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قناعع لوحح باررۀۀ ددرر سخنی
عالءءاالدّّین قدسس جورراابچی

، خطااقتدااررااتتیکی اازز االوااحح ناززله اازز قلم حضرتت بهاءءااللّه (مندررجج ددرر مجموعۀ 
ا ١۱٩۹١۱مشکین قلم، چاپپ هند، ددرر بیست وو یک صفحه،   وو همچنین ددرر٢۲١۱٢۲ ت

ا ۶٧۷، ددرر بیست صفحه، مجموعۀ االوااحح چاپپ مصر ) لوحی ااست مصدّّرر به٨۸٧۷ ت
«بسمااللّه االعلیم االحکیم» وو با مطلع «یا اایّها االمعرووفف بالعلم وو االقائم علی شََفا

حفرةة االجهل»، خطابب به حاجی محمّدکریمخانن کرمانی.

مکانن نزوولل لوحح  «قناعع»

حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحح «قناعع» چنین میفرمایند: "وو معذذٰلک تعترضض علی االّذیی
ااعترضض علیه االدّّوولل فی سِنین معدووددااتتٍٍ وو وورردد علیه ما ناحح به االروّوحح ااألمین إإلی اانن

سُجن فی هذاا االسّجن االبعید".  
ددرر آآثارر مباررکه مراادد اازز "سجن بعید" ااددررنه ااست. 

حضرتت بهاءءااللّه اازز جمله ددرر لوحح ااحمد عربی اازز آآثارر ناززله ددرر ااددررنه چنین
میفرمایند: "ثمّ ذذکّّر اایّامی فی اایّامک ثمّ کربتی وو غربتی فی هذاا االسّجن االبعید".

 بدیع چنین١۱٠۰١۱حضرتت وولیّ اامرااللّه ددرر توقیع قرنن ااحبّایی شرقق – نوررووزز 
میفرمایند: "ددرر مدینۀ کبیرهه، خلیفۀ ااسالمم وو ددوو ووززیر ااعظمش، عالی وو فؤاادد، وو
ووکالیی ملّّت با سفیر عجم متّّفق وو پس اازز چهارر ماهه ااقامت ددرر آآنن مدینه، جمالل
موعودد رراا با آآلل وو ااصحابب مرةّةًً ااخرٰى به ذذلّت کبریی ددرر موسم ززمستانن به سجن بعید
ددرر خلف جبالل ددرر قطعۀ رروومیلی سرگونن نموددند" (چاپپ مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت
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 ززیر لغتااسرااررااآلثارر). جنابب فاضل ماززندرراانی ددرر ٧۷٣۳ بدیع، صص١۱٢۲٣۳اامریی – سالل 
«سجن» چنین میآآووررند: "وو همچنین ددرر لوحح به حاجی محمّدکریمخانن ااست
قوله: "إإلی أأنن سُجن فی هذاا االسّجن االبعید"، که مراادد اازز سجن بعید ااددررنه میباشد."

، قسمت سومم اازز االوااحح ناززلهگنج شایگاننناگفته نماند که جنابب ااشرااققخاوورریی ددرر 
.(١۱٧۷۶ددرر عکّّا، مکانن نزوولل لوحح قناعع رراا عکّّا بر میشمرند (صص

ززمانن نزوولل لوحح «قناعع»

ززمانن نزوولل لوحح «قناعع» چنانکه اازز متن لوحح بر میآآید، بعد اازز نزوولل «کتابب بدیع»
ااست، آآنجا که به حاجی محمّدکریمخانن سفاررشش وو توصیه میفرمایند که:
"مصلحت ددرر آآنن ااست که قدرریی ددرر کتب بیانن وو بدیع مالحظه کنی، شاید اازز قوااعد

ظاهرهه مطّلع شویی".
حضرتت بهاءءااللّه ددرر یکی اازز االوااحح صاددررهه به اامضایی خاددمم ددرر باررۀۀ «کتابب بدیع»
چنین میفرمایند: "کتابب بدیع که اازز لسانن یکی اازز ااحبّاءء اازز مصدرر ووحی ناززلل شدهه،
کتابی ااست که ددرر ااددررنه جواابب اازز ااعترااضاتت میرززاا مهدیی ااززلی به عنواانن آآقا

(٣۳٢۲، جلد ددوومم، صصااسرااررااآلثاررمحمّدعلی ااصفهانی صدوورر یافت". (
» ددرر باررۀۀ «کتابب بدیع» چنینقرنن بدیعحضرتت وولی اامرااللّه  ددرر کتابب «

میفرمایند: "ددرر بین آآیاتت قیّمه وو االوااحح لمیعۀ عظیمه که پس اازز حدووثث «فصل
ااکبر» اازز کلک مقدّّسس مالک قدرر ددرر ااررضض سرّ ناززلل گرددیدهه، اابدعع وو ااعظم آآنها
سوررۀۀ ملوکک ااست ... یکی ددیگر اازز آآثارر مهمّۀ بدیعه «کتابب بدیع» ااست که ددرر ررددّ
مفتریاتت وو ااعترااضاتت میرززاا مهدیی ررشتی وو ددفع شبهاتت ااهل بیانن ناززلل شدهه وو به
منزلۀ «کتابب اایقانن» ااست که ددرر ااثباتت حقّّانیّت اامر حضرتت بابب اازز قلم ااعلٰى

.(٣۳۴٧۷صاددرر گرددیدهه" (چاپپ کانادداا، صص
 ددرر باررۀۀ «کتابب بدیع» چنینگنج شایگاننجنابب ااشرااققخاوورریی ددرر کتابب 

 ه.قق. ددرر ااددررنه بعد اازز فصل ررهیب ااکبر، ددرر١۱٢۲٨۸٣۳مینویسند: "ااین لوحح ددرر سالل 
جواابب شبهاتت یکی اازز معرضین بیانن که مقیم ااسالمبولل بودد، اازز لسانن ااطهر به نامم
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آآقا محمّدعلی تنباکوفرووشش ااصفهانی ناززلل شدهه" (چاپپ طهراانن، مؤسّسۀ ملّّی
).  توضیح آآنکه «فصل ررهیب ااکبر»، یعنی جداایی٩۹٧۷مطبوعاتت اامریی، صص

هولناکک بزررگگ، وو ااشاررهه به پیماننشکنی وو نافرمانی میرززاا یحیٰى ااززلل وو ددرر نتیجه
فصل وو جداایی میانن اامر حضرتت بهاءءااللّه وو پیروواانن اایشانن وو ااددّعایی میرززاا یحیٰى ااززلل
وو هواادداارراانن ااوو ددرر «ااددررنه" ااست.  ززمانن ااین رروویداادد ددرر آآثارر حضرتت بهاءءااللّه به

«اایّامم شِداادد» نامیدهه شدهه ااست، یعنی ررووززهایی سخت وو ددشواارر وو تواانن فرسا.
بارریی، چنین به نظر میآآید که حضرتت بهاءءااللّه تنها وو فقط ددووبارر ددرر پاسخ به

ااعترااضاتت معترضانن، خودد شخصاًً ررقم ززددههااند:  
 مم.) وو١۱٨۸۶۵ ه.قق. (١۱٢۲٨۸٣۳» ااست ددرر ااددررنه به سالل کتابب بدیعبارر ااووّلل با نزوولل «

ددرر ظاهر  اازز ززبانن وو به نامم یکی اازز ااحبّایی االهی، یعنی آآقا محمّدعلی تنباکوفرووشش
کندهه اازز اافتراائاتت وو ااعترااضاتت وو ااظهاررااتت بی پایه ااصفهانی، وو ددرر جواابب به نامۀ آآ
وو ااساسس میرززاا مهدیی ررشتی ااززلی، قاضی شیعیانن اایراانی ددرر ااسالمبولل.  توضیح

 ززیر لغتااسرااررااآلثاررآآنکه به نوشتۀ جنابب فاضل ماززندرراانی ددرر جلد پنجم کتابب 
«هاددیی»: "میرززاا مهدیی گیالنی الهیجانی ددرر ااصفهانن ااقامت ددااشته وو تحصیل
علومم میکردد وو معتادد به شربب وو غیرهه بودد وو با آآقا محمّدعلی تنباکوفرووشش معهودد
معاشرتت یافت وو ددرر طهراانن بابی شد وو هنگامی که میرززاا ااسدااللّه ااصفهانی با
حاجی میرززاا حیدررعلی عاززمم ااددررنه بوددند، ااوو نیز عزمم کردد وو به لباسس ددرروویشی
ددررآآمد وو ددرر ااسالمبولل حاجی میرززاا حسینخانن، سفیر اایراانن، وو اایراانیانن اازز مالقاتش
مسروورر شدند.  وو سید محمّد ااصفهانی بابی ااززلی معرووفف ددرر آآنجا بودد وو ااوو رراا
آآمیز نسبت به مقامم بهاءءااللّه به آآقا مالقاتت وو ااززلی نمودد وو بر آآنن ددااشت که نامهاایی ررددّ
محمّدعلی نامبرددهه فرستادد وو جمالل اابهٰى اازز قولل آآقا محمّدعلی، «کتابب بدیع»

صاددرر فرمودد ..." 
بارر ددوومم، با نزوولل «لوحح قناعع» ااست ددرر ااددررنه بعد اازز «کتابب بدیع» بین ساللهایی

 میالددیی) اازز قلم وو به نامم خودد آآنن حضرتت،١۱٨۸۶٨۸ وو ١۱٨۸۶۵ ه.قق. (١۱٢۲٨۸۶ وو ١۱٢۲٨۸٣۳
خطابب به حاجی محمّدکریمخانن کرمانی وو ددرر پاسخ به ااعترااضض وو خرددههگیریی ااوو بر
یکی اازز ااحبّایی االهی، یعنی آآقا محمّدررضایی قنادد شیرااززیی، اازز مجاووررین وو خاددمین
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که ددرر نامهاایی قصد هداایت وو ررااهنمایی ااوو رراا به آآیین نوین ددااشته وو همچنین ددرر
جواابب به ااعترااضاتت نامبرددهه بر کلماتت حضرتت بابب ااست ددرر نوشتههایی خودد که

موضوعع گفتگویی ما ددرر ااین مقالل ااست. 

حاجی محمّدکریمخانن کرمانی که بودد؟

 میالددیی)١۱٨۸٧۷١۱ تا ١۱٨۸١۱٠۰ه.قق. – ١۱٢۲٨۸٨۸ تا ١۱٢۲٢۲۵حاجی محمّدکریمخانن کرمانی (
اازز علمایی قرنن سیزددهم هجریی قمریی بودد.  پدررشش اابرااهیمخانن ظهیراالدووله پسر عمو
وو دداامادد فتحعلیشاهه قاجارر بودد که چندیی حکمراانن خرااسانن وو بعد اازز آآنن حاکم
کرمانن وو بلوچستانن گرددید.  ااوو اازز  پیروواانن شیخ ااحمد ااحسائی بودد وو شیخ به هنگامم

سیر وو سفر ددرر اایراانن مدتی ددرر یزدد ددرر خانهااشش ااقامت گزید. 
حاجی محمّدکریمخانن اازز شاگردداانن سید کاظم ررشتی، جانشین شیخ ااحمد ااحسائی
(بنیاننگذاارر مذهب شیخیّه)، بودد وو چندین سالل ددرر کربال ددرر حوززۀۀ ددررسس نامبرددهه
تلمّذ کردد وو سراانجامم اازز سیّد ررشتی ااجاززتت گرفت وو به کرمانن باززگشت وو بساطط
ددررسس وو موعظت وو اامامت جماعت بگستراانید.  پس اازز ددررگذشت سید کاظم ررشتی،
حاجی محمّدکریمخانن ااددّعایی جانشینی نمودد وو خودد رراا ررهبر جماعت شیخیّه وو
ددااررندۀۀ ررتبه وو مقامم شیعۀ کامل وو ررکن رراابع اازز ااررکانن اارربعۀ مسلک شیخیّه دداانست وو
ددرر کرمانن ددستگاهه پیشواایی وو رریاست بگستردد.  نامبرددهه چونن اازز بستگانن خانداانن
سلطنت بودد وو اازز مالل وو منالل وو قدررتت وو نفوذذ فرااوواانن برخورردداارر، بیشتر شیخیها

پیشواایی ااوو رراا پذیرفتند وو اازز ااوو پیروویی کرددند.
ناگفته نماند که جماعت شیخیّه پس اازز ددررگذشت سید کاظم ررشتی به چند ددسته وو
گرووهه شدند.  گرووهی به حضرتت بابب گروویدند وو جمعی به حاجی محمّدکریمخانن
پیوستند وو برخی به سید ااحمد، فرززند سید کاظم ررشتی، وو بعضی نیز به ملّّا شفیع
تبریزیی وو ددیگراانن رروویی آآووررددند وو به گفتۀ جنابب فاضل ماززندرراانی: "قوّتت نهضت
شیخیّه وو ااووجج نشاطط وو نشر بساطشانن ددرر همانن سنین خودد شیخ وو سید بودد وو بعدااًً
حالووتت وو جذّّاابیّت ررووحیّه کاسته شد وو ددچارر اانشعابب وو ااختالفف وو تعصّب  وو
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تعرضّض با مخالفین وو حمله بر یکدیگر وو ززووااید وو ااووهامی گرددیدند وو شعاعع معرفت
وو صفاءء صمیمیّت وو تقوٰى وو عقیدتت، تکدّّرر یافته مشوبب به هوٰى وو هوسسهایی
نفسانی گشته، تاززگی وو جواانی وو شادداابی اازز میانن ررفت وو ددرر عداادد فرووعع یابسۀ
شجرۀۀ قویمۀ قدیمۀ ااسالمم قراارر گرفت وو تمامم نیروو وو بروومندیش اازز همانن ررووزز ووفاتت
سید ررشتی به غصن شادداابب نوررستۀ بابیّت ررفت که به سرعت الیوصف سر برکشید

ررهبراانن وو ررهروواانن ددرر تارریخوو اانظارر عمومم رراا به خودد معطوفف وو متوجّه ساخت" (
 بدیع)١۱٣۳٢۲، مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی، ٣۳٩۹٧۷ وو ٣۳٩۹۶، جلد ددوومم، صص ااددیانن

حاجی محمّدکریمخانن رراا ددرر ززمینههایی گوناگونن علومم مرسومۀ متدااووله وو مباحث وو
مسائل ددینیّه کتب وو نوشتههایی بسیارریی ااست وو اازز جمله وو ااهمّ آآنن کتابب «ااررشادد
االعواامم» به ززبانن فاررسی ااست.  ااین کتابب ددرر چهارر قسمت بر حسب ااررکانن اارربعۀ
توحید وو نبوّتت وو اامامت وو نائبیّت اامامم یا مقامم ررکن رراابع که ااصولل ددین اازز ددیدگاهه

شیخ ااحمد ااحسائی ااست، نوشته شدهه وو عباررتند اازز:
قسمت ااووّلل – ددرر شناختن خدااووند عالم؛

قسمت ددوومم – ددرر معرفت پیغمبراانن؛
قسمت سومم – ددرر معرفت اامامانن؛

قسمت چهاررمم – ددرر معرفت شیعه وو نقباءء وو نجباءء ددرر مقامم اابواابب.
ررااررشادد االعوااممناگفته نماند که حاجی محمّدکریمخانن ددرر قسمت چهاررمم کتابب   دد

صفحۀ یکصد وو هفت ددرر باررۀۀ ااستقامت وو پایداارریی حضرتت بابب ددرر ددعویی خودد
چنین آآووررددهه ااست: "بشاررتی به جهت مؤمنانن ددرر ااین اایّامم بهجت اانجامم، ررسید.
بطورر قطع وو یقین وو نوشتجاتت متوااترهه اازز تبریز وو طهراانن وو سایر بالدد ررسید که آآنن
خبیث رراا به تبریز برددهه، بعد اازز اامر به توبه اازز کفر خودد وو قبولل نکرددنن ااوو، ااوو رراا با
یکی اازز ااتباعش که بر غیّ خودد باقی ماندهه ددرر بیست وو هفتم ماهه شعبانن اامسالل که
سنۀ هزاارر وو ددوویست وو شصت وو شش هجریی ااست ددرر میداانن سرباززخانه برددهه به
ددیواارر بستند وو فوجی اازز سرباززاانن اامر کرددهه، ااوو رراا نشانۀ گلوله ساختند" ( برااستی ااین
ااظهارر صریح وو ررووشن حاجی محمّدکریمخانن کرمانی پاسخی ااست قاطع به کسانی
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که میگویند سیّد بابب توبهنامه نوشته وو اازز ددعویی خویش ااظهارر نداامت وو پشیمانی
کرددهه ااست!).

 به ززبانن فاررسی کهررددّ بابب خسراانن مآببیکی ددیگر اازز آآثارر ااوو ررسالهاایی ااست با نامم 
ه.قق. به نامم ناصراالدّّینشاهه آآنن رراا به چاپپ ررسانید.  ١۱٢۲٨۸٣۳ددرر سالل 

حضرتت بابب توقیعی خطابب به حاجی محمّدکریمخانن کرمانی ناززلل وو توسط ملّّا
صاددقق مقدّّسس خرااسانی، ااسمااللّه ااالصدقق، براایی ااوو ااررسالل ددااشتند وو نامبرددهه نیز ددرر

 به ووصولل ااین توقیع ااشاررهه کرددهه ااست.  حضرتت بابب ددرر آآننااررشادد االعوااممکتابب 
توقیع اازز جمله چنین میفرمایند: "یا محمّد، اایّها االکریم، أأنن ااتّّبع حکم رربّک ثمّ
ٱٱخْْرجج بعهد بقیّةااللّه اامامم عدللٍٍ مبین.  اانن ااخرجج من بیتک وو ااددعع االنّّاسس إإلی ددینااللّه

االخالص ..."
» ددرر باررۀۀ حاجی محمّدکریمخانن کرمانی وو کتاببکتابب اایقاننحضرتت بهاءءااللّه ددرر «

  ااوو اازز جمله چنین میفرمایند: "مثالً ددرر کتابب یکی اازز عبادد که مشهوررااررشادد االعواامم
به علم وو فضل ااست وو خودد رراا اازز صناددید قومم شمرددهه ... وو ااین بندهه چونن ذذکر ااوو
رراا بسیارر شنیدهه بوددمم، ااررااددهه نموددمم که اازز ررسائل ااوو قدرریی مالحظه نمایم ... بارریی،
کتب عربیّۀ ااوو به ددست نیفتادد تا ااینکه شخصی ررووززیی ذذکر نمودد کتابی اازز اایشانن که

 ااست ددرر ااین بلد یافت میشودد.  ااگر چه اازز ااین ااسم رراائحۀااررشادد االعواامممسمّی به 
کبر وو غروورر ااستشمامم شد که مرددمم رراا عواامم وو خودد رراا عالم فرضض نموددهه، ... با ووجودد
ااین، کتابب رراا طلب نموددهه چند ررووزز معدوودد نزدد بندهه بودد وو گویا ددوو مرتبه ددرر ااوو
مالحظه شد.  اازز قضا مرتبۀ ثانی جایی به ددست آآمد که حکایت معرااجج سیّد

 بودد.  مالحظه شد که قریب بیست علم ااؤو اأززید، شرطط معرفت معرااجج١۱لوالکک
نوشتهااند وو همچو مستفادد شد که ااگر نفسی ااین علومم رراا ددررست ااددررااکک ننموددهه
باشد به معرفت ااین اامر عالی متعالی فائز نگردددد ... ددرر ااین بیاناتت ندیدمم مگر
ااینکه میخوااهد بر مرددمم برساند که جمیع ااین علومم نزدد اایشانن ااست،  با ووجودد
ااینکه قسم به خداا نسیمی اازز رریاضض علم االهی نشنیدهه وو بر حرفی اازز ااسراارر حکمت
رربّانی ااطّالعع نیافته.  بلکه ااگر معنی علم گفته شودد االبتّّه مضطربب شودد وو جبل
ووجودد ااوو مندککّ گردددد.  با ووجودد ااین ااقواالل سخیفۀ بیمعنی، چه ددعوییهایی ززیاددهه
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اازز حدّّ نموددهه، سبحاننااللّه، چقدرر متعجّبم اازز مرددمی که به ااوو گروویدههااند وو تابع چنین
شخصی گشتهااند.  به تراابب قناعت نموددهه وو ااقبالل جستهااند وو اازز ررببّااالرربابب
مُعرضض گشتهااند وو اازز نغمۀ بلبل وو جمالل گل به نََعیب ززااغغ وو جمالل کالغغ قناعت
نموددهه ااند.  ... وو ددرر مرااتب علم وو جهل وو عرفانن وو اایقانن ااوو ددرر کتابی که ترکک نشد
اازز آآنن اامریی ذذکر شدهه، ااین ااست که میفرماید: "إإننّّ شََجَرةَة االزَّقومم طَعاممُ ااالٔثیم"

، یعنی "برااستی ددررخت ززقّّومم خوررااکک آآددمم گنهکارر۴۴ وو ۴٣۳(سوررۀۀ ددخانن، آآیاتت 
ااست").  توضیح آآنکه: "گویند شجرۀۀ ززقّّومم ددررختی ااست ددرر جهنّّم دداارراایی میوۀۀ

) تا ااینکه منتهیفرهنگ فاررسی معینبسیارر تلخ که ددووززخیانن اازز آآنن خوررند"  (
، یعنی:۴٩۹میشودد به ااین ذذکر: "ذذُُققْ اإنّّکَ اأنْْتَ االعزیزُ االکریم" (سوررۀۀ ددخانن، آآیۀ 

ااینک بچش ااین رراا، کنونن که تویی عزیز وو کریم)  ملتفت شوید که چه ووااضح وو
صریح ووصف ااوو ددرر کتابب محکم مذکورر شدهه.  وو ااین شخص هم خودد رراا ددرر کتابب
خودد اازز بابت خفض جناحح عبد ااثیم ددکر نموددهه.  ااثیمٌ فی االکتابب وو عزیزٌ بین
ااالٔنعامم وو کریمٌ فی ااالسم ... با ووجودد ااین جمعی معتقد ااوو شدهه وو اازز موسی علم وو

 تمسّک جستهااند وو اازز شمس معانی که ددرر٢۲عدلل ااعرااضض نموددهه به سامرییّ جهل
سماءء الیزاالی االهی مشرقق ااست مُعرضض گشتهااند وو کََأننْْ لَمْ یَکُُنْ اانگاشته ااند".

(١۱٢۲۶ تا ١۱٢۲١۱(چاپپ آآلمانن، صص 
» ددرر ضمن اانذااررهایی حکیمانه ووکتابب ااقدسسحضرتت بهاءءااللّه همچنین ددرر «

مشفقانۀ خودد به علماءء وو ررووحانیونن وو هداایت وو ددعوتت آآنانن به پذیرشش وو قبولل
آآیینشانن، اازز آآنانن میخوااهند که براایی نمونه وو مثالل حاجی محمّدکریمخانن رراا نیز به
یادد آآررند، هنگامی که ااوو رراا به سویی خداا خوااندند وو ااوو اازز رروویی غروورر وو خوددخوااهی
وو پیروویی اازز خوااهشهایی نفسانی، پذیراا نگرددید.  پس اازز آآنن لوحی براایی ااوو
فرستاددند که چشم برهانن اازز آآنن ررووشن شد وو ددلیل وو حجّت خداا بر ااهل ززمین وو
آآسمانن کامل وو تمامم گرددید.  اازز فضل وو عنایت اایزدد متعالل ااوو رراا به پذیرشش وو ااقبالل
فراا خوااندند اامّا ااوو بازز اازز رروویی نافرمانی وو عصیانن رروویی بگردداانید تا آآنکه اازز عدلل وو
دداادد خدااووندگارر مالئکۀ عذاابب ااوو رراا گرفتارر کرددند: "یا معشر االعلماءء ... ااذذکروواا
االکریم ااذذ ددعوناهه االی االلّه، إإنّّه ااستکبر بما ااتّّبع هوااهه، بعد ااذذ ااررسلنا إإلیه ما قرّتت به
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عین االبرهانن فی ااالمکانن وو تمّت حجّة االلّه علی من فی االسّموااتت وو ااالررضین.  إإنّّا
أأمرناهه باالقبالل فضالً من االغنیّ االمتعالل.  اانّّه وولّٰى مُدبرااًً إإلی أأنن أأخذته ززبانیة

(١۱٧۷٠۰االعذاابب عدالً من االلّه ..." (بند 
توضیح آآنکه ددرر ااینجا مراادد اازز ددعوتت بارر ااوولل ااشاررهه به توقیع حضرتت بابب ااست
خطابب به حاجی محمّدکریمخانن وو ااررسالل آآنن به ووسیلۀ ملّّا صاددقق مقدّّسس
خرااسانی، ااسمااللّه ااالصدقق وو مقصودد اازز ددعوتت بارر ددوومم، نزوولل وو ااررسالل لوحح قناعع

ااست اازز قلم ااعلی خطابب به ااوو. 
حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحح به ااعزاازز جنابب عندلیب (میرززاا علی ااشرفف الهیجانی) ددرر
باررۀۀ نوشتههایی ررددّیّۀ حاجی محمّدکریمخانن کرمانی چنین میفرمایند: "بارریی،

 وو ررفیق ااوو ندااشته، حاجی٣۳ااعرااضض وو ااعترااضض تخصیص به ااصفهانی
محمّدکریمخانن کرمانی ددرر هر سنه یک کتابب ررددّ نوشته وو همچنین سائر جهالئی که

(١۱۶ وو ١۱۵، صص ااقتدااررااتتبه ااسم علم معرووفند ... " (مجموعۀ 
بارریی، حاجی محمّدکریمخانن تا پایانن  ززندگی تا آآنجا که ددرر قدررتت وو تواانن ددااشت
با آآیین حضرتت بابب وو حضرتت بهاءءاالله مخالفت وو ددشمنی ووررززید وو ددرر آآثارر وو
نوشتههایی خودد ددرر ررددّ وو اابطالل آآنن کوشش وو تالشش نمودد وو ددرریغ وو اافسوسس که ااین
گفتارر پند آآموزز قلم ااعلٰى رراا ددرر لوحح قناعع، آآوویزۀۀ گوشش ننمودد که میفرمایند: "بشنو

 بنا کن. شاید اازز یأجوجج۴نُُصح ااین مسجونن رراا وو به باززوویی یقین سدّّ محکم متین
 فائز شویی وو به۶ محفوظظ مانی وو به عنایت خضر اایّامم به کوثر بقا۵نفس وو هوٰى

منظر ااکبر توجّه نمایی.  ددنیا رراا بقایی نه وو طالبانن آآنن رراا ووفایی مشهودد نه."
 میالددیی) ددرر سن١۱٨۸٧۷١۱ّ ه.قق. (١۱٢۲٨۸٨۸سراانجامم، حاجی محمّدکریمخانن ددرر سالل 

شصت وو یک سالگی به هنگامم ررفتن اازز کرمانن به عتباتت عالیاتت ددرر عرااقق براایی
ززیاررتت، ددرر ررااهه بندرر عباسس ددرر ااثر بیمارریی ااسهالل چشم اازز جهانن  فروو بست.
جسدشش رراا به کرمانن آآووررددند وو پس اازز ددوو سالل به عتباتت عالیاتت برددند وو ددرر کربال

به خاکک سپرددند.
، تألیف جنابب فاضل ماززندرراانی، جلد سومم، چاپپظهورراالحقّ(مآخذ ددیگر: کتابب 

ا ٣۳٩۹۶طهراانن، صص  ، تألیف جنابب ااشرااققخاوورریی،قاموسس اایقانن؛ وو کتابب ۴٠۰١۱ ت
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ا ۴٠۰ بدیع، صص ١۱٢۲٨۸جلد ااووّلل، چاپپ مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی، سنۀ   وو۵٠۰ ت
(لغتنامۀ ددهخداا؛ وو  ۶۴ تا ۶٠۰صص 

 چه کسی بودد؟یکی اازز ااحبّایی االهی

آآقا محمّدررضا قنادد شیرااززیی ددرر بغداادد ساکن بودد وو ددرر همانن جا به آآیین حضرتت
بابب گرووید.  نامبرددهه ددرر بغداادد تا عکّّا اازز پیروواانن همرااهه حضرتت بهاءءااللّه بودد وو
پیوسته آآماددۀۀ به خدمت ددرر آآنن آآستانن وو پس اازز صعودد آآنن حضرتت وو ددرر ددووررۀۀ

١۱٩۹١۱٢۲حضرتت عبداالبهاءء، بر عهد وو پیمانن ثابت وو پا برجا بودد تا آآنکه به سالل 
میالددیی به هنگامم سفر آآنن حضرتت به ددیارر غربب، ددیدهه اازز جهانن فروو بست وو ددرر

عکّّا به خاکک سپرددهه شد. 
 ددرر باررۀۀ نامبرددهه چنین میفرمایند: "وو ااززتذکرةةاالوفاءءحضرتت عبداالبهاءء ددرر کتابب 

جملۀ مهاجرین وو مجاووررین وو مسجونین جنابب آآقا میرززاا محمودد اازز ااهل کاشانن ... وو
جنابب آآقا ررضا اازز ااهل شیراازز بوددند.  ااین ددوو نفس مباررکک مانند ددوو شمع محبتااللّه
به ددُهن معرفتااللّه مشتعل بوددند ... خدماتت ااین ددوو نفس مقدّّسس خاررجج اازز تحریر
وو تقریر ااست ... جمالل مباررکک نهایت عنایت رراا ددرر حقّ اایشانن ددااشتند وو همیشه به
حضورر مشرفّف میشدند وو جمالل مباررکک ااظهارر ررضایت میفرموددند ... آآررززوویی جز
ررضایی مباررکک ندااشتند، موهبتی جز خدمت آآستانن مقدّّسس نمیشمرددند.  بعد اازز
ظهورر مصیبت کبرٰى، یعنی صعودد مباررکک، مانند شمع میگدااختند وو آآررززوویی صعودد
میکرددند وو بر عهد وو میثاقق ثابت بوددند وو ددرر تروویج اامر نیّر آآفاقق ساعی وو فائق،
عبداالبهاءء رراا مجالس وو مؤاانس وو محلّ ااعتمادد ... تا آآنکه ددرر غیابب عبداالبهاءء
صعودد به ملکوتت عزّتت اابدیّه نموددند.  بسیارر متأثّر وو متحسّر شدمم که ددرر ووقت
عرووجج آآنها به اافق ااعلٰى حاضر نبوددمم وولی به ددلل وو جانن حاضر بوددمم وو متأثّر وو
متحسّر، اامّا به حسب ظاهر ووددااعع ننموددمم، اازز ااین جهت متأثّرمم ..." (چاپپ آآلمانن،

(۴١۱ تا ٣۳٩۹صص 
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 چنین آآووررددهه ااست: "(حضرتتبداایعااآلثاررجنابب محمودد ززررقانی ددرر جلد ااووّلل کتابب 
) ذذکر صعودد حضرتت آآقا ررضایی قنادد١۱٩۹١۱٢۲ نواامبر ١۱٧۷عبداالبهاءء) آآنن ررووزز (ررووزز 

مهاجر ررووحی لتربته االفدااءء وو علوّ مقامم اایشانن میفرموددند وو ااینکه من باید خودد به
ااررضض مقدّّسه برسم، به ددست خودد قبر نورراانی ااوو رراا تعمیر نمایم وو ززیاررتت بخواانم"

.(٣۳٧۷٩۹ وو ٣۳٧۷٨۸(صص 

مروورریی بر مضامین لوحح «قناعع»

حضرتت بهاءءااللّه ددرر سبب وو علّّت وو به عباررتت ددیگر ددرر شأنن نزوولل ااین لوحح که
نزددیک به نیمی اازز آآنن به ززبانن عربی ااست، شرحی به ززبانن فاررسی بیانن میکنند وو
اازز جمله چنین میفرمایند: "یکی اازز ااحبّایی االهی مکتوبی به حاجی محمّدکریمخانن
نوشته وو ددرر آآنن مکتوبب سؤااالتت چندیی نموددهه وو اازز قراارریی که ااستماعع شد، خانن
مذکورر اازز معانی غافل شدهه وو به االفاظظ تمسّک جسته وو ااعترااضض نموددهه ... ااوولل آآنن
مکتوبب به ااین کلماتت مزیّن : «االحمدللّه االّذیی کشف االقناعع عن ووجه ااالوولیاءء».
خانن مذکورر ااعترااضض نموددهه که ااین عباررتت غلط ااست وو صاحب ااین مکتوبب گویا
به حرفی اازز علم وو ااصطالحاتت قومم فائز نشدهه، چه که قناعع مخصوصص ررئوسس نساءء
ااست.  به ااعترااضض بر االفاظظ مشغولل شدهه وو غافل اازز ااینکه خودد اازز علم وو معلومم هر
ددوو بیبهرهه ماندهه ... وو ااعترااضاتت ااوو ددیدهه نشدهه مگر همین یک فقرهه که آآنن هم
شنیدهه شد ... لذاا اازز مظهر اامر ددرر جواابب ااعترااضض ااوو ااین لوحح اابدعع ااقدسس ااطهر
ناززلل که شاید ناسس به اامثالل ااین ااعترااضاتت اازز مالک ااسماءء وو صفاتت محروومم نمانند

..."
توضیح آآنکه: کلمۀ «قناعع» ددرر لغت به معانی ززیر آآمدهه ااست:

– "پرددهه وو پوشش که بر باالیی مقنعه پوشند – چیزیی که ززنن سر خودد رراا به ووسیلۀ١۱
آآنن پوشد وو آآنن ووسیعتر ااست اازز مِقنََع وو مِقْْنعه – پرددۀۀ ددلل ... سِالحح" ... وو جمع آآنن:

(لغتنامۀ ددهخداااأقناعع وو اأقْْنِعَه (
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– "قِناعع – جج: أأقناعع وو أأقنِعة : ما تُُغََطِِّی به االمرأأةةُُ ررَأأسَها ... (وو) االسّالحح – غِشاءء٢۲
االقلب.  یُقالل "کشف االقناعع عن االشّّیءء"، کنایة عن االمجاهرةة وو االتّّصریح به."

)، یعنی: اازز (یا ددرر باررۀۀ) چیزیی ررووشن وو آآشکاررقاموسس محیط االمحیط – االمنجد)
وو بیپرددهه وو حجابب سخنگفتن – پرددهه وو نقابب اازز رروویی چیزیی برددااشتن – اامریی رراا

ظاهر وو آآشکارر ساختن. 
حضرتت بهاءءااللّه ددرر آآغازز لوحح «قناعع» که به ررااستی سرشته وو معجونی ااست اازز
اانذااررها وو ااندررززها، حاجی محمّدکریمخانن رراا با سخنانی متین وو ااستواارر، صریح وو
آآشکارر وو هم نکوهشآآمیز وو مالمتبارر، مخاطب ساخته وو چنین میفرمایند: "یا اایّها
االمعرووفف بالعلم وو االقائم علی شََفا حفرةة االجهل!  اانّّا سمعنا بانّّک ااعرضت عن
االحقّ وو ااعترضت علی ااحدٍٍ من ااحبّائه االّذیی ااررسل االیک کتاباًً کریما لیهدیک االی
االلّه رربّک وو ررببّ االعالمین ... اانّّک ااعترضت علیه وو ااتّّبعت سنن االجاهلین وو بذلک
ضَیَّعْتَ حرمتک بین عباددااللّه.  ألننّّ باعترااضک ووجدناکک علی جهلٍ عظیم.  اانّّک
ما ااطّلعت علی قوااعد االقومم وو ااصطالحاتهم وو ما ددخلت ررووضة االمعانی وو االبیانن وو
کنت من االغافلین وو ما عرفت االفصاحة وو االبالغة وو ال االمجازز وو ال االحقیقة وو ال
االتّّشبیه وو ال ااالستعاررةة.  لذاا نلقی علیک ما تطّلع به علی جهلک وو تکونن من
االمنصفین.  اإنّّک لو سلکت سبل ااهل ااالددبب، ما ااعترضت علیه فی لفظ االقناعع وو
لم تکن من االمجاددلین.  وو کذلک ااعترضت علی کلماتتااللّه فی هذاا االظّهورر

االبدیع ..."
مضمونن گفتارر حضرتت بهاءءااللّه به فاررسی ااین ااست: اایی نفسی که به علم وو دداانایی
مشهورر وو معرووفی با آآنکه ددرر کناررۀۀ گودداالل جهل وو نادداانی بر پا اایستاددهایی!  ما
شنیدهایم که تو اازز حقّ رروویی برتافته وو بر یکی اازز ااحبّایی ااوو که به قصد ررااهنمایی وو
هداایتت، نامهایی ددووستانه براایت فرستاددهه، ااعترااضض کرددهایی.  آآرریی تو بر ااوو
ااعترااضض کرددیی وو شیوۀۀ نادداانانن پیش گرفتی وو بدین سانن ددرر میانن بندگانن خداا آآبروویی
خودد بریختی.  ززیراا که ما به خاطر ااین ااعترااضض وو خُُرددههگیریی، تو رراا ددرر جهل وو
گاهی نداارریی وو ددرر نادداانی بیکراانی یافتیم.  تو اازز قوااعد وو ااصطالحاتت قومم علم وو آآ
بوستانن معانی وو بیانن ااندرر نیامدههاایی وو اازز نادداانانن به شمارر آآیی.  تو فصاحت وو
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بالغت وو مجازز وو حقیقت وو تشبیه وو ااستعاررهه رراا نشناخته وو فهم نکرددههاایی.  اازز ااین
گاهه شویی وو اازز منصفانن بشمارر رروو بر تو میگوئیم آآنچه رراا که اازز جهل وو نادداانیااتت آآ
آآیی.  ااگر تو ددرر طریق ااهل ااددبب ررهروو بوددیی، هیچگاهه ددرر باررۀۀ لفظ قناعع بر ااوو
(میرززاا ررضایی قنّّادد شیرااززیی)، خرددهه نمیگرفتی وو اازز مجاددالنن ددرر کالمم به شمارر
نمیآآمدیی.  وو اازز ااین گذشته بر کلماتت االهی ددرر ااین ظهورر بدیع نیز ااعترااضض کرددهه وو

خرددهه گرفتهایی ...
بارریی، حضرتت بهاءءااللّه ددرر ددنبالۀ سخن همچنانن به ززبانن عربب، ددرر صحّت وو ددررستی
نظر وو عقیدۀۀ خودد وو ددرر سقم وو ناددررستی ااعترااضض حاجی محمّدکریمخانن مبنی بر
ااینکه «قناعع» وویژۀۀ ززنانن ااست وو ددرر مورردد مردداانن کارربردد آآنن غلط وو نابجا ااست،

 رراا شاهد مثالل میآآووررند وو میفرمایند که ااوو اازز مشاهیر عربب بودد که ددرر٧۷مُقََنّّع کِندییّ
صوررتت ززیباترین وو ددرر خلقت کاملترین وو ددرر قامت موززووننترین مرددمانن ددرر ززمانن
خودد به شمارر میآآمد، بگونهاایی که هرگاهه نقابب اازز ررخخ بر میااندااخت وو چشمی بر
ااوو میاافتادد، ررنجورر وو بیمارر میگرددید.  اازز ااین رروو، چنانن که ددرر کتب ااددبایی عربب
آآمدهه ااست، هیچگاهه بی «مِقنعه» یا «قناعع» ررفت وو آآمد وو یا ذذهابب وو إإیابب
نمیکردد وو به سخن ددیگر چهرههااشش همیشه پوشیدهه وو مستورر بودد.  ااوو ددرر جمالل وو

 ددرر تیزچشمی وو ددوورربینی وو٨۸ززیبایی ضربباالمثل بودد، همانن گونه که «ززررقاءء یمامه»
 ددرر اانتقامم وو خوننخوااهی١۱٠۰ ددرر بسیارریی رروواایاتت محفوظه وو «مُهَلْْهِِل»٩۹«اابن ااصمع»
 ددرر نبوغغ وو نیکااندیشی١۱٢۲ ددرر اامانت وو ووفادداارریی وو «قََیْس بن ززُُهَیْر»١۱١۱وو «سموىٔل»

 ددرر حلم وو برددبارریی وو١۱۴ ددرر سخا وو بخشندگی وو «مَعْن بن ززاائدةة»١۱٣۳وو «حاتم طایی»
 ددرر حکمت وو١۱۶ ددرر فصاحت وو سخنورریی وو «لقمانن حکیم»١۱۵«قُُسّ بن صاعدةة»

 ددرر فرااست١۱٨۸ ددرر ووعظ وو سخنورریی وو «عامر بن طُفیل»١۱٧۷دداانایی وو «سَحْبانن وواائل»
 ددرر حافظه وو٢۲٠۰ ددرر مهاررتت وو ززیرکی وو «حمّادد»١۱٩۹وو هوشیارریی وو «ااِیاسس بن معاوویة»

یادددداارریی. 
حضرتت بهاءءااللّه سپس ددرر اادداامۀ کالمم به ززبانن عربب به حاجی محمّدکریمخانن
سفاررشش میفرمایند که کتب ااددبا رراا مطالعه نماید که شاید حقیقت وو ررااستی رراا
پایمالل نکند وو بیداارر وو هوشیارر شودد وو یقین کند که ااددبا لفظ «قناعع» رراا ددرر مورردد
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مردداانن نیز بکارر برددههااند.  وو اافزوونن بر ااین یاددآآوورر میشوند که «قناعع» وو «مقنعه»
وویژۀۀ ززنانن ااست وو بِِداانن سرهایی خودد رراا میپوشانند، وولکن بطورر مجازز ددرر مواارردد
ددیگر نیز به کارر برددهه شدهه ااست.  اازز ااین رروو  به ااوو گوشزدد مینمایند که مبادداا با
کلماتی چند بر مالک آآیاتت، یعنی مظهر ظهورر االهی ددرر ااین ززمانن، ااعترااضض کند وو
ااوو رراا پند وو ااندررزز میددهند که اازز خداا بترسد وو اازز مالمت وو سرززنش کسانی که اایمانن
آآووررددههااند وو جانن وو مالل رراا ددرر ررهه یزدداانن به رراایگانن اانفاقق کرددههااند، ددست وو ددلل هر ددوو
بردداارردد.  همچنین اازز هدفف وو مقصد اازز ااررسالل ااین لوحح سخن میگویند وو یاددآآوورر
میشوند که تنها وو فقط به خاطر آآنن بوددهه که شاید حاجی محمّدکریمخانن به خودد
گاهه گردددد وو ررااهه آآید وو اازز قصورر وو کوتاهی خویش ددرر باررۀۀ ااین ظهورر بدیع ووااقف وو آآ
به سویی خداا بردد.  وو نیز اازز ااین مقوله گفتگو مینمایند که آآنن حضرتت هداایت وو
ررااهنمایی ااوو رراا خوااهانن بوددهه وو ااوو به جایی آآنن ااذذیت وو آآززاارر رراا خوااسته وو ررااهه ااستهزااءء
وو رریشخند پیش گرفته وو ددرر ااین ررهگذرر به پیشینیانن خودد ددرر ززمانن ظهورر ررسولل ااکرمم
پیوسته ااست.  ااوو رراا اازز ززمرۀۀ کسانی بر میشمرند که آآیاتت قرآآنن رراا اافسانههایی

 گفتند وو بر آآنن ااعترااضض کرددند٢۲١۱«اإننْْ هَذََاا اإالَّ اأسَاطِيرُ ااألووَّلِينَپیشینیانن خوااندند وو «
 وو کتب ددیگر رراا ددرر٢۲٢۲وو خرددهه گرفتند.  اازز ااین رروو اازز ااوو میخوااهند که کتابب «ااتقانن»

ااین ززمینه مالحظه نماید تا ااعترااضاتت وو اایرااددااتت مخالفانن وو معترضانن پیامبر ااسالمم
گاهه گردددد.  ااوو رراا نصیحت مینمایند که سر اازز فرااشش غفلت وو رراا ببیند وو اازز آآنن آآ
نادداانی بردداارردد تا ذذکرااللّهااالعظم، مظهر «هو» یعنی مظهر هویّت االهی رراا بر عرشش
ظهورر جالس وو مستویی بیند وو آآنچه اازز علم نزدد خودد دداارردد ووااگذاارردد وو آآنچه اازز سویی
خداا به ااوو ددااددهه شدهه برگیردد وو آآیاتت االهی رراا پاکک وو مقدّّسس اازز ااقواالل وو قوااعد قومم
بنگردد.  وو یاددآآوورر میشوند که ااگر آآیاتت االهی بر حسب قوااعد وو موااززین کلماتت وو

گفته هایی ااوو وو اامثالل ااوو ناززلل شودد، نظیر وو مانند کلماتت خودد آآنانن باشد.
٢۲٣۳حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین لوحح اازز حاجی محمّدکریمخانن میخوااهند که آآوواازز ووررقاءء

 بشنودد ززیراا که ااوو همانن کسی ااست که سید٢۲۴معنویی رراا بر شاخساررهایی سدررۀۀ منتهٰى
کاظم ررشتی وو شیخ ااحمد ااحسائی وو پیش اازز آآنانن اانبیاءء وو پیامبراانن ددررگذشتۀ اایامم،
گه  وو باخبر ساختهااند.  ااوو رراا هشداارر میددهند ااوو وو ددیگراانن رراا اازز ظهورر وو پیداایشش آآ
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که اازز خداا بترسد وو ددرر ااین ظهورر بدیع با آآیاتت االهی که اازز رروویی فطرتت وو علم لدنّّی
ناززلل گرددیدهه، مجاددله وو ستیز ننماید.  ززیراا ااین آآیاتت حجّت وو برهانن خدااووندیی ددرر
همۀ ااعصارر بوددهه وو جز منقطعین وو مؤمنین به ااین نبأ عظیم به ددررکک وو فهم آآنن
نتواانند ررسید.  ااوو رراا گوشزدد میفرمایند که ااگر بر ااین عقیدهه وو باوورر ااست که آآیاتت
االهی باید بر طبق قوااعد وو ااصولی ناززلل گردددد که ااوو ددااررااست، سزااوواارر آآنکه به ددررگاهه
خداا رروویی آآرردد وو رراازز وو نیازز کند وو ااقراارر وو ااعتراافف نماید به ااینکه قصورر وو کوتاهی
کرددهه وو بر آآیاتت ااوو ااعترااضض نموددهه وو اازز نفس وو هوٰى پیروویی کرددهه وو اازز ااوو ددوورر وو بر
کنارر ماندهه ااست.  سپس به ااوو اامر میفرمایند که بهتر آآنن ااست که ااشاررااتت رراا به
ااهلش ووااگذاارردد وو قلبش رراا اازز کلماتت وو گفتههایی که ددرر ددوو جهانن براایی ااوو جز
ررسواایی وو سیهرروویی نتیجه وو ثمریی به بارر نخوااهد آآوورردد، پاکک وو مطهّر ساززدد وو اازز
پشت پرددهههایی ااشاررااتت بدرر آآید وو به سویی خدااووند مالک ااسماءء وو صفاتت رروویی
آآرردد تا خودد رراا ددرر جایگاهه ووااالیی جداا وو برکنارر اازز گفتههایی شکّّاکانن بیابد.  ززیراا به
فرموددۀۀ آآنن حضرتت: "هر طیریی اازز کُُدسس ررحمت ررحمانیّه وو خرمن حِکم صمداانیّه
نصیب نبرددهه وو قاددرر بر االتقاطط نه.  طیر بیانن باید ددرر هوااءء قدسس ررحمانن طیراانن نماید
وو اازز خرمنهایی معانی قسمت بردد.  تا قلوبب وو اافئدۀۀ ناسس به ذذکر ااین وو آآنن مشغولل،

اازز عرفف ررووضۀ ررضواانن محروومم." (لوحح قناعع)  
حضرتت بهاءءااللّه همچنین اازز بیوفایی وو ناپایداارریی ددنیا به ززبانن عربب سخن میگویند
وو اازز حاجی محمّدکریمخانن میخوااهند که به آآنن ااطمینانن وو ااعتمادد نکند، بلکه ددرر
تغییر وو ددگرگونیهایی آآنن ااندیشه وو تفکّّر نماید.  وو اازز جمله اازز ااوو پرسش میفرمایند

 رراا برپا ددااشت وو کجاست کسی که به٢۲۵که، کجاست کسی که «خََوررنق» وو «سَدیر»
  وو نیز، کداامم عزیزیی ااست که خواارر نشد وو کداامم اامریی٢۲۶آآسمانن باال ررفتن خوااست؟

ااست که ددیگرگونن نگرددید وو کداامم ررووحی ااست که ررخت بر نبست وو کداامم
ستمکارریی ااست که جامم ررستگارریی ددررکشید؟

حضرتت بهاءءااللّه ددرر اادداامۀ اانذااررها وو ااندررززها به ززبانن عربب اازز جمله اازز حاجی
محمّدکریمخانن میخوااهند که ززین پس ددرر خُُرددههگیریی وو ااعترااضض عجله وو شتابب
نکند، ززیراا کسی که به سویی لغزشش وو خطا شتابد، هر آآینه ناددمم وو پشیمانن شودد.  اازز
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ااین رروو آآمراانه اازز ااوو میخوااهند که ززمامم ززبانن وو قلم اازز ررددّ گفتن وو ررددّ نوشتن بر مالک
قدمم نگه دداارردد وو خودد رراا سزااوواارر عذاابب وو نقمت ننماید، ززیراا به ززووددیی به سویی خداا
رروودد وو اازز آآنچه ددرر ززمانن ززندگانی عبث وو بیهوددههااشش اانجامم ددااددهه، باززخوااست شودد.
اازز ااوو پرسش میفرمایند که تا کی میخوااهد ددرر طریق گناهه گامم بردداارردد وو بر مالک
ااسماءء، مظهر ظهورر االهی، خُُرددههگیریی وو ااعترااضض کند؟  آآیا ووااپسین منزلل خودد رراا
فرااموشش کرددهه وو اازز عدلل وو دداادد پرووررددگارر غافل شدهه ااست؟  ااوو رراا هشداارر میددهند که
ااگر اازز گورر بیم وو هرااسس نداارردد، اازز خوااهشهایی نفس وو هواایش پیروویی کند ووگرنه به
سویی آآنن حضرتت که ااوو رراا به خداا خوااندهه، بشتابد وو ددرر ااین ددنیا پیش اازز ررفتن به

آآنن ددنیا، تالفی وو جبراانن کاررهایی ناکرددۀۀ خویش نماید.
حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین لوحح حاجی محمّدکریمخانن رراا به ززبانن پاررسی بدین گونه
سرززنش وو نکوهش میفرمایند: "وو اازز آآنن گذشته که بر کلماتت ااحبّاءءااللّه ااعترااضض
کرددهه وو میکنی، ددرر غفلت به مقامی ررسیدههاایی که بر کلماتت نقطۀ ااوولٰى ررووحح ما سوااهه
فدااهه، االّذیی بشّّر االنّّاسس بهذاا االظّهورر، هم ااعترااضض نموددههاایی وو کُُتُُب ددرر ررددّ االلّه وو
ااحبّائه نوشتهاایی ... تو وو اامثالل تو گفتهااند که کلماتت بابب ااعظم وو ذذکر ااتمّ غلط
ااست وو مخالف ااست به قوااعد قومم.  هنوزز آآنن قدرر ااددررااکک ننموددههاایی که کلماتت
منزلۀ االهیّه میزاانن کلّ ااست وو ددوونن ااوو میزاانن ااوو نمیشودد.  هر یک اازز قوااعدیی که

مخالف آآیاتت االهیّه ااست، آآنن قاعدهه اازز ددررجۀ ااعتبارر ساقط."
همچنین ددرر ددنبالۀ سخن به ززبانن پاررسی، اازز جمله اازز ااوو میخوااهند که لختی ددرر
اایّامی که فرقانن ناززلل گرددید، تفکّّر وو ااندیشه نماید وو به یادد آآرردد که مخالفانن تا چه
ااندااززهه وو میزاانن ااعترااضض کرددند وو بر آآیاتت قرآآنن خرددهه گرفتند وو حتٰى ااشاررهه
میفرمایند که ددرر عمل حاجی محمّدکریمخانن، خودد یکی اازز آآنن معترضانن شمرددهه

گردددد وولی با ااسم وو ررسم ددیگر. 
بارریی، چنین به نظر میآآید که تنها جایی که حضرتت بهاءءااللّه به آآیاتت قرآآنی مورردد
ااعترااضض وو اایراادد مخالفانن وو شمارر آآنن ددرر کُُتُُب وو نوشتهها ااشاررهه کرددههااند وو هفت
نمونه وو مثالل آآنن رراا شاهد آآووررددههااند، همین لوحح قناعع ااست.  وو اازز جمله چنین

الَمیفرمایند: "اازز جملۀ ااعترااضض مشرکین ددرر ااین آآیۀ مباررکه بودد که میفرماید: «
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 ااعترااضض نموددههااند که «ااحد» رراا ما بین نه ... وو٢۲٧۷«نُُفََرِِّققُ بَيْنَ اأحَدٍٍ مِِّن ررُّسُلِهِ
 هُوَ االَّذِِيي خََلََقَ لَكُُم مَّا فِي ااالٔررضْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ااسْتََوَىى اإلَىهمچنین بر آآیۀ مباررکۀ: «

 ااعترااضض نموددههااند که ااین مخالف آآیاتت ددیگر٢۲٨۸«االسَّمَاءء فََسَوَّااهُنَّ سَبْعَ سَمَاووَااتتٍٍ ...
ااست، چه که ددرر ااکثر آآیاتت سبقت خلق سما بر ااررضض ناززلل شدهه ... وو همچنین ددرر

٢۲٩۹"ووَ ااسْتََغْْفِرِِيي لِذََنبِِكِِ اإنَّكِِ كُُنتِِ مِنَ االْخََاطِئِينَحکایت ززلیخا که میفرماید: "... 

ااعترااضض نموددههااند که باید خاطئاتت باشد چنانچه اازز قوااعد قومم ااست ددرر جمع
مؤنّّث ... وو اامثالل آآنن.  مختصر آآنکه قریب سیصد موضع ااست که علمایی آآنن عصر
وو بعد بر خاتم اانبیاءء وو سلطانن ااصفیاءء ااعترااضض نموددههااند، چه ددرر معانی وو چه ددرر
االفاظظ، وو گفتهااند ااین کلماتت ااکثر آآنن غلط ااست وو نسبت جنونن وو فسادد به آآنن معدنن

 ... وو اازز ااین گذشته چه٣۳٠۰عقل ددااددههااند.  قالواا إإنّّها أأیی االسُّوَرر وو ااآلیاتت مفتریاتت
 ددااددههااند وو گفتهااند که آآنن حضرتت٣۳١۱مقداارر اازز آآیاتت رراا که نسبت به اامرؤؤ االقیس

 وو مدّّتها٣۳٣۳ وو «ااقْْتََرَبَتِِ االسّاعَة»٣۳٢۲سرقت نموددهه مثل سوررۀۀ مباررکۀ: «إإذذاا ززُُلْزِِلَت»
 بر کلماتت٣۳۵ ااست وو همچنین به مُجَمْهَرااتت،٣۳۴قصائدیی رراا که معرووفف به مُعَلّّقاتت

االهی ترجیح میددااددند ... وو بعد اازز غلبۀ اامرااللّه بصر اانصافف بازز شد وو نظر ااعترااضض
مقطوعع وو محجوبب وو همانن معرضین که آآیاتتااللّه رراا مفتریاتت مینامیدند، ددرر
بعضی اازز آآیاتت منزله هفتادد محسّناتت فصاحتیّه وو بالغتیّه ذذکر نموددند ... حالل
قدرریی اانصافف ددهه وو بینک وو بین االله حکم کن ... شاید متنبّه شویی وو بر ااحبّایی
االهی ااعترااضض ننمایی ... وو ااین ااعترااضاتت نظر به آآنست که ااین اامر به حسب ظاهر
قوّتت نگرفته وو ااحبّاءءااللّه قلیلند وو ااعدااءءااللّه کثیر.  لذاا هر نفسی به ااعترااضی متشبّث

که شاید به ااین جهت مقبولل ناسس شودد." 
وو سراانجامم بازز براایی آآخرین بارر با سخنانی نغز وو لطیف، مالمتآآمیز وو هم پندآآموزز
گاههکنندهه ااوو رراا مخاطب ساخته وو چنین میفرمایند: "اایی بیچاررهه، تو بروو ددرر فکر وو آآ
عزّتت وو رریاست باشش.  کجا میتواانی ددرر عرصۀ منقطعین قدمم گذاارریی، یعنی نفوسی
که اازز کلّ ما سوااهه منقطع شدههااند وو حبّاًً للّه اازز ثرووتت وو جاهه وو ننگ وو نامم وو مالل وو
جانن گذشتهااند ... بشنو نداایی ددااعی االیااللّه رراا وو ال تکن من االمحتجبین.  شاید اازز
نفحاتت اایّامم االهی ددرر ااین ظهورر عزّ ررحمانی محروومم نمانی ... ااگر کسی صاحب
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٣۳۶شامّه نباشد، بر گُل بُستانن چه تقصیریی ررااجع؟  بیذذاائقه قدرر عسل اازز حنظل

نشناسد." 
بارریی، حضرتت بهاءءااللّه ددرر پایانن لوحح قناعع متن نامۀ عربی شیخ ااحمد ااحسائی رراا
ددرر پاسخ به کسی که اازز ااوو ددرر باررۀۀ قائم پرسش نموددهه بودد وو ددرر اایّامم توقّّف آآنن

 رروونوشت آآنن رراا تقدیم ددااشته بودد، میآآووررند٣۳٧۷حضرتت ددرر عرااقق، میرززاا حسین قمی
وو اازز حاجی محمّدکریمخانن میخوااهند که به اانصافف آآنن رراا معنی نماید وو چنانچه

خودد رراا ددررماندهه وو ناتواانن یابد، اازز آآنن حضرتت سؤاالل کند.  
حضرتت بهاءءااللّه پس اازز نقل نامۀ یادد شدهه وو ددرر توصیف ررموزز وو ااسراارر وو حقایق
ووااالیی مندررجج ددرر آآنن، شرحی به ززبانن عربی بدین مضمونن بیانن میفرمایند: برااستی
ما گوااهی میدهیم که هر کلمه اازز کلماتت گوهرگونۀ ااین نامه، چاهی ااست ررها شدهه وو
مترووکک که ددرر آآنن آآبب ززندگانی موجودد وو غالمم معانی وو بیانن پنهانن وو مستورر وو
کارروواانن طلب هنوزز بداانن نرسیدهه تا سطل رراا بیندااززند وو غالمم علم رراا بروونن آآررند وو

  وو همچنین گوااهی میددهیم که هر حرفی اازز٣۳٨۸خداایی رراا تباررکک وو تعالی گویند.
حرووفف ااین کلماتت بسانن آآبگینهاایی ااست که ددرر آآنن چرااغغ علم وو حکمت ررووشن وو
فرووززاانن ااست.  لکن کسی اازز فرووغغ وو ررووشنی آآنن برخورردداارر نشودد مگر آآنن که خدااووند

خوااسته باشد وو ااووست بر هر چیز قاددرر وو تواانا. 
حضرتت بهاءءااللّه ددرر یکی اازز االوااحح ددرر باررۀۀ ددوو عباررتت «االوااوو ثالثة أأحْرفُفٍٍ، سِتَّةٍ ووَ
أألِفٍٍ وو سِتَّةٍ» وو «سِرُّ االتِِّّنکیس لرمز االرّئیس»، مندررجج ددرر نامۀ شیخ ااحمد ااحسائی
ددرر ااشاررهه به قیامم قائم موعودد وو پس اازز ااوو ظهورر حضرتت قیّومم، چنین میفرمایند: "وو
اامّا ددوو فقرهه عباررااتی که منسوبب به جنابب شیخ ااحمد ااحسائی علیه من کلّ بهاءء
اابهاهه بودد (علیه بهاءءااللّه بوددهه) ... چنانچه ددرر لوحح میرززاا کریمخانن هم ااشاررهه به ااین
بیانن هست ... " االوااوو ثالثةُُ ااحرففٍٍ، ستّّةٍ وو االفٍٍ وو ستّّةٍ وو قد مضتْ ستّّةُُ ااالیّامم".
ااین ااشاررهه به خلق سموااتت وو ااررضض ااست فی ستّّة اایّامم.  میفرمایند که آآنن خلق
منتهی شد وو االف بین ووااووین ددلیل ااست بر تمامیّت ستّّۀ ااوولٰى وو آآنن االف مقامم قیامم
قائم ااست چنانچه ظاهر شد وو ووااوو ااخرٰى ااشاررهه به خلق سموااتت بدیعه ااست به
ظهورر قیّومم فی ستة اایّامم ااخر.  وو بعد اازز ظهورر ااین مقامم سرّ تنکیس مشاهدهه میشودد
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لرمز االرّئیس، کما سمعت، یجعل ااعالهم ااسفلهم.  مقصودد شیخ آآنن که، مضت ما
خلق فی ستّّة اایّامم وو اانتهت بااللف االقائم بین االحرفین وو یرتفع (ااررتفعت) فی ستّّة
اایّامم ااُُخریی ما ااررتفع من قبل.  ااذذااًً تُُبَدَّللُ (یتبدّّلل) ااالمورر کلّّها کما ررأأیت وو عرفت.
کذلک تمّ ااالمر بالحجّة وو ظهر ااسم (اامر) ااالعظم بین االبریّة ... فیاالحقیقه به
همین ددوو کلمه جمیع عباررااتت شیخ تفسیر شد وو مقصودد اازز ذذکر ااوو ددرر لوحح میرکریم
آآنن بوددهه که شاید عجز خودد رراا مشاهدهه کند وو اازز حقّ سؤاالل نماید وولکن اازز کبر وو
غروورر مع عجز نفسش ااستفسارر ننمودد وو توجّه نکردد.  ااال اانّّه من االخاسرین ... "

، ناشر: لجنۀ ملّّی نشر آآثارر اامریی، سنۀ۵۶٠۰ وو ۵۵٩۹، جلد ااووّلل، صص ررحیق مختومم)
، چاپپ: مؤسّسۀ ملّّی١۱٣۳ وو ١۱٢۲، جلد ااووّلل، صص مائدۀۀ آآسمانی بدیع؛ وو ١۱٠۰٣۳

، جلداامر وو خلق بدیع، اازز تألیفاتت جنابب ااشرااققخاوورریی؛ ١۱٢۲٨۸مطبوعاتت اامریی، 
، تألیف جنابب فاضل ماززندرراانی، ناشر: لجنۀ نشر آآثارر اامریی آآلمانن،٢۲۶٠۰ددوومم، صص

 بدیع)١۱۴١۱سالل 
وو نیز ددرر لوحی ددیگر چنین میفرمایند: "یا ااسد، یا اایّها االنّّاظر االی االفردد ااالحد، ااین
عباررااتت ددرر مکتوبی ااست که مرفوعع شیخ ااحمد ااحسائی علیه بهائی به یکی مرقومم
ددااشته وو تصریح وو تلویح وو ااشاررااتت وو ررموزز آآنن کلّ به نفس ظهورر ررااجع ... ملفوظی
«ووااوو» سه حرفف ااست، ددوو ووااوو وو یک االف ددرر ووسط آآنن.  ظاهر مقصودد آآنکه ستّّه
گذشت وو منتهی شد وو ااین ااشاررهه ااست به آآیۀ مباررکه ددرر فرقانن بقوله تعالی: «خلقنا

 میفرماید آآنن آآسمانن مطوییّ شد که طی٣۳٩۹ّاالسّموااتت وو ااالررضض فی ستّّة اایّامم»،
 وو آآنچه با ااوو بودد وو همچنین ااررضض.  میفرماید سموااتت مرتفعه ددرر فرقانن مع۴٠۰االسّجلّ

شموسس وو ااقمارر وو نجومم که علما وو عرفا وو ااحکامم وو شراایع باشد، کلّ به االف ما بین
ددوو ووااوو، منتهی شد.  وو ااگر حاصل بشودد اازز براایی نفسی ااقراارر به ستّّۀ باقیه یعنی به
ااین سموااتت بدیعۀ جدیدهه، تمّ ااالمر بالحجّة یعنی یعرفف وو یعترفف وو یُقرّ بالحجّة وو
ظهورر ااالسم ااالعظم.  وو ااینکه «سرّ االتّّنکیس لرمز االرّئیس» میفرماید، ااین ااشاررتت
به حدیث:  یجعل ااعالهم ااسفلهم وو ااسفلهم ااعلیٰهم، بوددهه.  مشاهدهه نما ررؤؤسائی که
بر ااعلیاالمقامم منزلل ددااشتند، ررااجع شدند به پستترین مقامم.  ااین ااست سرّ تنکیس
وو ااین تنکیس اازز ررموززااتت وو ااشاررااتت ررئیس ظاهر وو بعد اازز ظهورر کلمۀ هو ددرر قمیص

51



قناعع لوحح باررۀۀ ددرر سخنی١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

أأنا آآسمانن پیچیدهه شد وو شمس مظلم وو نجومم ساقط وو ااررضض منشق.  چه بسیارر اازز
علماءء که خودد رراا بحر علم میداانستند، به کلمۀ مذکوررهه به بِِىٔسَ االمقامم ررااجع بل
فانی وو چه مقداارر اازز عبادد که ددرر هیچ جمعی مذکورر نبوددند، به مجردّد ااقبالل اازز کتابب
علّّیّین محسوبب.  اایشانند ااووررااقق صحف وو کلماتت ززُُبر وو حرووفاتت کتب.  جوااهر

 اامراا۴١۱ًًعالم اازز قرعع وو اانبیق حکمت وو بیانن که نونن وو قلم ااعلی ااست، کشیدهه شد
؛ وو۵۶٣۳–۵۶١۱، جلد ااوولل، صص ررحیق مختومممن عندهه وو هو ااآلمر االحکیم". (

 (١۱٧۷ تا ١۱۵، جلد ااووّلل، صص مائدۀۀ آآسمانی
وو همچنین ددرر لوحح ددیگریی چنین میفرمایند: "ااینکه سؤاالل نموددیی اازز سرّ تنکیس

 که قطب۴٢۲لرمز االرّئیس.  ددرر ااووّلل ظهورر مالحظه نما، شیخ محمّدحسن نجفی
علمایی اایراانن بودد وو سایر علمایی نجف ددرر ااررضض طف وو بالدد اایراانن بعد اازز ااررتفاعع
کلمه وو ااظهارر اامر کلّ محجوبب وو ممنوعع مشاهدهه گشتند.  اازز بحر بیانن ررحمٰن
محروومم وو اازز آآفتابب دداانش بیخبر بلکه بر منابر به سبّ وو لعن مشغولل.  جوهر
ووجوددیی رراا که ددرر قروونن وو ااعصارر لقایش رراا سائل وو آآمل بوددند وو عند ذذکر ااسمش
عجّلااللّه فََرَجَه میگفتند، ررددّشش نموددند وو باالخرهه بر سفک ددمم ااطهرشش فتویی
ددااددند.  وولکن نفوسی اازز عواامم ااقبالل نموددند وو اازز بحر علم االهی نوشیدند وو به اافق

۴٣۳ااعلٰى ررااهه یافتند وو ددرر یومم ااررتفاعع صریر قلم ااعلٰى به کلمۀ لبّیک فائز گشتند.

کذلک جعلنا ااعلیٰهم ااسفلهم وو ااسفلهم ااعلیٰهم.  ااین ااست سرّ تنکیس لرمز
، جلد ددوومم، صصاامر وو خلق) – (١۱۴، جلد ااووّلل، صصمائدۀۀ آآسمانیاالرّئیس". (

(٢۲۶٢۲ وو ٢۲۶١۱
حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحح به ااعزاازز معاوونناالتّّجارر نرااقی اازز جمله ددرر باررۀۀ «سرّ
تنکیس» چنین میفرمایند: "قد ظهر سرّ االتّّنکیس لرمز االرّئیس".  ااین ااشاررتت به
عباررتت حضرتت شیخ ااحسائی ااست که ددرر ااخبارر به ظهورر میفرماید: سرّ االتّّنکیس
لرمز االرّئیس.  ااین ددوو معنی دداارردد.  یکی سرنگونی یعنی اانقالبب عظیم حاصل
میشودد ااعالکم ااددناکم میشودد وو معنی ثانی مقصد تغییر شدید ااست یعنی جمیع
آآثارر وو ااحکامم وو ووقایع اازز اانقالبب وو نسخ وو تبدیل وو تغییر وو ووقایع عظیمه که ددرر

، جلدررحیق مختومم) ۴۴ظهورر قبل گرددید، ددوو باررهه عودد مینماید طابَقَ االنّّعلُ بالنّّعل."
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، جلد ددوومم، صصاامر وو خلق – ٣۳۴، جلد ددوومم، صصمائدۀۀ آآسمانی – ۵۶٣۳ااوولل، صص
٢۲۶٢۲) 

حضرتت وولی اامرااللّه ددرر توقیعی که حسبااالمر مباررکک ددرر پاسخ سؤاالل یکی اازز یارراانن
شرقق صاددرر گرددیدهه ددرر باررۀۀ ااین آآیۀ کتابب مستطابب ااقدسس ("قد ظهر سرّ االتّّنکیس
لرمز االرّئیس.  طوبی لمن اایّدهه االلّه علی ااالقراارر بالسّتّّة االّتی ااررتفعت بهذهه اااللف

)، چنین میفرمایند: "مقصودد اازز االف قائمه ظهورر قائم آآلل١۱۵٧۷االقائمة" – بند 
محمّد یعنی حضرتت ااعلی ااست.  ووااوو ااووّلل که قبل اازز االف ااست وو عددد آآنن شش
ااست، ااشاررهه به ااددوواارر سابقه وو مظاهر قبل ااست.  ووااوو ثانی که حرفف ثالث کلمهءء
ووااوو ااست، مقصودد ظهورر ااقدسس کلّّی جمالل اابهی ااست که بعد اازز االف ظاهر گشته".

 ددرر بخش یاددددااشتها وو توضیحاتت مجموعۀ کتابب ااقدسس١۱٧۷٢۲(یاددددااشت شماررۀۀ 
 – توضیح آآنکه ددرر ااینجا مراادد اازز یکی اازز۵ وو ۴، جلد سومم، صص مائدۀۀ آآسمانی –

یارراانن شرقق، فاضل جلیلاالقدرر جنابب عبداالحمید ااشرااققخاوورریی ااست).
بارریی، ااینک با اابیاتی چند اازز سی فصل شیخ فریداالدّّین عطّارر نیشابورریی، عاررفف وو

«لَقََدْْ خََلََقْْنََا اازز سوررۀۀ قق ٣۳٨۸شاعر نامداارر ددرر قرنن ششم وو هفتم هجریی اازز تفسیر آآیۀ 
اإننَّ اازز سوررۀۀ اأعراافف «۵۴...» وو آآیۀ االسَّمَاووَااتتِِ ووَ االْأررضْضَ ووَ مَا بَيْنََهُمَا فِی سِتَّةِ اأيَّاممٍ 

ررَبَّكُُمُ االلّهُ االَّذِِيي خََلََقَ االسَّمَاووَااتتِِ ووَ ااالٔررضْضَ فِي سِتَّةِ اأيَّاممٍ ثُمَّ ااسْتََوَىى عَلََى
»، گفتارر رراا به اانجامم میرسانیم:االْعَرْششِ ...

تو  تا  ددینش  بداانی  اایی  برااددرربه قرآآنن  ااین  چنین  فرمودد ددااوورر
محمّد   رراا   به  عالم   برگزیدممکه عالم  رراا به شش ررووزز آآفریدمم
چنین  ددااررمم   زز   پیر  ررااهه  تلقینبودد  عالم   حقیقت  عالم  ددین
مراا   تعلیم   قرآآنن   گشت  یاوورربودد شش  ررووزز ددوورر  شش  پیمبر
بدین ترتیب عالم رراا مداارر ااستوولیکن ررووزز ددین سالل هزاارر ااست
شودد   قائم   مقامم   خلق  ظاهرچو گردددد شش هزاارراانن سالل آآخر 
به  اامر  حقّ  شودد  پیداا  قیامتبسر   آآید   همه   ددوورر   شریعت 

یاددددااشتها
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– سیّد لوالکک: اازز االقابب حضرتت محمّد وو ااشاررهه به ااین حدیث قدسی ااست که١۱
خدااووند ددرر شب معرااجج آآنن حضرتت رراا به ااین خطابب مخاطب ساخت: "یا محمّد،
اانت االحبیب وو اانا االمحبوبب.  وو لوالکک لما خلقت ااالفالکک"؛ یعنی: اایی محمّد،

تو حبیب منی وو من محبوبب تو.  وو ااگر تو نبوددیی، آآسماننها رراا نمیآآفریدمم. 
– سامریی: بنا بر آآنچه که ددرر قرآآنن، سوررۀۀ «طٰهٰ» آآمدهه ااست، سامریی نامم کسی٢۲

ااست که به هنگامم غیبت وو بوددنن حضرتت موسی ددرر کوهه طورر، اازز ززرر وو ززیورر
بنیااسراائیل گوسالۀ (عجل) ززررینی بساخت وو آآنانن رراا بجایی «یهوهه» به پرستش آآنن

، هارروونن، برااددرر حضرتت موسی رراا٣۳٢۲فراا خوااند.  اامّا ددرر توررااتت، سفر خرووجج، بابب 
ساززندۀۀ گوسالۀ ززررین نوشته ااست. 

– ااصفهانی: مراادد اازز ااصفهانی ددرر ااینجا شاید شیخ محمّدتقی ااصفهانی مشهورر به٣۳
آآقا نجفی مخاطب لوحح معرووفف به لوحح اابنِذذئب، اازز قلم حضرتت بهاءءااللّه ااست.

نامبرددهه ررددّیّهاایی ززیر عنواانن «االردّدّ علی االبابیّة» نوشته ااست. 
– "سدّّ محکم متین: ااشاررهه به سدّّ سکندرر ااست؛ ددرر ااصطالحح مسلمانانن «ددیواارر۴

چین»، ززیراا تصوّرر میکرددند که ااسکندرر مقدوونی آآنن رراا براایی جلوگیریی اازز حمالتت
یأجوجج وو مأجوجج ساخته ااست." (فرهنگ فاررسی معین) 

توضیح آآنکه ددرر تواارریخ ااسالمی ااسکندرر مقدوونی رراا ااسکندرر ذذییاالقرنین نیز
قََالُواا يَا ذذََاا چنین آآمدهه ااست : «٩۹۵ وو ٩۹۴گفتهااند.  ددرر قرآآنن، سوررۀۀ کهف، آآیاتت 

االْقََرْنََيْنِ اإننَّ يَأجُوججَ ووَمَأجُوججَ مُفْْسِدُُووننََ فِي االْأررضْضِ فََهَلْ نََجْعَلُ لَكََ خََرْجاًً عَلََى اأنن
تََجْعَلَ بَيْنََنََا ووَبَيْنََهُمْ سَدّّااًً؟  قََاللَ مَا مَكَّنِِّّي فِيهِ ررَبِِّي خََيْرٌ فََأعِينُُونِي بِِقُُوَّةةٍ اأجْعَلْ بَيْنََكُُمْ

. ًً»  یعنی: "گفتند: اایی ذذوواالقرنََین، ااین ددوو قومم یأجوجج وو مأجوجج ددررووَبَيْنََهُمْ رردَدْماًً
رروویی ززمین فتنه وو فسادد میکنند.  ااگر ما هزینۀ آآنن رراا به تو پرددااخت نمائیم، آآیا
سدّّیی میانن ما وو آآنانن خوااهی ساخت؟  ذذوواالقرنین ددرر پاسخ گفت: پرووررددگارر تواانائی
وو قدررتی به من ااررززاانن فرموددهه بهتر اازز پیشکِش وو خرااجج شما.  پس ااینک مراا به
باززوو کمک وو یارریی ددهید تا من میانن شما وو آآنانن ااین سدّّ رراا اایجادد نمایم.  ددرر ااینجا
مقصودد اازز بنا کرددنن سدّّیی محکم وو متین، دداارراا شدنن عرفانن وو اایمانی ررااستین وو

ااستواارر وو خلل ناپذیر ااست. 
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– یأجوجج نفس وو هویی: "یأجوجج وو مأجوجج نامم ددوو قومم ااست که ددرر توررااتت وو قرآآنن۵
کریم به نامم مرددمی فاسد خوااندهه شدههااند که ذذوواالقرنین براایی ممانعت اازز هجومم آآنانن

(فرهنگ فاررسی معینبه ااقواامم مجاووررشانن، سدّّیی بست ..." (
ددرر ااینجا منظورر اازز محفوظظ ماندنن اازز یأجوجج نفس وو هویی، بر کنارر ماندنن اازز آآسیب
خوااهشهایی نفسانی وو گزند ااووهامم وو خراافاتت وو تعصّباتت غیراانسانی وو نیز ددوورریی اازز

ددلبستگی به نامم وو نشانن وو مقامم وو شئونن ددنیویی ااست. 
– خضر اایامم وو کوثر بقا: "خضر – نزدد مسلمانانن، نامم یکی اازز اانبیاست که موسی۶

رراا ااررشادد کرددهه وو نزدد صوفیانن نیز مقامی ممتازز دداارردد.  محقّّقانن غربی ددرر تشخیص
هویّت ااوو ااختالفف ددااررند.  بعضی گویند، ددوو شخصیّت «اایلیا»یی نبی وو
«جرجیس» قدّّیس به صوررتت خضر ددررآآمدهه.  به موجب رروواایاتت ااسالمی وویی اازز

(فرهنگ فاررسی معینجاوویداانانن ااست." (
"آآبب حیاتت – طبق رروواایاتت، نامم چشمهاایی ااست ددرر ناحیهاایی تارریک اازز شمالل که

موسومم به ظلماتت
ااست، آآشامیدنن آآنن آآبب ززندگی جاوودداانن بخشد.  گویند ااسکندرر به طلب آآنن شد وو

فرهنگنیافت وو خضر پیغمبر بداانن ررسید وو اازز آآنن آآبب آآشامید وو جاووید گشت." (
(فاررسی معین

ددرر ااینجا مراادد اازز «خضر اایامم»، حضرتت بهاءءااللّه مظهر ظهورر یزدداانن ددرر ااین اایامم
ااست وو مقصودد اازز «کوثر بقا» آآئین وو تعالیم وو بیاناتت وو بیّناتت ااوو.  حضرتت
بهاءءااللّه میفرمایند: "آآبب ززندگانی بیانن االهی ااست وو همچنین بیّناتش.  جهد
نمائید، شاید ااهل عالم اازز ااین کوثر باقی به حیاتت اابدیی فائز شوند وو به نورر

، اازز١۱٨۸٣۳، جلد ددوومم، صصاامر وو خلقحکمت وو بیانن اامکانن رراا منوّرر ددااررند." (
تألیفاتت جنابب فاضل ماززندرراانی) 

: نامش محمّد بن ظفر اابن عُمَیر وو اازز شاعراانن عربب ددرر ددووررۀۀ ااُُمویی٧۷ – مُقََنَّع کِندییّ
که اازز شهرتت وو ااعتبارر وو شراافت وو جایگاهه ووااالیی برخورردداارر بودد.  ااوو چهرههاایی ززیبا وو
قامتی موززوونن وو اافرااشته وو اانداامی خوشش وو برااززندهه ددااشت وو براایی آآنکه اازز
شوررچشمی مرددمانن ددوورر وو مصونن باشد وو اازز ررنجورریی وو بیمارریی ددرر اامانن وو محفوظظ
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ماند، به هنگامم ررفت وو آآمد ددرر کوچه وو باززاارر رروویی رراا با نقابب میپوشاندهه ااست.  اازز
ااین رروو لقب «مُقنّّع» به ااوو ددااددهه شدهه ااست.  نامبرددهه ددرر بخشش وو کرمم نیز ددست وو
ددلل بازز بودد، به گونهاایی که هر کََس چیزیی اازز ااوو میخوااست، مضایقه وو ددرریغ
نمیددااشت، تا آآنجا که هر چه اازز پدرر به ااوو ااررثث ررسیدهه بودد، اازز ددست بداادد.
گفتهااند که ااوو عاشق وو ددلباختۀ ددختر عمویش بودد، ااما به خاطر ووررشکستگی وو
نداارریی وو بدهکارریی، به خوااستگارریی ااوو با سرززنش وو تحقیر پاسخ ررددّ ددااددند.  بارریی

 میالددیی) نوشتهااند (ترجمه وو۶٩۹٠۰ ه.قق. (٧۷٠۰ددررگذشت مقنّّع کندییّ رراا حدوودد سالل 
، تألیف اابواالفرجج ااصفهانی،١۱١۱۴وو ١۱١۱٣۳، صص ١۱٧۷، جزءء ااألغانیااقتباسس اازز کتابب 

اازز بزررگانن ااددبب ددرر قرنن چهاررمم هجریی) 
– ززررقاءء یمامة: ززنی عربب اازز قبیلۀ جَدِِیس ددرر عهد جاهلیت وو مشهورر به ززررقاءء٨۸

یمامة وو بسیارر تیزبین وو ددوورربین وو ددرر حدّّتت بصر وو تیزبینی ضربباالمثل بودد، چنانکه
ددرر عربب مثلی ااست «اابصرُ من ززررقاءء».  بعضی گویند ززررقاءء اازز یک ررووززهه ررااهه وو
برخی گویند اازز سه ررووززهه ررااهه، سواارر رراا اازز ددوورر میددیدهه ااست.  گویند ززررقاءء یمامة ااوولل
ززنی ااست که سرمه به چشم کشیدهه وو علت حدّّتت بصرشش هم همین بوددهه ااست

، تألیف٣۳٧۷۴، جلد ااوولل، صصمحاضرااتت؛ لغتنامهءء ددهخداا؛ فرهنگ فاررسی معین)
جنابب ااشرااققخاوورریی). 

 میالددیی) ددرر بصرهه٧۷۴٠۰ ه.قق. (١۱٢۲٢۲– اابن أأصمع (یا) أأصمعی: "ااوو ددرر سالل ٩۹
چشم به جهانن گشودد وو ددرر آآنن شهر پرووررشش یافت وو اازز عالمانن آآنن شهر دداانش فراا
گرفت.  آآنگاهه به باددیه سفرها گزید وو اازز مرددمم باددیهنشین لغت وو شعر وو ااددبب
بیاموخت وو آآنها رراا گردد آآووررددهه رروواایت کردد.  ددرر ررووززگارر خالفت هارروونن اازز بصرهه به

 ه.قق.٢۲١۱۶بغداادد ررفت وو سپس به ززااددگاهه خویش باززگشت وو هم ددرر آآنن شهر بسالل 
 میالددیی) ددرر گذشت. ااوو مرددیی ززشترروویی بودد، چنانکه گویند یکی اازز اامیراانن٨۸٣۳١۱)

کنیزکی به وویی بخشید وو آآنن کنیزکک اازز ااصمعی بهرااسید.  ددوو خصلت ددرر وویی
آآنچنانن قویی بودد که تواانن آآنها رراا رراازز شهرتت وویی دداانست. نخست: حافظۀ نیکو وو
نیروومند چنانکه بزررگترین قصیدهه رراا با یک بارر شنیدنن حفظ میکردد وو هم رروواایت
شدهه ااست که وویی شانزددهههزاارر ااُُررجوززهه (بیت یا شعر کوتاهه) رراا بجز ددووااووین عربب اازز
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بر ددااشت ... خصلت ددوومم: شیوۀۀ االقاءء وو تعبیر ددررست یا حسن تعبیر وویی بودد ..."
 (لغتنامۀ ددهخداا)

– مُهَلْْهِِل: مراادد مهلهل بن رربیعه اازز شاعراانن ددووررۀۀ جاهلیّت (قرنن ششم میالددیی) وو١۱٠۰
خالل إإمرؤؤ االقیس بزررگترین شاعر آآنن ددووررهه ااست.  برااددرر ااوو کُُلََیْب وواائل (یا کُُلیب بن
رربیعه) ررئیس قبیلۀ تََغْْلِب بودد که به ددست برااددرر ززنن خودد جسّاسس اازز قبیلهءء بَکر کشته
شد.  اازز ااین رروو طوالنیترین جنگ ددرر جاهلیت که به «حربب بسوسس» معرووفف
ااست بین ددوو قبیلۀ بَکر وو تََغْْلِب ددررگرفت وو مدتت چهل سالل به طولل اانجامید.
مُهلهل به خوننخوااهی برااددررشش برخاست وو ددرر ااین مدتت، هم جسّاسس، قاتل
برااددررشش، رراا کشت وو هم بسیارریی اازز اافراادد قبیلۀ بَکر رراا به قتل ررسانید، تا جائی که
پدرر جسّاسس به ااوو پیغامم فرستادد که «تو پسرمم رراا کشتی وو ااین همه اافراادد ددیگر رراا به
قتل ررسانیدیی، ددیگر بس ااست، ددست اازز لجاجج وو عنادد بردداارر!» وولی مُهلهل گوشش
بدهکارر نبودد تا کشته شد.  گویند مُهلهل بیشتر ااشعاررشش رراا ددرر سوگگ وو ررثایی

ا ٣۳٨۸۴، جلد ااوولل، صص محاضرااتتبرااددررشش، کُُلََیْب، سرووددهه ااست." ( ؛٣۳٨۸۶ ت
؛ االمنجد)لغتنامۀ ددهخداا

– سَموىٔل: سموئل، یهوددیی وو اازز ااهل حجازز وو اازز شعراایی جاهلی بودد که ددرر قرنن١۱١۱
ششم میالددیی میززیست.  ااوو به ووفا وو اامانتدداارریی ضربباالمثل شد اازز آآنن رروو که به
خاطر حفظ وو نگاهداارریی ووددیعهاایی که اامرؤؤ االقیس، شاعر نامداارر آآنن ددووررهه، ددرر

؛ االمنجد)لغت نامهءء ددهخداانزددشش گذااررددهه بودد، حتی پسرشش رراا سر برید. (
– قََیْس بن ززُُهَیر: "یکی اازز اامراایی بزررگگ عربب ااست وو ااشعارر نغزیی هم دداارردد وو ددرر١۱٢۲

فهم وو نبوغغ ضربباالمثل بوددهه ااست.  مرگگ ااوو رراا ددرر سالل ددهم هجریی نوشتهااند."
(االمنجد؛ لغتنامۀ ددهخداا)

– حاتم طائی: اازز شعراایی عهد جاهلی ددرر ااووااخر قرنن ششم میالددیی وو به شجاعت١۱٣۳
وو ددلیریی وو بخشندگی مشهورر وو به وویژهه ددرر بخشش وو سخا ضربباالمثل بودد.  ااوو اازز
" وو قبیلۀ طیّ بودد وو عربب به سخا وو کرمم وویی مثل ززند وو گوید: "ااکرمم من حاتم طیّ

فاررسیززبانانن، مِثلِ حاتم یا مِثْْل حاتم طائی، گویند وو به قولل ررووددکی:
ررستم   ددستانن    توئی    ااندرر   نبردد«حاتم  طائی   توئی   ااندرر  سخا
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نی که ررستم نیست ددرر جنگ تو مردد»نی که حاتم نیست با جودد تو رراادد
بارریی، ددرر باررۀۀ ااوو گفتهااند: "ااذذاا قاتل، غلب وو ااذذاا سُئل، ووهب وو ااذذاا ضربب بالقِدااحح،
سبق" (یعنی: هر گاهه بجنگند، پیرووزز شودد وو هر ووقت چیزیی اازز ااوو خوااسته شودد،

،محاضرااتت؛ االمنجد؛ لغت نامهءء ددهخداابدهد وو هر گاهه تیر ااندااززدد، پیش اافتد.) (
(٩۹۵٨۸جلد ددوومم، صص

– مَعْن بن ززاائدةة: معن بن ززاائدةة بن عبدااللّه شیبانی مکنّّٰى به اابواالولید (متوفّّی١۱۴
 میالددیی) اازز بخشندگانن معرووفف عربب وو یکی اازز٧۷۶٩۹ ه.قق. – ١۱۵١۱به سالل 

فصحایی شجاعع بودد.  ددرر بخشندگی چونن حاتم طائی بدوو مثل ززنند.  عصر ااُُمویی وو
عباسی رراا ددررکک کردد ... منصورر، ددوومین خلیفۀ عباسی اابتداا ااماررتت یمن وو بعد

؛لغتنامۀ ددهخدااسیستانن رراا به ااوو ووااگذاارر کردد ... وو ددرر آآنجا به ناگهانن کشته شد. (
(االمنجد؛ فرهنگ فاررسی معین

– قُُسّ بن صاعدةة (یا) قُُسّ بن ساعدةة: حکیم وو خطیب عهد جاهلی وو ااسقف١۱۵
شهر نجراانن (اازز بالدد یمن ددرر شبه جزیرۀۀ عربستانن) بودد که ددرر بالغت وو سخنورریی به
ااوو مثل میززددند وو اابلغ من قُُسّ، میگفتند.  ااوو خطیبی بودد بلیغ وو ددرر عُکاظظ، که
یکی اازز باززااررها وو ااسوااقق معرووفف عربب ددرر ززمانن جاهلیت بودد، براایی مرددمم که اازز
قبایل مختلف گردد میآآمدند، موعظه میکردد.  توضیح آآنکه ددرر ااین باززااررها که
سالیانه بر پا میشد، شاعراانن ااشعارر خودد رراا میخوااندند وو خطیبانن خطبه اایراادد
میکرددند وو دداانایانن موعظه مینموددند وو حاضراانن به دداادد وو ستد اامتعه وو کاال

میپرددااختند.
گویند قُُسّ بن صاعدةة نخستین عربی ااست که با تکیه بر عصا یا شمشیر خطبه
خوااندهه وو ددرر کالمم خودد "اامّا بعد"، گفته ااست.  گویند ووقتی که قبیلهءء بَکر پس اازز
ظهورر ااسالمم به حضورر ررسوللااللّه ررسیدند، پیغمبر ااکرمم اازز آآنانن ددرر باررۀۀ قُُسّ بن
صاعدةة پرسش فرمودد.  ددرر جواابب عرضض کرددند: "یا ررسوللااللّه، قُُسّ بن صاعدةة
ووفاتت کرددهه ااست.  حضرتت ررسولل فرموددند: خوبب به خاطر ددااررمم که ددرر باززاارر عُکاظظ
ااوو رراا ددیدمم سواارر بر شتر خودد بودد وو خطابه اایراادد میکردد."  قسّ بن صاعدةة ددرر سالل

ششصد میالددیی، یعنی بیست وو سه سالل قبل اازز هجرتت پیامبر ااسالمم، ددرر گذشت.

58



قناعع لوحح باررۀۀ ددرر سخنی١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

، جلد ااوولل، صصمحاضرااتت؛ االمنجد؛ فرهنگ فاررسی معین؛ لغتنامۀ ددهخداا)
٣۳٨۸٠۰–٣۳٨۸۴)
– لقمانن حکیم: "مرددیی حکیم که بنا به رروواایاتت ااسالمی ااصلش حبشی بوددهه وو١۱۶

ددرر ررووززگارر ددااوودد میززیسته ااست وو ددرر قرآآنن کریم ذذکر وویی آآمدهه ااست. (سوررۀۀ لقمانن،
(١۱٣۳ وو ١۱٢۲آآیاتت 

"لقمانن رراا گفتند، حکمت اازز که آآموختی؟  گفت: اازز نابینایانن که تا جائی رراا نبینند،
) وو "لقمانن رراا گفتند، ااددبب اازز که آآموختی؟  گفت: ااززگلستانن سعدییقدمم ننهند." (

بیااددبانن که هر چه اازز اایشانن ددرر نظرمم ناپسند آآمد، اازز فعل آآنن پرهیز کرددمم." (
(گلستانن سعدیی

"اازز سخنانن ااووست: چهاررصد هزاارر کلمه ددرر حکمت جمع کرددمم وو چهارر اازز آآنن بر
گزیدمم، ددوو بباید دداانست وو یادد ددااشت وو ددوو فرااموشش باید کردد: بدیی که مرددمم با تو
کنند وو نیکی که تو با مرددمم کنی، فرااموشش باید کردد وو خداا رراا یادد باید ددااشت وو

(لغتنامۀ ددهخداامرگگ رراا یادد باید ددااشت" (
– سَحْبانن وواائل: خطیبی ااست که ددرر بیانن وو فصاحت وو بالغت مشهورر ااست وو١۱٧۷

ددرر مثل گفته شدهه ااست: "ااخطب من سَحبانن".  شهرتت ااوو اازز جاهلیت آآغازز شد وو
 میالددیی) ددررگذشت.۶٧۷۴ ه.قق. (۵۴ددرر ززمانن ااسالمم نیز اادداامه ددااشت.  ااوو ددرر سالل 

ررووززیی معاوویه به ااوو گفت: خطابه اایراادد فرما.  سحبانن گفت: عصائی به من ددهید.
گفتند: تو ددرر محضر خلیفۀ مسلمین هستی، عصا بهر چه میخوااهی؟  سحبانن
گفت: موسی کلیم که ددرر محضر حقّ تعالی بودد، عصا بهر چه به ددست گرفته بودد که

هِيَ؟" وو ااوو ددرر جواابب گفت: "... ووَ مَا تِلْْكََ بِِيَمِينِكََ يَا مُوسَٰىخطابب ررسید: "
) وو آآنگاهه که سحبانن ددرر محضر معاوویه١۱٨۸ وو ١۱٧۷ ..." (سوررۀۀ طٰهٰ، آآیاتت عَصَاييَ

شرووعع به سخن کردد، ااوولل ظهر بودد وو تا نزددیک غرووبب با کمالل فصاحت سخن
گفت وو به هیچ ووجه آآثارر خستگی ددرر ااوو ظاهر نگرددید، حتٰى سرفه هم نکردد وو
کالمش هم اازز هم گسیخته نشد وو اابدااًً  توقّّف ننمودد وو اازز موضوعی که ااوولل سخن
شرووعع کرددهه بودد به هیچ ووجه خاررجج نشد.  معاوویه گفت: "اانت خطبُ االعربب"!
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".  معاوویه گفت: چنین سحبانن گفت: "ال االعربب ووحدها بل ااخطبُ ااالٕنس وو االجِِنّ
ااست، تو نه تنها فصیح ترین عربب بلکه فصیح ترین ااِنس وو جنّ هستی".

فرهنگ فاررسی؛ لغتنامۀ ددهخداا ؛ ٣۳٧۷۶ وو ٣۳٧۷۵، جلد ااوولل، صص محاضرااتت)
(معین
– عامر بن طُفََیل: ااوو اازز شعراا وو بزررگانن عربب ددرر عهد جاهلیّت بودد وو با جودد وو١۱٨۸

کرمم.  مولد وو منشأشش به نجد فالتی ااست ددرر خاوورر حجازز ددرر شبه جزیرۀۀ عربستانن.
ااوو ددرر سنین پیریی ااسالمم رراا ددررکک نمودد وو ددرر مدینه خدمت ررسولل ااکرمم ررسید وو آآنن
حضرتت ااوو رراا به ااسالمم ددعوتت کردد، ااما ااوو شراایطی ددااشت وو اازز جمله ااینکه بعد اازز
آآنن حضرتت، وولیّ اامورر باشد وو آآخرااالمر تسلیم نشد وو بدوونن نتیجه باززگشت وو ددرر

(لغتنامۀ ددهخدااضمن ررااهه ددرر سالل یاززددهم هجریی قمریی ووفاتت یافت." (
– ااِیاسس بن معاوویه "وو کنیهااشش «اابو ووااثله» بودد.  ااوو قاضی بصرهه بودد وو به١۱٩۹

١۱٢۲٢۲هوشیارریی وو ززیرکی ضربباالمثل وو ددررگذشتش ددرر هفتادد وو شش سالگی به سالل 
(لغتنامۀ ددهخداا میالددیی) بودد." (٧۷٣۳٩۹ه.قق. (

"گویند ااِیاسس ددرر آآغازز شبابب خودد ددرر ددوورراانن عبداالملک ااُُمویی براایی محاکمه با مردد
پیریی نزدد قاضی ددمشق ررفت.  ااِیاسس ددرر حین ددفاعع اازز حقّ خودد با پیرمردد به
خشونت سخن میگفت.  قاضی گفت: اایی جواانن، مدّّعی تو مردد پیریی ااست،
ااندکی گفتارر خودد رراا نرمم فرمایی، ززیراا ااوو اازز تو بزررگتر ااست.  ااِیاسس گفت: حقّ اازز ااوو
بزررگتر ااست.  قاضی گفت: اایی جواانن، ساکت باشش! ااِیاسس گفت: ااگر من ساکت
شومم، چه کسی اازز من ددفاعع خوااهد کردد وو به جایی من سخن خوااهد گفت؟  قاضی
گفت: من گفتارر تو رراا حقّ نمیبینم.  اایاسس گفت "ال االه االّا االلّه"، آآیا ااین گفتارر من
حقّ ااست یا باطل؟  قاضی اازز فرااست اایاسس شگفتی نمودد وو ددااستانن ااوو رراا به
عبداالملک حکایت کردد.  خلیفه به قاضی گفت: ززوودد ااوو رراا اازز ددمشق رروواانه کن که

(٣۳٧۷٨۸ وو ٣۳٧۷٧۷، جلد ااوولل، صص محاضرااتتممکن ااست مرددمم رراا بر من بشوررااند". (
– حمّادد: یکی اازز مشاهیر ااددبا بودد وو بسیارریی اازز ااشعارر عربب اازز جاهلی وو ااسالمی٢۲٠۰

رراا اازز بر میدداانست وو اازز ااین رروو به لقب «ررااوویه» شهرتت یافت وو به نامم «حمّادد
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ررااوویه» خوااندهه میشد.  ااوو ددرر عصر ااُُمویی وو عباسی میززیست.  ددرر کوفه متولّد شد
وو ددرر بغداادد ددرر سالل یکصد وو شصت وو پنج

ه.قق. ددررگذشت.  ددرر باررۀۀ ااوو گفتهااند: مرددیی رراا ددااناتر به کالمم عربب اازز حمّادد
ندیدههااند.  همچنین گفتهااند: حمّادد ددااناترین مرددمم بودد هر گاهه بر شعر نمیاافزوودد یا
اازز آآنن نمیکاست، چه وویی متهم بودد به ااینکه شعر میگوید وو به شعراایی عربب

میبنددد.  
توضیح آآنکه حرفف «ها» ددرر کلمۀ «ررااوویه» براایی مبالغه ااست، یعنی بسیارر

؛فرهنگ فاررسی معین؛ لغتنامۀ ددهخداارروواایتکنندۀۀ ااخبارر وو ااحاددیث وو ااشعارر. (
(االمنجد

ووَ ااذٕذََاا تُُتْْلََى عَلََيْهِِمْ آآيَاتُُنََا قََالُوااْْ قََدْْ سَمِعْنََا لَوْ نََشََاءء لَقُُلْْنََا مِثْْلَ هَذََاا اإننْْ هَذََاا اإالَّ» –٢۲١۱
 – یعنی: وو هنگامی که آآیاتت ما بر٣۳١۱(قرآآنن، سوررۀۀ أأنفالل، آآیۀ اأسَاطِيرُ ااألووَّلِينَ» 

آآنانن خوااندهه میشودد، میگویند، ما ااین چیزها رراا شنیدههاایم وو ااگر بخوااهیم مانند
ااین آآیاتت رراا خوااهیم گفت وو ااین آآیاتت چیزیی جز ااساطیر وو اافسانههایی پیشینیانن

نبوددهه وو نیست. 
– کتابب ااتقانن: مراادد کتابب «ااالتقانن فی علومم االقرآآنن» اازز تألیفاتت جالللاالدّّین٢۲٢۲

عبداالرّحمٰن سُیوطی، ااددیب، حافظ، موررّخخ وو اازز ااجلّّۀ علماءء ااسالمی ااست. ااوو به
 میالددیی) ددرر قاهرهه متولد شد وو ددرر پنجسالگی پدررشش رراا اازز١۱۴۴۵ ه.قق. (٨۸۴٩۹سالل 

ددست دداادد.  ددرر آآنجا نشو وو نما یافت وو به تحصیل پرددااخت وو ددرر هیأتت وو تفسیر وو
حدیث وو فقه وو نحو وو معانی وو بیانن وو بدیع وو لغت تبحّر یافت.  پس به بالدد شامم وو
حجازز وو یمن وو هند سفر کردد وو ددرر چهلسالگی گوشهنشینی ااختیارر نمودد وو به تألیف

 میالددیی) ددرر قاهرهه ددررگذشت.١۱۵٠۰۵ ه.قق. (٩۹١۱١۱وو تصنیف پرددااخت وو ددرر سالل 
فرهنگ؛ لغتنامۀ ددهخدااحدوودد ششصد تألیف وو تصنیف به ااوو نسبت ددااددههااند. (

(االمنجد؛ فاررسی معین
– ووررقاءء: «عربی مؤنّّث: أأووررقق، به معنی: خاکسترییررنگ وو نیز کبوتر وو به تشبیه٢۲٣۳

 ااست: "تأوویلکتابب اایقاننبر نفس ناطقه وو ررووحح قدسی ااطالقق گردددد ... وو ددرر 
کلماتت حماماتت ااززلیه رراا جز هیاکل ااززلیه ااددررااکک ننماید وو نغماتت ووررقاءء معنویی رراا
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 ااست: "ااذذاا طاررتت االوررقاءء عنکتابب ااقدسسجز سامعۀ ااهل بقا نشنودد ..." وو ددرر 
، جلد پنجم، اازز تألیفاتت جنابب فاضلااسرااررااآلثارراأیک االثّّناءء ..." ...» (

ماززندرراانی) 
توضیح آآنکه مراادد حضرتت بهاءءااللّه ددرر کتابب اایقانن اازز "ووررقاءء معنویی"، مظهر ظهورر
االهی به طورر عمومم ااست وو ددرر کتابب ااقدسس به طورر خصوصص ااشاررهه به خودد آآنن

حضرتت ااست.
٧۷– سدررۀۀ مُنتهی: یعنی آآخرین ددررخت.  به ااعتقادد مسلمانانن بنابر آآیاتت شماررۀۀ ٢۲۴
 ددرر سوررۀۀ نجم ددرر قرآآنن، هنگامی که پیامبر ااسالمم به معرااجج ررفت، سراانجامم به١۱۵تا 

سدررۀۀ مُنتهٰى (آآخرین ددررخت) ووااقع ددرر باالترین نقطۀ جنت ددررآآمد که فرااسویی آآنن
بشر وو مالئکۀ آآسمانن نتواانند قدمم گذااررند.

توضیح آآنکه "سدرر یا سدررهه (ووااحد آآنن) ددررختی ااست اازز تیرۀۀ مخرووطیانن که شباهت
ززیاددیی با کاجج دداارردد وولی اازز کاجج بسیارر تنومندتر وو بلندتر میشودد وو تا بیش اازز

 (فرهنگ فاررسی معینسههزاارر سالل عمر میکند." (
ددرر آآثارر بهائی مراادد اازز سدررۀۀ منتهٰى، بیشتر مظهر ظهورر االهی ااست که عرفانن خدااووند

تنها وو فقط به شناسائی وو عرفانن ااوو اامکاننپذیر وو میسّر ااست.
– خََوَررْنََق وو سَدیر: "نامم ددوو قصر ااست که نُُعمانن بن اامرؤؤ االقیس لَخْْمی یا نعمانن٢۲۵

بن مُنْْذِِرر لَخْْمی اازز ملوکک حیرهه ددرر قرنن پنجم میالددیی ددرر نزددیکی کوفه بنا نهادد.  ااوو
اازز طرفف یزددگردد ااوولل، پاددشاهه ساسانی، پس اازز مرگگ پدررشش به پاددشاهی حیرهه ررسید
وو بهراامم گورر رراا به ااشاررۀۀ پدررشش، یزددگردد ااوولل، ددرر حیرهه تربیت کردد.  نعمانن به ااین ددوو
کاخخ، یعنی خََوررنق وو سَدیر، مشهورر ااست وو اازز ااین جهت وویی رراا «ررببّ االخوررنق وو
االسّدیر» نامیدههااند.  گویند ااین کاخخها رراا نعمانن بن منذرر براایی بهراامم گورر ساخته
ااست.  نوشتهااند که سنمّارر پس اازز پایانن ساختمانن کاخخ خوررنق به نعمانن چنین
گفت: ااگر بداانستمی که تو حقّ بشناسی وو ررنج من ضایع نکنی، بنایی کرددمی که با
آآفتابب بهرگونه بوددیی، ااگر آآفتابب سرخخ بوددیی، وویی سرخخ بوددیی وو ااگر آآفتابب ززرردد
بوددیی، وویی ززرردد بوددیی، وو چونن ماهه برآآمدیی هم بر گونۀ ماهه شدیی.  گویند
قصرخوررنق رراا معمارریی رروومی بنامم «سِنِمّارر» بساخت وو آآنن قصریی بودد که ددرر جهانن
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نظیر ندااشت.  نعمانن براایی آآنکه سنمّارر براایی ددیگریی چنانن قصریی بنا نکند، فرمانن
دداادد تا سنمّارر رراا اازز باالیی بامم آآنن قصر به ززیر اافکندند وو اازز آآنن ررووزز «جزاایی سنمّارر»
ددرر عربب ضربباالمثل گرددید وو ااین مثل رراا براایی نفوسی که جزاایی نیکی رراا بدیی

،محاضرااتت؛ فرهنگ فاررسی معین؛ لغتنامۀ ددهخدااددهند، گفته شدهه ااست." (
(۵٨۸٧۷جلد ددوومم، صص

– کسی که به آآسمانن باال ررفتن خوااست (مَنْ أأرراادد أأننْْ یَرْتََقِیَ إإلیَ ااألثیر).  مراادد٢۲۶
«نََمروودد (یا) نُُمروودد» پاددشاهه ااساطیریی بابل ااست که ددعویی خداائی کردد.  اابرااهیم
ددرر عهد ااوو به پیامبریی مبعوثث گشت وو خلق رراا به پرستش خداایی یگانه ددعوتت نمودد
وو بتهایی بابلیانن رراا ددرر هم شکست.  به فرمانن نمروودد آآتشی براافرووختند وو اابرااهیم
رراا ددرر آآنن آآتش اافکندند.  ااما به خوااست خداا آآنن آآتش بر اابرااهیم خلیل گلستانن شد.
گویند نمروودد به هواایی پروواازز به آآسمانن وو به قصد جنگیدنن با خداایی که مسکنااشش
رراا ددرر آآسماننها می پندااشت، بفرمودد تا صندووقی بساختند وو بر چهارر گوشۀ فوقانی
آآنن چهارر نیزهه تعبیه کرددند وو بر سر هر نیزههاایی پاررههاایی گوشت آآوویختند.  سپس چهارر
کرکس گرسنۀ تیزپروواازز بر چهارر گوشۀ تحتانی صندووقق بستند.  نمروودد ددرر صندووقق
نشست وو کرکسانن به هواایی خوررددنن گوشتها به سویی باال پروواازز کرددند وو صندووقق وو
نمروودد رراا به آآسمانن برددند.  نمروودد چونن به هواا بر شد، تیریی ددرر چلۀ کمانن نهادد وو به
ااووجج آآسمانن ررها کردد که خداایی آآسمانی رراا بکشد وو خودد خداایی بیررقیب آآسمانن وو
ززمین شودد.  حقّ تعالی فرشتگانن رراا فرمودد که تیر نمروودد رراا به خونن آآلوددند وو به ززمین
اافکندند وو نمروودد پندااشت که خداایی آآسمانن رراا کشته ااست وو ددیگر ددرر خداایی ررقیبی
نداارردد.  به تقدیر حقّ ددرر ااووجج غروورر وو قدررتت، پشهاایی مأمورر جنگیدنن با نمروودد شد وو

 (لغتنامۀ ددهخدااددرر بینی ااوو جایی گزید وو مغز سرشش رراا بخورردد وو هالکش کردد." (
"نمروودد: لقب پاددشاهه کلدهه (بابل).  ززندگی ااوو با اافسانهها آآمیخته ااست.  نوشتهااند،
نامم ااوو نینوسس وو مرددیی بودد ددلیر وو شجاعع.  ااوو رراا قهرمانن وو فرمانروواایی رروویی ززمین
میدداانستند وو بنایی شهر بابل رراا به ااوو نسبت ددااددههااند، به طورریی که بابل مدّّتها ززمین
نمروودد خوااندهه میشد.  نمروودد اازز آآنن جهت که اابرااهیم پیغمبر با وویی معاصر بوددهه
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فرهنگ فاررسیااست، ددرر ددااستاننها وو تفسیرهایی ااسالمی شهرتت فرااوواانن دداارردد." (
(معین
).  یعنی:٢۲٨۸۵، سوررۀۀ بقرهه، آآیۀ قرآآنن) «...  الَ نُُفََرِِّققُ بَيْنَ اأحَدٍٍ مِِّن ررُّسُلِهِ...» –٢۲٧۷

میانن هیچ یک اازز پیامبراانن ااوو، یعنی خدااووند، فرقق وو اامتیاززیی نمیگذاارریم.
هُوَ االَّذِِيي خََلََقَ لَكُُم مَّا فِي ااالٔررضْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ااسْتََوَىى اإلَى االسَّمَاءء فََسَوَّااهُنَّ سَبْعَ» –٢۲٨۸

).  یعنی: ااووست کسی که براایی شما همۀ٢۲٩۹، سوررۀۀ بقرهه، آآیۀ قرآآنن) «سَمَاووَااتتٍٍ ...
آآنچه رراا که ددرر ززمین ااست بیافرید وو ززاانن پس به سویی آآسمانن بگرددید وو آآسماننهایی

هفتگانه رراا پدید آآوورردد.
، سوررۀۀ یوسف، آآیۀقرآآنن) «ووَ ااسْتََغْْفِرِِيي لِذََنبِِكِِ اإنَّكِِ كُُنتِِ مِنَ االْخََاطِئِينَ ...» –٢۲٩۹
).  یعنی: اایی ززلیخا، اازز خداا بخشایش گناهه بخوااهه، ززیراا برااستی اازز گناهکارراانن٢۲٩۹

بوددههاایی.
– قالواا اإنّّها ... ددرر ااین بیانن ااشاررۀۀ حضرتت بهاءءااللّه اازز جمله به ااین آآیاتت قرآآنن٣۳٠۰

ااست:
.(٣۳۶، سوررۀۀ صافّّاتت، آآیۀ قرآآنن«ووَ یَقولوننََ اأئِنّّا لَتاررِِکواا آآلِهَتِنا لِشاعرٍٍ مجنوننٍٍ» (

یعنی: وو میگویند، آآیا ما خداایانن خودد رراا به خاطر شاعریی مجنونن وو ددیواانه ررها
کنیم؟

همچنین: «بَل قالواا اأضغاثثُ اأحالممٍ بَلِ اافترااههُ بل هو شاعرٌ فلیأتِنا بآیةٍ کما اأررسلَ
).  یعنی: بلکه کافراانن گفتند که قرآآنن سخنانی۵، سوررۀۀ اانبیاءء، آآیۀ قرآآننااالؤوّلوننََ» (

چونن ررؤؤیاهایی آآشفته وو پریشانن ااست، بلکه ااین سخنانن رراا محمّد اازز پیش خودد
ساخته وو به خداا نسبت ددااددهه ااست، بلکه محمّد یک شاعر ااست، پس باید

معجزههاایی براایی ما بیاوورردد به همانن گونه که پیامبراانن با آآنن فرستاددهه شدههااند.
– إإمرؤؤاالقیس: "بزررگترین شاعر ددووررۀۀ جاهلیّت ددرر قرنن ششم میالددیی وو یکی اازز٣۳١۱

صاحبانن معلّّقاتت
لغتنامۀسبع که معلّّقهااشش مشهوررترین آآنن وو دداارراایی قریب هشتادد بیت ااست." (

(ددهخداا
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).  یعنی: هنگامی که١۱، سوررۀۀ ززََلْزَلَة، آآیۀ قرآآنن– «إإذذاا ززُُلْزِِلَتِِ ااالٔررضضُ ززََلزاالَها» (٣۳٢۲
ززمین با تکانی شدید به لرززهه اافتد.

).  یعنی: ررووزز١۱، سوررۀۀ قمر، آآیۀ قرآآنن) «ااقْْتََرَبَتِِ االسَّاعَةُُ ووَ اانشََقَّ االْقََمَرُ» –٣۳٣۳
ررستاخیز ددرر ررسید وو ماهه ددوو نیم پاررهه گرددید.

– معلّّقاتت: "یا «معلّّقاتت سبع»، نامم هفت قصیدهه منسوبب به هفت تن اازز٣۳۴
شاعراانن ددووررۀۀ جاهلیت عربب ااست که ددرر نوعع خودد بینظیر بوددند.  گویند ااین
قصائد رراا به خاطر بالغت وو فصاحتی که ددااشته ااست اازز ددیواارر خانۀ کعبه آآوویخته

(فرهنگ فاررسی معینبوددند." (
"عربب بر آآنن ااست که ددرر عهد جاهلیت هفت قصیدهه اازز هفت شاعر، مقبولل همگانن
بودد وو آآنن هفت بر جمیع ااشعارر ددیگر شاعراانن ررجحانن ددااشت وو ددرر حقیقت معرفّف
ررووحح وو نشاطط حیاتت عربب بودد.  اازز ااین رروو آآنها رراا نوشته بر خانۀ کعبه آآوویختند وو
بدین مناسبت آآنها رراا معلّّقاتت سبع ... نامیدههااند ... ااددیبانن رراا ددرر باررۀۀ تعداادد
گویندگانن معلّّقاتت وو نامم وو قصاید آآنانن ااختالفف ااست وو حتی برخی منکر ووجودد

(لغتنامه ددهخداامعلّّقاتت شدههااند." (
– مُجَمْهَرااتت: "هفت قصیدهه اازز ااشعارر عربب جاهلیّت ددرر طبقۀ بعد اازز معلّّقاتت٣۳۵

(لغتنامۀ ددهخدااسبع" (
االمُجَمْهَرااتت: "سبع قصائد من ااشعارر االعربب االجاهلیّة فی االطّبقة االثّّانیة بعد

(االمنجد؛ محیط االمحیطاالمعلّّقاتت االسّبع." (
 – حنظل: "ثمر گیاهی ااست به قدرر خربوززۀۀ خردد ددرر نهایت تلخی که آآنن رراا٣۳۶

خربوززۀۀ اابوجهل گویند ... خربوززههءء تلخ؛ هندوواانۀ تلخ؛ هندوواانۀ اابوجهل ..."
به اازز شیرینی اازز ددست تُُرششرروویی»«ااگر حنظل خورریی اازز ددست خوششخویی

(سعدیی)
توضیح آآنکه: "اابوجهل، کُُنیت ااسالمی عمر وو بن هِشامم مُغِیرۀَۀ مخزوومی، وو به ززمانن
جاهلیت کُُنیت ااوو اابواالحکم وو معرووفف به اابن االحنظلیّه بودد.  ااوو با ررسولل ااکرمم وو
ددین مسلمانی ددشمنی سخت میووررززید وو مسلمانانن رراا میآآززرردد ... ددرر غزوْوۀۀ ااُُحد ااوو

رراا بکشتند.  ااوو میانن مسلمین مثل ااعالیی عنادد وو ستیزهه ااست."
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اایی بسا ااهل اازز حسد ناااهل شد» (مولویی؛«بواالحکم نامش بدوو بوجهل شد
(لغتنامۀ ددهخداانقل اازز 

– میرززاا حسین قمی: مراادد سید میرززاا محمّدحسین متولّیباشی قمی ااست.٣۳٧۷
ناممبُرددهه همانن کسی ااست که لوحح معرووفف به «لوحح شِکََرشِکََن» اازز قلم حضرتت
بهاءءااللّه ددرر بغداادد پیش اازز ااظهارر اامر علنی خطابب وو ددرر پاسخ به عریضه وو پیشنهادد
ااوو ددرر حفظ جانن آآنن حضرتت، ناززلل گرددید که با مطلع ااین بیت اازز غزلل حافظ آآغازز

میشودد:
ززین قند پاررسی که به بنگاله میرروودد» «شِکََرشِکََن شوند همه طوطیانن هند

میرززاا حسین قمی ددرر ااوواایل ظهورر حضرتت بابب اایمانن آآوورردد وو به قلعۀ طبرسی ررفت وو
ددرر آآنن کاررززاارر به مباررززهه پرددااخت.  ااما هنگامی که ااووضاعع قلعه رروو به سختی وو
گاهی وو هشداارر جنابب ووخامت گذااشت وو پس اازز شهاددتت جنابب بابباالبابب وو آآ
قدووسس ااصحابب جاننبازز رراا اازز پایانن مباررززهه وو کارر ززاارر وو ااووضاعع بدفرجامم وو ناگواارر،
ررهه خیانت پیش گرفت وو سراانجامم شبانه قلعه وو ااصحابب رراا ترکک کردد وو به سویی
خیمه وو خرگاهه سپاهه ددوولتی ررفت وو اازز عقیدۀۀ خودد تبرّیی وو بیزاارریی جست وو اازز آآنن
معرکه جانن به سالمت ددرر بردد.  باااین همه، ناممبُرددهه چندیی بعد ددووباررهه به جمع

 میالددیی) بعد اازز سوءء قصد١۱٨۸۵٢۲ ه.قق. (١۱٢۲۶٨۸مؤمنین پیوست وو ددرر تابستانن سالل 
نافرجامم به ناصراالدّّینشاهه اازز سویی تنی چند اازز بابیانن، به عنواانن بابی ددستگیر وو ددرر
سیاههچالل طهراانن ززنداانی گرددید وو ددرر پی آآنن به بغداادد تبعید شد.  ااوو ددرر بغداادد ددووباررهه
به جمع مؤمنانن ددرر آآمد وو سراانجامم هنگامم ااقامت حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااددررنه آآشکارراا

به ددشمنی وو ستیز برخاست وو به میرززاا یحیٰى ااززلل پیوست.
– بئر (چاهه)؛ غالمم (جواانن)؛ سیّاررهه (کارروواانن)؛ ددلو (سطل): ااین ووااژژههها مأخوذذ٣۳٨۸

. اازز قرآآنن ددرر ددااستانن یوسف ااست.  «ووَ جاءءَتتْ سَیّاررةةٌٌ فََأررْسَلواا ووااررِِددَهُمْ فََادٔدْلٰى ددَلْوهَهُ
: یا بُشرٰى، هذاا غالممٌ ووَ اأسَرُّووههُ بِِضاعةًً ووَ االلّهُ علیمٌ بِِمٰا یَعْمَلوننََ» (سوررۀۀ یوسف، قاللَ

).  یعنی: وو کارروواانی ددرر ررسید وو کارروواانیانن آآبببیارر رراا به سویی چاهه فرستاددند١۱٩۹آآیۀ 
وو ااوو سطلش رراا ددرر چاهه بیندااخت وو گفت: مژددهه بادد! ددرر ااینجا جواانی ااست.  پس ااوو

گاهه ااست. رراا چونن کاالیی پنهانن ددااشتند.  وو خدااووند بر آآنچه مرددمانن میکنند، آآ
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 ...» (سوررۀۀ قق،ووَ لَقََدْْ خََلََقْْنََا االسَّمَاووَااتتِِ ووَ االْأررضْضَ ووَ مَا بَيْنََهُمَا فِي سِتَّةِ اأيَّاممٍ» –٣۳٩۹
).  یعنی: وو ما آآسماننها وو ززمین وو آآنچه بین آآنهاست رراا ددرر شش ررووزز٣۳٨۸آآیۀ 

آآفریدیم. 
: پیچیدنن (یا) ددرر نوررددیدنن (یا) لولهکرددنن طومارر، نامه، ددفتر وو۴٠۰ – طَیّ االسِِّجلّ

يَومْمَ نََطْوِِييغیرهه؛ وو طیّ مجاززااًً به معنی محو وو نابودد کرددنن وو اازز میانن برددنن ااست.  «
ِِ االسِِّجِِلِِّ ).  یعنی: ررووززیی که آآسمانن١۱٠۰۴، سوررۀۀ اانبیاءء، آآیۀ قرآآنن) «... االسَّمَاءء كََطَيّ

رراا مانند پیچیدنن طومارر، ددرر هم پیچیم.
– "جوااهر عالم اازز قرعع وو اانبیق حکمت وو بیانن که نونن وو قلم ااعلٰى ااست، کشیدهه۴١۱

شد."
«قرعع»، عربی وو ددرر لغت به معنایی کدوو وو کدوویی حلواایی ااست؛ وو «اانبیق» که
کلمهاایی ااست معرّبب اازز یونانی، ظرفی ااست براایی تقطیر مایعاتت وو گرفتن عصاررهه وو
عرقق.  وو «قرعع وو اانبیق»: "ظرووفف کدووییشکلی که جهت تقطیر مایعاتت به کارر

(فرهنگ فاررسی معینمیررووند." (
«قرعع وو اانبیق»: "مرکب ااست اازز ددیگی که موااددیی رراا که میخوااهند تقطیر کنند ددرر
آآنن میرریزند وو سرپوشی که رروویی ددیگ رراا میپوشاند وو بخاررااتت حاصل رراا به ووسیلۀ
لولهاایی متوجّه ددستگاهه سَرددسازز یا ظرفی که ااین بخاررها ددرر آآنن به صوررتت قطرااتت

(لغتنامۀ ددهخداامایع ددرر میآآیند، میکند – ددستگاهه تقطیر ."  (
«نونن وو قلم»: اازز معانی کلمۀ «نونن» ددرر لغت ددووااتت وو مرکّّب ااست.  ددرر آآیۀ ااوولل اازز

، یعنی: سوگند بهنن ووَ االْقََلََمِ ووَ مَا يَسْطُروُوننََ»سوررۀۀ قلم ددرر قرآآنن چنین آآمدهه ااست: «
ددووااتت (یا مرکب) وو قلم وو به آآنچه مرددمم با آآنن نویسند.  ددرر گفتارر باال مراادد حضرتت
بهاءءااللّه آآنکه ددووااتت وو قلم ااعلٰى بسانن ددستگاهه جوهرکِشی یا جوهرگیریی یا تقطیر یا
قرعع وو اانبیق حکمت وو بیانن ااست که به ووااسطۀ آآنن جوااهر وو عصاررهههایی عالم یعنی

نفوسس مؤمن وو مخلص بیروونن کشیدهه شدند وو ظاهر وو آآشکارر گرددیدند.
– شیخ محمّدحسن نجفی: اازز ااشهر مجتهدین اایراانی ددرر عرااقق شیخ محمّدحسن۴٢۲

نجفیّ االمسکن وو االمدفن فقیه ااعلم وو ررئیس ااعظم فرقۀ اامامیّه ددرر عصر خودد
بودد ... وو ددرر نجف مرکز عظیم تدرریس وو مرجعیّت ااجتهادد تأسیس نموددهه قریب
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هزاارر تن اازز فقهاءء وو طُلّّابب به محضر ددررسش حاضر می شدند ... مشربش فقاهت
صرفه بودد وو نسبت به علومم عقلیه وو حکماءء وو متکلّّمین وو اامثالهم غایت اانکارر وو
عنادد بنمودد ... وو شیخ ااحمد ااحسائی وو سید کاظم ررشتی رراا تکفیر کردد ... اازز
تألیفاتت مشهوررههااشش کتابب «جوااهراالکالمم فی شرحح کتابب "شراایعااالسالمم"» ااست
که ددرر فقه ااستداللی ااسالمی به طریق اامامی اازز طهاررتت تا ددیاتت ددرر بیست وو پنج

مجلد نوشت وو شهرتت بلیغه حاصل کردد وو به آآنن اافتخارر وو مباهاتت یافت. 
(توضیح آآنکه کتابب "شراایع ااالسالمم" اازز آآثارر معرووفف علّّامه حِلّّی یا محقّّق ااوولل یا

محقّّق حِلّّی اازز بزررگانن فقهایی شیعه ددرر قرنن هفتم هجریی ااست.) 
آآووررددههااند که شیخ محمّدحسن نجفی نوبتی اازز نجف به کربال براایی اادداایی ززیاررتت
مخصوصه ررفت وو ددرر آآنجا با ملّّا آآقایی ددرربندیی اازز مجتهدین مشهورر مالقاتت وو
مصاحبه نمودد وو ددرر ااثناءء مکالمه متفاخرااًً بدوو گفت: من کتابب «جوااهراالکالمم» رراا
ددرر غایت تمامیّت وو ااستحکامم نوشتهاامم.  وو ملّّا آآقا بیتأمل چنین گفت: اامثالل ااین
جوااهر ددرر خزاائن ما بسیارر ااست (خزاائن نامم کتابی ااست که ملّّا آآقا ددرر بندیی ددرر فقه

نوشته ااست). 
 ه.قق. ددرر سنّ قریب به هفتادد ددرر نجف١۱٢۲۶٨۸شیخ محمّدحسن نجفی به سالل 

ددررگذشت.  وو ذذکر نامم وو سوءء اانجامش ددرر آآثارر االهیّه مسطورر ااست.  منها قوله
ااالقدسس ااالبهی: "وو ااذذکروواا االشّّیخ االّذیی سُمّی بمحمّد قبلَ حَسن وو کانن من ااعلم
االعلماءء فی عصرهه، لمّا ظهر االحقّ ااعرضض عنه هو وو اامثاله وو ااقبل االی االلّه من یُنقّّی
االقُُمح وو االشَّعیر وو کانن یکتبُ علی ززعمه ااحکامم االلّه فی االلّّیل وو االنّّهارر وو لمّا ااتی
االمختارر ما نفعه حرففٌ منها لو نفعه لم یُعرضض عن ووجهٍ به ااناررتت ووجوهه االمقرّبین"

ا ٢۲٣۳۶، جنابب فاضل ماززندرراانی، جلد سومم، صص ظهورر االحق(کتابب  ؛٢۲٣۳٨۸ ت
 (١۱۶۶، بند کتابب ااقدسس

(مضمونن بیانن ددرر کتابب ااقدسس به فاررسی ااین ااست: اایی ررووحانیّونن، به یادد آآررید آآنن
شیخی رراا که محمّدحسن نامیدهه میشد وو اازز ااعلم علمایی عصر خودد به شمارر
میآآمد.  هنگامی که حقّ ظاهر شد، ااوو وو اامثالل ااوو ااعرااضض کرددند وو کسی که گندمم وو
جو پاکک میکردد، ااقبالل نمودد.  ااوو شب وو ررووزز، به گمانن خودد، به نوشتن حدوودد وو
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ااحکامم االهی مشغولل بودد وو هنگامی که هیکل مختارر پدیداارر آآمد، حرفی اازز آآنن ااوو رراا
سودد نبخشودد.  وو چنانچه براایی ااوو سودد وو فایدههاایی ددااشت، هرگز اازز ووجهی که ووجوهه

مقرّبانن ددررگاهه خداا اازز آآنن ررووشن وو منیر گرددیدهه، رروویی بر نمیتافت.)
"ملّّا علی بسطامی ... ددرر سالل ااوولل ظهورر به شیراازز ررفته ... به عرفانن وو اایمانن بدیع
ررسیدهه ثانی حرووفف حیّ گرددید وو ... حسب ددستورر آآنن حضرتت (حضرتت بابب) به
بوشهر نزدد خالل ررفت وو اازز آآنجا به کربال وو نجف شتافته، نشر ددعوتت بدیعه نمودد وو

 ررساند وو ااوو ااستکبارر کرددههاالجوااهرتوقیع ررفیع رراا به شیخ محمّدحسن نجفی صاحب 
به اانکارر وو عنادد برخاست.  پس توقیعی ددیگر اازز قلم ااعلٰى خطاباًً للشّّیخ صدوورر
یافته ددرر حقّ ملّّا علی چنین فرموددههااند: إإنّّا بعثنا علیّاًً من مرقدهه وو ااررسلناهه االیک.

 وو١۱٠۰۶، جلد سومم، صص ظهورر االحقلو عرفْْتََه لَسجدْْتتَ بین یدیه ..." (کتابب 
١۱٠۰٧۷)

حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحح مفصّلی به ااعزاازز حاجی نصیر قزووینی اازز مشاهیر مؤمنین
ناززله ددرر ااددررنه، ددرر ااین باررهه چنین میفرمایند: "یک نغمه اازز نغماتت قبلم خالصاًً
لوجه االلّه بر تو وو ااهل ااررضض اازز مشرقق کلماتت ااشرااقق مینمایم وو االقا میفرمایم که
شاید ررااقدین بستر غفلت رراا بیداارر نموددهه اازز هبوبب اارریاحح ررووحانی که اازز اافق صبح
گاهه نماید.  وو آآنن ااینست که نقطۀ ااوولٰى ررووحح من فی االملک نورراانیم مهبوبب ااست آآ
فدااهه به محمّدحسن نجفی که اازز علمایی بزررگگ وو مشایخ کبیر محسوبب بودد مرقومم
فرموددههااند که مضمونن آآنن ااینست که به لسانن پاررسی ملیح مذکورر میشودد: که ما
مبعوثث فرموددیم علی رراا اازز مرقد ااوو وو ااوو رراا به االوااحح مبین بسویی تو فرستاددیم، وو ااگر
تو عاررفف به ااوو میشدیی وو ساجد بین یَدََییِِ ااوو میگشتی، هر آآینه بهتر بودد اازز عباددتت
هفتادد سنه که عباددتت نموددهایی وو اازز حرفف ااووّلل تو محمّد ررسوللااللّه رراا مبعوثث
میفرموددیم وو اازز حرفف ثانی تو حرفف ثالث رراا که اامامم حسن باشد.  وولکن تو اازز ااین
شأنن محتجب ماندیی وو عنایت فرموددیم به آآنکه سزااوواارر بودد.  "حالل مالحظۀ بزررگی
اامر رراا نمائید که چه قدرر عظیم وو بزررگگ ااست، وو آآنن علی که فرستاددهاند نزدد شیخ

 وو١۱٩۹٠۰، صص مجموعۀ االوااحح چاپپ مصرمذکورر ملّّا علی بسطامی بوددهه ..." (
١۱٩۹١۱) 

69



قناعع لوحح باررۀۀ ددرر سخنی١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

– نفوسی اازز عواامم ااقبالل نموددند: اازز جمله مراادد  جعفر گَندُُممپاکککُُن ااصفهانی۴٣۳
ااست.

، بابب چهاررددهم اازز ووااحد هشتم ددرر باررۀۀ ااوو چنینکتابب بیانن فاررسیحضرتت بابب ددرر 
میفرمایند:

"ددرر ااررضض صادد که به ظاهر ااعظم ااررااضی ااست وو ددرر هر گوشۀ مدررسۀ آآنن الیحصٰى
عباددیی هستند که به ااسم علم وو ااجتهادد مذکورر، ددرر ووقت جوهرگیریی، گَندُُممپاکککُُن،
ااوو قمیص نقابت رراا میپوشد.  ااین ااست سرّ کالمم ااهل بیت ددرر ظهورر که میگردددد

ااسفل خلق ااعالیی خلق وو ااعالیی خلق ااسفل خلق."
) چنانکه ددرر پیش گذشت (یاددااشت١۱۶۶ (بند کتابب ااقدسسحضرتت بهاءءااللّه ددرر 

)، به عرفانن وو اایمانن گَندُُممپاکککُُن به حضرتت بابب ااشاررتت میفرمایند با۴٠۰شماررۀۀ 
: "حرفی اازز علم نخوااندهه بودد." (صصکتابب بدیعآآنکه، به فرموددۀۀ آآنن حضرتت ددرر 

۶٩۹)
نبیل ززررندیی ددرر تارریخ خودد ددرر باررۀۀ جعفر گَندُُممپاکککُُن ااصفهانی چنین آآووررددهه ااست:
"ااوولل کسی که ددرر ااصفهانن به شرفف اایمانن فائز گرددید، گَندُُممپاکککُُن بودد که با
ملّّاحسین اانس شدیدیی ددااشت وو شب وو ررووزز ددرر محضر وویی بسر میبردد وو به اانجامم
خدماتش جانفشانی مینمودد.  گَندُُممپاکککُُن ددرر ااصفهانن بودد تا ووقتی که خبر
محصورر شدنن ااصحابب رراا ددرر قلعۀ شیخ طبرسی شنید.  بیددررنگ براایی مساعدتت
ااصحابب به ماززندرراانن شتافت.  ااوو رراا ددیدند که غربالی به ددست گرفته ددرر میانن کوچه
وو باززاارر به سرعتی میددوودد.  سبب پرسیدند.  فرمودد: براایی نصرتت ااصحابب به
ماززندرراانن میرروومم وو ددرر شهرهایی که بر سر ررااهه من ووااقع ااست، گذرر کرددهه بشاررتت
ظهورر موعودد رراا به عمومم میددهم وو با ااین غربالل آآنانن رراا آآززمایش کرددهه هر کداامم که
دداارراایی قابلیت هستند با من براایی جاننباززیی همرااهی خوااهند کردد.  مشاررٌاالیه خودد رراا

تلخیص تارریخ نبیل ،مطالع ااالنواارربه قلعه ررسانیدهه وو به ددررجۀ شهاددتت ررسید." (
، ترجمه وو تلخیص: جنابب ااشرااققخاوورریی، چاپپ مؤسّسۀ مرآآتت، ددهلی نو،ززررندیی

(٨۸٠۰صص
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– طابَقَ االنَّعلُ بالنّّعل (جملۀ فعلی): مطابق آآمد کفش با کفش (ددرر مورردد تطابق۴۴
ددوو چیز گویند).

: مطابقکنندۀۀ کفش بر کفش، قدممنهندهه بر قدمم پیشررووندگانن طابِِقُ االنَّعلِ بِِالنَّعلِ
 (لغتنامۀ ددهخداا؛ فرهنگ فاررسی معین)
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