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االوااحح موسومم به هزاارر بیتی اازز آآثارر حضرتت عبداالبهاءء 

یک نکته اازز هزاارراانن .1
مهررراادد االدین فرید

 تارریخی  – منظر1
ااست. معرووفف بیتی هزاارر  نامم به لوحح ددوو عبداالبهاءء حضرتت االوااحح میانن ددرر

ااین که ااست 17خوئی جلیل ددیگر، ددوو وو اابواالفضائل یکی لوحح، ددوو ااین مخاطبانن
اازز وو عهد مداافع آآنن، وو شد میثاقق نقض نمادد لوحح ددوو ااین بخت، حسن پیمانن.  
منتشر نسخۀ ددرر متاسفانه چه گرفت.  ااگر قراارر ددسترسس ددرر وو 18ررسید طبع به ااخیرااًً
میتواانن منابع سایر لطف به ااما نداارردد ووجودد لوحح ددوو ااین نزوولل تارریخ قید شدهه،

لوحح پیداا آآنها ددقیق نسبتاًً تارریخ بر دداالل شوااهدیی به خطابب بیتی هزاارر کردد.  
نیز خوئی جلیل به خطابب لوحح وو شدهه ناززلل قق1314 سالل  شواالل26 ددرر اابواالفضائل

به خطابب لوحح برررسی بر سعی مقاله ااین .  ددرر19ااست یافته  صدوورر1315 سالل به
لوحح ددوو ااین قیاسس با که بودد خوااهد ددیگر لوحح به نیز نگاهی  ااما ااست اابواالفضائل

ااوولل اابواالفضائل به خطابب بیتی هزاارر آآمد.  لذاا خوااهد ددست به چشمگیریی مطالب
ااین میگردددد.  اازز ناززلل جلیل به خطابب ددوومم لوحح ماهه چند اازز بعد وو ااست شدهه ناززلل
سالل بر بنا که شد خوااهد نامیدهه ددوومم وو ااوولل هزاارربیتی نامم تحت لوحح ددوو ااین پس
ااست. نزوولل

ددوورر مبلغانن مهمترین اازز که ددااررند کسی با سخن عبداالبهاءء حضرتت ااوولل هزاارربیتی ددرر
اایراانن. ااوولل طراازز دداانشمنداانن جمله اازز وو تالیف صاحب وو ااست اابهٰى عهد ددرر بهائی
وو ااست برووجرددیی جمالل تاثیر تحت شدتت به که ااست جلیل به خطابب ددوومی ااما

بب.129 قسمت ااوولل موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 8براایی شرحح حالل جلیل خوئی بنگرید به فاضل ماززندرراانی ظهورر االحق جج 17
، لجنه ملی نشر آآثارر اامریی به ززبانن فاررسی وو عربی،4بنگرید به حضرتت عبداالبهاءء:  منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء ، جج 18

259 وو 232مم صص2000النگهاین، آآلمانن
78بب صص128محمد علی فیضی:  حیاتت حضرتت عبداالبهاءء موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی،   19
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برخاست. عبداالبهاءء حضرتت مقامم با معاررضه به ااکبر غصن ااغواایی به ااوو
جمالل جانب اازز عدیدههاایی االوااحح صاحب وو معرووفف قدیم مؤمنانن نزدد اابواالفضائل

صاحب مانکچی لوحح شرحح ددرر ااست لوحی آآنها، جمله اازز که ااست اابهٰى
اابهٰى جمالل حیاتت اایامم ددرر نیز ددوو هر متبوعع وو تابع جمالل، وو جلیل . ااما20معرووفف
مباررکک لوحح که بوددند مشهورریی االوااحح مخاطب نیز آآنانن وو مشهورر وو معرووفف
21ااست. جلیل به خطابب االوااحح جمله اازز ااشرااقاتت

وو1314 سالل سنوااتی1315 سالل   یعنی اابهٰى جمالل صعودد ززماننِِ به  که ااست  
وو ااست سوززاانن االهی ااحبایی جانن بر فرااقق ددااغغ هنوزز  وو ااست نزددیک  بسیارر1309
ااست. عکساالعمل نشدهه ددوورر مؤمنه نفوسس رروواانن وو ذذهن اازز مولمه حاددثۀ آآنن ااثرااتت
آآشکارر گوناگونن طرقق به اایشانن جانشینی مسالۀ وو حضرتت صعودد قبالل ددرر ااحباءء

وو عهد ددرر رراا حضرتت قولل شکی ااددنٰى بدوونن مؤمنانن، بیشترین یعنی میشودد. برخی
گرفتند. میثاقق وو عهد بر ثابتانن نامم وو پذیرفتند عبداالبهاءء حضرتت به ررااجع میثاقق
کتابب مرجعیت تخریب ددرر سعی که ااکبر غصن سوءء االقائاتت تحت نیز ااندکی ااما
ااما خودد بر رراا ناقضانن نامم وو لغزیدند ددااشت، عهد اازز ااقل بلکه قلیلی خریدند.   
اایشانن ااشراافف ززیراا کشیدند کنارریی به رراا خودد جریانن ددوو ااین اازز که بوددند نیز قلیلی

ددرر نقض عاقبت اازز وو خوااندهه خوبب رراا میثاقق وو عهد لغزششهایی وو ااددیانن تارریخ به
ااست. ااخیر گرووهه به متعلق اابواالفضائل  بیترددید بوددند، ااندیشه

سمرقند ددرر که اافنانن محمودد میرززاا جنابب خوااهش بر بنا قدمم جمالل صعودد اازز قبل ااوو
شد.  ااگر مشغولل همی اامر تبلیغ به وو کردد سو بداانن سفریی ددااشت، ااقامت بخارراا وو

باید سفر ااین که ااست یقین ااما نیست ددست ددرر ااطالعی سفر ااین جزئیاتت اازز چه
یا1308 سالل ااووااخر مصاددفف1309 سالل ااوواائل   گرفته صوررتت  مم1891 سالل با  

ذذیی تارریخ به صعودد خبر که بودد سمرقند وو بخارراا ددرر وویی ااقامت خاللل باشد.  ددرر
حضرتت حضورر به وویی تشرفف میرسد.  ااما وویی به مم1892  یا1309  سالل االقعدۀۀ

1894 سالل به وویی خودد صریح گفتۀ طبق بر اایشانن،  ددعوتت به بنا وو عبداالبهاءء
ااست:

بب.127 موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 7ااین لوحح ددرر مجموعهءء ززیر هست، ااشرااقق خاوورریی: مائدههءء آآسمانی جج 20
 154بب صص124ااشرااقق خاوورریی: گنج شایگانن موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی   21
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االهیه عنایت وو کرددمم سفر ااقدسس ااررضض به که  میالددیی1894 سنۀ ددرر
وو ااطواارر عظائم مشاهدۀۀ اازز وو کردد یارریی قدسیه حضرتت تشرفف به مراا
مندهش (حضرتت حضرتش آآثارر ددرر وو شدمم متحیر وو عبداالبهاءء) 

ااکابر ااقدسش محضر ددرر باررها جوااررشش ددرر ااقامت ماهه ددهه مدتت
مختلف شعوبب وو اامم اازز ملکی وو عسکریی ررجالل وو علماءء وو قضاتت

22ددیدمم...  خودد چشم به ززبانن وو ددین حیث اازز

سالل سه یا ددوو مدتت به وویی آآنکه نخست ددرریافت، مرقومه ااین اازز میتواانن نکته چند
 یا1311 سالل (ااووااخر مم1894 سالل به بعد وو ددااشت ددوورر نقض جریانن اازز رراا خودد
ماهه ددهه مدتت وو ررسید حضورر شرفف به وو ررفت ااقدسس ااررضض ) به1312 سالل ااوواائل
ااوو اانزوواایی اازز سخن ااینجا بودد.  ددرر مباررکک محضر ددرر  نیز1312 سالل ااووااخر تا یعنی
دداارردد، مکاتبه وو مرااووددهه اابواابب قطع اازز صحبت وویی خودد ااست.  حتی مدتت ااین ددرر
ااست: ااین پاسخش بپرسند،  ااوو خودد اازز  رراا عزلت وو سکوتت ااین سبب ااگر

اابواابب سدّّ وو مرااسلت ررشتۀ قطع به ...ااشعارریی اایامم آآغازز ددرر چه ااگر 
اایامم آآنن هنوزز چونن که نبودد ااین جز سبب االه علم وو نمودد مکاتبت

ااقتضایی به مبادداا  بودد آآمیخته ظلمت با نورر وو اانگیخته اامتحانن غبارر
تدااررکک بعد من که شودد صاددرر قلم اازز کلمهاایی سهوااََ یا وو غفلةََ بشریت

که نگذشت ددیریی ااالبهٰى محبوبنا عنایت به آآنکه تا یابد صعوبت آآنن
یافت اامتیازز طویت خبث اازز طینت طیب وو آآمد پدید ظلمت اازز نورر

یمین ااصحابب گشت هویداا ززاائل اازز ثابت وو شد جداا مبطل اازز محق
23آآررمیدند. االعالمین رربب سدررۀۀ فرعع همایونن ظلیل ظل ددرر مبین نورر با

مینویسد: ووااضحتر  رراا مطلب وو میکند ااشاررهه نکاتت همین به نیز ددیگر جایی ددرر ااوو
اامر متحدۀۀ ااعضاءء ددرر ااختالفی تفرسس ... چونن صعودد آآغازز ددرر فدوویی
مسدوودد کل با مقدوورر قدرر به رراا مخالطت بلکه  مرااسلت بابب نمودد
ضعف به نظر مبادداا که شد متمسک اانقطاعع وو تفردد ذذیل به وو ددااشت

239بب صص131مهراابخانی:  شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل گلپایگانی موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، ررووحح االه  22
222همانن صص 23
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گردددد ااحبابب کلمۀ ااختالفف موجب وو شودد صاددرر خطائی بشریه قواایی
.24ماند مخلّّد خلودد ددفتر ددرر نتیجهااشش وو

جواانب اازز وو میشودد مطرحح جانشینی مسألۀ همزمانن میررسد، ااوو به صعودد خبر یعنی
به رراا تارریخ میشنودد.  چونن رراا میثاقق نقض جریانن بعد وو مییابد ااطالعع عهد کتابب
ااین ددرر رراا عافیت چاررۀۀ دداارردد خبر ااسالمم ددوورر ددرر نقض جریانن اازز وو میدااند خوبی
ااحبابب کلمۀ ااختالفف «موجب مبادداا تا گیردد کناررهه گرووهه ددوو هر اازز که میبیند

هرگز. بودد، مشغولل سوگواارریی وو تدبر به تنها اانزووااءء ااین ددرر اابواالفضائل گردددد».  آآیا
بر وو بودد مألوفف وو مشغولل اامر تبلیغ به اابهٰى جمالل صعودد اازز پیش وو سمرقند ددرر  ااوو

ااسامی ااست، نگاشته وویی ااحواالل  اازز علی حیدرر میرززاا حاجی که حالی شرحح طبق
خبر ااست، بوددهه جریانن ددرر تبلیغی محفل ددرر که مفاووضاتی نحوۀۀ وو تبلیغشدگانن

جغراافیا کتابب ناددررترین کشف  به1310 سالل ددرر اابواالفضائل میداانیم   ما25دداارریم.
ااست.  ااین شدهه نوشته جغراافیا ددرر فاررسی ززبانن به که کتابی ااوولین یعنی آآمد، نائل
به کتابب شدنن پیداا چگونگی به آآنن، مصحح وو ااست شدهه چاپپ خوشبختانه کتابب
معرووفف مستشرقق تومانسکی با وویی مکاتبۀ که میکند ااشاررهه اابواالفضائل  لطف
اابواالفضائل مطلب گویایی رربیع2 موررخخ نامۀ ددرر ااست.   خطابب1310 االثانی   به  

 نیز1311 سالل به میکند.  تومانسکی ااعالنن رراا مزبورر کتابب کشف خبر تومانسکی
میکند هدیه تومانسکی به رراا کتابب وویی وو میکند مالقاتت اابواالفضائل با بخارراا ددرر
26نروودد» میانن اازز تا کند چاپپ رراا کتابب ااین  دداانش وو علم خاطر به که شرطی «به

اابواالفضائل ووصف ددرر وو ددااشت خبر ماجراا ااین اازز خوبی به نیز قزووینی ااددیب میرززاا
طریقۀ ددرر عدیدهه تالیفاتت صاحب بهائیه فضالیی اازز گلپایگانی نوشت: «اابواالفضل

27شد». مرحومم مصر قاهرهه  ددرر1914 سنۀ ااوواایل ددرر بهائی

خطی کتب کشف فقط برهه ااین ددرر اابواالفضائل ددللمشغولی که کردد تصورر نباید ااما
اانزووااءء ددووررۀۀ ااین ددرر اابواالفضائل که میداانیم نیکی به بودد، مستشرقانن با مرااووددهه وو
.221همانن صص  24
حاجی میرززاا حیدرر علی ااصفهانی: شرحح حیاتت اابواالفضائل نسخهءءخطی، تکثیر توسط محفل ملی اایراانن به جهت حفظ، صص 25

499-521.
شش صص پنج مقدمه1363)  به کوشش ددکتر منوچهر ستوددهه نشر طهورریی 372حدوودد االعالم من االمشرقق االی االمغربب (تالیف  26
 همو ددررباررههءء حدوودد االعالم ددرر113، صص6شش جج1363قزووینی: یاددددااشتهایی قزووینی به کوشش اایرجج اافشارر ، اانشاررااتت علمی محمد   27

 ددرر ضمن مقاله اایی مینگارردد: «میرززاا اابواالفضل  ددررفنونن ااددبب  ووعربیت بسیارر فاضل وو مطلع بودد نسخهءء1325مجلهءء یاددگارر آآبانن سالل 
 ددرر بخارراا  ااوو به ددست آآووررددهه»1310منحصر به فردد کتابب حدوودد االعالم رراا ددرر جغراافیا ددرر سالل 
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اازز هم وو تارریخ لحاظظ اازز هم که بودد خویش کتب بزررگترین اازز یکی تدووین مشغولل
که ااست فصلاالخطابب کتابب آآنن وو ااووست فراائد بر مقدّّمم محتوٰى وو مطلب لحاظظ
خودد28شد. منتشر ااووااخر ااین آآنن، تألیف اازز سالل صد به قریب اازز بعد عاقبت   

 مینویسد:1311 ررمضانن موررخخ نامۀ ددرر کتابب ااین ددررباررۀۀ اابواالفضائل
آآنن تألیف به مشغولل که ااست شدهه عرضض کرااررااََ که ررسالهاایی اازز

وو تباررکک ااننشاءءااله شودد تمامم که ااست باقی جزوو یک تقریباََ میباشم
وو کتب سائر به ددخلی کتابب ووااین شد خوااهد تمامم هفته یک تعالی
باشم نگفته ددررووغغ وو ددااررمم معرووضض میتواانم نداارردد؛ عبد ااین ررسائل

ااسمه عز ااوولٰى نقطۀ مباررکک اامر ااثباتت ددرر کتابی چنین حالل به تا که
ااکابر اازز ااحدیی ااالبهٰى ااسمه جل قدمم جمالل  ااعظم اامر وو ااالعلٰى
صدوورر چنین فوقق اازز هم مباررکک اامر وو نفرموددههااند تألیف ااحبابب
29هستند. آآنن ااتمامم منتظر که ااست نیافته

مطابق نوررووزز لیلۀ ااست، کرددهه ددررجج ررساله اانتهایی ددرر اابواالفضائل که تارریخی
بلدۀۀ  ددرر1894 سنۀ شباطط هشتم با  مصاددفف1311 االمباررکک ررمضانن شهر ددووااززددهم

مکاتبه بابب وو ددوورریی ااحبابب جمع اازز سالل ددوو به نزددیک   ااوو30ااست. سمرقند طیبۀ
تتبع وو تحقیق وو تصنیف وو تألیف مشغولل وویی سالل ددوو ااین طی ددرر وو کرددهه مسدوودد رراا
به خطابب لوحی ااثناءء همین بودد.  ددرر میثاقق نقض وو ثبوتت جریانن ددرر نظر اامعانن وو

گلهمندیی وویی اانزووااءء ااین اازز که میررسد عبداالبهاءء حضرتت جانب اازز اابواالفضائل
ااقدسس ااررضض به رراا ااوو وو آآید ددرر به خمولل ززااوویۀ اازز که میخواانند آآنن به رراا ااوو وو نموددهه
ااین ددعوتت نشانن تارریخی نکاتت ااما ااست تارریخ فاقد چه ااگر لوحح میفرمایند.  
ناززلل1311 سالل ررمضانن  اازز بعد  باید که میددهد آآنن اانتهایی ددرر ززیراا باشد شدهه  

لوحح ااین میفرمایند.  نیکبختانه ااعالنن وویی به رراا وویی ااستداللیۀ ررسالۀ ررسیدنن خبر
عبداالبهاءء حضرتت االوااحح حاوویی وو ااست شدهه منتشر ااوولل مجلد مکاتیب مجموعۀ ددرر

براایی مشخصاتت طبعی بنگرید به اابواالفضائل گلپایگانی: فصل االخطابب با مقدمهءء ررووحح االه مهراابخانی، موسسهءء معاررفف بهائی  28
مم.1995کانادداا ددااندااسس اانتارریو کانادداا 

همانن مقدمه، صص االف  29
قق1328 مطبعه کرددستانن االعلمیة 1تارریخ طبع مکاتیب وو مشخصاتت آآنن ااین ااست، حضرتت عبداالبهاءء : مکاتیب عبداالبهاءء جج  30
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31 ااست.1328 سالل اازز قبل صاددررهه مهمۀ االوااحح برخی وو قدمم جمالل صعودد اازز قبل

وو ااست عرفانی وو کالمی مهم بسیارر نکاتت حاوویی وو ااست معرووفف بسیارر لوحح ااین
ااین اابتداایی  ااخیه»  ددرر وو اامه وو اابااالفضائل یا ااالبهٰى میشودد: «هو شرووعع چنین
ااست: آآمدهه لوحح

به عرفانن معین آآنن قلب رریاضض اازز معانی خوشش بویی که ااست چندیی
خرمن به شعلهااشش شوقیه حرکت حرااررتت وو نرسیدهه مشتاقانن مشامم
ددرر مفصلی مکتوبب آآنکه حالل وو نرسیدهه حقیقی ددووستانن ددلهایی
ظهورر ووصولل ددلیل شد ااررسالل آآفاقق محبوبب فرقت اازز حرقت بداایت
32نگشت. مشهودد قبولل ااشاررۀۀ وو ننمودد

ددرر عبداالبهاءء حضرتت گویا ااطهر هیکل فرمایش ااین طبق بر که ااست ااین نکته
فرقت اازز حرقت «بداایت حضرتت خودد تعبیر به یا قدمم جمالل صعودد بدوو همانن

نامهاایی محبوبب ااما ااررسالل وویی به خطابب مفصل آآفاقق»  به اابواالفضائل ددااشتند. 
ااین به فوقق لوحح ددرر عبداالبهاءء حضرتت وو نداادد مباررکک لوحح به پاسخی چند ددالیلی
فاضل ااشاررهه مطلب میدااند: «ااما1313 رراا لوحح ااین تارریخ ماززندرراانی فرموددند.    
بسیارر اابواالفضل میرززاا آآقا به خطابب عبداالبهاءء ااعظم غصن حضرتت  االوااحح وو آآثارر
به1313 سالل ددرر عکاءء به ااشش ااستداللیه  ووصولل اازز پس که لوحح ددوومین وو ااست  

عظیمۀ سعاددااتت وو ترقیاتت همۀ موجب مذکورر لوحح وو طلبیدند رراا ااوو فرستاددهه سمرقند
33ااخیه...»  وو اامه وو االفضائل اابا یا بودد: هوااالبهٰى بیاناتت ااین به مصدرر گشت وویی

1312 به باید رراا تارریخ ااین اابواالفضائل خودد نوشتههایی وو گفتهها بر لحاظظ با که
ااین اازز قبل عبداالبهاءء حضرتت که میگوید فاشش نیز فاضل ااینجا کردد.  ددرر ااصالحح
اازز پی ددرر جواابی که فرستاددند وویی براایی ددیگر لوحی لوحح، نظر ندااشت.  

ددرر باررها وو میگوید وویی خودد که هماننقسم نامه پاسخ ااررسالل عدمم اابواالفضائل
... چونن صعودد آآغازز ددرر بودد: «فدوویی ااین شد نقل ااین اازز پیش وو نوشت نامههایش

قدرر به رراا مخالطت بلکه مرااسلت بابب نمودد اامر متحدۀۀ  ااعضاءء ددرر ااختالفی تفرسس

قق1328 مطبعه کرددستانن االعلمیة 1تارریخ طبع مکاتیب وو مشخصاتت آآنن ااین ااست، حضرتت عبداالبهاءء : مکاتیب عبداالبهاءء جج  31
مم.1910

 به بعد276، صص1مکاتیب جج 32
1133، صص2 بخش8فاضل ماززندرراانی : ظهورر االحق جج  33
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به نظر مبادداا که شد متمسک اانقطاعع وو تفردد ذذیل به وو ددااشت مسدوودد کل با مقدوورر
وو گردددد ااحبابب کلمۀ ااختالفف موجب وو شودد صاددرر خطائی بشریه قواایی ضعف

اابواالفضائل که ااست آآنن قولل ااین ااوولل ماند»  عباررتت مخلّّد خلودد ددفتر ددرر نتیجهااشش
قراارر ااختالفف محل نمیخوااسته چونن وو ااست شدهه مطلع نقض ااختالفف جریانن اازز

ااما کناررهه همه اازز گیردد، تا ندااشت مرجعیتی اابواالفضائل االوااقع فی میگزیند.  
ددوو اازز یکی جانب  مبادداا که ددااشت ااین اازز خوفف آآنکه مگر گردددد ااختالفف موجب
ااسالمم صدرر تارریخ به نظر با چنانکه اافتد، ااشتباهه به وو گیردد رراا ااختالفف طرفف
موثق ااصحابب وو مطمئنّّه نفوسس تا شد سبب میثاقق وو عهد مسألۀ چگونه که میددید

مینویسد: «اامرووزز نامهاایی خاللل ددرر وویی گشتند. خودد میثاقق نقض قربانی محترمم وو
ااندکک که کسالت. فدوویی وو ااختالفف ااست مهلک بالیی ددوو االهی اامر به ااشیاءء ااضر

عزیز ملتی هیچ که میددااند دداارردد، سالفه اامم وو ماضیه ملل حاالتت اازز ااستحضارریی
اازز ما »  شورربختانه34مذکوررهه اامورر به قیامم اازز ملت آآنن اافراادد ااتحادد سبب به ااال نشد
ززندگانی مؤلف وو بیااطالعیم وویی به خطابب عبداالبهاءء حضرتت نخست نامۀ

خودد خاطرااتت ددرر   معهذاا35ااست. ندااددهه ددست به خبریی لوحح ااین اازز نیز اابواالفضائل
ااین نیست بیمناسبت باشد، لوحح ااین به ااشاررهه شاید که هست نکتهاایی اابواالفضائل

شودد: نقل ماززندرراانی فاضل جنابب موثق گزااررشش به بنا مطلب
ددرر که کردد حکایت چنین ااحبابب براایی مکرااررااََ (اابواالفضائل) خودد ااوو
ززیاررتت عبداالبهاءء حضرتت قلم ااثر اازز لوحی سمرقند ددرر ااقامت اایامم
چنین من وو شد سالفه تارریخیۀ قضیۀ یک ذذکر آآنن ددرر که کرددمم

ااعتقادد چونن وو ااست تواارریخ متونن مخالف لوحح مضمونن که میددیدمم
لحکمة وو عمدااََ که مینموددمم آآنن بر حمل نمیتواانستم ااشتباهه ووقوعع به
رراا اامر ااین وو ددااددند تغییر رراا تارریخ وو نامم وو نگاشتند چنین مصلحة وو
به عکا ددرر آآنکه تا ددااشتم نگه پنهانن وو مکتومم خودد ضمیر ددرر

اامر آآووررددهه بیروونن جیب اازز کلید اایامم اازز یومی جستم تشرفف محضرشانن
من به رراا کتابی کرددمم بازز که همین وو کن بازز رراا گنجینه ددرر نموددند
کتابب من وو بخواانن  دداارر بر ااست خوبی تارریخ که فرموددند ددااددهه نشانن

.220شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل (مهراابخانی) صص 34
365-363شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل صص 35
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ررسیدمم مذکوررهه قضیۀ به تا کرددمم مطالعه شبها برددهه منزلل به خودد با رراا
که دداانستم وو بودد مشرووحح آآنن ددرر بتمامها بوددند ددااشته مرقومم چنانکه وو
وو نموددمم ووضوحح بداانن ااشتباهی تارریخ علم ددرر تبحر وو تفحص همۀ با

ددلجوئی خوااسته معذررتت نگرددمم شرمسارر من که آآنن مالحظۀ به اایشانن
  36فرموددند.

اابواالفضائل ززبانن اازز خودد که تفصیلی با علی حیدرر میرززاا حاجی رراا ووااقعه ااین 
مندررجج تارریخی نکتۀ به مربوطط بیشتریی جزئیاتت حاوویی که میکند نقل ااست شنیدهه

ااست: لوحح ددرر
ددررمی وو االهأأررااددهه من حضرتت قلم ااثر اازز لوحی سمرقند فرموددند: 

بودد ااوولیه قبلیه قروونن سالطین اازز یکی ااسم ذذکر که نموددمم ززیاررتت
اازز چونن نگاررندهه فانی وولکن فرموددند رراا قرنن تعیین وو سلطانن (ااسم
وو ااسم لذاا نداارردد خبر ووجه هیچ به ااخرٰى حکم وو علومم مثل تارریخ
نتوبب وو نستغفرااله ددیدمم، نماید) وو ضبط وو حفظ نتواانست  رراا قرنن
نیست.  نهایت چنین وو ااندکرددهه ااشتباهه بِِباللٍٍ، یخْْطر أأننْْ من االه االی

ساحت آآنن ددرر کنم؟ چه که نموددمم تفکّّر وو شد حاصل بهت وو حیرتت
که بوددمم منصعق بل مبهوتت وو متحیر وو متفکر وو نداارردد، ررااهه ااشتباهه
ددرر که نموددمم ززیاررتت ااعظم ااسم وو قدمم جمالل اازز منیعی مقدسس لوحح
بیاناتت اازز جواابب وو ااندددااددهه بیانن ااهل به رراا ااعترااضی نسبت یکی

که نموددمم ززیاررتت مباررکی آآخر لوحح وو ااند،فرموددهه ااعلٰى حضرتت
رربانیه بالغه حکََم به ما وو بودد فرقانن ااهل ااعترااضض آآنن فرمایندمی

صاحب بیانن اازز رراا جواابب وو بیانی، به رراا فرقانی نموددیم ااسنادد تحویل
وو بیانن ررووااتت علم که ررجالل، علم ددرر ااسنادد تحویل ااین فرموددیم. 

حسنۀ مسلّّمۀ مطالب اازز هریک، به ووثوقق مقداارر وو ااست ااحاددیث
نماید رراا صحیحی حدیث ررااوویی ااسم ذذکر خوااهدمی که ااست مقبوله

که ررااوویی ااسم اازز کندمی نقل شودد ررااسخ وو ثابت عقولل وو قلوبب ددرر که

. گفتنی ااست که ااین ووااقعه بسیارر1122بب، صص132 قسمت ددوومم موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 8فاضل ماززندرراانی : ظهورر االحق جج  36
مشهورر ااست وو ااغلب ااحباءء آآنن رراا میداانند براایی تفصیل وو با قدرریی تغییر بنگرید به شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل (مهراابخانی)
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صدقق بر کلی ااعتمادد وو ااست موثوقق که ررااوویی ااسم به نیست  موثوقق
می ااوو رروواایت صحت وو چوننددااررند.  مباررکک لوحح ددوو ااین فرمودد: 

شاکر وو حامد وو مسروورر وو آآسوددهه وو ررااحت نموددمم ززیاررتت رراا ااقدسس
سلطانی ااسم وو ااندفرموددهه سند تحویل حکمتی به نموددمم یقین وو شدمم
تعبیر ااست، ااسم آآنن به مسمٰى که آآخر، قرنن سلطانن ااسم به رراا قرنی

«گرفرموددهه صد رراا کشتی بحر ددرر خضر ااند.  ددرر ددررستی شکست/ 
بیروونی ددرر قبل ررووزز سه تا سالل، ددوو گذشت ووهست»   خضر شکست
شدمم. اازز مشرفف ززیاررتشانن به االفدااءء مقدّّسه لتراابب ااررووااحنا آآقا سرکارر
ددرر فرموددند عنایت وو آآووررددند بیروونن مفتاحی مباررکک جیب ااین که: 
وو بازز رراا گنجه بردداارر ددااددند نشانن رراا کتابی وو کرددمم بازز کن.  وو که: 

تارریخ ووندیدهه که ااست خوبی بخواانن.  وو خوااندمم وو برددااشتم اایی. 
ددیدمم آآنن ااسم تارریخ به ررسیدمم ددیشب رراا خودد که من، سلطانن. 
خوبب هو کما رراا ماضیه ااعصارر تارریخ وو دداانممی تارریخ خدااووند

سالل هزاارر ااست، چشمم مقابل وو ااست ثبت قلبم لوحح ددرر وو دداانممی
آآقا سرکارر وو اامم،کرددهه گم دداانستمنمی وو بوددمم کرددهه گم رراا  تارریخ

تحویل وو ااندنوشته ررااست وو [که] ددررست ددااددند نشانم فدااهه ااررووااحنا
تأوویالتت وو ااشتباهه وو غلط وو شدمم مشرفف رراا صبح ااند. وونفرموددهه ااسنادد

گم تارریخ سالل هزاارر که ااین شکر وو کرددمم عرضض رراا خودد تسلیاتت وو
عنایت وو خشوعع وو خضوعع قدرر آآنن نموددمم. وو ددااددند نشانم رراا ااممکرددهه

من حضرتت مباررکک حالل وو عاجزمم، تحریرشش وو تقریر اازز که فرموددند
ااند:  «کرممشدهه خجل بسیارر من ااشتباهه ااظهارر اازز ددیدمم رراا االلّّهیأأررااددهه
وو ااوو وو ااست کرددهه بندهه خدااووندگارر/گنه لطف وو بین شرمسارر».  

گاهه من ضمیر وو قلب اازز که ااییمعجزهه ااظهارر مقصوددمم فرموددند ااندآآ
فانی آآنن عرضض نیست.  ااظهارر اازز که مباررکک، خجلت حالل نمودد: 

ووآآخرین ااوولین معجزااتت اازز ااعظم ااست، شدهه حاصل شما ااشتباهه
. 37ااست

555-552حاجی میرززاا حیدرر علی: شرحح حیاتت اابواالفضائل، صص  37
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که نیست معلومم ااست، وویی به مربوطط قرنن وو سلطانن نامم مزبورر تارریخی نکتۀ 
شخصی مقالۀ یا مدنیه ررسالۀ االبته ااست، عبداالبهاءء حضرتت االوااحح اازز کداامیک

سیاسیه ررسالۀ میتوااند حتی ااست شدهه نوشته قدمم جمالل صعودد اازز پیش سیاحح
1311  یا1310 سالل به عبداالبهاءء حضرتت اازز موثق ااسنادد به بنا ااثر ااین ززیراا باشد
حزنن شاید نیست.  لذاا میسورر وو مقدوورر لوحح ااین تعیین فعال ااما ،38ااست شدهه ناززلل
اابواالفضائل ززعم به که لوحی ووصولل آآنن، پی ددرر وو اابهٰى جمالل صعودد اازز ناشی
تا شد سبب که بودد آآووررددهه میداانن به رراا سختی آآززمونن ااست، ددااشته تارریخی ااشتباهه

آآنن میساززدد، قویی رراا ظن ااین گزیند.  آآنچه ددوورریی اامر جریانن اازز مدتی اابواالفضائل
تدووین صعودد اازز بعد سالل ددوو مدتت به که االخطابب فصل کتابب ددرر وویی که ااست
وو میپرددااززدد قدمم جمالل حیاتت تارریخی ووقایع به ررساله ااووااخر ددرر چه ااگر بودد، کرددهه
بعد جریاناتت  به اابدااًً ااما میگوید،  سخن1309 سالل ددرر قدمم جمالل صعودد اازز حتی
با مالقاتت اازز بعد آآنکه نداارردد.  حالل ااشاررههاایی ااددنٰى عبداالبهاءء، حضرتت وو صعودد اازز

میثاقق وو عهد تثبیت به همو که نیست وویی اازز ااثریی ددرر عکا، ددرر عبداالبهاءء حضرتت
شدهه منتشر مصر  ددرر1315 سالل به که فراائد کتابب ددرر باشد.  مثال نگشته مشغولل
ااشاررهه حضرتش تعزیز وو تکریم وو عبداالبهاءء حضرتت به عدیدهه موااضیع ددرر ااست،
خاصص وو عامم شهرۀۀ قرآآنن وو اانجیل وو توررااتت نصوصص ددرر اابواالفضائل . توغل39دداارردد
آآیاتت البالیی اازز رراا عبداالبهاءء حضرتت میثاقق وو عهد میتواانست خوبی به وویی وو بودد
نمیررسید، ااوو ددست به نیز عهدیی کتابب ااگر حتی یعنی کند، ااثباتت سماوویی کتب
عبداالبهاءء حضرتت شامخ مقامم به که بودد چنانن االهی کتب اازز وویی بینش وو فهم

کافی پی میتواانست سالل (نوشتۀ االخطابب فصل کتابب همین به ااست بردد. 
ررجوعع1893 رراا11 بابب یوحنا مکاشفۀ وویی ررساله بدوو ددرر که شودد مم)  چنانن  
که  ااست1909 - 1908 سالل به یعنی بعد مدتها فقط که 40میکند تفسیر ماهراانه
وویی میفرمایند.  توغل تفسیر رراا آآنن نحو همانن به مفاووضاتت ددرر عبداالبهاءء حضرتت

بودد: نیز اامرااله وولی حضرتت تأیید محل بیشک االهی کتب ددرر

مم.2005براایی تفصیل بنگرید به  کتابب سیاست نوشتهءء ررااقم سطورر نسخهءء خطی  38
،270، 65، 35مم  صص2001براایی نمونه بنگرید به اابواالفضائل : کتابب االفراائد موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی آآلمانن  هوفهایم آآلمانن  39

313-317
11-9فصل االخطابب صص  40
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به تشرفف موقع ددرر که میکرددند حکایت خاددمم خانن ذذکرااله جنابب
شرحح ضمن ددرر فدااهه ااررووااحناهه اامرااله وولی حضرتت مباررکک  حضورر
ووسیلۀ به اامر ااستقراارر  وو ااعالنن کیفیت وو اامرااله عظمت اازز که مفصلی
ااظهارر مطالبی ااوولل قروونن ووقایع اازز وو میفرموددند بیانن ااعدااءء

قرنن ووقایع ددررباررۀۀ بودد ززندهه اابواالفضائل ااگر فرموددند میفرموددند،
41میکردد. ااستنباطط ززیاددیی مطالب  مقدسه کتب اازز االهی عظیم ظهورر

حضرتت اابواالفضائل، اازز االذکر فوقق گفتۀ ررغم به مطلب؛ ااصل به گرددیم بازز
ااعالنن قدمم جمالل صعودد اازز االم شدّّتت همانا رراا  وویی اانزوواایی ااین سبب عبداالبهاءء
که ااست ساززند: «معلومم عیانن رراا آآنن ااصلی علت تا نبوددند مایل گویی وو میفرمایند

ااین وو ااست آآفاقق محبوبب فرااقق اازز ااحترااقق شدتت اازز پژمرددگی وو اافسرددگی ااین
.      42کبریی» مصیبت ددرر  تاثرااتت کثرتت اازز خموددتت

که میفرمایند گوشزدد مطلب ااین به رراا اابواالفضائل عبداالبهاءء حضرتت لوحح ااین ددرر
ندمم  وو حسرتت سبب رروو ااین اازز وو برخاست میانن اازز اابهی جمالل  عنصریی هیکل ااگر

حجابی اایقانن ددرر اابهٰى جمالل بیانن طبق بر عنصریی هیکل ددیگر سویی اازز ااما ااست
بیشتر االهی شمس ااشرااقق وو برخاسته میانن اازز ااینک که ااست حقیقت آآفتابب بر

«ااگر خوااهد آآفتابب مشاهدۀۀ اازز جسمانی سبحاتت سبب به بشر حالل به تا شد: 
وو عهد هر ددرر که حجابب آآنن حالل بودد محتجب وو ممنوعع وو محروومم نورراانی حقیقت
اایقانن ررسالۀ ددرر که ااست ااین گرددید...مقصودد االغطاءء کشف بودد اانکارر ووسیلۀ عصر
وو آآفتابب منزلۀ به رراا نورراانیه حقیقت وو 43شمرددههااند سحابب منزلۀ به رراا بشریی هیکل
عباررتت  عظیم مجد وو بقوااتت االسماءء سحابب علٰى آآتیا ااالنسانن اابن تشهدوونن حینئذ
ااین اازز بعد عبداالبهاءء .  حضرتت44فرموددههااند» تأوویل وو تفسیر ااینگونه به رراا اانجیل
ااین وو میفرمایند ددعوتت اامر ااعالءء بر قیامم وو نشورر وو نشر به رراا اابواالفضائل گفته

میفرمایند: اابالغغ وویی به رراا مهمین خطاباتت

 پاووررقی.226شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل (مهراابخانی) صص  41
.277، صص1مکاتیب جج 42
ااشاررهه حضرتت عبداالبهاءء به اایقانن ااست بنگرید به حضرتت بهاءءااله: اایقانن ، لجنهءء ملی نشر آآثارر بهائی به ززبانن فاررسی وو عربی  آآلمانن 43

51-49 وو نیز 17 وو نیز44مم صص1998
279-276، صص1مکاتیب جج 44
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وو محبتک اانواارر ااشرااقق ااین وو سدررتک نارر ااشتعالل ااین اابااالفضل یا
نغماتک ااین وو اایقانک رریاضض نسائم ووااین  عرفانک بحر ااموااجج ااین

جذبة ااین ااالمکانن ااهل لمشامم االمعطرةة نفحاتک ااین وو لآلذذاانن االساررةة
ااشتعالل ااین وو ررووحک بشاررةة ااین وو صدررکک سعة ااین وو قلبک

ااالیامم هذهه فی کانن لو وو االسکونن ددعع قبستک شعلة ااین وو  جذووتک
االخمولل ززااوویة من فاخرجج محموددةة ممدووحة االهمومم شدةة من االخموددةة

حدیقة ااددخل وو ااالبهٰى االفضاءء هذاا فی طر وو االقبولل ااووجج ااقصد وو
به یتزلزلل قیاماًً کلمته ااعالءء وو قدسه رروواائح نشر علٰى بقیامک اامرااله
تعلو وو ااالرربابب رربب عن ااالحتجابب فراائص به یرتعد وو االشّّرکک ااررکانن
یرتفع وو االتبیانن رراایاتت تخفق وو  ااالیقانن ااعالمم تنتشر وو االعرفانن معالم
45ااالمکانن. بحر علٰى االنجاةة سفینة فی االحیاةة شرااعع

باشد شدهه نوشته1311 ررمضانن  اازز بعد باید لوحح ااین میدهد نشانن که ددیگریی قرینۀ
ااستداللیه ررسالۀ اازز سخن لوحح خاتمۀ ددرر که ااست آآنن ،1312سالل ااوواائل ااحتماال وو

آآنن ااثرخامۀ که ااستداللیه ااست: «ررسالۀ االخطابب فصل همانن بیگمانن که میرروودد
لسانن ااحدیت حضرتت االطافف بشکراانیت شد تالووتت وو قراائت بودد پاکک جانن

جمیع هداایت به که فرموددهه مبعوثث نفوسی اابهایش ملکوتت تأییدااتت به که گشوددیم
مماثل عالم ملل جمیع ددرر رراا برهانشانن قوتت وو بیانن وو نطق وو نمایند قیامم عالم فرقق
ززیاررتت قصد  به1312 سالل ااوواائل ددرر باید اابواالفضائل    لذاا46نباشد». مقاوومی وو

ززمانن اازز برهه ااین ددرر وویی ااقامت مدتت وو باشد ررفته عکا وو حیفا به مباررکک محضر
شأنن عظمت شاهد مدتت ااین ااست. ددرر کشیدهه طولل به ماهه ددهه وویی خودد گفتۀ به بنا
معلومم فاضل مفید ااطالعاتت لطف به االبته وو ااست بوددهه حضرتت مرتبت وو مقامم وو

ااستفاضه وو ززیاررتت شرفف به چندیی وو ررفت عکا به  میرززاا1312 سالل «ددرر که ااست
ااحبایی نوباووگانن تعلیم وو تدرریس به حسبااالمر وو مشرفف کبرٰى عبوددیت محضر

 مضمونن ااین ااست که اایی اابواالفضل ااشتعالل آآتش سدررههءء تو کجاست وو نورر محبتت چه شد؟279- 280، صص1مکاتیب جج 45
ااموااجج بحر عرفانت کجاست وو نسیم رریاضض  اایقانت کجا ررفت؟  نغمه هایی شیرینت براایی گوشهایی شنواا کجاست وو نفحاتت خوشبویت
براایی مشامم جهانیانن چه شد؟ شوقق قلبیت کجاست وو سعهءء صدررتت چه شد؟  بشاررتت ررووحت رراا چه پیش آآمد وو  ااشتعالل محبتت به کجا
ررفت؟ سکونن رراا ووااگذاارر ااگر چه ددرر ااین اایامم اازز فرطط فرااقق خموددتت خوبب ااست وومحمودد، ااما اازز ززااوویهءء اانزوواا بروونن آآ  وو قصد ااووجج قبولل

نما ووددرر ااین فضایی اابهی طیراانن کن.  
.281، صص1مکاتیب عبداالبهاءء جج  46
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47نمودد.» حاصل حضرتت آآنن به نسبت کامله عقیدتت وو وومعرفت پرددااخت االهی

آآنن فضالیی با مالقاتت اانورر محضر ددرر ااقامت اایامم ددرر وویی فعالیتهایی ددیگر اازز یکی
االبهیه ددرررر ضمیمۀ به که 48ااسکندرراانیه ررسالۀ ددرر وویی خودد بودد، اایشانن تبلیغ وو سامانن
میددهد: گزااررشش چنین ااست، آآمدهه

یکن اانن وو االفکاهة وو االحکایة سبیل علٰى لک نذکرهه اانن نحب مما
ااحد بین وو بینی جرٰى ما هو االمقالل علیه بنیت االذیی لالختصارر منافیاًً

ااالنجیل ااسفارر من االجلیل االسفر هذاا تفسیر فی االمناظرةة من االقسوسس
االهجریة االسنین  من1312 سنة فی االرحلة ررحل حللت لما اانه هو وو

قبلة وو ااالبراارر مولی جواارر فی االتسیارر عصا االقیت وو االشامیة االبالدد فی
وو االلیل دداامم ما ووالئه بعرووةة االمتمسکین من تعالٰى االه جعلنا ااالحراارر
ااالنجیلیة االطائفة قسوسس اافاضل ااحد نمروودد اابا یوماًً قابلت االنهارر
االٰى االکالمم بنا تغلغل وو ررووفائیل االدکتورر االجلیل حبیبنا بیت فی

ااقامة منّّی فطلب االسالمم علیه االرسولل سیدنا ظهورر حقیة ااثباتت
49االبرهانن...

مصر سویی به حضرتت ددستورر به عبداالبهاءء، حضرتت با مالقاتت  اازز بعد اابواالفضائل
سالل به رراا ااسکندرریه ررسالۀ نیز همانجا ددرر که ررفت ااسکندرریه به شد. نخست عاززمم

بعد1313 نوشت.    برجستهاایی شاگردداانن وو کردد بازز تبلیغ ددررسس وو ررفت قاهرهه به  
1313 سالل ددرر وویی ززدد حدسس   میتواانن50آآووررددند. اایمانن اامر به وویی توسط که ددااشت

ددرر1314 وو به شاهه ناصراالدین تروورر  خبر که بودد مصر ددرر وو ددااشت ااقامت مصر  

بب، صص121، 2، نشر2 وو نیز بنگرید به عزیزااله سلیمانی ااررددکانی: مصابیح هداایت جج1122 قسمت ددوومم، صص8ظهورر االحق جج 47
329

اازز اابواالفضائل ددوو ررساله تحت نامم ااسکندرریه یا ااسکندرراانیه موجودد ااست وو هر ددوو به طبع ررسیدهه ااست، یکی همین ااست که  به 48
ضمیمهءء  ددرررر االبهیه  چاپپ شدهه ااست وو ددوو ددیگر رراا جنابب مهراابخانی ددرر خاللل ررسائل وو ررقائم وویی جمع کرددهه ااست، مهراابخانی:

. ااوولی به عربی وو ددوومی به فاررسی  ااست.  ااین ررسالهءء ااسکندرریه به48بب، صص134ررسائل وو ررقائم، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، 
1892 تشرین ااالوولل سالل31 مطابق با 1313 شهر رربیع االثانی 21فاررسی به قلم خودد اابواالفضائل ددووبارر چنین تارریخی دداارردد، ااوولل: «

)  تارریخ88 »(همانن، صص1313 جماددیی ااالخر 11میالددیی مطابق با 1892 کانونن ااالوولل سالل 19) وو ددوومم: « 86میالددیی» (همانن صص
ااوولل مربوطط به ااختتامم ررساله وو تارریخ ددوومم مربوطط به ذذیلی ااست که بر ررساله نوشته شدهه ااست. جالب ااین ااست که ددرر هر ددوو مورردد ذذکر

. سبب چنین ااشتباهی معلومم نیست.1892 ااست وو نه سالل 1896 مصاددفف با سالل 1313سنهءء میالددیی ااشتباهه ااست ززیراا سالل 
  مضمونن ااین240قق صص1318مم 1900اابواالفضائل: ددرررر االبهیه فی جواابب ااالسئلة االهندیة مطبعة االموسوعاتت ببابب االشعریة مصر  49

 نقل کرددهه ااست یعنی (میخوااهم ددرر ااین مقامم سرگذشتی330، صص2جمله همانی ااست که جنابب سلیمانی ددرر مصابیح هداایت جج
فکاهی که ددرر بین من وویکی اازز کشیش هایی پرووتستانن ددرر تفسیر ااین سفرجلیل به ووقوعع پیوسته ...)

)249شرحح ااحواالل جنابب میرززاا اابواالفضائل (مهراابخانی، صص 50
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به1313 سالل ددرر وویی   ااست1314 سالل همین ررسید.   میددهد ررخخ ووااقعه ددوو که  
ددرر بیتی هزاارر لوحح نزوولل ددوومم، وو ،اایقانن اازز ددفاعع ددرر ااست فراائد کتابب تألیف نخست
بیتی هزاارر لوحح نزوولل  ززمانن ددرر اابواالفضائل شوااغل ااین بر .  بنا1314 سالل شواالل
بودد عبداالبهاءء حضرتت نزدد بیتی هزاارر نزوولل اازز پیش نیم وو سالل یک ااست. ااوو معلومم

ددستش به االهی میثاقق وو عهد  مقامم بیانن  ددرر وویی به خطابب لوحح ااین ااینک وو
میرسد.
اامر ااووضاعع اازز مختصریی برررسی به باید شد معلومم اابواالفضائل ااحواالل که حالل
اازز سنوااتت آآنن ددرر بهائی معرضض ددرر االهی اامر اابهٰى جمالل صعودد ززمانن پرددااخت.  

وو علماءء جانب اازز حمالتت ااین بیشترین وو  ددااشت، قراارر  حمالتت شدیدترین
یکدیگر براایی وو گشتند خرسند مباررکک صعودد اازز که بودد اایراانن ددرر شیعی ررووحانیونن

بعد رروواا شدید ززبانی ززحم بهاءء ااهل بر وو میفرستاددند تهنیت ووااقعۀ اازز میدااشتند.  
شهاددتت1310 سالل ددرر ززررندیی، نبیل سوززناکک ررخخ سرووستانی مرتضٰى آآقا جنابب  
ددرر به منجر که شد شرووعع ااحباءء ضد بر ضوضایی ررفسنجانن ددرر سنه همین دداادد.  

ددرر یزددیی محمدآآباددیی محمدررضا آآقا گشت.  شهاددتت ااحباءء اازز اایی عدهه بیخانمانی
تحریک به کرمانی آآقاخانن وو ررووحی ااحمد شیخ نیز ااسالمبولل ددرر وو دداادد ررخخ سنه ااین
اامر با مخالفت به بهشت هشت کتابب نگاررشش با وو ااسدآآباددیی جماللاالدین سید

،1313 سالل به شاهه ناصراالدین قتل ووااقعۀ ددرر  ددوو ااین که ااست گفتنی ؛51کوشیدند
ددرر کشته وو ددستگیر اایراانن ددرر ددرر1311 سالل شدند.  سید آآقا آآباددهه قرااءء اازز یکی  

ددرر ددیگریی فتنۀ وو خرااسانن بشروویه ددرر شدیدیی فتنۀ وو شد شهید سوررمقی یعقوبب
 حاجی1312 سالل آآمد.  به پدید کاشانن ددرر نیز بلواایی وو آآشوبب وو همداانن بهارر قریۀ

وو دداادد ررخخ طبس وو همداانن ددرر ددیگریی ووفتنۀ ررسید شهاددتت به یزددیی محمدحسین
االم وو حزنن بر جهت ااین اازز وو میگشت ااخبارر عبداالبهاءء حضرتت به ووقایع ااین همۀ

خبر که بودد نیافته االتیامم ااحزاانن ااین ررنج میاافزوودد.  هنوزز صعودد ووااقعۀ ددرر حضرتت
اامر ضد بر بلواا طعمۀ نیز تربت ررشتخواارر وو گشودد ررخخ نامق وو تربت حصارر ددرر فتنه

االوااحح ززیاددیی ددرر ووصف ااین ددوو تن وو ااعمالل غیرمرضیهءء اایشانن صاددرر شدهه ااست براایی نمونه بنگرید به ووحید رراافتی: پیک ررااستانن، 51
 «خوااهند گفت که شیخ  ااحمد اازز آآنن طائفه  ااست ددیگر نمیداانند که ااین شخص233مم، صص2005نشر عصرجدید ددااررمشتاتت آآلمانن، 

مرددوودد  دداامادد میرززاا  یحیی مطروودد ااین طائفه  ااست وو کمالل عدااووتت   رراا به ااین عبادد اازز جمیع جهاتت دداارردد وو چند سالل  ااست که ااوولل
 با آآقاخانن ووبعد با جمالل االدین  ددرر جمیع محافل  وومجالس ددرر صددد  تحریک اانوااعع  فسادد ددررحق ااین عبادد بوددهه بارریی بالذّّااتت

خصومت   یحیی یعنی  صبح ظلمانی با ااین طائفه بهائیانن  مثل شمس ددرر ووسط سماءء ووااضح وومشهودد وو مشهورر».
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خودد کامم به رراا ااحباءء اازز جمعی وو کردد سراایت نیشابورر به آآتش گشت. همین مباررکک
ناصراالدین تروورر اازز  بعد1313 سالل همین ددرر حزنناانگیز ووااقعۀ کشید.  مشهوررترین

وویی نوجواانن فرززند ررووححااله وو شهید ووررقاءء شهاددتت به مربوطط که گشت حاددثث شاهه
پا بر فتنه ددیگر بارر کاشانن بودد.  ددرر نیز خرااسانن تربت ددرر خمسه شهدااءء ااست.  ااما

آآقا وو بناددکی  غالمحسین نیز یزدد ررسید.  ددرر شهاددتت به نیز سیسانی ماشاءءااله وو شد
.52شد شهید ترکک محمد حاجی نیز مشهد ددرر وو ررسیدند قتل به یزددیی محمدحسین

ااست. بروونن مقاله ااین ووظایف حدوودد اازز  که میسزدد رراا کتابی ووقایع ااین جزئیاتت ذذکر
علماءء قمیص ددرر ااعدااءء هجومم ووااسطۀ به سویی اازز عبداالبهاءء حضرتت ااندووهه وو حزنن
ددرر نیز شدیدیی جریاناتت ددیگر سویی اازز ااما میگدااخت رراا مباررکک قلب  اایراانن ددرر

نمیماند. ددوورر مباررکک هیکل ااندیشۀ اازز که بودد حاکم عثمانی وو اایراانن کشورر فضایی
سوءء  وو 53شد نوشته  ااصدقق اابن جنابب به خطابب سیاسیه ررسالۀ 1310 سالل به

آآنانن نشانن رراا سیاست ددرر علماءء تاثیر ددرر میکرددند، ززیاررتت رراا ااثر ااین که میداادد.  
تروورر آآنن ززهه ددرردد عاقبت  که ااست خطیریی حوااددثث آآبستن اایراانن که مییافتند
وو عقیم االبته که گشت مشرووطه نهضت متولدشش تاززهه جنین وو شد شاهه ناصراالدین

االوااحح54آآمد. ددنیا به ناررسس تلخکامی گویایی خصوصص ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت   
ددهانن به اایراانی علمایی ددستانن به االبته که ااست سیاسی آآززااددیی به نیل ددرر اایراانیانن
ااصدقق اابن باالخص اامر اایاددیانن با عبداالبهاءء حضرتت شد.  مکاتباتت رریخته ملت

حفظ براایی که میدهد نشانن خوبی به ووقایع ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت ددللنگراانی
حضرتش اایراانن ووقایع ناظر سرعتی وو ددقت چه با ااحباءء ااین اازز پیش که بوددند.   
نظریی اایراانن به نسبت نمیتواانست بودد، نگاشته رراا مدنیه ررسالۀ اایراانن عمراانن براایی
باشد. ددااشته گذرراا
به که اایراانن ااووضاعع ااگر وو ددااشت اامر تعالی اازز نشانن ااحباءء بر تضییقاتت ااگر ااما

آآنچه با تواانستنمی هرگز بودد، اانگیزحزنن بسیارر ددااشت، ووخامت به رروو سرعت
110 تا 22، اازز8ظهورراا لحق جج 52
براایی ااین معنا بنگرید به لوحح ززیر خطابب به جنابب اابن ااصدقق: «مرااجعت به آآنن ررساله نمائید که پانزددهه سالل پیش به ووااسطهءء شما  53

ددرر سیاست مرقومم گشت وو ددرر بمبیءء  طبع وو نشر شد ووقتی که ووززیر تکفیر شد  جمیع ااین ووقایع ددرر آآنن مذکورر وو مفهومم ال تغنی ااآلیاتت وو
 وو نیز «چند سالل پیش بعد اازز صعودد به ووااسطهءء265مم صص2005االنذرر.» ووحید رراافتی: پیک ررااستانن، نشر عصر جدید ددااررمشتاتت آآلمانن 

شما ررسالهءء سیاسیه  مرقومم گرددید وو به جهت سلطانن وو بعضی اازز ااوولی ااالیدیی به ووااسطهءء شما ااررسالل شد وو ددرر هندووستانن طبع گرددید
.255وویک نسخهءء مطبوعع به طهراانن نزدد جنابب علی قبل ااکبر فرستاددمم» همانن، صص

شش.1383براایی مقصودد بنگرید به فرید االدین ررااددمهر: کتابب سیاست نسخهءء خطی   54
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شدتت آآووررددند، وواارردد ناززنینش هیکل بر ددوورراانن آآنن ددرر ااطهر هیکل منسوبانن وو ااخواانن
ززیراا نشانن رراا مصائب ااین ااما بودد ااغیارر طرفف اازز اامر، بر ووااررددهه بالیایی ددهد.  

غصن جانب اازز ووفاییبی اازز سالل ددهه سنّّاًً که برااددرریی علیمحمد یعنی ااکبر یارر.  
شدهه یادد  ااعظم غصن اازز بعد عهدیی کتابب ددرر وو  بودد کوچکتر عبداالبهاءء حضرتت

سر پیشتر، قدرریی هم شاید یا وو اابهٰى جمالل صعودد ررووززهایی نخستین همانن اازز بودد،
ااگر پیشه بیووفایی ررسم وو گذااشت ناساززگارریی ددرر عبداالبهاءء حضرتت چه کردد.  

پرددهه بیحیا، برااددرر جانب اازز جفا ررسم ااین بر که ددااشتند سعی نخستین سالیانن
رراا خودد بدنامی وو رریختند خویش آآبروویی خویش ددست به خودد ااینانن ااما پوشند
ااوو آآفاقق شهرۀۀ میرززاا االبته وو ضیاءءااله میرززاا وو بدیعااله میرززاا ددستیارریی با کرددند. 

ددرر . ااما55ددااددند تشکیل خداا میثاقق مخالف جبههاایی کلیم جنابب فرززند مجداالدین
ااعمالل قدمم جمالل صعودد اازز پیش که بودد خاددممااله جانن آآقا میرززاا ددیگر، جبهۀ

وو هم با جبهه ددوو ااین گاهی بودد، مختفی ااغماضض ذذیل به ااما ززدد، سر وویی اازز نارروواایی
ااعمالی56آآووررددند. فرااهم اامر ووهن تا کوشیدند یکدیگر با نزااعع ددرر  نیز گاهی که  
میرززاا یعنی اایشانن اازز یکی توسط بعدها شدند مرتکب نکص وو نکث گرووهه ااین

عهد بر ثابتانن به وو برید خویش گرووهه اازز برههاایی ددرر ااوو  که چه شد فاشش بدیعااله
نوشت.  ااوو تفصیل به رراا ناقضانن ااعمالل شرحح وو نوشت خودد خط به نامه وو پیوست

عبداالبهاءء حضرتت اامانت که مباررکک جمالل االوااحح چانته ددوو که نوشت صرااحت به
ااین بر .  اافزوونن57شد رربوددهه محمدعلی میرززاا توسط قدمم جمالل تغسیل یومم ددرر بودد
وو نکردد دداارریی خودد آآیاتت تحریف  اازز حتی ااکبر غصن که نوشت وو دداادد شهاددتت همو

«مدتی ذذکر تصریح وو تلویح وو ااشاررهه وو کنایه به مدید ماووقع:  (محمدعلی) 
ااگر که هست من نزدد ااعلٰى قلم ااثر به لوحی عبداالبهاءء حضرتت حق ددرر که مینموددند

غیرهه وو عائله اازز بعضی به رراا مطلب ااین وو  میشودد محو ااسمشانن کلی به ددااررمم ااظهارر
عبد ااین اازز نفوسس اازز بعضی مدیدیی مدتت اانقضاءء اازز پس کرددههااند ذذکر کرااتت به

طالب رراا لوحح آآنن ااظهارر مرتبه چند آآنانن خوااهش بر بنا عبد ااین وو نموددند ااستفسارر

.54حیاتت حضرتت عبداالبهاءء صص 55
 به بعد.122 صص7ظهورراالحق  جج  56
.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح متعدددیی به ااین قضیه ااشاررهه فرموددند20-17میرززاا بدیع االه: ررسالهءء تارریخی، قاهرهه مصر، صص 57

.221-220بب صص130،  موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 1بنگرید به ااشرااقق خاوورریی: ررحیق مختومم جج
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سجن ددرر مسجونی اازز قبل آآنکه تا جستند بهانهاایی وو آآووررددند عذرریی یومم هر شد
ذذکر آآنن ددرر که آآووررددند بیروونن جعبه اازز ااعلٰى قلم ااثر به مباررکی لوحح یومی اابهٰى ااعظم
ااخی اانن ااوو ذذکر ددرر وو نموددههااند مرقومم رراا یحیی میرززاا تعدیی وو ظلم وو اافعالل وو ااعمالل

به لوحح ااین که ددااشت ااظهارر نمودد تالووتت عبد ااین آآنکه اازز بعد ناززلل؛ ااعلٰى قلم اازز
ااذذنن اامر حفظ جهت قدمم جمالل اازز من نداارردد.  گفتند اایامم ااین به ددخلی ووجه هیچ
آآقا وو نموددههااند غلو نفوسس چونن حالل وو ببرمم قلم مباررکک خط ددرر که 58ددااررمم

ددعویی (حضرتت غصنی اانن وو مینمایم محو رراا ااخی اانن ددااررند االوهیت عبداالبهاءء) 
مبهوتت عبد ااین  نمایم جلوگیریی که میددهم نشانن بعضی به وو مینویسم ااالعظم
نه یا میکنند جساررتی چنانن حقیقتاًً که نماید مالحظه تا ننمودد تحاشی وولی ماند
غصنی اانن وو نموددند محو رراا ااخی اانن ددااشتند بر رراا مباررکک لوحح ددقیقه چند اازز بعد

حالل59نوشتند». ااالعظم رربوددنن شامل ااعمالل ااین ااالعظم سرااله که کنید ددقت   
میدااررند. مستورر ددین آآبروویی وو اامر ااعزاازز الجل وو میبینند رراا آآیاتت تحریف وو آآثارر
غصن ناقضانن جساررتت بر میگردددد بیشتر ااطهر هیکل عفو چه هر ااکبر میاافزااید. 
وو دداادد نسبت میثاقق هیکل به رراا سامریی وو عجل وو ناعق بر مبنی رراا اابهٰى جمالل آآثارر

عهد معنایی تا چسباند هم به وو کردد قطعه قطعه رراا االوااحح اازز فقرهه ددوو ااین، بر اافزوونن
60کند. بیانن ووااقع خالفف رراا

ددرر حکومت اارربابب براایی وو نوشت اافترااءء اازز مملو نامههایی ااین اازز بعد ااکبر غصن
رراا نامه ااین عاقبت وو پرددااخت عبداالبهاءء حضرتت سعایت به وو فرستادد عکا وو حیفا
وو حیص ااین کند. ددرر نابودد رراا عبداالبهاءء حضرتت بلکه تا کردد رروواانه نیز علّّیه بابب به

اازز ناشایست حرکاتی وو گفتارر اابهٰى جمالل صعودد اازز پیش که نیز جانن آآقا میرززاا بیص
که شد مدعی صعودد اازز بعد بودد، شدهه اابهٰى هیکل حزنن موجب وو ددااددهه برووزز خودد
مینویسد: ماززندرراانی فاضل ااووست؛ ددست به اامورر

بر گشته خوددبینی وو غروورر ددچارر االهیه اانواارر ااشرااقق ااووااخر سنین ددرر ااوو
چنانکه شد تندگو وو تیزخو وو اافزوودد همی اانعامش وو ااکراامم توقع اافرااطط

غصن ااکبر ددرر ززمانن جمالل قدمم نیز اازز ااینگونه ااعمالل مرتکب شدهه بودد وو ددرر حق ااوو ناززلل شد: «ااگر آآنی اازز ظل اامر  منحرفف شودد  58
294، صص2معدوومم صرفف خوهد بودد» ررحیق مختومم جج

.22-21ررسالهءء میرززاا بدیع صص 59
29-27همانن،  60
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خوددپسندیی اازز خانه مستخدمم  خسروو وو ناصر حتّّی وو خانوااددهه ااعضاءء
جمالل که نوبتی وو کرددند شکایت وو شدند خسته ااوو ززیاددههطلبی وو

حرمم به نسبت وو شدهه پدید ااوو ددرر لسانن طغیانن بوددند حیفا ددرر اابهٰى
وو شدند محزوونن اابهٰى جمالل وو گفت خودد حدّّ اازز خاررجج چند سخنی

اازز تنی وو ااندااختند مقامش اازز رراا وویی که گرددید مفهومم ااصحابب نزدد
کردد خدمت سالل چهل که مردد ااین گفت چنین تحسر نوعع به اایشانن
ددرر اابهٰى جمالل وو ددیگراانن اافعالل شودد چه تا شد حالل بدین عاقبت
ااین ما که کرددند بیانن چنین وو فرموددند حزنن ااظهارر ااحبابب جمع

بِِم وو لم نرسد رراا کسی وو ااندااختیم حالل وو  کرددیم بلند رراا شخص
ررجم نافرمانی یک براایی وو بودد مالئکه معلّّم وو مقربب شیطانن گوید

وو مرددوودد چراا ملکوتت معلّّم که ندااشت معاررضه حق خداا با شد. کسی
جانن آآقا میرززاا حق ددرر صریحاًً ااصحابب اازز بعضی به وو گشت مطروودد

میرززاا وو شد اانذاارر  االوااحح ددرر که ااست ناعقی همانن ااین که فرموددند
حاجی وو نمودد فاشش اابهٰى لسانن اازز رراا سخن ااین کلیم اابن مجداالدین

رراا وویی که گفت جا همه خرااسانی به معرووفف شیرااززیی حسن  میرززاا
مصالح مرااعاتت الجل اابهٰى جمالل چه گر وو خوااندند شیطانن وو ناعق

نموددهه  اانابت وو توبه که کرددند اامر مذکورر قائل شخص به حکم وو
ااین ااحبابب اازز بسیارریی وولی کرددهه اانفاقق خداا ررااهه ددرر رراا اامواالش ثلث
جمالل وو گشتند مطلع آآقاجانن میرززاا ااحواالل ووخامت اازز وو شنیدهه رراا اامورر
نبرددند غذاا تناوولل به ددست ااووقاتی که شدند متاثر چنداانن وویی اازز اابهٰى

حالل به نیافته تنّّبه ااینکه با وو فرموددند تاددیب وو تنبیه رراا وویی گاهی وو
اایامم ددرر تا فرموددند ااغماضض حکمت وو عنایت محض ماندهه خودد
که نمودد برووزز ااوو اازز ااحواالی المتناهی شمس  غرووبب حاددثه مقاررنن
اازز بعضی که اافتادد مسموعع چه گرددید اابهٰى خاطر تکدّّرر وو تاثر غایت
ااوو اامضاءء به که رراا االوااحح عباررااتت وو ددااددهه نسبت خودد به رراا االوااحح
صریحاًً مذکوررهه  االوااحح ضمن ددرر  که بیاناتی ااستثناءء به ااست منتشر
به ااحباءء اازز برخی نزدد وو شمردد خودد اافتخارر  ااست االهی لسانن اازز نقل
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طردد رراا وویی اابهٰى جمالل وو کردد ااددعا وو طغیانن چنین دداایماًً کنایه
وو ندااددند مالقاتت بارر بوددند نقاهت بستر ددرر که حالی ددرر وو فرموددند

پنهانن رراا ددوواا شربه وو غذاا که شدند ظنین وویی اازز چنداانن بیت ااهل
گرددید هرااسناکک وو بیمناکک ااوو وو کند کارریی نهانی مبادداا که کرددند
61شد. متشبث ااالعظم غصنااله حضرتت عطوفت بذیل باالخرهه

پیوست ناقضانن به وو اافزوودد خویش تسویالتت بر صعودد اازز بعد جانن آآقا میرززاا
خودد نزدد رراا ااوو میثاقق مرکز مدتی لذاا کنند تحمل رراا وویی نتواانستند نیز آآنانن ااما

با میثاقق مرکز وو میشد خانداانن گله باعث ااوو ناشایست ااعمالل هم بازز ااما آآووررددند
شمل تشتیت ددرر سعی مطالبی نوشتن با عاقبت ررووززیی تا میکرددند مداارراا وویی

نصف شهاددتت اازز فرااتر حتی وو عهد کتابب اازز برتر رراا خودد شهاددتت وو کردد مؤمنانن
همیشه ووصف، ااین ررفت. با بروونن بهاءء ااهل جمع اازز .  عاقبت62دداانست ززمین رروویی
اازز مجنونن وو مدهوشش رراا ااوو بیشتر وو بودد وویی حالل شامل میثاقق مرکز عنایت نظر

اازز بیش یافت. ااوو  ووفاتت1319 سالل به عاقبت تا کرددند قلمداادد اابهٰى جمالل صعودد
نکتۀ میثاقق مرکز مزااحمت ااسبابب کسی هر بیشترین که ااست ااین جالب شد.  

هم وو مباررکک جمالل صعودد اازز پیش هم ااکبر غصن جانب اازز آآقاجانن میرززاا  به ااهانت
همو جارریی صعودد اازز بعد ررئیساالمشرکین وو شیطانن وو ناعق رراا وویی که بودد شد.  

وویی وو شد همرأأیی وو همدست وویی با مدتی عبداالبهاءء حضرتت به عنادد ددرر نامید.  
.63ززیستند هم  با بهجی قصر ددرر نیز ززمانی
فرمانن بر بنا اابواالفضائل ااحواالل شرحح نوشتن به که حیدررعلی میرززاا حاجی االبته

نکرددهه یاددیی بیتی هزاارر لوحح تدووین اازز صرااحت به کردد، قیامم عبداالبهاءء حضرتت
یادد1312  تارریخ تا فقط تفصیل طورر به رراا اابواالفضائل حالل شرحح ززیراا ااست،  
ااین شاید میگذرردد.  تنها ددرر قدمم جمالل صعودد اازز بعد ووقایع اازز ااختصارر به وو میدداارردد
باشد: مزبورر لوحح به مربوطط ززیر نکتۀ

.1309 ووااقعهءء سالل 12، صص7ظهورر االحق جج  61
بب،131، موسسهءءملی مطبوعاتت اامریی، 2براایی لوحح حضرتت عبداالبهاءء ددررااین خصوصص بنگرید به ااشرااقق خاوورریی: ررحیق مختومم جج 62

 «االحمد له شما ددرر ااووااخر اایامم مباررکک حاضر بوددهه وو به چشم خودد ددیدید وو به گوشش خودد شنیدید  میرززاا آآقا جانی که331-330صص
شما  به گوشش خودد شنیدید که جمالل مباررکک سر بر پنجرهه نهاددند اازز ددست ااوو فغانن ووناله فرموددند حالل شخص بسیارر جلیلی شدهه ااست وو
شهاددتش بر ضد مرکز میثاقق  نوشته ااند که  به مقابل شهاددتت نصف رروویی ززمین ااست وو ااوو رراا به ددررجهءء نبوتت ررسانیدهه ااند اازز همین شما

قیاسس  بگیر...»
128 -122 صص7ظهورر االحق جج  63
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فرعع االه، أأررااددهه من حضرتت که شاکرمم وو حامد وو مسروورر النهایه وو 
مرکز ااالعظم، االهغصن ااالقدمم، سرااله قدیم، ااصل اازز منشعب
االه،ددین رراایاتت رراافع ناشرکلمةااله، االه،آآیاتت مبین عهدااله،

وو االمخلصینررووحح وو ررووحی عبداالبهاءء حضرتت ااالمم، وو االعالممولی
علََی االمفتوحح االوسیع االرحیبِِ بابِِه خُُدّّاامم ااقداامم لتراابب االمقربین
فضل محض وو للعالمینی ررحمةًً ررحمت صرفف به االفدااءء االعالمین
توفیق وو تأیید وو االعالمینیرربب حکمت وو بصاررتت وو قدیم فضالل

مباررکۀ ااررااددۀۀ االعالمینیرربب قوتت وو قدررتت وو االقواائی شدید حضرتت
وو نمایند بلند رراا اایشانن گرفت تعلق شاننمحیطه سابقۀ ررحمتیۀ فضلیۀ
وو اامم ددررخشندۀۀ ستاررۀۀ وو عالم اانجمن ررووشن شمع وو فرمایند ااررجمند
سراافرااززشانن بالدد وودداادد وو ررشادد نارر وو نورر وو عبادد هاددیی فرمایند. 

موقدۀۀ نارر مضرمم حرفش هر که منیعی مفصل مقدسس لوحح به فرموددند
وو جهانیانن بخشحیاتت ااششکلمه هر وو عالمین، اافئدۀۀ ددرر ااست رربانیه
براایی فرموددند آآخرین. ااحضاررشانن وو ااوولین بر ااست باقیه بالغۀ حجت
سرااددِِققِِ فی من ررووحح وو ررووحی مألااعلٰى مطافف طواافف وو بوسیعتبه
خودد االفدااءء. وو بهائه لعبدِِ وو ااألبهٰى ااألعلََٰى مقامه تُُرااببِِ لذررااتت االبقاءء
مدینۀ به رراا ووفوددشانن وو سجودد وو وورروودد ددرررراالبهیه کتابب ددرر ااستادد
وو تشرفف وو نوررااءء مباررکۀ بقعۀ ززیاررتت وو طواافف وو عکا مباررکۀ مقدسۀ
قلمه لجودد االوررٰىررووحح االوررٰى،مولی عبداالبهاءء حضرتت حضورر مثولل

میم االعظم االمحیی 64ااند. نوشته ددووااززددهه وو سیصد وو [ددرر] هزاارر رراا االر

که لوحی نه وو باشد بیتی هزاارر همانن مفصل لوحح ااین اازز حاجی مراادد شاید
مجلّّد مکاتیب ددرر وو شد یادد آآنن اازز بخشی وو فرموددند ددعوتت قدسس اا ااررضض به رراا وویی
1312 باید وویی تصریح بر بنا لوحح ااین نزوولل صوررتت ااین ااست.  ددرر شدهه طبع ااوولل
حاجی سن کهولت سبب به که ااست ااشتباهی ااین شاید ؛1314 سالل نه وو باشد
منتشر نسخۀ گوید. شورربختانهنمی بازز ما به اایینکته موجودد ااست.  منابع ددااددهه ررخخ
بر دداالل نکته ددوو صرااحت به لوحح خودد ددرر ااست.  ااما ددقیق تارریخ فاقد نیز لوحح شدۀۀ

536-535حاجی میرززاا حیدرر علی:شرحح حیاتت اابواالفضائل صص   64
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نخست مفید توااندمی که هست نزوولل تارریخ «چهاررمی جایی ددرر اافتد.  فرمایند: 
مرکب مبلغی عباررااتت بعضی محو ددرر ررووززیی هر که عزیزتت جانن به سالل
تحمل که ااست سالل چهارر مدتت حالل عبد ااین ددیگر: «وو جایی ددرر   وو65خوررمم»می
نموددهه تکفیر بلکه وو تحقیر وو تزییف وو ااررااجیف وو اافترٰى وو اانکارر وو جفا
ددرر نقض جریانن شرووعع  وو1309 سالل ددرر مباررکک صعودد  ااحتسابب    با66نماید»وومی

1314 سالل حواالی باید لوحح ااین نزوولل  که ززدد حدسس تواانن می1310 سالل حواالی
.  باشد

بیتی هزاارر لوحح بر  – نظریی2
ددرر شودد.  آآنچه پرددااخته بیتی هزاارر لوحح جزئیاتت به ااندکی تا ااست فرصتی ااینک
ااست. شدهه صاددرر اابواالفضائل ررووشن جوااببهایی ددرر لوحح ااین پیدااست، لوحح متن
که پرسشهایی عین با خواانندهه که دداارردد رراا اامتیازز ااین بیتی هزاارر لوحح ااین

لوحح متن ددرر مجاملهاایی هیچ میشودد.  بدوونن ررووبروو ااست، کرددهه مطرحح اابواالفضائل
ااست): لوحح مندررجاتت (عین ااست شدهه مطرحح ترتیب به ززیر پرسشهایی

هستند عهد کتابب وو ااقدسس کتابب به موقن که: کل بوددید فرموددهه مرقومم-1
کجاست؟ اازز وو چیست ااختالفاتت ااین پس نداارردد منکریی هیچ

بوددید. فرموددهه مرقومم کیست؟ وو چیست ااختالفاتت ااین سبب ااما-2
بوددید. فرموددهه ااستفسارر رراا کارر چاررۀۀ ااما-3
گشته میثاقق ددرر فتورر ووسیلۀ ااین وو ااحبابب بین قدیمه ضدّّیت اازز آآنکه ددیگر-4

بوددید. فرموددهه مرقومم
رربوبیت. وو االوهیت ااددعایی قضیۀ ااما-5
ااووضاعع. بعضی اازز ااحبابب ززجر قضیۀ ااما-6

پاسخی صرااحت به میفرمایند، نقل رراا سواالل هر آآنکه اازز بعد عبداالبهاءء حضرتت
میفرمایند.  مثال عنایت مؤمنانن شمل ااتحادد وو ااحبابب شأنن حفظ با مستند وو ررووشن
ااعتقادد عهد لوحح وو ااقدسس کتابب به که ررووست آآنن اازز ااختالفاتت که میفرمایند صریح

233، صص4منتخباتی اازز مکاتیب جج 65
.239همانن صص 66
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ددرر کسی با عبداالبهاءء حضرتت که ااست ااین پاسخ ااختالفف، سبب باررۀۀ ندااررند. 
هیچ قصد حق ددررگاهه به جانفشانی وو مقدسس آآستانن عبوددیت جز ندااررند، ااختالفف
ددرر تکفیر وو تفسیق رراا کسی وو ندااررند کارریی کارر چاررۀۀ خصوصص نمینمایند.  

عهدیی کتابب وو ااقدسس کتابب بر مبتنی میثاقق وو عهد بر یارراانن ثبوتت میفرمایند
ددرر وو کدووررتی هیچ صعودد، اازز قبل میفرمایند، نیز قدیمه ضدّّیت باررۀۀ ااست.  
بعد میانن ددرر ااختالفی شدهه عیانن ناقضانن سویی اازز ااختالفف ااین صعودد اازز نبودد. 

قضیۀ خصوصص میکرددند.  ددرر مداارراا ناقضانن با حتی عبداالبهاءء حضرتت ااال وو ااست
نه وو بوددند قائل عبوددیت حبل به صعودد بدوو اازز میفرمایند نیز رربوبیت وو االوهیت

ددرر چیز به عبد ااین ااست  نشدهه نقلی «حالل میفرمایند ااحبابب ززجر باررۀۀ ددیگر.  
نفسی توشهاایی وو گیردد گوشهاایی که قسم مطهرهه ررووضۀ رراا ااعظم ثقل ااین نپذیردد.  
علّّت وو شودد عبد ااین  چشم ررووشنی سبب ووااله  دداارردد؟ ضررر چه نماید حمل چندیی
تجربه نماید شبهه قضیه ااین ددرر کسی ااگر وو گردددد ووجداانن  آآسایش وو جانن ررااحت
» ااست عبد ااین عید یومم یومم آآنن هو ااال االه ال االذیی االه وو دداارردد؟ ضررر چه کنند

ااست5 سواالل به مربوطط عبداالبهاءء حضرتت توضیحاتت مفصلترین بر ناقضانن که  
اایشانن رربوبیت وو االوهیت مدّّعی حضرتت که میززددند تهمت میثاقق مرکز شدند.  

تا میفرمایند نقل بیتی هزاارر لوحح ددرر رراا خودد عبوددیت مقامم به مربوطط لوحح چندین
حضرتت اایامم ددرر شودد ذذکر نیست فرمایند.  بد رردد رراا االوهیت ااددعایی نوعع هر شائبۀ

بودد. اایشانن عظیم غایت به میشد عبداالبهاءء حضرتت ووصف ددرر که تعزیزیی بهاءءااله
«آآقا» به فقط ااووقاتت بیشتر وو میشد نامیدهه ااطهر لسانن اازز آآقا سرکارر لقب به تنها

وو یادد نامیدهه وو خصائص ذذکر مباررکک، محضر ددرر حاضراانن به دداائماًً میفرموددند.  
تعزیزیی اایشانن فضائل ووصف ددرر بیرووتت لوحح وو غصن سوررۀۀ ددرر که مینموددند.  
خوبی به االه ااررااددهه من حضرتت وو ااالعظم سرااله نظیر االقابی وو ااست ررفته اایشانن
غایت به رراا سخن نیز مباررکک حیاتت ااووااخر ددااشت.  ددرر اایشانن بینظیر شأنن اازز نشانن

ااعظم غصن جز به  که نموددند فاشش رراا سخن ااین کرااتت به اابهٰى جمالل«:  ررسانیدند
آآثارر67»خلقااند ررتبۀ ددرر ااستثناءء بال وو همگی صعودد اازز قبل میثاقق مرکز قلمیۀ   

تا االه بسم تفسیر  وو کنز کنت تفسیر اازز شد، مرقومم اابهٰى جمالل ددستورر به جملگی
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به بهاءء ااهل جمع که شد صاددرر آآنن جهت ددرر همگی خرااسانن لوحح  وو مدنیه ررسالۀ
ااست.  ااعتبارر اازز ددررجه چه تا االهی میثاقق وو عهد که ددرریابند فرااست

بودد. االوهیت ااددعایی بستند، حضرتش بر ناقضانن آآنچه جاللتها همه ااین ررغم به
بیااثر براایی ددااشتند، االهی ساحت اازز بسیارریی االقابب آآنکه با عبداالبهاءء حضرتت
بر رراا عبداالبهاءء یعنی عبادد مخصوصص االقابب اازز یکی تزوویر، وو حیله ااین ساختن
ااحبابب اازز تن چند حق ددرر صعودد، اازز پیش لقب ااین که گذااشتند.  میدداانیم خویش
االوااحح اازز یکی به باید ااما باشد ددوورر بحث اازز قدرریی شاید بودد.  اابتدااءء شدهه صاددرر
ززیر جملۀ ااموااجج لوحح متن ددرر که ااموااجج لوحح نامم به شودد ررجوعع قدمم جمالل مشهورر
.68نموددهه» ااوولیاءء جهاتت قصد عنایتى وو بهائى  علیه9عبداالل ااست: «جنابب آآمدهه

آآرریم نظر ددرر بهاءء عددد بهائى، آآثارر ددرر مرسومم ررووشش با مطابق  رراا9 عددد چنانچه
= االبهاءء) وو9(االل شوددمى "االبهاءء" ساخته كلمۀ "االل"، با آآنن مقاررنت با ) وو9(بهاءء=

 =9(عبداالل شوددمى پدیداارر عبداالبهاءء لقب "عبد"، كلمۀ به آآنن ااتّّصالل با
لوحح كه یحیٰى سید آآقا با وو كیست لقبِِ ااین كه ددرریافت باید عبداالبهاءء) .  حالل

یابد.مى ااررتباطط چگونه ااست، شدهه صاددرر ااوو نامم به  ااموااجج

لقب ،69ااست محبوبب ااددعیۀ ددرر كه مناجاتى به ااستنادد با ررحمانى یارراانن اازز برخى
ددرر آآنانن مستند وو دداانندمى ااالعظم االهغصن به اابهٰى جمالل اازز ااعطائى رراا عبداالبهاءء

نامۀشجرهه ددرر ظاهرااًً كه ااست خسرووىىملك جنابب  نورر ااقلیم كتابب خصوصص، ااین
ااین، بر بنا وو ااست كرددهه نقل رراا مزبورر مناجاتت ااالعظم االهغصن ذذیل ددرر مبارركك
عبداالبهاءء حضرتت ااززددووااجج خصوصص ددرر اابهٰى جمالل قلم اازز ناززلل رراا مناجاتت ااین
70ااست شدهه تصحیح مطلب ااین نورر ااقلیم كتابب غلطنامۀ ددرر بعدها، دداانند.  اامامى

ااست: آآمدهه فوقق مناجاتت بودد. ددرر خوااهند مهم ااین متذكّّر یارراانن االبتّّه،  كه
أأرراادد بما مثلََه ااالخترااعع بصر ال وو شبهه ااالبدااعع عین ماررأأتت یومم «هذاا
من بعبدِِاالبهاءء سمى االذىى ااالوولیاءء أأحدِِ فرااشش یزین اانن االوررٰىمولى
بطرااززِِ ززََینََهاااله االتى االوفاءء سدررةة ااووررااققِِ من بِِوررقََة االكبریاءء لساننِِ

362مجموعهءء االوااحح مباررکه مصر   68
295-288ااددعیه محبوبب  69
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لوحح مخاطب سپس  وو71حبِِه» فى االرووحح اانفاققِِ وو سبیله فى االشَّهاددةة
خُُذْْ وو االعلیاءء ذذررووةة من االنّّدااءء ااسمع یحیٰى كه: «یا ااندبرددهه نامم رراا

االكتابب ةةةةُُ التضعفُُها بقوم.» قواالعال

نیست. ااالعظم االهغصن عبداالبهاءء، ااین اازز منظورر كه ااست بدیهى االبتّّه وو
طورر به ااموااجج لوحح ددرر هم وو مناجاتت ااین ددرر هم ااوولیاءء عبداالبهاءء، یحیٰى،  هاىىكلمه

تقاررنن ااین به كه ااست كسى نخستین خاووررىىااشرااقق ااست. آآقاىى شدهه نقل یكسانن
ااست:  نوشته وو كرددهه ددقّّت مزبورر مناجاتت ددرر وو ااست كرددهه توجه

كرددهه گمانن بعضى كه ااست ااین ااست ذذكر قابل ااینجا ددرر كه ااىىنكته
ددرر كه جالله جل قدمم جمالل قلم اازز ناززلل نكاحح خطبۀ كه ااندنوشته وو

حضرتت ااززددووااجج به ررااجع مندررجست، مصر ددرر منطبعه محبوبب ااددعیۀ
اازز مقصودد كه ااندپندااشته چنانن وو ااست خانم منیرهه با عبداالبهاءء
غصن مبارركك هیكل بعبداالبهاءء" مقصودد االكبریاءءلسانن من "سمى
جمالل ددوورراانن ددرر كه فرموددید توجه شما ااست.  وولى االهى ااعظم
ااعظم غصن حضرتت برااىى نوشتم كه شرحى به عبداالبهاءء لقب مبارركك

وو بودد نشدهه تعیین ددیگر جهاتت اازز نه وو قدمم جمالل طرفف اازز نه
ااست. عاررىى صحت حلیه اازز بعضى هاىىنوشته وو هاگفته بنابرااین

سید به ررااجع مندررجست، محبوبب ااددعیۀ ددرر كه نكاحح خطبۀ ااین
برااددرر االیه ااست.  مشارر ااصفهانى نهرىى محمدعلى آآقا پسر یحیٰى،
ااست. ااالعظم االهغصن حضرتت محترمه حرمم خانم منیرهه حضرتت
سكینه به مسماتت یكى كه ددااشتند ددختر ددوو االشّّهدااءءسلطانن حضرتت
پسر محمدصاددقق، بودد.  سید اافندىى خانم به مسماتت ددیگرىى وو خانم

خانم سكینه با كه كردد ددررخوااست ااقدسس ساحت اازز االشّّهدااءء،محبوبب
وو فرموددند ااجابت رراا ااوو مسئولل جالله جل قدمم جمالل وو كند ااززددووااجج

لوحى ددرر تفصیل به رراا ددااستانن ااین شرحح وو ررسید خودد آآررززووىى به ااوو
ددیگر بیابید. ددختر تواانیدمی ااست، آآسمانى مائدۀۀ هشتم مجلّّد ددرر كه

یحیٰى سید بودد خانم اافندىى به مسماتت كه رراا االشّّهدااءءسلطانن حضرتت
.295ااددعیهءء محبوبب صص  71
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غصن حضرتت حرمم برااددرر وو نهرىى محمدعلى میرززاا پسر ااصفهانى،
آآوورردد. ددرر خودد نكاحح بحلیۀ مبارركك ااجاززۀۀ با ااقدسس ااررضض ددرر ااعظم
بوددند. فرموددهه عنایت رراا عبداالبهاءء لقب یحیٰى سید به قدمم جمالل
صفحه اازز مصر، ددرر منطبعه محبوبب ااددعیۀ ۀۀمجموعع ددرر خطبه ااین

أأنن االوررٰىمولى "...أأرراادد ااند،فرموددهه ااست. ااینكه مندررجج بعد،  به291
ینذىى ااالوولیاءء أأحدََ فرااشش یزى االمن بعبداالبهاءء ساالكبریا"، لسانن م

اایامم آآنن ددرر عبداالبهاءء بلقب كه ااست مذكورر یحیٰى سید مقصودد
فرموددههااند.  وو عنایت ااوو به رراا لقب ااین قدمم جمالل وو ددااشت شهرتت
بطراازز االه ززََینََها االتى سدررةةاالوفاءء ااووررااقق من "بوررقة فرموددههااند، ااینكه

به مسماتت االشّّهدااءءسلطانن حضرتت صبیۀ سبیله..."، فی االشّّهاددةة
بنامم رراا یحیٰى سید صریحاًً هم لوحح خاتمۀ ددرر وو ااست اافندىىخانم
من االنّّدااءء ااسمع یحیٰى "یا تعالى، بقوله ااندفرموددهه مخاطب ااصلى
..." االخ.  باررىى االكتابب خُُذ وو االعلیاءء ذذررووةة ةةددخترىى ااقتراانن ااین اازز بقو
نوررین كتابب ددرر مربوطه مطالب آآمد.  بقیه بوجودد خوررشید بنامم
72ااست. مسطورر نیرین

ددخترىى االشّّهدااءءسلطانن حضرتت ددیگر نویسد: «فرززندمى نیرین نوررین ددرر  همو وو
حرمم برااددرر یحیٰى سید نكاحح حبالۀ به ااقدسس ااررضض ددرر كه اافندىىخانم بنامم بودد

خانم خوررشید وو ددررآآمد نهرىى محمدعلى میرززاا آآقا پسر پیمانن، وو عهد مركز محترمم
 ساله7 پدرر شهاددتت موقع ددرر ااصفهانن ددرر اافندىى ااست. خانم بوددهه ااقتراانن ااین نتیجۀ
همینجا االبتّّه وو بودد شدهه عنایت یحیٰى سید به عبداالبهاءء لقب .  پس73ااست» بوددهه
كسانى اازز گزیدند.  یكى بر خودد برااىى رراا لقب ااین وو نامم ااین بسیاررىى كه اافزوودد باید
ااست: یزددىى عالقبند بودد گذااشته عبداالبهاءء لقب خودد بر كه

اازز ررؤؤسس مبارركك لوحح مخاطب یزددىى فائز عالقبند محمد آآقا حاجى
به میثاقق وو اابهٰى عهدین ددرر كه ااست نفوسى اازز وو اامر بنامم خاددمین
وو شاررعع مقدّّسس قلم اازز لوحح سیصد اازز بیش وو شدهه فائز مهمه خدماتت
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وو مزااحح مرددىى ااست.  نامبرددهه گشته ناززلل اافتخاررشش به بهائی اامر مبین
سبب وو اافتاددمى مقبولل مبارركك ساحت ددرر ااوو مزااحهاىى وو بودد گوبذله

بر محمد آآقا قدمم جمالل عهد شد.  ددررمى حضرتت آآنن خاطر مسرتت
ااین به وو بودد كرددهه حكّّ "عبداالبهاءء" رراا عباررتت خودد اانگشترىى نگین
ااقدسس جمالل صعودد اازز نمودد.  پسمى مباهاتت االهى آآستانن بندگى
ددرر كه بشرحى ووصایت وو ووالیت سریر بر میثاقق مركز جلوسس وو اابهٰى
آآنن دداانیم،مى همگانن وو ااست مصرحح عبداالبهاءء حضرتت االوااحح

بافتخاررشانن اابهٰى جمالل قلم اازز كه شامخه االقابب ووجودد با حضرتت
حق برااستى وو فرموددهه ااختیارر رراا عبداالبهاءء لقب تنها بودد، شدهه ناززلل

مثاللبى طلعت آآنن عاشقانن گرچه وو آآووررددند بجا رراا صرفه عبوددیت
االربوبیة" كنهها جوهرةةٌٌ "االعبوددیة بیانن مصدااقق رراا حضرتت آآنن عبوددیت
وو ندااشتند آآررززووئى ددررگاهه بندگى جز حضرتت آآنن خودد وولیكن گفتند

من حقیقت عبداالبهاست، من صفت عبداالبهاست، من نامم ’فرموددند،
جمالل عبداالبهاست، من ررقیت عبداالبهاست، من نعت عبداالبهاست،

لوحح ددرر عبداالبهاءء منست. حضرتت ووهاجج تاجج وو جلیل ااكلیل قدمم
چونن كه فرموددند نامبرددهه به آآقامحمد، حاجى به خطابب مبارركك

ااررضض به رراا مذكورر نگین ااست، آآستانن بندگى مشتاقق عبداالبهاءء
بضمیمۀ رراا اانگشترىى آآقامحمد دداارردد.  حاجى ااررسالل مقصودد
لطیف بس عریضه نمودد.  مضمونن تقدیم مبارركك حضورر به ااىىعریضه

هیكل سروورر سبب كه ااندنموددهه تعریف االهى یارراانن بعدها وو بودد
صوررتت بداانن رراا مذكورر حاجى تجلیل گرددید.  وولیكن مبارركك

نداارریم آآررززووئى االهى آآستانن بندگى جز ما بوددند فرموددهه وو نپذیرفتند
عریضۀ ااند.  مضمونناانگاشته تعاررفف رراا ااین گویا ددووستانن وولیکن
االمقاماتتااعلََى به رراا تو ما گرددمم قربانت كه، بودد ااین آآقامحمد حاجى

به تو وولیكن دداانیممى خویش ووهم اازز برتر رراا جایگاهت وو ستائیممى
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خویش اانحصارر به رراا اابهٰى عبوددیت وو ددهىنمى ررضایت ما بندگى
74ااىىددررآآووررددهه

جمالل ززمانن ددرر وو شدهه تدووین اابهٰى عهد ددرر عبداالبهاءء لقب كه شد معلومم ااینجا تا
برااىى رراا لقب ااین نیز یزددىى عالقبند چه ااگر وو ااست بوددهه مرسومم وو متدااوولل قدمم

كه بودد ااعظم غصن حضرتت حرمم برااددرر یحیٰى سید تنها ااما بودد برگزیدهه خویش
بر تواانستندمى ااحبابب فرموددند. ااینكه عنایت ووىى به رراا عبداالبهاءء لقب اابهٰى جمالل
شدهه صاددرر اابهٰى جمالل طرفف اازز آآنن ااذذنن كه بودد ااىىنكته نهند، عبداالبهاءء نامم خودد

وبدءء بودد: «هیه وو االمعید وو االمیصعدُُ اال ه یا أأننْْ االعبیدِِ ندااءءاالاءءأأحب نإإنن ااالعراابب م
كُُمبهوو هن االدٍٍ ملقَّبوهه وووهه وو بعبداالبهاءء لبحسین سم أأوو ٍٍبعلى كُُم ما هذاا وورأأم إإننْْ بِِه
االهى ااحباىى ااىى   یعنى75بأمةاالبهاءء» لقّّبوها إإناثث من كانت إإننْْ وو االعاملین من أأنتم
نامم على یا وو حسین یا وو عبداالبهاءء به رراا ااوو تواانیدمى شدید پسرىى صاحب ااگر

به تا  بخواانید. یعنى اامةاالبهاءء رراا ااوو تواانیدمى شدید ددخترىى صاحب ااگر وو گذااررید
برااددرر یحیٰى، سید عبداالبهاءء، همین ااموااجج، لوحح " ددرر9"عبداالل كه شد معلومم ااینجا
ددررباررۀۀ باشد.  اامامى ااموااجج لوحح مخاطب كه ااست ااالعظماالهغصن حضرتت حرمم
ددووررۀۀ ددرر كه گفت باید شد، ذذكر كه آآنچه بر اافزوونن یحیٰى، سید ااین حیاتت شرحح
ماززندرراانى: «پسر فاضل گفتۀ بر ااست. بنا بوددهه میثاقق بر ثابتانن وو مؤمنین اازز میثاقق
جاىى بر ووااسعه عائلۀ شدهه مقدّّسس ااررضض مقیم یحیٰى سید حاجى محمدعلى، میرززاا

االشّّهدااسلطانن ددیگر ددختر «وو ااست، االشّّهدااسلطانن ددختر ااوو همسر   وو76گذااشت.»
عكّّا ددرر االشّّهدااءءسلطانن عموىى نهرىى محمدعلى میرززاا بن یحیٰى سید حاجى ززووجۀ
خانم خوررشید نامم به ددخترىى ااقتراانن ااین   نتیجۀ77نمودد.» تأسیس عائله وو شدهه

ددرر كرددهه عزیمت مصر به میثاقق مركز ااالمرحسب گویا یحیٰى سید ااست. حاجى
ددهدمى نشانن كه كندمى نقل رراا ززیر خاطرهه مؤید گردددد. حبیبمى مقیم ااسكندرریه

ااست: گرفته قراارر اانورر لحاظظ منظورر وو بوددهه مقیم آآنجا ددرر ااوو

 به بعد297 به مناسبت پنجاهمین  سالل صعودد حضرتت عبالدبهاءء صص11-6 شماررههءء 1350آآهنگ بدیع سالل    74
61بب، صص127، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 3فاضل ماززندرراانی: اامر وو خلق جج 75
139 قسمت ااوولل صص6ظهورر االحق جج  76
144-143همانن صص  77
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ددرر وو گشت ددیارر آآووااررۀۀ وو ددرربدرر اامر، معاندین بیك،اازز ااددهم میرآآالىى
فراارر وو برددااشت رراا قیمتیش ااشیاىى وو ددااننجامه نوكرشش مصر ااسكندرریۀ

وو معطل هم یكرووززهه خرجج وو الیموتت قوتت برااىى حتّّٰى نمودد،
مغاززۀۀ به پرسانن پرسانن سرگردداانن.  باالخرهه وو پریشانن ماندهه مضطربب
یحیٰى سید حاجى جنابب نزدد ررفته خرااسانى حسن میرززاا حاجى
مساعدتت ددررخوااست وو االتماسس وو كندمى حرمم) ااستمداادد (برااددرر
عكّّا به تفتیشیه هیئت با كه هستم شامى ااددهم من گویدمى وو كندمى

نكرددمم. فرووگذاارر ذذررهه وو كرددمم بودد مخالفت الززمه آآنچه من آآمدمم.  حقّّا
نوكرمم ددااشتم بینید.  آآنچهمى كه اامماافتاددهه سیاهه ررووزز ااین به من حاال
عقلم كرددمم فكر چه اامم.  هرماندهه فروو مضطربب وو معطل ااكنونن برددهه،
بهائیانن) وو (یعنى حضرااتت نزدد رروومممی گفتم نرسید.  باالخرهه بجائى
وو خوددتانن حاال آآمدمم، شما نزدد كنم.  ااینكمى مطرحح رراا قضایا

خودد تا بدهید یكرووززهه خرجى وو آآهنررااهه بلیط یك پولل همتتانن. فقط
به مصرىى قرووشش سى یحیٰى سید حاجى برسانم. جنابب قاهرهه به رراا
عرضض عبداالبهاءء حضرتت حضورر به رراا حالل شرحح وو ددهدمى ااوو
ددهندمى ااوو به كه فرموددند حوااله لیرهه ددهه تلغراافاًً حضرتت كند. آآننمى
سید حاجى اانصافىبى اازز وو فرموددندمى متبسمانه وو مزااحح بطورر وو

ززحمتها نخواابیدهه، شبها بیك ااددهم ااین كه كرددندمى تعجب یحیٰى
ززحماتش پاددااشش حاال كرددهه، تدووین مفتریاتت اازز كه كتابها كشیدهه،

كم خیلى یحیٰى، سید حاجى اانصافف،بى ااىى  ااست؟ قرووشش سى
 ااقال كه فرستاددمم تلغراافیاًً لیرهه ددهه من ئى. البدددااددهه كم خیلى وو بوددهه

78شودد. جبراانن

مرخّّص كه هنگامى تشرفف  مرتبه4 اازز  پس1914 سنه حواالى ددرر مؤید حبیب
مصرىى، خدیو منیه، كشتى ددرر كه بندگانن ددوو ااین بر گوید: «عالووههمى شودد،مى

وو ززررقانى محمودد میرززاا آآقا وو ااصفهانى ااسدااله میرززاا وو یحیٰى سید حاجى جنابب

528-527 بب صص122، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 1حبیب موید: خاطرااتت حبیب جج 78
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به یحیٰى سید جنابب كه كندمى نقل سپس   وو79بوددند.» همرااهه هم هویت مسیس
ررهسپارر لندنن طرفف به ااصفهانى ااسدااله میرززاا وو یحیٰى سید «آآقا ررفت لندنن

ااست.  چنانكه بوددهه ااسكندرریه ددرر هموااررهه اایشانن دداائمى ااقامت   ااما80شدند.»
نیز یحیٰى سید ااسكندرریه، ددرر كه گوید هه.قق. مى1330 موررخخ ااىىنامه ددرر اابواالفضائل

كید ووجودد «با ززیست،مى سید آآقا آآقاىى جنابب شب یك منزلل، ستر ددرر ررجاىى وو تأ
تقدیر هر   به81ددااشتند» تشریف فانى منزلل ددرر ااحبا اازز جمعى وو فدااهه ررووحى یحیٰى

ماهه شش  یعنی1892 سالل قوسس ششم اازز رراا عبداالبهاءء لقب ااعظم غصن حضرتت
82فرموددند. ااختیارر خودد براایی صعودد اازز بعد

با عبداالبهاءء حضرتت اافتادد مشهورر که قسم همانن بیتی؛ هزاارر لوحح به گرددیم بازز
حضرتشانن، که ساختند خنثٰى رراا ناقضانن حیلۀ وو مکر ااین  عبداالبهاءء لقب اانتخابب
بر کسی جانب اازز االوهیت ااتّّهامم که ااست ااین جالب ااست.  نکتۀ االوهیت مدّّعی

بودد. نوعع همانن اازز بزررگی مقاماتت مدّّعی خودد که میشد ززددهه عبداالبهاءء حضرتت
کتابت به سن صغر همانن ددرر وو آآمد ددنیا به  قق1270 سالل به ااکبر غصن محمدعلی،

خط مشغولل قدمم جمالل آآثارر قدمم جمالل آآثارر تقلید به وو ددااشت ززیبایی شد.  
آآثارر کتابت به نخست ااززلل یحیٰى که همانگونه ددررست شد، ظاهر وویی اازز مرقوماتی
سالل ووقایع ذذیل فاضل  پرددااخت.  چنانکه آآنها اازز تقلید به نیز بعد وو ااعلٰى حضرتت
که گرفت ااووجج به رروو چنانن سالل ااین ددرر محمدعلی حالت ااین میکند  ثبت1288
.83نامید خدااووند آآیاتت رراا خویش نوشتههایی وو دداانست مقاماتی صاحب رراا خودد

وو عبدااله میرززاا وو ززررگر علی آآقا برااددررشش وو قزووینی ززررگر حسن حاجی نظیر نفوسی
سلطانن رراا ااوو وو شدند وویی پیروو ددااشتند، مکاتبه محمدعلی با که قزووین ددرر بستگانش

جمالل باطن رراا ااوو وو اافزووددند جساررتت بر وو نهاددند فرااتر ااین اازز پا وو نامیدند االرووحح
شریعت به که ااست ظاهریی همیشه االهیه ظهوررااتت ددرر گفتند وو خوااندند قدمم

باطنی تعالیم وو متعالی حقایق که ااست باطنی وو ااست اابهٰى جمالل ااین وو میپرددااززدد

.42، صص2خاطرااتت حبیب جج 79
.44همانن صص 80
133، صص2خاطرااتت حبیب جج 81
. 22 صص1310، ذذیل ووااقعاتت سالل 7ظهورر االحق جج 82
140قق صص 1288، ذذیل ووااقعهءء غصنیه ددرر سالل 5براایی نمونه اایی اازز مرقوماتت وویی بنگرید به  ظهورر االحق جج 83
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اازز محمدعلی ااین وو میفرماید ااعالنن رراا فرهاددیی محمدجواادد ددیگر سویی ااست.  
چنین بطالنن بر وو شدند اابهٰى جمالل آآیاتت ااصل به متمسک سمندرر کاظم ووشیخ
غصنیه فتنۀ ووااقعه شد.  ااین ددووددستگی قزووینیانن میانن وو کرددند ددلیل ااقامۀ ددعاوویی

تا84مینامیدند جمالل عرضض بهاءءااله حضرتت حضورر به ماجراا ااصل آآنکه .  شد.  
فرموددند: صرااحت به وو فرموددند باطل رراا ددعاوویی لوحی ددرر قدمم

وو قدررتی االناسس لیشهدنن  صغرهه فی علی قبل االنبیل اانطقنا اانّّا
شریکاًً ااتّّخذووهه االجهالءء ااحبائی وولکن  کبریائی وو عظمتی ثم سلطنتی
که نما مالحظه  االمفسدین من کانواا وو االبالدد فی فسدوواا وو لنفسی
ررفتهااند ذذلک مع بوددههااند حضورر تلقاءء که نفوسی جاهلند ناسس چقدرر

خلقناهه قد عباددیی من عبدٌٌ اانّّه قل ددااددههااند اانتشارر سخنها چنین وو
اامر ظل اازز آآنی ااگر وو االعالمین بین نفسی لثناءء اانطقناهه وو بقدررتی
قد سواائی ما ااننّّ قومم با بودد.  قل خوااهد صرفف معدوومم شودد منحرفف

قن اامثاله وو اانّّه  وو بقولی خُُلذین مه اانبتهم االن االهم االشجرةة هذهه م
االبریة بین ااددالئی وو االهداایة سرجج وو االفضل غمائم وو االرحمة سحائب

ال وو شریکاًً لنفسه ااتّّخذ ما رربک ااننّّ وو اامریی علٰى ثابتاًً یکونن اانن
کذلک مثاال ال وو ضدّّااًً ال وو ندااًً ال وو نظیرااًً ال وو ووززیرااًً ال وو شبیهاًً
85االعظیم. االعلی االه لدیی  من ااالمر قضی وو االحکم  ااشرقق

که گشت همگانن معلومم وو شد رریشهکن مزبورر فاسدۀۀ عقیدۀۀ که بودد نحو ااین به
ااوو به تا وویی جاههطلبی بودد، ظهورر مدّّعی قدمم جمالل حیاتت ززمانن ددرر که کجاست. 

بر رروویی حضرتش شدید وو غلیظ میثاقق وو عهد وو خداا کالمم اازز نیز صعودد اازز بعد
اامر ظل اازز آآنی ااگر که فرموددند ناززلل حقّّش ددرر قدمم جمالل  آآنکه اازز بعد تافت. همو

وو کردد تبرئه وو نداامت ااظهارر وو نوشت توبهنامهاایی ااست، صرفف معدوومم گردددد منحرفف
به حق اانّّه وو بپرستید رراا علی خداایی وو بگذااررید رراا علی وو بشنوید غالمم گفت: «ااززین

اامن موطن ظلّّی هر وو نیست یاقوتت حجر خداا! هر ددووستانن االعالمین.  اایی کل عن وو
نخوااهد وو نبوددهه اامن محل ددوونش ظل وو فرماید حفظ رراا عالم که ااست االه ظل آآنن نه

 ذذیل ووقایع سالل بیست وو نهم136، صص5ظهورر االحق جج 84
 به بعد حاشیه نقل اازز نامهءء سید مهدیی ددهجی خطابب شیخ کاظم سمندرر وو نیز بنگرید به ااشرااقق خاوورریی:137، صص5ظهورر االحق جج 85

.+40بب صص129، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی8مائدههءء آآسمانی جج
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حوااله ااعظم غصن به رراا وویی اابهٰى حضرتت مورردد هر ددرر ووااقعه ااین اازز  بعد86بودد».
فرموددند اابهٰى جمالل وو ددااشت تبلیغ وو هند به سفر قصد ززمانی چناننکه میفرموددند

رراا ااوو قدمم جمالل وو ندااستند صالحح ااعظم غصن وو نماید مشوررتت ااعظم غصن با که
با وو ددااشت بمبئی به سفر بارر ددوو اابهٰى جمالل حیاتت ااووااخر ددااشتند.  ددرر بازز سفر اازز

ددوومم سفر نیافت.  ددرر توفیقی تبلیغ ددرر ااما کردد ااقامت آآنجا ددرر سالل یک قریب آآنکه
پرددااخت. ااقدسس کتابب نشر به اابهٰى جمالل منع ررغم به که ددااشت رراا آآثارر طبع قصد
بر مبتنی وو ددااشت کهن رریشۀ ااکبر غصن سویی اازز نقض ماجراایی گفت میتواانن لذاا

عبداالبهاءء حضرتت ددااشت.  مداارراایی ررسوخخ قلبش ددرر همیشه  که بودد حسدیی وو حقد
ااعالنن اازز بعد ماهه چند که برااددرر ددوو میانن گو وو گفت ااین به ااست، ززددنی مثالل وویی با

کنید ددقت نقض
کن گمانن چنین ااخویی فرموددند محمدعلی میرززاا به عبداالبهاءء حضرتت

میکرددید ررفتارر که  سبک همانن به  نشدهه ووااقع مباررکک جمالل صعودد که
به هم من باشید مشغولل ددااشتید که مامورریت همانن به وو کنید ررفتارر
هم بازز بوددمم  خدمتگزاارریی به مباررکک جمالل اایامم ددرر که نحو همانن
شما بارر  ززیر من که گویم می شما به صریحاًً که دداادد .  جواابب میباشم

فرموددند بلکه برووید من بارر ززیر نخوااستم که من ااخویی نمیرروومم.  
گمانن دداادد گذااررید. جواابب من ددووشش به ددااررید بارر چه هر شما  میگویم
ما به هم ااحباءء ااین اازز مشتی یک آآخر نمیگردددد ماها با کسی که نکنید

 حیدررعلی). میرززاا حاجی اازز نقل (به میگرددند
آآنن وویی بستگانن جز وویی گفتۀ ررغم نشد.  به وویی نقض اازز مانع چیز هیچ که بودد ااین
با وویی با کسی متزلزلل، بهنحویی هم وو اابهٰى جمالل  اازز گذشتن بوددنن ااوو نماند.  

با کارریی چنین نشد حاضر ااحباءء اازز هیچیک وو بودد االه ددین وو کلماتت ااین کند.  
رراا بوددند ااوو با که نفسی چند وو وویی نقض  وو صعودد اازز بعد اایامم اابهٰى جمالل ووصف،

طیورر خصوصص ددرر لیل؛ طیورر ذذکر جمله اازز فرموددند ذذکر آآثارر ددرر گوناگونن اانحاءء به
میفرمایند: سلمانن لوحح ددرر لیل

فرمودد ااخبارر رراا جمیع لساننااله عرااقق اازز خرووجج حین ددرر سلمانن اایی
اازز بعد لیل طیورر وو آآید ندااءء به عجل وو شد خوااهد ظاهر سامریی که

1288 ذذیل ووااقعهءء 161 صص5ظهورر االحق جج 86
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لکن وو شد ظاهر که ددوو آآنن آآیند  حرکت به االبته شمس غیبت
87برخیزند. االوهیت وو رربوبیت ددعویی به لیل طیورر عنقریب

نیز1298 سالل موررخخ لوحح ددرر «ددرر شدهه ناززلل معنا همین   اازز حرکت اایامم ااست: 
وو فرموددند ااخبارر رراا جمیع وو مذکورر االهی االوااحح ددرر لیل طیورر وو ناعقین ذذکر عرااقق

جمالل   حتّّی88بوددهه» ملحدهه غافلۀ نفوسس ذذکر منزله آآیاتت ددرر سر ااررضض ددرر همچنین
بارر ااست،  عوااشق وو بغداادد وو عرااقق ااحبایی به خطابب که ااالعراابب سوررةة ددرر مباررکک
اانّّا قومم یا میفرمایند: «قل جلب لیل طیورر حرکت یعنی نکته ااین به رراا آآنانن  ددیگر

تتحرکک وو یناددیی االعجل وو یظهر االسامریی باننّّ االعرااقق عن االخرووجج حین ااخبرناکم
عصمة فی کونواا االه کلماتت تنسواا ال ااََنن اایاکم االشّّمس غیبة بعد االلیل طیورر

89منیع»

حضرتت بر تهمت ااکبر غصن که بودد قدمم جمالل االوااحح مندررجاتت ااین با مطابق
حضرتت منظر ااین اازز وو کرددند رربوبیت وو االوهیت ددعویی اایشانن که میززدد عبداالبهاءء
رربوبیت وو االوهیت ددااعیۀ فقط نه اایشانن که میکرددند سفاررشش دداائماًً عبداالبهاءء
هزاارر لوحح ددرر اابواالفضائل نجویند.  سؤاالل شأنی وو عنواانی عبوددیت جز بلکه ندااررند
اازز له االحمد عبد ااین رربوبیت؛ وو االوهیت ااددعایی قضیۀ ررووست: « ااما همین اازز بیتی
مراادد چیز هر اازز ).   بیش242مم گشته» (مم مخمر  عبوددیت ماءء به طینتم نشئتم بدوو
به لوحی خاللل ددرر عبداالبهاءء حضرتت که ااست ااززلل یحیٰى تابعانن همانا لیل طیورر اازز
وولی220مم میفرمایند(مم ااشاررهه آآنن غرووبب اازز بعد  که قدمم جمالل بیانن طبق بر ) 

لوحی ددرر ااست؛ االهی میثاقق ناقضاننِِ مراادد میشوند ظاهر لیل طیورر حقیقت شمس
ااست:

بعضی جلیل عصر ااین ددرر صبحگاهی ستاررۀۀ مانند ااکبر... 
کبرٰى آآیاتت مشاهدۀۀ اازز چشم ناقضانن مانند برخی وو بدررخشند
جمعی وو بخرووشند رربانی بحر ددرر االهی نهنگ مانند قومی بپوشند

90یابند. مقر خموددتت ززااوویۀ ددرر لیل طیورر مثابۀبه

.137مم، صص1920جمالل اابهی: مجموعه االوااحح مباررکه ،  به ااهتمامم محیی االدین صبریی کرددیی، مطبعه سعاهه قاهرهه مصر  87
132بب، صص134، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، 7جمالل اابهی : آآثارر قلم ااعلی جج 88
219بب، صص133، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، 4جمالل اابهی: آآثارر قلم ااعلی جج 89
، لجنهءء نشر آآثارر اامریی به ززبانن فاررسی وو عربی ، النگهاین آآلمانن،3حضرتت عبداالبهاءء: منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء جج 90

.227-226مم، صص1992
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حضرتت صعودد اازز بعد اامرااله وولی حضرتت بیانن کند،می تأیید رراا نکته ااین آآنچه
وو لیال لیلۀ  میقاتت چونن ااست: «وو شدهه ااشاررهه صرااحت به که 91ااست عبداالبهاءء
وونائرۀۀ خاستبر بال طوفانن ااُُخرٰى کرةةًً ررسید فراا غبراا بسیط اازز بهاءء شمس غرووبب
بوززید قبل اازز ااشدّّ االهیه سدررۀۀ بر عقیم ررسید. رریح آآسمانن عنانن به ااشششعله اامتحانن

ناقض ظهورر عمیاءء فتنۀ وو وو حسد  بذرر  وو بدررید خودد حجابب ااکبر یافت.  
شد ااحدااثث ااعظم بکاشت.  اانقالبب عنصرااننسست اازز جمعی قلوبب ددرر خصومت
چندیی غناءء ررووضۀ وو شد پراانن اافتراا سهامم بیندااخت ددلها ددرر محرقه جمرهه ووکابوسش
طیورر رریا وو نقض شغاالنن جوالنگاهه عهد منیر بدرر وو آآمد حرکت به لیل گشت.  

ددرر92گشت.» مقنوعع وو مخسوفف ووااووهامم ظنونن ااهل خسوفف ددرر ااالنامم مولی   
مفهومم چنین ااند،کرددهه یادد عبداالبهاءء حضرتت ددوورراانن اازز که مقدّّسه نفوسس  خاطرااتت

خودد اابواالفضائل   حتّّٰى93ااست. بوددهه مرسومم ناقضانن بر لیل طیورر ااطالقق که شوددمی
/15 ااشعیاءء بشاررتت  وو کندمی ااشاررهه عبداالبهاءء حضرتت مقامم به فراائد ددرر بشخصه

رراا26 ررددیف ددرر رراا لیل طیورر نحو ااین به فرماید؛می تمامم عبداالبهاءء حضرتت به  
نماید:می معنا ناقضانن

قدرریی نکته ااین ددرر که نمایممی ررجا االهااحباءء اازز  مقامم ااین ددرر  
ساطع باززغغ مشرقق نیر که بنگرند تحقیق   نظر به وو فرمایند تدقیق
ددوو اازز ززیاددهه ااشعیاءء کتابب ددرر ووتعالی تباررکک خدااووند که رراا االنّّورریی
االشّّمس» کنورر االقمر نورر یکونن «وو عباررتت به قبل سالل پانصد وو هزاارر
جل بقوله عظیم فرقانن وو کریم قرآآنن ددرر وو ستوددهه رراا مباررکش ووجودد
مسعوددشش ووجودد تلیها» به ااذذاا االقمر وو ضحیها وو «وواالشّّمس   جالله
به رراا معقوددشش لوااءء ررفعت وو محمودد مقامم عظمت وو فرموددهه یادد قسم
ناکثین وو االهعهد ناقضین ااست نموددهه بیانن ررهیبه عظیمۀ عباررتت ااین

اازز رراا خلق خوااهندمی خودد ددنیۀ ددسائس وو باطله مساعی به االه میثاقق
مرکز وو کنند تضلیل رراا عبادد وو ددااررند ممنوعع منیرشش ووجه به توجه
ضاللت ظلمت ددرر لیل طیورر صفت بر خودد وو ددهند تحویل رراا میثاقق

21مم صص129، موسسهءءملی مطبوعاتت اامریی، 1مم، جج1926-1922حضرتت وولی اامرااله : توقیعاتت مباررکه  91
.83بب، صص128،  موسسهءءملی مطبوعاتت اامریی 6عبداالحمید ااشرااقق خاوورریی: مائدههءءآآسمانی جج 92
.501 وو 495 وو 226بب، صص124فی االمثل، بنگرید به  یونس خانن اافرووخته: خاطرااتت نه ساله، موسسهءءملی مطبوعاتت اامریی،  93
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ددرر وو گرددند االرأأییمطاعع  مفسریی کتابب تفسیر ددرر یک هر تا آآیند طائر
تصورر ززهی شوند االحکمنافذ مجتهدیی ااالرربابب رربب حضرتت ددین
94محالل. خیالل ززهی باطل

کهچنانن برددند کارر به نیز اابواالفضائل ووصف ددرر عبداالبهاءء حضرتت رراا تعزیز ااین
فرمایند: می آآمریکا ددرر االرحمن ااماءء اازز یکی به خطابب

االبرااهین منه تتلقی حتٰى االفضائلاابی حضرةة بزیاررةة علیک االهاامة یا
فی االهملکوتت ظهورر علٰى االمقدسس االکتابب من االقاطعة االنصوصص وو

وو لقلبک سلوةة وو لک ذذخر وو لک غنم ززیاررته ااننّّ االعظیم االقرنن هذاا
وو للشهودد االمطابقة االبیانن وو االحکمة منه تاخذین وو لرووحک بهجة

95االعیانن.

ااست: شدهه نقل عبداالبهاءء حضرتت لوحح ددرر آآیاتت مبین مقامم  که ااست ااین نکته
ااین حق ددرر االهی ززبر وو االوااحح جمیع ددرر عنایت محض توصیف وو تعریف «آآنچه
ززااید حرفی که تفسیر وو تأوویل هر وو  عبداالبهاءء ااست کلمه ااین کل معنی موجودد عبد
وو ااوولیائه وو اامنائه وو ررسله وو اانبیائه وو االه ااشهد وو برییءءمنه اانّّی ااست کلمه ااین اازز

ااال االحق بعد ما وو من بیانن ااست ااین آآیاتم مبین ذذلک. من علٰى ااحبائه وو ااصفیائه
96االمبین.» االوهم

بیتی هزاارر لوحح اازز  -  ااشاررااتی3
بر مشتمل وو حکمی وو تارریخی وو ااددبی کنایاتت وو ااشاررااتت اازز مملو بیتی هزاارر لوحح
حضرتت خودد وو قدمم جمالل االوااحح حاوویی وو گوناگونن ااشعارر وو ااحاددیث وو آآیاتت

خوااهد ااشاررااتی آآنها اازز برخی به لوحح متن ددرر نزوولی ترتیب به که ااست عبداالبهاءء
شد.

.240اابواالفضائل : کتابب االفراائد، صص  94
.294، صص2مکاتیب جج 95
.252، صص2مکاتیب عبداالبهاءء جج 96
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1 – مراادد97)233 مم (مم عهد کتابب وو ااقدسس کتابب    - کتابب وو ااقدسس کتابب  
شدهه منتشر ااثر ددوو ااست. هر اابهٰى جمالل ووصیتنامۀ  وو االکتابب اامم ترتیب به عهدیی
ااست. 

سوررۀۀ قرآآنن، آآیۀ به ) – ااشاررهه233 مم (مم قلوبهم فی لیس ما بالسنتهم یقولونن – 2
عراابب من االمخلَّفونن لک  ااست: «سیقولل فتح، نا شََغََلََتنا ااالااََهلُُونا وو ااََمواال رفََاََستََغف
اارراادد اانن شََیئاًً االه من لکم یملک فمن قُُل قُُلوبِِهم فی لیس ما باََلسنتهم یقولونن لنا

به ) یعنی8¼1 خبیراا» (قرآآنن تََعملونن بما االه کاننََ بل نََفعاًً بکم ااََرراادد ااََوو ضرااًً بِِکُُم
رراا ما منسوبانمانن وو هادداارراائی که گفت خوااهند ااعراابب باززنشستگانن اازز برخی ززووددیی

که رراانند ززبانن بر چیزها اایشانن آآرریی فرما، عفو طلب براایمانن ددااشت مشغولل خودد به
وو ضریی ااگر کردد حاصل چیزیی براایتانن خدااووند اازز کسی چه بگو نیست ددلهاشانن ددرر

آآیه ااین که ااندددااناست.  گفته کنیدمی آآنچه به خدااووند بلکه خوااست براایتانن نفعی
غزووۀۀ ددرر مساعدتت  قولل که ااست حدیبیه اازز نفوسی مزینة وو جهینة وو ااسلم شأنن ددرر

98کرددند. ووعدهه خُُلف فرززند وو مالل وو شغل بهانۀ به وولی ددااددند خیبر

ااستقامت 3 ااین233 مم (مم ااست شرطط –   – چهارر ددرر حق قولل به ااشاررهه بیانن ) 
«مگر ووااددیی 99باررگاهه» وورروودد ددلیل وو ااست ررااهه شرطط ااستقامت اایدنشنیدهه ااست: 

100ااست. ثبت بهائی آآثارر ددرر عدیدهه االوااحح ااستقامت ااهمیت به ررااجع

) –233 مم (مم االمالئکة علیهم تتنزلل ااستقامواا ثم االه رربنا قالواا االذین ااننّّ -  4
من بهائی االوااحح اازز بسیارریی ددرر مشهورر آآیۀ ) ااست. ااین39/41( قرآآنن آآیۀ به ااشاررهه
وو االه رربنا قالواا نخست آآیه ااین ااست.  ددرر شدهه ثبت وو ضبط ووااددیی چهارر ددرر جمله
101ددااشت. االتفاتت مالئکه به باید پس، آآنن اازز وو ااستقامت بعد

ااطهر هیکل ). ااشاررۀۀ234 مم (مم یملح ذذاا بما االملح فسد ااذذاا ااالررضض ملح اانتم – 5
نمک فرمودد: «شما حواارریونن به خطابب که ااست مسیح حضرتت گفتۀ وو اانجیل به

مصرفی ددیگر شودد نمکین بازز چیز کداامم به گردددد فاسد نمک ااگر لیکن جهانید

 ااست به شکل مم مم وو ذذکر صفحه خوااهد آآمد مثال4اازز ااین پس ماخذ لوحح هزاارر بیتی که  منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء جج 97
.233 صص4) یعنی منتخباتی اازز مکاتیب جج233(مم مم  

.40مم، صص1982، موسسة ااالعلمی للمطبوعاتت، بیرووتت لبنانن 4مالمحسن فیض: تفسیر االصافی جج 98
.141بب صص129، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 3جمالل اابهی : آآثارر قلم ااعلی جج 99

 وو ددیگر صفحاتت34بب، صص122، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 3بنگرید به فاضل ماززندرراانی : اامر وو خلق جج 100
114-105مم، صص1998براایی تفصیل بنگرید به فریداالدین ررااددمهر: سموااتت سلوکک شرحح چهارر ووااددیی، نشر طهراانن  101
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) ددرر13 آآیۀ ،5 بابب متی، شودد» (اانجیل مرددمم پایمالل اافکندهه بیروونن آآنکه جز نداارردد
چه ااست:  «هر شدهه ززبانن ددرر سائر االمثلضربب به جمله ااین فاررسی کهن متونن
گفت: نیز خسروو نمک.»  ناصر بگنددد که ووقتی به وواایی     میزنند نمکش بگنددد

           بودد ددررمانن نمک رراا ااوو شودد گندهه چونن گوشت
102کنند ددررمانن چه به رراا ااوو شودد گندهه نمک چونن

به که فرموددند قدررتت مرااجع وو حواارریونن به خطابب رراا بیانن ااین مسیح حضرتت
فسد االعالم فسد هست: «ااذذاا ااسالمی ااندیشۀ ددرر چنانکه ااست ررااجع مذهبی علماءء

یعنی ددرر103مسلمانی ماند کجا خیزدد کعبه اازز کفر چو االعالم»   به بهائی آآثارر .  
ااست. شدهه ااشاررهه مسیح حضرتت گفتۀ ااین به کرااتت

6 یقین مرااتب ددرر عرفانی ) –  ااصطالحاتت234 مم (مم االیقین عین وو االیقین – حق
گوید:می مرااتب ااین اازز سواالل جواابب ددرر االتصفیه  ددرر عباددیی ااست،

بداانکه چیست؟ االیقین حق وو االیقین عین وو االیقین علم جواابب: 
وو سکونت وو ووجل وو اانابت وو سالمت چونن ااست مناززلل رراا ددلل

قراارریی وو رراا، وویی  ددهد خاصیتی منزلی ددرر رراا یکی هر وو طمأنینت،
به تعلقاتت وو جواانب تصوررااتت اازز که آآنگاهه تا نماند فراارریی وو

اازز جهالل ززنگارر وو یابد ررااهه  علم ووالیت به باررههیک وو خیزددبر جهاتت
بزددااید رراا مرآآةة آآنن ددلل اازز فضل صیقل وو شودد ززاایل ااوو بصیرتت آآینۀ
آآنن ددرر وو گردددد  صافی که آآنگاهه تا معرفت نورر به یا محبت نارر به یا

نقابب اازز خویش جمالل علم چونن شودد عالم االهیت حقیقت به صفا
ااحاطت آآنن گردددد محیط علم جمالل به ددلل ضمیر کند عرضض غیب
چونن یقین علم رراا به رراا ااوو نقوشش وو آآید بروونن پرددهه اازز گویند. 

گویند االیقین عین رراا آآنن کند مطالعت ددلل ددیدۀۀ به کمیت وو کیفیت
که گردددد ااوو مکین منقوشش وو شودد ااوو صفت مرکوزز نقوشش آآنن چونن وو
104گویند. االیقین حق رراا آآنن شودد آآمن فسادد وو ززوواالل اازز

ناصر خسروو:  ددیواانن به ااهتمامم  مجتبی مینویی وو تعلیقاتت علی ااکبر ددهخداا وو شرحح حالل ناصرخسروو به قلم تقی ززااددهه نشر ددنیایی 102
106شش صص1367کتابب 

.1918شش، صص1370، 7، نشر اامیر کبیر چچ4ددهخداا: اامثالل وو حکم جج 103
شش صص1368، 2قطب االدین عباددیی: االتصفیه فی ااحواالل االمتصوفه یا صوفی نامه، به ااهتمامم غالمحسین یوسفی نشر علمی چچ 104

198.
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حق وو عین وو علم اایقانن ددرر مثال هست ااشاررهه مطالب ااین به بهائی آآثارر ددرر
105ااست. آآمدهه االیقین نورر وو

)-  گفتۀ254 مم (مم ) وو234مم (مم االه بنورر ینظر فانّّه االمؤمن فرااسة من – ااتّّقواا 7
ررسولل حضرتت به رراا آآنن ااست.  برخی ااسالمی عرفانن وو ددینی ااددبیاتت ددرر مشهورریی
برخی106حمویه. االدین سعد شاگردد االسالکین مقاصد نویسندۀۀ مثال ددااددند نسبت  
یا )عع( قالل االحسن اابی عند کنت ددااددند: «قالل نسبت معصومم اامامم به رراا آآنن ددیگر

فقلت خلوةة ااصبت حتّّٰى فسکت االه بنورر ینظر فانّّه االمؤمن فرااسة ااتق سلیمانن
یا نعم قالل االه بنورر ینظر فانّّه االمؤمن فرااسة ااتق تقولل سمعتک  فدااکک جعلت
لنا میثاقهم ااخذ وو ررحمته فی صبغهم وو نوررهه من االمؤمن خلق االه ااننّّ سلیمانن
بذلک ینظر اانّّما االرحمة اامه وو االنّّورر اابوهه اامه وو البیه االمؤمن ااخو االمؤمن وو بالوالیة
بحث107منه» خلق االذیی االنّّورر بابب فتوحاتت ددرر خوبی به عربی اابن رراا فرااست   
هر وو تقسیم االهیه وو اایمانیه وو حکمیه فرااست بخش سه به وو ااست گفته  بازز148
108ااست. ددااددهه توضیح خوبی به رراا یک

عباررااتت ) – ااین234مم (مم ناعق وو لیل طیورر وو شنیعه شیعۀ االمشرکین، ررئیس – 8
بودد «ما خبر بیانن ددرر االوااحح ددرر که ااست اابهٰى جمالل بیانن اازز مأخوذذ که سیأتی» 
لوحی ددرر ناعق مورردد ددرر مثال فرموددند، ااخبارر بداانن رراا بهاءء ااهل ووقوعع اازز پیش
من یکونن وولو ناعق اانه عنه ااعرضض من االنّّاطق لهو اانّّه بذکریی نطق منفرمایند: «می

من اانّّه االرحمن رربی وو االحیواانن االرحیق هذاا من حی لمن طوبٰى االمتکلّّمین
میفرمایند: سلمانن لوحح ددرر لیل طیورر خصوصص   ددرر109االفائزین.»
فرمودد ااخبارر رراا جمیع لساننااله عرااقق اازز خرووجج حین ددرر سلمانن اایی
اازز بعد لیل طیورر وو آآید ندااءء به عجل وو شد خوااهد ظاهر سامریی که

.  وو براایی تفصیل آآنن129مم صص1998جمالل اابهی : اایقانن ، لجنهءء ملی نشر آآثارر بهائی به ززبانن فاررسی وو عربی هوفمایم آآلمانن   105
بب  ذذیل کلماتت مزبورر.129 موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 4-1بنگرید به ااشرااقق خاوورریی: قاموسس اایقانن جج

367شش صص1381ااین برگه هایی پیر، به ااهتمامم  نجیب مایل هروویی نشر نی  106
.79قق، صص1404محمد حسن بن فرووخخ االصفارر: بصائر االدررجاتت االکبریی  موسسه ااالعلمی طهراانن  107
.235، دداارر صاددرر بیرووتت بی تارریخ، (اافست اازز نشر بوالقق) صص2اابن عربی: االفتوحاتت االمکیه جج 108
 (ااین ااثر مشهورر به کتابب مبین ااست).133بب، صص127، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی 1جمالل اابهی: آآثارر قلم ااعلی جج 109
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لکن وو شد ظاهر که ددوو آآنن آآیند حرکت به االبته شمس غیبت
110خیزند. بر االوهیت وو رربوبیت ددعویی به لیل طیورر عنقریب

ددااددند: «اامرووزز خبر االهی ووعدۀۀ وو اانذاارر ااین به عدیدهه موااضیع ددرر بهاءءااله حضرتت
هواایی ددرر لیل طیورر وو ااووهامم طیورر که چه ااست ااستقامت ظهورر وو خدمت ررووزز

ااخبارر اامورر ااین به قبل اازز ااعلٰى قلم خوددند جنس طالب وو طایرند ظلمانی
 111فرموددهه»

بیحیا، وو مکّّارر قومم ووصف ددرر اابهٰى جمالل که ااست ااصطالحی نیز شنیعه شیعۀ
یحیٰى به رروو همین اازز وو گرفتهااند کارر به مشغولند، ااضاللل به که شیعیانن اازز گرووهی

به بوددهه همرااهه سفر ددرر نفر هفتادد مع ااست: «یحیٰى شدهه ااطالقق نکص اارربابب وو ااززلل
شیعۀ قدمم بر  نموددههااند قبولل متوهمین وو کرددهه اانکارر رراا خودد حضورر وو نوشته بعضی
ناقضانن112ااووهامهم.» وو ضاللتهم فی ذذررهم مینماید وو نموددهه مشی شنیعه ااین   

بیتی هزاارر لوحح ددرر رروو همین اازز وو میگفتند ووصف ددرر رراا شنیعه شیعۀ ااصطالحح
وولی هست شنیعه شیعۀ ذذکر مباررکک آآثارر ددرر ااست: «بلی خوئی جلیل به خطابب
هزاارر صد وو نموددند ظهوررشش یومم ددرر ااعلٰى حضرتت اازز ااعرااضض که بودد شیعیانی مراادد

االسالمم علیهم ااطهارر اائمۀ وو اامیر حضرتت تابع که شیعیانی نه کرددند شهید نفوسس
لعباددهم ررووحی ااعلٰى حضرتت وو ااعظم ااسم وو قدمم جمالل ااجداادد جمیع که چه بوددند
شد چه طاهرهه ااصالبب صوررتت ااین ددرر پس مخالفی هر اازز بریی وو بوددند شیعه االفدااءء
سبحاننااله بوددند شنیعه ااصالبب اازز ااستغفرااله حقیقت شمس ددوو ااین گفت باید

).263مم میشودد» (مم کورر اانسانن کلّّی به که میکند چه غرضض که فرمائید مالحظه
9 – ااین235مم (مم تناددیی  لمن حیاتت ال لکن   – عربی االمثلضربب به ااشاررهه ) 

عربب لسانن ددرر چنانن االمثلضربب نیست.  ااین کارر ددرر فریاددررسی معنا ااین به ااست
شودد.می نیز منتشر نامم همین تحت مجالتی وو کتب  ااخیرااًً که ااست معرووفف

.137مم، صص1920جمالل اابهی: مجموعه االوااحح مباررکه ،  به ااهتمامم محیی االدین صبریی کرددیی، مطبعه سعاهه قاهرهه مصر  110
.   وو مطابق با همین معنا ددرر لوحح ددیگر: «ددرر176بب؛ صص132، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، 6جمالل اابهی:  آآثارر قلم ااعلی جج 111

اایامم خرووجج اازز عرااقق کل رراا  ااخبارر فرموددند به نعیق ناعقین وو طیورر لیل  االبته آآنچه اازز قلم ااعلی  جارریی شد ظاهر  خوااهد گشت.» آآثارر
 وو نیز ددرر جایی ددیگر: «ددرر اایامم حرکت  اازز عرااقق ذذکر ناعقین وو طیورر لیل  ددرر االوااحح االهی مذکورر وو جمیع  رراا211، صص6قلم ااعلی جج

.133، صص7ااخبارر فرموددند» آآثارر قلم ااعلی جج
. ددرر لوحی ددیگر: «اازز شیعهءء160جمالل اابهی: لوحح ااشرااقاتت ووچندلوحح ددیگر، به خط مشکین قلم؛ بی تارریخ وو محل طبع، صص 112

شنیعه سواالل نما که ثمرههءء  ااعتراافهایی شما بر ووصایت  بال فصل ددرر یومم  فضل  که ظهورر نیر عدلل ااست چه ظاهر شد وو چه نتیجه
50مم، صص1998بخشید» جمالل اابهی:یارراانن پاررسی،  موسسهءء ملی مطبوعاتت آآلمانن، 
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لمن  حیاتت ال لکن وو حیا ناددیت اانن ااسمعت ااست: «لقد ااین گفته ااصل خالصه
همین113تناددیی» یغمایی گفتۀ ااین با ااست معاددلل فاررسی االمثل ضربب به گفته  
جندقی:
فریادد نرسد جائی به االبته آآنچه             من نالۀ ااگر ناله  تو گوشش ااگر گوشش

ااست.
سعدیی: گفتۀ ااین یا

ااثریی سنگدلل تو ددرر نکند        سنگ ددرر کند ااثر سعدیی آآهه
ااشاررهه236مم (مم علینا حسرةة یا -  10 : «یا30/36 قرآآنن به )   -  علی حسرةة  

یعنی به کانواا  ااال ررسولل من یأتیهم ما االعبادد بر ددرریغ وو حسرتت اایی یستهزئونن» 
آآنن کرددند.  مفسراانن ااستهزااءء رراا ااوو آآنکه مگر نیآمد نزددشانن ررسولی هیچ که بندگانن

االهی سنّّت رراا آآیه ااین اابهٰى جمالل وو 114دداانند ااستهزااءءکنندگانن ااحواالل به مربوطط رراا
115میفرمایند. معنا ررسل ااررسالل ددرر

11 – بخشی237مم (مم االبحر وو االبر فی االفسادد ظهر قد   – 0⅓4 قرآآنن آآیۀ اازز ) 
االذیی بعض لیذیقهم االنّّاسس اایدیی ااکتسبت بما االبحر وو االبر فی االفسادد ااست: «ظهر

ددرریا وو خشکی ددرر شدند مرتکب مرددمم آآنچه سبب به یرجعونن» یعنی لعلّّهم عملواا
بازز حویش کرددۀۀ اازز شاید بچشند رراا خودد ااعمالل برخی جزاایی تا آآمد پدید فسادد

قمی آآیه ااین نزوولل شأنن که میکند نقل جعفر اابی اازز خویش تفسیر ددرر گرددند. 
ااما116شد. پدیداارر اانصارر بین ددرر که ااست ااختالفی به مربوطط بر بیشتر ماووررددیی  
وو میددااند بارراانن قحط وو معاصی ااررتکابب وو شرکک به رراا ووآآنن دداارردد تکیه فسادد مفهومم

بودد. رراا هابیل برااددررشش مر قابیل قتل به معطوفف بر ددرر فسادد که نمیدداارردد ددوورر نظر اازز
وو ززبانن یا وو قلب وو نفس به رراا آآنها ظاهر، معانی بر اافزوونن بحر وو بر خصوصص ددرر ااوو

117میکند. تأوویل قلب

1366، صص2ددهخداا: اامثالل وو حکم جج 113
.436مم صص1990، موسسة ااالعلمی للمطبوعاتت بیرووتت لبنانن االطبعة ااالوولی 3بیضاوویی: تفسیر االبیضاوویی جج 114
.3اایقانن، صص 115
مم صص1991، موسسة ااالعلمی للمطبوعاتت بیرووتت لبنانن االطبعة ااالوولی2اابواالحسن علی بن اابرااهیم االقمی:  تفسیر االقمی جج 116

136-137.
اابواالحسن ماووررددیی: االنکت وو االعیونن  تفسیر االماووررددیی، به ااهتمامم عبداالمقصودد بن عبداالرحیم موسسةاالکتب االثقافیة، بیرووتت لبنانن 117

.318-317مم صص2007االطبعة االثانیة 
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قرآآنن آآیۀ به ااست )  االتفاتی237 مم (مم االه االی حزنی وو بثی  ااشکو اانّّما -  12
من ااعلم وو االه االی حزنی وو بثی ااشکو یعقوبب: «اانّّما ززبانن اازز یوسف  سوررۀۀ86/12

اازز وو ددااررمم عرضه یکتا خداایی به رراا خویش ااندووهه وو حزنن تعلمونن» یعنی ال ما االه
ددرر شما که دداانم چیزها وویی حضرتت ااین خصوصص ددرر  ااالسراارر کشف نمیدداانید. 

ااست:  آآمدهه حزنن
شکا من وو ووصل االه االی شکا فمن له منا یشک لم وو االه االی شکا
به ااززوو وو ددااررمم بر بدوونن هم خودد گفت: ددرردد یعقوبب   اانفصل االه من
وو ااست شافی رراا ددررددها جالله جل وویی که میدداانم من که ننالم کس

بگشادد تضرعع به ززبانن آآنگه وواافی، رراا ووعدههها وو کافی رراا مهمّّها
که نامم هر به موقوفم تو برخوااست هستم که صفت هر به گفت: االهی

معرووفم؛ تو بندگی به مراا خواانند
.118نسپاررمم کس به تو عشق غم بیجانن     خوااررمم غم رراا تو غم ددااررمم جانن تا

سوررةة شدهه ااشاررهه آآیه ااین به کرااتت به بهائی آآثارر ددرر قیومم تفسیر اازز االطیر ااست.  
آآمدهه تفسیر ااین اازز بخشی ددرر ااست؛ آآیه همین به مربوطط ااعلٰى حضرتت اازز ااالسماءء

«اانّّما االماءء عن االعینین فی االرااکد االماءء ذذلک من حزنی وو بثی ااشکو ااست: 
وو ااالمرین  مالک االه االی االکأسین فی االذّّهب االماءء علی وو ااالسمین فی االکافورر

نارر فی بایدیی رربیته قد االذیی اااللمعی االعربی االغالمم هذاا فی االه من العلم اانّّی
االه هو وو بشیءء اانتم تعلمونن ال ما ااالکبر کلمة علٰى ااسمه یحکی االذیی هو وو ااالفئدةة

کانن قد االه اانن وو قدیراا شیءء کل علٰى کانن قد االه هو وو علیما االعلی بذکرهه کانن قد
119محیطا.» شیءء بکل

13 – ااشاررهه238 مم (_مم بایدیهم بیوتهم یخربونن  ااست:2/59 قرآآنن آآیۀ به )   
یعنی ااوولی یا فاعتبروواا االمؤمنین اایدیی وو بایدیهم بیوتهم «یخربونن ااالبصارر». 
عبرتت پس میکنند خراابب مؤمنانن ددستانن وو خویش ددست به رراا خویش خانههایی

چشم. صاحبانن یا گیرید
اازز بیتی شرحح به ااست )    ااشاررهه239مم (مم گوشداارر حکایت ضمن ددرر خودد – 14

معنویی: مثنویی
.130شش، صص1357، 2، به ااهتمامم علی ااصغر حکمت، اامیر کبیر، چچ5اابواالفضل میبدیی: کشف ااالسراارر وو عدةة ااالبراارر جج 118
.174، صص3حضرتت ااعلی : تفسیر سوررههءء یوسف قیومم ااالسماءء نسخهءء خطی تکثیر به جهت حفظ شماررههءء  119
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دداارر گوشش حکایت ضمن ددرر تو خودد           یارر  سر خوشتر پوشیدهه  گفتمش
120 ددیگراانن     حدیث  ددرر آآید   گفته            ددلبراانن  سر که   باشد  آآنن خوشتر

وو شاهه حکایت خاللل ددرر موالنا که ااست تبریزیی شمس ووصف ددرر اابیاتت ااین
به وو اافتدمی تبریزیی شمس یادد به میرسد، آآفتابب  وو شمس به سخن ووقتی کنیزیک
میگوید: صرااحت به عاقبت وو میپرددااززدد وویی ااووصافف
مگو تبریزیی شمس اازز ااین اازز بیش              مجویی خونریزیی وو آآشوبب وو فتنه

بلند مقاماتت به ووصولل ددرر که ااست صوفیانن آآدداابب جمله اازز ااسراارر ااختفاءء وو ررااززدداارریی
میددااررند. مرعی رراا آآنن
ااشاررهه240مم (مم شاکی قاتلی وو قتیال  ااصطبرتت اانّّما – 15 بس سرووددههاایی به ). 
ااست: حافظ اازز ززیبا

باکک مدمعی وو شوقی قصةََ کتبت              
غمناکی زز آآمدمم جانن به  تو بی که بیا

             خودد ددیدۀۀ ددوو با شوقق اازز گفتهاامم که بسا
سلماکی ااین وو سلمی  مناززلل اایا

                حاددثهاایی  غریب وو ووااقعهاایی عجیب
شاکی قاتلی وو  قتیال ااضطربت اانن

     پاکت دداامن عیب کند که ررسد کراا
121پاکی چکد گل برگگ بر که قطرهه همچو که

ااشاررتی240مم (مم قراارر ررشوتت بدلل قاضی ددهد چونن -  16 معنویی مثنویی به )  
ااست:

کند    مبدََلل   رراا ررووحح  ااستقامت زز        کند ااحولل   رراا مردد شهوتت وو خشم
ددیدهه سویی به ددلل اازز حجابب صد        شد  پوشیدهه  هنر  آآمد غرضض چونن

شد
122ززاارر؟    مظلومم اازز   ظالم شناسد کی    قراارر ررشوتت ددلل به قاضی ددهد چونن

139-138 بیت10شش، صص1378مولویی: مثنویی معنویی ، به ااهتمامم توفیق سبحانی نشر ررووززنه  120
.288شش، صص1355حافظ: ددیواانن، به ااهتمامم عبداالرحیم خلخالی، نشر ددنیایی کتابب ،   121
 به بعد.335 اابیاتت 18، صص1مثنویی ددفتر 122
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همانن240مم (مم شد پوشیدهه هنر آآمد غرضض چونن- 17 فوقق جملۀ ددرر که طورر ) 
غرضض مثنویی به ااشاررتت آآمد، سبب که ااست قلب بیماررییهایی جمله اازز ااست. 

حق اازز شیخ فرموددند: «یا جماللقدمم آآنچه معناست همین به میگردددد. ناظر هالکت
نماید حفظ  نفس هواایی اازز وو فرماید مقدّّسس رراا عالم اافئدۀۀ وو اابصارر وو آآذذاانن بطلب
محروومم موجودد حضرتت عرفانن اازز رراا اانسانن بزررگگ ااست مرضی غرضض که چه

ددرر123میساززدد.» ممنوعع اایقانن نیر اانواارر تجلیاتت اازز وو مینماید ااین توضیح   
االهی ملکوتت ااساسس االهی ااحبایی فرموددند: «اایی نیز عبداالبهاءء حضرتت محروومیت

ددلل وو جانن به پس ااست نفسی هر به مهربانی وو مرووتت وو ررحم وو اانصافف وو عدلل بر
مگر نمایید مهربانی وو محبت ااستثناءء ددوونن من اانسانی عالم به تا بکوشید باید

 124ددااررند» مرضی وو غرضض که نفوسی
ددوو ) –   ترکیب240مم (مم بمسیطر علیهم لست وو شیءء ااالمر من لک لیس -  18
یتوبب ااوو شیءء ااالمر من لک ااست: «لیس آآیه ااین اازز ااوولل بخش ااست، معرووفف آآیۀ

ااست: «فذکّّر غاشیه سوررۀۀ ددرر آآنن ددوومم بخش ) وو128/3 قرآآننیعذبهم»( ااوو علیهم
قرآآنن ددرر که مسیطر ).  لغت22/88 قرآآننبمصیطر» ( علیهم لست مذکر، اانت اانّّما
به ااین بر اافزوونن که ااست نگهبانن وو حافظ معنایی به ااست آآمدهه مصیطر شکل به

ااست. ددیکتاتورر با معاددلل سیاسی عرفف ددرر وو میشودد ااطالقق  نیز مسلط وو ززعیم
به رراا قرآآنی ااصل مفسراانن اازز برخی ااست معناست.  گفتنی همین به نیز مصیطر
125ااست. جمله ااین اازز ماووررددیی نوشتهااند، مسیطر

ااشاررۀۀ241 مم (مم اانیسا شجرههءء – 19 فاررسی مکنونه کلماتت به مباررکک هیکل )   
ظل ددرر که رراا ررووشنی صاددقق صبح آآنن کرددههااید فرااموشش آآیا من ددووستانن ااست: «اایی

نزدد مباررکک قدسس فضایی آآنن ددرر جمیع شدهه غرسس ااعظم فرددووسس ددرر که اانیسا شجرۀۀ
شنیدید رراا کلماتت آآنن ووجمیع فرموددمم تکلّّم طیبه کلمۀ سه به وو بوددید حاضر من

من ررضایی بر رراا خودد ررضایی ددووستانن بودد: اایی ااین کلماتت آآنن  وو  گشتید وومدهوشش
به که مرددهه ددلهایی با وو مخوااهید؛ هرگز  نخوااهم شما براایی آآنچه وو مکنید، ااختیارر

.71مم صص1920جمالل اابهی: لوحح شیخ نجفی (ررسالهءء اابن ذذئب) به ااهتمامم مم نن کک مطبعهءء سعاددهه قاهرهه مصر  123
.154بب، صص127، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی5ااشرااقق خاوورریی: مائدههءء آآسمانی جج 124
  عین جملهءء وویی ااین ااست: «لست علیهم بمسیطر، فیه ثالثة ااقواالل ؛ ااحدها: لست علیهم262-261، صص6تفسیر االماووررددیی جج 125

بمسلط قاله االضحاکک؛ االثانی: بجبارر  قاله اابن عباسس. االثالث: بربب، قاله االحسن وومعنی االکالمم  لست علیهم بمسیطر  اانن تکرههم علی
ااالیمانن.»
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وو صحراا آآنن حالل کنید مقدسس رراا صدرر میایید.  ااگر من نزدد شدهه آآلوددهه آآررززوو وو آآمالل
 126شودد.» معلومم شما همۀ بر من بیانن وو آآررید ددرر نظر به رراا فضا آآنن

اازز مراادد ااست: «ااما شدهه معنا عبداالبهاءء حضرتت آآثارر ددرر باررها اانیسا شجرۀۀ معنایی
که ااست ظهورر فجر ررووشن صاددقق صبح یعنی مکنونه کلماتت فقرهه عباررتت آآنن

آآنن اازز مراادد وو ااست قدمم جمالل مباررکه شجرۀۀ اازز مراادد وو فرموددند تجلّّی ااعلٰى حضرتت
نه ااست ررووحانی حضورر اازز عباررتت خلق حضورر وو ااست جانن وو ددلل فضایی فضا

هشیارر خلق چونن وو شد بلند جانن وو ددلل فضایی ددرر االهی نداایی وو جسمانی حضورر
میفرمایند: مختصر لوحی ددرر عبداالبهاءء   حضرتت127گشتند.» مدهوشش لذاا نشدند
جمالل اانیسا شجرۀۀ میشودد مرقومم مختصر نیست فرصت حق بندۀۀ اایی «هوااله
وو االتّّحیة علیک وو شد بسته پیمانن وو عهد االهیه شجرۀۀ آآنن ظل ددرر که ااست مباررکک
وو128عع.» عع االثّّناءء که ااست میثاقق وو عهد میفرمایند: «ااین ددیگر جایی ددرر نیز  
اازز بعد وو گرفتهااند اانیسا شجرۀۀ ظل ددرر ااعلٰى قلم به مقدسس ااررضض ددرر مباررکک جمالل
وو129شد.» ااعالنن صعودد اابهٰى جمالل شفاهی خطاباتت به ااشاررهه صریحاًً  نیز   

اابهٰى جمالل موهبت بساطط ددرر ااعلٰى فرددووسس ددرر اانیسا شجرۀۀ ظل میفرمایند: «ددرر
االست جامم وو کرددید ااستماعع ددلل وو جانن به رراا میثاقق وو عهد خطابب وو شدید حاضر

وو130نموددید.» قیامم عهد ووفایی به وو نوشیدید سرمست رراا   ثم» شجرةة اانبت نیز: 
بین وو غلیظاًً میثاقاًً وو ووثیقاًً عهدااًً ااخذ وو ااالحباءء جمع وو طوبٰى سدررةة غرسس وو اانیسا
131االمنشورر.» االرقق فی االمسطورر هو ما

مطمح بسیارر که ااست بغداادد ددرر ساکن ااحبایی )  مراادد242مم (مم عرااقق – ااحبایی 20
یکی132آآنهاست. به خطابب ااعراابی لوحح وو بوددند ااقدسس هیکل نظر ااحبایی اازز   

مصدرر نورراالدین فرززندشش بعدها که ااست االمقربین ززین جنابب آآنجا معرووفف
محمد میرززاا وو بغدااددیی مصطفی گشت. آآقا اامرااله وولی حضرتت به گراانبهاءء خدماتت

.378-377مجموعهءء االوااحح مباررکک، مصر، صص  126
 وو نیز آآهنگ44، صص5 وو نیز مائدههءء آآسمانی جج157بب، صص120، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی1ااشرااقق خاوورریی: محاضرااتت جج  127

148 صص7 شماررههءء 5بدیع سالل
247بب؛ صص117، موسسهءءملی مطبوعاتت اامریی 1ااشرااقق خاوورریی: ااسراارر رربانی جج 128
.85؛ صص2ررحیق مختومم جج 129
11، صص2ررحیق مختومم جج 130
 به عربی همین معنا رراا دداارردد.11وو لوحح ددیگر ددرر صص12همانن، صص 131
204بب، صص124 وو نیز ااشرااقق خاوورریی: گنج شایگانن؛ موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی، 215، صص4آآثارر قلم ااعلی جج  132
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آآررمیدند. میثاقق ظل ددرر سالل سالیانن بغداادد مباررکک بیت خاددمانن اایشانن اابناءء وو ووکیل
بر کامل ااتحادد وو ووفاقق آآنجا ااحباءء میانن ددرر تا نموددند بسیارر سعی عبداالبهاءء حضرتت

ااین ددرر اایشانن االوااحح وو کوشیدند اابهٰى بیت آآباددیی  وو عمراانن ددرر وو باشد قراارر
.133ااست اافی وو وو کافی شاهد خصوصص

نظر .  به134ااست شدهه منتشر لوحح ) ااین242مم (مم االخلیل اایها یا ااالبهٰى هو – 21
تصورر ناقضانن االقاءء سوءء ااثر ددرر  که ااست نامی خلیل لوحح ااین مخاطب میرسد
برووجرددیی جمالل به ماجراا بوددند.  ااصل االوهیت مدّّعی عبداالبهاءء حضرتت میکردد

وو کاشت خوئی جلیل ددلل ددرر اابهٰى جمالل صعودد اازز بعد رراا نقض بذرر که میگردددد بازز
ددرر1312-1311 سالهایی حواالی ددرر ااوو تروویج به  وو سفرکردد آآذذرربایجانن نقاطط   

ااما نقض ددرر جلیل که آآنن تا میکرددند مداارراا وویی با عبداالبهاءء حضرتت کوشید.  
نقض ااووررااقق ددوورراانن ااین خاللل ددرر وو دداادد اادداامه خویش فاسد منویاتت  نشر به  تبریز
خلیل میرززاا  جمله اازز ااحباءء اازز برخی ددست  به1314 سالل به عکاءء ناقضانن اازز رراا

ددرر ناقضانن ااووررااقق وو بودد مستخدمم آآمریکایی مبلّّغین دداائرۀۀ ددرر  خلیل ااین ررساند،
لذاا135کردد تاثیر ددلش ددعویی به ررااجع عبداالبهاءء حضرتت اازز سالل همین ددرر ااوو . 
بیتی هزاارر لوحح شد. ددرر  ناززلل1314 سالل همین ددرر مزبورر لوحح وو کردد سؤاالل اایشانن
مرقومم جواابی بوددند نموددهه سواالل پیش ااست: «چندیی آآمدهه  لوحح ااین به ررااجع ااوولل
لوحح ااین )  ددرر242 مم گردددد.» (مم مرقومم مکتوبب ااین ددرر سوااددشش که شد الززمم شد

کن: ااعتناءء میثاقق به وو ووااگذاارر رراا اایشانن سخنانن وو ناقضانن میفرمایند ااطهر هیکل
االمرجع عن االغافلین االشبهاتت بحورر فی االمستغرقین االضعفاءء  االمتزلزلین «ددعی
فی وو رربک  موااهب من معزلل فی  النّّهم االکریم رربک بمیثاقق االمنصوصص االوحید
ددرر136عظیم.» عمه مثال نیز تارریخی نکتۀ چند خلیل به خطابب لوحح    هست. 

اازز ااندفرموددهه ناززلل صمد تفسیر ددرر کتابب یک االفدااءء له ررووحی قدووسس «حضرتت
مراادد243مم ااست»(مم االه اانا اانّّی  نهایتش تا کتابب عنواانن صادد تفسیر حضرتت ) 
ااین صمد ووااقعۀ اازز پیش باررفرووشش  ددرر حضرتش توقیف هنگامم به توقیع ااست.  

1087، صص2 بخش8ظهورر االحق جج 133
255-253قق صص1330، به ااهتمامم ززکی االکرددیی مطبعهءء کرددستانن االعلمیة  قاهرهه مصر 2حضرتت عبداالبهاءء: مکاتیب جج 134
69، صص2، بخش8ظهورر االحق  135
.254-253، صص2مکاتیب جج 136
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وو ددلیل وویی اازز مّّیانن اازز گرووهی وو مجتهد تقی محمد میرززاا ززیراا شد ناززلل طبرسی
وو ااخالصص سوررۀۀ بر تفسیریی قدووسس وویی، خوااهش موجب به وو خوااستند حجت
ددیگر137نوشتند رراا االصمد االه شرحح ااست: «جنابب آآمدهه خلیل لوحح ددرر آآننکه .   
مم نمودد.»(مم بلند االنّّدااءء ااعلٰى به آآسمانن عنانن تا بدشت ددرر رراا االه اانا اانّّی طاهرهه
ززبانن اازز بیشتر ااما میسرووددند  طاهرهه جنابب که باشد ااشعارریی به نظر )   شاید244
االمثل: فی میددااشتند، سخن حق

 الحدمم منبع زز  ااحدمم سرمدمم  عالم زز صمدمم
لمقبال     االی   هلّّمواا  آآمدمم اافئدهه  ااهل  پی 

                 بربکم   االست   ذذاا اانا   مشیتی   نارر قبساتت  
138بلی بلی  صفیر بشنو قدسیانن  بساحت بگذرر

میفرماید ووررقائیه عز قصیدۀۀ ددرر مباررکک جمالل ااست: «وو خلیل لوحح ددرر نیز وو
(مم ررشح من االوهه کل قصیدۀۀ244مم اامریی...»    ( ه عزطبع به خوشبختانه ووررقائی

بیت140هست نیز آآنن تحلیلی معرفی وو 139ااست ررسیدهه ددهمین وو یکصد مزبورر .   
ااست: قصیدهه بیت
هت اامریی ررشح من اااللوهه کلتأل                بوبب کلت. حکمی طفع من االرترب

ااست: آآمدهه االهیت وو االوهیت وو االوهت کلماتت ااوولیاءء شیم  ددرر
ااست وواارردد لفظ سه ااست مخصوصص االه ااسم به که مرتبه ااین ددرر

وو سومم االوهیت ددوومم االوهت یکی فرووقق کشفی عرفف ددرر االهیت. 
ززاائدٍٍ ااعتبارر بال ااست ااالهه مرتبۀ عین االوهت هست.  ااما اایشانن میانن

همچونن وو ااست عبد مرتبۀ که عبوددیت نعتبرهه.   االوهیت کذلک. 
فی بها موصوفا وو منعوتا کونه وو بها قیامه ااعتبارر به باشد االه مرتبۀ
ااالهه ااثر ظهورر ااعتبارر االهیت وو مالوهه؛ ددرر االهی ااثر ظهورر بی ذذااته
141مألوهه. ددرر ااست

.420، نشر طهراانن بی تارریخ،صص 3فاضل ماززندرراانی: ظهورر االحق جج 137
351مم، صص2000نصرااله محمد حسینی:  طاهرهه، موسسهءء ملی معاررفف بهائی کانادداا،  138
215-196، صص3آآثارر قلم ااعلی 139
.275-221مم، صص2009فریداالدین ررااددمهر: نه مقاله، نشر آآلمانن،   140
.58شش، صص1362مویداالدین جندیی: نفحة االرووحح وو تفحة االفتوحح به ااهتمامم نجیب مایل هروویی، نشر مولی  141
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22 – ااین244مم (مم عبداالحسین جنابب قزووین هوااله  ااین اازز پیش لوحح ) 
سمندرر کاظم شیخ جنابب فرززند همانا عبداالحسین اازز مراادد وو 142بودد شدهه منتشر
اایشانن ووفیر خدماتت به قائم میثاقق عهد وو اابهٰى عهد ددرر که ااست برااددرر بوددند.  
خطابب اابهٰى جمالل اازز گوناگونی االوااحح وو ااست سمندرر خانن له طرااززاا جنابب ااررشد
وویی دداارردد.  اازز متعددد االوااحح  نیز عبداالبهاءء حضرتت اازز وو 143ااست شدهه صاددرر اایشانن به

ااوو144ااست. شدهه منتشر که ااست ااسالمبولل ووقایع ذذکر ددرر تارریخی سالل متولد   
مشغولل تجاررتت به ااسالمبولل ددرر محمدعلی شیخ خودد، عمویی همرااهه وو  ااست1282

سالل به وو کردد ااززددووااجج عمو ددختر با وو گشت بازز قزووین به عمو، اانتحارر اازز بعد وو شد
145یافت.  ووفاتت1342 سالل به نیز عاقبت وو ررفت آآبادد عشق  به1327

مراادد245مم (مم هیکل سوررۀۀ – 23 به ناززلل االوااحح صدرر که ااست معرووفف سوررۀۀ ) 
رراا لوحح ااین  برخی146ااست. شدهه طبع باررها لوحح شد. ااین ووااقع سالطین وو ملوکک
ناززلل ااددررنه ددرر اابتدااءء لوحح ااین که ااست ااین حقیقت ااما 147میدداانند عکاءء ددرر ناززلل
میفرمایند:  اابهٰى جمالل یافت، نزوولل تجدید عکاءء ددرر بعد وو ااست شدهه

رراا کتب اازز بعضی نموددند ااررااددهه بهاءءااله علیه ناظر جنابب چونن وولکن
لذاا طبع مطالعه که نموددیم اامر حاضر عبد وو ااکبر غصن به نمایند. 

ااکثریی ناسس که چه ددااررند معرووضض باشد قومم مغایر آآنچه وو نمایند
به مرااعاتت ااین نه مطلع تنزیل کیفیت بر وو نیستند وو نبوددهه عاررفف
یزید ال چه ااگر نگردددد نفوسس هالکت سبب که شدهه آآنن ووااسطۀ

ااین ددرر بعد وو ناززلل سر ااررضض ددرر هیکل ووسوررۀۀ  خسارراا اا االظالمین
االعلیم االمجدِِّّدد لهو اانّّه قبل من ررقم ما هذاا شد تجدید ااررضض

148االخبیر.

اابهٰى جمالل اازز چونن وو ااست مم1869 سالل همانن عکاءء ددرر لوحح ااین مجدّّدد نزوولل
االمخاطب وو فرموددند: «االمخاطب جواابب ددرر کیست سوررهه ااین مخاطب که پرسیدند

 387مم، صص1999جمالل اابهی:  آآیاتت بیناتت به ااهتمامم ررووحح االه سمندرریی، موسسه معاررفف بهائی کانادداا  142
 90-89مم، صص2002، موسسه معاررفف بهائی کانادداا1پریوشش سمندرریی خوشبین: طراازز االهی جج143
 به بعد.373بب، صص131کاظم سمندرر: تارریخ سمندرر وو ملحقاتت،  موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی،  144
610-609، صص1، بخش8ظهورر االحق جج 145
300-268، صص4 وو نیز آآثارر قلم ااعلی جج96-2، صص1بنگرید به آآثارر قلم ااعلی جج 146
446-445، صص1 به بعد وو نیز ررحیق مختومم جج131گنج شایگانن، صص 147
.93-92بب، صص127، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی ، 4فاضل ماززندرراانی: ااسراارر ااآلثارر جج 148
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ددررباررۀۀ149االعالمین». علی االمهیمنة نفسی هو نکاتت االوااحح سایر ددرر لوحح ااین  
ااست. شدهه ناززلل متعدّّددیی

قد 24 مراادد245 مم (مم لاللوهیة خلقت -   «ددرر ااینکه ددرر عبداالبهاءء حضرتت ) – 
مضمونن به مطالع» نقل للربوبیة وو مظاهر لاللوهیة خلقت قد میفرماید هیکل سوررۀۀ

ااست: ااین ااصلش که ااست هیکل سوررۀۀ آآیاتت اازز
قد اانا وو االممکناتت یربین مظاهرااًً لها خلقت قد ااسمی االربوبیة ااننّّ قل
لها جعلنا قد ااسمی اااللوهیة ااننّّ وو تشهدوونن اانتم اانن عنها منزهاًً کنا

االمشهودد االمقتدرر االعزیز له عبدااءء یجعلنهم وو االعبادد یحیطن مطالعاًً
150تعرفونن. اانتم اانن ااالسماءء کل فاعرفواا کذلک

وو ااسماءء وو مظهریت بحث ااست، بحث محورر فوقاًً اابهٰى جمالل بیانن ددرر آآنچه
151ااست. آآمدهه تفصیل به عربی اابن آآررااءء ددرر ددوو هر که ااست صفاتت

ااست قدمم جمالل آآثارر آآخرین اازز یکی ) -  مراادد245مم (مم ذذئب اابن  ررسالهءء -25
شیخ همانا شیخ، اازز منظوررشانن وو ااست معرووفف شیخ لوحح به بهاءء ااهل نزدد که

اابن به معرووفف بهاءء ااهل نزدد وو نجفی، آآقا به مشهورر ااصفهانی مجتهد محمدتقی
اازز 152برهانن معرووفف لوحح مخاطب نیز نجفی باقر محمد مّّ ااوو پدرر ززیراا ااست ذذئب
اابن رراا وویی فرززند رروو همین . اازز153بودد ذذئب به معرووفف وو شد ووااقع قدمم جمالل جانب
نیز بدیع اامر علیه وو بودد قدررتمند بسیارر خویش ززمانن ددرر شخص نامیدند.  ااین ذذئب
به وو ددیدهه تدااررکک وویی اازز حالی شرحح ااخیرااًً وویی نوااددگانن اازز کردد. یکی شوررشش باررها
لوحح154ااست. ررسانیدهه نیز چاپپ گرفته قراارر تفصیل وو شرحح محل باررها شیخ   

.277، صص 5ااسراارر ااالثارر جج 149
.281، صص4آآثارر قلم ااعلی جج 150
شش.1387کلودد عدااسس:  جست وو جو ددرر کبریت ااحمر،  ترجمهءء فریداالدین ررااددمهر نشر نیلوفر  151
) وو نیز منتشر شدهه ااست، مجموعهءء االوااحح مباررکک مصر، صص145قق ناززلل شدهه ااست (گنج شایگانن، صص1297ااین لوحح به تارریخ  152
53-97.
148گنج شایگانن صص 153
شش وو نیز موسی نجفی: ااندیشهءء ددینی  ددرر1383بنگرید به موسی نجفی: فلسفه تجددد ددرر اایراانن ، چاپپ وو نشر بین االملل اامیر کبیر،  154

شش وو نیز موسی نجفی: حکم نافذ آآقا نجفی، قم1277، 3حوززههءء معرفت سیاسی وو غربشناسی ، نشر پژووهشگاهه علومم اانسانی چچ
شش.1372اانتشاررااتت ااسالمی ، 
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آآنچه155ااست ااست، شدهه ناززلل عبداالبهاءء حضرتت اازز ااوولل بیتی هزاارر لوحح  ددرر .  
ااست: شیخ لوحح فقرااتت ااین به مربوطط

معلومم کل نزدد تا نمایند ترجمه رراا توحید سوررۀۀ گفته غیر یا جنابب آآنن
وو رربوبیت به بابیها وو ااست یولد لم وو یلد لم حق که گردددد مبرهن وو

یا االوهیت باله بقاءء وو نفس اازز فنایی مقامم مقامم ااین  شیخ قائلند! 
ااین ااست، باتت بحت نیستی بر مدلل شودد ذذکر ااگر کلمه ااین وو ااست
ااست. یا نشورراا ال وو حیاةةًً ال وو ضرااًً ال وو نفعاًً لنفسی ااملک ال مقامم
عرفانن طورر ددرر عمراانن البن بیانن سدررۀۀ  تجلّّیاتت ددرر عصر علمایی شیخ
فرمودد قبولل وو نمودد ااصغاءء سدررهه اازز رراا کلمه حضرتت آآنن میگویند چه
مشغولند عندهم بما که چه محروومم مقامم ااین ااددررااکک اازز ااکثریی لکن وو
گفته: خوبب مقامم ااین ددرر فندررسک غافل. سید االه ماعند اازز وو

              ظاهریی فهم هیچ نیابد ددرر رراا سخن ااین
سیناستی بوعلی وورر وو اابونصرستی گر 

میگویند چه فرموددهه سوااهه ما ررووحح اانبیاءء خاتم که فقرهه ااین ددرر آآیا
وو اارربعة لیلة فی االبدرر تروونن کما رربکم ستروونن میفرماید عشر. 
ظهورر فتوقعواا  میفرماید طتنجیه خطبۀ ددرر االسالمم علیه اامیر حضرتت
علیه علی بن حسین همچنین وو االطورر علی االشجرةة من موسٰى مکلّّم
یکونن حتٰى لک لیس ما االظهورر من لغیرکک اایکونن میفرماید االسالمم

وو االوهیت ذذکر اازز ترااکک.... مقصودد ال عین عمیت لک االمظهر هو
قیامم خودد مقامم اازز بیابند ااگر چه نشدههااند ملتفت عبادد رراا  رربوبیت
156گرددند. ناطق االه االی تبنا کلمۀ به وو کنند

مراادد245مم (مم صاددقق حضرتت – 26 جعفر اامامم حضرتت شیعیانن ششم اامامم ) – 
ددووررۀۀ ااست.  ددرر کاظم موسٰى اامامم پدرر وو باقر محمد اامامم پسر ااست. اایشانن صاددقق
گرووهه ددوو به رراا آآنانن وو آآمد پدید شیعی مذهب ددرر بزررگی تفرقق که بودد اایشانن ووالیت

کردد.  تقسیم شیعه وو ااسماعیلیه

بب وو نیز ااشرااقق خاوورریی: قاموسس لوحح شیخ129اازز جمله محمد علی فیضی: لئالی ددررخشانن، موسسهءء ملی مطبوعاتت اامریی،  155
نسخهءءخطی اازز ددووست محترمی که ااین نسخه رراا به بندهه  ددااددند تا ااستفاددهه شودد ممنونم.

.33-31لوحح شیخ نجفی صص 156
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ددوورر آآثارر اازز ااکثریی ددرر که مشهورر جملۀ ) – ااین245مم (مم جوهرةة -  االعبوددیة 27
آآمدهه صاددقق اامامم به منسوبب االشریعة مصباحح کتابب ددرر  ااست، شدهه ثبت وو نقل بدیع

آآمدهه صدمم بابب ددرر نحو ااین به جمله ااین که دداارردد بابب صد مزبورر ااست. کتابب
ااست:

االربوبیة فی ووجد االعبوددیة من فقد فما االربوبیة کنهها جوهرةة االعبوددیة
فی آآیاتنا سنریهم االه قالل االعبوددیة فی ااصیب االربوبیة عن خفی ما وو

اانّّه بربک یکف لم ااوو االحق اانّّه لهم یتبین حتی اانفسهم فی وو ااآلفاقق
منع لک ذذ سبب وو االکل بذلل االعبوددیة تفسیر شهید.  وو شیءء کل علٰى

االرااحة ترکک ذذلک  مفتاحح وو تکرهه ما علٰى حملها وو تهویی عما االنّّفس
االه ااعبد االه ررسولل قالل االه االی ااالفترااقق طریقة وو االعزلة حب وو

وو االعین ثالثة االعبد حرووفف وو یرااکک فانّّه ترااهه تکن لم فانن ترااهه کانّّک
ددنوهه االداالل وو سوااهه عمن بونه االباءء وو باله علمه فالعین االداالل وو االباءء
157حجابب. ال وو کیف بال االه من

صاددقق اامامم نامم تحت ااثر ااین چه ااگر وو  158ااست شدهه نوشته کتابب ااین بر شرووحی 
به باررها ااعلٰى .   حضرتت159هست نیز عیاضض فضیل به منسوبب ااما ااست یافته نشر
نکته160فرموددند. ااستنادد جمله ااین منظورر عبوددیتی بیانن، ااین ددرر که ااست ااین   

بلند مقاماتت اازز مقامی یعنی میززند سر رربوبیت به خویش، غایت ددرر که ااست
حضرتت حاصل بحت محویت ددرر که ااست عرفانی مقامم عبداالبهاءء میگردددد.  
شأنن حدیث ااین حکم به ااحباءء اازز برخی ااما ددااشتند مقررر خویش براایی رراا عبوددیت
ااین شد: «مقامم ناززلل لوحح ااین تا میکرددند ااثباتت  رراا حضرتش االوهیت  وو رربوبیت

یصفونن عما سبحانه  خالفت نه ااست ررقیت ووالیت نه ااست عبوددیت عبد
یا تلویحی یا تفسیریی یا تأوویلی عبوددیت نه ااست لغویی عبوددیت عبد ااین عبوددیت
خوااهد ظاهر بعد توجه مقامم وو االقرشی لسید االحبشی االباللل کعبوددیة بل تعبیریی

.455-453شش، صص1363اامامم صاددقق:  مصباحح االشریعة وومفتاحح االحقیقة، ترجمه ووشرحح حسن مصطفویی، اانتشاررااتت قلم، قم  157
اازز جمله عبداالرززااقق کاشی:  شرحح فاررسی مصباحح االشریعة  وو مفتاحح االحقیقه، به تصحیح جاللل االدین محدثث ااررمویی، نشرصدووقق 158

شش.1366، 3بهاررستانن، چچ
شش.1384براایی تفصیل بنگرید به فریداالدین ررااددمهر: فضیل عیاضض اازز ررهزنی تا ررهروویی، نشر مرکز،  159
، عصر جدید8براایی نمونه بنگرید به  فریداالدین ررااددمهر، تفسیر حدیث من عرفف نفسه، مندررجج ددرر سفینهءء عرفانن شماررههءء  160

162مم، صص2005ددااررمشتاتت آآلمانن
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حضرتت161گشت.» به خویش تسمیۀ علت به لوحی خاللل ددرر خودد عبداالبهاءء   
«ددرر ااشاررهه عبداالبهاءء عبد ااین به نسبت  جفاکارراانن آآنچه خصوصص میفرمایند: 
مکاتیب اازز یکی ددرر مقامی ددعواایی خودد یا وو ااددعایی رراا عبد ااین که ددااددههااند ااشتهارر

وو االوهاجج تاجی هی االمقدسة االعتبة فی االبحتة االرقیة وو االمحضة االعبوددیة مرقومم: ااننّّ
وو ااالقصٰى مسجدیی وو االمنتهٰى سدررتی وو االعظمٰى لمنقبتی هذهه االجلیل ااکلیلی
شأناًً اابتغی ااست.  ال عبد ااین بنانن وو خامه ااثر وو بیانن صریح االمأوویی.  ااین جنّّتی
صعودد بداایت اازز االعظیم االتّّضرعع وو االتّّبتّّل مقامم غیر مقاماًً ال وو االبدیع االشأنن هذاا غیر
آآفاقق جمیع ددرر عبد ااین بنانن وو لسانن اازز االفدااءء الحبائه ررووحی فریادد ااآلنن االی تا

ااثر به بنیانن هاددمم وو نموددهه ااحاطه رراا غربب وو شرقق مظلومم ااین عبوددیت آآووااززۀۀ وو منتشر
قد که ووموجودد نموددهه ااددعائی هر نادداانی کمالل  اازز خویش مهر وو خامه میگوید: 
نعرهه ااین ووجودد ااصغر. با صغیر کل من عندهه شمس کل وو ااالکبر االه شمس ظهر
فسوفف مورردد لهذاا ااست اااللف قبل اامرااًً ااددعی من مصدااقق عبداالبهاءء که نموددهه بلند
بارریی باید یرحمه ال من علیه االه یبعث که اابراارر مقدّّسۀ نفوسس له االحمد بشودد. 
غصن رراا خودد حالل به تا عبد ااین آآشکارر حالل حقیقت نزددشانن ددرر ااسرااررند کاشف
اابن ااندرر، بلکه ناددرر، موررددیی ددرر شاید نهایت خوااندهه عبداالبهاءء بلکه ننامیدهه ااعظم
رراا خودد من اا وو بودد بالغه حکمتهایی به نظر  نیز ااین که گشته جارریی قلم اازز االبهاءء
.162میشناسم» ااوو عبید عبد

اایشانن عبداالبهاءء جز که خوااستند ااحباءء عمومم اازز خویش اامر اابتداایی همانن ددرر اایشانن
ندهند: خطابب نامی به رراا

ااست من جانن آآررززوویی آآنن وو ددااررمم االهی یارراانن جمیع اازز خوااهش یک
به وو بستایند تأوویل ددوونن من مقدسس آآستانن عبوددیت صرفف به مراا که
عبداالبهاءء صاددرر عبد ااین خامۀ نفس اازز که تعبیرااتی وو کلماتت به جز
ااننّّ  کنند کفایت قدرر همانن به نکنند آآنن اازز تجاووزز اابدااًً نستایند رراا

310، صص4ااسراارر ااآلثارر جج 161
.  همین مضمونن به عربی ددرر جایی ددیگر صاددرر شدهه ااست: «ااعلمواا اانن کینونتی  عبد322-321، صص2مکاتیب عبداالبهاءء جج 162

االبهاءء وو ذذااتی عبداالبهاءء ووحقیقتی عبداالبهاءء  ووذذررووتی االعلیاعبداالبهاءء وو غایتی االقصویی عبداالبهاءء وو لیس لی شانن ااال عبوددیة االبهاءء وو
لیس لی مقامم ااال االخضوعع ووخدمة ااحباءء االه  وو لم یصدرر من  قلمی ااال ااننی عبداالبهاءء وو اابن االبهاءء  وو ررقیق االبهاءء ووبهذاا اافتخر  بین

االمالءء النن عبوددیةاالبهاءء جوهرةة بدیعةنوررااءء توقد ووتضیءءعلی ااکلیل االعزةة ااالبدیة االبهاجج هذاا شانی وو مقامی وو اانا عبداالبهاءءوواابن االبهاءء»
319-318، صص2همانن جج
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حقیقتی وو ذذااتی وو کینونتی وو لقبی وو ااسمی وو سمتی وو صفتی وو نعتی
163غیرهذاا. شانن لی لیس وو عبداالبهاءء عالنیتی وو

نخست ،اامامم طالب اابی اابن علی حضرتت ) – مراادد245مم (مم اامیر حضرتت – 28
بسیارر بهائی آآثارر ددرر وویی  مناقب164ااست. بسیارر وویی منقبت وو ااست. مقامم شیعیانن
ااختصارریی ااررجمند وو بلند رراا کتابی خودد قضیه ااین ددرر تفصیل بحورر اازز ااست. 

میسزدد.
ددرر 29 مراادد245مم (مم نموددهه سؤاالل نفس اازز که ااعراابی جواابب –   – حضرتت ) 

سؤاالل حضرتت اازز که ااست نخعی ززیادد بن کمیل سؤاالل  مطلب، ااین اازز عبداالبهاءء
مطلب چندین ددرر که بودد علی حضرتت خاصص  صحابۀ جمله اازز ااست. کمیل کرددهه
االجاللل سبحاتت کشف بیانن وو االحقیقه ما یافت.  حدیث بیانن وو ظهورر مجالل اامر ددرر

اازز مستوفایی شرحح که کمیل به خطابب علی حضرتت اازز منقولل ااست حدیثی
ااین165ااست. موجودد آآنن بر ااعلٰى حضرتت میتواانن گوناگونن طرقق به رراا حدیث  
یافت: 

قوةة االکلیة االملکوتیة االالهوتیة االنفس ما موالیی یا قالل فقالل:  
عنه وو بدااتت منه االعقل ااصلها بالذااتت حیة بسیطة جوهرةة وو الهوتیة
منه شابهت وو کلمت ااذذاا االیه عوددتها وو ااشاررتت وو ددلت االیه وو ددعت
شجرةة وو االعلیا االه ذذااتت فهی بالکمالل یعودد االیه وو االموجوددااتت بدااتت
وو هویی ما وو یشق لم عرفها من االماووٰى جنة وو االمنتهٰى سدررةة وو طوبٰى
166غویی. وو سعیه ضل جهلها من

خاللل ددرر علی حضرتت گفتۀ ) -   ااین245مم (مم علیه یقع ال االذیی اانا – 30
ااست: کرددهه نقل ررجب حافظ  که ااست خطبهاایی

بعد یعلمها ال االغیب مفاتیح عندیی قالل:اانا االسالمم علیه له خطبة من
االقیم اانا وو االنّّجومم وو االقمر وو االشّّمس منورر اانا...اانا اا  االه ررسولل

.264، صص1مکاتیب جج 163
شش.1375ااحمد االرحمانی االهمداانی: ااالمامم علی، االمنیر للطباعة وو االنشر االطبعة ااالوولی 164
 که پیش ااززااین نیز اازز آآنن یادد شد.8بنگرید به فریداالدین ررااددمهر، مقالهءء مااالحقیقه مندررجج ددرر سفینهءء عرفانن شماررههءء  165
مال محسن فیض کاشانی: کلماتت مکنونه من علومم ااهل االحکمة وو االمعرفة، به ااهتمامم عزیزااله عطاررددیی قوچانی، نشر فرااهانی 166

78-77شش صص1360، 2ااصفهانن چچ
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وو کانن بما االعالم اانا االمخزوونن سرااله االساعة... اانا االقیم اانا االقیامة
167شبه. ال وو ااسم علیه یقع ال االذیی االمعنی یکونن...اانا ما

168ااست. معرووفف که ااست خطبهاایی اازز برگرفته نیز اامامة ظاهریی جملۀ خصوصص ددرر

هست. نیز ااین به شبیه نیز االبیانن خطبة ددرر
اابهٰى اامر ددرر که ااست حسین اامامم حضرتت ) – مراادد245مم (مم عبدااله اابی – 31

ااوو گشته ووااقع تکریم وو ااعزاازز مورردد باررها وو شد شهید کربال ووااقعۀ ددرر ااست. 
ززیاررتنامۀ ناززلل ووصفش ددرر ااعلٰى حضرتت قلم اازز متعدددیی ززیاررتنامههایی گشت.  

نقل آآنن اازز فقرااتی بیتی هزاارر لوحح ددرر وو ااست مشهورر نیز وویی باررۀۀ ددرر اابهی جمالل
میگردددد.

 اازز169یافت. میتواانن ااحاددیث کتب ددرر رراا بیانن ) ااین245مم (مم االه کعبة نحن – 32
االزکاةة نحن وو جل وو عز االه کتابب فی االصالةة میشودد: «نحن نقل شاذذاانن بن فضل

کعبة نحن وو االحراامم االبلد نحن وو االحراامم االشهر نحن وو االحج نحن وو االصیامم نحن وو
نحن وو االه ووجه فثم تولواا فاینما االه قالل االه ووجه نحن وو االه قبلة نحن وو االه

االخمر وو االبغی وو االمنکر وو االفحشاءء االه کتابب فی عدوونا وو االبیناتت نحن وو ااآلیاتت
توضیحاتت االزیاررةة شرحح ددرر ااحمد شیخ معانی ااین خصوصص   ددرر170االمیسر....» وو

نقل رراا گفته ااین اازز ددیگریی گونۀ نیز االعرشیة شرحح ددرر همو ااست، ددااددهه اارراائه ددقیقی
کل قوله (عع)  فی االسجادد عن االباقی االه ووجه اانّّهم االطیبونن آآله وو میکند:  «محمد

عن االمناقب فی وو یوتی االذیی االه ووجه نحن رربک، ووجه یبقی وو فانن علیها من
171االه.» ووجه نحن قالل رربک ووجه یبقی االصاددقق: وو

عبدااله بن جابر یعنی شخص، )  -  ااین245(مم جعفر اابی عن جابر رروویی – 33
ااست.   جعفر اامامم حضرتت خاصص صحابۀ اازز

حافظ ررجب برسی:مشاررقق اانواارر االیقین  فی ااسراارر اامیر االمومنین، موسسة ااالعلمی للمطبوعاتت بیرووتت لبنانن،  االطبعة االعاشرةة، صص 167
170-172.

. 169قق، صص1403،  موسسة االوفاءء، 25مجلسی: بحارر ااالنواارر ججمحمد باقر   168
.21 وو نیز تاوویل ااالیاتت صص303، صص24بحارر ااالنواارر 169
22-21، صص1تاوویل ااآلیاتت االظاهرةة فی اائمة االطاهرةة جج   170
.16شش، صص1364، چاپپ سعاددتت کرمانن 1شیح ااحمد ااحسائی: شرحح االعرشیة جج 171
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34 – ااین245 مم (مم االمعانی وو بالبیانن علیک    - شیعی فضالیی نزدد حدیث ) 
ااعلٰى حضرتت آآثارر . ددرر172ااست شدهه نقل عدیدهه کتب ددرر وو ااست مشهورر وو معرووفف

173ااست. شدهه جارریی حضرتت قلم اازز کرااررااًً نیز

لوحح ااست.  ددرر اابهٰى جمالل ااثر اایقانن کتابب ) – مراادد246مم (مم خالل ررسالۀ – 35
«یومی شیرااززیی عبداالحمید به خطابب قق1306 موررخخ حضرتت اایامم اازز ااست: 
فائز حضورر به کربالئی به معرووفف بهاءءااله علیه جواادد سید حاجی جنابب مرفوعع
بهاءءااله علیهما ددیگر  خالل وو محمد سید میرززاا جنابب حضرتت خالل نموددند عرضض

نظر وو معرووفف خالل ررسالۀ به عبادد بین شدههااند...  ما فائز کربال وو نجف ززیاررتت به
174گشت.» موسومم اایقانن کتابب به وو برددااشتند رراا خالل ااسم  بعد اازز بالغه حکمت به

ااست. آآمدهه فرااهم آآنن اازز منقحی طبع ااخیرااًً ااما ااست شدهه طبع باررها ررساله ااین
سید حضرتت ) - مراادد246مم (مم االشهدااءء سید حضرتت پاکک خاکک ددررحق – 36

ااست. جملۀ کربال ددشت به شهید وو طالب اابی اابن فرززندعلی حسین اامامم االشهدااءء
فرمایید مالحظه ااست: «مثال شریف اایقانن اازز برگرفته بیتی هزاارر لوحح ددرر مندررجج
175نموددهه.» ترشّّح تراابب بر که رراا حضرتت آآنن ددمم ترشّّحاتت غلبۀ

37 – منظورر246مم (مم سیداالشهدااءء حضرتت ززیاررتت  حضرتت ززیاررتنامۀ )  
شأنن ماززندرراانی .  فاضل176ااست ررسیدهه چاپپ به که ااست اابهٰى قلم ااثر سیداالشهدااءء

وو ظلم تحت ااحباءء اازز گرووهی  که میددااند بغداادد ضوضاءء به مربوطط رراا ااثر ااین نزوولل
سخن بلنداایی به حسین اامامم مقامم ددرر چنانن لوحح .  ااین177شدند ووااقع شیعیانن ااذذیتِِ
اابهٰى جمالل خودد ززیاررتنامه ااین اازز مراادد شاید آآننکه گمانن رراا برخی که ااست ررفته

ززیاررتت خصوصص ددرر فرموددند: «ااما لوحی خاللل ددرر عبداالبهاءء حضرتت ااما باشد،
مراادد که ااست معلومم ززیاررتت نفس اازز  بوددید نموددهه مرقومم االسالمم علیه سیداالشهدااءء
االبته االزهرااءء فاطمة اابن کربال شهید سیداالشهدااءء شبهه خصوصص ااین ددرر ااست.  

 150شش ، صص1355، نشر سعاددةة کرمانن، 1 وو االبته بنگرید به شیخ ااحمد ااحسایی: شرحح االزیاررةة جج14، صص26بحارر ااالنواارر جج 172
.105 جهت تکثیر، صص53براایی نمونه بنگرید به حضرتت ااعلی : تفسیر االهاءء نسخهءء  173
272-271، صص1ررحیق مختومم جج 174
 وو نیز بنگرید به طبع ددیگر آآنن با مشخصاتت ززیر: کتابب مستطابب اایقانن، به ااهتمامم فرجج االه ززکی قاهرهه مصر137 بند 84اایقانن، صص 175

، موسسهءء ملی مطبوعاتت1  وو نیز براایی  توضیحاتت ددقیق تر آآنن بنگرید به ااشرااقق خاوورریی: قاموسس اایقانن جج98مم صص1933قق 1352
.439بب، صص129اامریی، 

 به بعد202مجموعهءء االوااحح مباررکه طبع مصر، صص 176
 ذذیل حسین.100، صص3ااسراارر ااالثارر جج 177
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ااطهر ددمم ترشّّحاتت غلبۀ خصوصص   ددرر178نشوید.» ررااضی نصوصص تأوویل به وو ننمائید
بداانن االعدلل صحیفة ددرر ااعلٰى حضرتت وو مناجاتت وو آآیاتت ظهورر ااین که فرموددند: 
علیه سیداالشهدااءء جنابب مطهر ررأأسس که نموددهه مشاهدهه که ااست نومی اازز لدنیه علومم

کمالل اازز ددمم جرعۀ هفت وو االقربٰى ذذوویی ررأأسس با مطهر جسد اازز مقطوعع رراا االسالمم
مثل به آآنن صدرر که ااست حضرتت آآنن ددمم برکت اازز وو نوشیدهه جنابب آآنن ددمم اازز حب
وو حجته ددمم ااشربنی االذیی له االحمد گشته منشرحح محکمه مناجاتت وو آآیاتت ااین
االیه اانّّا وو له فانّّا بامضائه االبالیا علی نزلل قد لذلک وو فؤااددیی حقیقة جعله

ددرر179ررااجعونن.» حضرتت شامخ مقامم اازز عظیمی ووصف ااعلٰى حضرتت آآثارر   
ااست. گشته ناززلل سیداالشهدااءء

38 – ددرر247مم (مم میفرماید مثال اازز فقرااتی عبداالبهاءء حضرتت بخش ااین ) -  
نقل آآنن مآخذ ززیر صوررتت به که میفرمایند نقل رراا سیداالشهدااءء حضرتت ززیاررتنامۀ
میشودد:
)204صص مباررکه، االوااحح مجموعه( االوجودد حقائق ااشتعلت به ظلم من آآهه آآهه
)205صص مباررکه، االوااحح مجموعه( االنونن وو االکافف االحکم ظهر ما الکک لو

)205صص مباررکه، االوااحح مجموعه( اامرهه وو االه قدررةة ظهرتت بک
)206صص مباررکه، االوااحح مجموعه( االوجوهه ااقبلت باقبالک االذیی اانت
صص مباررکه، االوااحح مجموعه( االطورر مکلّّم نطق وو االظهورر شمس ااشرقت بک

208(
)209صص ،مباررکه االوااحح مجموعه( االه علم لئالی کنز کنت اانک ااشهد 

)210-209صص ،مباررکه االوااحح مجموعه( االه یا االلهم سبحانک
39 – مراادد250مم (مم االه ررووحح حضرتت    - که ااست شهید ووررقاءء جنابب اابن ) 

سالل ذذیقعدۀۀ ددرر شاهه ناصراالدین ررسید. قتل شهاددتت به خویش بزررگواارر اابب همرااهه
180دداادد. ررخخ ااسدآآباددیی جماللاالدین سید شاگردد کرمانی ررضا میرززاا ددست  به1313

ززنداانن ددرر وو بوددند شدهه ددستگیر ززنجانن ددرر که ررووححااله وو ووررقاءء جنابب ااثناءء همین ددرر

1061بب، صص117، موسسه ملی مطبوعاتت اامریی، 2ااشرااقق خاوورریی: محاضرااتت جج 178
701-700، صص2محاضرااتت جج 179
.113تارریخ حیاتت حضرتت عبداالبهاءء صص 180
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ووقت ددرر   ررووححااله181شدند. شهید ماهه  همانن18 تارریخ ددرر میبرددند، سر به طهراانن
شدهه ناززلل ووااقعه ااین اازز بعد  ماهه10-9 تنها بیتی هزاارر بودد. لوحح  ساله14 شهاددتت
ددلشکسته وو محزوونن ووااقعه ااین ااثر ددرر چقدرر عبداالبهاءء حضرتت که پیدااست وو ااست

بوددند.
ااززلل یحیٰى ااست. ووااقعۀ ااززلل یحیٰى طرفداارراانن )- مراادد250مم (مم یحیٰى اامت – 40
ددرر وویی ددعاوویی بطالنن به مربوطط ااستداللیۀ وو ااست شدهه ناززلل االوااحح اازز بسیارریی ددرر

ااست. موجودد عبداالبهاءء حضرتت اازز عمه لوحح االبته وو اابهٰى جمالل ااثر بدیع کتابب
بیتی251 مم (مم مست نرگس وو گیر ساغر الله- 41   - معرووفف غزلل یک اازز ) 

ااست: حافظ
کنم ساغر وو شاهد ترکک که ررندمم آآنن نه من

کنم کمتر کاررها ااین من که ددااند محتسب
                باررها  باشم  کرددهه  توبهکارراانن  عیب که من

کنم گر باشم ددیواانه  گل ووقت می اازز توبه
             میکدهه ددرریا وو غوااصص من وو ددرردداانهست عشق

کنم بر سر  کجا تا  آآنجا ددرر  برددمم فروو  سر
             فسق نامم ما بر وو مست نرگس وو ساغرگیر الله

کنم  ددااوورر  کراا  رربب یا بسی  ددااررمم ددااوورریی
             من شهرآآشوبب ترکک اایی عنانن یکدمم کش بازز

کنم گوهر وو ززرر پر ررااهت چهرهه وو ااشک زز تا
            گنجها  ددااررمم ااشک لعل  وو  یاقوتت  اازز که من

کنم  ااختر  بلند  خوررشید  فیض  ددرر نظر کی
            شست لطف آآبب به رراا  گل مجموعۀ صبا چونن

کنم ددفتر  صحفۀ بر  نظر  گر  خواانن کجددلم
              ااعتبارر   چنداانن  نیست رراا فلک  پیمانن وو عهد

کنم  ساغر  با  شرطط  بندمم  پیمانه  با  عهد
              ددست به  سلطانی گنج گداائی ددرر ددااررمم که من

22-6، صص1؛ قسمت8 وو نیز ظهورر االحق جج78، صص7براایی تفصیل بنگرید به  ظهورر االحق جج 181
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کنم  ددووننپروورر  گرددوونن گرددشش ددرر  طمع کی
                  همتم  اازز  بادد  شرمم  فقرمم  گرددآآلودد  چه  گر

کنم تر دداامن  خوررشید  چشمۀ  آآبب  به  گر
           ددووست لطف میپسنددد آآتش ددرر گر رراا عاشقانن

کنم  کوثر   چشمۀ  ددرر  نظر  گر  تنگچشمم
              وولی  رراا حافظ میدداادد عشوههاایی لعلش ددووشش

182کنم. باوورر  اافسانهها ااین وویی کز آآنم نه من

ااطهر هیکل ) – مقصودد253مم (مم سرااجج کسی آآیا میفرماید ررووحح حضرتت – 42
ااست؛ معرووفف ااسالمم ددرر االه ررووحح یا ررووحح لقب به که ااست مسیح حضرتت گفتۀ

گفت: سنایی
رربانی لطف  پذررفت ززوودد                 ررووحانی بحر زز ددمم چونن ررووحح
تزیین ااوو اازز فزوودد چاررمم چرخخ                اامین  ررووحح ببردد چونن رراا ررووحح

فرموددند نقل ااوولل بیتی هزاارر ددرر مسیح حضرتت اازز عبداالبهاءء حضرتت که گفتهاایی ااما
ااست: اانجیل به ااشاررهه

چرااغغ وو کردد پنهانن نتواانن شودد بنا کوهی بر که شهریی عالمید نورر شما
گذااررند چرااغداانن بر تا بلکه نهند پیمانه ززیر رراا آآنن تا نمیاافرووززند رراا

همچنین میبخشد ررووشنایی باشند خانه ددرر که کسانی همۀ به آآنگاهه
پدرر ددیدهه، رراا شما نیکویی ااعمالل تا بتابد مرددمم بر شما نورر بگذااررید

183نمایند. تمجید ااست آآسمانن ددرر که رراا شما

43 – مراادد253مم (مم االشامم بریة  وو سورریه وو ااررددنن شامل ااست ووسیع سرززمینی ) 
ددرر بوددهه معرووفف ااالیامم قدیم اازز که ااقدسس ااررضض قدیمیترین ،االعالم حدوودد ااست. 
ااست: آآمدهه شامم تعریف ددرر فاررسی، ززبانن به جغراافیایی متن

ناحیتی شهرهایی وو شامم ناحیت ااندرر سخن وویی مشرقق ااست وویی: 
ددرریایی وویی جنوبب وو جزیرهه، وو عربب حدوودد اازز ااست شامم باددیۀ

وو رروومم، ددرریاهایی اازز بعضی وو مصرست حدوودد وویی مغربب وو قلزمست،
بسیارر وو آآبادداانن وو  خرمم ناحیتیست ااین وو رروومست، حدوودد وویی شمالل

345غزلل210ددیواانن حافظ، صص 182
.16-15، آآیهءء 5اانجیل متی بابب 183
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اازز که چیزیی هر وو بسیاررست شهرهایی وویی ااندرر وو خوااسته، وو مرددمم
184اافتد. آآنجا ااندلس اازز وو رروومم اازز وو مصر اازز وو خیزدد مغربب

وو طرسوسس وو ملطیه جمله، اازز میبردد نامم رراا آآنجا معرووفف شهرهایی بعد، وو
وو حمص وو قنسرین وو حلب وو عسقالنن وو یافا وو عکّّه  وو صیداا وو بیرووتت ااسکندرروونه،

بیتاالمقدسس. وو بیتااللحم وو ررمله وو فلسطین وو طبریه وو ااررددنن وو ددمشق وو بعلبک
یعنی253مم (مم ااالعدااءء به شهدتت ما االفضل – 44 که ااست آآنن بزررگواارریی ) -  

ااین گوااهی بداانن خصم نزدد سرعت به عربب معرووفف ضربباالمثل ددهد. 
گفت: مضمونن همین به طوسی ااسدیی جمله اازز گرفت ررووااجج فاررسیززبانانن
خویش. ناکامم به پسنددد ددشمن که      پیش زز دداانن پسندیدههتر آآنن هنر

کند»   ااغلب ااعتراافف رراا آآنن ددشمن آآنکه میخواانیم: «فائق مرززبانننامه ددرر بعد وو
جمله اازز کرددههااند، یادد بزررگانن عظمت ددرر خویش گفتارر ددرر رراا ضربباالمثل ااین کسانن

میگوید: اائمه ووصف ددرر مراادد گوهر ددرر الهیجی
مناقب ددرر علیحدهه مصنّّفاتت وو کتب اایشانن علمایی ااعاظم اازز کثیریی

نقل بابب ااین ددرر چونن کرددههااند تألیف ااوو طاهرین ااووالدد وو حضرتت آآنن
مقبوالتت اازز همانن شد نتوااند حجت اایشانن بر ما به مختصه ااحاددیث

ددرر ااالعدااءء به شهدتت ما فالفضل کردد باید ذذکر اایشانن مسلّّماتت وو
یافتم رراا اایشانن محدّّثین وو نقل ااصحابب سنت ااهل علمایی میانن

185که...

اازز شعریی بیت به ااست ) – ااشاررهه254مم (مم اافرووختند ددغل جغداانن ااین ووررنه – 45
موالنا: مثنویی

آآموختند  سپید  باززاانن بانگ              اافرووختند ددغل ززااغانن ااین ووررنه
صبا؟  پیغامم  وو  کو هدهد رراازز              فتی بیاموززدد گر هدهد بانگ    

هدهداانن جج تا زز  رراا شاهانن  تاجج           بداانن بسته بر زز ررسته بر  بانگ
186ززبانن بر بیحیایانن ااین بستهااند          عاررفانن نکتۀ وو ددرروویشانن حرفف

170حدوودد االعالم صص 184
.390شش صص1350عبداالرززااقق الهیجی: گوهر مراادد، کتابفرووشی ااسالمیه طهراانن،  185
555 صص1700 بیت 4مثنویی ددفتر  186
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یعنی کرددنن ددغل وو ااست تباهی وو قمارر مفهومم به نیز وو ترددید وو شک معنایی به ددغل
گفت: سعدیی که معناست همین ووررززیدنن.  به حیله وو کرددنن مکر

شل ررووباهه چو رراا خودد مینداازز             ددغل اایی  باشش نر شیر  بروو
شیرینی   گردد    مگسانند                 میبینی که ددووستانن ددغل ااین

بخشی255مم (مم بس وو بازز کو ااست ااین جرمم – 46 مثنویی شعر اازز ااست ) -  
موالنا:

         ررنج به  چغداانن آآنن زز ااست سلطانن بازز
گنج ززََفت آآنن شدست مدفونن حدََثث ددرر

    میکنند   ااستم   بازز    بر   چغداانن
    میکََنند   بیگناهی   بالش  وو  پر
         بس وو باززست کو ااست ااین ااوو جرمم
187پس؟ چیست یوسف  جرمم خوبی غیر

47 – بخشی257مم (مم ووااحداا وورردداا  ذذکارریی وواا ااووررااددیی ااجعل حتی  اازز ااست ) 
ددرر188ااست. شدهه ووااقع بسیارریی ااعتنایی محل که علی حضرتت معرووفف ددعایی   

ااست.  شدهه نقل ددعا ااین االوااحح اازز بسیارریی
بهاءء اامر ااوولیۀ مؤمنین )  اازز257مم (مم ااصفهانی حسین محمد حاجی جنابب – 48
ناقضین سعایت ااثر ددرر آآنجا ددرر وو ررفت بمبئی به قدمم جمالل صعودد اازز بعد که

وویی نزدد مصر به مباررکک هیکل ددستورر به ااما بودد شدهه بدگمانن حقّّش ددرر اابواالفضائل
شد. ظن سوءء ررفع وو ررفت
شاید رراا جمله )   ااین258مم (ممنیست وو نبوددهه تفسیق وو تکفیر االه ددین ددرر – 49

اابدعع اامر معاررفف ترقّّی ظهورر براایی وو دداانست بیتی هزاارر لوحح نتیجۀ مهمترین
ددرر جامعاالبیانن چنین وو دداانست فاسق وو کافر نمیتواانن اابدااًً بهائی ددین ااست.  

ااست.   نگشته صاددرر ناززنین آآئین قدسی مظاهر اازز کلماتی
ااست هودد سوررۀۀ   ددرر65/11 قرآآنن )  آآیۀ259مم (مم مکذووبب غیر ووعد هذاا – 50
نیست. ناررااستی وو ددررووغغ ااوو ددرر که ااست ووعدههاایی ااین یعنی

849  صص959 بیت6مثنویی ددفتر  187
709شش، صص1367سید بن طاووسس:  ااقبالل ااالعمالل ، دداارر االکتب ااالسالمیه  188
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