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 ارـــپیشگفت

 
 

و   ایران حکومت میکردند  بر  قاجار  زمانی ظهور فرمودند که طایفۀ  در  اعلی  حضرت 

پادشاهان قاجاریه که اعضاء یک قبیله اجنبی ترکمن بودند در حقیقت تخت و تاج ایران را "

اک و خسیس و خونخوار بود  دخان خواجه مؤّسس آن سلسله چنان سفّ غصب کرده و آغا محمّ 

ی مانند او منفور و ملعون عموم قرار نگرفته است. شرح سلطنت این  که کسی در خاطره هیچ ایران

اش همانا بربریت و جنگهای داخلی و ملوک الطوایفی و یاغیگری  پادشاه و جانشینهای بالفاصله

و راهزنی و دوره مظالم قرون وسطی میباشد در حالیکه تاریخ سلطنت پادشاهان بعدی سلسله 

 خمود ملت و بیسوادی و جهالت مردم و فساد و عدم لیاقت دولت و توطئه م با رکود و  أ قاجاریه تو

بازی دربار پادشاهی و انحطاط اخالقی شاهزادگان و عدم مسئولیت و اسراف   چینی و دسیسه

 شخص پادشاه و تبعیت سخیفانه او از یک عده علمای ناالیق و رذل بوده است.  
 

داریوش  ’که معروف به    دکثیراالوال جانشین آغا محمدخان یعنی فتحعلیشاه عیاش و  

اندازه لئیم. از کثرت زنان عقدی و صیغه که  ر و خودخواه و بیگردیده پادشاهی بود متکبّ  ‘زمان

از هزار شماره آنها تجاوز میکرد و همچنین از حیث کثرت اوالد و مصیبتهائی که حکمرانی او بر  

واسطه ه بود که حکم کرد که وزیری را که بکشور وارد آورد مشاربالبنان بود. این همان پادشاهی 

او بسلطنت رسیده بود در دیگ روغن جوشان بیاندازند. اما جانشین وی محمدشاه موهوم پرست  

صدور حکم اختناق    بود و یکی از اولین اقدامات وی که بقلم حضرت بهاءاهلل مطعون گردید

طبع بدنفس و   ا آغاسی دنیسپس بجای او حاجی میرز  .. صدر اعظمش قائم مقام معروف بود.

را گماش  تپس  انقالب کشانید.    ت فطرت  و  پرتگاه ورشکستگی  به  را  این شخص مملکت  که 

بود که از مالقات حضرت باب امتناع ورزیده و آن حضرت را در آذربایجان زندانی    ههمین پادشا

ساخت و باز همین پادشاه بود که در سن چهل سالگی بامراض گوناگون مبتال و در اثر همان  

 .. . امراض درگذشت.
 

و مستبدّ  و هوسران  ناصرالدین شاه که شخصی خودخواه  او  از  بتخت  پس  بود  الرأی 

ت نیم قرن بتنهائی حکمرانی و فرمانروائی مطلق کشور  ر بود که مدّ سلطنت نشست و چنان مقدّ 
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و هرج و مرج  باشد. نگاهداری مردم در حالت جهل و نادانی    دار عهدهرا  بیچاره خود  

کشی و فساد اخالق    ها و انتقام  توطئه چینیاختالل امور مالیاتی کشور    والیات وادارات دولتی در  

دائمًا بدور تخت پادشاهی طواف میکردند و همچنین استبداد   و نازپروده کهطبقه اشراف طماع 

ریف و توصیف از او در عی اروپائیان و میل بتم شخص پادشاه که اگر مالحظه و ترس افکار عمو

و وحشیانههای ممالک   پایتخت درجات شدیدتر  به  نبود  اینها صفات    غربی  تمام  میگردید  تر 

 مینامید.  ‘قبله عالم’ و  ‘آسمان جاه’مشخصه سلطنت خونین کسی بود که خود را 
 

گانه هرج و مرج و ورشکستگی و ظلم مملکت را فرا گرفته بود. قتل او اولین   ظلمت سه

سر و جانشینش را محدود و منجر بعزل دو نفر از عالمت انقالبی بود که میبایستی دائره اقتدار پ 

ی آن گردد. روز قبل از جشن پنجاه ساله سلطنت  محالل کلّ ضآخرین پادشاهان سلسله قاجاریه و ا

لی برای این جشن گرفته شده بود  وی که میبایستی دور جدیدی آغاز گردد و تهیه و تدارک مفّص 

  .. .قاتل قرار گرفت.در ضریح شاهزاده عبدالعظیم هدف طپانچه 
 

این بود وضع هالکت کسیکه وصف سلطنتش همواره با فاجعه عظیم تاریخی یعنی  

  ‘نقطه که حقایق رسل و انبیاء طائف حول او هستند’او را    اعظم الهیشهادت کسیکه مظهر  

 .(1)"  خوانده متالزم خواهد بود.
 

اند که   کرد و آن علمای متعصببا این شرایط و اوضاع زمان عامل دیگری باید اضافه 

را پایان قدرت و در حقیقت    آنم و  ا مقام بمخالفت امر حضرت باب قی  از روی نادانی و حب  

را شهید نمودند    ایشانو هزاران نفر از پیروان    رو حضرت باب  از ایننابودی خود احساس کردند و  

   و بالیا و رزایا و زجر و حرق    چگونه انقالبات و امتحانات"تاریخ شاهد است با تحریک عوام  که  

هیچیک مانع از پیشرفت این امر نازنین    و حبس و قتل     و ضرب و شتم و اسر و نفی   نهب  وو طرد  

بلکه  (  2)". نگشت و فتوری در هّمت پیروان و مدافعینش در اقطار مختلفه عالم احداث ننمود... 

 . سبب پیشرفت جامعه بهائی شد 
 

الشعاع انتشار امر بابی بود و انتشار آن چنان   این اوضاع و احوال شعر و شاعری تحت  با

از    حیرت بود که  یافت می  ،همه طبقاتانگیز  بابی  و   گروهی  تا علما  درباریان گرفته  از  شدند 
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دوره معدود و همانطور که در این کتاب مالحظه   از این جهت شعرای این  حّکام و نظامیان... .

اخیر است که نسبتًا  و    میفرمائید بیشتر اشعار از شعرای بعد از این دوره و خصوصًا دوره معاصر  

 اند.   حضرت باب عمومًا آگاهی بیشتری داشتهتاریخ  ک و فهم  تر و از نظر در  راحت
 

دیدند و   در زمان حضرت باب چه بسیار از نفوس که در خود تاب تحمل بالیا را نمی

که شاید میرزا حبیب    اند   نداشتهوجود داشتن معرفت به امر حضرت باب توان اظهار ایمان  با  

 : قاآنی مثال خوبی باشد که قصیده مفّصلی در مورد حضرت قائم سروده 

 "د پدیدـن و آن آمــ پیشوای ای جان آمد پدید  و مقتدای انس"

که منتخبات ابیات آنرا در این کتاب مالحظه میفرمائید و در دیوان او در چاپهای مختلف عناوین  

زیسته تجاهر به ایمان    یبات می صقاآنی چون در زمان بالیا و م"مختلف به این شعر داده اند.  

ته. دانس  برده و خود را قابل سرزنش می  ننموده ولی از ابیات او پیداست که از این وضع رنج می

کرده و تخلّص آن را به مدح    بیان  وص ای دارد که در اّول آن مطالبی در این خص از جمله قصیده

   (3):"ند بیت از اشعار اوایل آن قصیده چنین استچ( کشانده است و عحضرت امیر) 

 دل دو دلبر داشتن  یک نیست با  عاشق  رسم"

 ناجوانمردی است چون جانوسیار و ماهیار 

در یا  باش  جانان  حکم  اسیر  جان   یا   بند 

 رستان کن درون از عشق تا کی بایدت کش

ن   از  کی  کرامتتا  بایدت   قل  مردان   های 

 از پی بوجهل جهالن الزم است  گاهی گرچه

 را خواست کز بوجهلی است  باید ُنبی نبیاز  

 نیش خاری صدهزاران جنّت است   هر سر در

برداشتن  دل  بایست  جان  ز  یا  جانان  ز   یا 

داشتن  سکندر  با  دل  و  بودن  دارا   یار 

داشتن  شوهر  دو  را  نوعروسی  باشد   زشت 

 از دور بر سر داشتن  مگس چون  حسرت  دست

زیر چادر داشتن   عشوه زنان در   ها همچون 

داشتن  زر  را  سنگ  نمودن  جوزا  را   ماه 

داشتن  پیمبر  از  کرامت  و  اعجاز   چشم 

داشتن بهر  ع  چو  نابینا  دیده  باید   " چند 

از شهادت آثارشان در دست   که پس  چون جناب قرةالعین طاهره  اند افرادی هم بودهو  

یا جناب  و    (4)گردیده استقرار گرفته و طعمه آتش و یا بطرق دیگر نابود  ن  امتعّصبین از خویشانش 
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اکبر روحانی که در منزل برادر مسلمان خود صعود کرد و آثارش معلوم نیست به چه سرنوشتی   علی

 . این در تمام دوره تاریخ بهائی ادامه داشته استو  (5)دچار شده است
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 دیبــاچه 

 

"بابی"    عنوان  به  مؤمنانش  و  است،  "بیان"  آئین  مؤّسس  و  شارع  که  اعلی  حضرت 

میالدی در شیراز آغاز نمود و تا  1844قمری    1260اند، جنبشی روحانی را در سال   معروف بوده

 در تبریز رهبری فرمود.  1850روز شهادتش در  

آراء مردم ایران، از هر طبقه و مقام، راهگشای جنبش  این حرکت معنوی در افکار و   

 مشروطه در ایران و تولّد آئین بهائی در جهان گردید. 

های متنّوع   توان تا حّدی به گونه  های اشعار شاعران در این مجموعه می  در خالل نمونه 

انت بهائی  ( شارع دیانت بابی و بشارت دهندۀ دی 1850-1819محّمد باب )  تأثیر و نفوذ سیّد علی

اند و برخی نه چنان در عالم ادب شناخته  پی ُبرد. این شاعران بعضی خود ادیب و اهل ادب بوه

شود،   مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت اعلی منتشر می رو، این مجموعه که به اند از این شده

ان کمتر یاد شده، شناساند که در ادبیّات معاصر ایران از آن  ضمنًا بعضی شاعران کشور ایران را می

به رغم این که، به شهادت اشعارشان، از اهل ادبیّات ایران هستند و سهمی الیق در افزایش 

 معنوبّت و پاالیش آداب و عادات عتیقۀ هموطنان خویش دارند.  

اشعار تنها به اشعار شعرا در مورد تولّد حضرت اعلی توجه    از این جهت در انتخاب   

ف اشعار شعرا در موضوعات دیگر مربوط به حضرت باب نیز توّجه شده نشده بلکه به بیان لطائ 

اطالع مؤلّف و در دسترس داشتن منابع    است. البته انتخاب تعداد اشعار از یک شاعر در حدّ 

زمان باید به   مرور  افراد و وقایع در  حضرت باب در    ظهور    تأثیر    بوده است و برای وسعت و عمق  

 چه کتب تاریخی بهائی چه کتب محّققان تاریخ معاصر ایران. تاریخ معاصر مراجعه کرد 

رسد اینکه تکرار بعضی اشعار که قبًال در کتاب   مطلب دیگر که ذکر آن الزم به نظر می 

"  تألیف قبلی مؤلّف نیز بوده است نظر به اشتراک  ای از اشعار شعرای بهائی مجموعه  بهاءاهلل"
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باشد که در آثارشان    صریح و واضح خصوصیات و اتّفاقات زندگی این دو مظهر امر الهی می 

مکّرر مشاهده میشود به طور مثال اشعار مریوط به تولّد حضرت بهاءاهلل و حضرت اعلی در اّول  

 ک روز محسوب می شود... . و دّوم محّرم که در امر بهائی این دو  روز ی

کند   به خوانندگان کمک می  کهبعضی از اشعار  در این مجموعه جنبه استداللی دارد  

ای که مورد نظر اوست بیشتر آشنا شوند   های شاعر و افکار او برای گرفتن نتیجه چینی تا با مقدمه

اق او در انتشار امر آن  ای از تأثیر ظهور حضرت اعلی در زندگی شاعر  و اشتی  جنبه  نشانۀکه خود  

 حضرت است. 

 عالم افروخته  گشت به شمس جمالت چو

 

ه ــــآموخت   یـــ نوع  هـــب  عاشقی  یــکس  رـه هـــب  

 امیدوارم خوانندگان عزیز حدیث مفّصل از این مجمل بخوانند.  

 

 موّسسۀ چاپ و انتشارات مرآت 
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 ان ــم افنــابوالقاس

 

 

 

 یراز ــدر آرزوی ش

 

ز  که  آیا  ساز    بود  سفر  رخت   نم کتو 

خدای   قفس  که  آیا  بود دست   بشکندم 

ادب ُرُسل   سجده  با  سلطان  درگه   کنم 

ر موطی  بود  که  ترابی   اعلی   ّب بر 

وادی  خاک  بصر بکنم    ایمن  آن   کحل 

قدس   آن  در  باره  دگر  احباب  بینم  ساحت 

دریا به  و  کنم  "دیده  فکنم"   صبر   صحرا 

مددی  خدایا  ماست  آرزوی   اینهمه 

شیراز    سر جانب  رو  و  سازم   نم ک قدم 

ب  کنم کتا  پرواز  دلشده  شعف  ز   ویش 

کنم  باز  دل  عقده  او  بر  تضرع   با 

کنم  راز  زمزمه  جهان  دو  از  خبر   بی 

دل   راز  و  نهم  بسجده  کنم سر   آغاز 

سبب خداوند  فضل  بر  کنم   شکر   ساز 

برخی    دل جان  کنم   شاهد  آن  (1)و   طنّاز 

کنم      از  ـدمس    و  ــ ت        بالطاف        خسته      ه دلـک
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 زیارت مقام اعلی 

 

از   امشب دیگر  آغاز  گله  نشاید   بخت 

دهند بار  مرا  قدس  حرم  حریم   در 

نشاط ز  پر  دل  و  مهتز  روان  و  مسرور   قلب 

هر  تهلیل   بانگ ارش  دمم  رسد   بگوش   (1)از 

عشق  ره  در  نبرد  جان  بها،  روح   واله 

آمیزد   عشق  آن  خوش  ای جنون  به  آخر   که 

دوست بر  اندر  خود  ز  بباید  بود   بیخبر 

صبح   مرا  شام   این  پی کاش  از   نباشد 

اعلی  مقام  تقدیر،  شده  مقّدر   تا 

 که هست  است   یاعل   حضرت  موهبت  از  هم  این

امشب  باز  لقا  ابواب  شده  رویم  به   که 

 امشب   دمساز  چه   هست  بمن  که  بین  طالعم

امشب  پرواز  به  هست  مگر  روح   طایر 

امشب  راز  این  آمده  برون  پرده  از  که   وه 

امشب  باز  خود  سر  از  کنم  عقل   تهمت 

و خیز  امشب   مطربا  ساز  این  بر  زخمه   بزن 

امشب  آواز  من  ز   آید  که  سزاوار   نه 

امشب  غّماز  دیدۀ  د  و  ر  خواب  در  که   تا 

امشب  شیراز  حسرت  بدلم  دیگر   نیست 

بنـــدۀ    درگـــــاه    سرافــــراز   امشب   ایــن  کمیـــن
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 تضمینی زیبا بر یکی از اشعار سعدی 
 

نیاز   ایپ  به و  بعجز  بود  سر  مرا   دوست 

 حجاز   براه  مرا  حاجت  چه  کعبه  بطوف 

ب  ابروی  بطاق  نماز   بسجده  ام  ردهـــــاو 

 باز      نمیب   نکهیا   باشد   ی دم دهی سپ  آن  خوش

 راز ـشی    اکبر اهلل   رـس    بر  رسیده 
 

نشین  سدره  کروبیان  که  مقام  آن   در 

برین  بخلد  زند  پهلو  که  تراب  آن   بر 

جبین  سوده  بخاک  تمنا  و  عجز   براه 

ن ـ زمی      روی    بهشت     آن    ر  ـــــدگ    ر اـب      دهــبدی

 و نیاز    قحط  جور  آرد نه ایمنی  بارکه 
 

بار قدیم   که  خدائی  بذات  اوست   ذات 

 عظیم   عرش  خداش  خواندهپکه  مقام  آن  بر

کلیم  و  مسیح  آستان  آن  بر  ساجدند   که 

اقلیم     این  باهلل        است      ظلمات      قـالی      نه

 ز را  است و مهبط د که بارگاه سلیمان بُ 
 

دیار  خوش ظلّ   آن  او  که  سر  بر   خداست 

او   همه در  بر  روی  سوده  شرف  و  فخر   ز 

او  بر  در  اسیر  سلطان  و  بنده   امیر 

و ا  در  ـــان  د  ــ باش  ش  ــی بیـــــ ول      و      رــــپی    زارـــــــه

 ایشان همی کند پرواز   بر سر که کعبه 
 

را  گردان  سپهر  مر  وفا  نیست   اگرچه 

را  میدان  مجال  نگذارد  عدو  بر   که 

تواّل  و   امید  را ولی  یزدان  ماست  ز    

را  مردان   نیــــک    شهر    این        تو      نگــــاه دار

 غّماز    ملحد و  بدکار   ظالم  ز ظلم 
 

عالّم  قادر  بدرگاه  دعاست   مرا 

کرده انام   که  رّب  بیت  به  اهانت   اند 

ظالم  قوم  جفای  و  جور  بن  برکند   که 

االسالم ةقب      دـ قص      کند      هـــک    یــکس  آن    هر

 بگاززر و نقره   همچو   سرش  باد بریده
 

بقا  سریر  جالس  ای   بکبریائیت 

وفا  کوی  قربانیان  مردی  پای   به 

بها  جمال  واله  ای  تو  پاک   بخون 

بنا     کعبه  کرد    که    کس    آن    و    کعبه    بحق  

 ناز  و   م تنعّ    در  شیراز مردم  دار  که 
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هجر دل  ز  توام  موید   به  کوی  تب  و   تاب 

 طلب پوید    ره   در    که بجان     دلی   آن   خوش 

جوید   کی  است  درد  خسته  که  دلی  طرب 

گوید   شب    و       روز    غم شیراز    از   که سعدی

 شهر ما شهباز   و   باز  که شهرهای دگر
 

است  غفران  و  عفو  تمنای  شیخ  ز   مرا 

است  جان  مرا  تن  به  تا  برم  بعذر   زبان 

محاق  غزلش  از  بیتی  که است   در   نسیان 

است    شایان        آنچنانکه      او      از    بعذرخواهی

 باز  شعبده  آسمان  دهد   ل جام   گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ابوالقاسم افنان  21 ای از اشعار شعرای بهائی  حضرت اعلی مجموعه

 

 " بالی جانقیود عالم فانی تو را باشد "

 

 اال ــ م بـ عال از  روش ــــس  دم    هر   رسد  انـــــ بگوش ج

 ا ــــم  من و از  و از ـبری ش  ن ـم و   ا ــــم  بند   ای در  که           

 ی ـ بدنام  و  ننگ   از   رــــبغی ا ـــــــــ دنی  از  حاصل نیابی 

 ا ـــ بـــنازی   و زشت  از  بغیر   ردم ـــم  هــــــهم   نجویی زین            

 ل ــ زاه و   لــ باشی غاف   که  دل  ای را ـــــــم آید  دریغ  

 ی ـ نـفــالت   زـــکن   ی ـــــــنجوئ   ی ـــــ باق    عّزت   نخواهی             

 ان ــــــــج   بالی   د ـــباش   را    تو   یــــــفان   عالم  قیود  

 ا ــــــهـــدل  ر ـــــب   در   دـــیــقــت    انــــــــ ج   بالی    آریبـــود              

 ان ــــم مرجه    و  ردارـب ر ـــــهگُ    رحمت یزدان، بحر   ز 

 ا یدر  نی سهمگ  ن یز  یهم   د یجو   خزف   هّمت  دون  که            

 و ـــــــالک شــــت هـو بنام دوســــــالک شــ ـــبراه دوست س 

 ااّل   از  و  ال  از  ذرــــ ـگ  وــــــ ش  ارکـــــعــــاین م ری از ــب            

 ن ـــک   مصّفی دل  ای ـــفض ن ـــک  ّرا ـــــبـــم  دل   اـــیـ ز دن 

 ی ــــاعل حضرت   ام ـــنه ب ن  ـ ک  آوا    هــــنـیــ س  وز ـس  ز             

 ون ــحــ مش  اــبه وار ـان  ز  ونــ ود صهیــب  در ـرقص انه ب 

 ی ــــــ اول  هــــطـنق   امــــمق انگلیون  ح  ــــصف  ون ــــچ  شده             

 ن ــ ک  رو   مد  ـــق   دای ـ بی به   وادی  این  از م بردار د  ـــق   

 ا ــــــــــسین  درۀ ـــس  از  ان ـــــعی  ق ــ ح ذات     وارـــــــان ن ـــــببی            

 ن ــــــرکُ ـــــــب    ت ـــــــعاقب  ردای  ن ـــ رک  ــــــب    ت ـــــاریــع ای ـــــــــبــق   

 ا ــــــــــــکتـ ی ق  ـــــــــخال   ُخم    ز    یــــباق   ی  ــــــم  ام  ــــج  ش ـــک  ب              

 ی ـ باق ی ـــم   د ــ بخش ی که میــ آن ساق ت ــــ کیس بگویم  

 ا ــــــــصهب ر ـــاغـس  اران ـــی به   خود  ذات    بــغی ُخم   ز             
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 ن ـدای مـــــــن خـم  ایـــــهـب   نـم ای ـــــهـب   دــباش  م او ـه 

 ی ــ ــهــدس ابـــــ اق  الــــــــمــج  ن ـم  ایــــــــطـعـذوال   دایـــخ            

نــــــــهال ای ش   ان ــ ــــانـج   ورـــــکش ر ــــامی ان ـــــج  و    ســــاه ا 

 ری ـــــــــــــشـــا بــه  ه  ـم کــ ـــــــایـــشــببخ    رانـــفـی  غـم مـــ انـ بنوش            

 م ـــی راحـــوئــاذل تـی بــوئـت ب ــ الـغ  یــوئـت  ر ـــی غافئــ وـت 

 ی ـــو بر کون و مکان مولـان حاکم تـ ج  لکمُ بر    یـوئـت            

 ن ــــم   وبــ یـع   ارــــست   و ــت    نـــم   وبـــربـال رّب  ی ـ وئـت 

 ا ـــــــــتـ مـه  بی  ذات    آن  یـ ئـوـ ت ن  ـم وب ـ ذن   ارـ غف تو             

 د ـــــــــاجــرتت سـدر حض هـــهم  خاضعه بر درگهت  ـهم 

 ا ـــــ ــــویـ گ و ــ ت  امـن  ر ـب ه ـهم  ر ـــــــــذاک   وـت   رـــــــذک  ر ـــب ه ــهم           

 و ــــت  اق رویـــشـع ه ـ هم و ـــ ت وی ـ ه ت ــــ سـرمــس  هـهم 

 ی ـــــــســ یــع  ر ــاگ ی ــ ــموس ر ــ اگ  وــ ت وی ــ ک ّدام  ـــخ  ه ـهم            

 د ـــــآم ان ــآسم از   حــ مسی  دـــآم  انـــــیـ ع رّب   الـــجم 

 ا ــــ ــــــحـطـ ه  بـــــرب  م  ــــثـه  یـــــد  شــــدان  آم هـــنکتب   ــیـ حب            

 ادم ــــــــتــسود  ُا ــ ـــی   بـــــائـــنــ ـن  دادم   ســــخـــ ر  داد  ســاگ 

 ا ـــــــفـقـتـ ن اســردم مــاو  ک ز ــ ادم  کـی  بــــاز  او  شرمندگ            

 " کردم بد  که من از ر یمگ  خوردم  یشربت   ار"بحرص  

 ا" ـــــــقـسـتـ رد  و اسـان  و  آب  ســـان  بود  و  تابستــ "بیاب            

 ن ـــــتـ فـب  از  گــ دم  لــــــ نـ رو  بـــکن  فـلام  ا  ـان  در  کـــــزب 

 اال ـ ش کـــتـ ســیـ ن  ی کاو  ـ ود کسـان خـ دد دکــود بنـه خـک            
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 اهلل مصباح متخلّص به امین  امین

 

 1952طهران، قبل از اتمام ساختمان مقام اعلی در سنه 

 

نهان   شد  رّب  کرمل هیکل  دل  در   چو 

 مشّرف     ردـــــک      الجنود  رّب     رت  ــــحض

مقّدس زمین  این  در  هیکل   بانی 

تل   جلوه آن  شوکت  و  شکوه  آمد   گر 

ابر  ا ب ر  سوار  خدا  آنجا  زد   خیمه 

را  رّب  خانه  گزید  کرمل   سینه 

بمکانی  رّب  بیت  ساخت  بها   عبد 

 شوقی است    حضرت     امروز دست   که   مژده

بکوبید  شوق  و  وجد  ز  پا  بها   اهل 

خداوند  امر   
ّ
ولی شوقی   حضرت 

وصایا  کتاب  در  میثاق   مرکز 

مشروع   مقدس  این  انجام  پی   در 

فلسطین  ارض  انقالب  وسط   در 

اعل بقعه  بنای  اراده   ی ـکرد 

مقّدس رواق  آن  که  بشری  هله   ها 

مقّدس  کرم جبال  ای  تو   الهی 

ُب  مرسلین  مأوای  و  قبل معبد  از   دی 

 اوائل     صحف    های  وعده    عیان  گشت  

کرمل  جوانب  اقدسش  قدم   با 

نازل  لوحی  نمود  قدرت  فم   از 

خصائل  و  کمال  از  بودش  نهان   وآنچه 

کیف  "اُ  ربّک  الی   ( 1)"مّدالظلّ نظر 

انامل  به  آن  محّل  اشاره   کرد 

و   ُمشیر  حقش  دست   مسّجل کامده 

مکّمل  ضریح  آن  اکمال  پی   در 

مقبل  سعادت  و  شد  مساعد   بخت 

مماثل  و  کفّو  و  شریک  ندارد   آنکه 

شمائل  وصف  و  نمود  مقامش   شرح 

مشاکل  هیچ  و  ندید  موانع   هیچ 

غوائل  و  بود  ازدحام  سو  همه   کز 

حائل  چه  و  است  مانع  که  را  خدا   عزم 

مشکل  همه  این  وجود  با  بنا   گشت 

تو روی  به  انبیا  همه   مایل   ای 

مرسل  ایزد  حال  کرده  گذر  تو   بر 
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تاریک  تو  روی  پیش  است  طور   جلوه 

 نظیر   و  بدیل است  جاه  و  جالل  تو   بی

سماوات  دوش  نبرد  امانت   بار 

اشیا  حقایق  در  است  نشوری  و   شور 

عشقت  تف  کز  پاک  جانهای  بس   ای 

 فرو ریخت  اشک   که سیل چشمی بس   ای

تو     ای بس  شب در  دل   بزاری ها  که 

 شد و مدهوش  منصعق   که    موسی ای بس  

ب  ارنی  رّب  دوسـجسه  ــــگویان   ت ــــــ تجوی 

عادی  مردم  نزد  بود  نهان   گرچه 

تو  سوی  انبیاست  روی  سبب  چه   از 

مجدت  و  مناقب  کنون  ظاهر   آمده 

عالم  دل  هم  و  دلی  اهل   قبله 

به  قلب شدی   گیتی ه  العالـــــم    یکل  

ز   که  هیکلی  است  نهان  تو   آغاز در 

اسرار  محرم  بود  که  ُمنیری   صدر 

اولوالبغض  سهام  از  چو  مشبّک   گشت 

یافت  ابد  جای  و  نهان  شد  تو  دل   در 

پیاپی  سیر  سال  پنجاه  پس   از 

 حفظش     که   ایست   سکینه    آن    این  آری  

تابوت  چو  داد  دست  ز  موسی   ُاّمت 

زائل  تو  وجود  با  بطحاست   رونق 

معادل  نیست  رتبه  هیچ  با  تو   قدر 

حامل سینه   و  خازن  گشت  تو   پاک 

 این همه را  عشق  ُتست  باعث  و  عامل

دل  در  تو  آرزوی  و  هجر  از   سوخته 

وابل همچو  تو  شوق  سر   ( 2)هاطل  ( 1)از 

سائل  بودی  دوست  روی  حق   سالک 

متقابل  مضرمت  نار  با  چو   گشت 

متوّسل  اقدست  اذیال  به   بود 

دالئل  هست  چه  را  تکریم  همه   کاین 

جسته چرا   تو   منزل   اند  در   و    مأمن  

فضائل  و  قدر  و  جاه  و  کرامات  و   فخر 

 فیض تو بر خلق و فضل حق به تو شامل 

 ز تو جاری است در عروق و مفاصل    خون

قبائل  ُکّل  ی ند  و  براه   چشم 

کامل  آدم  لطیف  جسم  و   هیکل 

اولوالغل رصاص  از  آغشته  خون   با 

کرمل  به  مجد  و  بهاء  آمد   ظاهر 

ساحل  به  رسید  عاقبت  خدا   ُفلک 

سافل  ز  برد  اوج  به  را   موسویان 

متنازل  شد  و  برفت  شأنش  و   شوکت 

 باران تند و شدید  -1

ل(  -ریزان -2  باران شدیدی که پی در پی ببارد )جمع ُهطَّ
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داری تو  چه  آن  انبیاست   ماترک 

باز  را  تو  چونکه  ببال  فلسطین   خاک 

بدی آن  ببخشود  امانت ـ باز   ع 

ابهی  سدره  غصن  ممتاز  که   حال 

بدرخشد  دولتت  شمس  تا  که   باش 

مقّدس رواق  این  زّرین   قبّۀ 

بی شود  تو  عـ بر  اع ـ ت  برپا ـظـدل   م 

بینی از سر حّب دست   محو شود جور و 

آیند  تو  سوی  خلق  وقتیکه   آید 

دیدگان   کحل  تا  تو   بنمایند خاک 

بگریند  زار  و  افکنند  خاک  به   تاج 

یکبار  تو  بخاک  شدم  مشّرف  که   من 

نبیلت  جلیل  صاحب  و  تو   یاد 

آرد  چو  روح  به  دهد  نیرو  و   قّوت 

دیده بسی   امصار  گرچه  و  ممالک   ام  

اسفار  همه  زین  توشه  و  زاد  مرا   نیست 

را جان  خزینه  تو  کوی  در   لیکن 

افروخت  مشعله  هزار  عشقت   آتش 

آور تو  دیدم عشق  و  دیده  آب   د 

نمرود  آتش  وجود  در  ُکند   سرد 

نجوید  تو  بجز  امین  گر  عجب  نه   پس 

حاصل  آمده  خیرت  کّل   ماحصل 

باذل  ایزد  فضل  است  حال   شامل 

کاهل  ُاّمت  بود  داده  خود  کف   کز 

ظل  ُهما  همچو  گسترید  تو  سر   بر 

جاهل  و  عالم  به  تو  قدر  شود   فاش 

کافل  عالم  سلم  و  صلح  بر   گردد 

ظ عفریت  سالسل بندد  به  را   لم 

حمایل  کرده  غرب  آغوش  در   شرق 

دستــــــه اطراف   همه   قوافل   از  و   ها  

فواصل  بعید  از  آیند   شاهان 

سائل  هاطل  ابر  چو  دیده  ز   اشک 

 مقابل   بدیــــده       ات    همــــــواره  دارم   

شمایل  بدیع  آن  شیوای   منطق 

ل  ناب  س  رف  ع  اهتزاز  را   شامه 

ب و  ه  گشته  بحار  از  گوشه   سواحل هر 

افاضل  بحث  و  درس  و  کماالت  ز   نه 

رواحل  و  زادها  ز  کردم   مشحون 

مشاعل  نور  ز  مشتعل  درون   گشت 

مسائل  مشکالت  آب  این  کند   حل 

هالهل  زهر  مذاق  در  کند   شهد 

ب گلو  بُبر ندش  مفاصل ه  ور  و   تیغ 
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 ا ـد سلطان انبیــولـم

انبیاست  سلطان  مولد  عید   امروز 

تهنیّت   بهر  همگی  مرسلین   ارواح 

از   پس  بهشت  از  رانده  سال   ششآن   هزار 

کرد   که    نوح      های  نوحه    آن پدید   طوفان 

بسوخت  آن  در  آزر  زاده  که  آذری   آن 

باشتیاق  عمران  موسی  طور  کوه   در 

چون  است  مریم  پسر  آن  حال  و  وجد   در 

حق  رسول  مباهی  است  والدت  این   از 

است  مبارکی  یوم  اعظم  باب   میالد 

عجز روی  ز  ایادی  جمع  ارض  قلب   در 

روی   قطعه  پنج  بهائیان در   جمیع 

برگزیدگــبه آن  موفقیّت   ان ــــر  

 سما  هم   و  ارض  هم  که  چه  ازباک    که  از  ترس

برگزیدگان  شما  یوم  خجسته  این   در 

عقده است   هر  گشوده  ایادی  دست  به   ای 

خدا  ره  در  برود  اگر  ضعیف   مور 

نهاد  خدا  گر  شما  بدوش  گران   بار 

ما غصممتاز   میان  از  رفت  ابهی   ن 

خلق   میان  در  برگزید او  چو  را   شما 

دهانتان   برون      کالم   حق    اذن    بی  از 

 در این گفته بیگمان   که شک نمود   کس  هر

جهان  در  امروز  ایادی  هیئت   ُجز 

بپاست  آسمان  و  زمی  در  سرور  و   جشن 

منتهاست  و  اولی  نقطه  حول  به   طائف 

قداستواست  یوم  که  است  جنّت  به   اکنون 

التجاست  فلک  عیان  که  آمده   آرام 

روضه   باصفاست چون  گلستان   بهشت 

هوش   گوش  تری  منتظر    با   است   پاسخ 

سماست  از  خداوند  مجی  از   مستبشر 

پرضیاست  نور  زین  عذرا  بتول   چشم 

رواست  بس  بخوانیش  وجود  مبدء   گر 

رجاست  تائیدشان  پرتو  قلب  اعماق   ز 

مایشاست  فّعال  جانب  ابتهال   با 

دعاست  پی  یکایک  کائنات   ذّرات 

امر   مباشرت  در  بسته   کبریاست صف 

شماست  با  خداوند  که  چون   مستظهرید 

دستهاست  فوق  خدا  دست  و  حقید   دست 

ریاست  از  و  کبر  از  فارغ  که  شود   فائز 

گرانبهاست  امر  حافظ  غیب  دست    هم 

 بجاست   او    مثل    یـــ ب    هـــــجاودان  الواح  

 چراست  بی    و     چون بی  همه    تصمیمهایتان  

کبریاست  قول  کاین  نیاید   هرگز 

تیه   عماست در  پرده  در  و  هائم   جهل 

کجاست  خود  رنجور  گیتی  پناه  و   ُپشت 
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دست زمین    ُجز  در  ُصلحست  قادر  که   حق 

الجرم هست  ببدن  متّصل  که  ی د   آن 

مزیّتی ندارد  جسم  ز  شد  قطع   گر 

 ایست   مرده  عضو      چون  بباید    او    از    پرهیز  

حال   بال ست  و  رفت  چو  بدن  از   سم ج روح 

و بدن  سالمت  عافیت  ب هر    عود 

 بد      عضو    کامروز        حد بی    سپاس    و    حمد  

روح  فیض      شبهه  بی  همی     القدس  اقدس 

صف کشیده  باال  عالم   کّروبیان 

ز   بها   شان  دیده  غرب      یا  و      شرق  اهل 

 ایزدی    توفیق   و      نهایت  یــب   تائید  

و   اقدس  ارض  روزدر  خجسته  این   در 

کرد  افول  شوقی  طلعت  آفتاب   چون 

سما  انجم  روشنی  که  ُکل   دانیم 

شما  آینه  چون  رخ  از  تابد  که   نوری 

جلیل هیئت  آن  از  آید  صادر  که   حکمی 

برگزیدگان  شما  قدر  نداشت   هرکس 

کنون و  ندانستم  وصل  قدر  که  من   چون 

خوش روزهای  آن  آیدم  بیاد  دم   هر 

صبر   و  برآید  سرم  از  رود دود  کفم   از 

ز صباحی  است  باقی  باز  من  گر   عمر 

دیر  نماند  و  برفت  که  آن  سعادت  با   ای 

اینچنین است  جهان  رسم  و  اساس   دانم 

حشم  و  دولت  و  سلطنت  پدید  او   از 

اه آیات  که  برگزیدگانش   داست ت ُجز 

است هوی  پی  نز  حرکت  در  مغز  حکم   در 

هواست  بدبوئی  و  تعّفن  مایه   ب ل 

علّ  هم  و  کدورت  باعث  بالستهم   ت 

جاست  نه  فراموشیش  قبر  درون  در   ُجز 

مبتالست  که  عضوی  بن  از  ُبرید   باید 

جداست  خدا  امر  ایادی  هیکل   از 

نماست  و  جلوه  در  ایادی  هیئت   در 

است وری  نخبه  این  از  فتح  انتظار   در 

اولیاست ساالر  و  سرور  برگزیدگان   بر 

اصفیاست   آن  در  صبح  نسیم  همچون  جمع 

فتح   و  حّق  نصر  رواست قجز  ُکجا   ریبش 

 ماست     های  چشم   سما      ستارگان  آن    بر  

 ذکاست  پرتو       از    همه      مقتبس       شبهه بی

است  "والّشمس  آسمانی  انوار  ز  والّضحی" 

اقتداست  آیاتش  وز  بهاء  جانب   از 

است  ماُمضی  ایّام  حسرت  به  یقین   فردا 

جان    ای  لحظه  هر   زخم  مرا  عمر   گزاست  ز 

غم    هجر    های  شام          وین و  تاریک   فزاست   که 

بانتهاست  رو  زندگیّم  که  خوشم   تنها 

شفاست  را  درد  کان  نخواهم  دل  سوز   جز 

عناست  و  غم  در  او  از  سمع  آنچه   نشنید 

خطاست  بشر  کار  و  کامل  خدای   امر 

اقویاست  تحلیل  و  شوکت  و  وقار  او   وز 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه   یاعل حضرت 28 به امین  متخلّص  مصباح اهلل نیام

 

او   نور  ز  مدبّران روشن  رأی   همه 

جهانیان روی  همه  او  امر  ز   شادان 

بخردی  نور  او  اّول  خلق  ز   ظاهر 

مرتفع  اصالح  رایت  اوست  نظم   از 

چاشنی و  ذوق  او  از  گرفته  صانعی   هر 

بدیع  و  دارد  روان  طبع  که  شاعری   هر 

ُدرفشان  و  گهربیز  هست  که  کاتبی   هر 

جهان  در  دور  همه  به  حق  امر   تدبیر 

 ن یزم  بر  اسالم   دوره  امر  انزال

شد  تمام  امامت  دویست  با  شصت   در 

سما  از  آمد  خدا  امر  اّول  دور   در 

شکافت  آسمان  و  شد  تمام  حق   میعاد 

زمان  صاحب  آن  مولد  عید   امروز 

زمین ظلمت  همه  نور  به  شد   تبدیل 

کار  قرار  و  رسم  همه  بود  چنین   آری 

خردبین و  است  بزرگ  خدای  سنّت   این 

آدمی  کرد  خدا  امر  پیروی   گر 

حدوثاف عالم  در  انسان  آنکه   سوس 

چون ُکنیم  کم  خطا  آنکه  هست   ُاّمید 

امین  ای  کور  نشود  ما  ُامید   چشم 
 

ز  النهاست  اولی  فکر      همه  او    شرع      تازه 

پارساست  مردان  دل  او  فیض  ز   خّرم 

غناست و  ثروت  او  بخشش  و  جود  ز   پیدا 

و   الفت  او  از  خلق  میان   اخاست ظاهر 

جانفزاست ثآ و  باروح  همه  او  دست   ار 

 انتشاست     آیاتش  پرور    روح  جام    از  

شناست همی  اوی ش  بیکرانه  بحر   در 

 "1الّسماست   من  یدبّر    "و    آیه    تفسیر  

است  مصطفی  اوالد  وز  شریف  مصحف   از 

اتقیاست  هادی  که  ماند  کتاب   باقی 

گراست آسمان  دگر  سال  هزار   اندر 

رهش   خاک  که  کسی  ثناست   ررتب آمد   از 

بپاست آسمان  و  زمی  در  سرور   جشن 

است  هدی  مشرق  از  که  جمال  آن  اشراق   ز 

اختفاست وقت  گه  و  تابش  زمان   گاهی 

ک   ک  از  و  ابتالستیف  رنُج  در  و  آگه  نه   م 

 رهاست     ها اندیشه  وز    است      ایمن  رنج    از  

است  ماجری  و  اندوه  و  کشاکش  در   پیوسته 

به   را  اتکاستما  بیحدش  رحمت  و   فضل 

ت اس ی دیده کیم این    در    دوست    پای   خاک    چون

 (1962)دارالبیضاء 

اشاره به آیه قرآنیه در سوره سجده است که میفرماید "یدبّر االمر من الّسماء الی االرض ثم یعرج اهلل فی یوٍم کان مقدار  -1

سال شریعت اسالم بوحی خاتم االنبیا و الهامات ائمه اطهار الف سنٍة مّما تعدون" مقصود آنکه در مّدت دویست و شصت  

   از آسمان بر زمین نازل شد و سپس در یک یوم که مقدار آن هزار سال است بآسمان عروج کرد.
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 سالروز شهادت حضرت اعلی 

 

 یــــاول   هـــطـ قـن  ور ــظه    از   ا ــبرپ   تـ اسـخ   ت ـامـقی

 باال    ف ـــ ال    آن    امـــ قی    از  س  ــتنکی   سرّ    شد   انـــ یـع         

 زد ـای  کرد غرس   مشیّت ارض    در که  را    درختی

 پیدا   آن  شاخ    بر    ثمر  آمد    عام الف    شش    از پس         

 آدم   دوره  از  دـــعـب   هـک   دـــآم ت ـــدرخ آن  د ـــنـرومـب

 ی ــ یسـع   و  یــوسمـ  و  ل ــــیـ لـخ  و  وحــن   دوره  دهـــبدی        

 عالم   در   غرب   و شرق  ه ب   اغصانش   گسترده  شده

 برجا   زمین  در  اصلش  و   مرفوع سما   بر   فروعش        

 رار ــــبا    ر  رو  ــــس    آن  ول ــــــرس   دور  در   تــــــافـ ی ل ــــتکام

 ی ــاعل  ت ـــعـلـط    از   رارو  ـب     دـش    و   هـدوح    ونـ همای        

 ان ـ کـام  مــعال  در  بشد    رـظاه  شجر   بر  چون   ر ــثم

 راـغب دل    از اوات ـ سم   ردـگی  می ور ـ ن س ـپ   نـای از          

 را  فایح  است صدر  چون  که کرمل  در  غبراست  دل

 أوا ــــــم ون ــــ کن  ل ـــرمـک  دل     درــان  رّب   رشــع  هــتـگرف        

 اال ــــپ  خون  انــــمـ شـچ   اـ ب  ردهـک رو   اـــــ هـب ل ـ اه ه ــمـه

 ا ــــهمت بی  ومـمظل آن  وی ـ س   ادتـشه   روز  نـ ای  در        

 آدم  بنی  مـ ظل  از ت ـ جاریس  ا ـــه دهـ دی  از  گ ــرشـس

 دا ــــــاع   باکی  بی   از   پرخونست     ذّره   رـــــــــه   دل          

 اینک   جابران   ظلم  محو   شد  آن  کز    ظلمی   چنان 

 ا ــــ ضـغـبـال یــ اول  ارـــــآث  دـــــیـ انـ وشـ پ  هــک   یـــضــغـب   انـ چن        

 دم   آن   از    آمد  ها   انـــ ج  به   آذر    آذربایجان   از

 را ــاج شد   مغرور  شیعه  دست ه   ب  شنعت   این  که        
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 م ـــه  د ا   از این غم    ُگسست  پود از هم  و  تار را جهان

 ی ـــ عظم  ت ـــنـ مح  شد   بپا  آدم بنی  دست     از  چو        

 در ـــــص    ُپرغرور   زــــمغ   و   آخوندان   نــــــــیـ رکـپ    دل

 ا ـــامض  داهیه   این  نمود بدبختی   فوج  دست ه  ب        

 بدهیبت   انــشیط  یکی    آمد  پدید  اعضا  نــای  از

 زا ـــــــاف غم   ســـیـدابلـب  ســــ یـ دلـرتپُ  و  ت ـــــ زش  و ه ـــــریـک        

 هـــــــــدانـیـ لـپ  هـاگـ ن د ـق  ت ـــــ راشـاف  شــــــلـاطـب  م ـــــزعـه  ب

 ا ــــــــجـیـ ه و   زهــــــــیـتـ اس  انــــ هـج  دـــــ داونـ خ ا ـ ب ا ـ ت  دــــــ نـک        

 زدان ـــی   ّوتـ ق ش ـیـپ  ت ــ اس   نیروئی  چه  را  هریمن 

 ا ــــقـعن  با ت  ــهس ارت ـسـ ج ارای ــ ی چه  را   یـــــ ابـ ذب        

 آدم  یــــنـ ب  از  ورانــشع بی  حال ه  ب رت ــــــسـح  ی ــزه

 سستی آرا   و  تمیز و  درک    اینه  ب رت ـــحی  زهی         

 و ـــ دخـ ب  نــــ اهریم ای   تو  رـآخ  ای برده ودی ـس  هـچ

 را  ی ـــــ انـ مـآس ح ــــیـسـم ون ـــ چ  اــــــــــپــ یــلـچ   رـب  دیــــیـ شـک        

...               ...       ...          ... 

 گیتی    این  در   برافروزد  حق   دست   که  را   چراغی

 ا ــــــفـاط ش ــــتـاخـس   دــــوانـت   آن  و  ن ــــای  واهـــــاف ا ــــ جـک        

 د ـــــــ ش  داــ اع ت ــــ دس  ل ــــــیـ تـق م ـــــ ظـاع  اهلل ابــــــب  رـــاگ

 الــــــــواوی و   آه  دــــــــرآمــب  یـــــــــــلــاع رف ــــــرف    لـــــــ اه  وز          

 ازیــــــــ جانب   و  لـــقت  از  رــــیـغـه ب   ائیـــــــنـمـ ت  را   او د ــــبُ ن  

 ی ــــــهـــاب دس ــــاق ال  ــــجم ر" ــــــــــهـن ُیظ"م    رـام  راه  هـب        

 د ــــــآم   مـــ تـخ   هـــــرچـ گ    آدم   ورــــ ک   رــــــــبــاک   اهللربذک

 ی ـــــاول  هــــطـقـن   از  دـــش   ازـ ب م ــــــ ظـاع اب ــــــب ن ـــ کـیـول        
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 ت ـــ ابـ ث  هـــلـاص   یـــــدرخت ش ــــذات  هــــتـسـ ه  از  تـ سر  ـب  

 ا ــــ جـلـم ی ــــــمـالـ ع   ردـــیـگـ ب  ش ــــونـ ایـ هم  ّل ــــظ  در  ه ــک        

 ی ـــ ابه عت ـطل س ـشم  به  ی ـــ انـ ربـق ّر ــس  د ـش   انـــیـع

 ی ــــ وتـمـ وال  االرض  یـیح    و   آمد   زـــرستخی  ان ــزم        

 آید  کس    عقل   و  فهم  هب   چون   شهادت   این رموز 

 ی ــــــلــاالع یربّ     یـــــــــالـــــعــــت    یــــــــلــاالع یربّ    یــــــــالـــــعـــت       

 او   ف ـــ وص   ارایـی    ودــ بُ    یـ ک    را   واـــنـ یـب  ن ـــــیــام

ا ـدری  این   عمق درک   کرد  د ـ توان می س ـخ ا ــ کج        

 1957آسمارا، نهم ژوئیه 

 
 

 مظلوم شیرازی

 

سرافرازی  آنکس  کرد  جانانه  دلبر   بپای 

جانبازان  سرهای  فدا  بمیدان  بنگر   بیا 

 عشق پرآشوب شررافکن     چه استادی است این

ج ُبرد  نـــبیغما  و  جــان  و  دل ــام  و   اه 

او  کمند  در  آمد  که  شیدا  عاشق  آن   خوشا 

 نه عشق امروز شد پیدا که از روز الست آتش 

 آن دلبر  چو    گویان    بلی  ویرانی       جستند وبال

عشقی  چنین  از  بپرهیز  جوئی  ایمنی  گر   اال 

روزی  آن  در سینه  فتد   امین عکس دالرایت 

 که از استاد عشق آموخت راه و رسم جانبازی 

بازی بخون خویشتن  سرفرازان چون  آن   کنند 

سرافرازی درس  دهد  جانبازی  میدان  در   که 

از   آمد  دلفریب  حسن  شیرازیچو  مظلوم   آن 

 خوشا آن دیده بینا که دید آن حسن و طنازی

تازی  خاتم  بر  سپس  اّول  آدم  بر   بزد 

نوسازی  آهنگ  نمود  دلها  خانه   برای 

سر اّول  از  باید  اینجا  اندازی  چو  دستار   و 

پردازی زنگار  هر  ز   آئینه  همچو  را  دل   که 

 1974اهواز 
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 عید مبعث طلعت اعلی 

 

ملزم این  بر  من  و  است  عید   روز 

 دلی   مراست      حاصلی  بی   ز      چون

داشت  باید  بعث  روز  در   لیک 

 کامد      ای  چاره   فکر     ُبدم     من  

امکان  عالم  قلب  از   یعنی 

آفاق  همه  در  که  مژده   داد 

روز مبارک  این  در  بشارت   این 

است  گیتی  مبدء  که  مبعث   عید 

ز   آن  ار  عام  الف   پنجاه 

طویل  زمان  آن  روز  این  در   هم 

 اهلل   خلیل  م  ـــه  و      وحـــن    و    آدم

خجست زین  کردند   یوم   ۀیاد 

خلق  رخ  بر  گشود  اعلی   رّب 

 را     عالم     خلق     داد      ای  مژده

اّول نفحه  ز  او   بگرفت 

جدید  حیات  دوم  بنفخ   تا 

نصیب   را  غرب   نبودمردم 

انجیل  در  بود  بشارات   بس 

 روان   اکــــــپ     دالن  آگه   که     چون

مبعث موعد  کردند   کشف 

ارقام  این  شرح  به   تاختندی 

ُزدای ل م  مکه  ا  غبار  دل   ز 

ماتم  همدم  و  اندوه   جفت 

خّرم  جان  و  پرفتوح  را   روح 

اکرم  اقدس  ارض  از   خبر 

ملهم ُبد  نهی  و  امر  هر  به    که 

است   اعظم  اسم  ز   علممرتفع 

غم  و  انده  غبار  دل  از   برد 

از کیف    و هم  خارج  و   کم   و    هست 

 کم    نماید     اش   لحظه     یک   نزد  

دم  یک  فرصت  به  شد   سپری 

خاتم و  عیسی  و  عمران   ابن 

اعظم  است  دیگر  ایّام  ز   چون 

قدم  جمال  ساحت  از   دری 

رمم عظام  شد  زنده  آن  از   که 

 آدم  بنی     ب  ــــــــالــق        از   روح  

م ُام  جمیع  تن  بر   بردمد 

همم فر  و  و  جهد  و  جّد  همه   با 

مُ  مختلف  باعداد   نضم کل 

همدم  باصحف   هوشمندان  

رقم  حساب  با  روز  ب ل   سال 

خنگ   کتاب  بیاض   قلم  در 
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تألیفات هزار  از   بیشتر 

ب دقیقه  متّقین  حساب   آن 

بودند  منتظر  قرن   نوزده 

 از میالد  پس  چل  و    چار    و  هشتصد

صبیح  مسیح  آن  گفتند   همه 

بگشاید  صالح  و  صلح   باب 

ُبدند  بخواب  کل  افسوس   زهی 

هدی  آفتاب  درخشید   چون 

ندید  ۀدید باز  رفته   خواب 

مسیح  قوم  شدند   متفّرق 

گوناگ  و هم  به   ن ومتمّسک 

را رحمن  عرف  شرق  در   لیک 

براه چشم  و  ُبدند  چون   منتظر 

دوست  جانب  آمدند  بکف   جان 

فرمود  بربّکم"  "الست   چون 

شاملشان  یار  فضل  چون   بود 

تُ  ایران حبّذا  در  که   ربتی 

بود  نخستین  نفخه   اثر 

گشت   چو  جهان   شد   منقلب  خارج 

کهن  نظم  بنای  و  اساس   چون 

را  دیرین  اصول  هم  بر   ریخت 

دّوم  نفخه  ز  ظاهر   گشت 

کور  این  مبّشر  اعلی   رّب 

امروز شد  جدید  کور   بعث 

عل م م  آن  شرح  به  آمد   طبع 

ملزم همه  را  بعث   موعد 

مظلم شب  آن  ختم  شود   تا 

ضم  آمد  عام  الف  بر   چونکه 

حشم  و  فّر  به  آسمان  از   آید 

و   گرگها  گیرند   غنم انس 

 م ل  ک        زــــــرم      تــــ نیاف  می       هیچکس 

هم  معیّن  موعد  آن   اندر 

اصم     چشم گشت  گوش  و  تار   شد 

مبرم  وعده  ز  کل   منصرف 

ُمبهم  وعده  به   متشبّث 

ش   صاحبان  کردند   م م  درک 

محرم  حق  بارگاه  در   همه 

عجم  دیار  از  زبده   مردمی 

نعم  جواب  در  گفتند   همه 

مقدم آن  در  کل  سپردند   جان 

زان   مرشوش   دممطّهر  شده 

عالم  در  فتنه  بیفتاد   گر 

فم  مقّدس  زان  حرف   اّولین 

هرم   ز  ُبدی  مندرس  و  رف   خ 

معظم بپا  کند  بنائی   تا 

عالج   ابهی  سقم ک نظم   ّل 

افخم اکرم  روز  این  در   ُبد 

اقدم روزها  ز  شد  سبب   زین 
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است  یگانگی  سراپرده   چون 

خیمه   زمین پایه  سطح   گشت 

کهن  روزگار  رفت  عدم   به 

امروز  است  بهجت  و  شادی   روز 

امروز نشاط  از  کوبیم   پای 

 شناخت       وقت       قدر         که  آنکس  خوش  ای

اوست     آن    خنک از  شادکام  که   دل 

او  از  نخواست  خدا  رضای   جز 

ابیات این  از  سلّمی   ساختم 

دوست  محبت  از  چو  گردم   شاد 

ُدنیّ  ز  چون  و  بگذرم   عقبی ی 

امین خام  آرزوی   د  ُبو   این 

اکمل   و  خی    اعظم   م جمیع 

 خم      بر      خم     مان ـــآس      اش  قبّه

عدم  ز  عالمی  آمد   بوجود 

 بم    و      زیرُ     های  نغمه  بود    خوش  

ب  سرور  از  یازیم   همه  دست 

ُغمم  تیره  غمام  از   وارهید 

فتن از  دژم   ۀنشد   زمانه 

قسم م  از  راضی  و  شادان   زیست 

ب سلّم باال  ه  تا  این  از   روم 

غم   جمیع  از   هم   و    وارهم 

و   قرب  به  مرا  آرد   م ی  عشق 

ا   د  ُبو  او  حالم  بر   علملیک 
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 بهاءالّدین محمد عبدی متخلّص به عبدی 

 

 کعبۀ اهل بها 

تو  غالمان  خیل  از  من  خوبان،  شه   ای 

خاکسار  و  ملتمس  دور  راه  از   آمده 

قرین  شد  طلب  فیض  از  که  را  خدا   شکر 

آسان   نه  دلدادگان صبر  خاطر   برد 

آورد  نیاز  روی  آستان  این  بر  که   هر 

 یوسف مصری که بود ُشهره به ُحسن و جمال 

داشت  چو  ُنبّوت  خال  تو   
ّ
ُربوبی  چهر 

فکند  محشر  صف  در  شوق  ز  قیامت   شور 

آورد  گالب  بوی  ُصبحدم  نفس   هر 

گشت  فروزنده  مهر  سحر  تا  شب  همه   شب 

معجزه ُچون  که  حیرت  به  ربود   شیخ   آسا 

عیان  ببیند  که  تا  کجاست  مسکین   حاسد 

تشنه  آمده خضر  همچو  مرده  ام  و   جان   لب 

تحف همین  عبدی  بس   ۀهستی  و   جانست 

تو  مهمان  آمده  غریب  شهر  به   خسته 

تو  ایوان  ُتربت  بر  بوسه  زنم  که   تا 

تو  دامان  گوشۀ  و  من  نیاز   دست 

تو  هجران  زآتش  من  جان  و  دل   سوخت 

ر م  خو  هست  کجا  بی   ان  تو نصیب  از  ک 

تو  حیران  و  واله  گشت  و  دید  ترا   ُحسن 

تو  رحمان  طلعت  از  رازی  عیان   کرد 

تو  خرامان  سرو  چون  رعنای   قامت 

تو  شهیدان  خاک  سر  از  گذرد   چون 

تو  شبستان  شمع  را  چهریق   ظلمت 

تو  عرفان  گوهر  عارفان  کف  ز   دل 

تو  تابان  نیّر  از  روشن  جهان   گشته 

تو  حیوان  چشمۀ  از  زنده  شوم  که   تا 

ت تو گر  قربان  به  باد  کنی  قبولش   و 
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 بمناسبت تخریب بیت مبارک در شیراز 

 "سرّ فدا" 

 

دگر  ضوضای  و  آشوب  پی   در 

شد  پروانه  آفت  آتش   باز 

هم  باز  ما  خانه  ویران   گشت 

اعلی   سبحانی  بیت   بود   گرچه 

نیست  مقصود  ل  گ  و  سنگ  آن  از   لیک 

 )ع(یــعل  نـــ ب  نــ حسی   اک  ـــــــــپ   د  ــمشه

باختند  جان  او  یاران  هم   باز 

در   که  کعبه  همین   بطحاستییا 

خراب  شد  دشمن  قهر  از   بارها 

نبود  غم  غبار  را  زائر   لیک 

داشت   سنگ برپای  میتوان  را  ل  گ   و 

ا در  این حال  از  بعد  دیگر   عصار 

را مظلوم  شه  آن   میشناسد 

داورست خود  ملل  تاریخ   گرچه 

ُرسل  ُسلطان  افالک   شاهد 

فدا  و  کرد  آرزو  ف دیُت(   )ق د 

کرد جانانه  هدیه  جان  او   گرچه 

او   خودلیک  عرش  مقام  در   را 

کاشانه او    هستــــی   از    ای  چونکه  

رفت  بیداد  زمان  جور  از   بسکه 

خوش       حــــال، ُرُسـل   شـــــد   سلطان     کـــام  

دگر   غوغای  باز،  شد   ناگهان 

شد  ویرانه  بها  اهل   خانه 

هم  شیراز  کعبۀ  اعلی   بیت 

بود  ربّانی  اسرار   مهبط 

نیست  معبود  ساحت  آجر  و   خشت 

ولی  شد  یکسان  خاک  با   بارها 

ساختند  برایش  بهتر   مرقدی 

غوغاستی  آن  گرد  حج   موسم 

کباب  آن  فراق  در  دلها   گشت 

نبود  ماتم  را  کعبه   خاکسار 

 داشت   برجای    آن    از      بهتر    ای  خانه

 العالمین  رّب      ابـــاحب     مــه      باز

را معلوم  نقطه  جوید   باز 

دیگرست   در    لیک رمزی  نکته   این 

ُکلّ آن   موعود  طلعت   بشیر 

رضا  ملک  در  ب(  السَّ ر ضیُت   )و  

کرد  افسانه  را  عشق  شهادت   در 

)بکلّی    سبیلک(  )فی نشد   را   لک( 

خانه آستـــــان   و    بــــود     ای  مانده   

رفت  باد  بر  هم  خانه  آن   عاقبت 

شد  آرام  خدا  عرش   نقطۀ 
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 ه ـــــاسـمـر از حـــــباالت

 

عشق  شهید  همای  و  سرخ  سینه  طیر   ای 

 رود   نمی      هرگز        و        دل      از      نرفته    اّما

شیعیان  ظلم  از  تو  پاک  خون  ریخت   گر 

 جان   گوش  به  رساندی   که بشارتی    بانگ 

 

شهادتت ای   از  بعد  که  سربلند   روح  

دوست  عشق  ز  دشمن  کف  در  که  ترا   نازم 

نداشت  آرامشی  تو  عرش  سال   پنجاه 

 نداشت      خواهشی   جان     گوهر     نثار       از    غیر

 

خصم که  حیرتم  تو   زبون،   در  قتل   بهر 

قضا   باد،  ریخت  که  نفوس روزی  سر   بر 

چه از  بسیج  را  ،کردی  سپاه  و   قشون 

 را      سیاه    خاک        حادثه،      وقوع     از      دـبع

 

نمود  حرم  بام  کبوتر  بر   شلّیک 

 بود   انیس      راز     قبله    که    ای  سینه  آن  

گرفت  هدف  اولی  نقطه  قلب  که   تیری 

 گرفت   صف به    تیر از جفای خلق زمان صف

 

داشت  شرم  که  نخست  بار  گلوله،   باری 

ثانوی  تقدیر  به  شرحه،  نمود   لیکن 

کند  خدا  عرض  سینه  قصد  آنکه   از 

 کند       حیا       زمانه      خلق      آنکه      شاید      تا

 

دیگری قرن  از  پس  و  نکرد  حیا   اّما 

 ت خویش دس   به  جهالت  کلنگ  با   که  غافل

کرد  ثواب  بهر  تو  کوی  خاک  به   یورش 

 کرد   خراب     را     خود     خانه   و     ملک       بنیان

 

شاه و  شیخ  فرمان  موجب  به  شد   سرکوب 

عقل  غرور  سمند  و  بود  عشق   شبدیز 

شد  ازدحام  چون  تو  معجزات  ز   هرجا 

 شد     رام    تو  پیش    به    که      سرکشی  اسب    آن  

 

ترا   شیعه،  خلق  آمدی نشناخت   گرچه 

زمان این  در  را  معجز حق  است  بس   لیکن 

ظاهره عالمات  و  معجزات   همراه 

 طاهره و  قّدوس  و  ت  ـحج و   ســانی  عشق
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یکدگر  ترس  از  تو،  ذّم  و  کنند   کتمان 

شجاع  و  آزاده  تو  منادیان   اّما 

 اند  کرسی  و    محراب    و      منبر  پای    قومی که  

 اند  یــ طبرس    خ  ـــیـش       هـــــعـلـق       رانـشهپ    چون  

 

 ای  کرده    چه  دین   بی  مفتی      رغم  به    برگو  

چه  حکم      علیه  بر    یا    ای   گفته    شریعت، 

 تو دشمن است  با پدرش چون   هنوز نسانیکا 

کشتن است     و     زندان    محکمه،   جزای    را   کان

 

شب  چراغ  )ماکو(  ظلمت  بجای   اکنون 

سحرگهان  طالیی،  آفتاب  که   آنجا 

تست  مقام  صحن  و  گنبد  نور  ز   روشن 

 تست     بام        ز       درخشان     سپهر   این     قندیل  

 

 چشم   آب    ز      بسرایم  ای    حماسه  گفتم  

آسمان  طومار  به  و  زمین  در  تو   لیکن 

همی  شود  تابان  ستاره  زمین،  در   تا 

عالمی  تاریخ  به  حماسه،  از   باالتر 
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 قسمتی از مناجات 

 

 نداشت  سر  در یعاشق   شوق و شور  دل  در آنکه

 نداشت   رــساغ در رهــبه  یـتـ مس و قـــشـ ع  رابـش از             

 ود ــ بـن   انــــیروـهـم  یاــ پ  در   اـــم  کــاش  روغــف  رـــگ

 نداشت   رـب نـــــیـ مـیـ س ابــــــتـهـم در  وهــلـج  اــــیدر  وجـم            

 ق عش    زارـگل  خاکدان،  شد ینم   گر  محبّت   از

 نداشت   رــلوفین   وشــآغ  در  تــ دس  لگُ   هــشاخ             

 اه ــــیــ س  خاک دل    از  دانـــیـهـ ش  رنگــگل  ونـخ

 نداشت    رــاحم  ۀـالل  نـــ گلش  د،ــــ یـجوش  ینم  رــــگ            

 اع ــ طـقـان  و  خلوص کز   را  یا دلداده   آن  نازم

 نداشت  گری د  دل به یسودائ   دوست الـوص جز             

 ان ــ ج  انیپا    تا  و   گفت   شهادت  کیلب   آنکه

 برنداشت   یــلـاع وبــــبـ حـم نـدام  از دل  و تـدس             
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 زائران کعبۀ شیراز 

 

ده آواز  را  باده  اهل  و  برخیز   ساقیا 

عشق  شورانگیز  مختوم  صافی  رحیق   از 

بی شاهباز   ای   مرا   مسکین    نیاز   جان  

رسی  آباده  خاک  بر  چون  ُخلد  نسیم   ای 

گالب  ابریق  ز  را  قمصر  احباب   هدیه 

آستان  مالئک  آن  طواف  در  مسیحا   چون 

 ساز کن   خوش      ای نغمه   یا   طبع روان   از عبدی  

پیمانه کرم   ده   از   راز   محرمان   بر    ای  

ده  باز  شاهد  رند  این،  بر  لبریز   ساغری 

ده  پرواز  بقا  ملک  در  و  بگشای  پر  و   بال 

بوسه با   را   عّشاق   ده   تربت   اعزاز    ای 

ده  شیراز  کعبه  زائران  جمیع   بر 

ده  اعجاز  وعده  را  ملتمس   خاکسار 

قلم   کن  یاران   سخن    بر  دست  یا    پرداز  

 

 

 قسمتی از یک غزل 

 

را   بنازم یکتا  ملیک  شمس   آیت 

آویخت گردنش  به  اعضا  همه  از   سالسل 

آرد  شور  و  وجد  به  عّکا  روضۀ   نسیم 

 بردند  به عرش نقطه مالئک به دوش خود  

عالم اقدس   را   جمال   ابهی    فروز  

را عنبرآسا  زلف   آن  حلقه  دید   چو 

را  اعلی  مقام  حریم   کبوتران 

را  شیدا  انیس  شهادت  بامداد   به 
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 )شهریاری( زارـه گلـبهی

 

 بعثت حضرت اعلی و میالد حضرت عبدالبهاء

 

نگار  وصل  مژده  آورد  صبا   پیک 

بهاء  بشیر  اوست  خدا  سفیر   اوست 

نگر  شبستان  شمع  نگر  بستان   رونق 

شد   جهان  دور  پدید  شد  حق   جدید مظهر 

دمید  امکان  به  روح  رسید  جمادی   پنج 

 شده به یک شب    ببین جمع قمر را     و    شمس

 شب بپا    این  گشته در     مظی جشنی ع    چه   وه که

او از  آفاق  شد  زنده  حق  موعود   آمده 

نگر  اعلی  طلعت  نگر  اولی   نقطه 

ستود  را  او  حضرت  گشود  را  بهاء   باب 

آمده بهاء  باب  آمده  لقا   یوم 

به   عبدالبهاء جلوه  مقدم  داد   "گلزار" 

آشکار  خدا  سّر  دگر  عالم  در   گشته 

 کردگار     هـــــگ  لوهج  ر  ـــنگ    یــ اعل    طلعت

تار  شام  دگر  رفته  دمید  سعادت   صبح 

نهار  و  لیل  به  جمله  بگو  ثنایش  و   حمد 

قرار  دلها  ز  برده  او  دآلرای   روی 

دادیار  آن  بعثت  عبدالبهاء   مقدم 

آ شوق  و  و  وشادی  نغمه  هزار رد   بانگ 

 دف و چنگ و تار   عود وها   برد از سینه   غم

شرار  یاران  دل  بر  زند  عشقش   شعله 

افتخار  همه  بهر  درگهش   بندگی 

پروردگار  قدرت  بین  میالد  و   بعثت 

 اقتدار   با  ه  ــــــش  آن      بنده    جهان  خلق  
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 ی پنجم جماد شب

 ی اعل رّب   حضرت امر اظهار 

 

 د ش   یشاد  و   جشن     زمان   شد   یجماد  پنج   شب

د ـــ ش   یداد    و    زانــیم    ا ــــبپ   دــــ ش   ینهاد  کوین     کنون         

 ی رــبش  ایف  یــطوب  ایف  ،یرــبش  ایف  یــطوب  ایف
 

 د ــــــش   اـــــــــیاح  مرده  جهان    دــــــش   یاعل  رّب   ظهور

 د ـــ ش    غوغا  و      پرشور    جهان     د، ــــش    پار ب    مهر    بساط        

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 ی ــــــ ابه  حضرت  رــــــیبش    یـــــاعل  طلعت   شد   انـــیع

 ا ـــــــکتی    داور    رــــــام   به     اءـــــــ یاح   مردگان    د ــــــینما       

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 ی زیانگ دل صبـــــح ان ـــچن یزیخ  طرب  امــ شـــــــ عجب

 ی زیر   رهش    در     جان    و  سر      یزیخ  بپا      باشد    سزا       

 ری ــی فیا بشــفیا طوبری، ــی فیا بشــفیا طوب
 

 ی ـــــــاعل  حضرت  دـــ ش   انــــ یع   یــــــاول  نقطه   ورــــــظه

 ا ـــــــم  رـــب  و  جمله  ارانــیه ب   اـــــیدن    همه   رـــب  مبارک      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 د ــــــآم  رـینص    و  ارـــی   همان  دــــــآم ر ـیمن   درـــــب   همان

 د ـــــآم   رـیاث    افالک    ز    دـــــآم   رـیشه    شاه    همان      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
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   مـــــــاعظ   یمنج   و    ریظه   افخم    یدــــمه   امدیب

 وم ــــــــاق   هــــــشاهنش   انـــــهم    رمـــــــــاک   مــــــقائ   دـــــــامی ب      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 ا ی دن   در   ادـــــ بنه   دمـــــ ق  یــــــابه  مــــاعظ  نــــــ غص   چو

 ا ی اح     شده     یتی گ     همه      او     جمال      دی خورش    ز       

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 شــــد  س مقدّ  یشام  عجب شد  مبعث و الدــیم شب

 د ـــش  پس  داــــــــخ  اتــیا ــعن  دــــشس  اطل  و  اــــــبی د    چنان       

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 گلشن   چون دهیگرد   جهان  روشن شب کوین  نی ا در

 ن ــ میاهر     شرّ     از  جهان      منیا     شود یم    پس    نی کز       

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــفیا بشی ــفیا طوب
 

 ی ــــــابه  سدره  کسوی   ز   یــــاعل  حضرت   کسوی  به

 ا ـپرغوغ  چه  رانیا شده    همتا یب   نـــــ غص   ونی هما      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 د ــــآم    اـــــسخ    شهنشاه    دــــآم    عبدالبهاء     نی بب

 د ــــــآم    اـــــــــم     بخش  یتسلّ      دــــــآم     اـــــــــباوف      ریظه      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب
 

 ن یب  زدانی  فضل از  همه   ن یب شادان  " زارــ"گل  کنون

 ن یب  مان یا   فرّ  و   شکوه   نیب    آن  ی گه و    ن ی ا  یگه      

 ری ــی فیا بشــری، فیا طوبــی فیا بشــفیا طوب

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی  شعرای  اشعار از ای مجموعه  یاعل  حضرت         44 بهیّه  ای متخلّص به بهیّه صفائی آباده

 

 ای متخلّص به بهیّه  بهیّه صفائی آباده

 

 غزل 

آمد  آشکار  حق  بشارت  دوستان   ای 

عالم  میان  ماهی  رخ  از  پرده   افکند 

کامرانی  هنگام  شادمانی  وقت   شد 

ا   علی  شد  ا  گه  بهی  شد  گه   بهی علی 

تغنّ ای   موسم  شد  معنی   ی بلبالن 

 شکفته است  تان وحدت اکنون گلیدر گلس  

عیسی  هزار  ساجد  قدسش  آستان   در 

 خالیق   ای  باشید  غفلت  خواب  به  کی  تا

بهیّ  دل  صدق  با  ابهی  آستان   ه در 

آمد وقار  صد  با  الهی  طلعت   آن 

آمد  شرمسار  مه  منیرش  وجهۀ   کز 

با معانی  مطرب  آمد     کان  تار  و   چنگ 

ز آمد  بنده    خود      توحید  مصر       گاهی   وار 

آمد  بهار  فصل  آشکارا  گشت   گل 

آمد   مشکبار  کل  عالم  دو  نکهتش   کز 

آمد  هزار  موسی  انسش  بارگاه   در 

آمد  پروردگار  گشائید  خود   چشمان 

آمد   جان نثار  بهر  کف  بر  گرفته   را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 پرویز جعفری    45 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه   یاعل حضرت

 

 پرویز جعفری 

 

 حضرت اعلی 

 شب و شیراز، 

 نواز :   همه چیز و همه جا روح

 و نسیم خنکی، 

 به اطاقی و به جمعی، 

 پر پر پروانه به گرد شمعی 

 و حضور جبرئیل و جبروت،  

 و... سکوت! 

 ی شب، چه سکوت ملکوتی؟ در آن پهنه

 بر دل خاک، بر لب چاه،  به جز افتادن نارنج و ترنج،

 و چه نجوای قشنگی؟،  

 ی ماه،  در ورای رخشش هاله

 شدند که سراپا همگی گوش   و شنیدم... 

رف آن ترکش توفنده  ی رّب اعلی  ط 

 و هم او بود ندا زد ز فراسوی خدا

 ایّها الناس: ُبشری: ُبشری: 

 آندم آورد غالم حبشی سینی چای، 

 و تفّضل بنوشید 

 : )شرابا و طهورا( 

 کامتان خوش، و طوبی: طوبی: 

 گشتند  بیخود از خود  شان مست شدند، جمله

 ایزدشان ی  شان، فره شان، خنده گریه



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار  از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            46 پرویز جعفری 

 

 سوی سماء  رفت تا آن

 ی عرش اعلی  ثبت شد در گنبد و گل دسته

 سکوت  اوتار 00  به   انداخت  ولوله  شان ی مرضیه شیوه

 بود به بام ملکوت؟   چه فریبنده و زیبنده شبی

 بدرخشید، بیکباره جهید   و ستاره...

 تا فلق در دم صبحش بدمید 

 غوش کشید   و بهنگام شفق... 

 شهابش به فلک قوس زد و هاله کشید برقی از طوق 

 و شرارش ز افق تا بافق خوشه زد و شاخه دواند 

 و رفت و رفت تا رفرف طور،

 نور.   ی معبد  آن چلچه مستقبله کردند ب  قدسیان چاوشی

 ی سر درگه  دل  پیچید در آن قبه  عشق... 

 ی قوس کرمل  و نشستی زده پرهیمنه بر گرده

 و هان: پادشهان: 

 است، بفرودید ز ارگوقت وقت 

 سر بسائید، سینه مالید بر آن اطهر خاک.  

 ی پادشهی را بدرید چاک به چاک  رقعه

 و پاپوش بدر آورده. 

 بخیزید زمین. 

 تا... به پابوس رسید. 

 که این معبد صلح است. 

 نه کاخ است اینجا 

 ی روح است،  و این کلبه

     و ناسوت نمیگیرد جا.



 
 
 
 
 
 

   

 پرویز روحانی   47 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 یــز روحانــپروی

 

 افق ظهور 

است  زیباترین  سحر  وقت   افق 

دور  خاور  اندر  الله   هزاران 

ارغوانی  شراب  سرخ  یا   و 

را  عاقالن  شیدا  و  مجنون   کند 

خون  از  پر  دریائی  چو  باشد   گهی 

 انگیز    دل  سرخ      این    که  گوید      یکی

یار  رخ  رنگ  از  که  گوید   یکی 

گلها  گلبرگ  از  پر  دیبائی   چو 

است یکی   عاشقان  خون  که   گوید 

 افروز   دل  د  ــــــ خورشی    ورــــن    نــــزّری    چو

دلدار  رخسار  سرخی  گوئی   تو 

جاوید  مهر  درخشد  چندی  از   پس 

است   الله  دنیا    صبح    طلوع    گون 

است  همچنین  معنی  صبح   پگاه 

سربداران  و  عاشقان  خون   ز 

احباب   سودای  آتش  از  یا   و 

 است حجاب       در  معنی  شمس    جمال

باب   و  نقطه  و  ذکر  و  ثاء   حجاب 

شیراز     ولی و  است   الله    طهران   زار 

باب  دلدادۀ  عاشق   هزاران 

 ور ـــــــط    آتش    های  شعله  از      ا ــــــــی  و  

است  آتشین  دلدار  سرخ  لعل   چو 

طور  آتش  آبی  دشت  بر   زند 

آسمانی  حریر  شوید   فرو 

را  صاحبدالن  دل  آرد   برقص 

و   سرخ  لیلی  روی  چون   گلگون گهی 

تبریز  شاه  قلب  داغ  از   بود 

نار  شعلۀ  رنگ  به  باشد   افق 

مینا  جام  اندر  سرخ   شراب 

یکدست  پهنه  این  شود  رنگین   کزو 

 روز    خرُ     بر    زّرین    ردــگ    شد  بپا 

یار  گونۀ  زرد  به   بیامیزد 

خورشید  انوار  از  پر  گردد   جهان 

است  خون  دریای  سحر  وقت   افق 

است  آتشین  مشرق  آفاق   ازو 

خاور    زاران   الله  روی      چو      شود  

سیماب  دشت  آتش  دریای   شود 

 اندر سوز و تاب است   که عالم جمله

جهانتاب  خورشید  روی   بپوشد 

است  بهار  خّرم  جهان   گلستان 

خوناب  رنگ  خاور  دشت  بر   زند 

نور  در  غرقه  را  جم  ملک   ببینی 



 
 
 
 
 
 

 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت             48  پرویز روحانی 

 

 

 ها   دل     خون     از       شده      رنگین      افق

 افروز  دل      صبح      آن    در        شد می      اگر

لوالک  سلطان  آن  ماه  مهر   ز 

 خورشید   وار  ــــان  از    شد   می   م  ــــــروان

 ها   گل     آب     باشد   سرخ     شراب  

پیروز  شاه  عشق  به   برافروزم 

 پاک     گلشن     شد   می  افسرده    دل  

جاوید  نقش  گلگون  تصویر  آن   بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 جعفر بختیاری متخلّص به خازن   49 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 جعفر بختیاری متخلّص به خازن 

 

 دور ه که شد شمس حقیقت ظاهر ر  ه  هم به

ولی اسماست  کلّیۀ  مظهر  او   گرچه 

 ام   اهلل  کلیمکرد       ندا     و  طور    از      آمد

 اهلل  ابن   منم  و  روح   منم  که    عیسی    گفت 

کلّ  خاتم  منم  که  محّمد  گفت  چنین   هم 

فرمود   نقطۀ    منم    العصر    صاحب  اولی 

 است     لقاءاهلل    یوم  ندا      کرد  سپس      زآن

 گشت ندایش بکر است    دور عیان  ره  به  پس

باشد  فاخر  خلعت  یکی  همچو  ندا   این 

صادر  اسما  مصدر  از  شد  اسم  یکی   با 

 ر دوره باسمی حاضره  گشته مخصوص به

نادر  و  جدید  دوره  آن  در  بود  ندا   این 

ب ظاهره  کس  آنشه  از  پیش  نشد  اسم   این 

ن   که  وجودی  ناظرُب با  منتظرینش   د 

بگو   بود  کرا  اسم  چنین  خاطر این   در 

ن   اسم  باین  قادر بُ کس  وی  از  پیشتر   د 

 سایر     امکان    عالم    جسد    در  سان    روح

باشد  مظاهر  مخصوص  و  عاّمه  از   غائب 

آمد  ابشرواُ  نمایان  موعود   مهدی 

بشر  و  جّن  پادشه  جزا  روز   مالک 

دعیّ  ب  مظهر  آن  بیان  هآمد   اباسیف 

سیّد   آن  مطلع آمد  مّکی   بطحائی 

رسید  شیراز  شاهد  آن  که  مژده   عاشقان 

منتظرش سنه  الف  جهان  میبود   آنکه 

 بخاک قدمش گشت نثار    جانها که   ای چه

منتظری کرا  تو  بصداقت  بگوئی   گر 

 قدم     عرش    از    میزند  ندا      العصر  صاحب 

ع    ا علموا   آمد ل  با  تبیان  و  ُحّجت   م 

آمد قرآن  کاشف  یقین  اهل   هادی 

 آمد  برهان    قاطع    اش    بالغه  حّجت  

آمد درخشان  مهر  از  خوبتر  رخی   با 

آمد  کنعان  یوسف  آن  که  مژده   عارفان 

 آمد      ادیان      ناسخ     اش   باقیه   جلوۀ  

آمد غلطان  معرکه  درین  که  سرها  چه   ای 

آمد  کیهان  ناجی  میدهمت   آگهی 

ای تو  تلقین  ا    بهر  سمع  ا  که   فهم مرده 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            50  جعفر بختیاری متخلّص به خازن 

 

قرآن خوانی که  بهر چند  است  این   عجب 

نافهمیدن  و  خواندن  آموختۀ  تو   چون 

که   نُب گر  آن مقصود  فهمیدن  و  خواندن   د 

پیرویش   آن نکند  عمدًا  و  میفهمد   که 

دستاری  ای شکن  و  پیچ  به  مشغول   که 

 اآلخر    یوم  و      قائم    منتظر  نیستی  

آید  دیگر  قائم  صد  دو  که  گر  ازین   بعد 

همه  خلقند  راحت  صدد  در   عقال 

محبوب  نشناسد  عمدًا  و  میداند   آنکه 

 نادانی   شودت      تر  فزون    پیش    از    بیش

انسانی  ورا  درک  نکند  گمانت   به 

فرمانی  چنین  آورد  چه  ز  پیمبر   پس 

نفسانی ه  ب وسوسۀ  مگر  نیست   خدا 

دستانی   ای و  شعبده  ساختن  در   که 

 فانی   سرای      بهر  از    العجل    این    هست

میکُ  را  بتوانی همه  اگر  البتّه   شی 

ننشانی  را  افروخته  شعلۀ  چرا   تو 

 (1)قلوب    و    علی سمع    اهلل ختم    الحق قوله

رمز  سورةال
ظهور   (2) دو  ما  بر  ساخته   عیان 

 شدند   مدهوش  همه  نخستین  صور  از  چه  پس

ش  جلوه بجهان  شد  طلعع گر   رّب   تشعۀ 

ُمندک  جمالش  خورشید  ز  اجسام   کوه 

گرفت آفاق  همه  کتابش  و  احکام   شمس 

 ل ـــاسرائی  بنی    ورـــــــمشه    ورۀـــس  در    از  ــــــب

الکّرت لکم  رّددنا  ثّم   را  ( 4)بنگر 

ظهور  اخبار  ز  آکنده  شده  قرآن   ثلث 

کنند  تحقیق  چو  انصاف  در  از   اندکی 

مکرّ  آیه  در  صور چونکه  نفخۀ  آن  شده   ر 

قبور اهل  همۀ  شد  دوم  صور  از   زنده 

اشرقت و  دگر  بار  علم   بنور  (3)االرض  زد 

طور  شعلۀ  دگر  بار  بجهان  شد   مشتعل 

نشور و  منشور  ز  اوهام  ظلمت  شد   رفع 

منظور  ظهورش  دو  باشد  و  فرموده   ذکر 

غفور  خداوند  امر  عیان  تو  بر  شود   تا 

مستور  رموز  امر  قلم  کرده   کشف 

کنند    تصدیق        همه    را      بها        امر   بخدا  
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 جعفر بختیاری متخلّص به خازن   51 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ( 1)ازین ماک ظهور  داده     آنچه زردشت خبر

آئین ز  و  اعراب  کوشش  از   گرشان  اّول 

و چنگیز  فتنۀ  بیک  مغول   یک  آشوب   ز 

که   اعلی  حضرت  بومیست خبر   اشیدر 

کیان  نسل  بود  که  ابها  طلعت  سپس   زآن 

شدن  دساتیر  لخت  او  نامۀ  آن  از   بعد 

 آغاز     زا  ورا      تاریخ    کردن  بیان    هم

ما  پریشانی  خداوند  ببخشید   پس 

باز  شده  یزدان  بخشش  در   چو  برادر   ای 

خشور  و  پیشین  ز  پایه  بدین  نفرموده   کس 

نشور  آشوب  ز  و  دین  آشفتگی  ز   پس 

س   منشور   ( 2)بکهم  در  عرب  آئین   گشتن 

بیداد به  کشت    پس  جمهور ــشدن  بحکم   ه 

منظور  نماید  روم  بسوی  را   رفتنش 

دور  نه  نزدیک  به  عیانست  امروز   همه 

)اهور(  خداوند  داده  نشان  امروز   بهر 

غرور  و  کبر  ره  ز  نفرپبد  گر   اهرمن 

بتاز  اسپه  چهار  دلدار  دیدن  پی   از 

 

 چه گفت   زردشت   حضرت   بنگر   اینک    موبد

هزار  تا سه  از من گذرد سال همه   که پس 

ُوخشوران  تن  سه  بیایند  سه  هزاران   در 

نام  اشیدرما  راست  دومین  اشیدر   یک 

ایران سزان   از  شود  تازه  بهی  کیش   پس 

مهین  سیوشانس  پاک  دادگر  آن   آید 

پاک   تو      پاکان  دوده    از      آمد  گهر   این 

تپت گیر   (3)هان  پوزش  ره  و  بیزدان   جوی 

گوش  بگشا  مپو  آز  ره  خردمند   ای 

بسفت  اسرار  گوهر  همی  که  آندم   اندر 

نهفت   وُ بشنو   راز  من  ز  نگهدار   نیک 

گرفت  اندرز  ره  کو  کسی  است   رستگار 

گفت  بومی  ورا  که  اشیدر  نیز   سیّمی 

 آن روز بیزدان شد جفت   خوشا آنکه در   ای

نخفت از   روز  آن  در  که  هر  پاک شود   گنه 

بمفت  مفروش  و  نگهدارش  خریدار   ای 

شنفت  پاک  سخن  آنکش  بود   پارساتر 

روش ــــبدانی که جهان ُپر شده از بانگ س  تا

 

ماک ظهور اشاره به مشکالت و وقایع عظیمه آینده و خوف قیامت است که در کتاب زند و اوستا  -1

بک یعنی  -2  )ناشر( پیشگوئی شده است.  پالودن )دهخدا(ریختن، گداختن چیزی را پس از ریختن، س 

ه  قراری و گرمی و حرارت از لغات اوستائی است که مشتقات آن ب تپ به معنی اضطراب و بی -3

.صورتهای مختلف بکار رفته )دهخدا(
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سروش  بانک  شود  پراکنده  روز  آن   اندر 

کین  ز  بکشتند  چو  را  خود  شه  ایران   اهل 

روم  اندر  ببرد  را  او  مر   خداوند   پس 

 سرشت   شهی پاک    است و هنرمند و      نیکبخت

 آید       رانــبای      سرانجام      زــنی      اش  نامه

 نژاد   فرخنده  ی  ــ ایران  رو  ــخس    آن    آمد

   بآهنگ    چنگ    و      دف  با  
ّ
 االبهی   بهی

 خورشید   جام بکف چون   یکی      رخشندهداشت  

شدم  سرمست  و  نوشیدم  و  بگرفتم  که   تا 

بگوش  دادار  نعره  نهم  چرخ  از   آید 

روپوش در  نهان  اقبال  اختر   میشود 

 اصل است و بود جوهر هوش  ایرانی   چه  گر

و   فرنوشرهنماینده  و  هوش  ز   فرزانه 

ل   کند  دساتیر  تا  نیوش پرا  وخت   ند 

 روم بایران رسدش بانگ و خروش   از   دم  هر

 فروش   باده  مغبچۀ    سحر    هنگام      دوش

بنوش و  بستان  که  گفت  مرا  مهر  ره   از 

شدم  از  دست  من      بناگاه    به پا خواست  او  

 

 

..... 

 

زل ـــــغــ

نوبهار  فصل  در  یار  بجلوه   آمد 

بساط  آن  بپیچید  نشاط  موسم   شد 

 د ــــــش    جدید  عالم    د  ــــــش    الوعید  وم ــــی

فا ارض  ز  ظاهر  وفا  نقطۀ   شد 

ن   در  چند  تا  انتظار  در  کی   م ق  تا 

لم  و  ال  ز  خوان  کم  انبساط   هنگام 

اصم  بود  کو  آن  شد  بعید  حق   از 

ــــم سل   ا ــبـــح   صل   اــ ب  اــــــصف   ا و  بــ  دق  ــــ ص   اــب
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 فدا  یروح یاول ۀنقط حضرت بعثت د ی ع  تی تهن  در

 

شه چو  شد  زمین  روی  که  طاوس پکنون   ر 

 آمد     بدور   جم      بین    جهان    جام  اره  ــدوب

 که خورد شتافت   جرعه هر   یک  آن شراب که  از

مطــ بس مهــــاز   ســــرب   روحانـــــوش   ی ـــ رور  

 ـــرب    روزــام      هــــــک      ادهـــب    ار  ـبی
ّ
 ی ـــ االعل  ی

دویست  و  هزار  از  پس  ملکوتی  کشور   ز 

او  در  بر  پاک  ارواح  شیفته   شدند 

پاسخ  شکر  ُبت  ای  هان  فّرخ  عید   به 

نثار   سر  جان  سزد  دوست   کنیم براه 

باد خروس   ۀبیار  چشم  بسان   گلگون 

تهمت ببـــ ببارگاه   کیکاوس   زم  ــــن 

 گاه عروس   حجله  و    داماد    چو      قتلگاه  به  

 ( 2)و قالوس  (1) شیشم  چنگ بآهنگ    به بانگ  

کوس  اناالحق  از  کوفت  فرو  چرخ   ببام 

جلوس  نمود  جان  شهنشاه  ُملک  تخت   به 

نفوس  رّب  جمیل  جمال  کرد  جلوه   چو 

و تار  نمترنّ   بگیر  افسوس ــــ م  مخور   ا 

ناموس   و      جاللت  و      نام    و        عّزت  جای    چه  

 

 

 یاول ۀنقط حضرت جلوس د ی ع 

 

اعلی  رّب  انوار  مجاّل  شد   امروز 

 االواخر  مطلع    آن  ظاهر    گشت    امروز  

قاب   سلطان  کونین     قوسین   فرمانروای 

المع  گشت  شرق  از  ساطع   بدرالبدور 

 ّدرـــــمک    اـــــه   نجم  د  ـــــ ش    مغیّر  ان  ــــــآسم  دـــــش

نازل  گشت  غیب  از  معاّل  کرسی   بر 

نقطةاالوائل  وان  جوهرالجواهر   آن 

مشاعل  بهترین  با  دارین  نمود   روشن 

حمایل  بیان  سیف  قاطع  بیّنات   با 

ل ــــادُمب  اـــه  د ارضــــــش    مسیّر    اـــه کوه    دــــــش
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س ـــمـ مخ قصائد 

است  ظهور  ایّام  و  آمد  نشور   هنگام 

 با کوب بلور است   که     است   باقی      آنساقی

نف ارکان   از  پرشده  است خجهان  صور   ه 

است     ورـر طهــخم    از  پر      و        ورــــکاف  با کوبۀ  

 با خمر طهور آمد و با گیسوی ُپرخم 

 

موعود  قائم  آن  آمده  منتظران   ای 

معبود  حضرت  از  کنی  تجاهل  چند   تا 

با   و  رحمانی  حشمت  محمود با   طلعت 

مقصود   شاهد      حجاب آمده آن  و    بی ستر  

 آدم  با جلوۀ    و  یــبا روح مسیحائ

 

یکتا  ایزد  عیان  گشته  پارسیان   ای 

گویا  شده  الهی  روح  عیسویان   ای 

سینا  شعلۀ  آن  آمده  موسویان   ای 

ا ــــ برپ      شده  ل  ـــــکرم   سر       جاللش    اس ـــــکری

 در ارض مقّدس دگر افراخته پرچم 

 

قرآن  معنی  از  خبر  نداری  آنکه   ای 

اذعان  در  از  بطلب  حقبین  دیدۀ   رو 

 آن یار عیان گشت بصد حّجت و برهان 

زدان ـــی ر ــــمظه ود ــب  دار ـــ پدی شمس   ون ـچ

 خّفاش نگر تو ز نورش چکنی رم 

 

 تو محو صفاتی و عیان جلوۀ ذات است 

است  نفحات  نشر  و  آمد  وصال   ایّام 

است  نجات  فلک  وان  لقاءاهلل   اشراق 

حرکات است     رینــشی    دلبر     همان    باهلل که

 بقاء آمده با لعل مبّسم کز غیب  
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 زاد متخلّص به بهی  جالل بهی

 

 ظهور صاحب الزمان – معرفت اهلل 

نشناختی  تو  و  دیدار  پی  از  آمد   یار 

 را که چشم عالمی مشتاق بود  آن جمالی

گل  هجران  از  شوریده  بلبل  کی  تا   ناله 

از جام   نوشی  و  از خمار  برآئی   الست تا 

دل و  ناز   خودنمائی  و  مستوری  و   آرائی 

بود  لیک  کلیسا  و  دیر  و  کعبه  از  نبود   او 

زنده ای  چرا  کنعان  کعبه  پیر  به   دل   گو 

 سدرۀ قدس مسیح   اهلل صفیر از زد چو روح

 آمد و گاهی ز بطحا شد پدید   به تبریزگه  

 لقا  مه    جمالی    هجران  ظلمانی    شب    در  

 عشق در بزم وصال افکن شد عروس   ُبرقع

دوستان  حال  ز  گیرد  خبر  تا  آمد   دوست 

گم پی  آمد  عشق   رهنما  کوی   گشتگان 

کرد  آشفته  عالمی  گرچه  جانانه   غمزۀ 

عاشقان  بخوبی  شناسندش  و  ببینند   تا 

 مراد   (1)رجدر خرابات دلت بود ای بهی دُ 

نشناختی   جلوه تو  و  دلدار  چهره  شد   گر 

دوّ  گنبد  چشم  و  دید  نشناختی ار   تو 

 و تو نشناختی    گلزار  در    بشگفت   ات غنچه

م   با  آمد  نشناختی ساقی  تو  و  گلنار   ی 

نشناختی  تو  و  عیار  بت  آن  رسم   بود 

نشناختی  تو  و  یار  کوی  شیراز   خّطه 

نشناختی  تو  و  بازار  جانب  شد   یوسفت 

 شد بفرقش افسری از خار و تو نشناختی 

تو   و  نار  آن  زد  ز عّکا شعله   نشناختی گه 

 تو نشناختی   و    انظار    همه    بر    شد    جلوه گر  

نشناختی  تو  و  پندار  پرده  پیشت   بود 

نشناختی  تو  و  اغیار  او  از  گشتند   باخبر 

تیــره از  بود  نشناختی   دیده  تو  و  تار   گیها 

نشناختی  تو  و  اسرار  مخزن  رمز   گشت 

نشناختی  تو  و  دار  فراز  بر  او  شهید   شد 

ی نشناخت تو      و   گوهربار   گنج    یافتی آن 
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 مالقات مالحسین بشرویه با مهدی صاحب زمان 

 

 شامگاه   در      بود  گون    تیره    هوا

سیاه  عمامه  بر  شده   مکلّل 

پرشکوه  شاهنشهی  چو   خرامان 

 حّق     نور    اش  چهره  از    که    جوانی  

ایزدی  فّره  عیان  رویش   ز 

بود  راز  گنجینۀ  که  چشمش   ز 

نورانیش  بشاش  رخسار   ز 

 قدم   زد   می     که   آمد     و       رفت  ر  ه    به

اصطبار تو   بصد  دل  از  که   گوئی 

پایدار  بسی  انتظارش   نماند 

 شادمان   جوان    وارد    تازه  از    شد  

نیکوخصال  شیخ  کای  گفت   بدو 

سرای بنده  سوی  کن  رنجه   قدم 

 ای   پوینده  تو      را    کسی    دانم  که  

خبر  جا  هر  به  او  از  جوئی   همی 

هاشمی  سیّد  آن  رفتار   ز 

دست  ز  شد  برون  شکیبش   مسافر 

او   همراه  شد به  خانه   جانب 

باز  گشت  در  کوفت  بدر  حلقه   چو 

شنود  و  بگفت  باهم   نشستند 

قا  میعاد  ظهور ئ ز  بوقت   م 

ندیم  شد  میهمان  میزبان   بر 

براه  شد  روان  دم  این  در   جوانی 

ماه  چو  بصورت  و  سرو  چو   بقامت 

چو   چو    شگفته  بر صالبت   کوه   گل 

حّق  طور  از  نار  چون   فروزنده 

بدی  از  تهی  و  نیکوئی  از   پر 

بود  شیراز  اهل  کز  بود   عیان 

روحانیش  افکار  بود   عیان 

 بدم     دم    نظر  او    نمود    می  ره  ه  ب

انتظار  کسی  برای  از   کشد 

و   بر  آشکار که  دور  ز  شد  یکی   ی 

روان  شد  او  تعزیز  و  تکریم   به 

کمال  و  فضل  به  دهری  مشهور   که 

نمای  استراحت  آمدی  ره   ز 

 ای   جوینده  گوشه    هر      به  را    جهان  

اثر مگر   و  نشان  او  از   یابی 

خّرمی  از  آکنده  گفت  آن   وز 

گسست  اختیارش  رشتۀ  هم   ز 

شد   بر   پروانه  چو  رویش   شمع 

راز     بگفت عیان گشت  زان   "ادخلوا" 

ودود  رّب  یوم  از  آمد   سخن 

نشور  روز  ز  قیامت  سّر   ز 

 م ــعلی  ن  ــحسی  مالّ   رد  ــــم    وـــنک



 
 
 
 
 
 

   

 زاد متخلّص به بهی جالل بهی  57 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

بگفت  یکایک  قائم   عالمات 

بود  پیمبر  نسل  ز  قائم   که 

علوم  کسب  هرچند  است   نکرده 

میزبان  او  روی  بر  کرد   نگه 

 کنی   می   جستجو     و  ــت    هــــک    همانم

آشکار  حّق  عالمات   جمیع 

زمان  صاحب   
ّ
مهدی ذات   منم 

عجب  از  ماّلحسین   باندیشه 

من   اخبار  ز  دارم   دفتری که 

گفت  و  دید  دفترش  میزبان   سپس 

 زالل    آب  و  ــچ    های  گفته  آن      از

 اوست   که مهدی صاحب زمان اوست 

زمین  بر  سر  بنهاد  تعظیم   به 

وصال  خّرمی  از  شد   شگفته 

 پرست   حّق     ای  که    م  ـــ قائ  گفت    باو  

براند  کاغذ  به  را  قلم   بتندی 

شد  باز  لقا  باب  گفت   سپس 

پدید  شد  ایزدی  فّره  نو   ز 

ظهور  آن  از  گشت  بپا   قیامت 

بهی  شب  آن  بود  ساعتی  خوش   چه 

بسفت  معنی  ُدّر  مطلبی  هر   به 

بود  مقّرر  لّدنی  علم   به 

عال   نیست  او  بهچو  بوم ه  م  و  مرز   ر 

بدان  ندانی  گر  منم  او   بگفت 

 کنی  می    رو     تو     بهرش     ز      سو    هر    به

انتظار  ز  برون  شو  و  من  در   ببین 

جمادی   پنج  به  گشته   عیان که 

لب  بگشود  و  چندی  ماند   فرو 

رهبری  مرا  شو  آن  مصداق   به 

نکته آن  لحظه  یک  نهفت   به   های 

نیکوخصال  مهمان  به  شد   عیان 

جستجوست  در  که  آنرا  است   همان 

جبین  او  درگه  بر   بسائید 

جمال  زان  حّق  آیات  خواند   فرو 

است  یوسف  سوره  معنی   گه 

خواند  تفسیر  گلبانگ  به  و   نوشت 

دور   لحظه  این  شد   از  آغاز   نو 

دمید  را  بقا  صور   سرافیل 

طور  نار  حّق  سینای  ز  شد   عیان 

 ی ـــ شاهنشه     کوس   زد  ـــب   م  ـــ قائ  که  
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 یــــام اعلـــمق

 

حیفا  شهر  عروس  شد   نمایان 

ناز  حجلۀ  از  شده  گوئی   برون 

 طوبی   شاخ    چون    نما    خوش    بنائی

دور  از  رخشنده  افسرش   طالئی 

وّهاج  تاج  زّرین  سوده   بگردون 

آهستــق است ــدم  عشق  کوی  کاینجا   ه 

 دوست   گلشن      در   تر    هــآهست  دم  ــق

 ا ـــــ اینج     ردارـــب      تر  هــآهست   دم  ــق

آهستــق است ــدم  یار  بزم  جا  کاین   ه 

 بگذار    و     ردار  ــب     تر   هــآهست   دم  ــق

 مقصود     ارض     در     تر  هــآهست  دم  ــق

محبوب همی   روی  شوق  ز   بینم 

دیدار  ز  روشن  نما  دیده  و   دل 

 آر     برون    جان    ای    طوره   ب    آسا  کلیم

بفشان  ذوق  و  شوق  اشک  دیده   ز 

بگذار  تعظیم  سر   بتکریمش 

 است   عاشقان      گاه  قبله  ا  ــ اینج    هـــک

خورشید  نور  انعکاس  چون   سحر 

تابان  خورشید  دو  که  پنداری   تو 

خاک  عالم  بر  دهد  نیرو   یکی 

 ممتاز     غصن      سعی      و    شد      کرمله  ب

پایش    طبیعت   گشته    فشان    گل  به 

 مصّفا   باغ        آن      کرمل      کوهه  ب

راز  گلشن  نوعروس   جمال 

ابهی  گلزار  در  گردیده   عیان 

طور  شعلۀ  دلفروز  نار   چو 

پرامواج  بحر  بر  سایه   فکنده 

است  عشق  بوی  از  جانفزا   فضایش 

اوست  ره  از  نشانی  ذّره  هر   که 

ما که   دلبر  راه  بوده  ره   این 

است  پروردگار  جلوۀ   محّل 

دلدار  صنع  بینم  ذّره  هر  در   که 

مشهود  گشته  اینجا  در  حّق  سّر   که 

و  برقص وگل  سنگ  شده   چوب   اندر 

نمودار  پاکش  مرقد  گشته   که 

دادار  قدس  در  خود  نعلین  پا   ز 

بنشان  عشق  التهاب  زان   دمی 

زار نالۀ  برآور  تسبیحش   به 

از   است نشانی  جنان   گلستان 

قب روی  درخشید ــز  زرین   ۀ 

نمایان  گردد  سحر  هر  حیفا   به 

فرحناک  را  روانها  سازد   یکی 

سرافراز  اعلی  مرقد   بنای 

حقیقت  باب  گلشن  از   نشان 
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سرکشیده  سروهای  گردش   به 

 ی ــــپرنیان        های  برگ       روی    به  

در   گل  و  غنچه  و   ثنایند درخت 

دست  آسمان  سوی  آورده   همه 

بیچون  شاه  آستان  در  هم   تو 

دلدار  به  اینک  بگو  دل   نیاز 

پاکش  ذات  از  مغفرت  کن   طلب 

زیارت  در  چون  شدی  فائز   بهی 

خمیده  تکریمش  بهر  از   شده 

 ی ــــ ارغوان    های    هــغنچ      شگفته

دعایند  و  تهلیل  و  حمد  در   همه 

سرمست  دوست  عشق  جام  از   همه 

خون   گلگون ز  رخساره  کن   دیده 

اسرار  جمله  بر  بود  واقف  او   که 

بخاکش  ه  ن  آنگه  عجز   جبین 

استقامت  و  قیام  کن   بخدمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            60 زاد متخلّص به بهی جالل بهی

 

 عید مبعث حضرت اعلی 

 

در   بر  خورشید  طلیعه  مگر   است امشب 

وجود  بر  باز  بشد  دوست  لقای   باب 

عید  شوق  ز  مه  زده  حلقه  چرخ  گوش   بر 

رب  غصن  میثاق  شه  والدت   عید 

ز   کس  و  هر  بذوقی  یار   حالتیست   وصل 

وصل  شهد  و  رفت  بسر  یار  هجر   تلخی 

نمیکنند  تماشا  بغره  دگر  را   مه 

 کی     به  تا      دلدار  جلوه    ز      خبر  بی  ای  

آمد   و  آمد  قائم  و   قیامتش قیوم 

عاشقان  جان  شده  نثار  مقدمش   در 

اهتزاز  در  عظمی  بشارت  این  از   مؤمن 

دوست  لقای  عشق  و  دلبر  جمال   نقش 

جمادیش  پنج  و  قائم  عید   توصیف 

است  منّور  ما  شب  دوست  جمال  از   یا 

نفحه مشام  وز  جان   اش  و  است   دل   معّطر 

بنده بسی  حسن  پادشاه  است   کان   پرور 

پیمبر   آل  قائم  قیام   است گاه  

است  دیگر  شوق  بدل  شمع  ز  را   پروانه 

ب   بهاء  عاشقان  کام  است در  شّکر  ز   ه 

است  منظر  ماه  آن  رخ  نظر  هر   منظور 

 ر در است ه  دل در هوای دیگر و دیده به

است  محشر  روز  عیان  قیام  کزین   بنگر 

است  محّقر  جانان  بر   جان  متاع   گرچه 

مُ  بهر  مقرّ وز  کفران  آتش  است غرض   ر 

دل   لوح  است بر  مصّور  سر  در  و   منّقش 

ز   بهی  ز    وصف  بیرون  است   و   حّد سخنور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 زاد متخلّص به بهی جالل بهی  61 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ی اعل حضرت  شهادت شعبان هشت و  ستی ب 

 

 شد   گر    جلوه    اـــــت    اــــ کبری  جمال  

زد تجلّ  صال  عالم  بر  و  کرد   ی 

بگذشت  جنگ  و  بیگانگی   گه 

ظاهر  گردید  زمان   شهنشاه 

کرد  نظر  تا  عاشقانش   بسوی 

 ماند     پدر  بی     عشقش  راه      در  یکی  

بگذشت  جاه  و  ننگ  و  نام  از   یکی 

زندان  و  بند  مبتالی  شد   یکی 

خویش  قاتل  دست  بوسید   یکی 

شوق  از  رقصید  فدا  میدان   به 

 ی ـتجل    نــکای  رت  ـــسی خفاش  آن    هر  

منافق  یارانش  قتل  بهر   ز 

امر   کوشید عدوی  خصمانه   حق 

محروم  گشت  جانان  ز  خود  جهل   ز 

مغرور شاب  و  شیخ  لعن  و  طعن   ز 

تکفیر  و  توهین  و  غارت  و  قتل   ز 

جّهال  حسدآمیز  غوغای   ز 

چپاول  و  هیاهو  و  ضوضاء   ز 

باز  نمرودیان  آتش  بهرش   ز 

کویش  جانبازان  خون  از   بلی 

زد   هب بهم  را  جهانی  غمزه   یک 

طوایف  تقالید  و   خرافات 

مش هجران  شد شب  بسر   تاقان 

 شد     سحر  وقت      دالن خفته  ای    ه  ــــک

شد  بشر  نوع  وحدت   زمان 

شد  راهبر  عالم  اهل   برای 

شد  بدر  سر  هزاران  قربانگه   ز 

 شد     پسر بی  وصلش      کوی     در     یـ یک

 شد   در  ـــدرب    و    انـــــمـخان  بی    یـ یک

شد  کمر  و  کوه  در  سرگشته   یکی 

شد  تاجور  شهادت  اکلیل  ز   که 

شد  مفتخر  آنکو  هر   بایمانش 

شد  نظر  از  غایب  دید   فروزان 

شد  تبر  و  تیغ  و  خنجر  با   روان 

ــاث  یـ ب    رــآخ    در    سعیش    ولی  شد     رـــ

شد  شّر  و  بغضا  و  غفلت   اسیر 

شد ه  ب مستقر  امرش  بذر   دلها 

شد  بیشتر  مقبلینش   شمار 

به رب  شد ه  ندای  سمر  بومی   ر 

 شد      رــــثم  بی      شــمغرضین     دـــــــــــامی

ــــــاث بی    شـــــآت    و    گشت    انــــــگلست  شد     رـ

شد  بارور  بس  حق  امر   درخت 

شد  زر  اکسیر  این  از  هستی   مس 

ب باطل  او  شد ه  از  نظر  عطف   یک 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            62 زاد متخلّص به بهی جالل بهی

 

هر شد  بالیا   فزون  اریاح   چه 

 خان   سام    سربازان  فوج    میدان    به  

 ش ــــــاکـــ پ  م  ـــــ جس  وی  ـــــ بس    ها  گلوله

هرگز  تاریخ  دیدۀ   ندیده 

را  آن  اعجاز  اثر  دارد   کجا 

بستند  باز  دارش  به  باره   دگر 

مسیحا  پاک  تن  پنداری   تو 

خمسی  فوج  ظالمان  تیر   ز 

قائم  بالانگیز  تبریز   به 

پرسوز  بود  غم  آتش  این   چنان 

جانان  عشق  داستان   اگرچه 

جمالش  هجر  از  دامن  را   بهی 

نا بیشت  ر لهیب  شد عشقش   ر 

شد  نفر  پنجاه  و  هفتصد  با   روان 

 شد    اثر  بی   ه  ــــجمل   لیک     دـــ ش  رها 

شد  بشر  بین  در  که  معجز   چنین 

شد  حجر  مانند  سخت  قلبش   که 

شد  سپر  سینه  بر   سر   انیسش 

شد  بر  دار  فراز   دگرباره 

 شد     گهر  قدسی    آن  م  ــــــجس    کمشبّ 

 شد   خبر   بی     جمعی   م  ـــــــظل   شهید  

شد که   پرشرر  عاشقانش   قلب 

شد  مختصر  لیکن  بود   مفّصل 

دیده  سرشک  از  روز  و  شد   شب   تر 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 زاد متخلّص به بهی جالل بهی  63 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 عید مبعث حضرت اعلی 

 

 آسمانی     ئی  جلوه  ن  ــــــ زمی  در      شبی

لیلةالقدر از  مبارکتر  بس   شبی 

نوری  درخشید  خدائی   بفر 

قیامت  قامت  سرو  آن  از  شد   بپا 

حقیقت  بدلدادگان  زد   صال 

خمودت  کنج  خماران  ای  هان   که 

جدائی  و  هجر  دور  رهسپر   شده 

دمادم ز   الهی  بزم   ساقی 

سرآمد  عداوت  و  کین  و  جنگ   گه 

فسرده  جانان  هجر  غم  از   مباش 

ُیظهراهلل  من  ز  مژده  داد   گهی 

دسته  دسته  عاشقان  فدا   بکوی 

وصالش  راه  شهیدان  خون   ز  

موفّ  کو  آن  شد هر  او  بایمان   ق 

حق  خدمت  ره  در  بهی  ای   بکوش 

عیانی  برآمد  جمادی  پنج   به 

مه   و  مهر  ز  به   آسمانی رخی 

 جاودانی     م ــــــــعال  از      شب  تیره  به  

جوانی  نو  از  یافت  کهن   جهان 

خسروانی  جانپرور   بگلبانگ 

معانی  الست  جام   بگیرید 

ناتوانی  و  عزلت  گه  شد   بسر 

زندگانی  پیمانۀ   بگیرید 

مهربانی  و  یکرنگی  دور   شده 

شادمانی  موسم  شد  که  غم   بنه 

زمانی  صاحب  اظهار  کرد   گهی 

هر   ز  جانفشانی شتابان  پی   سو 

ارغوانی  زمین  ایران  خاک   بشد 

کامرانی بجنّ  ابد  تا  کند   ت 

 شایگانی      گنجینه   است        این  که  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            64 زاد متخلّص به بهی جالل بهی

 

 ه ــــــتران

 

باز  شد  که  بجهانیان   مژده 

آغاز   دوباره  نوین  عصر   شد 

باز  بعالمی  عظمت   باب 

روازــ ــــپ   هـــب    قــــ ــح  وقــــــش   ز   ارواح

 جمادی اولــــی  مـــــه  پنــج   در

 رّب اعــلی است   مبعوث شد

 

الهی  بخشش  ز   ابواب 

نواهی  و  اوامر   سلطان 

ا بخواه      تس باز  خواهی   هر  و   چه 

ی ــپادشاه           رـــــــــــبسری           ســجال

 در  پنــج  مـــــه  جمادی اولــــی 

 است رّب اعــلی  مبعوث شد 

 

است  زمان  صاحب  بعثت   این 

است  جهانیان  همه   عید 

است  عیان  آن  از  ملل   موعود 

بآسم  گــگلبان ت ــــــــــــاس  انـــــطرب 

 در  پنــج  مـــــه  جمادی اولــــی 

 است رّب اعــلی  مبعوث شد 

 

محّمد  یا  است  علی  جلوه   در 

م  او  از  دین  پایه   شیّد شد 

مجّدد  حّق  امر  آمده   زان 

لّد ـــــــمخ    او    از  کوتـــــمل  و    کـــمل

 پنــج  مـــــه  جمادی اولــــی در  

 است رّب اعــلی  مبعوث شد 

 

مسجد  و  کلیسا  و  دیر   از 

مرشد  و  مراد  و  خانقه   وز 

مؤبد  و  راب  و  ریا  شیخ   وز 

دّ ـــــج          دـــ صه  ب      بگو  ه  ـهم      ز      ذرــ بگ

 مـــــه  جمادی اولــــی در  پنــج  

 لی ــاع است رّب   مبعوث شد



 
 
 
 
 
 

   

 زاد متخلّص به بهی جالل بهی  65 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

است  شادمانی  دور  که   برخیز 

است  جاودانی  حیات   تبلیغ 

است  جانفشانی  و  قیام   هنگام 

ـــــاس    انیـــــ آسم  رود  ـــس    هرنّ   این ت ـ

 اولــــی در  پنــج  مـــــه  جمادی 

 است رّب اعــلی  مبعوث شد 

 

قدربی  ش        همچو    در ز  ه  ب   است   که 

شهی میر  مولود  است   که   صدر 

ب   پیام  قمرش  است قوس   در 

ـــــاس    دهر    فخر  که  اـ به  عبد  آن ت ـــــ

 اولــــی در  پنــج  مـــــه  جمادی 

 است رّب اعــلی  مبعوث شد 

 

بشارت  بده  بهی   برخیز 

حق  قائم  ظهور  است   کرده 

عبارت  بدین  جهان  اهل   بر 

ـارت ــزیـــــ     ــد  ــکنیـــ    را  و         واح  ـــــالــ

 در  پنــج  مـــــه  جمادی اولــــی 

لی ــاع  است رّب   مبعوث شد

 

 

 ی ــــــلـرّب اع

 

چشید  رّب  عشق  جام  یحیی  که   تا 

پاک  آب  این  در  که  یوحنا   گفت 

م   این  از  لدود شد  نمرود  نار   ی 

زمان آخر  قائم  اعلی   رّب 

زد گلبانگ  و  آمد  دار  سر   بر 

دوید  عیسی  پی  از  و  گشت   مست 

تابناک  گردی  تعمید  کنی   گر 

 ورود    در  ان  ــــــگلست    اهلل  لــــخلی    بر

جاودان  عشق  جام  مست   بود 

ابد  تا  یزدان  عشق  بقای   در 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            66 جلیل محمودی 

 

 ودیـل محمـــجلی

 عشق و ایمان و امید 
 

 ای بود به شیراز که نیست  خانه

 دست ظلم آمد و آن، 

 خانه ز بنیاد ببرد. 

 ولی آن خانه ن ُمرد. 

 خشت و گل رفت  

 ولی، روح بماند. 

* 

 ای بود ز مهر  خانه

 آن زیارتگه یاران خدا، 

 های پر از مهر و صفا   آن زیارتگه دل

 ای بود ز عشق.  شعله

* 

 خواست که تا مّدعی  

 عشق، فراموش شود،

 شعله خاموش شود. 

 شعله خاموش نشد، 

 عشق فراموش نشد. 

 نه که آن روح نرفت 

 دست بیدادگر، آن 

 شعله فروزانتر کرد. 

* 

 



 
 
 
 
 
 

   

 جلیل محمودی   67 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 همه ذّرات ز ویرانی آن خانۀ حق 

 نوری از مهر شد و بر دل عّشاق بتافت 

 شد چراغ دل یاران خدا. 

* 

 تا ره صلح و صفا پیمایند 

 ببخشایند بیدادگریتا  

 دوست انگارند هر دشمن را، 

 تا به آزادگی و شادی و مهر،

 ورزی به جهان آموزند.  عشق

 غم ز دلها ببرند 

 آرند.  یپیک خرسندی و شاد

 عالمی سازند از مهر و وفا 

 با پیام ملکوت، برسانند نوید 

 . "عشق و ایمان و امید"

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            68 به قاآنی  اهلل )میرزا(شیرازی متخلّص حبیب

 

 

 شیرازی متخلّص به قاآنی  (میرزا)اهلل  حبیب

 

 موعود  وصف در شانی ا دهی قص از یقسمت 

 

پدیــد  آمــد  جـــان  و  انــس   مقتــدای 

ازل  دیــوان  ز  فیـاضـــی   فیــض 

مـــ ننـــور   ز  خـــاّلق  ز   اشــــــراقـــی 

ایــزدی  وحـــی  اســــــرار   حـامـــل 

ســـرمـــدی غـــیــــــب  آیـــــات   معـجــــز 

عالـــم رضـــا  یــک  و  تسلیــــم   یــک جهـــــان 

هنر  گیــتی  یــک  و  تحقیق  فلـک   یـک 

جـــان  ز  پـر  شـد  جهـــــان  قــاف  تا   قــاف 

 گر  حکمــــران  شـد  جـلــوه   ملـک  دیــــن  را

آشـــکــــــار  شـــد  دان  راز  را  دل   راز 

قضـــا  نقــاش  نیـــرنگ  بســی   زد 

 رنگـهـــا  نقــش  مقصــود  اوســت  ویــن  بـی

جلــوه شــــــد   ازل   فیــــض   گــــر   صـــورت  

جــان  بـــود  جویــا  کــه  را  جـــان  آن   وصـــف 

 جســــت  دل   در  آســـمان  میآن  چـــه  را  

آســـــمان  از  زمیــــن  بـــر  گویـــی   راســـــت 

آســـــمان  هفــت  در  جلــــوه  نمایـــــد   کـــی 

خـــلق  گویــــند  یــــک  به  یـــک  را   تهنــیت 

بــــر   چـــه  آشـکــار   آن  آمـــد  اندیـــشه   ز  

کــــه  می مـ دحـــ  آن   حـــرف    تش گفتـــیـــم  

پـدیـــد  آمــــد  آن  و  ایـــن   پیشـــوای 

پـدیـــد   بــر   آمــد  جــوان  و  پیــر  بـر   کــه؟ 

پـدیـــد   بــر   آمــد  زمــان  اهــل  بــر   چـــه؟ 

پـدیـــد  آمــد  آسمــان  از  زمیــن   بــر 

غیــــــب ضمیـــــر   پـدیـــد   بــا   آمــد    دان  

پـدیـ آمــد  طیلســــان  یــک  بــر    ــد از 

پـدیـــد  آمـــد  اســتخـوان  مشـــت  دو   در 

پـدیـــد  آمـــد  جهـــــان  جــــــان  همــی   تــا 

پـدیـــد  آمـــد  تــرجــمـــــان  را  حـــق   ســــّر 

پـدیـــد  آمـــد  قهــرمـــــان  را  جـــــان   ملـــک 

پـدیـــد  آمـــد  میــان  از  نقـــش  چنیــن   تــا 

پـدیـــد بــــــــر   آمـــد  امــــتـــحــــان   ســـبیـــــــــل 

پـدیـــد  آمـــد  نـــــهـــــــــــان  ســــــــــّر   معـنـــــی 

پـدیـــد  آمـــد  جــــــان  ز  خوشــتــــــر  تنـــی   بــا 

پـدیـــد  آمــــد  ناگهـان  خــوش  زمیــــن   بر 

جبرئــیـــــل آمـــد      ناگهــان     پـدیـــد ســــــان   

خاک ایــن  در  چـــه  پـدیـــد   آن  آمـــد   دان 

بـــی آن   پـدیـــد   عــــــــارف   آمـــد    نـشـــــــان  

پـدیـــد  آمــــد  گمــان  از  بیـــرون  چــــه   آن 

 نگــنجــــد   در   زبــــــان   آمــــد   پـدیـــد   می
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رشــگ   از  شـــد  محیــآب  پـا  تـا   ط ــــســر 

 او    افروز  جان  ق  ــــــخل  د  ــش     زن  طعنه 

ش  شعله او ــور  سوز  عالم  خشم   د 

آب بــــــجاودان  سرزمیــــــاد  آن   ن  ــــاد 

 گفتن خطاست   این   از  بیش  مدیحشردر 

بود  که  رحمت  آن  هر  گویم   مختصر 

بی  محیـــــــط    آمــــد     کــان    پـدیــــد کـــــران  

آم جاودان  بهشت  پدیـــزان   د ـــــد 

جحی  د ــــــپدی    دـــآم    ستان  جان  م  ــــزان 

ج سپهر  آمـــــکان  آن  از  پدیـــود   د ـــــ د 

آم چنان  آن  یا  چنین  پدیـــکاین   د ــــد 

حج س  ــدر  همــاب  آمـــــ ّر  پدیـــان   د ـــــ د 
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 خادم آستان بیت اعلی  ان ــن افنــحس

 

 یزاکان  د یعب  غزل نی تضم

 جگرم  خونین  و      آشفته  دل    و      عقل حیران

بی خاطره  خــــ نرود  نظرم ــت  از   دا 

دربدرم  چنین  کرد  قضا  دست  رو  چه   کز 

" بجان  در  خطرم    و        رازـشی      خّطه      از  "رفتم  

 جگرم"  خونین    چه   ناچار    این رفتن ز ک  "وه

 

دل  بربندم  تو  مهر  از  من  که   نتوانم 

عمر ساحل     است    شکسته    کشتی  پیدا  نه   و 

 مشکل   کاری      تو     کوی    سر      ز     گرفتن دل

گل"     اندر      پا    و        سر   بر    زنان   دست    روم "می

 سرم" "زین سفر تا چه شود حال و چه آید به 

 

 گوش     در    نگیرم   پند    صفت    دیوانه  گاه  

خاموش  نشینم  هجر  از  و  بندم  لب   گاه 

ر   حسرت  وادی  در  هوش و  گاه  سر  از   دم 

به خروش"  درآیم       شوریده     بلبل     چون     گاه"

 بدرم"   گریبان    دلتنگ  غنچه  "گاه چون 

 

کفیبه   تنم   فدای  و  جان  درت  خاک   از 

وطنم  کو  دگر  به  نباشد  تو  کوی   غیر 

سر تو  درگه  بر  که  روز  آن   فکنم   خّرم 

شکنم"   در      رشکنمب      اگر      شهر    این        از  "من  

 درگذرم"  رگذرم  ب    اگر  کوی  این   "من از

 

راز  محرم  بود  که  تا  دل  غم  گویم  که   با 

خ خسته  دل  ایــز  میشنوم   آواز   نود 

پرواز  کویت  سر  جز  نکند  جانم   مرغ 

شیراز"     از   برون    یار بی       و    دل  بی    و       خود  "بی

 نگرم"  حسرت به قفا می   رــس  زو  روم می"

 

برگی نهان  اسرار  ز  پرده  یکی   رم ـتا 

برگی زمان  که  ندارم  هجر   رم ـطاقت 

برگی بتان  هر  م  و  تو  عشق  از  دل   رم ـیا 

رم" ـگی  می    ان  ـــعنچو          دارم ـــ ن      دست      ّوتـ"ق

 سپرم"  می  زمین   که  ندارم   پای   از   "خبر
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عشق  یم  در  نبرم  جان  بال  امواج  ز   من 

عشق  همدم  دلم  مرغ  دگر  بار  شود   تا 

 عشق     زمزم  از    ام    تشنه    لب    سیر  نشود  

عشق"     غم    در  منم       امروز    که  زار       چنین   "این

 پدرم"  پند   و چاره  نکند     ناصح  "قول 

 

جان صحبت ز  غنچه  من  میخواهم  آن   دهن 

میخواهم  چمن  و  سرو  و  گل  تماشای   نه 

م   ز  فخر  آن  درگه  میخواهم خدمت   ن 

"من میخواهم  که این سفری نیستای عبید "

 قدرم"  و  قضا   زنجیر   به   رـــده  "میکشد

 

گزید  انگشت  سر  شیراز  غم  از  عبید   گر 

کشید  که  تا  رخ  ز  پرده  عال  رّب   طلعت 

دمید   شهر  این  کز  نیست  خبرش خورشید   چه 

  *فرید    چه    وحدت   چه   دادند    همه   راهش هب   سر

 سرم   ز   ان ــــــ آن اری ـــفداک   رـــــفک   نرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . است رانیا ریاخ یشهدا از دیفر  اهلل عیبد و" جنابان سرهنگ وحدت دیمنظور از "وحدت" و "فر -*

توضیحات ناشر: غزل عبید ذاکانی با کلیّات عبید زاکانی با تصحیح و مقدمۀ عبّاس اقبال آشتیانی مطابقه 

 گردیده است.  
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 حسین توانگر متخلّص به غرا

 

 شعبان  هشت و  ستی ب  مناسبت به

 

اعظم  نیّر  شد  منکسف  و  گشت  تاریک   چرا 

 اندر عقده رأس شد مظلم مگر شمس حقیقت  

 چرا باریک گشت و در محاق افتاد ماه ایندم 

م مات   دورۀ       دوباره  آمد     و      شد     شعبان  یا     و  

 روز و هشت از این ماه کم و کسر   و یا شد بیست

 آمد   ارتعاش  از   فضا ذّرات نور  در ساکن  که 

 

 آرا   جهان   خورشید    امروز    منکسف    شد    چرا  

یلدا  شب  چون  روشن  روز  گشته  تاریک   چرا 

 چرا مخصوص اینروز است و این ایّام این سودا 

مینا      گنبد   سقف       ز      شد   نمایان      انجم  چرا  

 جوزا   پیکر   چون   ک آسمانمشبّ   گشته  چرا 

 آمد   (1)فاش  فیّاض    ر  ـهظم قلب  به  تیری  مگر

 

ماکو  تا  چهریق  از  جمله  بیابان  ریگ   چرا 

کو  هر  و  در  هر  از  جهان  ذّرات  گویند   همه 

کو؟  ما  سیّد  رّب  یا  میگویند  و  دارند   عزا 

که  آذربایجان  آذر  به  جانت  باد  از  هر  سو 

 برگو  ما   حالش  بهر  ما  را  ز   سیّد   کردی  چه

 نورپاش آمد  سرمد   نور  از    رخی  تو  با   در  که 

 

مشرق کردی  خاموش  دق   چرا  از  را   االنوار 

مشتق  حق  وز  نبودی  حق  ذات  مصباح   مگر 

 مشکات حق ناحق؟ چرا کردی مشبّک سینۀ  

مطلق           ادر ـــــــق         قدیم         نور          اگر      بودی نمی

 شق    مـــــعال ادیان  همه   قمرهای  کردی چرا 

 آمد؟   تشاشغا  و  پرانقالب   چرا بهرش جهان

 

 فاش = فا ا ش، فا اشاره به فارس است .  -1



 
 
 
 
 
 

   

 حسین توانگر متخلّص به غرا   73 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ُبد گر ذات حق را سر به سر در جلوه مرآتشن  

آیاتش  چو  شیرین  افصحان  زبان  بودی   اگر 

اثباتش؟  ُکند زان جلوه  تا  ی نمودی   تجلّی ک 

اسکاتش؟    ننمود چرا   ادیان    همه های  زبان

 ذاتش   ماهیّت  بوالبشر    وعــــــن   جنس  از  نبود 

 این قماش آمد  ان در ــــــبرای امتحولی چندی 

 

انسانی  حّس  قدر  بود  گر  ن  رس  یک  قدر   به 

 یُبدش تاب نگهبان  ی ک  خود  از خت ی بگس رسن

 شهید آنذات قدس و نور سبحانی؟   کجا گشتی

نورانی     جسم  آن    بر      تیر    یک هزاران  نخورد از  

 ی ــ ثان کّرت   درــ ان  ومــــش   ومـــق دست   از  رــــمگ

 معاش آمد  آن تنگی و قحطی بعدش هفتسال که

 

یک بعد  رّب   ز  یا  ذکر  سال  رّب هزاران  یا    

مذهب  سنّت  شمردن  زاریها  و   تمناها 

ل در روز و اندر شب پس از ده قرن گفتن   ج   الع 

صاحب   حضرت    آرد    ظاهر      تا  خدا    درگاه    به  

 که یابد هر کسی اندر ظهورش مقصد و مطلب 

 آمد   دلخراش بس    رفتنش  و   دلپسند   بیامد

 

گردش؟ ز   کنی  خود  مدار  اندر  هنوز  تو   مینا 

 ؟ خواهش  رو  چه  از   امکان  در   یدار  او  بعد   عتی طب 

تابش؟  او  نور  بعد  ز  داری  چرا  خورشیدا   تو 

بینش؟      میکنی      دقایق    اندر       چرا   ادراکا       تو

 در ذّرات هستی نفکنی آتش؟  چه   حرارت از 

 که ز اعراش حیات آن ذات پاکش بر فراش آمد 

 

......... .......... 
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 ی ــحوریوش رحمان

 

 ی با حافظ ــسخن

 

 ا ـــــحافظ

 از پس دیوار زمان    

 و ــ سخنم را بشن       

 با تو امروز مرا درد دلی است 

 ایست  شکوه   

 از تهی بودن جام هستی     

 از غفلت ما انسانها      

 های مستی  در بند و اسیر لحظه     

 جفاکاری این مغبچگان دوران از 

 اند خرقه زهد  که ز زنار بهم بافته    
 

 ا  ــــــحافظ

 ای که تو در لوح ضمیر 

 بنوشتی بید قدرت حّق قرآن را   

 ای که اسرار خدا را    

 تو بدیدستی عیان     

 در درون دل چون آینه جام جم خویش     

 ای سخنور مژده دادی      
 

 میآید" "که مسیحا نفسی 

 "که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید" 
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 که شود پرغوغا 

 راز ـــوطن پاک و عزیزت شی

 ان گردد راز ــکه ز بغداد عی    

 هــــــــگون اــ آمد آن شخص مسیح

 ی حافظ ــ ـکجائ  تو   

 که ببینی که چسان        

 جاهالن دوران          

 آن وجود ازلی را 

 به جفا آزردند    

 در ساحل آن رود ارس      

 که تو گفتی به صبا بوسه زند 

 چون یوسف مصر    

 بفکندند بزندان او را     

 همچو عیسی بزدندش بصلیب عدوان 

 ای را سینه   

 گه اسرار خدا بود  که تجلّی     

 هدف تیر جهالت کردند        

 ا حافظ ــــــای دریغ

 هر زمان ساقی حق    

 ی باقی داده ـــم        

 ساغرش را بشکسته زندان زمان         

 لیکن هر بار 

 ی که چکیده است ز جام ـــهر قطره آن م  

. مست بنموده جهان
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 ت ـــــامـــقی

 

 تاب آمده است     همه اندر تب و  ملک هستی

قرن  این  در  جهان  ارکان  همه  لرزان   شده 

بیقین  حوادث  گرداب  چرخش  این   اندر 

بازیگر دهر  و خشونت شده  و عصیان   جهل 

عیان  و  پیدا  یکسره  جا  همه  قیامت   شد 

 همه عالم شده سرمست از این شور عجیب 

کنون  گشته  روان  گوشه  هر  ز  تغییر   سیل 

ستم   و  ظلم  حیات قرنها  قوانین   بوده 

ماند  غافل  بشر  چو  ملکوتی  پیام   از 

 زده لیک اهل بها راضی و شاد   همه حیرت

میآید  صفا  و  نور  تعب  و  رنج  این  از   بعد 

است  آمده  بشتاب  بالیا  ز  دوران   چرخ 

است  آمده  آب  بر  نقش  بشر  تدبیر   جمله 

 نظم و ترتیب کهن همچو حباب آمده است 

اس آمده  بشباب  رو  بشر  و  رفت   ت کودکی 

است  آمده  باب  حضرت  بجهان  مبّشر   تا 

است  آمده  ناب  باده  جهان  بزم  در   گوئی 

 وقت نو گشتن این ملک خراب آمده است 

است  آمده  حساب  روز  بدمید  اعظم   عدل 

است  آمده  عذاب  و  رنج  بنهد  سو  بهر   رو 

است  آمده  مآب  مژده حق حسن  در   زآنکه 

است    آمده  گالب      و  بفشردند      گل    خرمنی

 تابان  حقیقت   و   است  نموده ه روز نو  جلو

همه خواب آمده است  جهان راای دریغا که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 حوریوش رحمانی   77 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 زاد ـــــ ـــتـسـُی مـــــاعــرب

 
 

 است   نوره  ب  غرقه   انـ جه  و   وارــپران   آفاق 

 است  ظهـــور  من یُ   از     

      

 است    و سرور  جشن  طلبان  حقیقت   بزم   رد     

 است    شور عالم همـه        

 ان ــپریش   و   ران ـــحی   رهـیکس    رــبش  اء ـــــابن 

 دوران     ردشـــــــــــگ   از      

 

 است   دورــه  د بـــ ــیـخورش   ۀپرآواز  ض ـــفی از     

 است   ده که کورــآن دی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            78 دلیله طبیبی )ثابت( 

 

 ی )ثابت( ـدلیله طبیب

 

 پنجم جمادی االولی 

 

ــد  شــــــــــــــــ ــادی  جـمــــ پـنـجـم  شــــــــــــــــــب   چـون 

بــــــــیــــــــان  ظــــــــهــــــــور  نــــــــقــــــــطــــــــه  مــــــــنــــــــم   کــــــــه 

عــــــــالــــــــم  و  آدم  کــــــــه  آنــــــــکــــــــس   مــــــــنــــــــم 

بــمــن  اســــــــــــــــــت  دائــم  چــو  وحــــــدت   رمــز 

ــانـــــــــم  ادیـــــــ کـــــــــل  مـــــــــوعـــــــــود  کـــــــــه   مـــــــــن 

ــانــــــــم ــرفــــــ عــــــ ــر  ــهــــــ شــــــــــــــــــ ــان  ــمــــــ ایــــــ  بــــــــاب 

ــُت  ــدیــــ فــــ ــد  قــــ ــش  ــمـ ــویـ لــــــک  گـ ی  ــّ ــلـ ــکـ  بـ

تـو   ظـهـور  ــۀ  ــدیــــ هــــ ــان  بـیــــ  اســــــــــــــــــت چـون 

اســـــــــــــــــت   گر قبولش کنی ز فضـــــــــــــــــل تو 

ــد  ــیـــــد و خلق جـــــدیــ  هـــــان قیـــــامـــــت رســــــــــ

روحــــــــــانــــــــــی  بــــــــــهــــــــــار  دوبــــــــــاره   شــــــــــــــــــــــد 

ــراق اســـــــــــت   شـــــــــــمس وحدت قرین اشـــــــــ

وجـــــــــود  بـــــــــاغ  بـــــــــهـــــــــر  ز  هلل   شـــــــــــــــــــــکـــــــــر 

پــــــــــنــــــــــهــــــــــانــــــــــی  ابــــــــــر  بــــــــــاران   فــــــــــیــــــــــض 

ــد  شــــــــــــــــ ــا  ــکــــوفــــ شـــــــــــــ ــو  نـ ز  ــا  ــلــــهــــ گـ ــه  ــمــــ  هـ

بر کـــــل تـــــا  شـــــــــــــــــامـــــل اســـــــــــــــــت   لطف او 

ــپیـد  ــیـاه و زرد و ســــــــــ ــرخ و ســــــــــ  رنـگ ســــــــــ

 رنــــگ و وارنــــگ پر ز گــــل دیبــــاســـــــــــــــت 

ا شــــــــــــــــــــــد نــــــــــقــــــــــطــــــــــه  مــــــــــنــــــــــادی   ولــــــــــی 

ــان  عــــــیــــ عشــــــــــــــــــق  ــاب  کــــــتــــ ظــــــهــــــورم  ــا   بــــ

قــــــــــــدم  زدنــــــــــــد  او  راه  در   هــــــــــــمــــــــــــه 

بـــمـــن  اســــــــــــــــــت  ــائـــم  قــــ ــیـــس  ــکـ ــنـ تـ  ســـــــــــــــّر 

یـــــــــزدانـــــــــم  یـــــــــوم  بـــــــــه  ر  مـــــــــبشـــــــــــــــــــــّ  هـــــــــم 

ــانــــــــــم  ــانــــــــ جــــــــ کــــــــــوی  راه  ــعــــــــــل   مشــــــــــــــــــــ

لیـک  ای کـه دســـــــــــــت دعـای مـاســـــــــــــت ا 

ــه ــدیــــ اســــــــــــــــــت  هــــ ــو  تـ ــور  نـ ــور  ــهـ ظـ ــر  بـ  ای 

اســــــــــــــــــت  تـــو  ــدل  عــــ ــان  بـــیــــ رّد  کـــنـــی   ور 

ــه ــامــــ ــد   جــــ ــدریــــ بــــ تــــــن  ــه  بــــ ــهــــــن  کــــ ــای   هــــ

ــال    جــــــلــــــوه جــــــمــــ ــد  شــــــــــــــــ ــی گــــــر  ــانـــ  پــــــنــــــهــــ

اســــــــــــــــــت  ــاق  آفــــ نـــــورش  ز  ــّور  ــنـــ مـــ ــیـــــن   بـــ

ــود ــهــــ ــعــــ مــــ د  ــُ بــــ ــه  کــــ ــان  ــبــــ ــاغــــ بــــ آن  ــد   آمــــ

گـــــــلســـــــــــــــــــتـــــــانـــــــی  بـــــــهـــــــر  بـــــــبـــــــارد   خـــــــوش 

ــد  شــــــــــــــــ ــدا  پــــــیــــ ــه  نــــــهــــــفــــــتــــ بــــــوده  ــه   آنــــــچــــ

ــل  ــرگــــ تـ ــان  ــتــــ ــوســـــــــــــ بـ و  ــاغ  بــــ ایـــن  ــی  ــنـ ــیـ  بـ

ــد  ــاریــــ بــــ او  ــطــــــف  لــــ ــیــــــض  فــــ ــه  ــمــــ هــــ ــر   بــــ

ــاســــــــــــــــــت  زیـبــــ ایـنـچـنـیـن  وحــــــدت   کـثـرت 

 



 
 
 
 
 
 

   

 اهلل سخنور روح  79 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ورـسخن اهلل روح

 شیراز

دراز و  دور  ــیــــــــــان  ــالــــــــ ســــــــــــــــــــ پــــــــــی    در 

ــار بهـــ بود فصـــــــــــــــــل  ــه  ــفر چونکـــ ســــــــــ  این 

ــه شـــــــــــــــکـــوفــــ بـــوی  ــه  کــــ جـــوان  هـــم  ــای   هــــ

ــراز  ــیـــــــ شـــــــــــــــــــ ــدمـــــــــت  قـــــــ و  ــائـــــــــی  ــرپـــــــ  دیـــــــ

نــــــــامــــــــی آنــــــــچــــــــنــــــــان  شــــــــــــــــــــیــــــــراز   بــــــــوده 

ــی اعصـــــــــــــــار پیش از    اســــــــــــالم هم بســــــــــ

کــــــــریــــــــم زمــــــــان  زنــــــــد   در  شــــــــــــــــــــه   خــــــــان 

شـــــــــــــــــــاه  ه  تـــــــوجـــــــّ از  شـــــــــــــــــــیـــــــراز   شـــــــــــــــــــهـــــــر 

ــّرم  خـــــ بســـــــــــــــــــی  ــلـــــــگـــــــه  جـــــ در  ــهـــــــر   شـــــــــــــــــ

هــــوا  و  ــاظ آب  لــــحــــ از  ــبــــــب  ســــــــــــــ  زیــــن 

ــیــــــــن  ــیشــــــــــــــــــ پــــــ ــده   ــانــــــ مــــــ ــای  ــاهــــــ ــنــــــ بــــــ  از 

وکیـــــل  و  و ارک  ــیر   از مســـــــــــــــــاجـــــد مشــــــــــ

رم ا  و  دلـــــــگشـــــــــــــــــــا  بـــــــاغ   هـــــــمـــــــچـــــــنـــــــیـــــــن 

ــوب  چـــــ و  ت  ــّ ــبـــــ نـــــ ــُ مـــــ و  ــم  ــاتـــــ خـــــ ــر  ــنـــــ  هـــــ

شـــــــــــــــــــــیـــــــــراز  اهـــــــــالـــــــــی  ایـــــــــن  از   بـــــــــرتـــــــــر 

ــ کــــ ــان  مـکــــ ایـن  ــد  افـتــــ ــی  کســـــــــــ  ارش گـر 

ــتــــــــــه  ــوســــــــــــــــــــ ــیــــــــ پــــــــ ــار  دیــــــــ ایــــــــــن  ــردم   مــــــــ

شـــــــــــــــــــــیـــــــــراز  ارزش  و  ربـــــــــار  ــُ پـــــــ  خـــــــــاک 

ــد  دنــ ــُ بــ ــال  ــافظ و وصــــــــــــــ ــدی و حــ ــعــ  ســــــــــ

شـــــــــــــــــیـــــراز  در  ــه  نـــــهـــــفـــــتــــ رازی   هســــــــــــــــــت 

راز ایـــــــــن  شـــــــــــــــــــــود  بـــــــــرمـــــــــال  ا ر   روزی 

ــود  شــــــــــ رمـــــه  ــُ ســــــــــ کـــــه  ــیراز گر   خـــــاک شــــــــــ

دیــــگــــر  ــار  شــــــــــــــــیــــراز   بــــ ــدم  شــــــــــــــــ  ســــــــــــــــفــــر 

ــوه ــلـــ جـــ ز  ــا  ــجــــ آنـــ ــود  ــار  بـــ ســـــــــــــــــرشــــــــــــــــ ــا   هــــ

ــان  جـــــ ــیـــــــدش  ــدمـــــ ــیـــــ مـــــ ــرده  مـــــ تـــــــن  ــه   بـــــ

افســـــــــــــــــــــانـــــــــه دراز  دارد  و  قـــــــــویـــــــــم   ای 

ــه   ایـــــــــالمـــــــــیکـــــــ ــلـــــــــوح  بـــــــ ش  ــّ ــقـــــــ ــنـــــــ  مـــــــ

بـــــــــرخـــــــــوردار  ارج  ز  ایـــــــــنـــــــــجـــــــــا   بـــــــــوده 

بــــــــی بــــــــود  زنــــــــدیــــــــه  بــــــــه   مــــــــانــــــــنــــــــد  کــــــــه 

رفـــــــــــاه و  اعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار  اوج  در   بـــــــــــود 

ارم بـــــــــاغ  چـــــــــو  پـــــــــرداخـــــــــتـــــــــه   شـــــــــــــــــــــده 

روح و  ــاک  پــــ و  هســــــــــــــــــت  ــدل   افــزا  مــعــتــــ

ــریــــــــن  قــــــ ــر  ــخــــــ فــــــ ــرور   غــــــ ــا  بــــــ ــود  بــــــ ــه   کــــــ

ــد بی ــبکنـــ ســــــــــ ــه  بـــ ــه  ــدیـــــل  کـــ عـــ و  ــل   مثیـــ

کــــــم  بــــــهشــــــــــــــــــتــــــی  از  ــد  ــاشــــــــــــــــــنــــ نــــــبــــ ــه   کــــ

مـرغـوب  بســـــــــــــی  شــــــــــــــیرازـیش   هســــــــــــــــــت 

و   بــــــــنــــــــدهمــــــــهــــــــربــــــــانــــــــنــــــــد  و   نــــــــواز   یــــــــار 

ــدارش  ــانــــ ــهــــــمــــ ــیــــ مــــ ــه  کــــ هــــــر   مــــــیشــــــــــــــــــود 

وارســـــــــــــــــــتـــــــه  و  عـــــــاشـــــــــــــــــــقـــــــنـــــــد   مـــــــردمـــــــی 

 بوده خـــــاکی همیشـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــاعرســـــــــــــــــاز 

بـــــــی و  بـــــــزرگ   مـــــــانـــــــنـــــــد   شـــــــــــــــــــاعـــــــرانـــــــی 

بـــــــاز  بـــــــدیـــــــده  جـــــــز  ــهـــــــانســـــــــــــــــــت  نـــــ  کـــــــه 

ــه شــــــــــــــــــیــــــراز   قــــــبــــــلــــ شــــــــــــــــــود  ــان  جــــــهــــ ــاه   گــــ

بـــــــــرود مـــــــــیـــــــــان  از  هـــــــــم  کـــــــــوری   درد 
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 ابت متخلّص به زّرینـتاج ث زّرین

 

 خوان وصال 

 

 شده تابان    حقیقت   شمس  شدگان   دل   ای

 جمالش   روز   ــــاف  دل  مهر      عیان  گشته    تا  

سو  همه  ز   وصالش  خوان  بر  آمده  رد   گ 

ساغ کف  به  محبّت ــبگرفته  جانسوز   ر 

خدائی  انوار  به  ماه  آن  شده   طالع 

غافل  دل   ای  ستم  خیره  مکن  خویش   با 

 وصلش   دولت     از      بری      نصیبی      کوش می

ُرخسار  ز   برافکند  پرده  جهان   محبوب 

 طلعت اعلی   فدا    آموخت چه خوش رمز  

یار  ُرخ  عشق  از  غزل  این  بسرود   "زّرین" 

نمایان  معشوق  طلعت  شده  که   ُبشری 

 هم جان   و     دل     شده روشن    عشقش   از شعلۀ

سبحان  ُخمخانۀ  ز   وصل  می    نوشیده 

جانان  ُرخ  یاد  به  گلچهر  ساقی   آن 

فروزان مهر  چنان  بوم  هر  به   رخشنده 

که   هر  ن ب رد  گریزان حاصل  گشت  حّق   ز  

پشیمان  کار  عاقبت   نشوی   خواهی 

امکان  همه  رویش  پرتو  از   افروخته 

یزدان  مظهر  آن  قدم  جمال  بهر   از 

غزلخوان  شوق  سر   ز   طبعش  بلبل   شد 
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 اتّحادیه متخلّص به سرورسرور 

 

 حضرت باب 

 

رمـــــــــهـــــــــتـــــــــاب   شُدو پـــــــــُ بـــــــــاغ  بـــــــــه   دیـــــــــدم 

و   خـــــــــــوش  ــوای  هـــــــــ آب در  م  ــّ ــرنـــــــــ  تـــــــــ

ــم  ــانـــــ چشــــــــــــــــــــمـــــ بــــــــه  او  افــــــــکــــــــنــــــــد   نــــــــظــــــــر 

ــلــطـنـتـش  ســـــــــــ ــام  مـقــــ بـر  ــد  شــــــــــــــــ ــده  جــــ ــُ  ســـــــــــ

داری  ــم  غـــــ ــه  چـــــ دل  ــه  بـــــ ــا  ــتـــــ ــفـــــ ــگـــــ بـــــ  او 

مـــــــیـــــــخـــــــواهـــــــی  چـــــــه  مـــــــن  ز  گـــــــفـــــــتـــــــا   بـــــــاز 

ــم  نـــــــــظـــــــــرگـــــــــاهــــــ جـــــــــلـــــــــوه  شـــــــــــــــــــــد   تـــــــــیـــــــــره 

ــد  ــیــــ رســــــــــــ گــوش  ــه  بــــ فــلــــــک  از  ّرشــــــــــــــی   غــُ

ــتــــاب  بــــه شــــــــــ بــــه من   گفــــت این جملــــه را 

ــتـــــــــــاب  مـــــــــ روزگـــــــــــار  ــقـــــــــــدیـــــــــــر  تـــــــــ ز   ُرخ 

ــتــــــاب  بشـــــــــــ ــا  مــــ ــوی  ســـــــــــ ــه  بــــ نـخـواهـی   گـر 

ــا  بــ ــرت  ــه حضــــــــــ ــتــ ــســــــــــ ــریری نشــــــــــ  ب بر ســــــــــ

ــاب  ــبــــ احــــ از  ــعــــــی  جــــــمــــ ــد  ُحضــــــــــــــــــورنــــ  در 

ــاد  افـــــــــــتــــــــ نـــــــــــاتـــــــــــوان  جـــــــــــان  بـــــــــــر   لـــــــــــرزه 

یــــــــــاد   از  بشــــــــــــــــــــــد  دل  انــــــــــدوه  و   غــــــــــم 

ــراب  ســـــــــــــ ــه  ــتــــ گشـــــــــــــ ــم  ــیـ ــدگـ زنــــ ــمـــش  ــتـ ــفـ  گـ

دیـــــــــده نـــــــــور  دریـــــــــاب   گـــــــــفـــــــــتـــــــــمـــــــــش   ام 

ــتـــــــاد  افـــــ آســـــــــــــــــــمـــــــان  بـــــــر  ــرقـــــــی  بـــــ و   رعـــــــد 

ــاد  ــتـــــــ افـــــــ ــان  ــهـــــــ جـــــــ از  رنـــــــــگ  ــوۀ  ــلـــــــ  جـــــــ

ــه گشـــــــــــــــتــــ رو  ــه  چــــ بـــی از  چـــنـــیـــن  ــاب  ای   تــــ

بــرآب  نــقــش  غــیــر  نــیســــــــــــــــــت  ــان  جــهــــ  ایــن 

و   بـــــــود  ز  شـــــــــــــــــــوی  فـــــــارغ  کـــــــه  ــود تـــــــا   نـــــــبــــ

 1994اکتبر 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            82 سهیل سمندری متخلّص به سهیل 

 

 متخلّص به سهیل  سهیل سمندری

 

 قسمتی از قصیده ایشان تحت عنوان صیامیه و نوروزیه

 

جلوه اعال  اوج  از  اعلی   هال  طلعت  شد   گر 

عرش در  خورشیدها  طلعتش  نور  تابان   ز   ها 

 شب   آن    القمر    که الشق     بشنیدی   اگر گفتند و

باب   کل    فتوح  بر  که  آمد  آمد   جود   وجود 

بوی   ز  زنده  انبیا   مشکینش   موی    روان 

 چنین فصلی    در صوم یاران  و     خوشا شهرالعال

یکتا  و  بخشنده  توئی  و  نوروز  صبح   الهی 

ُب گُ  رویت  جانپرور و  ل  نوروز  این  در  بهتر   د 

 ل و بلبل از گُ م  د    م زنمچرا چون شاعران هر د  

 یاران     ر ــب    افروز  جهان    نوروز    باد      مبارک

     وجه    من    اهلل تجلّی
ّ
 بهی اال      الباهی    البهی

 بهی اال   ربّنا  ها   آسمان    و    ارض  اهل      بر  هال  

مُ  امروز  ذرّ نش  نگر  همه  شد  التُ ق   حصی ات 

عل شهر  اندرین   ـ سحرگه 
 
اعلـ عال  ی  ی ـی 

 االنشاء  فی عالم منتشر    معنی   مسک   نسیم

 بخشا   جان  نوروز    البها   یوم  بود    که افطارش  

 االبهی   ربّنا  یا    دوستان      دست       فضل  از      بگیر

 الجنةالمأوی     فی    ولو  گلزاری      گلدشت    ر  ه      ز   

گُ  توئی  بلبل  عاشقان  یکّ گروه  تنها ل  و   ه 

 همه دنیا   الطاف آنان درمبارک بر "سهیل"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 بیگم سدهی  جهان  سیّده شیرین  83 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 بیگم سدهی متخلّص به فانیه  سیّده شیرین جهان

 

 سدهی اصفهانی   ۀقسمتی از خوابنامۀ فانی

 

ــور  ــهــ ظــ ــوده  ــمــ نــ ــدان  بــــ ــم  ــائــ قــــ ــفــــــت   گــ

آنســــــــــــــــــاالر  کجــــــاســــــــــــــــــت  در   گفتمش 

او ت  ــّ حـجــــ تـو  بـگـو  گـفـتـم   چـیســــــــــــــــــت 

واال؟ آنشـــــــــــــــــــــه  نـــــــــام   گـــــــــفـــــــــتـــــــــمـــــــــش 

ــتــــه عیــــان گفتمش از    چــــه ارض گشــــــــــ

ظــهــور  کــرده  ــارس  فــــ ارض  از   گــفــــــت 

عـــــام   گفتمش گفتـــــه  انـــــد خـــــاصـــــــــــــــــه و 

دگــــــــر  بــــــــار  حســــــــــــــــــــیــــــــن  گــــــــردد   زنــــــــده 

بـــــود  ــائـــــم  قــــ ــهـــــور  ظـــ از  ــل  ــبــــ قـــ  گـــــفــــــت 

ــاه  شــــــــــــــــ آن  رجـــــعــــــت  کـــــوس  ــا  ــالـــــیــــ  حــــ

ــاب  ــتــــ ــکـ بـ ــده  شــــــــــــــــ او  ــر  ذکـ ــمـــش  ــتـ ــفـ  گـ

ــاســــــــــــــــــت  کــجــــ بــگــو  او  ــال  الــحــــ  گــفــتــم 

ــر جهــــان چو لمعــــۀ نور  ــتــــه یکســــــــــ  گشــــــــــ

ــد بر دار ــیح شـــــــــــــ  گفـــت همچون مســــــــــ

و   ــان  ــیــــ بــــ ــر  ــگــــ ــنــــ بــــ ــفــــــت  اوگــــ ــدرت   قــــ

اولــــــــی نــــــــقــــــــطــــــــۀ  گــــــــردیــــــــده   گــــــــفــــــــت 

ــان  بــــــیــــ تــــــو  ــا  نــــــمــــ را  ــه  نــــــقــــــطــــ آن  ــام   نــــ

طـور  وادی  شـــــــــــــطـر  ز  مـوســـــــــــــی   هـمـچـو 

ــاحــــــب ــام  صــــــــــــــــ قــیــــ چــو  ــد  مــیــکــنــــ  االمــر 

 خـــــــنـــــــجـــــــر  از    پـــــــاره    پـــــــاره    تـــــــن  آن  

موجود  و  ــر  حــــــاضــــــــــ و   
ّ
 وجــــــه رب حی

ــاه مــــ و  ــاهــــی  بــــمــــ ــدم  دمــــبــــ ــد   مــــیــــرســــــــــــــــ

یُـ  مـن  ــاب گـفــــــت  نـمـوده خـطــــ  ظـهـرش 

اســـــــــــــــت  ــّ  گفـــت در بّر شـــــــــــــــام و در عکـ

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            84 شاپور راسخ 

 

 خ ــــراس  ورـشاپ

 

 موهبت زیارت 

نیست  قرار  زیارت  ذوق  و  شوق  ز  را   دل 

 کنم  می      هـــپوی    طلبت        در      نسیم    چون  هم  

 بخاک   م  ـــنه  سر      ات  مبارکه  روضۀ    در  

 ای است  تازه  لحظه در جوار تو خود عمرهر  

تقّرب   ما  تست   خّداممقصود   کوی 

لفظ  هیچ  زبان چه گشایم که  تو   در وصف 

مهر   ۀمایای   آفتاب  ای  من   حیات 

گ   است   رد  بر  مالئک  طواف  تو   بقعه 

شو  دستگیر  مکان  و  کون  پادشاه   ای 

صب  که  آرزو   حشمعم  دارم  ترا   ُقرب 

 خواب خوش گذشت   ُنه روز در جوار تو چون

فتاد  گذر  رضوان  روضه  به  مرا   گوئی 

است  مجسم  چشمم  برابر  سینما   چون 

 است   گزیده   بهشت عکس   که ها  باغ آن 

اوست  خرام  لطف  شاهد  که  سروها   آن 

رّب  کوه  فرق  بر  طالئی  قبّه   آن 

 رنگ   نگ  ر    اشجار    خّرم   های    سایه  آن  

 شوند   گلفشان    قدمت    بر    که    ها   شاخه  آن  

الجورد  دریای  خجسته  منظر   آن 

 خلد     های غرفه    چنان    که    زائران  بیت    آن  

نیست  اصطبار  هنر  را  وصل   مشتاق 

در   نیست جز  مشکبار  نفسی  تو   حریم 

نیست  نثار  بپایت  که  سری  آن   بیهوده 

 نیست     شمار    در    گذرد  می   تو      بی    که    روزی

نیست  یار  درگاه  فراخور  کسی  نه   ور 

نیست  پروردگار  ستایش   شایسته 

 نیست   اختیار    مرا    تو    در      که    ام  ذّره    آن

نیست  رهسپار  طلبت  در  که  آن   سرگشته 

جز   پاشکسته  نیست کاین  امیدوار   بتو 

نیست  ماندگار  دگر  نشانده  شعله   کاین 

نیست  پایدار  خوشی  خواب  هیچ  که   دردا 

 نیست     کنار  در    ای    خاطره  ر  ــغی  امروز      و

 نیست   نگار      در  او      از    خوشتر  که    ها   نقش  آن  

 نیست     دیار    اندر    وی    شبه    که    ها  باغ  آن  

نیست  یادگار  آن  از  بهتر  که  سروها   آن 

نیست کان   شهریار  یک  سر  بر  تاج   گونه 

نیست  قرار  صباشان  نسیم  گردش   کز 

نیست  انتظار  ترا  دیدگان  که   چندان 

نیست  آشکار  آن  مقصد  گشاده  بس   کز 

نیست  شمار  مالئک  خلق  ز  دمی     خالی 



 
 
 
 
 
 

   

 شاپور راسخ   85 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

است  من  اندیشه  دفتر  نیست  جمله   این 

بنگریم  آینده  بچهره  بیا  دم   یک 

جا  اند   رسیده  سفائن    چگونه    ببین      آن 

دسته  زّوار    روند   خدا      وهــــکه   ب    دسته 

او  از  ریخته  ستاره  نشیب   ج گوئی   تا 

این  از  بعد  که  سیاهی  روزگار   بگذشت 

 دلبرند   وی  ـک     ر ــگ  هـپوی    که  ان  ـــشه    بینم 

 اند   فکنده  ارت  ـ حق  خاک    ه  ـب    گهر   تاج  

کنند  رو  مقصود  بحضرت  بسر   گلدان 

آستان   بندگی  روز  روز   وست اآن 

نشنوی  اقطار  همه  در  دوست  نام   جز 

 نیست     بکار    آنم    از       بهتر      که      ای گنجینه

 نیست     روزگار     او    از    خوشتر     که    ای آینده

دور  نیست   زآفاق  گذار  را  ما  که   دست 

نیست  وقار  و  بجالل  او  مثل  که   کرمل 

نیست  کوهسار  آن  سراسر  در  نور   جز 

چو   شبی  نیست دیگر  تار  چهریق  و   ماکو 

نیست  عار  محبوب  بدرگه   دریوزگی 

نیست کا  تاجدار  سروری  محل  جا   ین 

نیست  افتخار  این  جز  قدس  بساط   کاندر 

نیست کسر اشتهار  سبب  دگر   ردگی 

نیست  نهار  و  لیل  همه  در  عشق  حرف   جز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            86 شاپور راسخ 

 

 دا ــــــوه خـــک

 

خدا   کوه  به  شوی بیا  بنهیم   مبر  سر   و 

شود  پاک  زمانه  گرد  ز  که  آن  بوی   به 

بر  دیار  هر  از  گل  دسته  دسته   چینیم به 

وانگریم  کوه  و  دریا  به  فراز  آن   از 

 گوش دهیم   جوی و چشمه  ی دمی به زمزمه 

سینه  ندید  کسی ز  بشکفد  گل  سنگ   که   ی 

 بود     بابل  فخر      که  معلق      های  اغـب  چو  

شب  ظلمت  یاد  چهریق   به  و  ماکو   های 

  ( 1)ی شیراز به سدره  چه بیم از آن که خزان زد

بهار  نسیم  بگذرد  چون  کرمل  کوه   ز 

خداست  بارگاه  که  مقدس  ستیغ  این   از 

چهره اگر  جنگ  دود  است    ز   تار  زمین   ی 

بنهیم  بر  مشک  بدان خاک  ُشکر  به   جبین 

 بنهیم   بصر      ی چشمه    ازی  ـ نم  قدم      هر  به  

 بنهیم     بشر    اءــــملج    آن    ی  آستانه  ر  ـــب

بنهیم  نظر  فر  و  زیب  پر  حدائق   بدان 

بنهیم  بدر  را  دیده  و  دل  غبار   وزان 

به معجزی بنهیم   این  کنون   سان شگفت سر 

 بنهیم     تر  خوب  چه    آن    گلی    و    گیاه    هر    ز   

 بنهیم     ور شعله    شمع    صد    دو    کناره  هر    به  

بنهیم  شجر  زآن  دانه  یکی  کجای  هر   به 

بنهیم  رهگذر  و  کوی  همه  به   گالبدان 

بنهیم  بر  و  بحر  به  عالم  وحدت   لوای 

امید    خویش     بتابیـــدن     سحـــــر     بنهیم 

 

 2001ماه می 
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 ارت ــــام زیــــای

 

یاد  از  هرگزم  نرود  زیارت   ایام 

بر   چو  سجده  سر  صبح  نهادمهر   خاک 

متبرک بقاع  دیدار  به  روز   هر 

حُ   هر جز  افکندم  نظر  ندیدم جا   سن 

 همه رنگ  و     است   نقش   کرمل همه   ی صفحه   بر

 ی رضوان روضه  از    ای   جلوه  نگری      سو  هر  

زرّ  گنبد  است آن  شهان  تاج  یکی  چو   ین 

مقامش  پرنور  مشعل  از  شب   هنگام 

 کوه   سر      به  تا      نگر    کوه    آن    ی  پایه    از

 ها به دو صد رنگ گل  آمده      از سنگ برون 

شادی  به  داده  سر  زمزمه  ببین  جوی   آن 

 شیراز      ی  هدیه   بنگر     را        ُبنان   نارنج  

بنفشه و  یاس  از  و  نرگس  از  و  الله   از 

 نبینی    ملک     در       رت مقدس   خّطه       زین

است  ملکوت  در  سفری  زیارت   اوقات 

خاطره ابدی    آن  دلکش  و  خوش   بادهای 

آزاد ج شد  فرومایه  دنیای  غم  از   ان 

سینه افتاد  در  ولوله  شعف  و  وجد  از   ام 

گُ  است  فضایی  گوشه  آباد هر  و  آکنده   ل 

 بهزاد  ی    خامه  با    همه    گویی    آراسته  

خداداد   هر لطف  از  آیتی  گذری   جا 

زاد  او  پرتو  از  جبل  آن  شرف  و   فخر 

یاد  از  رود  ماکو  چو  چهریق   تاریکی 

باغچه   تعدادبس  به  سطح  هر  به   آورده 

زده  چ  رد  گ      بر حلقه   شمشاد  ی    بوته  من 

باد از  آیدت  گوش  به  مناجات   نجوای 

 بغداد   ی    تحفه    بنگر  را    نما    نخل  وان  

هر همه  اوراد   بینی  از  خواهد  دلت   چه 

بگشاد همه  بر  لقا  باب  خدا  که  دم   زان 

مژده خدا  که  بهشتی  جاست  داد  این  آن   ی 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            88 روحانی، دکتر پرویز روحانی  شهین احسان

 

 ی روحان  زیپرو دکتر و  یانحرو  احسان نیشه
 

 دقایق قبل از شهادت حضرت اعلی

 تار   شام    از      تر   تاری    روز    یکی

سر  خورشید  افسرده  دشت   چو  ز   زد 

حجره در  که  دم  آن  ماه  در  و  مهر   ای 

تبری پیـــــبمیدان  بال ـــــز   ک 

نجواس  هنگام  نیکنام نه  ای   ت 

نمود  رو  او  سوی  سروران   سر 

 هوش  و      عقل  بی    مرد  کای      بفرمود

نیست  نیست  هی  م  من  بجز  را   فلک 

منم  یکتا  عشق  و  جانبازی   به 

عشق راه  در  قتل  بجز   تمنّا 

 ازل    از    ام  داده  رضا    دردش      به

خویش  گفتار  که  زمانی  تا   ولی 

همه خالیق  گر  خدا  ذات   به 

کرد نه   توانند  کم  من  ز   موئی 

منم  ابهی  شاه  دل  نور   که 

زمان  آخر  صور   نوازندۀ 

منم  بیچون  ذات  طلعت   ب هین 

حق  که  اولیّه  نقطۀ   منم 

انبیاء قبلۀ  رسل   مطاف 

هست  که  صادق  صبح  اختر   همان 

او پاک  دل  کز  آتشی   همان 

بهاست  پاکان  دلهای  محبوب   که 

روزگار  در  روز  روزتر   سیه 

تی گشت ره  ــــشب  روز   مغلوبۀ 

شاه  نعت  در  بودند   بگفتار 

ها!  که  زد  بدر  خونین   سرانگشت 

سام  است  نموده  برپا  هنگامه   که 

گشود   لب   گل  غنچه  چون   پاک 

گوش  راست  قدسیان  من   بفرمان 

نیست  نیست  شهی  من  بجز   جهانرا 

منم  تنها  ذات  حق  تسبیح   به 

عشق  شهنشاه  بحّق   نکردم 

ل     هر  ام    کرده  فدا      راهش   ه  ب  ام 

 کیش   فرخنده   مرد    این    به    گویم  ن

همهمه با  برآیند  ردم   بگ 

گ   نشانند  ماهم  روی  بر   رد نه 

منم  دنیا  روز  و  شب   چراغ 

جهان  جان  و  جسم   گدازندۀ 

منم  گردون  چرخ  نقطۀ   برین 

طبق  ُنه  آرایش  به  زد   قلم 

کبریاء وحدت  مظهر  هین   م 

نشست  را  او  مهر  رخ  پیش   به 

هو:  گلبانگ  لحظه  بهر   برآید 

بهاست شه   یزدان  نور   المکان 
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 شهر تبریز و شهادت حضرت اعلی 

 

 النّهار   نصف  به      شد   رب      خورشید  چو  

شگفت  غولی  چو  بادی   بجنبید 

آه   یکی  عالم   سرد   برآورد 

شکست  ابهی  شاه  دل  طهران   به 

کرد  ناله  درون  سوز  ز   محّمد 

نور الهوت  به  موسی   بنالید 

سخت  ببارید  و  ابر   بُغّرید 

دل   اشک    تابناک   بباران  

 آویخته   دار      ر  ـــــــب    ای   ـــــــــه  دنـــب

 روان       از          رــــت  زهـــــپاکی     ای   ــــــــــه  دنـــب

انیس چون  اگر  میشد  چه   خدایا 

میسوختم  پروانه  چو  ردش  گ   به 

راز   او  لعل  از   کروبیان شب 

او  روی  ُگل   کنار   در   سحر 

میشدم گُل  خار   خدا  لطف   به 

باختم  رهش  در  جان  که  را   تنی 

تنش ُگالب   با  میشدم   عجین 

بدن  آن  نزدیکی  ُیمن   از   که 

جنون  و  عشق  خداوند   نوای 

پا  دلهای  محبوب  بهاست ککه   ان 

تار  شام  چون  تبریز  گشت   سیه 

گرفت  گیتی  روی  همه   سیاهی 

تن   در  عزا  کرد لباس   خویش 

شکست  عیسی  پشت  ارم  باغ   به 

درد  بگرفت  خسته  دل  را   علی 

طور  و  فاران  و  حوریب   بلرزید 

ل خت  ل خت  آسمان  شد  که  گوئی   تو 

پاک   همی بدنهای  شوید   خواست 

ه در  ستم  زخم  آمیختهـــ ز   م 

 جهان      دارد   ه  ـــــــآنچ     از     رــــت  گرامی

جلیس  نزدش  به  بودم  قتل   شب 

عشقش   مچ به  میافروختم ج و   نون 

جان  گوش  و  میشد  دلم   بگوش 

روبرو  میشدم  دشمنی  هر   به 

س و  میشدم پ سپاه  گُل   هدار  

میساختم!  خویش  سر  از   سپر 

روشنش  تن   چون  میشدم   فدا 

 من  آب    و    ل  گ      از    ای  ذّره  هر    ز  

خون:  سیل  همره  رسد   بگردون 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 
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 و ـــک اهـــوه، مـــسینه ک

 

را  کوه  سینه  ببین  کن   نگه 

 زده  چتری       کوه   ها    کلبه   ر  ـــــس

است سر  بر  سر  که  سنگی  بنیاد   دو 

نفس بگیرد  کس  هر  ز   ستیغش 

ماه آن  نام  بود  رو   کو   ازین 

ریخت پر  شهباز  ز  اوجش   ه در 

بال  دام  و  قاف  قلّۀ  آن   در 

مرگ در   کوه  آن  و  دور  نقطۀ   آن 

شهود  و  غیب  اقلیم   شهنشاه 

سخت  و  سرد  میشدی  چنان   زمستان 

پاک  آب  وضو  و  غسل   بهنگام 

زدی  یخ  رو  و  دست  در  آب   سحر 

نیست  باک  م  د  بار  خون  دیده   اگر 

 هست   (1) "ُخسر  ل فی"  انسان  که  را!  خدا

خمر   از  جرعه   هوس   پست    بیک 

هم  ز  مهتر  نه  شناسد  کهتر   نه 

و   اشک  نیبه  و  راز  به  و  آه   از ــــبه 

وارهم  دون  ملک  این  دام  از   که 

دستگیر شود  خاصش  لطف   مگر 

بهاست  پاکان  دلهای  محبوب   که 

را اندوه  طوفان  سینه  آن   در 

دهکده  کف  نبیند  ُزهره   که 

است  سر  بر  سپر  غولی  که  گوئی   تو 

کس  ماه  رخ  آنجا  در   نبیند 

کو؟  ماه  میزند:  ندا  کس  هر   که 

هم   در  ستم  و   آمیختهشکوه 

جفا  ارگ  و  ظلم  قلعۀ  آن   در 

سترگ و  سهمگین  دژی   درون 

 ود ــــــــــــب    پیشه   ستم    اهــــــــــــــش    زندانه  ب

ل   شدی  برودت  از  کوه  ل  که   خت خت 

خاک  به  پیکر  و  روی  از   نیفتادی 

زدی  یخ  مو  و  ابرو  بر  شبنم   چو 

در آن  دلفتم  گش    از  نیست   که   چاک 

مست یکروزه  ملک  از  میگردد   که 

نفس یک  رود  جهنم   بقعر 

هم  ز  گوهر  نه  داند  خرمهره   نه 

 از ــــنی  ی ـــب   در         از      م  ــکن  می   طلب  

نهمب پا  حق  عرفان  افالک   ه 

صفیر:  اعلی  بفردوس   برآرم 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 
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 مالقات مالّحسین طلعت باب را

 

دوست  راه  سالک  آن  که   شنیدی 

 سفر     و    راه    رنج  ها    ماه  از      پس

باز چنین  را  داستان   گفت   خودش 

دیار  هر  در  سرگشته  و  حیران   "چو 

شدم  حیران  و  بشیراز   رسیدم 

مهر  تابنده  چو  جوانی   بناگه 

عود  آهنگ  به  بیانی  با   سپس 

شتاب  بدون  مبارک   بدست 

شد  زار  من   از  سفر  رنج   چو 

"مالحسین:  که:  مولی  گفت   مرا 

بیاد؟ کاظم  استاد  ز  داری   چه 

نهفت  راز  استاد   " گفتم:   بدو 

کردگار  مظهر  آن   عالمات 

را عالمات  "آیا  گفت:   جوان 

گسیخت  هم  از  ارکانم  لحظه   بیک 

رسید  قیامت  روز  که  گفتی   تو 

ه" ف  "ا لّراج  آثار  شد   (1)هویدا 

ماه و  خورشید  رفت  فرو   بظلمت 

بهاست  پاکان  دلهای  محبوب   که 

دوست؟  بدرگاه  هدایت  شد   چسان 

خبر  یارش  ز  آمد   بشیراز 

شکفت:  ما  شادی  ُگل  اینسان   که 

یار  دیدار  شوق  از  گشتم   روان 

شدم  بیابان  بسوی  مجنون   چو 

مهر  و  لطف  سر  از  نمود   سالمم 

نمود  دعوت  خویش  خلوتگه   به 

آن   من  آب بپای  ریخت  شب   ماه  

شد  گفتار  آغاز  و   نشستیم 

عین  نور  خود  استاد  نزد   توئی 

داد؟  آخُراالمر  در  پندیت   چه 

گفت  خداوند  ظهور  قرب   ز 

آشکار  کرد  آیات  ز   فراوان 

انـ نمیبین ظهــ ی  مـــ در   ا؟ ـــورات 

گریخت  ناتوانم  تن  از   روان 

دمید  اّول  صور  در   سرافیل 

الّرادف ه" اسرار  گشت   (2)عیان 

شاه:  نعت  در  سرودند   کواکب 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 

        

 دو اشاره به روز قیامت در قرآن   -(2و  1)  
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 استقرار عرش اعلی در کرمل 

 

شب  زاغ  سیه  بال  گسترد   چو 

بهاء  اهل  ز  گروهی   میان 

با   شه  که  گوئی  آمده تو   سپاه 

گروه فراز  بر  دال  کن   نگه 

بهاء  باب   رمس  بود   درونش 

تابناک تن  آن  سال  شصت  از   پس 

بهاء  غصن  دست  با  است   قرار 

عبدالبهاء نور  حفلۀ  آن   در 

نور  تابوت  به  را  بدن  آن   نهفت 

شک م  به  گالبی  و  عطر   بپاشید 

رّب  غصن  راز   سر  گنج  لب   بر 

بماند  گریان  و  ناالن  حال  آن   در 

که شب  آن  هور   از  رخشان   ُرخسار 

فزود برابر  هزاران   توانش 

خاک  و  آب  پهنۀ  از  نقطه  هر   به 

کشید آتش  به  قلبی  سینه  هر   به 

او نام  از  پاینده  گشت   جهان 

ایلیا  درگه  و  کرمل   کنون 

آمدند چ سرور  و  وجد  به  صهیون   و 

دلهای   محبوب  بهاست پ که   اکان 

رّب یبصه  کوه  قلّه  در  و   ون 

عبدالبهاء خرامید  کرمل   به 

ی آمدهو  ماه  گرد  اختران   ا 

باشکوه را  اقداس  قدس   ببین 

فدا  موال  عشق  ره  در  شد   که 

پاک  خداوند  بهاء   بامر 

خدا  حریم  در  مستقر   شود 

را گرانمایه  دّر   برآورد 

بلور  اندر  خورشید  رفت   فرو 

سرشک  بسیل  را  بدن  آن   بشست 

دراز  زمانی  دل  غم  از   بماند 

قدس لؤلؤ  آن   فشاند   گوهر   بر 

پشت   از  بلور بتابید   جام 

ربود  عالم  اهل  نخبۀ  از   دل 

تابناک  ُدر  و  لعل   بپرورد 

چشید  عشقش  خمر  از  آنکه   نمرد 

او  جام  از  زنده  جهان   روان 

 
 
مجیی و  مسیح   خدا   مقام 

آمدند:  شور  و  بفریاد  شارون   چو 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 
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 نائره  ۀتن پاک آن نقط

 

نگر  ما  و  من  در  خود   بچشم 

ماستی  دل  مراد  کو   جهان 

شد  آغاز  نقطه  از  خلقت   همه 

بهاء  باب   و  است  عشق   خداوند 

جو در  گداخت اچنان  آتش  به   نی 

یکتاستی  نشئه  درین  تنها   نه 

که مطاف   روحش   همانسان  چون   بود 

نائره  نقطۀ  او  پاک   تن 

کل مأوای  خاک  عالم   یکم 

ایلیا  مأمن  رّب  کوه   سوم 

ارم  باغ  قدس  جنّت  آن   در 

مقام  کاخ  فردوس  باغ  آن   در 

تابناک  لؤلؤ  صدف   درون 

بها  غصن  که  ضریحی   درون 

بشر  مطاف  مقّدس   مقام 

نور  تابوت  هست  دایره   نهم 

بخاک  تابد  نقطه  پرتو  آن   از 

حق  شاخساران  آن  برگ  هر   ز 

بهاست  پاکان  دلهای  محبوب   که 

اعال خورشید  ذّره  هر  نگر به    

باالستی  ُملک  آئینۀ   چو 

شد  ساز  ف ل ک  ُفلک  ساز  او   از 

فداء  براهش  عالم  جان  و   تن 

از ساخت     جسم    که  خورشید   خاکیش 

معناستی  الهوت  به  یکتا   که 

طواف  کنندش  قدسی  ارواح   که 

نُ  است  کشیده   دائره  ه بگردش 

ُرُسل مکان  اقدس  ارض  آن   در 

وفا حریم  زمین   چهارم 

را   عدم  نماید  دم شمیمش   ق 

دُ  حافظ  صدف  خام بسان   ّر 

مبّهای   پاک ضریح  روح   آن 

بنا ه  ب را  آن  کرد  بهاء   امر 

پر  و  بال  بود  را  بشر  آن  از   که 

بلور  در  را  هور  ُرخ  دارد   که 

پاک  اشجار  نقطه  هر  به   برآرد 

طبق:  ُنه  تا  تهلیل  صوت   رسد 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 
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 بیانات طلعت باب به حروف حی 

 

نگر  را  بها  باب   شمس   دال 

میشود  بنا  عالم  واحد  این   بر 

کروبیان  پاک  حفلۀ  این   در 

نجات  راه  پیشتازان  "ای   که: 

شدن  خواهد  زنده  شما  از   جهان 

 خوی   پاکیزه  و    باشید      پاک    همه

 تر   پاک  دل    و      دارید     پاک  نظر  

امید به   باشید  مأیوس   دلهای 

صبا  نسیم  چون  پژمردگان   به 

خراب  هر  بر  و  آباد  جای  هر   به 

ماه  همچو  بد  و  نیک  بر   بتابید 

صفا  از  شوید  خارج  جای  هر   ز 

 آمدید   خاک    و    گرد   بی  که      نسا  آن  که  

پاکتان  دامن  مکان   غبار 

شماست  بر  جهان  چشم   بدانید 

دوستان  ای  ارضید  لح  م   شما 

 ثمر   بی   و     فاسد       شود     گر     نمک

نهید   ابهی  عشق  سر  اندر   دل 

بهاست   پاکان  دلهای  محبوب   که 

قمره  ب هجده  روی  نگر  ردش   گ 

میشود  بپا  جدیدی   نظام 

بیان  این  بیان  شمس   بیاورد 

حیات آب  ا نهار   شمائید 

شدن  خواهد  پاینده  جمله   بشر 

چارسوی شود  یزدان  دین  تا   ( 1)که 

گهر  از  کنید  ُپر  دل  دریای   که 

 نوید   و    شور    مخمود    های    جان  به  

کبریا آتش  افسردگان   به 

سحاب  چون  حق  لطف  از   ببارید 

گیاه از  و  خس  از  ُگل   بروئید 

پا  و  کفش  از  ره  خاک   بروبید 

آمدید  پاک  جمله  پا  به  تا  سر   ز 

نشان  خود  از  ننهد  و   نیاالید 

ماست هّم  و  غم  در  بشر   امید 

لح است      ز  جان   و      جان بی    اصالح  م 

دگر  گردد  قطع  همه   امید 

دهید:   سر والیش  براه  جان   و 

بهاست  یزدان  نور  المکان   شه 

     

 مصراع از فردوسی بزرگ است.  –( 1)   
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 ر ـصابر آفاقی متخلّص به صاب

 

 شاهد شیراز 

 

 بسازد     ز طنّا    معشوقۀ    به    که  آنکس  

 عیبش      به  کرد     نگه   که   هر    گری کوزه   چون

مدّرس  که  تا  بیا  عشق  مدرسۀ   در 

ب زار  من   کار   ساختن    گیتی ه  در 

روابط  تحکیم  مقصد   جز  که   زنهار 

دست   را از  سحری  فغان  و  سوز   مده 

اندر     اطناب سخن  و  بشعر  ساخت   کجا 

 آیند   خوش  رنگ     ترا    گاه    کند      تسخیر

پس  او  سر   گیرد  و  اّول  کند   ُرسواش 

صابر  طایر   بود  ذّره  اگر  مهر   ای 

بسازد  اعجاز  صد  که  گر  بسزد  را   او 

بسازد  باز  شکند  را  خود  مرتبه   صد 

بسازد  آغاز  وز  انجام  از   آگاهت 

نیست   بسازد کس  شیراز  شاهد    مگر 

 بسازد   تاز    و    تک      بهر    از    ات  آماده

سوزد   ترا  سوز  بسازد گر  ساز  ار   و 

بسازد  ایجاز  که  تأثیر  و  معنی   آن 

بسازد  آواز  خوبی   ترا  صید   گه 

بسازد  سرافراز  که  را  کسی  تو   عشق  

بسازد  پرواز  آمادۀ  تواش   لطف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            96 صابر آفاقی متخلّص به صابر 

 

 و ــــت  قــــشـع

 

ریز  روانم  و  جان  در  سرمستی  آتش    یک 

محشر   صد  تو  شیرین رفتار   بس  تو   گفتار  

حسودانم  دارند  منّت  من  گردن    بر 

 ها یجدائ  زخم  صد  است  تازه  من  دل    در  چون

 گشته   عوض     امروز       داری  جنون      آداب  

برپا  بجهان  کرده  غوغا  بسی  تو   عشق  

تو  ثنای  راه  در  واماند  اگر  لحظه   یک 

بشنو  سخنی  من  از  جوئی  جهان  صلح    گر 

 بین  وحدت  دیدۀ    از    اند    اخیار    هم    اغیار

 صابر   مجو    توفیق    مردانه      هّمت  بی

 

تبریز  از  بزن  حرفی  شیراز  از  بکن   بحثی 

بالانگیز  تو  چشم   جان  کمند   تو   زلف  

 تیز     شوقم    آتش      شد  شان   عداوت  باد       کز

پائیز  بمن  دادست  خندانی  گلشن   خوش 

مکن    خواهی  خودت   تکمیل خلق   پرهیز از 

چنگیز  این  زده  آتش  را  تمنّا  شهر    هر 

مهمیز  زد  تو  مژگان   من  طبع   توسن    بر 

 مستیز   یکس   چی ه   با  جنگ  کن  هوا  و  نفس با

آمیز  شکر  و  شیر  چون  یکسر  خودت  نوع    با 

بستیز  کهن  چرخ   با  خواهی  نو  عالم   گر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 متخلّص به صابر صابر آفاقی   97 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 

 وـــــاکـــم

 

میکنم ماکو  عزم  اکنون  پرشور  دلی   ! با 

دگر  راه   ترا  زاهد  ای  دیگر  عاشق   راه 

گشت  چهریق  تا  شیراز  از  مقصود   کعبه 

 نورانی چو چشم    محراب  ابرو قلعه   کوه چون

 شد بسته بر یک تار مویت ای صنم    عالمی

شنیدم   دوست تا  مظلومی  و  زندان   قصۀ 

ارس  رود  ساحل  غزال  رّب  یا  کجا   شد 

 است   گلشن   کگشته که اش    چون معّطر از ُگلی

من و  ما  نقوش  دل  کتاب  از  شستم   پاک 

زار زار  گریم  شوریده  بلبل  همچو   گاه 

 ( 1)ز هجر دوست جوی زنگبار  ریزد اشک می

میکنم  رو  ارس  رود  ساحل  بر  صبا   چون 

 میکنم   ماکو    عزم    من    ای    مّکه  صد  ق ب  تو  

رو او  کجا  میکنم   هر  سو  آن  سجده   نهاده 

میکنم  ابرو  محراب  در  سجده  را  حّق   نور 

میکنم  مو  آن  تار   بر  نازها  اینک  هم   من 

 میکنم   خو    ها   ناله  با      را     عیش  گفته    ترک  

میکنم  تکاپو  او  سراغ  در  من  چنین   کین 

میکنم  بو  را  قلعه  تراب  گل  بجای   زان 

هو م     یا من  و   گفت هو  ان  ا   او   میکنم  ن ُهو 

میکنم  کوکو  دوست  فراق  در  قمری  چو   گه 

 میکنم   جو    دیده گان    از    روان      هم    من  صابرا  

 

 

 

 

 

 

 

 نام جوئی است که در پائین ماکو قرار دارد.  –(1)  



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            98 طلعت بصاری )قبله( 

 

 )قبله( اریــطلعت بص

 

 شیراز پرآواز

 

ببینم  شیراز  شب  دوباره  که  آیا   بود 

خاکش  بویم  و  بوسم  بنهم  پایش  به   سر 

را  جان  بنوازد  بهارش  و  نارنج   بوی 

 که بر او رشک برد آب حیات   (3)آب ُرکنی

یاران  ای  ارج  و  باشد  بها  چه  را  جان   نقد 

ف اندوه  از  بیاساید  رنجش جان  و   راق 

 و شوکت و جاه است آنجا   شهر عشق و ادب

شهباز   رّب   یا بال  به  که  تا  مددی   اینک 

پاکش  خاک  ز  عشق  خوش  بوی   بشنوم 

شم دست ز دامان تو ای معدن حُ   سن کی ک 

پاکان  جان  به  که  بگویم  فاش   "طلعتا" 

دل اهل  ببینم   (1)قبلۀ  راز  از  پر  شهر   آن 

ناز گُ   (2)سرو  رسته  و  م  ر  ببینم ا  ناز   ل  

ببینم  باز  نسترنش  و  گل  سرخ  و   نرگس 

ببینم  غّماز  دیدۀ  هر  ز  دور   بودنش 

ببینم  طنّاز  دلبر  آن  خانۀ  شود   گر 

ببینم  ناز  با  بازش  عدو  علیرغم   گر 

ببینم  سرافراز  قدر   فلک  جمشید    تخت 

ببینم و  ر   شیراز  شاعر  آرامگه   م 

 ببینم     آواز  وشـــ خ     مرغان    عاشق       دفتر 

 گرت باز ببینم این هجر    پس از سعدی      همچو

پُ  شیراز  که  روز  آن  ببینم رسد   رآواز 

 

 اشاره به بیت مبارک حضرت اعلی روحی فداء در شیراز است. -(1) 

ر م شیراز می -(2)  باشد. درخت سرو مشهوری است که در باغ ا 

 جه شعراء بوده  ائی بوده که مورد توآباد در محدودۀ ورودی شهر شیراز جای مصفّ  در محلی بنام ُرکن -(3)

 از جمله خواجۀ بزرگ شیراز حافظ که میفرماید:       

 مثالش بی     وضع      و       خوشا  شیر از 

 اهلل   لوحش      صد  ما      ادبآ  رکن    ز

جعفرآبـــی ـــم مـــــــان  و   ی ــصلـــاد 

زوال از  نگهدار   ش ـــخداوندا 

 ش ـــزالل   بخشد  میمر خصر  ع   که

 ش ـــشمال      دـــــــــآی می    ز  ــــرآمیـــعبی



 
 
 
 
 
 

   

 ای متخلّص به قابل عبّاس قابل آباده  99 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ای متخلّص به قابل  عبّاس قابل آباده

 

 در وصف کوه کرمل 

 

 کرمل     افزاست  نشاط  و    بخش    فرح

الهی  آیات  و  لوح   بنّص 

حقیقت  اندر  بنگری  نیکو   چو 

عالم  اهل  قبلۀ  عّکاست   اگر 

صهیون  و  ساعیر   گه  و  فاران   گهی 

اکنون   اگر بود  ادنی  ارض   چه 

گوید  هر دید  طراوت  این   آنکو 

شد  یقین  وی  در  قدم  زد  ابهی   چو 

است سریر   بیمثال   پادشاه 

سواحل بر  تفاخر  حیفا   کند 

گشت  عبدالبهاء  حضرت   مقام 

است  بلند  وی  در  بندگی   نوای 

سفینه در  قابل  که  روزی  آن   خوش 

کرمل  اعالست  حضرت   مقام 

کرمل  ابهاست  طلعت   ریاض 

کرمل  علیاست  جنّت  و   بهشت 

کرمل  دلهاست  کعبۀ  و   مطاف 

کرمل  سیناست  گهی  طور   گهی 

باالست   عالم  رفعت   کرمل ز 

کرمل  غنّاست  روضۀ   بالشک 

کرمل  بیهمتاست  ذات  عرش   که 

کرمل  اسماست  مالک   مقام 

کرمل  حیفاست  زینت  و  زیب   که 

کرمل  غایةالقصواست  رفعت   ز 

کرمل  مأواست  بهترین  رو   ازین 

با کرمل   بگوید  پیداست   نوا 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            100 عزیزاهلل خان مصباح متخلّص به مصباح 

 

 مصباح متخلّص به مصباح خان  عزیزاهلل

 

 شان یا  اشعار از یهائ دهیگز 

 

غیب  سماء  کافتاب  صبح   هر 

 وهم      شب پرگان     کناره   هر     از   

کردند  نهان  بغی  رماد   اندر 

چارم  فلک  بر  یهود   ظلم 

بشکست  بدگهران  جفای   سنگ 

ندانستند  فرق  که  بیهشان   آن 

 خواندند     کهن   عهد       های  افسانه

فریسیفتوای    خوی   شیعیان 

بیفکندند  عصاة  مجلس   در 

داشت  تواند  اراده  از  که   حاشا 

 مقدار  بی  خس    کند    کجا      ساکن

ساخت  تواند  ضعیف  پّشه   کی 

نصر   و  فتح  آمدمیقات   پدید 

را  بیدا  و  وادی  نمود   روشن 

را شحنا  رایت   افراختند 

را  فرعونیان موسی   شرارۀ 

را  مسیحا  روح  داد   پرواز 

بط  سیّد  خوشاب  رادّر   حا 

را ثریّا  و  ثری  یکدگر   از 

را لذکری  فیه  اّن   منشور 

را  اعلی  طلعت  ساخت   مصلوب 

را ابهی  اقدس  جمال   عرش 

را  تعالی  خدای  کس   ممنوع 

را دریا  پرمهابت   امواج 

را عنقا  آشیانۀ   مطمور 

را  اسما      مطالع   بیک       یک   چون  

 
ّ
 شمشیر  انتقـــام  خـــــدای  حــی

 را درهم شکست صولت اعدا 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 عزیزاهلل خان مصباح متخلّص به مصباح   101 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

سلوک   ذهب  عصر  که  ما  عصر  در  خوانیش 

امم  نهضت  سلف  قرون  در   چونانکه 

یأتیّ  الهکمتبشیر  من  هدی   ( 1)ن 

زمین     بر  و      قیامت   شد    پای    بر  قامت 

کرد  طلوع  اعلی  حضرت  جمال   شمس 

مآب  و  مبدأ  در  که  صفات  مطلع   آن 

آشکار  و  فاش  بیان  فصول  از  یک  هر   در 

را ارض  و  سموات  مبدعات   ابداع 

سزاست  و  شایسته  نه  قدیم  مسلک   بر 

انبیاست  نوامیس  دلپذیر   مرهون 

است  مامضی  وفق  بر  آتی  که  عیان   سازد 

ربّهاست  نور  من  هی  اشرقت   تشریف 

 لقاست     معهد  و    حق      گاه  جلوه  شیراز  

قر ایلیاست بر  چو  مبّشر  وصل  یوم   ب 

بهاست  جهان  ملکوت  مالک   فرمود 

شد منقضی  اس   آجال  استوی   قد  یوم   ت و 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره به آیه قرآن است که یأتینّکم هدی من ربّکم.  - (1)

    123طه آیۀ  20و سورۀ  38بقره آیۀ  2سورۀ         



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            102 متخلّص به نوری عطاءاهلل نوری 

 

 

 متخلّص به نوری عطـاءاهلل نـوری

 

 اعلی  بعثت حضرت رّب 

 

را  مکان  و  کون  همۀ  برپا  شده   جشنی 

الهی  فضل  از  شده  مبّشر   مولود 

ُیمن محفل    شده  الهی   از   احباب خوش 

فکند   چو  ُرخ  نوراز  یک  پردۀ صد   بار   به 

مستند  و  نشئه  در  همه  لقایش  خمر   از 

جاهل  و  غافل  او  به  راه  نبرد   هرگز 

ُغسلی  وقتست جان  دیده   بدهیم  که   را   و 

را   به  تا   کران  جمله  است  طرب  وقت  کران 

را  بیخبران  همه  باز  است  سیه   رخت 

 را   ُرخان    ماه  او    جلوۀ      از  شده      حیران

 را   جهان و  جان  نظر  طرفه یک   به بازند 

را  کران  و  کور  شه  در  بر  د  ب ر  راه   کی 

 

 مولود فرخنده حضرت اعلی 

 

 درید   ها    غم  پردۀ    عاشقان    ای      هلهله

دهید  شادی  است  مژدۀ  نشاط  عید   گاه   و 

اگر   را  ترنج  و  رواست دست  نداری   فرق 

پا  ز  نشناسد  سر  ما  شیراز   خطۀ 

کجا  هر  شود  جمع  کنون  دستک  و   دفتر 

بایدش   رها  جمله  را  بالین  و   بستر 

عیان   و  سّر  به  گفته  مؤمنان  آن   جمله 

انداخته  سر  سرو  باخته  ُگل   رونق 

من  خوبان  شه  ای  تو  دیدار  پی   از 

رسید  اعلی  طلعت  فرخندۀ   مولد 

خاک  بوسه خوبا   دهید  یوسف  رسید را   ن 

رسید  تماشا  به  کو  باشدش  کجا   هوش 

رسید  طوبی  سایۀ  حق  یاران  سر   بر 

احکام   همه  رسید نزان  موال  فم  کز   و 

 رسید     واال  هّمت    و      دادن  دل  نوبت  

رسید  جانها  مهدی  ما  موعود  و   حّجت 

 رسید  باال  و   قد خوش  ُرخ زیبای شه   کان

رسید  تمنّا  به  جان  رهت  بخاک   چشم 



 
 
 
 
 
 

   

 عطاءاهلل نوری متخلّص به نوری   103 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 اعلی روحی له الفداد حضرت تولّ 

 

قصه صنم  بگو   ای  یکتا  مه  از   گو 

ربود  خالیق  هوش  صاعقه  دگر   بار 

او ای   رخسار  عاشق  او  مست  تویی   که 

رسید تماشا  طرف   وقت  هر  مرو   خیره 

ب  دل  خرمن  آمدست  حصاد  وقت  ب کو را 

ما  عید  آن  اول  شدست  محرم   ماه 

بگو  اعلی  طلعت  ما  زیبای  شه   از 

او  نور  شعشعۀ  از  شد  آتش  به   طور 

کو  به  کو  روی  چه  از  شدست  نمایان   یار 

رو  چه  از  دربدری  شد  باز  حق   درگه 

ر یکدست  او دانۀ  پیش  نما  عرضه   ا 

بشو  را  دل  صحنه  است  دل  وضو   وقت 

 

 

 ت حضرت رّب اعلی ث بع

 

ب مسیحا  که  جانا  آه  مژده  باز   د مجهان 

 گفتن   نتوان  که  است  لطیف   و  خوب  آنچنان

شدند  بازار  سر  بر  لقا  شوق  از   همه 

هجرت از  کرد چ  گرل  گُ     بلبل  زاری  بسی   ه 

ن  جانان  قابل  ولی  است  عزیز   ود بجان 

شیو و  روش  نماید  پروانه  به   نو   ۀتا 

شد  گلشن  خوشش  انفاس  ز  شیراز   شهر 

نمود  جلوه  حق  مظهر  لقا  ایّام   شده 

وجود  شاه  آن  الیق  سخنت  نوری   نیست 

انفاس ز  آمد   که  باز  بجهان  جان   خوشش 

آمد  باز  زمان  شاه  همان  ُگلزار  به   که 

آمد بس   باز  جان  سر  کز  ُرخش   خریدار 

 آمد   باز      زنان  نغمه  چمن      صحن  در      باز

 د مآ  باز    زنان    رهعن    کفش  به     جان  عاشق  

 د مآ  باز   کنان  رقص تنش   و    جان در     شمع

آمد  باز  سماء  به  تا  زمین  ز  عطرش   بوی 

آمد  باز  مکان  و  کون  همه  به  شادی   عطر 

باز   زبان  به  تا  دلت  و  جان  از   آمد گرچه 

 میالدی(  2012- )عمان                                                                                                         
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 علی اشرف الهیجانی متخلّص به عندلیب 

 
 

 سواه فداه و شهادت آن حضرت در ارض تا  در ذکر ظهور حضرت نقطه اولی روح ما

 خان اتابک وزیر و صدر اعظم ایران  فتوای علمای عصر و حکم میرزا تقیه ب

   

حجاب  خویش  قلب  چشم  از  فروکشی   اگر 

است  اوهام  و  ظنون  قلبت   دیده   حجاب 

و   چاه  برز  در  آهم  عشق  حریم   آ در 

عمر  تو در همه  از دل  اگر گل عشق   نرست 

نیافت  بهره  که  دلی  حقیقت  عذب  آب   ز 

آباد ه   ب  نشد      آنکو  فطرت    بنای    عشق  

فزون  فرشته  از  آدم  است  شده  عشق  نور   به 

فرّ  روح   به  پر  آدمی  برآورد   عشق 

حّب  پرنیان  جان  پیکر   خداست   طراز 

 تو از کحل عشق نور  نیافت   قلبچو چشم  

ظنون  بطین  شد  مسدود  تو  هوش  گوش   چو 

نیافت  ذوق  عشق  شهد  کز  تو  جان   مذاق 

نمییابد  شد  معلول  چو  دیده  و   مشام 

افکن اعظم  عالم قباب  بر  سایه   د 

نادانی  طین  خراطین  پیش  به   بلی 

دو خلق  مفتوح   بروی  شد  علم  باب   صد 

ب را  نرساند  ه  تو  عرب فحق  ابن   صوص 

 فقه و اصول   و    نحو    و    صرف     نمیکندت غنی

جمال  آفتاب  اشراق  و  جلوه  ز   جهان 

وهاب  طلعت  دیده  شود   بالحجاب 

حجاب  گشته  وجه  و شمس  تو  میان  در   که 

 نقاب     و    حجاب بی  معشوق    رخ    بنگری    که  

زنده ب  کنند  حساب ه  دالنش  مرده   خاک 

ک   طبیعت  نار  عذاب میان  همیشه   شد 

 خراب   اره  هم  بود    حوادث    های    سیل  ز  

آد ندارند  فرق  دواب وگرنه  و   
ّ
 می

تراب  ُمشت   ز  آدمی  فزون  نیست   وگرنه 

م  ه  به پوست  سنجاب ک  رزه  و  خز  تن  از   ن 

 ناب     لوءلوء    ز  دهد   می    فز  خ    تمیز    کجا  

ذباب  طنین  از  فرق  نکند  را   سروش 

جاّلب  و  حنظل  بین  دهد  تمیز   کجا 

طر از  گُ انه  ن  وت  بهره  گالب ل  بوی  ز   ی 

حباب  ز  را  قباب  نکردی  فرق  تو   ولی 

عقاب  فّر  و  ذباب  پّر  مساوی   بود 

متمسّ  همچنان  بظنّ تو  استصحاب   ک   و 

حجاب  اهل  ظنون  نرهاند  خود  ز  را   تو 

اسطرالب ثمر   و  رمل  و  جفر   نمیدهدت 

خواب  اندر  غافل  تو  ولکن  است   منّور 



 
 
 
 
 
 

   

 عندلیب  به متخلّص الهیجانی اشرف علی  105 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

ز   افتادی چنان  مستی  به  غفلت   باده 

جاریست  معرفت  تسنیم  و  دانش   شراب 

بدیع  خلع  بپوش  و  منیع  خمر   بنوش 

بلند  بقاست  گلشن  از  ورقا   هدیر 

 است     االرباب  رّب     احالی    نغمه  بلند  

نمود  باز  و  برکشید  رخ  ز  پرده   نگار 

پست عصر   ز  جاهل  مردمان   فطرتی 

شیراز  در  خویش  رخسار  ز  پرده   کشید 

قیام عجم   نمود  چنان  قائم   بکینه 

گفتند  بولهب  و  ابوجهل  بسان   همه 

پوشانند  خواستند  ظنون  بطین   همه 

دنیا  جیفه  جلب  پی  ارض   کالب 

گفتند  خود  هوای  از  کتاب  اهل   تمام 

تمسّ  نمود  جابلقا یکی  بذکر   ک 

غیب  سامره  چاه  به  قائم  مهدی  گشت   که 

دستاویز  نمود  مذهب  ضرورت   یکی 

یهود   یکی احتجاج  به  متمّسک   شده 

دّجال   یکی دامن  به  متشبّث   شده 

علما  از  بباید  قائم  که  بگفت   یکی 

آیات  بر  اعتراض  جهل  ز  نمود   یکی 

دور   همه معانی  از  و  گرفتار   بلفظ 

بصدق  اند  بوده  که  ایشان  از  گروهی   مگر 

حق  ساجد  نخست  شد  علما  زمرۀ   ز 

بشروئی  ُماّلحسین  دانش   جهان 

نشود  ک هیچکس  شراب ه  ز  اینچنین   مست 

سراب  سوی  شتاب  نمائی  غافالنه   تو 

اثواب  رثیث  این  خلع  جان  هیکل  ز   نما 

گوش غراب   تو  بانگ  و  کالغ  بصوت   داده 

رباب  و  رود  و  چنگ  بآهنگ  گرفته  خو   تو 

احباب  دل  آئینه  در  جلوه  شمس   چو 

االرباب  مربّی  شد  عیان  باب  اسم   به 

محراب  تا  باب  ز  عالم  پرده   درید 

ن مصطفی  اعراب که  از  دید  کینه  چنان   ه 

کّذاب  انّه  و  سحر  هذا  اّن   که 

عالمتاب  آفتاب  آن  دلکش   جمال 

انیاب  کّل  کرده  تیز  حرم  صید  قصد   به 

 بحکم شرع و کتاب   که هست قتلش واجب

سرداب  قّصه  به  تمّسک  نمود   یکی 

اصالب  از  ظاهر  گردید  که  داد  روی   چه 

استعجاب  نمود  شریعت  نسخ  ز   یکی 

شریعت   این  حس که  بروز  تا   ب اباقیست 

نّواب  گفته  به  متمّسک  دگر   یکی 

رکاب  بحّد  خونشان  رسد  که  ُکشد   چنان 

اعراب  در  نحو  قانون  ز  است  خارج   که 

القاب  ساجد  و  گریزان  اصل  ز   همه 

آب  به  تشنه  که  آنچنان  حق  طالب   همیشه 

الباب  باب  جناب  حقیقت  صدق  روی   ز 

آداب  در  یگانه  و  علم  به  بود   فرید 
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کرد  دعوت  و  نمود  برپا  نصرت   لوای 

خضرا  جزیزه  اندر  عاقبت   ولیک 

کشفی سید  ابن  زمان  وحید   ( 1)دگر 

ریز  نی  در  که  شد  مست  لقا  کأس  ز   چنان 

حجةاالسالم  آفاق  یگانه   ( 2)دگر 

 کشید جام شهادت چنان بسر که شده است 

تصدیق  نفر  چارصد  علما  از   خالصه 

کلّ  مسلّم  عمل  و  علم  به  جمله   ُبدند 

فوارس   این  نمود   مضماربر   انقطاع 

ایران  در  شعله  ظلم  نائره   کشید 

حبّ  بیابان  آهوان   رحمانی   بر 

کُ  شد  بدیع  امر  ساجد  آنکه   شتند هر 

را  اعلی  رّب  و  اولی  نقطه   ولیک 

مستور  شود  جفا  زین  خدا  نور  بلکه   که 

شدید  گشت  شمس  اشراق  ماکو  حبس   ز 

ماکو  حبس  عدو   ز  ندید  حاصلی   چون 

ب شدید ه  عدو  منع  کرد  چهریق   قلعه 

معدوم  شود  بقا  شمس  جلوه  بلکه   که 

جمال  آفتاب  اشراق  و  تابش  ز   ولی 

اندیش در  فتاد  کند   ۀعدو  که   دگر 

شود  که  متّفق  گشته  همه  قوم   ذآب 

شاب  ز  و  شیخ  ز  را  آفاق  مردم   تمام 

مآب  ُحسن  و  له  فطوبی  گشت   شهید 

نور   آن  مولد  بود  داراب که  در   پاک 

حلق خضاب  پاک  خون  از  بشد   محاسنش 

محراب  و  مسجد  و  فتوی  صاحب  بود   که 

سیراب  او  پاک  خون  از  زنجان   زمین 

 االلباب   اولی  یا      امر    این  بر    اند    نموده

احجاب  خارق  و  اصنام  کاسر   شدند 

ذآب  خیل  حمله  گوشه  هر  و  کناره  هر   ز 

احزاب  کرد  هجوم  سو  هر  بابی   بحزب 

حمله کالب   شدند  و  ذآب  طرف  هر  از   ور 

کُ  که  صفت  قصاب بدان  را  گوسفند   شد 

عقاب  و  زجر  و  حبس  کردند  ماکو   بکوه 

 هدی زین بال رود بحجاب لکه شمس  که ب

جذّ  شد  امر  انوار  اعدا  منع   اب ز 

ب حبس  به  نمود  عذاب ه  چهریق   اشّد 

ایاب  و  ذهاب  ره  نیابد  بباب  کس   که 

بسحاب  شود  نهان  حقیقت  نور  بلکه   که 

بل  هر  شدز  اطیاب   هد  از  فوجی   مبعوث 

خراب  ریشه  ز  را  امر  این  محکم   بنای 

خضاب  پاک    بخون   اعلی  یوسف   قمیص 

 

 

 حاج سیّد یحیی کشفی دارابی ملّقب به وحید -1

 مال محّمدعلی حجةاالسالم زنجانی -2 



 
 
 
 
 
 

   

 عندلیب  به متخلّص الهیجانی اشرف علی  107 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 سجن   دعوت وزمان   سال گذشت از  هفت چو  

الزم  و  واجب  است  باب  سیّد  قتل   که 

تبریز  سوی  شد  چهریق  قلعه  ز   طلب 

 و شش از بعد یکهزار و دویست   سال شصت به

امیر  حکم  و  جهول  علمای   بفتوای 

مسیح  همچو  سربازخانه  به   بالعمامه 

بست  ارامنه  از  قومی  حق  شهادت   پی 

 
ّ
حی جمال  از  نمود  شرم   ودود   گلوله 

مطهّ  زمین تن  سوی  دار  ز  آمد   رش 

تمشّ ا   هم بود ین  باهره  معجزات  از   ی 

تفنگ  دود  ز  شد  تاریک  میدان   فضای 

دید  سو  هر  ز  جستجو  در  برآمد   عدو 

بدار  زدند  دگر  بار  را  حق   جمال 

تمام  نخست  کّره  حق  حّجت  گشت   چو 

کرّ  اسالم ولیک  از  گروهی  ثانی   ه 

 حق   سینه      ولیک     ندانم    اند  کرده  چه  

حین  آن  در  که  رقم  نماید  چگونه   قلم 

بصاّل  چو  را  عنود مسیح  یهود  زد   به 

را  خلیل   آتش غم  ازین  خود  در   فکند 

گشت  قّص   مسیح  این  فلک  از  در   هوش بی ه 

مجروح  شد  قضیه  زین  عما  خلق   صدور 

زمین  و  آسمان  بلرزید  و  طپید   جهان 

 مرتاب    ملحد     خان    تقی   حکم     نمود  

چاره   نیست  او  کشتن  باب بغیر  این   در 

 اب ـــــاقط     ز  ــمرک        و     یـــاول       هــنقط    ال  ــ جم

اسباب  این  فراهم  شد  نبوی  هجرت   ز 

 سئوال و جواب  از پس شعبان و هشتم به بیست

صاّلب  بر  زدند  را  حق  اّمت   یهود 

پرتاب  تیرها  بنمودند  سپس  صف   سه 

طناب  و  بند  بود  آنچه  برید  و  درید   ولی 

 کرد مشی و ذهاب   مخصوصسمت حجره   به

 آب   ه  شد    اش زهره  خوف      از    دننگوی     تا     که

ب فرقانیان  کینه  نصاب ه  رسید   حّد 

آنه  ب مکین  گشته  جناب   حجره  سپهر   شه 

ثواب  میکنند  کار  این  از  که  خود   بزعم 

شهاب  قبول  خود  به  ثانی  کّره   نمود 

مآب  یوم  و  حساب  روز  ز  خوف   نکرده 

 ( 1)خون شد روانه چون میزاب  مشبّک آمد و

کتاب  آن  از  شرم  دارند  که  نمود  رخ   چه 

شتاب  نکرد  او  قتل  در   بتیرباران 

عجاب  قضای  این  از  آمد  منصعق   کلیم 

غّص  این  از  گشت  بیتاب رسول  جنان  در   ه 

اهل   کباب لقلوب  گشت  رزیه  زین   قا 

سیالب  و  چشمه  ریخت  فرو  کوه  چشم   ز 

 میزاب به معنی ناودان  --1
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مفقود  شود  جهان  این  از  اسباب  که   سزد 

دید ز  بزرگ   درعالم    ۀسزد  عزای   این 

وجود  اساس  هم  ز  غم  زین  پاشد  که   سزد 

بزمین  خون  مدام  ببارد  ابر  که   سزد 

خلق  رخ  بر  فیض  باب  نشود  سد   چگونه 

هر   میان  دریا  دل  در  که   صدفی سزد 

تفنگ  تیر  نشست  امکان  موجد  قلب   به 

را  اکوان  جسم  و  امکان  هیکل  که   سزد 

تا که  بدیع   سزد  ظهور  این  خلق  ابد   به 

 ریش   ها    دل    عندلیب  ازین      بیش  مساز  

بیمانند آبر خدای  بسوی  دست   ر 

بگذر   ایکه   ما  گناه  از  کرم  ز   بها 

ثابت  مرا  بها  یا  نما  خویش  عهد   به 

محیط   گر  زند  موج  که   غفرانت توئی 

دین  جوهر  تست  میثاق  مرکز  به   نظر 

ب امید ه  مرا  چشم  عبدالبهاست   حضرت 

من  و  نجاتی  کشتی  و  کرم  قلزم   تو 

ولیک  ذّره  ز  کمترم  من  و  آفتابی   تو 

رخسارت  شمس  اشراق  و  تابش  ز  تا   که 

بخش  روحی  قرب  و  حقیقی  وصال   مرا 

االسباب  مسبب  وجه  غائب  گشت   چو 

شود   روان  دمادم  اشک   خوناب بجای 

قباب  بلند  این  وارونه  گردد  که   سزد 

سیماب  چون  هماره  بلرزد  ارض  که   سزد 

باب  این  طائف  بود  حق  اعظم  فیض   که 

خوشاب  دّر  بجای  خون  شود  بسته  نافه   چو 

مذاب  نگشت  غم  نیران  به  قلوب   چرا 

 ز هم گسسته شود هم عروق و هم اعصاب 

ثیاب  کنند  سیه  عظمی  رزیه   درین 

کن  حذر  نکوتر  اختصار  اطناب   که   از 

االبواب  مفتّح  بباب  چهره   بسای 

التّواب  انّک  نمودیم  توبه  کرده   ز 

دریاب  مرا  بها  یا  کرم  و  جود  و  فضل   به 

می خطا  هزار  صد  صواب   دو  به  بدل   شود 

خطاب  فصل  عبدالبهاست  حضرت   والی 

شباب  گشته  مشیب  بر  ل  ب د  که   ترحّمی 

غرقاب  از  وارهانم  گنه  بحر   غریق 

ازین   خویش  جود  بتاب ز  و  متاب  رخ   ذّره 

غیاب  و  حضور  من  پیش  در  مساوی   شود 

الوّهاب  المهیمن  انت  و  الفقیر   انا 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 عندلیب  به متخلّص الهیجانی اشرف علی  109 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 در تهنیت عید مبعث حضرت نقطه اولی روح ماسواه فداه  

 

 بانگ بشری آمده  از  اقلیم جان صد   و   است  عید

 آمده   یـــــاعل  رّب   آن أن ـــــــــش  و   ّز ـــــع  انــــــآسم ز ـــک          

 د م  ص     مرخ     شد   سرشار احّد   مّ خُ   در   و  است  عید

 آمده  اــــــصهب و  جام   با    دش  ر   صد با  ان ـج   ساقی          

 دا ـــن   این بعشاق  آمد  ا ــــبق  شطر   از  و   است  عید

 آمده   دالرا     شوخی    اـــوف   و    ر ــــمه    کشور    کز          

 کن  بتخانه    قدرت  با    شکن   بت    لـــــخلی آن   باز

م      رودـــنم   عـــــــدف  بر              آمده   دا ــــهوی   ک ــــاین   نـــــــز 

 گون گونه  بیّنات    با   ذوفنون     مــــکلی    آن    باز

 آمده   ا ــــــــسین    طور  از     ظنون    فرعون   دــقص  بر            

 آسمان   شده است از  زمان نازل مسیحای  آن   باز

 آمده   ا ـــاسم    لّ ـــ ک   با      مردگان    اتـ حی    بهر            

 احمدی   های  نغمه   با   ایزدی   جمال  آن   باز 

 آمده     اـم   جانب    بر      دیــــسرم   ان  ـــ آسم   از            

 ا ــــم   معبود   مظهر      آن  ا  ـــم    موعود    قائم   آن 

 آمده   اــــ زیب  روی   با  ا ـــــ م مقصود   و    مقصد  آن            

 ریـــپیغمب  اذج ـــس  آن    گری  دعوت    یـپ    از  باز 

 آمده   دا ـــــاع  د ــــقص  بر   دری ــــــ حی    ارـــذوالفق   با            

 العجب کّل العجب  ا ـ ه منتخب   رـــــامی  آن  گفت

 آمده   اــمعم  این کشف   الّرجب   و بین الجمادی            

 بیان     دین    رق ــمش   وز     فرقانیان   مغرب    از 

 آمده    اــــــخورشیدآس    انـــــج    افالک    ر ـــنی    آن           
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 او   کار  د ـش  کشی  عاشق   او   بازار    دــش    گرم   تا 

 آمده   برنا      و    رـپی    از   او   ایثار  ان ـــج    کاالی          

 معرفت    ورـط   ر ـــشط   از   عاطفت       ذو  یـــــ موس آن 

 آمده   ا ــــبیض  چهر    با    صفت  ثعبان   گیسوی   با            

 ان ـــــکّروبی   ر ــــلشک   با    ان ـــــ بی  ک ــــمل   روـــــــخس  آن 

 آمده   اء ـانش   ارض   بر   المکان   عّز     عرش  از            

 رو   اده ــــبنه  او  وی ــــس  بر  او   ویـــ ک بطوف  کعبه 

 آمده   ا ــــــبطح    انـــــسلط   و ـ بگ   را   رب ــــــیث  ساالر            

 عرب    اهـــ ش  عجم   اه ـ م   نسب عالی    دـــسی  آن 

 آمده احبّا   ویــــس   طرب   و   شور   ان ـجه   یک  با             

 او   پابست    خرد   جان    او   مست   مجّرد  روح 

 آمده  ٌمصّفی  و   اکــــپ او   ت ــــ دس   فیض   ز ا ــــدله           

 دین    ساالر  جان ان  ــــسلط   مرسلین  قلب  مقصود

 آمده   حمرا     سیف    با    مشرکین   عــدف    بهر  از                  

 ملل    رــــتسخی   رـبه  از   علل   اه ـــــشهنش  آن   باز 

 آمده   ا ـف  ه ــخط  از    عمل  و   علم    گر ـــلش  با             

 بیان    اءــ ورق   آیات  جهان    در    شد   مرتفع  تا 

 آمده  ا ـــاصغ   رـبه  از    کنان سجده   األمین روح                   

 د و  ــُدمش زنده ب  از   روح   دو  ــُ ب بنده  کمین  نوحش

 آمده     ا ــــب   مشرق    ز ــک    دو  ـــبُ   ده ــ تابن    دــخورشی                   

 او   خوی   از  عیان   کوثر او  روی  از  پدید  جنّت

 آمده   یــــطوب  وهــــ جل در   او   ویـــــدلج  ت ــــامــــق  وز            

 شهید    آخر نمودندش  دید آنچه   دید  ظالمان  از 

 آمده  ی ــ ابه رش ــــــع از    دــــــــپدی ری ـــــٌاخ ّرًة ـــــک او               
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 ر ـدگ   یمگلفا   ایــصهب   ر ـدگ    یمجا  بده   ی ـ ساق

 آمده  ا ــــــزیب   هـــــــوج   اـــب  ر ـــدگ   ی ـدالرام   کـکاین          

 نور   اقلیم   مالک    آن    ظهور   عرش     بر بنشست 

 آمده  ا ــ عک    شطر    از   طور    نخل   ندای     اینک          

 هیمنه با  و   با سطوت  سنه   هـــنُ    از   بعد  نقطه از 

 آمده    ا ــــــط    ور ــ کش   از     هـــبیّن    صد هزاران    با                       

 بقا   قدس    مشرق    کز   ندا    در   امکان   ذّرات 

 آمده    تجلّی    دــــص    با    اــ به   شمس    دــاح  ور ـن           

 او  مرآت   القدس  روح  او   مات    نخستین   عقل 

 آمده  مسیحا   در    ان ــــــج   او    آیات  نفحۀ   وز             

 و شعف  شور با عالمی  با یک جهان مجد و شرف

 آمده   ا ـــــــیکت   رد ــف  آن   ف ــــ سل  ن ــنبیّی   با   ود ـــخ           

 التجا    ردــــب   درگهش   بر    بقا   آب  یــپ  از  خضر 

 آمده   ا ـــــــ توان   و    یـــــح   ا ــــبه   حّب    مۀـچش   وز            

 شده    عـــــطال  اـلق  صبح   شده  عـــــ طال  ا ـبق   شمس

ــــش    عــــــطال   دا ـــــ خ   وم ـــــی              آمده    اـــــالبرای رّب     دهـ

 ری ــــالی    منیع      غیب      کبریا     ع ــــ لمی     وجه

 آمده    را ــغب   ارض     بر     تری   رنُظ اُ    هـــــنغم   با             

 در  پرده شد    اـ عم   سّر    گر  جلوه   د ــش   بقا    غیب 

 آمده  دا ـــ پی  ردهــپ بی  رـبص ذی هر   از   بــ غائ  وآن            

 ب گه روح حق گه گفت رّب آن را که عیسی خواند ا  

 ا آمده ـ کرن   و  کوس  با  ادب   و   مــــ عل  کر ـ لش  با             

 جهان   در   آمد   الحق روح عیان  شد    ُمّسلی روح 

 آمده    یـــــــــــعیس   ود ـــــوعـم   ان ــــانجیلی  با   وی ـــ برگ            
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 در ــــــ پ   آمد    در ــــــپ    و ــبرگ   خبر  بی   ان ـــابنی   با 

 آمده    کلیسا   ام ــــــــب  بر   وس ـــناق   دا ـــــن    نـ ای  در             

 بقا   قدس    خلوت   از    اــعم   غیب   شاهد  آن 

 آمده    نورا    وجه   با  ا ــ صف   اب ــ اصح   بزم   در             

 ن ـبی  رفتار  نازنین  و آن    نــ بی   گفتار  شّکرین   آن

 آمده   همتا   و    بیمثل    بین    اطوار   ۀجمل   در              

 او    ونــــــمجن   فرزانگان  او   ون ــــــمفت  طلعتان  مه

 آمده  دا ــــشی   و محو  کّل    او  بیچون  تـــطلع  در              

 بیکران   جحیم   رش ـهج  جاودان   نعیم  وصلش 

 آمده  ا ــعقب و   اـ دنی دلستان    نآز  ئی وهــجل   یک             

 رو   اش برتافت سجده خو  کز  ابلیس مشرک  آن 

 آمده  واـ رس و  ون ـملع او  قهر   کز  ان ـــــچس دیدی              

 امم  ملک   مالک  ای    ذوالکرم   کردگار   ای 

 آمده   تمنّا     صد   با  م د  ــــــق    روح    درگهت  بر                 

 ی می  سازی  را   رهـقط  آن ن می   باری  گر  ره ـقط بر 

 ا آمده ــــــکه دری  دیدم   ره کز جودت همیـقط  سـب             

 دل  خسته عندلیب   ن ــــای بگل  آلوده   رـــــطی  این 

 آمده   ا ـــ گوی  اینگونه    لـ مستظ  بظلّت   شد     تا             

 من   دحـــــــم  سزایت   نبود   ذوالمنن  اهـــپادش  ای

ن    در عطایت   لیکن                م   آمده   اــاحص  ز    زونــاف  ز 
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  اعظم عرش استقرار

 در جبل کرمل  فداه ماسواه روح یاول نقطه مقدس کلی ه 

 

 یــم االبهــدس االعظــٌهواالق

 

 االقصی  المسجد  ا  ـــفیه  طاف رض ال   طوبی   فیا 

 التقوی  و   ّر الب      فیه   حلّ      رّ ــــــ لب   روحًا    یا      و                  

 یکسر ان ــآسم و  زمین    بر  لـــکرم  وهـــــــ ک  ای  ببال

 دا ــو شد پیــــ ت  یزدان در ز  فّر   و که یک عالم شکوه            

 ون ــ روش اکنـــس  روش آید بگوش هرـــس  احجارت   ز

 اــسین    درۀ ـــس  خروش    آید   بگوش   اشجارت    ز                      

 خجلت   م ــــرویت میکش  جنّت ز را   تو  خوانم  اگر

 ا ــ علی  ای جنّت بود   بهجت   در  تو   از  جنّت  که             

 م ــ ـــدان  روا   باشد  زا ــــس  خوانم    اگر  ذوالعرش را ــــت

 أوی ــم دلت  در ـــ ان نمود  م ـــ اعظ اکبر   رشـــع که             

 راج ــمع شب  در  که احمد  توئی آن وادی قدسی

 ری ـــکب  آیتی  ر ــــظاه ه ـگوش   هر  از  و ــــت   اندر  بدید            

 دار ــــدی وه ــجل  از م ـــکلی د ـــآم ق ـــمنصع ا ــ اینج در 

 ا ـــــــــــروح نفحۀ  از  روح  گردید    منبعث  اینجا  در             

 ود ــ ب  آسمانی   قدس   الواح   در    که   بشاراتی 

 ورا ـــــــن  بقعه   این    در   تــــ گش    اراـآشک  سراسر              

 داد  ارت ــــــــبش کل   بر   اــــــانبی های  نامه در   دا ــــخ

 ا ــــ ـــبرپ    میشود   اهلل رایة    زیبا  کوه     این  در   که              

 د ــ دان  یقین  خواند  کسی  ر ــــگ  را   اـــــــاشعی  کتاب

 مست ازین صهبا   دایم  بود   حق  پیغمبر    آن  که            
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 ی ــــــاعالئ   فردوس  مرکز    س دّ ـــــمق  وه ـــــ ک   ای   تو

 ی ــــ طوب مغرس   هم  آمدی ر ــــــــکوث مجرای  هم  که           

 تو شد خورشید    مغرب اعظم که غارب در  توئی آن

 بیضا    شد تو  از   مشرق   که اعلی  مشرق  توئی آن          

 گشتی   چون   تو    حول  طائف   گردد    کعبه گر    سزد

 ی ـــــاول   نقطه   ی ــاعل   رّب    مــــــاعظ  رش ـــع    مقام         

 راقد   اقدست ل ـــبذی  واحد  رـــــــمظه آن  گشت   چو 

 پویا  درت    شد بر ملک    ساجد  برت   در    شد  فلک         

 ی ـ الهوت   خورشید  آن     اشراق   مرکز    گشتی   چو 

 باال     عالم    انـــقدسی    مطاف   دم    هر     شدی          

 خداوندی    فضل   و   اعظم   قدس     روح   فیض  ز

 ا ـــــجانبخش  گشت    هوایت    دــآم   خیز  روح   ترابت        

 ساکن   شد   تو    اندر  عرش   که  اعلی  کرسی توئی آن 

 اینجا  نجی   آمد   نوح که   اعظم جودی  ی آن ــــتوئ        

 و شب بودند  روز  جانان  اشراق  و  جلوه و  شوق  ز 

 دا ــــ بی     نـــــــدری    ناالن    مرسلین   ای ـــــــانبی   ام ـــــــتم        

 شد ساکن    که  کن  شادمانی   مقدس  ارض ای  تو 

 ا ـــــحیف    در     اهلل  باب   و      ا ـــــــ عک     در     بهاءاهلل          

 ئی گر عرش اعظم در تو چون شد مستوی رحمان  نه

 عیسی   مستقر   شد  چون  تو  در    اعلی   چرخ   گر ئی  نه         

 آمد   اء ـــ عبدالبه   دا ـــخ    د ــعه    مرکز    ض ــفی   ز

 ی ـــــــ ابه    گلشن    ب ـــــعندلی   ق ــ ناط   تو      بتسبیح          

 اینست   عبدالبها    حضرت    از  ب  ــعندلی  رجای 

 الّدنیا  و   الّدین  فی   رضا    برضوان    وارد     شود         
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 هجری که این عید بزرگ   1330در تهنیت عید اعظم رضوان در سنه 

 حضرت اعلی روح ماسواه فداه اقتران بهم رسانید  با عید مبعث

 انشاد گردید. 

 

 

 ٌهواالقدس االعظم 

 

 برین شد   فردوس  رشک  گیتی  و  گشت   رضوان  عید

 ن   شد ــابر   آذر   گوهرافشان   صحن   گلشن   آذری       

 باد  اردی  مشکبــــار  و  خاک  صحــــــرا  عنبرین  شد 

 قرین شد     آب  با  آتش  در  رخ  گل  ــ ب  کانــــ عج   نــوی       

 آفرین شد  غیرت رضوان جهان از فیض گیتی

 

 بهاری   ابر   و چمن ز  در کوه رضوان گشت و  عید 

 جاری     االنهار   تحتها  عدن     اتــجن   طرف  هر         

 کمال صنع باری در   حیران   ماند دانش    و   عقل

 ازهاری     گلهای  ت  ـرجع  طبیعت      چسان داد از  کو          

 گلشن از گلهای نو رشک نگارستان چین شد 

 

 معانی    فردوس  پرگل گشت   و  است رضوان    عید

 خوانی  بلبالن  روح   بر   هر   شـــاخ   گل  در  نغمه         

 زندگانی   های  چشمه   گلشن    اطراف   از جاری 

 ها  بخشــــــد  حیات  جاودانی  ئی  زین  چشمه قطره         

 شیر و انگبین شد ه  در کتاب این رشته تعبیرش ب
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 شقایق    زد  در کوه و چمن سر  و  است  رضوان  عید

ــبشکف   روان   ان ـــــــگلست  در            حقایق   ای ـــــــ گله  ت ـ

 عالیق   قطع   گل    غیر     از  نمود    عاشق  ل ــبلب

 ّد  خالیق ـــد  ســــق  شــق  عشیــ ق  در  طرـون  عالیــــچ        
 

بلبل از کّل منقطع گردید تا با گل قرین شد 

 

 شادی  و  سرور و وجد   وقت  شد   و  است  رضوان  عید

 جمادی     شهر  م ــــــپنج   با    نــــقری  دـــکآم باألخص         

 منادی  اولی  نقطه    اعلی  رشـــع  از   شوق  ز  شد 

 م  اعادی ـ ی  رغـر  علـــن  ظاهــده  مقصود  مـــش  که         
       

 موسی و ثعبان و بیضایش پدید از آستین شد 

 

 ظاهر    گشت   لئـ قبا موعود   و است   رضوان عید 

 ر ـــباه گشت قتیحق شمس   فلک  دـــ یخورش   همچو      

 قاهر    گشت  عالم     امــــــاوه   ظلمت    بر   او    نور

 بود  ماهر   بس  ری ـــدلب   اندر  شوخش  مست  مـ چش        
 

       

 جبین شد  هر کجا یک دلبری آشفته آن مه

 

 د قیامت ــت خورشیــ ع گشـــــطال  است و  عید رضوان

 امت ـق رو ـــــس  آن  وۀ ــلــج   از ار ـــــــآشک   امتـــقی د ــــــش         

 قعودش بس کرامت   در  قیامت   صد قیامش  در 

 ه  اندر  عشق  او  بنمود  عاشق  را  مالمت ـــــک  رـــه         
 

د دل مفتون دلداری چنین شکی گمان دارد که 
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 عرش اعظم   بر  مستوی  شد   حق   و  است  رضوان عید

 عالم  خلق  ود ــــــشه و  ب  ـــغی بر   رد ــــک  ی ـــتجل پس        

 هم   از بشکافت  ظّن   و   وهم  آسمان  تجلّی زان 

 لیل مظلم  زایل   گشت  روشن   صبح  عـــ طال  گشت        

 زمین و آسمان شمس یقین شد نورافشان بر 

 

 مالیک  واج ــــاف د ن رقص در  و   است  وانــ رض عید 

 ارائک  بر   ســجال د ـوج  و  رور ـــس اـــــ ب  وانـــاهل رض       

 مالک  ملک   درـــان د  ـــآم  کــاین که   تهنیت گویان 

 هالک  جمله یباق اوست مملوک  جمله مالک  اوست      

 خاکش از آب عبودیّت عجین شد جز کسی کو  

 

 ا بین ـــشمس به از  ن ـــروش عالم و رضوانست   عید

 بین    اـــبق  روح   از  زنده سراسر   را  امکان  و  کون          

 بین  ا ـــ لق دس ــــق ی ــم  از  را  ل ـــ رس  ارواح   مست

 برمال  بین   مخزون  سّر    ارا  ـــآشک مکنون    غیب          

 کنز مخفی در جهان مشهود ازین نور مبین شد 

 

 تنفـــس   ک ــــی  از  اـــ به   لــــــسرافی  اینک  د ــــــ دمی در 

 انفـــس   و  اقـــــآف هیکل    در  دیــــرمــس  دع ـــــ ب  روح         

 تقـــّدس  و  ه ــــــتنزی روح  از    لّ ـــــک   دــــدنـــــگردی  دهـــــزن

 تغـّمس     اـــــدریــــ  اندرین  کردنــــــد    روح  ان  ـــ ماهیـــــ         

 یونسی در بطن هر یک خلق ازین ماء معین شد 
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 کرمل    کوه    در   بیا     ایمن   وادی    کلیم    ای 

 منزل    گیر   کرمل کوه    اندر   و  ور ـ ط   از    بازگرد         

 مشکل    حل   برایت   از   کرمل   کوه  در   شود   تا

 ـل ـقبائ ملجــــای   تـــ هس  مقــدس   کـــــوه   این  زانکه         

 العالمین شد  مأمن خلق و مضیف عام رّب 

 

 ـی ــثانــ  کّر  در   ا ــــــبی  ی ــموس  ای  دــــآم  ادـــــمیع یوم 

 ی ــالمثانـــ  سبع   فـموق  در    خود  نعلین  کن  خلع           

 ی ـــ ــمعانــ پّر   با ار ــــــــــ طی  و ــــش  رش ـــــع  ویــــــبس  پس

 ی ــلن ترانــــ  جـــــــابــح بی بینـــــی  وجــــه اهلل  کـــه    تــــا          

 زانکه مشهود آن جمال اندر قمیص ماء و طین شد 

 

 ی ــــاله  ه ــــــوج   کان  ل ـــ اسرائی   ابناء  ای    مژده

 ی ـــــشاه  تاج   با     شد   داود  کرسی   بر     تویـمس           

 ی ــــبا صد عذرخواه  دـــگردی  اش  سلیمان بنده  صد

 ی ــــــجّن و انس و مرغ و ماه   اهدــش              خداوندیش بر           

 ساجدش گر گشت موری صاحب تاج و نگین شد 

 

 ان ــــــ بفرق  د ـــآم الغمام         ظلل  ی ـــــف اهلل       یــــیأت    ومــــــــی

 رآن ـقه د بــ ــش د ــ احم بر  ازل ـــــن  ربّک  ی  ــــــیأت  ومـــــــی         

 ران ــای ز   آن ظاهر شد مصداق    که  را  ایزد  منّت 

 ان ــران شمس سبحـــای ز    شد  مشرق  ور ـن  غمام   با          

هبط  روح  اال مین شد  الجرم اقلیم ایران م 
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 ی ــــمعال  و د ـــمج صد  دو  با    یـــــمعان  سموات  از 

 ی ــــالــــــ المث    الــــ جم   با     ائی ــــکبری   راز ــــــــــــط     اـــب         

 ی ــــذوالجالل  وه ـــــــــشک   با     تروها   مــــ ل   ودــ جن    با

 ی ــــزالـــــالی   ار ـــــــــکردگ  ازل ـــــن   د ــــــگردی   ن ــــــــزمی   رـب         

 زمین شد  و انجم جمله ساجد بر  و ماه  آفتاب

 

 د ـــآسمان خاور آم از   شمس الّشموس    کان  مژده 

 د ـــآم  ر ــــــپیغمب   هر    ودـــــ موع  ن ـــــــمرسلی  ام ــــ تم    اـــب         

 د ـــآم  ر ـــــاکب  خدای    شد    یــــ ط   پیغمبری  دورۀ 

 د ـــبرآم  ر ـــــیکس    نــــــــمرسلی ان ــــــ ج  و  ب ـقل آرزوی           

 شد   نی مک امکان کشور در  المکان کیمل کان

 

 ا ـــــــــاروپ   م ـــــاقلیه ب     اــــــــعک    از    د ــــــعه   آفتاب 

 ا ــ ـــــــــبرپ  رد ـــک   اـــــــاروپ در    حشری  و  د ـــ افکن وی ـــ پرت           

 ا ـــــــــیـاح  رد ــک  را    ها ُمرده   اـــــبین    کرد   را   کورها 

 ا ـــ یحـمس  ردونـــگ از  مد آک    ثابت   کرد   اریـنص بر           

 وز نزولش بعث خلق اولین و آخرین شد 

 

 ع ــ الم نور   این  از      روشن  اروپا   و  کــــامری  گشت

 ع ـــمجام   در   وت ـــ دع    دــــکردن   را    اقـــمیث هیکل         

 سامع    بودند    کل  و   فرمود   نطقها   مجامع   در 

 ع ـ خاض گشت   فیلسوفی  رــه   او د ـــــمج وه ـ شک  از         

 ای بسا قّسیس کو وارد بر این امر مبین شد 
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 م ـــــدهان   بسته خود     مدح در   عبدالبهاء   حضرت

 م ـــروان  میگردد    رورـــــمس   اـــــبه   دحــــم  از    دــــگوی         

 م ــبجان  ر ــحاض  او    امر  امتثال    اندر    هم   من

 م ـــانــن آستـــ ای دۀ ــــــبن ن ـ م م ـــ کن  آن  د ــــــ گوی  هـــــچ هر         

 امتثال امر او خواهد کسی کو ز اهل دین شد 

 

 دم ــــــــامی  باشد   عبدالبهاء    حضرت  از   لم یزل 

 دم ـ روسفی سازد   و   راضی من   ز    گردد   کرم  کز           

 دم ــــپری   گلشن     درین     بودم    وا ـبین     عندلیبی

 بدیدم    یــ ابه   مــ اعظ   م ــ اس  ار ــ رخس  ل ــگ  چون          

 های دلنشین شد  ظاهر از فیض گل از من نغمه
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 اهلل نظمتها فی اّیام المسمطات و شرعت فی تحریرالترجیعات التی تمتمنتخبات ِمن 

 

جانی  دلبر  چهر  از   باز 

عشق  عالم  آفتاب  آن   باز 

ُحسن  کشور  پادشاه  آن   باز 

آراست  دل  و  دین  تاراج   پی 

راند  باقی  بملک  هّمت   رخش 

نکو  ساقــــــــی   آن    ُرخسار   باز  

پدید  گشت  اولیّه   نقطه 

فارس  خّطه  ز  او  رخسار   نور 

فــــــاش  زد  نــــــــدا  اینچنین   هاتفــــــــــی 

نورانی  گشته  روح   عالم 

سبحانی  سماء  از  پدید   شد 

سلطانی  سریر  بر  زد   تکیه 

یزدانی  شئون  از   لشکری 

فانی  رخش  بر  در  شد  که   هر 

روحانی  رحیق  با  عیان   شد 

ربّانی  جمال  و  جالل   با 

فارانی  نار  کرد   مشتعل 

تمـــــــــام    نفــــــــــوس      انســــــانــــی بر       

 جلوه گر شد زپرده طلعت دوست 

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 

 

افکند  نقاب  رخ  ز  تا  من   ماه 

جان  و  دل  بگردن  اّول   عقل 

کشید  شعله  عشق  طور   آتش 

 عشق و خضر شکست موج زد بحر  

باده پیـــــــر   شوق   ســـــر    فروش   از  

شاه  گوئی  و  نمود  دل  در   جلوه 

ُحسن  خسرو  گشود  شیرین   لب 

شیراز  در  کشید  رخ  از   پرده 

بقا  سروش  را  توحید   اهل 

افکند  آفتاب  روی  بر   پرده 

افکند  طناب  او  زلف  خم   از 

افکند  التهاب  در  را   موسیان 

آب   در  خود  و  عقل   افکند کشتی 

افکند  شراب  خم  در  را   خویش 

افکند  خراب  کشور  در   رخت 

افکند  کباب  دل  در   شورها 

افکند  شاب  و  شیخ  جان  در   شعله 

در    ترنّم     ازین    خطاب    افکند 

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 
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دل  ر   د  بر  حلقه  عشق  زد   باز 

ُحسن  لشکر  و  جمال  جنود   با 

برخاست  آشیان  ز   شاهبازی 

ُعّشاق  بر  داده  روح   ساقی 

حیات  آب  سوی  کرد   پیروی 

افکند  جود  ز  کرم   ناخدای 

عشق  چه  در  فتاد  دل   یوسف 

شیرازی شوخ  عشق   آتش 

در   عشق دوش  مطرب  انس   بــزم 

دل  سر  از  پرید  دانش   مرغ 

دل  کشور  گرفت  خوبان   شاه 

دل  کبوتر  هر  صیّاد   گشت 

دل  کوثر  ز  معرفت   ساغر 

دل  سکندر  را  ایّام   خضر 

دل  لنگر  وجود   بمحیط 

دل  ُمسّخر  جان  مصر  شود   تا 

دل  مجمر  میان  در  زد   شعله 

ایــن   نـــوا   زد   همــی   بمــزمـــر     دل 

 شد زپرده طلعت دوست گر   جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 

 

آمد  دلنواز  یار  آن   باز 

نقاب  کشف  نمود  جمادی   در 

سماء  ز  دل  طیور  صید   پی 

کنید  ُسرور  بیچارگان   هله 

آرید  نیاز  درش  بر  شهان   ای 

 جـــــاء  ربّک  رائی  گر  تو    خوانده

او  تجلّی  از  شیراز   شهر 

نگریست  مه  ُرخ چو  کان  شهی   هر 

روح  بلبل  عشق  گلستان   در 

آمد  باز  غمزه  و  ناز  صد  دو   با 

آمد  باهتزاز  جمادی   هر 

آمد  شاهباز  و  شاهین   همچو 

چاره شهنشـــــــاه    آمد   که     ســــــاز   

بی خداونـــــــد    آمد   که     نیــــــــاز   

شا آمد رّب  حجاز   هنشـــــه 

آمد  راز  اهل  قدس   کعبه 

آمد  پاکباز  و  گشت  او   مات 

ساز     آمد  هم   بدیـــن    نکتـــه   نغمه

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 
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بقاست  شاه  چه  اگر  اعلی   رّب 

چسان در   که  نگر  بیان   تمام 

فاش  را  خود  بدیع   کلمات 

بیان  خلق  و  حروف   بتمام 

بینید  بیان  در  که  خیری   ذکر 

آنچه   کرده بیــــــان    نازل   در     ام  

مشهود  شود  اگر  دیگر   آن 

بها  جمال  جز  فرمود   بلکه 

بها  عندلیب  مژده  بدین   پس 

بهاست  قدس  آستان   بندۀ 

ثناست   نقطه مشغول مدح و ذکر و 

در آراست   همه  بها   مدحت 

شماست  فؤاد  موجد  او   گفت 

راست  نیاید  بها  بوصف   جز 

داناست  من  مراد  و  بقصد   او 

یشاست  کیف  کائنات   حاکم 

خاست  نخواهد  ادعا  بدین   کس 

خود مبّشر  بر  اهل ارض و  سماست 

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 

 

 

الذّرات  نادت  الّشمس   صاحت 

االرواح  طارت  الّساعة   آیت 

الفضل  سماء  من  الفجر   طلع 

العلم  بحر  ماج  االمر   ظهر 

هبّت  قد  الوصال   نسمات 

والتسنیم  السلسبیل  جری   قد 

الّطور  استضاء  و  النّور   ظهر 

اتی النّور   قد  ظالل  فی   اهلل 

الّرضوان  فی  العندلیب   نطق 

اآلیات جآ منزل  بالمجد   ء 

االموات  قامت  الّصور   ظهر 

الّذات  قمیص  عن  الوجه   اشرق 

حیات  عین  م  الی   فهلّموا 

النّسمات  الی  فاسرعوا   فاسرعوا 

والکلمات  الحروف  بحور   عن 

بالّرایات  الّسماء  رّب   جاء 

الظلمات  عن  الوری   لنجاة 

فـــی  ثنــــاء   البهـــــاء    علـــی  الّسدرات 

 شد زپرده طلعت دوست گر   جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 
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وجود  آسمان  شمس  آن   هله 

پوشانید  جود  ز  عامش   فیض 

عشق  کعبۀ  قاصدان  ای   مژده 

دوست  طلعت  عاشقان  ای   مژده 

او  تجلّی  یک  ز  شد  جهان   در 

آسمان   جلوه ز   شـــــد    جالل    گر  

تجریـــــد  کشــــــور   پادشاهـــان 

درنگ  کرد  آنکه  هر  سجودش   در 

آهنگ  بدین  انبیا   زمرۀ 

جود  مشرق  ز  همی  مشرق   گشت 

وجود  قمیص  را  صرف   عدم 

 پرده   طلعــــت   مقصود  شـــده   بی

مشهود  باوفا  معشوق   شده 

شهود  و  غیب  جمال   آشکارا 

ودود  رّب  بیمثال   طلعت 

درش   بر  نهادند   بسجود سر 

مردود  و  مشرک  و  ملعون   گشت 

مترنـم      شدنــــد      چــــون        داُود 

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 

 

صبوح  جام  بیار  ساقی   خیز 

مختوم  یزل  لم  که  رحیقی   زان 

خویش از   اعظم  بحر   فیوضات 

سفینةالحمرآء  در  را   همه 

هجر  در  بها  ای  یارانت   چشم 

فراق  نار  احتراق  ز  را   همه 

قّدوس  یا  نوای  در   اولیا 

نوشت  کتاب  در  آنچه   اشعیا 

ناقوس  کلیسیا  در   میزند 

روح  بادۀ  جمله  کام  در   ریز 

مفتوح  کرم  از  شد  اکنون  و   بود 

مرشوح  نما  تشنگان  این  بر   هم 

کم ای  مکان  نوح ده  تو  غالم   ین 

مجروح  ٌبکا  شّدت  از   شده 

مقروح  قلبها  سینه  در   گشت 

ٌسبّوح  یا  ندای  در   اصفیا 

بوضوح  کّل  رسید  ظهورت   از 

این   نــدا   بر     تمام     ملّت    روح 

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 
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ٌپرشور  عالمی  تو  از  بها   ای 

زنده  مردگان  تو  ندای   از 

القدس  روح  تو  نفحۀ  از   زنده 

گشت  آشکارا  تو  ظهور   از 

الٌیدرک  غیب  تو  جمال   از 

بشوند  گر  نیست  خورشید   نقص 

فراق  و  هجر  بنار  سوزم   چند 

خلق  نمودی  لقا  بهر   چشم 

میگویم  وصال  و  فراق   در 

تو   جمال  پرنور وز   صدجهان 

مسرور  عاشقان  تو  لقای   وز 

صور  نفحۀ  تو  نغمه  از   ظاهر 

مسٌطور  کتب  در  است  بوده   آنچه 

مشهور  جهان  در  و  مشهود   گشت 

کور  مردم  آفتاب   منکر 

دور  آستانت  ز  باشم   چند 

مهجور  آن  از  من  شد چشم  چه   از 

این  سخن  را  بشوق و  جذبه و  شور 

 گر شد زپرده طلعت دوست  جلوه

 جــــان عّشاق محـو طلعت اوسـت 
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 1332در تهنیت و تبریک عید مبعث حضرت اعلی در ارض مقصود و در سنه 

 العالمین الوری عبدالبهاء روح که بحضور حضرت مولی

 فداه مشرّف بودم عرض و انشا شد  

 

 د ــــمـــــآ انـ ج وش ــگ رــب راــم وشـ خ روش  ــس  نـیا هـحرگـس

 د ـــــــــآم انـــــ تـــگلس   در  لــگُ   وــ چ دـآم روشــــخ  در لــــ لبـب هـک                

ــــفـص یــــــلـیـ ل لـگُ   رخــــــس  نـــــــشـلـگــه ب  ا ـــــــ بـیز  عتــطل از تـ

 د مـــــــــآ انـــغـف در ونـــنـجـم  وــ همچ لــ بلب  و ندــ افک ابـــنق              

 د ـــــــــش   یــــوانــارغ  الدن  گـ رن  یـــ رانــفـزع  رتـیــــغ  ز

 د ـــــــــآم انــ زب ده  سوسن  چو  لــبلب لـ گ قــ ــعش  از دید  چو                  

 ی نی ب  انی ع  یخواه اگر حشر  و بعث و رجع  و ثیحد 

 د ـــــــــآم  چسان    و   رفت  انــچس  یپار    گل    کان    کن   نظر                  

 ت ـــ اس  یــ ائـح یـمس  اسـانفه  ب  وأمــ ت  نـ یفرود  مـ یـــنس

 د ـــــــــآم  روان   یو  از  انــــج  مرده   هر   تن    در  نو    از  که                  

 را   گل   حبتـص و    باغ   سبز  و   بهار  دان  متیغن 

 د ـــــــــآم  زانـــخ  ارهــب   رـدگ  ین یب  ید ـ ش  افلـ غ تا   چه                   

 ن ـــــــــک  تانـــ گلس   درـــان  مقام  نـ ک   تانــبسـش   ترک  ا یب

 د ـــــــــآم  جنان   ودــــمحس  و  فرودس   رتیغ    گلشن  چو                   

 ن ــــ گلب   هر   اخـــــش  از   انـناگه   تانــــگلس  یوــ س  دمــش

 د ـــــــــآم  تانـــ ـسدا   نی ا  راســتانــ ــدس   یبلبل  از  وشــ گه ب                   

 وأم ـــ ت  اــ ــهـشهرالب  و  ث ـــعـمب  دـ یع  که   یرـــــبش   ای  که

 دـــــــــآم   اودانـــج   یـتــ بهش   یـتی ــگ   در  دهــیگرد    مه  به                   

 د ـــــــــش   ازلــ ـن  دسـق   امـ غم   در  یـــ لـاع  رّب   الـــمـج

 د ـــــــــآم   انــــنـهمع    شـــامـیق    با    تـــــامــیـ ق   اتـالمـع                   
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 رد ـک یم   اـــبه   وصف   همه  و  بود   بها   ذکرش  همه

 دـــــــــآم  انــــجانفش  شـبـ ح  او  درــ ان  هـک  یـــ ومـــی  یــال                

 د ـــــــــیرد ــگ   انــــــــیـــ ع  یــــــــاول  هــــــطـقـن   از  شــــیـپ   اءاهللــبه

 د ـــــــــآم  انــهـن   نــــیــــاع  از  ورـــــن   ابــــ جـح   درــــان  یــــــول               

 ی ـــاول  هـــطــنق   دــــش  ث ـــــعـبـ من  ارتـــــ شــب   رـبه  از  سـپ

 د ـــــــــآم  انــــمک  و ون ـک   هـــاهنشـش  ان ــ ک  دــ یزیبرخ   هـــک                

 ود ــــــــب   مدّ ـــقـم  اءاهللــهـ ب   نــم  از  ونـــــئــ ش  لّ ـ ک  در   وــچ

ـــید ــپ   نـــم  از  ترــــشی پ   رو  نــیاز         د ـــــــــآم  انــ جه  در ـان  دــ

 بخشم   جوان   و  ریپ   بر  مژده  تا  آمدم  بعد  از  من

 د ـــــــــآم  وانـــ ـج  و  رـــــــیـــپ   قـــــــالــ خ  ن ــییــ بـن   لّ ــک   اــــــب  هــک                

 ود ــــــ ب  انــپنه  ورــــ ن  امــــمـغ   درــان  ابــآفت  انــ ک  یـــدم

 د ـــــــــآم  انـــــزم  رــــه  در  ن ــــــیاّول  وســمــش   رــب  یــــمجل                 

 ود ــــــب   انــــ یگر  وارهـگه  در   رـــــیــش   یراـب  از  وـ ک  یـدم

 د ـــــــــآم دهان شّکر  آن ضی ف  از  ضیمستف   المــ ع  دو               

 ی ــطوب   اـی   تـاوس  ی راـب  از  الــمـ اع  و   ها  ادتـــــبــع

 د ـــــــــآم  انـــــادمــش   یــــــسـ فـن  الـــــمــ اع  از  رــــــگ   اءاهللـــبه                

 نسودای ا  وداستـس   رـربسـس   رددــگ   دــــرسنــخ  او  رـــگ

 د ـــــــــآم  انی ز  رـکسی   ودـ ش   زونــــمح  او  رـــگ  اذاهللــــمع                   

 بخشد   یم خواست  کس  هره ب   او صـیقم  تیّ الوه

 دـــــــــآم  آن  لّ ـ ک  یـف  اءـشی ما   فعلی  انــسلط   او  چو                   

 د ـــــــــیوزان ـــ سـب   لّ ــک  را  انـــــــیــ ب  اتـــــــبـــ اث  ارـــــــجـ اش  رـاگ

 دـــــــــآم  انــــیــ الب یـف نــم  ک ـــــالــم  ودـــخ   او یـــفـن ار ـــنــب                 

 ست ی برگ کی فردوس آن از یو  اندر  آنچه  و انیب

 دـــــــــآم  رانـــکـیـ ب  شــفضل  رــحـب   شـــبولـ ق  رـــگ  دـــ یاـ مـن                  
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ــــام  ارــــــــــهــاظ  دــــــ نــک   دمــــــ نـــیا  رــــاگ  ی ــــــــهـــاب  مــــــظــاع  رـ

 دـــــــــآم  انـــــمـ ه  ودمـــــبـعـم   کهـزان   مــنـ یدـ ابـ ع  اّول  نـم                 

 ف ــــــ واق  سـچکیهـ  او  زــــــــبج   ودـــــنب  ان ــ یب  رارــــاس  ز

 د ـــــــــآم  انــــــــمــرجــت  را  انـــــــیـ ب  شــــــیاـ شـ خـب روح  انــــــیـب                 

 را   انـــــسـان  اءـــنـاب  دســــقـال روح  دـــ ده  یم  ارتـــــــبش

 د ـــــــــآم  مانـــآس  از  ا ب   که   ونـــ یـصه   در  د یبشتاب   که                 

 دـــــــــآم   ودـــ نــالج رّب    حق   روح  دــآم  ُهوهی    دــآم  ا ب

 د ـــــــــآم  عانــمست  و  نــیمع  هم  و  تغاث ــمس  و   اثـ یغ                 

 ود ــــــــب   لــائـبـ ق  ودـــوعــم  هـــن     رــگ  مــ ــظـاع  مـــــاس  ورـظه

 د ـــــــــآم  انــــتـ آس  نــ یا  افـــ ـطـم  را  مــــالـ ع  وامـــاق  راـــچ                 

 ا ـــقیافر  و   نـ یچ   و  روس  و  روم   و  اروپ   و   کـیامر  ز

 دـــــــــآم   النـک   و  ردــخُ   از   گوش   بر  اـــ به  اــ ی  خروش                 

 نوشند یم چشمه کی  از هردو بّره و گرگ حکمش ز  

 د ـــــــــآم   انــــ بـپاس   گلّه    رـبه   رزهــش    ریـــش   امرش   ز                

 د ــــــ نـاوهام   یاــ ـیدر   در   هـغرق    مـ عال    قــخل    تمام

 د ـــــــــآم  انــامتح  روز  هـک   ونــ اکن  اهـــ پن   دـیبا    قــــحه  ب                

 است   عهد   یکشت   هالکت  طوفان   ز  کلّ    نجات

 د ـــــــــآم  مانا    در  طوفان   ز    یکشت   نیدر   دـ ش  کو  آن   هر                
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 ماده تاریخ بنای مهمانخانه جبل کرمل 

 

افــــقــــش کــــز  مضــــــــــــــــیــــف  زیــــن  ذا  ــّ  حــــبــــ

ــیف    خـــداســـــــــــــــت جبـــل کرمـــل و مضــــــــــ

مــــــــرزوق مــــــــوائــــــــدش  از   مــــــــیشــــــــــــــــــــوی 

ــدّ  ــقـــــــ مـــــــ ــام  ــقـــــــ مـــــــ ــلـــــــــی ایـــــــــن  اعـــــــ  س 

 عرش رّب اســـــــــــــت و ســـــــــــــاجـدـند بر او

ــت  ــه گفـ ــه چـ ــا بخوان کـ ــعیـ ــۀ اشــــــــــ ــامـ  نـ

را قـــــــبـــــــائـــــــل  مـــــــیـــــــکـــــــنـــــــد   مـــــــیـــــــهـــــــمـــــــان 

جســــــــــــــــــــدی  و  روحــــــــی  آالء  ز   هــــــــم 

ــد  جـــمـــعـــنــــ نـــعـــمـــتـــش  خـــوان  بـــر  ــال   حــــ

مجوس  و  یهود  ــوی  عیســــــــــ و  ــلم   مســــــــــ

ــریـــــکـــــی  امـــ و  ــیـــــس  ــلـــ انـــــگـــ و  ــنـــــی  ــیـــ  چـــ

یف  تا و الصـــــــ   خادم الضـــــــیف فی الشـــــــّ

ــابــــــت ثــــ ــاش  ــانــــش   بــــ پــــیــــمــــ و  ــد   بــــعــــهــــ

ثــــبــــوت  ــذر  بــــ قــــلــــــب  ارض  در  ــاش   پــــ

کـــــرد  ــارت  عـــــمــــ ایـــــن  جـــــعـــــفـــــر   مـــــیـــــرزا 

تــــــــوحــــــــیــــــــد  نــــــــقــــــــطــــــــۀ  ظــــــــل  در   بــــــــاد 

کـــــــوه ایـــــــن  زیـــــــنـــــــت  بـــــــاد  بـــــــنـــــــا   ایـــــــن 

 "عنــــدلیــــب" از خــــدا طلــــب همــــه دم 

گـــــوی  ــارت  ــمــــ عـــ ایـــــن  ــاریـــــخ  تــــ  پـــــیء 

مــــــــیشــــــــــــــــــــنــــــــوی   
َّ
الــــــــی وا  لــــــــمــــــــ  هــــــــ   هــــــــا 

نــــــدوی او  ــوی  بســــــــــ ــر  ســــــــــ ــا  بــــ ــه  چــــ  از 

روی گـــــــ  دی  مـــــــُ مـــــــنـــــــهـــــــج  بـــــــدیـــــــن   گـــــــر 

ــطـفـوی  مصـــــــــــ قـرب  مـعـراج   هســــــــــــــــــت 

لــــــوی  ــُ عــــ و  ــلــــــی  ــفــــ ســــــــــــــــ ارواح  ــه  ــمــــ  هــــ

ــبــــــــــوی  نــــــــ ــوۀ  ــقــــــــ بــــــــ ــر  ــبــــــــ ــمــــــــ ــیــــــــ پــــــــ  آن 

قــــــــوی  
ّ
حــــــــی رب  کــــــــوه  ایــــــــن   انــــــــدر 

تـــوی  شـــــــــــــــ  و  صـــــــــــــــیـــفـــی  ــار  اثـــمــــ ز   هـــم 

ــدوی  بــــ و  ــهــــری  شــــــــــــــ ز  ــان  ادیــــ ــه  ــمــــ  هــ

ــلـــــوی عـــ و  ــامـــــی  عــــ و  تـــــرک  و   عـــــرب 

فـــــــــرانســـــــــــــــــــــوی و  ایـــــــــرانـــــــــی  و   روس 

اخوی  اســـــــــــــــــت ای   نفس عبـــــدالبهـــــا 

وی  بــجــُ ــل  عــمــــ خــرمــن  ــد  صــــــــــــــــ ــه   ورنــــ

روی د  ــاصـــــــــــــلـش  حــــ ــه  ــئــــ نشـــــــــــ بـهـر  ــا   تــــ

ــدوی فــــ ــدۀ  بــنــــ راســــــــــــــــــت  حــق  ــه   آنــکــــ

فــــــــوی ــ  شــــــــــــــــــ احــــــــٌرف  بــــــــاز  بــــــــود  ــا   تــــــ

روی ــُ کـــــ ــن  ــیـــــ زمـــــ ــئـــــــت  ــیـــــ هـــــ ــود  بـــــ ــا   تـــــ

شـــــــــــــــوی ــام  مـــقــــ دریـــن  مشـــــــــــــــرف  ــه   کــــ

ــأوی ــمـــــــــ الـــــــــ ة  ــَّ ــنـــــــــ ــجـــــــــ لـــــــــ ــذا  هـــــــــ  انَّ 
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 محمّد متخلّص به ادیب بیضائی  علی

 

 و زیارت قصیدۀ ذیل را بعد صعود حضرت عبدالبهاء 

 الواح وصایا سروده اند  

 

 ار ــــــــهــب    ام ــــگــ نـه    رازــــیــــــش      در     ضلــ ف     انـــبـ اغـب

 دار ـنام      یــتــ درخ      مـتخ      رــب    و    رگ  ــب    رـــهــب  ت  ـــاشـــــک      

 ان ـــبـ پاس  یــ بکرو  و    ورــــ اطـ ن   تــ ـــشگ    شــــقدس   روح

 ار ـــ آبی      شــلــرئیـجب       ورــ دیــ ک      شـــرافیلــس       دــش     

 م ـــــکری  ذرـــ ـب  نــ زیــک   ودــ ـــخ  مــــــ چش  هـب   مـــبینــ می  تـــــگف

 ار ـــــــــب وهــ می    و      شــــــبخ هــسای   ی  ـ تــگی  به      ی ــلــنخ  د  ـردمـب      

 ت ــ ــــگرف   االــ ب   ونــچ    وهــــیــم  ان ــــک فره   د ـــیـأکـت   رد ــــک

 ار ـــــــــظـــــتـــ ان یــب   او     لّ ـــــ ظ     درــــان    دـــیـــ ابـــ تـــبش  ه ــــــجمل     

 ور ــقص  کوشش   و    خدمت    درـ ان    چـهی    ردمـکــن  نــم

 ارزـــگ حق       را     آن      دــــ ــیــ باش       نـم     مانند   شما     هم        

 ت ــــگش  که     آنجا  تا      کوشید    باغبان   همایون  آن 

 ار ــآبی  را    نـ یـــچن   ذریــب    ودــ خ   ونــ خ   ارکــ مب  با      

 د ـــــنمان    الیثمر   که  را    زدـــای  ت منّ   چونین    سعی

 ار ــ ــــبب     دــآم   دارالّسالم      در   اه ــــ ناگ    رـــشج    وان     

 ن ــ ف  و  غصن تی درا  و   علم و حکمت کش یا اصله

 ار ــب   و   برگ تی عنا  و   فضل   و  رحمت کش یا نخله     

 رب ــغ  به   شاخی  و  اشکوفه کرد   شرق   اندر     شاخی

 ار ــ ــیس   از   و     نــ ـیمی   از   ازو ـــب  اد ـــــبگش   رف ـــط   هر      

 ک لف  ُنه  از فرع  و  بگذشت نی زم هفتم  از (1)اصلش
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 ار ــ ـب  یدــــبخش  ن ــیـ ح ّل ـ ک ی ــ ف  انـــــ دگـــ خواهن   یــــپ  وز      

 ف ــ ـــضیـم   را   دـــواف   و    دـگردی    اـ رهنم   را   گمرهان

 ار ــ ــجـم     را     دانــتمنـمس     دــ ش   ی  ــ جـملت   را       انــ بیکس      

 ان ــــآست    عبد     شــطوبی     و    بنده   د ــش    اش سدره

 ار ــــ کشــ یــپ    ش  ـنـریــب      دـــــ ـلــــخ    و      ر  ـــاکـچ       شـجبرئیل      

 ور ــــ ن  دــ انـــ افش  انــجه ک ــلـم ر ــب ه ـلـــاص  ارکــ مب ن ــای

 ار ـــــــن    کرد    توّقع     اــــینــس   ۀ ـــــلــخـ ن   از     کلیم     گر     

 ت ـــــرخ  که  هر   شــظلیل  لّ ــ ظ  در  د ــــ کافکن ای  درهــس

 ار ــــــنهـ زی     رشـده     داد     انــطغی   و        لــجه   رور  ـح   از        

 ن ــــــــتــــشـ ویـ خ   اهــــنــ پ  در ــ ان   دـــ یــــشـ ک  را     مــالـ ع  ق ـــــلـخ

 رارــــــق    شـــظل    در    بگرفت      روانــقی   تا      روانــقی     

 اء ــــــــبهـــ دالــبـ ع   و   دســ اق   چون    واالشجر   نـای   داد

 ار ــــــروزگ   مــ رغ   هــب   نــ رنگی  و    ش ـــدلک    هائی میوه     

 ی ــ زندگ    تـــدرخ    نـــــ زی   ی ـشاخ     تهــنورس     حالیا

 ار ـــــــپروردگ     درتــق    ت ـــــــدس     تـــــــاس    دهـــ انیــبردم       

 د رــــــک  وفهــ اشک   جرـــش    این   را   اقتضا   نو    از  گوئی 

 وار ـــــــگ  نــوۀ  نوشیـرا  می    ان  ــــهـج  د   ـــ شـخـ ب    نـــــــو    ز       ا  ــــت      

 ود ــــــــــــمـن   م ـــــالــ ع   یــ محی   یــ ــانـث    دــ عه  اب ـــــــکت   در

 ار ــــیــــــاخت    والیت        بهر      را      خویش      مـــچش    نور        
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 ت ــــــــســـــال   کـمل  ک ــ مال   وابـج   در    رــدیگ   ار ــب

 ار ــ ـــنــــک   ر ــــه   از   رـهـپــس    رـب    دـ ش   یــلـب    واــقال  رۀ ــنع      

 ود ــــــــوج    زمـــــب     اقیــ س   و ــ ن   ر ــاغــس    الی ــص   زد 

 ار ـــــهوشی    هر    شد    تــمس    وی    زـک    هـکهن    رابــش  زان         

 رد ــــک    خویش    کار   باده    وقــــ ش  و     اقیـــ س  جلوۀ 

 دار ـکج م      هر  ــسپ       بر       دـبرآم       انــــ تــرمســـس      گ  ـــبان      

 ل ــــیــ اص   از ــممت    نــصـ غ    ّزتــــــع    نـــریــبح    رـــگوه

 ار ــــــــــبــــت   د ـــــــــداونـــ خ    یـــــــ انـــرب   ی ــــــوقــــ ش    رتـــــضـــح     

 دگر رأی   گری ــدی  ار    پخت   میخواست  چنین   حق 

 ار ـــردگـک     ایـــ ضــق     در     دــــاشــب   ام  ـــــخ     انـــــ ســان   رأی        

 درش     بر   ّمرــمع  ردون  ــگ   ه ـک  ّن ــ الس    ث ـــ دیــ ح  آن 

 ار ـــب      دـــ نــــــشــخــب      رشــــ گ       دارد      آرزو    ا  ـه  یــــدگـــنــب      

 دم ــ ق   نــریـحـب   ز   وشــخ    تـیــ مش   واّص ـ غ   دست

ــت    رایـــــس     درـــــ ای     دـــیـــــرکشــب       وار ـــــاهـــش     دّری     اجـــ

 هـــــنــآی   را     قـــح    روی    تـایـــــربـدل   ال ـــــمـج   ای 

 ار ـ ادگـی      مـ اعظ    م  ـاس    از        رتـاطه       ودـوج    وی        

 ب ـــعـــشـنـم    لــــ یــاص    رعـــف   ب ــ بــــــس    را    ش ــــنـــریــآف

 دار ـ اقت       و       دـــ جــم       ارــــــآث        ب ــــخــ تـنــم       ردــــف      ذات        

 دا ـــــ خ    ضـــیــف    دءـــــمب    ای   ا ــــــ هـب   ودار ـــمــن   ای 

 ار ـــــــروردگـــپ      رـــــهـظـم    ی ــنـــــســ ح      اءــــــمــ اس     یـــــنـعــم     

 ده ــــــــــکـــتــــمــ ظل     نــــــدریـــ ان    یــــــانــــ دگــ زن    آب    دــــ ابــی

 خاکسار     گردد     تو    صدر     ُسّدۀ     درـ ان    هکـ   آن     

 راج ـس     نـروش    یـــــتوئ     را    یــتـ گی    الیــیـل   ۀ ــلـلی

 ار ـــــهــب     ّرمــخ     یــوئـت   را     مــ الـع     ردــسـ دم    نــ بهم     
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 و ــــــــت    ویـ ک   اف ــــــکــت ــاع    ّررـــمق    رددـــگ   را ـــم    رـــگ

 رار ــــدارالق    ت  ـــــ احـــــــــس    را        رانــــگـ دی    ّرم  ـــــــخ    اد  ــب      

 ر ــمنی  چهر ن آ   وز   رعنا   قد  زان    آنکو  وشـخ  ای 

 ار ـــــــــکـــآش     دــــدی   را     اءاهلل  ـــــــــقــــل   م  ــــ ه   ت  ـامـــــقی   م  ــه      

 رـــهج ز     بیضائی  و    مسرور   دوستان   وصالت   از 

 نهار    و  لیل  در  الهـن  دارد    دـ نـب    رـه   از  یـ ن     ونــچ     

 روزـــــــرفــاخگ    تـتـدمــخ    وقــــش    ز   دارم  ای  هـــنــسی

 ار ـــــــــب هــــابـونـخ   ت ــــتـعـلـط  ر  ــــــــجــــ ه  ز    دارم   ای  دهــــــدی     

 ور ــــحض   درــ انـ ک   درـــقــ آن   تـخـ ب   اریــی    اــآی   دــــاشـب

 ار ـــــــــعـتــسـم      ات ــــ یـح      م ـــ انــ شـاف      و  ـت      ایـــه  دمـق   ر   ـب      

 رب ـــــغ   و  شرق   اندر  احبابت    سر    بر  رّب     یا   باد

 دار ـــــــــایـــ پ   ت  ــــلـیـ لـظ     لّ ــــ ظ     ودــــــب     اــــــویــ پ   ک  ـــــلـــف     اــــــت      
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 ورقا محّمد یزدی متخلّص به  علی

 

 در تهنیت عید مبعث حضرت نقطه اولی و مولود حضرت عبدالبهاء قصیده

 

بش اعظماابهائیان  عید  دو  کامشب   رت 

شادی  و  بفّر  امشب  مبعث  سعید   عید 

پیوند جسته  فرع  با  امر  مظاهر   اصل 

مقرون وصل  نون  با  مکنون  کنز  کاف   شد 

 امشب شب وصال است به از هزار سال است

گردون  چرخ  دیر  در  مهر  راهب  به   برگو 

آئی کاندر  است  وقت  بهائی  شاهد   ای 

را   عاشقان  داده  لعلتای  لبان   نوشین 

بزم اندرین  بخرام  جانها  نوبهار   ای 

 مه جمادیست شب نیست روز شادیست  ساقی

تعالوا عارفان  وی  هلّموا  عاشقان   ای 

تائید دست  ز   امشب  عید  بشادی   ساقی 

اهلل تبارک  کامشب  کن  کرم  گران   رطلی 

یزدان بنام  ده  در  نیز  ساغری   سرشار 

بذلی و  جود  دریای  فضلی  شمس  تو   ساقی 

م  یارا  پاک  زین  بکوشید  بجان  بنوشید ن   ی 

دیگر   احسان  و  این عطا  اندوهچه  با  و   حزن 

 نهایت   بی   بحر    زین      عنایت  ساقی      ای

باهم  است  شده  توأم  ابهی  رّب  فضل   از 

منضم  است  گردیده  مولود  قدس  جشن   با 

توأم گشته  ختم  با  وحی  مشارق   بدء 

مکرم لیلۀ  وین  مبارک  شب  این   در 

را   ابدعی  بم الحان  بنغمۀ   برخوان 

محکم بکوب  امشب  را  فلک  ُنه   ناقوس 

مقدم بخاک  جانها  فشانیم  رهت  در   تا 

مبسم فیض  ز  تبّسم صدجان  به یک  دم   هر 

خّرم  وصل  ز  گردد  ما  دل  گلشن   تا 

افخم  بجشن  را  ما  است  منادی  بقا   حور 

 راست دریای فیض ملطم   کامشب خدای ما

دمادم  می  نوشید  توحید  کأس  ز   باید 

مب  حضرت  مبرمشد  امر  ز  مبعوث   ّشر 

اعظم  غصن  مولود  بشادی  بود   کامشب 

عالم اهل  بر  رشحی  جامت  فیض  ز   بفشان 

مسلّم بود  ما  با  یزدان  پاک  که   حالی 

غم  و  غصه  چه  دیگر  شادی  و  سرور  این   با 

جرعه ته  ده  بعاشقان  هم  جامی  ما  به   ای 
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 طلعت اعلی 

 

توئی  االقصی  مقصد  را  ما  که   ای 

ریّان مرا  عطشان   نما   ( 1)جان 

المثال  جمال  از  بردار   پرده 

الینتهی  منزل  را   سالکان 

از   را  قدس  روحطایران   جذب 

ولی  قدوست  وجه  خوانم   گاه 

الوصول  معراج  تو  هم  را   بالغان 

را  تو  جویم  کجا  در  جا  هر  به   ای 

ظهور  صد  با  شها  ظاهر  شوی   گر 

غایة  جذب   را  توئی   جان   القصوی 

اصفی می  ساقی  که   توئی   ( 2)ای 

توئی اخفی  طلعت  را  عیان   چون 

اسنی  منظر  را   توئی   ( 3)عارفان 

توئی  روحا  سدرۀ  را  جان   قرب 

توئی چ اعلی  طلعت  ببینم   ون 

توئی  المأوی  جنّة  را   عاشقان 

هر و  منزل  هر  در  توئی   چونکه   جا 

توئی  االبهی  محبوبی  یا   جمله 

 

 قسمتی از مثنوی انواریّه 

 

است  مطلق  نور  که  اولی   نقطۀ 

هو وجه  و  بقا  سلطان  است   او 

اجل  ذات  و  اقدس   آنجمال 

بود  تو  دیدار  جویای  شب  و   روز 

کرد  تسلیم  حّق  روح  براهت   تا 

ح  ای  قّدوس   حضرت 
ّ
 قدیم   ی

 شکی  بی  حقیقت      در  بودی    آنکه  

جهان  شاه  ای  عشقت  سبیل   در 

است  مطلق  ظهور  و  غیب   مظهر 

وجهه ااّل  هالک  شیء   کّل 

وجل  عّز  عال  و  عّز  چنان   با 

تو   خریدار  کف  بر  جان   بود نقد 

کرد  تعلیم  حّق  راه  را   روحیان 

عظیم  امر  مظهر  اعظم   ذات 

یکی  اولی  نقطۀ  با   ذاتشان 

جان داد  و  نفس  داد  و  روح   داد 

 بلندتر -3   تر خالص -2  شاداب و سرسبز -1
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 بسم ربّنا المظلوم المحزون 

 

 دا یپ   شد   الحزن  ومی    شمس    شعاع    گری د   مگر

ـــالـ ن   دــــرآمـب   اءــــ یاش   از   هـــک         ا ـــ واحزن   ادـــــیرـف   و   هـــــ

 م ـــــ ظلـم مـ غ دود از تـــ گش رـده هـوج که  شد واقع چه

 ا ـــــــ یـــاش ۀـــوحـن  و 1جیــ ضج  یــــ وئــ س رـه  ز دـــــیآ  وشـــگه  ب       

 ی تی گ    در   ستی ک   یعزا    نی ا   رّب    ای   آه   فآه

 ا ـ یدن   ۀدید     از   مد     ی اهایدر    گشته    یارـج   که       

 ل ـــ اسف  مــ عال   در  رـدگ  شد   حادث   چه  اــــــزنــح  فوا

 ی ل ــاع نّتــج   در   دمـق   انــلطــس  تــ گش   زونـــمح  هـک       

 د ــش   مکّدر  غم  از   باز چه    بهر  قمر  و سمش   رخ

 2راـــــــغب   ۀودـ ت  بر  اءــ سم   از  مـ انج  دــش   طـاقـ س  راـــچ       

 ی ــحانـ سب   رشـع  یادن  ارض   بر   واژگون  شد  راــچ

 ا ــــمـ اس  تی را  یازـــــت  اکـــخ   بر   رنگونـس  دـ ش  راـــچ       

 اهلل  ابـــــــــــتـــ ک  اوراق  ده ـــــیاش ـ پ  دـــــ ش  ارهــــــبـ کـی   مــــه  ز  

 ا ـــــیل ــع  5رفــاح   نـــت  رـب   دــــ دنـ یــوشـپ   4ودـــــ س   3صـــیـمـق       

 6انـــــصعق  یجملگ  تـ بـ یـمص نی ا از لــــ رس ارواح شد

 ودا ــ س  ۀجام   اهلل کلیه    غم   نیا   از  دیپوش    تنه  ب       

 7رـــوثـک  ۀــمــ چش   دــش   لـــــتعـ مش  مــ مات  و  ونـخ   ارــن  ز  

 9یـــ وبــ ط   8ۀسدر   دــش  منکسر   مـ غ  و  ت ــمحن  بار  ز         

 

 

 بیهوش  -6باال  عالم   موجودات -5سیاه  -4جامه  -3 زمین -2زدن از رنج یا ترس   فریاد -1

 درختی در بهشت  -9درخت  -8ای در بهشت    نام چشمه -7 
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 م ــ غ 13ومـهم 12حیر   قضا  11بیدای  10شطر   از  دیوز

 را ــــــضـخ   نـــــشـ لـگ   مـــــاتـم  ان ـــــتـ ارسـ خ  هـب   دــــــش   ّدلـمب       

 ه م    ناالن  و   مهر  انیگر   و  چرخ    مکّدر  ماتم  ن یا  از

 ّواـــ ح  و   آدم  شانیپر   مو  سر   بر خاک    غم   نیا  از       

 م ــ غ  اکــخ هب  مــاتـم ن ـ یا درـ ان یرس ـک  و رشـع تهـسـ نش

 آوا  مــ ه  هــــــالـن   با  زاـــــع   نـ یا  در   مـــقل  و  وحـــــل  دهــــش       

 ر ــــکوث و   یــ طوب  زانی ر کـاش  تــبـ یـمص  نیا  داغ   ز  

 15وراــ ـحهم   و 14غلمان خوان نوحه  تیّ رز نی ا سوز  ز        

 غم    نی ز  خون   یایدر    اءیانب   ونیع   از   گشت  روان

ــاءیـاول    وبـــــلــق    از    دـــــبــرآم         ال ــــــیواو    ــــــاد ــیرــف    ـــــــــ

 رت یح   یکشت    در  ینج   نوح  خبر  نی ا  دی بشن   چو

 ا ـــــــیدر  نــــیـزم  یرو  هـــهم   دـــش   ششکسر    انــ طوف  ز        

 ش ــــآت  لیخل   جان  و   دل  بر  زد   خبر   نیا   نار   چو

 یأوـــــــم  16انــــــیرودــمـن  ش ـــــآت  روزانـــف  درــــان  تـــــگرف       

 زد   عمران  تور  بر غم    نار  نی ا  یآتش   وحشت  ز

 18یوس م ق نصعمُ  شد  هم   طورُ   شد  17ندککمُ  دهشت ز                 

 ونس ی  غم   بحر  غرق   گشت  بتی مص  نی ا  حزن   ز  

 ی ــــیـحـ ی  رـس   و  انـج  رکـت  ردـک  تـ یـبل  نــیا  درد   ز         

 م ــ اعظ  غم  نی ا  در   زد  چاک  خود   ۀجام   محّمد

 19یــــــکلـ ث چون  وزـــسـ جان مـ مات نـیا  در تــ سیبگر   یـعل      

 

شهری در    -16  زن بهشتی، زن زیبا  - 15  نوجوانان   -14ها   غم  -13باد    -12بیابان    -11سوی    -10

مادری که فرزندش مرده   -19بیهوش.     -18خراب، از هم پاشیده    -17النهرین قدیم.   بین

 .باشد
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 ی ادـــ ش   ر  ـــین    رـــــاکب    زن  ـح   ام  ـغم   در    دـ ش   انـنه

 ی ـــــعظم   ماتم  نی ز  شد   محو  عالم  قلب   از  سرور       

 پرور  دون   دهر   بر   ُاف  و   نشناس حّق   خلق   نیز   فغان

 ا ــــــهـیماف    و   اــ یدن   بر  و     ارــ رفت کج   رخـچ   بر    وــتف       

 گفتن  لج  لع  ا    و  ارـــــظـ تـ ان  مـــ ظـاع  دور   کـی از   سـپ

ــــــوف یب   روهــگ آن   دــــکردن  هــــچ         ی ـــــولــم  و  دــیـ س   با  اـــ

 د ــــ یاـ ن  انـــــیـب  و   رحـــــش   در  دـ ــــنـیگو    رـاگ  رنـق  زارانـه

 داءــــ اع از   ابـــ بـاح  بر   تــگش  وارد که   یهائ  مــ تـس       

 م ــــالـ ع  رـــب  یوا  زارانــــه  مــ اتـم  نــ یا  از  آه  زارانــــه

 ادا ــب   نـده  رـب   مـخاک   ومـ ق  مــ لـظ  ز  نـم   مـیگو   هـچ       

 م ــــ ظال    مــعال     آن   20انـــــقـامـم   امــــام   یواــــــتـفـه   ب

 اء ــــانش   دـــ یس    آن   دـش     ولـــــ تـقـم   انـــ جـیا ـآذرب   در       

 م ــ اعظ   ر  رو  ــس     آن   دس  ـــاق   ودجـو    شد   کــبـمش

 کینه  و  بغضـا    21از  رصاص  شهـادت    میـدان   به        

 قدس    بیصل    بر  یاله   روح  آن مصلوب   شد   چو

 اال ـــ ب  مـ عال   از  ونــــرنگـ س  تـــ قـیحق  22راشــــاع  دـــش       

 ت ــــبـ یـغ  ربـــمغ  در   اـــبق  ســــمـ ش  آن   دــ یگرد  انـــنه

 ی ــهـاب   رقــمش   از   ورــن    رخـچ   زارانـه   با   دـبرآم       

 م ـــمات هـیــ س   نی ا   دی تاب    اتیّ ذات     الکـــاف   بر    چو

 ا ـــــــمــلــظ   ۀـــــــلــیـ ل   در   دمــــــق    وارــــان   دــــــ یردـگ   انــــــهــن       

 طاقت    راهنیپ  زد   چاک  اعظم    اسم  غم   نیا  از

 را ــــحـدر ص  و  وهـک  در دـ ش آواره لّ ـک  لـ عق ونـمجن وـچ       

 

 ها  تخت -22گلولۀ سربی  -21قصبۀ ممقان در آذربایجان  -20



 
 
 
 
 
 

   

 محّمد یزدی متخلّص به ورقا علی  139 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ان ـــــغـاف   و   هــالـن   گـ بان   ذّرات   هـهم   از   دــبرآم

 23االــ پ  خون   تــــگش  بتی مص   نــــیا   از ئ کلش    ونی ع        

 خم    قتیحق  افالک   پشت   شد   الم  نی ا  حمل  ز

 ا ـــــ مـیـ س  را  رـام  سـمـش   زرد  دـ ش    زاـع  نـ یا  ابـت  ز       

 هامون    بر   دیبار    خون   دهید   از   سحاب   غم  برق   ز

 آوا   دــبلن  دـ ش  وـ س  رـه   ز  مـمات  نـیا   از  دـ رع  انــفغ       

ــــغ  نـــــ اخــ ن  اـ ب  زاـــــــع ن ــیا  داغ   ز  ون ــــ رخپُ    دل   در  مــ

 را ـــــــمـ ح  ۀــالل  یورـــبـص   24صــُقم  زد  اکـ چ   اــــراپـس       

 خندان   نوگل  آتش   در   شد   سوزان  جلوه   جان ه ب

 دا ــیش   لــــ لبـب   نـــشـگله  ب   دــ ش  االنـ ن  هــنغم  یجا  هب       

 دل ـــ یـب   نــوسـس   رانــیـ مـ ض  ونـچ   وـ سـیگ   ردـک  انـشی پر

 ا ـــــ یوـ پ  لــ بـنـ س  25جـــسـفـن ـ ب  ونـچ   نـ ت  بر   دـــیوش ـ پ  هــیـس       

 ر ــــاصف  ۀـالل  دـــ ش  یـــ غمخوارگ   از  زرد  ن ــــــــشـلـگه  ب

 ال شه   ســـنرگ  دـ ش  ینظارگ    در  اتــــم  رتــحس  هب       

 محزون    دل   یا  بت ی مص   نی ا   از  مدام    جان   از  بنال

روا    یا  مــغ   نیا   در  م یدا   خون   دهید   از  زیبر        رد   س 

 م ـــ خ  مــــ غ  و  تــ نـحـم  ارــــ ب  ز    یدـــ ق  با   دال   انــــبس

 ی ـــــاول   ۀنقط   راقــــف   در    برکش   هـــــالـن    انـ س الف       

 را    یــــــجانفشان   مــرس   وب ـ محب   تــطلع   راه   هب

 ی ــــــ اعل  رتـحض   بــیصل  بر   نــک   رـنظ  یخواه   اگر       

 ت ـــبعث  اّول  از  نگشت  ساکت   حّق    ذکر  از  یدم

 ی اقص  مقصد  یاعله ب    شد   26عارج   که  آندم  یال       

 

 باال رفت، صعود کرد.  -26بنفشه  -25ها  جامه -24فشان  خون -23



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            140 یزدی متخلّص به ورقا محّمد   علی

 

 ر ـــذاک  زلـــی  مــــل  شــــ انـ سل  و  بــ ــقل  اـــــــیر ـکب   رــــذک  هب

 ا ی گو   دائمًا   انشی ب  و   کلک   حّق   ذات  وصف  هب       

 واصف   جانه  ب  را   اقدس  ظهوراهلل   یشأن   ره  به

 ا ــــــ یجو  جدّ ه ب  را  یــــــهـ اب  اهلل الــــجم  یـــــ هـوج  رـه  ز         

 ر ظه  ُی  نـ م   مصقُ   در   اـــبه  وبـــمحب  لـوص  شوق  هب

 ا ـــــــیو ـپ   فشان جان   انی جو دوست   شهادت  دان یم ه ب       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 محّمد یزدی متخلّص به ورقا علی  141 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 هواهلل 

 والّ ـش بکن تـبه حّب ذات

یتــــــــــــنــــــــــــوّ  ربــــــــــــّ بــــــــــــنــــــــــــور  االرض   1ر 

ــی ــبــــــ ــلــــــ قــــــ ــور  ــنــــــ بــــــ ــّری  ســــــــــــــــــ روح   3و 

 

ی  ــّ ــلـــــ ــجـــــ تـــــ اذا  ــه  ــوجـــــ الـــــ اشـــــــــــــــــــرق  و 
2 

ی ــّ ــدلـــــــ تـــــــ ــد  قـــــــ و  ــا  ــهـــــــ ــیـــــــ الـــــــ دنـــــــــی 
4 

جـــــــــمـــــــــالـــــــــی  بـــــــــهـــــــــی  اهلل   تـــــــــبـــــــــارک 

ــالــــی مــــعــــ ــه  هــــمــــ ذاتــــش  ــات  ــفــــ  6صـــــــــــــ

ــد ــمــــ صــــــــــــــ ــوری  ــهــ ظــ ــد  ــاللــــی   5احــــ  جــ

ی مــــعــــلــــّ ــه  هــــمــــ نــــفســــــــــــــــش    7شــــــــــــــــؤون 

اقــــــــدم  بــــــــفــــــــجــــــــر  قــــــــدس  مــــــــنــــــــظــــــــر   ز 

ــم اعظم  بـــــاســــــــــ شـــــــــــــــــد  ــتوی   کـــــه مســــــــــ

ــالــــــم  عــــ ــقــــــطــــــب  بــــ افــــــکــــــن  در   نــــــظــــــر 

ــی ــهـــــ ابـــــ ــرش  ــعـــــ بـــــ ــی  ــلـــــ اعـــــ ــال  ــمـــــ  جـــــ

حــّق   گشــــــــــــــــــت  چــحــقــیــقــــــت  ــاهــر و   بــــ

ــد کـــه گشــــــــــــــت ظـــاهر   بیـــان عیـــان شــــــــــــ

ــاهــــــر  طــــ ــد  ــدنــــ شــــــــــــــــ ــاء  اشــــــــــــــــــیــــ ــام   تــــــمــــ

اُ  ــیــــــــب  غــــــ ز  ــی  اولــــــ ــور  ــهــــــ ــریظــــــ  خــــــ

وی ــا  بــــ ــال  ــثــــ مــــ ــد  ــجــــ ــنــــ گــــ ــه  ــونــــ ــگــــ  چــــ

نــــــ   رو  هــــــیــــــچ  ز  حــــــیــــــرت   ی ســــــــــــــــــوای 

شــــــــــــیء اوســـــــــــــــــت لیس کمثلـــــه   8کـــــه 

ــالــــــی  تــــــعــــ بــــــحــــــّق  مــــــخــــــلــــــوق  ز   رهــــــی 

فــــــــانــــــــی  بــــــــمــــــــلــــــــک  فــــــــقــــــــر  ذّره   تــــــــو 

ــه   ــانـــــی چـــــگـــــونــــ رهــــ خـــــود  ز  را   خـــــود 

ــ  تـــــــجـــــــاوز    حـــــــد    ز    تـــــــوانـــــــی   مـــــــینـــــ

ــاال  کــــ ز  نـــــظـــــر  پـــــوشـــــــــــــــــی  ــه  آنـــــکــــ  جـــــز 

 

ضمیر از نور قلب به سرور آمد  -3و چون تجلّی کرد چهره بدرخشید   -2زمین بنور پروردگارم روشن شد  -1
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 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            142 یزدی متخلّص به ورقا محّمد   علی

 

ــد  ــوانــــ ــتـ ــیـ مـ ــه  کــــ عشـــــــــــــــق  ــه  شــــــــــــــــ ــز  ــجـ  بـ

ــد  ــانــــ کشــــــــــــــــ را  تــــو  ش  حــــبــــّ ــه  کــــ  مــــگــــر 

ــ رســــــــــــــــ ــّق  بــــحــ ــلــــق  خــ از  ــد  ــانــــ ــد ارهــــ  نــــ

االّ  ــر  ــهــــــــــــــ بشــــــــــــــــــــــــــ ال  وادی   9ز 

اســــــــــــــــــت   ــّ ــنــــ تــــمــ اعــــظــــم گــــرت  ــام   مــــقــــ

اقـــــــــدم   13اقـــــــــدر  12قـــــــــدیـــــــــر  قـــــــــدیـــــــــم 

ــم ــیــــــ ــلــــــ عــــــ ــّل  ــظــــــ بــــــ ــم  10درآ  ــلــــــ  11اعــــــ

ــلـــــــــی  اعـــــــ  
ّ
ــلـــــــــی عـــــــ ــهـــــــــی  ابـــــــ  

ّ
ــهـــــــــی  بـــــــ

ل  ــّ تــــــــــوکـــــــ نــــــــــمــــــــــا  مــــــــــویــــــــــش   بــــــــــتــــــــــار 

ــّ  ــوســــــــــــــــــ تــــــ ــا  ــمــــــ نــــــ ــرش  امــــــ ــل  ــذیــــــ  ل بــــــ

ل  ــّ تــــــــجــــــــمـــــ بــــــــجــــــــو  رویــــــــش  مــــــــهــــــــر   ز 

ــواّل  تــــــــ ــکــــــــــن  بــــــــ ذاتــــــــــش  ــّب  ــحــــــــ  بــــــــ

ــُ  مـــــ ــر  اگـــــ ــا  ــورقـــــ بـــــ ــوی  ــیشـــــــــــــــــ  (14)القـــــ

ــیــــــــا   ــاقــــــــی بــــــ بــــــ کــــــــأوس  از  ــنــــــــوش   بــــــ

ــی  ــاقـ ســــــــــــــــ بــــقــــول  بــــگــــویــــش  ــا   صــــــــــــــــبــــ

مـــــــولـــــــیمـــــــ   بـــــــعشـــــــــــــــــــق  ت  مـــــــحـــــــبـــــــّ  ی 

راز بــــــگــــــلشــــــــــــــــــن  ــا  ورقــــ ــه  نــــ ــیــــــن   هــــــمــــ

ــاز  ــواســــــــــــــــ نـــ ــه  ــمــــ هـــ ــرشـــــــــــــــــی  عـــ ــور  ــیـــ  طـــ

ــده   ــلــــــت    شــــــــــــــــ ــه  بــــوصــــــــــــــ ــرانــــ ــرداز   تــ  پــ

واال ــرز  ــطـــــــــ بـــــــــ ابـــــــــــدع  ــحـــــــــــن  ــلـــــــــ  بـــــــــ
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 ــا االقدس االعظــم ربّنـ بس
ّ
 ی ــاالبهب م العلی

 

نقاب  ابهی  وجه  ز  جان  شاه  ای   برافکن 

کأوس   روح  ساقی   ناب   1صهبایبیار 

نیلی سحاب  ز خلف   برآی ای شمس وجه 

اب ـــرب  و      گـ چن      گ ـببان    ور  ـــ ن  ی  ــمغن  و  ـ بگ

 3لباب  فصل رسید  2 قشور   دور    تگذش

سرم بدورۀ  زمان  شد  منتهی   دی ــــچو 

فلق اندر  شد  ه  5عیان  و  علم   دی ـــــشعاع 

فجــــــــدمی از  امـــــــد  ستـــر  احمـــــ ر   4دیــــارۀ 

دی ــــــمهت      انـــــــجهانی    د  ــــــ شدن    وراء  ـــ ن  م  ـــبنج

 شد فتح باب   بخلق  رّب الوجود   فضل ز 

حّق   تأیید  شبدست  باز  سما   د ــــباب 

ش سرافراز  جهان  یقین  و  علم   د ــــبنور 

 د ــــم ممتاز شــز عل  7ونــــم و ظنـــهو و    6المــظ

د ـــــش       ازـدمس      م ـــبعل    8یــــقتُ       لــــاه      وبـــــقل

 و صواب   صدق   بر نفوس طریق  شد  گشوده

رسی ثانی  بشیر  امر  فجر  از  وی  از   د ــــ پس 

سپی شد  فلق  روی  افق  فروغ  از   د ــــچو 

معانـــوبد فجر  صبح  پیش  از  رسیــاره   د ــــ ی 

د ـــــپدی    د  ـــش    فلک      اوج    ز      9ارۀ کاظمیــــست

 11بیوم المآب 10المنادی صبح زد ص  

گرف وزیدن  نو  ز  وصال  صبح   ت ــنسیم 

12عرج   نوید
13دو معا  

 ت ــ چو جان شنیدن گرف 

گرف دمیدن  باز  قلوب  از  علم   ت ــشعاع 

ت ــگرف      دنـــــ پری    ان  ـــــ بج      ؤادـــف  ر  ـــــطی  شوق    ز  

دلها نمود بسوی مقصد شتاب   14ریدب  

جی ز  بیضا  ید  چون  چرخ  برآورد   ب ــــسحر 

ری ظلمات  شکافت  یقین  فجر  نور   ب ــــــــ ز 

غی الفجر  مطلع  ز  روز  آثار   ب ـــــ دمید 

15بــــشی  آثار      هـــدل بـــــب    شئون شباب    گشت

 دوباره بعد از هرم رسید عهد شباب 
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 ت ـمهر جیب افق را شکاف  16مجاّلی   سپس

ز ضوء یافپس   17صبا  وصل  مژده   ت ـهر چو 

 ت ــشعاع رخسار شمس بر اوج افالک تاف

ت ــ سو شتاف  ر  ــــباخته  ب    بخش   روح  اوران  ــز خ

 آفتاب   بردمید  هـــک   باد مژده جهان   که ای

 الل ـــپدید پس از لیال ض    صبح حّق شد   چو

جلوه ج  ز  سبحات  شد  منکشف   الل ـــاش 

جم اعلی  فجر  ز  منیر  مهر   ال ــــــنمود 

ال ــــــوص        انــــــبوست       ز         وـــــــ ب    آورد        م  ـــــــشمی

 خواب  ز  را  دالن خفته کرد  دار ـــــ بی  نسیم 

طالع ش که صبح  گروه  ای  برجهید   ده ــــکه 

ح   جمال 
ّ
ش  ی راجع  دوباره   ده ــــ قدیم 

ش المع  فجر  ز  آفتاب   ده ــــمبّشر 

ده ــــش    طالع    غیب  ز    ظهور    س  ــشم  اع  ــــشع

 خود فیض یاب   نور    ز را  آفاق   سازد که 

نیــــبرآم فجـــــده  ز  امــــــری  الــــــر   ه ـــــــر 

راه هادی  و  دلیل  بمهر  را   ستارگان 

گواه  ابهی  بشمس  وی  رخسار   شعاع 

اه ـــــــ ش      18قالورز    شده        حشمتی    شه        سفیر

 19قباب  لیـــنی  اوج    رــــــب   برافراخته   لوا

پدی شد  مبّشری  قدم  قدس  فجر   د ــــز 

شدی رعد  بسان  عظیم  ندائی   د ــــ ابا 

جدی قدسش  شؤون  بدیع  عّزش   د ــــ جمال 

د ـــــ نوی    را         جهان     داد      د  ـــ بلن  ببانگ    ی  ـــگه

 خطاب    عالمه  ب  کرد  عـــــ رفی بصوت    گهی

 دا ـــ آی  کردگار    که    باد    مژده  جهان     ای  که  

آی بار  و  ببرگ  بهار  زان   دا ـــ درختها 

هزاران  ــ دوص بهد  بهی  آیــهزار   دا ـــ ار 

دا ـــ آی      ارــخ   ک  ــخش    ز      ر  ـت    ایــگله  د  ــپدی

 حساب   بی  شکفد  گل   شمر بی دمد   سبزه 

قدس  انوار  لمیع  ظهور  فجر  ز   شود 

قدس  گلزار  و  گلشن  شود  گیتی   ساحت 

صدور   کنز  قدس گردد  اسرار   مخزن 

قدس     اشجار  و      انجم  روح      باغ        از      برآید

 21طاب   و انهار 20ارض قلب عیون از   بجوشد
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منطوی  حّق  بدست  قبل  سموات   شود 

معنوی  مشرق  ز  دمد  حقیقی   شمس 

قوی  زمان  باز  رسد  زمانرا   کهنه 

بشنوی       جان       بگوش      ندا    این      گلشنی    ز  

 ملیک الّرقاب  رّب  جهان   اندر   آید  که

ویم  دلیل  من  که  شهی  گردد   پدید 

ویم  ذلیل  عبد  ولی  عزیزم   رّب 

ویم  سبیل  سوی  رهنما   مبّشری 

ویم    ظّل ظلیل  من   و است  نور  همه   او

 الکتاب  امّ  ود ــــُب   او   آیتی  وی    ز     مــــمن

 لّ ــــک    خداوند  اوست    ایم   بنده    همگی   ما  

ق که  گوید  که  هر  به  القوی  شدید   ل ــــُشود 

رُ  جمیع  روح  اوست  امر  از   ل ــــسُ منبعث 

ل ــــ ُبسُ     ام  ـــتم    ود ــــش    یـــــمنته  او     ویـ بس

 و ایاب   رجع باوست   را  مخلوق   جمیع

قریب عّمًا  بملک  شهی  هویدا   22شود 

 23ز شوق او داده جان در این سبیل رحیب

صلیب  بر  مرا  کشد  وی  عشق  جذبۀ   که 

حبیب  مسیح و  بسی   کلیم   خلیل و   بسی

 حجاب  بی  کس  ندیده  ورا  ولی جمال 

من عّزش  باب  که  جنّتی  عیان   م ــشود 

تن و  جان  حیات  اوست  تأیید  روح   م ــز 

آمن من  اّول  اقدسش   م ــبحضرت 

م ــموطن      وی      اللـــــظ      روجـــع   گاه  ـــب   ود  ــــب

 وی کامیاب  وصل   ز میشوم  افق  آن  در

ن ستر  برافکند  عذار  کز  آنزمان   ور ـــخوش 

ب روح  سرافیل  صه  زند  نفخ  وی   ور ـــامر 

 ور ــ شود چو شمس آشکار ز فجر قدس ظه

ور ـــ قب   ان ـــــمردگه ب   ی ــــزندگ  دمش   د ـــ ده

 خراب   بهشت کهنه جهان   خرم   چو شود 

بود  آنزمان چون  که  وی  عهد  از  گویم   چه 

بود  افزون  دمیش  قرون  هزاران  صد   ز 

بود  بیرون  حصر  ز  وی  عصر   فضائل 

بود   دون   ما  وصف      ز   برون        یومش    نعوت  

 سحاب    ترشحات ا ـــــ کج  د ـــــمان بحر ه ب
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والهش  شوم  من  که  آشکار  شهی   شود 

رهش  فدای  شود  من  چو  هزاران  صد   دو 

خرگهش  بهی  چتر  برشود  آسمان   بر 

مهش  میرد   پیش  که  مهر  آنگاه  درخشد 

24مجیء
 25نماید ذهاب  است که شب  روز آنگه 

م   شچو  نّوار  بامر  بشیر  آن   د ــــشرق 

ش پدیدار  بحّق  قّدوسیش   د ــــظهور 

 د ــــ ش    نمودار    نو    ز    نیّری    اش  جلوه  ز  

د ــــش      پرانوار    انــــجه      عـــ لمی    ور  ـــ ن    دو      ن  آوز

 تاب  و   26پرضوء  دمید  نیّری  فلک هر   ز  

 ه ـهم27بازغ  شمس    چو  جوش    و    پرموج      بحر      چو

هم فارغ  بقلب  تمام  طاهر   ه ـبنفس 

بال بعلم  کمال  و  فضل  اوج  همـــــ بر   ه ـغ 

ه  ـ هم     غ  ــــساب     ود  ــبج        الـــــبیهم     بمعرفت  

 نصاب  کامل  بعقل   قدسی خصال  بروح 

بذروۀ حّب  ز  یک  هر   امتناع   28رسیده 

 نموده در عشق حّق ز ملک و هستی وداع 

انقطاع  مشرق  ز  مهر  چو  درخشان   شده 

متاع       رـــاحق  ذّره        ز      کون      ملک    بنزدشان  

 فانی حباب    چو   عدم  سپهر   ه نُ  بچشمشان 

 ال ـدوست ز ثروت و ملک و م در راه گذشته

ج و  جاه  بفرق  غنا  پای   الل ـنهاده 

 ال ـبسته بحّق جان و دل رسته ز اهل و عی

ال ـوص      رشـــع      اوجـ ب    طلب      ال  ـــ ب    وده  ــ گش

 شتاب    هّمت بپای    قرب  شهر  نموده زی

برافراخت لوا  جملگی  حّق   ه ـــــبعشق 

انداخت سر  ز  کّل  شرف  و  فخر   ه ـــــافسر 

پرداخت غیر  ز  تمام  را  دل   ه ـــــخانۀ 

ه ــــــتاخت  ا  ـــــوف   ش  ـرخ   ا  ـــــــفن   بدشت        هـــــهم

 بآب  کامان  تشنه  چو  شوقمند  خود   بمرگ 

سعی سبیل  این  در  سال  هفت   د ـــــبمّدت 

شهی مقّدس  نفس  هزار  چندین   د ـــــشدند 

ق دست  ز  ستم  و  ظلم  عنیـــبتیغ   29دـــــ وم 

د ـــــ امی        ومـــنج         یــبس       ا  ـــ وف        30بُدور    اــــبس

 31غاب  ثّم  ظهر     قد   جدید  سماء  این  در 
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ز   دمبدم  صفت  النّشور بدین  یوم   روح 

33سکر  ز
خشیت 

34
35منصعق  نفوس 

 قبور   اندر 

صعق نفخ  شد  بصور   32دمیده  مبرم   بامر 

در حبور     حّق   وصل      دین ز    و  علم        مشارق

 36مظاهر جهل و شرک ز وجه رّب در هراب

جهان   رفیع  ندای  زین  شد چو   پرآوازه 

شد  تازه  بفّرخی  روح  فیض  از   هیاکل 

شد  شیرازه  گسسته  کیش  کهنه   دفاتر 

شد   اندازه      ز      برون    وله    و    جذب    و    سرور  

 و انقالب   مهـــ همه  ر ــــــب و   ومـــــب  در  اد ـــــفت

 اد ــبرگش  ای    صحیفه  قوی      بدست    سپس

یوم رسید  تمام  عالئم  شد   اد ــالمع  که 

داد آوز تازه  بشارتی  بقّدوسیان   ن 

اد ــ فت    بشارت        این      از    زمین    و      آسمان     در

ــاض و   ولهـــول  37ادــــارتع و  زله ــزل  طراب ـ

روح   کمغنّی  آغاز  زمزمه   رد ـــباز 

ک ساز  سفر  ساز  قدس  فردوس   رد ـــطائر 

ک باز  لقا  حور  را  وصل   رد ـــدریچۀ 

رد ـــک  رواز  ــپ    ملک        ز      الجنان ی ـــــابه    اوج  ــــب

 در آتش فرقتش سوخت دل شیخ و شاب 

عروج   قصد  کرد  وفا چو  عرش   ملیک 

جفا د و  جور  آتش  برفروخت  کهن   هر 

خفا  ببارگاه  ظهور  تختگاه   ز 

گلشن صدق و صفا   وم  ــــسم    تّف   ز      سوخت

 40ذئاب 39ضاری  38ز چارسو شد بلند عواء

درآمیختن بهم  ضالل  و  کفر   د ــــ جنود 

 د ــــ بیختن   فنا  خاک  الوجود  فی    من  سر   بر  

اص برانگیختنـ بفتوی  فتنه  شرک   د ــــل 

د ــــ آویختن      داره    ـــب     را           ودــــــــمعب        لـــــــکی ه

 سوزان شهاب   41یــــرم  ساختند ز  مشبّکش 

این   سرزد  عنود چو  قوم  دست  ز   اختراع 

صعود  ابهی  بغیب  البقا  روح   نمود 

تیره این  از  تار  ماه  و  مهر  رخ   دود   گشت 

کبود    بچرخ     فغان   نــ زمی   از  شد   بلند 

 جهان شد اصل جحیم از نفحات عذاب 

 

 درنده  -39زوزه  -38لرزش  -37فرار   -36بیهوش   -35ترس   -34مستی  -33شیپور بیهوشی  -32

تیرباران  -41گرگها   -40



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            148 یزدی متخلّص به ورقا محّمد   علی

 

شب  تیره  قضا  از  شد  بیان  اهل  روز   چو 

رّب  اصحاب  حنین  رسید  اعلی   بعرش 

عج  از  هم  آه  و  افغان  عرب   م برآمد   هم 

42ضجیج    این   از
43صریخ   زین  و       عظیم 

عجب  

ضابز نار غم در  44اخت قلب کئیبگد  45ه 

تابناک  مشرق  ز  جمال  افول  از   پس 

آوا درشدند  بپهن  قوم  هالک ش ه   ت 

سهمناک  سیاهی  قلوب  بر  شد   محیط 

باک      و    بیم بی   شدند    مرتکب    خطا    بدان  

 ارتکاب  اند  تیه نموده   موسی به قوم    که

فلوات ر    46در  تاختنجنون  ظنون   د ــــخش 

وه مرآت  باختنــــــبعشق  یقین  نقد   د ــــم 

ساختن خود  پیشۀ  را  عجل   د ــــپرستش 

د ــــ برافراختن     م  ـــ ل  ع        ام  ــــــــتم     ی  ـــــــــبخودپرست

 47غراب  و   بوم  نعیب  طرف   هر  از  برآمد 

و   اهل  شورش  شد ز  پرآشوب  جهان   هم 

 زمین ز اعمال سوء خبیث و مغضوب شد 

بغی ز  مبین  دین  شد   48جمال   محجوب 

شد     کوبدلگ     و        خوار    بیان  قدس    گلشن  

 49اشّرالدواب قوم  شدند   وحشت فرط  ز 

و ض یکسر ز جهل طریق شرک   الل ــگرفته 

انفع وجود  در  نه  انتباه  قلوب  در   ال ــنه 

 ال ـــبفعل ز صوفی اقبح بح  50ز شیعه اشنع

الل ـــح       انـــــــایش     زد  ـــــبن    کتب       ات  ــــمحّرم

اجتناب            ناکسی   ز    51هیچ رجس از   نکرده

ناموسش پردۀ  ننگ  فرط  از   ان ــــ دریده 

کوسش جا  همه  در  بالمذهبی   ان ــــزده 

منکوسش اختر  افول  نکبت  به   ان ــــ جسته 

ان ــــ منحوسش     س  ــــرئی     ر  ــــاسی        یــــــپرست  بزن

 شراب  و  بنگ   مرید   فجور و   فسق  عبید

رو  پرده  در  نهفته  زنان   ز خوف جان چون 

بو  نشنیده  صدق  ز  نصیب  نبرده  حّق   ز 

کوبکو  کودکان  چو  دوان  وهمی  بیم   ز 

او       اوهام     رــاسی      مـــوه    ل  ـاه      از    یـــــگروه

 بسوی سراب  دوان   52عرا  در   تشنگان   چو 

 
 

   و صدای جغد -47ها  دشت -46کوهستان   -45غمگین  -44 خواستن فریادرس -43 ، فریادناله -42

 بیابان -52ناپاکی   -51تر   زشت -50شرورترین حیوانات  -49ظلم  -48  کالغ



 
 
 
 
 
 

   

 محّمد یزدی متخلّص به ورقا علی  149 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

منته حّق  بامر  تسع  میقات   53یـــچو گشت 

ه ُلج  چو 
البه  54 رّب  غیرت  بجوش   ی ـــآمد 

ال یافت  امر  ذلّت  آگهـــز  خلق   ی ـــ ه 

ی ـــشاهنشه        بعرض        رـــــــام      انــسلط  نشست  

 نقاب    ابهی  وجه  ز   برفکند حّق   بدست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امراهلل در توقیع منیع    -53 
ّ
که اظهار امر خفی    1269در اشاره به سنۀ بعد حین یعنی    110حضرت ولی

 ۀجمال اقدس ابهی در طهران واقع گشت به این بند مخمس استناد می فرمایند: "و همچنین ورقای ایک

."    ..مترنّم.ن در وصف و مدح سنه مقّدس تسع باین نغمۀ احلی  کی شکرشط سخن و طو وفا بلبل خوش

 .  دریا -54



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            150 غالمرضا روحانی متخلّص به روحانی

 

 غالمرضا روحانی متخلّص به روحانی 

 

 زیارت قلعۀ ماکو در دو بند 

 

مرا سر  به  ماکو  قلعۀ  اشتیاق   بود 

عازمند  قلعه  آن  زیارت  پی   کاندر 

پیام  رسان  عزیزان  و  دوستان  به   گفتم 

 شوم   ور   بهره    حق  رحمت    فیض    ز    حد   بی

ره  سپرد  نشاید  پای  به  سفر  این   در 

رسید  حق  یاران  به  چو  صبا  از   پیغامم 

آن   فیض  از  یافتم  جدید   سفر روح 

شتافتم  ماکو  جانب  به  دوستان   با 

از    ها    قافله  گذشته    غافل    طریق     این  بس 

است  عالم  محبوب  موکب  مسیر  ره   این 

گذشت  آمنش  من  اول  پیاده  ره   زین 

 پیش چشم    به      شد     صفحه عیان   صفحه   تاریخ

قلع به  تا  فارس  مناظری   ۀاز   ماکو 

کشید  صف  مقصود  ره  در  خیال   خیل 

غیب   لسان  گشود ناگه  رخ  راه  آن   در 

مرا  خبر  این  رساند  و  رسید  صبا   ناگه 

مرا مر  افتاد  سر  به  ره  عزم  و   یاران 

مرا در  خاک  بدان  است  حاجت  که   برگو 

اگر    مرا     ور  بهره    خود  صحبت    ز    سازید 

مرا  سر  به  ره  این  در  ساخت  روانه   باید 

مرا  سحر  آمد  شب  و  روا  حاجتم   شد 

سفر   هم  و  همسفر  ساخت  زنده   مراهم 

منظره گشت  راه  جلوه  در  مرا  ها   گر 

 شکر که آگهی است از این رهگذر مرا   صد

مرا  بصر  اندر  بود  توتیا  خاک   وین 

مرا  تر  چشمان  و  ره  بدین  قدم  را   او 

مرا  شر  و  پرشور  وقایع  همه  آن   با 

مرا بر  و  بوم  آن  در  پدید  نظر  در   شد 

مرا مختصر  سخن  و  است  مفّصل   مطلب 

مرا   نظر  از شت گذ خواجه    روح  گفتم چو

 

 ارس  ساحــــل   ــــر ـــــهمسف ــــاست ــــــصبـ  ما  با 

 نفس  کند    مشکین و   ببوسد  آن خاک   تا 

 



 
 
 
 
 
 

   

 غالمرضا روحانی متخلّص به روحانی  151 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

گریستم چ نمایان  دور  ز  شد  قلعه   ون 

سوی   به  کوهجمعی  فراز  بر  روان   قلعه 

 اشک   دیده    دو    از      گاه دامنه  به    روان    کردم  

طرف  هر  ز  ناگه  و  قلعه  به  شدم   داخل 

کوه فراز  از  بود  که   زان سقف بس شگرف 

گذاشتم  زندان  درگه  به  پا  که   آندم 

 ابر     میگریست    بشر  حال    به      ام  گریه  کز  

سرشگ  ریختم  علما  تجاوز  از   گاه 

 چراغ  بی    های شب    ظلمت   یاد      به    گاهی

سوختم  پروانه  چو  عشق  نار  ز   گاهی 

علی  وفای  گهی  خاطرم   آمد  به   خان 

جان  گرفت  تن  و  آمدم  هوش  به   گاهی 

گذشت  آستان  آن  سگ  من  بچشم   گاهی 

 حبس وز تبعید و ضرب و قتل  آن مکان ز    در

 گریستند   یــم  من    ۀ  ــــگری  وز  ـــــــس    ز  اران  ـــــــــی

آن   میروحانی  درد  و  غم  ز   گداخت   زمان 

گریستم  بیابان  و  کوه  به  سر   آسیمه 

گریستم  پریشان  جمع  میان  در   من 

دامانــگاه به  نشسته  غم  ز   گریستم     ی 

 گریستم   فراوان    و      کرد  احاطه      ها  غم

گریستم  زندان  و  قلعه  روی  به   حائل 

گریستم  چندان  و  دادم  دست  ز   طاقت 

باران   چو  خلق  حال  به  هم   گریستم من 

گریستم  نادان  مردم  ظلم  ز   گاهی 

گریستم  رحمان  طلعت  پیشگاه   در 

گریستم  فروزان  شمع  بسان   گاهی 

گریستم  شیطان  مظهر  جفای  از   گاه 

 گریستم     جان بی  و      رفتم  هوش    ز    گاهی  

گریستم  حیوان  به  انس  فخر  انس   از 

گریستم  امکان  شه  آن  بر  شد  آنچه   وز 

یاران   گریۀ  سوز  ز  هم   گریستم من 

 م گریست   درمان        یــپ        نـــم   و        شوق    ار  ـــــن  در  

 پر   گشود   شادی  فرشته   طرف  یک  کز 

 گر  جلوه  اعالست    ع  ـــمنا     ام  ــــــمق  دیدم 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            152 غالمرضا روحانی متخلّص به روحانی

 

 ادی ـــم جمــشب پنج

 

امشب  ابراز  شد  شیراز  پنهانی   راز 

گوش تا   به  است  ملکوت  اهل  نغمۀ   ابد 

سرود  گلبانگ  شده  ثریا  به  تا  ثری   از 

سپهر  ماه  فلک  بام  از  سر  برآورده   خوش 

عالمگیر  شود  تو  حسن  آوازۀ  چو   تا 

ملکوت  و  ملک  شاهنشه  جلوۀ  کز   مژده 

چکنم  هجران  شب  گداز  و  سوز  از   ناله 

عجب  چه  شد  روحفزا  اگر  روحانی   طبع 

این   از  پرده  برداشت خدا  امشب زانکه   راز 

امشب  شیراز  ز  شنیدند  که  ندانی   زان 

 ساز امشب    زند   و     است   بچنگ  چنگ   را   زهره

امشب  آواز  بشنود  ماه  مه  وصف  به   که 

تغن داود  امشب ـکرده  اعجاز  پی   ی 

امشب  پرواز  به  است  ملکوت  و   روح ملک 

 شده با وصل تو دمساز امشب    و جان  که دل

 امشب   پرداز    قافیه    بود   تو    وصف    به    که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

 غالمرضا روحانی متخلّص به روحانی  153 بهائی  شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ماده تاریخ بنای جدید مقام اعلی

 

از امر ابهی شد   کرمل عرشه  ب  رب تا مستقر 

پُ  ابهی  ز  کرمل  خدا  باغ  کرملرب  بود   ها 

 را     رّب   هیکل    برپا    کرد      اعظم  اهلل   غصن    چو

س   در  کتب  ظاهر   ر  بشارات  بشد   اعزازش 

 ربانی"   "شوقی  بها    از  ـــ ممت  ن  ـــغص  همایون  

 ها   ایوان  سوی    هر      وز    افراشت  پرشکوه      بنای

ب برتر  گلشنش  و  مینو   هریاض  گلشن  از   قدر 

ریاحینش و  ازهار  ز  عطرآگین  روح   مشام 

حی حروف  بأسماء  اطباقش  گشت   ُمّسمی 

از   که  عالم  همه  بر  کرمل  کوه  ای   قلبت بناز 

برپا  ازین  بعد  نسازد  آسمان خرگه   پی جنگ 

األقصی  مسجُد  تا  بشد  األسری  لیلُة  در   نبی 

ا   اکنون   منع  مقام  بدیع  طرزی  با  که   اعلی 

 نشان باشد  تاجش    یک    سرخ    را برنگ    شهادت

رمزی آن  سبز  بنی  بتاج  از  قائم   هاشم   که 

سر  از  تاج  گیرند  آن  تاج  پیشگاه  در   شهان 

بارگاه   پیش  خم به  گردون  پشت   اقتدارش 

رّب ه  ب جویا   نام  را  تاریخ  شدم  چون   اعلی 

 جانرا چه قابل لیک "روحانی"   تحفۀ   براهش

شد  اعلی  عرش  مقّر  از  عالم  قلب   مبّها 

 هی شد بکه با مجد و عال کرمل ز فیض امر ا

شد  ُبشری  بانگ  طوبی  شاخ  بلبالن   نوای 

شد هویدا  اکرامش  رمز  در  صحف   اشارات 

 شد     افزا زینت  را    حق    امر      بدیعش   آثار    که  

بر صدف  شدگ    بمانند  الال  لؤلؤی  آن   رد 

 شأن از چرخ مینا شد ه  رواق و گنبدش ارفع ب

 شد   آرا   عالم  بهشت    زان      مزیّن    جان     جهان

 مقامی کز شرف حولش مطاف کل اسماء شد

شد  ُمبّها  عالم  کزان  انواری  کرد   تجلّی 

تو   در  اعظم خیمۀ صلح عمومی   برپا شد که 

 قصی شدبدید از کرمل و عکا مبارک حول ا  

شد  نورا  بیضای  بقعۀ  آن  ذهب  از   ُمکلّل 

 شد     اعدا  ظلم      قتیل  همتا   بی  محبوب    آن    که  

شد  آشکارا  قیامت  او  قیام  کز  شد   عیان 

 شه آن باشد که خاضع بر شه دنیا و عقبی شد

 شد  سا    جبین    تابان  نیّر    جاللش    بفرگاه  

مقام  تاریخ  (1)"ی"عل شد   رّب   اتمام   اعلی 

شد  مهیا  جان  ببذل  افتد  قبول  گر   بباید 

 

 بدیع  110 -(1)
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 ز ــ ز بالخیــتبری

 

احزانت  بیت  خوانم  تبریز  ای  گر  باشد   روا 

بیشه و  باغ  روان  نه  بینم  سرخابت   ات  نه   افزا 

دی هوای   همچون  طاق  برودت  در   فرودینت 

یابم  بلبلی  صوت  نه  بینم  گلی  لبخند   نه 

اندازم  تو  ارک  ویرانه  بر  لحظه  هر   نظر 

زندان تو  در  الهی  مصر  یوسف  آن  شد   ی چو 

ننگین  تاریخ شد  کزان  از آن مجلس  آرم   بیاد 

 همان مجلس که شد در پیشگاه حضرت اعلی 

 آنجا جدل تشکیل و در     که شد بهر مجلس    همان 

 معنی  و بی موضوع الفاظ بی   در  که مجلس   همان

 همان مجلس که مطرح بود از خنثی و از انثی 

 آرم     بیاد    میبینم    چو    االسالمت  شیخ   سرای  

 ات چون بگذرم اشک از بصر بارم  ز ُجبّه خانه

شد  محشر  شور  برپا  بود  آشکارا   قیامت 

گردم  خندقت  کنار  دم  هر  آورم   بخاطر 

 خیابانت   و      کوی  و    برزن    بینم   انگیز   که حزن

شش ارمنستانت   نباشد  نه  دلگشا   گالنت 

زمستانت  سوز  با  جفت  نوبهارت   نسیم 

و گلستانت  باغ  در  و سردیست   همه خاموشی 

ویرانت  ارک  بنای  غمها  غمم  بر   فزاید 

زندانت  خوانند  ابد  تا  باید  شهر   بجای 

دامانت  دامان حشرآلوده  تا  است  ننگ   وزان 

از   روا  دیوانت ی دیوخوجسارتها  اهل   ان 

اعیانت  و  بود  حاضر  محمدشاه   ولیعهد 

نادانت  دانایان  سخریه  با  راندند   سخن 

ز   بوالفضولیها  و عرفانت   بصدگون   اهل فضل 

مهمانت  ز  دلجوئی  و  پذیرائی  رسم  و   ره 

 میدانت   به    شد      واقع   که      ها  تیرباران    بیاد

وحشت میدان  آن  ارکانت   در  لرزید  کزان   زا 

عدوانت بخون   اهل  ظلم  ز  مظلومی   آغشته 

 انگیـــــــــــزی غـــــــــم  شهر  تـو تبریـــــــز بالخیــــــزی تـو آن 

 دستانت   ز شرح  است روحانی ز تو و   که غمگین
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 ام ـمتخلّص به اله فرهمند مقبلین

 

 خاطرۀ تشرّف به بیت مبارک شیراز 

 آن صبح دلفروز 

 شـــــــــــادم که در بهار گل و موســـــــــــم شـــــــــــباب 

ــر   ــهـ شـــــــــــــ ــراز  ــیـ ــان شـــــــــــــ ــمــــ ــهـ ــیـ مـ ــرد  کـ ــرا  مـ  راز 

ــاملم  ــا گشــــــت شــــ  لطف خدا ز حســــــن قضــــ

ــم  دلـ ــۀ  ــرانــــ ویـ ــر  ســـــــــــــ از  ــد  ــیــــ کشـــــــــــــ ــا  پــــ ــم   غـ

 آســــــــیمه ســــــــرگرفته ســــــــراغ ســــــــرای دوســــــــت 

 وقت ســــحر مالزم این بنده گشــــت و پاک 

ــفــای خویش  از رهنمــای زنــده  دل و بــاصــــــــــ

ــرمنـــده  ام نمود ز مهر و عطـــای خویش  شــــــــــ

 در خـدمتش بـه بیـت مبـارک روان شـــــــــــــدم 

بیــــ بــــه نطق و   ن دم زنــــد لبم اهیهــــات اگر 

 آنجا که وحی ســـــــــوی زمین آمد از ســـــــــماء 

 ای کـه نیســـــــــــــت مگر خـانـۀ خـدا  زان خـانـه

من  رهنمای  و  من  دلفروز  صبح   آن 

نگار  جانانۀ  جذبۀ  اسیر   گشتیم 

 رچه غیر اوست به یکدم جدا شدیم از ه

شدیم  رها  دوران  نامرادی  بند   وز 

ــه بـوســــــــــــــــ ــار  کـردیـم  نـثــــ حـرم  حـریـم  ــه  بــــ ــا   هــــ

 ســــــــــائیده ســــــــــر بمقدم آن شــــــــــهریار ُحســــــــــن 

ــفا از او ــته پذیرد صـــــ  تا جســـــــم و جان خســـــ

ــانـد بمــا از او ــروش مژده رســـــــــــ ــایـد ســــــــــ  شـــــــــــ

بـــــرقـــــرار نـــــبـــــودیـــــم  و  ــار  غـــــبــــ چـــــون   بـــــودیـــــم 

اشـــــــــــــــــک نیـــــاز  و  راز  و  دار گریـــــه   درگیر و 

ــتیم   نقشـــــــــی عجب ــایۀ پروانه داشـــــــ  چو ســـــــ

ــتیم  نــــداشــــــــــ ــمع از مخــــاطره پروا   چون شــــــــــ

بگوش  ــد  میرســــــــــــــــ حق  مظهر  کالم   گفتی 

 زمــان   ت اینیــجلّ تالزمــان بــه   یــا صــــــــــــــاحــب

ــی و آن درگـــه جالل   در آن مکـــان قـــدســــــــــ

ــا ــال   بــــ جمــــ ــا جلوه  بــــ و  خــــــدائی   خلعــــــت 
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ــال  بــیــمـثــــ روح  آن  از  ــال  ابــتــهــــ و  عــجــز  ــا   بــــ

ــتــــان حق و منزوی ز خلق  ــل بــــآســــــــــ  واصـــــــــــــ

 بخشـــــــــــش شـــــــــــاهانه خواســـــــــــتم عفو گناه و 

ــتم  ــاســــــــــ ــم کـ ــان خود فزوده و از جســــــــــ  برجـ

عطــــــا  بــــــا  ــود  ببخشــــــــــ رفتــــــه   گوئی خطــــــای 

ــاه  گنـــ از  ــده  ــرمنـــ شــــــــــ ــدۀ  بنـــ ــاه  ــیـــ روســــــــــ  وین 

 آری که اوســــــــــــت ســــــــــــرور بخشــــــــــــنده تا ابد 

ــانــــان کجــــا رود  ــرت جــ  جز در پنــــاه حضــــــــــ

ــاـیون هـمــــ و  ــاعــتی  ســــــــــــــــ ــده  ــامــتی   فـرخـنــــ  قـیــــ

ــرح می نــه بــدانم بــه هیچ رو  حقــا کــه شــــــــــ

 بر مــا گــذشــــــــــــــت از کرم و فضــــــــــــــل کردگــار 

 حاشــــــا که وصــــــف می نتوانم یک از هزار

 ویش خعنایات خاص   کن ز نصـیب  یضـفی

 ز دوست     رجا  دارم      و  نصیبم   بی  ""الهام

ــرم  ــگـــ دیـــ ــار  بــــ ــدا  خــــ ــال  ــمــــ کـــ ــر  ــهـــ ــظـــ مـــ  ای 

بــــــاز ذره بــــــه    تــــــا  ــمــــــان پرم وار  آســــــــــ  هفــــــت 

 

   ودــــ ــــن بـــای

 ق ـــعش ای حضرتـمقتض

 

دیــــــــــدار  آخــــــــــریــــــــــن  در  اعــــــــــلــــــــــی   رّب 

ــه  ــانـــــ بــــــــیــــــــگـــــ شــــــــــــــــــــهــــــــیــــــــد  نــــــــگــــــــردد   تــــــــا 

ــود  ــرمـــــــــ فـــــــــ ــا  ــاوفـــــــــ بـــــــــ ــاران  یـــــــــ ــه  بـــــــــ  رو 

ــود  ــرمـــــــ فـــــــ ــا  رجـــــــ ــا  ــنـــــــ آشـــــــــــــــــــ از   مـــــــــرگ 

ــه یکی گفـــــت   کـــ بود  ــه آن  ــتـــ ــایســــــــــ  شـــــــــــــــ

ــازد  ســـــــــــــــــ ــا  رهـــــ ــن  تـــــ ــد  ــنـــــ بـــــ از  ــم  ــانـــــ  جـــــ

مــــــن  ــدل  یــــــکــــ ــان  دوســــــــــــــــــتــــ ــا  شــــــــــــــــــمــــ  از 

مــــــــن  ــاتــــــــل  قــــــ ــهــــــــر  مــــــ روی  از   شــــــــــــــــــــود 

تــــــاب  ــهــــــا  نفســــــــــ از  رفــــــت  ســــــــــــخن   زین 

نـــــــــقـــــــــطـــــــــ ز  اشـــــــــــــــــــــارت   اولـــــــــی   ۀویـــــــــن 

ــد  شــــــــــــــــ پـــــــریشـــــــــــــــــــان  دلـــــــدادگـــــــان   حـــــــال 

ــد  ــان شـــــــــــــ ــب اشـــــــــــــــک و آه ایشـــــــــــــ  موجـ
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مــــالل ایــــنــــچــــنــــیــــن   انــــگــــیــــز   خــــواهشــــــــــــــــی 

تســــــــــــــــــلــــــیــــــم  ســــــــــــــــــر  از  ــه  کــــ زنــــــوزی  ز   جــــــُ

کـــــرد  ــابــــــت  اجــــ کســـــــــــــــــی  ــد  تـــــوانــــ  چـــــون 

کــــــــرد  اطــــــــاعــــــــت  خــــــــود  مــــــــوالی   امــــــــر 

ــرور من  ســــــــــ ــر  بــــــه حشــــــــــ تــــــا   گفــــــت: ای 

زیــــــــرا  کــــــــنــــــــم  آن  فــــــــرمــــــــائــــــــی   هــــــــرچــــــــه 

بــــــــــی ــرمــــــــــان  فــــــــ تــــــــــوام   پــــــــــی  ــثــــــــــال   مــــــــ

تـــــــــــــــوام  الیـــــــــــــــزال  امـــــــــــــــر  ــابـــــــــــــــع   تـــــــــــــ

حــــــق  مــــــظــــــهــــــر  ــای  دلــــــگشــــــــــــــــ  طــــــلــــــعــــــت 

ــّرت مســــــــــــــــــــــ ــاه  ــگــــــــــ نــــــــــ ــیــــــــــــزش  وز   آمــــــــــ

ــکوفــــــا شــــــــــــــــــد  شــــــــــ گــــــل  ــم چو  تبســــــــــ  بــــــه 

شــــــــــــــــــــد  ــا  ــهــــــ دلــــــ ــریــــــــم  حــــــ ــاران  بــــــ ــور   نــــــ

شــــــــــــــــــادی   بــــــا  و  ــود  ــیرین گشــــــــــ شــــــــــ  لــــــب 

را  کــــــــــبــــــــــریــــــــــائــــــــــی  درگــــــــــاه   شــــــــــــــــــــــکــــــــــر 

آمـــــــد ــان  ــیـــــ عـــــ ــان  ــیـــــ بـــــ ــّر  ســـــــــــــــــ ــفـــــــت:   گـــــ

آمـــــــــد نشـــــــــــــــــــــان  بشـــــــــــــــــــــر  بـــــــــلـــــــــوغ   کـــــــــز 

عــــــــالــــــــمــــــــیــــــــان  کــــــــردگــــــــار  از   خــــــــواهــــــــم 

ــوت  ــکــــــ ــلــــــ مــــــ ــم  عــــــــوالــــــ ــیــــــــط  بســــــــــــــــــ  در 

ــی  ــاشــــــــــ بــــ مـن  جــلـیس  ـپس  زـین  ـتو  ــه   کــــ

ــاشــــــــــــــــــــی  بــــــ مــــــــن  ــیــــــــس  انــــــ ــه  ــاودانــــــ  جــــــ

ــر فـــ ــبـــــح  ــهدصـــــــــــــــ ــولــــ ــلـــ گـــ ــا   ا  قضــــــــــــــــ ــای   هــــ

ــرت عشــــــــــــق   این بود مقتضــــــــــــــای حضــــــــــ

ــجــــــــذوب  مــــــ و  ــاذب  جــــــ ــام  ادغــــــ ــرد   کــــــ

ــوب  مــــحــــبـ در  حــــبــــیــــــب  ــازد  ســــــــــــــــ  مــــحــــو 
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 ره ـعین متخلّص به طاهلفاطمه قرةا

 

 اشعار منسوب به جناب طاهره

 

 حمدی ا            الحدی           ایــــ ه  وهــجل

ه مستتر ـطلعت  هویّت  در   ا 

سرمدی   از  ملئل   شد  حجاب 

ر ــــــــمشته         اــــــــــــب         ۀـــنقط        از       او          گشت

----- 

آمدهـــه  اعظم  بحر بفوران   ان 

قلم سّر   از  میپرس   التعطیل 

غیبــــنقط آمدهـــــۀ  بدوران   ی 

رمم       از                    ودصـمق     و     وبــمحب     د و  ـــ ُب     کت

     -----

ا   از  موهومات  شد محو   فهام 

بیان   را  صفت   هر  کردی  جذب  در 

را   وحدت  آشکار سّر   نمودی 

شد  جاللیّات  استار   کشف 

شد  الهام  از  معلومات   صحو 

میان ح   از  هان  برداشتی   دیّت 

دیار  از  نمودی  بیرون   کسرها 

شد               اتـجمالی             ار  ــ اظه              ان  ــه

-----

اله اسرار  بهجت  ما  از   بشنو 

حق در   امر  از  آمدم   تغّرد 

کردگار  بداع  اظهار   بعد 

رساند  را  الهی  توحید   سّر 

نمود  را  توهّم  اسرار   کشف 

گواه  ما  ادای  در  آئی  که   تا 

ب ق  ماس  و  م ضی  شأن  از  تو   با 

امر از  شد  قائم  کو  دار  نوح   ( 1)الق 

وحدت  الی  اهل  کشاند   را   ساحل 

گشود  را  تعلّم  انوار   باب 

 

 

 کسر قاف هر دو بمعنی القدرةالقدار بفتح و  -(1)
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وقار  و  عّز   با  است  حّق   طلعت 

بـ هی استـ کل   بابها   ء واــــا 

و    هان جذب  از  آمد  او   دود بنطق 

هات    ها باصفای   لک   ندای 

عیان  پنهانی  اشارتهای   ها 

آمده بدوران  سینائی   نار 

عیان  شد  مسّمی  با  اعظم   اسم 

 آمده     اسما    کّل       بر    گر  جلوه

این  اهلل لطف  اهلل  عطا   چه  و   است 

 شأن   چه  و  است  عزّ   چه  و  است  قدر  چه  نیا

نه   مصّور  را  او  غروب   طلوع نه 

ازل  روز  از  بود  ثابت   اصل 

صمد  آیات  ز  ظاهر  او   فیض 

عیان  در  ملّمع  او  از  قمر   پس 

وارهید  و  رسید  برجی  بهر   چون 

استوا  با  هیکل  عناصر   از 

ربّان شد ـــــــجلوۀ  انوار   ی 

آشکار  عّزت  استار  از   گشته 

ثنا  بروقات  از  تبلّج   در 

گشود  را  مغلق  ابواب   جملۀ 

وهم  ریب  زنگ   میرباید  شک و    و 

 زمان     اندر    گر  جلوه  وی    از    گشت  

آمده تابان  فارانیت   نور 

کّروبیان  جملۀ  واله   کرد 

ُا  بزم  شده سوی  رهبر  حق   نس 

بها  هویّات  از  تظّهر   در 

فکان  کن  حروف  بر  ظاهر   گشت 

فروع  نه  مقّدر  را  او  اصول   نه 

علل  و  حّد  از  بود  مطّهر   بس 

احد  اندر  مستقر  پس  او   اسم 

بر   سایر  آسمان  بگشت   روج 

 دید   تازه        مقام   در     را     اش    جلوه

بها  اسرار  به  او  منّطق   شد 

د ش              شرار              ی  ــــــفاران           ۀ  ـــــجذب

----- 

 

شده  ظاهر  مبرمم  امر  که   هان 

قیود رک  ب   پس  و  حدود  الباس   ن 

شور تا   و  شّر  پر  عالم  در  کی   به 

نون  و  کاف  از  شده  ظاهر  ما   امر 

شده  قاهر  آیۀ  محکم   حکم 

جود  دریای  در  انداز  را   خویش 

دور  دور  مقصد  ز  تو  هستی   دور 

راجعون                هــــــالی             اهلل    من           و  ــــگ

----- 
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منظره  در  بهجتم  ای  نگر   هان 

س   سرائرهای  از  ما  از   رّ پرسی 

ظاهره  عّزت  و  فّر  با  ای   گوی 

بود  چه  آدم  حضرت   آروزی 

ما   
ّ
جذبانی تفرید  شنو   هان 

مقتدر  جلیل  خداوند   زان 

اختیار  بعالم  او  بیابد   تا 

ازل  روز  از  مختار  را   جمله 

و    نباشدرا      غیرش    چونکه  ود جپس 

بدا  و  بدء  در  مختار  منم   این 

حقیق  اسرار  دریاب   بهجتا 

عیان  را  آدم  اسرار  بیار   هان 

جمال  اشراق  بود  او   اّول 

مظهره  آیت  وجه  ببینی   تا 

مستسر  مقام  در  آئی  که   تا 

طاهره  فؤاد  نور  ای   بهجت 

وجود  در  آور  ظاهر  را  او   سّر 

انتها  و  بدء  سّر  بیابی   تا 

را   قدر  فرموده  ق  خلق   ر د  ذی 

دیار  این  بصعد  ظاهر   اظهر 

محبوب   یزل حکرد  لم   بیب 

ز مختاریان  از  نمود آاّول   تش 

انتها  و  ابتدا  را  او   نیست 

 ق ـ یرش    ق ـ تحقی   جام      در    مـریخت

بیان  باشراق  ثانی  و   اّول 

ات فعال ی ثانیش  از  بماهی  ان 

----- 

 

ربـــی کنون ــ ا  را  بهجت  دریاب   ا 

سینائیه  ورقۀ  این  از   حرفی 

فرّ  و  نصر  با  شاهدی  الها   یا 

الفنون  اعیان  سّر  یابد  که   تا 

خافیه  در  محتجب  را  او   ناید 

س آیــــمیرسانم  قدر ـــ ّر   ات 

-----
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ظهور  بحر  از  من  فرمایم   ُعرف 

م   ما  سالهای   ضی درگذارد 

نزیل  عمائیه  شطر  از   تازه 

عیان  و  نار  خدا  غیر  از   ذکری 

م   تغرید  شنو  او هان  جذبای   ن 

الوجود  خالق  نیست  غیرم   اینکه 

حق  آیات  سامع  ای  نگر   هان 

در   نگر  فلکیه در   راکبین 

ناریه  شرار  ایشان  از   ریزد 

استتار  با  حق  امر  آمد   زانکه 

 ایم   کرده    اطاعت      و      شنیدیم      ما  

منظره  در  نگر  سامع  ایا   هان 

باشرر  شور  چه  این  الها   یا 

بیان  خداوند  قهرت   باعث 

بدا  سّر  بود  نقطه  این   زانکه 

ربود  در  را  او  که  هر  الها   یا 

م نقطه  بعد  الها   هلتی یا 

طاهره  ظهور  جام  در   ریز 

ظهور  در  اکبر  روح  آرد  که   تا 

سماء  اندر  او  آید  ترّفع   در 

احتجاب  از  برون  کاید   آمدم 

سماء  در  مدّور  بینم  را   شمس 

طاهره  عّزت  و  فّر  با  ای   گوی 

حبیب  ای  نمائی  ظاهر   بایدت 

سرور  با  بهجت  جام  اندر   ریزم 

 دی ماب       های   جلوه     با   او     د  ــآی

قیل او   و  قال  و  دلیل  از   مطّهر 

القدّ  انا  فعّ ها  بشان وس   ال 

 او   فحوای     با        های  مترنّ       پس

شهود  در  خواهم  که  آنرا   آورم 

نطق  با  الهی  امر   آمدت 

نوریه  بسی  احرف  عین   عده 

هُ  باقیه   و  عن  سوانا   لیس 

نار  امالی  نمود  را  ارکان   چار 

 ایم   بریدهبُ       خود     ز        انزل     ما      غیر  

آن   مستره آمد   سرستبر 

 القدر   بیت     ۀشطر     از   اوفتاد  

عیان  در  نقطه  تحریق  جز   نیست 

بدا  ما  از  وجود  را  غیرش   نیست 

نبود  غافل  او  ز  اما  ربود   خود 

حکمتی  دلیل  از  دیگر   نیست 

 طاهره       ور ــــــن       های  تغنّی    از  

 القطور   ربالسّ      البّشار      انا   ها  

بهاء  طلعت  وجهت  آید  که   تا 

سحاب  نوری  رشحات  از   ریزم 

انا   عماء اها  فی  المطلع   لحق 

طاهره  فؤاد  نور  ای   بهجت 

سواهُ   نّ ا   من   الیطیب   یومی 
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 سرمدی    های    جلوه   با     او     آمد  

کرد  پرشور  شرر  از  را   عالمی 

میان  از  پرده  بردار   طاهره 

عیان  شد  بعالم  موعودی   یوم 

بهجت   ای   حبّذا   ا قحبّذا 

رشح ای  بدیع قُ   ۀمرحبا   طر 

طهور  کأس  شارب  ای   مرحبا 

عماء  از  مرحبایت  بیامد   چون 

معین  و  مدهوش  ذّرات   جمله 

جلیل  خداوند  از  آمد   نازل 

استتار  با  منتظر  این  بگیر   هان 

حبیب  ای  تغّرد  در  ما  با   باش 

احمدی  وجه  بنمود  او   ظاهر 

کرد  نور  سراسر  او  را   آدمی 

بیای عیان تا  در  غیبی  سّر   د 

حان  و  حین  و  آن  و  این  از   درگذر 

حبّذا  طا  نزهت  ای   حبّذا 

مرحبا  مرایا  از  تلئلؤ   در 

مرحبا  باحیا  باعث   اول 

مرحبا  بابهی  حاء  از   خواستی 

مرحبا آ یافتی   اخفی  کنز   ن 

مرحبا  امرًا  المثل   جوهری 

وجه درخشان   مرحبا   فا   ۀزان 

مرحبا  ایفا  سّر  بیابی   تا 

----- 

 

 سرمدی      های  جلوه   با     او    آمد  

هوش  ارباب  جملۀ  غافل   لیک 

است نزیل   احمد  آمد  نزیل   اینکه 

کرد  ُپرشور  شرر  از  را   عالمی 

میان  از  پرده  بردار   طاهره 

جمیل  ربٌّ  هو  الحمد   گوی 

 

احمدی  وجه  بنمود  او   ظاهر 

تغّردها سروش از  جذبای   ی 

جلیل  بآیات  عّز  سماء   از 

کرد  نور  سراسر  او  را   آدمی 

عیان  در  غیبی  سّر  بیاید   تا 

الجلیل  طرازات  من  تشعشع   قد 

 

----- 
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کرد مستش  را       چشم   راب خعالم 

نظر  هر  اندر  وی  چشم   گردش 

آید دل    گرچه  محض زین   مجنون 

 ر رـــپرش      انــــــــنشین  آتش    ه  ــــــخیم

ظهور گر   در  موسی  نار   نباشد 

 ای فحهط        جاممه  ب    ساقی   از                 خواهم

باصره  بعین  ما  بر  نگر   هان 

نزول  در  عمائی  شطر  از   آمد 

 

تاب  و  پیچ  اندر  افتاد  دید   هرکه 

 لباب         ل ــــاه     جملۀ         رباید   می

قباب  لیلی  خیمه  در  زده   کو 

حجاب  هر  در  زد  شعله  با     آتش 

کل چه  ا  و  محوند   از   ب طراضاندر 

س   تو  با  بگویم   جاب ماا    ر  تا 

 نقاب   بی  را    حق    وجه    ببینی    تا  

ب آفتا       ون  ـــــچ         یــــــرخ          ی  ـــ تجل      با  

----- 

عیان  در  نبود  مشهود  او   غیر 

متین  شد  مسّمی  از  اعلی   اسم 

او  شأن  اعلی  رّب  اعظم   رّب 

بها  شأن  رفعت  با   عرشها 

یزل  لم  قدیم  ای  اهلل   اهلل 

رحیم  بانظار  فرما  نظر   یک 

تو  اسرار  از  نطق  نمایم   تا 

نبو مقصود  توام  بنا جز  در   د 

آشکار  فرما  تو  را  وحدت   سّر 

بها  محبوب  حّب  حبیب   ای 

مستقر  وحدت  عّز  بساط   بر 

 

بیان  اندر  شد  موهومات   محو  

آستین  از  حق  فرقان  برون   شد 

او  رضوان  روضۀ  اکبر   رّب 

سما  از  مّرفع  سرائرها   بس 

المثل  عطوف   
ّ
حی  قادر 

الرّ  ظم  الع  هذه  گردان   میم زنده 

تو  اضمار  آورم  تظّهر   در 

ثنا  در  ناید  معبود  توام   جز 

خورشیدوار  سما  در  گردم   چند 

مبتال  عبید  این  فرما   جذب 

بی خود   الطاف   از   مر  ساز   و    حّد  

----- 
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 وال  ۀ ـلــــهـلــه  دـ یــبکش  ان ــــ عمائی روه ــگ  ای ه ـــــــلــه

 و برمال اهرــ ظ  و  اشـف  شده   عیان  دلبر ما  که ظهور              

ر ف ـه طلعت مـو ج ز  که  طرف  ز هر  نغمه  بزنید  ا ع 

ل  ـــرفع الغطاء و ق                د ا ن جال ـــــال قــ م اللیـــد کشف ظ 

 مدی عرب ــ عجم ص  طرب صنمی  برسید با سپه 

ر ب  ز  مس ـــــش   بدمید               روال  هــــالی د ـــ بدوی ماغ   ُمه 

ران  ران    اـف  ارض  ز   ارـن  ف و   ا ـط   هرــش ز  ور ــن  ن و 

ران روح ز شطر ه                ه   الءـــد اعتـــ ال و قـو لقد ع  اءــظ 

 صفت  تصف اءــــ البه ورق  متکفکفت  اءـــطیرالعم

 ا ــــــمتجلّس   ّمًالــــ متج  ذّورت ــــ ت   اءـــیــ ـــالض دیک               

 هـباله ه ـــم   آن  الست  ز   آلهه ه ــش    آن   ظهور ز 

 ی ـلـب  ی ـلـب  ات ـ تغنی  به ه ـهـبال شده   الهیه همۀ                

 ی ـّرمـبخ الش ــبکرب ی که ـ مـ ی  آن   آمده  بتمّوج

 ال ـــــربـوادی ک زار ــه هـی کـمر د  ه متظّهر است به     

ه  هــم    آن  د ــکمن  ه زلـــو   رــپُ    آن رخ  انــ گم ز   ه ـلد   د 

 ال ـــــلســتسـم   ًاـــرقــفـمت   هـلــ ــلسـس  و    هـــرقــف   دو هزار             

 ش ـــیــ یان سمائــهمه عیس  عمائیش  موسیان  مهـه

 ذلاّل ـــــمت   ًاـــــهـولــــمت  ش ــــ یــائـقــب    رانـــــبــ ـدل   هــــــمــــه              

 شه باصفا  روق آن ـز ب  طفیصو م  احمد هزار  دو

 دثّرا متزّمالـمت  اــ فــخ  در   دهـــش  رب ــــطـ مض  دهـــش              

 تولّجت   هود ـل الشـعـل  ت ـــ تمّوج   ود ـبحرالوج

 ّمال ــجـمت   هـــــبلقائ   ت ــجــ لــجــتل   ود ــ ـمـالخق ــــفـــش              
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 ران ـــه دلبـت ای شـ ربان ز فراقـه مهــم    و ایــت   مــغ ز  

 متخلخال   متخّففًا  انــجسمی ل ـ کـهی روح   شده             

 رفعتش  ز   جبال   ُقلل   طلعتش  ز   جمال  هکل

 زالــزلـمتـًا   ّشعــخـمت   شـــ وتـ سطز      اللـــج    دول              

 راق روی چو ماه او ـف ز   زلف سیاه او  دو   دلم از

متبلبال  من  خون  شده    او  راه مقدم  راب ـته  ب             

----- 

 

برخـــیز یـــــار  رسیــــــد  خفتــــــــه   ای 

آمد  لطـــــف  و  مهـــــر  ســر  بر   هین 

غم طــبیب    تـــــو    بــر      خوار   آمــد  

مبتالئــی هــجـــر  بــه  آنــکه   ای 

کـردت   فســـرده  خــزان  آنــکه   ای 

است تـــازه  حیـــات  و  نـــو  ســال   هــان 

برخــیز غبــار  بنشــان  خــود   از 

برخــیز  یــــــــار  زار  عــاشــــــق   ای 

خستــــــــه برخــیز  ای     نــــــــزار      دل    

برخــیز  یــــــار  وصـــل  مـــــژده   هـــان 

آمـ برخــیزایــــنــــــــک  بهـــــار   ــــــــد 

ای        مـــــرده        الش        پـــــــــار       برخــیز

 

----- 
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 فخرالّدین هوشنگ روحانی متخلّص به سرکش 

 

 عروس کرمل 

 چو آرم در نظر فّر و شکوه کوه کرمل را

 وجودم از شرار عشق میسوزد، سراپا شعله میگردم 

 تسکین دهم این آتش دل را. نمیدانم چه سان  

 دار عالم هستی ج عروس تا  ،تو ای کرمل

 تو همچون لوءلوء رخشنده در یک بحر مّواجی  

 به فرق عالم ایحاد همچون تاج وّهاجی 

ن  جان مهبط انوار تابانی  کم   تو کرمل، م 

 قبلۀ جانی  ،مطاف انبیاء و اولیائی

 باالتر از آنی  ،ز هر وصفی که گویم برتری

 ای از عالم رازی  لوهتو کرمل، ج

 طرب خیزی، سبب سازی، سرافرازی

 گاه عالم و آدم  تو ای خاک مکّرم، قبله

 ای محرم  به هر بیگانه ،ای مونس به هر افسرده

 ها روشن، به حسنت عالمی مفتون  ز رویت دیده

 مت بر قامتت زیبا، ردای مرتبت بر پیکرت موزون رلباس مک

 طرب مشحون دلت از وجد ماالمال و از شوق و 

 صالی جانفزای عشق و امیدی.  ی،اسرار توحید ۀتو خلوتخان

 

 هال کرمل، تو ای خاک اهورائی 

 که جان بر مردگان بخشی، به انفاس مسیحائی 

 تو لنگرگاه امن کشتی حمراء 
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 مقّر حارسان امر ابهائی. 

 تو آن اسرار مکنونی، که در وصفت زبان قاصر

 آئی. تو آن صهبای معنائی، که در گفتن نمی

 

 تو ای کرمل، نسیم دلکشت با نفس جانها گفتگو دارد 

 و نجوا میکند اوراد تکریم و عبادت را 

 و میخواند بگوش جان و دل آیات رحمت را 

 ز سفر آفرینش، فصل پر اسرار پیدایش. 

 تو ای کرمل، زیارتگاه اهل دل 

 که خاکت شد مفّخم از قدوم منجی عالم 

 همایون گلبن زیبای باغ عالم هستی 

 ر اسرار حق ملهم همتای ب مکّرم ذات بی

 جمال اقدس ابهی انیس و مونس جانها،  

 گاه فضل ربّانی  جلوهتوئی روح مجسم، 

 ُرخت تابنده از انوار سبحانی 

 امید و عشق را موجد، صفا و صلح را بانی 

 به حولت مرسلین طائف، به جودت مخلصین واقف 

 مالئک پاسدار حشمت و جاهت 

 موری به درگاهت سالطین کمترین 

 واالترین ُیمن خدادادی  ۀات گنجنین فضای سینه

 زبان صامتت گویاترین منشور آزادی

 جمالت میکند اظالل غم را انجم شادی. 

 

 آرا هال کرمل، توئی آئینۀ نظم جهان

 نشان صلح و وحدت در ُرخت پیدا
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 شمیم درگهت بر خیل مشتاقان 

 جاللت ارمغان آرد 

 رمزی از شکوه عالم باالست و باالی بلند تو، که 

 گل امید در هر سینه میکارد. 

 

 تو ای میعادگاه انبیاء و مرسلین، کرمل 

 افزا  خوشا بر حال تو ای خاک روح

 وت رخشان را قات بنهاد، این یا که دست مکرمت در سینه

 و از وجه منیرت عالم و آفاق روشن شد 

 ات کرمل  خوشا بر طالع فرخنده

 درخشان را، چو گنجی جاودان در زیر سر داری.که این لعل  

 خوشا بر حال تو، کرمل 

 که این یکتا امانت را، که دست الیزالی بر تو احسان کرد 

 . ر داریو فّر خسروانی بر جبین دارد، به ب  

 گرامی دار کرمل، مظهر الطاف یزدان را 

 عزیز اهل معنا، تاجدار کشور جان را. 

 ست  پیکرت جاریتو ای کرمل، که روح مکرمت در 

 و در سیمای تو مجد و جاللت شکل میگیرد 

 دمی در بارگاه خویش راهم ده، به درگاهت پناهم ده 

 ای در پیشگاه حضرتت باشم  بگو، تا بنده

 بخوان، کز جان و دل در خدمتت باشم، بگو، تا جان برافشانم،

 و در اوج سرافرازی، ترا بر جای جان  خویش بنشانم 

 الستم کن. تو کرمل مست صهبای 

 

 هال کرمل، تو ای کوه دل انگیزم 
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 ، تشریف فرمائی یاگر ُرخصت ده

 که بر دامانت آویزم 

 و از شهد وصالت کام برگیرم 

 حریر دامنت را بوسه خواهم زد 

 و عطر تربت پاک ترا، چون توتیا در چشم خود ریزم 

 لبت خندان روانت خوش  ،هال کرمل

 روزگارت خوش تو ای کوه بلند اختر،   ،دلت خوش

 . همه لیل و نهارت خوش

 

 که در پرواز همتائی نداشت   یطایر قدس

 این جوان مولوی بر سر که بود؟ 

 سیّدی از آل پیغمبر و یا پیغمبری از شهر نور 

 قاصدی از پیش نزدیکی، ولی از راه دور

 شال سبزش برمیان، 

 شوکتش تا کهکشان 

 عیان،سطوتش از طلعتش فاش و 

 منتها  رأفتش بی

 حرف او حرف خدا 

 شهسوار ملک معنا مخزن اسرار عشق 

 کیست او؟ سردار عشق 

 ساقی بزم ا ل ست 

 ی نابش بدست جام سرشار از م  

 گاه مؤمنین و مؤمنات  قبله

 ش اکسیر جانبخش حیات در کف  
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 ناسخ احکام قرآن، شارع  دور  بیان 

 رهنمای اهل عالم، مقتدای بابیان 

 با تحقیرها،   هامپیکار با او مکتبش  

 مقصدش، واکردن زنجیرها 

 عصمتش باالتر از حّد بیان، 

 آتشینش انسجام و اقتدار مدر کال 

 در نگاه مهربانش انقطاع و انکسار 

 در تعالیمش فروغ زندگی 

 سروری در منتهای بندگی، 

 

 طائفین حول او بگذشته از نام و نشان 

 جان بکف، آمادۀ ایثار  جان 

 ُمنجذب بر روی جانان، مشتعل از نار عشق 

 با متاع شوق و ایمان رفته در بازار  عشق 

 کارشان، پیکار با مکر و فریب 

 والهانی بیقرار

 شکیب.   کوش و بی عاشقانی سخت

 

 این جوان مولوی بر سر که بود؟ 

 سیّدی از شهر نور  

 قاصدی از پیش نزدیکی ولی از راه دور!

  ٌامم انتظار اهل عالم، ُمنجی کلّ 

 مهدی دور  زمان، خار چشم دشمنان 

 گاه  انوار خدا  او تجلّی

 فاتح ابواب علم و فضل و نور 
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 ُعبور.  ای بیهره ُگشای راه

 آن حکیم آسمانی، آن سراپا شوق و شور 

 تکلّف با بیانی ُپر ُسرور  بی با کالمی

 مژده داد از لحظۀ میعاد از ُقرب ظهور! 

 از ظهور دیگری، 

 ُپرشکوه!. تا نهایت  

 

 این جوان مولوی بر سر که بود؟ 

 سیّدی از شهر نور 

 قاصدی از پیش نزدیکی ولی از راه  دور

رم   جوهر تقدیس و تقوی، آن ُگل باغ ا 

 امان در زیر تیغ ظلم اصحاب ستم  بی

 مورد خشم و خروش دمبدم 

 سالها در سجن شد، تبعید شد 

 ستانی، راستی   تا بُجرم بیگناهی، حّق 

 قتلش الجرم تائید شد!. ُحکم 

 

 بیست و هشت ماه شعبان تا میان روز شد 

 آسمان لرزید، دژخیم ستم پیروز شد! 

 خّطۀ تبریز از جهل و ُجنون لبریز شد 

 آن وجود آسمانی، آن پرستوی بهار 

 در بهار زندگانی رفت بر باالی دار! 

 ناظران در حیرت و در التهاب 

 ظالمان بر مقصد خود کامیاب 

 به صف آراستند   فوج سربازان
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 گوئیا با لشکری از سلم و تور 

 جنگ میجستند و خون میخواستند! 

 تیرهای بیشمار 

 شد روان بر سوی دار 

  دار را از هم ُگسست! لیک پیک تیرها تنها طناب  

 تأثیر شد!   طرح قتل سیّد مظلوم بی

 یا بُحکم و حکمت  پروردگار 

 چندگاهی در قضا تأخیر شد!. 

 

 حیرت سامخان  ارمنی ت و  ه در میان بُ 

 با جهانی خوف و وحشت، وحشتی ناگفتنی 

 شرمسار از کار ناهنجار خویش 

 فوج سربازان خود را، 

 صف به صف از صحن  میدان دور کرد 

 گفت: "من انجام دادم کار  خویش!."

 

. ..... 

 

 حسرتا! واحسرتا! 

 هیکل اطهر سهام زخم صدها تیر شد 

رح سینه رحه،   هاش شد ش   ش 

 موج خون پیکرش در 

 شد رها از تنگنا، از رنج این دنیای دون 

 لیک بر رغم امید ظالمان، 

 صیت حّقانیتش یکباره عالمگیر شد 

 تأثیر شد!   کوشش دونان عقیم افتاد، بی
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صیبت عرش بر ماتم نشست!   زین م 

هر پنهان گشت در دامان  ابر   م 

 ماه، خود را باخت در آغوش  شب 

 جلوۀ مهتاب چون خوناب شد 

 عالم غبارآلود گشت هرۀ چ

 مرغ خوشخوان از نوا خاموش ماند 

 اختران آسمان گریان شدند 

 تیره و تاریک شد ارض و سماء 

 قلب یاران بیقرار و ریش ریش 

 در غم و در ماتم موالی خویش.

 

 آن وجود آسمانی رفت تا ُملک بقا 

 مرغ روحش از قفس آزاد گشت 

 بال با بال  مالئک رفت تا اوج سپهر، 

 ه و مهر،بر فراز ما

 رفت تا مأوای خویش 

 در جوار رحمت ُکبری بعرش کبریا 

 تکیه زد بر جای خویش!. 

 

 که در پرواز همتائی نداشت   یطایر قدس

 دل جائی نداشت!  در میان خاکیان تیره
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 قسمتی از حماسۀ زنجان 

 

 حضرت اعلی 

   که از سوی خدا مأمور بود

 تا جهان را  

 های جهل  وارهاند از سیاهی

 ای آسوده از تفتین بدخواهان نبود  لحظه

   آن وجود نازنین

 آن مظهر صلح و صفا 

 آیت یکتای تسلیم و رضا 

 رایت آزادی و آزادگی 

 از کین بدخواهان نبود  در امان

   ســـــالها 

 زندانی اصحاب ظلم و زور بود!.

 

 حضرت ُحّجت 

   از این بیداد بر موالی خویش

 بود دلخون، دل پریش 

 کمال بندگی   اخالص واو ز روی صدق و 

 داد پیغامی و گفت: 

 هائی که بر آن قبلۀ جان میشود  زین ستم

 قلب یاران  ریش میگردد،  

 پریشان میشود 

 اند  مؤمنین و مؤمنات زین ُمصیبت طاقت از کف داده
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 گ ر  به استخالص خود فرمان دهی 

 بیگمان مرد و زن و پیر و جوان 

 در ره اجرای آن تا به پای جان 

 اند!.  آمادههمه 

 

 ضمن عرض حال و شرح این پیام 

 او که از جان تشنۀ دیدار بود 

 روز و شب در آرزوی طلعت دلدار بود 

 از زمان وصل خود هم 

 نیز استفسار کرد!. 

 

 حضرت اعلی، 

نکسار   ز روی ا 

 نیازی  در کمال بی

 در کمال اقتدار 

 با بیانی ُپر ز حکمت 

 تکلّف، دلنشین  بی

 اینچنین: داد پاسخ 

 ُحکم تقدیر و قضا را  

 ُجز رضا  

 تدبیر نیست 

 ُجز خدای الشریک 

 هیچکس را قدرت تغییر در تقدیر نیست 

 هرچه حکم الیزالی 
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 هرچه تقدیر منست 

 من بدان از جان و از دل راضیم: . 

 

 وصل ما 

 اّما اگر در این جهان 

 مقدور نیست 

 لیک تا دنیای دیگر 

 تا جهان جاودان 

 راه ما

 چندان دور نیست!! . البته 

 گرچه شوق من 

 برای دیدنت 

 از بیان و حّد گفتن 

 برترست 

 وعدۀ دیدار ما 

 اّما بدان 

 هان بزودی

 در جهان دیگرست!!. 
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 رــمه ار ایرانـمازی

 

 غوغا در شیراز 

پرغوغا   شود "شیراز  پیدا  لبی  شّکر   شود 

اعلی سیّد  آن  مولدش  بودی   المقام   شیراز 

  سّن کاف   در* 
 کرد او باب حق   همی مفتوح    هاو    

 شد از ارض شین    تبعید  حج از رجوع از سیر   بعد

 طاء عازم شود او سوی شاه  رسید از ارض   فرمان

رسید  کوهستان  به  آخر  و  شد  تبریز  راهی   پس 

 حکمتان  بی   آن    وقتی به تاء باز آمد او در جمع  

کبیر  میر  از  آمد  حکم  آشفتگی  بسی  از   بعد 

 پیش   ز  صف  سه  دو  نه  یک  نه  انیس  با   آویختندش

 در طول آن شش سال او مژده بداد از آن ظهور 

پرغوــــشی شغ راز  لب  دُ ــــا  پیــــ شّکر  شــــ ی   دُ ــــدا 

زند   برهم  لبش،  آشوب  که  را" ترسم   بغداد 

 و ایمان و ادب مبهوت کرد استاد را    و آن علم

 و ابداع باب الباب را  ماّل حسین در خلوتش

 در ارض صاد آشفته کرد قلب منوچهرخان را 

ّجال را   افسوس زآن صدر اعظم و نیرنگ آن د 

را و  ماکو   دلدار  آن  از  دوری  و  آمد   چهریق 

را  فریاد  آن  زد  "قائم"  او  نار  از  بسوخت   پرده 

را  (1)ُعاّلمای  فتو دار  و  چوب  بستند  و   آمد 

را  یار  صدر  بشکافت  و  شد  پّران  جفا   تیر 

را  اعیاد  شدی  سلطان  و  آمد  رضوان  آنکه   تا 

ب   لبش  آشوب  که  ب  ــ ــه  رالحق  رام  بغداد   زد 

 میالدی  2017جوالی  6
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 ماشاءاهلل کاشانی متخلّص به لقائی 

 

 مسّمط بهاریّه قسمتی از 

شو ز   طایر  قرب  هوای  در  بگذر  ُبعد   تیه 

 چون شمیم مشک ناشر شو    بمدهوشان غفلت

شو طاهر  ریب  از  و  بهل  نفسانی   هواجسهای 

شو     شاعر    و    وهم      ر حجابد  نما کشف غطا بر  
 

 شو    ناظر    بوجه اهلل    اکبر   منظر   درآور

 کن تماشا کن   فیا طوبی لمن ینظر تّمشی

 

واقع واقعه  شد  هم  ناقور  نقرۀ  شد   عیان 

او نظر خاطف بصر خاشع  برآمد رجفه  ای کز 

 منشق ز مغرب شمس شد طالع  مطوی قمر سما

دافع    ه  ــل    س  ــ لی    منسجر      ه  ــــم    ر  ــمنتش  کواکب  
 

 ع ـــــایّها الّسام  یا  هوی    و  مرقد نفس از   برا

 کن تماشا کن   شد شورش محشر تمّشی   عیان

 

آمد  هبوب  اندر  دگر  رحمانی  لطف   نسیم 

 الّربوب آمد با شمس و آن رّب     قمر شد مجتمع

آمد قلوب  احیاء  بهر  از  بقا  ملک   شه 

آمد    تائب شو که غّفارالّذنوبریب    و    ز شّک  
 

 الغیوب آمد  آن غیب شهود اکنون که   گشا عین

 تمّشی کن تماشا  کن    اورـــرا  ب   ــوــت  ودـــنب  اگر
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   میرنام( در جواب منظومۀ شاعری کاشانی)آقا ۀ ذیلقصید

 میرا      یا      الساّلم  علیک   و  

نسر   ای از  است  گذشته  نثرت   که 

ملحوظ  شد  لبیب  ادیب   ای 

پژمان گشت   خاطر   شاداب 

 ُیؤیّدکم      ا ن     اهلل  نسئل

برسان  ما  پیام  بصابر   هم 

رسید  تو  قصیدۀ  طغری  دو   آن  

او  درگه  ز  آملم  و   راجی 

یابد  یقین  را  خویش   مقصد 

است"  لنهدیّنهم   "جایگاهش 

رهبر  شود  خدا   بیقینش 

حاضر  مطلبم  اثبات   بهر 

میدانم  صریح  یقین   به 

این     جرعه از   کشــــی   در    باده ای  

پاره  کنی  را  صبر   پردۀ 

طالب  ای  هوش  گوش   بگشا 

هست  تفّکر  یکساعت   زانکه 

عالم  درین  نبی  کدامین   گو 

خاّلقی  شؤون  جمیع   با 

خلق  شماتت  مورد  نشد   که 

هود  سورۀ  ز  کند  مطلب   درک 

شد  مقّرر  این  بر   سنّةاهلل 

گویا  منطقت  و  گرم  دمت   ای 

شعری  تا  رسیده  شعرت  که   وی 

 شیوا       چامۀ       زغن  مهین    آن  

 افزا   روح    ع  ـــــ دیب       انـــــبی   زان  

یرضی  هو  الّذی   بطریق 

 آرا   انجمن  شمع      ای  که    گو  

شما  مّدعای  مفهوم   گشت 

هدا  سبیل  سالک  شوی   که 

پویا  طلب  ره  در  شد   آنکه 

فینا  جاهدوا  گردید  که   هر 

غوا  و  شرک  هالک  نگردد   تا 

 ای   انشا  یک   بیک   آنچــــه   کرده

پی   اگر  معنی که  این  بر   بری 

نغمه ورقـــا   بشنـــوی     ازیــن      ای    

صحرا  درین  نهی  مجنون  چو   سر 

نهی  و  عقل  روی  ز  تفّکر   کن 

ما  عبادت  سنه  سبعین  ز   به 

یکتا  خالق  امر  ز  عیان   شد 

التحصی  معجزات  همه   با 

استهزا  قومش  نکردند   یا 

بینا  دیدۀ  هست  را  که   هر 

اعمی  ز  شود  جدا  مبصر  که   تا 
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ظهور  بیوم  بود  مخّصص   هم 

مصطفوی  ظهور  شمس   چونکه 

بود  آفرینش  مقصود   آنکه 

مج گفتند ن گاه  شاعرش   ون 

گر گفتند  قادر   گاه   توئی 

خویش  بدعوی  صادقی  اگر   یا 

کن   محّمد  یا  گفتند   گاه 

ع   هم  او  نخل کاندر  هم  بود   نب 

که   آور یا  پدید  ملک   فوج 

ساقط  نما  را  افالک  که   یا 

نازل  ما  برای  کتابی   کن 

آنشه  را  قوم   اعتراضات 

م   نذیر ست  ن  که  و  بشیر  حق  ز   م 

لم کتاب   او   اهلل   یکفیهم 

جهول  قوم  اعتراض  یزل   لم 

ما  اراد   یفعل  کیف   یشاء 

مطیع  ممکنات  است  مطاع   حق 

کاال نعام  عام  افواه  ز   کی 

عالمتاب  آفتاب   پرتو 

شد این   و  آمد  قائم  دور   زمان 

گفتند  حقش  در  آنچه   معرضین 

کردند  را  آنچه  کردند   زنده 

الجابر  روایة  فی   فانظروا 

قائم  حق  در  فرمود   آنچه 

اعلی  دنی  شود  ادنی   عالی 

بطحا  شرق  م  ز  ُمشرق   گشت 

اعدا  از  شد  او  بر  ستمها   چه 

دانا  ساحری  خواندندش   گاه 

بنما  بما  را  هابیل   نار 

احی  همه  ما  آباء   ا ساز 

پیدا  ما  برای  سبزی   باغ 

خارا  از  چشمه  تو  جاری   ساز 

نما  عروج  سما  فراز   یا 

طال  ز  نما  بنا  قصری  که   یا 

آمنّا  رّب  بگوئیم   تا 

مااوحا  بوحی  تبیان   ساخت 

شما  چو  مگر  نیستم   بشری 

کفا  قال  و  الیکفکم   کیف 

کبرا  بعصمت  وارد   بوده 

چرا  و  چون  ز  بود  منّزه   او 

مولی  بر  بنده  حکم   نکند 

حق اطفا   نور  شد  پدید   را 

جفا  غبار  از  تیره   نشود 

اخری  نشأۀ  و  اولی   بعث 

حیا  نمود  او  ذکر  از   قلم 

اولی  در  اخیر   منکرین 

صحیفةالّزهرا   ما فی   روی 

سرا  دو  شه  انبیا   خاتم 
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موسی  من  الکمال  لیه   ف ع 

بصبر   زد  مثل   ایّوبی پس 

الکل  یحرقون  و   یقتلون 

یلم  والد  کُترک  منهم   اّن 

دمائهم  من  االرض   ُتصبغ 

کم  نه  و  بیش  نه  شد  فرمود   آنچه 

معلوم  والیشان  شد  بال   زین 

صادق  حضرت  ز  شد  عیان   هم 

بالنعل  کلّهم  النّعل   طابق 

امروز  میکنند  کردند   آنچه 

خاتم  حضرت  نفرمود   مر 

گردد  مبارکش  قیام   از 

محّمد   پاکش  علی نام  و   است 

سلمان  موطن  ز  گشاید   رخ 

باشید  منتظر  نفرمود   یا 

مغرب یا  مشرقید  در   گرچه 

موعود  قائم  نفرمود   یا 

جدید  شرع  جدید  کتاب   ذو 

من  اعدائه   العلما   اکثر 

هذا  مخالف   لیقولوا 

اشر  لیس  الّزمان   فقهاء 

تعود  و  تخرج  الفتنه   عنهم 

حق  رایت  اینکه  نفرمود   مر 

شود  خلق  لعن  و  طعن   مورد 

ع عیسا   لیهو  من   البهاء 

وال  اهل  ذّل  کرد  بیان   هم 

ال  ج  و  ُهم  و  راعبًا   خائفًا 

فی الّرؤس   االرجا   تتهادی 

نسا  ل  رنٌّة   یفشوالویل 

جا  بر  جا  نکته  نکته  بمو   مو 

حّقا  اولیائه   انّهم 

الّزورا  حدیثة  فی   ماروی 

موالنا  الّرجوع   فعلیک 

فردا  در  آورند  عذر  چه   گو 

ما  عترت  ز  برون  آید   مهدی 

بپا  عظیم  محشر  جهان   در 

اعلی  بود  من  ز   او   رتبۀ 

هدا  شمس  جالل  جمال   آن 

ندا  بلند  ازو  گردد  که   تا 

هرجا  او  سوی   بشتابید 

صبی  بسّن  ولی  آید   ظاهر 

احدا  یجب  لم  النّاس  دعا   اذ 

شیئا  لهم  یحکم  اذا   و 

القدما  من  عندنا  ما   کّل 

سما  ظّل  تحت  الیوم   منهم 

األیما  بّرز  کیف   فانظروا 

بآخر برپا   چون  شود   زمان 

دنیا  این  غرب  و  شرق  همه   از 
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نبی  به  او  ظهور  زمان   یا 

سنه  الف  انقضاء  از  پس   که 

نکر  شیئ  است  داعی  مراد   که 

الحق   صدق  
ّ
النبی فی   اهلل 

کند  شئ  کّل  تبیان   آنکه 

قائمنا  بعد  قال   انّه 

نفرمود   طوبی یا   مصطفی 

نگردیده  مگر  اقصی   حول 

علوی  طلعت  نفرمود   یا 

بعلی  مصطفی  نفرموده   یا 

حسین  بعد  ز  شدی  واقع   کّرة 

حسین  بعد  است  نفرموده   یا 

احمد  اطاعت  کردند   خوب 

رفتند  او  بسوی  آری   آری 

شاید  و  باید  آنچه   الغرض 

جسیم  نوشت  بایدم   دفتری 

 خرمن      از   ایست    دانه  این     حال  

بیش   ازین  طالب ور  ای   خواهی 

متقن  دالئل  این  همه   با 

بحق  است  به  حق  ز  دلیلی   چه 

 حق     و        باطل     االمتیاز  به  ما

متقن  و  محکم  است  دلیلی   این 

ب دلیلی  داری ه  ور  این   رّد 

تعال  تعال  مرحبا   مرحبا 

انشا  مالک  ننمود   ذکر 

سما  بسوی  رود  شریعت   این 

علما  فرقۀ  انکار   یعنی 

حق   فی  قال   العلما کلّما 

انشا  نمود  را  رمز  این  نه  ر   م 

بها  جمال  من  االرض   یشرق 

العّکا  زائر  زار   للّذی 

بارکنا  بحکم   متبارک 

با  نقطۀ  است  بهاءاهلل   که 

را  تو  کّرتین  کّره  مرا   که 

مرا  نام  تو  کنی  سبقت   کّره 

موال  را  خلق  عبّاس   هست 

مجرا  او  حکم  کردند   نیک 

بغضا  و  کینه  ز   پر  دلی   با 

بی یک  ار  امال خواهم  کنم   ک 

خدا  انبیاء  بیانات   از 

 دریا      از     ایست  قطره   این     حال  

فرما  ما  سوی  رنجه   قدمی 

علیا  شواهد  این  همه   با 

بضیا  خود  شمس  است   مستدّل 

رسوا  دارمش  و  اخذ   سازمش 

ابا  نمود  کسی   نتواند 

ُنها  و  عقل  روی  ز  یا  خبر   یا 

بیا  و  بیا  آفرین   آفرین 
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دلیل  ز  لب  ببند  لقائی   ای 

یقول  قال  حدیث  گوئی   چند 

دوست  رخ  جلوۀ  انوار   غیر 

نمیباشد  کسی  مجنون   غیر 

 عشق   از      ای  بهره  چه    را      عاقالن

هوش  و  درایت  همه  با   بوالحکم 

نشود  بلعمی  علم   مقتبس 

او  بجانب  ب ر د  ره  رد  خ   کی 

ویس   چو  تا  که  کو   ق ر ن عاشقی 

وانگه  ال  بفرق   پاگذارد 

مصطفوی  جمال  نور  که   تا 

دوست  محبّت  سر  دارد   آنکه 

جانبازیست  مقام  و  عشق   راه 

کس  از  بیم  و  امید  ندارد   او 

امم  عواصفات  هبوب   از 

میگوید  فصیح  بیان   با 

عذاب   نار  ظاهرش و  است  نقمت   و 

دوست  جلوۀ  عاشقان  ای   هله 

وصال  جبرئیل  که   البشاره 

ع جمال  آن  دگر  جمیل که   ّز 

ُمشرق  شد  و  دمید  صادق   صبح 

یأت یوم  الّرب  اتی   اهلل   قد 

الموعود  اتی  قد  الوعد   انتهی 

بکوش  جهد  و  بجّد  برادر   ای 

پیدا  ازین  بازکش  عنان   هین 

بلی  و  ال  دلیل  آری   چند 

روا  دلیل  عاشقان  بر   نیست 

لیال  جلوۀ  سّر  از   آگه 

معنا   عارفان ازین  فیض  چه   را 

درک   کند   لیلةاألسرا کی 

سینا  سدرۀ  نار  از   هرگز 

دریا  این  بقعر  خس  رسد   چون 

ریا  و  ریب  حجاب  سازد   خرق 

ااّل  عالم  ز  برآرد   سر 

 اشیا      همه      از      بیند     گر   جلوه

رجا  و  خوف  بپای  جز  میا   گو 

اینجا  نمیخرند   خودفروشی 

گدا  نسل  ز  یا  شاه  بود   گر 

 پروا        ای  ذّره       قدر     نکند

انت  اــایّه الفقراـــ النّاس   م 

شفا  و  است  رحمت  و  نور   باطنش 

ها  کعبۀ  سالکان  ای   هله 

صال  کائنات  بذّرات   زد 

 غطا   کشف    کرد      و  گشت    گر    جلوه

لقا  فخر  ز  حق  افضال   شمس 

بگشا  دل  چشم  مصداق   یافت 

بقا  بعرش   استقّرالبها 

عال  مقام  اندرین  رسی   تا 
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آب   در  نگردی  غرق تا   طوفان 

ابدی  عّزت  تو  جوئی  که   گر 

الّرحمان  سبیله  فی   جاهدوا 

است  حق  ظهور  هما  همایون   این 

است  دشوار  و  سخت  عشق   طلب 

گردد  منعدم  که  باشد   زود 

األدیان  مع  عاشروا   نفخۀ 

 گردد      ای  نفحه     ز   باشد       زود

آمد  ُیسر  ُعسر  بعد  از   چونکه 

گردند  مؤمنین  که  باشد   زود 

ا فی   لعّزهسترالمقبلین 

کشید  بطول  سخن  لقائی   ای 

دلّ  و  قّل  خیرالکالم   اّن 

 نیست          شناسی  سخن    گوش  چونکه  

عشق  حدیقۀ  طایر  ای   هله 

بال  و  پر  کین  بسنگ  زنندت   که 

نبی  ز  کن  فؤاد  گوش   در 

یؤمن  لن  آیة  کّل  یرو   ان 

نیم  آنکه  دانی  تو  برادر   ای 

نحو  ز  نه  بود  خبر  صرفم  ز   نه 

که   یا  و  موزون   ناموزون نظم 

 مجو   عیب    و    مساز    گیری    خرده

بیاب  مغز  و  واگذار  را   پوست 

بود  بالل  اسهد  من   شعر 

حمرا  سفینۀ  در  درا   خوش 

ُهما  پّر  بظّل  شو   مستظل 

اللّئما  بلومة   التخافوا 

یهدا  الّذی  امره  او   ظّل 

وال  اهل  محیط  شد  بال   چون 

دهما  ظلمت  و  عدوان   غیم 

احیا  کند  نو  ز  را   عالمی 

ارض   األبهی صفحۀ   جنّت 

رخا  شّدتست  کّل  پس   واز 

عظما  بنعمت   متنّعم 

الهیما  فی   تجدالمغرضین 

 یکفا       ای   اشاره    را         عاقالن

اولی  خامشی  بند  فرو   لب 

خارا  از  رنجه  مشت   چکنی 

آوا  دل  درون  از  مکش   هین 

العسفا  عسافة  من   اتّقوا 

احلی  مبارک  بیان   این 

الیهدا  و  هوی  عن   ینطق 

کامر علوم  اکتساب   وا ز 

ز   انشا ا    نه  ز  نی  ربط   مالم 

رسا  که  یا  نارساست  اگر   طبع 

خطا  بچشم  مبین  شد  خطا   گر 

معنا  ببین  و  صورت  از   بگذر 

ادا  درست  نشد  گر  غم   نیست 
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اوست  بینش  نور  دیده  از   مقصد 

 باک     پاک چه   هست   که  ناب ار   سیم

سفال  جام  و  است  صافی  گر   باده 

شه ار  نبود  طعنه   ال ـمزنش 

اوســــکـس روی  نازیبا ــــۀ   ت 

اهال      ویـــگ     و     ساز   نوش      مکن  رد  
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 محّمد اردستانی متخلّص به ناطق 

 

 قصیده در تهنیت روز مبعث حضرت اعلی 

 

 جهان باز امروز این چه عیدی است که آمد به

چمن  مرغان  نالۀ  از  شد  باغ   دامن 

مشام  سوی  رسد  جاوید  رحمت   نفحه 

شده خالیق  که  بگویم  که  با  دل   اند   راز 

یار  و  من  دمادم  که  آرم  که  پیش   داوری 

م  از  لحــن  حجـازی  افکند   آن  عراقی ه   م 

قدر   امشب شب  فرخار  دلبر  ا ی   آمده 

کو  عرشی   روح  طایر  لقب   القدس   راست 

غیب  بگنجینه  بود  نهان  که   رازهائی 

امروز پرواز  به  ارواح  آمده  شوق  ز   که 

امروز آواز  و  نغمه  از  پر  سرو  سر   تا 

امروز  باز  بما  فردوس  در   گویا   شده 

امروز   پاره تاز  و  به تک  و گروهی   ای مست 

سیم آن  و  آرم  نیاز  ن  من  امروز بدن   از 

امروز  شهناز  نغمۀ  با  ولوله  طرف   هر 

امروز  طنّاز  بت  ای  است  استفتاح   روز 

امروز  شیراز  خطۀ  در  آمده  حجاز   از 

امروز  ابراز  نوبت  خدا  بمیعاد   شد 

آمد  تالطم  به  احدیّت  علم    بحر  

ا ی یار آخر شد"   "که شب      دل    مژده   فرقت 

نقطۀ   بابحضرت  ُرخ  به   الباب   اولی 

دهد  جهانتاب  خورشید  مژده  ما  به   تا 

گردد  ابهی  طلعت  از  بنزدیکی   که 

الست  آواز  آمده  حق  ز  روز  چنین   در 

رمزیست  بعثت  شب  در  بها  عبد   مولد 

 است       که شده   نماید   عید    چنین     نوروز و شب  

تنگ  فرصت  و  قافیه  و  مرحله  از   ناطق 

ر گهر  ساحل  به  افکند  دم  امروز هر   از 

امروز آغاز  شده  را  لقا  و  وصل   دولت 

امروز اعجاز  در   و  بگشود  دعوت   باب  

امروز  دمساز  شده  ببشارت  صادق   صبح 

امروز شهباز  پنجۀ  در  که  صعوه  چون   کفر 

امروز سرافراز  گشت  بلی  گفت  کسی   هر 

امروز  انباز  و  شاهد  بود  مژده  باین   که 

امروز  برانداز  جنگ  آشتی   نوبت 

بک  که  جز  کند  امروز چه  ایجاز  سوی   وشد 
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 طلوع صبح صادق مبّشر اعظم 

ش یـــ چو  هجر  دوران  بسیار ــــد   ار 

بیچون و ذات  خوانده  روز  یک   را 

مستور  بود  غیبت  ظلمات  در   که 

غی در  حیوان ــ نهان  آب  امکان   ب 

عالم شده   محبوب  آن  پرده   در 

سرگــتم خلق  بــام  کار ــهه  ردان   ر 

اوهام  و  ظّن  تنیده  خود  بر   یکی 

دی ترویج  کرده ـــیکی  دام  را   ن 

سر  دمساز   یکی  گشته  بسودا   خود 

پنهان  است  شمس  تا  دیده  از   بلی 

شد  فزون  حّد  از  چون  هجر   خالصه 

دریدند ه  ب شکیبائی  رخت   تن 

بس  بود  دوری  جهان  جان  ای   که 

 باران     گـــاش      های دهـــــدی    گ  ــاشه    ب

بشتاب  تاب  و  صبر  دست  از   شده 

عّشاق  دلهای  مرهم  ای   شتاب 

چند  تا  محبوب  جدا  مشتاقان   ز 

کی  تا  خسته  عاشقانت   روان 

کرد چ شرر  برپا  عاشقان  سوز   و 

مشیّت  دریای  یافت   تالطم 

یاران  وصل  روز  چو  خّرم   شبی 

خوشتر  ُخلد  روزگار  از   شبی 

شب   کامکاران مگو  عیش   روز 

چ چندی  قرن  شــ گذشتی  تار ــــون   ب 

 ّدون" ــــتع       اــــمم       هــــــسن        فــــ"ال      انـــــهم

نور  چشمۀ  زندگانی  آب   چو 

 ان ـــکام  هـــــتشن   تالشش     اندر       دوان

آت در  عّشاق  دمادم ـــولی   ش 

ش در  کاروانی  گمره  تار ـــچو   ب 

عل نامیده  شــورا  و  احکام ــم  و   رع 

کرده  عام  و  خاص  صید   هوای 

راز  هر  کشف  نمایم  خود  از  من   که 

جوالن  گرم  باشد  خّفاش   همی 

شد  برون  مشتاقان  دست  از   عنان 

دویدند  سو  هر  خود  معشوق   پی 

رس ما  فریاد  و  عالم   بداد 

 داران   زنده  شب   ۀ  ــــــــــــالــــن   و     آه  ه    ب

بشتاب  باب  عرفان  شهر  بر   توئی 

ای مشتاق   شتاب  جانهای   داروی 

چند  تا  محجوب  ما  ز  حق   جمال 

کی   در   تا  بسته  حق   گنجینۀ 

کرد  اثر  رحمانی  قدس   بغیب 

دُ  کران  بر  هویّت فکندی   ّر 

 اران ــــــبه        ادـــــــــــب       از      ر  ــــــافزات  رحـــــف

در  شد  باز  گوئی  عدن  باغ   ز 

گلعذاران  روی  ُحسن  شب   مگو 
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عم با  برابر ــشبی  جاویدان   ر 

س شادی ــشبی  دوران   ردفتر 

غی ز  آمد  اعلی ـــخطاب  قدس   ب 

 زاد   هاشمی   د  بُ      ب ـــــنس   ز  ــــک     جوانی

هی در  فرشته ـــ عیان  انسان   کل 

مقدم  بنهاده  عجم  در   بظاهر 

ابروئی   داشدو  توأم ـــ مقّوس   ت 

 ام ـــــف  هــــسی    ژگان  ـــــم     وهــــــانب   دش  ــبُ 

ان ز  معتدل  و   
ّ
قـــسوی و   امت ـــدام 

سل کشــــبشارات  شد  کون ـــف  در   ف 

ب ای  لقـــکه  کنــاب  مخزون ـــای   ز 

غیب و  هجر  بپایان ـــ زمان  شد   ت 

ی رحمت  وزیده ــــنسیم   زدان 

کش هنگام  امشب ـــ شده  راز   ف 

اس سیّار  شوق  با  امشب ـــ فلک   ت 

اس پرنور  فارس  امشب ــــ زمین   ت 

طی    است    قدر    "شب هجر"     شد    و   نامه 

فاب فهــــاال  لیلةالقدر ــــشر   ذا 

سرمد  اسرار  مهبط  آن  دید   چو 

مص شد  دعوت  اظهار   ّمم ـــپی 

عل شهر  جویای  ای  وّهاب ـــ که   م 

بعالم  باشم  من  که  شد  خواهد   چه 

شوق   ز  طالب  آن  پرواز پس  به   آمد 

اسرار گویای  طوطی  ای   "اال 

فی فضــز  و  سراسر ــض  آکنده   ل 

بودی   مــ نجپ که  جمادی ــم   اه 

اولی ــ بس توحید  نقطۀ   وی 

پی بـــبه  عقل  پیـــ ر  استاد ـــ ودی   ر 

ز گآ تنش  و  رحمـ ب  سرشته ــ ل   ت 

زــ بباط مقآ ن  اّول   ّدم ــدم 

قب محـــنموده  و  عالم ـــله   راب 

 آرام   دل    م  ـــ ه  و    بود    دلدوز    م  ـــه  که  

قی از  کرده  قیــــکه  خود   امت ـــام 

اللّون   و      بود  بهه  ــــالج  لیـــاج  که   ر   ا سم 

رهن هستی  ســـ تو  بر  مکنون ــما   ّر 

نمایان  بمشتاقان  را  خود   نما 

مشت وصل  رسیده ـــ زمان   اقان 

شی در  روح  آن  امشب ـــرسید   راز 

اس طیّار  ذوق  از   امشب ت  ــــ ملک 

اس طور  جلوۀ  امشب ــــ محّل   ت 

مط حتّی   
 
ی ه  الفجر" ـــــ"سالٌم   لع 

ماذالی ادریک  ما  القدر ــــو   لة 

 مجّرد     بس    یــروح  اب  ــــالب  ابــــب  ز  

منم سّر  از  ستر   نم ـــ بکشف 

شد خواهد  باشم   که  چه  باب   مـــن   ورا 

مه مسلّم ــهمان  موعود   دی 

دمساز  نغمه  این  با  گشت   سراپا 

منقار"  ز  شکر  خالیت   "مبادا 
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جانان  پیک  ای  خود  اظهار   پی 

استار  خرق  برهان  نور  از   نما 

تجرید  باغ  نهال  ای   بفرمود 

انوار  مرآت  بود  پاکت   دل 

آی ببین  آثارم  هستی ـــ ز   ات 

 مردار     روح    از     اند  زنده    ن ــــت     از    که  

یابی  چشمه  تا  خضرسان  شو   فنا 

جبّار  وحی  جز  دعوتم   نباشد 

افکند  وی  کاندر  شعلۀ  شد   عیان 

بازار آ  وز گرم  را  عاشقان  شد   ن 

معجب      جهان و  مات  آمد  نغمه   زین 

کار  در  سّریست  خود  گفتند   همی 

نو  نغمۀ  اینسان  خوانده  کس   بهر 

اسرار   ز کشف  شد  بیان   آیات 

فتح   خود  از  کن  دل  بر   بابی شها 

دیدار  انوار  ز  جان  ملک  بر   فشان 

این است     حلّ     عشق    ره     در   مشکالت 

خ نقد  عیّار  ــــولی  نزد  در   رد 

است  حالل  وی  خون  عشق   اسیر 

دی تست  بـــنثار  دل  و   یکبار ه  ن 

لط فّر  تأئیـــــــز  و  الهی ــــ ف   د 

 گفتار    ز       قـــناط     دــــکن     ریزی  شکر

روان   نقد  طالبان  بر   کرد روان 

زّخار  بحر  دل  شد  علم  فیض   ز 

حریفان"  با  گفتی  سربسته   "سخن 

بردار"  پرده  معّما  زین  را   "خدا 

دلت  سبز  "سرت جاوید"   خوش   و   باد 

خط    نمودی    نقشی     خوش     "که  یار"   از 

اسه  "ب مگو  مستی" ـــــمستوران   رار 

دیوار     جان    "حدیث نقش  از   " مپرس 

 ی" ـــآب       بخشند  نمی    را     کندر  ــــ"س

کار"  این  نیست  میّسر  زر  و   "بزور 

م    ساقی  که  افسون  نآ  "از  افکند"   یدر 

سر نه  را  دستار"   "حریفان  نه  و   ماند 

در       اینکه    بود    ره    "چه مطرب"پزد   رده 

هوشیار"   صندقمیر  "که و  مست   باهم 

بشنو"  درد  اهل  حال  و   "بیا 

بسیار" "  
ّ
معنی و  اندک   بلفظ 

م ساغر  ـــ"بروی  از  زن   گالبی" ا 

 بیدار"     بخت     ای         ایم آلوده     خواب        "که

هر است"   "خرد  کائنات  نقد   چند 

کار"  کیمیا  عشق  پیش  سنجد   "چه 

است"     و         دین    عدوی     چینی      "بت  مال 

دینــ "خداون و  دل  نگهدار" ــ دا   م 

دوله  "ب شاهی" ــــــُیمن  منصور   ت 

شل  "ع   حافــــم  نظم  ــ د  اندر   اشعار" ظ 

کرد"  بندگان  بجای   "خداوندی 

نگهدار"  آفاتش  ز   "خداوندا 
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 ماه و جّمازه

درایت  ارباب  کردند   چنین 

تاری در  انــکه  شب  بیابان ـــک   در 

قـــ شب از  تاریکتر  کّفار ـــی   لب 

 سخت     دگانـــــدی  ماتم   روز    ون  ـــــچ    یــ شب

ش تاریکی  دور ــــز  شد  راه  از   ب 

ب ســـــهه  سراسیمه  پویان  ــــــر  گشته   و 

 د ـــچی  نمی    دــــ مقص  ل  گُ   گردش    ن  آ    ز

فالکت  و  عجز  و  تنهائی  آن   در 

چ از  شد  تــــچو  و  نومید ـدبیـــــــاره   ر 

حاجات  عرض  و  التجا   برای 

بخشندۀ   ای  عالم که   حاجات 

کوتاه  چاره  از  شد  بنده  دست   چو 

تست  از  روزی  و  حیات  حیوان   بهر 

ط چـــز  قدرتت  نیست ــــوع  برون   یزی 

است  سفید  صبح  شب  پایان  تو   ز 

عصیان  و  فقر  و  قصور  و  عجز  ما   ز 

جان  روزن  از  مخلصان  با   ترا 

دردمندان  دوای  ای   نجاتی 

دمساز  ناله  و  بآه  سو  هر   دوان 

سر   ه  م  دید  ناگه  گردون  که  ز   زد 

گسترد  نور  هامون  و  برداشت  مه   چو 

شوق  شدت  از  بکف  کف  زد   عرب 

روایت  اعرابی  شخص  حال   ز 

ناق شتابان ــــبپای  رفتی   ۀ 

زن موی  و  روی  تار ــچو  و  هم  در   گی 

چون   تاریــک   بخت   سیه    ختــــب  شبـــی 

مهجور   ز جّمازه  و  توشه  و   آب 

راح و  زاد  گــــــز  گشــــله   جویان ته  ــــــم 

 دید   نمی   ود  ـــــخ   راد  ـــــم   از     انی  ــــــنش

خ از  هالکت ـــــبیندیشید   وف 

خ بـــــ بدرگاه  عــــدا  نالید ـــا   جز 

مناجات  حق  بسوی  کردی   چنین 

دمادم  امکان  بر  تو  فیض   رسد 

ناگاه  غیب  از  وی  دست  گیری   تو 

تست  از  فیروزی  و  محنت   هماره 

ی کم  حکمتت  حّد  فـــ ز  نیست ــــا   زون 

نومی تو  است ـــز  امید  و  فّر  را   د 

غفران  و  جود  و  عطا  و  فضل  تو   ز 

پنهان  به  باشد  رازها   هزاران 

مستمندان  انیس  ای   عالجی 

راز  خود  خاّلق  با  میکرد   همی 

بیرون  قصر  از  شود  کاو  رو  ه  م   چو 

کرد  عیان  مرکب  و  ره   باعرابی 

ذوق  از  اندامش  همه  آمد   برقص 
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ش نعره  زد  جان ــــچنان  و  دل  از   وق 

راهـــــم  ه  ب هادی  ای  گفت  و  کرد  رو   ه 

گشایم  چون  لب  حقت  در   ندانم 

یا   آهح  لک  آهـــ بَّذا  و   ًا ــــ ًا 

ن  ه  به ستایعت  ر  زانــــ ت  مهتری   م 

می عشق  از  دست ــــهمی  بر  دست   زد 

اه کردند  شادی ـــ چنین  عشق   ل 

اه دادند  بشارت ـــ بهم  دل   ل 

طوب دلدادگان  ای  فطوبــ که   ی ــ ی 

شد  عیان  و  مکشوف  یار   جمال 

ی عاشق  هجران ــــــکه  بعد  بیند   ار 

ج ماهــــفدایت  طلعت  ای  من   ان 

ج هم  و  چون  ــ کمال   ستایم مالت 

اه رحبا  م  سهـــعلیک  و   ًال ــــًال 

گویه  ب هرچه  زان ــــوصفت  بهتری   م 

توش و  پیوست ـــبراه  جّمازه  و   ه 

مه طلعت  هادی ـــبرای   دی 

محب اشارت ـــ سوی  کردندی   وب 

بش عاشقان  ای  فبشـــاال   ری ـــری 

شد  نهان  سّر  جهان  در   هویدا 
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 علّت احتجاب خلق 

 

آن کاشت   مرز  اندر  بذری  کس  هر   دل 

در   کرده  گم  ناب یکی  لؤلؤ   جو 

سود  پی  از  ماهی  صید  در   یکی 

جوی   ز  چشمه  یک  ز   و  آب  یک  ز  یک 

آفت نورافشــــــــهمیدون   ان ــــــــاب 

خورشید  خّفاش  دیدۀ  در   ولی 

یک یک    تابش  ز  نور     طلعت    ز  یک   ز 

ب کاو  زر  مغشوش ه  هرآن  گردید   غّل 

شناور  بادی  کشتی  شد   اگر 

باد   را  نعمت   مراد  گشت   مغرب 

گو   خاور هماندم  سمت  از   رسد 

حسرت  و  میل  را  او  باشد   مخالف 

بفریاد ه  ب خواهندی  دو  هر   یکدم 

ب خالق  یک  به  ز  دریا  حال ه  یک   یک 

...         ... 

انظار  در  مهدی  طلعت  رو   ازین 

بود   هر حق  اسرار  طالب  کو   آن 

مجّرد  کرده  حق  غیر  از   درون 

دوح قلبش  میرست ــــز  اسرار   ه 

 شد     لب بشگفته     مــ عج   در      ُگل  آن     و  ـــچ

برداشت  محصول  آن  از  غیر   نشاید 

آب  از  صافی  پسندد  جستن   پی 

ل    خواهد   را    آب    آن    همی    آلود   گ 

جوی  صفا  دیگر  آلودگی   یکی 

 درخشان      خواهد می     حرباش     همی

جاوید  نار  و  عذاب  عین   بود 

نزدیک   خواهد  یکی دور   شود  یک   و 

 آغوش   هم    گردد    محک    با    خواهد    چه

خاور  سوی  رو  باختر  سمت   ز 

نقمت   ریاح   و  آزار   مشرقش 

کشتــسه  ب باختر  دیگر ــ وی   ی 

زحمت  غرب  از  و  رحمت  شرقش   ز 

باد  باختر  از  یکی  خاور  از   یک 

اقبال ه  ب جویند  یکدیگر   ضّد 

...         ... 

نمودار ه  ب آمد  اختالف  و   ضّد 

 بود     سبق  این      خوان درس    وجدانه   ب

سرمد  علم  جز  آرزو   نبودش 

میجست  اسرار  کاشف   مدامی 

د ــ ش     ربــع         و     اه  ــم         تــ کیفی      ان  ـــهم

رسیدند ه  ب دل  و  جان   شهرستان 

تکبّر  و  فخر  طالب   گروهی 

کشیدند     صف    جان    و    دل       با     کویشه  ب

ر  ـــ ُتبخت      رده  ــک       ریـــــظاه     م   ــ عل     ه   ــب
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پند  از  گاه  تزاهد  راه  از   گه 

تقلید  به  جمعی  فرقۀ   نموده 

خلق  سایر  مرشد  دو  زین   گذشته 

اوهام  و  تقلید  دینشان   اساس 

امید  و  آمال  کجا  را  ایشان   مر 

گرایند ه  ب جانبازی  و  عشق   راه 

رحمان  قدس  طلوع  آن  دیدند   چو 

سّب   و  طعن  و  لعن  بر   گشودند زبان 

اخبار ه  ب و  آیات  صاحب   رّد 

النـع بنــوام  در  آورده  را    د ــــ اس  

بتقیید ه  ب درویشی  و  فقر   اسم 

به  ب غش  و  دلق ه  قلب  یا  حلق   فکر 

کاال نعام  قومی  همج  چون   گروهی 

تجرید  باب  گردد  باز  ناگه   که 

سرایند  روحانی  قدس   سرود 

نمایان ه  ب گشته  میلشان   ضّد 

رسوا   را  خویش   نمودند بطون 

آثار  و  اقوال  از  جسته   تمّسک 
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  دــ بن بــ ترکی کیاز  یا دهــیگز 

پرواز کنم  خود  مقصود  بگلشن   کنون 

ز خویش     تعّجبم  جهالت  کز  است   گروهی 

کز   بسی  است  غیبت گذشته   سرادق 

داودی  نوای  کز  بسی  است   گذشته 

مسیحائی  دم  کز  بسی  است   گذشته 

بیان بسیف  ولی  احمد  چو  آنکه   ندیدی 

بیضا و  ید  ُبدش  موسی  چو  آنکه   ندیدی 

ب   ظلم  نار  شدش  آنکه  سالمندیدی  و   رد 

آغاز  داستان  شرح  کنم  پرده  ز   برون 

ت میــــلـــبانتظار  عمــف  درازـــــکنند   ر 

باز نموده   رخ  از  پرده  موعود   حضرت 

آواز جهت  شش  ز  فکنده  قطعه  پنج   به 

 باز    نو    از    و    دمید    جان    دالن  مرده  بقلب  

 و حجاز     شام      و         مصر   جای   چه   شده   گشا  جهان

اعجاز  با  بدست  کتابش  غیب  جیب   ز 

گداز       و       سوز        میان       بودی       چو      وار خلیل

 روز  میشماری  تو وی   طلب   در  هنوز 

 همان حکایت زاغ است و موسم نوروز 

 

محسوس  شد  حسین  رجع  و  قائم   ظهور 

بلند  گشته  ارض  اقطار  در  دو  هر   ندای 

 و بربط و نی    چنگ      بشکست     مطرب   که   بسا

تورات بوعدۀ  اجابت  بهر   یهود 

پی  مسیحی ابن   از  و  ا ب  با  قدس  روح   این 

اج هوشـــپی  ش  ریدــابت   رام ــبه  هــــو 

پیوستند  جمال  بوصل  طریق   بدین 

ظاهر  نشد  تو  مسموع  مطابق   اگر 

ب خود  اوهل که  تو  ماندــ بۀ   محبوس   ای  هام 

کوس  بنعرۀ  گهی  منادی  ببانگ   گهی 

سالوس خرقه  بدرید  زاهد  که   بسا 

پابوس  تا  دوید  و  ببست  دیده  سبت   ز 

ناقوس کشید   از  دست  کلیسا  ز   پا 

مجوس  ز  کسان  بسا  بآتش  آب   زدند 

کانفوس و  بودی  و  برهما  قوم  ز   بسی 

سمأیو  مشو      بودنش     حق    ز      و  فحص     ینما

 رضا   آن   شه   سپهراساس 
ّ
 مگر   علی

 نگفت  لیس  یحیـــی  کما  یرید النّاس 
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 و هوش   فطنت   و   عقل   بخشید   خدای که   بآن

سوری گل  جلوۀ  از  که  خدای   بآن 

رس و  انبیا  پاک  سلسله   ل ـــبحق 

دوست    پاک    بخون محبت  در  که   شهیدان 

حقشان با  که  اولیا  طائفه   بذات 

حق  آسمانی  اسفار  همه   بحرمت 

است  وی  طفیل  از  که  انسان  حقیقت   بآن 

عشق ره  در  که  خدا  جمال   بعاشقان 

گوش  و  دیده  و  ذوق  داد  کو  خدائی   بآن 

 خروش   زار    الله  مرغان    دل      در  فکند  

سروش       که و  وحی  جای  بود  انورشان   قلب 

شوق شرائین جوش   و    تیر   ز  در  داشت   سنان 

ب راز  خاموش د  ه  هزار  زبان  از  و  بود   ل 

نقوش  و  خطوط  و  معنی  و  ترجمه  و  بطن   ز 

وحوش همه   و  طیور  همه  و  نبات  و   جماد 

وش ــــمده        بتشــــ مح     ام  ـــــج     ز        اند فتاده

 

 و فاش   حضرت موعود ظاهر آمد  که شخص

 اش ــــج د ــــق  ه ـــــان  کرـُالت   هُ ـمـ عالئ ن ــــــم و 

 

مخصوص  قائم  شخص  همان  کرد   ظهور 

بانی  را  جدید  امر  و  هادم   بقبل 

را الموّفق  الّشاب  عبارت   بخوان 

گفتند   و بوی  الفاطمه  ولد  من   لست 

 اهلل   ابــــتـک     مـــبتأویله      وهـــــلــقاب   و  

ا    و معین   صبح  ماء  ماء  جاء  و   غورًا 

 صاحب امر   نیست   سال   چل  ز   که هر   گذشت

ح   ولو  فاسرعوا  نبی  نگفت   وا بّ مگر 

نصوص  جمیع  وی  حّق  در  آمده   محّقق 

بخصوص      چنین    صادق    ز     حدیث    در     که  بود 

خلوص  بحال  سوم  امام  حسین  از   تو 

مرصوص     چنانکه محکم  اخبار  در   هست 

الحدیث فی    ک ذا  کان  ی  لمن   فوصالبحار 

بامام   فّسروا  فیج و   المنصوص   دید 

بیان   نباشد  و  است  جعفر  منقوصوز   ی 

نصوص    ز     را     جدید        شرع     نخواندی     مگر
 

ــحی  الت   و  ّری ــــمف ا ین    لُت لقُ   اص ـــمن  نــ

 الصـــــخهی اال  ــــبمنت عُت الط    عُت ــسم  لفقُ 
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فیّاض هاشمی  نسل  از  شد  شمس   دوباره 

دعوت  صاحب  موعود  طلعت   دمید 

است  ابصار  صاحبان  بر  نور   ظهور 

اطفاء از  شّدت  یافت  کو  بنوری   زهی 

مال و  لشکر  بدون  کو  بسلطانی   خهی 

کنی نثار  یکدمش  فنا  ملک  ز   اگر 

سرگردان  بچند  حرمان  گلخن   میان 

امم  کّل  عروق  کاندر  ندیدی   مگر 

صار  ا   بمغربه  افاض ط   ال  و   العًا 

امراض شافی  و  ارواح  محیی   رسید 

اغماض  بحالت  توانی  درک   چگونه 

اعراض از  رونق  یافت  کو  بملکی   زهی 

اغراض  از  نصرت  و  اعدا  ز  گرفت   مدد 

بتراض  تجارة  باقی  بدولت   رسی 

ریاضدرآ   و  بخلد  بچم  و  وصل   بگلشن 

نبّاض        شد    چگونه         او     سخن      حرارت  
 

 منقوض   بنقضه     دًاـــــعه   وّهم ـــــــــــت    نـفم

 خوض ی  رهُ ذ      ثمَّ    قل اهلل   و    تخف الــف

 

 خطوط   و  لفظ  و  کیش  و  ملک  از  مختلف  جهان

بغضا  همه  بآن  متفاوت   مذاهب 

 نم غ      و    گرگ    ربیــمش  مهـ    به    رــده  نظام  

ب ب   ۀخّط ه  زهی  زهی  رومه  ایران   کشور 

متنعّ  شده  عّکا جهان  سفرۀ  ز   م 

ا   قوم  تبریک ز  نعرۀ  گشت  بپا   بن 

شمس مذّمت  از  ظاهر  خود  کوری   مساز 

زد      چو عبادی  یا  بانگ  جهان  بقطب   حق 

مربوط  شد  حسین  رجع  و  قائم  فیض   ز 

یُ  مخلوطز  شد  مسیح  رجع  و  مهدی   من 

رّب  و  کرمل  رّب  شد    ز   مضبوط الجنود 

ب ایران  ز  پاک  نور  هُ و ره  که  یافت   بوطم 

مبسوط  شده  آن  در  مأدبةاهلل  که   مگر 

ز شروط آسمان    که  باجتماع  آمد   پدر 

روشنی   نیست  منو   که  تو  بدیدن   طخور 

نوطقُ       مدار    روا         آخر       مشرقی       چه    اگر  
 

 ط خ  س    اّمتی ز   است دور  که   گفت  رسول 

 مهدیش بوسط  من و عیسی و   طرف  دو  که 
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ملحوظ  حق  لقای  پاس  نداری   چرا 

د   ق  شمس  جمال  طلوع  نبود   ماگر 

 برون  رده  پ  ز    ا  ـــــبه    وجه    نمیشد  اگر  

ظهور  نمینمود  انسان  مصّور   اگر 

 مشهور    نمیشدی        آدم    م  ـــــمعل    اگر  

جاوید ا ب   زاسمان  نمیآمد   اگر 

کالما بود  نگفته  سینا  مکلّم   گر 

بوحد  احد تاگر  نمینمود  ره   مان 

محظوظ شوی  حق  ُقرب  کز  نخواهی   چرا 

 محفوظ    حق    یاد  نمیماند      که    حق  ذات  ه  ب

 ملفوظ    حق  نام      نمیگشت    که  حق    نام  ه  ب

زکُ ه  ب حق  ثنای  فتادی  که  حق   لحوظ   نه 

 محفوظ  حق  وصف  گشتینم   که  حق  وصف   هب

 وجه  حق  که  نمیگشت  وجه  حق  ملحوظ ه  ب

که نمیشد کسی ز حق محفوظ ه  ب  شأن حق 

غیوظ   و    خشم      کان    بود      جهان     که   حق   حق  ه  ب

 حفیظ  کردگار   ف ــــلط شود   ار ـــــی نه   رــــاگ

 غلیظ  امتحان  از    امــــ باوه تو   رهی کجا 

 

را حق  طلوع   شموس  بود  مراد  بر   اگر 

ز  م  ه  ب آمده  موسی  اگر  خلق  رو چیل   ه 

ظهور  بود  نکرده  الهی  بوعد   وگر 

یهود  انتظار  رسیدی  مسیح   اگر 

تورات و وعدۀ  طبق  بر  نبودی   گر 

بگا احمد م  ه  ر  بود  خلق  و  نصاری   یل 

ز   نبود  او وگر  رسالت  خدا   نزد 

 خواهند   می    آنچه  بود      اگر     قائم    ظهور 

ممنوع  مردمان  اقبال  از  شدندی   چرا 

مسموع  شود  مؤمٌن  رجٌل   حکایت 

ب بخشوعه  چرا  قرنها  گرویدند   او 

ب شد  وی  کشتن  چیست  مشروع ه  ز   دینشان 

یهودش   غیر  و  خضوع چیهود  نموده   را 

شیوع یافت  دروغ  و  جنون  و  بسحر   چرا 

بقلب   مطبوعچرا  شد  هزار   هزاران 

متبوع      شد   نخست       کسری   و       بسیصد   چرا  

 طالع     نشد    خدا     کتاب     بطبق     گرو

 تابع  ان ـــجه  ک ــ ی  ان  ـج  دش ـــش  نثار   چرا
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وفاق بجز   رسم  و  راه  بنمود  که   خدای 

را  غفلت  آلودگان  که  خدای   بجز 

یکدارید  بار  فرمود  که  خدای   بجز 

عالم  دلربائی  در  که  خدای   بجز 

که خدای  جلوه  بجز  حُ   در  جمال گاه  و   سن 

الّدین بیوم  شده  مالک  که  خدای   بجز 

الست  ندای  از  که  تواند  که  خدای   بجز 

داد  که  ظهور  چنان  آن  کرد  که  خدای   بجز 

طرح  برداشت  که  خدای  نفاق     بجز  اسم   و 

اخالقق بان مهّذب  شد  فنا  و   طاع 

آفاق  همه  شد  بسته  بهم  کالم   وزین 

 جهان مشتاق    یک     دست      دل از    و            ربود جان 

ز کرد  عّشاق  بلند  ناله  گوشه   هر 

ب       بجز است  کرده  که  تالق خدای  یوم   عث 

میثاق  بلی  از  اقوام  همه  از   بگیرد 

مصداق       ملل      ۀدـــوع    و      ب  ــــکت    بجملۀ  
 

 که وصلش شده شراب رحیق  بجز خدای

 عدش شده عذاب حریق بجز خدای که بُ 

 

 اجلی     بود    ای  هنقط  اء  ــــبه    اِءــــب  حت  ت    به

ظاهر نشد  او  از  وقت  مقتضی  شرع   چو 

 افکند  یبرنم    رده  ــــــپ   دم  ـــــــق   ال  ــــــ جم   ر  ـــــاگ

ا   و  دنی  تّدلی  و   ستدنیتفّضل 

گفت    مثال  صادق  چنانکه  روزن  ز   شمس 

عّشاق دل  در  افکنده  محبّتی   چنان 

قُ   داعی  دعوت  مقام م  است   االجداث   نم 

بهاء بندگی  کوس  بها  عبد  کوفت   چو 

اولی  نقطۀ  شخص  از  رمزی  هست   که 

اعلی بجز   حضرت  نیست  بهاء   بشیر 

ااّل  بگلشن  نرسیدی  ال  ز   کسی 

استعلی  و  علی  تعالی  و   تقّدس 

اجلی حق  امر  اقاویل  جمله  ز   بود 

احلی  جانفزا  شهد  از  بود  زهرشان   که 

بلی  جواب  گو  است  الست  عهد   صالی 

مولی   جهان      همه   بر     وی     حقیقت     از        شد 
 

 باال     مــــعال   رشگ    دهــــش   تیره   ان  ــــجه

 و  واال   من ـــمهی   ابها  دس ـاق   فیض   ز
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ّ
طی را  خود  کالم  اّول  مطلب  ز   کنم 

جاریست  طرف  هر  ز  حیوان  چشمۀ  که   بیا 

قائمچ ز   محارب  نخواندی  قریه   ند 

حق      نخواندی دعوت  نمود  قائم  چو   آنکه 

موهوم  مطلب  بهر  گذری  حق  ز   چرا 

خویش نه   اراده  از  برگردد  تو  رّد  ز   حق 

هر بها  اهل  خداست   قیام  بهر  هست   چه 

از محبوب              و       ز ضرب  بتابد  رخ   شتم چسان 

دی موسم  گذشت  و  بهار  گشت  که   بیا 

من که  آن  از  کلش   بنوش     ئالماء 
ّ
 حی

خّط  ز  یک  و  تبریز  خّطه  ز  ری یکی   ه 

نی که  زنند  سر  جمله  علما   بپاسخش 

روز که  خیال  بیا بیک  کجا  کیی ی  و   د 

شریعت   شود  منفی  تو  اعتراض  ز   یونه 

پی اندر  دارد  چه  گو  خدا  بهر   قیام 

 یم      دــ بنوش    یـ کس  ر  ــه   حق    ساقی     دست     ز  
 

 جلی   بصوت  و ـــــشن ق ـ اطــــ ن ز  م ـــــــ خت برای 

 بهی بهاست   هر  و    ابهی بود  بها    این  که 
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 تضمین غزل حافظ در تهنیت عید اّول و دّوم محرّم 
 

 

فالح  صبح  نسیم  خالیق  بهر   وزید 

اشباح  بر  گرفت  وزیدن  روح   شمیم 

االصباح  فالق  بدیجور  چهره   گشود 

گردش    که  خیز  خواب  ز وقت   اقداح شد 

صباح  فجر  فراق  شام  پی  از   دمید 

ارواح بر  حیات  صور  نوبت   رسید 

نجاح   دمید   سعادت  و   فیض  صباح روز   و 

" راح  ساغر    بخواه   محّرم   هالل   ببین "

 " صالحامان است و سال صلح و و امن  هکه ما"

 

دل شکر  خّرم و    هزار  شد  مرده   جان  

آدم  خالصۀ  اعلی  طلعت  است   یکی 

دم  زد  دیگری  ز  بشارت  برای   یکی 

همدم  شو  حبور  و  بسرور  بیا   دال 

ب کرد  اعظم ه  طلوع  نیّر  دو   عالم 

مربّ  مبارک  جمال  عالم دگر   ی 

دو است  شده  آن  توأم   از  ورودشان   روز 

دم" ــــ کان     را          الــــ وص       انـــزم     دار          زــــــ"عزی

 تاح" ـــــاستف  روز  و  است در ـــــق   شب  "مقابل 

 

 نکند   کسی  ون رد  در  شعف  و  د جو   چگونه

نکند  کسی  کنون  گر  کند  نشاط   کجا 

نکند ه  ب کسی  زبون  را  دل  فانی   دهر 

نکند  کسی  چون  فردوس  جنّت   هوای 

نکند از    فسردگی  چسان کسی  برون   دل 

م   بنای  نکند چرا  کسی  سرنگون   حن 

ب عزیز  نکند ه  دل  کسی  رهنمون   غم 

نکند"     کسی  دون      دنیای        رــــس     رـــب     زاعـــ"ن

 فالح"  گوی     دیده  نور   ای    ببر  "بآشتی

 

ز   بود  که  درهم جهان  همه   آشفتگی 

قدم  نهاد  آن  در  وی  تربیت   برای 

علم  بصلح  زد  ایجاد  عالم   بقطب 

شو  متّحد  جهان  عنقریب   باهم   دکه 

ستم  و  ظلم  و  فساد  بدست  دهر   زمام 

ق   جمال  االعظم بهی  ذکره  جّل   دم 

غنم  و  گرگ  مشربی  هم  پایۀ   نهاد 

میترسم"      و    خویش     حال     از   غافلی   تو   "ولی

 کنی مفتاح" ُگم    چو"که کس درت نگشاید  
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ورود  عشق  ز  کن  شیراز  سوی  گهی   دال 

مولود  شه  مقدم  تهنیت   برای 

مقصود       غیب  از      شد     گر  جلوه    که  حضرت 

مشهود  و  شاهـد  نورنـد  مطلـــع  دو   همیــن 

کوچ  سجود   ۀبسوی  آر  مرغ   بازار  

ورود  نمای  طا  ارض  بسوی  دگر   گهی 

موعود  مبارک  روز  وعدۀ   رسیده 

بود"      خواهــد  بخیر        روزش    اده  کهـ"بیــار  ب

صباح"   چراغ ام  صبوحش  نهد ــــآنکه  ج  "هر 

 دست   بر  جان  گرفت  جانان  ره  در  آنکه  خوش

 الست   عهد  جواب   در  بلی  گفت  آنکه  خوش

هست  حیاتت  دم  تا  ی  م  ساغر   بنوش 

شست  از  تیر  نرفته  تا  دعا  دست   برآر 

 پیوست   رو بسوی او  و جان  خوش آنکه از دل 

 دوست نشست   خوش آنکه یکدم فارغ بیاد

نگری   بخود  تا  بست که  باید  کوچ   رخت 

"مست     من      از   آید    شایسته      "کدام طاعت

 فالق االصباح"  ز   ندانم  صبح    بانگ  "که

 

ساغر  کن  نوش  و  میثاق  بروضه   بیا 

سع گوی  ببر افکنده  و  گذار  قدم   دت 

دلبر  آن  کوی  عّشاق  بحالت   خوشا 

هدر  عمر  بیاوه  مسکین  ناطق  چو   مکن 

گستر  جو  بطرف  عشرت  مسند  و   بیا 

بگذر  هوس  از  و  بگذار  دنیا   هوای 

سر  از  را  پای  نشناسند  رهش  در   که 

آور"     بروز      شبی   حافظ     چو     صبح      "ببوی

 مصباح"   شعله   چو   عشقت  گل   بشکفد  "که 
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 مشهور به ذبیح  محّمد اسمعیل کاشانی متخلّص به عارف

 

 چند بیت از یک غزل 

کــن  ــه  گــلــــ تــرک  ــان  جــــ مــوســــــــــــــی   ای 

ز تــــــو  ــفــــــکــــــن  بــــ هــــــوی  ــیــــــن  ــلــــ ــعــــ ــا   نــــ  پــــ

بــنــگــر  خــود  در  شــــــــــــــجــر  تــو   هســــــــــــــتــی 

 این طور بقاســــــــــــت راهش بفناســــــــــــت 

ــا   ّب رآن   بــــــهــــ شــــــــــــــــــمــــــس  ایــــــن   عــــــال 

ــا  ســــــــــــــمــــ و  ارض  در  ــا  بــهــــ ــه  وجــــ  بــیــن 

ــق حق در طعنی و د    ای  ( 3)قعــــاشــــــــــ

یـ   را  خـود  ــا  ــذار عصــــــــــــــــ ــهبـگــــ  کـن   (1)لــــ

کـــــن  ــه  مشـــــــــــــــــعـــــلــــ خـــــود  نـــــوا   بـــــیـــــنـــــوش 

کــــــن  ــه  حــــــوصــــــــــــــــــلــــ رو  ثــــــمــــــر  ــاب   دریــــ

ــ   هـ رو  ــاســــــــــــــــــت  ــهــــ بـ ــهرو  انـــوار   کـــن   (2)لــــ

کـــــــن  یـــــــکـــــــدلـــــــه  دل  بـــــــفـــــــدا   جـــــــانـــــــرا 

کـــــن  ــه  ســـــــــــــــــلســـــــــــــــــلــــ رو  ــا  بـــــهــــ مـــــوی   از 

ــیـــــــچ      در کـــــــن      پـــــ ــلـــــــه  ــهـــــ ــلـــــ هـــــ رو   ورق 
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 محّمد باقر رشتی متخلّص به بّصار 

 

 قصیده در عید مبعوث حضرت اعلی و مولود حضرت عبدالبهاء

 

 شد    زیبا چه    شد   یــــ اعل  رّب  ور ـــظه د ــ یـع  ب ــش

 شد    زیبا  چه  شد  ابهی     پاک غصن    مولود ب ــش          

 ورانی ــــن  ت ـــگش یکسر  مبعوث  آن   ورـــن  از  ر ـــسپه

 شد   زیبا   چه شد  احیا   مولود   این  یمن  از   ان ـــجه          

 گیتی  نه چشمی دید و نه گوشی شنید این طرفه از 

 ه در یکشب دو خورشید آشکارا شد چه زیبا شد ـــک          

 ی ـــــاول  ۀـــطـنق ه ـــوج   شمس  ب ــش  اول  در  یکی 

 شد  زیبا   چه د ـ ش پیدا   ن ــ غص  جمال   مهر  حر ـــس          

 ریــکب   محشر  شد  امکان عیان     در   مبعوث  آن از 

 شد   زیبا چه   د ـ ش ا  ـــغوغ   ز  پر    گیتی مولود   ن ــازی           

 پیکر    در   یافت   بدعی   روح دوران    مبعوث  از آن

 شد   زیبا   چه   دــش آال  رق  ـــغ   مـ عال   ودــــ مول ن ــازی           

 حق    ورــــظه  شد  ن  ــ نخستی ادی ــــجم ج ـــ پن  ب ــش

 شد     زیبا    چه  د  ـش  ا  ـــثری  بر    بشری    بانگ      راــغب  ز              

 ل ــ اسف ان ــــعالی  ظهورش    ورــص  نفخۀ   از   شدند

 شد    زیبا  چه   دـ ش ی  ـــاعل   لــفـــاس او  دیگر    نفخ ز            

 ن ـــ بی   یــــاله ارات ـــبش  سر ـــیک ان ـــآسم تا   نــزمی

 شد  زیبا   چه  د ـش   االــب رده ــــپ بّشر ـم روی  از  و ـــچ           

 زد    تجلّی  انوارش   حجاب غیب   خلف   از چو 

 شد    زیبا  چه   د ـش  ا ـــسین ور  ـــ ط   سرـــیک  ستّه  جهات            



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای  اشعار از  ای مجموعه  یاعل  حضرت            204 محّمد باقر رشتی متخلّص به بّصار

 

 همان قائم که موعود از خدا بوده است شد ظاهر 

 شد    زیبا  چه   شد برپا   گفتند  می  که   محشر ان  ـ هم          

 زدان ــــی  ر ـــمظه د ـــش  یکی   سرزد   ق ــــاف از   رــــنی دو 

 شد    زیبا  چه  شد   یـــمول  جمله   بر   بها   دــــــی عبـ یک          

 ا ــ ّور گشت چون بیضـــها من محفل جاناز آن یک 

 ی شد چه زیبا شد ـها مصف ن دلــــ ک گلشـاین ی از           

 صحرا   و   گلشن و    رــبح و  ّر ـــب  ن ـمزی آن  نور  ز 

 شد   زیبا   چه شد    اــــبرن   رــپی ان ـــجه   این  فیض ز            

 زد   کوثر و   تسنیم  بر  طعنه  لعل نوشین  یکی از 

 زیبا شد  چه    قامت رشک طوبی شد رو ــس از    یکی          

 ی ـ اکــــ خ   ۀــــعرص   ر ـب    اــت   راهلل ـــــس   اد ــــ بنه   دم ــــق

 شد    زیبا   چه   شد   حاــ مسی روح  از   رـــپ  الم ــــ ع همه           

 امکان    گشت در  هویدا  تا    اعظم  جمال غصن

 شد   زیبا  چه   ی شد ــــعقب  و ا ــــــدنی  تـــ زین  وجودش          

 را   یـــــابه  رـــــام  یـــــ اله ّر ـــــس ون ــــچ  ت ـــــ یاف  د ـتول

 ا شد چه زیبا شد ــ ود افشــون بــــسّری که مکن  آن  ر ـــه        

 فر  یزدان غصن   ت ــــنع   به  داور  هر ــمظ مدح  ه ب

 شد  زیبا   چه   شد  ا ـــگوی   وقــــش  از  روان   ع  ـــــطب را ـــم          

 پرور   جان م ـــــ نظ ن ـ ای در   ار ـــبص  ۀـــخام   از  ندــبل

 شد   زیبا   چه   شد  چرخ مینا   این ن از ـ صدای احس          
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 مالّ محّمد باقر متخلّص به صحبت الری 

 

 اشعاری در بشارت به ظهور حضرت رّب اعلی 

حــ ــاالر  ســــــــــــــــ ــاروان  کــــ ای  ــا  ــبــــ صــــــــــــ  ای 
ّ
 ی

مــــــــن ــرار  اســــــــــــــــــ ــرم  ــحــــــ مــــــ ای  ــا  ــبــــــ ــرحــــــ  مــــــ

بـــــــــــال   اهلل  کـــــــــــن هـــــــــــمـــــــــــّ اهلل  بـــــــــــاز   ت 

ــا  کــــــجــــ ــا  ــنــــــجــــ زیــــ ــیــــــروی  مــــ دانــــــی  ــیــــــچ   هــــ

خــــــــــامُ  دیــــــــــار  رازاز  بــــــــــزم  تــــــــــا  ــان   شـــــــــــــــــــ

ز ــاز  عشـــــــــــــق یــــ ســـــــــــــود  ــا  تــــ ــاشـــــــــــــقـی  عــــ  ان 

آن  ــدار  دلــــــــــ ــر  بــــــــــ ــا  تــــــــــ دل  ــر  بــــــــــ  از 

ــیدآ ــتانگســــــــــــوی صــــــــــ  کین   ین شــــــــــــکارســــــــــ

ــبتهــاســــــــــــــت این   نی چــه میگویم چــه نســــــــــ

ــا ــجــــ کـــ ــّ   او  ــکـــ شـــــــــــــــ ــا و  ــجــــ کـــ ــریـــــن  ــیـــ شـــــــــــــــ  ر 

ــپــــر  رهســــــــــــــ ــتــــم  گشــــــــــــــ ــد  ــنــــ هــــرچــ ــل  ــثــــ مــ  در 

بـــــی تـــــمـــــثـــــیـــــالت  ــه  زدم   بســـــــــــــــــکــــ  مـــــعـــــنـــــی 

از  " بــرون  مــنای  ــل  قــیــــ و  ــال  قــــ و   "وهــم 

ــیــــم" ــلــ کــ ــتــــن  رفــ ــایــــــدت  ــور  بــــ ــطــ بــ ــا   " آســــــــــــــــ

ــینــــــ" ســــــــــ انــــــدر  ــایــــــد  ــوی  ۀبــــ شــــــــــ ــینــــــا   " ســــــــــ

تــــــــجــــــــلــــــــّ " از  بســــــــــــــــــــوزی  اوپــــــــا   "یــــــــهــــــــای 

ــده ــیــــ ــنـــ نشـــــــــــــــ ار  ــو  ــنـــ ــنـــــوی بشـــــــــــــــ ــثـــ مـــ از   ای 

 جســـــــــــم خاک از عشـــــــــــق بر افالک شـــــــــــد 

عــــیســــــــــــــــوی ای  ــا  صــــــــــــــــبــــ هــــمــــّ  ای   تــــی دم 

نــــــــالــــــــه بــــــــر  کــــــــن  مــــــــن  رحــــــــم  زار   هــــــــای 

ــی  حـــــــ بــــــــــازار  رونــــــــــق  مــــــــــتــــــــــاعــــــــــت   ای 

ــر ــیـــــ ــبـــــ عـــــ مـــــــن  وی  ــار  یـــــ زلـــــــف  ــان   افشـــــــــــــــــ

ــر   ــراز    بـــــ ــرواز    ای  هســـــــــــــــــــدر  فـــــ  کـــــــن     پـــــ

ــا  کـــــجــــ ــا  تــــ مـــــیـــــفـــــرســـــــــــــــــتـــــم  ــایــــــت  کـــــجــــ  از 

نــــــــاز  جــــــــوالن  تــــــــا  عــــــــجــــــــز  ســــــــــــــــــــرای   وز 

ــود عشــــــــــــــــــق  ــبــــ ــهــــ بــــ ــا  تــــ عشــــــــــــــــــق  ــراز  فــــ  وز 

بــــــــــر   تــــــــــا  جــــــــــان  بــــــــــر  آن   از   جــــــــــانــــــــــان 

ــد خـلــــ چـیـن   ســـــــــــــوی  ــان  ــتــــ ــارســـــــــــ نـگــــ  آئـیـن 

ایـن  ــاســــــــــــــــــت  بـیـجــــ ــبــــــت  نســـــــــــ هلل  ــاش   حــــ

ــا  کــجــــ ــریــن  نســــــــــــ و  ــل  ــنــبــــ ســــــــــــ و  ــا  کــجــــ  او 

ــر  دورتـــــــ ــی  ــانـــــــ ــعـــــــ مـــــــ راه  از  ــم  ــتـــــــ  گشـــــــــــــــــــ

ــاد   یــــ ــوی  ــنــــ ــثــــ مــــ از  ــون  فســــــــــــــــ ــن  ــدم ایــــ  آمــــ

مــــن" ــل  تــــمــــثــــیــــ و  مــــن  فــــرق  بــــر  ــاک   "خــــ

ــب و راهی دور دور" ــعـ  " منزلی بس صــــــــــ

بـــــــــ  " روی  رپـــــــــابـــــــــرهـــــــــنـــــــــه  مـــــــــیـــــــــنـــــــــا   "دم 

بـــر  " نـــهـــی  رخ  ســـــــــــــــالمــــــت  ــا  ــایبــــ  "او  پــــ

ــولـــــــوی  مـــــ ــنـــــــوی  ــعـــــ مـــــ از  ــدیـــــــث  حـــــ  ایـــــــن 

ــد  شــــــــــــــــ ــاالک  چــــ و  ــد  آمــــ رقـــص  در   کـــوه 

ــرّ  خـــ ــو  تـــ از  ــح  ــبـــ صـــــــــــــــ دم  ــّ ای  ــمـــ هـــ  تـــــی م 

مـــــــــن ــبـــــــــار  آتشـــــــــــــــــــ آه  شـــــــــــــــــــــب  دل   در 
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ــیل اشــــــــگم بین که از حّد درگذشــــــــت   ســــــ

ــیـــــر  گـــ ــاز  ــبــــ انـــ بـــــخـــــود  ــنـــــی  ــیـــ بـــ را  ــه  کــــ  هـــــر 

شــــــــــــیراز آنکـــــه خـــــاکش عیش چـــــه   بیز  وه 

را راز  آن  رشـــــــــــــــــــــتـــــــــۀ  ســـــــــــــــــــــر   بـــــــــازجـــــــــو 

ــا  ــارهــــ خــــ ــه  شــــــــــــــــــکســــــــــــــــــتــــ ــا  بــــــرپــــ زن  ــام   گــــ

هــــــــمــــــــی  زاری  و  نــــــــالــــــــه  و  فــــــــغــــــــان   بــــــــا 

 ازی کجـــــاســــــــــــــــت کـــــای عزیزان کوی طنـــــّ 

آن   شـــــــــــــــــد در  نـــــازل  آنکـــــه  چـــــه منزل   وه 

آمـــــــیـــــــخـــــــتـــــــه بـــــــخـــــــون  او  خـــــــاک   آنـــــــکـــــــه 

 آنکــــه جــــانهــــای عزیزان خــــاک اوســــــــــــــــت 

ــد  زنــــ ایـــــمـــــن  وادی  از  رشــــــــــــــــــگ  ــه   آنـــــکــــ

تــــــــرا  آیــــــــد  بــــــــراه  خضــــــــــــــــــــری   عــــــــاقــــــــبــــــــت 

تـــــــرا   گـــــــردد  عـــــــیـــــــان  درش چـــــــون  و   بـــــــام 

درود  را  ــانـــــــش  ــتـــــ آســـــــــــــــــ ــانـــــــی  ــرســـــــــــــــــ ــیـــــ  مـــــ

ســــــــــــــالم  ســــــــــــــلــمــی  مــنــزل  ــارک  مــبــــ ــای   کــــ

ــام  مـقــــ و  رکـن  و  ــه  کـعـبــــ رشــــــــــــــــــگ  ـتو   ای 

ــ طــوافــــ عــیــن   تای  فــرض  و  فــرض   عــیــن 

او اخـــــــــــالص  در  از  درآئـــــــــــی   چـــــــــــون 

ــورش  در    میکنی      ســــــــــــــائی جبهــه    حضــــــــــ

ــه ــروانـــــ پـــــ ــری  پـــــ ــه  ســـــــــــــــــــرش   گـــــ ــرد  گـــــ  وش 

ــه ــولــــــ ولــــــ و  ــور  شــــــــــــــــــ ــاز  آغــــــ ــنــــــــی  کــــــ ــه   گــــــ

خـــــــروش  و  ــوغـــــــا  غــــ و  ــجـــــــز  عــــ آن  پـــــــی   از 

خــ ــد  خــواهــــ تــو  راکــز  آورد  راه   واســــــــــــــــــت 

 ام   زنـــــــده  و    دور      یـــــــار    از    ام  مـــــــانـــــــده

ــرگــــــذشــــــــــــــــــت  ســــــــــ از  آب  کــــــه  آور  براه   رو 

ــیــــــر  گــــ ــیــــــراز  شــــــــــــــــ ره  و  ــیــــــر  بــــــرگــــ ــه   تــــــوشــــــــــــــــ

ــیــــش عــ ــزد  ــیــ بــ ــیــــش  عــ ــزد  ــیــ خــ ــیــــش   ریــــز  عــ

را ــیـــــــــــراز  شـــــــــــــــــــــ ــیـــــــــــرازۀ  شـــــــــــــــــــــ ــنـــــــــــۀ   رخـــــــــ

بـــــــــازارهـــــــــا   کـــــــــوچـــــــــه و  پـــــــــوئـــــــــی  را   هـــــــــا 

هــــــــمــــــــی  بــــــــازاری  یــــــــاران  از   پــــــــرســــــــــــــــــــی 

ــاســــــــــــــــــت  کـجــــ ــیـرازی  شـــــــــــ تـرک  آن   مـنـزل 

آســـــــــــــــــــــمـــــــــان  خـــــــــدای  حســـــــــــــــــــــن   آیـــــــــت 

ریـــــــخـــــــتـــــــه هـــــــر   دل  ســـــــــــــــــــر  بـــــــر  دل   قـــــــدم 

 آنکه مژگانها خس و خاشـــــــــــاک اوســـــــــــت 

زنـــــــــد  روزن  از  ســـــــــــــــــــــر  طـــــــــورش   آتـــــــــش 

تـــــــــــرا  بـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــایـــــــــــد  یـــــــــــار  کـــــــــــوی   راه 

 مـــــــنـــــــظـــــــرش   عـــــــالـــــــی  ایـــــــوان    و      غـــــــرفـــــــه

ســــــــــــــــرود  ایــــن  را  ســــــــــــــــرا  آن   مــــیســــــــــــــــرائــــی 

ســـــــــــــالم  ــدی  ــعــــ ســـــــــــ مـکـمـن  آئـیـن  نـو   وی 

ــیــــــت بـــ ــرت  ــیـــ غـــ ــمــــــت  ــریـــ حـــ ــرام  وی  ــحـــ  الـــ

مـــــ   الـــــبـــــیــــــت  ــذا  هــــ ا  ایـــــن  ذا  ا  ن   یـــــن؟ یـــــن 

ــاس انـــفــــ ــاص  خــــ ــاه  خـــلـــوتـــگــــ  او  ســـــــــــــــوی 

ــنــــــی  ــکــــ ــیــــ مــــ ــائــــــی  ــیــــ ــوطــــ طــــ را  ــردمــــــک   مــــ

 گــــه چو خــــاشــــــــــــــــاکی بخــــاک افتی برش 

ــه ــلـــــ ــغـــــ ــلـــــ غـــــ ــاهـــــــش  ــارگـــــ بـــــ در  ــنـــــــی  ــکـــــ  افـــــ

 پای تا ســـــــــــر گوش شـــــــــــو بنشـــــــــــین خموش 

را ــرد  فــــــ ــن  ایــــــ ــوان  خــــــ آورد  راه  ــر  ــهــــــ  بــــــ

ــده زنــــ ــا  تــــ ــه  ــنــــ گــــ ــن  ــده زیــــ ــنــــ ــرمــــ شــــــــــــــــ  ام  ام 
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ــد  کـنــــ ــا  هـرجــــ از  ـپرســــــــــــش  آنــــــت  از  ــد   ـبعــــ

 پرداز مجلس اوســـــــــت اوســـــــــت  گر ســـــــــخن

بــــاش  ــه گویــــد پیش حرفش خــــاک   هرچــ

کـــــــن  تـــــــیـــــــز  را  زبـــــــان  تـــــــیـــــــغ  گـــــــهـــــــی   گـــــــه 

ــتـــــی  پـــــرداخـــ دادنـــــش  ــاســـــــــــــــــخ  پــــ ز   چـــــون 

ــنـــــــش  ــیـــــــرامـــــ پـــــ از  آئـــــــی  انـــــــدک   انـــــــدک 

ــان تو   دامنش چون گشـــــــــت دســـــــــت افشـــــــ

ــرتـــــــا  واحســـــــــــــــــ آتشـــــــــــــــــــم  ــر  ســـــــــــــــــ ــا  تـــــ ــای   پـــــ

ــان  ــمــــ گـ ــران  هـــجـ از  ــردم  ــبـ ــیـ مـ ــود  بـــخـ  کـــی 

درد   و  کـــــــــجـــــــــا  ــا مـــــــــن  ــجــــــ کــــــ از   دوری 

نــــــامی هســــــــــــــــــت  نــــــامش  نــــــام  آنکــــــه  ز   تر 

نـــــیســــــــــــــــــت  رمـــــز  جـــــز  مـــــرا  گـــــفـــــتـــــن  ــارۀ   چــــ

ــداســــــــــــــــــت  مـــــبـــــتــــ ــدای  مـــــبـــــتــــ ــدایـــــش   مـــــبـــــتــــ

ــبــــا ا    طنــــاب حرف آرد صــــــــــــــــداع ای صــــــــــ

وداع   عــــــــــزم  کــــــــــنــــــــــی   دلــــــــــبــــــــــرم   چــــــــــون 

دو نخواهم تحفــــــه  می یــــــک  جز   تــــــار   ای 

ــُ  گــــ از  ــی  ــمـ ــیـ ــمـ شـــــــــــــ ــا  ــان   ل  یــــ ــتــــ ــوســـــــــــــ بـ  آن 

 بس اسـت  خن"صـحبت"سـ   طول    کیه ب    تا

ــد   کــنــــ پــرســــــــــــــش  را  ــه  کــــ کــنــــــد هــر  ــا   بــرجــــ

ــنج و بـذلـه خرده بین و نکتـه  گوســـــــــــــت  ســــــــــ

 لیــــک وقــــت پــــاســــــــــــخش چــــاالک بــــاش 

کــــن  پــــرهــــیــــز  ســــــــــــــــطــــوتــــش  از  گــــهــــی  ــه   گــــ

ــتــــی  ــاخـ ســــــــــــــــ جــــوابــــش  ــد  ــایــــ فــــرمــــ ــه   هــــرچــــ

دامــــــــــنــــــــــش انــــــــــدر  آویــــــــــزی  نــــــــــرم   نــــــــــرم 

تــــــو  ــان  دامــــ و  مــــــن  دســــــــــــــــــت   وانــــــگــــــهــــــی 

ــ واصـــــــــــــــحـ ــتـــم  ــســـــــــــــــوخـ ــا بـ ــتــــ ــبـ واصـــــــــــــــحـ ــا   تــــ

االمـــــــــــان  هـــــــــــجـــــــــــران  درد  از   االمـــــــــــان 

ــا  کــــجــــ از  صــــــــــــــــبــــوری  ایــــن  و  ــا  کــــجــــ  مــــن 

او   نــــــــام  نــــــــگــــــــویــــــــم  عــــــــام مــــــــن  بــــــــزم   در 

ــیســــــــــــــــــت  نــ ــز  ــمــ غــ آرم  ــز  رمــ ــامــــش  ــنــــ بــ ــر   گــ

ــاســــــــــــــــــت مــنــتــهــــ ــای  مــنــتــهــــ ــایــش   ( 1) مــنــتــهــــ

وداع  دامــــــــــان  بــــــــــربــــــــــنــــــــــد  مــــــــــیــــــــــان   بــــــــــر 

بـــــــرم   تـــــــحـــــــفـــــــه آری  حضـــــــــــــــــــرتـــــــش  از   ای 

ــرّ  طــــــــــــ ــرۀ  طــــــــــــ ــرا  ــطــــــــــــ مــــــــــــ ــار از  یــــــــــــ  ار 

آســــــــــــــــــــتــــــــان  آن  تــــــــربــــــــت  از  کــــــــفــــــــی   یــــــــا 

بس است   "صحبت"    همه   این    را او     بزم

 

منظور از مبتدا حضرت علی علیه الّسالم است که مبتدای امامان است و منتهی مقصود حضرت    -(1)

 رسول اکرم است که خاتم االنبیاء است.  
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 ظهور حضرت اعلی 

ــد وقــــت آن  شــــــــــــــ ــد و  ــتین آمــ ــال ســــــــــ  ســــــــــــــ

ــوی تو پویــاســــــــــــــت قــّدو ــین   سســــــــــ  و حســــــــــ

بـــــــی طـــــــرف   طـــــــالـــــــبـــــــان  هـــــــر  از   شـــــــــــــــــــمـــــــار 

کـــــــن  اظـــــــهـــــــار  هـــــــمـــــــه  بـــــــر  را  خـــــــود   امـــــــر 

ــدا  نــــ ایــن  ــد  بشــــــــــــــنــیــــ چــو  اعــلــی   طــلــعــــــت 

ســـــــــــــــــّب  انـــــدر رهـــــت بر  ــیم  لعن  راضــــــــــ  و 

ــدا  جـــــ مـــــــن  از  ــاد  ــبـــــ مـــــ ــایـــــــت  ــهـــــ ابـــــ  ظـــــــل 

ــرد  کـ ــار  ــتــــ اســـــــــــــ ــه  ــمــــ هـ خـــرق  آن  از  ــد  ــعــــ  بـ

ــا  هــــ ــیــــــب  غــــ ــرای  بــــ ــم  ــابــــ بــــ ــن  مــــ ــفــــــت   گــــ

حـــــــجـــــــتـــــــم  بـــــــیـــــــانـــــــم  و  آیـــــــات   هســـــــــــــــــــت 

ز   قرآن  یـــــک  ــدار  مقـــ شـــــــــــــــــب  دو   من  در 

ایـــــــن از  مســـــــــــــــــــتـــــــمـــــــر   عـــــــاجـــــــزنـــــــد   بـــــــیـــــــان 

ــدد  مــــ مــیــگــیــرد  ــهــر  شــــــــــــ از  ــاب  بــــ ــه   زانــکــــ

ــدیـــد  ــد شـــــــــــــ ــاشـــــــــــــ ــهر عظم بـ  رکن این شــــــــــ

وادیـــم  و  ــاب  بــــ ــو  چـ ــالـــم  عــــ ایـــن  در   مـــن 

مــــیشــــــــــــــــود  ــاهــــر  ظــــ شــــــــــــــــهــــر  آن  مــــن  ــد   بــــعــــ

مــــــــــــن آثــــــــــــار  و  مــــــــــــن  آیــــــــــــات   کــــــــــــل 

شـــــــــــــــهـــر   ز  ــابـــی  بــــ از  ــد  ــیــــ ــائـ نــــ ــتـــجــــــب   مـــحـ

اســــــــــــــــــت  بــی الیــثــمــر  مــن  حــــــب   قــبــولــش 

ــان  ــیــــ بــ ایــــن  بــــرای  ــامــــی  انــــجــــ  نــــیســــــــــــــــــت 

مـــــــنـــــــّ  نـــــــهـــــــی  طـــــــالـــــــبـــــــان کـــــــه  بـــــــجـــــــان   ت 

ــتــــــت ــاعـ ــیـــن را    طــــ عـ فـــرض  دو  هـــر   کـــرده 

ــرف  قبلــــۀ شــــــــــ ــوی تو پویــــاســــــــــــــــت ای   ســــــــــ

مـــــــــمـــــــــیـــــــــّ  ــن هـــــــــان  کــــــ نـــــــــار  از  را  نـــــــــور   ز 

ــدا  فــــ لــــــک  ی  ــّ ــلـ کـ ــوب  ــبـ ــحـ مـ ــا  یــــ ــفــــــت   گـ

طـعــن  و  ــل  قـتــــ بـر  ــایـقــم  شــــــــــــــــ بـس  تـو   بـهــر 

ــدا  فــــ ره  در  مـــنــــــت  چـــون  ــدهـــزاران   صــــــــــــــــ

کـــــــرد  اظـــــــهـــــــار  طـــــــالـــــــبـــــــان  بـــــــر  حـــــــق   امـــــــر 

ــا  بــهــــ ــهــر  شــــــــــــ بــر  نــیســــــــــــــــــت  ره  مــن  ز   جــز 

ــرتــــــــم  فــــــــطــــــ ــهــــــــر  نــــــ ز  جــــــــاری  بــــــــود   کــــــــه 

ــخــــن  ســــــــــــــ و  ــر  ــکــ ــالفــ بــ ــر  ــاهــ ظــــ ــود  ــیشــــــــــــــ  مــ

بشــــــــــــــــــــر   ل  کــــــــ انــــــــواع  جــــــــمــــــــلــــــــه   عــــــــالــــــــم 

مـــــــدد  مـــــــیـــــــگـــــــیـــــــرد  بـــــــحـــــــر  از  مـــــــن   نـــــــهـــــــر 

پـــــــدیـــــــد  نـــــــایـــــــد  قـــــــدم  بـــــــحـــــــر  ایـــــــن   قـــــــعـــــــر 

ــادیــم  هــــ را  ــل  کــــ بــحــر  و  ــهــر  شــــــــــــ  ســــــــــــــوی 

ــود  ــیشــــــــــــــــ مــــ ــر  ــاهــــ ظــــ ــر  ــحــــ بــــ آن  ــعــــــت  ــلــــ  طــــ

بــی ــد  ــاشــــــــــــــــ بــــ ــدوم  مــعــــ او   ســــــــــــــخــن   پــیــش 

بـــــــنـــــــهـــــــر بـــــــحـــــــری  از  نـــــــائـــــــیـــــــد   مـــــــقـــــــتـــــــنـــــــع 

اســــــــــــــــــت  یـظـهـر  مـن  بـر  مـعـروف  ــان  بـیــــ  در 

ــان  عــیــــ خــود  ــه  وجــــ کــرد  اعــلــی  ــه   چــونــکــــ
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ــد  ــدنــــ شــــــــــــــــ ــل  مـقـبــــ ــدا  اـبتــــ ـنفـس  ــده   هــیجــــ

ــیــــــــن  حســــــــــــــــــ ــان  ایشــــــــــــــــــ آمــــــــن  ن  ــ  مــــــ  اول 

قـــــــدر  لـــــــوح  در  دیـــــــد  اعـــــــلـــــــی   چـــــــونـــــــکـــــــه 

بـــــــر   زدنـــــــد دســـــــــــــــــــت  اعـــــــالیـــــــش   دامـــــــان 

ــیــــــــن  ــالــــــــمــــــ عــــــ ــر  ــخــــــ فــــــ قــــــــدوس   آخــــــــرش 

ــر  بــ و  ــر  ــحــ بــ در  ــود  شــــــــــــــ ــر  پــ ــی  ــائــ ــهــــ بــ ــه   کــــ

 حج رفتن حضرت اعلی 

ــد  شـــــــــــــــــ بــــــــحــــــــر  و  بــــــــّر  ــیــــــــار  ســـــــــــــــــ  الجــــــــرم 

را ــر  ــحــــــ بــــــ و  ــّر  بــــــ رنــــــــج  ــد  ــنــــــ ــیــــــ ــبــــــ بــــــ ــا   تــــــ

ــام  ــقــــ مـــ و  ــیــــــت  بـــ و  ــه  ــبــــ ــعـــ کـــ ــد  ــایــــ بــــ ــه   ورنــــ

ــدّ  قــــ ســـــــــــــــــفـــــر حضـــــــــــــــــرت  ــدر  انــــ ــیـــــز  نـــ  وس 

ــن   ــا ایــــ ــهــــ بــــ ارواح  از  ــد  ــنــــ روحــــ یــــــک   دو 

ــان این دو یـــک ج    و فرق نیســـــــــــــــت در میـ

ــال  ــفصــــــــــــــــ انــــ ــود  ــبــــ نــــ دو  ــن  ایــــ ــان  ــیــــ مــــ  در 

رســــــــــــــــــل  ــان  ــطــــ ــلـ ســـــــــــــ ــود  بـ ــال  اعـ ــه  کــــ ــز   جـ

ــتــــــــب  کــــــ دارای  ــود  بــــــ ــال  اعــــــ ــه  کــــــ ــز   جــــــ

ظـــــهـــــور  ــان  ســـــــــــــــــلـــــطــــ بـــــود  اعـــــال  ــه  کــــ  جـــــز 

ــدام  مــــ مــــیــــگــــفــــتــــی  قــــــدس  ــه  وجــــ  لــــیــــــک 

قـــــــــدم  شـــــــــــــــــــــاه  آن  امـــــــــر  نـــــــــبـــــــــودی   گـــــــــر 

راســــــــــــــــــت  و  بـــود  واقـــع  فـــرمـــود  را  ــه   آنـــچــــ

ــی ــهــــ ابــــ ــار  نــــ از  ــن  دوتــــ ــر  ــل   هــــ ــعــــ ــتــــ  مشــــــــــــــــ

ســــــــــــــفــر  ســــــــــــــوی  از  ــد  بــرگشــــــــــــــتــنــــ ــه   چــونــکــــ

ــیــــــــم  ــوئــــــ تــــــ راه  ــانــــــــی  ــربــــــ قــــــ تــــــــن  دو  ــا   مــــــ

ــخرام   دلو احســـــــــــــانی فرســـــــــــــت ای خوشــــــــــ

تــــن  دو  آن  ــد  بــــودنــــ ــد  عــــهــــ هــــم   الــــغــــرض 

زاد   قــــــــدوس  حضــــــــــــــــــــرت  اول  ــیــــــــک   لــــــ

ــد  شــــــــــــــــ دهــر  مــلــیــــــک  آن  ــه  مــکــــ  ســــــــــــــوی 

ــهـــدســـــــــــــــان نوشـــــــــــــــد بـــ  راهش زهر راه  شــــــــــ

الکـــــــــالم  ــائـــــــــف  طـــــــ ــد  ــنـــــــ آیـــــــ او  ــول   حـــــــ

بــــــــرّ  و  بــــــــحــــــــر  انــــــــدر  وی  هــــــــمــــــــراه   بــــــــود 

از ــد  نــفــحــنــــ یــــــک  دو  ــا   ایــن  بــهــــ ــاح   انــفــــ

ــرق نیســـــــــــت   زانکه در این نار غرب و شـــــــــ

دو جعــــــ اطراف جمــــــال دچون  انــــــدر   نــــــد 

ــّ  ــتــــــ فــــــ قــــــــدوس  ــعــــــــت  ــلــــــ ــبــــــــل طــــــ ســــــــــــــــــ  اح 

حــــــــجــــــــب  کــــــــل  خــــــــارق  اقــــــــدس   وجــــــــه 

ــال طهور  ــلســـــــــــــــ ســــــــــ بود  ــدســــــــــــش  قـــ ــه   وجـــ

را غالم أهســـــــــــــــــت   او  شـــــــــــــــــاه و من   عال 

عـــــــدم  انـــــــدر  کـــــــنـــــــون  تـــــــا  مـــــــن   بـــــــودمـــــــی 

 اســـــــــــــــت مـــلیـــک ادراکش نـــه انـــدر خورد  

ــل  ــتـقــــ مســـــــــــ خـود  هســـــــــــــتـی  در  تـن  دو   هـر 

دو   ــر  رّب هــــ ــا  یــــ ــد  ــنــــ ــتــــ ــفــــ گــــ ــدر   تــــــن  ــقــــ  الــــ

تــوئــیــم  یــوســــــــــــــف ــاه  چــــ ــاکــن  ســــــــــــــــ ــا   آســــــــــــــــ

ــ هــــ لــــکــــم  ُبشــــــــــــــــری  بــــگــــو  غــــالم ذپــــس   ا 

عــــــــلــــــــن  و  ســــــــــــــــــــّر  در  روح  بــــــــذل   بــــــــهــــــــر 

ــاد  ــتــــــ فــــــ ــا  دریــــــ ــن  دریــــــ و  ــال  ــبــــــ اقــــــ ــرد   کــــــ
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 ابتالی حضرت قّدوس 

 

داد  ــاد  عــــ قــــوم  دســــــــــــــــــت  بــــر  را   خــــویــــش 

بـــــی ــه  ــنــــ ــرهـــ بـــ ــا  پــــ ــه  ــنــــ ــرهـــ بـــ ــر  ــاس  ســـــــــــــــ ــبــــ  لـــ

ــتر عریان شــــــــمس و بود شــــــــمس  اســـــــت  خوشـــــ

ــورد  خــــ ــد  ــیــــ قــــ ــام  جــــ ز  اول  او  ــه  ــکــــ ــونــــ  چــــ

ــاد  عـنــــ از  ــد  ــدنــــ ــیــــ کشـــــــــــ بــــــازارش   ســـــــــــــوی 

کــــــف   ــ  آندر  ــنــــ ــاشــــــــــــــــ نــــ ــق  حــــ ــۀ  ــرقــــ  اس فــــ

 ابر اســـــــــــــت رویش انور اســـــــــــــت  هرچــه بی

 او هم اول کوی وصــــــــــــــــل دوســــــــــــــــت برد 

 شرفیابی قدوس بلقای محبوب الهی

 

ــقـــــــا  بـــــ نـــــــور  آن  آمـــــــد  ــهـــــــران  طـــــ  ســـــــــــــــــــوی 

ــد  شــــــــــــــــ ــأمـور  مــــ ــا  خــــ ارض  بســـــــــــــوی   پـس 

ــا   ــرده  بــــــــدرد    تــــــ  را    وهــــــــم    هــــــــای  پــــــ

ــاب آن  ز آفــتــــ چــون  حــق  ذکــر  هــم   طــرف 

لقــــــا شــــــــــــمس  بر  گشــــــــــــــــــت  ــّرف  مشــــــــــ  تــــــا 

ــد  ــه را منظور شـــــــــــــ  شــــــــــــمس وجهش جملـ

ــهم را ســــــــــ ــیف و  بر خویش ســــــــــ  هم خرد 

بـــــــید ــد  آمـــــ ــراز  ــیـــــ شـــــــــــــــــ ــجـــــــاب   اخـــــــل   حـــــ

 اعلی ابتالی حضرت 

 

ــتگیر  ــد بــدســــــــــــــت اهــل عــدوان دســــــــــ  شــــــــــــ

ــحـــــن  مـــ ــز  کـــ ــبـــــودی  نـــ ــم  ــالـــ عــــ در  ــفــــــت   گـــ

بـــــــــال  بـــــــــهـــــــــر  جـــــــــهـــــــــان  ایـــــــــن  در   آمـــــــــدم 

ــین محبوس بود   چنــــدی انــــدر ارض شــــــــــ

ــوی ارض صـــــــــــــــــاد  بســــــــــ آمـــــد  آن  از   بعـــــد 

ــیــــــب  ــهــ مــ ارض  آن  ــدر  انــــ ــاران  ــبــــ  اشــــــــــــــــکــ

ــز کـــ ــدی  دیــــ ــا  ــیــــ ــوئـــ ــر  گـــ ــفـــ نـــ یــــــک  ــا  ــجــــ  آنـــ

بـــــــ گـــــــردد  ضـــــــــــــــــــالل ه  مـــــــتـــــــحـــــــد   اربـــــــاب 

مــــنــــیــــ ــدر  بــــ آن  ــد  شــــــــــــــــ ــاهــــر  ظــــ ایــــن   ر بــــهــــر 

مــــــــن وجــــــــه  هــــــــویــــــــدا  هــــــــرگــــــــز   نــــــــامــــــــدی 

ــرط وال قــــدم شــــــــــ  زانکــــه این اســــــــــــــــت از 

ــ مــ ــم  غــ ــا  ــبــــ ــود حــ بــ ــوس  ــأنــ مــــ ــود  خــ ــوب   بــ

ــاد  فــتــــ ــانــش  جــــ بــر  ــه  شــــــــــــــعــلــــ ــا  آنــجــــ ــدر   انــــ

ــم یــــا حبیــــب   روز و نــــاطق بــــاســــــــــ  شــــــــــــــــب 

ــر  شــــــــــ ــور و  ــاهر از او بس شــــــــــ ــود ظــ  میشــــــــــ

جـــــــمـــــــال  ســـــــــــــــــــلـــــــطـــــــان  امـــــــر  فســـــــــــــــــــاد   در 
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 کلین که قریب طهران است ه اعلی بورود حضرت 

 

 

ــل  رســـــــــــــــ ــاه  شـــــــــــــــ آن  ــاد  صـــــــــــــــ ارض  ز  ــا   تـــ

ــا اســـــــــــــــــت دشـــــــــــــــ ــار دلبر  ــا دیـــ ــانجـــ ــان کـــ  مـــ

ــیــــــد  کشــــــــــ خواهــــــد  لقــــــا  کوب  مکــــــان   آن 

کـــــُ  بـــــر  را  ــه  شــــــــــــــــ ــد  آوردنــــ ــه   یـــــن لـــــ  چـــــونـــــکــــ

را ــوم  ــلـ ــظـ مـ ــان  کــــ ــر  امـ ــان  ــامــــ هــــ ز  ــد   شــــــــــــــــ

ذکـــــر   را  ذکـــــر  ایـــــن  ــد  شـــــــــــــــــنـــــیــــ ــهچـــــون   الــــ

شــــــــــــــــــب  ــه  نـــیـــمــــ ــا  آنـــجــــ ــدر  آنــــ ــا  تـــنـــهــــ  بـــود 

 ای دریــــای جود   کــــای جهــــان فضــــــــــــــــل و

ــی  انــــــــداخــــــــتـــــ دلــــــــم  در  را  خــــــــود   مــــــــهــــــــر 

ــعف  ــوق و شــــــــــ ــد شــــــــــ  در ره تو بــا دو صــــــــــــ

بـــــــود  آســـــــــــــــــــان  رهـــــــت  در  آیـــــــد   هـــــــرچـــــــه 

ــرت بکویـــــت آمـــــدم   بـــــا دو صـــــــــــــــــد حســــــــــ

ــهبـــــای وصـــــــــــــــــال  ــی ز صــــــــــ بخشــــــــــ  تـــــا مرا 

ــان  ــالـمــــ ظــــ ظـلـم  ــه  گشـــــــــــــتــــ ــل  ــایــــ حــــ ــال   حــــ

ــای ســــــــــــجن ابتال اســـــــــــــــت ندا ــا جـ  م آنجـ

ــا غــــــیــــ ای  تــــــو  ــادری  مــــــجــــــیــــــب قــــ هــــــر   ث 

ــزان    اشــــــــــــــــــک ــود    ریــــ ــر  ن  آ  بــــ ــه    ذکــــ  الــــ

ــل  ــد ز امر کـ ــا روان شـــــــــــــ ــوی ارض طـ  ســــــــــ

 آن زمین شــــــــــــمس لقــــا را خــــاور اســـــــــــــــت 

ــیـــــد  ــنـــــا خواهـــــد چشــــــــــ ســــــــــ  کـــــأس از خمر 

ــن  بــــیـ روز  یــــــک  ــا  طــــ ارض  ــا  تــــ بــــود  ــه   کــــ

ــا  طــــــ ارض  دخــــــــول  از  ــد  ــنــــــ آیــــــ ــانــــــــع   مــــــ

ــیــاه  ــمــانش ســــــــــ  جملــه عــالم شــــــــــــــد بچشــــــــــ

لــــــب  ــاده  بـــــگشــــــــــــــــ ــا  دعــــ و  ــاة  ــاجــــ ــنــــ مـــ ــر   بـــ

دادی   خـــــــود  جـــــــود  از  مـــــــرا   وجـــــــود کـــــــه 

ــی  ــتــــ ســـــــــــــــــــاخــــ کـــــــارم  تـــــــو  رخ   نـــــــانـــــــمـــــــوده 

هــــــدف  ــردم  کــــ ــال  بــــ ــر  ــیــــ تــــ ــر  بــــ ــه  ــنــــ ــیــــ  ســــــــــــــــ

بــــــی درد  هــــــجــــــرت  بــــــود   لــــــیــــــک  ــان   درمــــ

بــــــــر زدم   دســــــــــــــــــــت  الــــــــطــــــــافــــــــت   دامــــــــان 

ــال  ــفصــــــــــــــــ انــــ ــج  رنــــ ز  ــازی  ســــــــــــــــ ــم  ــارغــــ  فــــ

آذربـــــــــایـــــــــجـــــــــان  ســـــــــــــــــــــوی   مـــــــــیـــــــــبـــــــــرنـــــــــدم 

اســــــــــــــــــت  بــــــال  دار  مــــــوقــــــف  آخــــــر  ــدر   وانــــ

بــی ــازم  مســــــــــــــــ خــود  ــای  لــقــــ ــیــــــب  از   نصـــــــــــ

ــد   ــن شـــــــــــــ ــاگهــــان روشــــــــــ ــیــــاه آنـ  ن لیــــل ســــــــــ
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 اهلل االعلی بلقاءاهلل االبهی در سرّالسر مشرّف شدن ذکر 

 

 

 طلعــــت محبوب پیــــدا شــــــــــــــــد ز دشــــــــــــــــت 

آمیختنــــــد ج یکــــــدیگر  ــا  بــــ ــان  جــــ و  ــم   ســــــــــ

ــطــــــاب  ــتـ مســـــــــــــ ــر  ذکـ ــح  ــبـ صـــــــــــــ ــریــــــب  قـ ــا   تــــ

نــیســــــــــــــــــت  راه  ــا  ایــنــجــــ ــدر  انــــ را   گــفــتــگــو 

ــد  شــــــــــــــ ــه  ــه آن شــــــــــــــــب گفتــ ــا جملــ  گفتنیهــ

 ســــــــــــلطان ســــــــــــرّ امر شــــــــــــد آن شــــــــــــب از آن  

ــز  ــمـ غـ ــع  دفـ ــرای  بـ ــا  ــمــــ اســـــــــــــ از  ــی  ــمـ  اســـــــــــــ

اشــــــــــــــــــــتــــــــبــــــــاه  انــــــــدر  اغــــــــیــــــــار  فــــــــتــــــــد   تــــــــا 

را شـــــــــــــــــــهـــــــریـــــــار  ــد  مـــــــیـــــــبـــــــوســـــــــــــــــــیــــ  قـــــــیـــــــس 

ــدار  جــــ نــبــود  ــدم  مــقصــــــــــــــــ گــفــتــی   لــیــــــک 

ــن  مشــــــــــــــــــرکــــــیـــ جــــــمــــــیــــــع  چشــــــــــــــــــم   کــــــوری 

کــــــن  ــاز  بــــ ــی  ــائــــ ــهــــ بــــ ــور  نــــ از  ــی  ــمــــ  چشــــــــــــــــ

نــیســــــــــــــــــت  ــد  دیــــ ــد  حــــ ــه  آنــچــــ بــبــیــنــی  ــا   تــــ

ــرای ــاجــ مــــ ایــــن  از  ــو  تــ ــذر  ــگــــ بــ ــان  زبــــ  ای 

ـبی ـبگـو  را  اـبهـی  چـون  وصـــــــــــــف  و  ــد   چـنــــ

ــ کـ را  ــا  ــهــــ جـ ــ  مـ ــ  هـ ــایـــن  ــرّ کــــ فـ و  ــّر  کـ آن  ــا   جــــ

بـی ــا  عـنـقــــ مـرغ  ــا  ایـنـجــــ ــدر  اســــــــــــــــــت  انــــ  پـر 

ــرگــــذشــــــــــــــــت   عــــاجزم من اینمکــــان از ســــــــــ

ــد  ــیختنــــ بگســــــــــ هم  و  ــد  ــتنــــ بســــــــــ ــا  ــدهــــ  عقــــ

ــرّ  تضـــــــــــــــــــ ــتـــــــــاب در  آفـــــــ آن  ــا  بـــــــ ــود  بـــــــ  ع 

نیســـــــــــــــــت  ذات اهلل  نفس  از  غیر   زانکــــــه 

 بس ُدر ناســـــــــــفته آن شـــــــــــب ســـــــــــفته شـــــــــــد 

مســـــــــــــتســـــــــــــر  ــارک  مـبــــ اســـــــــــــم  شـــــــــــــود  ــه   کــــ

رمز ــوق  معشــــــــــ و  ــق  عــــــاشــــــــــ میــــــان   شــــــــــــــــــد 

امــــــــر   مــــــــحــــــــل  بــــــــر  ــابــــــــد  ــیــــــ نــــــ  راهکــــــــس 

را دیــوار  هــم  و  دشــــــــــــــــــت  هــم  و  در   هــم 

ــار  دیــــ ایــن  مــکــیــن  مــقصــــــــــــــودم   هســــــــــــــــــت 

مـــــــکـــــــیـــــــن  وجـــــــه  ر  نـــــــیـــــــّ ظـــــــاهـــــــر   گشـــــــــــــــــــت 

کــــــن  راز  ــاط  بســــــــــــــــ در  ــا  ــاشــــــــــــــــ تــــــمــــ  پــــــس 

تـــــأییـــــد نیســـــــــــــــــت  از   وانچـــــه ادراکش جز 

را تـــــــو  و  مـــــــا  کـــــــجـــــــا  ره  جـــــــا  ایـــــــن   انـــــــدر 

یـــــــعـــــــمـــــــهـــــــون  م  هـــــــواهـــــــُ فـــــــی  ذرهـــــــم   ثـــــــّم 

شـــــــــــــــــــــرر  بـــــــــحـــــــــر  بـــــــــر  آرنـــــــــد  گـــــــــذر   کـــــــــه 

ــر اســــــــــــــــت  کی ره هر مرغ بی ــای و ســــــــــ  پــ
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 علی ناطق متخلّص به شایق  محّمد

 

 بمناسبت ظهور خفی جمال اقدس ابهیکه ایشان  قسمتی از قصیده

 سروده شده است  شمسی 1323سال در 

 

درخشان  گشت  ظهور  شمس  که   مژده 

 شور و نشور است    و وقت   است     روز سرور

شراب   بده  باقی   طهورم ساقی 

شطر   ۀهلهل هر  ز  نشاط  و   شادی 

ام اعلی رمژدۀ  حضرت  داد   وز 

تسع  سنۀ  در  خداست  لقای   یوم 

یزدان  اّول  قرن  جشن  شد  که   مژده 

نعمت    و    است  فیض ظهور  و احسان   گاه 

پیمان  صراحی  از  مست  شوم  که   تا 

کیهان سراسر  در  افکنده   ولوله 

رحمان  مبّشر  چنین  بشارت   داد 

ای نعمت  و  خیر  فیوضات   مان درک 
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 معروف به نعیم سدهی اصفهانی محّمد متخلّص به نعیم

 

 ( شانی ا اشعار از یهائ  دهی )گز

 

  هـــۀ نقلیــادل

 بسم ربّنا البهی االبهی 

ــود (  2و1) ــرمـــــ فـــــ ــدا  خـــــ را  ــعـــــــث  بـــــ ــی  ــنـــــ ــعـــــ  مـــــ

و  (  3) ــرمـــــــال  بـــــ ــم  هـــــ ــاز  فـــــــاش بـــــ و  ــر  ــاهـــــ  ظـــــ

ــنــــــی(  4) ــعــــ ل  مــــ ــ  رســــــــــــــــ ــُ مــــ ــد  ــمــــ احــــ ــعــــــت   رجــــ

عــــــیســــــــــــــــــی (  5) و  مــــــوســــــــــــــــــی  و  نــــــوح  و   آدم 

ــات (  6) ــیــــ حــــ ــروح  بــــ ــم  ــنــــ مــــ ــامــــــت  ــیــــ قــــ ــم   هــــ

نُ   ع  د  (  7) ــ  دفـــــــ ــ  تـــــــ ــوات  ــوتـــــــــی   اال مـــــــ ــمـــــــ  الـــــــ

ــر(  8) ــد    گــ ــجــــ مــ ــائــــم  قــــ ــه  اســــــــــــــــــت نــــ دیــــن   د 

ظـهـور (  9) اســــــــــــــــــت  ــاســـــــــــــخ  ـتنــــ و  حـلـول  ــه   نــــ

امروز(  11و  10) ــکــــــار      وعــــــدش   شــــــــــــــــــد   آشــــــــــ

م   ــ  لــــــــ ــ  ــود  فــــــــ ــرمــــــــ فــــــــ ــا  ــمــــــــ بــــــــ ــون  لــــــــ ــُ ــتــــــــ قــــــــ ــ   تــــــــ

فـــــــــرمـــــــــود  انـــــــــبـــــــــیـــــــــا  کشـــــــــــــــــــــتـــــــــیـــــــــد  چـــــــــه   از 

فـــــــــــــــرمـــــــــــــــود نـــــــــــــــا  ا  فـــــــــــــــ  ون  یـــــــــــــــُ  ا لـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــّ

فــــــــــرمــــــــــود  اولــــــــــیــــــــــا  شــــــــــــــــــــــاه  مــــــــــنــــــــــم   هــــــــــا 

ــرمــــــــــــود فــــــــــ ــرمــــــــــــال  بــــــــــ روح   حضــــــــــــــــــــــــرت 

فــــــــــــرمــــــــــــود  جــــــــــــدا  را  مــــــــــــرده  و   زنــــــــــــده 

ا   حـــــــــمـــــــــد  در  چـــــــــه  ــرمـــــــــود از  فـــــــ ــا   هـــــــــدنـــــــ

ــود  ــرمــــــــ فــــــــ ــا  ــقــــــــ لــــــــ وعــــــــــدۀ  ــا  ــمــــــــ بــــــــ ــّق   حــــــــ

 شــــــــــــــــد       پیــــدا    حجــــاب   بی      حّق     وجــــه  

    9 - 21-ق -10                                                    56 - 30 -ق -1

 46 -18 -ق -11                                                      82-85 -ق -2

     180 - 3 -ق -3

4-      
 
لی یون  ف ع   حدیث اّما النبیون فا نا و انا الوص 

 خطبۀ شقشقیه     -5

    25یوحنّا  11 -6

     22 -متی 8 -7

 5 -1 -ق -8

     110 -18 -ق -9
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ل  مــــــــــاشــــــــــــــــــــــاَ  لَّ کــــــــــُ     فــــــــــعــــــــــ  یــــــــــ  م  کــــــــــُ  ربــــــــــ 

مـــــــدان  خـــــــاص  بشـــــــــــــــــــخـــــــص  ت   قـــــــائـــــــمـــــــیـــــــّ

مـــــــــطـــــــــلـــــــــق   ای نـــــــــبـــــــــّوت  گـــــــــفـــــــــتـــــــــی   کـــــــــه 

اســــــــــــــــــت   ق  بـــــ  ســـــــــــــــــ  ــا  لـــــمــــ م  ــاتـــــ  خــــ او   بـــــلـــــی 

لـــــــی    ــ  عـــــ ــر وح و   الـــــ ــقـــــــی  لـــــ ــ  یـــــ ــاُء  ی شـــــــــــــــــ ن  ــ   مـــــ

ــیـــــــن   آئـــــ هـــــــر  اهـــــــل  ــنـــــــد  ــتـــــ ــفـــــ گـــــ تـــــــو   چـــــــون 

لٌ   ــُ ُرســــــــــــــــــ م  ــُ کــــــ ــَّ نــــــ ــ  ــیــــــ أتــــــ ــ  یــــــ حــــــــق  ــه  ــتــــــ ــفــــــ  گــــــ

مـــــــــــان  ز  ل   کـــــــــــُ لـــــــــــ  م  کـــــــــــُ لـــــــــــ  وٌل  ســـــــــــــــــــــــُ ر   فـــــــــــ 

ــا   بــــخــــطــــ حــــق  ــه  نــــگــــفــــتــــ را  ســــــــــــــــخــــن   ایــــن 

لّ  د  و  ّل  قــــــــــــــ  الــــــــــــــکــــــــــــــالم  یــــــــــــــر  خــــــــــــــ  نَّ   ا 

مـــــــلـــــــل  کـــــــّل  مـــــــانـــــــده  ورطـــــــه  ایـــــــن  در   کـــــــه 

ل  ــ  رســــــــــــــــــــ ــُ مــــــــ بــــــــــاحــــــــــمــــــــــد  آمــــــــــد  ــتــــــــــم   خــــــــ

ــ   مــــ لــــــ  ــاتــــــح  فــــ ــل هــــــمــــــچــــــنــــــیــــــن  قــــــبــــ اســــــــــــــــــتــــــ   ا 

م ــ  ــلـــــ عـــــ ــ  یـــــ ــُث  یـــــ ــ  ــ  حـــــ ل رســـــــــــــــــ ــ  ــعـــــ ــجـــــ یـــــ ــه  ــتـــــ  الـــــ

مـــــــُ  مـــــــا  کـــــــتـــــــاب  از  بـــــــعـــــــد   لنـــــــز  نـــــــیســـــــــــــــــــت 

ــپـــــــس   ــ  چـــــ ــبـــــ ــقـــــ ــتـــــ مســـــــــــــــــ ز  ــری  ــکـــــ ــنـــــ مـــــ  ل را 

ل  ــ  ا جـــــــــ ل   ــُ کـــــــــ ــ  لـــــــــ م  ــُ کـــــــــ ــ  لـــــــــ تـــــــــــاٌب  ــ  کـــــــــ  و  

طــــــــــا  وســــــــــــــــــــــ  ًة  ُامــــــــــ  لــــــــــنــــــــــاکــــــــــم  عــــــــــ  جــــــــــ   کــــــــــه 
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ــد  (1) آمــــ ــان  ــتــــ دلســــــــــــــــ ــژده  مــــ ــان  ــقــــ ــاشــــــــــــــــ  عــــ

ــُ (  3و2) مـــــ امـــــــام  دیـــــــن  یـــــــوم  ــالـــــــک  ــیـــــــن مـــــ  بـــــ

 بانگ جاَالرَّب از زمین برخاســـــــــــت (  6و5و4)

ــد   (7) ــدیــــ جــــ ــرع  شــــــــــ و  ــد  ــدیــــ جــــ ــاب  کتــــ ــا   بــــ

یـــــــــ    اصـــــــــــــــــــــل  (8) ــ  بـــــــ ــ  مـــــــ  قـــــــــرآن ن   انســـــــــــــــــــــان 

د  (9) ــّ ه چون محمـ ــ   علی     اســـــــــــــــت و    مهر و مـ

بــــــود (  10) ــه  کــــ بــــــرای  ــل  ــعــــــجــــ الــــ ــل  ــعــــــجــــ  الــــ

ــد (  11) ــیــــ دمـــ ــات  ــیــــ حـــ ــۀ  نـــــفـــــحــــ ــان  ــهــــ جـــ  بـــــر 

ق (  12) ــ  ــحــــــ الــــــ ــاَ  جــــــ و   ُل  ــ  ــاطــــــ ــبــــــ الــــــ ق   ــ  هــــــ  ز 

آمــــــــــــد  روح جــــــــــــهــــــــــــانــــــــــــیــــــــــــان   بــــــــــــخــــــــــــش 

ــد آمـــــ ــان  ــزَّمـــــ والـــــ ــر  ــعصـــــــــــــــــ الـــــ ــُب  ــاحـــــ  صـــــــــــــــــ

آمـــــــد آســـــــــــــــــــمـــــــان  از  الـــــــحـــــــق  ُة  یـــــــحـــــــ   صـــــــــــــــــــ 

آمــــــــد جــــــــوان  هــــــــاشــــــــــــــــــــمــــــــی  آن   ظــــــــاهــــــــر 

ــد آمــــــ ــان  ــیــــــ بــــــ و  ت  ــّ ــجــــــ حــــــ ــاحــــــــب   صــــــــــــــــــ

ــع   ــمــــ ــدجــــ آمــــ ــان  ــیــــ عــــ ــر  ــمــــ قــــ و  ــمــــــس   شــــــــــــــــ

آمــــــــــد هــــــــــمــــــــــان  وا  لــــــــــُ جــــــــــ  عــــــــــ  وا  لــــــــــُ جــــــــــ   عــــــــــ 

آمــــــــــــــد روان  مــــــــــــــردگــــــــــــــان  تــــــــــــــن   بــــــــــــــر 

ق  دَّ ــ  صـــــــــــــــــــــ ــو  هـــــــــ ن  ــ  مـــــــــ ــ  لـــــــــ ــًا  ــیـــــــــ نـــــــــ ــ  هـــــــــ ــ   فـــــــــ
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ــان (1) ــرهــــــــــ ــبــــــــــ ــالــــــــــ بــــــــــ ــاَ  جــــــــــ اهلل   و  ــاَ   جــــــــــ

ة(3) جـــــــــــــَّ بـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــُ جـــــــــــــاَ  اهلل   و   جـــــــــــــاَ 

بــــــــــــــالــــــــــــــحــــــــــــــق (4) قــــــــــــــائــــــــــــــُم  اهلل   و   قــــــــــــــام  

ة (5) ــ  ااُلمــــــــــــــ  
ُ
ــدی هــــــــــــــ ــ  مــــــــــــــ ــاهلل   تــــــــــــــ  الح  

د  (6) ه قـــــــــــ  د  جـــــــــــ  بســـــــــــــــــــــــیـــــــــــرة   ُم  تـــــــــــیـــــــــــکـــــــــــُ  ا 

صـــــــــــــــــــولـــــــت (7) عـــــــلـــــــی  و  دعـــــــوت   نـــــــبـــــــوی 

ــاعــــــت (8) طــــ عـــلـــی  و  آیــــــت   هـــم حســـــــــــــــیـــن 

ت (9) ــّ حــجــــ ــا  رضــــــــــــــــ و  ســــــــــــــیــرت  ــاظــمــی   کــــ

ه(10) ــ  ــبـــــ ــیـــــ ــهـــــ ــالـــــ بـــــ ــری   ــکـــــ ســـــــــــــــــ ــع  الـــــ ــ  کـــــ ــاَ   جـــــ

ــان (2) ــحـــــــ بـــــــ ــ  الســـــــــــــــــــ ــُة  آیـــــــ ــق  ــحـــــــ الـــــــ ــُة   رایـــــــ

رهــــــــــــان  ــُ ــبــــــــــ الــــــــــ ُع  ــ  قــــــــــــاطــــــــــ اهلل  ــُة   حــــــــــــجــــــــــ

ــقــــــــــــــرآن الــــــــــــ ــامــــــــــــــُع  جــــــــــــ بــــــــــــــاهلل    جــــــــــــــاَ 

الــــّرحــــمــــن  ة  ــ  ــفــــ ــیــ ــلــ خــ ــّدیــــن  الــــ ــاحــــــب   صــــــــــــــــ

ــان  رقـــــــــ ــُ ــفـــــــــ الـــــــــ ــة  ــمـــــــــ ائـــــــــ ــات  ــفـــــــــ صـــــــــــــــــــــ  و 

ــن احســـــــــــــــــان  ــمـــــت و حســــــــــ  فـــــاطمی عصــــــــــ

تــــــــبــــــــیــــــــان  جــــــــعــــــــفــــــــری  و  عــــــــلــــــــم   بــــــــاقــــــــری 

عــــــــــرفــــــــــان  نــــــــــقــــــــــی  و  قــــــــــوی  تــــــــــ  وی  قــــــــــ   تــــــــــ 

ه  ــ  یـــــــــــبــــــــ الـــــــــــغـــــــــــ  ُب  ــاحـــــــــــ  صــــــــــــــــــــ اهلل   و   جـــــــــــاَ 
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ــد (2و1) جــــــدیـــ کتــــــاب  صــــــــــــــــــاحــــــب  آن   آمــــــد 

 اسـت   قائم از عجم   اصــحاب گفتی(  5و4و   3)

مـــــــــغـــــــــلـــــــــول (  6) مـــــــــخـــــــــوان  را  یـــــــــداهلل   تـــــــــو 

عـــــــلـــــــمـــــــاء(  7) اکـــــــثـــــــر  نـــــــمـــــــیـــــــگـــــــفـــــــتـــــــی   تـــــــو 

ــاع  ــمــــ ــاالجــــ بــــ ــه  ــکــــ آنــــ ــی  ــتــــ ــفــــ ــگــــ ــیــــ ــمــــ نــــ ــو   تــــ

ــدی (  8) ــوانـــــ ــخـــــ ــیـــــ ــمـــــ نـــــ ــر  ــگـــــ مـــــ ــارت  زیـــــ  در 

ــه  (  9) کــــ ــتــــــی  ــفــــ ــگــــ نــــ ــا  ــر یــــ ــاقــــ بــــ  حضــــــــــــــــــرت 

ــ(  10) نــــــ ــا  ــتــــــ ــیــــــــب کــــــ ــرغــــــ تــــــ ــا  ــیــــــ اولــــــ ــد   ردنــــــ

ــ  (  11) یـ ــر  ــفـ ــعـ جـ ــه  ــتــــ ــفـ ــگـ ــ  جـ کـ ــاء   یـــف  ی   یشــــــــــــــــ

ــ  هــــــ   ــد لــــ بــــــعــــــیــــ غــــــیــــــر  جــــــع  ر  اســــــــــــــــــت  ایــــــن   ه 

 اســـــــــت شـــــــــدید شـــــــــده    زین ســـــــــبب بر عرب

تــــــــحــــــــدیــــــــد  مــــــــکــــــــن  را  مــــــــحــــــــدود   غــــــــیــــــــر 

ــیــــــــــد؟  ــمــــــــ حــــــــ  
ّ
ولــــــــــی آن  اعــــــــــدای  ــود   بــــــــ

تــــــــقــــــــلــــــــیــــــــد؟ و  نــــــــبــــــــُ  دیــــــــن  اصــــــــــــــــــــول  در   د 

ســـــــــــــــــــــال جـــــــــدیـــــــــد کـــــــــه  بـــــــــحـــــــــّق  خـــــــــدا   م 

لــــــــبــــــــیــــــــد  بــــــــهــــــــر  ظــــــــهــــــــور  وقــــــــت   گــــــــفــــــــتــــــــه 

خـــــــلـــــــق   او  وعـــــــیـــــــد ســـــــــــــــــــوی  و  بـــــــوعـــــــد   را 

شـــــــــــــــــــــاء و   هـــــــــُ ورٍة  صـــــــــــــــــــــ  ا ی   فـــــــــی   جـــــــــاَ 
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دیــــــــن  ائــــــــمــــــــۀ  از  ــنــــــــو  بشــــــــــــــــــ ــبــــــــر  خــــــ  ایــــــــن 

ــم  هــــــــاشـــــــــــــــــ بــــــــنــــــــی  از  قــــــــائــــــــم  آن   کــــــــآیــــــــد 

جــــــــــیــــــــــبــــــــــوهُ  یــــــــــُ م  لــــــــــ  اس   الــــــــــنــــــــــّ عــــــــــا  د  ذ   ا 

تــــــــــی   ا  ذ  عــــــــــوهُ ا  طــــــــــیــــــــــُ یــــــــــُ ال  کــــــــــم   الــــــــــحــــــــــُ

عـــــــبـــــــارات   شـــــــــــــــــــریـــــــف   در  حـــــــدیـــــــث   ایـــــــن 

دّ  ا لــــــــــ  ایــــــــــن   صــــــــــــــــــــــام خ    عــــــــــلــــــــــمــــــــــایــــــــــنــــــــــد 

بـــــــــــرپـــــــــــا  دیـــــــــــن  عـــــــــــدل  مـــــــــــیـــــــــــزان   کـــــــــــرد 

م  (  1) ــ  ــالـــ عــــ قـــــوم  ال  ــّ دجــــ  ســـــــــــــــــوء   هســــــــــــــــــت 

ــبــــــر(  2) ــغــــــمــــ ــیــــ پــــ ــه  ــتــــ ــفــــ گــــ ال  ــّ دجــــ  وصــــــــــــــــــف 

تـــــــعـــــــیـــــــیـــــــن  شـــــــــــــــــــده  اربـــــــعـــــــیـــــــن  در   آنـــــــکـــــــه 

مـــــــتـــــــیـــــــن  شـــــــــــــــــــرع  و  جـــــــدیـــــــد  کـــــــتـــــــاب   بـــــــا 

بــــــــکــــــــیــــــــن  ــنــــــــد  ایســــــــــــــــــــتــــــ ــثــــــــر  اکــــــ ــلــــــــمــــــــا   عــــــ

دیــــــن  ۀ  ــّ ائــــــمــــ از  اســــــــــــــــــت  خــــــالف  ــایــــــن   کــــ

و   بــــــــبــــــــیــــــــن ظــــــــاهــــــــر  آشــــــــــــــــــــکــــــــار  و   فــــــــاش 

عــــــــدو   ایــــــــن   مــــــــبــــــــیــــــــن   شــــــــــــــــــــیــــــــعــــــــیــــــــانــــــــنــــــــد 

ــُ  پـــ ــد  ــیـــــنشــــــــــــــــ زمـــ و  ــان  آســـــــــــــــــمــــ ــدل  عــــ از   ر 

حـــــــقـــــــبـــــــیـــــــن  دیـــــــدۀ  نـــــــیســـــــــــــــــــت  او  در   کـــــــه 

ا عـــــــــــو م  کـــــــــــُ بـــــــــــ  ر  یـــــــــــس   لـــــــــــ  وا  مـــــــــــُ عـــــــــــلـــــــــــ   ر ا 
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آ نــــــــــگــــــــــار  آن  چــــــــــو   د یــــــــــنشــــــــــــــــــــــنــــــــــیــــــــــدی 

ــعــــــــن لــــــ ــم  ــالــــــ عــــــ ــد  ــنــــــ ــنــــــ کــــــ ــیــــــــدی  ــنــــــ  نشــــــــــــــــــ

ــبـــــــــت  ــیـــــــ غـــــــ مـــــــــّدت  ــه  کـــــــ ــیـــــــــدی  ــنـــــــ  نشـــــــــــــــــــ

ــی  ــبـــــــ نـــــــ ــار  ــهـــــــ چـــــــ از  آیـــــــــت  ــار  ــهـــــــ چـــــــ  زو 

اهلل ــم  ــیـــــــ ــلـــــــ کـــــــ ــون  چـــــــ ــه  ــکـــــــ آنـــــــ ــن  ــیـــــــ  اّولـــــــ

عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا  فــــــــــــتــــــــــــاوی  کــــــــــــز   دّومــــــــــــیــــــــــــن 

ســــــــــــــــجــــن  و  ه  ــّ تــــقــــیــــ ــا  بــــ ــه  آنــــکــــ  ســــــــــــــــّومــــیــــن 

ل ــ  رســــــــــــــــ مـــــُ ــد  احـــــمــــ هـــــمـــــچـــــو  ــارمـــــیـــــن   چـــــهــــ

ــاء  ــهــــــ ــقــــــ فــــــ از  ــو  تــــــ ــر  ــگــــــ مــــــ ــیــــــــدی  ــنــــــ  نشــــــــــــــــــ

صـــــــــــــــــــــــ آیـــــــــــد   دبـــــــــــدو  دچـــــــــــار  ــتـــــــــــال   ابـــــــــ

ــد  آیــــــــ ــار  ــکــــــــ آشــــــــــــــــــــ ــو  چــــــــ حــــــــــق   رایــــــــــت 

ــد  آیــــــــــــ ــزار  هــــــــــــ ــا  ــقــــــــــــ لــــــــــــ ــان  زمــــــــــــ ــا   تــــــــــــ

آیــــــــــد آشــــــــــــــــــــــکــــــــــار  کــــــــــه   نشــــــــــــــــــــــنــــــــــیــــــــــدی 

ــد  آیــــــ ــار  ــظــــــ ــتــــــ انــــــ و  خــــــــوف  ــاحــــــــب   صــــــــــــــــــ

آیـــــــــد  دار  فـــــــــراز  عـــــــــیســـــــــــــــــــــی   هـــــــــمـــــــــچـــــــــو 

آیـــــــــد  بـــــــــروزگـــــــــار  یـــــــــوســـــــــــــــــــــف   هـــــــــمـــــــــچـــــــــو 

ــد  آیــــــــــ ــار  ــردگــــــــــ کــــــــــ ــی  وحــــــــــ ــر  ــهــــــــــ ــظــــــــــ  مــــــــــ

ــاء ــمــــــــ ــلــــــــ ــعــــــــ الــــــــ ن   ــ  مــــــــ ــه  دائــــــــ ــ  اعــــــــ ــر  ــثــــــــ  اکــــــــ
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مهـــــدیدو   ــی و   اســـــــــــــــــت     ظهوریکـــــه عیســــــــــ

ــیســــــــــــــــــت(  1) مـــــن  نـــ اول  ــه  کــــ تـــــی  ــّ امـــ ــوار   خـــ

اســــــــــــــــــت (  2) ــا  مــــ مهــــــدی  بفخر  گویــــــد  ــاز   بــــ

ــهــــــــاد (  3) جــــــ قــــــــطــــــــع  ــیــــــــح  مســــــــــــــــــ ــنــــــــزول   بــــــ

ــر   ۀگفتــه صــــــــــــــادق کــه آن دو نفخــ(  4)  حشــــــــــ

آخــــــــــر(  5) و  اّول  نشــــــــــــــــــــــر   صــــــــــــــــــــــاحــــــــــب 

ــرّ (  6) الــــ ــیــــــی  مــــــجــــ الــــــّروح هــــــّم  ــام  ــیــــ قــــ و   ب 

ظــــــــهــــــــور (  7) دو  از  روح  و  رّب   مــــــــعــــــــنــــــــی 

شــــــــــــــــــــه  (  8) را  روح   بــــــــطــــــــحــــــــاء مــــــــهــــــــبــــــــط 

ــول رســـــــــــــ مــــروی از  خــــبــــر  ایــــن   اســــــــــــــــــت     اهلل 

 اســـــــــــــــــت     و وســــــــــــط مهـــــدی عیســــــــــــی آخرش

ــی اســـــــــــــــــت  عیســــــــــ لّی بخلف او  ــ  ُمصــــــــــ  کـــــه 

 اســــــــــــــــت     گفتــــه نســــــــــــخ حکم نبی    کــــه نبی

اســــــــــــــــــت  عـلـی  و  حســـــــــــــیـن  ــه  راجـفــــ ــه   رادفــــ

ــلــــــی   عــــ ــۀ  ــبــــ خــــــطــــ از  ــنــــــم  اســــــــــــــــــت   مــــ  ولــــــی 

اســــــــــــــــــت  ــزلــــی  یــ ــم  لــ کــــالم  ــفــــس  نــ دو  ــر   هــ

اســــــــــــــــــت  ــکـــــی  یــ ه  ــّ ــمــــ ائــ و  ــیـــــغـــــمـــــبـــــر  پــ ــول   قــ

عــــــــنــــــــدالــــــــمــــــــنــــــــارة    الــــــــبــــــــیضــــــــــــــــــــاء گــــــــفــــــــتــــــــه 
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ــو (  1) ــنـــ بشـــــــــــــــ ــن  ــیـــ کـــ ــل  اهــــ ــم  ــلـــ ظـــ ــر  ــبـــ خـــ  در 

مســــــــــــــــــــیــــــــح زو   نــــــــور  و  کــــــــلــــــــیــــــــم   کــــــــمــــــــال 

دیـــــــــــدی  ون  قـــــــــــُ خـــــــــــر  یـــــــــــُ و   ون   لـــــــــــُ ــ  قـــــــــــتـــــــــ  یـــــــــــُ

فــــــــــــاش را  م  هــــــــــــُ ُرؤســــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــادی  تــــــــــــ  ــُ  تــــــــــ

ــهــــــــــم  ــائــــــــ دمــــــــ ــن  مــــــــ االرُض  ــغ   ــبــــــــ  ُتصــــــــــــــــــــ

م   ــ  هــــــــ ــ  ــا ــــــــ ســــــــــــــــــــ ن  ن  ــ  مــــــــ ــُل  یــــــــ ــو  الــــــــ ُع  ــ  رفــــــــ ــُ  یــــــــ

مــــــکــــــن ــاع  ــتــــــمــــ اســــــــــــــــ گــــــویــــــم  خــــــود  ز   گــــــر 

ــد  ــجــــ ــنـ ــگـ ــیـ ــمـ نـ ــن  ــخـ ســـــــــــــ در  ــن  ایـ از  ــیـــش   بـ

زحــــــــمــــــــات  ایــــــــن  جــــــــزای  آخــــــــر   بشــــــــــــــــــــنــــــــو 

ــو  ــنــــــــــ بشــــــــــــــــــــــ ــن  دیــــــــــ ــای  ــیــــــــــ اولــــــــــ ت  ــّ  ذلــــــــــ

ــو  ــنــــــ بشــــــــــــــــــ ــن  ــیــــــ ــبــــــ بــــــ را  وب  ــّ ایــــــ ــر  ــبــــــ  صــــــــــــــــــ

ــ ونـــــــ ــُ ــکـــــــ یـــــــ ــنـــــــــو و  بشـــــــــــــــــــ ــیـــــــــن  ــفـــــــ ــائـــــــ خـــــــ  ون  

تُــ  ــای  ســــــــــــــرهــــ بشــــــــــــــنــو هــمــچــو  چــیــن  و   رک 

بشــــــــــــــــــنــــــو  ــیــــــن  زمــــ از  تــــــو  ــه  نــــ ــان  آســــــــــــــــــمــــ  ز 

ــنـــــــو  بشـــــــــــــــــ ــیـــــــن  ــنـــــ حـــــ و  ــالـــــــه  نـــــ ــلـــــــک  فـــــ ــا   تـــــ

ــ   ــرســـــــــــــــ مـــ ــم  ــتـــ خـــ از  ــن  ــکـــ ــیـــ ــو لـــ ــنـــ بشـــــــــــــــ ــن  ــیـــ  لـــ

ــنــو  بشــــــــــــ ازیــن  بــیــش  ه  ــّ قصــــــــــــــــ ایــن  ــرح   شــــــــــــ

وات  لـــــــــ  ــ  الصـــــــــــــــــــ یـــــــــهـــــــــُم  ــ  لـــــــ ــ  عـــــــ  اولـــــــــیـــــــــائـــــــــی 
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ــیـــــــــگـــــــــویـــــــــد  مـــــــ امـــــــــام  ــتـــــــــم  ــفـــــــ گـــــــ  آنـــــــــچـــــــــه 

ــا(  1) مــــ ــدی  ــهــــ ــمـــ بـــ ــیشـــــــــــــــــود  مـــ دیـــــن  ــتـــــم   خـــ

ــّق (  2) حــــــــ دعــــــــــوت  راســــــــــــــــــــــت  ــره   را  بــــــــ

عـــــظـــــیـــــم ر  فـــــ  (  3) بصـــــــــــــــــوت  ــان  شـــــــــــــــــیـــــعـــــیــــ  ج 

راصـــــــــــــــــــــادق  (  4) قـــــــــائـــــــــم  امـــــــــر   اظـــــــــهـــــــــار 

را(  5) ســـــــــــــــــــاعـــــــت  و  ــیـــــــام  قـــــ و  دیـــــــن   یـــــــوم 

اهلل(  6) رســــــــــــــــــــــول   ســــــــــــــــــــــیــــــــــرة   لــــــــــی  عــــــــــ   و 

ــد (  7) ــدیــــ جــــ شــــــــــــــرع  و  ــد  ــدیــــ جــــ ــاب  کــتــــ  ذو 

ــیـــــــــن (  8) ــوبـــــــ ــنســـــــــــــــــــ مـــــــ ــه   ــیـــــــ لـــــــ ا  ــًا  ــومـــــــ قـــــــ نَّ   ا 

مــــــــــیــــــــــگــــــــــویــــــــــد  کــــــــــالم  یــــــــــا  نــــــــــبــــــــــی   یــــــــــا 

ــراال   ــیــــــــ خــــــــ ــو  تــــــــ ــا  ــد بــــــــ ــویــــــــ ــگــــــــ ــیــــــــ مــــــــ ــام   نــــــــ

ــگـــــــــــویـــــــــــد  ــیـــــــــ مـــــــــ الم  بـــــــــــدارالســـــــــــــــــــــــّ ــّق   حـــــــــ

ــر   بــــــــ از  ــر  ــاقــــــــ ــد   بــــــــ ــویــــــــ ــگــــــــ ــیــــــــ مــــــــ ــام   شــــــــــــــــــــ

بـــــــیـــــــت بـــــــه  مـــــــیـــــــگـــــــویـــــــد   خـــــــوش   الـــــــحـــــــرام 

ــا ــیــــــــــــ ــقــــــــــــ ــد  م  بــــــــــــ ــویــــــــــــ ــگــــــــــــ ــیــــــــــــ مــــــــــــ ــام   امــــــــــــ

هـــــــــــــ   امـــــــــــــام  مـــــــــــــیـــــــــــــگـــــــــــــویـــــــــــــد آن   مـــــــــــــام 

ــد  ــویــــــ ــگــــــ ــیــــــ مــــــ ــام  ــمــــــ تــــــ ــد  ــقصــــــــــــــــــ مــــــ ــو  ــتــــــ  بــــــ

مــــــــحــــــــجــــــــوبــــــــیــــــــن  عــــــــنــــــــه  الــــــــیــــــــوم   ذلــــــــک 
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داد (  2و1) کــــــــه  قــــــــیــــــــام  وعــــــــدۀ  خــــــــدا   جــــــــز 

ــت (  4و3) ــه گفـ ــاریخ این ظهور کـ ــال و تـ  ســـــــــــــ

ــرد (  6و5) کــــ ــه  کــــ ــات  نــــ ــّ ــیــــ بــــ و  ــات  آیــــ ــر   نشــــــــــــــــ

گشـــــــــــــــــود (  8و7) ــه  کــــ ــا  انـــــبـــــیــــ اســـــــــــــــــرار  ــل   قـــــفــــ

ــرد (  10و9) کـــــ ــی  ــامـــــ ــیـــــ قـــــ و  ــد  آمـــــ ــی  ــمـــــ ــائـــــ  قـــــ

گــــــفــــــت (  12و11) کــــــالمــــــی  و  ــد  آمــــ ــائــــــلــــــی   قــــ

کــــــــل  مــــــــلــــــــتــــــــ(  14و13) بــــــــرغــــــــم  را   مــــــــلــــــــل   ی 

 این کتاب از که این اثر ز کجا (  18و17و16و15)

 کتــاب  ظــاهر اســــــــــــــت او بعقــل و نقــل و(  19)

داد  کــــــــه  نــــــــام  و  نشــــــــــــــــــــان  بــــــــا   خــــــــبــــــــرش 

داد  کـــــــــــه  مـــــــــــقـــــــــــام  از  و  او  از   مـــــــــــژده 

داد  کـــــــــــــه  قـــــــــــــوام  او   بـــــــــــــقـــــــــــــوانـــــــــــــیـــــــــــــن 

ــُ  شـــــــــــــــــــ ا  پـــــــــاســـــــــــــــــــــخ  ــهـــــــــۀ  داد بـــــــ کـــــــــه   نـــــــــام 

ــ قــــــ ــآن  بــــــ ــامــــــــت  ــقــــــ ــتــــــ ــاســــــــــــــــــ داد یــــــ ــه  کــــــ  ام 

داد  کــــــــــه  کــــــــــالم  آن  در  را  اثــــــــــر   ایــــــــــن 

داد  کــــــــــه  عــــــــــام  قــــــــــبــــــــــول  و   انــــــــــتشــــــــــــــــــــــار 

داد  کـــــــه  دوام  ایـــــــن  چـــــــه  از  نـــــــفـــــــوذ   ایـــــــن 

ُاولــــــــــی   یــــــــــا  اهلل  وا  قــــــــــُ اتــــــــــّ ــ   االلــــــــــبــــــــــاب   فــــــــ
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نــــــداشــــــــــــــــــت (  1) مثــــــال  جهــــــان  انــــــدر   قــــــائم 

احـــــــــــدی(  2) را  ــتـــــــــــاب  کـــــــــ ذو  ــبـــــــــــۀ   رتـــــــــ

ــّ (  3) االئــــــــمــــــ ــتــــــــرة  فــــــ از  ــیــــــــان شــــــــــــــــــــود  عــــــ  ه 

ــم (  4) بــــــــنــــــــوهــــــــاشـــــــــــــــــ ت  و  ســــــــــــــــــــتــــــــ  ا   مــــــــوعــــــــد 

 دارد او صــــــــــــــد حــدیــث شــــــــــــــاب حــدث (  5)

گـــفــــــت (  6) ــافـــی  کــــ ــاب  کـــتــــ رحـــلــــــت   حـــیـــن 

مــــــــــــادر  و  بــــــــــــرادر  جــــــــــــز  جــــــــــــهــــــــــــان   در 

ــی (  7) ــفـ ــخـ مـ ــر  ــتســـــــــــــ مســـــــــــــ ــّر  ســـــــــــــ آن  ــد  ــانــــ  مــــ

(8  ) 
ّ
هـــــــی الـــــــ    و  اعـــــــُة  خـــــــفـــــــی الســـــــــــــــــــّ تـــــــ   تـــــــی 

نـــــــداشـــــــــــــــــــت  جـــــــالل  آن  کـــــــس  ائـــــــمـــــــه   وز 

ــداشــــــــــــــــــت  نــــ ــال  ــمــــ ــتــــ احــــ ــزم  ــعــــ اولــــــوالــــ ــز   جــــ

ــداشــــــــــــــــــت  نــــ آل  ــتـــــرت  فــ وقــــــت  ــبـــــی  نــ ــه   کــــ

ــال   ــمــــ کــ ــوکــــــب  کــ ــلــــــک  فــ ــداشــــــــــــــــــت آن   نــــ

ــداشـــــــــــــــــــت  نـــــ ــال  ســـــــــــــــــ ــزار  هـــــ ــوانـــــــی  ــوجـــــ  نـــــ

ــداشــــــــــــــــــت  نــــ ــال  نـــهــــ عســـــــــــــــکـــری  ــۀ   روضــــــــــــــــ

ــداشــــــــــــــــــت  نــــ ــال  مــــ و  مـــــلــــــک  بـــــهـــــر   وارثـــــی 

ــداشــــــــــــــــــت  نــــ ــال  مقــــ قــــــدرت  ــی  کســــــــــ  چون 

ــُ  ــ    ل  کـــــ ــ    فـــــــسٍ نـــــ ســـــــــــــــــ ــا  ــمـــــ ــ  بـــــ ــُ عـــــ تـــــ  جـــــــزیت 
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ــریــــــــق  ــفــــــ تــــــ هــــــــمــــــــه  آن  و  ــبــــــــار  اخــــــ ــیــــــــن   بــــــ

ــر(  1) امـــ ایـــــن  ــفــــــت  گـــ ــام  امــــ راوی  ــه  بــــ ــه   کــــ

مـــــــــن  (  2) حـــــــــق  در  فـــــــــرمـــــــــوده   بـــــــــود بـــــــــاز 

ــم (  3) ــائـــــ قـــــ ــرت  حضـــــــــــــــــ ــه  کـــــ ــد  ــویـــــ گـــــ ــاز   بـــــ

ــاتــــــــــم  خــــــــ ــا  تــــــــ ــه  ــتــــــــ ــرفــــــــ گــــــــ آدم  ــویــــــــــد   گــــــــ

بــــــــ د  مــــــــحــــــــمــــــــّ تــــــــا  عــــــــلــــــــی  ــن   نوز   حســـــــــــــــــ

دهــــــــد  قــــــــیــــــــام  حــــــــق  کــــــــه  آنــــــــرا   یــــــــعــــــــنــــــــی 

قـــــائمی میخواســــــــــــــــت (  4) فرقـــــه   چون تو هر 

ــ(  5) ــهـــــــــ ــُ بـــــــــ یـــــــــ لـــــــــــوال  ز  ر  ــ  ــتـــــــــــنـــــــــــا   عـــــــــ ریـــــــــ ــ   قـــــــــ

ــق  تـــــــــوفـــــــــیــــــ مـــــــــیـــــــــدهـــــــــد  احـــــــــادیـــــــــث   ایـــــــــن 

تــــــــــــــعــــــــــــــویــــــــــــــق  در  دوبــــــــــــــار   اوفــــــــــــــتــــــــــــــاده 

لشــــــــــــــــــــــفــــــــــیــــــــــق  نــــــــــا  ربــــــــــّ اّن  بــــــــــدا   شــــــــــــــــــــــد 

خــود   پشــــــــــــــــــت  ــد  دهــــ عــتــیــق بــبــچــون   یــــــت 

ــق  ــیـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ ــی  ــلـ عـ ــم  ــنـ مـ ــی  ــواهـ خـ ــه  کــــ ــر   هـ

دقـــــیـــــق  بـــــچشـــــــــــــــــم  مـــــنـــــم  جـــــوئـــــی  ــه  کــــ  هـــــر 

ــق ــریــــــــــــ فــــــــــــ ــل   ــکــــــــــــ لــــــــــــ ــٌم  ــائــــــــــــ قــــــــــــ ه  ــّ  انــــــــــــ

ــه چــــ از  ــوابـــش  جـ حـــق  ــد  دهــــ ــیـــن  ــریـــق     بـ  طـ

ــفــــــت   قاَ  گــــ ــ  یــــ م  ــُ ــ  هــــ ــُ ســــــــــــــــ ر  مــــ ــ  ون  ــتــــ ــمــــ ــا حــــ  نــــ
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ظــــنّ (  2و1) ت  ــّ حــــجــــ ــه  ــیــــ ــقــ فــ ای  ــار   مشــــــــــــــــمــــ

او(  3)  الـــــــــقـــــــــرآن  م  عـــــــــلـــــــــَّ   عـــــــــلـــــــــم  عـــــــــلـــــــــم 

نـــــــــه(  4) اوئـــــــــی  وکـــــــــیـــــــــل  نـــــــــه   قـــــــــائـــــــــمـــــــــی 

 صـــــــــــــــدق او حـــدیـــث و کتـــاب شـــــــــــــــاهـــد  (  5)

ــخ دین از چیســــــــــــــت  (  6)  اعتراضــــــــــــــت بنســــــــــ

ــه(  7) ــرقــــ فــ ــر  هــ ــه  ــکــــ ــمــــی   آنــ اســــــــــــــ ــد  دهــــ  اش 

ــهـــــود (  8) یـــ ــهـــــر  بـــ گـــــفــــــت  ــه  کــــ ــدائـــــی  خــــ  آن 

ــائـــــــــم (  9) قـــــــ ت  ــّ ــامـــــــ بـــــــ ــدد  ــنـــــــ پســـــــــــــــــــ ــی   کـــــــ

ــتــــــــاب    وارثــــــــان  (  11و10)  انــــــــد   الریــــــــب  کــــــ

ــن  روشــــــــــــــــــ ت  بـــــــــحـــــــــجـــــــــّ آمـــــــــد  حـــــــــق   کـــــــــه 

ن  الــــــــــظــــــــــّ تــــــــــبــــــــــاُع  ا  جــــــــــمــــــــــلــــــــــه  تــــــــــو   رأی 

ــاره ــکــــ چـــ ــه  نــــ ــدی  ــاهــــ ــمـــــن  شــــــــــــــــ دشـــــــــــــــ ــی   ئـــ

و لــــم  از  نــــفــــیــــی  و  ــد  جــــحــــ ــد  ــاهــــ  لــــن  شــــــــــــــــ

ــ ــن کــ ــنــ ســــــــــــــ و  اســــــــــــــــــت  ــرائــــض  فــ ــد  ــیــــ ــعــ مــ  و 

حســـــــــــــــــــن  ابـــــــن  خـــــــاص  ــردیـــــــد  گـــــ ــه  چـــــ  از 

احســــــــــــــــــــــن  هــــــــــی  تــــــــــی  ــّ ــالــــــــ بــــــــ  جــــــــــادلــــــــــوا 

چــنــیــن و   ایــن  ــل  قــتــــ و  و           ظــلــم   حــن مــ      جــور 

 انــــــــد   بــــــــالــــــــغــــــــیــــــــب  یــــــــؤمــــــــنــــــــون    مــــــــظــــــــهــــــــر  
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ــن (1) حســــــــــــــــــــیـــــ ظــــــــهــــــــور  و  قــــــــائــــــــم  پــــــــی   از 

لـــــــــــی  (  2) تـــــــــــیـــــــــــن اّن  ر  کـــــــــــ  لـــــــــــک  رَّۀ   کـــــــــــ 

هــــــم(  3) ظــــــهــــــیــــــر  تــــــن  دو  ــانــــــی  زمــــ ــد  هــــــر   انــــ

ــارون (  5و4) هــــ و  ــی  مــوســــــــــــ و  یــحــیــی  و   روح 

ــائـــــــم (  7و6) قـــــ ــا  تـــــ ــیـــــــن  حســـــــــــــــــ از  ــبـــــــر  خـــــ  در 

صـــــــــــــــــــامـــــــت (  8) بـــــــود  او  مـــــــدت   انـــــــدریـــــــن 

مــــــمــــــلــــــوک  و  ــالــــــک  بــــــمــــ ــد  نــــــویســــــــــــــــ  پــــــس 

حــــــــــدیــــــــــث   قــــــــــائــــــــــم   در  از  پــــــــــس   دگــــــــــر 

ح  (  9) خصــــــــــــــــــــائــــــــٌل  ذو  هــــــــو   نــــــــه ســــــــــــــــــــ  کــــــــه 

ــیـــــــن  ــلـــــ ــقـــــ ثـــــ د  ــّ ــیـــــ ســـــــــــــــــ ــفـــــــت  گـــــ ــلـــــــی  عـــــ ــا   بـــــ

ــعــــــــد   بــــــ ر   ــ  کــــــ و  ــلــــــــی  ــبــــــ قــــــ ر   ــ  ــیــــــــن کــــــ  حســــــــــــــــــ

ا   نـــــــــــه  واحـــــــــــدنـــــــــــد  ت  ــن ثـــــــــــنـــــــــــ  حـــــــــــجـــــــــــّ  یــــــــ

هر و قـائم    احمـد و ــ  ــین اســـــــــــــت  صــــــــــ  و حســــــــــ

مـــــــــابـــــــــیـــــــــن  فـــــــــی  بـــــــــوده  ســـــــــــــــــــــال   نـــــــــوزده 

تـــــ   ــ  فـــ شـــــــــــــــــ  او  ــد  ــایــــ بـــــرگشــــــــــــــــ آن  از  ــد   ن یـــــبـــــعــــ

فرض اســــــــــــــــــت  ــاعــــــت  طــــ ــا  ــمــــ شــــــــــ  العین  بر 

ــ   ــعـــــ بـــــ مـــــــژده  ــیـــــــن  حســـــــــــــــــ از  ــیـــــــدهـــــــد   یـــــــن مـــــ

بـــــــــ  مـــــــــاکـــــــــ   ه عـــــــــد  ُث  نـــــــــ  ــ  ســـــــــــــــــــ عـــــــــیـــــــــن   ــ  ا ربـــــــ  ه 
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 ادلّۀ عقلیّه 

 ی ــُهواالعظُم ااَلبه

فــــــــرمــــــــود  ای  هوعــــــــد بــــــــمــــــــا  حــــــــق  کــــــــه   را 

ــیـــن  حســـــــــــــ ــه  بــــ و  ــائـــم  قــــ ــه  بــــ را  ــود  خـ ــد   وعــــ

حســـــــــــــــــــــیـــــــــن  فـــــــــدای  پـــــــــی  آمـــــــــد   قـــــــــائـــــــــم 

عــــــــاشــــــــــــــــــــورا  کــــــــرد  روز  صــــــــــــــــــــد  دو   ایــــــــن 

ــن  حســـــــــــــــــــیــــ وصـــــــــــــــــــف  بـــــــرای  آمـــــــد   قـــــــائـــــــم 

ــیـــــــم  ــظـــــ عـــــ ــور  ــهـــــ ظـــــ آن  وصـــــــــــــــــــف  و  ــد   آمـــــ

ــیــــــــــن  حســــــــــــــــــــ ورود  پــــــــــی  ــد  آمــــــــ ــائــــــــــم   قــــــــ

ــ ــبـــــــــــــــ ــوراهلل بـــــــــــــــ ــهـــــــــــــــ ظـــــــــــــــ ــدۀ  وعـــــــــــــــ ــا   هـــــــــــــــ

ــاه  آگــــــ ــن  ــخــــــ ســــــــــــــــــ ــن  ــدیــــــ بــــــ را  ــا  مــــــ ــرد   کــــــ

ــود  ــرمـــــــــ فـــــــــ ــا  وفـــــــــ ــدان  بـــــــــ هلل  ــر  ــکـــــــــ  شـــــــــــــــــــــ

فـــــــــــرمـــــــــــود انـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا  و  کـــــــــــرد   ابـــــــــــتـــــــــــدا 

فـــــــرمـــــــود   فـــــــدا  خـــــــود  جـــــــان  شـــــــــــــــــــعـــــــف   بـــــــا 

ــربـــــال   کـــ دشــــــــــــــــــت  ــد  صــــــــــــــــ دو  ــود وآن  ــرمـــ  فـــ

فـــــــرمـــــــود ادا  خـــــــود  تـــــــکـــــــلـــــــیـــــــف  و   گـــــــفـــــــت 

فـــــــــرمـــــــــود  انـــــــــبـــــــــیـــــــــا  ز  افـــــــــزون   بـــــــــیســـــــــــــــــــــت 

ــود  ــرمـــــــ فـــــــ ــا  ــفـــــــ ــاصـــــــــــــــــــ بـــــــ و  پـــــــــاک  را   راه 

ــود ــرمـــــــــ فـــــــــ ــا  ــقـــــــــ لـــــــــ مـــــــــــّدت  را  ســـــــــــــــــــــــع   ت 

اه ــّ یـــــــــــــــــ ا  ا  ــ  نـــــــــــــــــ ا  و  ای  ــّ ایـــــــــــــــــ ــو   هـــــــــــــــــ

ســــــــــــــــــــبــــــــیــــــــل  بــــــــافــــــــتــــــــتــــــــاح  آمــــــــد  هــــــــدی   مــــــــ 

ــی  عــــــــــیســـــــــــــــــــ ر  مــــــــــبشــــــــــــــــــــــّ آمــــــــــد  هــــــــــدی   مــــــــــ 

قـــــــــــــرآن ن  مـــــــــــــبـــــــــــــیـــــــــــــّ آمـــــــــــــد  هـــــــــــــدی   مـــــــــــــ 

تـــــــجـــــــدیـــــــد  رایـــــــت  افـــــــراشـــــــــــــــــــت  هـــــــدی  ــ   مـــــ

ــدی   هــــ ــان مـ  ــنــــ ســـــــــــ و  ــیـف  ســـــــــــ بـحـکـم  ــد   آمــــ

رســـــــــــــــــــــول  و  آل  بـــــــــنـــــــــام  آمـــــــــد  هـــــــــدی   مـــــــــ 

نــــــبــــــی  گــــــفــــــت  ــه  ــانــــــکــــ چــــــنــــ ــد  آمــــ ــدی  هــــ  مــــــ 

خـــــــبـــــــر  بـــــــود  چـــــــنـــــــانـــــــکـــــــه  آمـــــــد   عـــــــیســـــــــــــــــــی 

ــدی هــ ــی    م  ــاســــــــــــــــت  و عیســــــــــ بهــ ــاب و  بــ ــه   کــ

ــل  عــــــلــــــیــــ ــای  شــــــــــــــــــفــــ پــــــی  ــد  آمــــ  عــــــیســــــــــــــــــی 

ــّ  مــــــــؤســــــــــــــــــ آمــــــــد  ــزیــــــــل عــــــــیســــــــــــــــــــی  ــنــــــ تــــــ  س 

ــیــــــــل  انــــــــجــــــ ل  ــّ مــــــــکــــــــمــــــ آمــــــــد   عــــــــیســــــــــــــــــــی 

ــیــــــــــل  ــهــــــــ تســــــــــــــــــــ آیــــــــــت  آورد   عــــــــــیســــــــــــــــــــــی 

ــل  ــیــــ دلـــ ــه  بــــ و  ت  ــّ ــجــــ بـــــحـــ ــد  آمــــ ــیســـــــــــــــــی   عـــ

ــاب   بــــ اســـــــــــــــم  ــه  بــــ ــد  آمــــ  جـــلـــیــــــل عـــیســـــــــــــــی 

تـــــــــعـــــــــدیـــــــــل  را  مـــــــــال  تـــــــــقســـــــــــــــــــــیـــــــــم   کـــــــــرد 

ــل  ــیــــــ تـــــــــعـــــــــطــــــ را  جـــــــــهـــــــــاد  حـــــــــکـــــــــم   کـــــــــرد 

ــی اســــــــــــــت     و  یحیی   چو   حقیقــت   در  عیســــــــــ
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شـــــــــــــــــــد  عـــــــیســـــــــــــــــــی  نـــــــزول  هـــــــدی  مـــــــ   بـــــــعـــــــد 

اســــــــــــــــــت  ــری  ــغـ صـــــــــــــ ــامــــــت  ــیــــ قـ ــم  ــائـ قــــ ــوم   یـ

االولـی  ــۀ  فـحــــ نـ  اســــــــــــــــــت  ــدی  هــــ مـ  ــه   چـونـکــــ

اســــــــــــــــــت  نقطــــــه  بعثــــــت  اعــــــُة  الســــــــــــــــــّ نــــــت    و 

ــه  و هــفــــــت  اســــــــــــــــــت  مــهــــــدی خــالفــــــت چــون  نــــ

را ــم  ــائــــــ قــــــ ــوط  نــــــ ــُ حــــــ و  ــُن  فــــــ د  و  ــُن  فــــــ ــ   کــــــ

ــن  ــیـ حســـــــــــــ ــد   ــعــــ بـ و  ــن  ــیـ ــم حســـــــــــــ ــائـ قــــ ــد  ــعــــ  بـ

ــل  اســــــــــــــــرافــــیــــ صــــــــــــــــور  صــــــــــــــــخــــره  ســــــــــــــــر   بــــر 

بـــــــــود  قـــــــــائـــــــــم  بـــــــــعـــــــــد  ز  ابـــــــــهـــــــــی   گـــــــــرنـــــــــه 

ــد  شــــــــــــــــ ا قصـــــــــــــــی  ــول  حـ و  ــن  ــیـ ــلســـــــــــــــطـ فـ  در 

ــد  ــغری گــــذشــــــــــــــــت کبری شــــــــــــــ  چون ز صــــــــــ

شـــــــــــــــــــــــد  ُاخـــــــــــری  فـــــــــــیـــــــــــه  مَّ  ثـــــــــــُ خ   فـــــــــــ   نـــــــــــُ

شــــــــــــــــــــد  ــیــــــــی  ــیــــــــحــــــ بــــــ قــــــــمــــــــر  ــقــــــــاق   انشــــــــــــــــــ

ــی شــــــــــــــــد   پس چهــــل ســــــــــــــــال حکم عیســــــــــ

ــد  شــــــــــــــــــ ابـــــــــهـــــــــی  جـــــــــمـــــــــال   مـــــــــتصـــــــــــــــــــــّدی 

او نســـــــــــــــــــل  از  ت  شـــــــــــــــــــد   حـــــــجـــــــّ ــیـــــــا   بـــــــدنـــــ

ــد  شــــــــــــــــ ــا  احـــــیــــ و  نشـــــــــــــــــر  و  حشـــــــــــــــــر  پـــــی   از 

ودـــــــــب     مـــــــعالئ بی     هــــــــــطـــــنق    ت  ـــــــــعثـــب

 

 

ــنـــــــد  بـــــــاشـــــــــــــــــ ــا  ــهـــــ بـــــ ت  ــُامـــــــّ کـــــ کســـــــــــــــــــان   آن 

ــاتــــــــم  خــــــ ــا  تــــــ ــه  ــتــــــ ــرفــــــ گــــــ آدم  ز   ــه  ــلــــــ ــمــــــ  جــــــ

و   ت  ــّ ــنــــ جــ و  ــر  نشــــــــــــــ و  ــر  حشــــــــــــــ ــوقــــن  ــار مــ  نــــ

دیـــــــــن  ۀ  ائـــــــــمـــــــــّ هـــــــــمـــــــــه  بـــــــــر   مـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد 

قـــــــــائـــــــــم  بـــــــــعـــــــــثـــــــــت  بـــــــــه  فـــــــــتـــــــــرت   بـــــــــعـــــــــد 

او ــد  ــنــــ کــ دیــــن  ــتــــم  خــ ــه  ــتــــ ــفــ گــ ــبــــی  نــ ــون   چــ

ــین و بـــاب بهـــا اســـــــــــــــت  ــیر حســــــــــ  چون بشــــــــــ

اســــــــــــــــــت  عبــــــد  کــــــاولین  بــــــاب  چون   همــــــه 

ــبــــــــــد   ــیــــــــــُةاهلل     بــــــــــاب       عــــــــ قــــــــ ــ   انــــــــــد   بــــــــ

ــنــــــــــد  ــاشــــــــــــــــــــ بــــــــ ــدا  خــــــــ وحــــــــــدت  ــائــــــــــل   قــــــــ

ــنـــــــــد  ــاشـــــــــــــــــــ بـــــــ ــا  ــیـــــــ ــبـــــــ انـــــــ ــّل  کـــــــ ت   ــ  ــبـــــــ ثـــــــ ــُ  مـــــــ

بــــــــاشــــــــــــــــــــنــــــــد  لــــــــقــــــــا  و  بــــــــعــــــــثــــــــت   مــــــــؤمــــــــن 

بـــــــــاشـــــــــــــــــــــنـــــــــد  بـــــــــانـــــــــتـــــــــهـــــــــا  تـــــــــا  ابـــــــــتـــــــــدا   ز 

بــــــــــاشــــــــــــــــــــــنــــــــــد  اولــــــــــیــــــــــا  خــــــــــتــــــــــم   قــــــــــائــــــــــل 

ــد  ــاشــــــــــــــــــنــــ بــــ مصــــــــــــــــــطــــــفــــــی  حــــــکــــــم  ــابــــــع   تــــ

ــد  ــنــــ ــاشــــــــــــــــ بــــ ــدا  فــــ ــان  جــــ ــه  ــلــــ ــمــــ جــــ او  ــر  ــهــــ  بــــ

بـــــــــاشـــــــــــــــــــــنـــــــــد  بـــــــــهـــــــــا  طـــــــــلـــــــــعـــــــــت   بـــــــــنـــــــــدۀ 

ت    حــــــــکــــــــم  تــــــــحــــــــت    انــــــــد   اهلل  وصــــــــــــــــــــیــــــــّ
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 معجزه اســــــــــــــــت بــــاب    دعوی از شــــــــــــخص  

ی    بـــــــی ــّ ــأنـــــ ــون    بـــــــی  و    تـــــ ــکـــــ ــلـــــــم    ســـــــــــــــــ  قـــــ

حــــــــــــــــبــــــــــــــــیــــــــــــــــب  بــــــــــــــــراه  فــــــــــــــــدا   آرزوی 

ــر  ــیــــــــــ تــــــــــ ــزاران  هــــــــــ ــر  ــارگــــــــــ کــــــــــ  نشــــــــــــــــــــــــدن 

ــی  مســــــــــــــــــــــجــــــــــونـــــــ شــــــــــــــــــــــریــــــــــد  طــــــــــریــــــــــد   از 

ــلـــــــــول ــغـــــــ مـــــــ و  د  ــّ ــیـــــــ ــقـــــــ مـــــــ ــیـــــــــری  اســـــــــــــــــــ  وز 

بـــــــــال و  رنـــــــــج  بســـــــــــــــــــــوی  مـــــــــردم   جـــــــــذب 

ــنـــــــگ  ــلـــــ کـــــ ــزار  هـــــ ــد  بصـــــــــــــــــ ــو  کـــــ ــا  ــنـــــ بـــــ  آن 

ــدا   ــگ     ایـــن   بـــخــــ ــد  بـــی     روهـــــــــــــــــــــــــ  خـــبـــرانــــ

مــــــــعــــــــ کــــــــتــــــــاب  ی  امــــــــّ اســــــــــــــــــــت جــــــــآرد   زه 

 اســـــــــــــــت     معجزه    جواب  را    ســــــــــــخن    هر  

 اســـــــــــت زه ــــــــــــــــــــــــوآن شـــــــــــود مســـــــــــتجاب معج

ــاب معج طنــــ قطع  ــلیــــــک  اســــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــ  زه 

مـعـج ــاب  عـتــــ اســــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــبســـــــــــــالطـیـن   زه 

مـعـج انـقـالب  ــان  جـهــــ ــدر  اســــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــ  زه 

مــعــج ــذاب  انــجــــ هــزار  ــا  اســــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــبــــ  زه 

ــمعج    خراب    نگردد  می  اســــــــــــــــــت     زهـــــــــــــــــــــــ

 رند ــــــــــــــــــــــور و کــــــــــــــــــــــیا که با چشـــــــــم و گوش ک
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 س ـ نف  منوچهر نیک

 

 ل ــنوش کرم

م    ب دیش  ی و مستی صد راز نهان دیدم ز 

لعل  آز از  نوشیدم  که  جرعه  ساقی ن   لب 

رفتم  جان  کشور  در  رفتم  جهان  بام   بر 

کردم  نظر  رندانه  امکان  دایره   بر 

کرمل  ره  به  رفتم  گل  و  آب  هستی   در 

یکتائی  مسند  بر  را  خوبان   شاهنشه 

 پرده که خوش میزد در پای چمن بلبل   زآن

سر   عطر  و  منوچهر  شعر   گل   زلف    از 

دیدم  عیان  دیده  در  را  پنهان  نکته   صد 

چشمه   دیدم انائی  دبر  روان  جوی   صد 

دیدم  آن  هم  و  این  هم  هستی  کارگه   در 

دیدم  جان  پویائی  کیهان  کالبد   در 

ر   دیدم فر  در  دو جهان  آن محمل جان   ف 

 دیدم   نشان    و      نام  بی  را      ستمگر  شاهان  

دیدم  مان  چ  سرو  چون  را  حدائق   ارواح 

 دیدم   زنان    تکبیر    را  مالئک    افواج  
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 متخلّص به تاشی غادی مهدی ُص 

 او  ۀدیقص  کی از یقسمت

 ق ـ ح    ردـــــم  اسد ــــشن     دوری  ر هـــ به  را    او   رـــمظه

 تی ـ ــــموالس   آن ذات  در   ان ـــ ـعی  ق ـــح  ذات    زانکه          

 ت ـ حکم حق اس حکم او    و  حق است  امر او  امر 

 تی ســــــآرا   انـــــــجه    دـــــــداونـــ خ    لــــــــعــف   او    ل ــــــعــف           

 بهشت و دوزخ است   دان  یقین می عد حق قرب و بُ 

 ی ــــ تـــــاســرجــــابـــپ     زانــــــــــمی   او       اتــــــــــــآی     خۀـــــــــــنس           

 د ـمیکن  یــــ ندائ  طوری   یک  هب   دوری ر ه  هــب او 

 تی ـــــواســاشنـــ ن  هـــــک  اــــــــی وا ــــــشن   گوش  نـــــ کدامی  ا ـــــت           

 د ــ کن  ریـــحش ر ه  به   القــخ   ودــــ خ  خلق  انــــامتح

 تی ــــــعظماس   شرــــمح  در ان  ـــ امتح  این ن  ـــهمی   نی           

 م ــــاعظم   ورــــظه  ر  ـــب   رـــمبش   نـــم  م ـــ قائ  ت ـــگف

 تی ــــــــس اءاهللـ به  ر ــب    یـمسم  ا ـــــاسم   در   هــــک    آن           

 ن ـــــــم ر ـــام ور ــــــظه   از ل ــــقب ود ـــ ــــش  رــــــظاه او  ر ـــــــام

 تی ــــ ــانشاس    در     هـــــــاءاللـــــــــــلق    ومـ ــــــــی   او     ومــــــــی            

ــب  است  فرموده ه ــــاءاللـــــبه  هم   ان ـــــــــــجه  ق ـــــخل ر ـ

 تی ـــــــــاسـُعقب  بــــــ طال  آنکس ر ــــه   آید  نـم وی ـــس            

 د ـــــــــــــــکن  می ش ـــــــآزمای و  است   هـــــــآئین ن ـــــــم روی 

ـــــــزیب  ار ــــرخس   را   هـــک    تا             تی ـــــنازیباس  که   ا ــــی  ا ــ

 وان ــــخ   باز رو    نبی  از  االنس  و    الجنّ   خلقت ما 

 تی ـــ ــــــبرپاس   دها ــــــــــبن   را    یـــ ملگـــ ج   ادتــــ ــــعب  از            

 را   ده ــــبن   دـــ نباش    ت ـــعبودی    از  ر ــــغی  ای  چاره

 تی ــــــاســـآق   انـــــــــگـواجـخ    رـــــــــب  او   اه ـــــــ درگ  دۀ ــــ ـــبن           
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 وریـمتخلّص به ن وریـرداد نـمه

 

 به مناسبت میالد حضرت رّب اعلی

 

 شد     تاب بی  نو      ز      عالم  و      آمد    روشن  ماه  

حق  لطف  با  شد  ُپرانوار  شیراز   ناگهان 

چنین ز ایامی  به  زیبا  طلعت  آن  شد   اده 

حق  عّز  سما  از  حقیقت  صبح  آن   آمد 

بیکران  بحری  همچو  آمد  موعود   قائم 

و   آمد  اعلی  عظیم رّب  امری  شارع   شد 

میال رسل حبّذا  سلطان  میالد  شد   د 

میخانۀ    آنکه باده    از  کرد   حق  جام  در   ای 

طهورا    هر جام  میان  در  آمد  لبش بکه   ر 

بغل  در  سازی  که  هر  و  بپا  ُپرشوری   بزم 

بعالم   ماند  خوش  بزم  این   اودان ج نوریا 

مبهوت شد       آسمان  مهتاب  جلوۀ  مات   و 

 شد    باب    مثال  بی جمال      میالد     که   زان

شد  احباب  شادی  بساط  میالدش   روز 

 شد    ابواب   فاتح    و   پاک   های  دل همره  

 سیراب شد   وفا  بحر    آنکه از   خوشا بر  ای

شد  عالمتاب  شمس  طلوع  از  نشانی   او 

شد  اصحاب  دل  تمنّای  رویش   دیدن 

بزم شد     اندرین  نوشاب  این  مفتون   گران 

و   اینچنین  جام  شد مست  کمیاب   بادۀ 

نوا شاداب شد     عالم    جملۀ و  شور  این   از 

الباب شد  فتح  که        را     والدت     زیبای      جشن

 

 و ــــ ی نــطرح

 

طرح   و  آمد  باب  کرد حضرت  آغاز   نویی 

داد  مژده  را  بهاء  زیبای  آئین   وعدۀ 

کرد  باز  را  ره  و  بگشود  را  ابواب   جملۀ 

کرد  ممتاز  جهان  در  را  وطن  شیراز   نام 
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 بمناسبت دویستمین سال میالد  

 حضرت اعلی 

 

دله نـــــفاتح  ز  بهـــــا  از  آمده ـــو  آغاز   ر 

دگر   ۀکوچ بار  شد  زنده   شمشیرگرها 

عر بنگرید   ش رازدار  خالیق  آمد   حق 

است  دیگر  روز  امروز  آسمان  بر   بنگرید 

ُگلبـــبلب بیامـــل  بـــن  سریـــد  شاخسار ــــ ر   ر 

را  خویش  جنان  گلستان  قفل   بشکنید 

عاشقان  میان  غوغائی  کرد  کالمش   با 

را  عشق  بزم  انداخت  براه  اولی   نقطه 

امرو آمده  دسته  سفید دسته  ورقای   ز 

جهان  اهل  ای  میخوانند  عشق  با   بلبالن 

میکند  پرتوفشانی  نو  ماه  دیگر   بار 

هر شادی  طبل  بر  میان   میزند  در  آمد   که 

شدهو    کرمل عشق     حیفا  گلباران  امروز 

گُ  ُبستان  ز  زیبا  آمدهــ طلعتی  ناز   ل 

م   این  کنید  برپا  آمدههلهله  شیراز  ز   ه 

اعزاز  دمع سلطان  حق  اسرار   آمدهن 

آمده  شهباز  و  عنقا  را  عشق   آسمان 

 آمده    ردازــپ  هــــنغم  ی  ـــــمعان  ّز  ــع  ر  ــــطائ

ُگل غیب  از  ما  قلب  باغ  آمده  بهر   باز 

آمده ایجاز  بهر  کالمش  ذات  با  که   آن 

آمده آواز  و  رقص  در  جهان  میالدش   بهر 

آمده پرواز  به  زیبا  کرمل  فراز   بر 

 آمده     باز  نو    ز      یوسف    ۀسور    خوان   نغمه

آمده راز  طلعت  الهی  بزم   اندرین 

آمده  فیّاض  سردار  شادمان  گوید   خلق 

از بهر اعجاز آمده   نوریا زیباترین پیک خدا
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 میالد حضرت بهاءاهلل و حضرت رّب اعلی 

 شادمان     الهی    ناقور    به    هاتف    دمد  می

برین  سماوات  از  پیغام  آورده   جبرئیل 

شد  نور  سراپا  عالم  حق  شمس  طلوع   با 

یار  جوالنگاه  شیراز  خّطۀ  و  نور   ارض 

جوان  و  پیر  و  کودک  از  بپا  مولودی   بزم 

آمیختند   منا  بهم  را  ابهی  شمس  و   باب 

کرد   طلعت انوار  در  غرق  را  جهان   اعلی 

اخترش  صدها  همراه  پرتوفشان  شد   ماه 

 اش   تابنده    ُرخ    با    شد    عیان  نقطه اولی

بام حیفا از وجوه شمس و ماه   میدرخشد 

 نوری از شادی بدستانش بود جام الست  

زمان  یک  آمد  باب  و  بهاء  میالد   زانکه 

سراج  ۀمژد و  باب   العالمین   مولودی 

شد  مسحور  بقاء  سلطان  اشراق  از   عالم 

دیار  این  آسمان  از  ماه  و  خورشید   آمده 

بروی   یزدانی  عیان لطف  شد   بندگانش 

ریختند  کامم  به  را  و دریای حالوت   بحر 

کرد  بیدار  را  و خلق  بهاء  از شمس   گفت 

سرش  بر  رسالت  تاج  حق  سلطان   آمده 

بندهرفاط عالم  اهل  و  پدید   اش   االسما 

 گاه  گشته آن وادی برای صلح عالم وعده

 مست   گشته در بزم دو اشراق الهی مست  

 جشن میالد حضرت باب 

 سبحانی     نیّر    آن    آمد    حجاب  و      ستر بی

 یزدانی     طلعت    او  عشق    رسان    مژده  او  

بشنو  من  مژدۀ  این  هاتف  منم  که   گفتا 

دیدار  آینۀ  شد  عشق  از  بیخبران   بر 

شد  اولی  نقطۀ  او  عالم  این  بر   تابید 

 حق     گشای  راه  شد      ربّانی    طلعت  آن  

خرامانند  احباب  میالدش  شده   اینکه 

من  قدیم  اصل  ای  من  بحور  بحر   ای 

باد   جملگی  بر   مبارک  میالد   عالم 

گفتی   ازل  سّر  آن  میالد  ز  تو   نوری 

ربّانی  جلوۀ  از  و  گفت  بهی  شمس   از 

ارزانی  به  مژده  صد  آورد  مرا  غیب   از 

انسانی  عالم  بر  آید  ملکوت   شمس 

مهمانی چون   به  سینه  در  آمد  عیان   ماه 

رحمانی  آیینۀ  و  بود  زمان  باب   چون 

یکسانی  و  وحدت  از  بهاءاهلل  ز   گفتا 

حیرانی  هالۀ  در  بزمی  چنین  ز   عالم 

 ایقانی     مظهر    خود     من    نشین عرش  ای  

غزلخوانی   به  نوری  شادند  همه   احباب 

بسوزانی  عشق  در  را  احبّا  صدر   تا 
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 حضرت باب میالد مبّشر نیر اعظم 

 

بگذاشتی  قدم  ما  قلب  باغ  در   آمدی 

 شدی     ورآ  امـــــپی    اــــرعن  ی  ــقامت    با  آمدی  

 دوستی    ناب عطر     با   پدید    آمد   ها غنچه

تبرّ  تو شد  پاک  قدوم  از  شیراز  خاک   ک 

و  آ زمین  بر  گفتی  صلح  از   آسمان مدی 

عاشقی  هر  دیدۀ  در  شدی  اولی   نقطۀ 

کرده نازل  الواح  زر  عاشقان   همچو  بر   ای 

مبین امری  صاحب  و  توئی  اعلی   طلعت 

 نوریا هر کس در این ره خدمتی زیبا نمود  

داشتی  آنرا  گرچه  و  شدی  جانم   مالک 

کاشتی  پودم  و  تار  در  را  عشق  پاک   بذر 

قلب در  را  هم    عشق  روی  بر   نباشتی اها 

آشتی روز   و  عشق  روز  یعنی  تو   میالد 

هر را  بشر  صلح  افراشتی   رایت   کجا 

پنداشتی  وطن  خود  برای  را  عالم   جمله 

بنگاشتی   سنیه    میان   در      را  بهاء    یا    ها 

انگاشتی  حق  رضوان  گل  را  عالم   خلق 

برداشتی     کم    تو  و      بود  بغل      گنج مکنون در

 
 

 

 شهپر عشق 

 مژده جانا که ز درگاه خدا نغمه و آواز آمد 

 منجی عالم امکان و جهان حضرت باب 

مــــشهپ دهد  عشق  ظهور ـــــر  انوار  به   ژده 

عشق  شه  بیامد  که  عالم  به  مژده   بدهید 

بطلب   ای جامی  و  باده  طلبی  مستی   که 

به خلق   آمد آن پیک الهی که دهد مژده 

حق  مظهر  بجهان  بیامد  که  بشری   هله 

شعف   قاف به  سر  بر  بقا  عنقای   آمده 

 ود  بنشستی ــخ  ـــۀ  چه  در  گوش  ر  ـبهـ    نوریــا

 

آمد  باز  دگر  شمس  مرا  که  شب  ای   برو 

 خّطۀ شیراز آمد   از دل باغ و گلستان وطن

آمد  سبکبال  و  نرم  بقا  عرش  از  که   آن 

آمد  سرباز  همه  رکابش  به  عالم   جمله 

خمر   آمدساقی  راز  صد  دو  به   الهی 

آمد که   اعجاز  صاحب  ُرُسالن   امیر 

آمد  بازار  به  عشق  سخنش  و  کالم   از 

آمد  شهباز  سایۀ  سرش  به  را  فلک   که 

دم و دین بهاء از سر آغاز آمد   که جمال ق 
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 مهتاب جاودان 
 

م   بسر  آمد  شد  انتظار  آسمان ه  در   عیان 

بود  مانده  انتظارش  در  سالها  عالم   آنکه 

استوار  شد  بنا  یزدانی  امر  ظهورش   با 

خ امر  اظهار  مرحمت  لسان  نمود و با   د 

بپا  جشنی  بشد  آمد  عظیم  امری   بعثت 

زمین  بر  باران  چو  آمد  دلدادگی   مظهر 

را  موعود  قائم  شناسد  نامی  با  که   هر 

 را     باب    ستاید  می  عالم      احباب    جملۀ

 ایم   نوریا ما مژدۀ امر الهی را به عالم داده

می عالمتاب  شمس  بگوید  عیان   تا   گردد 

 عاقبت امرش عیان شد بر تمام این جهان 

جان  ایثار  با  داد  را  کبریا  جمال  امر   مژدۀ 

لسان  انواع  به  شد  عالم  مشهور  او   امر 

شادمان  حالی  شوریده  این  از  عالم   جملۀ 

ر شد  جنّت  نهر  میان  عشقش   وان زمزم 

زمان   عده باب  دیگری  و جمع  مهدی   ای 

جاودان  شد  ابد  تا  نامش  که  اولی   نقطۀ 

نیست هنگام خزان     و  نوبهار    آمد      چون که

 

 بمناسبت دوستمین سال میالد حضرت باب 

 وطن     در    نموده    غوغا    بهاء    یا    های  نغمه

میان   رادر  عشق  کن  صدا  یاران   محفل 

زند  طوبی  یا  فریاد  بغل  در  سازی  که   هر 

سیاه  هر  و  سفید  هر  و  زرد  و   سرخ 

طرب  و  شور  از  لبریز  ما  و  میالدست   روز 

در صحن   نموده الله  تن  بر  نو   چمن رخت 

میکنیم  صدایش  باهم  همه  را  اعلی   رّب 

نور  میالد  از  سازیم  خبر  را  عالم   اهل 

چ ُرسل  سلطان  وصف  در  بگو نوریا   یزی 

 

من  بزم  در  شوی  داخل  تا  بگذار   یکقدم 

بزن  سازی  بکن  غوغا  نما  برپا   هلهله 

 صدا در وصف او گوید سخن    یک    عالم    اهل

انجمن  میان  میرقصد  افتاده  شعف   در 

 تن   پاکیزه    ارعـــــ ش    حقیقت     صبح    آمده

سمن  و  سرو  محضر  در  خوان  آواز   بلبالن 

پ  و  زنکودک  و  مرد  و  جوان  و  کهنسال   یر 

خویشتن  شور  سازیم  عیان  آمد  آن   وقت 

فکن  شوری  غزل  هر  با  عاشقان  میان   در 
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 د والدت ـــعی

 

   غنچۀ زیبای گل بر سر اشجار شد 

 د ش خفتۀ در آب و گل عاقل و هشیار 

 پا ای شد ب  هلههز عشق و وصل نگار 

 

     یالد حق رسیده از آسمانموعدۀ 

 شد  رنقطۀ اولی رسید عشق پدیدا

 ای شد بپا  از سر زهد و وقار هلهله

 

   گل خجل و شرمسار از رخ زیبای او 

 چهره زیبای حق غبطۀ گلزار شد 

 ای شد بپا هلهلهآمده بحرالبحور  

 

 ز دیدن روی او جان به وجد آمده 

 مسلم و گبر و یهود جمله ز انصار شد 

 ای شد بپا  گشته بسر انتظار هلهله 

 

 مژده بدنیا دهید طلعت اعلی رسید 

 عاشق صادق بگشت آنکه خبردار شد 

 ای شد بپا ز دیدن شهسوار هلهله

 

 روح الهی دمید گشت بهار جدید 

 ار شد زمزمۀ عاشقی همره اذک

 ای شد بپا های هزار هلهله ز نغمه
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 یوسف امر بهاء آمده از شهر شین 

 خاک رهش سرمه و قبلۀ ابرار شد 

 ای شد بپا  بار هلهله آمده وحدت به

 

 طوطی شکرشکن نطق نو آغاز کرد 

 وحی گهربار او نامه و طومار شد 

 ای شد بپا  ار هلهلهــ شم  ق او بیــعاش

 

 ساز دل پر شده بازار عشق از طرب و  

 سر بر سر بازار شد  نوری شوریده

 ای شد بپا  به لطف پروردگار هلهله
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 اب ــــت مهتــ بعث

 

 آفتاب آرام آرام، پشت کوه شد ناپدید 

 شب شد و مهتاب زیبایی بجایش شد پدید 

 بود ب آن شب زیبا شب بعثت 

 عالمی شد صاحب دینی و آیینی جدید 

 

 آن شب عالم در میان بسترش در خواب بود  

 لیک در آفاق دل 

 قلب جمله عاشقانش در تب و در تاب بود 

 های باب بود  آن شب زیبا، زمان مژده

 

 صادق گشته باز   صبح   طلوع    و شب بود

 عشق برپا کرده بود زیبایی بانگ نماز 

 شد تبّرک خاک شیراز، زین همه راز و نیاز 

 

 باب خدا سیدی از خّطۀ شیراز شد  

 گفت از آیین و از دین بهاء

 ها  ها و سینه  ُپر شد از عشق بهاء، در قلب

 

 ماه آمد، مژدۀ شمس بهاء در جام او 

 عالمی مدهوش گشتند تا شنیدند نام او 

 عاشقان پیراهن خود را دریدند از شعف 

 بال بگشودند و بنشستند بروی بام او 

 بردند جملگی پیغام او 
ّ
 آن نجوم حی
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 یوسف دلیلش گشت جای هر کتاب سورۀ 

 حسین با شور و شادی این خطاب اّل کرد بر مُ 

 باب هست، رهرو اّم الکتاب 

 الباب  من شدم باب و، تو هم باب

 

 حسین، برخیز ای ُدردانه یار اّل گفت بر مُ 

 اینجهان اینک گرفتار تب است و بیقرار 

 عالمی اینک گرفتار تب است 

 است بعثت من گر خدا خواهد، همانا امشب 

 شهرها را یک به یک، باید به زیر پا نهیم 

 عاشقان را ُمژدۀ دین بهاءاهلل دهیم 

 

 گفت برخیز و تو با من یار شو 

 حق سرشار شو   جام دل را ُپر کن و از عشق  

 و از جملۀ انصار شو ُکن عشق بر تن   رخت  

 حامل این مژدۀ زیبا و این اخبار شو 

 دار شو  بیرق  اولین عاشق میان جمع  

 

 عاشق شیدای بشرویه دگر مدهوش بود 

 شد طاعت امر الهی کرده و در جوش 

 گفت فرمان ترا، هر دم به جانم میبرم 

 میدهم جان را و این عشق گران را میخرم 

 گر که پای خود نهی از روی رحمت بر سرم 
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 این رسالت را چه زیبا ُبرد پایان، ماه شب 

 عاشقان برپا کنید بزمی ز شادی و طرب 

 آنچنان بزمی که این عالم بماند در عجب 

 تا گزند انگشت حیرت را هزارانش به لب 

 شور و شادی را بپا کن در شب زیبای عشق 

 نوریا عشق بهاء را، گر تو هم داری طلب 
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 متخلّص به غبار دهـمهرزاد پاین

 

 ی اعل رّب  تحضر شهادتدر سوگ 

 

الله رنگ  به  شوی  خون  رواست   زارها  دال 

 ها زدن  نعره    سزاست  شکر دهان    آن      به سوگ  

 جویبارها     گریه    ز    کنی  روان    ها    دیده  ز  

گریسـگریس چنـ تن  کـتن  سـ ان   وارها ـ وگـه 

او هجر  ز  سر  فکنده  نگر  عاشقان   گروه 

اوج   به  مقّر  آسمان  آفتاب   گزید   چو   خود 

سوگ  زارها   بنفشه    ببین    قامتش    سرو      به 

م   باب  و  دارها انیس  اوج  شدند  ه  م  و   هر 

سلطه خلق  به  آنچنان  تعّصب  و   گر  جهالت 

ز   در  و  بام  و  کنار  هر  فتنه  به   گر  جاهالن 

مهارها  کشیدشان  بال  صحنۀ  سوی   که 

 وارهاــ س     ها،  ادهــــ پی     زارها،ــه     رورها،  ـــک

مصطفی  خاندان  ز  سیّدی  قتل  شوق   به 

 همان کسان که سوخت جانشان ز داغ انتظار 

کبارها  صغارها،  ولوله  و  شوق  و  شور   به 

که    دـــُکشن  اانتظاره   د  ــــعب    ز      آمده    آن 

آه   و  درد  و  محتجب   دریغ  گروه  این  از   سرد 

 رسد    در    نگار    گر    و    کنند  ها   شکوه  هجر    ز  

آشکارها دشمنان  و  عاشقند  غیب   به 

 بارها  تیر    نهند    قدمشم      به    ُگل    جای  به  

دم به  دم  خلق  رسد   به  خروش  آسمان   اوج 

منتظر  ستاده  صف  به  سامخان   قراوالن 

و   های  و  بیقرارها ففان  گروه  کند   هو 

خ   جو  ستم  این  از  خجل  شرمسارهاهمه   یل 

 "که چون ُکشیم آنکه از ظهور  ا ب دهد خبر؟ 

فکند  حضرتش  به  نظر  ارمنی  سامخان   چو 

 ارها"ـ روزگ      د ــــعب        ز       دهـآم      وار  حــیـمس

ز  ــیـمس او  تاج  و  دید  چشم  به  را   خارها  ح 
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 صفت صلیب دیگری نهد   نخواست پیالطس

 کدورتی    شما  از    ندارم    ام   مسیحی    "من  که  

 کارها   به حضرتش رجا نمود  و خواست عذر  

عارها" ز  مرا  رهان  نزدتان  است  حقی   اگر 

سو به  او نظر  زمان   ی  عیسی   گفت  و   فکند 

آ  گر  شد  بسته  ظلم  بند  نازنین   نبه  جسم   دو 

شوی   نیّتت  صدق  حصارهار ز  این  از   ها 

بند   تنید  جان  و  روح  به  توان   تارها؟  کجا 

شود  سپر  سرش  تا  کرد  التماس   انیس 

 الح قتلشان به کف سپاه سام در سه صف، س  

ز   را  چو    نگار  نیش  ل  گُ تیرها   خارها   ز 

بر   رفته  فشارها ه نشانه  از  فشرده   دف 

عقب در  ستاده  جلو صفی  در  ستاده   صفی 

 ستم     آتش    گشود   سامخان    ز    ای    اشاره

منتظر  ستاده  قطارها  صفی  این   میان 

 شرارها     ها  لهـــشع    ز    دـ ش    د ــپدی    جهنمی

دود   چشم    ز  دو  شد  بسته   اهدان ش   باز    تیره 

سینه به  شد   نفس  حبس  التهاب  ز   هایشان 

روی   به  سّرشان  چشم   اعتبارها  چنانچه 

شکارها  دیدن  به  شکارچی  چون   عجول 

 دهانشان گشوده شد ز بهت و حیرت و عجب 

بی نبودیح  سم  صلیب  کس  انیس  جز  و   بود 

غبارها   ز صحنه آن  پشت  ز  عیان  شد  که   ای 

اقتدارها  نمود  معجزت  به  حق  که   چنان 

شود؟ خدا  مشیّت  بشر  ارادۀ   کجا 

د   خلق  د  غریو  به  ریم  ُتند  چو  بلندتر   م 

نارها  ب رد"  و  "سالم  شد  خلیل  بر  که   چنان 

 وارهاـ س  تک     اه ــــش    ود ـ نم  ر  ـدگ    ی ـغیبت    هـک

خدا  حّجت  خلق  به  اینچنین  گشت   تمام 

قلوب  م   امتحان   س  ز  شد  سیاه   غافالن 

شود   عیان  مگر  تا   عیارها   محک  بدینکه 

رنگ   که  ننگ    چنان  ز  سیه   کارها   رویشان 
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 ماجرا  شگفت    این     در   خدا      معجز    گذشت 

ُرعب   گرفت  قلوب    فرو   سامخان   فوج    حق 

 زارها" ـه     بصیرت  بی     اه  ـــــنگ   ر  ـــرابـــب

 بارها   کوله   به     ان  ــــ آبرویش   و     د  ـــگریختن

خمسه فوج  رسید  سامخان  فوج  جای   ای  به 

 ای نهیب زد که "آمدم  خمسه  چو شمر، بیک  

کارزارها چنان   قصد  به  آمده  گویی   که 

مارها"  د  م  ش  ک  کنون  ب ر م،  من  ثواب  این   که 

شد پای  به  او  امر  به  بال  صحنۀ   دوباره 

پُ  باب  منتظر!ندای  گروه  "ای  که   رطنین 

عشق   پای    دوباره  رفت   دارها  پایدار، 

 چه شد که رفت این زمان ز یادتان شعارها؟ 

حق  امر  به  قائمم  که  قیامتی  همان   منم 

 شید کُ  می  که    را      که  آن      شناختید می  که      اگر

 بارها     اند  داده  که      رتیاـــــبش  ان  ـهم  م  ــمن

نثارها"کُ  جان  هزار  جوان  این  همچو   نید 

غریو   آن  دعوتی چنین   در  ندای  کین  و   جهل 

 صف ز قتل دوست در شعف   در سه  خمسه  سپاه

گوش   کار    به  به  و  نیامد   نابکارها  کس 

مارها  و  افعیان  چو  هدف  بر  نیش   گشوده 

 "من؟    ای ز   راضی "گفت    و  باب کرد   رو به  انیس

 باز  و   آمدند غّرش  به   ها تفنگ ناگهان  که 

ب   رفت  نگاه  آن  در  گفتگو   یارها   ین  چه 

ــگلول  د  ــش    هـــــروان    ان ـ سویش  به    شمارها   بی    هـ

 شتاب    در    عشق    بزم    به    آتشین     های گلوله

 وصال عاشقان ببین چو روح جسمشان عجین 

 مزارها     شود    یکی    کند،    یکی  ها   جسم  که  

عشق   یادگارها   جزای  دهر  به   راستین 

 شصت و شش بهار  و   هزار سال انتظار، دویست 

شو تا  مانده  روز  آشکاره    ددو  روزه   الل 

بهارها  شد  فسرده  واقعه  روز  و   گذشت 

 دارها   روزه    وف  ـــسی    هــآخت    مــقائ  ل  ـقت  به  
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 شب  چو    روزشان    سیاه      شد  قهر      باد تند  ز  

کُ  آسمان  گویی  روی  تو  شرم  ز  نهان   ند   خود 

زینهارها و  فغان  شد  بلند  طرف  هر   ز 

خون   به  نظر  نیفتدش  تا   جانسپارها  که 

 را   شــخوی  روز    اس  ــ لب م ــ غ  ز   ان ــسمآ  دـ دری

 یارها    سوگ    لباس    شب حریر     از  پوشد که 
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 ابت ــوش ثـمه

 

 شده است  هسرود امنیتی اوینای از یک مثنوی که در سلول فوق  قطعه

 

 نقطۀ صفر باب 

 ا ــ دع    در    امه  هتــنشس    شب  نیمه  از    ه  ـــگذشت

به بر    تکیه  نهاده  و چشم   خموش    مه   دیوار 

رسـتـمن تا  بهــــــظرم  او   د  آوای   گوشم 

 ام  یـــشیدای    دل بی    انــچن  ب ــ امش    که   آه

 به لب     لب به لبم لب  احساس اواز      امشب

بسی باده  ی  م  جام  آن  از   ام  خورده  امشب 

 ها   الــ س  آن      هــــب    رــــبب    راــم  ا  ـــخدای  بار  

ت مرا  قعــــ ببر  ز  اوج  به  ایــا  خاکــر   دان ــن 

در مرا  نقطــزم  ببر  به  ب  ۀان   ( 1)ابــصفر 

 شد     ازـ آغ    قـــ عش    که    ام   هــلحظ  آن      قـــعاش

 د ــــپری    و    رفتـگ  اوج      ام  هـــاندیش  ر  ـــــطای

این   از  رفتم  دگر  گشودم  غبال   م ــ کنج 

شهر  تاریک  دل  از  گذشت  خیالم   مرغ 

انتظ در  ُاّمت   خوش  خواب  در   ار ـیکسره 

 کست ــش  اهی  ـــ سی    بـــقل    اـه هــلحظ    نــ تری تیره

درخشیــم قلـــــاه  بر  و  شــد  زد ـ ت  ب  ــــب   ار 

ب و  ساعت  آن  شــآمده  باز  خدا   د! ـ اب 

برآورده ساحــــت      دســـت    بـه     کبریــا ام   

روح نـغـمـــــــۀ    ســـــروش   منـتـظــــــر    نـــــواز   

او دالرای  روی  دمـــــی  ببینـــم   کـــاش 

 ام   تنهایـــی    وادی        سرگشتــــۀ      شبـــرو   

به   تب  او  انفاس  دم  به  از  تب   تب     تبم 

 ام برده  را    تو    نام      بس  ز    شادم    و      شنگم

و    زنجیرم   بــــالبستۀ   ایــن   کن    ها   بـــاز  

دلس   آن  کـوی  راســتان به  محفل  به   تـان 

شــراب  و  شعر  شهر  به  مکــان  در  مـرا   ببر 

شد ابــراز  راز  که  ُپرهراس  نفس    آن 

دویـ و  کشید  پای  بنـد  و  زندان  صحن   ـد ــز 

به نهادم  پای  را  دشت  و  در   هـم   کوُه 

به ندیدست  ظلمتی  چنین  شب   دهر     راست 

دمید   کـار صور  به  نیایـد  هیچ  دگـر   و 

نشــست عالم  به  نور  درید  ظلــــمت   پرده 

قل به  زهـی  قضایــش  زد ــ تیر  بیـــدار   ب  

شـد!  شیراز  طائف  همه  مالئک   روح 

 

 . اشاره به لحظۀ پیش از اظهار امر حضرت باب - (1)
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بـآن عــکه  همه  نامش  بهـمـــــه   د ــ خاستن  پا  ر 

و عّز  دائم     مظهر  او  ملک  که   است     شرف 

عش همه  این  بود  خواب  در  و  او ـآمد   اق 

قیامتیـار   صــور  آن  در  و   دمید     نشـسـت 

فراز  نیامد  صیــحه  هنــوز  و  دمید   صــور 

 ها  کجـــاست  آن  رهگذر  گذشــتم  از  کوچــه

ی    مست م  او         ز      باده    است  کدامین  برده   حّد 

گرفت  بدخشـان  لعـل  انتظـار  صــدف   از 

همـه رسید   آن  پــایــان  به  حــال  انتظار   اش 

 آید  از  جنّت  مینوی  دوسـت  اوست  که  می

سیـنه در  همـــه  نهفـت   این  چگونه  راز   اش 

دیـد  موعود  چهـرۀ  او  که  آن  بـود  چــه   اجـر 

او به  امشـب  شد  بـاز  امـر  سمـاوات   باب 

 ُجست   مقصود  جوهر  خوش  بخت  از  رهگذر

بــی عـاشــق   ای   آشفتـــــه  رهگـذر    جــــان   دل   

بـــــاد   تــونفــخـــــۀ  پیونـــد  بـه  بنــــد   بهــــار 

زاد  مــام  از  تویـی  چون  خود  به  ببالد   دهـر 

دمیـد  صدپر  گل  یک  انجمـاد  این  دل   از 

شد  جوشـنده  چشـــمۀ  بــود  لرزنـده   قطرۀ 

 ها  نــرم  خرامیـد  و  رفت رهگـذر  از  کوچـــه

ش بسی  یادش  به  بیاراستنــآنکه   د ــهر 

نام   به  همه  عدالت  و  قائمصلح   است   او 

میثــ سر  بر  عاشقی  مگر  او؟ ـنیست   اق 

 ( 2)رسید  خورد و به جنّت    خون گلوی حسین  

باز   چادر   است  نکرده  شهر،  سر،  ز   را   شب 

پـــای  ندانـــد  ز   ســر   کیست  که  می  آیـــد  و  

او خورده  ا ب د  جام  تاک  جوشان  رگ   از 

گرفت  کنعـان  یوسـف  زد  چـاه  بر  چـو  لـو   د 

رسید  جــانــان  وصل  به  دگـر  طالب   عاشـق 

دوسـت  دلجوی  طلعت  از  دارد  بسی   مژده 

 اش  مـژده  و  بــاز  چگونه  نگفـت  این  همــه

دیـد  نابـود  و  بـوده  حق  اســرار   محــرم 

روبــرو در  نشـــسته  او  مهــروی   دلبــر 

هستی   همه  به  از  دست  شست   خود   یکباره 

حــــــ زنـــــدۀ  نفــــس  زمـــــان ای  بشـــــیر   
 
 ی

تــو  قنــــد  منتـظـــــر  شکـرشکــــن   طوطــی 

داد  تـــام  ثمــــر  تـا  بهـــار  هـزارش   گشــت 

 بــر  رسیـد میــوۀ  هستــی  بر  ایــن  شاخـــۀ  بی

شد  خروشــنده  رود  بـود  جوشـنده   چشــمۀ 

آخ   هـم  و  جنـحش  ر  ـاول  و  رـــر  و  دیــد   فت ـان 

 اشاره به خواب حضرت اعلی که آنحضرت از خون گلوی بریده امام حسین نوشیدند و این چنانچه  -  (2)

 حضرت باب کتاب بیان مبارک در صحیفۀ عدلیّه به نقل از ) وحی الهی بر آنحضرت بود. نشانه      

 ( 793ص  –معارف بهائی کانادا  اهلل محّمدحسینی چاپ موسّسۀ دکتر نصرت تألیف      



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی   شعرای   اشعار  از  ای مجموعه  یاعل  حضرت         250                             مهوش ثابت                         

 

او  آرام  تـــــب  از  عجــــب  در   همسـفـــران 

کرد  انکـار  خـود  سـّر  شـد  اصـرار  که  چه   هر 

کــام  به  هستـی  عالم  شـام  به  شـد  بسی   روز 

خـود  رؤیـای  خلوت  آن  از  گشـودم   چشم 

تنـگ پهـنۀ   و  تاریـک  و  کوچـک  ما   سلــول 

خـود  جانــان  محـفـل  آن  از  گشــودم   چشم 

آن  بر  ســـر  و  بغــل  در  مـن  زانوی  دو   بـــود 

پدید  چشمم  دو  پیش  آمدی  باز  و   خفتم 

عشق  اصحاب  جملۀ  تو  گــرد  زده   حلقه 

جدایی   به  گاه  سر  و            رسید  راه  این   خــون   سر 

جهــان   خلـق  پـس  و  گشودی  شـد راز   نیـم 

تــــو  آزار  به  خلـــق  پــس  و  نمـودی   راه 

همه رکاب   این  در  همه  پای  عاشقان   ات 

سرحــد   به  صـــدا   ( 4)دور  ُبــرد  بنشــانـــــد   تا 

 ب ی غر  و  خموش  و  سرد    تنگ    و    کیتار     تو   حبس

به  صاحب   دست  همـــه   اند   داده    هم  قدرت 

حامــــل   ارس  قطـــره  به  تــــو قطـــره   پیغــــام 

خـــدا  بشیـــــر  پــــای  ستــــم  بنـــد  به   بستـــه 

شــد  جوشنـــده  چشمــۀ  تــو  عّشاق  رگ   هر 

او  کــام  در  یکشـــبه  ریختـه  کس  چه   شــــهد، 

کرد  کار  در  سکوت   "
ّ
"حی تکمیـل  پی   در 

تمــام  اّول  واحـد  و  آمــد  غیـــب  ز   مــژده 

خـود   دنیـای  عرصـۀ  تبـاه  بدیـدم   باز 

رنـگ  و  آب  جلـوۀ  نـه  سـرور  و  شـور  و  نـور   نـه 

خـود  دستـــان  حـلقــۀ  هـم  ز  گشـودم   بــاز 

روان  آب  چو  اشک  بهار  ابر  چو   دیده 

شنید  ملیحت  صوت  دور  راه  آن  از   گوش 

تو  آب  عشق   می کوثر   از  چشــمۀ    خورد  

سـ  می تا   قافـــله   ایــن   جنــون رود   کــوی     ـر   

شـد  بیـــم  از  پر  نیـم  و  شــد  هدایت   نیـم 

تــــو  کـار  در  آمده  ستــم  و  ظلــم  چه   آه 

ــر   خلق  چــرا  می  ( 3)د  آب  ز  حمـــام  بابخ 

فـــدا  جـان  ت  ُکند  تا  عاشقــان  بــس   آمده 

 و  فریب  و  کین  و  نفاق      ات  دشمن  همه این  

صـــــ  محــو   پــی   آمـــادهاز   یکســـره    اند   دا  

تــــو  نــــام  هیمـــنۀ  از  شــد  خمیــده   کـــوه 

خــدا  سفیـــر  بنــد  کنـــد  ســـد  کجــا   لیـک 

ُتن پاکشـــان  ـس  ن ف  طوفـنـــهر  شــد ــــدر   ده 

 

 برکت اشاره به بردن آب حمام ارومیه که حضرت باب در آن وارد شده بودند برای تیّمن و طلب -(3) 

 (250ص-و شفا.  )تاریخ نبیل زرندی چاپ هندوستان     

 اشاره به ماکو و چهریق.  -(4)
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خود  می قلب   تپش   صــدا  از   آن    شنوم  

دلبـــرم!  آن  عاشــــق  مــن  بیــایــیـــد   آی 

نشــد آی   پایــان  بـه  راه  کـان   بیــایــیــــد 

 شــنــوم  آن  طنـیـــن   آه  ز  مـاکـــو  عجـــب  می 

کـــوه  خامـوش  قلــۀ  بر  بنشــــستــه  که   اوست 

رسـید عالم  به  راز  بــاز  و  پژواک  به   کوه 

گـــذر  ســـال  نیســت   از   نیســت   باورشـان    ها  

همـ ایـــن  بنــد  و  زنـدان  به  او باز  یـــاران   ه 

 ها  زین  همه  در  کــار  شـد  باز  همــان  شیــوه

مـرد شـریف کشیده     بــس زن    بندهاست   در      و 

 شود  خواب  به  چشمــم کجـا؟  باز  سحــــر  می

زمیــن  بر  سری  نیست  اویـن  ندارد   خواب 

خوشــی  حّس  چــه  داد  مرا  جمــادی   پنــج 

می دگــر  موکـب  ـرس  روز  راه ــد  ز   رضــــوان 

 پـا!   کنــم  اینجــــا  به  آه  مــن  آن  بـــزم  را  می 

خنـجـــرم!  آن  تشـنۀ  مـن  و  است  همـان   حــرف 

نشــد  سامـان  به  کـار  پیکارتــان  همــه   زان 

می  قلــم   صـریــر   زمیــــن    ســـــــاز   از    شــنــوم  

کـــوه  گــوش  در  زمـــزمه  رازها  بســـی   کـرده 

شـنید کو ندایش  که  هر  او  عشــق   از  شد   ه 

 کیسـت   اثر  کیسـت   خدا؟ پس     ار  نه  صـدای

 هاست  پهنـــۀ  ایـــران  او ســر  بــه  ســر  از  فتـــنه

شـد  پیکــار  وارد  عشــق  مظلـــوم  و   ظالــم 

پندهاست  از  سـر  به  سـر  ظلم  تاریخ  چـه   اگر 

دور     رســد  می که    از  بس  پــا دست   صداهای 

دیو، حنین،  در  همه  کمین        قلب،  در   همه 

 سـرخوشــی     ام همــه  ایـن    پـروازهـا      همـه  ایـن  

شـــاه    به بشـــارت   پیــک   ـار ــشهریـ   رســد از می
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 ی ــــلـیـبـر نــاصـن
 

 و ـ ر ماکــری به شهــآورد سف ره -منظومه ماکو 

 در یک دیار مهجور، شهری غریب و بس دور 

 مانده بودم بر جای   در پای کوه ماکو

 در کار خویش مانده   ،چون زائر غریبی

 نمودم   در فکرت عجیبی اندیشه می

 ن کوهآ من را نه پای رفتن بود از فراز 

 بر دوش مانده بودم   با کوهی از گناهان

 آنجا نه جای من بود من مرد ره نبودم 

 سرودم  در زیر لب به حسرت، این نغمه می

** 

 مردیست مرز وفا و  ،اینجا دیار عشق است

 وادی پایمردیست  اینجا نه جای هر کس،

 اینجا بال ز حیرت، از شدت بالیا، دندان به لب گزیده 

 چون باب و رّب اعلی، بهر بال ُگزیده  وقتی خدا کسی را،

 اینجا ز شرم آن ظلم کان ظالمان نادان بر حضرتش نمودند 

 ای خزیده های نسیان، در گوشه در بوته ،تاریخ گشته پنهان

** 

 های زندان  های ماکو، در گوشه ان شبان تاری چون شامچون

 هرگز کسی ندیده   ،وقتی که ماه گشته در پشت کوه پنهان

 فروغ است  شمع و بی شبها بی یشهاینجا هم 

 ای دروغ است  گوئی که نور اینجا چون واژه

 ی دریغ است ئ وقتی ز رّب اعلی هر پرتو

 گسترده ظلمت شب بر کوه و این ستیغ است 
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 اینجا نه نور ماهی از روزنی دمیده

 اینجا نه اشک شمعی بر دامنی چکیده 

** 

 های سرد ماکو در قلب آن زمستان   شب

 در بند بود اینجا محبوب قلب امکان 

 هنگام آن نمازش در پیشگاه یزدان 

 یخ بسته است بر دست آب وضوی دستان 

 سان   دانسرما با شدتی ب  کوران سرد  

 تا سپیدهبر پیکرش وزیده از شام  

** 

 موالی من در این کوه، اکنون غریب و تنهاست 

 دور از دیار و همسر، دردا قرین غمهاست 

 هاست  بخش جمع دل او گرچه جان و روحش جان

 اما میان این کوه، تنهاترین )تن(هاست 

 ها رسیده  گرچه ز جان شیرین آن مهربان دیرین بس نامه

 ها را  اما دریغ زیرا، شسته است نامه

 اش رهیده از دیده اشک چشم و دیده کهآن 

** 

 گوید به شاه موال، سر از تنم جدا کن 

 بر هر بالء و دردی، خواهی تو مبتال کن 

 هر سختی و جفائی بر جان من روا کن 

 اما مرا از این بند بهر خدا رها کن 

 ظلم و ستم تو گوئی، در منتهای خویش است 

 وب، آخر به سر رسیدهزیرا که صبر ایّ 

** 
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 نقش بال کشیده  در دفتر زمانه، دست قضا دوباره

 با چشم خویش دیده  اعلی آن محشر بال را زآن پیش رّب 

   و خسته، از قلعه طبرسی ریب مردی غ

 ره رسیده ز   آنجاباری از غم،  با کوله

 او را حکایتی است از آن چه خویش دیده

 او را روایتی است و از آن چه که شنیده

 ها دریده میدان، بس سینهدر هر کجای 

 اند بر خاک، مردان سر بریده  افتاده

 وس یار محبوب، در خون خود تپیده قدّ 

 مال حسین مظلوم، در خاک آرمیده

 اریاح حزن و اندوه، از هر طرف وزیده 

 صحرای کربالئیست کس تا کنون ندیده 

 ** 

  موالی من در این کوه

 غرق است غرق اندوه 

 اش روان است  دیدهاشک مدام چشمش از  

 خواب و الینام است   او در عزای اصحاب بی

 طعام است  قوت و بی خون خورده است در دل بی

 ای نشسته، از این جهان بریده  در گوشه

 بار جهانی از غم، بر دوش خود کشیده 

** 

 اینجا دیار وحی است، کز آسمان رسیده 

 ها شنیده  هر سنگ و صخره اینجا، بس آیه

 ب نموده جُ این کوه، خرق حُ موالی من در 



 
 
 
 
 
 

   

 ناصر نبیلی                                            255بهائی        شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 اصنام را شکسته، اوهام را دریده

   های لیال زینجا به تیره شبها، در لیله

 انوار رّب اعلی، بر عالمی دمیده

** 

 امشب اگر چه ماکو، محزون و سوت و کور است 

 اما مقام اعلی، غرق سرور و نور است 

 های زائرینش، مسرور و در حبور است   دل

 است  ر، همواره در مروجانانزیرا نسیم 

 ر ظهور است ظه  او سرکشیده زین کوه، او مُ 

 در این شبان تیره، نور است، فوق نور است 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات: 

آن    خورشیدی بعد از زیارت قلعه ماکو سروده شده و روایت احساسی سراینده  1385این شعر در تابستان  

 اعلی. از این زیارت است. تقدیم به عاشقان طلعت 

هایشان ایشان را جان شیرین خطاب    جان شیرین: اشاره به حرم مبارک دارد که حضرت اعلی در نامه

 میفرمودند. 

د شاه مصرع: )گوید به شاه مولی، سر از تنم جدا کن( اشاره به توقیع حضرت نقطه اولی خطاب به محمّ 

 دارد. 
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 نصراهلل عرفانی متخلّص به عرفان
 

 راز ــیـش

اُ  شیراز دیار  بود  وفا  و  مهر  و   لفت 

جان   بوی  و  شیراز  خّطه  به   ر رگیببیا 

کو  و  جنّت  فرداست   رثحدیث   حکایت 

ز   اگر  رضوان  روضۀ  ُلطف  پرسی   ز   من 

دید    چه که  بیگانه ب  حق  ۀغم  نداشت   ین 

 جبین بسایم باز       خاکش   به    که   دمی    خوشا

ایدوست  ُگل  وقت  به  بهاران  که  بیا   بیا 

بدپندار  خصم  ز  اینک  که  درد  و   دریغ 

ساخت ب ویران  ُچو  عدو  را  ما  کعبۀ   نای 

آباد ب یقین   شود  بنا  آن  نو  ز  که   دان 

عرفان  زن  بوسه  شیراز  خّطه  خاک   به 

شیراز  بود  صفا  و  عشق  و  شادی   بهشت 

ملک   شه  موطن  شیراز که  بود   بقا 

شیراز ب بود  جانفزا  کنون  که  بیا   یا 

شیراز  بود  خدا  بهشت  که  آنسرم   بر 

آشنا   نظر  اهل  چشم  شیراز ببه   ود 

شیراز  بود  ُمبتال  دل  مراد  خود   که 

شیراز  بود  دلگشا  نگری  طرف   بهر 

شیراز  بود  جفا  و  جور  و  کینه   دیار 

شیراز  بود  کربال  ما  دیدۀ  به   کنون 

ب  دوا  را  دلشدگان  شیراز دوباره   ود 

بود   ما  موالی  مقدم  جای   شیراز   که 

 1358اسفند  –طهران 

مبّشر 

راه  بها  مبّشر  منم بگفت  شما   ر 

 کو به کو   پی یارُجستجو در    که به چشم  ای

 عهد او خطا    بود در او وفا نیست به   آنکه

نور   منم  شعف  منم  منم شور  بصر   منم 

منم  عارفان  سیّد  منم  عاشقان   سرور 

شهان  مجلس  به  گاه  بیان  دفتر  به   گاه 

بها  قمر  بها  شمس  بها  ُهنر  بها   علم 

نشانه داده  پیامبران  او  از  منم   آنکه   ها 

منم  آشنا  دلبر  او  ندیده  نظر   کرده 

منم  انبیا  خاتم  شما  جملۀ  به   گفت 

منم  دوا  منم  درد  منم  وفا  منم   مهر 

به   بود  رهآنکه  حق  منم   راه  بال   سپر 

منم  خدا  ره  گفت  نهان  گه  و  عیان   گاه 

منم     نما  جهان  جام    معرفت     جهان    اوست

 1351آبان  –طهران 
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 شکوه جاودانه

 

جـــــــاودانـــــــه     "،بـــــــاب"    ای  شـــــــــــــــــــکـــــــوه 

ــهـــــــــــــی الـــــــــــ ــوالـــــــــــــم  عـــــــــــ ز   نـــــــــــــورت 

 تقدیس  و  عشــــــــــــق و شــــــــــــوق  مظهر  ای

 پـــــــرور   کـــــــمـــــــال  تـــــــو    مـــــــکـــــــتـــــــب    ای  

ــرویــه ــل و جودت    دیــد   ُچو   بشــــــــــ  فضــــــــــــ

قــــــّرةالــــــعــــــیــــــن ــاخــــــت  شــــــــــــــــــنــــ ــده  ــادیــــ  نــــ

ــان   ــان جــــ ــمــــ ــیـــ ــلـــ ســـــــــــــــ ــو  تـــ راه  ــه  بــــ  داد 

قــــــــــــّدوس  دلــــــــــــفــــــــــــروز  تــــــــــــربــــــــــــت   از 

زنـــــوزی     خـــــوش    ای ــادت  ســـــــــــــــــعــــ ــه   بــــ

ــان» ــاز   «عرفـ ــهنـ ــور و شــــــــــ ــه نوای شــــــــــ  بـ

ــق ــاشــــــــــ ــنیــــده    عــ ــان داد  نشــــــــــ ــه جــ  ام کــ

ــ ــانــــــ زمــــــ ــۀ  ــهــــــ وجــــــ ــو  تــــــ ــور  نــــــ ــد   هشــــــــــــــــــ

ــُ  ــانــــــــــهچــــــــ زبــــــــ زد  ور  ــُ طــــــــ آتــــــــــش   ون 

ــه  ــرانـــــ ــکـــــ ــیـــــ بـــــ ــل  فضـــــــــــــــــ ــع  ــبـــــ ــنـــــ مـــــ  وی 

ــق عشــــــــــ ــه   وی  ــانــــ فســــــــــــــــ تو  ز   شــــــــــــــــــده 

ــه  ــانــــ عـــــــاشـــــــــــــــــــقــــ بـــــــگـــــــفـــــــت   لـــــــبـــــــیـــــــک 

نشـــــــــــــــــانـــــه   ای یـــــک  بـــــه   دوســـــــــــــــــت ترا 

ــه ــقــــــلــــــن     و     وش  مــــــردانــــ ــه ـــــــــــــــــــــــــــــ  درانــــ

جــــــــــوانــــــــــه  زد  ــیــــــــــد  ُامــــــــ ــهــــــــــای  لــــــــ ــُ  گــــــــ

تو گشـــــــــــــــــت جـــــاودانـــــه  بـــــه   واصـــــــــــــــــل 

ــه تــــــرانــــ ایــــــن  شــــــــــــــــــوق  ز  ــد   مــــــیــــــخــــــوانــــ

یـــــــــگـــــــــانـــــــــه  دلـــــــــبـــــــــر   ســـــــــــــــــــــیـــــــــنـــــــــۀ   بـــــــــر 

 1347خرداد  –طهران        
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 اهلل بلبل معانی متخلّص به بلبل  وثوق

 

 میالد جمال ابهی و طلعت اعلی

 

شد  محّرم  دّوم  و   اّول 

بپا  شور  و  سرور  جشن   گشت 

م طلعـیوم  ابهی ــیالد   ت 

دوست  النهایه  عنایات   از 

دو شمس   این  از  یک   نورانی هر 

 جدل   امر حق منع ساخت جنگ و

 گشت     پریشان    سرـسرب    ها  مـــ نظ

فزون  شوق  و  نشاط  و  شور   گشت 

مع موجود دآنکه  شد  بود   وم 

 دوست   چمنزار صلح حضرتدر  

دل دوست   ارض  رحمت  ابر  ز   ها 

گُ  طلعت  گشت  پدیدار   ل تا 

شد  خّرم  و  شاد  عّشاق   قلب 

شد  فراهم  فرح  و  شوق   بزم 

بق مولود  شد اب  ـ رب   اعظم 

شد  توأم  عید  دو  کاین   بنگر 

شد  مظلم  جهان   نوربخش 

شد  عالم  اهل  صلح   سبب 

شد  منّظم  حق  نظم  از   عالم 

 کم شد    و غم   و رنج   و تشویش   حزن

شد  محرم  بود  محروم   وآنکه 

شد  منضم  گوسفند  با   گرگ 

شد  غم  از  فارغ  و  شاد  و   خّرم 

 شد    م  ــ مله  ق  ـــــعشه   ب      لــــبلب      قلب
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 عید میالد طلعت اعلی 

 

محرم ه  ب ماه  اّول   روز 

لدنی  علم  از  بگشود   زبان 

الهی  شمع  آن  گشت   فروزان 

مصّور  روح  شیدائیان   همه 

مستور  سّر  آن  بر  آگاه   همه 

قدیمی  نظم  هر  ساخت   پریشان 

درمان بدرد   گشت   بینوایان 

را جهان  فراگیرد  او   پیام 

الهی  یاران  که  باشد  خوش   چه 

آستانست  این  بنده  آنکس   هر 

ظاهر  گشته  آسمانی   طبیب 

جلیلیم  جشن  این  در  ما  تنها   نه 

معانی  باغ  بلبل  ای   بیا 

 اعظم     اهلل   اب ـــ ب  یافت    تولّد  

مفحم  گشتند  عالمان   جمیع 

فراهم  گردش  پروانگان   همه 

سودائیا مجّسم همه  نور   ن 

بر واقف  منمنم   همه  رمز   آن 

منّظم  گردد  نو  نظم  از  تا   که 

مرهم  گشت  دردمندان   بزخم 

جم  کشور  از  عیان  شد   اگرچه 

همدم  و  گردند  یکدگر   انیس 

مکّرم  و  است  عزیز  حق   بنزد 

عالم  درد  دوای  امرش   بود 

توأم  بزم  این  بر  جشن   هزاران 

اعظم  اسم  بمدح  شعری   بخوان 
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 پنجم جمادی االولی 

 

پنج جمــــلیله  بود ــ م   ادی 

زم از  فارغ  مکــــعاشقی  و   ان ــــان 

 کرد   می  دا  ــدا خــخ  او      شب  و      روز

 داد  می    ها دهـــــوع    شــــویـــخ دل  ه   ب

پر برکشد  که  مرغی   ال ـــب  و  همچو 

شود  مستجاب  که  دعائی   خوش 

پسن نیازش  خاطــشد  یار ــد   ر 

مشت که  اگر  بنگر   ی ـــاقـگفت 

کن  جانفشانی  و  بفشار   پای 

خ علم  منــ باب  دریــ دا   اب ــم 

امشب و عظیم   هست  بزرگ   شبی 

ح راز  بر  آگـــزانکه  شدی   اه ــق 

گردد  بپا  جشنها  این  از   بعد 

من  مؤمن  نخست  هستی  که   تو 

بدان  بزرگ  نعمت  این   قدر 

ب جان  و  دل  امــنشه  ز  بکوش ـر   ر 

عش  را  تو  دل  راز  که   اق ــتا 

ح حروفات  تکمیل ـتا  شود   ی 

حی سرچشمه  شوند ــ جمله   ات 

بود  شادی  و  سرور  و  عیش   شب 

مش جانبود  طلعت   ان ــــــتاق 

 کرد   می    ا  ـــاوفـب    محبوب      ذکر  

ب شاد ـــ دیه  که  گردد  یار   دار 

ه در  پیوسته  وصـــبود   ال ــوای 

شود  اضطراب  از  فارغ   قلب 

پ برداشت  رخسار ــزود  از   رده 

گ ثابت  میثــباش  اهل   ی ــاقـر 

کن  جاودانی  روح  فدا   تن 

تس نام  این  از  بابـ بعد   اب ــالب  ت 

تکریم منشاء   درخور  و   مجد 

ت بشناختی  چـــباز  از  ره   اه ــو 

گردد  آشنا  بدلدار   دل 

روشن  من  بروی  چشمت   گشت 

 جهان     اهل     و    جهان     از  از  ـــ نی بی

خاموش  لسان  از  و  کوش  عمل   در 

با  بیابند  مشت ــ دل  خود   اق ـــی 

دلیل  بدون  خود  یابند   راه 

نج ره  شوند ــهادیان   ات 
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 ی اعل حضرتمبعث  لهیل

 

 الباب   باب  که      شبی  آور    یاد

آن حضرت  از  سئوال  یک  او   کرد 

حق ــی نغمه  که  شبی  آور   اد 

بشروئــی که  شبی  آور   ی ــاد 

آی که  شبی  آور   اتش ـــیاد 

 در چنین شبی زین پس     حق    گفت

لی آن  از  آغاز ـــشد  بقاء   له 

تشکیل   
ّ
آن شد حروف حی از   بعد 

دیدند  چون  یار  روی   عاشقان 

عالمگیر  گشت  محبوب   امر 

 ویران      دــش    که    ها  خانه    اــ بس    ای

ب کمر  بهائی  بند ه  ای   خدمت 

آمــــب یـزم  انـــــاده  بــار  ـــدر   ر ــ 

بای بـــچند  ظاهه  د   ن ــربیـچشم 

گزی سفینــجا  در  حمرا ـن   ه 

ن باش  زمین  آماده ــچون  و   رم 

طرب  بزم  گشته  و  است  عید   شب 

کن  قامت  زیب  جامه   بهترین 

ســــلبــب روی  جــــال  دار ــــــــانـــوی   ان 

باب  حضرت  حضور  اندر   بود 

جواب  هزار  حق  ز  صادر   گشت 

رباب  و  چنگ  صوت  ز  رونق   برد 

 بخواب   نرفت    اش   دیده    ر ــسح    تا

 بخش همچو شراب   نشئه  واه  بشد  

 احباب     شوند  می   جمع    هم      د  گر

ذهاب  و  ایاب  و  شعله  و   جذبه 

اصحاب  بکف  سر   بنهادند 

تاب  و  طاقت  نماند  را   هیچیک 

عالمتاب  آفتاب  از   برتر 

جهان   آبادی   خراب   بهر 

ح امر  تبلیغ  بشتاب ــــ پی   ق 

بیـــــفی  ض  ــفی را  بیــاض  و   اب ـ ا 

به آب  ترک   سراب ر  ــــبکنی 

گرداب ر  ب   این  از  را  خویش   هان 

 سحاب   فیض      ز      ور بهره    ویــش  تا  

ب ز  عطـعنبرآگین  گالب ـوی  و   ر 

چنک امـه  حـین  ز  شد  بـر   کتاب ه  ّق 

اب ـ برت  ان ــــــانیـ هــج   و  ان ــــــهــج  وز 
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 اعظم میــالد باب 

 

است  اعلی  طلعت  میالد   عید 

آمد  آخرالّزمان   قائم 

غیب  عالم  ز  عیان  شد   کودکی 

وحی   و  است  شارع  خود  گرچه  مظهر 

س کن ـــــساقیا  عنایت   اغری 

س بنواز ـــــــمطربا  دیگری   از 

است   وصل  و  است  درد  هجر  درمان 

مگوی  جنگ  و  نزاع  و  جدال   از 

گـــــــلبــب معانــــــ لبــل  را ـــن   ی 

است  اولی  نقطه  مولود   جشن 

است  خدا  علم  بباب  ملّقب   که 

است  برپا  قیامتی  قیامش   کز 

مبشّ  بهم  است ه  ر  ابهی   طلعت 

بقاست  خمر  هوای  اندر  دل   که 

 هاست  دل    راحت    هـــک    یـــ نوائ  زان  

 است      دوا   رار  ـــــــق بی   ردرد  ــــپُ      دل

 و صفاست     که این دور دور صلح      چه

ت فداس          وقــــش       ال ــــ وص    سبیل       در

 

 

 ظهور باب اعظم 

 

است  جمادی  ماه  پنجم  که  بیا  االولی 

عّشاق   شامگاهان  اگرچه بر  نمود   رخ 

خلد     باقی      ساغر        بنوش ساقی  دست   ز 

مشتاقان  ببزم  نشاطی  و  شور   فتاد 

یاران داد  مژده  هدی  صبح   را  دمید 

اعلی    بیا طلعت  محبوب  بعث   م   است   که 

صبح پیداست   شام   ازین  هزار   جانفزا 

جشن است     دالرام    وصل    که  اولی   نقطه 

 است     اسما    ملک  و    ها   جان     صاحب   نگار  

است     یـابه    طلعت      خورشید        جلوه      قرب     که
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 ی ــلـت اعــ عـث طلــعـمب

 

باد  مژده  شد  عیان  اعلی   طلعت 

باد   جان مژده  شد  شادمان  جانان   ز  

باد  مژده  شد  جنان  رشک   عالمی 

خوان  شد  مژده باد  مرغ  دلها  نغمه

 شد مژده باد طلعت اعلی عیان  

 

آشکار  قیامت  شد  قیامش   از 

 و صبح وصل یار     گشت    روز شادی

کردگار  بنور  شد  روشن   ارض 

ظلمت  هجران  نهان  شد  مژده  باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

آمده امکان  محبوب   عاشقان 

آمده سبحان  انوار   مطلع 

الط آمدهــــمظهر  یزدان   اف 

دور   دور   عاشقـــان   شد   مژده  باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

عرفان   ساغر  را   بدست عارفان 

 الحان بدست   را ساز خوش  مطربان

بدست   عاشقان پیمان  از  جامی   را 

عالم  امکان  جوان   شد   مژده   باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

 بر جهان باز است باز  رحمت     باب

 و ساز است باز  و دف   موقع چنگ  

آنک  باز آمد  است  راز  کاشف   و 

گاه  عیش  جاودان   شد  مژده   باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

کنید  آگه  را  ناآگاه   خلق 

کنید  درگه  آن  سوی  دلها   روی 

م   است  گمراه  که  کنید   رد  هر   ره 

باد شد   مژده     قدسیان       کو   مطاف  

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 
 



 
 
 
 
 
 
 

 بهائی  شعرای  اشعار  از  ای مجموعه  یاعل  حضرت         264به بلبل                        معانی متخلّص   اهلل بلبل وثوق

 

کنید  شادی  حق  عید  در   دوستان 

کنید  آبادی  فکر  خرابی   بر 

کنید  آزادی  کسب  پناهش   در 

گـــــاه    سیـــر  بوستان   شــد   مژده  باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

سرور  روز  شد  و  بگذشت  غم   دور 

ظهور  یوم  شد  و  هجر  لیل   رفت 

طهور  جام  دهد  باقی   ساقی 

مهر  حــق   پرتوفشان   شد   مژده  باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 

 

بپوش  حق  ماسوای  از  دل   چشم 

خروش  در  معانی  از  بلبل  چو   شو 

بکوش  امراهلل  اعالی  پی   وز 

گو  که  گیتی  گلستان  شد  مژده  باد 

 طلعت اعلی عیان شد مژده باد 
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 ض ـر فیــحـ دو ب
 

محّرم  دوم  و  اّول   در 

اعلی  رّب  بجمال  یک   آن 

بعّشاق  بشارتی  داد   آن 

اقدس  مقّدس  هر  ز  بود   آن 

ب داد  بشارت ه  آن   عاشقان 

توأم  فیض  بحر  دو   گردید 

اعظم  اسم  جالل  ز  یک   وین 

بعالم  سعادتی  داد   وین 

اعلم  معلّم  هر  ز  هست   وین 

محکم    قــــعش    اســـاس   کرد   وین

 ذّرات ز ماه تا بماهی 

 دادند بنور حق گواهی 

 

ح گردید ــ رخسار  آشکار   ق 

مق شهیدان ــــسرهای   ّدس 

برافشاند  عنبرین  طّره   تا 

ب محبوب ه  عاشق  وصل   هوای 

پرشکوهی  کوه  چو  عشق   در 

گردید  یار  جلوس   هنگام 

گردید  نثار  قدمش   اندر 

گردید  مشکبار  همه   عالم 

کامـــــپرجذب و  گردید ـــکــه   ار 

گردید          وار ــــــــــتــــاس      و       ده  ــــــپاین

 ذّرات ز ماه تا بماهی 

 دادند بنور حق گواهی 

 

یار   بوصل   واصل عّشاق 

ظلمت  بساط  بهم   پیچیده 

گشت    اق  ـــــآف را مریض  او   و 

ادی آسمان  شد   ان ــپیچیده 

معدوم  ظلم  مرام   گردید 

حاصل  جذب  و  سرور   گردید 

به دل ــــانوار  بر  فتاد   ا 

بهــــآئی عاجل ــــ ن  شفای   ا 

ق اورشلیم  نازل ـــشد   دس 

عادل      شاه       وس  ــجل     کرد      تا  

 بماهی ذّرات ز ماه تا  

 دادند بنور حق گواهی 
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آمد  آفتاب  و  آمد   ماه 

یاران  عشق  ببساط   ساقی 

عّشاق  سوی  بجلوه   معشوق 

ظاهر  گشت  فتوح  روح   در 

پیوست  وجد  و  بسرور   عاشق 

بها که  آمد   ءیعنی  باب   و 

پ ساغر  آمد ر با   شراب 

و    بـــی آمد   بـــیپرده   نقاب 

آمد  انجذاب  دل  و  جان   در 

ه      صواب      آمد  ســالک   به   ر 

 ذّرات ز ماه تا بماهی 

 دادند بنور حق گواهی 

 

است  جاودانی  که  بها   احکام 

الفت  و  است  محبّت  و  است   مهر 

 انصاف   و  است  اخوت  و  است  عدل

روشن  جمال  آن   دلداده 

تعالی  حق  برضای   راضی 

نعت    محبوب   یار    جمال    در 

است  زندگانی  آب  که   دریاب 

 است   صلح است و سالم و مهربانی

 است   جانفشانی  و  است  باختن  جان

است  ناگهانی  ببالی   صابر 

است  آسمانی  قضای   تسلیم 

است    معانی   لـــ لبــب   ز     نغمه   این  

 بماهی ذّرات ز ماه تا  

 دادند بنور حق گواهی 
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 شهادت طلعت اعلی 

 واز ـــــــبن    ای  هــــــــــــمــغــن  از  ــــــــــب  ال  ــــــلبــب

گل بــــــبل آن  از  بگوی  را   الن 

ان لقایــآنکه  ره  خلق ــدر   ش 

گفتند   شآنکه  روز ـــ العجل  و   ب 

ُرخ ل از  برگرفت  پرده  چون   یک 

 د ـــمانن  یـــــب  ود  ـــــــــوج  آن    ر  ــــب  ه  ـــــهم

کردن جـــــظلم  و  ورزیدند ــــ د   ور 

مظلوم  آن  گشت  مصلوب  که   تا 

 از ــــب    نــــــک    ای  هــــــــــنال  انگیز    زنـــــــح

ب شیــــکه  گلبن  ز   راز ــــرآمد 

دراز ـــــــــانتظد  ــ بکشیدن  ار 

بوق فراقش  نیـــ در  و  راز   از ــت 

رنج   و  آزار  آغ  گشت   از ـــخلق 

 از ـــانب  بی    ار  ــــــــگـــن    آن      بر        همه

ب نگنجند  مختصر  این  در   از ـــــکه 

روازــ پ   ان  ــــ ج    انـــــجه   وی  ـــــــس   رد  ــــک

 کرد    اـــمهی را   خویش  دا ــــــف بر 

 کرد    ابهی  جمال   فدای  جان

 

باب   ای سر  و جان فدای حضرت 

کردند  فدا  تن  و  جان  بسا   ای 

مؤم گردید  موقـــــآنکه   ن ــــن 

بود آو ایمان  و  عشق  ز  عاری   نکه 

بدان چش  تا  دهــ روز  ندید ــــم   ر 

گردید  عاشقان  مشتاق   قلب 

راداد   عالم  حیات   روح 

س عاشقان  ت  رــپروراندند   ن ــو 

باب  حضرت  لقای  نثار   جان 

برآمد باب   چون  حضرت   ندای 

باب  حضرت  بقای  جام   یافت 

ب  باب     ور جشد  حضرت  جفای   و 

باب  حضرت  ابتالی  و   محن 

باب  حضرت  والی  و  عشق   غرق 

 حضرت باب       زایــــــــــف  انـــج    مـــــــلـق

باب     حضرت        رایــــب     از      ارــ نث به  

 بلبل   دـ میزن  هصیح   شب و  روز 

 بحضرت گل    شد که    ها ستم از 
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 ودی ــگ محمـهوشن

 

 آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می

 آید  "مژده ای دل که مسیحا نفسی می

 آید"  که ز انفاس خوشش بوی کسی می

 

 ر شد عالم ز تمنّای مسیحا نفسی پُ 

 آید  کسی میکه ز انفاس خوشش بوی 

 

 نفس حافظ کو؟!  نفس خوش این مسیحا

 که به فریاد دل ما برسد 

 حافظا! کیست؟ کجا هست مسیحا نفست؟! 

 ری هست از او؟ بهیچ، آیا، خ

 یا فریب است مسیحا نفست؟! 

 ، غرس خوش قدمت، همچو سیمر یا که فریاد

 دروغ است دروغ؟ 

 

 ریبها رفت و نیامد خ  حافظا! قرن

 

 ناله ز هجران کسی گفته بودی نکنم  

 آید  رسی می ای فالی و فریاد زده

 

 ناله شبگیر شکستم به گلو، ها قرن

 دیده صبر نهادم به در رحمت حق 

 ل کردم ها ظلم ستمکار تحمّ  قرن

 ها خون دل از دست ستم نوشیدم  قرن



 
 
 
 
 
 

   

 هوشنگ محمودی                                           269بهائی          شعرای اشعار از ای مجموعه  یاعل حضرت 

 

 ی ای حافظ؟ آرزو ُمرد دگر، صبر به ک  

 نفست مژده دهد؟  کیست آن کس که مسیحا
 

 بغّرید، درخشید جهان ناگهان رعد 

 روشنی چهره حافظ شد و بر من نگریست 
 

 صدای رعد و برق در فضا... 
 

 ای؟! حافظا ! این توئی آخر، که برم آمده

 ای  تو ز فردوس برین آمده

 ای تو به دیدار ستمدیده بشر آمده

 مگر آخر تو شنیدی همه فریاد مرا؟
 

 حافظا! خوب نظر کن: 

 همه جا ظلم و ستم 

 جور و بال همه جا 

 از عدالت خبری نیست دگر 

 گر عدالت همه نور است، جهان تاریکی است 

 همه شادی است، جهان غمگین است گر عدالت  

 گر عدالت همه ُحسن است، جهان نازیباست 

 گر عدالت همه وصل است، جهان ناکامست 
 

 بینم  "این چه شور است که در دور قمر می

 بینم" همه آفاق پر از فتنه و شر می
 

 مظلومی هست  ۀنگری، نال هر طرف می

 ست، انه به دلها شادی   ،ها خنده است نه به لب

 ها گرمی  نه به جان
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 خالی از عشق و امید،  ،ستا همه جا خالی 

 مملو از غّصه و غم 

 

 حافظا، دیده به دیدار تو روشن، اّما

 خبری هست هنوز؟ 

 آید؟  که مسیحا نفسی می

 آید؟  انفاس خوشش بوی کسی می که ز  

 

 آلود و حسرت دیده، با نگاهی غضب

 با کالمی که پر از سرزنش سوزان بود، به سخن آمد و گفت: 

 نفسم،   نفس خوش  حای آن مس

 رس است  آمد و مژده او داد، که فریاد

 آید  رسی می سش، بوی فریادف  کز ن    ،رّب اعلی است همان

 

 پیوست مژده نقطه اولی به تحّقق 

 که به فریاد رسد ،  آمد آن کس

دم، آن نور خدا   آن جمال ق 

 آن بهاء ملکوت،  

 ازلی چهره الهوت به ناسوت آمد

 لیـــک 

 آنچه از ظلم و ستم  

 ها نسل بشر داشت به یاد  قرن

 اراندند بر سرش  بهمچو باران بال،  

 

 گر جهان پر شده از فتنه و شر 

 گر پریشان شده احوال بشر 
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 شده مهر و وفا گر فراموش 

 خبری نیست ز خوبی و صفا 

 

 گر سیه گشته جهان از بیداد 

 گر شده گوش فلک از فریاد 

 انتقام دم عیسی نفسی است 

 کو چو عیسی او را، به جوانی کشتند 

 انتقام ظلمی است 

 چون فکندند بهاء را در سجن 

 

 ها که نکرد  و به او نسل بشر، چه ستم

 ملکوت" "ساکنان حرم ستر و عفاف 

 بنالید ز جان   ،هر که بشنید

 ها ریخت حسین  اشک

 ها کرد محّمد به در خانه حق  ضّجه

 خون فرو ریخت علی از چشمان 

 سی از مقعد صدق، آه جانسوز کشید مو

 خود ایّوب درید   یقۀ صبر  

 ها کرد خدا  ناله

 

 وای بر ظلم بشر، وای بر غفلت او
 

 

*** 
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 نشستهبحال در حبس بال  

 ها در دل  شکسته است نفس ته،ها بس راه

 لیـــک 

   دریای کرم مّواج است

 بحر لطفش پرجوش 

 

 گر تمنّای سعادت دارید 

 گر ز بیداد، خالصی خواهید 

 از غم ظلم، رهایی یابید 

 

 جنگ معدوم شود در همه جا 

 غم، فراموش شود در دنیا 

 

 ها بسته  راه

 

 به جز راه بهاء 

 به جز راه بهاء 
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 منابع  فهرست

 

 اثر طبع گهربار شاعر شهیر بهائی حضرت نعیم احسن الّتقویم یا گلزار نعیم ( 1

 بدیع  115سنۀ  –چاپ دهلی هندوستان      

 )بمناسبت سال مقّدس( از سیاه چال طهران تا وحدت عالم انسان( 2

 میالدی 1992- 3بدیع،  149سنۀ چاپ امریکا  –از انتشارات مجلّۀ پیام بدیع       

 ناشر مؤّسسۀ عصر جدید آلمان دارمشتات آلمان -  اهلل مهرابخانی اثر روحالهام شعراء ( 3

 میالدی 2004بدیع 161چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات، سنۀ     

 )ایادی عزیز امراهلل جناب ابوالقاسم فیضی( به یاد دوست ( 4

 میالدی 1998ویلمت ایلینوی سال انتشار  ،محفل روحانی ملّی بهائیان ایاالت متحده     

 بیضائیاهلل ذکائی  تألیف نعمتتذکرۀ شعرای قرن اّول بهائی ( 5

 اپ و انتشارات مرآت دهلی نو هندوستان چبدیع مؤّسسۀ  169- میالدی2013جلد اّول : نشر دوم       

 بدیع. 123جلد دّوم: مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری      

 بدیع. 126جلد سّوم: مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری      

 بدیع.  129جلد چهارم: مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری      

  تألیف سرور اتحادیّهور ترانۀ سر( 6

 میالدی  1995بدیع  152ناشر مؤّسسۀ عصر جدید آلمان چاپ ریحانی دارمشتات آلمان سنۀ     

 دیوان اشعار مصباح تألیف عزیزاهلل مصباح حدیقۀ ثنا ( 7

 بدیع 122مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری      

 2هائی از خرمن ادب و هنر شماره  خوشه( 8

 میالدی 1991ادب و هنر آکادمی لندگ سوئیس چاپ اّول آلمان سال نشریه انجمن      

 صابر آفاقی دکتر تألیف ای دیگر  در جستجوی سّیاره( 9

 1988مظفرآباد پاکستان سنۀ دسامبر   9به کوشش انجمن فارسی صندوق پستی شمارۀ      

 مهرداد نوری –Telegram سایت اینترنتی تلگرام -ها نوشته دل( 10
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 تألیف میرزا محّمد ناطق اردستانی دیوان اشعار میرزا محّمد ناطق ( 11

 بدیع  124مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری سنۀ      

 مجموعۀ اشعار میرزاجعفر بختیاریدیوان خازن بختیاری ( 12

 میالدی1926سنۀ  - چاپ مطبع مصطفائی بمبئی هندوستان       

 تألیف میرزا علی اشرف الهیجانی دیوان عندلیب ( 13

 بدیع  126مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری       

   مجموعه اشعار دکتر شاپور راسخسرود رهگذر ( 14

 میالدی 2009انتشارات بنیاد فرهنگی نحل، مادرید اسپانیا چاپ اول سنۀ       

 هین گستر تألیف ایرج مشعراء و سخنوران قرن دّوم بهائی جلد اّول ( 15

ل، انتشارات         میالدی  2004 چاپ اّول سنۀبنیاد فرهنگی نح 

 بدیع 128مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری سنۀ  -  تألیف حسام نقبائیطاهره قرةالعین ( 16

 مجموعه اشعار هوشنگ روحانی )سرکش( طایر قدسی که در پرواز همتائی نداشت ( 17

 میالدی  1996بدیع  152 انتشارات مرآت دهلی نو هندوستانچاپ اّول مؤّسسۀ چاپ و       

 نشریۀ محفل روحانی ملّی بهائیان کانادا بزبان فارسی  -  عندلیب( 18

 تألیف شهین احسان روحانی و دکتر پرویز روحانی  رهــقط( 19

 Email: shahin19@aol.com –چاپ امریکا       

 1978چاپ دهلی نو هندوستان سنۀ  -  تألیف دکتر جالل بهی زاد  گلبرگ بهی( 20

 تألیف نصراهلل عرفانی  گلبرگ عرفان( 21

 میالدی1989بدیع 146لجنه ملّی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی النگهاین آلمان غربی      

 اهلل بلبل معانی اثر طبع وثوق گلبن معانی( 22

 میالدی 1990هندوستان نو  چاپ اّول مؤّسسۀ چاپ و انتشارات مرآت دهلی      

 تألیف بهاءالّدین محّمد عبدی  گلزار عشق(  23

 میالدی.1989بدیع  145لسان فارسی و عربی النگهاین آلمان غربی   لجنه ملّی نشر آثار امری به      

 مجموعۀ اشعار دکتر امین اهلل مصباح گنجینۀ امین( 24
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 میالدی  1994بدیع151ن سنۀ و هنر چاپ اّول ریحانی دارمشتات آلما   ادب انجمن      

 میالدی  1924چاپ مصر سنۀ  -  مثنوی مالّ محمدعلی زرندی ملّقب به نبیل( 25

 چاپ مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری دهلی نو هندوستان  - تألیف محمد علی فیضی  ملکۀ کرمل( 26

 محّمد ورقا  مجموعۀ اشعار میرزا علی های ورقا نغمه( 27

 میالدی 1998بدیع   155دانداس انتاریو کانادا سنۀ مؤّسسۀ معارف بهائی       

 هوشنگ روحانی )سرکش(فخرالّدین مجموعه اشعار  نیایش(  28

 میالدی 1999بدیع 156چاپ اّول مؤّسسۀ چاپ و انتشارات مرآت دهلی نو هندوستان       

 اهلل سخنور  ُجنگ شعر روح ورقهای آئینه در گردش پرگار( 29

 نو هندوستان  مؤّسسۀ چاپ و انتشارات مرآت دهلیچاپ اّول       

 برگزیدۀ اشعار زرّین تاج ثابت )خضرائی(  هدیۀ زّرین( 30

 میالدی  1996بدیع    153چاپ مؤّسسۀ عصر جدید آلمان چاپ ریحانی دارمشتات آلمان سنۀ        

   YouTube: PersianPoetry9 – یویتوب( 31
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 اشعارشان   خذآ م  ذکر با  شعراء یاسام 

 

 (1جلد  ،شعرا و سخنوران قرن دّوم بهائی2و هنر شماره   ادب هائی از خرمن )خوشه افنان ابوالقاسم- 1

 ( 50شماره  13، عندلیب سال 16شماره  4عندلیب سال )      

                                                    )گنجینۀ امین( نی ام به متخلّص  مصباح اهلل نی ام - 2

 ( 1جلد  شعرا و سخنوران قرن دّوم بهائی )گلزار عشق، یعبد  به متخلّص یعبد  محّمد  نی بهاءالدّ  - 3

        ثابت( خانم  ) مهوش  گلزار هّی به - 4

     ( 2)تذکره شعراء جلد  هّی به به متخلّص یا آباده یصفائ  هّی به - 5

       ( 55شماره 14)عندلیب سال   یجعفر  زی پرو  - 6

       ( 69شماره  18)عندلیب سال   یروحان  زی پرو  - 7

     )دیوان خازن بختیاری( خازن به متخلّص یاری بخت  جعفر - 8

  بهی، از سیاه چال طهران تا وحدت عالم انسان(  گ)گلبر  یبه  به متخلّص زاد یبه جالل - 9

 (31شماره 8،عندلیب سال  1جلد  شعرا و سخنوران قرن دّوم بهائی)  یمحمود لی جل - 10

 اهلل مهرابخانی(  )الهام شعراء اثر روح یقاآن  به متخلّص  یرازی ش (رزای م)  اهلل بی حب  - 11

       ( 87شماره  22)عندلیب سال  افنان حسن  - 12

      )به یاد دوست(  غرّا به متخلّص توانگر نی حس - 13

   ( 51شماره  13عندلیب سال ،47شماره  12عندلیب سال ) یرحمان   وشی حور - 14

      ( 81شماره  21)عندلیب سال  ثابت یب ی طب  لهی دل - 15

      های آئینه در گردش پرگار(  )ورق سخنور اهلل روح - 16

      )هدیۀ زّرین(   نی زرّ   به متخلّص ثابت تاج نی زرّ  - 17

      )ترانۀ سرور(  سرور  به متخلّص هی اّتحاد سرور - 18

     ( 2هائی از خرمن ادب و هنر شماره  )خوشه  یسمندر لی سه - 19

 ( 3  شعراء جلد   )تذکرۀ  یاصفهان   یسده   یۀفان -  هی فان  به  متخلّص  یسده   گمی ب  جهان  نی ری ش  دهّی س  - 20
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  ( 26شماره  7، عندلیب سال دکتر شاپور راسخ  )سرود رهگذر مجموعه اشعار راسخ  شاپور - 21

   ()قطره یروحان  زی پرو  دکتر و  یروحان  احسان نی شه - 22

  ( 47شماره  12ای دیگر، عندلیب سال  )در جستجوی سّیاره  صابر به متخلّص یآفاق صابر - 23

 ( 1جلد  )شعرا و سخنوران قرن دّوم بهائی  یبصار طلعت - 24

     (3)تذکرۀ شعراء جلد  قابل به متخلّص یا آباده قابل عّباس - 25

 )حدیقۀ ثنا دیوان اشعار مصباح( متخلّص به مصباح مصباح زاهللی عز - 26

   )مهرداد نوری(  ی نور عطاءاهلل - 27

   ب ی عندل به متخلّص یجان ی اله  اشرف یعل - 28

   ، دیوان عندلیب(23شماره 6کرمل، عندلیب سال ۀ ک )مل      

     (1)تدکرۀ شعراء جلد  یضائ ی ب  بی اد به متخلّص محّمد  یعل - 29

    های ورقا( ، نغمه4)تذکرۀ شعراء جلد  ورقا به  متخلّص یزدی  محّمد  یعل - 30

  یروحان  به  متخلّص یروحان   غالمرضا - 31

   ( 2شماره هائی از خرمن ادب و هنر خوشه، 1)ملکۀ کرمل، تذکرۀ شعراء جلد       

 (51شماره 13، عندلیب سال54شماره 14)عندلیب سال   الهام  به متخلّص نی مقبل فرهمند  - 32

   ، طاهره قرةالعین( 3)تذکره شعراء جلد  طاهره به  متخلّص نی قرّةالع  فاطمه - 33

   سرکش به متخلّص ی روحان  هوشنگ نی فخرالدّ  - 34

  ( 1نیایش، شعرا و سخنوران قرن دّوم جلد  شت،در پرواز همتائی ندا)طایر قدسی که       

        مهر(  )مازیار ایران مهر رانی ا اری ماز - 35

     ( 3)تذکرۀ شعراء جلد  یلقائ  به  متخلّص یکاشان  ماشاءاهلل - 36

    )دیوان اشعار میرزا محّمد ناطق( ناطق به متخلّص یاردستان  محّمد  - 37

    ( 3)تذکرۀ شعراء جلد  عارف  به متخلّص  یکاشان  لی اسمع  محّمد  - 38

     ( 1)تذکرۀ شعراء جلد  بّصار به  متخلّص یرشت  باقر محّمد  - 39

   یالر صحبت به متخلّص باقر محّمد  - 40

     اهلل مهرابخانی(  ، الهام شعرا اثر روح40شماره 10)عندلیب سال     
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  )مثنوی ماّل محمد علی زرندی( یزرند  لی معروف به نب لی نب  به متخلّص یزرند  محّمد  - 41

     ( 3)تذکرۀ شعراء جلد  قی شا به متخلّص ناطق یعل محّمد  - 42

  گلزار نعیم( احسن الّتقویم یا ) یاصفهان یسده  می نع  به معروف می نع  به متخلّص محّمد  - 43
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