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۱  

  رسالت حضرت باب
ظلم و  ۀه ايران در زير پنجکهستى نهاد  ۀعرص  آئين بهائى هنگامى پاى به

 حدّ   متر ملّتى بهکقاجار گرفتار بود. در طى روزگاران پيشين،  ۀاستبداد سلسل
انحطاط و تنّزل اخالقى ايرانيان در عصر قاجار رسيده است. فساد و 

خبرى، تعّصب و ريا، راه و رسم مردمان، بخصوص   استبداد، نادانى و بى
مقاومت  سبب  قاجار به ۀه سرسلسلکمان زمان شده بود. در تاريخ آمده کحا

از مردم  رمان در برابر او، پس از گشودن شهر فرمان داد تا هزارها چشمکمردم 
انتقام در دل  ۀنند، شايد از خون ديدگان مظلومان، شعلکگناه آن ديار بر  بى
ظالم روزگار بيفسرد.  ۀارش فرو نشيند، و آتش غضب در سينجو و جبّ   ينهک

آئين بهائى، در ديارى چنين درهم و پريشان، و دورانى چنين آشفته و آلوده 
  جهان نهاد. ۀعرص  سامان،پاى به  و بى

نورانى از افق  رماجرا و سحرآساى اين آئين آسمانى، با ظهور جوانىبامداد پ
 از پيش هک بود صبحگاهى تابان ۀستار چون گردد. باب  شيراز آغاز مى

نده، مردمان را مژده و نويد بخشيد کطلوع و تابش آفتاب نقاب از رخ براف
 بامداد و گشته، سپرى فراق ۀتير شامگاه غفلت، خوابگاه ه اى خفتگانک



  

٢ 

آفريدگار طالع شده. شاهد جهانتاب گيتى را عزم  ۀآسمان اراد از ديدار
 اى شش.ـبخ و شـده دـصـق را ىـهست پروردگار و تـش اسـابـلوع و تـط
 بپا شورانگيز رستخيزى هک برخيزيد دانشى  غفلت و بى بستر از خبران،  بى

روز واپسين  ه دلبرِ کپرتو نور مبين بيارائيد   ديدگاه به گمگشتگان، اى و گشته،
  اسرار از جبين برگرفته. ۀپرد

اگر چه باب خود پيامبرى مستقل بود، اما او را هدف غائى، آماده نمودن 
ه پيشينيان کاى بود   بلنداختر و برگزيده پيامبرمنتظران براى ظهور و پيدايش 

ها سفته و رّ وطلوعش نويد داده، و در وصف روز بزرگ و پيروزش، د  همه به
  بودند.ها گفته   سخن

ى کودکشيراز تولّد يافت و دوران  بنامِ  ى از تاجراِن ک، در خاندان ياين جوان
ت و امن و امان سپرى نمود. اما در اين زمان، راحت در مهد محبّ   به را

دست دائى   پدرش چشم از جهان فرو بست، و سرپرستى اين طفل، به
مقام و منزلت ى باب، کودکهاى دوران   بزرگوارش سيد على افتاد. داستان

بلند و ارجمندش را گواهى گويا و صادق است. از جمله حوادث اين 
نگاشته شده. بنا  تاريخ نبيله در کتب رفتن ايشان است کدوران، داستان م

د على خواهرزاده را براى تحصيل خواندن و نوشتن رسم آن روزگار، سيّ   به
زاده و روشندل ه مردى آکتب، کتب فرستاد. ولى شيخ عابد، معلّم مکم  به

تب کدرس م  را نيازى به کدانا و زير کودکه اين کفراست دريافت   بود، به
اى است پرمايه.   و استاد نيست. زيرا خود دانشورى است بلندپايه و گنجينه

بخش و پر انوار. شيخ را ياراى   اج و گهربار، و آفتابى جاندريائى است موّ 
خنورى توانا نيست. نبيل، سنجى دانا و س تهکچنين ن محضر در اوستادى

تب رفتن باب از قول کدوران م  خ نامى بهائى، داستان شيرينى راجع بهمورّ 
  ند:ک  شيخ عابد، نقل مى

اهلل الرحمن الرحيم) را  ل قرآن (بسملمات اوّ کردم کروز از باب تقاضا  کي
او گفته   لمات بهکه اگر معنى اين کرد، و بعد اظهار داشت کث کبخواند. او م
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ه معنى آنها را کردم کوجه آنها را نخواهد خواند. من اينطور وانمود  نشود، بهيچ
شما آنها را بيان  ۀاجاز  هدانم، ب  لمات را مىکمن معنى اين "نميدانم. باب گفت: 

ه باعث کسخن پرداخت   سپس با چنان علم و بيانى فصيح به "رد.کخواهم 
را با چنان لغاتى  "رحيم"و  "رحمن" "اهلل"لمات کاعجاب من گشت. معانى 

ه من هرگز نخوانده و نشنيده بودم. شيرينى گفتارش هنوز در خاطرم کرد کتفسير 
ه نزد من کش برگردانم، و امانتى را يباقى است. من مجبور شدم او را پيش دائ

ه چقدر من خود را ناقابل کاو بگويم   او بسپارم. تصميم گرفتم به  گذارده بود به
عهده بگيرم. دائى باب را در   اى را به  العاده فوق کودکى چنين ه معلّمکبينم   مى

ام و   من اين طفل را براى شما پس آورده "ايشان گفتم:   ارش تنها يافتم. بهکاطاق 
رد. زيرا من در او آثار کبچه با او رفتار  کسپارم. نبايد مثل ي  حفاظت شما مى  به

اظهار آن است.   مان قادر بهلزّ ا ه تنها شريعت صاحبکبينم   آن نيروى غيبى را مى
 نيد و در منزل خود نگاهکه او را غرق محبت و مرحمت کبر شما واجب است 
  " معلّمينى چون من نياز نيست.  راستى به  داريد، زيرا او را به

آيا دستورات مرا " ايشان گفت:  رد و بهکد على، شديدًا باب را مالمت حاجى سيّ 
السانت رفتار ک ه مثل ساير همک نکردمشما نصيحت   هاى؟ آيا من ب  ردهکفراموش 

مال دّقت گوش ک  هگويد ب  ه معلّم مىکاى   لمهکه بهر کنى، کوت که سکنى، ک
ه دستوراتش را با وفادارى که سيد على از باب قول گرفت کبعد از اين "نى؟ک

آن طفل، با  پر شورمدرسه برگردد. اّما روح   ه بهکند، باو گفت کدنبال 
مانع ظهور و بروز علم  نيروئىگرفت. هيچ   شديد دائيش، آرام نمى هاى  نصيحت

داد   مت مافوق بشرى نشان مىکشد. روز بروز چنان عالئمى از ح  جبلّى او نمى
شيخ  ۀه باب را از مدرسکد على سرانجام وادار شد رش عاجزم. سيّ که من از ذک

 و چنان عالئم قدرتارى برگزيند. آنجا نيز کهم  ند و در شغل خود بهکعابد خارج 
س کشوند، و هيچ کاو نزدي ۀرتب  به توانستند  مى سانىک مترک هک داد نشان عظمتى

  ١را ياراى همسرى با او نبود.
تجارت و عبادت سپرى نمود، و در راستى   حضرت باب عنفوان جوانى را به

هجرى قمرى،  ١٢٦٠ه در سال کو درستى و تقوٰى، شهرتى بسزا يافت. تا آن
ميالدى، در سن بيست و پنج سالگى، پيام آسمانى خويش  ١٨٤٤مطابق 
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ه در کالباب،   باب  هحسين بشروئى، ملّقب ب  مالّ   را براى نخستين بار به
شيراز آمده بود، ابراز داشت. پس از اين، هفده   جستجوى قائم موعود به

سى که دعوى پيامبر جوان را از کنفر ديگر از جويندگان حقيقت، بدون آن
 ةقرّ  ،طاهره گرويدند. آئينش  برده به مقام آسمانيش پى  به کي کبشنوند، ي

تى، اين ليه بود. پس از مدّ سحرآفرين، از همين گروه مؤمنين اوّ  ۀشاعر، العين
اصحاب و حاميان را حضرت باب براى ابالغ و اعالن نداى آسمانى 

  ناف عالم اعزام داشت.کاطراف و ا  خويش به
 طنين ايران سراسر در آورى، روزافزون و شگفتسرعت   نداى آئين جديد، به

بيم و هراس   انداز شده، ملت را متحير نمود، و دولت و رؤساى مذهب را به
د آورد. در گيرودار گسترش و انتشار اين نداى سحرآسا، شهريار زمان، محمّ 

سرآمد همگان  ه در دانش و درايْت کاه و دانا گ  آقى ه محقّ کشاه، برآن شد 
شف کنيت   زمان، برگزيده به ۀتا و يگانکي ى نهاد و سيرْت کاباشد و در پ

پيشگاه حضرت باب اعزام   اوش در اين رستاخيز شورانگيز، بهکحقيقت و 
ب نام سيد يحيٰى دارابى ملقّ   فال به ۀدارد. بعد از جستجو و مشورت، قرع

  ٢وحيد افتاد.  به
از دنيا سرشت و سيرت آسمانى آراسته.   وحيد رادمردى بود آزاده و به

نمود، و از ابراز   نام و مقام نظرى نمى  دين دلبسته. به  وارسته بود، و به
تا و کمت و معرفت، يکى نداشت. در قلمرو حکحقيقت و راستى بيم و با

الم کادب و سخن، سرآمد همگنان. قرآن،  ۀزمان بود، و در عرص ۀيگان
گفتار گهربار  هزار حديث از  خواند، و سى  يزدان را سراسر از بر مى پيامبر

نهاد، حاضران را   محفلى قدم مى  خاطر داشت. هرگاه به ۀامامان در گنجين
اج از دانش، و اخترى ساخت. دريائى بود موّ   وار محو جمالش مى  پروانه

بخش و  پرتابش و درخشش. سخنش سحر مبين بود، و گفتار شيوايش جان
  دلنشين.



  

٥ 

د شاه، براى زمان، محمّ  برگزيدن چنين دانشورى گرانقدر، از جانب شهريار
نظير و   سبب جمع اين همه مناقب بى  انجام چنين مسئوليتى خطير، به

ت گرد آمده، او را محبوب جا در اين رادمرد بلندهمّ که يکمانند بود   بى
  نمود.  عارفان، و سرآمد همگان مى ۀهمگنان، سرحلق

بارى گفتگوى اين سخنور نامدار و يگانه و اين دانشور بلندپايه، با جوانى 
تجارت و عبادت گذرانده و از خرمن   ه سراسر روزگار را بهکبيست و پنج ساله 

آسا  اى نچيده، در انظار بسيار شگرف و شگفت  دانش عالمان خوشه
  نمود.  مى

 ، وردکشيراز  عزم ردن وسائل سفر، از طهرانکسيد يحيى پس از فراهم 
گفتگو   حضور حضرت باب بار يافته، به  بار بهه ى از دوستان، سکيارى ي  به

حضور تاجر جوان عرضه   پرداخت. در نخستين مالقاتش، سؤاالتى چند به
ه کى حدّ   و مختصر شنيد، به کننده  قانعهاى   داشت و در هر مورد پاسخ

م، او را چنان اضطراب و موجب شگفتى بسيارش گشت. در مالقات دوّ 
از خاطرش محو و ناپيدا  کي  کها ي  ه پرسشکهيجانى غالب گشته بود 

ناچار سؤاالتى ديگر عرضه داشت. سپس در غايت تحير و   شد، و به
 کي کاو را ي ۀهاى فراموش شد  ه حضرت باب پرسشکاعجاب دريافت 

بيش از  اين بار، هيجان قلبى او را گويد. تجربيات و مشاهداِت   پاسخ مى
ار را که کم، سيد يحيى بر آن شد پيش زيادت بخشيد. در مالقات سوّ 

ه که قلبًا و باطنًا از حضرت باب بخواهد کاين صورت   ند، بهکسره کي
اه شود، و بدون گ  آوثر بنگارد. اگر حضرت باب از نيتش ک ۀتفسيرى بر سور

شيوا و  ىکسب  نظير به  تقاضا يا پرسش و اشارتى از جانب او، تفسيرى بى
درنگ سخنش را پذيرا گردد، و   بى بنگارد، آسمانى ۀپذير بر اين سور  دل

ار خود گيرد، و دست از دامن اين جوان کند، واّال پى کمقامش را اذعان 
م را، از قول خود سحرآفرين بردارد. بجاست داستان پرماجراى مالقات سوّ 

  ه در تاريخ نبيل آمده بشنويم:کوحيد، آنچنان 
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ه علّت آنرا کحضور حضرت باب رسيدم، احساس ترسى   ه بهکينمحض ا  به
ه چشمانم بر صورت او افتاد، ک دانستم، ناگهان بر من غالب شد. همين  نمى

حضور شاه   ترس به از اثرى مترينک بدون ه بارهاکاعضاء بدنم لرزيدن گرفت. من 
ه بر پاهايم ياراى کحيرت و لرزش افتادم   اين زمان چنان به رسيده بودم، در

رد، از جايش بلند که حضرت باب وضع مرا مشاهده کايستادن نداشتم. وقتى 
من   د. بعد خطاب بهيجانب من آمد، و دستم را گرفته پهلوى خود نشان  شده به

تو نشان خواهم   هرچه آرزوى قلبت هست از من بخواه. من آنرا به"چنين فرمود: 
تواند   ه نه مىکى بودم کودکشتم. مانند لّم نداکمن از حيرت، قدرت ت" داد.
ردم، توانائى جواب دادن ندارم. او کند و نه سخن گويد. احساس ک کدر

وثر ک ۀاگر من تفسير سور"رد، لبخندى زد و گفت ک  من نگاه مى  ه بهکهمانطورى 
لماتم از روح الهى سرچشمه گرفته؟ آيا که کنى ک  نم، اقرار مىکرا براى تو نازل 
 ه اينکدر حالى  "هيچ وجه سحر و جادو نيست؟  انم بهيه بکخواهى فهميد 

نم که قادر بودم بيان کهايم جارى شد. تنها چيزى   کاش شنيدم،  مى را او لماتک
 من وننّ کنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنربّ "قرآن بود:  ۀاين آي

ايم. اگر   ردهکخود ظلم   اى پروردگار، ما به").۲۳(سوره اعراف، آيه  "الخاسرين
  " فنا مبتال خواهيم شد.  نى، بهکتو ما را نبخشائى و بما رحم ن

ه حضرت باب از حاجى ميرزا سيد على خواستند کبعد از ظهر بود  لِ ساعات اوّ 
وثر ک ۀرتفسير سو  اغذ بياورد. و بعد شروع بهکه قلمدان ايشان را با مقدارى ک

وصف نشدنى را  ت و جاللِ ه اين منظره و اين ابهّ کنمودند. من چگونه قادرم 
آميزى در جريان بود.  لمات از قلمشان با سرعت اعجابکنم؟ آيات و کبيان 

 ۀالعاد  ماليم و لطيف او، و قدرت فوق ۀسرعت غيرقابل تصور نگارش او، زمزم
 غروب کنزدي تا همينطور ادامه دادحيرت و اعجاب آورد. او   بيان او، مرا به

  ٣رد.کن توّقفى بود نشده انجام سوره تفسير تمام تا آفتاب.
ى از اصحاب کيارى ي  آميز، وحيد به پس از پايان اين حوادث اعجاب

نوشتن و نگاشتن پرداخته، از روى تفسير   شبانه روز به  ت سهحضرت باب، مدّ 
آماده نمود. و آنگاه داستان اى   وثر، براى خويش نسخهک ۀجديد بر سور

حضور تاجر جوان، بدون خوف و بيم،   ف خود را بهتشرّ  ۀسابق  بى و بديع
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الم و پيام کدشاه عرضه داشت، و براى اشاعه و ابالغ پيشگاه محمّ   به
يزدان، روى از نام و مقام و منزلت برتافته، با شهامت و جانفشانى  ۀبرگزيد
  سمانى بربست.ت در راه نشر آئين آمر همّ کتمام، 

آسايش جان پرداخت. چشم از دنياى   شيده، بهکدست از آاليش جسم بر
پروا شد، آرزوى   بى ۀناپايدار بربسته، بروى يار برگشاد. آرام و متين بود، پروان

مثال دوست بيفروخت. هوس نام و   جمال بى ۀشعل  رد و دل را بهکسوختن 
  بياراست. آراى معبود  مقام از جان بزدود، و خاطر بياد دل

 است. بيرون گفتار اين رويدادهاى زندگى اين رادمرد نامدار بسيار و از حدّ 
 ه سرانجام، با شهامت و خرسندى تمام گوهرکافى است بدانيم کهمين قدر 

  گرانقدر زندگانى را نثار يار آسمانى نمود.
همتا   تا و بىکآئين حضرت باب، ي ۀداستان وحيد، در دوران شش سال

جان شيرين را چون  هکنفر از دانشوران و دانايان و بزرگانى  نيست. صدها
قدر و ناقابل در راه نداى جديد، با شوقى وافر و عشقى سرشار و   اى بى  هديه

ه اگر کايتى بس شگرف و شورانگيز دارند کح کشرربار، نثار نمودند، هر ي
مختصر  ۀآنها پردازيم، سخن بطول انجامد، و اين رسال کي  کوصف ي  به
  ل گردد.ل مبدّ دفترى مفّص   هب

اذيت و   جاى تحقيق در گفتار حضرت باب، يا به  مردم، به ۀبارى اگر چه عامّ 
ا جمعى از جويندگان تحقير پرداختند و يا پيامش را ناشنيده انگاشتند، امّ 

ت مر جهد و همّ که ديده و دل بنور عدل و انصاف روشن داشتند، کحقيقت 
  ران خداداد، روى برنتافتند.ک  هاى بى  ها و بخشش  بربستند و از نعمت

 هک سانىک نخستين پيشين، روزگاران در هک اينجاست هتوجّ  شايان ۀتکن
ردند، مردمى بودند عامى ک  ان مىپيامبردادند و پيروى از   راستى گواهى مى  به

ا در عصر تابش و پيدايش آئين باب و مت و دانش زمان. امّ کو عارى از ح
ترين   عالوه بر ايمان مردم عادى، چهارصد تن از زبده بهاءاهلل از افق ايران،
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مؤمنين اين آئين پيوستند. و چه بسا بزرگانى  ۀزمر  علما و محّققين زمان، به
گذشتند و   از دينارى نمى ىٰ پروردگار، حتّ  ۀاين دو برگزيد  ه پيش از اقرار بهک
 و تکشو و جاه و راحت و رفاه دادند، و در نهايت  ارى تن در نمىکمتر فداک  به

بالهاى   ا پس از عرفان و ايمان، اين مؤمنان، بهزيستند. امّ   ىم امان و امن
فرجام جان در ره دوست يگانه فدا نمودند. چنين   گوناگون مبتال گشتند، و به

ارى، و چنين حمايت و جان نثارى، از جانب بزرگان و کگذشت و فدا
روزگارى سابقه و نظير  ناموران و دانشوران و دانايان زمان، در هيچ دورى و

  نداشته است.
ت و صولت حضرت باب، شش سال و چندى دوام کبارى رسالت پرشو

شهادت اين پيامبر جوان منتهى   وتاه پرماجرا بهکيافت، و سرانجام اين دوران 
 اىتمنّ  تاکي ،نثار نمودن هستى ه جان باختن وکر شد کبايد متذ ٤گشت.

ه آرزوئى جز فدا کفرمود   ىت خود محضرت باب بود، چنانچه از آغاِز دعو
  پسين (حضرت بهاءاهلل) ندارم. پيامبرشدن در راه 

 امـن  هـب دـودنـرمـف رىـمبـايـپ ورـهـظ  هـب ارهـاش ودـخ ارـآث اب درـرت بـضـح
ند. اين پيامبر بزرگ، حضرت که خدا او را ظاهر کسى ک—"اهلل  يظهره  من"

  رار شده.کبارها ته وصفش در آثار حضرت باب کبهاءاهلل بود 
  مضمون گفتار:

ه آنرا انتهائى نيست، جميِع عالميان که آنرا ابتدائى تا انتهائى کاز ابتدائى  !بگو
  اهلل را ساجد و عابدند.  يظهره  من

وديعه   ه در آن بهکهائى   تا ميوه نمااو اهدا   اين درخت را به !اى پروردگار
ه اين شجر را کآرزومندم  !تو سوگندت عزّ   ظهور آيد. به  اش به  هاراد  اى به  گذارده

شاخه و برگ و ثمرى نباشد، مگر در روز ظهورش او را ساجد شود...اگر در 
  ن، زيرا از من نيست.کوجودم جز اين يافتى، جدايش 
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شمار در   ىهاى ب  َمَثل آفتاب است. اگر آئينه — رشکبزرگ باد ذ —َمَثل او !بگو
اى   اللش را بنمايد. و اگر هم آئينهاستعداد، ج  بنا به کبرابرش گذارند، هري

  ها از پرتو جمالش باز مانند.  اى نيفتد. تنها آئينه  ش وقفهزنگذارند، در ظهور و برو
يزدان، پروردگار و خالقشان، قصور   مردمان و هدايت آنان به  من از نصيحت به

شادى و   او روى آرند، روحم به  نان زمين بهکنورزيدم. اگر روز ظهورش جميع سا
جمال معبود واصل. واّال   مال خود فائزند و بهک  طرب آيد. زيرا در آن حال همه به

غم بر وجودم غالب شود. هر چيزى را بخاطر اين مقصد بزرگ پروردم. پس 
  ظهورش باز ماند؟ کچگونه نفسى از ادرا

اى است. جاللش برتر از هر جاللى است و   ما فوق هر جلوه "اهلل  يظهره  من" ۀجلو
تر از هر جمالى. عظمتش فوق هر عظمتى است و نورش فوق هر نورى. جمالش بر

تى تش فوق هر عزّ مالى. عزّ کمالش فوق هر کرحمتش فوق هر رحمتى است و 
مقامش فوق هر  است و نامش فوق هر نامى. رضايش فوق هر رضائى است و علوّ 

ر ى. ظهورش فوق هر ظهورى است و پنهانش فوق هر پنهانى. بلنديش فوق هعلوّ 
بلندى است و فضلش فوق هر فضلى. نيرويش فوق هر نيروئى است و سلطنتش 

ومتى است و علمش نافذ در جميع اشياء کومتش فوق هر حکفوق هر سلطنتى. ح
  ٥و قدرتش غالب بر آنها.

 مضمون گفتار:
خداست. فوق اين پرده جز خدا نيابيد، زير اين  ۀاهلل، نخستين پرد  يظهره  من !بگو

  ٦محبوب است. و ،متعالى ،پنهان، ممتنع ،پروردگار .هاى خدا  پرده جز آفريده
آساى قيام و دعوى حضرت باب را اوراق اين   داستان پرماجرا و شگفت

راستى در هيچ دورى از ادوار روزگار، حدوث   ند، و بهکفايت نکتاب ک
وه و کو شورانگيز، و جنبش و نهضتى چنين پرشرستاخيزى چنين شگرف 

  ت، سابقه و نظير نداشته.کشو
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جده ه  به خطاب باب، حضرت سخنان از برخى در پايان اين فصل، مضمون
اند، براى   خوانده شده "حروف حىّ "ه کاش   نفر از اصحاب و حاميان اوليه

  شود:  ىر مکنمونه ذ
. شاسرار ۀشما در اين زمان، منادى نام خدا هستيد، و گنجين !اى ياران عزيز من

صفات پروردگار بيارائيد، و در رفتار و   ه خود را بهکشما چنان است  ۀشايست
بلندى   و قدرت و جالل او باشيد. اجزاء جسم شما بايد به تقوىٰ  ۀگفتار، نشان
ى اعمال و صدق ايمان و برترى خلوص شما شهادت دهند. زيرا کمقصد و پا

اليوم "آن اشاره فرموده:   به قرآن، خود تابک در خداوند، هکامروز روزى است 
در آن " "انوا يعملون.کلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما کنختم على افواههم و ت

و گبا ما گفتروز بر دهان آنها مهر خواهيم گذاشت، با اين حال دستهاى آنها 
  "اعمال آنها شهادت خواهند داد.  رد و پاهاى آنها بهکخواهند 
جهت گسترش آئين الهى،   پيروانش، هنگام اعزام آنها به  لمات مسيح بهک ۀدر بار

شما "قيام و انجام وظيفه تشويق فرمود:   لماتى آنها را بهکنيد. با چنين کر کتف
وهى افروخته شده. بگذاريد نور ک ۀى شب بر قلّ که در تاريکمانند آتشى هستيد 

ى سيرت و صفاى اعمال کشما در برابر ديدگان مردمان تابان و درخشان باشد. پا
شما پدر آسمانى را،  ۀوسيل  هه مردم جهان بکى باشد حدّ   و وارستگى شما بايد به

س پدر کب جويند. هيچاو تقرّ   ى و لطف و صفاست، بشناسند و بهکپا ۀه گنجينک
ه اطفال روحانى او هستيد، بايد با اعمال خود فضائل کده. شما آسمانى را ندي

زمين هستيد. اگر  کوه و جاللش شهادت دهيد. شما نمکش  او را بنمائيد، و به
فاسد شود و طعم خود را از دست بدهد، با چه چيز قابل اصالح است؟  کنم

امر ه براى اشاعه و گسترش که بهر شهرى کى باشد حدّ   وارستگى شما بايد به
يا پاداشى از مردم آن نداشته باشيد.  کوجه توّقع خورا  شويد، بهيچ  ىالهى وارد م

انيد و از خود کَگردهاى پايتان را بايد بت ىٰ شويد، حتّ   ىوقتى از آن شهر خارج م
و طاهر وارد آن شهر شديد، همانطور بايد از آن  که پاکنيد. همانطور کجدا 

مانى، هميشه با شماست، و مراقب شما. گويم: پدر آس  ىخارج شويد. براستى م
دست شما خواهد سپرد.   هاى زمين را به  گنج ۀاو وفادار باشيد، او يقينًا هم  اگر به

  " ن و پادشاهان دارند خواهد رسانيدوايامقامى بلندتر از آنچه فرمانر  شما را به
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دارد، هاى گذشته برترى   گويم، اين روز بر جميع زمان  ىاى حروف من! براستى م
حساب در ميان است. شما شاهدان طلوع سحرگاه روز موعود   ىه تفاوت بکبل

گفتار   ت بربنديد، و بهمر همّ کخدا هستيد. شما از جام اسرار آئين او سرشاريد. 
صفًا  کوالمل کو جاء رب" نيد:کتاب اوست [قرآن] توجه که در کپروردگار 

ه در برابر او کا گروهى فرشتگان ه پروردگار خداى تو آمده، همراه بکبنگر ""صفًا
نيد، و ارواحتان را ک کهايتان را از آرزوهاى دنيوى پا  دل ."اند  شيدهکصف 

لمات الهى کحقيقت اين   خود به وشيد تا با اعمالِ کمناقب فرشتگان بيارائيد. ب  به
(فان  "رو گرداندن از حقيقت" خاطر  هه مبادا بکاه باشيد گ  آشهادت دهيد، و 

م)، ک(يستبدل قومًا غير "ندکشما را با مردمى ديگر معاوضه  خداوند"تولّوا) 
م) و سلطنت الهى را از کونوا مثالک(ثم الي "ه مثل شما نخواهند بودکمردمى "

  دست شما خواهند گرفت.
ردند، پايان يافته. زمانى ک  ىتفا مکعبادت بيهوده ا  ه مردمان، تنها بهکروزگارى 

بارگاه الهى   ت، بهترين نيّ   کپا  ى بهکترين اعمال، متّ   کچيز بجز پا ه هيچکرسيده 
لم الطيب کاليه يصعدال"برنخواهد خاست، و در درگاه او پذيرفته نخواهد شد. 

شايسته  رفتار شود، و  ىبسوى [خدا] بلند م کني ۀلمک   "والعمل الصالح يرفعه.
تاب خود که خداوند، در ک هستيد سانىک شما همان ٧"بخشد.  ىآن ارج م  به

 الّذين استضعفوا فى على و نريد ان نمنّ " خوانده: "مستضعفين"قرآن، آنها را 
ه از کمردمانى   ما ميل داريم به" "االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين.

پيشوائى برگزينيم، و وارث خود   نيم، آنها را بهکضعفا هستند لطف و مرحمتى 
  "نمائيم.
ه تمام کآن خواهيد رسيد   يد، و در صورتى بها  اين مقام دعوت شده  شما به

ه از اين گروه کوشيد کريزيد و ب کآرزوهاى دنيوى خود را در زير پاى بر خا
بندگان محترم او " "رمون اليسبقونه بالقول و هم بامره يعلمونکعباد م"شويد: 

ه کلين حروفى هستيد شما اوّ " اند.  م او را تابعکگويند و ح  ىه پيش او سخن نمک
ه از منبع آئين او منشعب کهائى   لين چشمهايد، اوّ   بوجود آمده ٨اولىٰ  ۀاز نقط
 کاز قيود و عالئق دنيا، هيچ ي که هيچ يکايد. از پروردگار خود بخواهيد   شده

ى شما را از جلوه و جال کتلخى نيااليد، و پا  از امور ناپايدار، شيرينى شما را به
وشش خود را کنم. نهايت ک  ىبزرگ آماده مباز ندارد. من شما را براى آن روز 
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دهم، در عالم بعد، در برابر   ىشما تعليم م  نون بهکا ه همکابراز داريد، تا من 
  هاى شما ببالم.  ىنم، و بر پيروزکرسى فضل الهى، از اعمال شما شادمانى ک

ان کردن آن است، و نه امکان فاش کموعود، هنوز پنهان است. نه ام روزِ  رمزِ 
ترين مردم امروز،   ترين و محترم  ان نوزاد آنروز، از عاقلکودکآن.  حدس زدن

ترين   ترين افراد آن زمان، از نظر فهم، بر زبده  ىند، و حقيرترين و امّ تر  پيش
  پيشوايان اين عصر برترى دارند.

، راه را کدر سراسر اين خّطه و ديار منتشر شويد، و با قدمى پايدار و قلبى پا
قدرت   به ننگريد، خود عجز و ضعف  به نيد.کبراى ظهور موعود خدا آماده 

ه کناپذير خداى خود، قادر آسمانى، ناظر باشيد. آيا او باعث نشد   ستکش
ه کابراهيم، با وجود ضعف ظاهرى، بر نيروهاى نمرود غالب شود؟ آيا موسى را 

نش پيروز نساخت؟ آيا او تنها يار و همراهش عصايش بود، بر فرعون و لشگريا
نمود، در برابر نيروهاى   ىه در نظر مردم فقير و حقير مکقدرت و برترى مسيح را، 

جوى عربستان   هاى وحشى و جنگ  اثبات نرسانيد؟ آيا او قبيله  ليم، بهکمتّحد قوم 
او   د پيامبر خود ننمود؟ بنام او برخيزيد، بهو خّالق محمّ  کرا مغلوب نيروهاى پا

  ٩نيد، و از پيروزى نهائى مطمئن باشيد.کل کتو
پيام الهى آنى راحت  ۀه در اشاعکاين بود مختصرى از داستان پيامبر جوانى 

  باختن در راه معبود آرزوئى در دل نپرورد. نجست و جز جان

  معرفى يک مدرک تاريخى
  محاکمه حضرت باب و

  شهادت ايشان  فتواى علما به

اى از علما و ناصرالدين شاه که در آن   حضرت باب در تبريز در برابر عّده
هنگام وليعهد بود، محاکمه شدند. پس از محاکمه چند نفر از مجتهدين 

شهادت حضرت باب دادند. يکى از آنها مال محّمد ممقانى بود.   فتوا به
اين مجتهد داستان محاکمه حضرت باب را براى فرزند خود، ميرزا تقى 
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نام   تقى خاطرات پدرش را در کتابى بهممقانى بارها نقل نموده. ميرزا 
" نوشته محّمد باب با روحانيون تبريز  ناموس ناصرى: گفت و شنود سيّد على"

است. علّت نوشتن اين کتاب اين بوده که دو تاريخ رسمى آن زمان که 
تحت سانسور دولت و روحانيون بودند، اين محاکمه را نادرست جلوه داده 

ناصرالدين شاه   خود دانسته که حقيقت را نوشته بهبودند. ميرزا تقى وظيفه 
اروپا، در   اين کتاب را هنگام سفر سوم ناصرالدين شاه به اوتقديم نمايد. 

کند. براى اثبات مطالب مندرج در کتابش، چنين   او تقديم مى  تبريز به
  نويسد:  مى

ضعيف را ام...فلهذا اين بنده   شنيده من جزئيات جلسه [محاکمه] را بارها از پدرم
گذشت که محاورات آن مجلس را که والد ماَجد [پدر   ها در خاطر مى  مّدت

تأخير] من البدو الى الختم   تراخى [بى  بزرگوار] بعد از فراغت از آن مجلس بى
فرموده، اين بندۀ حقير را صورت آن مجلس از کثرت تذکار و تکرار  ]  [اقرار تقرير

  ملکه شده...
سابقۀ مردم   دهد که چگونه پس از اقبال بى  ميرزا محّمد تقى شرح مى"

فکر چاره افتادند و قرار گذاردند در   حضرت باب، علماى تبريز به  اروميه به
آن جلسه سؤاالت متفرقه مطرح سازند که ارتباطى با اّدعاى ايشان نداشته 

  باشد.
اّما حضرت باب در آن مجلس در مقابل سؤاالت بيهوده فقهِى مّاليان 

پوشى و يا هراسى اّدعاى   فرمودند و در عوض بدون هيچگونه پردهسکوت 
توان حدس زد که اين ادعا چه قيل و   قائميت خود را اعالم داشتند. مى

خت. مّال محّمد ممقانى پيشواى شيخيان تبريز اقالى در مجلس مّاليان اند
و از ايشان درخواست معجزه  با شديدترين لحن با حضرت باب برخورد کرد

  د...نمو
  

  رشته قلم   ملکه شده، به ميرزا تقى وظيفه خود دانسته که آنچه از پدرش شنيده و بر اثر تکرار او را
  درآورد.
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امير کبير که شاهد محبوبيت روزافزون حضرت باب و روى آوردن مردم ايران 
يافت و براى اين کار  باباين آئين بود چارۀ کار را در شهادت حضرت   به

 ١٩تبريز مقارن   تبريز منتقل سازند. ورود حضرتشان به  فرمان داد تا ايشان را به
فتواى علما   ت خود نياز بهني ىبود. اّما امير کبير براى اجرا ١٨۵٠ژوئن 

" چگونگى گرفتن اين ناموس ناصرىداشت. در بخش ديگرى از کتاب "
 ميرزا تقى ممقانىبينيم.   قائميت مى  فتواها، و تأکيد حضرت باب را به

  "نويسد:  مى
همراهى دو نفر از اتباعش که   ازدحام تمام اهل بلد و به  صبحى مشاراليه را به

خانۀ مرحوم   اّوًال به ،و يکى سيّد حسين خراسانى بوديکى آقا محّمد على تبريزى 
حاجى ميرزا باقر پسر مرحوم ميرزا احمد مجتهد تبريز بردند و در آنجا مشاراليه 

حجت االسالم  ،خانۀ والد ماجد  چيزى از عقايد خود اظهار نداشت، از آنجا به
داشت. وقت خود در آن مجلس حضور   [ممقانى] آوردند و اين داعى حقير آن

را در پيش روى والد مرحوم نشانده، آن مرحوم آنچه  [حضرت باب] مشاراليه
مشاراليه القا   نصايح حکيمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزى به

  فرمودند...اثر نکرد. پس مرحوم والد بعد از يأس از اين...فرمودند:
آنها  ...آيا در سرِ کردىهمايونى در حضور ما  سدر آن دعاوى که در مجل ،حال

  باقى هستى؟
  آرى. گفت:

مهلکه   [پدرم] فرمودند: از اين عقايد برگرد، خوب نيست، خود و مردم را عبث به
  نينداز.

  !]وجه هيچ به !وجه  هيچ  گفت: حاشا و کّال [به
کردند، اصًال مفيد نيفتاد.  آقا محّمد على  پس مرحوم والد قدرى نصايح به

والد کرده عرض کرد:   باب رو به ،موّکالن ديوانى خواستند آنها را بردارند [ببرند]
  د؟"يده  قتل من فتوٰى مى  "حاال شما به

  
  جوانى که آرزو داشت با حضرت باب شهيد شود و چنين هم شد.آقا محّمدعلى زنوزى : 
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هاى تو که همه دليل بر   فتواى من نيست، همين حرف  والد فرمودند: حاجت به
  ارتداد است خود فتواى قتل توست.

  کنم.  من از شما سؤال مى[حضرت باب] گفت: 
بلى. مادام که در اين دعاوى باطله و عقايد  ،فرمودند: حال که اصرار دارى

حکم شرع انور قتل تو واجب   فاسده که اسباب ارتداد است باقى هستى، به
اگر از اين عقايد اظهار توبه  ،دانم  ولى چون من توبۀ مرتد فطرى را قبول مى .است

  دهم.  لکه خالصى مىنمايى، من ترا از اين مه
  ١٠ام و جاى توبه نيست.  حاشا، حرف همان است که گفته گفت:

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  ياتهائى از آ  نمونه
  حضرت باب عربى
مادونى خلقى قل ان يا خلقى اياى فاعبدون قد  نى انااهلل ال اله اّال انا و انّ انّ 

مظهر نفسى لتتلون  کو جعلت کو بعثت کو احببت کو امنت کو رزقت کخلقت
منيع و خلقت  من خلقته الى دينى هذا صراط عزّ  لّ کمن عندى آياتى و لتدعون 

  ا سلطانًا على العالمين...من لدنّ  کو جعلت کشيئى ل لّ ک
 کا قادرين و جعلتنّ کا ا انّ امرًا من لدنّ  کشيئى بقول لّ ک ثمّ  کب کقد خلقت

  ا عالمين.نّ کا ل واالٓخر والّظاهر والباطن انّ االوّ 
تقدير المهيمن  ک...ذلکتاب اّال عليکل من و مانزّ  کو ما بعث على دين اّال ايا

  ١١المحبوب.
مرا  ،اى بندگانم !منند. بگو ۀخدائى جز من نيست. غير من همه آفريد ،من خدايم

م بر جميع مردمان کام و تو را حا  نيد. من تو [حضرت باب] را آفريدهکپرستش 
  نمودم...
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وجود آوردم. اين  ۀعرص  خّالقيت تو به ۀلمک  سپس همه چيز را به ،تو آفريدم  بهتو را 
چيز توانائيم. تو اّول و آخر و ظاهر و باطنى. ما از همه  همه  ر شد. ما بهچنين امر مقدّ 

  هيم.اگ  آچيز 
تابى نيامده و نيايد. اين تقديِر خالِق کتو   سى رسالت نيافته و نيابد و جز بهکجز تو 

  محبوب است. مهيمن و
شهداهلل انّه ال اله اّال هوالمهيمن القيّوم و اّن هذا هوالقائم الحّق الّذى کنتم به 

  حضرت باب  ١٢توعدون.
شهادت خداوند، خدائى جز خداونِد مهيمن و قيّوم نيست. و اين همان قائِم حّق   به

  شما داده شده.  است که وعده ظهورش به
 جاء بالحّق  انّه بلى ة يومئذٍ بوّ يختم النّ  بان علمه فى قضى قد نبيه دا اتى اهلل بمحمّ لمّ 

  يف شاء.کاهلل امره  و اقضى
مس عليها بمثلها من ايام ما اشرقت الشّ  کا يومئذ فى ايام اهلل ظاهرون تلنّ کا و انّ 

ايام  کيف انتم راقدون فتلکف ايام تنتظرها االمم من قبل يومئذٍ  کقبل و تل
ايام انتظر تموها من قبل و  کيف انتم صامتون فتلکاظهراهلل شمس الحقيقه فيها ف

  روااهلل يا ايهاالمؤمنون.کايام العدل ان اش کتل
اهلل عليهم من  م و ما جعلکلّوا على اجسادکهم وفروا انّ کم عمل الّذين کفال يحجب

  م تفلحون.کقوااهلل لعلّ م و اتّ کم و افئدتکم و ارواحکسلطان على انفس
م کقواهلل و ال تحجبم انتم ما خلقتم لشيئى اتّ کشيئى فانّ  لّ کم کما خلق اهلل لانّ 

م کحيوة فانيه و يقضى عن کم ترحمون تلکروااهلل لعلّ کور وااللباس و اشالّص 
ا قليل تستنبهون و ا قليل تندمون و انتم عمّ اهلل و انتم عمّ  الى لذائذها و ستر جعنّ 
  تعملون.نتم کا اهلل تحضرون و ستسئلون عمّ  لسوف انتم بين يدى

يف کاهلل من قبل تقرئون و  تابکو انتم  فرون بآيات العدل جهرةً کيف تکقل 
رون کذال تتّ  م انتم يومئذٍ کم تومئٍذ و انتم واعدتم به من قبل و انّ کتحمدون بلقاء ربّ 

  م...کبعتم اهواء انفسم و اتّ کور عن رضاء ربّ م الّص کفقد حجبت
لعلّهم  علّمهم سبل الحّق  کذلک و نباءالّذين ترى فيهم خيرًا يومئذٍ  کذلک

و هدى للعالمين من آمن بها فله نور  کآيات بينات رحمًة من ربّ  کيفقهون...فتل
  ١٣فر فله نار من رجز اليم.کو من اعرض و 
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ت د را فرستاد، همان روز در علم الهى، عصر نبوّ ه پروردگار، رسولش محمّ کزمانى 
تقديراتش   علم و امر خدا بنا به نون مجرى شده وکپايان يافت. بلى، آن وعده ا

  تحّقق يافته.
مثلش  بر ه آفتاب شبهش را نديده وکيقين اين روِز خداست. اين ايامى است   به

چگونه در  اند.  بوده ديدارش انتظار در پيشين هاى  تامّ  هک است روزهائى اين نتابيده.
و  تکحقيقت در آن طالع شده. چرا سا ه آفتاِب کخوابيد؟ اين ايامى است 

اِم يايد. اين ا  مال اشتياق طالب طلوعش بودهکه با ک؟ اين روزهائى است يدصامت
  خدا سپاس آوريد.  الهى است. اى مؤمنين به عدِل  ظهورِ 

ار شما را از حقيقت باز دارد. اين مردمان تنها بر جسم فّ کاى مؤمنين نگذاريد رفتار 
نفس شما و قلب شما را روح شما و   ابى بهي  تدس ۀشما دست دارند. خداوند اجاز

  آنها نداده. از خدا بترسيد تا رستگار شويد.  به
خاطر   نه به—خاطر خود  خاطر شما آفريده، و تنها شما را به  پروردگار هر چيزى را به

هستى بخشيده. پس از خدا بترسيد تا آداب و رسوم ظاهرى شما را از —چيز ديگر
رد رحمتش باشيد. اين زندگى ناپايدار او سپاس آوريد تا مو  شناسائيش باز ندارد و به

خالقتان روى آريد و   ه با پشيمانى بهکاتمام آيد. ديرى نپايد   اعتبارش به  ىو لذائذ ب
  نيد.کاز خواب برخاسته خود را در محضر الهى يابيد تا اعمالتان را توجيه 

 ه از آسمان عدلکخوانيد و اين آيات را   ىان پيشين را مپيامبربگو چگونه آثار 
تاب آسمانى ک ۀه وعدکديدن خدا را  ۀنيد؟ چگونه مژدک  ىار مکپروردگار آمده ان
امور ظاهر و پيروى از نفس و   ه بهشويد؟ توجّ   ىر نمکگيريد، و متذ  ىاست نديده م

  هوٰى شما را از رضاى خدا باز داشته...
و آنان بنما. شايد بفهمند   ان برسان و راه راست را بهکني  پس نداى يزدان را به

رحمت پروردگار توست و راه هدايت  ۀروشن و متقن، نشان بيابند...اين آياِت 
ر شود در نار و حسرت که منکآنها ايمان آرد در نور است و هر   ه بهکعالميان. هر 

  آتشبار.
باهلل فانّه  که ال اله اّال هو و من يشرالّذين وحداهلل و قالوا انّ  اهلل فى قلوب ةقوّ  قل انّ 

  االرض فانّهم اموات. هو ميت فى قلبه فال ترونهم احياء على
اهلل من احد اّال و  ن فى علمکلّها اّال يکراهلل االرض و يطهّ  و سينصراهلل جنودالحّق 

  ه ليؤمن باهلل و ال يدعو آلهًا من دونه...انّ 
  ١٤ظاهر فوق عباده و هوالمهيمن القيوم... اهلل لحّق  قل انّ 
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 که شرکه خدائى جز خدا نشناسند. هر کدين است: آنان الهى در قلب موحّ قدرت 
  بهره.  ىورزد، دل مرده است و از حيات ب

ند و زمين را چنان از که پروردگار لشگريان راستى را چنان چيره کروزى فرا رسد 
  ين نماند...که احد از مشرکپيرايد   هان بکناپا
دش ظاهر و غالب است. اوست مهيمن و ه بر عباکحقيقت از آفريدگار است  !بگو

  قيوم...
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  رسالت حضرت بهاءاهلل
عهد قاجار، ميرزا  ى از اشراف و اعيان بزرگکحضرت بهاءاهلل در خاندان ي

ساسانيان،  ۀميرزا بزرگ، از زادگان و نوادگان سلسل  هاس نورى، مشهور بعبّ 
مال راحت و نعمت و رفاه ک  هى و جوانى را بکودکتولّد يافت، و روزگار 

ت و آزاده و از تملّقات و سپرى نمود. ميرزا بزرگ مردى بود بلند همّ 
ظاهر اهل ثروت و جاه و مقام   هو پيراسته. اگر چه ب کتظاهرات همگنان پا

نمود، و از دام شهرت و نام وارسته و   ىنت را بندگى نمکو م بود، ولى مال
نار بود، و در کار و رفتار چاپلوسان دربار، بيزار و برکزيست. از اف  ىآزاد م

ى و کودکهاى   سال حضرت بهاءاهلل، ١٥عدالت و امانت، مشهور هر ديار.
و مال نشاط ک  هسرپرستى پدرى چنين بلندقدر و آزاده، ب ۀساي جوانى را، در

  شادمانى سپرى نمود.
هاى زياد   ى و عنفوان زندگانى حضرت بهاءاهلل، داستانکودکدوران  ۀدر بار

ردار و حاالت و تمايالتش، که رفتار و کقدر پيداست  در دست نيست. همين
ه پدر و کى نمود، بحدّ   ىانگيز جلوه م از همان آغاز، در انظار بسيار شگفت

اخالق و رفتار آسمانى و  ۀشيفته و فريفتلّى کگهر، ب کمادر اين طفل پا
اهى و فطانت فطرى فرزند ارجمند خويش شده، از امتياز او بر ديگر گ  آ
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اند. پدر بزرگزاده و   هان و نورسيدگان، در حيرت و شگفتى بسيار بودکودک
اش برده، و   هتا و يگانکمقام بلند و ارجمند فرزند ي  هآزاده، از همان آغاز پى ب

سخن داده. حضرت بهاءاهلل، مقدمات خواندن و نوشتن را در وصفش داد 
  سب دانش و هنر گامى فراتر ننهاد.کان فرا گرفت، و هرگز در راه کنزد نزدي

ار و رفتار و کزندگى حضرت بهاءاهلل از همان آغاز از ديگران ممتاز بود. اف
ها و عقائد او، همه را متحير   ات او، دانش و درايت او، آرمانکحر
انگيز  نظران، بسيار شگرف و شگفت اهان و روشنگ  آت، و در انظار ساخ  ىم
 رأى و شتافتند،  ىم بارگاهش  هب داشتند، لىکنمود. هرگاه بزرگان زمان مش  ىم
 از دانايان و دانشوران هنگام هر پذيرفتند.  ىم جان  هب اش را  هيمانکح اندرز و
جستند، و گفتار ارزنده و   ىماندند، از او يارى و ياورى م  ىم در اى  هتکن کدر
بردند. هرگاه بين   ىغنيمت م  هاش را چون زر و گهر ب  هالم روح بخشندک

خواستند، تا بلطف   ىمآستانش بر  هداد، ب  ىم رخ دورتىکدوستان يا بستگان 
  دورت و بيگانگى از خاطر بزدايند.کسخن و مالحت گفتارش، غبار 

حضرت بهاءاهلل  ۀياوران، آيندوتى، ياران و کاين صفات و سجاياى مل  هنظر ب
ه چنين دانش کس که آنکديدند، و يقين داشتند   ىرا بس تابان و درخشان م

مقام و  ۀامارت و سياست شايست ۀو درايت و عدالتى را داراست، در عرص
پذيرفتن   هه او را بکمنزلتى شايان و ارجمند است. و چه بسا از اشراف و وزرا 

ه شايد راه و رسم آنان پيش گيرد و نام کد، خواندن  ىومتى مکمراتب مهم ح
هاى او آسمانى بود،   و مقامى جويد، ولى او را نظرگاه جاى ديگر بود. آرمان

، در آسمان تابان عشق و کبود، نه عالم خا کپا ۀعرص ار او از آِن کاف
و دستان   ىته با جهان، اين کتاري زواياى در نه عرفان وطن داشت،

جست، نه با اشراف و زمامداران. عاقبت ياران از   ىنوايان همسرى م  بى
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 و ها  هدف را او هک دريافتند فراست  هاصرار و ابرام روى برتافتند، زيرا ب
  است. سر در ديگر هاى  آرمان

ه نداى حضرت باب از افق شيراز برخاست، حضرت بهاءاهلل کهنگامى 
د بيگانه و آئينش، زبانز ۀپروا پيامش را بپذيرفت، و در گسترش و اشاع  ىب

مأواى  مرتبتش، و نفوذ ۀحلق و اش پناهگاه بابيان شد،  هآشنا گرديد. خان
اثبات و   هانديشه و بيم، ب  ىستمديدگان و تهيدستان گشت. و با وجود خطر، ب

ستم  ۀپنج  هب مدتى کاند از ه پسکاعالن نداى يزدان بپرداخت، تا آن
  نجه و آزار مبتال گشت.کحبس و ش  هگرفتار آمد، و ب
 ۀيزدان، از خّط  ۀزاى صدمات و بليات اين بزرگ برگزيد  داستان حيرت

چال، آغاز شده، و پس از گذشت   همازندران، و چندى بعد از زندان سيا
انجام آمد.   ها واقع در فلسطين، بکع ۀچهل سال، در ديار دورافتاد

اين  ١٦ه زندان دزدان و قاتالن و راهزنان شده بود.کچال، گودالى بود   هسيا
اه و جانفرسا را، جز محل کجان ۀ، واين دخمکمنجالب مهيب و خوفنا

ى محض منظر و نظرگاهى نداشت. کخارج نبود، و جز تاري  هاى ب  هورود روزن
ثافات گوناگون و حشرات گزنده، کم کن هوا و ترارطوبت شديد، بوى تعفّ 
وسائل ترين   ترين و الزم  ، و فراهم نبودن عادىکزندانيان گستاخ و خطرنا

روزنه و   ىاين زندان ب ۀخان زمان، عرصشهادت مورّ  بنابرراحت و نظافت، 
تنگ و  ۀسى را از آن دخمکه کساخته بود  کزا را چنان سهمنا وحشت

  آلوده و پليد، اميد نجات و حيات نبود. ۀ، و ورطکتاري
ه شايد چشم روزگار شبهش را کاى چنان مخوف و جانفرسا   هدکدر ظلمت

بر آنهمه بار ظلم و ستم، بر پاهاى اين زندانى آسمانى ُکند، و  نديده، عالوه
ه حتى نيرومندان را کش زنجيرى بستند بس وزين و سهمگين، کبر گردن مبار
بود. اثر زخم اين زنجير وزين، بر   ىاى آهنين ياراى ايستادن نم  هبا چنين حلق

ته از ه تا پايان عمر باقى بماند. گذشکگردن آن حضرت چنان عميق بود 
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ار و حاميان کاين زندانى فدا  هل، ابدًا طعامى بشب اوّ ه روز و سه اينها، س
اى چند   هه دوستان و خويشان تدبيرى زدند، و لقمکنثارش نرسيد. تا آن جان

ن حضرت بهاءاهلل از قبول کداخل زندان رساندند، ول  هيارى زندانبان ب  هب
  بودند.طعام امتناع ورزيدند، زيرا ياران نيز گرسنه 

سال  ت نهين شاه، مدّ تر شليمر اطريشى، طبيب مخصوص ناصرالدّ کد
مشاهدات من در "نام   هتابى بکن بود. در ک) در ايران سا١٨٦١-١٨۵٢(

  نويسد:  ىچنين م "ايران
رده و در تختخواب خوابيده بود من کين شاه تب ه ناصرالدّ کشب هنگامى  کي

گوش رسيد.   هاى ب  هجمعى عدّ   هدست ۀدر بالينش بودم. ناگهان صداى فرياد و نال
شاه فورًا مضطرب شده رئيس تشريفات را فرا خواند و شديدًا  ينناصرالدّ 

ه که اين صدا از زندانيان بابى است کبازخواست نمود. رئيس تشريفات گفت 
ه کردم کب سؤال باشند. من با نهايت تعجّ   ىجمعى م  همشغول اداى نماز دست

باشند و   ىگذارند پس قطعًا خداپرست م  ىنماز ماعليحضرتا اگر اين اشخاص 
اند. شاه گفت اينها   هردکمسلمان هم هستند. در اين صورت چرا ايشان را زندان 

ه مأمور تجديد دين که پيغمبر تازه است کرده بود کعا پيروان باب هستند. باب ادّ 
مه کباشد. من او را توقيف و در حضور علماء محا  ىردن اوضاع جهان مکو تازه 

شته شد و پيروانش از دشمنان کاعدام نموده   هوم بکنمودم و علماء او را مح
  باشند.  ىسرسخت من م

گفتم  "خواهى آنها را در زندان ببينى؟  ىم"ث نمود. بعدًا گفت: کتى مسپس مدّ 
شد و چون از  پسرش وارد پرسى  ه، مادر شاه براى احوالکمايلم. در اين هنگام مل

موضوع گفتگو اّطالع يافت خود را وارد صحبت نموده گفت مسئول اين 
اختيار گريه   ىنمايد و ب  ىم که پيوسته ديگران را تحريکجريانات...بهاءاهلل است 

باشد و تا او از بين نرود اطمينان   ىه دشمن ما مکه اوست کرا سر داد و گفت 
ارم که که مادر و من کخروج نمود. مل  هشور نيست. شاه با دست اشاره بکباوضاع 
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رده زندانيان را که شاه امر کرئيس تشريفات گفتم   هتمام شده بود خارج شديم و ب
انبار باشد   ه گويا مخّفف آبکانبار   همالقات نمايم. فورًا شخصى را طلبيده مرا ب

  ه از شاگردان دارالفنون بود.کمترجم داشتم  کراهنمائى نمود. ي
ه شايد چهل متر در زير زمين بود سپس کرديم کداالن سراشيب عبور  کما از ي

زيادى  ۀرد و چراغ خود را باال گرفت. من عدّ کزندانبان در آهنى مقّفلى را باز 
ه رئيس که بهاءاهلل کردم که همه نشسته بودند. از زندانبان سؤال کزندانى را ديدم 

نشسته بود نشان داد. من طرف راست  هکدام است؟ فورًا شخصى را کاينهاست 
ه کشدم، مردى را با ريش بزرگى ديدم  کببينم. نزدي کخواستم او را از نزدي

زنجير بسيار ضخيمى بسته بود. اين  ۀوسيل  هعالوه بر زنجير پا، گردنش هم ب
خواست   ىه مکيه داده بود و مانند اين بود کزمين ت  ههاى خود را ب  شخص دست
  متر سازد.کوزن زنجير را 

ام تا از سالمتى شما   هه طبيب شاه هستم و آمدکاو گفتم   همترجم ب ۀوسيل  هب من
ه تا مچ در لجن فرو رفته بود بيرون آورده کى از دستهاى خود را کخبر ببرم. فورًا ي

او بگوئيد. وضعيت ما بهترين   هبينيد و ب  هبا اشاره گفت خود شما وضع عموم را ب
چنين عقوبتى   هه بکايد   هردکتقصيرى ردم شما چه کزبان گوياست. من سؤال 

شيده گفت: تقصير ما کرد و نفس عميقى کايد. او سر خود را بلند   هگرفتار شد
عالم انسانى است. اين   هت و خدمت باو و محبّ  ۀخداى يگانه و فرستاد  هاعتقاد ب

نش گوش روز شهرت تمدّ  که يکشورى کپرستان در  چنين است وضع خدا
  ١٧"نقل از عقائد دانشمندان نسبت بامر بهائى."رده بود. کر کجهانيان را 

افزا، آن بزرگ  اه و در چنين تنگنائى آلوده و رنجکدر چنين جايگاهى جان
يزدان، مقام و پيام آسمانى خود را ابراز داشت، و اين نداى  ۀبرگزيد

  ".عالم رؤيا از جميع جهات اصغاء نمود" درجانفزاى سروش ايزدى را 
  :مضمون گفتار

تو و قلم تو يارى خواهيم نمود. از آنچه بر تو حادث شده محزون مباش و   هترا ب"
ه پروردگار خزائن زمين را برانگيزاند: کمترس، زيرا تو در امن و امانى. زود است 

هاى عارفان است، بپا   زندگانى دل ۀه مايکيارى تو و اسم تو،   هه بکمردانى 
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نميدانم جز آنچه خداوند از روى فضل و پروردگارم، حرفى   هقسم ب" ١٨"خيزند.
  حضرت بهاءاهلل   ١٩"من آموخته.  همرحمت ب

اندوهبار، تا پايان  ۀباز يزدان، پس از اين حادثکپا ۀبارى زندگانى اين برگزيد
عمر پيوسته با تبعيد و زندان و زجر و آزار همراه و همعنان بود. در تاريخ 

طيب خاطر، با   هتى را، بو عزّ سى چنان راحت و نعمت کمتر کزندگانى بشر، 
  چنان بال و زحمت و عقوبتى معاوضه نموده.

  حضرت بهاءاهلل ٢٠"از ظلم اين ظالمان قامتم خم شده و مويم سفيد گشته. "
ه حضرت باب جز جان باختن و از هستى در راه دوست کچنان   هم

را  پرورد، حضرت بهاءاهلل نيز رنج و بال  ىدرگذشتن، آرزو و آرمانى در سر نم
افزا  شمرد، و در اين دوران رنج  ىدر راه خدا نعمت و عطائى بس بزرگ م

  يزدان در دل نداشت. مضمون بيان: ۀآرزوئى جز اراد
حقيقى تو چطور  ل باليا در راه تو نبود، عاشقانِ اى خداى پر جالل من. اگر تحمّ 

شدند؟...چه شيرين است تلخى مرگ اگر در راه تو باشد، و چه   ىشناخته م
رده. اى کمن اصابت   هخاطر اعالن نداى تو ب  هه بکپرارزش است تيرهاى دشمنان 

توست، و در راه محبت  ۀپروردگار من، بگذار تا بنوشم در راه امر تو آنچه اراد
انم، و جالل تو، آنچه خواست توست، خواه  هتو آنچه تقدير توست. قسم ب

  ٢١توست.  هائم تمامًا و هميشه بکآنچه ميل توست، مايلم. اعتماد و اتّ   هب
  حضرت بهاءاهلل  

دادم و   ىم قسمت خود مال ه قاتل خود را ازبود البتّ   ىتاب نمکم کاگر مخالف ح
نم، ک  هن چکماليدم. ولي  ىبردم و دستش بر چشم م  ىتش مبخشيدم و منّ   ىارث م

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢چنين امضا فرموده.نه مال دارم، نه سلطان قضا 
ها و بالهاى هر روزى از اين چهل سال پرماجرا را   ها و محروميت  داستان رنج
ه آن کنهائى اين گفتار آن است  ۀفايت ننمايد. نتيجکتاب، کاوراق اين 

سبب   هسب مال و مقام و منزلت نبود. زيرا بکار را هرگز هدف کفدا ۀبرگزيد
نت را کاهى، دولت و مگ  آاطاعت از فرمان الهى و دعوت مردمان براستى و 
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 عالم انسان  هوقف خدمت ب راحت اين جهان ات و رعزّ ، و حقيقت نمود نثار
  رد.ک

  مضمون بيان:
 "کپا ۀپرند"شهرهاى خدا رو و اگر پرندگان از   هتاب من بکتو اى هدهد سبا با 

 کار و منقار اشرار گرفتار بود ترکدر چنگال انه کپرسند بگو: من او را در حالى 
ه پرتو جمالش در سراسر کگفتم. او يارى جز خداى خود نداشت. آفريدگارى 

  گيتى تابنده است.
شهر "خدا سوگند از   همرا يافتى و از حال من پرسيد بگو: ب ى از دوستانِ کاگر ي
قصد   هش بود، با  هيافتم. زانوى شمر بر سين کام. حسين را بر خا  هآمد" زندان

  اش در انتظار افراختنش...  هبريدن سرش، و سنان با نيز
نگاهى   هنگرد، ب  ىسوى آسمان م  هه بکت يافتم کهاى او را در حر  در اين حال لب

هاى   لب  همهيمن و قيوم را. و من سرم را ب خداوندِ  ٰى دلِ ند، حتّ کش  ىه دلها را مک
خدا   هه اى مردمان بکنمودم و اين ندا را در زير شمشير از او شنيدم  کاو نزدي

ايم مصفّ  کپا ه از قلِب کزبان طورم   هسوگند از ميل و هوٰى سخن نگويم. ناطق ب
چيزى ديگر در دنيا و عقبٰى   هخدا آيات پروردگار هرگز ب  هگويد. قسم ب  ىسخن م

  مشتبه نشود.
ها و صفات فرود آمده   اسم کمال وِت که از ملک، اين آيات را کاى مردم مشر

  ببوئيد. اگر بوى خوشِ 
ِ
نيد و او را کم عزيز را از آن يافتيد، بر او ترحّ  يوسِف  پيرهن

  شيد...کشمشير بغض م  هب
ه چشم کام، با آياتى   همن از منبع عظمت و جالل و مخزن رفعت و اجالل آمد
  نيد.کعالم شبهش را نديده. اين لوح برهان من است، اگر تعّقل 

مرا  "وحر"ت بودم. کن و ساکخود سا ۀخدا سوگند در خان  هاى مردمان، ب
  ام نمودار نمود...  هحقيقت ناطق ساخت، و آثارش را در چهر  هاهتزاز آورد و ب  هب

موج آمد،   هها بلند شد، درياها ب  امرش آسمان  هه بکشيد ک  ىسى را مکآيا 
ار شد؟...و اگر مرا با تمام کپرده آشردگار از پس کثمر رسيد، و اسرار   هها ب  درخت

وت زمين و کشيد و با تمام تيرها در هر دم هدف سازيد، در ملکشمشيرها ب
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ر خدا گويا شوم و از احدى بيم ندارم. اين مذهب من است، اگر کذ  هآسمان ب
ه مذهب کا من ندانم رسوالن است...امّ  ۀخدا سوگند اين مذهب هم  هبفهميد. ب

  ايد.  آئينى متدينچه   هشما چيست و ب
وت کس  هجا رسيد، ضعف او را غالب گشت، ب اين  هالهى ب کهاى پا  و چون نغمه

هايش را   ل باز آمد، چشمحالت اوّ   هگرائيد و مدتى در آن حال بماند. و چون ب
ند و گفت: اى پروردگار، سپاس تو کچشم انس، نظر اف  هسوى قدس، ب  هگشود و ب

بار مرا در دست نمرود گذاشتى و بار کتو. ي را از قضاياى تازه و بالهاى جامع
ين انداختى...و بار کبار مرا در زندان مشرکفرعون اسير ساختى...ي ۀديگر در پنج

بار بر صليبم برافراختى...و بار ديگر کردى. يکافران جدا کدست   هديگر سرم را ب
بر سرنيزه  ربال مبتال ساختى. در آن ديار تنها ماندم. سرم را بريدند وکدر سرزمين 

بار مرا کردند. يکرين حاضر کين و منکنهاده در هر ديار گرداندند و در مجلس مشر
ان وجودم را از کام انداختند و ار  هينه داشتند بر سينک ۀدر هوا آويختند و هرچه گلول

فق و من متّ  توزان بر ضدّ   هينکه کهم جدا ساختند. تا اين روزها فرا رسيد، روزهائى 
رى کآاليند و در انجام هر م ل و بغضا مىغِ   ههر دمى دل مردمان را بهمرازند و در 

    ند قصور نورزند...کقلبشان خطور   هه بک
ام   هشيدک تو رضاى راه در آنچه ه ازک ت تو اى محبوب منعزّ   هبا اينحال قسم ب

دهم   ىتو راضيم. تو را سوگند م ۀآستانت سپاس آرم. از تو و بالياى تاز  هب
ت محبّ   ههاى بندگانت را ب  ه دلکظاهِر مستورت... پنهانت و جمالِ هاى   اسم  به

درخت توحيد  ۀخود بيارائى و آنان را بر بساط رحمتت مستقر سازى و در ساي
وزد محروم مدارى. تو   ىه از فردوس جمالت مکن دهى و از نسائم قدس کمس

  ٢٣نى و تو مهيمن و قيومى.کقادرى بر آنچه اراده 
  مضمون گفتار:

خدا سوگند بال مرا   هآنچه از بندگاِن سرپيچم بر من وارد شده محزون مباش. باز "
ند. هرچه باليم بيشتر، شوقم کاز نشاط باز ندارد و قضا از شوق و اشتياق منع ن

خدا باز دارد. بگو نه. قسم  ۀردند بال بهاء را از ارادکان گمان کمشر" ٢٤"بيشتر.
  ٢٥"ايزِد حميد و عزيزش منع ننمايد.ر کآسمان، چيزى او را از ذ ۀافندکش  هب



  

٢٧ 

چال، حضرت   هبارى، پس از چهار ماه عقوبت و اسارت در زندان سيا
ه در غربت ندايش کاين نيت   هوطن نمودند، ب کتر  هبهاءاهلل را مجبور ب

فرمان پادشاه   هخاموشى گرايد. بنا ب  هشود، و آتش عشق پيروانش ب فراموش
طان عثمانى، حضرت بهاءاهلل همراه ين شاه، و موافقت سلوقت، ناصرالدّ 

ديارى   هبا گروهى از ياران راستان، عزم عراق فرمود، و بدين ترتيب ندايش ب
  شوق و اشتياق پيروانش بيش از پيش گسترده گشت. ۀتازه رسيد و شعل

و هراسان  کدشمنان و بدانديشان، بار دگر از نفوذ نداى نوآئينان بيمنا
 عثمان، و ارى دو دولت ايرانکفرمان و هم  هآنان، و ب ۀوسوس  هگشتند، و ب

اسالمبول روانه نمودند،   هبهاءاهلل و جمعى از ملتزمين را از بغداد ب حضرت
علّت   هچنين ب  زبان، و هم  هسبب ناآشنائى زندانيان ب  هه بکاين اميد و انتظار   هب
بن  يش نوآئينان بناچار ازکدين و ايمان، بنيان   هنان آن خّطه بکاعتنائى سا  ىب

ه نوگل گلزار کروزگار نامى و نشانى نماند. غافل از آن ۀبرافتد و آنرا در عرص
ب و خودخواهى، پژمرده نگردد، و نونهال الهى، هرگز از تندبادهاى تعّص 

  آتش حقد و حسد نسوزد.  هداناى آسمانى، ب
 را حاميانش و حضرت آن هک برآمدند صدد در بدخواهان بار دگر دشمنان و

دور  کخا  هه آنان را بکديار ديگر فرستند، و پس از راى زدن بر آن شدند   هب
نفوذ آئين  ۀنند. اما با اين رأى و تدبير، دائرکافتاده و خاموش ادرنه رهسپار 

  تر نمودند و گروه گروندگان را بيشتر يافتند.  تازه را وسيع
بيم و   هپس از چندى، دو دولت ايران و عثمان، باز از نفوذ نداى جديد ب

جهت قلع و قمع بهائيان   هشف عالجى عاجل بکهراس افتادند، و در صدد 
ه آن کبرآمدند. و سرانجام، پس از گفتگو و مشورت، مصلحت چنان ديدند 

را از ميان شهرها  ٢٦اکديار ديگر فرستند. پس ع  هار آسمانى را بار ديگر بکفدا
اه و کچنان جان ه نفى و حبس در شهرىکاين نيت و انتظار   هبرگزيدند. ب

ا از نظر کزوال و اضمحالل زندانيان شود. زيرا ع  هشک منجر ببىپرخطر، 
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ها، مثل و مانندى   ثرت بيمارىکثافات و کم حشرات و کراهت هوا و تراک
همه ناسازگارى و ناماليمى، توانائى  سى را در برابر اينکمتر کنداشت، و 
  زيستن بود. 

ه حضرت بهاءاهلل و ياران در اين شهر و محبس پربال بر کهائى   مصائب و رنج
بيان   هه هرگز بکافزا  شيدند، خود داستانى است اندوهبار و غمکدوش 

  نگنجد.
سه پادشاه خودسر و  ۀوشش چهل سالکه کاست  اين ماجرا آن ۀآموزند ۀتکن

ين شاه، سلطان عبدالعزيز، و سلطان عبدالحميد)، و بيدادگر (ناصرالدّ 
 کچين و دشمن ديگر، براى خاموش ساختن نداى ي حسود و سخن هزاران

ه بال کپناه و پشتيبان، حاصلى نبخشيد. بل  ىظاهر ب  هزندانى مظلوم و ب
ت جاودانى شد. در عزّ  ۀسامانى و پريشانى سرماي  ىموجب بقا گرديد و ب

ى بود حدّ   هاز اين سه سلطان ب که استبداد و قدرت و قساوت هر يکحالى 
سپردند،   ىمشان بدم تيغ مکح  هگناهان را ب  ىصدها هزار از گروه به اگر ک

  وه نمودن نبود.کنفسى را جرأت و قدرت دم گشودن و ش
ه از نتائج کآن  ىه دشمنان آئين جديد، بکجاى بهت و شگفتى بسيار است 

 کان پيشين يپيامبرهاى   ه مژدهکاه باشند، موجب شدند گ  آتدابير خويش 
گفتارى روشن و رسا، از روز ما   هعمل پوشد. زيرا انبياء بارها ب ۀجام کي

آفرين در روز واپسين از سرزمين   ه نداى جهانکاند   هسخن گفته و نويد داد
قان، در آثار آسمانى قول برخى از محقّ   هس فلسطين برخيزد. و بنا بمقدّ 

ح ر طلوع روز خدا و رجوع مسيکبار ذ ١٨٤۵مسيحيان و موسويان، جمعًا 
ى است کصراحت حا  هها ب  عالم ما شده است. بسيارى از اين مژده  هموعود ب

ه پيوسته کرمل)، کستان يزدان (که سرانجام رستاخيزى شورانگيز در تاک
ه اگر اجبارى در گشته، بپا خواهد گشت. البتّ  کان پيشين متبرپيامبرقدوم   هب
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بعيد و عجيب رمل، بس کا و کديار ع  هار نبود، عزيمت آن موعود الهى بک
  نمود.  ىم

از  کاند کا، اندکشهر ع  هبارى، چندى پس از ورود آن موعود الهى ب
 مى آزادى و آرامش يافتند،کاسته شد، و تبعيد شدگان کها   ت سختىشدّ 

خود شتافته، از احوال  پيامبرزيارت   هدسته ب  هه بهائيان، دستکچندان 
ناف و کا  هيزدان را ب ۀبرگزيدشدند، و گفتار و آثار   ىاه مگ  آا کزندانيان ع

  بردند.  ىارمغان م  هاقطار جهان ب
وهى کرنج و بال و محنت و ابتال، چون  حضرت بهاءاهلل، در برابر اينهمه

نده از غم بود، کين استوار و پايدار بماند، و اگرچه قلبش آکوه و پرتمکپرش
 را ها  غم ،يزدانى عنايت احسان و  هاء بکهاى آسمانى، و ات  آرمان  هولى اميد ب

  بخشيد.  ىپيروان م  هبالخيز رنج و ستم، پرتو شادى ب ۀزدود، و از شعل  ىم
داد و نويد   ىاز زندان ظلم و بال، ستمديدگان و مظلومان روزگار را دلگرمى م

هاى عالم   ه از غم نهراسيد و از ماتم رو مگردانيد. از دگرگونىکفرستاد   ىم
من   هنيد. نظر بکفرساى، انديشه م  هاى تن  دو روزه ميفسريد، و از رنج

هستى  ۀها را سرماي  ا سختىورم، امّ   هه اگرچه در درياى غم غوطکنيد، کاف
ه اين روزگار بسر آيد، و کها را باران بهارى دانم. زود است   شمرم، و ناروائى

ران يزدانى و کهاى بي  ما همه در پيشگاه آفريدگار گرد هم آئيم، و از نعمت
ودانى، مرزوق شويم. مبادا سرنوشت آسمانى خويش هاى دولت جا  بخشش

هاى تنگناى   پليدى  هاى روح را بو مصفّ  کهاى پا  نيد، و بالکرا فراموش 
نيت خودخواهى بگذريد، و   هبياالئيد. مبادا از انصاف و عدالت، ب کخا
بهره   ىهاى پايدار ب  تها و عزّ   عشق درهم و دينار، خويش را از نعمت  هب
  نيد.ک
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اند، در   هآن مژده داد  هان پيشين بپيامبره کوت يزدان را که ملکشما مأموريد 
اهى بر اهريمن جهل و خودخواهى گ  آعشق و  ۀنيد، تا فرشتکاين جهان بنا 

يگانگى و صلح و  ۀغالب گردد، شبانگاه بيگانگى پايان يابد، و سپيد
جهان باال ين خود بپوشاند. اين جهان درخشش زرّ  ۀصفا، عالم را در پرد

  يابد. وت ابهىٰ کگيرد، و اين گيتى تابش مل
نون، مردمان ظهورش را که از آغاز روزگار تا کاين بود داستان پيامبرى 

بارگاهش   ها بهاى تمنّ   جان مشتاق بودند، و هر گاه و بيگاه، دست  هب
انباز، دنيا را ابرهاى   ىب ۀه اى برگزيدکپرداختند   ىراز و نياز م  هبرافراشته، ب

نيستى   هى غم بکامى و خودپرستى فرا گرفته، و هستى را تاريکنادانى و نا ۀيرت
يان نه، و کخا ۀخان  هاسرار برآر، قدمى ب ۀپرفروغ از پس پرد ۀشانده. چهرک
امران کظهور جهان افروزت شادمان و   هنان وادى انتظار و حرمان را بکسا

اى نداشت، و جز   هخدا توش  هه جز عشق بکفرما. اين بود داستان رسولى 
ه از آغاز جوانى تا انجام کگفت، رسولى   ىلطف و صفا سخنى نم  هب

وفايان نياسود، و تا دم واپسين، بندگان   ىزندگانى، آنى از دست دشمنان و ب
  يزدان را ناصحى امين بود و دوستدارى وفادار و دلنشين.

  چند نمونه از آثار عربى حضرت بهاءاهلل
و  بين الناس حسنة قدوةً  ونواک خذواالفضائل. و ذائلدعوا الرّ  قوم يا قل

مة و يسعى فى کر بها أالناس. من قام لخدمة االمر له ان يصدع بالحکصحيفًة يتذ
م و اجعلوا کفقوا فى رأيم و اتّ کلمتکحدوا فى ازالة الجهل عن بين البرية. قل ان اتّ 

م. فضل االنسان فى کم احسن من امسکم و غدکم افضل من عشيکاشراق
يغ سًة عن الزّ م مقدّ کينة والثّروة والمال. اجعلوا اقوالمال ال فى الزّ کالخدمة وال

فيسة م النّ کريا. قل التصرفوا نقود اعماريب والّ هًة عن الرّ م منزّ کوالهوى و اعمال
خصية. انفقوا اذا م الشّ کفسية و ال تقتصروا االمور على منافعالمشتهيات النّ  فى

در صفاء. اجتنبوا ک لّ کة رخاء و مع شدّ  لّ کبعد  انّ وجدتم واصبروا اذا فقدتم 
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يوخ بير والشّ کغير والالعالم من الّص  وا بما ينتفع بهکاسل و تمسّ کاهل والتّ کالتّ 
فى  کوکالشّ  کم ان تزرعوا زؤان الخصومة بين البرية و شوکواالرامل. قل ايا

به صافى سلسبيل  ردّ کافية المنيرة. قل يا احباءاهلل ال تعملوا ما يتالقلوب الّص 
ينة والعناد. ليس ة و ينقطع به عرف المودة. لعمرى قد خلقتم للوداد ال للضغّ المحبّ 

الوطن  م. و ليس الفضل لمن يحّب کابناء جنس م بل لحّب کم انفسکالفخر لحبّ 
اللّسان صادقًا.  اليد امينًا. و فى رف عفيفًا و فىونوا فى الطّ کالعالم.  بل لمن يحّب 

رًا. ال تسقطوا منزلة العلماء فى البهاء و ال تصغروا قدر من يعدل کتذّ القلب م و فى
  ٢٧م العفو...کم العقل و شيمکم العدل و سالحکاالمراء. اجعلوا جند م منکبين

  مضمون بيان:
ها   ىکني ۀنمون نيدک سعى بگرويد. فضائل  هب ها را بگذاريد و  بگو: اى مردمان بدى

نند. کى شما تأسّ   هصفات خدا، تا ديگران از شما پند گيرند و ب ۀباشيد و آئين
هاى غفلت و نادانى را از بن براندازيد، و در رأى و   مت و دانائى ريشهکنيروى ح  هب
وشيد تا بامدادتان بهتر از شبانگاه و امروزتان بهتر از ديروز کحد باشيد. بر متّ کف

نه در زينت و ثروت و مال. مال است کسب کباشد. برترى انسان در خدمت و 
يزه کو پا کمات و اميال دنيوى و رفتارتان را از بدگمانى و ريا پاگفتارتان را از توهّ 

منافع خود   هنيد، و تنها بکنيد. بگو: عمر گرانمايه را صرف شهوات نفسانى نک
ويد. صبر بگر  هايد، ب  هبهر  ىنيد، و اگر بکنپردازيد. اگر از ثروت دنيا برخورداريد ايثار 

ر شده، و با هر آلودگى صفائى آميخته. از سستى زيرا بعد از هر سختى، راحتى مقدّ 
ل جوئيد. بگو: مبادا انتفاع مردمان و ترّقى آنان است توسّ  ۀآنچه ماي  هبپرهيزيد، و ب

اريد. بگو: اى دوستان کب کهاى پا  جدائى يا خارهاى ترديد در دل ۀهاى هرز  گياه
نيد، و نسيم خوشبوى صلح و صفا را از کر دّ کت را ممحبّ  کپا ۀ، مبادا چشمحّق 

 ايد، نه خصومت. افتخار  هت خلق شدخاطر محبّ   هخدا سوگند ب  هوزش باز داريد. ب
وطنان   ه تنها دوستدار همکنيد کاين فخر م  هخود دوستى. ب  هاست، نه ب دوستى بشر  هب

هايتان را   چشمه دوستدار جميع مردم عالميد. کنيد کاين افتخار   هخود هستيد، ب
ياد خدا،   ههايتان را ب  صداقت، و قلب  هامانت، زبانتان را ب  هت، دستهايتان را بعفّ   هب

نشمريد. عدل را  کوچکمان عادل را کزينت بخشيد. مقام دانشوران با ايمان و حا
  لشگر خود، عقل را سالح خود، و عفو را سيرت خود نمائيد...
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احد ايادى الّظلم انت ال تلتفت  کعلي ن متخلّقًا باخالقى بحيث لو يبسطکو 
االحوال  لّ کن فى کالقادر العزيز القيوم  کمه الى ربّ کض به دع حاليه و ال تتعرّ 

تأّوه المظلوم  اعلم بانّ  مظلومًا تاهلل هذا من سجيتى و اليعرفها اّال المخلصون ثمّ 
  ٢٨عمل لو انتم تعلمون. لّ کعنداهلل عن  حين اصطباره العزّ 

  گفتار:مضمون 
ه و شيد، توجّ کجانبت   هه اگر نفسى دست ظلم بکآنجا   هُخلق من خو گير تا ب به

پروردگارت که قادِر عزيز و قيوم است واگذار. در   همش را بکنى. حکاعتراضى ن
خدا سوگند اين از مناقب من است و جز مخلصان،   هجميع احوال مظلوم باش. ب

يبا نزد خدا از هر چيزى عزيزتر است، اگر کمظلوِم ش آنرا نيابند و نشناسند. آهِ  مرتبِت 
  بدانيد.

ة العزّ  تبقى و ستفنى هاانّ  لعمرى فيها يحدث ما و نياالدّ  کتحزن ان کايا
 کرى و جنانکذ کفات. ان اجعل رضواناالسماء والّص  کمال کواالقتدار لربّ 

  ٢٩اسمى. کى و سراجحبّ 

  مضمون گفتار:
فنا انجامد. و تنها عّزت و   هخدا سوگند دنيا ب  هب ند.کت کمبادا حوادث روزگار غمنا

ه در دست پروردگار است پايدار ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود نما و کاقتدار 
  ن.کنامم را چراغ خود 

موات واالرض و السّ  من فى لّ کم اليوم شيئى اّال بان تنقطعوا عن کقل لن يغني
مهيمن العزيز المشهود...قل فوالّذى نزاهلل الکم الى کم و ارواحکتسرعن بانفس

موات واالرض لن يقدر ان السّ  ا خلق بينًا بشيئى عمّ کون متمسّ کنفسى بيده من ي
 ا جرت بينمعلوم و من شرب قطرة عمّ  هذالحّق  ى و انّ بحبل حبّ  کيتمسّ 

ج العزيز س المتموّ المقدّ  ب الى بحرىموات واالرض لن يقدر ان يتقرّ السّ 
  اهلل العزيز المقتدر... الى وجه لن يستطيع ان ينظر الى جمال هالمحبوب و من توجّ 
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م و ال کم و ال نعمة الباقية عن ارواحکقل يا قوم ال تقطعوا آالءاهلل عن انفس
 ى و انّ حدوا فى حبّ اتّ  م ثمّ کانوا ان يقطعون ان اصلحوا امرکمن الّذينهم  وننّ کت

  تعلمون. مّ ا تقولون و تفعلون ثم و عمّ کا بينم عمّ کهذا خير ل
س طرالمقدّ البهاء عن هذاالشّ  ه نسائمم قلم البقاء حين الّذى اهتزّ کعلّم کذلک

العزيز المحبوب اذًا ينادى منادى القدم عن ذروة االعلى بان يا قلم البقاء ال 
ح على رشّ  ثمّ  کربّ  کما علّ نات عمّ کف على شيئى و ال تمنع الممتوقّ 

  ...ک فى سرّ الّذى قدراهلل الموجودات من طمطام يمّ 
ى و خربت بيوت لن يرتفع فيها بدايع فيه نسائم حبّ  قل قد انعدم رضوان لن يهّب 

ى على اسمى المهيمن العزيز القيوم قل يا قوم انّ  کسرت اقالم لن يحرّ کرى و کذ
اهلل و دينه فبأى  م من شرايعکم و آمنت بما عندکبرى فيکال م و آيتهکاهلل بين غالم
  فرون.کة انتم تحجّ 
اهلل نزلت على بالحق...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن  آيات کيا قوم تل و

ة و ال کلنفسى حر کى لعبد آمنت باهلل و آياته و ال املعزيز محبوب و انّ 
القدس يقومنى على  ر روحکالبيت و اصمت عن الذّ  ن فىکلّما اسکونًا...و کس

ن من عندى بل من عنده ان کيموات واالرض و هذا لم السّ  االمر و ينطقنى بين
  ٣٠انتم تعرفون.

  مضمون بيان:
سوى پروردگاِر   هب و بگسليد هستى از مگر ندکن نياز  ىب و خشنود را شما چيزى بگو

قدرت  ۀه روحم در قبضکخالقى   همهيمن و عزيز و مشهود بشتابيد...بگو قسم ب
م راه نيابد و حبّ گلزار   هب هرگز بندد، چيزى در عالم هستى دل  هاوست، اگر نفسى ب

اى از اين جهان بنوشد،   هشميم عشقم نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و اگر قطر
ديدار   هاى بنگرد، هرگز ب  هچهر  هب اگر و نجويد. باج و محبوبم تقرّ درياى پاِک موّ   هب

  جماِل آفريدگاِر عزيز و مقتدر چشم نگشايد.
اى باقى محروم مداريد. ه  هاى الهى و نعمت  بگو اى مردمان خود را از بخشش

من همداستان شويد. اين از آنچه داريد و   هاصالح امور خود پردازيد و در عشِق ب  هب
  نيد برتر است.ک  ىگوئيد و م  ىم



  

٣٤ 

دهد. در اين   ىاهتزاز آمده شما را پند م  هه از نسائم بها بکبقا  ۀاين چنين خام
بقا بر اظهار هيچ رمزى ه اى قلِم کرد کوِت اعلى ندا کَدم از ملهنگام منادى قِ 

تو آموخته سهمى بخش و از دريائى   هتوّقف منما. موجودات را از آنچه آفريدگارت ب
  ن.که يزدان در دلت نهاده بر جهانيان نثار ک

ار که اذکاى   هه نسيم عشقم بر آن نوزد، و خراب باد خانکبگو نابود باد گلشنى 
اسم مهيمن و عزيز و قيومم رقم   هه بکسته باد قلمى کم نيايد، و شترنّ   هام در آن ب  هتاز

بزرگى او بين  ۀهاى اويم و نشان  ِق آئينخدايم. مصدّ  ۀنزند. بگو اى مردمان، من بند
  نيد؟ک  ىفير مکچه برهانى ت  هشما. پس ب

خدا   هحقيقت بر من نازل شده...ب  هه بکبگو اى مردمان اين آيات الهى است 
خدا و   هب هک هستم اى  هبند من است. محبوب و عزيز سوگند از من نيست. از داناى

ت کونى. و هرگاه در خانه ساکتى از خود دارم و نه سکآياتش مؤمنم...نه حر
ند. اين از نزد من کاهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا   هالقدس مرا ب نشينم، روح

  .نيست، از نزد اوست، اگر بشناسيد
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