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سخنی ددررباررۀۀ لوحح قناعع
تکمله

وو تصحیح ددرر ذذیل ااطالعاتت وو توضیحاتت عرفانن سفینه ددووااززددهم ددفتر اانتشارر اازز پس
تا35 صفحاتت ددرر قناعع" که لوحح باررۀۀ ددرر "سخنی مقالۀ مندررجاتت تکمیل آآنن70   ددفتر  
وو شناسائی به مربوطط وو شدهه ددررجج مذکورر محکم "سد  "ااصفهانی"  مزبورر لوحح ددرر متین" 
گردددد.می نقل ووصولل ترتیب به اامتنانن ااظهارر با که گرددیدهه ووااصل  ااست

فاررووقق اایزددیی نیا

به35 صفحاتت ،12 شماررۀۀ ،عرفانن سفینۀ ددرر گراامی ااستادد محقّّقانۀ مقالۀ بعد،  
حاجی به خطابب مباررکک لوحح ددررباررۀۀ جورراابچی قدسس عالءءاالدّّین جنابب

ددررجج "لوحح به معرووفف کرمانی، خاننمحمدکریم به گرددیدهه قناعع"  ااین نظر ااست.  
شودد: ااشاررهه مقاله ااین ددررباررۀۀ نکته ددوو به که ررسید عبد

16  وو15 صفحاتت اازز نقل به بهاءءااله، حضرتت مباررکک بیانن ددررباررۀۀ ااوولل مطلب-1
به تخصیص ااعترااضض وو "ااعرااضض فرمایند،می که ااست ااقتدااررااتت مجموعه
 ذذیل54 صفحۀ که توضیحی ددرر گراامی ندااشته..." ااستادد ااوو ررفیق وو ااصفهانی
آآووررددهه3 شماررۀۀ  ،ددااشته مرقومم ااند،شیخ شاید ااینجا ددرر ااصفهانی اازز "مراادد ااند

اابن لوحح به معرووفف لوحح مخاطب آآقانجفی به مشهورر ااصفهانی محمدتقی
ااست." بهاءءااله حضرتت قلم اازز ذذئب،

ااشاررتی عنواانن به آآقانجفی به که نشدهه ددیدهه مباررکک جمالل آآثارر ددرر "ااصفهانی" 
به فقط بلکه نشدهه، ااشاررتی مباررکک بیانن ددرر هم ررددیه نوشتن به باشند.  ضمناًً ددااشته

371



                                     سخنی ددررباررۀۀ لوحح قناعع: تکمله13سفینة عرفانن ددفتر 

تصریح وو "ااعرااضض با شدهه ااعترااضض"  15( قبل صفحۀ ددرر که ااین به توجه ااست. 
مالل اانصاففبی ااصفهانی دداانندمی ااصحابب "جمیع فرمایندااقتدااررااتت) می مجموعه

به  نیز16 صفحۀ ددرر ررسدمی نظر نمودد،" به تصرفف ظلم به رراا ااحبابب سایر وو اافنانن
مقصودد ددااشته ااشاررهه ااصفهانی همین محمدعلی همانن ااصفهانی ااین اازز باشند.  

رراا ااوو بهاءءااله حضرتت ااوو، خالفف ااعمالل با مداارراا مدّّتی اازز بعد که، ااست ااصفهانی
سنه "چند فرمایند،می تصریح االمقدّّسس بنفسه مباررکک هیکل وو فرموددند طردد عکّّا اازز

ووجوهه أأمامم نه.  باالخرهه ظاهر ااثریی گردددد؛ ررااجع وو شودد متنبه شاید که نموددیم ستر
بر نه وو خودد بر ررحم نه ددررید؛ رراا اانصافف ستر نمودد، قیامم اامرااله تضییع بر خلق

-14 صص بیناتت، آآیاتت ). ددرر114-15صص ااشرااقاتت، نمودد" (مجموعه اامرااله
االهویی وو االحرصص بنارر االظالم ااشتعل "قد فرمایند،می شخص همین ددررباررۀۀ نیز ،313

... مکرمونن عبادد بکی وو ااألمانة به ناحت ما ااررتکب وو االفحشاءء وو االبغی وو
ااسبابب وو منظورر ااششددررباررهه ظاهر حسب بر کبریی عنایت که نفسی االه،سبحانن
سیف ااوولل شد، ددنیا ززخاررفف دداارراایی چونن موجودد، براایش اازز جهت هر اازز تجاررتت

ددووستانش."  جنابب وو ااوولیاءء بر بعد وو آآوورردد وواارردد خودد مؤید وو ناصر وو معین بر جفا
ااند.ددااددهه توضیحاتت ااوو ووصف ددرر محاضرااتت ااوولل  جلد211صص ددرر خاوورریی ااشرااقق

باید ددوومم نفر ررسدمی نظر به ددااررند، ااوو" ااشاررهه "ررفیق به مباررکک جمالل که ااین ااما وو
جنابب طردد ااصفهانی محمدعلی با همرااهه که باشد تفرشی ررضاقلی ااشرااقق شد.  
فرمایند،می ) که126صص (ااقتدااررااتت، مباررکک جمالل بیانن ااین توضیح ددرر خاوورریی
جلد نموددیم،" ددرر طردد التحصی منهیاتت ااررتکابب اازز بعد رراا خبیثه نفس ددوو "چنانچه

آآووررددهه9-5 شماررۀۀ ذذیل محاضرااتت، سومم  ،صفحه ددرر که فرمودد سائل "همانن ااند
کسانی چه ااينها شدند؛ طردد خبيث نفس ددوو که شدهه ااقتدااررااتت] ذذکر  [کتابب126

يکی ناطق  بوددند؟ وو بودد خبيث مرددیی که ااست ااصفهانی محمدعلی فرمودد: 
طردد رراا ددوو هر قدمم جمالل که بودد تفريشی ررضاقلی ميرززاا دديگریی وو خوررددمی شراابب

برپا هافتنه وو شدند مشغولل ددسائس به آآنها وو فرموددند ااخرااجج اامرااله اازز وو فرموددند
ررسيدند." خودد عمل جزاایی به ددوو هر باالخرهه وو کرددند

ددرر4 شماررۀۀ ذذیل که ااست توضیحی به مربوطط ددوومم مطلب-2 مرقومم54 صفحۀ    
نیز االقرنینذذیی ااسکندرر رراا مقدوونی ااسکندرر ااسالمی تواارریخ "ددرر که ااندفرموددهه
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ااند.  ااماپرددااخته کهف قرآآنی  سوررۀۀ95  وو94 آآیاتت نقل به سپس ااند؛" ووگفته
به ااطالقق عبداالبهاءء حضرتت لوححمی خطا رراا ااسکندرر "ذذوواالقرنین"  دداانند.  
جلد366 صفحۀ ددرر مندررجج مباررکک مطلب گویایی عبداالبهاءء، مکاتیب سومم  
ااست:
ااست. هداایت یقین عین حیاتت آآبب چشمۀ پیمانن بر ثابت اایی  "هوااله

مقصودد ااست.  ااسکندرر ززمانن خضر نوشندهه هر وو نوشیدیی آآنن اازز االحمدله
کنایه االقرنینذذیی مالحظه ااقتداارر با شخص اازز نیست.   که کن ااست.  

بانواا نواابی خضر وو شد نصیببی حیاتت چشمۀ اازز حشمت آآنن با ااسکندرر
بودد.  ززیراا عربب وو بودد یمن ملوکک اازز بردد.  ذذوواالقرنین نصیب وو بهرهه وو گشت

یمن ملوکک االقابب اازز ااینها یزنن،ذذیی وو ذذوواالقرنین وو ذذوواالحمارر وو ذذوواالکالغغ
وولی وو ااست یونانی ااسکندرر که کرددند کرددند.  گمانن خطا بعضی ااست.  

ززیراا فاحش خلطی ااین وو ااست االهی مقربب عبادد اازز ذذوواالقرنین ااست.  
تو حق ددرر وو ررااضی تو اازز من پیمانن، بندۀۀ یونانی.  اایی بودد شخصی ااسکندرر

وو باشی میثاقق بر ثبوتت بر مؤید که نمایم ززاارریی وو عجز ااحدیت ددررگاهه به
عع." عع ااألبهی االبهاءء علیک وو آآفاقق نیر بندۀۀ

عنواانن به باشند مایل ااستادد شاید که ددیگریی منابع سومم، جلد محاضرااتت بر عالووهه
ددرر ررأأفتی جنابب که ااست ززیر مواارردد کنند معرفی خواانندگانن به مطالعه منابع

ااند:فرموددهه ذذکر نهم هفتۀ ذذیل سومم، جلد محاضرااتت

386-374صص ،1جج ،محاضرااتت
191-170صص ،4جج ،عرفانن سفينۀ

28-26صص مم)،1999  (بهارر70 شماررهه ،عندليب
133-113صص ،1 شماررهه ،3سالل ،پژووهشنامه

__________
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جورراابچی قدسس عالءءاالدّّین

ااوو" ررفیق وو "ااصفهانی اازز مراادد

اازز3( شماررۀۀ یاددددااشت ددرر قناعع" مندررجج لوحح باررۀۀ ددرر "سخنی مقالۀ یاددددااشتهایی ) 
گردددد: ااصالحح گونه  بدین54 صص عرفانن سفینۀ ددووااززددهم ددفتر

مراادد3( ااصفهانی:  نوشتۀ به سویی اازز لوحح، ااین ددرر ااوو"، ررفیق وو "ااصفهانی اازز )- 
وو211 صص ااوولل جلد محاضرااتت کتابب ددرر خاوورریی ااشرااقق جنابب سومم جلد  

باشند می تفریشی قلی ررضا میرززاا وو ااصفهانی علی محمد آآقا ،97  وو91 صفحاتت
آآنانن وو فرموددند طردد رراا ددوو هر بهاءءااله حضرتت ناپسندشانن ررفتارر وو کردداارر بخاطر که
پیوستند ها ااززلی به وو برخاستند فسادد وو فتنه وو ااعترااضض وو ااعرااضض به آآنن، اازز پس نیز
شدند. همدااستانن وو ددمخورر ددشمنانن با وو

"محمد" لغت " ززیرااسرااررااآلثارر"  کتابب ددرر ماززندرراانی فاضل جنابب ددیگر، سویی اازز وو
"محمد آآووررددهه چنین باررهه ااین ددرر علی محمد آآثارر، ددرر مذکورر نامانن علی ااست: 

ددرر مرددوودد بهائیانن اازز ااصفهانی علی محمد وو تبریزیی قوله: ااست لوحی ...... 
فحورر) خمروو (شربب مناهی به اایامم وو لیالی ددرر ااصفهانی) که علی (محمد "نفسی
اامثالل (ااسالمبولل) با کبیرهه مدینۀ ددرر ررفته نموددیم، طردد رراا ااوو حفظ ألجل مشغولل،

ااالختر ااتّّخذوواا وو مشغولل اامرااله تضییع به وو شدهه تبریزیی) متّّحد علی (محمد خودد
......" مفتریاتهم لنشر ناصرااًً وو معیناًً ألنفسهم

تبریزیی علی محمد آآقا ااوو"، "ررفیق اازز مراادد که ررسد می نظر به چنین ااینجا ددرر بارریی،
بوددهه، مدینۀ ددرر (ساکن ررضا میرززاا نه وو ماززندرراانی فاضل جنابب نوشتۀ به کبیرهه) 

خاوورریی.  ااشرااقق جنابب نوشتۀ به عکا)، (مقیم تفریشی قلی

312 صص ددرر مندررجج سمندرر جنابب ااعزاازز به عکا ددرر ناززله لوحح ددرر بهاءءااله حضرتت
ددرربیناتت "آآیاتت مجموعۀ ددرر بنارر االظالم ااشتعل فرمایند: " قدمی چنین باررهه ااین " 

عبادد بکی وو ااألمانة به ناحت ما ااررتکب وو االفحشاءء وو وواالبغی االهوٰى وو االحرصص
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قد إإننّّ اامواالل فی االتّّصرفف فی عدووااله مع ااتّّفق مکرمونن.  عن عجز االقلم االنّّاسس. 
پاررسی لسانن یکونن. به ما وو کانن ما رربب اامرااله علٰى منهما وورردد ما وو ااعمالهما ذذکر
سبحانن رراا مظلومم نداایی ددرر ظاهر حسب بر کبرٰى عنایت که نفسی االه، بشنو. 
دداارراایی چونن موجودد، براایش اازز جهت هر اازز تجاررتت ااسبابب وو منظورر ااششباررهه

بر بعد وو آآوورردد وواارردد خودد مؤید وو ناصر وو معین بر جفا سیف ااوولل شد، ددنیا ززخاررفف
آآنن وو ااوولیاءء وواا نمودد، طمع ددووستانن سایر وو اافنانن اامواالل ددرر اانصاففبی ددووستانش. 
بوددهه...." اامر تضییع سبب که رراا آآنچه نموددهه عمل وو برددند مراا مالل که برآآوورردد وویال

 چنین15 صص ااقتدااررااتت مجموعۀ ددرر مندررجج عندلیب، جنابب ااعزاازز به لوحح ددرر نیز وو
وو اافنانن مالل اانصاففبی ااصفهانی دداانندمی ااصحابب جمیع وو جنابب فرمایند: "آآننمی
غیر که مشتعل بشأنی هوٰى وو حرصص آآتش به وو نمودد تصرفف ظلم به رراا ااحبابب سایر
بعضی قاصر وو عاجز آآنن ااحصایی اازز حق ناشایسته ااعمالل به ااررضض ااین ددرر ... 

آآنچه نموددند عمل وولکن نموددیم خرووجج به اامر رراا نفوسس آآنن حفظ محض مشغولل،
مقصودد عمل غافلی هیچ که رراا وولکن بوددهه عنایت وو حفظ خرووجج اازز ننموددهه. 

ااالفترااءء. وو االظلم لنا ااررااددوواا ووهم االحفظ وو االنّّورر لهم أأررددنا نمودد. إإنّّا ااحدااثث عدااووتت
ااصفهانی به تخصیص ااعترااضض وو ااعرااضض ضاللل. بارریی، فی إإ االظالمین ددعاءء ووما
...." ندااشته ااوو ررفیق وو

211 صص ااوولل جلد محاضرااتت کتابب ددرر نیز خاوورریی ااشرااقق جنابب ااین، بر اافزوونن
جملۀ ااست: "اازز آآووررددهه چنین باررهه ااین ددرر رراا سمندرر مرحومم پسر نوشتۀ شدۀۀ کوتاهه

وورروودد اازز پیش که ااست ااصفهانی علی محمد آآقا حاسدین، وو مغرضین وو مفسدین
وو بودد مشغولل جزئی کسب به وو وواارردد ااسالمبولل به عمو، مرحومم با کم کم .... 

ااختر ررووززنامۀ مدیر طاهر محمد آآقا به وو گرددید غارر یارر تبریزیی علی محمد عدووااله،
ددااددند می توسعه رراا اافتراائاتت دداامنۀ وو شدند متحد جمالل سید وو هاااززلی با وو پیوست
" ....

متین محکم سدّّ

ددرر قناعع" مندررجج لوحح باررۀۀ ددرر "سخنی مقالۀ هایییاددددااشت ) اازز4شماررۀۀ( یاددددااشت
گردددد: ااصالحح گونه  بدین54 صص عرفانن سفینۀ ددووااززددهم ددفتر
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قرآآنن، ددرر کهف سوررۀۀ براابر که آآهنین ااست سدّّیی به ااشاررهه – متین محکم - سد4ّّ
یعنی بنامم شخصی ااقواامم هجومم اازز جلوگیریی براایی شاخخ، ددوو صاحب "ذذوواالقرنین" 
95  وو94 آآیاتت ااست. ددرر ساخته همسایگانن، سرززمین به مأجوجج وو یأجوجج ووحشی
"قالواا آآمدهه چنین ااألررضض فی مفسدووننََ مأجوجج وو یأجوجج إإننّّ االقََرنََین ذذََاا یا ااست: 
خیر رربی فیه مکِِّّنِِّّی ما قالل سدََااًً؟ بینهم وو بینََنا تََجعل اانن علی خََرجاًً لک نََجعل فََهل

"  ررددماًً بینهم وو بینکم ااجعل بِِقوةة فََأعینونی

اایی وو فتنه ززمین رروویی ددرر مأجوجج وو یأجوجج قومم ددوو ااین ذذوواالقرنََین، یعنی: گفتند: 
ااگرمی فسادد آآنانن وو ما میانن سدّّیی آآیا نمائیم، پرددااخت تو به آآنراا هزینۀ ما کنند. 

پرووررددگارر پاسخ ددرر ذذوواالقرنین ساخت؟ خوااهی من به قدررتی وو تواانائی گفت: 
یارریی وو کمک باززوو به مراا ااینک شما. پس خرااجج وو کشپیش اازز بهتر فرموددهه ااررززاانن
نمایم. اایجادد رراا سدّّ ااین آآنانن وو شما میانن من تا ددهید

وو مرزز کداامم اازز وو بوددهه که ااوو ااینکه "ذذوواالقرنین" وو شخصیت باررۀۀ آآنکه: ددرر توضیح
وو عاررفانن حتّّی وو محقّّقانن وو قرآآنن مفسراانن ززیسته،می هنگامم چه ددرر وو برخاسته بومم

ااماگفته بازز متفاووتت، وو گوناگونن آآررااءء وو عقاید شاعراانن، رراا ااوو آآنانن بیشتر ااند. 
ااززدداانسته یونانی یا مقدوونی ااسکندرر وو ررووحانی مسائل ددرر ااسکندرر رروو، ااین ااند. 
عامم، وو خاصص اافوااهه وو االسن ددرر وو گرددید االمثلضربب وو ززبانزدد نثر، وو نظم اازز عرفانی،
سعدیی: گفتۀ شد. به شناخته نامبرددهه سدّّ ساززندۀۀ

   معشوقق وو عاشق میانن باشد چه "پرددهه    

حایل" نه وو ااست مانع نه سکندرر سدّّ

گرددیدهه، ااطالقق آآنانن به قرآآنن ددرر آآمدهه "ذذوواالقرنین" گفته هویت که کسانی جمله اازز
ددرر ااست عربستانن جزیرۀۀ شبه ددرر یمن پاددشاهانن همچنین وو بویژهه ااست، کبیر کوررشش
ددیرینه. ررووززگارر

اافوااهه، وو االسن ددرر متدااوولل وو مصطلح االمثلضربب براابر باررهه، ااین ددرر بهاءءااله حضرتت
سلوکک ررأأفت وو ررحمت کمالل ددرر یکدیگر فرمایند: "بامی چنین االوااحح اازز یکی ددرر

متذکّّر رراا ااوو حب کمالل با وو فرمائید عفو شودد صاددرر نفسی اازز خالفی ااگر وو نمائید
نفس لوااززمم اازز بخداا قسم که نکنید عجب وو تکبر یکدیگر بر وو نگیرید سخت ددااررید
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که ااوو مکر اازز وو ااوو شر اازز بخداا میبریم هالکت. پناهه بر غفلت منتهایی وو ااست غفلت
تا گرددااند حائل بین ما سناءء ززُُبر اازز سدّّیی عماءء ااسکندرر شاید که ببرید پناهه هم شما
شودد...." حاصل آآسوددگی عماءء مأجوجج وو هوٰى یأجوجج اازز

فاضل – ااآلثارر ااسراارر( مؤسسۀ – عماءء لغت ززیر – پنجم جلد – ماززندرراانی تألیف: 
 بدیع)129 اامریی‑‐ سالل مطبوعاتت

لوحی ددرر مرسومم، وو معمولل ااصطالحح حسب بر سویی، اازز عبداالبهاءء، حضرتت نیز وو
جمالل اامر ددرر که رراا قیومم حی کن ...... شکر پیمانن، بر ثابت فرماید: "ااییمی چنین
وو یأجوجج مقابل ددرر سکندرریی، سدّّ مانند اانشاءءااله وو ناطقی وو ررااسخ وو ثابت معلومم،
...." مقاوومم ااووهامم، مأجوجج

 بدیع)161-  آآلمانن چاپپ – ششم جلد – عبداالبهاءء حضرتت مکاتیب اازز منتخباتی(

رراایج وو مصطلح برددااشت خالفف بر ددیگر، لوحی ددرر حضرتت، آآنن ددیگر، سویی اازز وو 
یونانی، ااسکندرر ااخالقی وویژگیهایی به نگرشش با وو خودد ددیدگاهه اازز اافوااهه، وو االسن ددرر
"اایینمی شناسس،خداا ذذوواالقرنین رراا ااوو ذذوواالقرنین پیمانن، بر ثابت شناسد:  اازز .... 

یزنن ذذیی وو ذذوواالقرنین وو ذذوواالحمارر وو ذذوواالکالعع بوددهه. ززیراا عربب وو بوددهه یمن ملوکک
ااسکندرر که کرددند گمانن کرددند، خطا بعضی ااست. وولی یمن ملوکک االقابب اازز ااینها

ااست االهی مقربب عبادد اازز ذذوواالقرنین ااست. ززیراا فاحش خلطی ااین وو ااست یونانی
یونانی...." بودد شخصی ااسکندرر وو
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