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 مقدمه یجا به

زمانی كه در  ،ك نگاه به پشت سریم و یانداز می امروزمان یزندگك نگاه به ی

 م(.ینوشتعنی مییم )یدیكشوار نقش مییروی د م و بریكردغارها زندگی می

و غروب  ...میكردش رشد مییگرما كرد و ما در نور ود طلوع مییو خورش

 ...كرد تا صبح روز بعدمی

ه یزمانی كه گر  ،ك نگاه به كودكیی م ویانداز می ك نگاه به امروزمانی

 ادیدن را یم... و خندیزدمی وپادستم و یدیطلبر مییم و شیكردمی

به م تا یرشد كرد جیتدر بهدن و شناختن و راه رفتن را... و یم و دیگرفتمی

ش رشد یكرد و در نور آن و گرمامید طلوع یخورش م. ویدیامروز رس

 كرد تا صبح روز بعد...و غروب می ...میكردمی

زمانی كه  ،میانداز دن و سرسبزی و طراوت مییفصل روئ ،ك نگاه به بهاری

 ،دیجا روئ چه هر تابستان كه هر ازآنپسد. و یرو هر چه هر جا هست می

ماند و نه راوتی مینه ط گریكه د ،ز و زمستانیند... و پائینشبه ثمر می

 تابد.می همچناند یدن و نه سبزی... و خورشیروئ

اوست و  دورۀ كودكی ینیاست. دوران غارنش یل آدمكیمثل ه یعالم انسان

ده یرشد كرده تا به امروز رس مرحلهبهمرحلهاست. او  مروز دورۀ نوجوانیا

 است.

 یات روشن تار اگر در صفح
ّ
هر شرفت در یو پ یخ به دنبال عامل اصلی ترق

د یمختلف پد هایزمانم كه در ینیبای را میم، افراد برجستهیمرحله بگرد

د معمول در عصر خود پا را فراتر گذاشته و یاز افكار و عقا ،اندآمده

 اند.و آشكار ساخته انیرا كه تا آن زمان ناشناخته بود، ع ق و اسراری یقاح

ن و ین، مبتكر یمخترع ،اءیون انبیمد اّول  شرفت عالم بشری در درجۀیپ

ان یدا ای كه در حوزۀسهنفوس مقّد  ،ن افرادین اینوابغ است. در ب
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م، ینگر اف میچشم انص با درخشند. وقتید میی، مثل خورشاندظاهرشده

هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط  ،خیم كه در طول تار ینیبمی

نه یعدالتی و كگردد و زمستان ظلم و بیاخالق عمومی فاسد می ،نهدرو می

ز و یانگرتیكه وجودش ح امبری ی، آنگاه پردیگیفرامرا  جاهمهو نفرت 

شود. او یخته مین خلق برانگیدر ب ی فوق بشری یز است، با قوایاسرارآم

ام خداوند را اعالن یو پ زدیخیبرمان ینایان نابینا در میچون شخص ی ب

در هر صبحگاه و بهار  شب كیید است پس از تار یاو طلوع خورش د.ینمامی

ارادۀ خداوند را به  نهیكه مثل آرا ن نفوس یا .زمستان است از پی سرمای

 نامند.سه" میقّد تابانند، "مظاهر من عالم مییا

د یو مانند خورش اندظاهرشدهسه" از "مظاهر مقّد  كییعصری،  در هر

  .انددار نمودهیروشن و افراد خواب را بك را یافكار تار 

و  س ییشنا، حضرت موس ی، حضرت زرتشت، حضرت عیحضرت كر 

اند، ن عالم پا نهادهیگر به ایكدیچند قرن از  د كه به فاصلۀحضرت محّم 

 یتربعامل بزرگ 
ّ
 اند.نوع بشر بوده یت و ترق

 سه" به مقّد  ن "مظاهریا همۀ
ّ
از جانب دارند كه كالمشان فاق اعالم میات

شان نازل گشته و یبر ا یاله یبه وح ،ندیگو یست بلكه آنچه میخودشان ن

 باشند.یآنها فقط حامل آن م

كسان است: ین مظاهر یا یهاات و كتابیك بشارت در تمام آثار و آی

و  ید تا حكومت صلح و آشتیآیكه م یكس  بزرگ؛ یك مربّ یبشارت ظهور 

و ژاد زن و مرد و ننوع بشر را از هر  همۀن برقرار كند و یعدالت را بر زم

 ید
ّ
  ك خانواده گرداند.ی یت اعضان و مل

ّ
 ین مربّ یست كه ظهور این یشك

 د.یآیم شماره بخ ین واقعه در تار ی، بزرگتر یم عالم انسانیعظ

؛ ظاهرشدهم یعظ یدهند كه آن مربّ یبشارت م عالماهل ان به یاكنون بهائ

 یراحتبهتواند یم یقتیاست و هر طالب حقمش آشكار یو تعال لیدل ات و یآ
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 ی به آن دست
ّ
قت ید حقیابد كه خورشید و در یق نمار و تعّم ابد و در آن تفك

ك یپس از  ی گر ید یبهار روحانطلوع نموده و  بازهم ،رهیت شب کیپس از 

  زمستان سرد
 
 ده است.شگر جلوه مجددا

مظهر  ،حضرت بهاءهللا یخ مختصر زندگیم تار یخوانیم اّول آنچه در بخش 

خواند كه چگونه م یاست. در كنار آن خواهعصر ن یدر ا یس الهمقّد 

ش از ظهور حضرت بهاءهللا مبعوث شد یپ یكوتاه حضرت باب به فاصلۀ

 د.یز حضرت بهاءهللا نمایانگرش ظهور شگفتیپذ دۀتا قلوب صاف را آما

در  بخش  م شد.یآشنا خواه یانت بهائیم دیاز تعال یابا پاره دّومدر بخش 

 گذرانیم.می ازنظرهای گوناگون را م گلچینی از آثار بهائی دربارۀ موضوعسوّ 



 درخشدیم همچنان دیخورش و :  اّول بخش 
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 :  اّول فصل 
ّ
 حضرت بهاءهللا ید و كودكتول

 ۱۱۹۶آبان  ۲۲ ،ی ز یایروز پك یدر سحرگاه 

ه ب یكودك ،یاس نور رزا عبّ ی( در منزل میالدیم۱۸۱۷نوامبر۱۲)خورشیدی

ر قرار یثخ تحت تأیها نفر را در طول تار ون یلیم یر بود زندگا آمد كه مقّد یدن

 نام نهادند. یعلنیدهد. او را حس

  اّول  یاز همان روزها
ّ
دند ید کهیوقتب نمودند ار تعّج یپدر و مادر بس ،دتول

ن یاگفت:  كند. پدرینم ی قرار یو ب ی ه و زار یگر گر ینوزادشان مثل اطفال د

به داشتن با خوشحالی و مادر  ،ممتاز است ان تمام فرزندانیپسر در م

 د.یبر خود بال ی ن پسر یچن

ش ید. بلند شد و در جایاز خواب پر  ریاس وز عبّ  رزایم ،یشب ،چند سال بعد

 دهیكه د یكرد و به خواب بود پاك اش نشستهیشانیكه بر پ ینشست. عرق

 د:یشیبود اند

سرش پرواز  دور  حال گردش بود. تمام پرندگان در یفرزندش در باغ

د یتوانستند. بعد او را دینم اّما ،ب برسانندیخواستند آسیكردند و میم

كران به شنا مشغول است. جسم كوچكش چنان یب یایكه در در 

اهش در اطراف سر یسوان سیبود. گشده ا روشن ید كه تمام در یدرخشیم

 ،بود به لب گرفته او را یک ماهی ی از مو  ی شان بود و هر تار یآب پر  یدر رو 

مانده بودند. به هر طرف كه فرزندش شنا  رهیها از نور رخسارش خیماه

به طفل  یتیچ اذیه اّما ،رفتندیسو مها هم بدانیماه نمود، همۀیم

 د...یرسینم

ر خوابش را یرا فراخواند تا تعب یشناس مشهور خواب ،شانیآشفته و پر 

ر یب َعب ّ
باشد  طفل به او الهام شده ندۀیعظمت  آ نکهیامثلان كند. شخص م 

 گفت:
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جهان است  نیا گسترۀ یمعنا به ،دینمودكران كه مشاهده یب یایباغ و در 

ظاهر  ی امر  ،ندهیآ ا. از فرزند شما درین دنیها، مردمان ایو پرندگان و ماه

و حمله و هجوم  زندیخیبرمشان یبا ا یدشمن ها بهیلیشود كه خیم

ت خداوند یو تنها بر همه غالب خواهد شد و حما تنهیکاو  اّماند. ینمایم

 نمود. حفظ خواهد یآزار و گزند راو را از ه

 بود. سالهشش یعلنیدر آن زمان حس

مدرسه  ولی هرگز به فراگرفتتعلیمات ابتدایی را در منزل  یعلنیحسمیرزا 

خاص و عام  زبانزدكاری، نرفت. او در هوش و ذكاوت و خیرخواهی و درست

رسید، در درك مطالب روحانی و علمی و  یسالگچهارده بود. وقتی به سّن 

كمك به  درصددسخاوت و عطوفت نیز معروف همگان گشت. همیشه 

 فقرا و حمایت از محتاجین بود.
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 بشارت به ظهور : دّومفصل 

بعد از  یساعت( یالدیم۱۸۴۴سال یماه م۲۲) ورشیدیخ۱۲۲۳خرداد دّوم

 م گشت.یب و عظیعج یاراز شاهد واقعهیغروب، ش

خسته بود كه با  ی زبان مسافر یتاجر، م یجوان ،ی بهار روز آن  ظهرز بعدا در

جز حضرت  ین جوان كس یبودند. ا راز آمدهیهمراهان خود از كربال به ش

 باب نبود.

 
ّ

که از شاگردان مکتب شیخیه  دهیراز رسین مسافر تازه به شیا ،نیحس مال

ار ی، از خبر وفات استادش بسدیبه كربال رس یها قبل وقتماه ،بود

ه دیتازه دم ییروید در او نیفق ت آخر  استاد  یوص اّما. ه بودن شدیاندوهگ

 :بود

 افت.ید یه او را خواهد. البتّ ییاد و محبوب را جستجو نمیام كنیق

  یاو او بدون لحظه
ّ
 یاه. قوّ ه بودمحبوب پرداخت ی جستجو ه ف بتوق

 ده بود.یران كشیا ی سو بهاو را  یپنهان

 وارد شدهراز یش به ،یقیافتن محبوب حقیشوق  به ،هاو اكنون بعد از ماه

عهد گشته هم ین سفر روحانیدرسان او بودند و در ابود. همراهان كه هم

گردش به خارج شهر  یشدند و او برا در شهر ساكن یبودند در مسجد

 آمده بود.

او را به  ،سر داشت اه بریس مر و عمامۀك جوان تاجر كه شال سبز بر

و  ی رفتار شخو  اّما ،خود دعوت نمود. مسافر او را نشناخت خانۀ

 ت.رفیرا پذ ار دعوتشیاختیر نهاد كه بیثتأ در وی  او چنان ی گفتار نیر یش

گفتگو مشغول بودند.  جوان به منزل  تاجر   آن دو در بالخانۀ ،بعد یساعت

 
ّ

جوان از  یگفت كه وقت ف نمود ویتعر  را آن شب یبعدها ماجرا نیحسمال

حضرت قائم موعود كه همه در انتظار  یقیمحبوب حق یهانشانه
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 آن ،كرد انیها را بك نشانهیكیمالحسین د و یاز او پرس ،ظهورش بودند

فرمود: نگاه كن؛  ینیار متینمود و آنگاه با لحن بس سكوت یاجناب لحظه

و فرمود  ها را ذكر ك عالمتیكی؟ بعد ینیبیدر من م ین عالمات كه گفتیا

 نمود.با خود مطابقت 

 
ّ

د. او در یگرد ار مضطرب و نگرانین صحبت در ابتدا بسین از ایحس مال

د به یبا هزاران ام ،آخر كرده بود و ی را سپر  ی عمر  ،شوق و انتظار محبوب

خودش را  ،تاجر یابد... و اكنون جوانید او را بیشا ،ن شهر آمده بودیا

ها را در جوان تمام نشانه باآنکهنمود. او یم یفمعّر  یقیهمان محبوب حق

 رد.یبپذ مطلب را توانستینم ین سادگیبه ا ،دیدیم

اگر كه  كرد خود آمد و با خود عهد بالفاصله به اّما ،كند خواست اعتراض

کرار کند، انصاف را از دیگر، جوان میزبان اّدعای قائمیت خود را ت بارکی

 دست ندهد.

برد.  یبود كه او به راز پنهان پ قه از شب گذشتهیدق یازدهساعت و  دو

 طاعت نهاد. را شناخت و سر به یقیمحبوب حق

همان فاضل و ین میبه ا ،ل واضح و قاطعیبا دل نکهیازاپس ،زبانیم

وسف را یر سورۀ ین قسمت تفسیاّولمقام خود را اظهار نمود،  ،پراشتیاق

 فرمود. آنگاه به  العاده نازل خارق  یسرعت ساعت باهمان 
ّ

ن ین چنیحس مال

 گفت:

و شما  هللا هستمد. من بابیامن شدهد كه به من مؤ یهست ین كس یاّولشما 

آنها را از  ینكه كس یمن شوند، بدون اؤ نفر به من م هیجدهد یالباب. باباب

من گردند... ؤ د مرا بشناسند و میخودشان با یعنیمن آگاه كند.  ورسماسم

ود و همگان پنهان خراهان مد از هیبرد ید آنچه را كه امشب به آن پیشما با

 د.یبدار 

  ،بعدها
ّ

ر عظمت  ظهور حضرت باب در روح و روانش را یثأن تیحس مال
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 ان نمود:یب طور نیا

ف و ناتوان بودم و تا چه اندازه ترس و یچقدر ضع یقبل از عرفان امر اله

سم و نه راه بروم. یبنو  ی ز یتوانستم چیخوف در وجودم سرشته بود. نه م

بعد از شناخت حضرت باب و عرفان  اّماد. یلرز یشه میهم میوپادست

ت و در عوض  ضعف، قوّ  یانجهل، علم و دانش ربّ  یجابه، یمظهر امر اله

 ییتوانا یخود را دارا کهیطور بهدا شد. یدر وجودم پ یبیو قدرت عج

خلق  جهان به مخالفت  ن داشتم كه اگر تمام عالم ویقیدم و یدیاندازه میب

بر همه غالب خواهم شد. جهان و آنچه در آن  تنهکی ،ندیام نمایمن ق

دم یشنیل را میئجبر  ینمود. صدایخاك جلوه م یاست در نظرم مانند مشت

را صبح روشن یز  ،دیدار شو یب ،اهل عالم یگفت: ایكه به خلق عالم م

د. باب یبرخوردار شو  یاله   ض  ظهور و بركت امرید و از فیز یده. برخیدم

را كه  یرا كس ید. ز یهمه داخل شو  ،اهل عالم یباز است. ا یرحمت اله

وصال دعوت  ۀشما را به سفر  ،دا و آشكارید ظاهر شد. او پیبود شمنتظر 

 كند.یم



10 

 

 مأمورّیت بزرگ: سّومفصل 

حسین با طوماری از آیات الهی 
ّ

كرد.  حركت طهران ی سو بهچند ماه بعد، مال

كشید. این جوان كس ی نبود جز میرزا انتظار او را می طهرانجوانی در 

ای كه لیق یك نوری كه اكنون ازدواج نموده و در خانه یعلنیحس

میلی به امور  باآنکهزادۀ جوان، كرد. این بزرگزاده است، زندگی میبزرگ

میران و شاهزادگان بزرگان و ا مورداحترامنهایت دربار و وزارت نداشت، بی

 بود. شخصیّ 
ّ
شد و یا می نینشهمبا او  بارکیابی داشت كه هر كس ت جذ

 گشت.مند میشنید، به او عالقهی كالمی از او میحتّ 

 
ّ

 ید. آنجا در اتاقیرس طهران كرد تا به عبور  یچند شهرها و بالد ن ازیحسمال

 وسته دریكلمات حضرت باب را پ ساكن شد. ینید علوم ۀك مدرسیدر 

 شد.یآن شاد م ادیبا  خاطر داشت و

ر  طهرانن یدر سرزم
ّ
ــ كه اگر ظاهر شود،  ،پنهان ی موجود است و راز  ی س 

دوارم تو به فضل و موهبت آن محبوب ین گردد. امیجهان بهشت بر 

 .یبزرگوار برس 

 َبَرد. ین راز پیبه ا یزودبهاو آن بود كه  یقلب ی آرزو 

 
ّ

 ح محبوبش را مقابل چشمینصا ،رازیحركت از ش ن از همان لحظۀیحسمال

 خود داشت:

د. خداوند یام كنیغ امر خداوند قید و به تبلیت بر كمر زند دامن هّم یشما با

 ،سازدین را سرسبز میكه باران زم طور همان ...كرد شما را محافظت خواهد

 ت فرموده سرسبزیز مردم را از باران بركات خود كه خداوند عنایشما ن

 د.یساز 

 ید و بذرهایبار یباران م همچون كرد یكه عبور م ی از هر شهر  رو نیازا

كه  هاشکوفهبخش او چه مسّرت ید. با خبرهایانیرو یپنهان در قلوب را م
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كه در عالم  گلزارهاكه در قلوب شكفت و چه  هاد و چه گلییها رو در دل

 آمد. دیارواح پد

 
ّ

شد از پا ننشست.  ساكن طهراندر  ینید آن مدرسۀ علوم در ین وقتیحسمال

دوست  ،را به او برساند ید كالم الهید كه بایكه به نظرش رس ین كس یاّول

ّس آنجا بود. او  یعنیاش یمیقد
َدر 

حسینم 
ّ

ر ینظیب یرا دانشمند مال

ار یدن سخنانش بسیاز شن اّماگذاشت. یاحترام م ی دانست و به و یم

  كردیمر رت نمود. مدّرس  مدرسه تصوّ یح
ّ

ن  ین جانشیحس كه مال

د كه یدیم ینك وقتیا اّما ،خواهد شد یكاظم رشت دیّ استادشان س

 
ّ

 یهاكرد. صحبتب تعّج  ،كندیدعوت م یدیجد ۀدین او را به عقیحسمال

 
ّ

اش یمیدر دوست قد ی چ اثر ید هیقت ظهور جدیان حقین در بیحسمال

بسته  یكلمات اله یرو  قلب خود را به یهااو دروازه ،قتیحق نداشت. در

 كرده بود. ت ممنوعیش را از باران عنایقلب خو  ۀو مزرع

حسین
ّ

ن نداشت كه یبه ا یهكرد و توّج یمور بود عمل مأبه آنچه كه م مال

د. یم یاز آن رو  یكس  كند و چهیرا قبول م یاله امر   یكس  چه
َ
 ،اگرچهگردان

 شد.یار مسرور میبس ،كردیم اقبال یهرگاه كس 

ْجرۀ در ین وقت كه آن دو به صحبت مشغول بودند، جوانیدرست در هم  ح 

حسیند. یشنیدو را م آن یهاصحبت ،ی كنار 
ّ

را با لطافت و  یكلمات اله مال

 یص میتشخ یخوببهنمود و جوان یبازگو م ینرم
ّ
م مدرسه با داد كه معل

حق شود.  م كالم  یخواهد تسلیكند و دلش نمیمجادله م ،تمام یانصافیب

او قائل بود.  یبرا یداشت و احترام فراوانیشه مدّرس را دوست میاو هم

 ،شد. قدر و مقام استادیكم در نظر جوان عوض مكم زیچهمهاكنون  اّما

 شكست!...یدر نزد جوان درهم م

ّس مدرسه به  یوقت
َدر 

حسینم 
ّ

مصلحت  طهرانگفت كه ماندن شما در  مال

خواست یجوان نگران شد. او دلش م ،د بردیهمه را خواه یست و آبرو ین
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حسین یا شود. و وقتیرا جو  زیچهمهوارد برود و آزادانه به نزد تازه
ّ

گفت  مال

كرد  شتر ناراحت شد. آرزوینخواهد ماند، ب طهراندر  یادیت ز ه مّد كه البتّ 

راب یات او را سیآب ح ۀبماند كه از چشم طهراندر  قدرآن ،واردكه تازه

 كند... 

حسین ،صبح روز بعد
ّ

 یقبل از طلوع آفتاب از مدرسه خارج شد و تا پاس  مال

ش ید استادش بود و او را ستایروز مر یاز شب بازنگشت. جوان كه تا د

منتظر  ،شب اویده از رفتار و گفتار دیخسته و رنج ،نمود، امروزیم

سخنان  و شور و انجذاب ۀفتین آنكه شیوارد بود. جوان در عبازگشت تازه

 یفص
ّ
حسینق یالعات عمح و اط

ّ
 ۀستیشده بود، نسبت به رفتار ناشا مال

 كرد.یم یدیاستاد احساس خشم شد

د و آهسته به در  یدل به در  شبمهیناو را بر آن داشت كه  ،داریشوق د
َ
 ا َزن

 او را به درون دعوت كرد. ییحجره بكوبد. صدا

 یمیعظ یرویر نیثأكرد تحت ت احساس ،ورود ۀوارد اتاق شد. از همان لحظ

حسیناست.  قرارگرفته
ّ

از جا برخاست و به او خوشامد گفت. رفتارش  مال

ننمود. كنارش  یگانگیو مهربان بود كه جوان احساس ب یمیصم قدرآن

ز اشك یكر یان كرد. در حال صحبت ینشست و آنچه در دل داشت ب

 یانصافیده و از بیرا شنشب ید یهاخت. گفت كه تمام صحبتیر یم

زده چنان ذوق  ،گفت كه از خبر ظهور روز خدا ده است. ویاستادش رنج

 است. و نموده ی شمار دار لحظهین دیا یده و برایشب را نخوابیشده كه د

 شان باشد.یدارد در خدمت ا گفت كه آرزو

حسین
ّ

اقامت خود  ین مدرسه را برایفهمم كه چرا ایگفت: حال م مال

ام خداوند را رد نمود و به یب نمودم. استاد شما در كمال غرور پانتخا

 ،برخالف استاد ،دوارم كه شاگردیام یول ،روا داشت یحرمتیب ،صاحب آن

 
ّ
 قت شود.یق به درك حقموف
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 ؟ییست و اهل كجاینامت چ د:یبعد پرس

 جوان گفت
ّ

م است و اهل نور مازندران محّم  : مال
ّ
د نام دارم و لقبم معل

 باشم.یم

حسین
ّ

اق یزد و با اشت ید چشمش برقیتا نام نور از زبان جوان شن مال

 د:یپرس

 یكس  ،یبزرگ نور  اسعبّ  رزایم ،مرحوم ریوز  ۀن افراد خانوادیا در بیآ

 گران ممتاز باشد؟ید هست كه از

مطرح  یبزرگ نور  رزایشناخت. تا نام میرا م ینور  ۀجوان تمام خانواد

 ،شناختندیخانواده را م نیا كه یكسان ۀذهن همك نام در یفقط  ،شدیم

 د.شیم یتداع

ات پدر را دارد و در یّ هست كه خصوص یكیر، ین پسران وز یبله، در ب -

 از است.و مالطفت ممت ی و تقو  ی درستكار 

 ست؟یشغل او چ -

 ندارد. ی گر ید ضعفاست. شغل ی ر یاز دردمندان و دستگ ییكارش دلجو  -

 ست؟یاش چمقام و رتبه -

 ن است.یسان. رتبه و مقامش همکبیاور یران است و یار فقی -

 حسین
ّ

 ست؟ید: نامش چیبا شوق پرس مال

 یعلنیحس -

 ؟ماهر است ،س  خودیپدر  خوشنو  یهادستخطاز نوع  در كدام -

 سد.ینو یخوب م یلیرا خ قینستعلشکستهخط  -

حسین
ّ

وجد  شتر بهیب ،دیشنیكه م یجواب كرد و هریكه م یالؤ با هر س مال

 د:یپرس یآمد. با شادمانیم

د؟یاوقات خود را چگونه م -
َ
 گذران

 عت است.یطب پردازد. مجذوبیها مشهیو بها ر و گردش در جنگلیبه س -
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 چند سال دارد؟ -

 سال. وهشتستیب -

 
ّ

 ،شده بودمبهوت و حیران هم  الت پشت سرن سؤ یا ازد كه محّم مال

ر یاحوال  پسر وز  یایجو  ن اندازه مشتاق ویتا ا ،واردتازهكه چرا  دیفهمینم

 حسینصورت  گریاست. حال د
ّ

د. یدرخشیت میو رضا یت شاداز شّد  مال

 گفت:

 درست است؟ ؛یرو یدارشان میاد به دیكنم كه ز یگمان م

 به 
 
 روم.یم منزلشانجوان گفت: اكثرا

 ؟یشان برسانیاز من به دست ا ینتاماا ممكن است یآ -

 ل.یبا كمال م -

حسین
ّ

 اد و گفت:د به جوان ،ده بودیچیف پیلط ۀرا كه در پارچ ی طومار  مال

 كه فرمود به من بازگو. یبرسان و هر جواب دستشانن را به یسحرگاه ا

 رفتن خواست.  ۀشتر نمانده بود. جوان اجاز یب یچندساعتتا سحر 
ّ

مال

 در او را بدرقه كرد. تا دم   حسین

از منزل  بهاگرانهنگام سحر با امانت  ،كه گذاشته بود ی طبق قرار  ،جوان

ر یپسر وز  ۀبه خان ینبود. وقت یراه یعلنیحسرزا یخارج شد. تا منزل م

ستاده یدر ا ی كه جلو  ،شانیا ترکوچکبرادر  ،یرزا موس یدن میاز د ،دیرس

 یمنتظرش بودند. جوان گفت كه حامل امانت نکهیامثلكرد.  بتعّج  ،بود

وارد منزل شد و بعد از چند  ییتنهابه یرزا موس یشان است. میجناب ا یبرا

 داخل شدند. باهمن بار هر دو یلحظه بازگشت. ا

 یعالم .افتییم ی گر ید خود را در عالم دیدیشان" را میهر بار كه جوان "ا

بود و نور. امانت  یكه فقط شاد یفرق داشت. عالم یلین عالم خیكه با ا

شان از هر دو ید. ایم نمایجناب تقد داد تا به آن یرزا موس یرا به دست م

به آن انداختند.  ینند. بعد طومار را گشودند و نگاهیخواستند كه بنش
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ات با یآن دو خواندند. آن آ یرا برا یاز آن اوراق امانت ییهاشان قسمتیا

آورد. جوان هم به وجد آمده یكس را به وجد م هر ،آن صدا و لحن دلكش

 .بود

 ؟ییگو یچه م یموس  -

 ادامه دادند: نشدند و یرزا موس یمنتظر جواب م 

 یداند، حتّ یرا از جانب خدا م مان دارد و آنیكه به قرآن ا یبه نظر من كس 

د یترد ،ن كلمات كه از همان مبدأ نازل شدهید در قبول ایهم نبا لحظهکی

 ینما
ّ

 است. انصاف خارج شده ۀاز جاد د وال

ك یو  قندکلهك یآمد كه با  خود به یشده بود... زمان خودیازخودبجوان 

 ...گشتیبازممدرسه  طرفبه یبسته چا

 حسین
ّ

با  ،ش آورده بودیكه جوان برارا  ییایبه رقص آمد. هدا یاز شاد مال

ئت یم و احترام گرفت و بر آن بوسه زد. جوان ناگهان خودش را در هیتعظ

آورده است. رفتار  ییایهدا یحاكم یبرا یپادشاه ی افت كه از سو ی ی ر یسف

 
ّ

حسینوجود آورده بود. ه ن احساس را در او بیا حسینمال
ّ

 جوان را در ،مال

 كه از دهان  یش بوسه زد. كلماتیهاد و بر چشمیآغوش كش
ّ

خارج  حسینمال

 .شد خارج از درك و فهم جوان بودیم

 یابد یبه تو شادمان ،یكرد كه قلب مرا شاد طور همانطلبم یاز خدا م -

ور جاودان عطا ر   .گردد یكند و قلبت مملو از س 

  واردن تازهیب یاا چه رابطهید چه شده؟ آیفهمیجوان هنوز هم نم 
 
كه ظاهرا

 ی
ّ

 ،كندیم یزندگ طهرانكه در  یاست و جوان نور  یخراسان یك طلبه و مال

است؟  نمودهن دو روشن یت را در قلب اآتش محبّ  ی ز یوجود دارد؟ چه چ

حسینچرا 
ّ

ك یو  قندکلهك یافت یاز در  ،اعتناستیا بیبه دن قدرنیاكه  ،مال

بود كه  یالتؤ س هانیااست؟  ن حد به وجد و سرور آمدهیتا ا یبسته چا

د! فقط یده میجوان پوش یها جوابش براتا سال
ْ
حسینمان

ّ
دانست یم مال
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 افته است.ی طهراندر  یكه چه گنج

حسیناكنون 
ّ

د یان رسانده بود و بایپاه ب طهرانت خود را در یمور أم مال

حسین .سخت بود یین جدایجوان ا یشد. برایعازم خراسان م
ّ

 در نظر ،مال

ضر بود كه او را به چشم ،جوان  .رسانده بود اتیآب ح ۀحضرت خ 

حسین
ّ

كرد در لحظات آخر او را  یند. سعیتوانست اندوه جوان را ببینم مال

 
ّ
است. راز خداوند آشكار شده  یام بزرگیّ ا ،امیّ بدهد. به او گفت كه ا یتسل

را به گوش  یام الهیماست كه پ فۀین وظید بلند گشته. ایروز جد یو ندا

 م.یمردمان برسان

ع یشاهد وقا یزودبهاست و  یس ار مقّد ین بسیسرزم طهرانو گفت كه 

 یهاشود. خون یار ظاهر مین دیدر ا یخواهد بود. جمال  اله یمیعظ

ها درخت خداوند را ن خون یا اّما ،ختیخاك خواهد ر  او بر درراه ی ار یبس

 ن درخت بریكه ا رسدیفرام ی كند و روز یرا بارَور م بخشد و آنیت مقوّ 

 ه خواهد افكند.یع اهل عالم سایسر جم

حسین می
ّ

 شاید مال
ّ

نوری  محّمد دانست كه شاگرد جوان مدرسه، یعنی مال

زادۀ بزرگ –رساندن آثار حضرت باب به محبوب عاملیانكه واسطۀ 

، جان خود را قربان خواهد كرد و خونش این درخت یزودبهشده،  –نوری

 را آبیاری خواهدنمود.

حسین به جوان سفارش كرد كه نام آن بزرگ
ّ

 کسچیهزاده را به در آخر، مال

ا نماید كه اظهار نكند و از این ماجرا با احدی سخن نگوید و پیوسته دع

 خداوند او را حفظ فرماید تا سبب نجات بیچارگان و افتادگان  عالم گردد.

 فهمید.سفارش را نمی همهنیاو جوان معنی 
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 سخت روزگار : فصل چهارم

 خود را كنار ی و یدن یكه آرزوها نده خواستیاّولن یمنؤ حضرت باب از م

ند. به یابالغ نماد را یگذارند و در سراسر جهان پراكنده شوند و امر جد

 آنان فرمودند:

ك و یرفتار ن ۀواسطبهد. یام خداوند هستیز من، شما حامل پیاران عز ی یا

خود نظر  ید. به ضعف و ناتوانیر  صفات پروردگار گردمظه ،گفتار خود

د. یباش خود ناظر یخداوند مقتدر و توانا یید بلكه به قدرت و تواناییننما

 د، یام كنینام خداوند ق به
ّ
ن یقید و یه كند و به او توّج ییل نمابه خدا توك

 .با شما خواهد بود ی روز ید كه عاقبت فتح و پیداشته باش

 ،دندیب گردملّق  یزندگان یالفبا، یا ّی ن كه به حروف َحـیمنؤ ن گروه میاّول

مطمئن به  کهیدرحال ،ات حضرت بابیكلمات و آ یرویسرشار از ن

جهان را به آتش عشق  حركت نمودند تا سرتاسر ،بودند یاله یهاوعده

 ند.یور نماشعله یاله

ران و عراق  یها و صدها تن در اام فداكارانه دهین قید كه با ایینپا ی ر ید

د یبه امر جد ،پاکبا قلوب  ،از مسلمین بودند هاآنكه اکثریت مطلق  عرب

ن یرا در زم یكلمات اله بۀیّ ط خود بذر ۀنوببهد یمن جدؤ اقبال نمودند. هر م

د و صدها میگر میقلوب صاف د طاهر
ْ
و هزار ها ده ،من به هزارانؤ افشان

 ل شد.یهزار نفر تبدصدها 

 نه دشمنان امر  ین خلق، آتش كیدر ب یكلمات اله زمان با موج انتشار  هم

که از اقبال  ریتدبین و حاكمان بید یساؤ شد. ر میور ز شعلهین ین الهینو 

 دیدند،می درخطرت خود را دم به امر جدید، موقعیّ شدید مر 

که هنوز  انبوه خلق غافل را ،با فرمان  ظاملانه هم دادند و دستبهدست

 یام الهیپ هیبرعل خود در مورد امر مبارک تحقیق و جستجو نکرده بودند
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 شوراندند. ،و حامالن آن

 ی سو بهمیالدی( ۱۸۴۶خورشیدی ) ۱۲۲۵ ز سالییپا حضرت باب در

 مت فرمودند.یاصفهان عز 

كرد و به  افتیات حضرت باب را در یآ ،ینور  یعلنیحس رزایكه م ی از روز 

 ن سفر  یاّولام فرمود. یج آن قیترو  قوا به مان آورد، با تمامید ایامر جد

 ین اجدادیسرزم ،به مازندران ،انت حضرت بابیغ دیتبل یشان برایا

 خودشان بود.

ن همه پخش شد. دوستان یزود ب یلیخ ،ینور  رزا بزرگیآمدن پسر م خبر  

استقبال آمدند. همه مشتاق بودند  شاوندان بهیان و اقوام و خو یو آشنا

خارج از انتظار همه  ،ایشانسخنان  اّماكنند.  د كسبیجد یكه خبرها

كه  یكس  گفت. ظهور یسخن م یدیجدر  ام د و ظهور  یانت جدیبود! او از د

ت را كه آمده بود تا عدالت و محبّ  یكس  ،خلق منتظر آمدنش بودند ۀهم

 خداوند بود. ۀكه فرستاد یكس  ،كند ن برقراریزم یدوباره رو 

 یپا مدرسه نرفته و دره گاه بچیشان" هیدانستند كه "ایم یخوببههمه 

 کلماتشان ،همهنیباا. اندشاگردی ننموده یلسوفیچ استاد و فیصحبت ه

از  یدیخود را در عوالم جد آنهاكه  نمودیر میثأچنان در قلب شنوندگان ت

 افتند.ییم میو مفاه یمعان
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 جانیاز اصفهان تا آذربا: فصل پنجم

 یابه حاكم آن منطقه نامه ،ك شدندیباب به اصفهان نزد چون حضرت

وارد  فراهم كند تا به آنجا یشان منزلیمرقوم نمودند و از او خواستند كه برا

 شوند.

قلب و خوش یراز، مردیحاكم ش برعکسالدوله خان معتمد منوچهر

بود كه  قرارگرفتهنامه  ییوایر ادب و شیثأبود و چنان تحت ت باانصاف

آن منطقه حضرت باب را در منزل  یروحان یشوایپ نیتر بزرگدستور داد 

 دارد. ی جر ت احترام را م  ید و نهاینما ییرایخود پذ

  شهرت حضرت باب
ّ
منتشر شد. مردم  شیازپشیبف در اصفهان با توق

آمدند. یم اناتشانیبدن كلمات و یشن شان ویدن اید یبرا دستهدستهشهر 

ن شهرت باعث یكردند. ایق به آمدن میگران را تشو یدند دیشنیآنان كه م و

كه مقام  هاآنن در اصفهان شد. ید یساؤ شدن حسد در قلب ر  ختهیبرانگ

عات و یبه انتشار شا یانصافیدند با بیدیم درخطرت خود را یّ و موقع

 یبرا یااقدام به طرح نقشه یاساس مشغول شدند. آنان حتّ یب یهاتهمت

م یعلما شد و تصم ۀه توطئزود متوّج  یلیشان نمودند. حاكم خیقتل ا

 حضرت را به منزل خود منتقل سازد. گرفت آن

ظهور  به عظمت جیتدر بهه او مصاحبت حاكم با حضرت باب باعث شد ك

 شان بود گفت:یك روز كه در حضور ای ببرد و بالخره یشان پیا

 یچه راه را درآن دانم كه یكرده و من نم تیعنا یادیخداوند به من ثروت ز 

شرفت ید آنچه دارم در راه نصرت و پیخرج كنم. فكر كردم اگر اجازه بده

د بروم و با محمّ  طهراند به ییفرمام. و باز اگر اجازه یامر شما صرف نما

امر را به او  قت  ینان فراوان دارد. اگر حقیشاه مالقات كنم. او به من اطم

 درخواهند ین الهیران به دیا اهل شود و آنگاه تمامیمن مؤ م ،ابالغ كنم
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 آمد.

 رو نیازاحاكم واقف بودند.  ی عشق و فداكار  مراتببه یخوببهباب  حضرت  

 فرمودند:

ت خوبین
ّ
ن یا یمن از عملش بهتر است، خدا جزاؤ ت میّ و چون ن یاكرده یـ

ا ین دنیاز عمر من و تو در ا یول ،ت خواهد كردیت پاك تو را به تو عنایّ ن

به چشم خود  ین اقدامات را كه گفتیا ۀجینمانده كه نت یباق قدرهاآن

 .مینیبب

 ،شانیاۀ كلم ست و با هرینگر یاق به حضرت باب میاشت باکمالحاكم 

 آن حضرت ادامه دادند: شد.یده میدر او دم یدیروح جد

 یحق بر ا ۀاراد
ّ
ق نگرفته كه با ثروت و قدرت امرش منتشر شود. او ن تعل

 ۀرد. ارادیت گانت قوّ ین دیحاكمان و پادشاهان ا ۀواسطبهخواهد ینم

امر   ،فان و خون شهدایچارگان و ضعیب ۀلیوسبهن است كه یخداوند ا

سرت  بر یخود را مرتفع سازد. مطمئن باش كه خداوند تاج افتخار ابد

 ،تبا عزّ  ،گرید. سه ماه و نه روز دیتو نازل نما شمار برید و بركات بگذار 

 شتافت. یخواه یباق ین عالم به سرایاز ا

انتقال  یار مسرور و شادمان گشت و خود را برایبس ،ن سخنیحاكم از ا

ناتمام خود را انجام داد و در  یكارها و آماده ساخت. به جهان بعد حاضر

 د.یخود را به حضرت باب بخش یتمام اموال و دارائ ،خود ۀنامتیّ وص

ه روز بعد و ماه درست سه
 
بعد از  روز افت. چندیحاكم اصفهان وفات  ،ن

افت ینامه دست تیّ بر وص ،ن او بودیكه جانشپسر برادرش  ،وفات  حاكم

 كه با دینگاشت و پرس یانامه شاه دبرد. سپس به محّم ن یرا از ب و آن

. دتخت بفرستیپا به یرا پنهان شانیداد ا شاه دستور  .حضرت باب چه كند

ن یبنابرا .دیشان مالقات نمایبا ا بود كه نیشاه ا دمحّم  تیّ ن ،درواقع

 حركت نمودند. طهران ی سو به ،ن سوارهیمور أم یهمراه حضرت باب به



21 

 

ق بود. یخودخواه و نال  یمرد ،یرزا آقاس یم ،رانیاعظم ا ریوز  ،زمان در آن

 دشوند و با محّم  وارد طهران باب به د كه اگر حضرتیترسیار میاو بس

 جهتنیازا. خواهد داددست  ت خود را ازیّ كنند، مقام و موقع شاه مالقات

جان یآذربار دهد و حضرت باب را به ییكرد كه دستورش را تغ شاه را وادار

 بفرستد.

 یشهر برا یوارد شدند، اهال ،جانیآذربا مركز   ،زیتبر  حضرت باب به یوقت

 كه شهرت آن یاق مردمیها جمع شده بودند. اشتابانیخ شان دریادن ید

 كه حاكم بود یحّد  شان بهیدن اید یبرا ،بود دهیرس گوششانه حضرت ب

د  باب یّ كه هركس به مالقات س كند شهر اعالم در یداد جارچ شهر دستور 

مردم  وجودنیبااشد.  خواهد یاموالش مصادره و خودش زندان ،برود

 بعد از عبور آن یگروه یفرستادند. حتّ یر میشان درود و تكبیهنگام عبور ا

 دند.یبوسیرا م شانیپار یخاك ز  ،حضرت

 ،ماكوۀ قلع را به شانیبعد ا ز ماندند ویدر تبر  یكوتاه تباب مّد  حضرت

  جان كهیآذربا یهاواقع در كوه
ّ
ها در زمستان است و دورافتاده یمحل

 منتقل نمودند. ،شودیار سرد میبس

 جزبهحضرت در قلعه بود، نه در داشت نه چراغ.  اقامت آن كه محّل  یاتاق

 بودند ن قلعه ساكنیادر دو نگهبان فقط  ،دوستانشاننفر از  شان و دویا

 قلعه چهار سگ در اختیار داشتند. نگهبانی ازکه برای 

ن بودند. وز یناحن یمردم ا
ّ
كرد كه با فرستادن یاعظم تصّور م ریه اهل تسن

متفاوت،  یبا مذهب یان مردمیم در ،مملكت ۀن نقطیدورتر  حضرت باب به

گردد. او یم شان فراموشیامر  ا ،جیتدر بهشود و یشان كم مینفوذ ا

تواند ینم ی چ دست بشر یخداوند روشن گشته و ه آتش  امردانست كه ینم

 د.یرا خاموش نما آن

ن یمور أماكو و م یاهال ،ت حضرت بابعظمت مقام و لطف و محبّ  یزودبه
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ن یمور أم ی ر یت رفتار و سختگاز شّد  جیتدر بهر قرار داد. یثأقلعه را تحت ت

كه از  ،نیمنؤ از م یادیتعداد ز  یرو  قلعه به یشد و درها قلعه كاسته

 گشوده شد. ،آمدندیشان میارت ایز  یدور برا یهاراه

ن كتاب از یرا نازل فرمودند. ا یان فارس یحضرت باب در ماكو كتاب ب

د و احكام خداوند در ین امر جدین آثار حضرت باب است و قوانیتر مهم

 ،كتاب نیا یهاتمام فصل ن كتاب نازل شده است. حضرت باب دریا

 ن سفارشیمنؤ مو به  اندهنمود ی تر میظهور عظ ۀرا آمادروان خود یپ

ظهور مظهر ، ظهور بعد باشند. حضرت باب ۀآماد هرلحظهكه  اندهكرد

ه  یَمن " ،ك بودیار نزدیعد را كه بسب ر  كه یكس  یبه معنا نددینام "هللاظه 

آن ظهور  ۀرا مقدم یشظهور خو  ،قتید. در حقینمایرا ظاهر م خداوند او

 .رسد فرازود  یلیكه قرار بود خ ندنمود یفمعّر  یمیعظار یبس
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 ده استید فرا رسیروز جد: فصل ششم

  روزروزبه ی عالم بشر 
ّ
ز در حال ین یامر اله .شرفت استیو پ یدر حال ترق

او  ۀهستند كه اراد یانهیآ همچون شرفت است. مظاهر ظهور خداوند یپ

روان مظهر یسازند. هر چه فهم پیان میظاهر و نما جیتدر بهن عالم یرا در ا

د یمطابق با استعدادات جد یم و گفتار آسمانیتعال ،ابدییش میظهور افزا

د در ابتدا قادر به ین جدیمنؤ شود. اغلب مینازل م جیتدر به ،ی ذهن بشر 

 یبه اجرا همچنانستند و ینکامل  طور بهدرك و فهم عظمت ظهور تازه 

ه دهند. فقط با مرور زمان متوّج یعت قبل ادامه مین شر یاحكام و قوان

ر داده است و یین قبل را تغیاز قوان ید بعض یشوند كه مظهر ظهور جدیم

تكامل عالم  یبعد ۀمرحل یبرا یدین جدیهدفش آن بوده است كه قوان

 د.یوضع نما ی بشر 

کردند که او برای ترویج ر مییهودیانی که منتظر ظهور مسیح بودند، تصوّ 

 جیتدر بهبا ظهور مسیح  اّمادیانت موس ی و احکام تورات ظهور خواهد کرد. 

 آورده است. معلوم شد که آن حضرت شریعت جدیدی برای نوع انسان

كه حضرت  یكند. مسلمانانیصدق م جدید نیزن وضع در مورد ظهور یا

م یك حرف از تعالی یكردند كه حتّ ین آنان ظاهر شدند، گمان میباب در ب

امر خود را  ،ن حضرت بابیرد. بنابرایپذیر نمیید هرگز تغحضرت محمّ 

 آشكار ساختند. در ابتدا مقام ایتدر 
 
حضرت موعود در  عنوانبهشان یجا

 آشكار نگردیب
 
مور بودند كه به مردم أه میاّولروان ید. پین مردم واضحا

كم حضرت باب ت. كمباز شده اس " ظهور موعودبشارت دهند كه "باب  

قت یت مردم هنوز از حقیاكثر  یول ،شدند یفموعود اسالم معّر  عنوانبه

ن یدر قوان ی ر ییچ تغیه ،ه ظهور یاّول یهاشان آگاه نبودند. در سالیمقام ا

 ر قابل  یغ ،شانیروان ایپاکثر  یبرا ریین تغیتر را كوچكیاسالم وارد نشد ز 
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 بود. دهیفرارساكنون وقت آن  یر بود. ولتصوّ 

 ۀروان حضرت باب در گوشیاز پ یاجتماع بزرگ ،انینزول كتاب ببعد از 

نزول با كرده بود تا  پا بود. خداوند اراده ران برین ایاز سرزم ی گر ید

كه زمان آن  ن ظهور قبل رایقوان یز برخیان، در ظاهر نیاحكامش در كتاب ب

را  ن ظهور یمقام اگاه و عظمت یجا بیترتنیابه گذشته بود، نسخ كند و

 ،ان قبلیوسته به سلسله ادیپ یول ،د و مستقلین جدیك دی عنوانبه

 آشكار سازد.

ت ده
ْ
شاهرود. اجتماع بدشت در ماه  یكیدر شمال نزد ،است یاکدهَبَدش

نفر  هشتادوچهارشد. تعداد  تشکیل( ۱۸۴۸ ی)جول  خورشیدی ۱۲۲۷ ریت

ن یرتبه بودند در ایعالن حضرت باب كه از نفوس برجسته و یمنؤ از م

رزا ین اجتماع میكنندگان اشركتترین برجسته. حضور داشتنداجتماع 

م یخواه یادنام حضرت بهاءهللا  را به او پسنیازا)كه  ینور  یعلنیحس

 جناب قدوس، و جناب طاهره بودند. (نمود

در  یاد كه حضرت بهاءهللا مقام و رتبهیرسینظر نمه ت بیدر بدا اگرچه

آن برگزاری  شان درینقش ا اّمان اصحاب حضرت باب داشته باشند، یب

فرمودند ینازل م یلوح هرروز ساز بود. حضرت بهاءهللا سرنوشت ،اجتماع

ت یعنا یاك از اصحاب اسم تازهیاران تالوت شود و به هر یتا در جمع 

ّدوس یالعةقّر  یبرا خالص و پاك یعنینمودند. مانند لقب طاهره یم
 
ن و ق

. یّ ن حرف حیآخر  بارفروش یعل درزا محّم یم حاجی یبرا سمقّد  یعنی

 ز به نام "بهاء" معروف شدند.یشان نیخود  ا ،خ به بعدیاز آن تار  نیچنهم

 توقیعی ،اران َبَدشتی یبرا
 
ك با ی صادر شد و هر از قلم حضرت باب بعدا

 مورد خطاب قرار ،ت كرده بودندیهمان لقب كه حضرت بهاءهللا عنا

 گرفتند.

  كی
ّ
اران در محضر یشدند.  ی ، بستر ی مار یت بروز حضرت بهاءهللا به عل
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افتند. ناگهان حضرت طاهره كه جوهر عصمت و طهارت یمبارك حضور 

ان حاضر در جلسه یاز باب یبدون حجاب وارد مجلس شد. بعض  ،بود

د یجد انتیخود و د یبرا ی كردند كه او باعث ننگ و شرمسار احساس

  اّماد. یرسیاست. جناب قدوس به نظر غضبناك م
 
جناب طاهره ابدا

  ییاعتنا
َ
و اصحاب را اران را مخاطب ساخت ی ،حرَ نداشت و با متانت و ف

بحث و گفتگو كه  ،ی د و عادات را بشكنند. بار یود تقالیكرد كه ق دعوت

با  ،بود آمدهشیپن حضرت طاهره و جناب قدوس یب ،ن اقدامیا ۀجیدرنت

قت مخالفت جناب قدوس یشد. در حق برطرفوساطت حضرت بهاءهللا 

 ۀن واقعیل اتاب تحّم  ،فیاران ضعیتا  مانهیبود حك ی ر یتدب ،ن اقدامیبا ا

 دا كنند.یپ جیتدر بهد را یم و جدیعظ

ن یروان حضرت باب در بدشت در ایاز پ معدودی تعدادفانه متأّس  ،هرچند

م ماندند و یت ثابت و مستقیاكثر  یول ،نمودند ید دور یجد از امر ،انیجر 

مت ین فرصت را غنیا ،افتند. حضرت بهاءهللاید یجد یشور و انجذاب

 گرفتند. د را جشنیجد وم ظهور یشمردند و طلوع 

از  – صور دن در یدم ۀمنزلبه ،روز شجاعت و شهامت جناب طاهره در آن

د یم نسخ گردین قدید ،آن بود كه با – نازله در قرآن ،امتیروز ق یهانشانه

 س گشت.ید تأسیو احكام و قواعد جد

  ۀنقط ،اجتماع بدشت
ّ
و اغتشاش در  پرآشوب یامرحله یبرا یتحول

ت ن شّد یمنؤ م ۀآزار و شكنج یزودبهد. یآیم به شمار یانت بابیشرفت دیپ

وداع بود  اجتماع بدشت محّل  ییدند. گو یبه شهادت رس ی ار یافت و بسی

از خود ظاهر نمودند  یااصحاب خارج شدند و اعمال قهرمانانه ازآنجاكه 

 جمع گردند. دورهمدوباره به عالم بعد تا در 

مازندران  طرفبهحضرت باب پیروان بدشت، اجتماع  ۀپس از خاتم

  یاز دهات برا یكین راه در یحركت نمودند. در ب
ّ
 ،ف نمودنداستراحت توق
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 محلّ ن آنجا قرار گرفتند و مجبور به ترك یساكن برخی از مورد هجوم اّما

پراكنده گشتند. حضرت بهاءهللا به سفر خود  یك به طرفیشدند و هر 

 نور ادامه دادند. طرفبه
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 شهادت: فصل هفتم

 یآقاس  رزایم یگوش حاج به ،ماكون مردم  یباب در ب ت حضرتیخبر محبوب

ه ببه ماکو آن حضرت د یبا تبعنمود یگمان مبود. او كه ده یرس صدراعظم

 
ّ
ن شعله ید كه ایدینك میا ،است خاموش شده یامر اله ۀشعل یكل

شان را ی. او دوباره دستور داد اردیگیفرامتمام نقاط مملكت را  سرعتبه

هر  ۀبه قلع  یفتاد. اهالیكارساز ن زید نین تبعیا اّماند. یق منتقل نمایچ 

ت حضرت باب گشتند یّ مجذوب شخص ،موران قلعهأمجاور و م هایخانه

امر  مبارك را قبول  ،معروف و سرشناس منطقه یاز علما یبعض  یو حتّ 

 نمودند.

 یتر اگر كوچك
ّ
 ۀلیوسبهصدراعظم  ،افتادیمملكت م ۀدر هر گوش یفاقن ات

  خبرچینموران أجاسوسان و م
ّ
 كه ی تا چه رسد به امر  ،شدیلع مخود مط

ت یّ ن از مقام و موقعیبزرگان داز  یت کوتاه تعدادبه خاطر آن در این مّد 

. از آن بودند درآمدهد یت مظهر ظهور جدیّ و به تابع شستهدستخود 

 یوح به –ع و لوح ین توقیظهورشان چند یحضرت باب از ابتدا ،گذشته

فرستاده بودند.  شانیبرابه نام شاه و صدراعظم نازل فرموده و  –یاله

" خود نازل فرموده مظهرها كه از قلم "ن نامهیلحن خداوند در ا  مقدس 

ن یا یمن و بااقتدار و عظمت بود كه صدراعظم وقتیمه یحّد ه ب ،ندبود

د به لرزه میها را منامه
ْ
حضرت باب  ینابود یعزم او برا افتاد ویخوان

 شد.یاستوارتر م

دهد تا  لیتشك یگرفت كه مجلس  میبالخره تصمحاجی میرزا آقاس ی 

ن یاز ب ین راه را برایند و بهتر یحضرت باب را محاكمه نما ،ینیان دیشوایپ

 نند.یشان برگز یبردن نفوذ ا

ن و ید یساؤ ل شد. ر یتشك یاز آوردند و مجلس محاكمهیشان را به تبر یا
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ند و از مقام ین نمایحضرت توه كردند كه به آن ین حكومت سعیمور أم

كه  ،نتوانستند. عظمت  شأن و اقتدار حضرت باب ااّم  شان بكاهند،یا

شان در پاسخ یبر همگان غلبه نمود. ا ،است یمقّدس" اله "َمظهر   ۀستیشا

 د؟ سه مرتبه فرمودند:یدار  ییشما چه ادعا ال آنان كهؤ س

د یسال است منتظر ظهور او هست هستم كه هزار یمن همان قائم موعود

د زودتر یكنیو دعا م دیز یخیبرمود خ ید از جایشنو یو چون نام او را م

 واجب است. م كه بر شرق و غرب اطاعت منیگو یم یراستبهظاهر شود. 

گفتن نبود.  سخن یگر جاین انداخت. دیحاضر  فکارانات لرزه بر این بیا

نكه مقصود صدراعظم برآورده شود. در عوض یبدون ا ،مجلس تمام شد

 از زمان اظهار   ،سال بار بعد از چهارن یاّول ین مجلس برایو ا خین تار یدر ا

حسینامر به 
ّ

تا مقام خود ند دیآن حضرت زمان را مناسب د ،رازیدر ش مال

 در
 
چند روز بعد  ند.ین علما و مردم اظهار نمایب در و عهدیول حضور  را علنا

 ق برگرداندند.یحضرت باب را به چهر 

شد و تعداد حضرت باب افزوده می تبر شهرت و محبوبیّ  روزروزبه

 دلپاکگشت. صدها تن از علمای حقیقی و زیاد می سرعتبه روانشانیپ

که به حقانیت ایشان پی برده بودند برای خدمت و نصرت امر او  اسالم

د بارزی از آنان سیّ نمونۀ  قیام نموده و برخی نیز به شهادت رسیده بودند.

پادشاه مأمور به  یحیی دارابی بود که از دانشمندان زمان بود و از طرف

تحقیق در مورد امر حضرت باب شد و پس از سه جلسه مالقات با آن 

، جان خود که عزیزترین چیز در تیدرنهاحضرت چنان ایمان آورد که 

رفا عشق محبوب باخت. در میان سایر علما و فضال و ع   درراهنزدش بود را 

این نفوس اشاره  توان بهه ایمان شدند میب زیفاکه  ییفقهاو دانشمندان و 

 محّم 
ّ

 حسین بشروئی، مال
ّ

 علی بکرد: مال
ّ

انی، جناب غر د علی زنجانی، مال

د خوان یزدی، جناب سیّ شیخ حسن زنوزی، جناب میرزا محّمد روضه
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 جعفر قزوینی، جناب شیخ سلطان 
ّ

ابراهیم خلیل تبریزی، جناب مال

 از دانشمندان مشهور زمان خویش بودند. همچنین نفوس  ییکربال
 
که اکثرا

 احمد حصاری که دارای مقام اجتهاد بود، جناب 
ّ

دیگری همچون جناب مال

 باقر اردکانی که امام جماعت در اردکان بود و جناب حاج سیّ 
ّ

د حاج مال

جواد اصفهانی که از مردان فاضل و از خاندان علماء مشهور اصفهان بود 

تعداد این علما که با انصاف  ادشدنیز ز به پیروان آئین جدید پیوستند. نی

پس از ایمان جان و مال خود را  تیدرنهابه جستجوی حقیقت پرداخته و 

در طبق اخالص نهادند، سبب شد که اکثریت علما و رؤسای دین که زمام 

به خاطر حسد و نیز به خاطر ناس در دست ایشان بود به کمال تعّصب، 

 خود را با امر جدید بیشتر کنند. ظ مقام و موقعّیت خود مخالفتحف

نمانده است. در  یباق یچ راهیگر هیكرد كه د صدراعظم فكرمیرزا آقاس ی 

شتر ید بین آتش افروخته را خاموش نماید ایچه كوش ها هرن سالیطول ا

های اکثریت علمای عصر در آن سرزمین مخالفت باوجودور شد. شعله

بست بندر  او حضرت باب بودند.شیفتۀ مانان لمساز  ی ار یاكنون بس

چه  ،د آلوده شودیّ دانست اگر دستش به خون سیبود. نم رکردهیگ یبیعج

 درآورده د و افكار مردم را به لرزهیان عقایبن یمیجنبش عظ .خواهد شد

 بود.

با  ی" الهسۀمقّد  را بفهمد كه ظهور "مظاهر مهم ۀنکت نیتوانست ایاو نم

تواند یظهور" م ر  ظَه "َم  اگرچهتفاوت دارد. بشری  یاجتماع یهاجنبش

هرگز با  یول ،جاد كندیرا در جامعه و افكار ا یمیعظ یهایدگرگون

 ست.ین سهیمقاقابل یمادّ  یهاقدرت

رممكن است كه از یغ ،ن عالم باشدیدانست كه تا حضرت باب در ایاو م

بارها به اعدام آن حضرت  رو نیازاشود.  ی ر ینفوذ و انتشار امرشان جلوگ

تمام  زیچهمه ،بعدازآنكرد كه یضمانت م یچه كس  یفكر كرده بود. ول
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 شود؟

كرد. با مرگ خود مشغول ه ذهن صدراعظم را ب ی گر یدافكار  ،زود یلیخ

 همهآنخود را از دست داد و  زیچهمهاو ابتدا مقام و سپس  ،شاه دمحّم 

 یكه زمان یشد. كس  لیتبد ی مار یو ذلت و ب ی به خوار ت و ثروت و اقتدار عزّ 

چنان مورد نفرت اكنون آن ،كردیم ییفرمانرواران ین ایبر سرزم ییتنهابه

رونش یرفت ب ییبود كه به جان، امان نداشت. به هر روستا شده مردم

د گشت. یران تبعیآخر از ا پناهنده شد و یكردند تا عاقبت به اماكن مذهب

 گذشت.در كربال در ،ذلت تیدرنها سال بعد كی

انات حضرت باب را ین بیا ایآ ،ی در دربهت ن مّد یداند كه او در اینم یكس 

خوش مباش ت خود شاد و دلبه عزّ  :به او فرموده بودند آَوْرد كهیاد میبه 

 د نهفته است.یرور و عّزت، ذلت و عذاب شدن سیرا كه در پس  ایز 

 ۱۸۴۸) خورشیدی ۱۲۲۷ در سال شاهنیناصرالد ،د شاهپس از محّم 

و  افتهیپرورشدر غفلت و غرور  یبر تخت نشست. او كه از كودك میالدی(

امور را  ۀبر سر نهاده بود، هم یتاج شاه یو خام یجوان یاكنون در ابتدا

  سپرد. اعظم ریدست وز ه ب

دستور اعدام حضرت باب را  بالخره ،ریركبیام خانیتقرزا یم، دیجد ریوز 

 به تبر  با کاتب وحی اهر هم شان رایصادر نمود. ا
 
كی یدنز  و درز آوردند یمجددا

 .سربازخانه محبوس نمودند ۀمحوط

 یبردند، جوانیحبس م محّل  طرفبهحضرت باب را  کهیهنگامدرست 

 آن یپابهد و یشان رسانیت انبوه به ایّ جمع یخود را از لبال  دواندوان

د یو اجازه بده دییكرد كه مرا از خود جدا مفرما حضرت افتاد و التماس

، تا یز؛ تو با ما هستیشما باشم. حضرت باب به او فرمودند: برخ همراهكه 

 فردا چه م  
َ
 دستگر شود. آن جوان ّد ق

 
دو نفر  همراه نمودند و به ریرا فورا

 یشان زندانیا كاتب كه حضرت باب و یاان در همان حجرههمراهگر از ید
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 س مشهور شد.ینام ان ن جوان بعدها بهیحبس نمودند. ا ،بودند

از خود  آن  ،ف داشتندیز تشر یحضرت باب در تبر  کهیهنگام ،سیان

كل یم گرفته بود كه به دنبال هیده و تصمید شنیامر جد ۀحضرت دربار 

س مشتعل و یچنان در قلب ان یعشق اله ۀق برود. شعلیمبارك به چهر 

 ی ناپدر  اّماد بود. یامر جد درراهشدن  یش قربانیفروزان شد كه تنها آرزو 

او را در منزل محبوس نمود و  ،ب پسر در اضطراب بودیكه از رفتار غر  او

 د قرار داد.یتحت مراقبت شد

نمود و همواره از درگاه  ی از و دعا و مناجات سپر یها را به راز و نس هفتهیان

فراهم گردد و او به حضور محبوبش برسد.  یصتنمود تا فر یخدا مسئلت م

مشاهده  یاالعادهفوق  یایؤ ر  ،از بودیغرق در دعا و راز و ن کهیدرحال ی روز 

د؛ حضرت باب به او یش دیدگان خو ینمود. او حضرت باب را در مقابل د

ن یدر هم یزودبهك است. یفرمودند: خوشحال باش؛ ساعت موعود نزد

شهر مرا مصلوب خواهند ساخت و هدف  ز در مقابل مردمیشهر تبر 

ن موهبت با یرا در ا یدشمنان خداوند خواهم شد. جز تو كس  یهاگلوله

وز با من جام شهادت كه تو آن ر  ك نخواهم ساخت. مژده بادیخودم شر 

 د.ینوش یخواه

بتواند  کهیهنگامدن روز موعود بود. یصبورانه منتظر رس ،پسازآنس یان

 د...به وصال محبوب خود رس

 ده بود.یخود رس یقلب ی آرزو  نك او بهیا و 

رور  ،آن شب  یبهجت و شاد تیدرنهاحضرت باب آشكار بود.  ۀدر چهر  ی س 

سخن  ،روان مخلص كه محبوس بودندیگر از پینفر د دوو  ، کاتبسیبا ان

  ازجملهگفتند. یم
ّ
مرا به قتل خواهند  ست كه فرداین یفرمودند: شك

از شماها  یكی. دست شماها باشد بهتر است و گواراتر بهرساند. اگر 

 د.یات من خاتمه دهید و به حیز یبرخ
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ات چنان ذات یخود ح كند كه با دست توانست تصّور ینم کسچیه 

 ی جار  چشمانشانساكت ماندند و اشك از  یخاتمه دهد. همگ را یس مقّد 

 شال خود را از کهیدرحال خود برخاست و یس از جایشد. ناگهان جناب ان

ند اوامر مبارك را اطاعت یكه بفرما نحو كرد گفت كه به هریم كمر باز

 با ،محبوبش اراده كند كمر را در دست داشت تا اگر د. او شالینمایم

س یان به انیشان برساند. آن سه نفر گر شان را به خواستهیا ،همان

 یتا تقاضا ن جوان كه برخاستیستند. حضرت باب فرمودند: همینگر یم

د
َ
دم تا در ید خواهد شد. من او را برگز یفردا با من شه ،مرا به انجام رسان

 م گردد.ین تاج افتخار با من سهیوصول ا

ش یحضرت باب با كاتب خو  (۱۸۵۰یول ج۹) ۱۲۲۹رماهیت۱۸صبح روز بعد 

شان را قطع نمود. یا ۀآمد و مكامل یمور أانات بودند كه ناگهان میمشغول ب

اگر  ،داشتم تمام نكنمیبا او م که ها ران صحبتیفرمودند: تا من ابه او 

از سر من كم  ییمو  ،ندیر بر من حمله نمایر و شمشیع عالم با تیجم

و  نداد یجواب ،ان مبارك را درك ننمودیت بیّ اهم که مور أم .نخواهد شد

 .نمود اهر همایشان را با خود 

بدون  هاآنز بردند. یبزرگ شهر تبر ن یبه منازل مجتهد ازآنجاحضرت باب را 

 حكم قتل آن حضرت را امضا نمودند. ،دیترد یالحظه

سربازخانه كه حدود ده هزار  ۀدر همان صبح، حضرت باب را به محوط

 ،خداوند باشند ۀبودند تا شاهد اعدام آن فرستاد نفر در آنجا جمع شده

سربازان سپردند تا فوج  ۀفرماند یخان ارمنشان را به دست سامیبردند و ا

ر رفتار حضرت باب یثأخان كه تحت تسام اّماد. ینما اجر احكم اعدام را 

 یحینمود: من مس شان عرضیدر كمال ادب خدمت ا ،بود قرارگرفته

 ،در نزد شما هست یاگر حّق  ،با شما ندارم. شما را به خدا یهستم و عداوت

 ن نشود.یخون شما رنگ د كه دست من بهیبكن ی كار 



33 

 

ت تو یمشغول باش. اگر ن ،یمور أحضرت باب فرمودند: تو به آنچه م
ّ
ـ

 .ن ورطه نجات خواهد دادیحق تو را از ا ،خالص است

دند و یوار كوبیبر د یآهن یهاخیخان به سربازان خود دستور داد تا م سام

جناب  ی گر یحضرت باب را و با د یكیها بستند كه با خیسمان به آن میدو ر 

ستادند. در هر صف یزند. سپس سربازان در سه صف ایاو یس را بیان

كردند.  كیشل ی گر یبعد از د یكیپنجاه نفر. هر سه صف  ست ویدو 

را  یات صحنهیّ جمع ،پنجاه گلوله فرونشستدود هفتصدو  نکهیبعدازا

 ،ستادهیس ایند. جناب انیتوانستند باور نمایم یسختبهدند كه ید

 ازنظراز زخم و گلوله در بدنش نبود و حضرت باب غائب و  ی اثر  کهیدرحال

 كرده بود! ها را پارهها فقط طنابپنهان بودند. گلوله

 نمود.یم ی ر یگفت و تعبیم یكس سخن ت افتاد. هریّ در جمع مههمه

  یاشان را در حجرهیموران شروع به جستجو نمودند و عاقبت اأم
 
 كه قبال

ن یآخر  بودند و حضرت در كمال آرامش نشسته افتند. آنی ،محبوس بودند

نمودند. فرمودند: من صحبت یمان یش بیكاتب  آثار خو  خود را با یایوصا

د ید كه به مقصود خواهید بكنیخواهیخود را تمام كردم. حال هر چه م

 د.یرس

 كه: اد آوردیه ب آن سخن را ،شان آمده بودیبردن ا یبرا بار اّول كه  یمور أم

ر یع عالم با تیاگر جم ،داشتم تمام نكنمیكه با او م ها ران صحبتیتا من ا

 نخواهد شد. از سر من كم ییمو  ،ندیر بر من حمله نمایو شمش

شان یا یپا ن باشد. برین عمل ننگیك ایتوانست بماند و شر یگر نمیاو د

شه از شغل خود دست یهم یاز آن لحظه برا افتاد و طلب بخشش نمود و

 د.یكش

د و اجازه نداد سربازان او یر گردیّ ن واقعه متحیدن ایز از دیخان نسام

 شل
 
رفت. لذا فوج  رونیرا برداشت و از محوطه ب هاآنند. یك نمایمجددا
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س را در یگر حضرت باب و جناب انین كار شد و بار دیداوطلب ا ی گر ید

 ختند.یاو یمحوطه ب

حضرت  ،نمودندیمك آماده یشل یخود را برا ،دیكه سربازان جد ینیدر ح

 ان فرمودند:یرا ب ن كلمات خودیآخر  ت نمودند ویّ رو به جمع باب

ار والتر از ین جوان كه مقامش بسیمثل ا ،دیشناختیمردم؛ اگر مرا م یا

د، یخواهد آمد كه مرا بشناس ی د. روز یشدین راه قربان میدر ا ،شماست

 ان شما نخواهم بود.یولكن در آن روز من در م

اذان از  یده بود. همان لحظه صدایبه وسط آسمان رس رماهیتآفتاب 

 ك نمودند....یمسجد بلند شد... و سربازان شل گلدسته

س را به یمطّهر حضرت باب و ان هایهدف خورد و بدن رها بهین بار تیا

 یبیصورت آن دو آس ولی شد یكیكل یصل نمود چنانكه دو هگر متّ یكدی

 د.یند
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 دیُبحران جد: فصل هشتم

شاهد  وقتآنشان كه تا یو پر  دهیستمدشهادت حضرت باب، اصحاب  با

ز از یمحبوب قلب خود را ن ،اران خود بودندیاز تعداد کثیری فجیع مرگ 

 ند.دست داد

ر كه حكم اعدام حضرت باب را صادر كرده یركبیام ،یت كوتاهپس از مّد 

 رزایم، دیكشته شد و صدراعظم جد شاهنیناصرالد فرمانبهد، بو 

 د.یبه وزارت رس ،یآقاخان نور 

ر اصلی در قتل در فكر خود شاه را مقصّ  نکهیباااصحاب حضرت باب، 

سر ه ايان و نوميدي شديد بپدانستند و در اندوهي بيرهبر خود می

ت بودند و مي
ّ
 موجببهبردند، در همه احوال، خیرخواه حكومت و مل

 عنوانبهان گمستمر حضرت بهاءهللا كه حال نزد هم ییراهنماهدايت و 

کوشیدند تا نیروی خود را وقف تبلیغ و رهبر بهائيان معروف بودند مي

ا آتش حسرت و اّم  نمایند.انتشار امر جدید با اعمال نیك و دلیل و برهان 

ل كشيد زمام تعّق ان شعله ميگرسوختگهاى برخى از آن جاندوهى كه در دل

ر گتنی چند از آنان ربود. دو نفر از آنان با دستيارى شخص ی دي ر ازو تدبّ 

 
 
سرى آشكار، دست به عمل فكرى و سبكخودسرانه و با بى كامال

دند كه صدورش از انسان هوشمند در عقل ای ز و کودکانه جويانهانتقام

الفكر شده باشد. عملى ت حزن و نوميدى مختلگنجد مگـر آنكه از شّد نمی

انه و زشت که تا ابد صفحات تاریخ امر بابی را كه به پاكی و ن احمقاچن

ای ن است، مانند نقطهو اعمال قهرمانانه آراسته و مزیّ  یازخودگذشتگ

ه
ّ
 .دار نمودسیاه، لك

بود.  یك روز گرم تابستانی (۱۸۵۲آگست۱۵)ورشیدی خ۱۲۳۱مرداد ۲۵

 ،است طهرانك یران كه نزدیخود در شم یالقیین شاه از منزل یناصرالّد 
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چند  ی و  رون رفته بود و نگهبانان  یب یصبحگاه ی سوار اسب ۀبرنام یبرا

حضرت یبر وفق مراد اعل زیچهمهآرام و  جاهمهرفتند. یش میاز پ یقدم

كه مانند آنكه بخواهد  دندیرا د یب جوانتعّج  تیدرنهابود. ناگهان 

بود. تا نگهبانان ستاده یكنار جاده منتظر ا در ،دیم شاه نمایتقد یحالعرض

رش یت یكرد ولشلیک به شاه  یاساچمه ۀتپانچجوان با  ،خود آمدند به

ن بكشد یكرد تا او را از اسب پائ یشاه را خراش داد. آنگاه سع یفقط بازو 

به دست  ،كند ی ش از آنكه بتواند كار یو با خنجر به قتل برساند. پ

 ۀتپانچبا  د ویرون دو یگاه بیاز مخفدیگری ن شاه كشته شد. جوان یمحافظ

  زیاو ن اّمانمود.  ی رانداز یشاه ت طرفبهخود 
ّ
 ق به انجام مقصود نشد.موف

عامالن را صادر نمود. در اثر  ینابود دستور  ،غضبناك زخمی وشاه جوان 

 و مردممت دانستند یپا شد. دشمنان فرصت را غنه ب ین واقعه آشوبیا

دی که از حقیقت امر بی
ّ
چشم و گوش بسته پیرو خبر بودند و متقل

 ك نمودند.یتحر  انیباب ّد بر اعمال ظاملانه بر ضرا  مجتهدین زمان بودند

 كشته شدرا  یجوان جسد
 
م قاطر به د   ،كه ابتدا به شاه حمله نمود و فورا

شقه نموده  دند و در آنجا جسد را دوین كشیزم یبه رو  طهرانبسته و تا 

 یهار شكنجهیحاضر نشد ز  دست او كهختند. همیها آو دروازه و بر

سرب گداخته در  ،دینما یفرحمانه لب باز كند و دوستان خود را معّر یب

 کردند ون یآجرا برهنه نمودند و او را شمع سّومدست ختند و همیحلقش ر 

دشنام و اهانت  اهو ویت با هیّ جمع کهیدرحال ،بازار گرداندند كوچه و در

 نمودند.یبه او حمله م

و وصف  شرحقابل یآسانبه وستیحادثه به وقوع پ نیبعدازاكه  یعیوقا

 بی ت استفاده کرده، مردماز موقعیّ ست. حكومت و علما ین
ّ
 هیبرعلرا  العاط

ام نمودند. یان قیباب وقمعقلع پیروان حضرت باب تحریک نموده، بر

 ۀال و جواب اجاز ؤ بدون س کسچیه کهی نحو بههای شهر را بستند دروازه
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آنان را  ،ان گشتندیدنبال بابه خانه ب به خروج از شهر را نداشت. خانه

به قتل  را هاآنکثیری از  ۀعّد  و ظاملانهفجیع  ی نمودند و به نحو ر یدستگ

 رساندند.

 شاه صورت گرفت، حضرت بهاءهللا مهمان برادر به سوءقصدكه  ی روز 

ه زود ب یلیواقعه خ نیبودند. اخبار ا طهرانك ینزد یاهیدر قر  ،صدراعظم

 سوءقصد یك اصلد. مادر شاه، حضرت بهاءهللا را محرّ یشان رسیگوش ا

ان به یشان را خواستار بود. آشنایا ی ر یدانست و دستگیپسرش م به

 در مح یته كردند كه مّد یحضرت بهاءهللا توص
ّ
ن یسر برند تا اه ب یمخف یل

شنهاد آنان را قبول یحضرت بهاءهللا پ اّماابد. ین یاهو و غوغا تسكیه

 شاه حركت نمودند. ی گر سواره به سمت اردو ینفرمودند و روز د

آنان  یمتعّجب شدند. برا شدتبهن خبر یدن ایدربار از شن یساؤ شاه و ر 

كرده  جرئت یتهمت بزرگ گونهنیاهم به ب بود كه شخص متّ یعج اریبس

ر یرا دستگشان یخود را در معرض انظار قرار دهد. شاه دستور داد تا ا

حضرت  آن یبرا یخواستند پناهیاز دوستان كه م یند. كوشش بعض ینما

 جه ماند.ینتیب ،دا كنندیدر منزل صدراعظم پ

 – داردتخت قرار یپا ی لومتر یك یكه در س  – رانیحضرت بهاءهللا را در شم

 ،برهنه یشان را با سر و پایدند. سپس ایر كشینمودند و به زنج ریدستگ

ن راه از شّدت حرارت آفتاب تابستان زحمت یبردند. در ب انطهر  طرفبه

 د.یار به وجود مبارك رسیبس

 ۀرزادیوز  ،بود ابان را گداختهیفرش خسنگ که یآفتاب داغ تابستاندر 

و با دستان  برهنهیپاراه نرفته حال با گاه بدون كفش چید هیكه شا یجوان

شان را یكه ا یتیّ جمع و شدهاحاطه با جمعی سرباز کهیدرحالبسته، و 

 در طول راه به دشنام و لعن و صدمه به آن شمردند ویدشمن شاه م

تصّور وقایع  .پیمودند را كیلومتری  مسیر طولنی س ی پرداختندیحضرت م
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را در نظر ما  وارده بر حضرت بهاءهللا بتیاز مص یاهد شّم یشاآن روز 

 گر سازد.جلوه

 در آن باربتیءهللا را در آن روز مصحضرت بها بود كه یچال نام زنداناهیس

ك حمام بود كه به زندان ی ۀنیخز  ،میدر قد زندان،ن یحبس نمودند. ا

ن یبود كه در آن بدتر  و مرطوب كیتنگ و تار سرد و  ایهل شد و دخمیتبد

 نمودند.یمجرمان را محبوس م

ن یبودند. كف زم ین در آن زندانین و قاتلینفر از دزدان و سارقصد و پنجاه 

شتر یه بود. بیو مملو از حشرات موذ ده شدهیو كثافت پوشخاک با 

 ّد خارج از حتعّفن آن محل  ی نداشتند. بو  یا روانداز كافیان لباس یزندان

 تصّور بود.

از  یحضرت بهاءهللا و تعداد ،یاط سخت و ظاملانهین شرایتحت چن در

ند )چوب سنگیا یشدند. پاها یان به دستور شاه زندانیباب
 
ن یشان در ك

كردند( بود و یگذاشتند و قفل میرا در آن م یزندان یكه پاها ی دار سوراخ

 .بر گردن مبارك گذاشته شده بود ینیر سنگیزنج

شان غذا یا ۀداده نشد. خانواد یونانآببه آنان  اّول در سه روز و سه شب 

در  هرچندمبارك ببرند.  حضور  ن خواستند كه بهیمور أه نمودند و از میّ ته

مطمئن نبود  یكس  اّمابالخره قبول كردند.  ینمودند، ولینم یابتدا همراه

 ای و ،ا نهیرسد یشان میا غذا به ایكه آ
 
كه  فرمودندیشان قبول میا اصال

 گرسنه بودند؟ انیر زندانیسا کهیدرحال ،ندیل نمایغذا م

ن یچال چناهیر سحضرت بهاءهللا وضع هولناك خود و دوستان را د

 اند:فرمودهف یتوص

چال اهیدند با من در سیشهادت رس كه در آن سال در آن سامان به ینفوس 

نش مرطوب ین و زمیاندازه متعّفن و سنگیآن زندان ب یمحبوس بودند. هوا

ك و نور آفتاب را یش تار یه و فضایف و مملو از حشرات موذیو كث
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 یك محل محبوس نمودند. پایع ما را در ینبود. جم یدر آن راه وجهچیهبه

هم نشسته  یرو ه ب ر و گردن ما در اغالل بود. ما در دو صف رو یما در زنج

 یم كه به صدایگفتیم هاآنبه  ی در هر شب ذكر  ،ك طلوع فجریم. نزدیبود

ل هللا  یم اّول خواندند. صف یبلند م
 
  يكفیگفتند ق

َ
ّ ش  ل 

 
ن ك گر یصف د ء  يم 

  دادندیمجواب 
َ
ل یو َعل

َ
لون ویهللا  ف َتَوك 

 
ل امل

ّ
ن ذكر ادامه یل صبح ایتا اوا َتَوك

 داشت...

صدا زده،  ورسماسمدو تن از اصحاب را به  یكیآمدند و یاشان مفرّ  هرروز 

، با داشتندیبرمر از گردنشان یخواندند. چون زنجیدان شهادت میبه م

 عوالم ملكوْت  در یاله یرا به نعما هاآنآمدند. ما یت فرح نزد ما مینها

ر مم  
َ
عانقه و وداع نموده، ب م  یر اصحاب به ترتیبا سا هاآنم. یساختیسَتبش

ما نقل  یك را برایهر  ی اشان شرح جانباز شتافتند. فرّ یدان فدا میبه م

گشودند. مصائب زندان یشكرانه م كردند. همه مسرور بودند و زبان بهیم

 .داشتیبازنمت یّ را از روحان کیچیه
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 : فصل نهم
ّ
 انتیك دید تول

چ یشرفت است و هیوسته در حال پیپ یاله امردانند که پیروان ادیان می

 تواند مانع آن گردد.ین نمیزم یبر رو  یقدرت

 ی به نحو  ایشانروان ی، هزاران تن از پنددیحضرت باب به شهادت رس

د شدند. تنها ین شهیمنؤ ن میتر ده و برجستهیقتل رسه ع و ظاملانه بیفج

 یاله ك محبوس بود و امریتنگ و تار  یادخمه ، دربازماندگان ۀددهندیام

 سپرده شود. یفراموش  ۀبوت شه بهیهم یرفت تا برایم

چال، خداوند حضرت بهاءهللا را اهیس یكیتار  ن احوال و دریهم درست در

سر ه ب یكیدر ظلمت و تار  کهیدرحالشان ینمود. ا م آگاهیعظ یبه مقام

ند و  در كردند ویآلوده استنشاق م یبردند، هوایم
 
ر یر زنجیز  گردنشانك

ش یدر روح مبارك خو  را یاله ین آثار نزول وحیاّولبود،  شدهخمن یسنگ

 افت فرمودند.یدر 

 شان آشكاریرا بر ا " خودی"روح اعظم اله ،ط هولناكین شرایتحت ا در

ان یعامل را بر یاله ۀزند و كلمیخ پاه شان فرمان داد كه بیساخت و به ا

 سازند. ظاهر

شد چیزی از می احساس :این واقعه فرمودند ۀحضرت بهاءهللا دربار  بعدها

کوه  ۀعظیمی که از قل ۀریخت، مانند رودخانجهت بالی سر به سینه می

 .زدیفرور بسیار بلندی بر زمین 

بین زمین و آسمان ایستاده  کهیدرحالالهی را مشاهده فرمودند  ۀوریحو 

الهی آن حضرت را  ۀگفت. آن حوریو با ظاهر و باطن ایشان سخن می بود

د و ایشان را محبوب عاملیان و مظهر قدرت الهی و جمال خداوند می
َ
خوان

د. مبدأ خلق هستی می
َ
 ۀچال به ایشان وعدخداوند در سیاههمچنین دان

د. شرح این ننمایخواهد تا بر امر بدیع قیام دهد و مینصرت و یاری می
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 انگیز در الواح حضرت بهاءهللا بیان شده است.ماجرای شگفت

 ۀقت طلوع نمود و وعدید حقیخورش ،چالاهیس یكیپس  تار  از بیترتنیابه

  ییبها افت و امریق ان تحّق یحضرت باب در كتاب ب
ّ
 د شد.متول

نده شدند یدر آ ینیّ منتظر زمان مع ،خود اظهار امر یحضرت بهاءهللا برا

 ر فرموده بود.كه خداوند مقرّ 

 علمای سوء و ،ر بودندیر زنجیچال و ز اهیحضرت بهاءهللا در س کهیوقت

لزم  اّمارند. یشان را از شاه بگینمودند تا حكم قتل ا اریبس یدشمنان سع

چه  ند. هراهقتل شاه دست داشت ۀشان در توطئید كه انیبود اثبات نما

 ،دا كنندیشان پیا هیبرعل یلینمودند تا دل یشتر كوشش میدشمنان ب

شد. دشمنان ظالم چون یشتر واضح و آشكار میشان بیا یگناهیب

شان را یا یم گرفتند كه غذایتصم ،ابندیشان بیه ایعل یلیدل نتوانستند 

 ظاهریاّولبود كه اثرات  ی مسموم كنند. َسّم چنان قو 
 
شد و  ه آن فورا

 بالفاصله دست از خوردن برداشتند.شان یا

كردن  جز آزاد یاچاره، ینور  آقاخانرزا یم، صدراعظم بالخره شاه و

حضرت  را مشروط به آن نمودند كه آنآزادی  یافتند ولیحضرت بهاءهللا ن

 ند.یران را ترك نمایا

ض و خسته یمر  ،ماه زندان سخت از چهار اكنون حضرت بهاءهللا بعد

ف و رنجور نموده بود یشان را ضعیزندان، ال قابل تحّم ر یط غیبودند. شرا

ر یزنج یهاگرفتند. حلقه ، تحت مراقبت قراری مار یدر بستر ب کهیطور به

ن یا هرچندجاد نموده بود كه یبر گردن آن حضرت ا یقیعم یهازخم

 ماند. یات باقیاثرات آن تا آخر ح یافت ولیها با مرور زمان شفا زخم

 ی سفر  یرا برا ك ماه فرصت داشتند تا خودیفقط  ،مشكالت نیا ۀبا هم 

 ار را داده بودند كه محّل ین اختیند. به حضرت بهاءهللا ایسخت آماده نما

 .را انتخاب فرمودند دادشان بغیند. ایش را انتخاب نماید خو یتبع
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تا  هیژانو ۱۲) خورشیدی ۱۲۳۲نیفرورد۱۹ا ت ۱۲۳۱ماهید۲۲ن سفر از یا

حضرت  ،زمستان یسرما ۀد. در بحبوحیطول انجامه ب (۱۸۵۳لیر پآ۸

ار یآن بس یران كه سرمایراه غرب ا خانواده مجبور بودند از بهاءهللا و

ده شده ین سفر تدارك دیا یكه برا یاند. آذوقهیسفر نما ،د استیشد

 اّماند. یغذا قناعت نما یشان ناچار بودند به مقدار كمینبود و ا یبود كاف

خداوند قادر و توانا بود كه با  ،نیكوچك از مسافر ن گروه یحافظ ا

 د.یبه بغداد رسان سالمتبهرا  هاآن ،دات خودییأت

شه از موهبت حضور حضرت بهاءهللا یهم یران خود را برایا بیترتنیابه

ند و هرگز یكه مملكت را ترك نما نمود شان را مجبور یمحروم ساخت و ا

 .بازنگردندش یخو  یبه موطن اصل

ران ید حضرت بهاءهللا از ایتبع ۀدربار  یئانت بهاید ۀن برجستیخاز موّر  یكی

 سد:ینو یم

ز به یخ نیاز تار  یادوره ،ك شدن حضرت بهاءهللا به مرز مملكتیبا نزد

ت آنچه كه از دست یّ ران بر اهمیا مردم ایشد. آیك میخود نزد یانتها

مستغرق در تحت تأثیر علمای سوء، كه  یداشتند؟ مردم یدادند آگاهیم

 كه  یا بودند، مردمیر و ر یتزو  یایور در در گرداب جهالت و غوطه
ّ
ب مرت

 بود، مردمی که را كور كرده چشمانشان غفلت دیدند وب میدرس تعصّ 

طلب و سودجو سپرده و با منفعت یار خود را به دست گروهیزمام اخت

دن یدن و فهمیاز د یبینص ،رنگ آنان اغفال شده بودندیخدعه و ن

نجینداشتند. به ا مورد  یكه زمان یان آنان رفت. كس یعالم از م ین صورت م 

 ،ت بودی، شاهزاده و رعیو دان یر، عالیو فق یاز غن کسهمهعالقه و احترام 

بود كه همواره از بذل و  شدهواقع یكسان یاكنون مورد طرد و جفا

 ی ران وجود ظاهر یبرده بودند. ات او بهره اعانت و محبّ  ،بخشش، عدالت

ع ظهور  یروحان اثراتا هرگز یآ یول ،حضرت بهاءهللا را از دست داد
َ
آن َمطل
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 عالم منقطع خواهد شد؟ بر دیگر نقاطا ین كشور و یا برنور 
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 بدون بازگشت ی سفر : فصل دهم

 یبزرگ عثمان یامپراتور از قلمرو  یعراق در آن روزگار بخش  ین فعلیسرزم

  یكیبود. حضرت بهاءهللا در 
ّ
اجاره  یاخانه ،م بغدادیقد یهاهاز محل

كه به بغداد  یانیبر تعداد باب ،حضرت ورود آن یبعد یهانمودند. در ماه

شان بودند یاز آنان مضطرب و پر  ی ار یفانه بسّس أآمدند افزوده شد. متیم

نبود.  روان حضرت بابیپ ۀستیشدند كه شایمرتكب م یها اعمالیو بعض 

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. 

فرمودند یقبول م ،اندازهیت بن را با عشق و محبّ یواردتازه ۀهمآن حضرت 

این  ابند.یروح تازه ب ،خود را پاك نموده كردند تا قلبیكمك م آنهاو به 

های حضرت بهاءهللا به اصل مقصد یادآوریهدایات و دستورات و 

حضرت باب و تالش ایشان برای آمادگی روحانی همگان برای ظهور بعدی 

 ،در اثر نفوذ آن حضرت کم جانی تازه به بابیان پژمرده داد.بود که کم

 امییشروع به تغ یباب ۀجامع
 
در یک سال اّول  شت.دوار گیر نمود و مجّددا

اقامت حضرت بهاءهللا در بغداد بسیاری مجذوب آن حضرت شدند و در 

این میان حّتی چند تن از آنان به مقام و عظمت حضرت بهاءهللا پی بردند 

ولی هنوز وقت آن نشده بود که این مقام و مسئولّیت روحانی آن حضرت 

 علنی ظاهر شود. صورتبههمگان  بر

بحران جدیدی در حال به وجود آمدن بود. این  نیبنیراداّما افسوس كه 

ت این مشکالت، 
ّ
بار منبع و سرچشمۀ آن از داخل خود جامعۀ امر بود. عل

 تر حضرت بهاءهللا، یحیی ازل بود. برادر ناتنی و کوچک

در حقیقت حضرت باب احتیاجی ندیده بودند كه جانشینی برای خود 

ظاهر خواهد  یزودبهدانستند كه موعود همۀ اعصار تعیین نمایند. زیرا می
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میرزا یحیی  ،حکمت بالغهه نظر ب به توصیه حضرت بهاءهللا، شد. ایشان

فی نمودند. هللا معّر مرجع اسمی تا زمان ظهور من یظهره عنوانبه را

ر مکتوم ماند و مقام حقیقی حضرت بهاءهللا تا موعد مقرّ  لهیوسنیبد

بدون جلب انظار دشمنان موفق به انجام اقدامات عظیمه در راه پیشرفت 

 ت از دوران دیانت بابی گردیدند.راهمیّ امر مبارک در آن برهه پ  

یحیی ازل، از كودكی در سایۀ عنایت و محّبت و پشتیبانی حضرت بهاءهللا 

طالب ریاست و سروری. شهادت بود و هم  جرئتدل و اّما هم كم بود. 

حضرت باب چنان وحشت اضطرابی در او به وجود آورد كه از ترس جان 

ای آور او عّدههای مازندران متواری بود. رفتار شرمخود برای مّدتی در كوه

 نواحی را از امر الهی دور نمود. از بابیان آن

بغداد، با تغییر لباس و  ی سو بهان مسافران الهی یحیی، بعد از حركت كارو 

قیافه خود را به بغداد رساند. در آنجا پولی از حضرت بهاءهللا دریافت نمود 

جدید در حومۀ شهر ساكن شود. وى  ورسماسمتا به تجارت بپردازد و با 

ی آمدند گـريزان بود. حتّ از بيم جان از برخورد با بابيانى كه به بغداد مى

نمودند ى را كه براى ديدار وص ی اسمی حضرت باب اظهار عالقه ميكسان

 و در پاكی و خلوص نيّ 
ّ
هم ى نبود به جاسوس ی و خبرچـيني متّ تشان شك

 نمود.ساخت و آنان را نپذيرفته همه را از خود مأيوس و نااميد ميمى

ت و بزرگوارى با مردم محشور بودند. منزل حضرت بهاءهللا در نهايت عزّ 

د نر و مستمگيع و توانبروى همگان  باز و محل رجوع شريف و وض مبارك

انه رهبر گد. از طرفى بابيان كه ايشان را ياز اجناس و طوايف مختلف بو 

زيارت حضرتش ه بغداد سفر نموده ببه دانستند از ايران باكفايت خود مي

دريغ ايشان برخوردار شده آيات ت و عنايت بىگشتند و از محبّ مفتخر مى

اختيار مجذوب فضائل ديدند و بىفضل و كمال را در وجودشان آشكار مى

 بهاءهللا از مادون خود ممتازند.بردند كه حضرت آن حضرت گشته پی مى
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حد ّ پیروان حضرت باب نسبت به حضرت بهاءهللا احترام فراوان و عشق  بی

ی بر و بزرگی شأن و مرتبت آن حضرت در بین مأمورین دولتی، اثرات مخّرب

شرم  هرگونهور گردید كه دامن یحیی ازل گذاشت. آتش حسد چنان شعله

د. او به اتّفاق یكی از هم
ْ
حیاتر از بی مراتببهدستانش كه و حیا را بسوزان

بهه و افشاندن بذر شك و تردید نسبت به 
 
لقاء ش او بود، به نفاق و ا 

 مقاصد حضرت بهاءهللا در بین بابیان پرداخت.

 

غلبه نمود.  یباب ۀظن و گمان و ترس و اوهام بر جامع ۀر یابر تگر یبار د

 یایمصائب و بال  روزروزبهد و یگرد ی سپر  یدوران كوتاه آرامش و آسودگ

ن یكلمات ناپسند و افكار نامتعادل در ب افت.یت حضرت بهاءهللا شّد 

نَجر  یدیكم به اختالف شدان، كمیباب حضرت  ۀنیكه در س یقلب اّماشد. م 

ن یب را در اختالف همهنیاتر از آن بود كه بتواند قیرق ،دیطپیبهاءهللا م

 د.ینمال تحمّ ن یمنؤ م

( ۱۸۵۴لیر پآ۱۰)خورشیدی  ۱۲۳۳فروردین۲۱ در ی ك روز بهار ی صبح

حضرت  ه شدند كه آنمتوّج  ،اهل خانه از خواب برخاستند کهیوقت

  ینكه كس یشان بدون ایاند. ارفته
ّ
ند یلع فرمارا از هدف و مقصد خود مط

 بودند. شهر را ترك نموده

حضرت  ،امدجانیازل به كجا م ییحینكه اعمال و رفتار یا ۀبا مالحظ

 یبهاءهللا ترج
ّ
در  ،كردستان یهابه كوه ،یالع احدح دادند كه بدون اط

 بغداد بروند. یشمال شرق

كند. تصّور شان یا یاز دور زان غم و اندوه خانواده را یتواند مینم کسچیه

 ،شان واقف گشته بودیو به مقام افرزند ارشدشان كه ده سال داشت 

 .بودن یش از همه اندوهگیب

از با یه به راز و نیمانیلك شهر س  ینزد یهاكوه در ییتنهابهحضرت بهاءهللا 
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 یفرمودند. بعض یغذا قناعت م یخداوند مشغول شدند و به مقدار كم

نمودند و یافت میدر  یر از چوپانان آن نواحیش ی مقدار  ،هاوقت

 یبردند. ولیف میه به شهر تشر یاّولحتاج ین مایمأت یبرا اوقاتیبعض 

عظمت و جالل آن  ،كوتاه با مردم آن منطقه اریبس یهاتماس نیباوجودا

د. عشق و محبّ  یمخف هاآنتوانست از چشمان ینم ،حضرت
َ
ت و حكمت مان

شان در یه را مجذوب نمود و شهرت ایمانیسل یاهال ،ت آن حضرتیو درا

 د.یجوار منتشر گردمناطق هم

داشت تا آنكه هاى كردستان همچنان ادامه اقامت حضرت بهاءهللا در كوه

ديدار آن حضرت شتافت. انگیزه اين ديدار ه ب یهيكى از شيوخ سليمان

ه به ه توّج هللا شيخ مزبور را بد رسول رؤيايي بود كه در آن حضرت محّم 

اعيل شيخ اسم بعدازآنفرمودند.  ییراهنمامحل سكونت حضرت بهاءهللا 

 تۀزيارت ايشان شتافته شيفه نیز، ب هقطب فرقه خالديه در سليماني

حاضر به اصرار شديد او حضرت بهاءهللا  براثركمالت حضرتش گرديد. 

 اقامت در سليمانيه شدند.

ا چیزى نمود، اّم گمان علم و دانش در حق آن حضرت نمي کسچیهدر ابتدا 

افتاد.  هادست يكى از طلبهه اى از آثار حضرت بهاءهللا بنگذشت كه نوشته

به خط و انشاء آن حضرت حیران گشت و آن را  ییبایز شاگرد مزبور از 

سايرين نشان داد. اين مطلب حس كنجكاوي مشايخ و استادان وابسته به 

ترين گروهي از زبده جهیدرنتهم و معتبر آن حدود را برانگيخت. مركز علمي م

زيارت حضرت بهاءهللا ه همراهى شيخ اسماعيل به علما و بهترين شاگردان ب

شتافتند. و چون براى هر پرسش ی جواب كافى شافى دريافت داشتند 

  طور به پسازآن
ّ
م با ايشان مجتمع شده از دانش فراوان و درك عميق منظ

 بردند.ت نافذ حضرتش بهره مىو بصیر 

كه ايشان  یکسان همهحضرت بهاءهللا در آن نواحي پيچيد.  ۀآواز  یزود به
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از عرب و عجم و كرد بر بزرگوارى حضرتش گواهى  اعمشناختند را مي

از  یروزافزونت و احترام را نسبت به ايشان داشتند. تعداد داده كمال محبّ 

محضر و كركوك به  هعلما و فقها و مشايخ مدارس فقهي در سليماني

 شدند.علم و معرفتش سیراب مي شرفیاب، از سرچشمهحضرتش 

حضرت بهاءهللا خبر  یزندگ محّل  در بغداد از کسچیه ،سال كیش از یب

به  ،هیمانیم در سلیالعاده حكفوق  ینداشت تا آنكه خبر وجود شخص 

تواند باشد. یجز حضرت بهاءهللا نم یدند كه او كس یفهمد. همه یبغداد رس

شان بخواهد تا برگردند. یرا فرستادند تا از ا اعتمادقابلن یمنؤ از م یكیلذا 

كه به  دوسالهآنان را قبول فرمودند و به هجرت  یحضرت بهاءهللا تقاضا

 ار نموده بودند خاتمه دادند.یخود اخت ۀاراد

 ن حّد یتر نیین به پایمنؤ ت میّ مقام و موقع ،بهاءهللابت حضرت یام غیّ در ا

نتوانسته  یحتّ  ییحیرزا یم ،رفتیكه انتظار م طور همان. بود دهیخود رس

ای عّدهكند.  در بغداد ثابت یكوچك ۀجامع ی ش را در رهبر یخو  ییبود توانا

امر  یدست زدند كه برا یبه اعمال و افعال ،مختلف یهامكان دراز بابیان 

گر ید بارکیآور بود. لذا حضرت بهاءهللا حضرت باب شرم یبهاگران

 جامعه را به عهده گرفتند. یایحا  

 ۱۸۵۶چمار خورشیدی ) ۱۲۳۵ماهنیفرورد شان دریورود ا
ّ
ع یالع جم( به اط

د. منزل یقت مفتوح گردیطالبان  حق یشان به رو خانه یدرها د ویاران رسی

 ،فرمودندیم یخانواده در آن زندگ كه حضرت بهاءهللا و یش یآلیساده و ب

در این دوران بود  د.ین گردین و مهاجر یقت و زائر یمركز اجتماع طالبان حق

که بسیاری از مراشد صوفیه، خالدیه و قادریه که آن حضرت را در 

را از دیگران شنیده  وصفشانسلیمانیه مالقات کرده بودند و یا  هایکوه

ه به حضور مبارک رسیدند و از وجودشان فیض بردند. بودند دوبار 

 علمای ،همچنین مفتی شهر بغداد و اعضای دیگر کارکنان دولت عثمانی
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ف سّنی و عرفا و بزرگان عرب و شاهزادگان ایرانی نیز به حضور مبارک تشرّ 

ت روحانی برده، بسیاری از  مالقاتشانند و از دحاصل کر 
ّ
با آن حضرت لذ

شنیدند. حضرت سؤال کرده، جواب می را از آن مشکالتشانسؤالت و 

 هاآنشد و عّده کثیری از به آن حضرت بیشتر و بیشتر می ارادتشان رو نیازا

انات یشد از بیف مكس كه به محضر مبارك مشرّ  هر آوردند.ایمان می

كه از  یگشت. كسانیز آن حضرت دگرگون و منقلب میآمتن و محبّ یر یش

خود را در  ،شان برسندیا به حضور  هرروز  رخوردار بودند كهن موهبت بیا

شدند و ید میخلق جدیافتند، روح تازه می هاآننمودند. یبهشت احساس م

 دند.یگردیمنقطع م زیچهمه از

ت هفت سال در بغداد ه به مّد یمانیحضرت بهاءهللا، پس از بازگشت از سل

 مظهر ظهور  عنوانبهش را یخو  یقیت مقام حقن مّد یبه سر بردند. در ا

چنان از آن حضرت  ،یت و عشق الهمحبّ  یداشتند ول یمخف همچناند یجد

 یاله یهاتیرا مفتون و مجذوب ساخت. هدا ی ار یظاهر شد كه قلوب بس

ن یرا كه چند یباب ۀو الواح نازل فرمودند جامع اتیدرآكه در مكاملات و 

 ه نمود.یتزكو  هیتصف جیتدر به شبان مانده بود،یسال ب

 و یرا نازل فرمودند و در آن چگونگ "قانیا"ن دوران بود كه كتاب یدر ا

 ،ف فرمودندیواضح شرح و توص ی را به نحو  یقت ظهورات الهیحق

 هم شكست. در اساس اوهام و خرافات گذشته کهیطور به

 ۀكلمات مبارك" ،زدندیدر كنار رود دجله قدم م کهیوقت ،ن زمانیدر هم

  ۀیما تواندمی كه یكلمات مبارك ،را نازل فرمودند "مكنونه
ّ
 هدایتو  یتسل

 باشد. یك از ما در رشد و نمو روحانی هر

 ی روز یبه پ تیدرنهاوجودآمده كه ه ب ییهابحرانوسته یپ ،یخ امر الهیدر تار 

ها و ن بحرانیا...دنبال داشته وه ب یز بحرانین ی روز یشده است. هر پ منجر

 یآیهم م یاز پشه یها همی روز یپ
ّ
 گردند.یامر مبارك م یند و سبب رشد و ترق
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را به ارمغان  یشکوهمند یهای روز یاقامت در بغداد پ ۀسالهفت ۀدور اين 

 جاد شودیا ییهاا زود بحرانیر ید ،های روز ین پیا براثركه  بود یعیآورد. طب

 .را به دنبال داشته باشد ی تر میعظ یهاتیّ خود موفق ۀنوببهز یكه آن ن

 ده نبود.یدگاه دشمنان امر پوشیون حضرت بهاءهللا از دز شهرت روزاف

 به بملّق  یطهران عبدالحسینشيخ  ،ن دشمنانین شخص در بیتر الفعّ 

و  ین دولت عثمانیمور أل شد تا مله متوّس یكه به هر وس بود قینالعراشیخ

ام یحضرت بهاءهللا ق ضّد  ن را متقاعد سازد تا بریران و مجتهدیحكومت ا

در اثر حكمت  ،ادامه یافت چند سال یبرا كه خیش یهاکوشش اّماند.ینما

 م ماند.یت حضرت بهاءهللا باطل و عقیدرا و

 هیبرعلخود  یهاسهیاز دس ،یباك امر الهین دشمنان ظالم و بیا اّما

 جلوه دادن جاد آشوب و بدیوسته در ایدند و پیحضرت بهاءهللا دست نكش

نكه بالخره در یتا اکوشیدند ت حضرت بهاءهللا ایّ مقاصد و ن

 ید و بحران بعدیآنان به ثمر رس یمساع (۱۸۶۳) خورشیدی۱۲۴۲بهار

 ظاهر گشت.

انات خود یوسته در بیپ ،حضرت بهاءهللا ،آخر اقامت در بغداد یهاماه در

 فرمودند.یش است اشاره میكه در پ یانیبال به امتحانات و 
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 باغ رضوان: ازدهمیفصل 

 در ،بغداد در خارج از شهر (۱۸۶۳) خورشیدی۱۲۴۲روز پنجم نوروز 

آن روز  ،یاز دوستان اله یجمع وبرپا بود. حضرت بهاءهللا  یجشن یامزرعه

نازل شد و  یشان لوحیبودند. در همان روز از قلم ا باهمرا  ی خوب بهار 

آن لوح غرق غم و دن یهمه از شن یهافرمودند در جمع خوانده شود. دل

ر بود مقّد  آمده بود كه ییهابتیت بال و مصیاندوه شد. در آن لوح حكا

 نازل شود. شانیبر ا یزودبه

شان كرد. حاكم یم ایتقد یابه مزرعه آمد و نامه ی سوار  ،ك عصرینزد

بعد  یمالقات با حضرت بهاءهللا كرده بود. ساعت یتقاضا ،شهر در نامه

 فرمودند: ،مهیخ کردنجمع ها جمع شد. در حالمهیخ

قدر كه نیبنده عالم امكان است. همیچون بساط فر  ،هان سراپردهیا

 دن آن بود.ید منتظر برچیبا ،شد گسترده

با حکومت عثمانی برای تبعید  شاهنیناصرالداقدامات و مکاتبات بسیار 

 ۀروز بعد نامبه نتیجه رسید.  تیدرنهاای دورتر نقطهحضرت بهاءهللا به 

صادر  یابانهدّ ؤ خطاب به حاكم بغداد كه با لحن م یصدراعظم عثمان

شان دعوت یآن نامه از ا م شد. دریحضور حضرت بهاءهللا تقد شده بود به

 عّد یمت فرمایعز  یتخت عثمانیپا استانبول كه به  بود شده
 
 یاهند. ضمنا

ر داشته بودند. حضرت بهاءهللا با محافظت آن حضرت مقرّ  یسوار برا

الفور موافقت یف استانبول درخواست حكومت نسبت به حركت به 

 فرمودند.

حضرت بهاءهللا را به مركز  یرا دولت عثمانین بودند ز یدوستان غمگ ۀهم

 ،نیا. ایتمام اندوه دن یعنی ،نیاحضار كرده بود. ا استانبول  یعنی ،حكومت

 فراق... یعنی
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بود كه هرگز  ی ز یاز حضرت بهاءهللا چ ییسوختند. جدایهمه در آتش م

شان از یشد. ایعوض م زیچهمه یزودبهحال  كردند. ویرش را هم نمتصوّ 

 یجمع م دورهمرا  هاآن یكس  گر چهیا دیرفتند. آیبغداد م
ّ
 یكرد و تسل

 ساخت.یهمه را نگران م ،شهین اندیا د؟یبخشیم

 زیچهمهباز  ،دندیشنیدند و كالم او را میرسیشان میبه حضور ا یوقت اّما

گشت. سفارش آن یها شاد مشد و دلیخ آب میها مثل شد. غمیعوض م

ن یم خداوند. ایغ امر و عمل به تعالیل؛ تبلتحّم  ن بود: صبر ویحضرت ا

 ،كردند و مثل گلیاستقامت م ،د مثل كوهیك بای بود. هر یقیمرهم حق

 مودند.نیرا منتشر م یخوش اله ی بو 

 ییبایباغ ز  ،شط طرفآندر  ،بغداد یكید. در نزدیبهشت رسیارد اّول روز 

م گرفته بودند كه یتصم حضرت بهاءهللا بود. یداز گل سرخ محّم  مملّو 

 ،ه نام داشتیبین باغ كه نجیرا در ا ی چند روز  ،قبل از خروج از شهر

 بگذرانند.

 یمفهوم ی بردبار گر یطاقت همه طاق شده بود. د ،ن لحظات آخریدر ا

پیروان و سایرین که از مسلمانانی ون بلند شد. یش ه ویگر  ینداشت. صدا

بودند که در ده سال گذشته محّبت حضرت بهاءهللا را در قلب خود 

با  یآرام و بعض  یبعض ریختند. اشک می زیکر یاحساس کرده بودند همه 

دوستان  ك ازی به نام هر كه حضرت بهاءهللا یالواح یبلند. حتّ  یصدا

  ،بغداد
ّ
  یبرا ،خود نازل فرموده بودند به خط

ّ
 نبود. یكاف هاآن یتسل

آن حضرت  یپا ی جلو  دوساله یطفل ،ت خارج شوندیخواستند از بیم یوقت

ه التماس كرد كه بمانند و شان را گرفت و با زبان كودكانیآمد و دامن ا

 نروند.

اران به اوج یون یش یشد و صدا ی اشك از چشمان حضرت بهاءهللا جار 

كردند  منتها طفل را بلندیت بمحبّ  حضرت با مالطفت و د. آنیآسمان رس



53 

 

 ت خارج شدند. یبعد از ب دند ویو بوس

و همسایگان که همگی زد. مردم شهر یت موج میّ ت غوغا بود. جمعیرون بیب

ون بلند یش ه ویگر  ینجا هم صدایجمع شده بودند. ااز مسلمین بودند 

م كردند یتعظ ،ستاده بودندیدر ا ی كه در جلو  بزرگان شهر بود. چند نفر از

 گفتند: و

 ،رو نیازاد بود. ین شهر خواهیشه در ایم كه شما همیكردیما گمان م

د؟ جواب آن یرو یم یناگهان طور بهم و اكنون یدیزودتر به حضور نرس

 ت.یم بود و عناتبّس  ،حضرت به بزرگان شهر

زد. ینالن موج م ان ویت گر یّ جمع ،شدیم یكه به شط منته یدر طول راه

 یب و شر ینج یااز خانواده یزن
 
ن یمن نبود( راه خود را از بؤ م ف )كه ظاهرا

 ،ن كاریشان انداخت. او با ایا یپا ی ت باز كرد و طفل خود را جلو یّ جمع

ق یشان به قایكه ا یتا زمان اتاحساس گونهنیاكرد. یم میخود را تقد یقربان

شد که عشق مردم به دیده می وضوحبه زد.یت موج میّ جمعن یب ،نشستند

هیچ  قلبشانحضرت بهاءهللا بسیار عمیق بود و مخالفت علما و دولت در 

که موهبت نزدیکی به مظهر الهی  تأثیری نگذاشته بود. گویا ساکنین شهر

از آن حضرت و مشاهدۀ کمالت  شناختشانشده بود،  حالشانشامل 

سپری برای دفع  مانندبهایشان در چند سالی که در بغداد حضور داشتند، 

 
ّ
هاماتی که علما و حکما در سایر نقاط به مخالفت آن و نفی مفتریات و ات

. اعمال آن حضرت همگی را شیفته کردعمل می کردندحضرت ذکر می

 کرده بود.

ن كلمات از لسان حضرت بهاءهللا خطاب یا ،عبور از شط زقبل ا یلحظات

 صادر شد: یبه دوستان اله

به  ،دیئنمایممشاهده  که ن حالتیبغداد را با ا ۀنین مدیا دوستان من؛ یا

پارم و میشما م ار بر فراز مساكن یار و اغیچگونه  دیئنماروم. مالحظه یس 
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سواق و معابر مجتمع گشته
َ
 کسرش دگانشانیاز د ،ی بهار  چون ابر ،در ا

د یاست. حال بر شماست كه با اعمال و افعال خود مگذار  ی حسرت جار 

 افسرده و مخمود گردد. ،كه در صدور نفوس مشتعل است یتنار محبّ 

 یت و هدایكه در اثر عنا یباب ۀجامع
 
اء شده یاح ت حضرت بهاءهللا كامال

 وارد مرحلمجّد  ،بود
 
تنها  د كهین امر جدیا ۀندیشد. آیم ی گر ید یبحران ۀدا

 ید و پشتیام
ّ
چه  ،گشتید میروانش تبعیپ ار دور ازیبس یبانش به محل

 شد؟ خواهد

جمع  یخداحافظ یكه برا یاشکستهدلان یپاسخ حضرت بهاءهللا به باب

كه مقام  یز بود. آن حضرت پرده و حجابیانگار شگفتیشده بودند بس

 اعالن نموده بود كنار زدند و عل یها مخفشان را از چشمیا یقیحق
 
نا

ه  هللا( و موعودیحضرت باب )َمن  نمودند كه موعود ر  ع قرون و یجم ظه 

 .باشندیاعصار م

اش خاضع شد. یها به بندگتش به سجده افتاد و گردنیعبود سرها به

 بارهکیبهها گر شد و تمام غمیعالم  د ،و سرور برخاست. عالم یبانگ شاد

 گشت. بهاءهللا ظاهر شد. لیزا

دگرگون  ل شد ویبه سرور تبد چنانآنن بشارت یز با ایانگغم یروزهاآن  و

 بغداد را پر باغ و شهر یفضا خنده یصدا ،اشك و ناله یجابهگشت كه 

 كرد.

نموده بودند با  یسعنبودند  که کسانی جز علما و حکمای دولت دشمنان

كۀ ضرب ،ارانشی غلبجدا نمودن آن حضرت از ا هل 
امر  بر یكشنده و م 

سوز را به فرح و سرور ن وداع  جانیا ،خداوند اّماند. یمباركش وارد نما

 اندازه مبّدل فرمود.یب

وم ین همان ید. ایدر ارواح دوستان دم یاات تازهیح ،اعالن رسالت

آن آماده نموده  یرا برا روان خویشیپ ،بود كه حضرت باب یموعود
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 …ندبود

 یخ بهائموّر  ،یل زرندیشد. نبیم ی در باغ سپر  ی ز یانگنشاط شاد و یروزها

 سد:ینو یم چنین نهم تا دوازدهم در باغ مهمان بود كه از روز

دند و یچیابان باغ میاز چهار طرف خ یادیز  یهاها گلصبح باغبان هرروز 

چون  ،كه اصحاب ینمودند. چنان خرمنیمبارك خرمن م ۀمیان خیدر م

آن خرمن گل مانع از آن بود  ،نشستندیصبح در محضر مبارك م یچا یبرا

كه بعد  یع كسانیآن حضرت به دست مبارك به جم نند.یرا بب گریکدیكه 

  یاز صرف چا
ّ
اهل حرم و  ینمودند و برایت میشدند، گل عنایص ممرخ

 فرستادند.یز گل میاران عرب و عجم نیر یسا

ك سحر حضرت بهاءهللا یداد. نزدیك میمبارك كش ۀمیحول خ یشب ،لینب

 یدوستان اله ،باغ یجا هردر  بود و ی رون آمدند. هوا بهار یمه بیاز خ

ر هاابانیده بودند. خیگذاشته و خواب ر سریخود را ز  یهاكفش گل و  پ 

كرد. آواز مرغان یل از پشت سر آن حضرت حركت میبود. نب یشب مهتاب

ستادند یابان ایك خیبود. در وسط  پرکردهباغ را  یفضا ،بوستان و بلبالن

 و فرمودند: ل نمودندیو رو به نب

 ،شب تا صبح از سر   دارند هان گلین بلبالن كه محّبت به اید، ایكن مالحظه

شود كه ی. چگونه مسوزوگدازندو  یخوابند. دائم در تغنّ یاز عشق نم

 در خواب باشند؟ یقیمحبوب  حق یان گل  رو ییدایش و ی عاشقان معنو 

وسته آن یگشت و پیمبارك م ۀمیتا صبح دور خ ،كه او در باغ بود یسه شب

دارند یرت بود كه شب تا صبح بیاو در ح د.یدیدار میمه بیحضرت را در خ

ند و به حضور یآین و بزرگان شهر از بغداد میمنؤ از بس م ،و صبح تا شب

 بر ،رسندیم
 
 یپس ك ،ندیفرمایانات میستاده و بیپا ا آن حضرت مرتبا

 كنند؟یاستراحت م

اسب آوردند تا آن  یوقت ،شد. هنگام حركت از باغ ی روز سپر دوازده 
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 یاسب بر رو  ییچنانكه گو  ،ت به حركت آمدیّ جمع ،حضرت سوار شوند

 كرد.یت حركت میّ جمع

بشارات و وعود مظاهر  کهیدرحالحضرت بهاءهللا از بغداد حركت كردند 

 ،كردند حضرت حركت . آنیافتمی قتحّق اء یلاو  و ءایانب گذشته و ۀسمقّد 

نمودند. حركت یم یشان را همراهیر ایكب ر ویصغ یجمع کهیدرحال

 ش رو داشتند.یپ در ،ایدر  و یصد روز سفر  خشك کهیدرحال ،فرمودند

ماه  چهارفقط  ،ارانیاز  یگروه كوچك راههمده به خانوا حضرت بهاءهللا و

 یت شخص یّ از دور به آزار و اذ ،رانیاقامت نمودند. حكومت ا استانبول در 

 
 
داد. یادامه م ،بود شدهشناخته یرهبر نهضت باب عنوانبهكه حال واضحا

م  یابرنامه و حمله یران در دربار سلطان عثمانیر ایسف
ّ
 هیبرعلمنظ

ان یو اطراف وزراو  یحضرت بهاءهللا آغاز نمود. در آن زمان سلطان عثمان

كردند. حضرت یم یزندگ ی اكار یسه و ر یانت، دسیمملّو از خ یطیدر مح

 ی ر یگن كنارهینمودند. امی ی ن افراد نادرست خوددار یبهاءهللا از ارتباط با ا

ران هموارتر نمود تا ذهن یر ایسف یان راه را برایحضرت بهاءهللا از دربار 

  او رانیو وز  عثمانی سلطان
ّ
 د.یمغشوش نما ،اساسیهامات برا با ات

ر واقع شد و دستور تبع ،ر ایرانسفیمستمر  یهاكوشش
ّ
 د آنیبالخره موث

 د.یصادر گرد ،رانیدورتر از مرز ا مراتببه ی حضرت به ادرنه، شهر 

 لوح این بود کهپاسخ حضرت بهاءهللا به دستور صادره 
 
مفّصل  یفورا

را مورد  وزرادر آن سلطان و  وخطاب به شخص سلطان نازل فرمودند 

ح فرمودند. لوح یآنان را تصر  یاقتیلیبد قرار داده یانتقاد و مالمت شد

نامه  ی و  ید. وقتیپاشا گرد یم صدراعظم عالیتسل ،مهرشده یمبارك در پاكت

 ن نامه مانندیلحن ا گفت:د و یرا باز نمود و شروع به خواندن كرد رنگش پر 

ردستان یاز چاكران و ز  یكیبه  یمقتدر و قّهار خطاب یآن است كه پادشاه

 .قرار داده باشد موردانتقادا صادر نموده و رفتار و كردار او ر ش یخو 
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 ن زندانیتر بیتا مه یتخت عثمانیاز پا: فصل دوازدهم

لومتر یك چند صد ،یکی دیگر از شهرهای عثمانی ،تا ادرنه استانبول  ۀفاصل

ت ینهاید و بیروز به طول انجام دوازدهت مّد  ،ن سفریا اّماست. ین شتریب

سخت  ،شدندید میبار تبع نیسّوم یبهاءهللا و خانواده كه برابر حضرت 

گرفت. اكثر  زمستان انجام ین سفر در ماه آذر و در شّدت سرمایگذشت. ا

 ،دیو لزم كه آنان را از سرما محافظت نما یكاف لیوساان لباس و یدیتبع

كردند تا یروشن م ید آتش یبا ،برداشتن آب از چشمه یبرا ینداشتند. حتّ 

 ّسر گردد.یبه آب م یابیذوب شود و دست جیتدر بهخ ی

( به ادرنه ۱۸۶۳دسامبر۱۲) خورشیدی۱۲۴۲ آذرماه۲۲حضرت بهاءهللا در 

 سكونت فرمودند. ماه در آن شهر ۹ سال و ۴ت وارد شدند و مّد 

برای  های روز ین پیتر ها و باشكوهن بحرانیتر از دردناك یكین دوره سرآغاز  یا

آتش حسد  ،شدیشتر میبود. هر چه نفوذ حضرت بهاءهللا ب دیانت بهائی

و مخالفتش  یگشت و در دشمنیور مشتر شعلهیب ییحیرزا یز در قلب مین

نمود تا یو كوشش م یت سعینهایشد. او بیبا حضرت بهاءهللا جسورتر م

در كتاب  "مظهر ظهور" موعود عنوانبهان را از قبول حضرت بهاءهللا یباب

 د.یان منع نمایب

 ریثأت بهائی بر جامعه تنهانه ،جاد نمودیا ییحیرزا یكه م یمشكالت و زحمات

شتر و یداد تا حمالت ب یاز فرصت و بهانهین بلكه به دشمنان خارج ،نهاد

كات یند. تحر یآغاز نما ،ایشان روانیحضرت بهاءهللا و پ ّد بر ض ی دتر یشد

م گرفت كه یتصم ینداشت. او حتّ  یمرز  حّد و ییحیرزا یم یهارنگیو ن

 نمود... یم خود را عملید و بالخره تصمیحضرت بهاءهللا را مسموم نما

آن حضرت  هرچندد بود. یار شدیكل حضرت بهاءهللا بسیاثر َسم بر ه

به وجود آمد  مبارك یهادر دست یارعشه ،در اثر َسم اّما ،افتندیبهبود 
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 ماند. یباق یتا آخر زندگ که آثار آن

 یهای روز یخاطر په بلكه ب ییحیآور اعمال شرم یبرا نه دوران ادرنهذکر 

ن شهر بود كه ید. در ایگرد یب امر الهیاست كه در آن دوران نص یمیعظ

عالم نازل فرمودند  یساؤ خطاب به ملوك و ر  یادیحضرت بهاءهللا الواح ز 

 داشتند. ك اعالنیرا به دور و نزد یاله   و امر

امر ظهور  یجیان تدر یجر  ن مرحله دریسّوم ،یاله امر ین اعالن عمومیا

 حضرت بهاءهللا بود.

 یاله یروح قدس  کهیوقترفت. یصورت پذ طهرانچال اهین مرحله در سیاّول

شان اعالن نمود كه حامل رسالت خداوند یبر حضرت بهاءهللا نازل و به ا

د آشكار یظهور جد ،كوتاه ۀن دور یدر ا هرچندباشند. یوم مین یا یبرا

حضرت آماده شدند.  شناختن آن یه برانفوس مستعّد  جیتدر به یول ،نشد

وست و حضرت بهاءهللا رسالت یوقوع پ ن مرحله در باغ رضوان بهیدّوم

وداع با آن حضرت جمع شده بودند  ین كه برایمنؤ از م یخود را به تعداد

شان آگاه یبه مقام ا ،دهیاران برگز یاز  یب بعض ین ترتیاعالن نمودند و بد

رسالت آن حضرت بود كه در  یاعالن عموم ،ن مرحلهیسّومگشتند. 

ایآغاز و در ادرنه شدت  استانبول 
ّ
ن یو آخر  یمحل بعد ،افت و در عك

 د.یقدرت خود رس اوج به ،حضرت دگاه آنیتبع

تشویش سبب  ،در ادرنه یاله با جمال   ییحیرزا یآشكار م یهامخالفت

ن هنوز مقام حضرت یمنؤ ن میاز ا ی ر ید. تعداد كثیاران گردین یدر بافکار 

دشمنان امر  یت براین وضعیدرك ننموده بودند و ا یخوببهبهاءهللا را 

 وارد آورند... ید الهین جدییكر آیبر پ ی گر یبود تا ضربات د یفرصت مناسب

که به توافق با  دولتشانبه دستوری از  ین حكومتیمور أك روز صبح می

منزل حضرت بهاءهللا را  ،یقبل بدون خبر ،دولت ایران صادر شده بود

 آماده سازند. حركت یمحاصره كردند و به آنان ابالغ نمودند كه خود را برا
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در انتظارشان خواهد بود.  یدانست چه سرنوشتینم کسچیه ،یتتا مّد 

از محبوب خود جدا شوند. ن بود كه یاران ایو ترس  ینگران نیتر بزرگ

د یتبع یخانواده را به طرف بود كه حضرت بهاءهللا و منتشرشده یعاتیشا

 د.یمتفّرق خواهند گرد ،نیر یخواهند نمود و سا

ا
ّ
و میرزا  سهدر اراض ی مقّد  بالخره معلوم شد كه حضرت بهاءهللا را به عك

د خواهند یتبع بودعثمانی  یامپراتور که جزو قلمرو  یحیی را به جزیرۀ قبرس

و شامل  – شدگان كه تعدادشان در حدود هفتاد نفر بوددینمود. اكثر تبع

ا فرستاده شدند  – ز بودین ییحیرزا یم نتیبدطر و یدست شر دو هم
ّ
به عك

د یبه قبرس تبع ییحیرزا یو چهار نفر از همراهان حضرت بهاءهللا با گروه م

 شدند.

خورشیدی  ۱۲۴۷مرداد۲۲ خیاهان در تار ر ضرت بهاءهللا و همح

ق یاز طر  ،دشوار ی ( ادرنه را ترك نمودند و بعد از سفر ۱۸۶۸آگست۱۲)

ا وارد شدند.آگست ۳۱ور )یشهر ۹ خیدر تار  یا و خشكیدر 
ّ
 ( به عك

ا به ورود زندان یاهال
ّ
ا شهر یز  ،ان عادت داشتندیعك

ّ
بود كه دولت  ی را عك

ن بار به آنان ینموده بود. ا آشوبگرانن و یدگاه مجرمیآن را تبع یعثمان

باشند. ین اسالم میدشمنان دولت و خدا و د ،انیبود كه زندان شدهگفته

 ی د نگهدار یحبس شد ز دستور داده بود كه آنان را دریسلطان عبدالعز 

ط شراي ی و ناگوار  یبودند كه خشونت و سخت دواریش امیند. او و وزراینما

 در 
ّ
 آنان گردد. یمنجر به نابود ،ازندان عك

 ۀبلند خوانده شد و هم یجامع شهر با صدا متن فرمان سلطان در مسجد

 هرگونهباشند و یمحكوم به حبس ابد م ،انیرانین ایمردم آگاه شدند كه ا

 ممنوع است.یمعاشرت با آنان اك
 
 دا

  بندر در از کشتی اده شدنیبعد از پ
ّ
 ۀشدگان را به سربازخاندیتبع ،اعك

 كردند. یر شده بود زندانكه مقرّ  یردند و در قسمتاز سرباز ب یخال
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 ،كی هر یبرا بعدازآنع را از آب و غذا محروم نمودند و یجم ،اّول شب  

ع یجم یزودبهن نمودند. یّ ه معیاه و شور سهمیروزانه سه قرص نان س

همان  شدند و سه نفر از آنان در ی ض و بستر یمر  ،دو نفر جزبهان یزندان

 وضعیكه تدر  هرچندات گفتند. یود حر بد ،نخست یروزها
 
ان یت زندانیّ جا

 های اّول دوران سال یافت ولیبهبود  یكم
ّ
حضرت بهاءهللا  یا براعك

 ار سخت و دشوار بود.یبس یامرحله

ل متحّم  طهرانچال اهیكه جمال مبارك در زندان س یاتیّ آن صدمات و بل

امرهللا بود. مصائب و مشقات  یدند فقط از طرف دشمنان خارجیگرد

 یاّول یهابحران سال اّماادرنه از طرف دشمنان داخل جامعه بود. 
ّ
 ،اه عك

اعمال و اقدامات دشمنان داخل و خارج هر دو محسوب  ۀجیدرنت

 د.یگردیم

د با حضرت بهاءهللا ینبا ینكه كس یبر ا یمبن ،ح سلطانیدستور صر رغم علی

 قصدبه ،رانیاده از ایپ یپا ،اناز بهائی یجمع ،دیو همراهان معاشرت نما

شان ید بتوانند به حضور اینكه شاید ایش و به امیارت محبوب خو یز 

  ن نفوس مخلص و باوفا كه بهیسفر نمودند. ا یط ،برسند
ّ
ت عل

به  ،توانستند به حضور برسندیزندان نم و موانع موجود هاتیمحدود

مقابل سربازخانه  ،راه دور ن مقدار مسرور و شاكر بودند كه از یهم

ارت یك نظاره ز یمحبوب خود را به  ،پنجره یهالهیستند و از پشت میبا

ها راه آمده كه ماه ینیزائر  یبرا ،شانیك حركت و تكان دست ایكنند. 

 از ا یكاف یپاداش  ،بودند
 
 ،شدمی بشانینصكه  ین موهبتیبود و اكثرا

و تجربیات  گشتندیش برمیو به وطن خ یروحان یرویشادمان و سرشار از ن

 .گذاشتندخود را با دیگران در میان می

 ،فرزند حضرت بهاءهللا یدرگذشت ناگهان ،ن دورهیبت این مصیزتر یانگغم

صن اطهر بود یرزا مهدیجناب م
 
صن به معنا ملّقب به غ

 
شاخه به  ی)غ
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  فرزندان
ّ
 .(شدهاطالق  ،قت بودندیحق ۀحضرت بهاءهللا كه شجر  رمذک

زد و در حال یقدم م ،بام سربازخانه یبال  بر کهیدرحالهنگام غروب  وی 

كلش با یر افتاد و هیكه در سقف بود به ز  یااز روزنه ،دعا و مناجات بود

 یبدن شد یاكه در اتاق بود برخورد نمود و اعض یصندوق چوب
 
ب یآس دا

كرد. پدر بزرگوار  ی شد كار ینم یول ،آوردند ی ن و یبر بال درنگ طبیبید. بیید

دارد. عرض نمود: آرزو دارم كه اهل  ییال فرمودند كه چه آرزو ؤ از او س

 
ّ
شد.  ن خواهدیق به ورود در محضر شما شوند. فرمودند: چنبهاء موف

...  بود دهیفرارسساعتش  گرید .ت را برآورده خواهد فرمودیخداوند آرزو 

 یبه ملكوت ابه ،شیآرزو ق خندان و مطمئن به تحّق  یساعت با لب ۲۲پس از 

 پرواز نمود.

 یافت و درهایها كاهش یسخت ،بعد از درگذشت فرزند حضرت بهاءهللا

ا  كردندیم یها طلومتر را ماهیكه هزاران ك ینیمنؤ م یزندان بر رو 
ّ
تا به عک

 شد... گشوده ،برسند

 عثمانی ارتش اجیمورداحتنكه سربازخانه ینظر به اسال،  اینک پس از دو

ند. یمحل را ترك نما آن ،همراهان د كه حضرت بهاءهللا ویگرد مقّرر  ،بود

 یت كوتاهمّد  یبرا هرکدامدر  –ن منزل یشان را با خانواده در چندیپس ا

ت َعبود" یكه امروز به نام "ب یانكه بالخره به خانهیدادند تا ا یجا –

 د بود ویشد سلطان هنوز اوامر اّما نقل مكان فرمودند. ،شودیشناخته م

ت عداوت و ینها ،ن شهریتحت مراقبت بودند و ساكن همچنانآن حضرت 

 دادند.یرا نشان م یدشمن

ا ،با مرور زمان
ّ
 مسلمان بودند مردم عك

 
ن گروه از یا یگناهیبه ب که اکثرا

به مقام حضرت  دلپاکاز نفوس  برخیو بردند  یپ یرانیدشدگان ایتبع

بهتر شد.  جیتدر به نیز اوضاع زندان آوردند.بهاءهللا واقف شدند و ایمان 

و اقدامات حضرت  یمساع ۀجینت ،ل ر و تحوّ یین تغیابخش اعظم 
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ا یبود كه همواره با ساكن ،پسر ارشد حضرت بهاءهللا، عبدالبهاء
ّ
ن شهر عك

 م مظهریان و روح تعالیئبها ۀدر تماس بودند و توانستند مقاصد صادقان

 .ندینما را آشكار یاله سمقّد 

 سرانجام حضرت بها
ّ
در  ی، در منزلشدهخارجا ءهللا توانستند از شهر عك

 یوارهایدمحدوده در  یار طولنیشهر ساكن شوند. پس از حبس  بس ۀحوم

را در خارج شهر  یتوانستند اوقاتیاكنون حضرت بهاءهللا م ،مخروبه شهر

 ،داشتندرا دوست  ار آنیعت كه بسیطب ییبایو ز  ی سر برند و از سرسبز ه ب

ت ببرند.
ّ
 لذ

د یا و مصائب مبارك در سجن اعظم شدیبال  هرچندم كه ید به خاطر آور یبا

 یتبع یبود ول
ّ
ها و بشارات كتب ا موجب تحّقق وعدهد آن حضرت به عك

  قبل در مورد ظهور مظهر   ۀسمقّد 
ّ
 د.یگردالهی  ی  کل

ا بود كه شمس حق
ّ
سال در اوج شكوه و  وچهارستیب یقت در طیدر عك

در  ام بود كه حضرت بهاءهللا كوه كرملیّ ن اید. در ایجالل خود بدرخش

  مدو به ق رافا یشهر ح
ّ
كل یست هیبایرا كه م یخود مفتخر نمودند و محل

 
ّ
 مط

 
به  ،گردد بنا یابد و مقام اعلیآن استقرار در هر حضرت باب بعدا

 دادند. حضرت عبدالبهاء نشان ،شیفرزند خو 

در  ،ن عصریدر ا یمظهر ظهور اله ،حضرت بهاءهللا یآخر زندگ یهاسال

ا استمعروف  یبزرگ كه به قصر بهج یساختمان
ّ
 ،داردقرار  و در خارج عك

 به ارض اقدس بهاءهللا حضرتها قبل از ورود سالن قصر یشد. ا ی سپر 

  شهر در
ّ
ت شو  بناشدها عك

ّ
 الیوعاهلبا  ی ر یواگ ی مار یوع بیمالكش به عل

ن قصر را ابتدا اجاره یآنجا را ترك كرده بود. حضرت عبدالبهاء توانستند ا

 ند.یفرما ی دار یرا خر  ند و سپس جهت اقامت پدر بزرگوارشان آنینما

 یاد و عالؤ و دو صدراعظم ظاملش )ف یعثمان ۀفیز خلیسلطان عبدالعز 

كه  كردندیبودند و گمان م یمظهر امر اله یكه باعث حبس و زندان پاشا(
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 یاكنون در نها ،گرددین شعله خاموش میشه ایهم یبرا
ّ
 عالمن یت از ات ذل

 رفته بودند.

ا تنهانه ،آن زمان در
ّ
که اکثریت  جوارهم مناطق یبلكه اهال ،مردم عك

ز در رفتار و برخورد خود نسبت به حضرت بهاءهللا و ین مسلمان بودند

له اران بی
ّ
 ید و محكم سلطانیفرمان شد هرچندر روش داده بودند. ییتغ یك

 زندانیا هنوز نافذ بود و
 
 یقت مانند پادشاهیدر حق یبودند ول یشان رسما

دینی و  ۀرتبیعالو مقامات  حاكم شهر یر بودند. حتّ یو تقد مورداحترام

شان مشّرف یبه حضور ا ییت و راهنمایطلب هدا یبرا ،یآن نواح مدنی

ر یكه قلوب را تسخ یمظهر الهن است قدرت و عظمت ظهور یشدند. ایم

 د.ینمایب میو تقل

ا و بهج دوراناز قلم حضرت بهاءهللا در 
ّ
هزاران ، ام قبلیّ ا همچون  ،یعك

 ،در عالم باشکوهم و یعظ یبه جهت استقرار تمدن ،یم الهیتعال ی حاو  اثر

 د. ینازل گرد

 یدر دوران زندگانبذر آن كه  ،در عالم غرب ید الهیجد م امریعظ ۀتوسع

 حضرت بهاءهللا 
 
ارشد  پسر   ،در دوران حضرت عبدالبهاء کاشته شد عمال

ام یّ م حضرت بهاءهللا در همان ای. اصول و تعالبه وقوع پیوست ،شانیا

 ،اهایدر  ی سو آناز مردم  ید و تعداد اندكیشان به ممالك غرب رسیات ایح

ا و ت یاز زندان
ّ
شان نائل یكه به مالقات ا ینفوس  یر آن حضرت بر رو یثأعك

شد که بعض ی از مسلمین ساکن در این میان دیده می شدند آگاه شدند. یم

 
ّ
ق قلبی عجیبی به آن حضرت پیدا کردند آن نواحی پس از گذشت زمان تعل

و تعدادی از آنها نیز ایمان آوردند. عظمت و محّبت حضرت بهاءهللا چنان 

 آنعتراف به در قلوب مردم آن شهر نفوذ کرده بود که بسیاری حّتی ا

و آن را لطافت  دادهرخشهرشان  یوهواآبکردند که تغییری که در می

 بخشیده به خاطر یمن قدوم مبارک آن حضرت بوده.



64 

 

 یام زندگانیّ و در اواخر ا میالدی(۱۸۹۰) خورشیدی ۱۲۶۹در بهار سال

 .Edward Gن او . بر ادوارد ج یس یشناس مشهور انگلشرق  ،حضرت بهاءهللا

Browne   سد:ینو یم یخیتار  یابیشرفن یا ۀآمد. او دربار مالقات ایشان به 

م را از پا خارج كردم، سپس یهاكرد تا من كفش صبر ی من قدر  ی... راهنما

من از در وارد شدم  ازآنکهپسپرده را عقب زد و  ،دست یك حركت فور یبا 

 ،آن یبال  سرتاسرافتم كه ی یپرده را انداخت. من خود را در اتاق بزرگ

بود.  یا سه صندلیدو  ،در یرو ه ب داشت. در قسمت رو  قرار یمكت كوتاهین

  باآنکه
 
 یارت چه كس یو به ز  رومیدانستم كه به كجا میمبهم م طور بهقبال

دو  یكیط قلبم را به طپش درآورد و یعظمت آن مح یول ،نائل خواهم شد

تاق تنها ه شوم كه در آن ام و متوّج یخود آه ه گذشت تا توانستم بیثان

ل یجل یكلیده بود، هیوار چسبیمكت به دیكه ن ییجا ،ستم. در آن گوشهین

 یبلندتر و با شكل اّماشان )یدرو  رسمبه یتاج کهیدرحالوقار،  تیدرنها

ده بود كه سر مباركش یچیكوچك پ د ویسف یابه دور آن عمامه متفاوت( و

اعماق روح انسان د، جلوس فرموده بود. دو چشمان نافذ تا یپوشانیرا م

ق یقدرت و عظمت نمودار بود. خطوط عم ،یشانیكرد و از آن پینفوذ م

اه یسوان و محاسن سیانبوه گ یول ،كردیت میحكا یاز سالخوردگ یشانیپ

 تا كمر میخته و تقر یگر آمیدكیو پرپشت كه به 
 
د، خالف آن را یرسیبا

س یبه چه منبع تقدستادم و یا یمپرس در حضور چه شخص  داد.یم یگواه

 یسر فرود آوردم كه پادشاهان عالم غبطه ورزند و امپراطورها یو عشق

نشستن داد و آنگاه  ۀمن به من اجاز یم و مهیمال  ییامم حسرت برند. صدا

 فرمود:

د... ما یاآمده یدیتبع یك زندانیدار ید... شما به دیالحمدهلل كه فائز شد

ما را اهل نزاع  حالنیباا ،میار ند یجز اصالح عالم و سعادت امم مقصد

ا اگر تمام اقوام و یدانند... آیاند و مستحق حبس و طرد مو فساد شمرده
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روابط  ،ع مردمان مانند برادر شوندیند و جمیانت درآیك دی ملل در ظّل 

ان یاز م یابد و اختالفات مذهبیان نوع بشر استحكام یم یگانگیت و محبّ 

 یدارد؟... بل یب و ضرر یچه ع ،محو و زائل شود یبرود و اختالف نژاد

شود و یسوز منتهثمر و خانمانیب یهان جنگین خواهد شد. ایه چنالبتّ 

ن یا همید؟... و آیستین محتاج نیز به همیا شما در اروپا نیابد. آیق صلح تحّق 

م كه یكنیمشاهده م نیباوجودا.. .ح خبر داده؟یست كه حضرت مسین

آنكه در راه سعادت و  عوضبهخزائن خود را  ،زمامداران شماپادشاهان و 

و  یوسائل نابود ۀیّ خودسرانه در ته ،كنند ش عالم انسان صرفیآسا

د یها و كشتارها و اختالفات بان جنگیبرند. ایكار مه انهدام نوع بشر ب

ست ین نیك عائله گردند. افتخار به ایك قوم و یآدم مانند یبن قطع شود و

عالم  ۀد بلكه افتخار بدان است كه همینها وطن خود را دوست بدار كه ت

 .دیدوست بدار  را

ن مردم ین عالم است و بیدر ا یمقّدس" اله كه "مظهر ییهاسال یدر ط

د و ینمایر میثأع عالم نفوذ و تیالعاده او در جمقدرت خارق  ،كندیم یزندگ

 ر و تحوّ ییسبب تغ
ّ
ن دوران یگردد. در ایمخلوقات م در حقائق كّل  یل كل

رشكوه اخ ( یم ملكوتیح و تعالینصا ی ه )حاو یّ اله ۀحضرت بهاءهللا كلم ،ریپ 

 یسال نازل فرمودند و قوا و استعدادها چهلت ت در مّد یعالم بشر  یرا برا

آن موجب  عه گذاشتند كه ظهور و بروزیود به یدر عالم هست ینامحدود

 د.یگرد خواهدر تصوّ  رقابلیو غ باشکوه یس تمّدنیسأت

 ۸ خیسال بالخره در تار  چهلت به مّد  یاله ینزول مستمر وح

 د.یان رسیبه پا میالدی(۱۸۹۲یم۲۹) خورشیدی۱۲۷۱خرداد

ه ماه قبل از آن
 
ن یا اندلیماحضرت بهاءهللا اظهار فرموده بودند كه  ،ن

انات مبارك واضح و آشكار بود یخ از لحن بیعالم را ترك كنند و از همان تار 

 ان است.یپا ك بهینزد ین عالم خاكیات مبارك در ایكه ح
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در وجود مبارك  یفیتب خف (۱۸۹۲یم۸) ۱۲۷۱اردیبهشت۱۹ در شب

قطع شد. لذا به  یزودبه یافت ولیروز بعد شّدت  باآنکهنمودار شد و 

نگذشت  ی ز یچ یت فرمودند ولیحضور عنا ۀن اجاز یاز احّبا و زائر  یبعض 

 یا ید سالمتیكه معلوم گرد
 
شان اختالل حاصل نموده است. تب مجددا

از  کهیدرحال (۱۸۹۲یم۲۹) ۱۲۷۱خرداد۸ رن طلوع فجرمقا افت...یت شّد 

س به عالم بال صعود گذشت آن روح مقّد یسال م پنجهفتاد و  ایشانسن 

 فرمود.

مجتمع  یرا كه در قصر بهج یدوستان ،ءهللاحضرت بها ،آن روز قبل ازشش 

كل یه کهیدرحال احباب بود. یابیشرفن ین آخر یبودند احضار فرمودند و ا

ن یخطاب به حاضر  ،ه فرموده بودندیاز فرزندان تك یكیمبارك در بستر به 

 فرمودند:

هر صبح  .دیدید و زحمت كشیار خدمت كردیبس .امیراض ع شماها یاز جم

 یّ ؤ م یهمگ. دید و هر شام آمدیآمد
ّ
حاد و ارتفاع  امر   دیق باشد و موف

ّ
بر ات

 جاد... یمالك  ا

 ی بودند جار  گردآمده ایشانن یان كه دور بالیدگان اطرافیاشك غم از د

 یگرد
 
 داد...یفراق م ی بو  د. كلمات مبارك واضحا

 ط
 
د " ن عبارتیبا ا یتلگراف یخبر درگذشت حضرت بهاءهللا فورا

َ
َت أفق

َ
 ل

مس البهاء
َ
 ۀفیخل ،دیبه سلطان عبدالحم (د بهاء غروب نمودیخورش) "ش

 یمخابره گرد ،یعثمان
ّ
 به او اط

 
كل مبارك یه مرقد الع داده شد كهد و ضمنا

 .خواهد بود بهجی قصرنزدیک در 

در همان  ی سپار سمت غرب قصر انتخاب و مراسم خاكدر  یاتاق كوچك

 اهل بهاء ۀمقّدسه قبل ۀآن نقط رفت. ویپس از غروب آفتاب انجام پذ ،روز

ا  بدین ترتیب مرقد حضرت بهاءهللاد. یگرد
ّ
 عنوانبهدر حومۀ عک

 مستقر شد. ءترین نقطۀ روی زمین برای بهائیان و قبلۀ اهل بهامقّدس
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 نگارد:یقرار م نیبت را بدیام پر محنت و مصیّ شرح آن ا ،یخ بهائل موّر ینب

ا و اطراف آن در
ّ
صحراهای حول  در شورش آن محشر اکبر جمیع اهالی عک

 بودند. مصیبتاگویانوامبارک، گریان و قصر 

 كه حضرت بهاءهللا و خانواده و همراهان از ی روز  ،سال قبل وچهارستیب

 یق پیقا
ّ
تماشا  یبرا یتیّ جمع ،ا گذاشتنداده شدند و پا بر ساحل شهر عك

 یفر  یبودند. صدا گردآمده
ّ
بود. آنها به  آزاردهندهن آنان یر و توهاد و تمسخ

آزار  هرگونه ستند كه مستحّق ینگر یم ینیچشم محبوسد به یان جدیزندان

 ت بودند... یّ و اذ

  یع اهالیجم ،یآن زندان سپاری مراسم خاک و امروز در
ّ
 یا و شهرهاعك

ر و جوان و زن و یو تاجر و پ یو عالم و حاكم و قاض  یمردم عادّ  اطراف از

ان بر سر یبتاگو یان و وامصیگر  ،یحول قصر بهج یمرد در صحرا

  زنند....یم

تعداد بسیاری از بزرگان مذهبی شیعه، سّنی،  تنهانهدر این مراسم بود که 

بلکه  ،مسیحی، یهودی و غیره از شهرهای دوردست حضور پیدا کردند

رات قلبی خود را با کمال خضوع تقدیم کرده و به  هرکدام
ّ
به زبان خود تأث

 .مدح و ثنای آن حضرت پرداختند





نوار : دّومبخش 
َ
 تابـآف ا
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 ما و خداوند: سیزدهمفصل 

  یانت جهانیك دی یئانت بهاید
ّ
ع نژادها و اقوام یحاد جماست كه هدفش ات

 یرا برا ین هدفیچن خداوند که معتقدندبهائیان  ن است.یزم یو ملل رو 

از  ن هدفیدن به ایرس یلذا برا و، فرموده ینیبشیپ ی بشر  ۀندیقرون آ

 كنند.یتالش م بهائی طریق انتشار تعالیم

ن یاّولبهائیان معتقدند كه حضرت بهاءهللا فرستادۀ جدید خداوند است. 

 .ما با اوست ۀم حضرت بهاءهللا راجع به خداوند و رابطیم از تعالیتعل

 است. زیچهمهخالق  ،من و مختار استیكتا كه قادر و توانا و مهیخداوند 

د آورده و یرا پد یها و هستآنچه در اوست و آسمان عت ویاو عالم طب

است. حضرت بهاءهللا به ما  و مثال خود خلق نموده صورتبهانسان را 

رد یتوان پینم قت خدایبه حق اند كهم فرمودهیتعل تواند یرا مخلوق نمیز  ،ب 

خود را  ۀتواند سازندیز نمیك میز مثال هرگ یكند. برا ش را دركیخالق خو 

م ی. ما كه مخلوق خداوندببرد یساعت به وجود صانع خود پیک ا یدرك كند 

ا یم و یر كنا درك صفات او تصوّ یز هر چه راجع به خدا و شناخت او ین

 .ال ماستیفكر و خ ۀ، ثمر میینماان یب

 :دیفرمایداشته ما را خلق نموده؛ م كه به ما یتمحبّ  خاطرخداوند به 

سان  
ْ
ن وح    َيا اْبَن اإل  ي ر  َرَك، َوف 

 
ك
ْ
ذ
َ
ْي أ

َ
ْبني ك ْحب 

َ
أ
َ
َك، ف ْقت 

َ
ل
َ
خ

َ
َك ف

َ
ق
ْ
ل
َ
ْحَبْبت  خ

َ
أ

َك. ت  ّب 
َ
ث
 
َحياة  أ

ْ
 ال

 تو را دوست داشتم؛ پسخلق تو را ای پسر انسان  کهآنمضمون بیان 

ات یم و تو را در روح حیادت نمایپس تو هم مرا دوست بدار تا  ؛خلق نمودم

 نده سازم.یپا

 یحق در
ّ
است كه خدا به ما  یعشق ،ما در این عالمت وجود قت تنها عل

را محافظت  ن عشق مایم. این عشق باشیاد ایه د همواره بیدارد. ما با
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بال به ما رو  و یبخشد. هر وقت سختیم یدهد و روح زندگیم ی ار یكند، یم

ن یچنشامل حال است و هموسته یت او پكه محبّ  میادآور یه د بیبا ،آَوَرد

حال  ما را به یام كه او لحظهید فراموش كنیز نباین یدر زمان راحت و شاد

ا یعهد  ،زمان با خلق ماآموزد كه همیبه ما م یم الهیكند. تعالیخود رها نم

دار خواهد بود. یشود كه تا ابد پایخدا بسته م ما و ك ازین هر یب یقرارداد

  یخداوند ،ثاقین می. در اندنامیم "یثاق الهیم"آن را  بهائیان
ّ
ت كه به عل

تنها  یهرگز ما را در زندگکه عهد كرده  ،حب و عشق ما را خلق نموده

 د.یما نما ت خود را شاملوسته محبّ ینگذارد و پ

ت خود یاز فضل و عنا در تاریخ، بارکیوقت  هرچند خداوند ،رو نیازا

م و احكام و دستورات خود یآنها تعال ۀلیوسبهد و ینمایرا انتخاب م یكسان

است، به ما  یقیحق یز آرامش و شادمانیت ما و نیهدا را كه سبب رشد و

 هستند "مظاهر یخداوندانوار  ۀنیده را كه آین نفوس برگز یآموزد. ایم

ظهور" كالم خداوند و  شدن. "مظاهر آشكار یعنیم. ظهور ینامیظهور" م

 ند.ینماینوع انسان آشكار م یاو را برا ۀاراد

م كه یدانیان كند. میظهور" را ب تواند مفهوم "مظهریم یاز عالم مادّ  یمثال

ن یزم ۀكر  یبر رو  یاست و بدون آن زندگ یید منبع حرارت و روشنایخورش

 یغ
ّ
 ید را مستقیم خورشیم كه نتوانیباش یرممكن است. اگر ما در محل

 
ما

رد و نور ید قرار گیتواند در مقابل خورشیپاك م نۀیك آی ،میمشاهده كن

تر و د واضحیتر باشد خورشنه شفافیچه آ ما بتاباند. حال هر را بهآن 

 یشفاف یهانهیظهور" همان آ . "مظاهرشودمی انیتر در آن نمادرخشان

تابانند. معلوم است یهستند كه انوار خداوند را با تمام عظمتش به ما م

 كنند.یمنعكس م نور را به ما كیها نهیكه تمام آ

چون او در اوج  – ستیما ممكن ن یبه خداوند برا یدسترس  ازآنجاکه

ظهور" كه  "مظاهر – خالق ماست و ما مخلوق او ،جالل خود عظمت و
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 ین ما زندگیرا در ب ییهاشوند، سالیدر طول زمان ظاهر م جیتدر به

  یرا برا یمیعظ یرویند و نینمایت میكنند، ما را هدایم
ّ
 ی و معنو  یمادّ  یترق

 سازند.ین عالم ظاهر میدر ا

اد یسازند و به ما یان میما ظاهر و ع یاو را برا ۀآنها كلمات خداوند و اراد

م. یبرس یقیم و به سعادت حقیكن یاو زندگ ۀدهند كه چگونه طبق ارادیم

حضرت بودا، حضرت زردشت، حضرت  یان آسمانین مربیا ازجمله

حضرت باب و حضرت چنین و هم ،دح، حضرت محّم یحضرت مس، یموس 

 بهاءهللا هستند.

همواره د نمود كه تعّه  را كه خداوند با ما بست و یم آن عهدیآور یاد میه ب

ما دارد، هرگز ما را تنها نگذارد. خداوند به ه شه بیكه هم یتمحبّ به خاطر 

 ،شد ها ذكركه نام آن یظهور  ش وفا نموده و فرستادن مظاهریعهد خو 

 در آیبر ا یلیدل
 
ز او به عهد خود وفا نموده و ینده نین مطلب است. مسلما

 ان خواهد فرستاد.یعامل یرا برا ی گر یمظاهر ظهور د

ما  پیمانن یگر ایطرف د یعنی ،است دوجانبه یمانیپ م كه هریدانیم

عهد ز به ین ا مایآ یول ،است بندیپادات خود م. خداوند همواره به تعّه یهست

  م؟ ویكنیش وفا میخو 
 
 ست؟یعهد چ نیما در مقابل ا ۀفیوظ اصول

؛ میم كه او را دوست بدار ید دار م. تعّه یت به او را دار د محبّ ز تعّه یه ما نالبتّ 

قت هدف از یحق . درو از اوامرش اطاعت کنیم میادش باشیه وسته بیپ

 اوست. یخداوند و عبادت و بندگ ییما شناسا یزندگ

 م:یخوانیم یئبهادر نماز 

ْقَتنأب   يلهإا یشَهد  أ
َ
ل
َ
ك خ

ّ
َك  ين رفان  ع  َك  ل  بادت  عجز یهذا الح يشَهد  فأ و ع   ي ن ب 

َك و َضعف ت  وَّ
 
دار َك إ و يو ق َك  ي و فقر  قت  نائ 

َ
ه نَت أل إ لهَ إل   و غ

 
 .ومیالق من  یامل

نكه مرا یدهم به ایمن شهادت م یخدا یا کهآنمضمون بیان به فارس ی 

 خودم و یناتوان . اكنون به عجز ویعرفان و عبادت خودت خلق كرد یبرا
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تو شهادت  یو غنا ی از ینیت تو و ضعف و فقر خودم و قدرت و بقوّ 

 ست.ین ،ریجز تو خداوند مقتدر و قد ییدهم. خدایم

او  "ظهور  مظاهر"ق یخواهد تا خدا را از طر یما م از یثاق الهیمو  دعه

 .میینمام او عمل یبه دستورات و تعالم و یم، دوست بدار یبشناس

 كه از یدستورات م ویتعال ام است ویّ ن ایظهور" ا حضرت بهاءهللا "مظهر

رساند. یم یقین روز مبارك ما را به سعادت حقیا در ،شان نازل شدهیقلم ا

كه  یمین روز عظیچن م كه دریوسته به درگاه حق شاكر باشید پیبا

. حضرت میینمایم یزندگ ،افتهیق قبل تحّق  یس الهكتب مقّد  یهاوعده

 ند:یفرمایبهاءهللا م

حاد و  ،د كلیاكبر است. با ض  یاعظم و ف امروز روز فضل  
ّ
به كمال  ات

فاق
ّ
ّ سدر  ،ات ل   ساكن و م   یاله تیعنا ۀدر ظ 

َ
 ح باشند.یر ست
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 ما و مظاهر مقّدسه: چهاردهمفصل 

نظر  یزندگ یهااز جنبه هرکدامعت ناقص است. به یم كه عالم طبیدانیم

ك باغ ی ،عتیعالم طب م. دریكنیرا احساس م یاز به وجود مربّ یم، نیكن

شتر یثمرش ب ،از صد جنگل ،ت شدهیدست باغبان ماهر تربه وه كه بیم

به  هرگز ،گذاشته شود دز اگر انسان به حال خو ین یاست. در عالم انسان

 د.یخواهد رسن یمقامات و مراتب عال

ن سبب تمّد  ،تیشود. ترب یسبب آگاه ،تیگردد. ترب یسبب آباد ،تیترب

 د.ینما یدهد و او را روحان آگاهی یانسان را از ملكوت اله ،تیگردد. ترب

 .یو اله یت بر دو نوع است: مادّ یترب

مربوط به حكومت ، شرفت عالم استین و پمربوط به تمّد  یت مادّ یترب

و تجارت و هنر و  یاجتماع یمربوط به كارها ،مربوط به نظام است ،است

 به یت الهیاست. اّما ترب یع و علوم و اكتشافات و اختراعات علمیصنا

 است. یو صفات و اخالق روحان یجهت  كسب كمالت اله

 یو مربّ  یمادّ  یدارد. مربّ  یاج به مربّ یاحت ،شرفتیپ یبرا یعالم انسان

كامل هستم و  ی د من از نظر فكر یبگو  یدو لزم است. اگر كس  هر یروحان

م یاج به تعلید من احتیبگو کودکی مثل آن است كه  ،ندارم یاج به مربّ یاحت

خودم  م وکنیمعمل  ،كندیكه عقل و فهم من حكم م طور همانندارم و 

 یاج به مربّ یحال احت همه شه و دریهم ید. عالم انسانیبه كمال خواهم رس

 چه  را انسان هریدارد. ز  یاله
ّ
محتاج ، است یت الهیباز محتاج تربکند  یترق

 كامل نشود. ،ابدیت را نین تربیاست. تا انسان ا یض ملكوتیف

 یت روحانیگران را تربیبرسد كه د یاتواند به درجهینم یچ انسان عادیه

ت یظهور" قادرند كه ارواح و قلوب و عالم اخالق را ترب د. تنها "مظاهرینما

 حضرت مسینما
 
باغبان ، بود یملكوت یمربّ ، بود یروحان یح مربّ یند. مثال
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ثمر را باثمر یدرختان ب، عت بشر را بوستان كردیبود كه جنگل طب یاله

 ،خاشاك بود خس و عت پر ازیطب یمقتضابهكه  ین وجود  نفوس یزم، نمود

دمند و یدر اجساد م یدیظهور" روح جد حان نمود. "مظاهریباغ پرگل و ر 

 یبه نفوس م یدیعقل جد
ّ
بخشند و عالم را یمه میات عظیّ دهند. ترق

 یت آسمانیّ نوران، شودیك میگذرد كه باز تار ینم یتمّد  یكنند. ولیروشن م

را شخم  ینیدهقان زم نکهیامثلكند. یغلبه م یعیاحساسات طب، ماندینم

اگر متروك گذاشته  اّما؛ شودیخرمن حاصل م، پاشدیزند و تخم میم

وت  "مظاهریشود. عالم نیزار معلف، گرددیباز خارستان م ،شود
ّ
ـ
 
 ز به ق

ت یّ نوران، نبود یباغ و بوستان بود. ظلمت نادان ،بود یبابركتمزرعۀ ظهور" 

 نوران، ك شدیتار  یکلبهعالم  یتمّد  بعد از یآشكار بود. ول یاله
 
 یت الهیّ ابدا

د
ْ
د یض الهیف، نمان

ْ
باز  شد. ور اختالفات شعلهنه و یو ك یآتش دشمن، نمان

عالم عقول و افكار و ، ظهور" را ظاهر نمود گر از "مظاهرید یكیخداوند 

 د.یروشن گرد یقلوب و احساسات به نور اله

انوار و حرارت آفتاب ، دیدرخشید میخورش كه روز بود و است نیامثل 

، حاكم شد یكیتار  ،آفتاب غروب نمود ید. وقتیبخشیض میبه همه ف

د طالع شد و دوباره ینمود. باز خورش ییبر قلوب و افكار فرمانروا یاهیس

 د.یها تابآفتاب بر دل یروشن

زمان فرق كرده  اّما ،روز استید دید امروز همان خورشیخورش اگرچه

 یول ،روز استیمتفاوت از د یز اندكید نیافق طلوع خورش یاست. حتّ 

ن عالم ید بر ایخورشظهور" مثل  د است. "مظاهرید همان خورشیخورش

ن یدر ا غروبشانزمان طلوع و  اّما ،است یكیقت وجودشان یتابند. حقیم

 ،حالنیبااز تفاوت دارد. ین طلوعشان محلن یچنعالم متفاوت است. هم

  .ستیشتر نیب یكید یخورش

ران اشراق فرمود، یاز مصر ظاهر شد، حضرت زرتشت از ا یحضرت موس 
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هندوستان.  نمود و حضرت بودا از م طلوعیح از اورشلیحضرت مس

 حضرت د و حضرت باب وید از عربستان انوارش بر عالم تابحضرت محّم 

گوناگون  هایافقاز  اگرچهبود  یكیران ظاهر شدند. انوار همه یبهاءهللا از ا

 بشر بود. یروحان ت  یترب یهدف همگ یول ،دیمختلف تاب یهاو در زمان
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 است یكیان یقت ادیحق: پانزدهمفصل 

از هر  ،مید عاشق گل باشیبتابد. با یاز هر چراغ ،مید عاشق نور باشیما با

بتابد. اگر  یاز هر افق ،میقت باشید حقید طالب خورشید. بایبرو  یباغ

 ی م. اگر به شكل ظاهر یشو یاز نور غافل م ،ك افق باشدیفقط به  نگاهمان

م. یمانیروم مگر بتابد محیكه از چراغ د یاز نور  ،میچراغ دلبسته گرد

و احكام  ی ن و آداب عبادت ظاهر یهر د ی به شكل ظاهر  یبستگن دلیچنهم

 ان شود.یاد همۀ قتید مانع درك حقین نبایآن د

 یكسب فضائل انسان، است یآن آداب اله است و یكیان یاد ۀقت همیحق

ده یاعمال پسند، است یت آسمانیّ نوران، ت عموم بشر استیترب، است

، نوع بشر است ۀخدمت به هم، ت استمحبّ ، است یرحماناخالق ، است

 وحدت و یگانگی عالم انسانی است.

ن انوار را یا ،رهید و خرافات مثل ابر تیافسوس كه تعصّبات و تقال یول

د یبا میقت هستیكرده است. ما اگر طالب حق كیپنهان نموده و عالم را تار 

ه ه بود كه البتّ د متوّج یم. بایم و خرافات را رها كنیدور انداز ه تعّصب را ب

  ،ت با تعّصبیّ حم رت ویمفهوم غ
 
  و متفاوت است كامال

ّ
ن یب یفرق  كل

. اگر وجود دارد گریقت از طرف دیحق و ید از طرفیب و تقالخرافات، تعصّ 

همۀ  در یاله قت نور  یم كه حقینیبیم یروشنبه ،مین مطلب را بفهمیا

حضرت زردشت،  ،یموس كسان است. در حضرت یظهور"  "مظاهر

حضرت  د، حضرت باب وح، حضرت محّم یحضرت بودا، حضرت مس

 است. موجود بوده یمنبع علم قدس  صورتبه یقت نور الهیبهاءهللا حق

و  یوان وجود خود را از خودپرستید لیبا ،میقت باشیحق یایما اگر جو 

ات پر یم تا از آب حیكن یخال قینال  ۀو افكار و اعتقادات كهن یخودخواه

م و خود را مستعد ّ یده قت قرارید افكارمان را در َمعَرض نور حقیشود. با
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د یقت برو یتا از وجودمان بذر حق میینما یت و الطاف الهیرش باران عنایپذ

 شود. یدملان گلزار و گلشن اله ۀو مزرع

 یكیقت یرا حقیاست. ز  ی و وحدت ضرور  یگانگی ،قتیدن به حقیرس یبرا

 یرس یانع برام نیتر بزرگاست. 
ّ
 ن است كه افكاریا یگانگیحاد و دن به ات

 ند:یفرمایم. حضرت بهاءهللا میگران را غلط بدانیخود را درست و افكار د

 دینیرا مب گریکدی گانگانیبه چشم ب شد بلند یگانگی ۀَسراپرد اهل عالم یا

 ك شاخسار.ید و برگ یك دار ی همه بار  

با شكل و رنگ  ییهاه نمود كه گلیتشب یعیتوان به گلستان وسیت را میّ بشر 

 یگلستان به گوناگون ییبایت و ز یده است. جذابیآن روئ عطر مختلف در و

)مانند در امور مختلف  هام كه تفاوتید اجازه دهیآن است. ما نبا یهاگل

 گذشته و افكار و آراء( سبب مجادله و دی، اخالق، عقای ظاهر  ۀافیق

 م كه درینیبیم ییبایز  یهاافراد بشر را گلاختالف شود. ما  كشمكش و

  یهمگ رو نیازااند و دهیت روئیگلستان بشر 
ّ
ن گلستان احساس یق به ااز تعل

 نست كه افكار و اعمال خودیم. ما تمام تالشمان ایكنیم یسرور و شادمان

م. اگر فكر یر قرار دهیك مسیدر  یرا با اعتقادمان به وحدت عالم انسان

ن فكر یرا جانشت محبّ فكر  م ویتر صلح عوض كنی فكر قو جنگ را با 

م كه بر افكار خودپسندانه غالب یدوار باشیم امیتوانیم ،میینمانفرت 

كه فكر  طور همانم و یگونه كه هستند دوست بدار گران را همانیم و دیشو 

 گذرد.یر مین مسیم. راه وحدت از ایر یبپذ ،كه هستند طور همانكنند و یم

 باید یک از ما  رسیدن به این هدف هربرای 
 
جستجوی حقیقت  شخصا

برای  کنند وو تابع کسانی نباشیم که پیروی هوای نفس خود می میینما

دهند و حقایق را وارونه جلوه می های خود و حفظ مقام ظاهری،خواسته

کنند. باید آب را از  جدید منع میدیانت   دین ما را از تحقیق در به اسم

 داشت و نور را از منبع آن یعنی خورشید طلب نمود.چشمه بر 
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به معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما  مثابه بهانسان را 

 عرصه شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد.ه تربيت جواهر آن ب
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 حضرت عبدالبهاء: شانزدهمفصل 

 مظهر ،است كه با حضرت بهاءهللا یمانیان عهد و پیبهائ یزندگ یمحور اصل

 یزندگان ۀدور  هرگاه ،ظهورات قبل اند. دربسته ،امیّ ن ایا در یاله ظهور 

 یحیصر  ۀت و نوشتیچ وصیه ،دیرسیان مین عالم به پایا ظهور" در "مظهر

د تا تكلینم یباق از پیامبر
ْ
  پیروانف یمان

ّ
كه  یفرد یعنید. یص نمارا مشخ

د و اختالفات و یح نمایتشر  ح ویم را توضیو تعالات یآ بتواند از طرف او

 یظهور" شخص  د گوناگون را وحدت بخشد. اگر هم "مظهرینظرات و عقا

 به ا
 
دست نبود،  مكتوب در یفرمود، چون سندین میین مقام تعیرا شفاها

گرفتند یدست مه است، زمام امور را بیطلب و خواهان ر د جاهافراد متعّد 

 د متفاوت وین عقایچنراندند. همیانت فرمان میروان آن دیپ و بر

ها و ش گروهیدایباعث پ ،سهات و كتب مقّد یآ د ازمتعّد  یهابرداشت

عالم بشری و  ع  اوضابا تغییر  اّماگشت. یانت مید در هر دمذاهب متعّد 

 
ّ
ن نخواهد شد. حضرت بهاءهللا با یچن در دیانت بهائی ،ی نوع انسانیترق

تفرقه ن یخود را از چن ر است، امرینظیبادیان خ تمام یكه در تار  یداتیتمه

 حفظ فرمودند.ی و انشعاب

 فرمودند صراحتبهخود  ۀنامتیدر وص ،حضرت بهاءهللا قبل از درگذشت

 یعنیشان یه به فرزند ارشد اتوّج د یان عالم بایشان بهائیا كه پس از

" معروف ینامه كه به "كتاب  عهدتیند. در آن وصیحضرت عبدالبهاء نما

ه ات و مركز توّج یآ ۀح كنندیتشر  جانشین خود، فرزند ارشدشان را ،است

 ن فرمودند.یین تعیمنؤ م

كه حضرت باب ند ا آمدیبه دن یهمان شب در طهران حضرت عبدالبهاء در

 حسینبه 
ّ

پدر  یهارنج در یهمان كودك ازاظهار امر فرمودند. ایشان  مال

م یبه مقام عظ ینوجوان ی. در ابتداندم بودیك و سهیشر  انبزرگوارش
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آن حضرت كه در  یو در سراسر دوران زندگ ندبرد یحضرت بهاءهللا پ

ت . حضرت عبدالبهاء مّد ندشد، در كنارشان بود ی د سپر یزندان و تبع

آن حضرت  یزندگ اگرچه. ندنمود یعالم زندگ نیسال در ا هفتادوهفت

كه به  یبه تمام كسان اّما ،ا بودیو بال  هایسرشار از مصائب و سخت

. ندفرمودیت میو سرور و سعادت عنا یشدند، شادینائل م مالقاتشان

مورد  مبارکشانکمی سّن  باوجوددر دوران اقامت بغداد آن حضرت 

بغداد بودند. علمای مسلمان و اندازۀ علمای مسلمان احترام بی

شدند منجذب و شیفتۀ دانشمندانی که به فیض دیدارشان نائل می

اخالق، هوش، حسن تدبیر و احاطه آن حضرت بر علوم و دانش زمان 

شدند. فصاحت و بالغت آن حضرت در گفتار و نوشتار از همان دوران می

 .داشتیمواجوانی همگی این علما را به حیرت 

بر  یئبهاجامعۀ ت یّ ، مسئولندعالم درگذشتاین  رت بهاءهللا ازحض یوقت

كه با از دست دادن  یدیشد ۀدوش حضرت عبدالبهاء قرار گرفت. لطم

از طرف  ییهانامهروان او وارد شد، فقط با ارسال یظهور" به پ "مظهر

 قابل جبران بود. در ،مینامیب عبدالبهاء میشان كه آنها را الواح و مكاتیا

ان را یازمندان مشتاق، بهائیروح آن ن یغذا یعنی ،ن الواحیقت ایحق

 ۀجامع یپدریكه پ یاضطرابات و انقالبات ۀت نمود تا در بحبوحیهدا

 سالمتبهها آن ورطه و ازمانند كرد محفوظ ید میس را تهدیسدالتأیجد

 بگذرند.

نقاط  ها درگروه در دوران حضرت عبدالبهاء هزاران لوح خطاب به افراد و

تر و روحمش ،م حضرت بهاءهللاید و تعالیعالم نازل و ارسال گرد ۀمختلف

گشت و اساس جامعه بر  لیزا یاان شد. هر شّك و شبههیتر بواضح

 ن نهاده شد.یمحكم و مت یاشالوده

 
ّ
ا و حیفا از سوریه و لبنان و حضرت عبدالبهاء در اّیام اقامت خود در عک
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سفرها با رؤسای دین و فلسفه روابط نزدیک مصر دیدن کردند و در این 

ها، نمایندگان پاشاداشتند و بسیاری از علمای مسلمان و رجال ایران، 

مجلس ترکیه و رؤسا و مدیران مؤّسسات عظیمۀ مذهبی و غیرمذهبی به 

 شدند.شتافتند و به محضرشان مشّرف میمالقات ایشان می

 حضرت عبدالبهاء هم
 
دو سال از غرب دیدن کردند و چنین به مّدت تقریبا

قیت
ّ
ای در ترویج امر بهائی و تحکیم آن در العادهارق های خبه موف

های اروپایی و آمریکائی دست یافتند. در این سفرها بود که سرزمین

حضرت عبدالبهاء اصول این آئین جدید الهی را که تعالیم اساس ی پدر 

بین اقشار مختلف جامعه  ای عجیب درهیمنهبزرگوار خود بود، باقدرت و 

ی 
ّ
ابالغ کرده و همگی را به قبول آنها و به وارد شدن مرحلۀ جدیدی از ترق

 دعوت فرمودند. ،بشر که داخل شدن در سراپردۀ وحدت و یگانگی است

 در یروحان یروهاید، نیآفر یكه حضرت عبدالبهاء م یفرهنگ جامعه و در

تحّول  و رییكه منجر به تغ ییروهایافت. نییمردم تجسم م ۀات روزانیح

بود كه  یثاقیم ،ی ل معنو ن تحوّ یا ۀشد. سرچشمیم یو اخالق ی معنو 

نش را به یآئ ی رهبر  ،خود روانش گرفته و بعد ازیحضرت بهاءهللا از پ

 سپرده بود. ،حضرت عبدالبهاء

 ر حضرت بهاءهللا بود. اگر تصوّ  ۀکلم ن مخلوق  یتر یحضرت عبدالبهاء عال

 ی گوش بشر  باشد و نوع بشر داشته یم برایعظ یامیپ ،م كه خداوندیكن

حضرت  ،مانندیرا نداشته باشد، خداوند ب یامین پیدن چنیطاقت شن

 یام الهیپ ،ابت از تمام نوع  انسانین عبدالبهاء را به عالم عطا فرمود تا به

 یرا عم یاله یقت او بود كه نداید. در حقیافت نمایكامل در  طور بهرا 
 
 قا

 یاو بود كه از معنا، افت نمودیرا در  یبیاو بود كه روحش الهامات غ، دیشن

گوش ه ام را بین پیافت و ضامن شد كه نوع انسان ای ین آگاهیام نو ین پیا

د و با خدا عهد یام حضرت بهاءهللا را شنید. او پیجان بشنود و اجابت نما
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د. یگانگیو  وحدت سرمنزل نمود كه بشر را به 
َ
 رسان

 اهل بهاء در ،ن حضرت بهاءهللایجانش عنوانبهت عبدالبهاء با قبول حضر 

 ،یت الهیّ جاد مدنیا و یبهائ یشدن زندگان دارا یبرا ،خود یهاكوشش

 حد ماندند.متّ 
 گریکدید یحضرت بهاءهللا، با عهد ما با از یبخش عنوانبهم كه یآوریاد میه ما ب

 م.یابییدوست داشتن را م ۀدر وجود حضرت عبدالبهاء نشان م ویرا دوست بدار

گران یم، از اشتباهات دیم باشیكر  م،ید عادل باشیم كه بایآور یاد میه ب

م. از حضرت عبدالبهاء یكن م و به خدمت  نوع بشر افتخاریچشم بپوش

 م.یاموز یت را بیكرم، بخشش و عبود م عدالت،یتوانیم

ز مواظب یچش از هر یحضرت عبدالبهاء بو اندرزهای  پیروی از نصایحبا 

 نیاثاق یاز آن م یم و بخش یام كه با حضرت بهاءهللا بستهیهست یثاقیم

م وحدت جامعه گسسته گردد. تمام تالش یكه هرگز اجازه نده است

ن راه تا حصول یحد است و در امتّ  یجهان ۀجامعیک جاد یا یان برایبهائ

 كوشند.یبه جان م ،نیزم یرو  وحدت عالم انسان در

( به عالم بقا ۱۹۲۱)نوامبر یخورشید۱۳۰۰ آذرماه ء درحضرت عبدالبها

نظیر آن را  کسچیهآن حضرت نوعی بود که  ۀجناز . مراسم تشییع شتافت

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، 

مرد و زن، پیر  مسیحی و غیره چه مصری، ترک، عرب و یا از سایر نقاط از

همگی با چشمانی گریان و قلوبی در آتش حسرت سوخته در آن  ،و جوان

ت  شدهخواندههای خطبهروز حضور داشتند. 
ّ
از طرف نمایندگان مل

رات اسالم، مسیحی و غیره در ذکر صفات آن حضرت و بزرگی
ّ
شان و تأث

ترام یب در نهایت احقلبی مردمان نواحی از درگذشت ایشان همگی به ترت

 ایراد گردید.
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 کیشان خود را چنین بیان نمود: نمایندۀ اسالم احساسات هم

کنید؟ آیا برای کس ی است ای معشر عرب و عجم برای که گریه و زاری می

که در حیات دیروزی خود بزرگ بود و در موت امروزی بزرگتر است؟ اشک 

تن تقوی و که به عالم بقا شتافته مریزید بلکه برای از کف رف برای کس ی

و  دییشماعقل و احسان ندبه کنید. برای خود زاری کنید چه که فاقد 

این جهان فانی به عالم باقی قدم  ۀفقید شما. رهگذری بود که از عرص

گذاشت. ساعتی برای خاطر کس ی زاری کنید که قریب به هشتاد سال به 

. نظر به شرق دیینماجان شما گریه کرد. نظر به راست کنید، نظر به چپ 

بزرگ پایۀ . ببینید چه عظمت و جاللی غیبت نموده. چه دیینماو غرب 

های فصیحی خاموش گشته و اسفا قلبی نیست صلحی منهدم شده. چه لب

 ککه پر سرش ای نیستدیدهکه از غم این مصیبت دردناک نیست و 

 نیست وای به حال فقرا احسان از آنها مقطوع شد وای به حال یتیمان که

 پدر بزرگوارشان از دست رفت...

 ،معروف است "ایالواح وصا"خود كه به  ۀنامتیوص درحضرت عبدالبهاء 

ن فرمود. حضرت ییامرهللا تع یارشد خود را ول ۀنو  ربانی()شوقی یافندیشوق

له محوّ  سال وظائف وششیس ت مّد ه بود ب ین كالم الهیّ كه مب یافندیشوق

ح و یرا توض ظهور" ات "مظهریادامه داد. آش را یپدربزرگ خو  از طرف

 عالم مستقّر  یجا هردر  شیازپشیبد را ین فرمود و امر جدییح و تبیتشر 

عالم رحلت  از این (۱۹۵۷نوامبر۴خورشیدی ) ۱۳۳۶آبان۱۳وی در  نمود.

 نمود.

العدل تیان عالم "بیبهائ ،یربانیم بعد از درگذشت شوقیسال و ن پنج

 و ندبود داده" را به همان صورت كه حضرت بهاءهللا وعده یاعظم اله

ان كرده بودند، انتخاب نمودند. یامرهللا بیحضرت ول حضرت عبدالبهاء و

است كه مركز توّجه  یبهائ ۀسسؤ ن میتر ی" عالیاعظم الهالعدلتی"ب
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 ان عالم است.یبهائ
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 رحمت یدهایا كلیاحكام : هفدهمفصل 

 است كه "مظهر ین و احكامیانت قوانیهر د هایبخشن یتر ممّه  یکی از

و سعادت  یبختن احكام كه رمز خوشیآَوَرد. ایت بشر میهدا یظهور" برا

شرفت یبا پ ینده است و برخیجاودانه و پا یاند: برخانسان است بر دو گونه

 زمان است. را مطابقیز  ،كندیر مییتغ ،یو تكامل عالم انسان

دها یدها و نبایاز با یامجموعه ،م كه احكامیر یگیاد می یدر امر بهائ

 ند:یفرمایست. حضرت بهاءهللا مین

 ع   ي ر وام  أّن إ
ر ج  َبر  يتحمَ ح  رَ یفاتو َم  يبادَن ع  یي بَ تیَ ناس   .يتیَّ ل 

ت و یعنا یهااحكام و اوامر من چراغ نکهیامضمون بیان به فارس ی 

 خلق من است. یرحمت من برا یدهاین بندگان و كلیبخشش من ب

 ،ینگرند. اگر زمانیم یدیان به احكام خداوند با نگاه جدیبهائ ،قتیدر حق

عمل  ،به آنچه خداوند فرموده ،د بهشتیا به امیبشر از ترس مجازات 

به احكام عامل  ،خداوندخاطر محّبت به ه فقط ب ،ن ظهور یدر ا ،نمودیم

 :اندفرموده حضرت بهاءهللا رایشود. ز یم

دودإ ْن أ جمال يعَملوا ح   ل 
 
ّبا  .يح 

ن یبه قوان یدنكه مرا دوست دار یخاطر اه ب نکهیامضمون بیان به فارس ی 

 .دیینمامن عمل 

ه را كه خداوند هنگام خلقت ما با ما بست كه ب یم آن عهدیآور یاد میه ب

را خلق نمود و عهد نمود كه هرگز ما را تنها نگذارد.  تش به ما، ماخاطر محبّ 

به اوامر و احكامش  ،ت اوخاطر محبّ ه عهد ماست كه ب یهنگام وفانك یا

 .میینماعمل 

رحمت  یدهایت و كلیعنا یهامفهوم آن چراغ ،چند نمونه از احكام ذكر

 كند:یان میرا بهتر ب
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 ی وعده غذا ضرور  سه ای دوجسم ما محتاج به خوراك روزانه است. لاقل 

د به مرگ یشا ،شود و بعدیض میجسم مر  ،میغ كنیاست. اگر از آن در 

د یاست كه با یجسمان یك قانون زندگی ،خوردن  روزانه ،شود. پس یمنته

 اطاعت شود.

 به او ن ییروزانه است. غذا یز محتاج غذایروح ما ن
 
رو بخشد. یكه مستمرا

از  یكیماست.  یشرفت روحانیپ یلزم برا یغذا ،دعا و مناجات با خداوند

م. ید روزانه دعا و مناجات بخوانیاست كه با نیاحكام حضرت بهاءهللا ا

 یاست كه خدا با ما بسته است. خواندن دعا یاز آن عهد ین قسمتیا

  ،روزانه
ّ
شه با ما است و یكه او هم، میستیكند كه تنها نیر مما را متذك

 بان ماست.یاو پشت یروحان یقوا

حضرت  ،حضرت باب، حضرت بهاءهللابه قلم  ییبایز  یهامناجات

ا در جمع ی ییم در تنهایتوانیكه م شدهنازل امرهللا یحضرت ول دالبهاء وعب

 م.یبخوان

واجب كه  ین دعاهایاز ا یكیاز دعاها مخصوص و واجب هستند.  یبعض 

ن نماز به یر است. اینماز صغ ،باشدین ظهر تا غروب میب وقت خواندن آن

 است: یعرب

نَّ  يلهإا یشَهد  أ
َ
ا قَتن َك ب 

َ
ل
َ
َك  يخ رفان  ع  بادَ  ل  َك و ع  عجز  نیالح هذا يشَهد  فأ  ت   ي ب 

ت   وَّ
 
دار َك إ و يَك و َضعفـو ق َك  ي و فقر  قت  نائ 

َ
 إ لهَ إل   و غ

ّ
ه نَت أ ل

 
 .ومیالق من  یامل

و  ییشناسا یمن كه تو مرا برا یخدا یدهم ایم یگواه آنکهمضمون کالم 

ت تو و ضعف خود ن هنگام به عجز خود و قوّ ی. در ایات خلق نمودیبندگ

جز تو  ییچ خدایدهم. هیم یتو گواه یو اقتدار تو و فقر خود و غنا

 .ستیوم نیمن و قیخداوند مه

كردن  ند. فكرینمایبت و افترا را منع میغ ،حضرت بهاءهللا ،ی گر یدر حكم د

 یارت تازهیهر حكم و اثرات آن در خودمان و جامعه به ما بص ۀدربار 
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 از یم
 
  ن دشمنان وحدتیبزرگتر بخشد. مثال

ّ
 ین الهیبت است. دیغ ،حادو ات

ی است برای غیبت سّم بت آفت آن است. یوحدت ظاهر شده و غ یبرا

 حیات روحانی انسان.

 ب هم صحبتیاز ع گریکدیب آن است كه امروزه در پشت سر یعج

 زیچکی ،ا همهیل شده است. گو یتبد ،فرهنگ یك عادت و حتّ یبه  ،كردن

وب یب خود و پرداختن به عیاند و آن فراموش كردن عگرفته ادیرا خوب 

هار و اصبحانه و ن ۀكه ما َسر  سفر  است نیان كار مثل یگران است. اید

كر برا عنوانبهآن  م و ازیاگذاشته ّم َس  یك قوطیشام  س  ،صبحانه یش  س 

 م.یكنیاستفاده م ،غذا یسالد و نمك برا یبرا

 ند:یفرمایحضرت بهاءهللا م

بد مگو تا  یعنیار یل بر میل مكن و َعو ین و خود را ذلیبد مشنو و بد مب

ت نفس یننما ب تو بزرگیب مردم را بزرگ مدان تا عیو ع ی نشنو 
َّ
ل  ید و ذ 

 
ّ
 د.یت تو چهره نگشاَمَپسند تا ذل

خواهند كه درست برعكس عادت ین حضرت عبدالبهاء از ما میچنهم

 یم. اگر ده صفت خوب در شخص یكن رفتار یجوئبیبت و عیناپسند غ

م و اگر ده صفت یكن هتوّج  ده صفت خوب به آن دیبا ،بیك عیم و یدید

 ك صفت خوبیآن  فقط به دیبا ،ك صفت خوبیم و یدید یبد در شخص 

 .نگاه کنیم

ت و شرافت نوع انسان گر از احكام حضرت بهاءهللا راجع به عزّ ید یكی

كه خلق  آن استهاءهللا ظهور حضرت ب یم كه هدف اصلیدانیاست. م

خداوند در او ظاهر شود. شكوه و  یكه صفات متعال دید آیپد یدیجد

 ماست. یر فعلدرك و تصوّ  خارج از حّد  یجالل چنان صفات

را امروز مشاهده  د. ما آنیر كنرا تصوّ  یاوهیم و پر از میدرخت عظ

 ناچ ۀك هستیدر  ین درخت زمانیهم یول ،میكنیم
 
پنهان ز یكوچك و ظاهرا
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ن مناسب كاشته و پرورش داده یرا در زم باغبان آن یبوده است. دست توانا

 چنان درختیتا تدر 
 
ها و ییز توانایاست. در وجود انسان نظاهر شده  یجا

و  یقیت باغبان حقیموجود است كه فقط با دست ترب ییاستعدادها

 شود.یابد و ظاهر مییپرورش م یجیتدر  طور به

 ند:یفرمایحضرت بهاءهللا م

 البَ  َن بْ إا یَ 
َ
رْ ش دَّ

َ
َجر الر ق

َّ
َن الش َك م 

َ
 ت  ل

َ
  یهبْ ل

ْ
  َفواكهَ ال

َ
  یفصْ ال

َ
 یك

َ
َت َرضْ عْ أف

ذ َت یو َرض ه  َعنْ 
َّ
َو  يبال  دْ أه 

َ
   ین

َ
  یلإ جْع رْ اف

َ
َو خ َك یما ه 

َ
  يف ٌر ل

 
 عْ ال  فق  ال

َ
 .یل

 خوشگوار یهاوهیم ،یتو از درخت ابه یبرا بشر ۀزاد یا آنکهمضمون بیان 

 یشد ی ز یبه چ یو راض  یگرداند رو ازآنر نمودم. چگونه مقّد  یف نورانیلط

 نیبهتر  یتو در افق اعل یآنچه برا ی سو بهتر است؟ پس ار پستیكه بس

 .بازگرد ،است چیز

 ند:یفرماین میو همچن

ْق  وحالر   َن بْ إا یَ 
َ
ل
َ
َك عَ خ  یالت 

 
  ،ا

ْ
ْفَسَك َجَعل

َ
اْصَعْد َت ن

َ
؛ ف

 
  یلإ  دانَیة

َ
قَت ل ل 

 
 .ه  ما خ

تو را بلندمرتبه خلق نمودم و تو   فرزند روح یا آنکهمضمون مطلب 

آن خلق ی آنچه از برا ی سو به ری. پس اوج بگیل كردین را پست و ذلتشیخو 

 .یشد

است، خود  یمنتهیت بق عزّ یو ل  شدهدهیآفر ف یشر  نیچننیاكه  یانسان

رت است. استعمال مواد یكند كه موجب شرم و حیل میچنان ذل یرا گاه

آورد و او را از اوج یرا تحت سلطه درم یرت آدمیر كه عقل و بصمخّد 

  ی بزرگوار 
ّ
شده است.  ینه یئانت بهایدر د ،َبَردیت و فنا مبه قعر ذل

 یهای مار یب نیبزرگتر از  یكیكه  یدن مشروبات الكلین نوشیچنهم

از  ،یالكلمشروبات دن یممنوع است. نوش یئانت بهایاست در د یاجتماع

سالمت  یدهد و از طرفیر قرار میثأذهن فرد و افكار او را تحت ت یطرف

 كند.ید میخانواده و اجتماع را تهد
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ۀ فیت اطفال و وظیم و تربیگر از احكام حضرت بهاءهللا راجع به تعلید یكی

 ند:یفرمایاست. حضرت عبدالبهاء م بارهنیدراپدر و مادر 

ر آفتاب در شجر یثأرش، تیثأت است و تیاوامر حضرت احدت از اعظم یترب

 است نیات نمود. ید مواظبت و محافظت و تربیار بایثمر. اطفال را بس و

 یحق
َ
 َف قت و ش

ّ
وم شوند. شجره زَ   علف خودرو گردند وقت پدر و مادر وال

ّ
ق

 ز نتوانند.یتم لیرذار و شّر ندانند و فضائل را از یخ

آن با  ۀو یشود و میكه نور آفتاب باعث رشد و نمو درخت م طور همان

ت رشد یز در اثر تربیگردد، اطفال نیم خوشگوارده و ید رسیخورش یگرما

 یو روحان ی، انسانیجسمان یهان رشد در جنبهیه االبتّ  – ابندیینمو م و

ده از اخالق یخوب را از بد بشناسند و صفات پسند –تواند باشد یم

 ص دهند و طالب آن شوند.یتشخقه ینال 

 

 ند:یفرمایحضرت عبدالبهاء م ی گر یان دیدر ب

نشو و نما کنند. باری،  هر نوع تربیت نمائی .اندتروتازه ۀمانند شاخ اطفال

که چون به بلوغ رسند، مانند شمع  دیئنمااطفال بسیار کوشش  در بلندی

حیوان نادان است، آلوده نگردند  ۀهوس که شیو  برافروزند و به هوی و

 ت ابدیه و تحصیل فضائل عالم انسانی باشند.بلکه در فکر عزّ 

اند. اگر به نحوی تربیت شوند که هر جامعه ۀسرمای ترینبهاگرانکودکان 

ای ت به عالم انسان باشد، آیندهخدمت به دیگران و محبّ  آرزو و آمال آنها

 جامعه خواهد بود. بسیار روشن و درخشان در انتظار آن

 ۀنیاست كه آ یعیخلق نفوس بد ،حضرت بهاءهللا ظهور  یهدف اصل

است  یجالل چنان شكوه و ین صفات دارایخداوند باشند. ا یصفات متعال

ر آن ن ،كه اكنون   ست.یممكن ن زیتصو 



91 

 

 یجهان یتمّدن روحان: هجدهمفصل  

 یانتیبلكه د ،ستیبا نیز  یهااز آرمان یافقط مجموعه یانت بهائید

 یك تّمدن روحانیس یتأس ،است كه هدفش وستهیپهمبهو  افتهیسازمان

 است. یجهان

از طریق ن ن تمّد یساختن ابرای  به دیگر مردم عالم کمک بهائیان جهان

ارائه  کنندهشرکتسه نوع  هایتها و مسئولیّ هماهنگ نمودن فعالّیت

 ،رین مسیدر ا یند. فرد بهائهست یافراد بهائ ،کنندهشرکتن یاّول. شودمی

 یكوشد تا زندگیثاق خداوند را در نظر دارد و روزانه میوسته عهد و میپ

قت آگاه ین حقیم حضرت بهاءهللا قرار دهد. او از ایر تعالیخود را در مس

است و  یفرد با خدا ابد ۀرسد. رابطیان نمیبا مرگ به پا یاست كه زندگ

تر كیك و نزدیوسته به خداوند نزدیشود و پیپس از مرگ روح آزاد م

 گردد.یم

نه ن در رحم مادر است. یجن یا مانند زندگین دنیدر ا یداند كه زندگیاو م

 یعضاها و رشد اییك به كسب توانایتار  بسته و كوچك و یطیماه در مح

كند.  تواند استفادهینم ،طیآن مح در ،کدامچیهاز  کهبدن مشغول است 

 ،كه در آنجا كسب كردهی ياعضاو  ن عالم تمام آن قوایبا ورود به ا اّما

رابطه با عالم  ن مفهوم را دریا یرد. فرد بهائیگیاش قرار ممورد استفاده

ر یكند كه در سایكسب م را ییقوا ،این دنیا . او درردیگیفراممرگ  پس از

 ،دوست بدارد رد كه چگونهیگیاد میاز دارد. او یبه آن ن یاله یهاعالم

، از دیگران بیاموزد، گران خدمت كندیبه د ،چگونه خاضع و خاشع باشد

 از با جمیع بشر مهربان باشد و در ساختن تمّدن با آنها همکاری نماید،

ر آنچه را ین مسیببرد. او در ا یپ ی خود بگذرد و به مفهوم فداكار  یآرزوها

 شود.یم میگران سهیبا د ،ردیگیاد می
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 یزندگ ییتنهابهامده تا یا نیجامعه است. انسان به دن کنندهکتشر  نیدّوم

 یدیت جدیّ م تا مدنید با همه كار كنیم و بایكنیم یكند. ما در جامعه زندگ

 م.یبساز 

  ۀجامع ،ین جامعه به هر فرد بهائیتر كینزد
ّ
 ۀن جامعیاست. در ا یمحل

 
ّ
شرفت یپ باهمچگونه ، میكار كن باهمم كه چگونه یر یگیاد میما  ،یمحل

 یرو ه خود را ب خانه یم. چگونه درهایحد شو متّ  باهمم و چگونه یكن

 ،یجهان ین روحانن تمّد یساختن ادر چگونه  و میقت باز كنیمشتاقان حق

 .میینماهمکاری  های دینی، مدنی، و دولتیدیگر سازمان با

  ۀنكه عضو جامعین ایدر ع یفرد بهائ
ّ
  ۀعضو جامع ،است یمحل

ّ
خود  یمل

 ین جامعه پیز هست. این یبهائ یجهانۀ جامعو 
ّ
 یوسته در حال رشد و ترق

 هایها و نژادان و فرهنگیقت را از ادیصدها طالب حق هرروز است و 

 هایرا در سطح و همکاری با دیگران كندیخود جذب م ی سو بهمختلف 

ی، و بین
ّ
ی، مل

ّ
 دهد.املللی توسعه میمحل

 یجهان حدن متّ ن تمّد یساختن ا کمک به كه در یسّوم ۀکنندشرکت اّما

 ،یبهائ ۀسّس ؤ ن میتر یهستند. عال یسات بهائّس ؤ د منقش دار 

ان یاز م بارکیسال  پنجهر نفر اعضای آن  نهاعظم است كه العدلتیب

 ۀسّس ؤ دو م ،بارکی یسال ،كشور  ان هریشوند. بهائیا انتخاب میان دنیبهائ

  یعنیگر ید
ّ
  یمحفل مل

ّ
انت ید كنند. دریخود را انتخاب م یو محفل محل

  یروحان یهان محفلیش وجود ندارد و ایا كشی یچ روحانیه یبهائ
ّ
و  یمحل

 
ّ
ت یا كشور را هدایا شهر و یك روستا ی ۀجامع یهستند كه كارها یمل

  یكنند. محفل روحانین میحفظ و سالمت جامعه را تضم ند وینمایم
ّ
 یمل

 
ّ
 یمخف یأق ر یاز طر  یروحان یطیدر مح ل شده كهیعضو تشك نهاز  یو محل

دا یا كاندی ی)بدون معرف هان همیان بالغ جامعه و از میبهائ ۀهم ۀلیوسبهو 

  یشوند. محافل روحانینمودن( انتخاب م
ّ
  یمحل

ّ
 یبرا یت فراوانیّ اهم یو مل
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د اداره یم امورمان چگونه بایفهمیآنهاست كه ما م ۀلیوسبهد. نان دار یبهائ

 یع جهانینظم بد"كه به  یرد. نظمیگیجامعه پا م نظم در شود و چگونه

 .است معروف "حضرت بهاءهللا

ار یوند بسیبا پ ،روان حضرت بهاءهللا كه با اعتقادات مشتركیپ ۀجامع

 یهاجنبه یدارا ،هم وابسته استه ب ،محكم عشق به حضرت بهاءهللا

اش یمتعالار یدن به هدف بسیاست كه آن را در رس یگوناگون و هماهنگ

 كند.یم ی ار ی

محّبانه و عاشقانه  یت و دوستدّ مو  ،ن جامعهیا یاساس  یهااز جنبه یكی

عبادت خداوند جمع  ین برایمنؤ است كه م یگر وقتید ۀاست. جنب

م حضرت بهاءهللا یآنچه از تعال ،خود یهایآئا در گردهمیشوند و یم

دانش و شناخت خود را وسته یكنند و پیان میب گریکدی یبرا ،انددهیفهم

ن جامعه یگر اید یهاسازند. از جنبهیتر مقینسبت به آثار آن حضرت عم

 احساس  یوقت ،یاكس با هر سابقه خدمت به اهل عالم است. هر
 
قلبا

شه باز یش همیكه درها وستهیپهمبه ۀن مجموعیتواند در اینمود كه م

گران ید یپابهپا ،یجهان ین روحانن تمّد یساختن ا یوارد شود، و برا، است

سسات و ؤ م ،ن جامعهیابد. در اییوند مین جامعه پیبه ا ،حركت كند

م و یامكانات تعل ،كندیرا اداره م جامعه وجود دارد كه امور  یالتیتشك

ن افراد را یاختالفات ب ،دینمایفرزندان جامعه را فراهم م یت روحانیترب

ن یمراسم تدف ،جامعه یاز اعضا هرکدامكند و بعد از درگذشت  یحل م

  یسته و جلسات دعا برایشا
ّ
 كند.یروح او برگزار م یترق

 حدانه درمتّ  باهمافراد آن آن است كه  یان جامعهیچن ۀن جنبیرتر یگچشم

 كنند.یتالش م یجهت استقرار وحدت عالم انسان

م یبازگو كرد. تعال ی گر یپس از د یكیتوان یانت را مین دیگر اید یهاجنبه

حقوق زن و مرد، صلح  ی عالم ارتباط دارد، تساو  یكه با زندگ ییبایز 
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 اّما... ی بردبار  ل و، غلبه بر تعصبات، تمسك به اصل مشورت، تحّم یعموم

جامع  یانت بهائیف ما از دیم، هرگز تعر یر یده بگیك مفهوم را نادیاگر 

 نخواهد بود.

است كه به خدمت اهل عالم مشغول است. هزاران  یاجامعه یبهائ ۀجامع

 همنوعبه  خدمت وجود دارد كه در جهتبشری جامعۀ هزار سازمان در 

حضرت را بهتر سازند.  یط اجتماعیدوارند كه شرایكنند و امیحركت م

فرمایند: زود است بساط عالم جمع شود و بساط دیگر گسترده بهاءهللا می

ان به این معنی است که رفاه و آسایش جامعه گردد. اعتقاد ما به این بی

 دانیم.انسانی را در استقرار نظم نوین  الهی و جهانی حضرت بهاءهللا می

 یما خود را با ا
ّ
خوب و درست  شیوبکمم كه جهان یدهیب نمیر فر ن تفك

 راحت یاگر از زندگ یاست. حتّ 
 
م كه یكنیر نمتصوّ  ،میبرخوردار باش ینسبتا

ها نفر را نابود ون یلیم یزندگ ،كند و حرص و آزیحكومت نمظلم بر عالم 

 یاس یس ل او متد یبه معنا ،یانقالب ینهضتجامعۀ بهائی  همهنیبااسازد. ینم

 ست.ین ،آن ی امروز 

 ه عالم ب یكنون یهام نظامیدرست است كه معتقد
ّ
وب یناقص و مع یكل

م. ما یكنبود و منهدم ها را ناکه این نظامکنیم گاه سعی نمیهیچ اّما ،است

  یدر سطح یع و جهانیبد یسازندگان نظم
ّ
اعمال م یستیل نیم و مایهست یكل

 م.یت كنیو تقو  جیترو  ،رانگرندیو را كه  یكسانو افکار 

خدمت صادقانه و  یرویاعمال پاك و به ن یرویوحدت، ن یرویما به ن

 ،ما یقلب ی ن آرزو یم. بالتر یاعتقاد دار و نیروی تأییدات الهی طرفانه یب

م. یكنیخدمت م ،و به كل نوع بشر یخدمت است. ما به مصالح عالم انسان

د، ین خدمت را به اصالح عالم بنمایتر كوچک یكه حتّ  یطرح ما با هر

  یتیّ به ساختن مدن ،م مایعظ ۀنقش اّمام. یكنیم ی همكار 
 
د، یجد كامال

َهش را ند یتیّ مدن  خطور  یده و به ذهن احدیكه چشم بشر تاكنون مشاب 
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ن یدر ا ،است كه حضرت بهاءهللا یان جامعهیشود. اینكرده، مربوط م

  خلق كرده است. ،خدمت به عالم یبرا ،روز مبارك



 گلچینی از آثار دیانت بهائی: بخش سّوم
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 و  تمهر و محبّ 
ّ
 ات

ّ
 ادحفاق و ات

ی اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيت عالم است و ظهور ا

سه هر نتيجه و ثمر مشکور و سنوحات مقّد  آدمیبنرحمانيت در انجمن 

فيض موفور رحمت صرف است و موهبت بحت، و نورانيت جهان و 

ت و ارتباط بلکه رحمانيت و يگانگی و جهانيان ائتالف و التيام است و محبّ 

آزادگی و فرزانگی،  تیدرنهاالرض دت با جميع من علیازاله بيگانگی و وح

فرمايد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار عالم وجود جمال مبارک مي

اوراق و ازهار و اثمار تشبيه  منزلهبهيک شجر و جميع نفوس ه را ب

ای الهی بايد در عالم وجود رحمت رب ودود گردند و فرمودند. پس احبّ 

ظلم ه عصيان و طغيان ننمايند و نگاه به شهود نظر بموهبت مليک غيب و 

و عدوان نکنند نظر را پاک نمايند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر شجر 

نفس ی رسانند ه باشند که خیری ب اين فکره ايجاد مشاهده کنند. هميشه ب

نفس ی نمايند دشمنی نبينند و ه ت و اعانتی بت و رعايتی و مودّ و محبّ 

الرض را دوست انگارند و اغيار را يار دانند نشمرند جميع من علیبدخواهی 

د نباشند بلکه از هر بندی آزاد قيدی مقيّ ه و بيگانه را آشنا شمرند و ب

گردند. اليوم مقّرب درگاه کبرياء نفس ی است که جام وفا بخشد و اعدا را 

لدود ی ستمگر بيچاره را دستگیر شود و هر خصم دّر عطا مبذول دارد حتّ 

 .را يار ودود. اين است وصايای جمال مبارک اين است نصائح اسم اعظم

 
م ظلمانی و  منزلهبهای دوستان 

َ
نور باشيد  مثابهبهسراج باشيد از برای عال

م ب از
َ
کمال محّبت رفتار کنيد اجتناب و ه برای تاريکی با جميع اهل عال

 .ظهور اعظم منع شده در اين جدال و فساد کّل 
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م ببا جم
َ
َروح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت سبب ه يع اهل عال

حاد و
ّ
مم  ات

 
م و حيات ا

َ
فاق سبب نظام عال

ّ
حاد و ات

ّ
فاق بوده و هست و ات

ّ
ات

حبل شفقت و رأفت متمّسکند و از ه برای نفوس ی که ب طوبی از .است

 ه و بغضا فارغ و آزاد.ضغين
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 خیرخواهی و کمک به دیگران

 تیدرنهاای ياران عزيز جهان در جنگ و جدال است و نوع انسان 

پنهان گشته  وفاخصومت و وبال ظلمت جفا احاطه نموده و نورانيت 

با يکديگر جنگ و ستیز  جميع ملل و اقوام عالم چنگ تیز نموده و

است هزاران خانمان است که  روزبریز بشر است که  بنيان نمايند.مي

هزاران هزار نفوس در ميدان حرب و جدال  یرسالهاست در  سروسامانیب

 .سرنگون سعادت و حيات منکوس و خاک و خون است و خيمه ه آغشته ب

انگیزی فتنهه خونريزی افتخار کنند و به سروران سرداری نمايند و ب

تی آختم و ديگری گويد يکی گويد که من شمشیر بر رقاب امّ  نمايند. مباهات

اين  .برانداختمبنياد دولتی تم و يکی گويد من مملکتی با خاک يکسان ساخ

در جميع جهات دوستی و راستی  بین نوع بشر.است مدار فخر و مباهات 

ت و سالم منادی صلح و صالح و محبّ  پرستی مقدوح.و آشتی و حقمذموم 

وام را دعوت آئین جمال مبارک است که در قطب امکان خيمه زده و اق

آن  موجببهقدر اين آئین نازنین بدانيد و  پس ای ياران الهی نمايد.مي

خلق ه هج قويم پيمائيد و بو سبيل مستقيم و من دییفرماحرکت و سلوک 

 دیئنماودود منتشر  آهنگ ملکوت بلند کنيد و تعاليم و وصايای رّب  .دیئبنما

ر گردد و جسد مرده خلق تا جهان جهان ديگر شود و عالم ظلمانی منوّ 

اين زندگانی ابديه طلبد. نفس رحمانی حيات ه نفس ی بحيات تازه جويد هر 

ت و ثروت و راحت و خوش ی عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و اين عزّ 

ه ب خدا بخوانيد و نفوس راه خلق را ب عنقريب زائل و فانی شود.خاکدانی 

بیچارگان مهربان گرديد و  روش و سلوک مل اعلی دعوت کنيد يتيمان را پدر

را درمان و شفا  کنز غنا گرديد و مريضان را أ و پناه شويد فقیرانرا ملج

در فکر آن باشيد که خدمت  باشيد و مجیر هر محروم. معین هر مظلومی



100 

 

و ظلم و  اعراض و انکار و استکباره نفس ی از نوع بشر نمائيد و ب هره ب

قت حقيه معامله نمائيد و ب ت ندهيد و اعتناء نکنيد بالعکسعدوان اهميّ 

ای الهی بايد فکر در هر نفس ی از احبّ  ظاهر و صورت.ه مهربان باشيد نه ب

 هر نفس یه رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار ب اين حصر نمايد که

اخالق گردد و تعديل  برسد خیری بنمايد و نفعی برساند و سبب تحسین

ت محبّ  مايد.حضرت رحمانی احاطه ن افکار تا نور هدايت تابد و موهبت

 مت است در هر کاشانه لنه نمايد.بتابد و عداوت ظل ور است در هر خانهن

 ه تی بنمائيد که اين ظلمت بای الهی هّم ای احبّ 
ّ
زائل گردد تا سّر پنهان  یکل

 .و عيان گردد اشيا مشهود آشکار شود و حقايق
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 خدمت به عالم انسانی

 ب
ّ

م آمده و بايد لوجه اّلل
َ
خود  خدمت برادرانه انسان از برای اصالح عال

 .نمايدقيام 

 
ْرضه امروز انسان کس ی است که ب

َ
ی ال

َ
 .قيام نمايد خدمت جميع من َعل

 
نمايم که تا توانيد در خیر عموم کوشيد و محّبت و من شما را نصيحت مي

 جميع افراد بشر نمائيد.ه خلوص ب در کمال الفت

 
م انسانی است تشه بايد ب هاشما

َ
ها يتيم .ّبث نمائيدآنچه سبب آسايش عال

ها را ای را بپوشانيد بيچارهها را سیر نمائيد برهنهنوازش کنيد گرسنه را

 کنيد تا مقبول درگاه الهی شويد. دستگیری 

 
هر  .و مجیر  توانا و پناه باشيد و هر مغلوبی را دستگیر هر مظلومی را ملجأ

هر  .ی را مرهم فائق شويدحض ی را طبيب حاذق باشيد و هر مجرو مري

هر  .خائفی را پناه امین گرديد و هر مضطربی را سبب راحت و تسکین

هر تشنه را آب گوارا  .مسرور نمائيد و هر گريانی را خندان کنيد مغمومی را

را مائده آسمانی گرديد هر ذليلی را سبب عّزت شويد و  شويد و هر گرسنه

 .هر فقیری را سبب نعمت گرديد
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 قام زن م

 وحدت نساء و رجال است جمله از
ّ

م انسانی  تعاليم حضرت بهاءاّلل
َ
که عال

متساوی نگردد مرغ  را دو بال است يک بال رجال و يک بال نساء تا دو بال

م نساء  .نيست پرواز ننمايد. اگر يک بال ضعيف باشد پرواز ممکن
َ
تا عال

م رجال در تحصيل فضائل و
َ
نشود فالح و نجاح  کمالت متساوی با عال

 .ممتنع و محال دیدوشایبانانکه چ

 
 .اناث نيست ذکور و مرد و زن هر دو بشرند و بندگان يک خداوند. نزد خدا

تر است خواه مرد مقّرب تر و اعمالش بهتر در نزد خداهرکس قلبش پاک

از تفاوت تربيت است زيرا  مشهود است اآلنباشد خواه زن اين تفاوتی که 

رجال تربيت شوند در جميع  اگر مثل شوندنساء مثل رجال تربيت نمي

در جميع مراتب مشترک خدا  مراتب متساوی شوند زيرا هر دو بشرند و

 .تفاوتی نگذاشته

 
در حقوق  و همچنین وحدت نوع را اعالن نمود که نساء و رجال کّل ...

 امتيازی در ميان نيست زيرا جميع انسانند فقط وجهچیهبهمساوی 

 ایاگر نساء مانند رجال تربيت شوند هيچ شبههاحتياج به تربيت دارند 

 دوه نيست که امتيازی نخواهد ماند زيرا عالم انسانی مانند طيور محتاج ب

ال يک ب جناح است يکی اناث و يکی ذکور. مرغ با يک بال پرواز نتواند نقص

 يگر است...د سبب وبال  بال  

 
عالم انسانی  نشودتا مساوات تاّمه بین ذکور و اناث در حقوق حاصل ...

عظيمند و اّول  زنان يک رکن مهّم از دو رکن .العاده ننمايدترقّيات خارق 
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م اطفال خردسال مادرانند.
ّ
م انسانی زيرا معل

ّ
آنان تأسيس  مرّبی و معل

 .اخالق کنند و اطفال را تربيت نمايند

 
 چون تربيت يابند اطفال تربيت نسوان اهّم از تربيت رجال است زيرا نسوان

جمله مادری چون در تبليغ  آن از .حيات روحانی نشو و نما کنند نیز در

 بيان دلئل و براهین الهی آموزد جميع
ّ

اطفال خويش را نیز تربيت و  امراّلل

 تعليم نمايد.

 
 ودر قدیم دنیا با زور اداره می

 
 از زن زورمندف شد و مرد چون جسما

 
تر کرا

  جوترپرخاشو 
ّ
ط بود ولی حال وضع در تغییر است. بود بر او غالب و مسل

دهد و هوشیاری، اعمال زور و عنف، غلبۀ خود را از دست می مروربه

فراست فطری و خصائل روحانی محّبت و خدمت که در زن قوی است، 

 یابد.تفّوق و برتری می

 
اهّمّيتش چنانکه بايد  هرچندآزادی زنان و وصول به تساوی ميان زن و مرد 

وسائل حصول صلح جهانی محسوب  باشد يکی از مهمترينهنوز آشکار ن

ستم به نيمی  اش روا داشتن ظلم وانکار تساوی بین زن و مرد نتيجه .است

ه هنجاری را در مردان بنا از جمعّيت جهان است و چنان عادت و رفتار

نامطلوبش از خانه به محّل کار و به حيات سياس ی  آورد که اثراتوجود مي

 به
 
زن و مرد هيچ  انکار مساوات ميان.شوداملللی کشيده ميروابط بین و مآل

فقط زمانی که زنان در جميع مساعی  مجّوز اخالقی و عملی يا طبيعی ندارد و

متساوی داشته باشند از لحاظ اخالقی و روانی جّو  بشری سهمی کامل و

 خلق خواهد شد که در آن صبح صلح جهانی پديدار گردد. مساعدی
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 علیم و تربیت و اخالقلزوم ت

تربيت ه انسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما ب

 .شهود آيد و عالم انسانی از آن منتفع گردد ۀعرصه جواهر آن ب

 
تعليم و تربيت يعنی آموزش و راهنمائی نفوس و رشد و پرورش قوای فطری 

ايش عالم بوده و در انسان همواره مقصد عالی انبياء عظام از بدو پيد

پايان تعليم ترين عبارات اهمّيت اساس ی و امکانات بیتعاليم بهائی با روشن

م نیرومندترين عامل  .و تربيت تصريح گرديده است
ّ
در عالم مدنّيت معل

ترين مقامی است که شخص بتواند آرزو محسوب است و شغل تعليم عالي

پايان عمر ادامه دارد و از لوازم شود و تا تربيت از رحم مادر شروع مي  .کند

ذاتی حيات حقيقی و اساس سعادت فردی و اجتماعی است. و چون تعليم 

نحو صحيح عمومّيت يابد عالم انسانی تقليب گردد و جهان ه و تربيت ب

 خوب تربيت شده 
 
بهشت برين شود. در حال حاضر شخص ی که حقيقتا

جا و مرام رای تعّصبات بيتوان گفت همه داباشد نادرالوجود است زيرا مي

و آرزوی نادرست و نظرّيات باطل و عادات سخيفه هستند که از بدو 

طفولّيت در آنها رسوخ نموده است. و چه نادرند نفوس ی که از صغر سّن 

 آموخته باشند و عمر خود را وقف آن کنند و 
ّ

با تمام قلب درس محّبت اّلل

يات شمرند و قوای خود را ترين مقصد حعالم انسانی را عاليه خدمت ب

و يقین  طورقطعبه آنکهحالبرای سعادت و خیر عموم تجهیز نمايند. و 

اساس تعليم و تربيت صحيح همین مراتب مذکوره است و تنها انباشتن 

های حافظه با قضايای رياض ی و قواعد صرف و نحو و جغرافيا و زبان

حال ه گوار و مفيد بر خارجی و غیره تأثیری در به وجود آوردن اشخاص بز 

 جامعه ندارد.
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 تربیت عموم لزم است و وحدت اصول و ...

ّ
تعلیم هشتم حضرت بهاءاّلل

 یعنی تعلیم مور تا جمیع بشر تربیت واحد گردندقوانین تربیت نیز از الزم ا

باشد. اصول و آداب یک اصول  و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان

در قلوب  غر سنصکه وحدت عالم بشر از  و آداب گردد تا این سبب شود

 جای گیرد...

 
سپاهی از مردم متعّهد را از تمام اديان  اکنون همتعليم و تربيت عمومی که 

بايد مورد عنايت و  ،و کشورها برانگيخته و بر خدمت خويش گماشته

ت اصلی سقوط و 
ّ
حمايت حکومات جهان قرار گیرد زيرا بالترديد جهل عل

ق نمي یماندگعقب
ّ
شود مردم و پايداری تعّصبات است. هيچ کشوری موف

مردمش از تعليم و تربيت نصيب يابند. فقدان منابعی که  مگر آنکه تمام

کند بايد قدرت کشورها را در سبيل تعليم و تربيت عمومی محدود مي

اصحاب قدرت را بر آن دارد که اولوّيت و ارجحّيت را به تعليم زنان و 

 افتهیمیتعلو  خواندهدرسمادران  ۀواسطه ص دهند زيرا بدختران اختصا

 مي
 
 و قاطعا

 
 ۀتوان در تمام جامعاست که ثمرات علم و دانش را سريعا

مهّم ديگری که در اين مورد بايد در نظر داشت  ۀنکت .بشری انتشار داد

آنکه اقتضای زمانه چنان است که جهان دوستی و مفهوم اهل عالم بودن 

 کی از اصول تربيتی به تمام اطفال جهان تلقین گردد.عنوان يه ب

 

...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 

در این خصوص قصور کنند در نزد رّب غیور مأخوذ و  بخشند و اگر
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مذموم و مدحورند و این گناهی است غیرمغفور، زیرا آن طفل بیچاره را 

ب نمایند 
ّ
آواره صحرای جهالت کنند و بدبخت و گرفتار و معذ

 شعور ماند...الحیات طفل مظلوم اسیر جهل و غرور و نادان و بیمادام

 

َرف م   علوم و فنون ودر ديانت بهائی آموختن   و لزم فيده مهمصنايع و ح 

 مي
ّ

 فرمايند:است. حضرت بهاءاّلل

 جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود ۀمنزلبهعلم 

 تحصيلش بر کّل لزم ولکن علومی که اهل ارض از آن منتفع شوند نه

م و صاحبان علو  .حرف منتهی گردده حرف ابتدا شود و به علومی که ب

الحقيقه کنز حقيقی از برای فی ...حّق عظيم است بر اهل عالم صنايع را

ت عّزت و نعم انسان علم
ّ
ت و فرح و نشاط و بهجت و اوست و اوست عل

 .انبساط



 فع تعصباتر 

 ترک تعّصب وطنی و جمله از
ّ

تعّصب  تعّصب مذهبی و اساس بهاءاّلل

م بشر بهتعّصب سياس ی است  جنس ی و
َ
مرض تعّصب مبتال شده  زيرا عال

ها و اختالفات و جنگ و اين مرض مزمن است که سبب هالک است جميع

 بينيد ياجنگی که می هر .سببش اين تعّصب است های ز یو خونر ها نزاع

جنس ی يا منبعث از  منبعث از تعّصب دينی است يا منبعث از تعّصب

م  اين تعصّباتو تا  است یاس یستعّصب وطنی يا تعّصب 
َ
موجود عال

  بد...انسانی آسايش نيا

 
 عاميانه و اوهام جنسّيه و عداوت و بغض از رائحه تعّصب جاهالنه و...

 و رضایتمام مخالف دينه ب وطنّيه و دينّيه که
ّ

الهی و سبب محرومی  اّلل

اوهامات تجّرد يابيد و  انسانی از مواهب رحمانی است بیزار شويد و از اين

م ه مقّدس کنيد تا ب دل را از زنگ اين تعّصب جاهالنه پاک وآئينه 
َ
عال

ت و  هره انسانی يعنی عموم بشر مهربان حقيقی گرديد و ب
ّ
نْفس ی از هر مل

رهی نداشته باشيد بلکه  طائفه و هر جنس و هر ديار ادنی و هرهر آئین 
 
ک

انی عنايت الهّيه افق انس عون وه در نهايت شفقت و دوستی باشيد شايد ب

عداوت عاميانه پاک و  ض وغاز اين غيوم کثيفه يعنی تعّصب جاهالنه و ب

 ...ميان جميع ملل شويد سبب الفت و محّبت در روزروزبه .مقّدس گردد

 

ت و محبّ  نمايم تا توانيد در خیر عموم کوشيد ورا نصيحت مي من شما

وطنی و  جميع افراد بشر نمائيد تعّصب جنس ی وه الفت در کمال خلوص ب

از ميان برداريد  را جمیعدينی و مذهبی و سياس ی و تجاری و صناعی و زراعی 

شّي   تا
م د بنيان وحدتآزاد از جميع جهات باشيد و م 

َ
 انسان. عال
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اقتصادی و  تعّصب تعّصب دينی و تعّصب جنس ی و تعّصب سياس ی و

عالم  ها موجودتا اين تعصّب  .است یانسانتعّصب وطنی هادم بنيان 

م انسانی هزار سال است که تاريخ،نسانی راحت ننمايد. ششا
َ
خبر  از عال

م انسانی از حرب و ضرب ودهد در اين مّدت ششمي
َ
قتل و  هزار سال عال

يا  اقليمی جنگ بود و اين جنگ خونخواری فارغ نشد در هر زمانی در

از  منبعث از تعّصب دينی بود و يا منبعث از تعّصب جنس ی و يا منبعث

که  تعّصب سياس ی و يا منبعث از تعّصب وطنی پس ثابت و محّقق گشت

 ت موجود منازعهباو تا اين تعصّ  است یانسانم بنيان ات هادبصّ جميع تع

م انسانی از ظلمات
َ
 بقا مستولی و خونخواری و درندگی مستمر پس عال

 ترک تعّصب و اخالق ملکوتی نجات نيابد و روشن نگردد.ه طبيعت جز ب
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 ومیصلح عم

اعصار بوده  جهان در قرون و انديشاننيک وجاندلصلح بزرگی که آرزوی 

 سخن گفته و در کارگاه یدرپیپهای شاعران در نسل اش عارفان وو درباره

کتب مقّدسه در  صلحی که تحّققش نويد تمام ،اندخيال نمودارش ساخته

اّولین بار اين  .گشته است دستيابی ملل عالم نزديکه هر دور بوده حال ب

شمار اختالفات بي باوجودزمین را  ۀتمام کر  تواندر تاريخ جهان است که مي

 تنهانهپس استقرار صلح جهانی  .شکل يک واحد مجّسم کرده ب مردمش

ی و تکامل عالم  ۀناپذير است و مرحلامکان دارد بلکه اجتناب
ّ
ديگری از ترق

رينه است که ب
ّ
عالم بشری  شدنینجهابزرگ مرحله  قول يکی از متفک

 است.
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