
پای گفته های ادیب مسعودی

گودرزی  غالم عبــاس  ســخنرانی  از  گوشــه هایی 

بروجردی، ملقب به ادیب مســعودی در سال 1358 

در یکی از شهرهای استان فارس را در ذیل می آوریم.

وی مبّلــغ معــروف و سرشــناس جامعــه بهائی، 

همنشــین مبّلغانی چــون: عباس علــوی، محمدعلی 

فیضی، فنا ناپذیر، اشــراق خاوری و ... می باشد.

» ... اینک با شما ســخن می گویم. البد می خواهید 

بپرسید که اگر تو ادیب مسعودی هستی، پس چرا اهلل 

ابهــی نگفتی و چرا ما بندگان جمال اقدم را احباءاهلل 

نخواندی؟ اماءالرحمن  و 

آری من ادیب مســعودی، همان که محفل، بارها 

از مــن با القاب خــادم برازنده، نفس جلیل، ناشــر 

نفخات اهلل، یار موافــق و دهها نظیر آن یاد کرده – 

که می توانیــد نمونه هایی از آن را در البالیی همین 

یادداشــت کوتاه ببینید – اکنون به شــما مشفقانه به 

ســخن نشســته و امیدوارم در حاصِل نهایِی عقایدم 

که پس از رنج ها و مشــکالت طاقت فرســا فراهم 

آمده، بیندیشــید! من با تمامی سوابق درخشاِن امری 

و با چهره ای سرشــناس در میان بهائیان ایران، اینک 

پشیمانم! که  می کنم  اعالم  صریحًا 

من 18 ســال رهبرشــان بوده ام و از تمام رموز و 

دقائق و اســرار و کتب اینها با اطالع هستم.

من ادیب مسعودی هســتم که بهائی ها آب دهانم 

استشفاء می بردند. و  تبرک  برای  را 

می خواهم که بهائی ها از خواب جهالت و ضاللت، 

مثل خود من بیدار شــوند. من رهبر آنها بوده ام. 85 

ادعایی نــدارم. توبه نامه هم در صفحه 204 و 205 

است. آمده  الغطاء  کتاب کشف 

ســرانجام سیدباب را اعدام کردند؛ چون اخالل گر 

بود و آشــوب ها و فتنه هایی در مملکت برپا کرد و 

عده ای را به کشتن داد.

این بود حکایت خدایی که از تجارت در بوشــهر 

بــه بابیت امام زمان، از آنجا به پیامبری و ســپس به 

خدایــی و در نهایت با چند ضربه فلک به این نتیجه 

رســید که بازی با دین مردم به همین سادگی ها هم 

نیســت و لذا گفت من هیچ نیســتم: »ایــن بنده را 

مطلق علمی نیســت که منوط به ادعایی باشد«.



نامــه از بهائیان دنیــا دارم که هر کدام بــه لقبی از 

القــاب فخیمه مرا یاد کرده انــد. محفل ملی ایران به 

من لقب صدرالمحققین و فخرالمبّلغین داده اســت؛ 

هستم. مالصدرا  بنده  یعنی 

من به قــول محفل ملــی بهائیان، رادمــرد یگانه 

عالم انســانی بودم. حال من کــه صدرالمحققین و 

فخرالمبّلغیــن هســتم می گویم، رادمــرد یگانه عالم 

انسانی می گوید که این مسلک دروغ است. شیطانی 

هست.

لقــب ادیــب را هم محفل به من داده اســت واال 

من که ادیب نیســتم؛ چرا که ادیب باید دارای علوم 

عشره باشد و به 10 علم آگاهی داشته باشد. ما کجا 

ادیبی کجا. لقب  و 

و اما ماجرای فلج بودن پای من:

من 5 ساله بودم که فلج شدم. بهائی ها ساختند که 

من عباس افندی را در خواب دیده ام. رفتم مســجد 

و گفتم کــه آی مردم قائم ظهور کرده، مســلمان ها 

دروغ. مرا شکستند.  پای  و  ریختند 

بــه محفل ملی گفتم: این طــور نگویید، این مردم 

من را می شناسند و می دانند که من چهل سال هست 

که فلج هســتم؛ خجالت می کشــم. گفتند: نه این به 

نفع امر هســت. باید این دروغ گفته شود.

تمــام پیغمبران وعــده دادند کــه در آخرالزمان، 

انســان کاملی ظهور می کند و دنیا را اصالح می کند. 

تمــام پیغمبــران از ظهور مهدی موعــود »عجل اهلل 

تعالی فرجه الشــریف« خبر دادنــد که او می آید و 

دنیــا را اصالح می کند. جهــان در زیر پرچم توحید 

جمع می شود، جنگ و فســاد و خونریزی از جهان 

برمی ریزد. دزدی و پلیدی از جهان رخت برمی بندد:

»یمأل االرض قسطا و عدال کما مألت ظلما و جورا«؛ 

مهــدی باید بیاید و جهان را از عدل و داد پر کند.

آیا 130 ســال هســت که ســید باب ظهور کرده، 

جهان از عدل و داد پر شــده؟ کیست که نداند این 

طور نیســت؛ بلکه بعــد از ظهور بــاب، دو جنگ 

جهانی شــده و اآلن جهان در آتش جنگ می سوزد. 

دزدی بیش تر شــده و فحشاء بیشــتر شده، نفاق و 

شده. بیشتر  تفرقه 

آقای عبــاس افندی )امــام اول بهائیان( در کتاب 

مفاوضات صفحه 30 می نویســد: همه انبیاء و اولیاء 

خبــر داده اند که در ایــن دو ظهور جهــان، جهان 

دیگری می شــود. عدل و حقانیــت جهان را احاطه 

می کنــد. جنگ ورافتد. همه مــردم دارای یک دین 

شــوند. شــخص عباس افندی اقرار کرده است که 

باید این گونه می شــد؛ ولی این گونه نشده است.

علی محمد باب اول ادعا کرد: من باب امام زمانم. 

مــن نوکر امــام زمانم، امام زمان همــان حجت بن 

الحسن عسکری هســت. نامش مهدی و فرزند امام 

حسن عسکری هســت. سید باب این را در صحیفه 

عدلیــه صفحــه 27 اقرار کــرده و در جاهای دیگر 

همچون تفســیر احســن القصص، اســمای مقدسه 

دوازده امام »علیهم الســالم« را یک به یک شــمرده 

است.

در ســال پنجم بعــد از ادعایش گفــت: من خود 

امام زمانم، من در شــما استعداد نمی دیدم. حاال که 

اســتعداد پیدا کردید، من خود امام دوازدهم هستم.

البته در لفافه و کنایــه و بعد گفت: من پیغمبرم و 

دین اسالم دوره اش تمام شــده و کتاب بیان بر من 

نازل شده است.

بعد دید که نه، پیامبری برای او چیزی نیست و از 

طرفی خاتمیت پیامبر اســالم که محرز هست، ادعا 

کرد که من رب اعلی هستم، من پروردگارم؛ ادعای 

کرد. ربوبیت  و  الوهیت 

و در جایی هم از ترس چوب و فلک توبه نامه ای 

برای میرزا ناصرالدین شــاه نوشــت کــه من هیچ 


