد ممانعت و انصراف خاطر مبارک برآمده که حضرت ولی امر

یرا فکر من را ناراحت کرده و جز مقابله چی» ز دیگر باقی نمانده خیر، من باید آن را تمام کنم. ز

« است. یکی دو اسم دیگر هم با پست امروز رسیده که باید به آن اضافه شود و آن را تمام کنم.

برد چگونه ممکن است به آن ادامه این کار مرا از بین می»باز در ضمن تکمیل نقشه فرمودند: 

 «دهم...

رسیدند و در موقع ناهار می آن روز حضرت ولی محبوب پس از فراغت از کار نقشه، خسته به نظر

کلی از تناول غذا امتناع نمودند. در آن شب طرز  به یک لقمه قناعت فرمودند و هنگام شام به

صحبت مبارک حاکی از افسردگی زیاد بود. هیکل مبارک بسیار بسیار غمگین و افسرده بودند و 

شدت به تفصیل بیان فرمودند، فرمودند و این بار چنان با حرارت و تأثر و مدت مدیدی بیانات می

 که حتی خاطر مشارکین در اعمال شنیعه را پریشان و مضطرب و مشوش نمودند.

توانند عزیمت فرمایند. چون شنبه قطعاً می شب هنگام دکتر به عیادت آمده و گفت صبح سه

وی رود آمدن شنبه روز تعطیل بود و استراحت دکتر، یوم پیش، باز فرمودند که تصور نمی یک

شنبه و دوشنبه روحیه خانم با شنیدن بیان دکتر که صبح  ضرورتی داشته باشد. در شب یک

های شب توانند عزیمت نمایند، از اضطراب و وحشت به خواب نرفته در نیمهشنبه قطعاً می سه

های متوالی بیدار ماندند و دلتنگ و محزون از همکاری خود در این اعمال سیّئه، نسبت به ساعت

یز بودند. صبح روز یک شنبه سوم نوامبر روحیه خانم  همسر خود حضرت شوقی ربانی محبوب عز

هللا رفته، آهسته در زدند و وقتی جوابی نشنیدند، داخل شده  به سوی اطاق حضرت ولی امر

اند و وجه مبارک به سوی او ناظر هللا بر پهلوی چپ آرمیده مشاهده نمودند که حضرت ولی امر

راست نهاده شده و دست راست به وضع بسیار   ی الی که دست چپ مبارک بر شانهاست؛ در ح

ها ترکیده. روحیه خانم به های مبارک باز بود و روده ناراحت بر دست چپ قرار گرفته است. چشم

هللا حسن بالیوزی و بعد به  مبارک به ایادی امر 252دهد و پس از اطمینان از صعوددکتر اطلاع می

دستان وی بودند، اطلاع میهللا که هم منشی محفل ملی بهائیان لندن و ایادی امر جان فرابی و
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کند که آرامش و سکون خود را حفظ نموده تا هرچه زودتر خود را دهد و جان فرابی تلفن می

 برساند.

ج نمودن دکتر، روده های وی را بخیه نموده، پس از ورود به مشاوره و تبانی پرداخته ضمن خار

طاق را بسته و تلگراف زیر را تهیه و به امضاء روحیه خانم بعد از ظهر دوشنبه به حیفا درب ا

ی آنفلوانزای آسیایی مبتلا هللا به وضع مخطری به عارضه حضرت ولی امر»نمایند: مخابره می

عون اند. به لروی بگویید محافل ملیه را مطلع نمایند، به یاران اطلاع دهند با دعا و مناجات گردیده

 «هللا مسئلت نمایند.  روحیه. ی امرو صون الاهی را جهت محافظه

 

شنبه  شود و شب سههللا یوگوجیاگری در رم ارتباط حاصل می ی تلفن با ایادی امرسپس به وسیله

ی رادیو فوت حضرت شوقی ربانی اعلام و روحیه خانم شود که به وسیلهوارد لندن می 8ساعت 

 قبلی خود را تکذیب و اعلام صعود به شرح زیر نماید: یگردد مخابرهمکلف می

حضرت شوقی افندی، محبوب قلوب احباء و امانت مقدسی که از طرف حضرت عبدالبهاء »

ی قلبی در حالت ی آنفلوانزای آسیایی، بر اثر حملهبه یاران الاهی سپرده شده بود، به عارضه

هللا  ی ایادی امراستقامت قائم و به مؤسسهخواب صعود فرمودند. به یاران تأکید نمایید، به 

که در ظّل عنایت مبارک پرورش و اخیراً از طرف ولی محبوب مؤکداً تقویت و تحکیم یافته، 

طور شایسته بر  توانند بهتمسک جویند. تنها وحدت قلوب و وحدت مقصد و منظور می

هللا که تمام حیات خود را  وفاداری تمام محافل ملیه و یاران الاهی نسبت به حضرت ولی امر

 «هللا فرموده شهادت دهد. روحیه. فدای خدمت به امر

 ی مرگ شوقینظر میسون ریمی درباره

یه ر ]=بینا شدن[ دوستان و اثبات حقیقت عین نظر ی کتبی یکی از مشاهدین را که جهت تبصّ

 253کنم.اند عیناً نقل میاند و ناظر بودهحضور داشته

 ترجمه از انگلیسی: 

 

آوری صعود فرمودند و به  حضرت شوقی افندی در وضع عجیب و تحت شرایط اعجاب»

خواست از همین علل روحیه خانم حاضر به افشای حقایق مربوط به صعود نگردید و نمی

ی مؤلمه ]=دردناک[، مؤمنین آگاه شوند. ایشان در عین حال که از آگاهی واقعیات این واقعه

نمود، با مشارکت جان فرابی در لندن مقالهصعود جلوگیری میی امر از شرح واقعی جامعه

هللا تنظیم نمودند که در آن مطالب متعدد ساختگی و  ی شرح صعود ولایت امرای درباره

ی مذکوره به تعداد قلیلی تهیه و منتشر گردید و  کاملاً غیرصواب نگاشته شده بود. مقاله

ی شرح صعود  مطلع نباشند؛ ولی وقایع صحیحهشاید احبای عزیز ایران از مطالب آن کاملاً 

شوقی افندی عادت بر این داشتند که همیشه تنها به بستر  مبارک از این قرار است: حضرت
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رفتند. حضرتش در آن شب تنها به خواب رفته و اطاق خواب از داخل قفل بود. در ساعتی می

کند ولی صدایی نمیاب میاز شب روحیه به درب اطاق خواب هیکل مبارک رفته و دق الب

کنند و سوم نوامبر، صبح طبیبی که شنود. لذا کارکنان هتل را صدا زده و درب را باز می

 اند.هللا چند ساعت قبل صعود فرموده دارد که ولی امرخواسته شده بود اظهار می

گرافی به برده در آن موقع در رم بودند.( و تل شود )ناماطلاع داده می فوراً به جان فرابی

برند و هللا از یک نوع آنفلوانزای آسیایی رنج می دهند که ولی امری امر اطلاع میجامعه

اند... . ناگهان یکی از مؤمنین، هللا صعود فرموده متعاقباً تلگرافی اطلاع دادند که ولی امر

ر به ی مؤلمه به وقوع پیوسته است و هرچند زودتتلفنی به این عبد اطلاع داد که سانحه

ملاقات این عبد خواهند آمد تا حضوراً بیان دارد. این عبد وقوف داشتم که چه مصیبت 

 عظیمی به وقوع پیوسته است و از او خواستم که به ملاقات این عبد بیاید. 

یوم بعد به معیت تعدادی از احبا به سوی لندن پرواز نمودیم و این مسافرت به منظور 

که این عبد در محضر مولای  1910ی بارک بود. در سنهی )عرش( هیکل متشییع جنازه

یّه بی ی همتا حضرت مولی الوری در حیفا بودم، هیکل مبارک از این سانحه مؤلمه و رز

عظمی که بالمآل تأثیرات و عواقب جهانی دارد، به این عبد ذکر فرمودند؛ ولی میقاتی از 

مؤمنین اظهارداشتم؛ ولی این نبوات برای آن بیان نداشتند. در این باره به تعدادی از 

ی مذکوره برای این عبد بود. مدت قلیلی قبل از صعود سنواتی قبل از حدوث رویای حاصله

هللا  را حنوط  حضرت شوقی افندی دستور فرمودند که احبای الاهی نبایستی متصاعدین الی

 ند.هللا  به کار بر  نمایند و از این قبیل مواد بر جنازه متصاعدین الی

یّهدر حین وقوع چنین واقعه هللا  ی کبرا قاعده بر آن است که از ولّی امری مؤلمه و رز

که احشاء هیکل مبارک را از بدن  های پزشکی لازم حین صعود گرفته شود. در حالی آزمایش

جدا ساخته و عرش مبارک برای مدت چند روزی در کفن گذارده شده بود که کاملاً فاسد شده 

ل مبارک به شکل بسیار خطرناک و غیر قابل رؤیتی درآمده بود و این در زمانی بود و هیک

بود که ما به لندن وارد شده بودیم. هیکل مبارک را بعد در صندوق برنز و سرب قرار داده 

بودند تا صدمه به هیکل مبارک وارد نشود؛ در حالی که از وقایع و اتفاقی که به وقوع 

داد، در حینی بود که هیکل داشت و تنها شرحی که روحیه خانم میپیوسته بود، احدی اطلاع ن

داشت که همه چیز خوش مبارک را در داخل صندوق غرق گل کرده بودند و اظهار می

 ست. بو

جایی که روحیه  نگارم در شّدت تأثر و تألم هستم؛ ولی از آندر حینی که چنین سطوری را می

امری مبایعه کرده و ارتکاب به چنین اعمالی نموده، ی امری را برخلاف شئون  اماکن مقدسه

ی صعود هیکل مبارک که مذکور شد، کمک  دار قضایی مسألههای صلاحیت شاید در دادگاه

 «254ر. –م  –چ–ی اماکن مقدسه نماید ...  به حل این مسأله

 ی روحیه ماکسولتوطئه
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یز! به جانب غرض  تصور نفرمایید که اینخصوص خواهران و برادران و بستگان بهائی!  دوستان عز

ها و خدمات خود را مفت از چنگ دهم. بلکه میی زحمات و رنج ام کلیهو مرضی دارم و خواسته

نما  ی متقنه، مسلم سازم که ما و شما دچار چه گرگان خونخوار آدمخواهم با مدارک و دلائل ثابته

یفته و بدبخت شده نام عاطفه گردیده، به کاران بی کاران و جنایت و خیانت  ایم.دین و مسلک، فر

دانست که ساله مطلع بود و می ی دهبا توجه به این که روحیه خانم از ظاهر و باطن امر و نقشه

دانست که بعد هللا دارد و باز می المللی چه مقام و اهمیتی را در نظر حضرت ولی امرهیأت بین

دانست که رییس آن را شخص چنین می گیرد و هماز صعود مبارک مرجع امور اهل بهاء باید قرار 

المللی   اند و همان رییس هیأت بینهللا با استفاده از اصل وراثت تعیین فرموده حضرت ولی امر

بایستی مقام و کیفیت او بر احباء معلوم و مکشوف شود ولی امر تقدیری است که به تدریج می

المللی بود، بر کنار شود، با تبانی و بدون  بینو خود که رابط بین حضرت شوقی افندی و هیأت 

ین تشکیلات و مرحله العدل اعظم را که مرجع منصوص و مرکز ی سیر تکاملی بیتدلیل، مهمتر

-مخصوص بهائی بود، معّلق و تشکیلات را منحرف نموده، با خدعه و نیرنگ متوجه مجمع ایادی 

ح وصایا و توقیعات و دستورات مبارکه ترین سمتی را در تشکیلات اداری طبق الوا که کوچک

کرد و اولین ضربه را به الواح وصایا و توقیعات مبارکه و نظم بدیع و  -نداشته و ندارند

ساله  ی دهی جناب شوقی ربانی و نقشه ساله 36ها نمود و زحمات  خصوص ابطال و انکار آن به

 را مضمحل و نابود ساخت.

شنبه مستقیماً با اولبرت مولشاگل ایادی  حیفا صبح روز سهچنین جهت ممانعت حمل جنازه به  هم

ی تلفن ارتباط حاصل و او را اغفال نموده، ضمن واگذاری تغسیل عرش مطهر بر هللا به وسیله امر

اطلاع بود، بدون تشکیل شورای پزشکی  کلی از اسلام و کتاب اقدس و شرایط آن بی ایشان که به

نظر نسبت به شهادت حضرت شوقی ربّانی، احضار و روز  المللی  و اخذ و حضور هیأت بین

بعد از ظهر جسد متلاشی شده را تغسیل و در یک صندوق سربی محکم گذارده  2شنبه ساعت  پنج

و آن را در صندوق دیگر از برنز قرار داده که وزن آن نیم تن گردید و در حمل جنازه حکم کتاب 

کتاب   نباید بیشتر  باشد، رعایت فرمودند؛ ولی آیهی یک ساعت  اقدس را که محل دفن به فاصله

خشاب بّلور و الاحجار الممتنعة او الاموات فیݔ الهللا دفن الا قد حکم»فرماید: اقدس را که می

کند خدا دفن اموات را در صندوق بلور و یا ( به تحقیق حکم می۳29ی  )آیه 255«الصلبة اللطیفة

 متحداً شکستند.« سنگ و یا چوب

 و اشربوا را در گوش کنکلوا 

 و لاتســرفـوا را فــرامــوش کـن                              

ترین ایرادی به این عمل ناشایسته ننمود. سپس روز نهم نوامبر را که روز شنبه بود  و احدی کوچک

 ی ملیّه مخابرهی محافل روحانیهکلیه جهت تشییع عرش مطهر در نظر گرفته و تلگراف زیر به

 گردید:
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هللا، دیروز متعاقب آنفلوانزای آسیایی، در نهایت  محبوب قلوب عموم احباء ولی عزیز امر»

های معاونت رجا دارم احبا را هللا و محافل ملیّه و هیأت آرامش صعود فرمودند. از ایادی امر

. مراسم گداز عظیم، یاری نمایند در پناه خود گیرند و آنان را در مواجهه با این امتحان جان

تشییع روز شنبه در لندن به عمل خواهد آمد. از حضرات ایادی و اعضاء محافل ملیّه و 

شود، حضور یابند. هر خبر مطبوعاتی باید مشعر بر این باشد های معاونت دعوت می هیأت

های آینده، عالم بهائی را زودی در حیفا اجتماع نموده و در مورد نقشه هللا به که ایادی امر

 «شود که محافل یادبود روز شنبه منعقد گردد. روحیه.خواهند ساخت. تأکید می مطلع

المللی  انتصابی حضرت شوقی ربّانی که مرکز منصوص و  در این مخابره هم اصلاً از هیأت بین

ی ی بهائی رتبه مرجع مخصوص بوده است و در عصر اّول از دور مشعشع کور پانصد هزار ساله

است، ذکری نشده و در تمام این مدت گردانندگان کار جان فرابی و همسرش با اّول را حایز بوده 

حسن بالیوزی افنان بوده است که در حظیرةالقدس لندن متوقف و با تلفن تماس حاصل می

کردند که مبادا به نحوی از انحاء کشف جرم گردد و نمودند و اوضاع و احوال را دقیقاً کنترل می

 هیاهو ایجاد نماید.

ی ا توجه به این که ایادی یک هیأت مدیره تشکیلاتی و مستقلی نبوده و حتی وظایف مخصوصهب

بینیم که روحیه هللا انجام دهند، اما می حراست و تبلیغ خود را باید تحت نظر مستقیم ولی امر

رد؛ گذای مجمع ایادی میی امور بهائیان را به عهدهماکسول، بر خلاف تمام تعالیم بهائی، اداره

 کاری که از صلاحیت خود او نیز خارج بوده است. 

هللا را بارها گوشزد کرده بود و از جمله این دستور  شوقی انجام فعالیت ایادی زیر نظر ولی امر

یل  6مبارک در تلگراف  مقدر است که دو »راجع به وظایف ایادی صادر شده است:  1954آور

هللا  حضرت بهاءهللا را تحت نظر مراقبت ولی امر ی مقدس خود یعنی حفاظت و تبلیغ امروظیفه

جمیع باید در ظّل او باشند و در تحت حکم او... این »فرماید: و در الواح وصایا می« انجام دهند

هللا ایادی عضو عاطل و باطل  و بدون ولّی امر 256«هللا است ی ولّی امرمجمع ایادی در تحت اداره

از ادای تشییع جنازه و مستور نمودن حقایق امر، مجمع ایادی در اند. با این وصف پس و بلاتکیلف

 1957نوامبر  25ی نفر ایادی تشکیل و به صدور ابلاغیه 26در حیفا با حضور  1957نوامبر  25روز 

 مبادرت نمودند و صریحاً معترف و مقّر شدند:

المللی  بهائی  بین چنین انتصاب هیأت هللا و هم حضرت شوقی افندی با تعیین ایادی امر»... 

آرای حضرت  عدل عمومی تبدیل یابد، اساس نظم جهان ای که باید مآلا به بیتیعنی مؤسسه

»... و حتی معترف شدند و تأکید نمودند که « اندگذاری نموده بهاءهللا را به کمال اتقان پایه

مبارک خطاب به هللا تعیین و در توقیع  المللی  بهائی که از طرف حضرت ولّی امر هیأت بین

العدل عالم بهائی به آن بشارت داده شده، این هیأت به مرور ایام عاقبت با تشکیل بیت

ی حضرت مولی الوری در الواح وصایا به موهبت ای که به فرمودهعمومی، آن هیأت عالیه

هللا  مصدر کل خیر و مصوناً من کل خطا  جعله»مخصّص و به بیان « مصونیت از خطاݘ»

 « ی تحقق خواهد رسانید.ردیده مقصد و هدف خویش را به مرحلهمخاطب گ

                                                             
 .14- 13. الواح وصایا: 256

 



 

 فصل ششم
 رفتار بهائیان پس از شوقی

 انحراف در انحراف

جا ختم نشد. بهائیان پس از مرگ شوقی رفتارهایی از خود بروز  انحراف در تشکیلات بهائی به این

 تقسیم اموال شوقی افندی بود.ی دادند که تا آن زمان سابقه نداشت. یکی از این موارد، نحوه

 بهائیت پس از شوقی

هللا را اغفال و در سر با مخالفین و  المللی ، اغنام کاران و دزدان بین گران، جنایتو لکن همین حیله

نام حسین  مطرودین شوقی ربانی جهت ربودن موقوفات و وجوه خیریه و ماترک شوقی ربانی به

تاریخ  47308های نامه ساخته، با تنظیم صلح 257مهر انگیزافندی و ریاض افندی و روح انگیز و 

تهران به  25تنظیمی در محضر  12/3/47تاریخ  47948و  16/11/36تاریخ  47734و  20/10/36

 خیانت و اغفال کارمندان دولت به شرح زیر پرداختند:

ن ایادی و بعد از قتل مرحوم شوقی ربانی، ناکثین پرکین و شکنندگان پیمان حضرت رب العالمی

محمد  هللا  علایی و دکتر علی هللا خادم نه و تیمسار بازنشسته شعاع خصوص ذکره معاونین به

مقام و تیمسار  ورقا و علی اکبر فروتن و هادی رحمانی شیرازی و محمد اشراقی و منوچهر قائم

خاوری و هللا مقربی و پرفسور منوچهر حکیم و حبیب ثابت و عبدالحمید اشراق  بازنشسته عطاء

ی جناب ی شرکت امناء، با همکاری جان فرابی و اسماء ثانی روحیه ماکسول بیوههیأت مدیره

نام حسین و  شوقی افندی و حسن بالیوزی با برادران و خواهران مطرود جناب شوقی افندی به

انگیز و مهرانگیز ساخته و جهت ربودن ماترک جناب شوقی افندی و حاج غلامرضا  ریاض و روح

یخ  26797نامه  که طبق وصیت 258مین امینا و کتاب قرن  25تنظیمی در دفترخانه  9/5/24تار

باشد، تبانی نموده به جمیع قوا کمر به ی امر میی تطبیقی متعلق به جامعه بدیع و احصاییه

وفایی فروگذار ننمودند و  مخالفت با مرکز عهد اَتمّ اوفی بسته، از هیچ دشمنی و خصومت و بی

 28های خود نموده، ضمن بر هم زدن اهداف هللا را مشغول رجزخوانی نمایند و گروه اغنامنمی

ی حضرت شوقی ربانی به نهایت ضدیت و مخالفت با مراکز امر  ساله ی دهگانه یعنی نقشه

ی امر زده و جناب شوقی افندی را ی شجرهبرخاستند و قلباً و لساناً و فعلاً و عملاً، تیشه بر ریشه

اند که جناب شوقی افندی دستورات ی لایغفر نمودند و صریحاً نوشته و گفتهتهم به گناه کبیرهم

و سایر  259«من هو بعده»نامه و الواح وصایا را در مورد تعیین  کتاب اقدس را در مورد وصیت

                                                             
 . خواهران و برادران شوقی افندی که همگی از سوی او طرد روحانی شده بودند.257

 
اری برای پیشبرد بهائیت در اختیار تشکیلات بهائی قرار داده است. جهت آشنایی . از بهائیان سرشناس و بسیار ثروتمند که اموال بسی258

 بیشتر  با او ر.ک: انشعاب در بهائیت پس از شوقی ربانی، تألیف اسماعیل رایین

 
خویش من هو بعده  هللا در زمان حیات ای احبّای الاهی، باید ولّی امر: »13ای از الواح وصایای عبدالبهاء صفحه . اشاره دارد به جمله259

 «را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد.

 



ه اند و بیانات و الواح و آثارش بموارد دیگر اجرا ننموده است و سبب اختلاف و انشقاق گردیده

 باشد.انضمام آثار حضرت عبدالبهاء نص نمی

گردد. و فاتحه بر دین و مسلک بهائی یکن می ن لمها را طوماری بیش ندانسته، کا ی آن لذا کلیه

راهی  هللا هستید به وادی ضلالت و گم الحقیقه اغنام خوانده و شما خواهران و برادران را که فی

 اند. پرداختهکشانیده و به جهانگردی و خوشگذرانی 

یه و حقوقو جهت ربودن اماکن و املاک و اراضی مرقومه هللا  که با نص  ی امری و وجوه خیر

با اغفال صریح و کتبی حضرت شوقی ربّانی به اهل بهاء تفویض شده و متعلق به عموم است، 

وح انگیز و نام حافظ و حارث به حسین افندی و ریاض افندی و ر  مؤمنین و مؤمنات و دوایر دولتی به

مهرانگیز برادران و خواهران مطرود و بی وفای حضرت شوقی ربانی انتقال و نامبردگان طبق 

قبل  ،12/3/47تاریخ  47948و  12/3/36و  47734و  20/10/36تاریخ  47308ی های شمارهنامه صلح

مالیات بر الارث هریک از وراث و پرداخت مالیات بر ارث و  از انجام حصر وراثت و تعیین سهم

 25ی ثبت و سازش با محضر صلح و تعیین پلاک و مشخصات مورد صلح، با اغفال کارکنان اداره

قانون امور حسبی و ماده 374ی قانون بخش نخست قوانین و ماده 14و  13تهران، برخلاف مواد 

کتر آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، مزورانه به د 40و  32ی قانون ثبت اسناد و ماده 27ی 

محمد ورقا نیز بدون انجام حصر وراثت و پرداخت  نمایند و دکتر علیمحمد ورقا مصالحه می علی

مالیات بر ارث و مالیات بر صلح وراث و تعیین پلاک و مشخصات مورد صلح و پرداخت مالیات بر 

ینه ر ی عمومی کشور به شرکت سهامی امناء که خود کلاهبرداران ددرآمد دولت و تهی کردن خز

نمایند و شرکت امناء بدون ذکری از املاک و دهند، مصالحه میتشکیل می 1/2/1337تاریخ 

یه و وجوه نقدینه ی خود و پرداخت نامه ی مورد صلح در اساساراضی و اماکن و اثاثیه و وجوه خیر

ریال را به سه میلیون  457/012/433/967/2ی شده، سرمایه مالیات بر ارث و دو صلح انجام

الذکر از پرداخت  و ضمن اختفای جرم و نقل و انتقالات فوق 260کنندمان نقدی معرفی میتو

مالیات بر ارث و دو صلح انجام شده و مالیات بر درآمد دولت و حق الثبت که بالغ بر 

دزدی »نمایند و به قول معروف: گردد خودداری و حیف و میل میریال می« 000/000/000/50»

 «زد است.که نسیم را بدزدد د

های تر آن که به وجوه فوق الذکر قانع نشده، اقدام به فروش اماکن و املاک و گلستانو عجیب

ها( نموده، من جمله گلستان جاوید امیرآباد تهران که محل مرقد شهید فی جاوید )گورستان

و  جان ماهفروزکی ملقب به علّی اعلی و قدما و مشاهیر و مبلغانهللا  جناب ملاعلی سبیل

ی خواجه واقع ی تهران، ییلاقی جمال مبارک و اراضی قلعهفضلای امر است؛ باغ الاهی در زرگنده

باشد به قطعات مختلف تقسیم و تبدیل به ارز نمودهدر نیریز که محل شهادت شهدای نیریز می

ر سپتامب 30باشد و طبق توقیع منیع مبارک های تهران که محل نزول وحی می اند و سیاه چال

ی ده ساله حضرت شوقی ربانی از وجوه امری ابتیاع گردیده و به مساحت برابر نقشه 1953

                                                             
شده است که البته میلیارد تومان برآورد می 300چیزی حدود  1336. خوانندگان محترم توجه دارند که رقم مایملک شوقی در سال 260

های گیرد و شهرکه در شمال اتوبان ارتش قرار میهای وسیعی از شمال تهران که امروز نباید از این رقم تعجب کرد. چرا که زمین

متعدد مسکونی در آن ساخته شده، تنها یکی از اموال شوقی بوده است. شوقی اموال متعدد دیگری نیز در اختیار داشته که عموماً 

نام  گرفته و او البته همه را بهمی های دولتی برای پیشبرد اهداف بهائیت در اختیار او قرارتوسط بهائیان ثروتمند و با استفاده از رانت

 کرده است.خود می

 



 2/2/1333از بانک ملی ایران در تاریخ  30392/30322متر مربع است برابر سند رسمی  11/4963

ی ی ثبت تهران به نمایندگی حبیب ثابت خریداری شده، با اغفال جامعه حوزه 52ی  در دفترخانه

بخش یک تهران  4ی  دفترخانه 399ی و تبانی با کلاهبرداران مذکور قسمتی از آن را طبق سند بهائ

نام خود  متر مربع است به 56/2569مانده را که  نام خانم باهره خمسی عیال خود انتقال و باقی به

نماید. بانو باهره خمسی نیز با تصرف زمین ورزش واقع در قسمت شرقی تصاحب می

نام خود کرده  چال را که به ی سیاهی امر است، سهمیهتهران که متعلق به جامعه حظیرةالقدس

نماید و شرکت فیروز را در زمین حظیرة داران شرکت امناء منتقل می سهام 399است طبق سند 

 شوند. نمایند و متصاحب میالقدس بنا می

سازند و پس از انجام می شدگان را به تدریج نابود و مضمحل بدین وسیله آثار امری و کشته

ی ثبت تهران، ی نقل و انتقالات و تضییع حق دولت و تبانی و سازش با کارکنان ناصالح اداره کلیه

و حکم صادره در  27/7/37تاریخ  1464ی  خود را مسلمان معرفی و طبق حصر وراثت شماره

ی حضرت شوقی موافقت بیوهی اّول دادگاه بخش تهران، با شعبه 1/37/796ی  شماره  ی پرونده

ربانی، روحیه ماکسول، آن وجود اطهر را که اّولین ولّی امر دیانت بهائی بوده و هست، مسلمان 

معرفی و برابر حکم صادره که به رؤیت روحیه ماکسول رسیده است و اقاریر و اظهارات مندرجه 

قواعد اسلامی صادر و مطرودین را اند و حکم حصر وراثت، برابر نام اسلام پذیرفته در پرونده را به

مالک و وارث اصیل جناب شوقی ربانی و ماترک وی و موقوفات و اراضی امری و وجوه خیر 

ی املاک و اراضی و اماکن موقوفه در  نام سهمیه اند و مطرودین هم با اخذ مبلغی بهشناخته

 اند.ایران، در جهت پاداش این خیانتکاران به آنان مصالحه کرده

ی حدود و احکام که میکتاب گنجینه 463ی  تان و خواهران و برادران عزیز! با توجه به صفحهدوس

 نویسد:

باری به »ی حکومت قوله تعالی  در وجوب اطاعت حکومت و نهی از طبع کتاب، بدون اجازه»

و ی حکومت جزیی نص قاطع جمال مبارک روحی لاݘحبائه الفداء اݘبداً بدون اذن و اجازه

اید حرکتی کرد و هر کس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی نماید مخالفت به امر مبارک کلی نب

ی صبیان نیست که کرده است و هیچ عذری از او مقبول نیست. این امر الاهی است. ملعبه

ی تراب است نفسی چنین سخن شمرد و به میزان عقل خود بسنجند و نافع داند عقول به منزله

رّب الارباب. تراب چگونه مقابلی با فیوضات آسمانی نماید. لعمرک هذا و اوامر الاهیّه نصوص 

 «و هم مشهود و کّل من خالف سیقع فی خسران مبین.

با این وصف دولت و کارکنان آن را با تطمیع نمودن و اغفال کردن و بعضی کارکنان و متصدیان 

از حکومت دانسته و رشوه دادن ناصالح را به خیانت و تقلب و اختفای جرم وادار کردن را، اطاعت 

چنین شهادت  و دروغ گفتن، آن هم در مراجع داد و دادگستری و مقامات اداری و قضایی و هم

دروغ دادن و افترا بستن و تحریک و تطمیع اشخاص شرور، جهت ارتکاب جنایت و شبانه مرتکب 

حی لاحبائه الفداء سرقت شدن، اطاعت از حکومت و اجرای اوامر و دستورات جمال مبارک و رو

 اند.  محسوب داشته

دیوان عالی کشور 7749/11رک   7640/11ی هاهای موجوده در دادگستری به کلاسهمدرک پرونده

در مورد حاج غلامرضا امین امین و  1169و 578/4/6/19وزارت دارایی و  31189/47/12/14و

اداره امور  28/7/48تاریخ  31/34415ی  جناب شوقی ربانی و پرونده 20/7/38تاریخ  1154شماره 



دادسرای تهران و  3ی بازپرسی شعبه 1191/3/44های مالیاتی وزارت دارایی و پرونده کمیسیون

بازرسی کل  10/7/47تاریخ  61/37/400و  24/11/47تاریخ  250/73/400ی های به شمارهپرونده

یخ  112140های به شماره کشور و پرونده یری  9/11/47تاریخ  46423و  25/10/47تار نخست وز

 26/10/47تاریخ  1172و  1178/23/4155های به شماره دیوان عالی کیفر و پرونده 1067/47و

ی ی ثبت اراضی و رسیدگی به تجاوز و پروندهاداره 15/3/40تاریخ  1561/23شهرداری تهران و 

دادسرای 48 6/283 ی روندهتهران و پ 3بخش  3742و سوابق پلاک  23/4/42م تاریخ /5842 شماره

ی جانب و همسر و بستگان، کلیّه انتظامی قضات است که علاوه بر تضییع حق و حقوق این

بضاعت و مستحق برسانند با  موقوفات ملی و عمومی را که باید به مصرف ملّت ایران و افراد بی

اند و عواید مالیاتی بردهجانب از بین  اساس و تهدید حیثیت و آبرو و شرافت این صدور قرارهای بی

ی ی کلبه گردد حیف و میل نمودند و به مصرف تهیهریال می 000/000/000/50را که بالغ بر 

ی کشور جهت خرابکاری و جاسوسی و فحشا و هیپوگری و انحراف  جوانان معصوم و درمانده

خادم عالم بشری  رسانند و نام خود را جامع جمیع کمالات انسانی وارتکاب جنایت و خیانت می

گذارده، و بدین وسیله مقامات عالیه را اغفال و اذهان عمومی و اولیای امور را مشوب می

( و 11/6/47م تاریخ /126-4204و  20/2/44تاریخ  543های شماره  سازند، )مدرک: متحد المآل

کیلات ی این منشأ فساد و تشگذارند حقایق امور به عرض مسئولان کشور برسد تا ریشهنمی

 ی شیطانی را بر کند و عالمی را از شر این خائنین خداناشناس رهایی سازد.منحرفه

ی ساختگی تقلبی موجوده در بالاتر از همه اغفال کارکنان و کارشناسان دولت است که با پرونده

بدون معرفی و صورت  578/9/6/4یبه کلاسه 1169ی دارایی مالیات بر ارث به شماره اداره

از ماترک حاج غلامرضا امین امین و پرداخت مالیات بر ارث ضمن اغفال کارکنان ثبت اسناد  برداری

اند و املاک و اماکن و اراضی آن مرحوم را که موقوفهتهران معامله نموده 25و املاک در محضر 

ک اند. مدر اند و عواید دولت را با مالیات بر ارث حیف و میل کردهی عمومی بوده انتقال داده

واقع در بین اقدسیه و  502-500-499های  تهران و پلاک 3واقع در بخش  3742های  پلاک

 باشد.متر مربع با ساختمان و اشجار می 000/819/3سوهانک که به مساحت 

ی دارایی و وزارت دارایی را با صدور قرارهای ی ثبت اسناد، ادارهمقامات قضایی و اداره

ندیده انگاشتن مدارک و اسناد رسمیه با مستور داشتن حقایق امر  عنوان فقد دلیل و اساس به بی

نام وکیل مدافع و تطمیع  و مشوب ساختن اذهان عمومی و اولیای امور و گماردن دلالان به

ین و متصدیان امر و نشر اکاذیب و القای شبهات و وارد ساختن اتهامات ناروا، جهت  نمودن مأمور

سال  8اطلاع گذارده تا این که پس از  مسر و بستگانم، بیجانب و ه ابطال حق و حقوق این

های متعدد و ارسال مدارک رسمی، جناب آقای آموزگار وزیر  دوندگی و پافشاری و تقدیم گزارش

دارایی و متصدیان آن وزارت خانه ترتیب اثر داده، قضایا روشن و تقلب آقایان محرز گردیده است 

یه کلاه  و قیافه علین اسناد و متصدیان و کارشناسان ناصالح، مانند امثال فخرزادهبرداران و جا کر

های خود و وجدان و حق و حقیقت قدم اند و برخلاف سوگندنامهها که فریب آنان را خورده

مرکز رسوا  10ی  اند، به سیاهی آلوده گردید و طبق رأی کمیسیون حل اختلاف شمارهبرداشته

 شدند.

گردند نام دیانت و مسلک مرتکب چنین سیئات لایغفر گردیده و می به الذکر چون کلاهبرداران فوق

المال عمومی است و  که مبنی بر اغفال و دسیسه و خیانت به خدا و کشور مقدس ایران و بیت



ای احبای »فرماید: نامبردگان ضمن پشت پا زدن به دستورات و نصایح جناب عبدالبهاء که می

هر شهریار کامل را   ی ملوکانه جدار عادلی را خاضع گردید و سّدهالاهی! باید سریر سلطنت هر تا

خاضع شوید، به پادشاهان در نهایت صداقت و امانت خدمت نمایید و مطیع شوید و خیرخواه 

یرا خیانت با هر پادشاه  باشید و در امور سیاسی بدون اذن و اجازه از ایشان مداخله ننمایید؛ ز

 261«.هللا فطوبی للعاملین و فرض علیکم من عند نصیحتة منیخیانت با خداست. هذه  عادلی،

نامبردگان و تشکیلات و تأسیسات مربوط ضمن انحراف و سازش با ناقضین و مطرودین و 

ین و عاطل و باطل دانستن اوامر و دستورات پیشوایان و هادیان خود، سبب  گم راهی مأمور

ین دوایر دولتی از وظایف مقدس خود و گم المال عمومی و  ارتکاب خیانت به بیت راهی مأمور

اند. پس از چنین اشخاص اعراض نمودن اقرب طرق رضای الاهی بوده و هست. مملکت گردیده

چه، نفسشان مثل سمّ سرایت کننده است و از معاشرت و مراوده با چنین گروه باید اجتناب نمود 

 که نور جان را به نار حسبان تبدیل نمایند.

طور که قدرت و توانایی  نخستین شرط زندگانی است، میهنان گرامی! همان مدوستان عزیز و ه

ی روح در جسم است. زندگانی در حال دامن و نیرومند نیز در پیکر ملت به منزله وجود قضات پاک

روح چیزی  ای بی مقتدر نیز جز توده محرومیت از نیروی فعالیت مفهوم درست ندارد و ملت غیر

است که تمام جهانیان بدان واقف هستند و نیازی به تکرار برهان در این زمینه نیست. این حقیقتی 

ندارد. زندگانی حقیقی عبارت است از به کار بردن نیروی مادی و معنوی فردی است در راه سعادت 

حیات »میهنان در سیر تکاملی  و آسایش نوع و فراهم آوردن افتخار و عظمت میهن و سرافرازی هم

 «.گیتی

 

تواند در دفتر آرزوهای خود از بزرگی و عظمت نام میهن و ظفرمندی نیروی تی چه کسی میراس

میهنان را  شناس، آسایش هم قضات و عدالت کشور خود یاد نکند؟یا کدام فرد نوع دوست و حق

شور بلند پایه، قضاوت کشور خود را منتهای  سودا و سر پر آرزومند و خواستار نیست. کدام دل پر

کند؟! ما برای دهد و شب و روز از برای دست یافتن بدان کار کوشش نمیویش قرار نمیآمال خ

ایم؟ در قاموس حیات ما باید به چه نکاتی برخورد و کدام دقایق و معانی را بایستی  چه خلق شده

های کوتاه چه چیزی را  جو و کاوش کنیم؟ منظور از زندگانی چیست؟ و از عمر گرانب و جست

ی آمال و کمال مطلوب کوشش و جد و انتظار داشت و برای به چنگ آوردن کدام نقطهبایستی 

 جهد کرد؟

هایی است که در نخستین گام زندگانی اجتماعی یکایک با علامت سؤال بزرگ و  این پرسش

ای در برابر دیدگان یک قاضی به تمام معنی یعنی رشید دانا و خداپرست نمایان و  کننده خیره

خواهیم با مقدورات حیات عدالت آمیز زندگانی کنیم. دارای شئون و گردد. اینک میگر می جلوه

مقامات عالیه باشیم. به حقوق اساسی و فرعی ما لطمه وارد نیاید  تا آخرین دم حیات خود 

خصوص قاضی اصیل و  ی آمال و افکار هر جوان ایرانی به سرافراز و سربلند باشیم.  این خلاصه

 شرافتمند است.
                                                             

ی قسمت عربی: این نصیحتی از جانب من است و بر شما از طرف خدا لازم است. پس خوشا به حال عاملان ترجمه 17. الواح وصایا:261

 )به این نصایح(!

 



کشد و رنج نیز بایستی به این نکته معترف بود که بشر دوستدار عزت و افتخار است؛ زحمت می

ی درخشانی با ی روشن و پرافتخاری داشته باشد. هرکس به امید آیندهکه آینده برد از برای آنمی

کند و برای حایز شدن رتبه و مقامی به هر نوع شور و شعف، مشقت و سختی را تحمل می

دهد. آیا مقصود از زندگانی خورد و خوراک و خواب ودگی جسم و روح خویش تن در میفرس

ح و تفسیر این نکات می یبنده و است؟ آیا کتاب زندگانی فقط عبارت از شر باشد و با جملات فر

 کند؟! هرگز! گو می و عبارت دلکش و شیرین از این مباحث گفت

ای است از برای تأمین مبانی اصلی حیات،  وسیلهخورد و خوراک و خواب در زندگانی بشر خود 

چون فقط بایستی معنویت در زندگی مّد نظر گرفته شود. پس از مرگ از طرز خورد و خوراک و 

شود. چه، هرکس بخواهد زندگانی یک نفر را در نظر مجسم سازد و به گو نمی و خواب انسان گفت

سال  55جانب مدت  اندازد و ایناجتماع بشری چشم میی کارها و آثار مفید وی در جامعه و پیکره

ی بلایا و مصائب گوناگون و خسارات لاتحد و لاُتحصی، مادی و معنوی و از دست با تحمل کلیه

ها  ی خود مانند کوه در مقابل اتهامات ناروا که هر یک از آنی زندگانی و وجوه اندوختهدادن کلیه

خصوص خادمین و  وطنان عزیز بهاطلاع اولیای امور و هم و کامل بهبا مدارک و شواهد زنده 

ایستاده و پا برجا ماندم و از خواهد رسید،  (عج)العسکری الحسن نثاران حضرت امام عصر حجةبن جان

 هیچ قدرتی نهراسیدم و با وجود مبالغی که مقروض شدم، خم به ابرو نیاوردم.

صریحاً و حضوراً بیان فرمودند که من قرار مگر هنگامی که دادستان دادسرای انتظامی قضات 

  262صادره را بدون مطالعه و بررسی امضاء نموده و رد نمودم.

ة از هر با این وصف به رضای الاهی راضی بودم. در چنین سن و سالی با این که بحمدهللا و المنّ

 گونه هوایی در سر و هوسی در دل ندارم.  جهت مرّفهم، هیچ

 نی رضای خویش را  من رضای دوست خواهم،

یــش را                                  در هــوای او فـــــدا کـــردم هــوای خــو

با سؤال نمودن یک حقیقت، مورد حمله و طرد و تکفیر واقع گردیدم. پدر مرا احضار در محفل 

پیرمرد سالخورده ی مینوتی در محفل شیطانی و نه روحانی، وادار نمودند که آن  نموده و با تهیه

فرزند ذکور خود را یکی بعد از دیگری از دست داده بود و منحصر به یک اولاد ذکور بود، با  9که 

او قطع ارتباط نماید و در صورت امکان فرزند و همسر فرزندش یعنی عروسش را به قتل برساند. 

توسط ناجوانمرد بی  چون این عمل شنیع و ناپسند را نپذیرفت، عیال عقدی او را شب عید نوروز

آباد با تطمیع نمودن وی، ضمن  شرف، محمد اشراقی واعضاء محفل جلفا و اصفهان و نجف

ی رفتن حمام، فراری داده و پس از سه روز تجسس و برداشت وجوهی، بدون اطلاع و به بهانه

ت و با اطلاع به شهربانی اصفهان و مقامات قضایی و انتظامی، معلوم گردید به اهواز رفته اس

 120ی حامیان خود، زندگانی این پیرمرد آباد و اعمال نفوذ آنان به وسیله تظلم به دادگستری نجف

دادگاه بخش  45ی  ی شماره ساله را متلاشی نمودند و پرونده را راکد و بلااثر کردند. )مدرک: پرونده

ب جدایی آنان شدند و آباد( و فرزندان را به قتل مادر و پدر تحریک و تحریص نمودند و سب نجف

طفل صغیر را از دامن پدر و مادر جدا نموده به چاه مذلت و بدبختی انداختند و باعث جدایی زن 

                                                             
 گفتار مراجعه کنید.هادت او را دروغ دانست. به پیش. همان دادگاهی که با نفوذ اسدهللا علم علیه سرهنگ ثابت راسخ حکم کرد و ش262

 



سالگی بودند، شدند. زن را به قتل شوهر  17الی  5و مردی که دارای پنج طفل صغیر از سن 

موظف و مکلف  تحریک و تحریص کردند و فامیل و بستگان جمعی را به قتل و نابودی یک دیگر

را باݘحسنها و اݘکمِلها با پریشان  263«عاشروا مع الاݘدیان کلها بالروح و الریحان»داشتند و مفاد 

 گذارند.ها به موقع به اجرا گذاردند و میساختن عائله

اذهان عمومی و اولیای امور و مقامات  11/6/47م تاریخ /6204/26های  با صدور متحد المآل

های خلاف واقع و کاغذپرانی،  تظامی کشور را مشوش نمودند و با گزارشقضایی و اداری و ان

ین و ایادی با هزینه های اتهامات ناروا وارد ساختند. با تمام این مراتب و مراحل، مبلغان و ناشر

المال عمومی به اطراف و اکناف کشور فرستادند و  هنگفت و طاقت فرسا، با اخذ حقوق از بیت

و شرارت تشکیل دادند و علناً سخنرانی و انتشارات رسمی و غیررسمی   مجامع و مجالس فساد

نام عهد و میثاق و تبلیغ تشکیل و اعضای آن  جانب و همسر و بستگانم دادند و لجناتی به علیه این

هللا  سمندری، انتخاب و مأمور جاسوسی و خیانت و جنایت  ترین افراد جامعه مانند روح را از رذل

ی گرم و انس آنان را برهم زدند و با فریب دادن ها، آشیانهی خانوادهرسوخ در داخلهنمودند و با 

زنان جوان و دختران معصوم و انجام کورتاژ، قطع نسل نموده به کارهای ناپسند و خدمت در 

هللا و  نام خدمت به امر داری و غیره، به های فساد، به اسم مهمان و مهمانها و کلبهخانهرقاص

ی سیاسی شریعةهللا مکلف و موظف کردند و شرافت و شخصیت مؤمنین و لات منحرفهتشکی

متدینین را به معرض خطر گذاردند و آبرو و حیثیت آنان را ریختند و با تهدید به طرد و ممنوع 

هللا  اطلاعی و نادانی اغنام نمودن از مراوده و معاشرت با فامیل و بستگان، به حد اعلاء از بی

ده نموده و از این سازمان جاسوسی به نفع اجانب و بیگانگان استفاده کردند و سوءاستفا

کنند و اسمش را صلح عمومی و وحدت ترین ترحم حتی به اطفال شیرخواره نکردند و نمی کوچک

 نمایند.اند و خدمت به بنی نوع انسان میعالم انسانی و وحدت ادیان گذارده

و بروز آن در رفتار  (ع)در کلام معصومانبیان بخشی از حوادث روزگار غیبت 

 بهائیان

ی این مسلک و تشکیلات ساختگی و جاسوسان ی مقدسهای از هزار و یک وظیفه این بود شمه

فرماید: می (ع)ی ظهور فرزندش قائمدرباره (ع)المللی.  این است که حضرت امیرالمؤمنین علی بین

بعضی شماها بر روی بعضی تف بیندازد و بعضی  چه دوست دارید، نخواهید دید تا وقتی که آن»

ی من( باقی  گو بنامند. تا وقتی که فرمود از شما )یا این که از شیعه هم بعض دیگر را کّذاب دروغ

ی چشم و نمک در طعام؛ یعنی همه از دین برگردند و در سر اعتقاد خود باقی نماند به قدر سرمه

اند که در این مختصر مجال مثلی هم حضرت در این باب زدهجا  و در این 264«نمانند مگر قدر قلیلی.

 ذکر آن نیست. 

                                                             
ی بر طبق این جمله« با تمامی پیروان ادیان مختلف با صلح و دوستی و نرمی رفتار کنید.: »117ی حضرت بهاءهللا: . الواح مبارکه263

با نرمی و دوستی برخورد کنند اّما جناب ی مذاهب بهاءهللا )و بسیاری جملات دیگر با همین مضمون( تمامی بهائیان باید با پیروان همه

 کیشان سابقش با خود نالان است. ی برخورد همثابت راسخ از نحوه

 
تَّى بَْعٍض َو حَ : عن اݘمیرالمؤمنین ؟ع؟: ...َفَو الَِّذیݔ َنْفِسی ِبیَِدِه َما َترَْوَن َما ُتِحبُّوَن َحتَّى یَْتُفَل بَْعُضكُمْ فیݔ ُوُجوِه 210. غیبت نعمانی: 264

َی بَْعُضكُْم بَْعضاً كَّذاِبیَن َو َحتَّى لا یَبَْقى ِمْنكُمْ أْو قاَل ِمْن ِشیَعتِی إلَّا كَاْلُكْحِل فی اْلَعیِْن وَ   ...فی الَطَعام حِ  اْلِملْ ُیَسّمِ

 



 فرماید:می (ع)های حضرت امیر در زیر همین فرمایش (ع)و حضرت صادق

شود. گوارا باد کسانی را که در آن آید که امام ایشان از ایشان پنهان میبر مردم زمانی می» 

آمرزم و از ها را می فرماید: اینجا که خداوند می باشند؛ تا آنزمان بر سر دین ثابت قدم می

 265«گذرم.ها می گناه آن

 

در زمانی که شدت احتیاج پیدا شد و مردم »روایت شده:  (ع)و در زیر همین خبر از حضرت باقر

کند: یکدیگر را انکار نمودند، در آن وقت صبح و شام منتظر ظهور این امر باشید. راوی عرض می

تیاج را فهمیدم؛ و لیکن مراد از انکار مردم یکدیگر را چیست؟ فرمود: این است که فدایت شوم، اح

آید. وقتی که فهمید به او احتیاج دارد، به غیر از مردی از برای حاجتی به نزد برادر دینی خود می

 266«کند.نماید و از او کناره میرفتار سابق که با هم داشتند، رفتار می

سؤال کردند که ظهور حضرت کی  (ص)کند راوی که از پیغمبرروایت می (ع)از حضرت صادق

خواهد بود و روز قیامت کی قیام خواهد نمود؟ حضرت فرمود: در وقتی که علم نجوم را تصدیق 

 267و قدر الاهی را تکذیب نمایند.

که آن حضرت فرمود  (ع)رسد به حضرت صادقالدرجات از راویان تا می مرقوم است از کتاب بصائر

 فرمود:  (ص)که رسول اکرم

آید بر امت من که آن زمان باطن ایشان خبیث و ظاهرشان از راه جمع دنیا خوب زمانی می»

کنند. نه برای اجر و ثواب که خدا احوال است. یعنی طاعت و عبادت را برای طمع دنیا می

ها را فرو می ی آنالاهی همه وقت عذاب باشد، در آنداند که ریای محض میها را می آن

 «شود.کنند مستجاب نمیچه دعا می گیرد و آن

از شیخ صدوق در کتاب ثواب  268در جلد سیزده بحار (رح)مجلسی (ع)و در باب ظهور حضرت حجت

 فرمودند:  (ص)فرمود که رسول خدا (ع)الاعمال به اسناد خود روایت نموده که امام صادق

                                                             
ُه قاَل: یَأتی َعَلى330: ۱الدین و تمام النعمة  . کمال265 الّناِس زَماٌن یَِغیُب َعْنُهمْ إماُمُهْم َفیا ُطوبَى لِلّثاِبتیَن  : ... َعْن أبِی َجْعَفرٍ اْلباِقرِ؟ع؟ أنَّ

 َعْنكُمْ أَْعُفو َو َلكُمْ  إمائی ... وَ باِدی وَ عِ یَقوَل َعَلى أْمرِنا فیݔ َذلَِك الزََّماِن إنَّ أدَْنى ما یَُكوُن َلُهمْ ِمَن الثَّواِب أْن یُناِدیَُهُم اْلبارُِئ َجلَّ َجلَاُلُه فَ 

 ر ... أْغفِ 

 
ُعوا هَذا  -َو أْنكََر الّناُس بَْعُضُهْم بَْعضاً  -... َو َلِكْن إذا اْشَتدَِّت اْلحاَجُة َو اْلفاَقةُ  : ِ َعْن أِبی َجْعَفرٍ؟ع؟ َقال۳۱۱: ۱. تفسیر قمی 266 َفِعْنَد ذَِلَك َتَوقَّ

 -ُل أخاُه فیݔ حاَجةٍ یَأِت الرَّجُ  قالَ  -اً َفما إْنكاُر الّناِس بَْعُضُهْم بَْعض -اَقُة َقْد َعرَْفناُهماالْأْمَر صَباحاً أْو َمساءً، َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفداَك اْلحاَجُة َو اْلف

 .َو ُیكَّلُِمُه بَِغیْرِ اْلكَلاِم الَِّذیݔ كاَن ُیكَّلُِمه -َفیَْلقاُه ِبَغیْرِ اْلَوْجِه الَّذیݔ كاَن یَْلقاُه فیهِ 

 
َو  َعِن الّساَعِة َفقاَل ِعْنَد إیماٍن بِالنُُّجومِ  (ص)ُسئَِل رَسوُل اللَِّه  یَقولُ  (ع)أبِی اْلُحصَیِْن قاَل َسِمْعُت أبا َعبِْداللَّهِ : َعْن 188: 52. بحارالانوار 267

 َتكِْذیٍب بِاْلَقَدر.

 
پ متفاوت است. منظور های چای مجلسی چند نوبت چاپ شده و تعداد مجلدات در این نوبت.کتاب شریف بحارالانوار مرحوم علامه268

 53تا  51ی بیست و پنج جلدی است که معادل مجلدات جناب ثابت راسخ، از جلد سیزدهم بحار، چاپ قدیمی )افست سنگی( آن از دوره

 شود.چاپ جدید )حروفی( آن می

 



ماند از قرآن مگر رسمی و از اسلام مگر که در آن زمان باقی نمیآید زمانی بر امت من می»

که خوانند و حال آن نامند، یعنی خودشان را مسلمان میاسمی که خودشان را به آن می

ین خلائق که از جهت شود و حال این اند بر اسلام و مسجدهای ایشان معمور می دورتر

 269.«هدایت خراب است... 

 بالای منبر خطبه فرمودند و بعد از آن فرمودند: (ع)که حضرت امیر»نویسد و ایضاً می

خواهید از من سؤال کنید قبل از آن . یعنی هرچه میایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی»

که مرا نیابید. آن وقت صعصعة بن صوحان عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! دجال کی خروج می

امات الناس الصلوة و اضاعوا الامانة و استحلوا کند؟ آن حضرت جواب فرمودند: ...اذا 

 «خذوا الرشاء.الکذب و اکلوا الرباء و ا

 کنم:های حضرت اکتفا می ی فرمایشبه جهت اختصار و فهم عیناً به ترجمه

جا نیاورند و امانت را ضایع کنند و دروغ را  وقتی که مردم بمیرانند نماز را یعنی درست به»

ند و رشوه گرفتند و قطع ارحام نمودند و تابع هوای نفس شدند و حلال دانند و ربا خور 

 ریزی را سهل شمردند و جور و ستم را فخر دانستند. خون

و فرمود: چون امراء فاجر و وزرا ستمکار گردیدند و متکلفین امور خیانت نمودند و قاریان قرآن 

ها  یان آشکار گردید و قرآنهای دروغ ظاهر و فجور و بهتان و گناه و طغفاسق شدند و شهادت

های مردم با هم  ها بلند گردیده و اشرار مکرم و خواهشزینت و مسجدها منقش و مناره

ها شکسته شد و بلایی که وعده کرده شده نزدیک گردید و زنان مختلف شد و عهد و میثاق

بلند شد، جهت حرص و طمع دنیا با شوهران خود در تجارت شریک گردیدند و صداهای فاسقان 

القول گردیدند و اراذل قوم بر ایشان رییس و از  یعنی در میان مردم مشهور، معروف و مقبول

گو را تصدیق نمودند و خائن امین گردیده  فاجر به سبب ترسیدن از شّرش تقیّه نمودند و دروغ

به  ها شد و آلات لهو و لعب نگاه داشتند و آخرین امت به اولین ایشان لعنت نمودند و زن

ها زینت  ها سوار شدند و زنان و مردان به هم شباهت پیدا کردند؛ یعنی مردان مثل زن زین

ی دوست خود شهادت باطل و دروغ دهد و مسائل دینیّه برای نمودند و شاهد به ملاحظه

کنند در غرض باطل و فاسد یاد گرفته شد )مثل این زمان که توضیح مترافعین و غیره چه می

های گرگان  ( و تواقع و عمل دنیا را بر آخرت مقدم داشته و پوست گوسفند را بر دلامور شرعیّه

ها مانند گرگ گردیده، پس در آن زمان  ها مانند گوسفند و باطن آن اند. یعنی ظاهر آنپوشیده

جا  کنند از ساکنان آنباشد و در آن زمان مردم آرزو میالمقدس می ها بیت بهترین مسکن

 «باشند.

جا رسید، اصبغ بن نباته برخاست و عرض کرد: یا علی، دجال کیست؟  لام آن حضرت به اینچون ک

 فرمود:

                                                             
َو لا  إلَّا رَْسُمهُ  َسیَأْتِی زََماٌن َعَلى أمَّتِی لا یَبَْقى ِمَن اْلُقرْآنِ  : ثواب الأعمال بَِهَذا الِْإْسَناِد َقاَل َقاَل رَُسوُل اللَِّه ؟ص؟190: 52. بحارالانوار 269

ْوَن ِبِه َو ُهْم أبَْعُد النَّاِس ِمْنُه َمساِجُدُهْم عاِمرٌَة َو ِهَی َخراٌب ِمَن اْلُهَدى... إلَّا اْسُمهُ  ِمَن الِْإْسلامِ   یَُسمَّ

 



دجال صائد بن صید است و شقی کسی است که او را تصدیق کند و سعید کسی است که » 

 270«.او را تکذیب نماید الی آخر الحدیث

 حضرت فرمود:اند که آن روایت نموده (ع)و در همین موضوع حدیث از حضرت صادق

شنود؟ فرمود: که کند. عرض کردم که آیا آن را همه کس میندا می (ع)نام قائم منادی به»

فهمند. عرض کردم که شنوند و میشنوند و هر طایفه آن صدا را به زبان خود میمی

شود. فرمود: نام آن حضرت ندا کرده می کند؛ زیرا بهبنابراین کسی با قائم مخالفت نمی

اندازد و بعضی اخبار دارد که ندای شیطان در آخر روز است و ها را به شک می آنشیطان 

 271«نمایند.ها خبیث است شک می همین است و کسانی که باطن آن

 فرمود:و می

شود تا وقتی که دو ثلث مردم از دین خود برگردند و مرتد شوند و این امر واقع نمی» 

ی  کنند و شما از شدت عجز ابا و امتناع از کردهمیی شما دشمنان هر چه بخواهند درباره

گاهی از برای شما نیست و در کارهای شما و از خوف و ترس  توانید نمود و تکیهایشان نمی

 «شود.بدن شما ضعیف می

 روایت شده که فرمود: (ع)و ایضاً از حضرت صادق

مأیوس شدن و نومیدی. به شود الّا بعد از واقع نمی -که ظهور باشد -یا منصور! این امر» 

شود تا وقتی که مردم امتحان کرده شوند و اظهار نماید سعید خدا قسم این امر واقع نمی

 272«سعادت خود را و شقی شقاوت خود را.

                                                             
ین الّطاَلقاِنیُّ َعِن اْلَجلوِدّیِ َعِن اْلُحَسیِْن بِْن ُمعاٍذ َعْن َقیِْس بِْن َحْفٍص َعْن ُیوُنَس ْبِن أْرَقَم َعْن : ك، إكمال الد192: 52. بحارالانوار 270

زَاِل ْبِن َسْبرََة قاَل: َه َو مِ ؟ َفحَ َخَطبَنا َعِلیُّ بُْن أِبی طاِلٍب؟عهما أِبی َسیّاٍر الّشیْبانّیِ َعِن الضَّّحاِك بِْن ُمزاِحٍم َعِن النَّ ْثَنى َعَلْیِه ُثمَّ قاَل أَداللَّ

ُج یا أِمیَر اْلُمْؤِمنیَن َمَتى یَ  َسلونِی أیُّها الّناُس َقبَْل أْن َتْفِقُدونِی َثلاثاً َفقاَم إَلیِْه َصعَصعُة بُْن ُصوحاَن َفقالَ  ّجاُل َفقاْخُر اَل َلُه لدَّ

ُه كَلاَمَك وَ  ؟ع؟ اْقُعْد َفَقْد َسِمَع اللَّ ِه َما اْلَمْسُئوُل َعْنُه ِبأْعَلَم ِمَن الّساِئلِ َعِلیٌّ لاماٌت َو َهْیئاٌت َیْتَبُع ْن ِلذِلَك عَ َو َلكِ   َعِلَم ما أرَْدَت َو اللَّ

ْعِل َو إْن ِشْئَت أْنبأُْتَك ِبها قاَل َنَعْم یا أِمیرَاْلُمْؤِمنیَن َفقاَل؟ع؟احْ  ْعِل ِبالنَّ  الّناسُ  إذا أماتَ  لاَمَة ذِلكَ إنَّ عَ  فَ َفْظ بَْعُضها بَْعضاً كََحْذِو النَّ

ْنیا َو ّدیَن بِ وا الالصَّلاَةَو أضاعوا الْأماَنَة َو اْسَتَحّلوا اْلكَِذَب َو أكَُلوا الّرِبا َو أَخُذوا الرِّشا َو َشیَُّدوا اْلُبْنیاَن َو بَاع َفهاَء َو االدُّ ْسَتْعَمُلوا السُّ

ُعوا  ماِء َو كاَن اْلِحْلُم َضْعفاً َو الظُّ شاَورُوا الّنِساَء َو َقطَّ وا ِبالّدِ بَُعوا الْأْهَواَء َو اْسَتَخفُّ ُوَزراُء  اْلُأَمراُء َفَجَرًة َو الْ راً َو كاَنتِ ْلُم َفخْ الْأْرحاَم َو اتَّ

َیِت اْلَمصاحِ ْثُم َو الطُّ َو الْإِ  اْلُفُجوُر َو َقْوُل اْلُبْهتانِ َظَلَمَة َو اْلُعرَفاُء َخَونَةَو اْلُقرّاُء فسَقَة َو َظَهرَْت َشهاَداُت الزُّوِر َو اْسَتْعَلَن  ُف ْغیاُن َو ُحّلِ

َلِت اْلَمناُر َو ُأكْرَِم الْأشَْراُر َو ازَْدَحَمِت الصُّفوُف َو اْخَتَلَفِت الْأْهَواُء  وُد َو ْقَتَرَب اْلَمْوعُ اْلُعُقوُد َو ِقَضِت اَو نُ َو ُزْخرَِفِت اْلَمساِجُد َو ُطّوِ

ْنیا َو َعَلْت أْصَواُت اْلُفّساِق َو اْسُتِمَع ِمْنُهْم وَ  ِقَی  اْلَقْوِم أ َزِعیمُ  كانَ شارََك الّنِساُء أزَْواَجُهنَّ فیݔ الّتِجارَِة ِحݕرْصاً َعَلى الدُّ ْرَذَلُهْم َو اتُّ

َق اْلكاِذُب َو اؤُتِمَن اْلخائُِن َو اتُّ  َلها وَ  الْأمَ ِخَذِت اْلِقیاُن َو اْلَمعازُِف َو َلَعَن آِخُر َهِذهِ اْلفاِجُر َمخاَفَة شَرِِّه َو ُصّدِ ِج ِة أوَّ  َرِكَب َذَواُت اْلُفُرو

ُروَج َو َتَشبََّه الّنِساُء ِبالّرِجاِل َو الّرِجاُل ِبالّنِساِء َو َشِهَد شاِهٌد ِمْن َغیِْر أْن ُیْسَتْشَهَد َو َشِهدَ  َه  ِبَغْیِر َحّقٍ َعَرَفُه وَ  ضاًء ِلِذَمامٍ آَخُر قَ  الْ السُّ ُتُفّقِ

ئاِب َو ُقُلوُبهُ  یِن َو آَثرُوا َعَمَل الّدْنیا َعَلى الْآِخرِةَو َلِبُسوا ُجُلوَد الّضأِْن َعَلى ُقُلوِب الّذِ ِبِر َفعِ وَ َن اْلِجَیِف َتُن مِ ْم أنْ ِلَغیِْر الّدِ ْنَد  أَمرُّ ِمَن الصَّ

ُه ى أَحدُ َعَجَل َخیُْر اْلَمساِكِن َیْوَمئٍِذ بَیُْت اْلَمْقِدِس َلیأِتیَنَّ َعَلى الّناِس زَماٌن یََتَمنَّ ذلَك اْلَوحا اْلَوحا اْلَعَجَل الْ   ْن ُسّكاِنِه َفقاَم إَلْیهِ مِ ُهْم أنَّ

ّجاَل صائُِد  ّجاُل َفقاَل ألَا إِنَّ الدَّ یِْد الْأْصبَُغ بُْن ُنباَتَة َفقاَل یا أِمیَر اْلُمْؤِمنیَن َمِن الدَّ بَه.َفا« 1»بُْن الصَّ ِعیُد َمْن كَذَّ َقُه َو السَّ  لشَِّقیُّ َمْن َصدَّ

 
َعْن : ك، إكمال الدین أِبی َعْن َسْعٍد َعِن ابِْن أِبی اْلَخّطاِب َعْن َجْعَفرِ بِْن بَشیٍر َعْن ِهشاِم بِْن ساِلٍم َعْن ُزراَرَة 205: 52. بحارالانوار 271

ِه؟ع؟ قالَ  ُف اْلقاِئَم؟ع؟ َو ُقْلُت َفَمْن ُیخالِ  ِبِلساِنِهمْ  َقْومٍ  ُكلُ  ُیناِدی ُمناٍد ِباْسِم اْلقائِِم؟ع؟ ُقْلُت َخاصٌّ أْو عامٌّ قاَل عامٌّ یَْسَمعُ  أِبی َعبِْداللَّ

یِْل َفُیَشكُِّك الّناَس.  َقْد ُنوِدَی ِباْسِمِه قاَل لایََدُعُهْم إبِْلیُس َحتَّى ُیناِدَی فیݔ آِخِر اللَّ
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 هشدار به بهائیان

ی میهنان عزیز! به بیانات معجز شیم رسول خدا؟ص؟ و اولیای طیبهپس برادران و خواهران و هم

ین توجه نام حق و توحید  کار داشته و چگونه به و نمایید و آگاه باشید با چه نفوس و شرور سر طاهر

گردند و به تدلیس و تدبیر دست به موقوفات و اماکن و مرتکب فحشا و جنایت و خیانت می

 رسانند.املاک انداخته و وجوه خیریه را به مصرف غیرمجاز می

یخ  تهران و نقل و انتقالات  25ی ثبت و محضر  اداره پس از ساخت و پاخت با 26/7/1337در تار

املاک اراضی و اماکن، مبادرت به انجام حصر وراثت نموده و کلیه موقوفات و اماکن و اراضی و 

نامه جناب شوقی افندی و الواح و توقیعات و دستورات صادره متعلق  املاک را که طبق وصیت

انگیز و مهرانگیز  ین افندی و ریاض افندی و روحی بهائی بوده، به حسبه عالم انسانی و جامعه

ها طبق  نام شرکت امناء تشکیل داده و به ثبت شرکت مطرود انتقال و با خدعه و نیرنگ شرکتی به

قوانین و مقررات مملکتی، بدون توضیح در اطراف آن که این اموال موقوفه است رسانیده و 

های جاوید را طبق و وجوه خیریه و گلستان جمیع موقوفات و اماکن و اراضی و املاک موقوفه

نام شرکت مزبور  محفل ملی ایران به 8/10/36تاریخ  363و متحد المال  22/9/38های مورخه نامه

ی  که در اداره 1346خرداد ماه  30شنبه  نفر طبق صورت مجلس روز سه 16به ثبت رسانیده و بین 

نمایند و بدون دلیل و مدرک است، تقسیم میثبت اسناد کل شرکتها و مالکیت صنعتی موجود 

هللا با تلاوت مناجات که خود را صاحب اموال و املاک و اراضی و اماکن بهائی دانستند و اغنام

داری و  مشغول و مألوف داشتند. این بود وضع امانت« رزق یومیّه را رایگان ده»فرماید: می

 هللا! خدمت به امر

 لک یا مرام بهائی را منسوخ و عاطل و باطل نمودند؟چگونه دیانت یا شریعت یا مس

ی  ساله ی دهالمللی  انتصابی شوقی ربانی و عاطل و باطل نمودن نقشه پس از انحلال هیأت بین

 در بهائی نیوز ابلاغ نمودند: 1959وی در دسامبر 

بررسی شده هللا از سر نو  العدل( به وجود آید، مسائل دینوقتی که آن مؤسسه الاهی )بیت»

ی آن با مشورت ایادی به عمل خواهد آمد ی عملیات آینده و اقدام مقتضی جهت تعیین نحوه

 273«ی ولایت هم هست. و این تصمیم شامل مسأله

المللی جناب میسون ریمی  هللا و رییس هیأت بین جان فرابی را به جای ایادی امر 1957در نوامبر 

المللی انتصابی را که باید به مرور ایّام  آورده و سپس هیأت بینهللا  انتخاب و به مرکز جهانی امر

ی ی جناب شوقی افندی را که ثمره ساله ی دهی علیا تبدیل گردد، منحل نموده و نقشهبه محکمه
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ی جناب شوقی ربانی، ی او بود و به قول جان فرابی و روحیه خانم بیوه زحمات سی و شش ساله

امضاء نفرمودند، آسوده نشدند بر هم زده و به دستور خود یک  در موقع شهادت تا تکمیل و

المللی انتخابی که اصلاً ذکری از آن در آثار و دستورات جناب شوقی ربانی  نام هیأت بین هیأت به

ح  های وی سابقه ندارد، تشکیل دادند.نشده و در طر

یکا گردید و فرقه ن مسیحی این تشکیلات ی پروتستافی نفس العمل، انگلستان قائم مقام امر

هللا مبادرت به صدور پیام مجمع  ساخته و پرداخته را با دم و دستگاه ربود و جهت اغفال اغنام

 گردد، نمودند. بدیع که زیراً درج می 118هللا در سال  ی ایادی امرسالیانه

مرحلهدوستان بسیار عزیز... عصر تکوین پس از گذشتن یک عقد مملّو از اثمار بدیعه وارد »

المللی  انتصابی به شورای انتخابی تبدیل گشت. جمیع  ی نهایی خود شده و شورای بین

ای در انتخاب این شورا شرکت نمودند و این هیأت است که سرانجام به محافل ملیّه و ناحیه

گردد و اکنون جلسات مرتب خود را در ارض مقصود تشکیل میالعدل اعظم منتهی میبیت

اند مشغول کار و خدمت میوظایفی که هیکل اطهر برای آنان مقرر فرمودهدهد و طبق 

 274«باشند.

ید و تصور می نمایید خوانندگان گرامی و خواهر و برادر بهائی که در چاه مذلت و بدبختی گرفتار

کنید، با نظر دقت و خداپسندانه در مفاد پیام مزبور نظر نموده تا حقایق امر هللا می خدمت به امر

 ایمان روشن گردد. و

المللی  انتصابی جناب شوقی ربانی که هر یک از اعضاء وظایفش تعیین گردیده بر  اّولاً هیأت بین

شرمی میآورند و با نهایت جسارت و بیالمللی انتخابی به وجود می زنند و یک هیأت بینهم می

گردد، نه هیأت انتصابی جناب العدل اعظم منتهی مینویسند که این هیأت است که سرانجام به بیت

 شوقی ربانی.

نویسند طبق وظایفی که هیکل اطهر برای آنان مقرر ثانیاً جهت اغفال و خواب نمودن جامعه می

جا جان فرابی و روحیه  باشند و غرض از هیکل اطهر در ایناند، مشغول کار و خدمت میفرموده

شوقی افندی. ننگ به این خائنین و جاسوسان باشند، نه ماکسول و حسن بالیوزی و امثال آنان می

ودزدان ناجوانمرد که در لباس دوستی و بندگی چنین خیانت و اهانت و هتک حرمت به ولی 

سوزی به افراد بشر و امثال ما  نمایند! چنین تشکیلات و چنین افراد، چه ترحم و دلنعمت خود می

 دارند؟!

تصابی گذارده و هیأت انتصابی را منحل و نقشه باری، این هیأت انتخابی را به جای هیأت ان

ساله را مضمحل و جشن بغداد را به لندن محول و دین خود را به اربابان خویش ادا نمودند. در  ده

العدل اعظم ی علیا استحاله شود، منحل و یک بیتالمللی که باید به محکمههیأت بین 1963سال 

از ادوار و الواح و آثار الاهی وجود نداشته و نخواهد  یک بشر ساخته به وجود آوردند که در هیچ
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باب ولایت را مسدود و نور هدایت و فیض الاهی را  1963اکتبر  16داشت و با صدور قرار 

 275مقطوع دانستند و محافل روحانی را تبدیل به محافل شیطانی و جاسوسی نمودند.

 پروریدیــکی بــچــــه گــرگ می                
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 المللی انتخابی گردید؟چگونه و به چه نحو تبدیل به هیأت بین« المللیهیأت بین»

ین انحراف ایادی از دستورات جناب شوقی ربانی، ابلاغیه بدیع میسون  117ی اولین و مهمتر

 انتصابی جناب شوقی ربانی بود.المللی   ریمی رییس هیأت بین

مشاٌر الیه در دومین جلسه مجمع ایادی در حیفا دعوی ولایت امر و جانشینی جناب شوقی ربانی 

وجه این ادّعای او را نپذیرفتند و میسون ریمی را به داشتن  هیچ هللا به را نمود. اما ایادی امر

او را از این ادّعا منصرف کنند، رسماً از مشکلات روحی متهم کردند و بعد از مدتی که نتوانستند 

العمل ایادی  ی بهائی اخراج کردند. عکسی بهائی طرد کرده و طرفدارانش را نیز از جامعهجامعه

 به شرح زیر در مقابل ادّعای میسون ریمی چنین بوده است:

 :1960می 10طبق ابلاغیه . 1

ی  مرقومه»ی ترجمه – 12/3/39تاریخ  368  متحدالمآل نمره –محفل روحانی ملی بهائیان ایران »

هللا در ارض اقدس علیهم بهاءهللا خطاب به  ی ایادی امرهیأت مجلله 1960می 10ی  مورخه

 هللا و محافل روحانی ملی در سراسر عالم: حضرات ایادی امر

شور های  العمل محافل ملیّه و انجمن که عالم بهائی از عکسدوستان عزیز و محبوب برای این

هللا اعلام داشته است، آگاه  آمیز مستر ریمی که خود را ولّی امر روحانی نسبت به اقدام انحراف

اند به هللا مقیم ارض اقدس دریافت داشته هایی را که تا کنون ایادی امر گردند، ما متن پیام

در همه جا اساس  های مزبور این ادّعای بی رسانیم. ضمن این پیاماستحضار آن دوستان عزیز می

ی ایادی که به ی خود را به این مؤسسهمردود شناخته شده و در مقابل یاران وفاداری صمیمانه

اند. ما واقفیم که یاران در سراسر عالم از ی الاهی تأسیس گشته است، اعلام نمودهوضع اراده

ح اتحاد و ثباتی که در مقابل این ادّعای واهی و غیرمعقول ابراز گردیده است، بسیار  این رو

فرماید. کاملاً مسرور و خوش وقت خواهند شد. البته خداوند امر خودش را حفظ و صیانت می

هللا از دست  عنوان ایادی امر واضح است که مستر ریمی با ادّعای مقام ولایت سمت خود را به

ن خودساخته توان او را به سمت ایادی شناخت؛ مگر این که از این عنواداده است و بنابراین نمی
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عنوان یک رهبر  شوقی را به جا به وضوح پیداست که در مقام محاّجه با بهائیان است. مخاطب او بهائیانی هستند که است، ولی در این

عنوان رهبری الاهی قبول دارید، باید بدانید که  اند. او در پی آن است که هشدار دهد حتی اگر شوقی را بهآسمانی قبول داشته

 تشکیلات بهائی، دستورات او را نیز زیر پا گذاشته است.
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اطلاع  هللا مقیم ارض اقدس مراتب را به ای واقع شود، ایادی امرتبری نماید. هرگاه چنین قضیه

 ی ملیّه خواهند رساند.  محافل روحانیه

کنیم مادام که به خاطر صیانت و حفظ امر عزیز الاهی ما از یاران در سراسر جهان دعوت می

ورزد از هرگونه حشر و نشر با وی لّی امر اصرار میعنوان و مستر ریمی در دعوی باطل خود به

چه نامه و یا خبری از مستر ریمی دریافت  کنیم چنانچنین از یاران تقاضا می خودداری کنند. هم

ی ملیّه به مرکز جهانی بهائی ارسال نمایند. امیدواریم اختلاف دارند، از طریق محافل روحانیّه

تر ریمی شده است، ادامه نیابد و ما به زودی بتوانیم به روحی که منجر به عمل تأسف آور مس

احبای الاهی اطلاع دهیم که وی از ادّعای خود دست برداشته و ارتباط با او مجدداً مجاز است. 

یان امر مطلع سازند.  277«ضمناً یاران مراقب بوده و ما را از جر

 

 اقدس علیهم بهاءهللا خطاب به هللا مقیم ارض ی ایادی امری هیأت مجلله. قسمتی از مرقومه2

 هللا در آسیا علیهم بهاءهللا: ی ایادی امرهیأت مجّلله

ین  چنان» چه آن نفوس زکیه مسبوق و مستحضرند آقای میسون ریمی برخلاف جمیع مواز

هللا نامیده و این ادّعای پوچ و بی معنی و جنون  الاهی خودسرانه و متهّورانه خود را ولّی امر

یکا فرستاده و به تمام صورت اعلامیهآمیز را به  ای به انجمن شور روحانی ملی بهائیان آمر

محافل محلی ایالات متحده و محافل ملی غرب نیز ایصال نموده و بالنتیجه قلوب یاران 

ی جهاد کبیر اکبر تمام قوای خویش را راستان حضرت یزدان را که باید در این مراحل خطیره

 ی مبارکه کنند، مشحون از حزن و الم گردانیده است. صرف تحقق نوایای مقدسه

اساس  های شور روحانی به آسانی این ادّعای بیی ملیّه و انجمنخوشبختانه محافل مقدسه

اند و باطل را مردود و مرجوع دانسته و مدعی را کاذب شمرده و حتی قابل اعتنا نیز نشمرده

نی ملّی بهائیان فرانسه با تبانی قبلی سه و لیکن در این میانه به کمال تأسف محفل روحا

نفر از اعضاء مؤثره که چند ماه قبل با آقای میسون ریمی در فرانسه ملاقات و قرار مدار 

اند، پنج نفر دیگر از اعضاء را به لطائف الحیل با خود همراه ساخته و تصمیم این کار را داده

میسون ریمی و تسلیم بلاشرط به  بر کَتم تلگراف این هیأت و اعلان حقانیّت ادّعای

ی ریمی به ی کاذبهی اعلامیهالیه گرفته و این قرار را تنفیذ نموده و ترجمه دستورهای مشارٌ 

ای از طرف محفل برای محافل محلیّه و افراد احبا در فرانسه زبان فرانسه به انضمام نامه

. لهذا این هیأت برای حفظ و اند..ارسال و کل را به اطاعت و انقیاد از ریمی دعوت کرده

 «هللا و حراست و وقایت شریعةهللا محفل ملی فرانسه را منحل نمود. صیانت امر

محفل  – 16/5/1339خ تاریخ /651ی  متحدالمآل شماره –محفل روحانی ملی بهائیان ایران . »3

ض هللا در ار  امر ی سه فقره تلگراف واصله از هیأت  ایادیترجمه –شیدهللا ارکانه  -مقدس روحانی 

 ی ملیّه: به عموم محافل روحانیّه 1960گردد: پنجم جولای اعلام می -علیهم بهاءهللا -اقدس 

                                                             
، ادّعای میسون ریمی را ناشی از اختلالات روحی او دانستند. 1960آپریل  28تاریخ  هللا در تلگراف دیگری در چنین ایادی امر . هم277

 .200هللا:  ی ایادی امرمؤسسه

 



العمل دنیای بهائی نسبت به ادّعای میسون ریمی قبلاً شرحی  احبای عزیز! در باب عکس»

 شماری ی انگشتجهت آن محافل ارسال گردیده است. اکنون واضح شده است که فقط عده

از آن ادّعا طرفداری نموده، ولی با کمال جدیّت مشغول فعالیّت بوده و هستند تا دیگران را 

ی نقاط جهان واضح و آشکار است که قبول نیز به خود ملحق سازند. البته برای یاران در کلیّه

داری از آن که به منظور نفوذ از  اساس و مخصوصاً ابراز فّعالیت در جانب این ادّعای بی

گردد که بنای امر حضرت ای محسوب میی خیانت به نصوص مقدسهگران باشد به منزلهدی

ی آن استوار است و این موضوع را جمیع محافل ملیّه با رد عمل ریمی بهاءهللا بر اعمده

 اند. بالاتفاق تصدیق نموده

به عهده  ی بهائیهللا با توّجه به اجرای مسئولیتی که در حفظ و صیانت جامعه ایادی امر

ی اول دستور دادند که احبای فرانسه از معاشرت و مؤانست با اعضای سابق دارند در مرحله

 نمودند، خودداری کنند.جا که به طرفداری از میسون ریمی فعالیّت می محفل ملی آن

هللا مقیم ارض اقدس اکنون معتقدند که وقت آن رسیده است که این روش را  ایادی امر 

ی ی افرادی که علناً طرفدار این ادّعای باطل هستند، تعمیم دهند. احبای کلیّههکلیّ  نسبت به

نقاط باید فوراً هر فردی که از ادّعای میسون ریمی به مقام ولایت امر طرفداری نماید 

یرا اعمال این  ارتباط خود را اعم از این که به وسیله ی تمام و یا مکاتبه باشد، قطع نمایند؛ ز

ف صرف نظر از هر نیتی که داشته باشند، قهراً منجر به اختلاف و تفرقه در اشخاص منحر 

 «هللا مقیم ارض اقدس. ایادی امر« هللا خواهد شد محیط امر

 از طریق امریکا واصل شده 1960جولای  27. 4

هللا با اطاعت از نصوص و الواح وصایای مرکز عهد و پیمان الاهی و  مجمع ایادی امر»

هللا را به حفظ و صیانت امر  ها ایادی امر هللا که ضمن آن ولی محبوب امرتوقیعات حضرت 

فرمایند بدین وسیله به مقدس الاهی و در مقابل حملات اعدای داخل و خارج موظف می

ی امر طرد دارد: میسون ریمی ناقض عهد و میثاق الاهی، از جامعهعالم بهائی اعلام می

الیه به عمل  مدتی صبر و مدارا و اعطای فرصت به مشارگردیده است. این اقدام به دنبال 

ی ادّعایی آمد تا از این دعوی شرم آور خویش نسبت به مقام ولایت مقدس امر که به منزله

ی الواح وصایای حضرت مولی الوری است، انصراف ضلالت آمیز و برخلاف نصوص صریحه

المللی  و کلیّه ایادی و شورای بینبا وجود ردّ و تقبیح ریمی از طرف عموم  278حاصل نماید.

                                                             
هللا هست که ادّعای میسون ریمی با کجای الواح وصایا در تعارض است و آیا ادّعای خود آنان با  . جای این سؤال از ایادی محترم امر278

هللا جانشین خود را تعیین کرده است؟ آیا نظم نوین بهائی بدون حضور  عنوان ولی امر دارد؟ آیا شوقی بهمفاد الواح وصایا مطابقت 

العدل اعظم  هللا و بیت ی ولی امرهللا قابل تحقق است؟ آیا چنین نیست که در الواح وصایا، عباس افندی بهائیت را بر دو پایه ولی امر

 استوار ساخته است؟

 جاست که میسون ریمی، اتفاقاً بر اساس الواح وصایا ادّعا کرده است که: اینی بسیار مهم نکته

 هللا غیر ممکن است؛ اولاً تحقق نظم بهائی بدون حضور ولی امر

 هللا باید نفر بعد از خود را تعیین کند؛ ثانیاً ولی امر

طور تلویحی انجام داده  العدل جنینی، این انتصاب را به المللی  بهائی یا همان بیت ثالثاً شوقی با انتساب او به ریاست هیأت بین

 است.

هللا باید از میان فرزندان پسر وی انتخاب شود و چون شوقی  هللا معتقدند که بر اساس الواح وصایا، جانشین ولی امر اما ایادی امر

 کس به این مقام شایسته نیست. فرزندی نداشته است، انتساب هیچ



اساس خویش پافشاری نموده و به جد تمام  چنان در ادّعای بی ی محافل ملیّه، نامبرده هم

کوشد تا در صفوف یاران رخنه اندازد و در قلوب مؤمنین القای شبهات نماید و می

ی حضرت  ساله ی دهمجهودات مؤسسه ایادی، حارسان امر الاهی را که وقف اجرای نقشه

اثر سازد. طبق نص صریح الواح وصایای حضرت  هللا است باطل و بی ولی محبوب امر

شود که از ریمی و هر نفسی که با او عبدالبهاء، از یاران در جمیع نقاط جهان تقاضا می

 معاشرت و مؤانست نماید یا ادّعای او را عملاً تأیید کند، احتراز و اجتناب نمایند.

ی پیروان اسم اعظم که از صمیم قلب متحداً و متفقاً ادّعای ریم که جامعهاطمینان دا 

شمارند، مشئوم اخیر وی را به منظور ایجاد انشقاق در امر مقدس الاهی است، محکوم می

مانده مظفراً منصوراً و با نیرویی جدید و شوق و شوری زائد الوصف به اکمال اهداف باقی

 «خواهند نمود... ی این جهاد عظیم جهانی قیام

نام جناب عبدالبهاء و جناب شوقی ربانی  با توجه به ندای شیطانی و سفسطه نمودن مطالب به

 نمایند:هللا را چنین اغفال می و آثار آنان اغنام

ً با برهم زدن شورای انتصابی و مسدود داشتن باب ولایت، نقشه و الواح وصایا و بیت العدل اّولا

 عبدالبهاء و جناب شوقی افندی باقی نخواهد ماند؛اعظم طبق آثار جناب 

در ثانی در کجای الواح وصایا و توقیعات جناب شوقی افندی به ایادی اجازه داده شده است تا 

ی ی بهائی را بعد از جناب شوقی ربانی طرد کنند؟ کسی که رییس عالیهاّول شخص جامعه

ی ایادی محسوب گردیده است؟ این خائنین هتشکیلات بهائی بوده است و خود نیز جزء اولین دست

ین توجه به حرکات و سکنات و اعمال شرم هللا کوچک چنان جامعه را اغفال نمودند که اغنام آور  تر

 مبادرت به اعلامیه زیر نمودند.  1960نمایند. در چهارم اوت آنان ننموده و نمی

یکا واصل شده  1960. چهارم اوت 5 هللا در کتاب مجلل گاد  محبوب امرحضرت :»از طریق امر

 فرماید:" صریحاً میGod passes Byپاسز بای "

تری هایی است که بالمآل به فتوحات عظیمامر مقدس الاهی همواره دستخوش بحران»

 « گردد.منجر می

و مظهر کلی  279هللا ی امر پس از صعود مبشّر امرداستان نقض عهد مؤمنین برجسته

، اکنون متعاقب صعود هیکل نازنین حضرت شوقی ربانی با 281و مرکز عهد و میثاق 280الاهی

گردد. حفظ و اساس وی تکرار می عهدشکنی میسون ریمی و ادّعای سخیف و کاملاً بی

                                                                                                                                                                                                                           
ی اساسی هستند و آن هم این است که شوقی عقیم از این دنیا رفت و کسی را نیز پس از شغول حل یک مسألهدر واقع هر دو گروه م

 العدل با وجود او مشروعیت بگیرد. هللا معرفی نکرد که بیت عنوان ولی  امر خود به
 . منظور اّدعای صبح ازل پس از مرگ باب مبنی بر جانشینی اوست.279

 
ای از بهائیان از بهایئت پس از مرگ  محمدعلی افندی با عباس افندی پس از مرگ بهاءهللا و جدا شدن عده. منظور اختلافات شدید 280

 بهاءهللا است.

 
ای وصیت عباس افندی را جعلی . منظور اختلافات ایجاد شده پس از مرگ عباس افندی در مورد جانشینی شوقی است که عده281

ی انحرافات اخلاقی از شوقی در ایام صباوت و جوانی، از بهائیت صبحی، به دلیل مشاهدههللا   خواندند و گروهی دیگر مانند فضل

 برگشتند.

 



گونه فرصت توبه و  انگیز که به آنان همه صیانت احبا در مقابل عملیات منحرفین فتنه

کند که طرفداران ریمی یعنی جان کاره و برنارد یبرگشت داده شده بود، اکنون ایجاب م

فیون و منیر درخشان و جوئل مرنجلا و جک سوغومونیان و دونالد هاروی و جان بایرز در 

هللا طرد گردند. از این تاریخ به  ی امریکا از امر کشور فرانسه و مری وملکین در ایالات متحده

ت نماید و یا از ادّعای ریمی حمایت و بعد هر نفسی که با این اشخاص معاشرت و مؤانس

 «ی ناقضین عهد و پیمان محسوب خواهد گردید.طرفداری کند، مانند آنان در زمره

 و اݙّن هذا الاݘمر عجاب و اݙن هذا السّر عجاب!

ی آنان به جامعه از وظایف ی امر و اعادهبا توجه به آن چه پیشتر  ذکر شد، طرد نفوس از جامعه

نام هیکل نازنین حضرت شوقی ربانی، که  هللا است و لاغیر. ایادی منحرفه به امری ولی مختصّه

ی شرور خائن جانی بیزار است، مبادرت به انحلال محفل ملی فرانسه و طرد  روحش از چنین رّجاله

المللی  و ریاست  روحانی افراد و ایادی که جناب شوقی ربّانی منصوب و به ریاست هیأت بین

الاذکار در کوه کرمل انتخاب نموده بودند، و بابی از  ی و مهندس و مؤسس مشرقتشکیلات بهائ

نمایند؛ حال آن که ایادی یک هیأت فرماندهی اند، مینام او اختصاص داده ابواب مقام اعلی را به

هللا ایادی عضو عاطل و باطل و بلاتکلیفی است و هرگز  و مستقلی نبوده و بدون ولی امر

 اختیارات فوق را ندارد.کدام از  هیچ

ی ی ایادی فقط یک اسباب و وسیله ها معلوم است که مؤسسه از خود لغت ایادی یعنی دست

ی ایادی، ولی  فعاله و مأمور اجراست و هرگز حق فرماندهی و نقشه کشی را ندارد و مغز مؤسسه

 ت:هللا است و هرگز دست بدون فرمان مغز، قادر به انجام عمل عاقلانه نیس امر

 ی حرم است  عدلی که زاده بیت

 ناســخ امر و هادی امـم است                   

 کــرده خــود را الـی الابــد ننــگین

 چون به نسخ نصوص متهم است                   

که برای زنان عقیم بدترین -ی نازایی ملاحظه فرمایید زنی که عقیم بوده و به سبب عقده

هللا جناب شوقی  روحی به بار آورده و خود بدان معترف بوده و ولی امرناراحتی  -دردهاست

ی تو در ید اختیار توست و شوند که آیندهالیها یادآور می ربانی با احاطه به حوادث امور به مشارٌ 

انتخاب طریق صواب و خطا در کف اقتدار تو. تعجب و تحیر در این است که ایادی و تشکیلات 

ها چگونه خود را در اختیار چنین زن ناپاک و جانی قرار هائی با آن همه زرنگیی سیاسی بمنحرفه

 دادند.

 یــا للــعــجــبــا زنــی عــقیــم و نـازا

پابنــمود چه فتـنه                            ای به عالم بر

 ی نازاییش آن مـظهر حــقد  با عقـده

 قاق در امر بهاءشــد علــت انشــ                       

 گرند که مطــیع آن زن حــیلهآنـان



 خـبرند؟! از حــیله و مکر او مگر بی                     

 آیا هــمه نادیده مطیعش گشـتند

 یا این که تمام غافل و کور و کرند؟!                  

بدیع، متعاقباً در طی متحد  118هللا در سال  ی پیام مجمع ایادی امرباری، پس از صدور ابلاغیه

 محفل روحانی ملی به بهائیان ایران ابلاغ گردید: 21/2/40تاریخ  385المآل 

که شامل بشارات انتخاب  -علیهم بهاءهللا-هللا در ارض اقدس  ی ایادی امرپیام هیأت مجلله»

به تأییدات اکنون که »شود: المللی  بهائی است جهت اطلاع یاران آن سامان درج می شورای بین

ی جهانی بهائی توانسته است در پایان سال هشتم جهاد کبیر روحانی  حضرت بهاءهللا جامعه

هللا انتخاب  را به جانشینی نخستین شورای تاریخی انتصابی حضرت ولّی امر« المللی شورای بین»

سرت داریم. با نهایت منماید، مراتب شکر و سپاس خود را به ساحت مقدسش قلباً تقدیم می

 نماییم:شرح زیر اعلام می اسامی اعضاء را به

. 7. سیلوا یواس 6.چارلز ولکات  5. اتل رول  4هللا  حکیم   . لطف3. علی نخجوان  2. جس رول  1

 .بوراگولین. 9. ایان سمپل  8میلدرد متحده  

تا این اقدام از یاران رجا داریم با ما در دعا و تقدیم شکرانه به ساحت قدس الاهی شرکت نمایند، 

ی مقدس الاهی که تا آن حد تاریخی سبب نزول امدادات روحانیه جهت وصول به اهداف نقشه

 «هللا بوده گردد. ایادی امر. مورد نظر ولی محبوب امر

ی جناب شوقی  ساله ی دهشود که ایادی نقشهی فوق مشخص میبا اندک توجه به متن اعلامیه

ی او را شکستند و با این حال، اغنام را جهت دعا و تقدیم شکرانه به ربانی را ابطال کردند، عهدنامه

کنند و مفتخرند که اقدام تاریخی جناب شوقی ربانی را برهم زده و این خیانت عظمی دعوت می

 ی وی را نابود و مضمحل ساختند. زحمات سی و شش ساله

 قــرآن کنند حرز و به بطــحا ِکشند تیغ

 یاسین کنند حفظ و امام مبین کُشند                                       

های خود را ابلاغ نمودند. عین تلگراف واصله از هیأت مجللهنام اخبار و اعلانات، دسیسه ایضاً به

 گردد:اعلام می -علیهم بهاءهللا-هللا در ارض اقدس  ی ایادی امر

المللی بهائی در  ی اعضای شورای منتخب بینو اراده از شور و اشتیاق و فعالیت و عزم»

اجرا و انجام وظایف مهم روزافزون خویش قلوب در اهتزاز. اینک با کمال شعف خبر مربوط 

رسانیم: جناب علی نخجوان، رییس، سیلوا اطلاع یاران می ی زیر را بهبه انتخاب هیأت عامله

سمپل، معاون منشی، جس رول، خزانه دار و ایواس، نایب رییس، چارلز ولکات، منشی، ایان 

هللا حکیم، بوراگولین.  اند از: اتل رول، میلدرد متحده، جناب دکتر لطف سایر اعضا عبارت

 «هللا. امر ایادی

المللی  انتخابی و تعیین علی نخجوانی به سمت  ی هیأت بینبا انتخاب هیأت اعضای عامله

اسراییل، جناب جان فرابی و طرفدارانش پشیمان شده  رییس و به جنبش درآمدن قوم بنی

ی جناب شوقی ربانی المللی  را از نقشه ی علیا را و سیر تکاملی هیأت بینفوراً محکمه

های جناب شوقی ربانی و الواح وصایا ها و پرداختهالعدلی مخالف ساختهحذف و بیت



العدلی که طبق ر شده، و نه به بیتالعدلی که در الواح وصایا ذکتشکیل دادند که نه به بیت

یک از این مؤسسات  ی جناب شوقی ربانی تعیین شده، و نه به هیچ ساله ی دهنقشه

که بر سر آور آن ی امری شباهت دارد، به وجود آوردند و مضحک و خندهتشکیلات مصوبه

هللا  مان و ولی امرتعیین رییس درمانده و قرار گذاردند هر روز به نوبه یک نفر از آنان، امام ز 

العدل اعظم بنشیند و لکن دستورات خود را از مجمع گردد و بر کرسی ولایت و رییس بیت

العدل، با این وصف مبادرت به صدور قرار زیر نموده و آثار و الواح و ایادی بگیرد و این بیت

ی آنان مربوطهسازمان نظم باب و بهاء و عبدالبهاء و شوقی ربانی را با آثار و نقشه و طرح 

 را عاطل و باطل نمود.

 

 

 هللا و ادّعای جمشید معانی ی وصی ولّی امرالعدل اعظم الاهی دربارهقرار بیت

العدل اول پس از تشکیل، بلافاصله وارد تصمیم گیری در مورد اعلان نهایی وضعیت ولی  بیت

سردرگم بودند و گروهی نیز به پیروی هللا گردید. چرا که هنوز، بسیاری از بهائیان در این مسأله  امر

العدل تشکیل شده توسط ایادی را قبول  دانستند و بیتاز میسون ریمی، او را جانشین شوقی می

 ی شور و مشورت آنان چنین شد: نداشتند. نتیجه

 1963اکتبر 16»

 -شیدهللا ارکانهم-ی ملیّه در شرق و غرب عالم بهائی محافل روحانیه

 یاران محبوب!

یر را به  رساند:اطلاع آن امناء امر رحمان می این هیأت متن قرار ز

ی مبارکه راجع به العدل اعظم متوجهاً مبتهلاً بعد از غور و تمعن دقیق در نصوص مقدسهبیت

ی چنین ملاحظه هللا و بعد از مشاورات مفصل و هم تعیین وصی حضرت شوقی ربّانی ولّی امر

مقیم ارض اقدس به این نتیجه رسید که طریق تعیین ولی ثانی امر هللا  آراء حضرات ایادی امر

یع قوانینی که تعیین من هو  بهائی وصی حضرت شوقی ربّانی افندی به کلی مسدود و امکان تشر

العدل بعده را میّسر سازد بالمّره مفقود است. این قرار را به جمیع یاران ابلاغ نمایید. بیت

 282«.اعظم

با توجه به این که زمین بدون حجت نخواهد بود، جناب جمشید معانی که  با صدور این قرار و

رقیب جناب میسون ریمی بودند، ادّعای سماءاللهی فرمودند و خود را مظهر ظهور دانسته، کتاب 

العدل اعظم را عاطل و باطل دانستند. مدرک ابلاغات محفل روحانی ملی اقدس را منسوخ و بیت

چنین پدر و عموی او، که عیناً نقل می طرد روحانی جمشید معانی و هم یبهائیان ایران درباره

 گردد:

هللا در ارض  ی ایادی امرهیأت مجلله 1964مه  26و  25ی  ی تلگرافات مورخهی ترجمهخلاصه»

 اقدس علیهم بهاءهللا:
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طرد روحانی جمشید  -شیدهللا ارکانه-العدل اعظم الاهی برحسب تصویب ساحت رفیع بیت

دارد. به یاران اطلاع بدهید از معاشرت و چنین پدر و عموی مشاٌرالیه را اعلام می معانی و هم

 «.هللا در ارض اقدس ایادی امر –ها خودداری نمایند  سلام و کلام با آن

جمشید معانی که در جنوب شرق آسیا دچار مختصر کسالت روحی گردید و  1340در اواسط سال 

هللا جناب دکتر  مکاتیب و مراسلاتش مشاهده شد، خادم محترم امرهایی از او ضمن  گزارش

 283در صدد معالجه برآمده و به تقویت و استراحت در جاکارتا -علیه بهاءهللا-هوشنگ معانی 

در لندن شرکت نماید و  284های مئوی ی بهائی در حیفا و جشنپرداخته تا آن که توانست در کنگره

مجدداً به محّل اقامت خود معاودت کند. در سال گذشته شنیده شد که مجدداً در اطراف همان 

تصورات موهومه و افکار سقیمه، تراوشاتی به دوستان و اقوام خودش در تهران، مشهد و 

. در دامغان نموده است. لذا وضع روحی مشاٌرالیه از جناب دکتر هوشنگ معانی سؤال شد

یخ  وضع روحی او نسبت به سابق، خیلی »نوشته اشاره نمودند:  64ژانویه  19جوابی که به تار

کلی حالاتش خوب و طبیعی گردیده، مجدداً به خدمت امر الاهی  خیلی بهتر شده و امید است به

در  قیام نماید. اوراقی که در ایران موجود است، کل از طرف جمشید نوشته شده، با این تفاوت که

مواقع شروع و شدت کسالت بوده ولی به مرور که کسالتش رو به بهبودی گذارده، مطالب عجیب 

 « شود.تر می و غریب هم کم

هللا معانی پدر مشارالیه و سید ضیاءهللا معانی عموی ایشان،  ولیکن متأسفانه در ایران سیدکلیم

مکاتبه کرده و در تشدید کسالت هر کدام دچار همان توّهمات و تصورات شده، با او شروع به 

در  -علیه بهاءهللا-مشاٌرالیه سهیم و شریک گردیدند؛ به نحوی که جناب دکتر هوشنگ معانی 

در تمام مدت کسالت این عبد سعی نمود که مانع شود جمشید دست »...مکتوب خود نگاشتند: 

داشت که بدون وا می ی کسالت او راسر و ته بنویسد؛ ولیکن عارضه به قلم ببرد و مطالب بی

خبر بودم؛ ولی همین که  جاتی به ایران بفرستد. بنده تا مدتی بی بیگاه نوشته و اطلاع حقیر، گاه

ی پی بردم ممکن است مکاتباتی در میان باشد، به ابوی و اخوان تهران نوشتم که جمشید دوره

ر مکاتبه نمایید که بتوانم ی حقیکند. با او مکاتبه نکنید و لااقل به وسیلهکسالتش را طی می

اساس یک فرد مریض روحی مسلماً باعث  مطالبش را کنترل نمایم؛ چه که تأیید مطالب بی

 « تشدید کسالتش خواهد شد.

ی جمشید از یک طرف و بعد نشر هللا و سید ضیاءهللا درباره ی این روش از طرف سیدکلیمادامه

الّذکر بین اقوام و دوستان خویش و عدم توّجه به  ی موهومه از طرف اشخاص اخیرمطالب مضّره

و این محفل و محفل  -علیهم بهاءهللا-هللا در آسیا  ی ایادی امری هیأت مجللهتذکرات عدیده

سبب شد که جریان امر به ساحت رفیع بیت -شیدهللا اݘرکانهم-مقدس روحانی مشهد و تهران 

ای از مراسلات و مکاتیب به آن ساحت مقدس نهالعدل اعظم الاهی شیدهللا ارکانه معروض و نمو

هللا نیز توأمان عریضه به آن ساحت جلیل تقدیم و ضمن آن  تقدیم شود. سید ضیاءهللا و سیدکلیم
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 285شهر البهاء 2  العدل اعظم الاهی ضمن توقیع مورخهاظهار اطاعت و انقیاد نمودند. لذا بیت

 عنایت و ابلاغ فرمودند: ی آنان را جهت این محفلسواد عکسی عریضه 121

کلی  هللا و ضیاء معانی رسماً و اکیداً ابلاغ فرمایید که باید به عند اللزوم به آقایانکلیم»... 

جهت  دل و یک ی جمشید معانی را فراموش کنند و کأن لم یکن شمارند و یکدعاوی موهومه

 «هللا پردازند. در ظل میثاق الاهی به خدمت امر

مقرر  120 286شهر العلاء 10جمشید معانی ضمن توقیع منبع مبارک مورخه  یچنین درباره هم

 فرمودند: 

العدل اعظم آن است که جمشید معانی علی العجالة به ایران معاودت تصمیم بیت»... 

اش موکول به این است که  نماید و تحت اشراف آن محفل مقدس قرار گیرد... خدمات آینده

محفل، سعی در رفع سوءتفاهمات حاصله نماید... به ضمیمه، مشارالیه به هدایت و امر آن 

 «گردد.که جمشید معانی نگاشته ارسال می 1964سواد عکسی دو مکتوب مورخ ژانویه 

ای جنوب  خطاب به محفل مقدس ملی ناحیه 1964ی  جمشید در مکتوب مزبور به تاریخ ژانویه

 شرق آسیا شرحی به قرار زیر نوشته: 

ای در جاکارتا تشکیل شده  ی محفل ناحیهطور که در جلسه دارد همانمیمحترماً معروض »

بود، این عبد مراتب عبودیت و خدمت آستان الاهی را تأکید نموده، حال هم مجدداً مراتب 

یه ابراز نموده و در خصوص  اطاعت و انقیاد خود را نسبت به جمیع مراتب تشکیلات امر

ام، چون تماماً در حالتی غیر بوی به ایران فرستادهجاتی که در سال گذشته برای ا نوشته

جات مذکور را چه از طرف محفل  ی نوشته عادی نوشته شده بود، تقاضا دارم که کلیّه

اند، نادیده بگیرند،  مقدس روحانی ملی ایران و چه از طرف افرادی که آن را دریافت نموده

یّت و نصرت امر الاهی نداشته و ندارم. با چه این عبد ابداً ادّعایی نداشته و آرزویی جز عبود

 «تقدیم محبت و احترام.

ی محفل هللا به جلسه العدل اعظم الاهی سید ضیاءهللا و سیدکلیماین محفل در اجرای توقیع بیت

تشکیل شده بود، دعوت و عین  -علیهم بهاءهللا-هللا در آسیا  ی ایادی امرکه با حضور هیأت مجلله

ی محفل سید العدل اعظم را جهت ایشان قرائت نموده در جلسهرفیع بیتاوامر مطاع ساحت 

 ضیاءهللا  معانی نوشت:

اند کاملاً  العدل اعظم عرض کردم جوابی که فرمودهای که به بیتبنده طبق عریضه»... 

 .« کنم... اطاعت می

 هللا معانی نوشت:  سیدکلیم

العدل اعظم جانبان به ساحت بیت ای که این گردد راجع به عریضهبا نهایت ادب معروض می»...

 «. اند مطیع هستیم ایم و جوابی که مرقوم فرمودهالاهی معروض داشته
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قلباً به ادّعای جمشید معتقد »ی موهوم بودن دعاوی جمشید معانی شفاهاً گفتند: و لیکن درباره

موافقت نمود که مدتی  هللا اظهار داشت: که باید تحقیق نمایم. این محفل و سیدکلیم« هستیم

تحقیق نموده و بعد نظر خود را اعلام دارد و مراتب به همین نحو به ساحت اقدس معروض 

العدل اعظم نیز با این استمهال موافقت فرمودند. جلسه هم در حضور ناشر گردید. بیت

حاضر شده مذاکراتی به عمل آورد و معلوم شد  288جناب آقای احمد یزدانی 287هللا نفحات

 جات جمشید معانی است نه تحقیق شخصی. ی نوشتهمنظورش ارائه

نیز مستقیماً و رأساً به کرات به آنان مذاکره  -علیهم بهاءهللا-هللا در آسیا  ی ایادی امرهیأت مجلله

العدل اعظم الاهی از اوامر بیتنموده و تذکرات لازم را دادند و در هر مورد ظاهراً اظهار اطاعت 

اند. مقارن با این ایام، خادم خود را ادامه داده  را اظهار داشته، ولی بعداً همان روش ناپسندیده

که ساکن جّده هستند،  -علیه بهاءهللا-هللا، جناب فیروز معانی  هللا و مهاجر فی سبیل صمیمی امر

، در جلسات عدیده، آنان را به وظایف روحانی جویی و نصیحت و تذکر به تهران آمده برای چاره

ی خود نیز به نوبه -علیه بهاءهللا-هللا  جناب آقای علی فیضی  خویش متذکر و ناشر محترم نفحات

 در جلسات مختلف با آنان مذاکره نمودند.

ان، تنها این تذکرات نتیجه و اثری در وجود آنان ننموده، بلکه در نه متأّسفانه مشاهده گردیده نه

ی همسایگان و غیره دعوت نموده، همان تلقینات نامناسب و دعاوی حتی اطفال را به وسیله

موهومه و تخیلات سقیمه را که محصول فکری ضعیف و علیل و سقیم است، به آنان القا می

هللا  امری ایادی از هیأت مجلله -علیهم بهاءهللا-هللا در آسیا  ی ایادی امرنمایند. ناچار هیأت مجلّله

شیدهللا -العدل اعظم الاهی و این محفل نیز از ساحت رفیع بیت -علیهم بهاءهللا-در ارض اقدس 

تقاضای طرد روحانی آنان را نموده، از محفل روحانی تهران تقاضا شد اّولاً مراتب را به  -ارکانه

با نفوس مزبوره قطع عموم افراد عائله آنان ابلاغ فرمایند تا هر نوع ارتباط و سلام و کلام را 

نمایند، و ثانیاً عموم یاران الاهی را از طرد روحانی آنان و قطع ارتباط با ایشان مستحضر 

 «.فرمایند

ی بدبخت که با وجوه صندوق خیریه به زده دوستان و خواهران و برادران عزیز! این جوان فلک

خصوص ابوالقاسم فیضی و   بههللا ی تحصیل به خارج رفته بود، گول ایادی  امرمهاجرت و ادامه

وجدان را که واسطه بود، خورد. ابتدا این  علی اکبر فروتن و مرد خبیث ناپاک محمدعلی فیضی بی

جوان نادان بی تجربه را تحریص و تشویق نمودند که در مقابل دعوی ولایت میسون ریمی دعوی 

مبالغی اخذ کند و در موقع مظهریت و سماءالّلهی نماید و نظر جامعه را به سوی خود جلب و 

المللی  انتخابی توبه کند و به عضویت انتخاب شود. لذا مشاًرالیه پذیرفته و  انتخاب هیأت بین

لکن در موقع انتخابات با کسر رأی مواجه گردید. لذا مبالغی را اخذ نمود مجدداً به رویه و دعوی 

المللی  انتخابی  وقع انحلال هیأت بینی خود ادامه داد و ایادی نیز مشوق وی گردیده تا مسخیفه

در « نامه توبه»نام  هللا رسید. مجدداً با تقدیم یک نامه به العدل اعظم بدون ولّی امرو تشکیل بیت
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العدل اعظم انتخابات شرکت نمود و با کسر یک رأی از هوشمند فتح اعظم به عضویت بیت

رکت نمود. چون بقیه وجوه قراردادی را انتخاب نشده، لذا با اخذ مبلغی دیگر در جشن لندن ش

گردند، مبادرت بردگان دیدند مفتضح می پرداخت ننمودند، لذا مرض روحی وی شدت یافت و نام

 به طرد روحانی وی و اقوام شده، غائله را خاتمه دادند.

 جناب میسون ریمی و ادّعای ولایت وی

تشکیلات نظم بدیع بهائی تحقق نخواهد یافت؛ ی ولایت الاهیّه هیچ نوع ی سلسلهبا حذف ادامه

العدل مظّهر ]=یاری کننده و هللا و بیت زیرا در واقع بر اساس تعالیم عبدالبهاء و شوقی، ولی امر

هللا  بوده و شامل  پشتیبان[ و مکمّل یکدیگرند. هر دوی این مراجع روحانی و اداری من جانب

ج می 1960ی ن ریمی با صدور ابلاغیهملکوتی هستند و جناب میسو 289مبادی مسکیّه که زیراً در

 سازند:گردد قضایای سیاسی را روشن و مدلل می

باشد ی امریک میدموقراسی و دون آن: درخور توجه و تعمق است که تنها خّطه 1960ابلاغیه »

که بنیان تشکیلات نظم بدیع الاهی در آن سرزمین ریشه و قوت گرفته و این نیست مگر وجود 

یافته عبارت است از ولایت  پارچه و وحدت حیط آزادی و آزادگی و دموقراسی و آن تشکیلات یکم

ی ولایت توأم با نظم اعظم. ولی مع التأسف اکثر ایادی تشکیلات جهانی بهاءهللا را توأم با ادامه

ایادی به ی الاهیّه است که  آید و این از تقدیرات لاریبیهپسندند. لذا چنین پیش میالاهیه نمی

یّه که نتیجه علت ارتکاب به این خیانت و جنایت شنیع، به امر ربّ  کن  اش به زعم آنان ریشه البر

ی الاهیه است که فی نفس الامر به نابودی و ی ولایت تامّهی اصلیهی متینهنمودن این سنبله

لائح است که ایادی ی ایادی فی مراتبة اخری منجر خواهد گردید و این خود واضح و اضمحلال کلیّه

 حاضر پس از چند یومی از اهل قبور محسوب خواهند گردید.

ی اروپ و دیگر نقاط ی کهنهگذاران حکومات آن، مردمی بودند که از قاره در کشور امریک که پایه

ی عالم به آن سرزمین روی آورده و متوطن گشتند و در زمانی که از یوغ حکومات مطلقه مختلفه

یکا بنا کردند  290یو ارتسیوکراس در گریز بودند، خاتمةالمسک آن را بر روی حکومت دموکراسی امر

و این رویه و مشی امور مسلماً در ممالکی چون ایران و سایر کشورهای شرقی نیز وجود نداشت. 

المللی  امر و نظم بدیعش توأم با ولایت  لذا در سرزمین آمریک دموقراسی است که تشکیلات بین

ی بسیار قوی و تنومند است که حضرت این سنگر دموقراسی دارای اصل و ریشهحاکم است و 

شوقی ربّانی آن را مهد تشکیلات دیانت سمحای ]=بلندنظر، باگذشت[ بهاءهللا قرار دادند و همین 

طرز تفکر ایرانی در جمیع ادیان باعث و مورث این شرایط نقض عهد و بالنتیجه مخالفت و 

هللا گردید. یعنی نقض عهد نظم بدیعی که تار و پودش از الواح مستطاب  امرمعاندت با ولّی 

وصایای حضرت عبدالبهاء سرچشمه گرفته و الی الابد از آن آبیاری و سقایت خواهد گردید و این 

گذاری  رود اتفاق افتاده و پایهبه ترتیبی که ذکر می 291نقض عهد آشکار در اولین کنفرانس بهجی

 گردید.
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 ی تشکیلاتی نظم اعظم بهاءهللاامریکا یا مهد فخیمهی  خطه

یکا مهد تشکیلاتی امر باشد، بارها از قلم و بیان حضرت شوقی ربّانی هللا می این که سرزمین امر

ایران »و « هللا مهد تشکیلاتی امر»فرمودند که امریک ساری و جاری بوده و غالباً مترادفاً ذکر می

یخ مجلل دیانت است و این دو« هللا مهد امر هللا  مورد نظر بوده و  مکان مقدس همیشه در تار

تثبیت شده است. ظهور عهد الاهی در خاک بغداد موجد ظهور مؤمنین اولیّه در ارض طا و افق 

یه ایران گردید و به منظور پیشرفت دین اش هزاران جان پاک در کشور ایران هللا، وصیت حرکت قهر

ین را از دست دادند.و در سبیل، در نهایت ظلم و  به همین نسق زمانی  292جور و عدوان، جان شیر

ی شرربارش به قلب امریک و اروپ و المللی  حضرت بهاءهللا دست داد که شعله برای دیانت بین

 ی غیرمؤمنه، تحت لوای روحانی جهان در آتش قرار گرفتند.آفریک زد و دیارهای بعیده را محرومه

ق الاهی و سالار ُجند ُهدی، الواح مستطاب وصایا را که در آن از نظم حضرت عبدالبهاء مرکز میثا

ی الاهیه و تشکیلات مستقل جهانی امر از قلم گهربارش شرف صدور یافته بود، به عالم امر بدیعه

ی ]=بلندمرتبه[ ی سامیهارائه فرمودند و بلافاصله از آن به بعد در عالم امر، اصول اساسیه

بهائی عبارت از الواح وصایای حضرت مولی الوری و تشکیلات جهانی بهائی تشکیلات دیانت 

 شد. شناخته می

ی عمل و اجرا درآمده و به این که منشأ و مبدأ و منبع مدنیت بهائی توأمان با یکدیگر به منصه

گردید و حضرت شوقی بخش الاهی محسوب می روی عالم امر و مدنیت عالم بشریّت پیام جان

فرمودند که دقیقاً و عمیقاً ی امر هشدار داده و دستور میانی کراراً و مراراً به جامعهافندی ربّ 

 293الواح وصایای حضرت عبدالبهاء را که حاوی وصایا و تشکیلات و ولایت الاهیه بوده و با یکدیگر

پارچه و یکی است و از یک حقیقت بحث می ارتباط و انضباط دقیق و بسیار نزدیک داشته و یک

ی دقیق و عمیق و اساسی نماید و از یک منبع صادر است و فی الواقع واحد است، مورد مطالعه

یرا در واقع تشکیلات، ولایت و ولایت، تشکیلات است و این منبع فرج عالمین از  قرار دهند؛ ز

یکدیگر غیر قابل تفکیک و با وصایای حضرت مولی الوری پیام اعظم الاهی و ناموس رمز 

وحانی و مدنی امر بوده و هست که در الواح عدیده و شّتی ]=متعدد و گوناگون[ تشکیلات ر 

ی توسط حضرت شوقی افندی ربّانی به ما تعلیم داده شد و برای نجات عالم بشریّت جامعه

 نازنین امر را هارب و مظّهر و مؤید گردید.

سه کنفرانس سّری بهجی حال به نظر حدید مشاهده کنیم که چه حوادث و اموراتی در هر یک از 

 توسط ایادی به وقوع پیوست. وا اسفا!

 رودچــنـدیــن چــراغ دارد و بیــراه می

 294بگذار تا بیفتد و ببیند سزای خویش                                      
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 با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش              ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش 



در اولین کنفرانس سری، تشکیلات نازنین بهائی مواجهه با نقض عهد شد و در این موقع، ایادی 

ی ی شجرهی خردکننده، به ثمرهی مهلکهی ولایت الاهی ضربهی سلسلههللا با قطع ظاهره امر

( در این نقض عهد 1960الاهیّه که همان نظم بدیع الاهی است وارد آوردند و از آن زمان تاکنون )

ح المللی  دوم نخواهند توانست از رو  اند و در تشکیل شورای بین گرفتار مصیبات و لطماتی شده

عدل عمومی که به دست  ی الاهیّه الهام بگیرند و لذا بیتی ]=تپنده و درخشنده[ محیطهنباضّه

ی ]=خالص، محض[ الاهیه سهمی ندارد. این عبد که از این ایادی تأسیس شود از روحانیت بحته

ی ام، اجازهطرف حضرت شوقی افندی ربّانی به سمت ریاست این شورای عالیه منتصب شده

یرا این شورای بینبه این ایادی منحرفه دخالت ی ی رصینهالمللی  متینه ی متکبّره نخواهم داد؛ ز

]=محکم و استوار[ روحانیه را شخص حضرت شوقی افندی ربّانی به وجود رسانده و این عبد را به 

 ریاست این شورای نورا منتصب فرمودند.

اقدام دیگری در مقابل جمع ایادی اعمال نمایم، دانم لذا با مقاومت در مقابل ایادی امر، لازم نمی

بلکه فقط آنان را از دخالت در اموری که مربوط به ولایت امر است، برحذر داشته و منع نمایم، که 

ذکر آن در ابلاغات دیگر این عبد شده است. لذا ایادی در زمانی که این اظهارات و ابلاغات را 

المللی   عنوان رییس شورای بین د که انتصاب این عبد بهنمایند، مشاهده خواهند نمومطالعه می

بهائی، مرا قادر بر آن نموده است که هرگونه دخالت ایادی در این هیأت نورا را ردّ نموده و بر آن 

 مهر بطلان بگذارم. 

اند به مورد اجرا  ها و تتبعات فعلی خود را که به عالم بهائی اعلان نمودهوقتی ایادی نقشه

چه در این اوان  این عبد ابلاغات و انذارات متعدد و شتّی به آنان ابلاغ خواهم نمود ولی آن گذارند،

نمایم و آن اختیارات و امتیازات و در مورد اختیارات خارج از حدود مسئولیت ایادی باشد، رد می

ری و بایستی و نخواهند توانست آن را از مجااقداماتی است که ایادی در خور آن نبوده و نمی

ی بداء و عمل درآورند. اقدامات مذبوحانه در سبیل تحقق شورای قنوات الاهیّه، به منصه

اّطلاعی تاکنون  ی امر به علت بیدر حالی که جامعه 1960ی المللی  ثانی در سنه بین

یرا ایادی هللا  باشد از خود به ظهور و بروز نرسانده العملی که در خور مقام دیانت عکس از اند... ز

ی امر قطع گردد، امور روحانیّهکه ولایت امر از جامعه صورتی اند که در اصل و حقیقت امر مّطلع

 العدل متشکله در مستقبل ایّام مختل و بلا اثر خواهد ماند.ی جامعه و بیت

هللا که در کنفرانس بهجی بدان رأی دادند  [، اکثریت ایادی امر این منظور و مقصد سقیمه ]=بیمار

ذکر آن در قبل گذشت که دیگر دوران ادامه سلسله ولایت الاهیه منطوی و قطع گردیده است، و 

ی شرق به وجود آورد؛ زیرا این یاران گمان است هیجان و مقاومت اندکی در میان یاران خطه

الاهی، خود را همیشه از روح تشکیلاتی نظم بدیع دور داشته، در حالی که در مقابل، احبای عزیز 

خصوص در ده کشوری که  ی اروپ بهچنین در خطه مین امریک روح تشکیلات هستند. همسرز 

چنین آمریکای لاتین، از تشکیلات  های بهائی به وجود آوردند و هماحبای امریکا در آن نقاط حقیقت

 هللا  صحیح نخواهند دانست. خوبی مّطلع و تشکیلات امری را بدون ولایت نظم بدیع به

یکا از ولایت الاهیه پشتیبانی شدید و عمیق خواهند لذا این عبد ع قیده دارم که در سرزمین امر

دانم که هللا حل و فصل نگردیده است، لازم می ی متعالیه در دیانتنمود. در زمانی که این مسأله

ی اساسیه نسبت به امر ولایت امر معطوف داشته و در از ایادی بخواهم که دقت و توجه عمیقه

ی امریک، مهد تشکیلات دیانت سمحای جمال اقدس  از نظر دور نداشته باشند که خّطهعین حال 



هللا، مباحث و مذاکراتی پیرامون  ی اروپ به علت مسافرت ناشرین نفحاتالاهی است. در قاره

 خواهد داشت. وجوب ولایت امر شروع گردیده است که نتایج قابل توجهی در بر

ی راسخه بوده و در عین حال از هللا هم دارای ایمان ثابته امرزیرا در این ممالک مؤمنین به 

ین و متفرّسین باشند. در این اوان، مبلغان ایرانی نیز به آن صفحات هللا می در امر 295متفکر

ی ولایت امر، مذاکره و تبادل نظر خواهند نمود. ولی اند که در مورد قطع سلسله کشیده شده

یکایی دارند که امر بهائی را در آن نقاط توجه به مبلغان اولیّهی اروپ بیشتر   احبّای خّطه ی امر

اند و لذا شکی نیست که بین این دو عقیده تباینات و اختلاف نظراتی بروز خواهد  اشاعه داده

نمود و این تباین نظر و اختلافات عقاید روحانی از اروپ به کشور امریک نفوذ و جریان خواهد 

 یافت. 

گونه اختلافات و انشقاق بروز کند در  در به موقع بود که ایادی امر قبل از این که ایناز این رو چق

و به این اختلاف و انشقاق و ی قبول ولایت ثانی نمایند جویی برآمده و خود را آماده صدد چاره

دادند. ی باطله خاتمه میی سقیمهعدم تفاهم و درک مراتب روحانی و انقلاب و هیجانات غیرمرضیه

بلکه در امریکا بیشتر   ها[ روحانیه در امریکا و ایران خواهد بود.خطر این انقلابات و افتتانات ]=فتنه

شوند که این ایادی به است و آن زمانی است که احبای عزیز الاهی به این درک معنوی فائز می

را که ایادی بدان  اند و به پا خواهند ایستاد و نقض عهدی ای دست زدهچه کارهای غیرمرضیه

ی امری قّدی مردانه علم خواهند اند، کأن لم یکن شمرده و در احیای حقوق روحانیه مرتکب شده

هللا احساس خواهند نمود که خطرات ناشیه از نقض  نمود و در چنین موقعی است که ایادی  امر

نه، بر من علی الارض ی روحانیه در میقات معیّ عهد الاهی آنان را دربر گرفته و تصفیه و تزکیه

ی من فی البهاء را بیدار و جاری و ساری خواهد گشت ولی هنوز از مقصد و مرام خود، قاطبه

 اند.هوشیار ننموده

بایستی از ایادی امر سؤال شود که چه شد که در امور محدثه پس از صعود بغتی ]=ناگهانی[ 

نگرید و اقداماتی چند ناسنجیده به میحضرت شوقی افندی ربّانی این قدر محرمانه به امور امری 

ید؟ آن نیست مگر این که حداکثر نیرو و نیت خود را برای قطع سلسلهعمل می ی ولایت امر آور

ید. زهی حسرت و افسوس! ولی چه خوب بود که ایادی امر بیدار میالاهی به کار می ماندند و بر

یز شرق توجیه و  رسد که نمودند. باز هم اخباری میتأیید میوجوب ولایت امر را برای احبای عز

اند...  مؤمنین خطه شرق نیز بیدار شده و مخالفت علنی خود را با مشی ایادی اعلام و ابراز داشته

تر گردد، یعنی وجوب ولایت الاهیه دیرتر مورد تأیید  ی امر طولانیقدر مدت فترت روحانیه هر چه

به همین نسبت خطرات و صدمات و لطمات آن دردناکتر و و قبول ایادی و جامعه امر قرار گیرد، 

شدیدتر است. باشد که ایادی روحاً و وجداناً آماده شوند و ولایت ثانی امر را قبول کرده در بر 

 «.میسون ریمی –گیرند

ی سیاسی بهائی با توجه العدل اعظم بدون رییس و ولی و تشکیلات منحرفهایادی با اعضای بیت

ی رسمی حاضر شده صریحاً در محکمه 1960و سال  1959ی  و ژانویه 1958سامبر های د به پیام

نام محفل روحانی بهائیان ملی یا محلی علائم  اقرار و اعتراف نمودند که علائم و عناوین بهائی به

                                                             
 ی چیزی با علامت و اشاره، سوارکار ماهر.. متفرس: داننده295

 



شهر  6ی  تجارتی است نه دیانت و این اقرار و اعتراف را در اخبار مرکز جهانی بهائی به شماره

 اند:هللا بدبخت رسانیده اطلاع اغنام اند و بهبا سفسطه و مغلطه چنین نوشته 123 296القدرة

محفل  1964ی عظیم بر ناقضین. اکنون که جدال دوساله خاتمه یافته... در دسامبر سال غلبه»

ملی پاسخ مشروعی به دادخواست ناقضین مرقوم داشت که حقوق تاریخی و قانونی خود را 

ی بهائی امریکا یادآوری کرد و دادخواست متقابلی نیز وال و دارایی جامعهی امکلیه نسبت به

تقدیم داشت که ناقضین را از استعمال علائم و عناوین بهائی که به موجب قانون به ثبت علائم 

با این حکم « ی امریکا قبلاً به رسمیت شناخته شده است ممنوع سازند. تجارتی ایالات متحده

اش تولید جاسوس و خائن و مرام علائمش تبدیل به یک کمپانی گردید و برنامهدیانت یا مسلک یا 

 جانی و هیپو و رقاصه.

 

 

هللا از دیدگاه میسون ریمی و نقل برخی اشتباهات  معصوم نبودن ولی امر

 شوقی

عنوان مدعی مقام جانشینی شوقی، نظرات متفاوتی با او داشت. او که ابتدا  میسون ریمی به

بود و بعدها بهائی شده بود، از اثبات مقام قدسی برای عباس افندی و شوقی ابا یک مسیحی 

روی برای ایادی  دانست. این یکی از مواردی بود که به هیچداشت و نظرات آنان را قابل نقد می

توانستند از ایرانیان بخواهند که در مقابل ها قابل قبول نبود. آنان نمیویژه ایرانی هللا به امر

شود، گاهی دچار لغزش و خطا نیز می ل خدا و اهل بیت عصمت؟عهم؟، به فردی که گاهرسو

ید.  297ایمان بیاور

 های خود مرقوم داشتند: جناب میسون ریمی در یکی از نوشته

توانیم معتبر بدانیم که در ظهور الاهی بهاءهللا، عصمت کبرا است و سرکار آقای تا می»... 

است و در مواردی ممکن است اظهارات او واقع نباشد و  عبدالبهاء در مواردی معصوم

.« اشتباه کند، در حالی که اولیاء امر تحت حمایت الاهی هستند ولی معصوم نیستند... 

 (1960ی  )مدرک: ابلاغیه

 گوید: می 1967ی  و در توقیع ژانویه

 56یکا به مبلغان مهاجر از امر « ی شوقی افندیتحت اداره»در آخر جنگ جهانی دوم »...

یکای لاتین... شوقی افندی اظهار رضایت  مملکت اروپا اعزام شدند و چندی بعد در تمام امر

بضاعت  جمعی بعضی قبایل بی خصوص نسبت به اقبال دسته بزرگ از نتایج حاصله نمود. به

یقا. ولی امر حاضر تردید دارد از این که شوقی افندی متوجه شده باشد که غیرمترقیه ی افر

                                                             
 های بهائی.. نام یکی از ماه296

 
ی ی بیشتر  ر.ک: مسألهچنین مطابق نصوص بهائی، رهبران بهائی حائر مقام عصمت ذاتی و یا موهوبی هستند. برای مطالعه . هم297

 پژوهی. ت، از منشورات بهائیمشروعی

 



م این اقدامات نقض تعالیم بهاءهللا است که مقرر داشت و در دیانت بهائی امروزه نباید تما

 .«بگیر وجود داشته باشد...  مبلغان حقوق

 گوید: ایضاً می

ای است که ولی امر ثانی مجبور شود و به عالم امر صلا زند که  منتظره این حقیقت غیر»... 

اند.  نظم اعظم الاهی، اشتباهاتی را به جای گذاردهولی امر اولای بهائی در تأسیس مدنیّت 

مَ ]=چرا و چگونه[ باقی نمی ی این عبد ی حتمیهماند و از وظایف روحانیهلذا جای لِمَ و بِ

است که این اشتباهات نظم اعظم الاهیه را برای عالم امر تبیین و تفسیر نموده و فقط 

 .«آرای الاهی ننمایم...  جهان اکتفا به ذکر این حقایق در رموز تشکیلاتی نظم

 گوید: باز می

در این عصر عظیم و دور کریم که فی الواقع فخر اعصار و قرون محسوب، دیانت سمحای »

ی اکلیل جلیل و باشد که به مثابهمی« پیر»جمال اقدس الاهی دارای بیست و چهار اولیاءهللا 

نمایند. و او را استعانت و یاوری میی نور در یمین و یسار ولی امر حاضر مجتمع شده حلقه

ی اداراکات ی روحانیه از رجال دارای بلوغ معنوی و نیروی کاملهی سلیمهاین نفوس مخلصه

هللا  برای تمام مدت عمر از طرف ولی امر حاضر  ی دقیقه هستند. حضرات اولیاءعمیقه

ی  قریب به جامعه گردند و پنج نفس اولیّه از بیست و چهار پیر در مستقبلمنتسب می

ی  ی امر تحت سلسله ی اولیاءهللا با توسعه جهانی امر معرفی و اعلام خواهند گردید و بقیه

 «هللا یقین و تسمیه خواهند گشت... ولات امر

گوید بیست و چهار پیر نوزده نفر حروف حی و یک نفر با این تبیین، تبیین جناب عبدالبهاء که می

 گردد.و عاطل می باشد، باطلدیگر افنان می

 گوید:و باز می

اشغالگر استقرار نخواهد یافت، مگر پس از  ی رژیمدر این اوان، صلح و سلام در خّطه»... 

ی مقدرهی عظیمهی مؤلمهی ارض و پس از مضی چنین حادثهی قشر کرهوقوع حرکت رجعیه

واحدة ]=مانند گروهی ی نورانیه بیست و چهار پیر منتصب کَُثلّة ی ربّانیه، هیأت عالیه

هللا.  هللا خواهند پرداخت تا زمان ظهور من یظهره یکپارچه[ به استعانت و خدمت به ولّی امر

تر  ی کامله کمبعد کما نزل فی کتابه الاقدس و قسطاسه الاعظم بین الوراء که از هزار سنه

ی عنبرا گلشن هللا و صلح اعظم عمومی رخ بگشاید و خطه نیست و در آن عصر ذهبی دیانت

 .«ی قدس گردد... اعلی و حدیقه

تری »دانیال مفتضح فرمودند و  1335و با این تبیین، تبیین دیگر جناب عبدالبهاء را در مورد سال 

ی ذهبی یعنی هزار سال دیگر نمودند و ظهور من را موکول به دوره« الاݘرض جنة الاݘبهی

 هللا را نیز به آینده موکول کردند. یظهره

 گوید: یز در نقد شوقی افندی در ترویج آیین باب میو ن

حضرت شوقی افندی ربانی به عالم امر اعلام و تصریح فرمودند که تاریخ نبیل را »... 

یخ دیانت بابیه را ترویج و تعلیم دهند. این است که در این ایام  مطالعه نموده و هم چنین تار

ول دیانت بابیه که حتی در زمان حضرت اعلی تعداد کثیری از بهائیان در ترویج احکام و اص



ی آن انحراف و دوری جستن مؤمنین و اجرای آن بسیار صعب و دشوار بود، پرداخته که نتیجه

هللا بوده  ی جهانی امرمؤمنات امر در اجرای تعالیم و احکام بهائی و تأمین وحدت در جامعه

 «.است

 گوید:باز می

ی ممتاز ی مشخصهجمال اقدس الاهی دو دیانت متفاوتهامر بابیه و دیانت سمحای »...  

طور وضوح واضح و لائح نگردیده  هللا این تفاوت به بوده و در تأسیس تشکیلات مدنیت امر

ی امری از اصول دیانت بابیه پیروی شده نه اصول دیانت است. لذا در تشکیلات موجوده

تشریح و تبیین کتاب مستطاب الواح وصایای هللا در  بهائی. به عبارت اخری ولایت اولای امر

حضرت عبدالبهاء، تشکیلات نظم الاهی را بر پایه اصول دیانت بابیه یعنی عصمت فائضه از 

 .«حضرت رب اعلی استوار نموده و از نظم بدیع حضرت بهاءهللا ذکر به میان نیامده... 

 گوید: تا این که می

ی انبیاء عتیقه اعم از تورات و انجیل و رؤیای صادقهجمیع روایات و بشارات کتب ادیان »...

ی عالمیان خواهد بود ی مقدسهالمقدس در این ایّام واپسین مدینه داّل بر این است که بیت

ی کونیه یعنی حرکت ی عظیمه و اعظم فاجعهو این امر ادامه خواهد یافت تا حدوث غائله

انب خط استوا و به سوی جنوب خواهد ی ارض، که ارض مقدس را به جی قشر کرهرجعیه

المقدس را با  ی بیتو در مدت یومی اثری از اقیانوس آرام باقی نخواهد ماند و مدینهکشاند 

این است تعبیر نزول ملکات الاهی در روز »نام جدید آن به عالمیان عرضه خواهد داشت 

ی الاهیه بر حکمت بالغه(دلالت دارد 2-17همان نامی که بر روی حجر ابیض )رؤیای « واپسین

و  4:1است که بر روی پیشانی ترقیم یافته است. )رؤیای « پروردگار»حک گردیده است و آن نام 

22:4.) 

ی حدوث و اتفاق این سوانح و تغییرات و تصورات عالم لذا احبای الاهی نبایستی درباره

یرا ی بعی( به آینده16: 27کونیه و انجام بشارات و نبوات )انجیل متی د توجه داشته باشند. ز

 298«ی مقرب نازل خواهد شد.پسر انسان با حشمت و جلال و عظمت با ملائکه

گردند بایستی لابداً خویش را در مسیر درک این حقیقت ی این پیام نائل مییارانی که به مطالعه

ل و ارتفاع ی روحانیه قرار دهند که حضرت شوقی افندی ربانی در تشریح و تبیین تشکیغیرمنتظره

ی مقام اعلی باشد و ی متبرکهی جهانی بهائی بر روی جبل کرمل که مشرف بر بقعهحکومت آینده

اند. زیرا هیکل  ی مرکز تأسیس این حکومت جهانی گردد، اشتباهاتی را به جای گذاردهاین که نقطه

مسائل جهانی هللا، به علت مصیبات وارده و تحمل شدائد و غوامض و  مبارک ولی اولای امر

ی ]=گرانی ارض در تقدم است و اداره و تأسیس مشروعات باهظهی اقالیم کرههللا در کلیه امر

کننده[ امری در اغلب اوقات صحت و سلامت مبارک دستخوش نقاهت بوده و دچار ضعف  بار

 «گردیدند.جسمانی می

ی ربّانی و تبییناتش اشتباه و غلط فرمایند: اقدامات شوقی الفاظ میبا این تبیین و بیان در لفافه

 است و مصون از خطا نبوده و نیست.

                                                             
 خوبی هویداست. . ادبیات مسیحیت تبشیری از کلام میسون ریمی به298

 



 گوید:می 1968ژانویه  28و در توقیع 

پیر اظهار ننموده است... در  24 اند که شوقی افندی هرگز چیزی درباره دوستان متذکر شده»

زشی خود را براساس ام که اولین ولّی امر برنامه آموام تشریح نمودهای که به دوستان نوشته نامه

نمود که در داد و مجسم میمطالبی را تعلیم می«  Dawn Breakers»299امر بابی بنیان نهاده و با 

ایّام باب واقع گشته بود؛ یعنی در زمانی که بابیان از حوادثی که در ایّام آینده در مورد تشکیل و 

 اطلاع بودند.  کلی غافل و بی ی بهائی به وقوع خواهد پیوست، بهتجزیه

چه حضرت یوحنای مقدس  ی آناطلاعی شوقی افندی درباره نتیجتاً چنین وضعی نباید مردم را بر بی

گردد، متعجب سازد. این همان پیام بعد از بینی کرده بود و به زودی در این زمان مکشوف میپیش

ی همان ]ایام[ برملاکنندهی حضرت یوحنا بیان گشته و برای ما در این قیام مسیح است که به وسیله

و چند صفحه بعد از آن در کتاب مفاوضات اثر حضرت عبدالبهاء  67حقیقتی است که در صفحات 

تواند مرتکب شود تغییر متون مقدس ترین گناهانی که یک مؤمن می . یکی از بزرگ300خوانیممی

ها و تغییرات و  بیل تحریفبهائی است. اینک من به آشفتگی حال اکثر مؤمنین حقیقی که در اثر این ق

ای بر نشریهبرم. شب گذشته من مقدمهدهد، پی میها دست می اضافات به تعلیمات مقدس به آن

خواندم که طی منتشر گردیده است، می 1925که در نیویورک در سال « حکمت عبدالبهاء»نام  ای به

 آن چنین آمده است: 

آید. بلکه مذهبی است تجدیدشده تازه به شمار نمی قدرها یک مذهب طور خلاصه امر بهائی آن به»

ترین مطلب است. امر  کننده راه این متن بیان گم« گردد.ی عبدالبهاء رهبری میکه اینک به وسیله

بهائی یک تجدید مسیحیت نیست؛ بلکه کاملاً یک مذهب تازه است که بر مسیحیت توفیق و برتری 

 «خواهد یافت.

ی کاران به جامعه ترین گناه دالبهاء و جناب شوقی افندی را یکی از بزرگو با این تبیین جناب عب

 گوید:عالم معرفی فرمودند و در آخر این پیام می

ی بهائیت اعمال نمود و این عمل سراسر شوقی افندی امر بابی را بر سراسر جهان جامعه» 

ها روشن  برای آنغلط و موجب مغشوش گشتن بهائیان امروز است و همین نکته است که 

که او می صورتی نیست شوقی افندی تشکیلات خود را در اطراف امر بابی بنا نمود؛ در

 .«کرد؛ اما چنین نکرد... بایست آن را براساس امر بهائی بنا می

                                                             
. این کتاب همان تلخیص تاریخ نبیل زرندی است که شوقی آن را به زبان انگلیسی نوشته و تاریخ قدیم بابیه را در آن ذکر نموده و 299

را بر روی آن نهاده است. این کتاب به   Dawn Breakers، آن را حذف کرده و نام هر جا که وقایع بر وفق مرادش نبوده، به اسم تلخیص

بر خود گرفته و سرانجام توسط اشراق خاوری به فارسی ترجمه شده و مدتهای مدیدی، « مطالع الانوار»زبان عربی ترجمه شده و نام 

این کتاب و نشر مطالب آن اصرار زیادی داشته و در مورد رفت. شوقی بر صحت محتوای ترین کتاب تاریخی بهائیان به شمار میمهم

های تاریخی که با تلخیص تاریخ نبیل های تاریخی بهائیان، به مؤسسه ملی مطبوعات امری دستور داده تا هر جای کتابسایر کتاب

 اند. فاضل مازندرانی اعمال کرده ی چاپ ندارد؛ حتی این مسأله را در مورد تاریخ ظهور الحقناسازگار است، باید حذف شود و اجازه

 
به بعد چاپ  60. احتمالاً منظور میسون ریمی تفسیر عباس افندی از مکاشفات یوحنا در کتاب مفاوضات است که در صفحات 300

 خورد.فارسی این کتاب به چشم می

 



ی بعید توجه ( نبایستی به آینده16-27با توجه به مراتب بالا و اشاره به بشارات انجیل متی )

ی مقرب نازل خواهد شد و این را پسر انسان با حشمت و جلال و عظمت با ملائکهداشته باشند؛ زی

 حاکی است بر ظهور مسیح و ابطال ادّعای باب و بهاء.

امر ما با ولی»نویسد: می 1347مهرماه  21مطابق  1968سپتامبر  24ی ی مورخهچنین در نامه هم

نمود در صورت قبول روحانی و مادی می یدارند که مسیحیت بیشتر  استفادهمحکمی اظهار می

ظاهر شده  (ع)ی حضرت مسیح، حّتی اگر این پیغمبر خدا برای بشر در سایه(ص)پیام حضرت محمد

یرا مسیح یک خورشید است در  «که محمد یک ماه. صورتی است؛ ز

بدین با این تبیین و نامه و تفسیر خود را مفتضح و معرفی نمود که یک فرد کاتولیک مسیحی 

ی مسیحیت نماید و صورت درآمده و خود را به این مقام رسانیده است تا بتواند خدمتی به جامعه

 غافل از این که محمد؟ص؟ خاتم الانبیاء است: 

 از ظــهور فــرع، اصــل آمــد پـدیـد

 از پــدر، اکــبر پســر را کــس ندید                             

 خــاتم است  پس مــحمّد انبیاء را

 از چه او گویی که جدش آدم است                           

 نتیجه: 

 اند از گــرگ گــوسفــندان که ایمــن

 در بیابــان ز حفــظ چوپـان است                      

 گــرگ اگر در لبــاس چوپان رفت

 وای بــر حـــال گوسفــنـدان است                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 گیری و پایان نتیجه

العدل بشر ساخته به دست اجانب متحداً متفقاً رکن اول و ی سیاسی و بیتتشکیلات منحرفه . 1

اعظم ولایت الاهیه را کأن لم یکن دانسته و باب ولایت و نور هدایت را مقطوع و مسدود 

رهبران به ظاهر الاهی بهائی نیز  نورانیتی اند. هر چند که باید گفت، از اساس در میان  شمرده

 وجود ندارد.

توقیعات و الواح وصایای جناب عبدالبهاء و سازمان و تشکیلات جناب شوقی ربانی را که می. 2

مثیل و  ی عالم ممتاز و در تاریخ ادیان فرید و بیی سقیمهی باطلهاین نظم بدیع از انظمه»گوید: 

کین استوار. رکن اّول و اعظم رکن ولایت الاهیه که مصدر تبیین است ی بنیادش بر دو رکن ر سابقه

که در این نظم الاهی تفکیک بین  چنان العدل اعظم که مرجع تشریع است. همو رکن ثانی بیت

اش که مرکز عهد و میثاقش تبیین نموده ممکن نه، انفصال  احکام شارع و امر و مبادی اساسیه

عاطل و باطل دانسته و اعلام نمودند که ممکن  301«گر ممتنع و محال.رکنین نظم بدیع نیز از یکدی

را تنظیم و ارائه  مورد چنین نظمی هللا  هستید بی هللا و مبین آیات شود و شما که ولی امرمی

 اید. داده

المللی  انتصابی جناب شوقی ربانی )میسون ریمی( و به قول خودش ولی  رییس هیأت بین. 3

ها و توقیعات خود، تأکید و تأیید نمود که جناب بهائی، صریحاً با صدور پیامثانی امر جهانی 

اند و اشتباهات آنان را اعلام و گوشزد جامعه کردند و  عبدالبهاء و شوقی افندی اشتباه فرموده

خود را پس از ولایت امر به مقام پسر انسان )یعنی ظهور مسیح( رسانیده و در تبیین و تشریح 

را  (ص)هللا آیین مقدس اسلام و باب و بهاء، مسیح را شمس و حضرت محمد رسول خود، برخلاف

 اطلاعی خود را واضح و آشکار ساختند. سوادی و بی قمر تعبیر نمودند و بی

جناب جمشید معانی بدبخت را جهت اخذ وجوهی و رسیدن به مقامی، قلم نسخ بر جمیع کتب کشیده 

 ت و بدبختی و نکبت و مذلت دچار کردند.و با ادّعای سماء الاهی به وادی ذل

اند و آنان نیز به  کاران شده هللا بیدار نشده و آلت دست این منحرفین و جنایت . با این وضع اغنام1

 302اند. تحریف و تغییر کتب و آثار و جملات و کلمات آن پرداخته

                                                             
 .105، توقیع منیع 127(: 1945-1952. توقیعات مبارکه)301

 
های متفاوت این ی مشروعیت، نسخهرد کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی است که در کتاب مسألهای از این موارد در مو. نمونه302

 اند.کتاب با یکدیگر مقایسه شده



 «چرا؟داران وقت و علماء عصر بودند.  راهی نفوس زمام مقصر اصلی و مسبب گم»

ی باب صغیر بود، بزرگ کردند؛ ضعیف بود، قوت داده شد؛ هوای موهوم بود، مجسم نمودند. چون فتنه

اعتنایی صالحین از علما و از شقوت بعض علماء متهتکین و جّهال و  از عدم حکمت حکام اسلام و بی

را به دین و توحید ها ابواب مفاسد مآبان[ بعد از آن که شیخی دراویش و صوفیان متنسکین ]=مقدس

 باز نموده و مردم را مستعد نموده بودند برای تلّقی شبهات و شرک.

اشتباه این دو صنف آن بود که اّول لازم بود علماء صالحین و اتقیاء مجاهدین کمر هّمت را در میان 

ان را به یکان، مهملات باب و لغویات بی بسته در هر شهر و قریه و کوچه و بازار و مسجد و منبر یکان

مردم بفهمانند. از روی علم و عمل و حلم و شفقت که این کلمات لغو است و هذیان و شرک است و 

الحاد بلکه بعضی نامربوطات او را ترجمه به فارسی نموده، طبع کرده، رسایل صغار و کبار به دست 

 مردم داد تا خلق ملتفت شوند به اضلالات آن دعوات آن وقت باب.

شد. لکن علماء، آن کلمات را کفر محض و کم خاموش می حیات حکمت، آن آتش فتنه کمآن وقت به آب 

گو نیست. هرکه به آن گرویده مرتّد است. باید کشت و کلمات  و اند: قابل گفت شرک بدیهی دیده، گفته

اغتشاش و تشویش مردم زیاده شد.  303«الانسان حریص علی ما ُمنِع»ها را تلفظ نکرد تا که به مفاد  آن

 چیزی نبود، چیزها کردند.

 مقصران دّوم: حکام

اند، شرعاً و بر اساس سیاست،  ها مستوجب قتل ها آشکار شد و معلوم شد که آن بعد از آن که فساد آن

را لازم بود با کمال احتیاط و تدقیق و حزم و سیاست با موازین شرع انور، معاندین را کشت و غافلین 

تنبیه کرد و تائبین را توبه داد و جهال و عوام را  توسط وّعاظ و مبلغان اتقیاء به موعظة الحکمة الحسنة 

ها را زجر نمود؛ تا  ارشاد نمود. نه مال ایشان تصرف نمود و نه عرض ایشان هتک گردد و نه اطفال آن

اند. به  ار شده که اشتباه کردهآن که آن ظلمت سوداء از آن ملک زایل شود و مردم از خواب غفلت بید

 کردند؛ لکن حکام کار را به عکس نمودند.خود دویده، دیدند که خر داغ می بوی کباب بی

الخمر و زانی و لاطی و جاهل و جندی،  غالب حکام از علم و تقوا عاری بودند، به همین جهت شارب

ها حق و ناحق، بابی و غیربابی، جاهل و  مباشر رفع این فساد شدند. لکن فساد یکی بود، هزار شد؛ از آن

گناه بری و لو به تهمت و غرض و بهتان و مرض را وحشیانه کشتند و اموال رعیت را  غافل حّتی بی

 غارت کردند و اعراض مردم را هتک نمودند؛ من دون استنطاق و تحقیق و حکمت.

ه مردی مرتّد و معاند و واجب ک 304خلاف شرع مقدس و سیاست الاهی رفتار نمودند، مثلاً سلیمان خان

قتل و دفن است؛ پس دیگر دماغ را سوراخ کرده مهار نمودن و تنش را سوراخ سوراخ نموده شمع آجین 

ها گردش دادن کدام حکم شرعی است؟ و او به یک دست زنجیر و یک  کردن و در بازار به دست لوطی

                                                                                                                                                                                                                           

 
 « گردد.انسان به آن چه از آن منع شود حریص می». ضرب المثلی است عربی به معنی: 303

 
ی منابع بهائی، او را به دلیل همین اتهام، به طرز ق که به گفته 8126. از متهمان ترور نخست ناصرالدین شاه توسط بابیان در سال 304

 فجیعی اعدام کردند.

 



رقصید ترنم به این به حکم سرباز می دست پر از خون یکی را شراب عشق نامیده دیگری را زلف یار

 اشعار که:

 دست زلف یار یک دست جام باده و یک

 305ی میــدانم آرزوسترقصی چنین میــانه                                   

شود و کدام ضعیف از این مضامین حکما بیایند به این فتنه تماشا کنند که قلب کدام قلندر کنده نمی

ی مضل نشود و کدام منافق ملحد او را بهانه نکند؟ آیا مردم دانا  کدام غافل اسیر آن فتنه متزلزل نگردد و

اند یا از تاریخ عالم ی ابن زبیر را نخواندهاند یا قصهی طلحه را ندیدهپیراهن خلیفه را فراموش کردند یا فتنه

هر آینه او را اگر به وجه  306«اً من یوتی الحکمة فقد اݘوتی خیرًا کثیر »هیچ خبر ندارند؟ هیهات هیهات 

ی کردند، دیگر هزارها با شعار مغویانهشرعی کشته بودند و بوی فسادش را به زیر خاک دفن می

 شدند.کننده[ او هلاک نمی راه ]=گم

گردد که مردم پس اصول اخلاقی و عمل به شرایط انسانی وقتی موجب سعادت جامعه و ارتقاء می

 گویای آن. از این جهت شاعر گفته است: ها باشند نه عامل به آن

 چشم دل باز کن که جان بینی

 307چه نادیدنی است آن بینی آن                     

 

 و السلام من اتبع الهدی

 سرهنگ بازنشسته ثابت راسخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
های پیشین متأثر بوده باشد. ماجرای رسد که ذهن سرهنگ ثابت راسخ به هنگام نوشتن این جملات، هنوز از آموزه. به نظر می305

ترین نکتهجا نقل کرده در کتاب تلخیص تاریخ نبیل آمده است. مهم نهای مهمی با آن چه ثابت راسخ در ایسلیمان خان افشار با تفاوت

(، چگونگی و روش 568ی خورد آن است که به تصریح کتاب تلخیص تاریخ نبیل )صفحهای که در بیان چگونگی اعدام او به چشم می

انجام شده است. علت آن که وی چنین مرگی ی اعدام به درخواست خود وی ی سلیمان خان گذاشته بودند و این نحوهاعدام را بر عهده

 ی این کتاب است.طلبد که خارج از حوصلهتری میهای مفصلرا انتخاب کرده، تحلیل
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