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به جای مقدمه
یك نگاه به زندگی امروزمان میاندازیم و یك نگاه به پشت سر ،زمانی كه در
غارها زندگی میكردیم و بر روی دیوار نقش میكشیدیم (یعنی مینوشتیم).
و خورشید طلوع میكرد و ما در نور و گرمایش رشد میكردیم ...و غروب
میكرد تا صبح روز بعد...
یك نگاه به امروزمان میاندازیم و یك نگاه به كودكی ،زمانی كه گریه
میكردیم و شیر میطلبیدیم و دستوپا میزدیم ...و خندیدن را یاد
میگرفتیم و دیدن و شناختن و راه رفتن را ...و بهتدریج رشد كردیم تا به
امروز رسیدیم .و خورشید طلوع میكرد و در نور آن و گرمایش رشد
میكردیم ...و غروب میكرد تا صبح روز بعد...
یك نگاه به بهار ،فصل روئیدن و سرسبزی و طراوت میاندازیم ،زمانی كه
هر چه هر جا هست میروید .و پسازآن تابستان كه هر چه هر جا روئید،
به ثمر مینشیند ...و پائیز و زمستان ،كه دیگر نه طراوتی میماند و نه
روئیدن و نه سبزی ...و خورشید همچنان میتابد.
عالم انسانی مثل هیكل آدمی است .دوران غارنشینی دورۀ كودكی اوست و
امروز دورۀ نوجوانی است .او مرحلهبهمرحله رشد كرده تا به امروز رسیده
است.
ّ
اگر در صفحات روشن تاریخ به دنبال عامل اصلی ترقی و پیشرفت در هر
مرحله بگردیم ،افراد برجستهای را میبینیم كه در زمانهای مختلف پدید
آمدهاند ،از افكار و عقاید معمول در عصر خود پا را فراتر گذاشته و
حقایق و اسراری را كه تا آن زمان ناشناخته بود ،عیان و آشكار ساختهاند.
پیشرفت عالم بشری در درجۀ ّاول مدیون انبیاء ،مخترعین ،مبتكرین و
نوابغ است .در بین این افراد ،نفوس ّ
مقدسهای كه در حوزۀ ادیان
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ظاهرشدهاند ،مثل خورشید میدرخشند .وقتی با چشم انصاف مینگریم،
میبینیم كه در طول تاریخ ،هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط
رو مینهد ،اخالق عمومی فاسد میگردد و زمستان ظلم و بیعدالتی و كینه
و نفرت همهجا را فرامیگیرد ،آنگاه پیامبری كه وجودش حیرتانگیز و
اسرارآمیز است ،با قوایی فوق بشری در بین خلق برانگیخته میشود .او
چون شخص ی بینا در میان نابینایان برمیخیزد و پیام خداوند را اعالن
مینماید .او طلوع خورشید است پس از تاریكی شب در هر صبحگاه و بهار
است از پی سرمای زمستان .این نفوس را كه مثل آینه ارادۀ خداوند را به
این عالم میتابانند" ،مظاهر م ّ
قدسه" مینامند.
در هر عصری ،یكی از "مظاهر ّ
مقدسه" ظاهرشدهاند و مانند خورشید
افكار تاریك را روشن و افراد خواب را بیدار نمودهاند.
حضرت كریشنا ،حضرت موس ی ،حضرت زرتشت ،حضرت عیس ی و
حضرت ّ
محمد كه به فاصلۀ چند قرن از یكدیگر به این عالم پا نهادهاند،
ّ
عامل بزرگ تربیت و ترقی نوع بشر بودهاند.
ّ
همۀ این "مظاهر ّ
مقدسه" به اتفاق اعالم میدارند كه كالمشان از جانب
خودشان نیست بلكه آنچه میگویند ،به وحی الهی بر ایشان نازل گشته و
آنها فقط حامل آن میباشند.
یك بشارت در تمام آثار و آیات و كتابهای این مظاهر یكسان است:
بشارت ظهور یك ّ
مربی بزرگ؛ كس ی كه میآید تا حكومت صلح و آشتی و
عدالت را بر زمین برقرار كند و همۀ نوع بشر را از هر زن و مرد و نژاد و
ّ
ّ
شكی نیست كه ظهور این ّ
مربی
دین و ملت اعضای یك خانواده گرداند.
عظیم عالم انسانی ،بزرگترین واقعه در تاریخ به شمار میآید.
اكنون بهائیان به اهل عالم بشارت میدهند كه آن ّ
مربی عظیم ظاهرشده؛
آیات و دلیل و تعالیمش آشكار است و هر طالب حقیقتی میتواند بهراحتی
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ّ
تفكر و ّ
تعمق نماید و دریابد كه خورشید حقیقت
به آن دست یابد و در آن
پس از یک شب تیره ،بازهم طلوع نموده و بهار روحانی دیگری پس از یك
زمستان سرد مجددا جلوهگر شده است.
آنچه در بخش ّاول میخوانیم تاریخ مختصر زندگی حضرت بهاءهللا ،مظهر
ّ
مقدس الهی در این عصر است .در كنار آن خواهیم خواند كه چگونه
حضرت باب به فاصلۀ كوتاهی پیش از ظهور حضرت بهاءهللا مبعوث شد
تا قلوب صاف را آمادۀ پذیرش ظهور شگفتانگیز حضرت بهاءهللا نماید.
در بخش ّ
دوم با پارهای از تعالیم دیانت بهائی آشنا خواهیم شد .در بخش
ّ
سوم گلچینی از آثار بهائی دربارۀ موضوعهای گوناگون را ازنظر میگذرانیم.
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بخش ّاول :و خورشید همچنان میدرخشد

ّ
فصل ّاول  :تولد و كودكی حضرت بهاءهللا
در سحرگاه یك روز پاییزی ۲۲ ،آبان ۱۱۹۶
خورشیدی(۱۲نوامبر۱۸۱۷میالدی) در منزل میرزا ّ
عباس نوری ،كودكی به
دنیا آمد كه ّ
مقدر بود زندگی میلیونها نفر را در طول تاریخ تحت تأثیر قرار
دهد .او را حسینعلی نام نهادند.
ّ
ّ
از همان روزهای ّاول تولد ،پدر و مادر بسیار تعجب نمودند وقتیکه دیدند
نوزادشان مثل اطفال دیگر گریه و زاری و بیقراری نمیكند .پدر گفت :این
پسر در میان تمام فرزندان ممتاز است ،و مادر با خوشحالی به داشتن
چنین پسری بر خود بالید.
چند سال بعد ،شبی ،میرزا ّ
عباس وزیر از خواب پرید .بلند شد و در جایش
نشست .عرقی كه بر پیشانیاش نشسته بود پاك كرد و به خوابی كه دیده
بود اندیشید:
فرزندش در باغی در حال گردش بود .تمام پرندگان دور سرش پرواز
میكردند و میخواستند آسیب برسانندّ ،اما نمیتوانستند .بعد او را دید
كه در دریای بیكران به شنا مشغول است .جسم كوچكش چنان
میدرخشید كه تمام دریا روشن شده بود .گیسوان سیاهش در اطراف سر
در روی آب پریشان بود و هر تاری از موی او را یک ماهی به لب گرفته بود،
ماهیها از نور رخسارش خیره مانده بودند .به هر طرف كه فرزندش شنا
مینمود ،همۀ ماهیها هم بدانسو میرفتندّ ،اما هیچ اذیتی به طفل
نمیرسید...
آشفته و پریشان ،خوابشناس مشهوری را فراخواند تا تعبیر خوابش را
بیان كند .شخص م َع ّبر مثلاینکه عظمت آیندۀ طفل به او الهام شده باشد
گفت:
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باغ و دریای بیكران كه مشاهده نمودید ،به معنای گسترۀ این جهان است
و پرندگان و ماهیها ،مردمان این دنیا .از فرزند شما در آینده ،امری ظاهر
میشود كه خیلیها به دشمنی با ایشان برمیخیزند و حمله و هجوم
مینمایندّ .اما او یکتنه و تنها بر همه غالب خواهد شد و حمایت خداوند
او را از هر آزار و گزندی حفظ خواهد نمود.
در آن زمان حسینعلی ششساله بود.
میرزا حسینعلی تعلیمات ابتدایی را در منزل فراگرفت ولی هرگز به مدرسه
نرفت .او در هوش و ذكاوت و خیرخواهی و درستكاری ،زبانزد خاص و عام
بود .وقتی به ّ
سن چهاردهسالگی رسید ،در درك مطالب روحانی و علمی و
سخاوت و عطوفت نیز معروف همگان گشت .همیشه درصدد كمك به
فقرا و حمایت از محتاجین بود.
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فصل ّ
دوم :بشارت به ظهور
ّ
دوم خرداد۱۲۲۳خورشیدی (۲۲ماه می سال۱۸۴۴میالدی) ساعتی بعد از
غروب ،شیراز شاهد واقعهای عجیب و عظیم گشت.
در بعدازظهر آن روز بهاری ،جوانی تاجر ،میزبان مسافری خسته بود كه با
همراهان خود از كربال به شیراز آمده بودند .این جوان كس ی جز حضرت
باب نبود.
ّ
مال حسین ،این مسافر تازه به شیراز رسیده که از شاگردان مکتب شیخیه
بود ،ماهها قبل وقتی به كربال رسید ،از خبر وفات استادش بسیار
اندوهگین شده بودّ .اما وصیت آخر استاد فقید در او نیرویی تازه دمیده
بود:
ّ
قیام كنید و محبوب را جستجو نمایید .البته او را خواهید یافت.
ّ
توقف به جستجوی محبوب پرداخته بودّ .
قوهای
و او بدون لحظهای
پنهانی او را بهسوی ایران كشیده بود.
و اكنون بعد از ماهها ،به شوق یافتن محبوب حقیقی ،به شیراز وارد شده
بود .همراهان كه همدرسان او بودند و در این سفر روحانی همعهد گشته
بودند در مسجدی در شهر ساكن شدند و او برای گردش به خارج شهر
آمده بود.
جوان تاجر كه شال سبز بر كمر و عمامۀ سیاه بر سر داشت ،او را به
خانۀ خود دعوت نمود .مسافر او را نشناختّ ،اما خوشرفتاری و
شیرینگفتاری او چنان در وی تأثیر نهاد كه بیاختیار دعوتش را پذیرفت.
ساعتی بعد ،آن دو در بالخانۀ منزل تاجر جوان به گفتگو مشغول بودند.
ّ
مالحسین بعدها ماجرای آن شب را تعریف نمود و گفت كه وقتی جوان از
نشانههای محبوب حقیقی حضرت قائم موعود كه همه در انتظار
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ظهورش بودند ،از او پرسید و مالحسین یكیك نشانهها را بیان كرد ،آن
جناب لحظهای سكوت نمود و آنگاه با لحن بسیار متینی فرمود :نگاه كن؛
این عالمات كه گفتی در من میبینی؟ بعد یكیك عالمتها را ذكر فرمود و
با خود مطابقت نمود.
ّ
مال حسین از این صحبت در ابتدا بسیار مضطرب و نگران گردید .او در
شوق و انتظار محبوب ،عمری را سپری كرده بود و آخر ،با هزاران امید به
این شهر آمده بود ،شاید او را بیابد ...و اكنون جوانی تاجر ،خودش را
همان محبوب حقیقی ّ
معرفی مینمود .او باآنکه تمام نشانهها را در جوان
میدید ،به این سادگی نمیتوانست مطلب را بپذیرد.
خواست اعتراض كندّ ،اما بالفاصله به خود آمد و با خود عهد كرد كه اگر
یکبار دیگر ،جوان میزبان ّادعای قائمیت خود را تکرار کند ،انصاف را از
دست ندهد.
دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود كه او به راز پنهان پی برد.
محبوب حقیقی را شناخت و سر به طاعت نهاد.
میزبان ،پسازاینکه با دلیل واضح و قاطع ،به این میهمان فاضل و
پراشتیاق ،مقام خود را اظهار نمودّ ،اولین قسمت تفسیر سورۀ یوسف را
ّ
همان ساعت با سرعتی خارقالعاده نازل فرمود .آنگاه به مال حسین چنین
گفت:
ّ
شما اولین كس ی هستید كه به من مؤمن شدهاید .من بابهللا هستم و شما
بابالباب .باید هیجده نفر به من مؤمن شوند ،بدون اینكه كس ی آنها را از
اسمورسم من آگاه كند .یعنی خودشان باید مرا بشناسند و مؤمن گردند...
شما باید آنچه را كه امشب به آن پی بردید از همراهان خود و همگان پنهان
بدارید.
ّ
بعدها ،مال حسین تأثیر عظمت ظهور حضرت باب در روح و روانش را
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اینطور بیان نمود:
قبل از عرفان امر الهی چقدر ضعیف و ناتوان بودم و تا چه اندازه ترس و
خوف در وجودم سرشته بود .نه میتوانستم چیزی بنویسم و نه راه بروم.
دستوپایم همیشه میلرزیدّ .اما بعد از شناخت حضرت باب و عرفان
مظهر امر الهی ،بهجای جهل ،علم و دانش ّربانی و در عوض ضعفّ ،
قوت
و قدرت عجیبی در وجودم پیدا شد .بهطوریکه خود را دارای توانایی
بیاندازه میدیدم و یقین داشتم كه اگر تمام عالم و خلق جهان به مخالفت
من قیام نمایند ،یکتنه بر همه غالب خواهم شد .جهان و آنچه در آن
است در نظرم مانند مشتی خاك جلوه مینمود .صدای جبرئیل را میشنیدم
كه به خلق عالم میگفت :ای اهل عالم ،بیدار شوید ،زیرا صبح روشن
دمیده .برخیزید و از فیض ظهور و بركت امر الهی برخوردار شوید .باب
رحمت الهی باز است .ای اهل عالم ،همه داخل شوید .زیرا كس ی را كه
منتظرش بودید ظاهر شد .او پیدا و آشكار ،شما را به سفرۀ وصال دعوت
میكند.
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ّ
فصل ّ
مأموریت بزرگ
سوم:
ّ
چند ماه بعد ،مالحسین با طوماری از آیات الهی بهسوی طهران حركت كرد.
جوانی در طهران انتظار او را میكشید .این جوان كس ی نبود جز میرزا
حسینعلی نوری كه اكنون ازدواج نموده و در خانهای كه لیق یك
بزرگزاده است ،زندگی میكرد .این بزرگزادۀ جوان ،باآنکه میلی به امور
دربار و وزارت نداشت ،بینهایت مورداحترام بزرگان و امیران و شاهزادگان
ّ
ّ
شخصیت جذابی داشت كه هر كس یکبار با او همنشین میشد و یا
بود.
ّ
حتی كالمی از او میشنید ،به او عالقهمند میگشت.
ّ
مالحسین از شهرها و بالد چندی عبور كرد تا به طهران رسید .آنجا در اتاقی
در یك مدرسۀ علوم دینی ساكن شد .كلمات حضرت باب را پیوسته در
خاطر داشت و با یاد آن شاد میشد.
ّ
در سرزمین طهران س ـری موجود است و رازی پنهان ،كه اگر ظاهر شود،
جهان بهشت برین گردد .امیدوارم تو به فضل و موهبت آن محبوب
بزرگوار برس ی.
َ
آرزوی قلبی او آن بود كه بهزودی به این راز پی ب َرد.
ّ
مالحسین از همان لحظۀ حركت از شیراز ،نصایح محبوبش را مقابل چشم
خود داشت:
شما باید دامن ّ
همت بر كمر زنید و به تبلیغ امر خداوند قیام كنید .خداوند
شما را محافظت خواهد كرد ...همانطور كه باران زمین را سرسبز میسازد،
شما نیز مردم را از باران بركات خود كه خداوند عنایت فرموده سرسبز
سازید.
ازاینرو از هر شهری كه عبور میكرد همچون باران میبارید و بذرهای
پنهان در قلوب را میرویانید .با خبرهای ّ
مسرتبخش او چه شکوفهها كه
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در دلها رویید و چه گلها كه در قلوب شكفت و چه گلزارها كه در عالم
ارواح پدید آمد.
ّ
مالحسین وقتی در آن مدرسۀ علوم دینی در طهران ساكن شد از پا ننشست.
ّاولین كس ی كه به نظرش رسید كه باید كالم الهی را به او برساند ،دوست
ّ
قدیمیاش یعنی م َد ّرس آنجا بود .او مالحسین را دانشمندی بینظیر
میدانست و به وی احترام میگذاشتّ .اما از شنیدن سخنانش بسیار
ّ
ّ
حیرت نمودّ .
تصور میكرد كه مال حسین جانشین
مدرس مدرسه
استادشان س ّید كاظم رشتی خواهد شدّ ،اما اینك وقتی میدید كه
ّمالحسین او را به عقیدۀ جدیدی دعوت میكندّ ،
تعجب كرد .صحبتهای
ّ
مالحسین در بیان حقیقت ظهور جدید هیچ اثری در دوست قدیمیاش
نداشت .در حقیقت ،او دروازههای قلب خود را به روی كلمات الهی بسته
و مزرعۀ قلب خویش را از باران عنایت ممنوع كرده بود.
ّمالحسین به آنچه كه مأمور بود عمل میكرد و ّ
توجهی به این نداشت كه
َ
چه كس ی امر الهی را قبول میكند و چه كس ی از آن روی میگرداند .اگرچه،
هرگاه كس ی اقبال میكرد ،بسیار مسرور میشد.
درست در همین وقت كه آن دو به صحبت مشغول بودند ،جوانی در ح ْجرۀ
ّ
كناری ،صحبتهای آن دو را میشنید .مالحسین كلمات الهی را با لطافت و
ّ
نرمی بازگو مینمود و جوان بهخوبی تشخیص میداد كه معلم مدرسه با
بیانصافی تمام ،مجادله میكند و دلش نمیخواهد تسلیم كالم حق شود.
او همیشه ّ
مدرس را دوست میداشت و احترام فراوانی برای او قائل بود.
ّاما اكنون همهچیز كمكم در نظر جوان عوض میشد .قدر و مقام استاد،
در نزد جوان درهم میشكست!...
ّ
وقتی م َد ّرس مدرسه به مالحسین گفت كه ماندن شما در طهران مصلحت
نیست و آبروی همه را خواهید برد ،جوان نگران شد .او دلش میخواست
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ّ
آزادانه به نزد تازهوارد برود و همهچیز را جویا شود .و وقتی مالحسین گفت
كه ّ
البته ّ
مدت زیادی در طهران نخواهد ماند ،بیشتر ناراحت شد .آرزو كرد
كه تازهوارد ،آنقدر در طهران بماند كه از چشمۀ آب حیات او را سیراب
كند...
ّ
صبح روز بعد ،مالحسین قبل از طلوع آفتاب از مدرسه خارج شد و تا پاس ی
از شب بازنگشت .جوان كه تا دیروز مرید استادش بود و او را ستایش
مینمود ،امروز ،خسته و رنجیده از رفتار و گفتار دیشب او ،منتظر
بازگشت تازهوارد بود .جوان در عین آنكه شیفتۀ شور و انجذاب و سخنان
ّ
ّ
فصیح و اطالعات عمیق مالحسین شده بود ،نسبت به رفتار ناشایستۀ
استاد احساس خشم شدیدی میكرد.
ََ
شوق دیدار ،او را بر آن داشت كه نیمهشب دل به دریا زند و آهسته به در
حجره بكوبد .صدایی او را به درون دعوت كرد.
وارد اتاق شد .از همان لحظۀ ورود ،احساس كرد تحت تأثیر نیروی عظیمی
ّ
قرارگرفته است .مالحسین از جا برخاست و به او خوشامد گفت .رفتارش
آنقدر صمیمی و مهربان بود كه جوان احساس بیگانگی ننمود .كنارش
نشست و آنچه در دل داشت بیان كرد .در حال صحبت یكریز اشك
میریخت .گفت كه تمام صحبتهای دیشب را شنیده و از بیانصافی
استادش رنجیده است .و گفت كه از خبر ظهور روز خدا ،چنان ذوقزده
شده كه دیشب را نخوابیده و برای این دیدار لحظهشماری نموده است .و
گفت كه آرزو دارد در خدمت ایشان باشد.
ّ
مالحسین گفت :حال میفهمم كه چرا این مدرسه را برای اقامت خود
انتخاب نمودم .استاد شما در كمال غرور پیام خداوند را رد نمود و به
صاحب آن ،بیحرمتی روا داشت ،ولی امیدوارم كه شاگرد ،برخالف استاد،
ّ
موفق به درك حقیقت شود.
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بعد پرسید :نامت چیست و اهل كجایی؟
ّ
جوان گفتّ :مال ّ
محمد نام دارم و لقبم معلم است و اهل نور مازندران
میباشم.
ّ
مالحسین تا نام نور از زبان جوان شنید چشمش برقی زد و با اشتیاق
پرسید:
آیا در بین افراد خانوادۀ وزیر مرحوم ،میرزا ّ
عباس بزرگ نوری ،كس ی
هست كه از دیگران ممتاز باشد؟
جوان تمام خانوادۀ نوری را میشناخت .تا نام میرزا بزرگ نوری مطرح
میشد ،فقط یك نام در ذهن همۀ كسانی كه این خانواده را میشناختند،
تداعی میشد.
ّ
 بله ،در بین پسران وزیر ،یكی هست كه خصوصیات پدر را دارد و دردرستكاری و تقوی و مالطفت ممتاز است.
 شغل او چیست؟ كارش دلجویی از دردمندان و دستگیری ضعفاست .شغل دیگری ندارد. مقام و رتبهاش چیست؟ یار فقیران است و یاور بیکسان .رتبه و مقامش همین است.ّ
مال حسین با شوق پرسید :نامش چیست؟
 حسینعلی در كدام نوع از دستخطهای پدر خوشنویس خود ،ماهر است؟ خط شکستهنستعلیق را خیلی خوب مینویسد.ّ
مالحسین با هر سؤالی كه میكرد و هر جوابی كه میشنید ،بیشتر به وجد
میآمد .با شادمانی پرسید:
َ
 اوقات خود را چگونه میگذراند؟ به سیر و گردش در جنگلها و بیشهها میپردازد .مجذوب طبیعت است.13

 چند سال دارد؟ بیستوهشت سال.ّمال ّ
محمد كه از این سؤالت پشت سر هم مبهوت و حیران شده بود،
نمیفهمید كه چرا تازهوارد ،تا این اندازه مشتاق و جویای احوال پسر وزیر
است .حال دیگر صورت ّمال حسین از ّ
شدت شادی و رضایت میدرخشید.
گفت:
گمان میكنم كه زیاد به دیدارشان میروی؛ درست است؟
جوان گفت :اكثرا به منزلشان میروم.
 آیا ممكن است امانتی از من به دست ایشان برسانی؟ با كمال میل.ّ
مالحسین طوماری را كه در پارچۀ لطیف پیچیده بود ،به جوان داد و گفت:
سحرگاه این را به دستشان برسان و هر جوابی كه فرمود به من بازگو.
ّ
تا سحر چندساعتی بیشتر نمانده بود .جوان اجازۀ رفتن خواست .مال
حسین تا دم در او را بدرقه كرد.
جوان ،طبق قراری كه گذاشته بود ،هنگام سحر با امانت گرانبها از منزل
خارج شد .تا منزل میرزا حسینعلی راهی نبود .وقتی به خانۀ پسر وزیر
رسید ،از دیدن میرزا موس ی ،برادر کوچکتر ایشان ،كه جلوی در ایستاده
بودّ ،
تعجب كرد .مثلاینکه منتظرش بودند .جوان گفت كه حامل امانتی
برای جناب ایشان است .میرزا موس ی بهتنهایی وارد منزل شد و بعد از چند
لحظه بازگشت .این بار هر دو باهم داخل شدند.
هر بار كه جوان "ایشان" را میدید خود را در عالم دیگری مییافت .عالمی
كه با این عالم خیلی فرق داشت .عالمی كه فقط شادی بود و نور .امانت
را به دست میرزا موس ی داد تا به آن جناب تقدیم نماید .ایشان از هر دو
خواستند كه بنشینند .بعد طومار را گشودند و نگاهی به آن انداختند.
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ایشان قسمتهایی از آن اوراق امانتی را برای آن دو خواندند .آن آیات با
آن صدا و لحن دلكش ،هر كس را به وجد میآورد .جوان هم به وجد آمده
بود.
 موس ی چه میگویی؟منتظر جواب میرزا موس ی نشدند و ادامه دادند:
به نظر من كس ی كه به قرآن ایمان دارد و آن ا از جانب خدا میداندّ ،
حتی
ر
یکلحظه هم نباید در قبول این كلمات كه از همان مبدأ نازل شده ،تردید
ّ
نماید وال از جادۀ انصاف خارج شده است.
جوان ازخودبیخود شده بود ...زمانی به خود آمد كه با یك کلهقند و یك
بسته چای بهطرف مدرسه بازمیگشت...
ّ
مال حسین از شادی به رقص آمد .هدایایی را كه جوان برایش آورده بود ،با
تعظیم و احترام گرفت و بر آن بوسه زد .جوان ناگهان خودش را در هیئت
سفیری یافت كه از سوی پادشاهی برای حاكمی هدایایی آورده است .رفتار
ّ
ّ
مالحسین این احساس را در او به وجود آورده بود .مالحسین ،جوان را در
ّ
آغوش كشید و بر چشمهایش بوسه زد .كلماتی كه از دهان مالحسین خارج
میشد خارج از درك و فهم جوان بود.
 از خدا میطلبم همانطور كه قلب مرا شاد كردی ،به تو شادمانی ابدیعطا كند و قلبت مملو از سرور جاودانی گردد.
جوان هنوز هم نمیفهمید چه شده؟ آیا چه رابطهای بین تازهوارد كه ظاهرا
ّ
یك طلبه و مالی خراسانی است و جوان نوری كه در طهران زندگی میكند،
وجود دارد؟ چه چیزی آتش ّ
محبت را در قلب این دو روشن نموده است؟
ّ
چرا مالحسین ،كه اینقدر به دنیا بیاعتناست ،از دریافت یك کلهقند و یك
بسته چای تا این حد به وجد و سرور آمده است؟ اینها سؤالتی بود كه
ّ
ْ
تا سالها جوابش برای جوان پوشیده میماند! فقط مالحسین میدانست
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كه چه گنجی در طهران یافته است.
ّ
اكنون مالحسین مأموریت خود را در طهران به پایان رسانده بود و باید
ّ
عازم خراسان میشد .برای جوان این جدایی سخت بود .مالحسین ،در نظر
جوان ،حضرت خضر بود كه او را به چشمۀ آب حیات رسانده بود.
ّ
مالحسین نمیتوانست اندوه جوان را ببیند .سعی كرد در لحظات آخر او را
ّ
تسلی بدهد .به او گفت كه ا ّیام ،ا ّیام بزرگی است .راز خداوند آشكار شده
و ندای روز جدید بلند گشته .این وظیفۀ ماست كه پیام الهی را به گوش
مردمان برسانیم.
ّ
و گفت كه طهران سرزمین بسیار مقدس ی است و بهزودی شاهد وقایع
عظیمی خواهد بود .جمال الهی در این دیار ظاهر میشود .خونهای
بسیاری درراه او بر خاك خواهد ریختّ ،اما این خونها درخت خداوند را
قوت میبخشد و آن را َ
ّ
بارور میكند و روزی فرامیرسد كه این درخت بر
سر جمیع اهل عالم سایه خواهد افكند.
ّ
شاید ّمالحسین میدانست كه شاگرد جوان مدرسه ،یعنی مال ّ
محمد نوری
كه واسطۀ رساندن آثار حضرت باب به محبوب عاملیان– بزرگزادۀ
نوری– شده ،بهزودی ،جان خود را قربان خواهد كرد و خونش این درخت
را آبیاری خواهدنمود.
ّ
در آخر ،مالحسین به جوان سفارش كرد كه نام آن بزرگزاده را به هیچکس
اظهار نكند و از این ماجرا با احدی سخن نگوید و پیوسته دعا نماید كه
خداوند او را حفظ فرماید تا سبب نجات بیچارگان و افتادگان عالم گردد.
و جوان معنی اینهمه سفارش را نمیفهمید.
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فصل چهارم :روزگارسخت
حضرت باب از مؤمنین ّاولیه خواستند كه آرزوهای دنیوی خود را كنار
گذارند و در سراسر جهان پراكنده شوند و امر جدید را ابالغ نمایند .به
آنان فرمودند:
ای یاران عزیز من ،شما حامل پیام خداوند هستید .بهواسطۀ رفتار نیك و
گفتار خود ،مظهر صفات پروردگار گردید .به ضعف و ناتوانی خود نظر
ننمایید بلكه به قدرت و توانایی خداوند مقتدر و توانای خود ناظر باشید.
ّ
توكل نمایید و به او ّ
توجه كنید و یقین
به نام خداوند قیام كنید ،به خدا
داشته باشید كه عاقبت فتح و پیروزی با شما خواهد بود.
ّاولین گروه مؤمنین كه به حروف َحـ ّی ،یا الفبای زندگانی ّ
ملقب گردیدند،
سرشار از نیروی كلمات و آیات حضرت باب ،درحالیکه مطمئن به
وعدههای الهی بودند ،حركت نمودند تا سرتاسر جهان را به آتش عشق
الهی شعلهور نمایند.
دیری نپایید كه با این قیام فداكارانه دهها و صدها تن در ایران و عراق
عرب كه اکثریت مطلق آنها از مسلمین بودند ،با قلوب پاک ،به امر جدید
اقبال نمودند .هر مؤمن جدید بهنوبۀ خود بذر ط ّیبۀ كلمات الهی را در زمین
ْ
طاهر قلوب صاف دیگر میافشاند و صدها مؤمن به هزاران ،دهها هزار و
صدها هزار نفر تبدیل شد.
همزمان با موج انتشار كلمات الهی در بین خلق ،آتش كینه دشمنان امر
نوین الهی نیز شعلهور میشد .رؤسای دین و حاكمان بیتدبیر که از اقبال
ّ
موقعیت خود را درخطر میدیدند،
شدید مردم به امر جدید،
دستبهدست هم دادند و با فرمان ظاملانه ،انبوه خلق غافل را که هنوز
خود در مورد امر مبارک تحقیق و جستجو نکرده بودند برعلیه پیام الهی
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و حامالن آن ،شوراندند.
حضرت باب در پاییز سال  ۱۲۲۵خورشیدی (۱۸۴۶میالدی) بهسوی
اصفهان عزیمت فرمودند.
از روزی كه میرزا حسینعلی نوری ،آیات حضرت باب را دریافت كرد و به
امر جدید ایمان آورد ،با تمام قوا به ترویج آن قیام فرمودّ .اولین سفر
ایشان برای تبلیغ دیانت حضرت باب ،به مازندران ،سرزمین اجدادی
خودشان بود.
خبر آمدن پسر میرزا بزرگ نوری ،خیلی زود بین همه پخش شد .دوستان
و آشنایان و اقوام و خویشاوندان به استقبال آمدند .همه مشتاق بودند
كه خبرهای جدید كسب كنندّ .اما سخنان ایشان ،خارج از انتظار همه
بود! او از دیانت جدید و ظهور امر جدیدی سخن میگفت .ظهور كس ی كه
همۀ خلق منتظر آمدنش بودند ،كس ی كه آمده بود تا عدالت و ّ
محبت را
دوباره روی زمین برقرار كند ،كس ی كه فرستادۀ خداوند بود.
همه بهخوبی میدانستند كه "ایشان" هیچگاه به مدرسه نرفته و در پای
صحبت هیچ استاد و فیلسوفی شاگردی ننمودهاند .بااینهمه ،کلماتشان
چنان در قلب شنوندگان تأثیر مینمود كه آنها خود را در عوالم جدیدی از
معانی و مفاهیم مییافتند.

18

فصل پنجم :ازاصفهان تا آذربایجان
چون حضرت باب به اصفهان نزدیك شدند ،به حاكم آن منطقه نامهای
مرقوم نمودند و از او خواستند كه برایشان منزلی فراهم كند تا به آنجا وارد
شوند.
منوچهر خان معتمدالدوله برعکس حاكم شیراز ،مردی خوشقلب و
باانصاف بود و چنان تحت تأثیر ادب و شیوایی نامه قرارگرفته بود كه
دستور داد بزرگترین پیشوای روحانی آن منطقه حضرت باب را در منزل
خود پذیرایی نماید و نهایت احترام را مجری دارد.
ّ
شهرت حضرت باب با توقف در اصفهان بیشازپیش منتشر شد .مردم
شهر دستهدسته برای دیدن ایشان و شنیدن كلمات و بیاناتشان میآمدند.
و آنان كه میشنیدند دیگران را تشویق به آمدن میكردند .این شهرت باعث
برانگیخته شدن حسد در قلب رؤسای دین در اصفهان شد .آنها كه مقام
و موقع ّیت خود را درخطر میدیدند با بیانصافی به انتشار شایعات و
تهمتهای بیاساس مشغول شدند .آنان ّ
حتی اقدام به طرح نقشهای برای
ّ
متوجه توطئۀ علما شد و تصمیم
قتل ایشان نمودند .حاكم خیلی زود
گرفت آن حضرت را به منزل خود منتقل سازد.
مصاحبت حاكم با حضرت باب باعث شد كه او بهتدریج به عظمت ظهور
ایشان پی ببرد و بالخره یك روز كه در حضور ایشان بود گفت:
خداوند به من ثروت زیادی عنایت كرده و من نمیدانم كه آن را در چه راهی
خرج كنم .فكر كردم اگر اجازه بدهید آنچه دارم در راه نصرت و پیشرفت
امر شما صرف نمایم .و باز اگر اجازه فرمایید به طهران بروم و با ّ
محمد
شاه مالقات كنم .او به من اطمینان فراوان دارد .اگر حقیقت امر را به او
ابالغ كنم ،مؤمن میشود و آنگاه تمام اهل ایران به دین الهی درخواهند
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آمد.
حضرت باب بهخوبی بهمراتب عشق و فداكاری حاكم واقف بودند .ازاینرو
فرمودند:
ّ
ّ
نیـت خوبی كردهای و چون نیت مؤمن از عملش بهتر است ،خدا جزای این
ن ّیت پاك تو را به تو عنایت خواهد كرد ،ولی از عمر من و تو در این دنیا
آنقدرها باقی نمانده كه نتیجۀ این اقدامات را كه گفتی به چشم خود
ببینیم.
حاكم باکمال اشتیاق به حضرت باب مینگریست و با هر كلمۀ ایشان،
روح جدیدی در او دمیده میشد .آن حضرت ادامه دادند:
ّ
ارادۀ حق بر این تعلق نگرفته كه با ثروت و قدرت امرش منتشر شود .او
نمیخواهد بهواسطۀ حاكمان و پادشاهان این دیانت ّ
قوت گیرد .ارادۀ
خداوند این است كه بهوسیلۀ بیچارگان و ضعیفان و خون شهدا ،امر
خود را مرتفع سازد .مطمئن باش كه خداوند تاج افتخار ابدی بر سرت
گذارد و بركات بیشمار بر تو نازل نماید .سه ماه و نه روز دیگر ،با ّ
عزت،
از این عالم به سرای باقی خواهی شتافت.
حاكم از این سخن ،بسیار مسرور و شادمان گشت و خود را برای انتقال
به جهان بعد حاضر و آماده ساخت .كارهای ناتمام خود را انجام داد و در
وص ّیتنامۀ خود ،تمام اموال و دارائی خود را به حضرت باب بخشید.
درست سه ماه و نه روز بعد ،حاكم اصفهان وفات یافت .چند روز بعد از
وفات حاكم ،پسر برادرش كه جانشین او بود ،بر وص ّیتنامه دست یافت
و آن را از بین برد .سپس به ّ
محمد شاه نامهای نگاشت و پرسید كه با
حضرت باب چه كند .شاه دستور داد ایشان را پنهانی به پایتخت بفرستد.
درواقع ،ن ّیت ّ
محمد شاه این بود كه با ایشان مالقات نماید .بنابراین
حضرت باب به همراهی مأمورین سواره ،بهسوی طهران حركت نمودند.
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در آن زمان ،وزیر اعظم ایران ،میرزا آقاس ی ،مردی خودخواه و نالیق بود.
او بسیار میترسید كه اگر حضرت باب به طهران وارد شوند و با ّ
محمد
شاه مالقات كنند ،مقام و موقع ّیت خود را از دست خواهد داد .ازاینجهت
شاه را وادار كرد كه دستورش را تغییر دهد و حضرت باب را به آذربایجان
بفرستد.
وقتی حضرت باب به تبریز ،مركز آذربایجان ،وارد شدند ،اهالی شهر برای
دیدن ایشان در خیابانها جمع شده بودند .اشتیاق مردمی كه شهرت آن
حضرت به گوششان رسیده بود ،برای دیدن ایشان به ّ
حدی بود كه حاكم
شهر دستور داد جارچی در شهر اعالم كند كه هركس به مالقات س ّید باب
برود ،اموالش مصادره و خودش زندانی خواهد شد .بااینوجود مردم
هنگام عبور ایشان درود و تكبیر میفرستادندّ .
حتی گروهی بعد از عبور آن
حضرت ،خاك زیر پایشان را میبوسیدند.
حضرت باب ّ
مدت كوتاهی در تبریز ماندند و بعد ایشان را به قلعۀ ماكو،
ّ
واقع در كوههای آذربایجان كه محلی دورافتاده است و در زمستانها
بسیار سرد میشود ،منتقل نمودند.
اتاقی كه ّ
محل اقامت آن حضرت در قلعه بود ،نه در داشت نه چراغ .بهجز
ایشان و دو نفر از دوستانشان ،فقط دو نگهبان در این قلعه ساكن بودند
که برای نگهبانی از قلعه چهار سگ در اختیار داشتند.
ّ
تسنن بودند .وزیر اعظم ّ
تصور میكرد كه با فرستادن
مردم این ناحیه اهل
حضرت باب به دورترین نقطۀ مملكت ،در میان مردمی با مذهبی متفاوت،
نفوذ ایشان كم میشود و بهتدریج ،امر ایشان فراموش میگردد .او
نمیدانست كه آتش امر خداوند روشن گشته و هیچ دست بشری نمیتواند
آن را خاموش نماید.
بهزودی عظمت مقام و لطف و ّ
محبت حضرت باب ،اهالی ماكو و مأمورین
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قلعه ا تحت تأثیر قرار داد .به یج از ّ
شدت رفتار و سختگیری مأمورین
تدر
ر
قلعه كاسته شد و درهای قلعه به روی تعداد زیادی از مؤمنین ،كه از
راههای دور برای زیارت ایشان میآمدند ،گشوده شد.
حضرت باب در ماكو كتاب بیان فارس ی را نازل فرمودند .این كتاب از
مهمترین آثار حضرت باب است و قوانین امر جدید و احكام خداوند در
این كتاب نازل شده است .حضرت باب در تمام فصلهای این كتاب،
پیروان خود را آمادۀ ظهور عظیمتری نمودهاند و به مؤمنین سفارش
كردهاند كه هرلحظه آمادۀ ظهور بعد باشند .حضرت باب ،مظهر ظهور
بعد را كه بسیار نزدیك بودَ " ،من یظهرههللا" نامیدند به معنای كس یكه
خداوند او را ظاهر مینماید .در حقیقت ،ظهور خویش را مقدمۀ آن ظهور
بسیار عظیمی ّ
معرفی نمودند كه قرار بود خیلی زود فرا رسد.
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فصل ششم :روزجدید فرا رسیده است
ّ
عالم بشری روزبهروز در حال ترقی و پیشرفت است .امر الهی نیز در حال
پیشرفت است .مظاهر ظهور خداوند همچون آینهای هستند كه ارادۀ او
را در این عالم بهتدریج ظاهر و نمایان میسازند .هر چه فهم پیروان مظهر
ظهور افزایش مییابد ،تعالیم و گفتار آسمانی مطابق با استعدادات جدید
ذهن بشری ،بهتدریج نازل میشود .اغلب مؤمنین جدید در ابتدا قادر به
درك و فهم عظمت ظهور تازه بهطور کامل نیستند و همچنان به اجرای
ّ
متوجه
احكام و قوانین شریعت قبل ادامه میدهند .فقط با مرور زمان
میشوند كه مظهر ظهور جدید بعض ی از قوانین قبل را تغییر داده است و
هدفش آن بوده است كه قوانین جدیدی برای مرحلۀ بعدی تكامل عالم
بشری وضع نماید.
یهودیانی که منتظر ظهور مسیح بودندّ ،
تصور میکردند که او برای ترویج
دیانت موس ی و احکام تورات ظهور خواهد کردّ .اما با ظهور مسیح بهتدریج
معلوم شد که آن حضرت شریعت جدیدی برای نوع انسان آورده است.
این وضع در مورد ظهور جدید نیز صدق میكند .مسلمانانی كه حضرت
باب در بین آنان ظاهر شدند ،گمان میكردند كه ّ
حتی یك حرف از تعالیم
حضرت ّ
محمد هرگز تغییر نمیپذیرد .بنابراین حضرت باب ،امر خود را
تدریجا آشكار ساختند .در ابتدا مقام ایشان بهعنوان حضرت موعود در
بین مردم واضحا آشكار نگردید .پیروان ّاولیه مأمور بودند كه به مردم
بشارت دهند كه "باب" ظهور موعود باز شده است .كمكم حضرت باب
بهعنوان موعود اسالم ّ
معرفی شدند ،ولی اكثریت مردم هنوز از حقیقت
مقام ایشان آگاه نبودند .در سالهای ّاولیه ظهور ،هیچ تغییری در قوانین
اسالم وارد نشد زیرا كوچكترین تغییر برای اکثر پیروان ایشان ،غیر قابل
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ّ
تصور بود .ولی اكنون وقت آن فرارسیده بود.
بعد از نزول كتاب بیان ،اجتماع بزرگی از پیروان حضرت باب در گوشۀ
دیگری از سرزمین ایران بر پا بود .خداوند اراده كرده بود تا با نزول
احكامش در كتاب بیان ،در ظاهر نیز برخی قوانین ظهور قبل را كه زمان آن
گذشته بود ،نسخ كند و بهاینترتیب جایگاه و عظمت مقام این ظهور را
بهعنوان یك دین جدید و مستقل ،ولی پیوسته به سلسله ادیان قبل،
آشكار سازد.
ْ
َب َدشت دهکدهای است ،در شمال نزدیكی شاهرود .اجتماع بدشت در ماه
تیر  ۱۲۲۷خورشیدی (جولی  )۱۸۴۸تشکیل شد .تعداد هشتادوچهار نفر
از مؤمنین حضرت باب كه از نفوس برجسته و عالیرتبه بودند در این
اجتماع حضور داشتند .برجستهترین شركتكنندگان این اجتماع میرزا
حسینعلی نوری (كه ازاینپس او را به نام حضرت بهاءهللا یاد خواهیم
نمود) جناب قدوس ،و جناب طاهره بودند.
اگرچه در بدایت به نظر نمیرسید كه حضرت بهاءهللا مقام و رتبهای در
بین اصحاب حضرت باب داشته باشندّ ،اما نقش ایشان در برگزاری آن
اجتماع ،سرنوشتساز بود .حضرت بهاءهللا هرروز لوحی نازل میفرمودند
تا در جمع یاران تالوت شود و به هر یك از اصحاب اسم تازهای عنایت
مینمودند .مانند لقب طاهره یعنی خالص و پاك برای ّ
قرةالعین و ق ّدوس
یعنی ّ
مقدس برای حاجی میرزا ّ
محمد علی بارفروش آخرین حرف ح ّی.
همچنین از آن تاریخ به بعد ،خود ایشان نیز به نام "بهاء" معروف شدند.
برای یاران َب َدشت ،بعدا توقیعی از قلم حضرت باب صادر شد و هر یك با
همان لقب كه حضرت بهاءهللا عنایت كرده بودند ،مورد خطاب قرار
گرفتند.
ّ
یك روز حضرت بهاءهللا به علت بیماری ،بستری شدند .یاران در محضر
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مبارك حضور یافتند .ناگهان حضرت طاهره كه جوهر عصمت و طهارت
بود ،بدون حجاب وارد مجلس شد .بعض ی از بابیان حاضر در جلسه
احساسكردند كه او باعث ننگ و شرمساری برای خود و دیانت جدید
است .جناب قدوس به نظر غضبناك میرسیدّ .اما جناب طاهره ابدا
َ
اعتنایی نداشت و با متانت و ف َرح ،یاران را مخاطب ساخت و اصحاب را
دعوت كرد كه قیود تقالید و عادات را بشكنند .باری ،بحث و گفتگو كه
درنتیجۀ این اقدام ،بین حضرت طاهره و جناب قدوس پیشآمده بود ،با
وساطت حضرت بهاءهللا برطرف شد .در حقیقت مخالفت جناب قدوس
با این اقدام ،تدبیری بود حكیمانه تا یاران ضعیف ،تاب ّ
تحمل این واقعۀ
عظیم و جدید را بهتدریج پیدا كنند.
هرچندّ ،
متأسفانه تعداد معدودی از پیروان حضرت باب در بدشت در این
جریان ،از امر جدید دوری نمودند ،ولی اكثریت ثابت و مستقیم ماندند و
شور و انجذابی جدید یافتند .حضرت بهاءهللا ،این فرصت را غنیمت
شمردند و طلوع یوم ظهور جدید را جشن گرفتند.
شجاعت و شهامت جناب طاهره در آن روز ،بهمنزلۀ دمیدن در صور – از
نشانههای روز قیامت ،نازله در قرآن – بود كه با آن ،دین قدیم نسخ گردید
و احكام و قواعد جدید تأسیس گشت.
ّ
اجتماع بدشت ،نقطۀ تحولی برای مرحلهای پرآشوب و اغتشاش در
پیشرفت دیانت بابی به شمار میآید .بهزودی آ ار و شكنجۀ مؤمنین ّ
شدت
ز
ّ
یافت و بسیاری به شهادت رسیدند .گویی اجتماع بدشت محل وداع بود
كه ازآنجا اصحاب خارج شدند و اعمال قهرمانانهای از خود ظاهر نمودند
تا در عالم بعد دوباره به دورهم جمع گردند.
پس از خاتمۀ اجتماع بدشت ،پیروان حضرت باب بهطرف مازندران
ّ
حركت نمودند .در بین راه در یكی از دهات برای استراحت توقف نمودند،
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ّاما مورد هجوم برخی از ساكنین آنجا قرار گرفتند و مجبور به ترك ّ
محل
شدند و هر یك به طرفی پراكنده گشتند .حضرت بهاءهللا به سفر خود
بهطرف نور ادامه دادند.
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فصل هفتم :شهادت
خبر محبوبیت حضرت باب در بین مردم ماكو ،به گوش حاجی میرزا آقاس ی
صدراعظم رسیده بود .او كه گمان مینمود با تبعید آن حضرت به ماکو به
ّ
كلی شعلۀ امر الهی خاموش شده است ،اینك میدید كه این شعله
بهسرعت تمام نقاط مملكت را فرامیگیرد .او دوباره دستور داد ایشان را
به قلعۀ چهریق منتقل نمایندّ .اما این تبعید نیز كارساز نیفتاد .اهالی
خانههای مجاور و مأموران قلعه ،مجذوب شخص ّیت حضرت باب گشتند
و ّ
حتی بعض ی از علمای معروف و سرشناس منطقه ،امر مبارك را قبول
نمودند.
ّ
اگر كوچكترین اتفاقی در هر گوشۀ مملكت میافتاد ،صدراعظم بهوسیلۀ
ّ
جاسوسان و مأموران خبرچین خود مطلع میشد ،تا چه رسد به امری كه
به خاطر آن در این ّ
مدت کوتاه تعدادی از بزرگان دین از مقام و موقع ّیت
خود دستشسته و به تابع ّیت مظهر ظهور جدید درآمده بودند .از آن
گذشته ،حضرت باب از ابتدای ظهورشان چندین توقیع و لوح – به وحی
الهی– به نام شاه و صدراعظم نازل فرموده و برایشان فرستاده بودند.
لحن خداوند در این نامهها كه از قلم "مظهر مقدس" خود نازل فرموده
بودند ،به ّ
حدی مهیمن و بااقتدار و عظمت بود كه صدراعظم وقتی این
ْ
نامهها را میخواند به لرزه میافتاد و عزم او برای نابودی حضرت باب
استوارتر میشد.
حاجی میرزا آقاس ی بالخره تصمیم گرفت كه مجلس ی تشكیل دهد تا
پیشوایان دینی ،حضرت باب را محاكمه نمایند و بهترین راه را برای از بین
بردن نفوذ ایشان برگزینند.
ایشان را به تبریز آوردند و مجلس محاكمهای تشكیل شد .رؤسای دین و
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مأمورین حكومت سعی كردند كه به آن حضرت توهین نمایند و از مقام
ایشان بكاهندّ ،اما نتوانستند .عظمت شأن و اقتدار حضرت باب ،كه
شایستۀ َ"مظهر ّ
مقدس" الهی است ،بر همگان غلبه نمود .ایشان در پاسخ
سؤال آنان كه شما چه ادعایی دارید؟ سه مرتبه فرمودند:
من همان قائم موعودی هستم كه هزار سال است منتظر ظهور او هستید
و چون نام او را میشنوید از جای خود برمیخیزید و دعا میكنید زودتر
ظاهر شود .بهراستی میگویم كه بر شرق و غرب اطاعت من واجب است.
این بیانات لرزه بر افکار حاضرین انداخت .دیگر جای سخن گفتن نبود.
مجلس تمام شد ،بدون اینكه مقصود صدراعظم برآورده شود .در عوض
در این تاریخ و این مجلس برای ّاولین بار بعد از چهار سال ،از زمان اظهار
ّ
امر به مالحسین در شیراز ،آن حضرت زمان را مناسب دیدند تا مقام خود
را علنا در حضور ولیعهد و در بین علما و مردم اظهار نمایند .چند روز بعد
حضرت باب را به چهریق برگرداندند.
ّ
محبوبیت حضرت باب افزوده میشد و تعداد
روزبهروز بر شهرت و
پیروانشان بهسرعت زیاد میگشت .صدها تن از علمای حقیقی و پاکدل
اسالم که به حقانیت ایشان پی برده بودند برای خدمت و نصرت امر او
قیام نموده و برخی نیز به شهادت رسیده بودند .نمونۀ بارزی از آنان ّ
سید
یحیی دارابی بود که از دانشمندان زمان بود و از طرف پادشاه مأمور به
تحقیق در مورد امر حضرت باب شد و پس از سه جلسه مالقات با آن
حضرت چنان ایمان آورد که درنهایت ،جان خود که عزیزترین چیز در
نزدش بود را درراه عشق محبوب باخت .در میان سایر علما و فضال و عرفا
و دانشمندان و فقهایی که فایز به ایمان شدند میتوان به این نفوس اشاره
ّ
کردّ :مال حسین بشروئیّ ،مال ّ
محمد علی زنجانی ،مال علی برغانی ،جناب
محمد روضهخوان یزدی ،جناب ّ
شیخ حسن زنوزی ،جناب میرزا ّ
سید
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ّ
ابراهیم خلیل تبریزی ،جناب مال جعفر قزوینی ،جناب شیخ سلطان
کربالیی که اکثرا از دانشمندان مشهور زمان خویش بودند .همچنین نفوس
ّ
دیگری همچون جناب مال احمد حصاری که دارای مقام اجتهاد بود ،جناب
حاج ّمال باقر اردکانی که امام جماعت در اردکان بود و جناب حاج ّ
سید
جواد اصفهانی که از مردان فاضل و از خاندان علماء مشهور اصفهان بود
نیز به پیروان آئین جدید پیوستند .زیادشدن تعداد این علما که با انصاف
به جستجوی حقیقت پرداخته و درنهایت پس از ایمان جان و مال خود را
در طبق اخالص نهادند ،سبب شد که اکثریت علما و رؤسای دین که زمام
ناس در دست ایشان بود به کمال ّ
تعصب ،به خاطر حسد و نیز به خاطر
ّ
موقعیت خود مخالفت خود را با امر جدید بیشتر کنند.
حفظ مقام و
میرزا آقاس ی صدراعظم فكر كرد كه دیگر هیچ راهی باقی نمانده است .در
طول این سالها هر چه كوشید این آتش افروخته را خاموش نماید بیشتر
شعلهور شد .باوجود مخالفتهای اکثریت علمای عصر در آن سرزمین
اكنون بسیاری از مسلمانان شیفتۀ حضرت باب بودند .او در بنبست
عجیبی گیرکرده بود .نمیدانست اگر دستش به خون س ّید آلوده شود ،چه
خواهد شد .جنبش عظیمی بنیان عقاید و افكار مردم را به لرزه درآورده
بود.
ّ
او نمیتوانست این نکتۀ مهم را بفهمد كه ظهور "مظاهر مقدسۀ" الهی با
جنبشهای اجتماعی بشری تفاوت دارد .اگرچه َ"م َ
ظهر ظهور" میتواند
دگرگونیهای عظیمی را در جامعه و افكار ایجاد كند ،ولی هرگز با
قدرتهای ّ
مادی قابلمقایسه نیست.
او میدانست كه تا حضرت باب در این عالم باشد ،غیرممكن است كه از
نفوذ و انتشار امرشان جلوگیری شود .ازاینرو بارها به اعدام آن حضرت
فكر كرده بود .ولی چه كس ی ضمانت میكرد كه بعدازآن ،همهچیز تمام
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شود؟
خیلی زود ،افكار دیگری ذهن صدراعظم را به خود مشغول كرد .با مرگ
ّ
محمد شاه ،او ابتدا مقام و سپس همهچیز خود را از دست داد و آنهمه
ّ
عزت و ثروت و اقتدار به خواری و ذلت و بیماری تبدیل شد .كس ی كه زمانی
بهتنهایی بر سرزمین ایران فرمانروایی میكرد ،اكنون آنچنان مورد نفرت
مردم شده بود كه به جان ،امان نداشت .به هر روستایی رفت بیرونش
كردند تا عاقبت به اماكن مذهبی پناهنده شد و آخر از ایران تبعید گشت.
یك سال بعد درنهایت ذلت ،در كربال درگذشت.
كس ی نمیداند كه او در این ّ
مدت دربهدری ،آیا این بیانات حضرت باب را
به یاد می َآو ْرد كه به او فرموده بودند :به ّ
عزت خود شاد و دلخوش مباش
زیرا كه در پس این سرور و ّ
عزت ،ذلت و عذاب شدید نهفته است.
پس از ّ
محمد شاه ،ناصرالدینشاه در سال  ۱۲۲۷خورشیدی (۱۸۴۸
میالدی) بر تخت نشست .او كه از كودكی در غفلت و غرور پرورشیافته و
اكنون در ابتدای جوانی و خامی تاج شاهی بر سر نهاده بود ،همۀ امور را
به دست وزیر اعظم سپرد.
وزیر جدید ،میرزا تقیخان امیركبیر ،بالخره دستور اعدام حضرت باب را
صادر نمود .ایشان را همراه با کاتب وحی مجددا به تبریز آوردند و در نزدیكی
محوطۀ سربازخانه محبوس نمودند.
درست هنگامیکه حضرت باب را بهطرف ّ
محل حبس میبردند ،جوانی
دواندوان خود را از لبالی جمع ّیت انبوه به ایشان رسانید و بهپای آن
حضرت افتاد و التماس كرد كه مرا از خود جدا مفرمایید و اجازه بدهید
كه همراه شما باشم .حضرت باب به او فرمودند :برخیز؛ تو با ما هستی ،تا
َ
فردا چه مق ّدر شود .آن جوان را فورا دستگیر نمودند و به همراه دو نفر
دیگر از همراهان در همان حجرهای كه حضرت باب و كاتب ایشان زندانی
30

بودند ،حبس نمودند .این جوان بعدها به نام انیس مشهور شد.
انیس ،هنگامیکه حضرت باب در تبریز تشریف داشتند ،از خود آن
حضرت دربارۀ امر جدید شنیده و تصمیم گرفته بود كه به دنبال هیكل
مبارك به چهریق برود .شعلۀ عشق الهی چنان در قلب انیس مشتعل و
فروزان شد كه تنها آرزویش قربانی شدن درراه امر جدید بودّ .اما ناپدری
او كه از رفتار غریب پسر در اضطراب بود ،او را در منزل محبوس نمود و
تحت مراقبت شدید قرار داد.
انیس هفتهها را به راز و نیاز و دعا و مناجات سپری نمود و همواره از درگاه
خدا مسئلت مینمود تا فرصتی فراهم گردد و او به حضور محبوبش برسد.
روزی درحالیکه غرق در دعا و راز و نیاز بود ،رؤیای فوقالعادهای مشاهده
نمود .او حضرت باب را در مقابل دیدگان خویش دید؛ حضرت باب به او
فرمودند :خوشحال باش؛ ساعت موعود نزدیك است .بهزودی در همین
شهر تبریز در مقابل مردم شهر مرا مصلوب خواهند ساخت و هدف
گلولههای دشمنان خداوند خواهم شد .جز تو كس ی را در این موهبت با
خودم شریك نخواهم ساخت .مژده باد كه تو آن روز با من جام شهادت
خواهی نوشید.
انیس ازآنپس ،صبورانه منتظر رسیدن روز موعود بود .هنگامیکه بتواند
به وصال محبوب خود رسد...
و اینك او به آرزوی قلبی خود رسیده بود.
آن شب ،سروری در چهرۀ حضرت باب آشكار بود .درنهایت بهجت و شادی
با انیس ،کاتب و دو نفر دیگر از پیروان مخلص كه محبوس بودند ،سخن
ّ
میگفتند .ازجمله فرمودند :شكی نیست كه فردا مرا به قتل خواهند
رساند .اگر به دست شماها باشد بهتر است و گواراتر .یكی از شماها
برخیزید و به حیات من خاتمه دهید.
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هیچکس نمیتوانست ّ
تصور كند كه با دست خود حیات چنان ذات
ّ
مقدس ی را خاتمه دهد .همگی ساكت ماندند و اشك از چشمانشان جاری
شد .ناگهان جناب انیس از جای خود برخاست و درحالیکه شال خود را از
كمر باز میكرد گفت كه به هر نحو كه بفرمایند اوامر مبارك را اطاعت
مینماید .او شال كمر را در دست داشت تا اگر محبوبش اراده كند ،با
همان ،ایشان را به خواستهشان برساند .آن سه نفر گریان به انیس
مینگریستند .حضرت باب فرمودند :همین جوان كه برخاست تا تقاضای
َ
مرا به انجام رساند ،فردا با من شهید خواهد شد .من او را برگزیدم تا در
وصول این تاج افتخار با من سهیم گردد.
صبح روز بعد ۱۸تیرماه۹( ۱۲۲۹جولی )۱۸۵۰حضرت باب با كاتب خویش
مشغول بیانات بودند كه ناگهان مأموری آمد و مكاملۀ ایشان را قطع نمود.
به او فرمودند :تا من این صحبتها را که با او میداشتم تمام نكنم ،اگر
جمیع عالم با تیر و شمشیر بر من حمله نمایند ،مویی از سر من كم
نخواهد شد .مأمور که اهم ّیت بیان مبارك را درك ننمود ،جوابی نداد و
ایشان را با خود همراه نمود.
حضرت باب را ازآنجا به منازل مجتهدین بزرگ شهر تبریز بردند .آنها بدون
لحظهای تردید ،حكم قتل آن حضرت را امضا نمودند.
در همان صبح ،حضرت باب را به محوطۀ سربازخانه كه حدود ده هزار
نفر در آنجا جمع شده بودند تا شاهد اعدام آن فرستادۀ خداوند باشند،
بردند و ایشان را به دست سامخان ارمنی فرماندۀ فوج سربازان سپردند تا
حكم اعدام را اجرا نمایدّ .اما سامخان كه تحت تأثیر رفتار حضرت باب
قرارگرفته بود ،در كمال ادب خدمت ایشان عرض نمود :من مسیحی
هستم و عداوتی با شما ندارم .شما ا به خدا ،اگر ّ
حقی در نزد شما هست،
ر
كاری بكنید كه دست من به خون شما رنگین نشود.
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ّ
حضرت باب فرمودند :تو به آنچه مأموری ،مشغول باش .اگر نیـت تو
خالص است ،حق تو را از این ورطه نجات خواهد داد.
سام خان به سربازان خود دستور داد تا میخهای آهنی بر دیوار كوبیدند و
دو ریسمان به آن میخها بستند كه با یكی حضرت باب را و با دیگری جناب
انیس را بیاویزند .سپس سربازان در سه صف ایستادند .در هر صف
دویست و پنجاه نفر .هر سه صف یكی بعد از دیگری شلیك كردند.
بعدازاینکه دود هفتصدوپنجاه گلوله فرونشست ،جمع ّیت صحنهای را
دیدند كه بهسختی میتوانستند باور نمایند .جناب انیس ایستاده،
درحالیکه اثری از زخم و گلوله در بدنش نبود و حضرت باب غائب و ازنظر
پنهان بودند .گلولهها فقط طنابها را پاره كرده بود!
همهمه در جمع ّیت افتاد .هر كس سخنی میگفت و تعبیری مینمود.
مأموران شروع به جستجو نمودند و عاقبت ایشان را در حجرهای كه قبال
محبوس بودند ،یافتند .آن حضرت در كمال آرامش نشسته بودند و آخرین
وصایای خود را با كاتب آثار خویش بیان مینمودند .فرمودند :من صحبت
خود را تمام كردم .حال هر چه میخواهید بكنید كه به مقصود خواهید
رسید.
مأموری كه ّاول بار برای بردن ایشان آمده بود ،آن سخن را به یاد آورد كه:
تا من این صحبتها را كه با او میداشتم تمام نكنم ،اگر جمیع عالم با تیر
و شمشیر بر من حمله نمایند ،مویی از سر من كم نخواهد شد.
او دیگر نمیتوانست بماند و شریك این عمل ننگین باشد .بر پای ایشان
افتاد و طلب بخشش نمود و از آن لحظه برای همیشه از شغل خود دست
كشید.
سامخان نیز از دیدن این واقعه متح ّیر گردید و اجازه نداد سربازان او
مجددا شلیك نمایند .آنها را برداشت و از محوطه بیرون رفت .لذا فوج
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دیگری داوطلب این كار شد و بار دیگر حضرت باب و جناب انیس را در
محوطه بیاویختند.
در حینی كه سربازان جدید ،خود را برای شلیك آماده مینمودند ،حضرت
باب رو به جمع ّیت نمودند و آخرین كلمات خود را بیان فرمودند:
ای مردم؛ اگر مرا میشناختید ،مثل این جوان كه مقامش بسیار والتر از
شماست ،در این راه قربان میشدید .روزی خواهد آمد كه مرا بشناسید،
ولكن در آن روز من در میان شما نخواهم بود.
آفتاب تیرماه به وسط آسمان رسیده بود .همان لحظه صدای اذان از
گلدسته مسجد بلند شد ...و سربازان شلیك نمودند....
این بار تیرها به هدف خورد و بدنهای ّ
مطهر حضرت باب و انیس را به
یكدیگر ّ
متصل نمود چنانكه دو هیكل یكی شد ولی صورت آن دو آسیبی
ندید.
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فصل هشتمُ :بحران جدید
با شهادت حضرت باب ،اصحاب ستمدیده و پریشان كه تا آنوقت شاهد
مرگ فجیع تعداد کثیری از یاران خود بودند ،محبوب قلب خود را نیز از
دست دادند.
پس از ّ
مدت كوتاهی ،امیركبیر كه حكم اعدام حضرت باب را صادر كرده
بود ،بهفرمان ناصرالدینشاه كشته شد و صدراعظم جدید ،میرزا
آقاخان نوری ،به وزارت رسید.
ّ
اصحاب حضرت باب ،بااینکه در فكر خود شاه را مقصر اصلی در قتل
رهبر خود میدانستند و در اندوهي بيپايان و نوميدي شديد به سر
ّ
ميبردند ،در همه احوال ،خیرخواه حكومت و ملت بودند و بهموجب
هدايت و راهنمایی مستمر حضرت بهاءهللا كه حال نزد همگان بهعنوان
رهبر بهائيان معروف بودند ميکوشیدند تا نیروی خود را وقف تبلیغ و
انتشار امر جدید با اعمال نیك و دلیل و برهان نمایندّ .اما آتش حسرت و
اندوهى كه در دلهاى برخى از آن جگرسوختگان شعله ميكشيد زمام ّ
تعقل
و ّ
تدبر از تنی چند از آنان ربود .دو نفر از آنان با دستيارى شخص ی ديگر
كامال خودسرانه و با بىفكرى و سبكسرى آشكار ،دست به عمل
انتقامجويانه و کودکانهای زدند كه صدورش از انسان هوشمند در عقل
نمیگنجد مگـر آنكه از ّ
شدت حزن و نوميدى مختلالفكر شده باشد .عملى
چنان احمقانه و زشت که تا ابد صفحات تاریخ امر بابی را كه به پاكی و
ازخودگذشتگی و اعمال قهرمانانه آراسته و ّ
مزین است ،مانند نقطهای
ّ
سیاه ،لكهدار نمود.
 ۲۵مرداد۱۲۳۱خورشیدی (۱۵آگست )۱۸۵۲یك روز گرم تابستانی بود.
ناصر ّ
الدین شاه از منزل ییالقی خود در شمیران كه نزدیك طهران است،
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برای برنامۀ اسبسواری صبحگاهی بیرون رفته بود و نگهبانان وی چند
قدمی از پیش میرفتند .همهجا آرام و همهچیز بر وفق مراد اعلیحضرت
بود .ناگهان درنهایت ّ
تعجب جوانی را دیدند كه مانند آنكه بخواهد
عرضحالی تقدیم شاه نماید ،در كنار جاده منتظر ایستاده بود .تا نگهبانان
به خود آمدند ،جوان با تپانچۀ ساچمهای به شاه شلیک كرد ولی تیرش
فقط بازوی شاه را خراش داد .آنگاه سعی كرد تا او را از اسب پائین بكشد
و با خنجر به قتل برساند .پیش از آنكه بتواند كاری كند ،به دست
محافظین شاه كشته شد .جوان دیگری از مخفیگاه بیرون دوید و با تپانچۀ
ّ
خود بهطرف شاه تیراندازی نمودّ .اما او نیز موفق به انجام مقصود نشد.
شاه جوان زخمی و غضبناك ،دستور نابودی عامالن را صادر نمود .در اثر
این واقعه آشوبی به پا شد .دشمنان فرصت را غنیمت دانستند و مردم
ّ
متقلدی که از حقیقت امر بیخبر بودند و چشم و گوش بسته پیرو
مجتهدین زمان بودند را بر اعمال ظاملانه بر ض ّد بابیان تحریك نمودند.
جسد جوانی را كه ابتدا به شاه حمله نمود و فورا كشته شد ،به دم قاطر
بسته و تا طهران به روی زمین كشیدند و در آنجا جسد را دو شقه نموده
و بر دروازهها آویختند .همدست او كه حاضر نشد زیر شكنجههای
بیرحمانه لب باز كند و دوستان خود را ّ
معرفی نماید ،سرب گداخته در
حلقش ریختند و همدست ّ
سوم را برهنه نمودند و او را شمعآجین کردند و
در كوچه و بازار گرداندند ،درحالیکه جمع ّیت با هیاهو و دشنام و اهانت
به او حمله مینمودند.
وقایعی كه بعدازاین حادثه به وقوع پیوست بهآسانی قابلشرح و وصف
ّ
ّ
موقعیت استفاده کرده ،مردم بیاطالع را برعلیه
نیست .حكومت و علما از
پیروان حضرت باب تحریک نموده ،بر قلعوقمع بابیان قیام نمودند.
دروازههای شهر را بستند بهنحویکه هیچکس بدون سؤال و جواب اجازۀ
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خروج از شهر را نداشت .خانه به خانه به دنبال بابیان گشتند ،آنان را
دستگیر نمودند و به نحوی فجیع و ظاملانه ّ
عدۀ کثیری از آنها را به قتل
رساندند.
روزی كه سوءقصد به شاه صورت گرفت ،حضرت بهاءهللا مهمان برادر
صدراعظم ،در قریهای نزدیك طهران بودند .اخبار این واقعه خیلی زود به
گوش ایشان رسید .مادر شاه ،حضرت بهاءهللا را ّ
محرك اصلی سوءقصد
به پسرش میدانست و دستگیری ایشان را خواستار بود .آشنایان به
ّ
حضرت بهاءهللا توصیه كردند كه ّ
مدتی در محلی مخفی به سر برند تا این
هیاهو و غوغا تسكین یابدّ .اما حضرت بهاءهللا پیشنهاد آنان را قبول
نفرمودند و روز دیگر سواره به سمت اردوی شاه حركت نمودند.
ّ
متعجب شدند .برای آنان
شاه و رؤسای دربار از شنیدن این خبر بهشدت
بسیار عجیب بود كه شخص ّ
متهم به اینگونه تهمت بزرگی جرئت كرده
خود را در معرض انظار قرار دهد .شاه دستور داد تا ایشان را دستگیر
نمایند .كوشش بعض ی از دوستان كه میخواستند پناهی برای آن حضرت
در منزل صدراعظم پیدا كنند ،بینتیجه ماند.
حضرت بهاءهللا را در شمیران – كه در س ی كیلومتری پایتخت قرار دارد –
دستگیر نمودند و به زنجیر كشیدند .سپس ایشان را با سر و پای برهنه،
بهطرف طهران بردند .در بین اه از ّ
شدت حرارت آفتاب تابستان زحمت
ر
بسیار به وجود مبارك رسید.
در آفتاب داغ تابستانی که سنگفرش خیابان را گداخته بود ،وزیرزادۀ
جوانی كه شاید هیچگاه بدون كفش راه نرفته حال با پایبرهنه و با دستان
بسته ،و درحالیکه با جمعی سرباز احاطهشده و جمع ّیتی كه ایشان را
دشمن شاه میشمردند و در طول راه به دشنام و لعن و صدمه به آن
حضرت میپرداختند مسیر طولنی س ی كیلومتری را پیمودندّ .
تصور وقایع
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آن روز شاید ّ
شمهای از مصیبت وارده بر حضرت بهاءهللا را در نظر ما
جلوهگر سازد.
سیاهچال نام زندانی بود كه حضرت بهاءهللا را در آن روز مصیبتبار در آن
حبس نمودند .این زندان ،در قدیم ،خزینۀ یك حمام بود كه به زندان
تبدیل شد و دخمهای سرد و تنگ و تاریك و مرطوب بود كه در آن بدترین
مجرمان را محبوس مینمودند.
صد و پنجاه نفر از دزدان و سارقین و قاتلین در آن زندانی بودند .كف زمین
با خاک و كثافت پوشیده شده و مملو از حشرات موذیه بود .بیشتر
زندانیان لباس یا روانداز كافی نداشتند .بوی ّ
تعفن آن محل خارج از ح ّد
ّ
تصور بود.
در تحت چنین شرایط سخت و ظاملانهای ،حضرت بهاءهللا و تعدادی از
بابیان به دستور شاه زندانی شدند .پاهای ایشان در كند (چوب سنگین
سوراخداری كه پاهای زندانی را در آن میگذاشتند و قفل میكردند) بود و
زنجیر سنگینی بر گردن مبارك گذاشته شده بود.
در سه روز و سه شب ّاول به آنان آبونانی داده نشد .خانوادۀ ایشان غذا
ته ّیه نمودند و از مأمورین خواستند كه به حضور مبارك ببرند .هرچند در
ابتدا همراهی نمینمودند ،ولی بالخره قبول كردندّ .اما كس ی مطمئن نبود
كه آیا غذا به ایشان میرسد یا نه ،و یا اصال ایشان قبول میفرمودند كه
غذا میل نمایند ،درحالیکه سایر زندانیان گرسنه بودند؟
حضرت بهاءهللا وضع هولناك خود و دوستان را در سیاهچال چنین
توصیف فرمودهاند:
نفوس ی كه در آن سال در آن سامان به شهادت رسیدند با من در سیاهچال
محبوس بودند .هوای آن زندان بیاندازه ّ
متعفن و سنگین و زمینش مرطوب
و كثیف و مملو از حشرات موذیه و فضایش تاریك و نور آفتاب را
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بههیچوجه در آن راهی نبود .جمیع ما را در یك محل محبوس نمودند .پای
ما در زنجیر و گردن ما در اغالل بود .ما در دو صف رو به روی هم نشسته
بودیم .نزدیك طلوع فجر ،در هر شب ذكری به آنها میگفتیم كه به صدای
َ
بلند میخواندند .صف ّاول میگفتند قل هللا یكفي من ك ّل ش يء صف دیگر
َ
َ ّ
جواب میدادند و َعلی هللا فلی َت َوكل امل َت َوكلون و تا اوایل صبح این ذكر ادامه
داشت...
هرروز ّ
فراشان میآمدند و یكی دو تن از اصحاب را به اسمورسم صدا زده،
به میدان شهادت میخواندند .چون زنجیر از گردنشان برمیداشتند ،با
ْ
ملكوت
نهایت فرح نزد ما میآمدند .ما آنها را به نعمای الهی در عوالم
َ َ
ستبشر میساختیم .آنها با سایر اصحاب به ترتیب معانقه و وداع نموده،
م
به میدان فدا میشتافتندّ .
فراشان شرح جانبازی هر یك را برای ما نقل
میكردند .همه مسرور بودند و زبان به شكرانه میگشودند .مصائب زندان
هیچیک را از روحان ّیت بازنمیداشت.
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ّ
فصل نهم :تولد یك دیانت
پیروان ادیان میدانند که امر الهی پیوسته در حال پیشرفت است و هیچ
قدرتی بر روی زمین نمیتواند مانع آن گردد.
حضرت باب به شهادت رسیدند ،هزاران تن از پیروان ایشان به نحوی
فجیع و ظاملانه به قتل رسیده و برجستهترین مؤمنین شهید شدند .تنها
امیددهندۀ بازماندگان ،در دخمهای تنگ و تاریك محبوس بود و امر الهی
میرفت تا برای همیشه به بوتۀ فراموش ی سپرده شود.
درست در همین احوال و در تاریكی سیاهچال ،خداوند حضرت بهاءهللا را
به مقامی عظیم آگاه نمود .ایشان درحالیکه در ظلمت و تاریكی به سر
میبردند ،هوای آلوده استنشاق میكردند و در كند و گردنشان زیر زنجیر
سنگین خمشده بودّ ،اولین آثار نزول وحی الهی را در روح مبارك خویش
دریافت فرمودند.
در تحت این شرایط هولناك" ،روح اعظم الهی" خود را بر ایشان آشكار
ساخت و به ایشان فرمان داد كه به پا خیزند و كلمۀ الهی را بر عاملیان
ظاهر سازند.
بعدها حضرت بهاءهللا دربارۀ این واقعه فرمودند :احساس میشد چیزی از
جهت بالی سر به سینه میریخت ،مانند رودخانۀ عظیمی که از قلۀ کوه
بسیار بلندی بر زمین فروریزد.
و حوریۀ الهی را مشاهده فرمودند درحالیکه بین زمین و آسمان ایستاده
بود و با ظاهر و باطن ایشان سخن میگفت .آن حوریۀ الهی آن حضرت را
َ
محبوب عاملیان و مظهر قدرت الهی و جمال خداوند میخواند و ایشان را
َ
مبدأ خلق هستی میداند .همچنین خداوند در سیاهچال به ایشان وعدۀ
نصرت و یاری میدهد و میخواهد تا بر امر بدیع قیام نمایند .شرح این
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ماجرای شگفتانگیز در الواح حضرت بهاءهللا بیان شده است.
بهاینترتیب از پس تاریكی سیاهچال ،خورشید حقیقت طلوع نمود و وعدۀ
ّ
حضرت باب در كتاب بیان ّ
تحقق یافت و امر بهایی متولد شد.
حضرت بهاءهللا برای اظهار امر خود ،منتظر زمان مع ّینی در آینده شدند
كه خداوند ّ
مقرر فرموده بود.
وقتیکه حضرت بهاءهللا در سیاهچال و زیر زنجیر بودند ،علمای سوء و
دشمنان سعی بسیار نمودند تا حكم قتل ایشان را از شاه بگیرندّ .اما لزم
بود اثبات نمایند كه ایشان در توطئۀ قتل شاه دست داشتهاند .هر چه
دشمنان بیشتر كوشش مینمودند تا دلیلی برعلیه ایشان پیدا كنند،
بیگناهی ایشان بیشتر واضح و آشكار میشد .دشمنان ظالم چون
نتوانستند دلیلی علیه ایشان بیابند ،تصمیم گرفتند كه غذای ایشان را
مسموم كنندَ .س ّم چنان قوی بود كه اثرات ّاولیه آن فورا ظاهر شد و
ایشان بالفاصله دست از خوردن برداشتند.
بالخره شاه و صدراعظم ،میرزا آقاخان نوری ،چارهای جز آزاد كردن
حضرت بهاءهللا نیافتند ولی آزادی را مشروط به آن نمودند كه آن حضرت
ایران را ترك نمایند.
اكنون حضرت بهاءهللا بعد از چهار ماه زندان سخت ،مریض و خسته
بودند .شرایط غیرقابل ّ
تحمل زندان ،ایشان را ضعیف و رنجور نموده بود
بهطوریکه در بستر بیماری ،تحت مراقبت قرار گرفتند .حلقههای زنجیر
زخمهای عمیقی بر گردن آن حضرت ایجاد نموده بود كه هرچند این
زخمها با مرور زمان شفا یافت ولی اثرات آن تا آخر حیات باقی ماند.
با همۀ این مشكالت ،فقط یك ماه فرصت داشتند تا خود را برای سفری
سخت آماده نمایند .به حضرت بهاءهللا این اختیار را داده بودند كه ّ
محل
تبعید خویش را انتخاب نمایند .ایشان بغداد را انتخاب فرمودند.
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این سفر از ۲۲دیماه ۱۲۳۱تا ۱۹فروردین ۱۲۳۲خورشیدی (۱۲ژانویه تا
۸آپریل )۱۸۵۳به طول انجامید .در بحبوحۀ سرمای زمستان ،حضرت
بهاءهللا و خانواده مجبور بودند از راه غرب ایران كه سرمای آن بسیار
شدید است ،سفر نمایند .آذوقهای كه برای این سفر تدارك دیده شده
بود كافی نبود و ایشان ناچار بودند به مقدار كمی غذا قناعت نمایندّ .اما
حافظ این گروه كوچك از مسافرین ،خداوند قادر و توانا بود كه با
تأییدات خود ،آنها را بهسالمت به بغداد رسانید.
بهاینترتیب ایران خود را برای همیشه از موهبت حضور حضرت بهاءهللا
محروم ساخت و ایشان را مجبور نمود كه مملكت را ترك نمایند و هرگز
به موطن اصلی خویش بازنگردند.
یكی از ّ
مورخین برجستۀ دیانت بهائی دربارۀ تبعید حضرت بهاءهللا از ایران
مینویسد:
با نزدیك شدن حضرت بهاءهللا به مرز مملكت ،دورهای از تاریخ نیز به
انتهای خود نزدیك میشد .آیا مردم ایران بر اهم ّیت آنچه كه از دست
میدادند آگاهی داشتند؟ مردمی كه تحت تأثیر علمای سوء ،مستغرق در
ّ
گرداب جهالت و غوطهور در دریای تزویر و ریا بودند ،مردمی كه مرتب
درس ّ
تعصب میدیدند و غفلت چشمانشان را كور كرده بود ،مردمی که
زمام اختیار خود را به دست گروهی منفعتطلب و سودجو سپرده و با
خدعه و نیرنگ آنان اغفال شده بودند ،نصیبی از دیدن و فهمیدن
نداشتند .به این صورت منجی عالم از میان آنان رفت .كس ی كه زمانی مورد
عالقه و احترام همهکس از غنی و فقیر ،عالی و دانی ،شاهزاده و رعیت بود،
اكنون مورد طرد و جفای كسانی واقعشده بود كه همواره از بذل و
بخشش ،عدالت ،اعانت و ّ
محبت او بهره برده بودند .ایران وجود ظاهری
َ
حضرت بهاءهللا را از دست داد ،ولی آیا هرگز اثرات روحانی ظهور آن َمطلع
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نور بر این كشور و یا بر دیگر نقاط عالم منقطع خواهد شد؟
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فصل دهم :سفری بدون بازگشت
سرزمین فعلی عراق در آن روزگار بخش ی از قلمرو امپراتوری بزرگ عثمانی
ّ
بود .حضرت بهاءهللا در یكی از محلههای قدیم بغداد ،خانهای اجاره
نمودند .در ماههای بعدی ورود آن حضرت ،بر تعداد بابیانی كه به بغداد
میآمدند افزوده شد .متأ ّسفانه بسیاری از آنان مضطرب و پریشان بودند
و بعض یها اعمالی مرتكب میشدند كه شایستۀ پیروان حضرت باب نبود.
حضرت بهاءهللا از همان ابتدای ورود به بغداد شروع به اصالح اخالق و
رفتار بابیانی نمودند که اصل تعالیم حضرت باب را فراموش کرده بودند.
آن حضرت همۀ تازهواردین را با عشق و ّ
محبت بیاندازه ،قبول میفرمودند
و به آنها كمك میكردند تا قلب خود را پاك نموده ،روح تازه بیابند .این
هدایات و دستورات و یادآوریهای حضرت بهاءهللا به اصل مقصد
حضرت باب و تالش ایشان برای آمادگی روحانی همگان برای ظهور بعدی
بود که کمکم جانی تازه به بابیان پژمرده داد .در اثر نفوذ آن حضرت،
جامعۀ بابی شروع به تغییر نمود و ّ
مجددا امیدوار گشت .در یک سال ّاول
اقامت حضرت بهاءهللا در بغداد بسیاری مجذوب آن حضرت شدند و در
این میان ّ
حتی چند تن از آنان به مقام و عظمت حضرت بهاءهللا پی بردند
ّ
مسئولیت روحانی آن حضرت
ولی هنوز وقت آن نشده بود که این مقام و
بر همگان بهصورت علنی ظاهر شود.
ّاما افسوس كه دراینبین بحران جدیدی در حال به وجود آمدن بود .این
ّ
بار منبع و سرچشمۀ آن از داخل خود جامعۀ امر بود .علت این مشکالت،
برادر ناتنی و کوچکتر حضرت بهاءهللا ،یحیی ازل بود.
در حقیقت حضرت باب احتیاجی ندیده بودند كه جانشینی برای خود
تعیین نمایند .زیرا میدانستند كه موعود همۀ اعصار بهزودی ظاهر خواهد
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شد .ایشان به توصیه حضرت بهاءهللا ،نظر به حکمت بالغه ،میرزا یحیی
را بهعنوان مرجع اسمی تا زمان ظهور من یظهرههللا ّ
معرفی نمودند.
بدینوسیله مقام حقیقی حضرت بهاءهللا تا موعد ّ
مقرر مکتوم ماند و
بدون جلب انظار دشمنان موفق به انجام اقدامات عظیمه در راه پیشرفت
امر مبارک در آن برهه پر ّ
اهمیت از دوران دیانت بابی گردیدند.
یحیی ازل ،از كودكی در سایۀ عنایت و ّ
محبت و پشتیبانی حضرت بهاءهللا
بودّ .اما هم كم دل و جرئت بود و هم طالب ریاست و سروری .شهادت
حضرت باب چنان وحشت اضطرابی در او به وجود آورد كه از ترس جان
مدتی در كوههای مازند ان متواری بود .رفتار شرمآور او ّ
خود برای ّ
عدهای
ر
از بابیان آن نواحی را از امر الهی دور نمود.
یحیی ،بعد از حركت كاروان مسافران الهی بهسوی بغداد ،با تغییر لباس و
قیافه خود را به بغداد رساند .در آنجا پولی از حضرت بهاءهللا دریافت نمود
تا به تجارت بپردازد و با اسمورسم جدید در حومۀ شهر ساكن شود .وى
از بيم جان از برخورد با بابيانى كه به بغداد مىآمدند گـريزان بودّ .
حتی
كسانى را كه براى ديدار وص ی اسمی حضرت باب اظهار عالقه مينمودند
ّ
شكى نبود به جاسوس ی و خبرچـيني ّ
متهم
و در پاكی و خلوص ّنيتشان
مىساخت و آنان را نپذيرفته همه را از خود مأيوس و نااميد مينمود.
حضرت بهاءهللا در نهايت ّ
عزت و بزرگوارى با مردم محشور بودند .منزل
مبارك بروى همگان باز و محل رجوع شريف و وضيع و توانگر و مستمند
از اجناس و طوايف مختلف بود .از طرفى بابيان كه ايشان را يگانه رهبر
باكفايت خود ميدانستند از ايران به بغداد سفر نموده به زيارت حضرتش
مفتخر مىگشتند و از ّ
محبت و عنايت بىدريغ ايشان برخوردار شده آيات
فضل و كمال را در وجودشان آشكار مىديدند و بىاختيار مجذوب فضائل
آن حضرت گشته پی مىبردند كه حضرت بهاءهللا از مادون خود ممتازند.
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احترام فراوان و عشق بی ّ
حد پیروان حضرت باب نسبت به حضرت بهاءهللا
و بزرگی شأن و مرتبت آن حضرت در بین مأمورین دولتی ،اثرات ّ
مخربی بر
یحیی ازل گذاشت .آتش حسد چنان شعلهور گردید كه دامن هرگونه شرم
ْ
بسوزاند .او به ّ
اتفاق یكی از همدستانش كه بهمراتب بیحیاتر از
و حیا را
او بود ،به نفاق و القاء شبهه و افشاندن بذر شك و تردید نسبت به
مقاصد حضرت بهاءهللا در بین بابیان پرداخت.
بار دیگر ابر تیرۀ ظن و گمان و ترس و اوهام بر جامعۀ بابی غلبه نمود.
دوران كوتاه آرامش و آسودگی سپری گردید و روزبهروز مصائب و بالیای
حضرت بهاءهللا ّ
شدت یافت .كلمات ناپسند و افكار نامتعادل در بین
بابیان ،كمكم به اختالف شدیدی م َ
نجر شدّ .اما قلبی كه در سینۀ حضرت
بهاءهللا میطپید ،رقیقتر از آن بود كه بتواند اینهمه اختالف را در بین
مؤمنین ّ
تحمل نماید.
صبح یك روز بهاری در ۲۱فروردین ۱۲۳۳خورشیدی (۱۰آپریل)۱۸۵۴
ّ
متوجه شدند كه آن حضرت
وقتیکه اهل خانه از خواب برخاستند،
ّ
رفتهاند .ایشان بدون اینكه كس ی را از هدف و مقصد خود مطلع فرمایند
شهر را ترك نموده بودند.
با مالحظۀ اینكه اعمال و رفتار یحیی ازل به كجا میانجامد ،حضرت
ّ
بهاءهللا ترجیح دادند كه بدون اطالع احدی ،به كوههای كردستان ،در
شمال شرقی بغداد بروند.
ّ
هیچکس نمیتواند میزان غم و اندوه خانواده را از دوری ایشان تصور كند.
فرزند ارشدشان كه ده سال داشت و به مقام ایشان واقف گشته بود،
بیش از همه اندوهگین بود.
حضرت بهاءهللا بهتنهایی در كوههای نزدیك شهر سلیمانیه به راز و نیاز با
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خداوند مشغول شدند و به مقدار كمی غذا قناعت میفرمودند .بعض ی
وقتها ،مقداری شیر از چوپانان آن نواحی دریافت مینمودند و
بعض یاوقات برای تأمین مایحتاج ّاولیه به شهر تشریف میبردند .ولی
باوجوداین تماسهای بسیار كوتاه با مردم آن منطقه ،عظمت و جالل آن
َ
ماند .عشق و ّ
محبت و حكمت
حضرت ،نمیتوانست از چشمان آنها مخفی
و درایت آن حضرت ،اهالی سلیمانیه را مجذوب نمود و شهرت ایشان در
مناطق همجوار منتشر گردید.
اقامت حضرت بهاءهللا در كوههاى كردستان همچنان ادامه داشت تا آنكه
يكى از شيوخ سليمانیه به ديدار آن حضرت شتافت .انگیزه اين ديدار
محمد رسولهللا شيخ مزبور را به ّ
رؤيايي بود كه در آن حضرت ّ
توجه به
محل سكونت حضرت بهاءهللا راهنمایی فرمودند .بعدازآن شيخ اسماعيل
قطب فرقه خالديه در سليمانيه نیز ،به زيارت ايشان شتافته شيفتۀ
كمالت حضرتش گرديد .براثر اصرار شديد او حضرت بهاءهللا حاضر به
اقامت در سليمانيه شدند.
در ابتدا هیچکس گمان علم و دانش در حق آن حضرت نمينمودّ ،اما چیزى
نگذشت كه نوشتهاى از آثار حضرت بهاءهللا به دست يكى از طلبهها افتاد.
شاگرد مزبور از زیبایی خط و انشاء آن حضرت حیران گشت و آن را به
سايرين نشان داد .اين مطلب حس كنجكاوي مشايخ و استادان وابسته به
مركز علمي مهم و معتبر آن حدود را برانگيخت .درنتیجه گروهي از زبدهترين
علما و بهترين شاگردان به همراهى شيخ اسماعيل به زيارت حضرت بهاءهللا
شتافتند .و چون براى هر پرسش ی جواب كافى شافى دريافت داشتند
ّ
ازآنپس بهطور منظم با ايشان مجتمع شده از دانش فراوان و درك عميق
و بصیرت نافذ حضرتش بهره مىبردند.
به زودی آوازۀ حضرت بهاءهللا در آن نواحي پيچيد .همه کسانی كه ايشان
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را ميشناختند اعم از عرب و عجم و كرد بر بزرگوارى حضرتش گواهى
داده كمال ّ
محبت و احترام را نسبت به ايشان داشتند .تعداد روزافزونی از
علما و فقها و مشايخ مدارس فقهي در سليمانيه و كركوك به محضر
حضرتش شرفیاب ،از سرچشمه علم و معرفتش سیراب ميشدند.
بیش از یك سال ،هیچکس در بغداد از ّ
محل زندگی حضرت بهاءهللا خبر
نداشت تا آنكه خبر وجود شخص ی فوقالعاده حكیم در سلیمانیه ،به
بغداد رسید .همه فهمیدند كه او كس ی جز حضرت بهاءهللا نمیتواند باشد.
لذا یكی از مؤمنین قابلاعتماد را فرستادند تا از ایشان بخواهد تا برگردند.
حضرت بهاءهللا تقاضای آنان را قبول فرمودند و به هجرت دوساله كه به
ارادۀ خود اختیار نموده بودند خاتمه دادند.
در ا ّیام غیبت حضرت بهاءهللا ،مقام و موقع ّیت مؤمنین به پایینترین حدّ
خود رسیده بود .همانطور كه انتظار میرفت ،میرزا یحیی ّ
حتی نتوانسته
بود توانایی خویش ا در رهبری جامعۀ كوچكی در بغداد ثابت كندّ .
عدهای
ر
از بابیان در مكانهای مختلف ،به اعمال و افعالی دست زدند كه برای امر
گرانبهای حضرت باب شرمآور بود .لذا حضرت بهاءهللا یکبار دیگر
احیای جامعه را به عهده گرفتند.
ّ
ورود ایشان در فروردینماه ۱۲۳۵خورشیدی (مارچ )۱۸۵۶به اطالع جمیع
یاران رسید و درهای خانهشان به روی طالبان حقیقت مفتوح گردید .منزل
ساده و بیآلیش ی كه حضرت بهاءهللا و خانواده در آن زندگی میفرمودند،
مركز اجتماع طالبان حقیقت و زائرین و مهاجرین گردید .در این دوران بود
که بسیاری از مراشد صوفیه ،خالدیه و قادریه که آن حضرت را در
کوههای سلیمانیه مالقات کرده بودند و یا وصفشان را از دیگران شنیده
بودند دوباره به حضور مبارک رسیدند و از وجودشان فیض بردند.
همچنین مفتی شهر بغداد و اعضای دیگر کارکنان دولت عثمانی ،علمای
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ّ
سنی و عرفا و بزرگان عرب و شاهزادگان ایرانی نیز به حضور مبارک ّ
تشرف
ّ
حاصل کردند و از مالقاتشان با آن حضرت لذت روحانی برده ،بسیاری از
سؤالت و مشکالتشان را از آن حضرت سؤال کرده ،جواب میشنیدند.
ا اینرو ا ادتشان به آن حضرت بیشتر و بیشتر میشد و ّ
عده کثیری از آنها
ر
ز
ّ
ایمان میآوردند .هر كس كه به محضر مبارك مشرف میشد از بیانات
شیرین و ّ
محبتآمیز آن حضرت دگرگون و منقلب میگشت .كسانی كه از
این موهبت برخوردار بودند كه هرروز به حضور ایشان برسند ،خود را در
بهشت احساس مینمودند .آنها روح تازه مییافتند ،خلق جدید میشدند و
از همهچیز منقطع میگردیدند.
ّ
حضرت بهاءهللا ،پس از بازگشت از سلیمانیه به مدت هفت سال در بغداد
به سر بردند .در این ّ
مدت مقام حقیقی خویش را بهعنوان مظهر ظهور
جدید همچنان مخفی داشتند ولی ّ
محبت و عشق الهی ،چنان از آن حضرت
ظاهر شد كه قلوب بسیاری را مفتون و مجذوب ساخت .هدایتهای الهی
كه در مكاملات و درآیات و الواح نازل فرمودند جامعۀ بابی را كه چندین
سال بیشبان مانده بود ،بهتدریج تصفیه و تزكیه نمود.
در این دوران بود كه كتاب "ایقان" را نازل فرمودند و در آن چگونگی و
حقیقت ظهورات الهی را به نحوی واضح شرح و توصیف فرمودند،
بهطوریکه اساس اوهام و خرافات گذشته در هم شكست.
در همین زمان ،وقتیکه در كنار رود دجله قدم میزدند" ،كلمات مباركۀ
ّ
مكنونه" را نازل فرمودند ،كلمات مباركی كه میتواند مایۀ تسلی و هدایت
هر یك از ما در رشد و نمو روحانی باشد.
در تاریخ امر الهی ،پیوسته بحرانهایی به وجودآمده كه درنهایت به پیروزی
منجر شده است .هر پیروزی نیز بحرانی به دنبال داشته و...این بحرانها و
ّ
پیروزیها همیشه از پی هم میآیند و سبب رشد و ترقی امر مبارك میگردند.
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اين دورۀ هفتسالۀ اقامت در بغداد پیروزیهای شکوهمندی را به ارمغان
آورد .طبیعی بود كه براثر این پیروزیها ،دیر یا زود بحرانهایی ایجاد شود
كه آن نیز بهنوبۀ خود موفق ّیتهای عظیمتری را به دنبال داشته باشد.
شهرت روزافزون حضرت بهاءهللا از دیدگاه دشمنان امر پوشیده نبود.
فعالترین شخص در بین دشمنان ،شيخ عبدالحسین طهرانی ّ
ّ
ملقب به
شیخالعراقین بود كه به هر وسیله ّ
متوسل شد تا مأمورین دولت عثمانی و
حكومت ایران و مجتهدین ا متقاعد سازد تا بر ّ
ضد حضرت بهاءهللا قیام
ر
نمایندّ .اما کوششهای شیخ كه برای چند سال ادامه یافت ،در اثر حكمت
و درایت حضرت بهاءهللا باطل و عقیم ماند.
ّاما این دشمنان ظالم و بیباك امر الهی ،از دسیسههای خود برعلیه
حضرت بهاءهللا دست نكشیدند و پیوسته در ایجاد آشوب و بد جلوه دادن
مقاصد و ن ّیات حضرت بهاءهللا کوشیدند تا اینكه بالخره در
بهار۱۲۴۲خورشیدی ( )۱۸۶۳مساعی آنان به ثمر رسید و بحران بعدی
ظاهر گشت.
در ماههای آخر اقامت در بغداد ،حضرت بهاءهللا ،پیوسته در بیانات خود
به امتحانات و بالیانی كه در پیش است اشاره میفرمودند.
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فصل یازدهم :باغ رضوان
روز پنجم نوروز۱۲۴۲خورشیدی ( )۱۸۶۳در خارج از شهر بغداد ،در
مزرعهای جشنی برپا بود .حضرت بهاءهللا و جمعی از دوستان الهی ،آن روز
خوب بهاری را باهم بودند .در همان روز از قلم ایشان لوحی نازل شد و
فرمودند در جمع خوانده شود .دلهای همه از شنیدن آن لوح غرق غم و
اندوه شد .در آن لوح حكایت بال و مصیبتهایی آمده بود كه ّ
مقدر بود
بهزودی بر ایشان نازل شود.
نزدیك عصر ،سواری به مزرعه آمد و نامهای تقدیم ایشان كرد .حاكم
شهر در نامه ،تقاضای مالقات با حضرت بهاءهللا كرده بود .ساعتی بعد
خیمهها جمع شد .در حال جمعکردن خیمه ،فرمودند:
این سراپردهها ،چون بساط فریبنده عالم امكان است .همینقدر كه
گسترده شد ،باید منتظر برچیدن آن بود.
اقدامات و مکاتبات بسیار ناصرالدینشاه با حکومت عثمانی برای تبعید
حضرت بهاءهللا به نقطهای دورتر درنهایت به نتیجه رسید .روز بعد نامۀ
صدراعظم عثمانی خطاب به حاكم بغداد كه با لحن مؤ ّدبانهای صادر
شده بود به حضور حضرت بهاءهللا تقدیم شد .در آن نامه از ایشان دعوت
شده بود كه به استانبول پایتخت عثمانی عزیمت فرمایند .ضمنا ّ
عدهای
سوار برای محافظت آن حضرت ّ
مقرر داشته بودند .حضرت بهاءهللا با
درخواست حكومت نسبت به حركت به استانبول فیالفور موافقت
فرمودند.
همۀ دوستان غمگین بودند زیرا دولت عثمانی حضرت بهاءهللا را به مركز
حكومت ،یعنی استانبول احضار كرده بود .این ،یعنی تمام اندوه دنیا .این،
یعنی فراق...
51

همه در آتش میسوختند .جدایی از حضرت بهاءهللا چیزی بود كه هرگز
ّ
تصورش را هم نمیكردند .و حال بهزودی همهچیز عوض میشد .ایشان از
ّ
بغداد میرفتند .آیا دیگر چه كس ی آنها را دورهم جمع میكرد و تسلی
میبخشید؟ این اندیشه ،همه را نگران میساخت.
ّاما وقتی به حضور ایشان میرسیدند و كالم او را میشنیدند ،باز همهچیز
عوض میشد .غمها مثل یخ آب میشد و دلها شاد میگشت .سفارش آن
حضرت این بود :صبر و ّ
تحمل؛ تبلیغ امر و عمل به تعالیم خداوند .این
مرهم حقیقی بود .هر یك باید مثل كوه ،استقامت میكردند و مثل گل،
بوی خوش الهی را منتشر مینمودند.
روز ّاول اردیبهشت رسید .در نزدیكی بغداد ،در آنطرف شط ،باغ زیبایی
ّ
مملو از گل سرخ ّ
محمدی بود .حضرت بهاءهللا تصمیم گرفته بودند كه
قبل از خروج از شهر ،چند روزی را در این باغ كه نجیبیه نام داشت،
بگذرانند.
در این لحظات آخر ،طاقت همه طاق شده بود .دیگر بردباری مفهومی
نداشت .صدای گریه و شیون بلند شد .پیروان و سایرین که از مسلمانانی
بودند که در ده سال گذشته ّ
محبت حضرت بهاءهللا را در قلب خود
احساس کرده بودند همه یکریز اشک میریختند .بعض ی آرام و بعض ی با
صدای بلندّ .
حتی الواحی كه حضرت بهاءهللا به نام هر یك از دوستان
ّ
ّ
بغداد ،به خط خود نازل فرموده بودند ،برای تسلی آنها كافی نبود.
وقتی میخواستند از بیت خارج شوند ،طفلی دوساله جلوی پای آن حضرت
آمد و دامن ایشان را گرفت و با زبان كودكانه التماس كرد كه بمانند و
نروند.
اشك از چشمان حضرت بهاءهللا جاری شد و صدای شیون یاران به اوج
آسمان رسید .آن حضرت با مالطفت و ّ
محبت بیمنتها طفل را بلند كردند
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و بوسیدند و بعد از بیت خارج شدند.
بیرون بیت غوغا بود .جمع ّیت موج میزد .مردم شهر و همسایگان که همگی
از مسلمین بودند جمع شده بودند .اینجا هم صدای گریه و شیون بلند
بود .چند نفر از بزرگان شهر كه در جلوی در ایستاده بودند ،تعظیم كردند
و گفتند:
ما گمان میكردیم كه شما همیشه در این شهر خواهید بود .ازاینرو،
زودتر به حضور نرسیدیم و اكنون بهطور ناگهانی میروید؟ جواب آن
حضرت به بزرگان شهرّ ،
تبسم بود و عنایت.
در طول راهی كه به شط منتهی میشد ،جمع ّیت گریان و نالن موج میزد.
زنی از خانوادهای نجیب و شریف (كه ظاهرا مؤمن نبود) راه خود را از بین
جمع ّیت باز كرد و طفل خود را جلوی پای ایشان انداخت .او با این كار،
قربانی خود را تقدیم میكرد .اینگونه احساسات تا زمانی كه ایشان به قایق
نشستند ،بین جمع ّیت موج میزد .بهوضوح دیده میشد که عشق مردم به
حضرت بهاءهللا بسیار عمیق بود و مخالفت علما و دولت در قلبشان هیچ
تأثیری نگذاشته بود .گویا ساکنین شهر که موهبت نزدیکی به مظهر الهی
شامل حالشان شده بود ،شناختشان از آن حضرت و مشاهدۀ کمالت
ایشان در چند سالی که در بغداد حضور داشتند ،بهمانند سپری برای دفع
ّ
و نفی مفتریات و اتهاماتی که علما و حکما در سایر نقاط به مخالفت آن
حضرت ذکر میکردند عمل میکرد .اعمال آن حضرت همگی را شیفته
کرده بود.
لحظاتی قبل از عبور از شط ،این كلمات از لسان حضرت بهاءهللا خطاب
به دوستان الهی صادر شد:
ای دوستان من؛ این مدینۀ بغداد را با این حالت که مشاهده مینمائید ،به
شما میسپارم و میروم .مالحظه نمائید چگونه یار و اغیار بر فراز مساكن
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َ
در اسواق و معابر مجتمع گشته ،چون ابر بهاری ،از دیدگانشان سرشک
حسرت جاری است .حال بر شماست كه با اعمال و افعال خود مگذارید
نار ّ
محبتی كه در صدور نفوس مشتعل است ،افسرده و مخمود گردد.
جامعۀ بابی كه در اثر عنایت و هدایت حضرت بهاءهللا كامال احیاء شده
بودّ ،
مجددا وارد مرحلۀ بحرانی دیگری میشد .آیندۀ این امر جدید كه تنها
ّ
امید و پشتیبانش به محلی بسیار دور از پیروانش تبعید میگشت ،چه
خواهد شد؟
پاسخ حضرت بهاءهللا به بابیان دلشکستهای كه برای خداحافظی جمع
شده بودند بسیار شگفتانگیز بود .آن حضرت پرده و حجابی كه مقام
حقیقی ایشان را از چشمها مخفی نموده بود كنار زدند و علنا اعالن
نمودند كه موعود حضرت باب َ(من یظهره هللا) و موعود جمیع قرون و
اعصار میباشند.
سرها به عبودیتش به سجده افتاد و گردنها به بندگیاش خاضع شد.
بانگ شادی و سرور برخاست .عالم ،عالم دیگر شد و تمام غمها بهیکباره
زایل گشت .بهاءهللا ظاهر شد.
و آن روزهای غمانگیز با این بشارت آنچنان به سرور تبدیل شد و دگرگون
گشت كه بهجای اشك و ناله ،صدای خنده فضای باغ و شهر بغداد را پر
كرد.
دشمنان که کسانی جز علما و حکمای دولت نبودند سعی نموده بودند با
جدا نمودن آن حضرت از اغلب یارانش ،ضربۀ كشنده و مهلكی بر امر
مباركش وارد نمایندّ .اما خداوند ،این وداع جانسوز را به فرح و سرور
بیاندازه ّ
مبدل فرمود.
اعالن رسالت ،حیات تازهای در ارواح دوستان دمید .این همان یوم
موعودی بود كه حضرت باب ،پیروان خویش را برای آن آماده نموده
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بودند…
ّ
روزهای شاد و نشاطانگیزی در باغ سپری میشد .نبیل زرندی ،مورخ بهائی
كه از روز نهم تا دوازدهم در باغ مهمان بود چنین مینویسد:
هرروز صبح باغبانها گلهای زیادی از چهار طرف خیابان باغ میچیدند و
در میان خیمۀ مبارك خرمن مینمودند .چنان خرمنی كه اصحاب ،چون
برای چای صبح در محضر مبارك مینشستند ،آن خرمن گل مانع از آن بود
كه یکدیگر را ببینند .آن حضرت به دست مبارك به جمیع كسانی كه بعد
ّ
از صرف چای مرخص میشدند ،گل عنایت مینمودند و برای اهل حرم و
سایر یاران عرب و عجم نیز گل میفرستادند.
نبیل ،شبی حول خیمۀ مبارك كشیك میداد .نزدیك سحر حضرت بهاءهللا
از خیمه بیرون آمدند .هوا بهاری بود و در هر جای باغ ،دوستان الهی
كفشهای خود را زیر سر گذاشته و خوابیده بودند .خیابانها پر گل و
شب مهتابی بود .نبیل از پشت سر آن حضرت حركت میكرد .آواز مرغان
بوستان و بلبالن ،فضای باغ را پرکرده بود .در وسط یك خیابان ایستادند
و رو به نبیل نمودند و فرمودند:
مالحظه كنید ،این بلبالن كه ّ
محبت به این گلها دارند از سر شب تا صبح،
از عشق نمیخوابند .دائم در ّ
تغنی و سوزوگدازند .چگونه میشود كه
عاشقان معنوی و شیداییان گل روی محبوب حقیقی در خواب باشند؟
سه شبی كه او در باغ بود ،تا صبح دور خیمۀ مبارك میگشت و پیوسته آن
حضرت را در خیمه بیدار میدید .او در حیرت بود كه شب تا صبح بیدارند
و صبح تا شب ،از بس مؤمنین و بزرگان شهر از بغداد میآیند و به حضور
میرسند ،آن حضرت مرتبا بر پا ایستاده و بیانات میفرمایند ،پس كی
استراحت میكنند؟
دوازده روز سپری شد .هنگام حركت از باغ ،وقتی اسب آوردند تا آن
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حضرت سوار شوند ،جمع ّیت به حركت آمد ،چنانكه گویی اسب بر روی
جمع ّیت حركت میكرد.
حضرت بهاءهللا از بغداد حركت كردند درحالیکه بشارات و وعود مظاهر
مقدسۀ گذشته و انبیاء و اولیاء ّ
ّ
تحقق مییافت .آن حضرت حركت كردند،
درحالیکه جمعی صغیر و كبیر ایشان را همراهی مینمودند .حركت
فرمودند ،درحالیکه صد روز سفر خشكی و دریا ،در پیش رو داشتند.
حضرت بهاءهللا و خانواده به همراه گروه كوچكی از یاران ،فقط چهار ماه
در استانبول اقامت نمودند .حكومت ایران ،از دور به آزار و اذ ّیت شخص ی
كه حال واضحا بهعنوان رهبر نهضت بابی شناختهشده بود ،ادامه میداد.
ّ
سفیر ایران در دربار سلطان عثمانی برنامه و حملهای منظم برعلیه
حضرت بهاءهللا آغاز نمود .در آن زمان سلطان عثمانی و وزرا و اطرافیان
در محیطی ّ
مملو از خیانت ،دسیسه و ریاكاری زندگی میكردند .حضرت
بهاءهللا از ارتباط با این افراد نادرست خودداری مینمودند .این كنارهگیری
حضرت بهاءهللا از درباریان راه را برای سفیر ایران هموارتر نمود تا ذهن
ّ
سلطان عثمانی و وزیران او را با اتهامات بیاساس ،مغشوش نماید.
ّ
كوششهای مستمر سفیر ایران ،بالخره موثر واقع شد و دستور تبعید آن
حضرت به ادرنه ،شهری بهمراتب دورتر از مرز ایران ،صادر گردید.
ّ
مفصل
پاسخ حضرت بهاءهللا به دستور صادره این بود که فورا لوحی
خطاب به شخص سلطان نازل فرمودند و در آن سلطان و وزرا را مورد
انتقاد و مالمت شدید قرار داده بیلیاقتی آنان را تصریح فرمودند .لوح
مبارك در پاكتی مهرشده ،تسلیم صدراعظم عالی پاشا گردید .وقتی وی نامه
را باز نمود و شروع به خواندن كرد رنگش پرید و گفت :لحن این نامه مانند
آن است كه پادشاهی مقتدر و ّ
قهار خطابی به یكی از چاكران و زیردستان
خویش صادر نموده و رفتار و كردار او را موردانتقاد قرار داده باشد.
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فصل دوازدهم :ازپایتخت عثمانی تا مهیبترین زندان
فاصلۀ استانبول تا ادرنه ،یکی دیگر از شهرهای عثمانی ،چند صد كیلومتر
بیشتر نیستّ .اما این سفرّ ،
مدت دوازده روز به طول انجامید و بینهایت
بر حضرت بهاءهللا و خانواده كه برای ّ
سومین بار تبعید میشدند ،سخت
گذشت .این سفر در ماه آذر و در ّ
شدت سرمای زمستان انجام گرفت .اكثر
تبعیدیان لباس و وسایل كافی و لزم كه آنان را از سرما محافظت نماید،
نداشتندّ .
حتی برای برداشتن آب از چشمه ،باید آتش ی روشن میكردند تا
یخ بهتدریج ذوب شود و دستیابی به آب می ّسر گردد.
حضرت بهاءهللا در ۲۲آذرماه ۱۲۴۲خورشیدی (۱۲دسامبر )۱۸۶۳به ادرنه
وارد شدند و ّ
مدت  ۴سال و  ۹ماه در آن شهر سكونت فرمودند.
این دوره سرآغاز یكی از دردناكترین بحرانها و باشكوهترین پیروزیها برای
دیانت بهائی بود .هر چه نفوذ حضرت بهاءهللا بیشتر میشد ،آتش حسد
نیز در قلب میرزا یحیی بیشتر شعلهور میگشت و در دشمنی و مخالفتش
با حضرت بهاءهللا جسورتر میشد .او بینهایت سعی و كوشش مینمود تا
بابیان را از قبول حضرت بهاءهللا بهعنوان "مظهر ظهور" موعود در كتاب
بیان منع نماید.
مشكالت و زحماتی كه میرزا یحیی ایجاد نمود ،نهتنها بر جامعه بهائی تأثیر
نهاد ،بلكه به دشمنان خارج نیز فرصت و بهانهای داد تا حمالت بیشتر و
شدیدتری بر ض ّد حضرت بهاءهللا و پیروان ایشان ،آغاز نمایند .تحریكات
حد و مرزی نداشت .او ّ
و نیرنگهای میرزا یحیی ّ
حتی تصمیم گرفت كه
حضرت بهاءهللا را مسموم نماید و بالخره تصمیم خود را عملی نمود...
اثر َسم بر هیكل حضرت بهاءهللا بسیار شدید بود .هرچند آن حضرت
بهبود یافتندّ ،اما در اثر َسم ،رعشهای در دستهای مبارك به وجود آمد
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که آثار آن تا آخر زندگی باقی ماند.
ذکر دوران ادرنه نه برای اعمال شرمآور یحیی بلكه به خاطر پیروزیهای
عظیمی است كه در آن دوران نصیب امر الهی گردید .در این شهر بود كه
حضرت بهاءهللا الواح زیادی خطاب به ملوك و رؤسای عالم نازل فرمودند
و امر الهی را به دور و نزدیك اعالن داشتند.
این اعالن عمومی امر الهیّ ،
سومین مرحله در جریان تدریجی ظهور امر
حضرت بهاءهللا بود.
ّاولین مرحله در سیاهچال طهران صورت پذیرفت .وقتیکه روح قدس ی الهی
بر حضرت بهاءهللا نازل و به ایشان اعالن نمود كه حامل رسالت خداوند
برای این یوم میباشند .هرچند در این دورۀ كوتاه ،ظهور جدید آشكار
ّ
مستعده برای شناختن آن حضرت آماده شدند.
نشد ،ولی بهتدریج نفوس
ّ
دومین مرحله در باغ رضوان به وقوع پیوست و حضرت بهاءهللا رسالت
خود را به تعدادی از مؤمنین كه برای وداع با آن حضرت جمع شده بودند
اعالن نمودند و بدین ترتیب بعض ی از یاران برگزیده ،به مقام ایشان آگاه
گشتندّ .
سومین مرحله ،اعالن عمومی رسالت آن حضرت بود كه در
ّ
استانبول آغاز و در ادرنه شدت یافت و در عكا ،محل بعدی و آخرین
تبعیدگاه آن حضرت ،به اوج قدرت خود رسید.
مخالفتهای آشكار میرزا یحیی با جمال الهی در ادرنه ،سبب تشویش
افکار در بین یاران گردید .تعداد كثیری از این مؤمنین هنوز مقام حضرت
بهاءهللا را بهخوبی درك ننموده بودند و این وضعیت برای دشمنان امر
فرصت مناسبی بود تا ضربات دیگری بر پیكر آیین جدید الهی وارد آورند...
یك روز صبح مأمورین حكومتی به دستوری از دولتشان که به توافق با
دولت ایران صادر شده بود ،بدون خبر قبلی ،منزل حضرت بهاءهللا را
محاصره كردند و به آنان ابالغ نمودند كه خود را برای حركت آماده سازند.
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تا ّ
مدتی ،هیچکس نمیدانست چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود.
بزرگترین نگرانی و ترس یاران این بود كه از محبوب خود جدا شوند.
شایعاتی منتشرشده بود كه حضرت بهاءهللا و خانواده را به طرفی تبعید
خواهند نمود و سایرینّ ،
متفرق خواهند گردید.
ّ
عكا در ا اض ی ّ
مقدسه و میرزا
بالخره معلوم شد كه حضرت بهاءهللا را به
ر
یحیی را به جزیرۀ قبرس که جزو قلمرو امپراتوری عثمانی بود تبعید خواهند
نمود .اكثر تبعیدشدگان كه تعدادشان در حدود هفتاد نفر بود – و شامل
ّ
دو همدست شریر و بدطینت میرزا یحیی نیز بود – به عكا فرستاده شدند
و چهار نفر از همراهان حضرت بهاءهللا با گروه میرزا یحیی به قبرس تبعید
شدند.
حضرت بهاءهللا و همراهان در تاریخ ۲۲مرداد ۱۲۴۷خورشیدی
(۱۲آگست )۱۸۶۸ادرنه را ترك نمودند و بعد از سفری دشوار ،از طریق
ّ
دریا و خشكی در تاریخ ۹شهریور ( ۳۱آگست) به عكا وارد شدند.
ّ
ّ
اهالی عكا به ورود زندانیان عادت داشتند ،زیرا عكا شهری بود كه دولت
عثمانی آن را تبعیدگاه مجرمین و آشوبگران نموده بود .این بار به آنان
گفتهشده بود كه زندانیان ،دشمنان دولت و خدا و دین اسالم میباشند.
سلطان عبدالعزیز دستور داده بود كه آنان را در حبس شدید نگهداری
نمایند .او و وزرایش امیدوار بودند كه خشونت و سختی و ناگواری شرايط
ّ
در زندان عكا ،منجر به نابودی آنان گردد.
متن فرمان سلطان در مسجد جامع شهر با صدای بلند خوانده شد و همۀ
مردم آگاه شدند كه این ایرانیان ،محكوم به حبس ابد میباشند و هرگونه
معاشرت با آنان اكیدا ممنوع است.
ّ
بعد از پیاده شدن از کشتی در بندر عكا ،تبعیدشدگان را به سربازخانۀ
خالی از سرباز بردند و در قسمتی كه ّ
مقرر شده بود زندانی كردند.
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شب ّاول ،جمیع را از آب و غذا محروم نمودند و بعدازآن برای هر یك،
روزانه سه قرص نان سیاه و شور سهمیه مع ّین نمودند .بهزودی جمیع
زندانیان بهجز دو نفر ،مریض و بستری شدند و سه نفر از آنان در همان
روزهای نخست ،بدرود حیات گفتند .هرچند كه تدریجا وضع ّیت زندانیان
ّ
كمی بهبود یافت ولی سالهای ّاول دوران عكا برای حضرت بهاءهللا
مرحلهای بسیار سخت و دشوار بود.
ّ
متحمل
آن صدمات و بل ّیاتی كه جمال مبارك در زندان سیاهچال طهران
گردیدند فقط از طرف دشمنان خارجی امرهللا بود .مصائب و مشقات
ّ
ادرنه از طرف دشمنان داخل جامعه بودّ .اما بحران سالهای ّاولیه عكا،
درنتیجۀ اعمال و اقدامات دشمنان داخل و خارج هر دو محسوب
میگردید.
علیرغم دستور صریح سلطان ،مبنی بر اینكه كس ی نباید با حضرت بهاءهللا
و همراهان معاشرت نماید ،جمعی از بهائیان ،پای پیاده از ایران ،بهقصد
زیارت محبوب خویش و به امید اینكه شاید بتوانند به حضور ایشان
ّ
برسند ،طی سفر نمودند .این نفوس مخلص و باوفا كه به علت
محدودیتها و موانع موجود زندان نمیتوانستند به حضور برسند ،به
همین مقدار مسرور و شاكر بودند كه از راه دور ،مقابل سربازخانه
بایستند و از پشت میلههای پنجره ،محبوب خود را به یك نظاره زیارت
كنند .یك حركت و تكان دست ایشان ،برای زائرینی كه ماهها راه آمده
بودند ،پاداش ی كافی بود و اكثرا از این موهبتی كه نصیبشان میشد،
شادمان و سرشار از نیروی روحانی به وطن خویش برمیگشتند و تجربیات
خود را با دیگران در میان میگذاشتند.
غمانگیزترین مصیبت این دوره ،درگذشت ناگهانی فرزند حضرت بهاءهللا،
جناب میرزا مهدی ّ
ملقب به غصن اطهر بود (غصن به معنای شاخه به
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ّ
فرزندان مذکر حضرت بهاءهللا كه شجرۀ حقیقت بودند ،اطالق شده).
وی هنگام غروب درحالیکه بر بالی بام سربازخانه ،قدم میزد و در حال
دعا و مناجات بود ،از روزنهای كه در سقف بود به زیر افتاد و هیكلش با
صندوق چوبی كه در اتاق بود برخورد نمود و اعضای بدن شدیدا آسیب
دید .بیدرنگ طبیبی بر بالین وی آوردند ،ولی نمیشد كاری كرد .پدر بزرگوار
از او سؤال فرمودند كه چه آرزویی دارد .عرض نمود :آرزو دارم كه اهل
ّ
بهاء موفق به ورود در محضر شما شوند .فرمودند :چنین خواهد شد.
خداوند آرزویت را برآورده خواهد فرمود .دیگر ساعتش فرارسیده بود ...
پس از  ۲۲ساعت با لبی خندان و مطمئن به ّ
تحقق آرزویش ،به ملكوت ابهی
پرواز نمود.
بعد از درگذشت فرزند حضرت بهاءهللا ،سختیها كاهش یافت و درهای
ّ
زندان بر روی مؤمنینی كه هزاران كیلومتر را ماهها طی میكردند تا به عکا
برسند ،گشوده شد...
اینک پس از دو سال ،نظر به اینكه سربازخانه مورداحتیاج ارتش عثمانی
بودّ ،
مقرر گردید كه حضرت بهاءهللا و همراهان ،آن محل را ترك نمایند.
پس ایشان ا با خانواده در چندین منزل – در هرکدام برای ّ
مدت كوتاهی
ر
– جای دادند تا اینكه بالخره به خانهای كه امروز به نام "بیت َعبود"
شناخته میشود ،نقل مكان فرمودندّ .اما هنوز اوامر سلطان شدید بود و
آن حضرت همچنان تحت مراقبت بودند و ساكنین شهر ،نهایت عداوت و
دشمنی را نشان میدادند.
ّ
با مرور زمان ،مردم عكا که اکثرا مسلمان بودند به بیگناهی این گروه از
تبعیدشدگان ایرانی پی بردند و برخی از نفوس پاکدل به مقام حضرت
بهاءهللا واقف شدند و ایمان آوردند .اوضاع زندان نیز بهتدریج بهتر شد.
بخش اعظم این تغییر و ّ
تحول ،نتیجۀ مساعی و اقدامات حضرت
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ّ
عبدالبهاء ،پسر ارشد حضرت بهاءهللا ،بود كه همواره با ساكنین شهر عكا
در تماس بودند و توانستند مقاصد صادقانۀ بهائیان و روح تعالیم مظهر
ّ
مقدس الهی را آشكار نمایند.
ّ
سرانجام حضرت بهاءهللا توانستند از شهر عكا خارجشده ،در منزلی در
حومۀ شهر ساكن شوند .پس از حبس بسیار طولنی در محدوده دیوارهای
مخروبه شهر ،اكنون حضرت بهاءهللا میتوانستند اوقاتی را در خارج شهر
به سر برند و از سرسبزی و زیبایی طبیعت كه بسیار آن را دوست داشتند،
ّ
لذت ببرند.
باید به خاطر آوریم كه هرچند بالیا و مصائب مبارك در سجن اعظم شدید
ّ
عكا موجب ّ
تحقق وعدهها و بشارات كتب
بود ولی تبعید آن حضرت به
ّ
ّ
مقدسۀ قبل در مورد ظهور مظهر کلی الهی گردید.
ّ
در عكا بود كه شمس حقیقت در طی بیستوچهار سال در اوج شكوه و
جالل خود بدرخشید .در این ا ّیام بود كه حضرت بهاءهللا كوه كرمل در
ّ
شهر حیفا را به قدوم خود مفتخر نمودند و محلی را كه میبایست هیكل
ّ
مطهر حضرت باب بعدا در آن استقرار یابد و مقام اعلی بنا گردد ،به
فرزند خویش ،حضرت عبدالبهاء نشان دادند.
سالهای آخر زندگی حضرت بهاءهللا ،مظهر ظهور الهی در این عصر ،در
ّ
ساختمانی بزرگ كه به قصر بهجی معروف است و در خارج عكا قرار دارد،
سپری شد .این قصر سالها قبل از ورود حضرت بهاءهللا به ارض اقدس
ّ
ّ
در شهر عكا بناشده و مالكش به علت شیوع بیماری واگیری با اهلوعیال
آنجا را ترك كرده بود .حضرت عبدالبهاء توانستند این قصر را ابتدا اجاره
نمایند و سپس جهت اقامت پدر بزرگوارشان آن را خریداری فرمایند.
سلطان عبدالعزیز خلیفۀ عثمانی و دو صدراعظم ظاملش (فؤاد و عالی
پاشا) كه باعث حبس و زندانی مظهر امر الهی بودند و گمان میكردند كه
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ّ
برای همیشه این شعله خاموش میگردد ،اكنون در نهایت ذلت از این عالم
رفته بودند.
ّ
در آن زمان ،نهتنها مردم عكا ،بلكه اهالی مناطق همجوار که اکثریت
مسلمان بودند نیز در رفتار و برخورد خود نسبت به حضرت بهاءهللا و
ّ
یاران به كلی تغییر روش داده بودند .هرچند فرمان شدید و محكم سلطانی
هنوز نافذ بود و ایشان رسما زندانی بودند ولی در حقیقت مانند پادشاهی
مورداحترام و تقدیر بودندّ .
حتی حاكم شهر و مقامات عالیرتبۀ دینی و
مدنی آن نواحی ،برای طلب هدایت و راهنمایی به حضور ایشان ّ
مشرف
میشدند .این است قدرت و عظمت ظهور مظهر الهی كه قلوب را تسخیر
و تقلیب مینماید.
ّ
ّ
از قلم حضرت بهاءهللا در دوران عكا و بهجی ،همچون ایام قبل ،هزاران
اثر حاوی تعالیم الهی ،به جهت استقرار تمدنی عظیم و باشکوه در عالم،
نازل گردید.
توسعۀ عظیم امر جدید الهی در عالم غرب ،كه بذر آن در دوران زندگانی
حضرت بهاءهللا کاشته شد عمال در دوران حضرت عبدالبهاء ،پسر ارشد
ایشان ،به وقوع پیوست .اصول و تعالیم حضرت بهاءهللا در همان ا ّیام
حیات ایشان به ممالك غرب رسید و تعداد اندكی از مردم آنسوی دریاها،
ّ
از زندانی عكا و تأثیر آن حضرت بر روی نفوس ی كه به مالقات ایشان نائل
میشدند آگاه شدند .در این میان دیده میشد که بعض ی از مسلمین ساکن
ّ
آن نواحی پس از گذشت زمان تعلق قلبی عجیبی به آن حضرت پیدا کردند
و تعدادی از آنها نیز ایمان آوردند .عظمت و ّ
محبت حضرت بهاءهللا چنان
در قلوب مردم آن شهر نفوذ کرده بود که بسیاری ّ
حتی اعتراف به آن
میکردند که تغییری که در آبوهوای شهرشان رخداده و آن را لطافت
بخشیده به خاطر یمن قدوم مبارک آن حضرت بوده.
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در بهار سال ۱۲۶۹خورشیدی (۱۸۹۰میالدی) و در اواخر ا ّیام زندگانی
حضرت بهاءهللا ،شرقشناس مشهور انگلیس ی ادوارد ج .براون Edward G.
 Browneبه مالقات ایشان آمد .او دربارۀ این شرفیابی تاریخی مینویسد:
 ...راهنمای من قدری صبر كرد تا من كفشهایم را از پا خارج كردم ،سپس
با یك حركت فوری دست ،پرده را عقب زد و پسازآنکه من از در وارد شدم
پرده را انداخت .من خود را در اتاق بزرگی یافتم كه سرتاسر بالی آن،
نیمكت كوتاهی قرار داشت .در قسمت رو به روی در ،دو یا سه صندلی بود.
باآنکه قبال بهطور مبهم میدانستم كه به كجا میروم و به زیارت چه كس ی
نائل خواهم شد ،ولی عظمت آن محیط قلبم را به طپش درآورد و یكی دو
ّ
متوجه شوم كه در آن اتاق تنها
ثانیه گذشت تا توانستم به خود آیم و
نیستم .در آن گوشه ،جایی كه نیمكت به دیوار چسبیده بود ،هیكلی جلیل
درنهایت وقار ،درحالیکه تاجی بهرسم درویشان ( ّاما بلندتر و با شكلی
متفاوت) و به دور آن عمامهای سفید و كوچك پیچیده بود كه سر مباركش
را میپوشانید ،جلوس فرموده بود .دو چشمان نافذ تا اعماق روح انسان
نفوذ میكرد و از آن پیشانی ،قدرت و عظمت نمودار بود .خطوط عمیق
پیشانی از سالخوردگی حكایت میكرد ،ولی انبوه گیسوان و محاسن سیاه
و پرپشت كه به یكدیگر آمیخته و تقریبا تا كمر میرسید ،خالف آن را
گواهی میداد .مپرس در حضور چه شخص ی ایستادم و به چه منبع تقدیس
و عشقی سر فرود آوردم كه پادشاهان عالم غبطه ورزند و امپراطورهای
امم حسرت برند .صدایی مالیم و مهیمن به من اجازۀ نشستن داد و آنگاه
فرمود:
الحمدهلل كه فائز شدید ...شما به دیدار یك زندانی تبعیدی آمدهاید ...ما
جز اصالح عالم و سعادت امم مقصدی نداریم ،بااینحال ما را اهل نزاع
و فساد شمردهاند و مستحق حبس و طرد میدانند ...آیا اگر تمام اقوام و
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ملل در ّ
ظل یك دیانت درآیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند ،روابط
ّ
محبت و یگانگی میان نوع بشر استحكام یابد و اختالفات مذهبی از میان
برود و اختالف نژادی محو و زائل شود ،چه عیب و ضرری دارد؟ ...بلی
ّ
البته چنین خواهد شد .این جنگهای بیثمر و خانمانسوز منتهیشود و
صلح ّ
تحقق یابد .آیا شما در اروپا نیز به همین محتاج نیستید؟ ...و آیا همین
نیست كه حضرت مسیح خبر داده؟ ...باوجوداین مشاهده میكنیم كه
پادشاهان و زمامداران شما ،خزائن خود را بهعوض آنكه در راه سعادت و
آسایش عالم انسان صرف كنند ،خودسرانه در ته ّیۀ وسائل نابودی و
انهدام نوع بشر به كار میبرند .این جنگها و كشتارها و اختالفات باید
قطع شود و بنیآدم مانند یك قوم و یك عائله گردند .افتخار به این نیست
كه تنها وطن خود را دوست بدارید بلكه افتخار بدان است كه همۀ عالم
را دوست بدارید.
ّ
در طی سالهایی كه "مظهر مقدس" الهی در این عالم است و بین مردم
زندگی میكند ،قدرت خارقالعاده او در جمیع عالم نفوذ و تأثیر مینماید و
سبب تغییر و ّ
تحول ّكلی در حقائق ّ
كل مخلوقات میگردد .در این دوران
پرشكوه اخیر ،حضرت بهاءهللا كلمۀ اله ّیه (حاوی نصایح و تعالیم ملكوتی)
ا برای عالم بشریت در ّ
مدت چهل سال نازل فرمودند و قوا و استعدادهای
ر
نامحدودی در عالم هستی به ودیعه گذاشتند كه ظهور و بروز آن موجب
تأسیس ّ
تمدنی باشکوه و غیرقابل ّ
تصور خواهد گردید.
نزول مستمر وحی الهی به ّ
مدت چهل سال بالخره در تاریخ ۸
خرداد۱۲۷۱خورشیدی (۲۹می۱۸۹۲میالدی) به پایان رسید.
نه ماه قبل از آن ،حضرت بهاءهللا اظهار فرموده بودند كه مایلاند این
عالم را ترك كنند و از همان تاریخ از لحن بیانات مبارك واضح و آشكار بود
كه حیات مبارك در این عالم خاكی نزدیك به پایان است.
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در شب ۱۹اردیبهشت۸( ۱۲۷۱می )۱۸۹۲تب خفیفی در وجود مبارك
نمودار شد و باآنکه روز بعد ّ
شدت یافت ولی بهزودی قطع شد .لذا به
بعض ی از ّ
احبا و زائرین اجازۀ حضور عنایت فرمودند ولی چیزی نگذشت
كه معلوم گردید سالمتی ایشان اختالل حاصل نموده است .تب مجددا
ّ
شدت یافت ...مقارن طلوع فجر ۸خرداد۲۹( ۱۲۷۱می )۱۸۹۲درحالیکه از
سن ایشان هفتاد و پنج سال میگذشت آن روح ّ
مقدس به عالم بال صعود
فرمود.
شش روز قبل از آن ،حضرت بهاءهللا ،دوستانی را كه در قصر بهجی مجتمع
بودند احضار فرمودند و این آخرین شرفیابی احباب بود .درحالیکه هیكل
مبارك در بستر به یكی از فرزندان تكیه فرموده بودند ،خطاب به حاضرین
فرمودند:
از جمیع شماها راض یام .بسیار خدمت كردید و زحمت كشیدید .هر صبح
ّ
ّ
آمدید و هر شام آمدید .همگی مؤ ّید و موفق باشید بر اتحاد و ارتفاع امر
مالك ایجاد...
اشك غم از دیدگان اطرافیان كه دور بالین ایشان گردآمده بودند جاری
گردید .كلمات مبارك واضحا بوی فراق میداد...
خبر درگذشت حضرت بهاءهللا فورا طی تلگرافی با این عبارت " َقد أف َلتَ
َ
شمس البهاء" (خورشید بهاء غروب نمود) به سلطان عبدالحمید ،خلیفۀ
ّ
عثمانی ،مخابره گردید و ضمنا به او اطالع داده شد كه مرقد هیكل مبارك
در نزدیک قصر بهجی خواهد بود.
اتاق كوچكی در سمت غرب قصر انتخاب و مراسم خاكسپاری در همان
روز ،پس از غروب آفتاب انجام پذیرفت .و آن نقطۀ ّ
مقدسه قبلۀ اهل بهاء
ّ
گردید .بدین ترتیب مرقد حضرت بهاءهللا در حومۀ عکا بهعنوان
ّ
مقدسترین نقطۀ روی زمین برای بهائیان و قبلۀ اهل بهاء مستقر شد.
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نبیل ّ
مورخ بهائی ،شرح آن ا ّیام پر محنت و مصیبت را بدین قرار مینگارد:
ّ
در شورش آن محشر اکبر جمیع اهالی عکا و اطراف آن در صحراهای حول
قصر مبارک ،گریان و وامصیبتاگویان بودند.
بیستوچهار سال قبل ،روزی كه حضرت بهاءهللا و خانواده و همراهان از
ّ
قایق پیاده شدند و پا بر ساحل شهر عكا گذاشتند ،جمع ّیتی برای تماشا
ّ
گردآمده بودند .صدای فریاد و تمسخر و توهین آنان آزاردهنده بود .آنها به
ّ
مستحق هرگونه آزار
زندانیان جدید به چشم محبوسینی مینگریستند كه
و اذ ّیت بودند...
ّ
و امروز در مراسم خاکسپاری آن زندانی ،جمیع اهالی عكا و شهرهای
اطراف از مردم ّ
عادی و عالم و حاكم و قاض ی و تاجر و پیر و جوان و زن و
مرد در صحرای حول قصر بهجی ،گریان و وامصیبتاگویان بر سر
میزنند....
ّ
در این مراسم بود که نهتنها تعداد بسیاری از بزرگان مذهبی شیعه ،سنی،
مسیحی ،یهودی و غیره از شهرهای دوردست حضور پیدا کردند ،بلکه
ّ
هرکدام به زبان خود تأثرات قلبی خود را با کمال خضوع تقدیم کرده و به
مدح و ثنای آن حضرت پرداختند.
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ّ َ
دوم :انوارآفـتاب
بخش

فصل سیزدهم :ما و خداوند
ّ
دیانت بهائی یك دیانت جهانی است كه هدفش اتحاد جمیع نژادها و اقوام
و ملل روی زمین است .بهائیان معتقدند که خداوند چنین هدفی را برای
قرون آیندۀ بشری پیشبینی فرموده ،و لذا برای رسیدن به این هدف از
طریق انتشار تعالیم بهائی تالش میكنند.
ّ
بهائیان معتقدند كه حضرت بهاءهللا فرستادۀ جدید خداوند است .اولین
تعلیم از تعالیم حضرت بهاءهللا راجع به خداوند و رابطۀ ما با اوست.
خداوند یكتا كه قادر و توانا و مهیمن و مختار است ،خالق همهچیز است.
او عالم طبیعت و آنچه در اوست و آسمانها و هستی را پدید آورده و
انسان را بهصورت و مثال خود خلق نموده است .حضرت بهاءهللا به ما
تعلیم فرمودهاند كه به حقیقت خدا نمیتوان پی برد ،زیرا مخلوق نمیتواند
خالق خویش را درك كند .برای مثال هرگز یك میز نمیتواند سازندۀ خود را
درك كند یا یک ساعت به وجود صانع خود پی ببرد .ما كه مخلوق خداوندیم
نیز هر چه راجع به خدا و شناخت او یا درك صفات او ّ
تصور كنیم و یا
بیان نماییم ،ثمرۀ فكر و خیال ماست.
خداوند به خاطر ّ
محبتی كه به ما داشته ما را خلق نموده؛ میفرماید:
ََ
َ
ََْ َ ََ
َ َْ
ْ
َيا ْاب َن اإلنسان أ ْح َب ْبت خلق َك فخل ْقت َك ،فأ ْحب ْبني ك ْي أذك َر َكَ ،وفي روح
ْ
َ
ال َحياة أث ّبت َك.
مضمون بیان آنکه ای پسر انسان خلق تو را دوست داشتم؛ پس تو را
خلق نمودم؛ پس تو هم مرا دوست بدار تا یادت نمایم و تو را در روح حیات
پاینده سازم.
ّ
در حقیقت تنها علت وجود ما در این عالم ،عشقی است كه خدا به ما
دارد .ما باید همواره به یاد این عشق باشیم .این عشق ما را محافظت
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میكند ،یاری میدهد و روح زندگی میبخشد .هر وقت سختی و بال به ما رو
َآو َرد ،باید به یادآوریم كه ّ
محبت او پیوسته شامل حال است و همچنین
در زمان راحت و شادی نیز نباید فراموش كنیم كه او لحظهای ما را به حال
خود رها نمیكند .تعالیم الهی به ما میآموزد كه همزمان با خلق ما ،عهد یا
قراردادی بین هر یك از ما و خدا بسته میشود كه تا ابد پایدار خواهد بود.
ّ
بهائیان آن را "میثاق الهی" مینامند .در این میثاق ،خداوندی كه به علت
حب و عشق ما را خلق نموده ،عهد كرده که هرگز ما را در زندگی تنها
نگذارد و پیوسته ّ
محبت خود را شامل ما نماید.
ازاینرو ،خداوند هرچند وقت یکبار در تاریخ ،از فضل و عنایت خود
كسانی را انتخاب مینماید و بهوسیلۀ آنها تعالیم و احكام و دستورات خود
را كه سبب رشد و هدایت ما و نیز آرامش و شادمانی حقیقی است ،به ما
میآموزد .این نفوس برگزیده را كه آینۀ انوار خداوندی هستند "مظاهر
ظهور" مینامیم .ظهور یعنی آشكار شدن" .مظاهر ظهور" كالم خداوند و
ارادۀ او را برای نوع انسان آشكار مینمایند.
مثالی از عالم ّ
مادی میتواند مفهوم "مظهر ظهور" را بیان كند .میدانیم كه
خورشید منبع حرارت و روشنایی است و بدون آن زندگی بر روی كرۀ زمین
ّ
غیرممكن است .اگر ما در محلی باشیم كه نتوانیم خورشید را مستقیما
مشاهده كنیم ،یك آینۀ پاك میتواند در مقابل خورشید قرار گیرد و نور
آن را به ما بتاباند .حال هر چه آینه شفافتر باشد خورشید واضحتر و
درخشانتر در آن نمایان میشود" .مظاهر ظهور" همان آینههای شفافی
هستند كه انوار خداوند را با تمام عظمتش به ما میتابانند .معلوم است
كه تمام آینهها یك نور را به ما منعكس میكنند.
ازآنجاکه دسترس ی به خداوند برای ما ممكن نیست – چون او در اوج
عظمت و جالل خود ،خالق ماست و ما مخلوق او – "مظاهر ظهور" كه
71

بهتدریج در طول زمان ظاهر میشوند ،سالهایی را در بین ما زندگی
ّ
ترقی ّ
مادی و معنوی
میكنند ،ما را هدایت مینمایند و نیروی عظیمی را برای
در این عالم ظاهر میسازند.
آنها كلمات خداوند و ارادۀ او را برای ما ظاهر و عیان میسازند و به ما یاد
میدهند كه چگونه طبق ارادۀ او زندگی كنیم و به سعادت حقیقی برسیم.
ازجمله این مربیان آسمانی حضرت بودا ،حضرت زردشت ،حضرت
موس ی ،حضرت مسیح ،حضرت ّ
محمد ،و همچنین حضرت باب و حضرت
بهاءهللا هستند.
ّ
به یاد میآوریم آن عهدی را كه خداوند با ما بست و تعهد نمود كه همواره
به خاطر ّ
محبتی كه همیشه به ما دارد ،هرگز ما را تنها نگذارد .خداوند به
عهد خویش وفا نموده و فرستادن مظاهر ظهوری كه نام آنها ذكر شد،
دلیلی بر این مطلب است .مسلما در آینده نیز او به عهد خود وفا نموده و
مظاهر ظهور دیگری را برای عاملیان خواهد فرستاد.
میدانیم كه هر پیمانی دوجانبه است ،یعنی طرف دیگر این پیمان ما
هستیم .خداوند همواره به ّ
تعهدات خود پایبند است ،ولی آیا ما نیز به عهد
خویش وفا میكنیم؟ و اصول وظیفۀ ما در مقابل این عهد چیست؟
ّ
محبت به او را داریمّ .
البته ما نیز ّ
تعهد ّ
تعهد داریم كه او را دوست بداریم؛
پیوسته به یادش باشیم و از اوامرش اطاعت کنیم .در حقیقت هدف از
زندگی ما شناسایی خداوند و عبادت و بندگی اوست.
در نماز بهائی میخوانیم:
َ
َ
َ
َ
أ َ
شهد یا إلهي بأ ّنك َخل ْق َتني لعرفانك و عبادتك أشهد في هذا الحین بعجزي
ضعفي و إقت َك و فقري و َغنائ َك ل إ َله إل أ َ
و ق َّوت َك و َ
نت املهیمن القیوم.
دار
مضمون بیان به فارس ی آنکه ای خدای من شهادت میدهم به اینكه مرا
برای عرفان و عبادت خودت خلق كردی .اكنون به عجز و ناتوانی خودم و
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ّ
قوت تو و ضعف و فقر خودم و قدرت و بینیازی و غنای تو شهادت
میدهم .خدایی جز تو خداوند مقتدر و قدیر ،نیست.
عهد و میثاق الهی از ما میخواهد تا خدا را از طریق "مظاهر ظهور" او
بشناسیم ،دوست بداریم و به دستورات و تعالیم او عمل نماییم.
حضرت بهاءهللا "مظهر ظهور" این ا ّیام است و تعالیم و دستوراتی كه از
قلم ایشان نازل شده ،در این روز مبارك ما را به سعادت حقیقی میرساند.
باید پیوسته به درگاه حق شاكر باشیم كه در چنین روز عظیمی كه
مقدس الهی قبل ّ
وعدههای كتب ّ
تحقق یافته ،زندگی مینماییم .حضرت
بهاءهللا میفرمایند:
ّ
امروز روز فضل اعظم و فیض اكبر است .باید كل ،به كمال اتحاد و
َ
ّ
اتفاق ،در ظ ّل سدرۀ عنایت الهی ساكن و مستریح باشند.
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فصل چهاردهم :ما و مظاهر ّ
مقدسه
میدانیم كه عالم طبیعت ناقص است .به هرکدام از جنبههای زندگی نظر
كنیم ،نیاز به وجود ّ
مربی را احساس میكنیم .در عالم طبیعت ،یك باغ
میوه كه به دست باغبان ماهر تربیت شده ،از صد جنگل ،ثمرش بیشتر
است .در عالم انسانی نیز اگر انسان به حال خود گذاشته شود ،هرگز به
مقامات و مراتب عالی نخواهد رسید.
ّ
تربیت ،سبب آبادی گردد .تربیت ،سبب آگاهی شود .تربیت ،سبب تمدن
گردد .تربیت ،انسان را از ملكوت الهی آگاهی دهد و او را روحانی نماید.
تربیت بر دو نوع استّ :
مادی و الهی.
مادی مربوط به ّ
تربیت ّ
تمدن و پیشرفت عالم است ،مربوط به حكومت
است ،مربوط به نظام است ،مربوط به كارهای اجتماعی و تجارت و هنر و
صنایع و علوم و اكتشافات و اختراعات علمی استّ .اما تربیت الهی به
جهت كسب كمالت الهی و صفات و اخالق روحانی است.
ّ
ّ
مربی داردّ .
عالم انسانی برای پیشرفت ،احتیاج به ّ
مربی مادی و مربی
روحانی هر دو لزم است .اگر كس ی بگوید من از نظر فكری كامل هستم و
احتیاج به ّ
مربی ندارم ،مثل آن است كه کودکی بگوید من احتیاج به تعلیم
ندارم و همانطور كه عقل و فهم من حكم میكند ،عمل میکنم و خودم
به كمال خواهم رسید .عالم انسانی همیشه و در همه حال احتیاج به ّ
مربی
ّ
الهی دارد .زیرا انسان هر چه ترقی کند باز محتاج تربیت الهی است ،محتاج
فیض ملكوتی است .تا انسان این تربیت را نیابد ،كامل نشود.
هیچ انسان عادی نمیتواند به درجهای برسد كه دیگران را تربیت روحانی
نماید .تنها "مظاهر ظهور" قادرند كه ارواح و قلوب و عالم اخالق را تربیت
نمایند .مثال حضرت مسیح مرّبی روحانی بودّ ،
مربی ملكوتی بود ،باغبان
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الهی بود كه جنگل طبیعت بشر را بوستان كرد ،درختان بیثمر را باثمر
نمود ،زمین وجود نفوس ی كه بهمقتضای طبیعت پر از خس و خاشاك بود،
باغ پرگل و ریحان نمود" .مظاهر ظهور" روح جدیدی در اجساد میدمند و
ّ
عقل جدیدی به نفوس میدهند .ترق ّیات عظیمه میبخشند و عالم را
روشن میكنند .ولی ّ
مدتی نمیگذرد كه باز تاریك میشود ،نوران ّیت آسمانی
نمیماند ،احساسات طبیعی غلبه میكند .مثلاینکه دهقان زمینی را شخم
میزند و تخم میپاشد ،خرمن حاصل میشود؛ ّاما اگر متروك گذاشته
ّ
شود ،باز خارستان میگردد ،علفزار میشود .عالم نیز به قـوت "مظاهر
ظهور" مزرعۀ بابركتی بود ،باغ و بوستان بود .ظلمت نادانی نبود ،نوران ّیت
الهی آشكار بود .ولی بعد از ّ
مدتی عالم بهکلی تاریك شد ،ابدا نوران ّیت الهی
ْ
ْ
نماند ،فیض الهی نماند ،آتش دشمنی و كینه و اختالفات شعلهور شد .باز
خداوند یكی دیگر از "مظاهر ظهور" را ظاهر نمود ،عالم عقول و افكار و
قلوب و احساسات به نور الهی روشن گردید.
مثل این است كه روز بود و خورشید میدرخشید ،انوار و حرارت آفتاب
به همه فیض میبخشید .وقتی آفتاب غروب نمود ،تاریكی حاكم شد،
سیاهی بر قلوب و افكار فرمانروایی نمود .باز خورشید طالع شد و دوباره
روشنی آفتاب بر دلها تابید.
اگرچه خورشید امروز همان خورشید دیروز استّ ،اما زمان فرق كرده
استّ .
حتی افق طلوع خورشید نیز اندكی متفاوت از دیروز است ،ولی
خورشید همان خورشید است" .مظاهر ظهور" مثل خورشید بر این عالم
میتابند .حقیقت وجودشان یكی استّ ،اما زمان طلوع و غروبشان در این
عالم متفاوت است .همچنین محل طلوعشان نیز تفاوت دارد .بااینحال،
خورشید یكی بیشتر نیست.
حضرت موس ی از مصر ظاهر شد ،حضرت زرتشت از ایران اشراق فرمود،
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حضرت مسیح از اورشلیم طلوع نمود و حضرت بودا از هندوستان.
حضرت ّ
محمد از عربستان انوارش بر عالم تابید و حضرت باب و حضرت
بهاءهللا از ایران ظاهر شدند .انوار همه یكی بود اگرچه از افقهای گوناگون
و در زمانهای مختلف تابید ،ولی هدف همگی تربیت روحانی بشر بود.
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فصل پانزدهم :حقیقت ادیان یكی است
ما باید عاشق نور باشیم ،از هر چراغی بتابد .باید عاشق گل باشیم ،از هر
باغی بروید .باید طالب خورشید حقیقت باشیم ،از هر افقی بتابد .اگر
نگاهمان فقط به یك افق باشد ،از نور غافل میشویم .اگر به شكل ظاهری
چراغ دلبسته گردیم ،از نوری كه از چراغ دیگر بتابد محروم میمانیم.
همچنین دلبستگی به شكل ظاهری هر دین و آداب عبادت ظاهری و احكام
آن دین نباید مانع درك حقیقت همۀ ادیان شود.
حقیقت همۀ ادیان یكی است و آن آداب الهی است ،كسب فضائل انسانی
است ،تربیت عموم بشر است ،نوران ّیت آسمانی است ،اعمال پسندیده
است ،اخالق رحمانی استّ ،
محبت است ،خدمت به همۀ نوع بشر است،
وحدت و یگانگی عالم انسانی است.
ّ
تعصبات و تقالید و خرافات مثل ابر تیره ،این انوار را
ولی افسوس كه
پنهان نموده و عالم را تاریك كرده است .ما اگر طالب حقیقت هستیم باید
متوجه بود كه ّ
تعصب را به دور اندازیم و خرافات را رها كنیم .باید ّ
ّ
البته
ّ
مفهوم غیرت و حم ّیت با ّ
تعصب ،كامال متفاوت است و فرق كلی بین
خرافاتّ ،
تعصب و تقالید از طرفی و حقیقت از طرف دیگر وجود دارد .اگر
این مطلب را بفهمیم ،بهروشنی میبینیم كه حقیقت نور الهی در همۀ
"مظاهر ظهور" یكسان است .در حضرت موس ی ،حضرت زردشت،
حضرت بودا ،حضرت مسیح ،حضرت ّ
محمد ،حضرت باب و حضرت
بهاءهللا حقیقت نور الهی بهصورت منبع علم قدس ی موجود بوده است.
ما اگر جویای حقیقت باشیم ،باید لیوان وجود خود را از خودپرستی و
خودخواهی و افكار و اعتقادات كهنۀ نالیق خالی كنیم تا از آب حیات پر
ّ
شود .باید افكارمان را در َم َ
مستعد
عرض نور حقیقت قرار دهیم و خود را
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پذیرش باران عنایت و الطاف الهی نماییم تا از وجودمان بذر حقیقت بروید
و مزرعۀ دملان گلزار و گلشن الهی شود.
برای رسیدن به حقیقت ،یگانگی و وحدت ضروری است .زیرا حقیقت یكی
ّ
است .بزرگترین مانع برای رسیدن به اتحاد و یگانگی این است كه افكار
خود را درست و افكار دیگران را غلط بدانیم .حضرت بهاءهللا میفرمایند:
ای اهل عالم َسراپردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید
همه بار یك دارید و برگ یك شاخسار.
بشرّیت را میتوان به گلستان وسیعی تشبیه نمود كه گلهایی با شكل و رنگ
و عطر مختلف در آن روئیده است .جذابیت و زیبایی گلستان به گوناگونی
گلهای آن است .ما نباید اجازه دهیم كه تفاوتها در امور مختلف (مانند
قیافۀ ظاهری ،اخالق ،عقاید گذشته و افكار و آراء) سبب مجادله و
كشمكش و اختالف شود .ما افراد بشر را گلهای زیبایی میبینیم كه در
ّ
گلستان بشریت روئیدهاند و ازاینرو همگی از تعلق به این گلستان احساس
سرور و شادمانی میكنیم .ما تمام تالشمان اینست كه افكار و اعمال خود
را با اعتقادمان به وحدت عالم انسانی در یك مسیر قرار دهیم .اگر فكر
جنگ را با فكر قویتر صلح عوض كنیم و فكر ّ
محبت را جانشین فكر
نفرت نماییم ،میتوانیم امیدوار باشیم كه بر افكار خودپسندانه غالب
شویم و دیگران را همانگونه كه هستند دوست بداریم و همانطور كه فكر
میكنند و همانطور كه هستند ،بپذیریم .راه وحدت از این مسیر میگذرد.
برای رسیدن به این هدف هر یک از ما باید شخصا جستجوی حقیقت
نماییم و تابع کسانی نباشیم که پیروی هوای نفس خود میکنند و برای
خواستههای خود و حفظ مقام ظاهری ،حقایق را وارونه جلوه میدهند و
به اسم دین ما را از تحقیق در دیانت جدید منع میکنند .باید آب را از
چشمه برداشت و نور را از منبع آن یعنی خورشید طلب نمود.
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انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما به
تربيت جواهر آن به عرصه شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد.
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فصل شانزدهم :حضرت عبدالبهاء
محور اصلی زندگی بهائیان عهد و پیمانی است كه با حضرت بهاءهللا ،مظهر
ظهور الهی در این ا ّیام ،بستهاند .در ظهورات قبل ،هرگاه دورۀ زندگانی
"مظهر ظهور" در این عالم به پایان میرسید ،هیچ وصیت و نوشتۀ صریحی
ّ
ْ
از پیامبر باقی نمیماند تا تكلیف پیروان را مشخص نماید .یعنی فردی كه
بتواند از طرف او آیات و تعالیم را توضیح و تشریح نماید و اختالفات و
نظرات و عقاید گوناگون را وحدت بخشد .اگر هم "مظهر ظهور" شخص ی
را شفاها به این مقام تعیین میفرمود ،چون سندی مكتوب در دست نبود،
افراد ّ
متعدد جاهطلب و خواهان ریاست ،زمام امور را به دست میگرفتند
و بر پیروان آن دیانت فرمان میراندند .همچنین عقاید متفاوت و
متعدد از آیات و كتب ّ
ّ
مقدسه ،باعث پیدایش گروهها و
برداشتهای
ّ
مذاهب متعدد در هر دیانت میگشتّ .اما با تغییر اوضاع عالم بشری و
ّ
ترقی نوع انسانی ،در دیانت بهائی چنین نخواهد شد .حضرت بهاءهللا با
تمهیداتی كه در تاریخ تمام ادیان بینظیر است ،امر خود را از چنین تفرقه
و انشعابی حفظ فرمودند.
حضرت بهاءهللا قبل از درگذشت ،در وصیتنامۀ خود بهصراحت فرمودند
كه پس از ایشان بهائیان عالم باید ّ
توجه به فرزند ارشد ایشان یعنی
حضرت عبدالبهاء نمایند .در آن وصیتنامه كه به "كتاب عهدی" معروف
است ،فرزند ارشدشان را جانشین خود ،تشریح كنندۀ آیات و مركز ّ
توجه
مؤمنین تعیین فرمودند.
حضرت عبدالبهاء در طهران در همان شبی به دنیا آمدند كه حضرت باب
ّ
به مال حسین اظهار امر فرمودند .ایشان از همان كودكی در رنجهای پدر
بزرگوارشان شریك و سهیم بودند .در ابتدای نوجوانی به مقام عظیم
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حضرت بهاءهللا پی بردند و در سراسر دوران زندگی آن حضرت كه در
زندان و تبعید سپری شد ،در كنارشان بودند .حضرت عبدالبهاء ّ
مدت
هفتادوهفت سال در این عالم زندگی نمودند .اگرچه زندگی آن حضرت
سرشار از مصائب و سختیها و بالیا بودّ ،اما به تمام كسانی كه به
مالقاتشان نائل میشدند ،شادی و سرور و سعادت عنایت میفرمودند.
در دوران اقامت بغداد آن حضرت باوجود کمی ّ
سن مبارکشان مورد
احترام بیاندازۀ علمای مسلمان بغداد بودند .علمای مسلمان و
دانشمندانی که به فیض دیدارشان نائل میشدند منجذب و شیفتۀ
اخالق ،هوش ،حسن تدبیر و احاطه آن حضرت بر علوم و دانش زمان
میشدند .فصاحت و بالغت آن حضرت در گفتار و نوشتار از همان دوران
جوانی همگی این علما را به حیرت وامیداشت.
ّ
وقتی حضرت بهاءهللا از این عالم درگذشتند ،مسئولیت جامعۀ بهائی بر
دوش حضرت عبدالبهاء قرار گرفت .لطمۀ شدیدی كه با از دست دادن
"مظهر ظهور" به پیروان او وارد شد ،فقط با ارسال نامههایی از طرف
ایشان كه آنها را الواح و مكاتیب عبدالبهاء مینامیم ،قابل جبران بود .در
حقیقت این الواح ،یعنی غذای روح آن نیازمندان مشتاق ،بهائیان را
هدایت نمود تا در بحبوحۀ اضطرابات و انقالباتی كه پیدرپی جامعۀ
جدیدالتأسیس را تهدید میكرد محفوظ مانند و از آن ورطهها بهسالمت
بگذرند.
در دوران حضرت عبدالبهاء هزاران لوح خطاب به افراد و گروهها در نقاط
مختلفۀ عالم نازل و ارسال گردید و تعالیم حضرت بهاءهللا ،مشروحتر و
واضحتر بیان شد .هر ّ
شك و شبههای زایل گشت و اساس جامعه بر
شالودهای محكم و متین نهاده شد.
ّ
حضرت عبدالبهاء در ّایام اقامت خود در عکا و حیفا از سوریه و لبنان و
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مصر دیدن کردند و در این سفرها با رؤسای دین و فلسفه روابط نزدیک
داشتند و بسیاری از علمای مسلمان و رجال ایران ،پاشاها ،نمایندگان
مجلس ترکیه و رؤسا و مدیران ّ
مؤسسات عظیمۀ مذهبی و غیرمذهبی به
مالقات ایشان میشتافتند و به محضرشان ّ
مشرف میشدند.
حضرت عبدالبهاء همچنین به ّ
مدت تقریبا دو سال از غرب دیدن کردند و
ّ
به موفقیتهای خارقالعادهای در ترویج امر بهائی و تحکیم آن در
سرزمینهای اروپایی و آمریکائی دست یافتند .در این سفرها بود که
حضرت عبدالبهاء اصول این آئین جدید الهی را که تعالیم اساس ی پدر
بزرگوار خود بود ،باقدرت و هیمنهای عجیب در بین اقشار مختلف جامعه
ّ
ابالغ کرده و همگی را به قبول آنها و به وارد شدن مرحلۀ جدیدی از ترقی
بشر که داخل شدن در سراپردۀ وحدت و یگانگی است ،دعوت فرمودند.
در جامعه و فرهنگی كه حضرت عبدالبهاء میآفرید ،نیروهای روحانی در
حیات روزانۀ مردم تجسم مییافت .نیروهایی كه منجر به تغییر و ّ
تحول
معنوی و اخالقی میشد .سرچشمۀ این ّ
تحول معنوی ،میثاقی بود كه
حضرت بهاءهللا از پیروانش گرفته و بعد از خود ،رهبری آئینش را به
حضرت عبدالبهاء ،سپرده بود.
حضرت عبدالبهاء عالیترین مخلوق کلمۀ حضرت بهاءهللا بود .اگر ّ
تصور
كنیم كه خداوند ،پیامی عظیم برای نوع بشر داشته باشد و گوش بشری
طاقت شنیدن چنین پیامی را نداشته باشد ،خداوند بیمانند ،حضرت
عبدالبهاء را به عالم عطا فرمود تا به نیابت از تمام نوع انسان ،پیام الهی
را بهطور كامل دریافت نماید .در حقیقت او بود كه ندای الهی را عمیقا
شنید ،او بود كه روحش الهامات غیبی را دریافت نمود ،او بود كه از معنای
این پیام نوین آگاهی یافت و ضامن شد كه نوع انسان این پیام را به گوش
جان بشنود و اجابت نماید .او پیام حضرت بهاءهللا را شنید و با خدا عهد
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َ
نمود كه بشر را به سرمنزل وحدت و یگانگی رساند.
با قبول حضرت عبدالبهاء بهعنوان جانشین حضرت بهاءهللا ،اهل بهاء در
كوششهای خود ،برای دارا شدن زندگانی بهائی و ایجاد مدن ّیت الهی،
ّ
متحد ماندند.
ما به یاد میآوریم كه بهعنوان بخشی از عهد ما با حضرت بهاءهللا ،باید یکدیگر
را دوست بداریم و در وجود حضرت عبدالبهاء نشانۀ دوست داشتن را مییابیم.

به یاد میآوریم كه باید عادل باشیم ،كریم باشیم ،از اشتباهات دیگران
چشم بپوشیم و به خدمت نوع بشر افتخار كنیم .از حضرت عبدالبهاء
میتوانیم عدالت ،كرم ،بخشش و عبودیت را بیاموزیم.
با پیروی از نصایح و اندرزهای حضرت عبدالبهاء بیش از هر چیز مواظب
میثاقی هستیم كه با حضرت بهاءهللا بستهایم و بخش ی از آن میثاق این
است كه هرگز اجازه ندهیم وحدت جامعه گسسته گردد .تمام تالش
بهائیان برای ایجاد یک جامعۀ جهانی ّ
متحد است و در این راه تا حصول
وحدت عالم انسان در روی زمین ،به جان میكوشند.
حضرت عبدالبهاء در آذرماه ۱۳۰۰خورشیدی (نوامبر )۱۹۲۱به عالم بقا
شتافت .مراسم تشییع جنازۀ آن حضرت نوعی بود که هیچکس نظیر آن را
در فلسطین ندیده بود .بیش از ده هزار نفر از افراد مختلف در آن مراسم
شرکت داشتند .این افراد از علمای اسالم و سایر مذاهب گرفته تا سران
حکومتی ،سفیران دول مختلف ،بزرگان فلسطین ،مردم مسلمان ،یهودی،
مسیحی و غیره چه مصری ،ترک ،عرب و یا از سایر نقاط از مرد و زن ،پیر
و جوان ،همگی با چشمانی گریان و قلوبی در آتش حسرت سوخته در آن
ّ
روز حضور داشتند .خطبههای خواندهشده از طرف نمایندگان ملت
ّ
اسالم ،مسیحی و غیره در ذکر صفات آن حضرت و بزرگیشان و تأثرات
قلبی مردمان نواحی از درگذشت ایشان همگی به ترتیب در نهایت احترام
ایراد گردید.
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نمایندۀ اسالم احساسات همکیشان خود را چنین بیان نمود:
ای معشر عرب و عجم برای که گریه و زاری میکنید؟ آیا برای کس ی است
که در حیات دیروزی خود بزرگ بود و در موت امروزی بزرگتر است؟ اشک
برای کس ی که به عالم بقا شتافته مریزید بلکه برای از کف رفتن تقوی و
عقل و احسان ندبه کنید .برای خود زاری کنید چه که فاقد شمایید و
فقید شما .رهگذری بود که از عرصۀ این جهان فانی به عالم باقی قدم
گذاشت .ساعتی برای خاطر کس ی زاری کنید که قریب به هشتاد سال به
جان شما گریه کرد .نظر به راست کنید ،نظر به چپ نمایید .نظر به شرق
و غرب نمایید .ببینید چه عظمت و جاللی غیبت نموده .چه پایۀ بزرگ
صلحی منهدم شده .چه لبهای فصیحی خاموش گشته و اسفا قلبی نیست
که از غم این مصیبت دردناک نیست و دیدهای نیست که پر سرشک
نیست وای به حال فقرا احسان از آنها مقطوع شد وای به حال یتیمان که
پدر بزرگوارشان از دست رفت...
حضرت عبدالبهاء در وصیتنامۀ خود كه به "الواح وصایا" معروف است،
شوقیافندی (شوقیربانی) نوۀ ارشد خود را ولی امرهللا تعیین فرمود .حضرت
شوقیافندی كه مب ّین كالم الهی بود به ّ
مدت س یوشش سال وظائف ّ
محوله
از طرف پدربزرگ خویش را ادامه داد .آیات "مظهر ظهور" را توضیح و
ّ
مستقر
تشریح و تبیین فرمود و امر جدید را بیشازپیش در هر جای عالم
نمود .وی در ۱۳آبان ۱۳۳۶خورشیدی (۴نوامبر )۱۹۵۷از این عالم رحلت
نمود.
پنج سال و نیم بعد از درگذشت شوقیربانی ،بهائیان عالم "بیتالعدل
اعظم الهی" را به همان صورت كه حضرت بهاءهللا وعده داده بودند و
حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیامرهللا بیان كرده بودند ،انتخاب نمودند.
"بیتالعدلاعظم الهی" عالیترین مؤسسۀ بهائی است كه مركز ّ
توجه
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بهائیان عالم است.
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فصل هفدهم :احكام یا كلیدهای رحمت
یکی از ّ
مهمترین بخشهای هر دیانت قوانین و احكامی است كه "مظهر
ظهور" برای هدایت بشر می َآو َرد .این احكام كه رمز خوشبختی و سعادت
انسان است بر دو گونهاند :برخی جاودانه و پاینده است و برخی با پیشرفت
و تكامل عالم انسانی ،تغییر میكند ،زیرا مطابق زمان است.
در امر بهائی یاد میگیریم كه احكام ،مجموعهای از بایدها و نبایدها
نیست .حضرت بهاءهللا میفرمایند:
َ
َ
َّ
َ
َ
إ ّن أوامري سرج عنا َیتي َبی َن عبادي و مفاتیح رحمتي لبریتي.
مضمون بیان به فارس ی اینکه احكام و اوامر من چراغهای عنایت و
بخشش من بین بندگان و كلیدهای رحمت من برای خلق من است.
در حقیقت ،بهائیان به احكام خداوند با نگاه جدیدی مینگرند .اگر زمانی،
بشر از ترس مجازات یا به امید بهشت ،به آنچه خداوند فرموده ،عمل
مینمود ،در این ظهور ،فقط به خاطر ّ
محبت به خداوند ،به احكام عامل
میشود .زیرا حضرت بهاءهللا فرمودهاند:
أ ْن إ َ
عملوا حدودي ح ّبا لجمالي.
مضمون بیان به فارس ی اینکه به خاطر اینكه مرا دوست دارید به قوانین
من عمل نمایید.
به یاد میآوریم آن عهدی را كه خداوند هنگام خلقت ما با ما بست كه به
خاطر ّ
محبتش به ما ،ما را خلق نمود و عهد نمود كه هرگز ما را تنها نگذارد.
اینك هنگام وفای عهد ماست كه به خاطر ّ
محبت او ،به اوامر و احكامش
عمل نماییم.
ذكر چند نمونه از احكام ،مفهوم آن چراغهای عنایت و كلیدهای رحمت
را بهتر بیان میكند:
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جسم ما محتاج به خوراك روزانه است .لاقل دو یا سه وعده غذا ضروری
است .اگر از آن دریغ كنیم ،جسم مریض میشود و بعد ،شاید به مرگ
منتهی شود .پس ،خوردن روزانه ،یك قانون زندگی جسمانی است كه باید
اطاعت شود.
روح ما نیز محتاج غذای روزانه است .غذایی كه مستمرا به او نیرو بخشد.
دعا و مناجات با خداوند ،غذای لزم برای پیشرفت روحانی ماست .یكی از
احكام حضرت بهاءهللا این است كه باید روزانه دعا و مناجات بخوانیم.
این قسمتی از آن عهدی است كه خدا با ما بسته است .خواندن دعای
ّ
روزانه ،ما را متذكر میكند كه تنها نیستیم ،كه او همیشه با ما است و
قوای روحانی او پشتیبان ماست.
مناجاتهای زیبایی به قلم حضرت باب ،حضرت بهاءهللا ،حضرت
عبدالبهاء و حضرت ولیامرهللا نازلشده كه میتوانیم در تنهایی یا در جمع
بخوانیم.
بعض ی از دعاها مخصوص و واجب هستند .یكی از این دعاهای واجب كه
وقت خواندن آن بین ظهر تا غروب میباشد ،نماز صغیر است .این نماز به
عربی است:
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
شهد یا إلهي بانك خلقتني لعرفانك و عبادتك أ َ
أ َ
شهد في هذا الحین بعجزي
ضعفي و إقت َك و فقري و َغنائ َك ل إ َله إ ّل أ َ
و ق َّوتـ َك و َ
نت املهیمن القیوم.
دار
مضمون کالم آنکه گواهی میدهم ای خدای من كه تو مرا برای شناسایی و
بندگیات خلق نمودی .در این هنگام به عجز خود و ّ
قوت تو و ضعف خود
و اقتدار تو و فقر خود و غنای تو گواهی میدهم .هیچ خدایی جز تو
خداوند مهیمن و قیوم نیست.
در حكم دیگری ،حضرت بهاءهللا ،غیبت و افترا را منع مینمایند .فكر كردن
دربارۀ هر حكم و اثرات آن در خودمان و جامعه به ما بصیرت تازهای
87

ّ
میبخشد .مثال از بزرگترین دشمنان وحدت و اتحاد ،غیبت است .دین الهی
برای وحدت ظاهر شده و غیبت آفت آن است .غیبت ّ
سمی است برای
حیات روحانی انسان.
عجیب آن است كه امروزه در پشت سر یکدیگر از عیب هم صحبت
كردن ،به یك عادت و ّ
حتی فرهنگ ،تبدیل شده است .گویا همه ،یکچیز
را خوب یاد گرفتهاند و آن فراموش كردن عیب خود و پرداختن به عیوب
دیگران است .این كار مثل این است كه ما َسر سفرۀ صبحانه و ناهار و
شام یك قوطی َس ّم گذاشتهایم و از آن بهعنوان شكر برای صبحانه ،سس
برای سالد و نمك برای غذا ،استفاده میكنیم.
حضرت بهاءهللا میفرمایند:
َ
بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مكن و عویل بر میار یعنی بد مگو تا
َّ
نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلت نفس ی
ّ
َم َپسند تا ذلت تو چهره نگشاید.
همچنین حضرت عبدالبهاء از ما میخواهند كه درست برعكس عادت
ناپسند غیبت و عیبجوئی رفتار كنیم .اگر ده صفت خوب در شخص ی
دیدیم و یك عیب ،باید به آن ده صفت خوب ّ
توجه كنیم و اگر ده صفت
بد در شخص ی دیدیم و یك صفت خوب ،باید فقط به آن یك صفت خوب
نگاه کنیم.
ّ
یكی دیگر از احكام حضرت بهاءهللا راجع به عزت و شرافت نوع انسان
است .میدانیم كه هدف اصلی ظهور حضرت بهاءهللا آن است كه خلق
جدیدی پدید آید كه صفات متعالی خداوند در او ظاهر شود .شكوه و
جالل چنان صفاتی خارج از ّ
حد درك و ّ
تصور فعلی ماست.
درخت عظیم و پر از میوهای را ّ
تصور كنید .ما آن را امروز مشاهده
میكنیم ،ولی همین درخت زمانی در یك هستۀ كوچك و ظاهرا ناچیز پنهان
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بوده است .دست توانای باغبان آن را در زمین مناسب كاشته و پرورش داده
تا تدریجا چنان درختی ظاهر شده است .در وجود انسان نیز تواناییها و
استعدادهایی موجود است كه فقط با دست تربیت باغبان حقیقی و
بهطور تدریجی پرورش مییابد و ظاهر میشود.
حضرت بهاءهللا میفرمایند:
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ضتَ
الب َشر َق َّد ْ ت َل َك م َن الش َجر الل ْبهی الف َ
صفی كیف أ ْع َر ْ
َیا إ ْب َن َ
واكه ال ْ
ر
َ َ
َ
َ ْ َ َ َّ
بالذي ه َو أ ْد َنی َفا ْر ْ
جع إلی ما ه َو خی ٌر ل َك في الفق ال ْعلی.
عنه و رضیت
مضمون بیان آنکه ای زادۀ بشر برای تو از درخت ابهی ،میوههای خوشگوار
لطیف نورانی ّ
مقدر نمودم .چگونه ازآنرو گرداندی و راض ی به چیزی شدی
كه بسیار پستتر است؟ پس بهسوی آنچه برای تو در افق اعلی بهترین
چیز است ،بازگرد.
و همچنین میفرمایند:
َ َ
ََ
َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
ْ
َیا إ ْب َن الروح خل ْقت َك َعالیا ،جعلت نفسك دانیة؛ فاصعد إلی ما خلقت له.
مضمون مطلب آنکه ای فرزند روح تو را بلندمرتبه خلق نمودم و تو
خویشتن را پست و ذلیل كردی .پس اوج بگیر بهسوی آنچه از برای آن خلق
شدی.
انسانی كه اینچنین شریف آفریدهشده و لیق ّ
عزت بیمنتهی است ،خود
را گاهی چنان ذلیل میكند كه موجب شرم و حیرت است .استعمال مواد
ّ
مخدر كه عقل و بصیرت آدمی را تحت سلطه درمیآورد و او را از اوج
ّ
بزرگواری به قعر ذلت و فنا می َب َرد ،در دیانت بهائی نهی شده است.
همچنین نوشیدن مشروبات الكلی كه یكی از بزرگترین بیماریهای
اجتماعی است در دیانت بهائی ممنوع است .نوشیدن مشروبات الكلی ،از
طرفی ذهن فرد و افكار او را تحت تأثیر قرار میدهد و از طرفی سالمت
خانواده و اجتماع را تهدید میكند.
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یكی دیگر از احكام حضرت بهاءهللا راجع به تعلیم و تربیت اطفال و وظیفۀ
پدر و مادر دراینباره است .حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
تربیت از اعظم اوامر حضرت احدیت است و تأثیرش ،تأثیر آفتاب در شجر
و ثمر .اطفال را بسیار باید مواظبت و محافظت و تربیت نمود .این است
ّ
ّ
َ
حقیقت و ش َفقت پدر و مادر وال علف خودرو گردند و شجره َزقوم شوند.
خی ر و ّ
شر ندانند و فضائل را از رذایل تمیز نتوانند.
همانطور كه نور آفتاب باعث رشد و نمو درخت میشود و میوۀ آن با
گرمای خورشید رسیده و خوشگوار میگردد ،اطفال نیز در اثر تربیت رشد
و نمو مییابند – ّ
البته این رشد در جنبههای جسمانی ،انسانی و روحانی
میتواند باشد – خوب را از بد بشناسند و صفات پسندیده از اخالق
نالیقه تشخیص دهند و طالب آن شوند.
در بیان دیگری حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
اطفال مانند شاخۀ تروتازهاند .هر نوع تربیت نمائی نشو و نما کنند .باری،
در بلندی اطفال بسیار کوشش نمائید که چون به بلوغ رسند ،مانند شمع
برافروزند و به هوی و هوس که شیوۀ حیوان نادان است ،آلوده نگردند
بلکه در فکر ّ
عزت ابدیه و تحصیل فضائل عالم انسانی باشند.
کودکان گرانبهاترین سرمایۀ هر جامعهاند .اگر به نحوی تربیت شوند که
آرزو و آمال آنها خدمت به دیگران و ّ
محبت به عالم انسان باشد ،آیندهای
بسیار روشن و درخشان در انتظار آن جامعه خواهد بود.
هدف اصلی ظهور حضرت بهاءهللا ،خلق نفوس بدیعی است كه آینۀ
صفات متعالی خداوند باشند .این صفات دارای چنان شكوه و جاللی است
كه اكنون ،تصور آن نیز ممكن نیست.
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فصل هجدهمّ :
تمدن روحانی جهانی
دیانت بهائی فقط مجموعهای از آرمانهای زیبا نیست ،بلكه دیانتی
سازمانیافته و بههمپیوسته است كه هدفش ،تأسیس یك ّتمدن روحانی
جهانی است.
ّ
کمک بهائیان جهان به دیگر مردم عالم برای ساختن این تمدن از طریق
ّ
ّ
مسئولیتهای سه نوع شرکتکننده ارائه
فعالیتها و
هماهنگ نمودن
میشودّ .اولین شرکتکننده ،افراد بهائی هستند .فرد بهائی در این مسیر،
پیوسته عهد و میثاق خداوند را در نظر دارد و روزانه میكوشد تا زندگی
خود را در مسیر تعالیم حضرت بهاءهللا قرار دهد .او از این حقیقت آگاه
است كه زندگی با مرگ به پایان نمیرسد .رابطۀ فرد با خدا ابدی است و
پس از مرگ روح آزاد میشود و پیوسته به خداوند نزدیك و نزدیكتر
میگردد.
او میداند كه زندگی در این دنیا مانند زندگی جنین در رحم مادر است .نه
ماه در محیطی كوچك و بسته و تاریك به كسب تواناییها و رشد اعضای
بدن مشغول است که از هیچکدام ،در آن محیط ،نمیتواند استفاده كند.
ّاما با ورود به این عالم تمام آن قوا و اعضايی كه در آنجا كسب كرده،
مورد استفادهاش قرار میگیرد .فرد بهائی این مفهوم را در رابطه با عالم
پس از مرگ فرامیگیرد .او در این دنیا ،قوایی را كسب میكند كه در سایر
عالمهای الهی به آن نیاز دارد .او یاد میگیرد كه چگونه دوست بدارد،
چگونه خاضع و خاشع باشد ،به دیگران خدمت كند ،از دیگران بیاموزد،
با جمیع بشر مهربان باشد و در ساختن ّ
تمدن با آنها همکاری نماید ،از
آرزوهای خود بگذرد و به مفهوم فداكاری پی ببرد .او در این مسیر آنچه را
یاد میگیرد ،با دیگران سهیم میشود.
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ّ
دومین شرکتکننده جامعه است .انسان به دنیا نیامده تا بهتنهایی زندگی
كند .ما در جامعه زندگی میكنیم و باید با همه كار كنیم تا مدن ّیت جدیدی
بسازیم.
ّ
نزدیكترین جامعه به هر فرد بهائی ،جامعۀ محلی است .در این جامعۀ
ّ
محلی ،ما یاد میگیریم كه چگونه باهم كار كنیم ،چگونه باهم پیشرفت
كنیم و چگونه باهم ّ
متحد شویم .چگونه درهای خانه خود را به روی
مشتاقان حقیقت باز كنیم و چگونه در ساختن این ّ
تمدن روحانی جهانی،
با دیگر سازمانهای دینی ،مدنی ،و دولتی همکاری نماییم.
ّ
ّ
فرد بهائی در عین اینكه عضو جامعۀ محلی است ،عضو جامعۀ ملی خود
ّ
و جامعۀ جهانی بهائی نیز هست .این جامعه پیوسته در حال رشد و ترقی
است و هرروز صدها طالب حقیقت را از ادیان و فرهنگها و نژادهای
مختلف بهسوی خود جذب میكند و همکاری با دیگران را در سطحهای
ّ ّ
محلی ،ملی ،و بیناملللی توسعه میدهد.
تمدن ّ
سومی كه در کمک به ساختن این ّ
ّاما شرکتکنندۀ ّ
متحد جهانی
نقش دارد مؤ ّسسات بهائی هستند .عالیترین مؤ ّسسۀ بهائی،
بیتالعدلاعظم است كه نه نفر اعضای آن هر پنج سال یکبار از میان
بهائیان دنیا انتخاب میشوند .بهائیان هر كشور ،سالی یکبار ،دو مؤ ّسسۀ
ّ
ّ
دیگر یعنی محفل ملی و محفل محلی خود را انتخاب میكنند .در دیانت
ّ
بهائی هیچ روحانی یا كشیش وجود ندارد و این محفلهای روحانی محلی و
ّ
ملی هستند كه كارهای جامعۀ یك روستا یا شهر و یا كشور را هدایت
ّ
مینمایند و حفظ و سالمت جامعه را تضمین میكنند .محفل روحانی ملی
ّ
و محلی از نه عضو تشكیل شده كه در محیطی روحانی از طریق رأی مخفی
و بهوسیلۀ همۀ بهائیان بالغ جامعه و از میان همه (بدون معرفی یا كاندیدا
ّ
ّ
نمودن) انتخاب میشوند .محافل روحانی محلی و ملی اهم ّیت فراوانی برای
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بهائیان دارند .بهوسیلۀ آنهاست كه ما میفهمیم امورمان چگونه باید اداره
شود و چگونه نظم در جامعه پا میگیرد .نظمی كه به "نظم بدیع جهانی
حضرت بهاءهللا" معروف است.
جامعۀ پیروان حضرت بهاءهللا كه با اعتقادات مشترك ،با پیوند بسیار
محكم عشق به حضرت بهاءهللا ،به هم وابسته است ،دارای جنبههای
گوناگون و هماهنگی است كه آن را در رسیدن به هدف بسیار متعالیاش
یاری میكند.
ّ
یكی از جنبههای اساس ی این جامعه ،مودت و دوستی ّ
محبانه و عاشقانه
است .جنبۀ دیگر وقتی است كه مؤمنین برای عبادت خداوند جمع
میشوند و یا در گردهمآئیهای خود ،آنچه از تعالیم حضرت بهاءهللا
فهمیدهاند ،برای یکدیگر بیان میكنند و پیوسته دانش و شناخت خود را
نسبت به آثار آن حضرت عمیقتر میسازند .از جنبههای دیگر این جامعه
خدمت به اهل عالم است .هر كس با هر سابقهای ،وقتی قلبا احساس
نمود كه میتواند در این مجموعۀ بههمپیوسته كه درهایش همیشه باز
است ،وارد شود ،و برای ساختن این ّ
تمدن روحانی جهانی ،پابهپای دیگران
حركت كند ،به این جامعه پیوند مییابد .در این جامعه ،مؤسسات و
تشكیالتی وجود دارد كه امور جامعه را اداره میكند ،امكانات تعلیم و
تربیت روحانی فرزندان جامعه را فراهم مینماید ،اختالفات بین افراد را
حل میكند و بعد از درگذشت هرکدام از اعضای جامعه ،مراسم تدفین
ّ
شایسته و جلسات دعا برای ترقی روح او برگزار میكند.
چشمگیرترین جنبۀ چنین جامعهای آن است كه افراد آن باهم ّ
متحدانه در
جهت استقرار وحدت عالم انسانی تالش میكنند.
جنبههای دیگر این دیانت را میتوان یكی پس از دیگری بازگو كرد .تعالیم
زیبایی كه با زندگی عالم ارتباط دارد ،تساوی حقوق زن و مرد ،صلح
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عمومی ،غلبه بر تعصبات ،تمسك به اصل مشورتّ ،
تحمل و بردباریّ ...اما
اگر یك مفهوم را نادیده بگیریم ،هرگز تعریف ما از دیانت بهائی جامع
نخواهد بود.
جامعۀ بهائی جامعهای است كه به خدمت اهل عالم مشغول است .هزاران
هزار سازمان در جامعۀ بشری وجود دارد كه در جهت خدمت به همنوع
حركت میكنند و امیدوارند كه شرایط اجتماعی را بهتر سازند .حضرت
بهاءهللا میفرمایند :زود است بساط عالم جمع شود و بساط دیگر گسترده
گردد .اعتقاد ما به این بیان به این معنی است که رفاه و آسایش جامعه
انسانی را در استقرار نظم نوین الهی و جهانی حضرت بهاءهللا میدانیم.
ّ
ما خود را با این تفكر فریب نمیدهیم كه جهان کموبیش خوب و درست
استّ .
حتی اگر از زندگی نسبتا راحتی برخوردار باشیمّ ،
تصور نمیكنیم كه
ظلم بر عالم حكومت نمیكند و حرص و آز ،زندگی میلیونها نفر را نابود
نمیسازد .بااینهمه جامعۀ بهائی نهضتی انقالبی ،به معنای متداول سیاس ی
امروزی آن ،نیست.
ّ
درست است كه معتقدیم نظامهای كنونی عالم به كلی ناقص و معیوب
استّ ،اما هیچگاه سعی نمیکنیم که این نظامها را نابود و منهدم كنیم .ما
ّ
سازندگان نظمی بدیع و جهانی در سطحی كلی هستیم و مایل نیستیم اعمال
و افکار كسانی را كه ویرانگرند ،ترویج و تقویت كنیم.
ما به نیروی وحدت ،نیروی اعمال پاك و به نیروی خدمت صادقانه و
بیطرفانه و نیروی تأییدات الهی اعتقاد داریم .بالترین آرزوی قلبی ما،
خدمت است .ما به مصالح عالم انسانی و به كل نوع بشر ،خدمت میكنیم.
ما با هر طرحی كه ّ
حتی كوچکترین خدمت را به اصالح عالم بنماید،
همكاری میكنیمّ .اما نقشۀ عظیم ما ،به ساختن مدن ّیتی كامال جدید،
مدن ّیتی كه چشم بشر تاكنون مشاب َهش را ندیده و به ذهن احدی خطور
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نكرده ،مربوط میشود .این جامعهای است كه حضرت بهاءهللا ،در این
روز مبارك ،برای خدمت به عالم ،خلق كرده است.
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بخش ّ
سوم :گلچینی ازآثاردیانت بهائی

ّ
ّ
مهرو ّ
محبت و اتفاق و اتحاد
ای اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيت عالم است و ظهور
رحمانيت در انجمن بنیآدم نتيجه و ثمر مشکور و سنوحات ّ
مقدسه هر
فيض موفور رحمت صرف است و موهبت بحت ،و نورانيت جهان و
جهانيان ائتالف و التيام است و ّ
محبت و ارتباط بلکه رحمانيت و يگانگی و
ازاله بيگانگی و وحدت با جميع من علیالرض درنهایت آزادگی و فرزانگی،
جمال مبارک ميفرمايد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار عالم وجود
را به يک شجر و جميع نفوس بهمنزله اوراق و ازهار و اثمار تشبيه
فرمودند .پس ّ
احبای الهی بايد در عالم وجود رحمت رب ودود گردند و
موهبت مليک غيب و شهود نظر به عصيان و طغيان ننمايند و نگاه به ظلم
و عدوان نکنند نظر را پاک نمايند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر شجر
ايجاد مشاهده کنند .هميشه به اين فکر باشند که خیری به نفس ی رسانند
محبت و رعايتی و ّ
و ّ
مودت و اعانتی به نفس ی نمايند دشمنی نبينند و
بدخواهی نشمرند جميع من علیالرض را دوست انگارند و اغيار را يار دانند
و بيگانه را آشنا شمرند و به قيدی ّ
مقيد نباشند بلکه از هر بندی آزاد
گردند .اليوم ّ
مقرب درگاه کبرياء نفس ی است که جام وفا بخشد و اعدا را
در عطا مبذول دارد ّ
ّ
حتی ستمگر بيچاره را دستگیر شود و هر خصم لدود
را يار ودود .اين است وصايای جمال مبارک اين است نصائح اسم اعظم.
َ
ای دوستان بهمنزله سراج باشيد از برای عالم ظلمانی و بهمثابه نور باشيد
َ
عالم به کمال ّ
محبت رفتار کنيد اجتناب و
از برای تاريکی با جميع اهل
جدال و فساد ّ
کل در اين ظهور اعظم منع شده.
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َ
با جميع اهل عالم به َروح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت سبب
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظام عالم و حيات امم
ّ
متمسکند و از
است .طوبی از برای نفوس ی که به حبل شفقت و رأفت
ضغينه و بغضا فارغ و آزاد.
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خیرخواهی و کمک به دیگران
ای ياران عزيز جهان در جنگ و جدال است و نوع انسان درنهایت
خصومت و وبال ظلمت جفا احاطه نموده و نورانيت وفا پنهان گشته
جميع ملل و اقوام عالم چنگ تیز نموده و با يکديگر جنگ و ستیز
مينمايند .بنيان بشر است که زیروزبر است هزاران خانمان است که
بیسروسامان است در هرسالی هزاران هزار نفوس در ميدان حرب و جدال
آغشته به خاک و خون است و خيمه سعادت و حيات منکوس و سرنگون.
سروران سرداری نمايند و به خونريزی افتخار کنند و به فتنهانگیزی
مباهات نمايند .يکی گويد که من شمشیر بر رقاب ّامتی آختم و ديگری گويد
مملکتی با خاک يکسان ساختم و يکی گويد من بنياد دولتی برانداختم .اين
است مدار فخر و مباهات بین نوع بشر .در جميع جهات دوستی و راستی
مذموم و آشتی و حقپرستی مقدوح .منادی صلح و صالح و ّ
محبت و سالم
آئین جمال مبارک است که در قطب امکان خيمه زده و اقوام را دعوت
مينمايد .پس ای ياران الهی قدر اين آئین نازنین بدانيد و بهموجب آن
حرکت و سلوک فرمایید و سبيل مستقيم و منهج قويم پيمائيد و به خلق
بنمائید .آهنگ ملکوت بلند کنيد و تعاليم و وصايای ّ
رب ودود منتشر نمائید
تا جهان جهان ديگر شود و عالم ظلمانی ّ
منور گردد و جسد مرده خلق
حيات تازه جويد هر نفس ی به نفس رحمانی حيات ابديه طلبد .اين زندگانی
عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و اين ّ
عزت و ثروت و راحت و خوش ی
خاکدانی عنقريب زائل و فانی شود .خلق را به خدا بخوانيد و نفوس را به
روش و سلوک مل اعلی دعوت کنيد يتيمان را پدر مهربان گرديد و بیچارگان
را ملجأ و پناه شويد فقیران را کنز غنا گرديد و مريضان را درمان و شفا
معین هر مظلومی باشيد و مجیر هر محروم .در فکر آن باشيد که خدمت
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به هر نفس ی از نوع بشر نمائيد و به اعراض و انکار و استکبار و ظلم و
عدوان ّ
اهميت ندهيد و اعتناء نکنيد بالعکس معامله نمائيد و به حقيقت
مهربان باشيد نه به ظاهر و صورت .هر نفس ی از ّ
احبای الهی بايد فکر در
اين حصر نمايد که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار به هر نفس ی
برسد خیری بنمايد و نفعی برساند و سبب تحسین اخالق گردد و تعديل
افکار تا نور هدايت تابد و موهبت حضرت رحمانی احاطه نمايدّ .
محبت
نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لنه نمايد.
ای ّ
احبای الهی ّ
همتی بنمائيد که اين ظلمت به ّکلی زائل گردد تا ّ
سر پنهان
آشکار شود و حقايق اشيا مشهود و عيان گردد.
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خدمت به عالم انسانی
َ
ّ
انسان از برای اصالح عالم آمده و بايد لوجه اّلل به خدمت برادران خود
قيام نمايد.
َ َ
امروز انسان کس ی است که به خدمت جميع من َعلی ال ْرض قيام نمايد.
من شما را نصيحت مينمايم که تا توانيد در خیر عموم کوشيد و ّ
محبت و
الفت در کمال خلوص به جميع افراد بشر نمائيد.
َ
شماها بايد به آنچه سبب آسايش عالم انسانی است تش ّبث نمائيد .يتيمها
را نوازش کنيد گرسنهها را سیر نمائيد برهنهای را بپوشانيد بيچارهها را
دستگیری کنيد تا مقبول درگاه الهی شويد.
هر مظلومی را ملجأ و پناه باشيد و هر مغلوبی را دستگیر و مجیر توانا .هر
مريض ی را طبيب حاذق باشيد و هر مجروحی را مرهم فائق شويد .هر
خائفی را پناه امین گرديد و هر مضطربی را سبب راحت و تسکین .هر
مغمومی را مسرور نمائيد و هر گريانی را خندان کنيد .هر تشنه را آب گوارا
شويد و هر گرسنه را مائده آسمانی گرديد هر ذليلی را سبب ّ
عزت شويد و
هر فقیری را سبب نعمت گرديد.
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مقام زن
َ
ّ
از جمله تعاليم حضرت بهاءاّلل وحدت نساء و رجال است که عالم انسانی
را دو بال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو بال متساوی نگردد مرغ
َ
پرواز ننمايد .اگر يک بال ضعيف باشد پرواز ممکن نيست .تا عالم نساء
َ
متساوی با عالم رجال در تحصيل فضائل و کمالت نشود فالح و نجاح
چنانکه بایدوشاید ممتنع و محال.
مرد و زن هر دو بشرند و بندگان يک خداوند .نزد خدا ذکور و اناث نيست.
هرکس قلبش پاکتر و اعمالش بهتر در نزد خدا ّ
مقربتر است خواه مرد
باشد خواه زن اين تفاوتی که اآلن مشهود است از تفاوت تربيت است زيرا
نساء مثل رجال تربيت نميشوند اگر مثل رجال تربيت شوند در جميع
مراتب متساوی شوند زيرا هر دو بشرند و در جميع مراتب مشترک خدا
تفاوتی نگذاشته.
...و همچنین وحدت نوع را اعالن نمود که نساء و رجال ّ
کل در حقوق
مساوی بههیچوجه امتيازی در ميان نيست زيرا جميع انسانند فقط
احتياج به تربيت دارند اگر نساء مانند رجال تربيت شوند هيچ شبههای
نيست که امتيازی نخواهد ماند زيرا عالم انسانی مانند طيور محتاج به دو
جناح است يکی اناث و يکی ذکور .مرغ با يک بال پرواز نتواند نقص يک بال
سبب وبال بال ديگر است...
...تا مساوات ّ
تامه بین ذکور و اناث در حقوق حاصل نشود عالم انسانی
ترقيات خارقالعاده ننمايد .زنان يک رکن ّ
ّ
مهم از دو رکن عظيمند و ّاول
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ّ
ّ
ّ
مربی و معلم انسانی زيرا معلم اطفال خردسال مادرانند .آنان تأسيس
اخالق کنند و اطفال را تربيت نمايند.
تربيت نسوان ّ
اهم از تربيت رجال است زيرا نسوان چون تربيت يابند اطفال
نیز در حيات روحانی نشو و نما کنند .از آن جمله مادری چون در تبليغ
ّ
امراّلل بيان دلئل و براهین الهی آموزد جميع اطفال خويش را نیز تربيت و
تعليم نمايد.
در قدیم دنیا با زور اداره میشد و مرد چون جسما و فکرا از زن زورمندتر
ّ
و پرخاشجوتر بود بر او غالب و مسلط بود ولی حال وضع در تغییر است.
بهمرور اعمال زور و عنف ،غلبۀ خود را از دست میدهد و هوشیاری،
فراست فطری و خصائل روحانی ّ
محبت و خدمت که در زن قوی است،
ّ
تفوق و برتری مییابد.
آزادی زنان و وصول به تساوی ميان زن و مرد هرچند ّ
اهم ّيتش چنانکه بايد
هنوز آشکار نباشد يکی از مهمترين وسائل حصول صلح جهانی محسوب
است .انکار تساوی بین زن و مرد نتيجهاش روا داشتن ظلم و ستم به نيمی
ّ
جمعيت جهان است و چنان عادت و رفتار ناهنجاری را در مردان به
از
وجود ميآورد که اثرات نامطلوبش از خانه به ّ
محل کار و به حيات سياس ی
و مآل به روابط بیناملللی کشيده ميشود.انکار مساوات ميان زن و مرد هيچ
ّ
مجوز اخالقی و عملی يا طبيعی ندارد و فقط زمانی که زنان در جميع مساعی
بشری سهمی کامل و متساوی داشته باشند از لحاظ اخالقی و روانی ّ
جو
مساعدی خلق خواهد شد که در آن صبح صلح جهانی پديدار گردد.
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لزوم تعلیم و تربیت و اخالق
انسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما به تربيت
جواهر آن به عرصۀ شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد.
تعليم و تربيت يعنی آموزش و راهنمائی نفوس و رشد و پرورش قوای فطری
انسان همواره مقصد عالی انبياء عظام از بدو پيدايش عالم بوده و در
تعاليم بهائی با روشنترين عبارات ّ
اهميت اساس ی و امکانات بیپايان تعليم
ّ
و تربيت تصريح گرديده است .در عالم ّ
مدنيت معلم نیرومندترين عامل
محسوب است و شغل تعليم عاليترين مقامی است که شخص بتواند آرزو
کند .تربيت از رحم مادر شروع ميشود و تا پايان عمر ادامه دارد و از لوازم
ذاتی حيات حقيقی و اساس سعادت فردی و اجتماعی است .و چون تعليم
ّ
عموميت يابد عالم انسانی تقليب گردد و جهان
و تربيت به نحو صحيح
بهشت برين شود .در حال حاضر شخص ی که حقيقتا خوب تربيت شده
باشد نادرالوجود است زيرا ميتوان گفت همه دارای ّ
تعصبات بيجا و مرام
و آرزوی نادرست و ّ
نظريات باطل و عادات سخيفه هستند که از بدو
طفوليت در آنها رسوخ نموده است .و چه نادرند نفوس ی که از صغر ّ
ّ
سن
ّ ّ
محبت اّلل آموخته باشند و عمر خود را وقف آن کنند و
با تمام قلب درس
خدمت به عالم انسانی را عاليترين مقصد حيات شمرند و قوای خود را
برای سعادت و خیر عموم تجهیز نمايند .و حالآنکه بهطورقطع و يقین
اساس تعليم و تربيت صحيح همین مراتب مذکوره است و تنها انباشتن
حافظه با قضايای رياض ی و قواعد صرف و نحو و جغرافيا و زبانهای
خارجی و غیره تأثیری در به وجود آوردن اشخاص بزرگوار و مفيد به حال
جامعه ندارد.
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ّ
...تعلیم هشتم حضرت بهاءاّلل تربیت عموم لزم است و وحدت اصول و
قوانین تربیت نیز از الزم امور تا جمیع بشر تربیت واحد گردند یعنی تعلیم
و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد .اصول و آداب یک اصول
و آداب گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب
جای گیرد...
تعليم و تربيت عمومی که هماکنون سپاهی از مردم ّ
متعهد را از تمام اديان
و کشورها برانگيخته و بر خدمت خويش گماشته ،بايد مورد عنايت و
ّ
حمايت حکومات جهان قرار گیرد زيرا بالترديد جهل علت اصلی سقوط و
ّ
عقبماندگی مردم و پايداری ّ
تعصبات است .هيچ کشوری موفق نميشود
مگر آنکه تمام مردمش از تعليم و تربيت نصيب يابند .فقدان منابعی که
قدرت کشورها را در سبيل تعليم و تربيت عمومی محدود ميکند بايد
اصحاب قدرت را بر آن دارد که ّ
ّ
ارجحيت را به تعليم زنان و
اولويت و
دختران اختصاص دهند زيرا به واسطۀ مادران درسخوانده و تعلیمیافته
است که ثمرات علم و دانش را سريعا و قاطعا ميتوان در تمام جامعۀ
بشری انتشار داد .نکتۀ ّ
مهم ديگری که در اين مورد بايد در نظر داشت
آنکه اقتضای زمانه چنان است که جهان دوستی و مفهوم اهل عالم بودن
به عنوان يکی از اصول تربيتی به تمام اطفال جهان تلقین گردد.
...در این دور بدیع تعلیم و تربیت امر اجباریست نه اختیاری ،یعنی بر پدر
و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت
نمایند و از پستان عرفان شیر دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش
بخشند و اگر در این خصوص قصور کنند در نزد ّ
رب غیور مأخوذ و
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مذموم و مدحورند و این گناهی است غیرمغفور ،زیرا آن طفل بیچاره را
ّ
آواره صحرای جهالت کنند و بدبخت و گرفتار و معذب نمایند
مادامالحیات طفل مظلوم اسیر جهل و غرور و نادان و بیشعور ماند...
در ديانت بهائی آموختن علوم و فنون و صنايع و ح َرف مفيده مهم و لزم
ّ
است .حضرت بهاءاّلل ميفرمايند:
علم بهمنزلۀ جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود
تحصيلش بر ّ
کل لزم ولکن علومی که اهل ارض از آن منتفع شوند نه
علومی که به حرف ابتدا شود و به حرف منتهی گردد .صاحبان علوم و
صنايع را ّ
حق عظيم است بر اهل عالم ...فیالحقيقه کنز حقيقی از برای
ّ
علت ّ
عزت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و
انسان علم اوست و اوست
انبساط.
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رفع تعصبات
ّ
تعصب مذهبی و ّ
تعصب وطنی و ّ
بهاءاّلل ترک ّ
تعصب
از جمله اساس
َ
تعصب سياس ی است زيرا عالم بشر به مرض ّ
جنس ی و ّ
تعصب مبتال شده
و اين مرض مزمن است که سبب هالک است جميع اختالفات و جنگها و
نزاعها و خونریزیها سببش اين ّ
تعصب است .هر جنگی که میبينيد يا
تعصب دينی است يا منبعث از ّ
منبعث از ّ
تعصب جنس ی يا منبعث از
َ
تعصب وطنی يا ّ
ّ
ّ
تعصبات موجود عالم
تعصب سیاس ی است و تا اين
انسانی آسايش نيابد...
...از رائحه ّ
ّ
جنسيه و
تعصب جاهالنه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام
ّ
وطنيه و ّ
ّ
دينيه که به تمام مخالف ديناّلل و رضای الهی و سبب محرومی
انسانی از مواهب رحمانی است بیزار شويد و از اين اوهامات ّ
تجرد يابيد و
َ
تعصب جاهالنه پاک و ّ
آئينه دل را از زنگ اين ّ
مقدس کنيد تا به عالم
ّ
انسانی يعنی عموم بشر مهربان حقيقی گرديد و به هر ْنفس ی از هر ملت و
هر آئین و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادنی کرهی نداشته باشيد بلکه
در نهايت شفقت و دوستی باشيد شايد به عون و عنايت ّ
الهيه افق انسانی
از اين غيوم کثيفه يعنی ّ
تعصب جاهالنه و بغض و عداوت عاميانه پاک و
ّ
مقدس گردد .روزبهروز سبب الفت و ّ
محبت در ميان جميع ملل شويد...
من شما را نصيحت مينمايم تا توانيد در خیر عموم کوشيد و ّ
محبت و
الفت در کمال خلوص به جميع افراد بشر نمائيد ّ
تعصب جنس ی و وطنی و
دينی و مذهبی و سياس ی و تجاری و صناعی و زراعی جمیع را از ميان برداريد
َ
تا آزاد از جميع جهات باشيد و م ّ
شيد بنيان وحدت عالم انسان.

تعصب سياس ی و ّ
تعصب جنس ی و ّ
تعصب دينی و ّ
ّ
تعصب اقتصادی و
ّ
ّ
تعصبها موجود عالم
تعصب وطنی هادم بنيان انسانی است .تا اين
َ
انسانی راحت ننمايد .ششهزار سال است که تاريخ ،از عالم انسانی خبر
َ
ميدهد در اين ّ
مدت ششهزار سال عالم انسانی از حرب و ضرب و قتل و
خونخواری فارغ نشد در هر زمانی در اقليمی جنگ بود و اين جنگ يا
تعصب دينی بود و يا منبعث از ّ
منبعث از ّ
تعصب جنس ی و يا منبعث از
تعصب وطنی پس ثابت و ّ
تعصب سياس ی و يا منبعث از ّ
ّ
محقق گشت که
صبات هادم بنيان انسانی است و تا اين ّ
جميع تع ّ
تعصبات موجود منازعه
َ
بقا مستولی و خونخواری و درندگی مستمر پس عالم انسانی از ظلمات
طبيعت جز به ترک ّ
تعصب و اخالق ملکوتی نجات نيابد و روشن نگردد.
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صلح عمومی
صلح بزرگی که آرزوی دلوجان نيکانديشان جهان در قرون و اعصار بوده
و دربارهاش عارفان و شاعران در نسلهای پیدرپی سخن گفته و در کارگاه
خيال نمودارش ساختهاند ،صلحی که ّ
تحققش نويد تمام کتب ّ
مقدسه در
هر دور بوده حال به دستيابی ملل عالم نزديک گشته است .اين ّاولین بار
در تاريخ جهان است که ميتوان تمام کرۀ زمین را باوجود اختالفات بيشمار
مردمش به شکل يک واحد ّ
مجسم کرد .پس استقرار صلح جهانی نهتنها
ّ
امکان دارد بلکه اجتنابناپذير است و مرحلۀ ديگری از ترقی و تکامل عالم
ّ
است که به قول يکی از متفکرين بزرگ مرحله جهانیشدن عالم بشری
است.

ّ
برای اطالع بیشتر دربارۀ دیانت بهائی به www.bahai.org
یا  www.bahaisofiran.orgمراجعه فرمایید.
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