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  " پيش گفتار "
يکــى از الــواح صــادره از قلــم معجــز شــيم حضــرت عبــدالبهاء بــه زبــان عربــى، لــوحى اســت معــروف بــه لــوح خراســان در عــرف بهائيــان، 

ـَرًة "، کـه آن حضـرت آن را در عّکـ يـا َنَفحـاِت اهلل، ُهبّـِى ُمَعطا، پـيش از جلـوس بـر اريکـۀ ميثـاق و در مصّدر بـه: " هـواهلل " و بـا مطلـع: " ا
ام زندگانى حضرت بهاءاهلل در جهان خاک و به امر و ارادۀ آن حضرت، با زبانى فصيح و بليغ و کالمـى شـيوا و شـورانگيز، و واپسين ايّ 

  دارند.نگارند و ارسال مىنثرى موزون و شعرآسا خطاب به بهائيان ارض خاء، مى
نماينـد و آنـان را مراتب مهر و محبّت و درود و تحيّت جمال اقدس ابهى را به احبّاى خراسان ابـالغ مـىدر اين لوح حضرت عبدالبهاء 

بـــه صـــبر و شـــکيبايى و اســـتقامت و پايـــدارى و پرهيـــز از خـــوف و هـــراس و بـــيم بـــه هنگـــام ظهـــور و پيـــدايى رنـــج و گزنـــد و آســـيب در ســـبيل 
ها و ناماليمات جان فرسا، مؤمنان را بـه لطـف و عنايـت به شّدت و حّدت دشوارىکنند و با اشاره پروردگار جليل، تشويق و ترغيب مى

  سازند.خداوندگار مطمئن و اميدوار مى
حضرت عبدالبهاء در اين لـوح از کيفـر و مجـازات و عاقبـت و پايـان کـار اقـوام و احـزاب و ملـوک و جبّـاران ظـالم و سـتمکار در روزگـاران 

آورنــد، و پنــد و عبرتــى بــراى خردمنــدان و اهــل بيــنِش دورانــديِش امــور، در ايــن دور و زمــان بــه شــمار مــىراننــد و آن را پيشــين، ســخن مــى
هـاى آيـات دهند که بزودى پرده از وجه امر برداشته شود و پرتو آن در سرتاسر جهـان بتابـد و پـرچمسرانجام، مؤمنان را مژده و بشارت مى

  در آيد. پروردگار بر فراز کاخ رفيع امرش به اهتزاز
  فرمايند:حضرت عبدالبهاء، پس از آن، در دورۀ ميثاق، در يکى از الواح در بارۀ چگونگى نگارش لوح خراسان، چنين مى 
 

  هواهلل
اش بــه "اى منـادى ميثـاق، سـفر خراسـان را تـأخير و تعويـق ميندازنـد. بايـد در آن ســامان چنـان آتـش فشـان گرديـد کـه نـار محبّـت اهلل شـعله

سد. خراسان در ايّام مبارک پر شعله بود و ممتاز از سائر اقاليم و بلدان، ولى حال کـه آفـاق پـر اشـراق اسـت، آن اقلـيم سـاکن مأل اعلى ر
ندا. لهذا بايد هّمتى نمـود کـه از دشـت و صـحرا و کـوه و بيـداء آن کشـور نـداى يـا بهـاءاالبهى بلنـد شـود. پـيش از صـعود، صدا و بىو بى

ه الفــداء بــه عبــدالبهاء امــر فرمودنــد کــه از لســان مبــارک تحيّتــى و خطــابى بــه خراســان بنگــارم. ايــن بــود کــه آن جمــال قــدم روحــى الحبّائــ
ـرًة. بـارى يـا َنَفحـاِت اهلل ُمـرِّى ُمَعطبسـيار بکوشـيد کـه احبّـاى خراسـان ماننـد بحـر بـه جـوش و  ،خطاب مرقوم شـد کـه عنـوانش ايـن اسـت: ا

  ع "محبّت اهلل به چوگان هّمت بربايند. و عليک التّحيّة و الثّناء. ع خروش آيند و گوى سبقت را در ميدان
  )٨٧ جلد پنجم ص  –(منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهآء 
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  لوح خراسان
  هو اهلل

َرًة َو ايا َنَسَمَة ٱهللِ ُمرِّْى ُمَطيَبًة َو اْقِصِدْى واِدَى الرْحماِن  يا َنَفحاِت اهللِ ُهبِّى ُمَعطاِء ناِدَى الِعْرفاِن باِدَيـَة ُخراسـاَن، َو اْعَبقـى  ا ِحبـمـاَم ُوُجـوِه اا
ُهـْم َو َثَبَتـْت ُنِشَرْت اْعالمُ  َرَسَخْت اْقداُمُهْم وَ  اْکَفَهرْت ُنُجوُمُهْم وَ  اْصِفيأِِه الِذيَْن اضاَءْت ُوُجوُهُهْم وَ  اَمنأِِه َو َطيِِّبى َمشام اْوِلياِء ٱهللِ وَ  وَ  ٱهللِ

ــ ــُروُعُهْم َو انَْتَعَشــْت نُفوُســُهم َو انَْشــَرَحْت صــُدوُرُهْم ِف ــُقلــوُبُهْم َو َنَبَتــْت اُصــوُلُهْم َو ُف ــِه ِف ــْوا بَعْهــِد ٱهللِ َو ميثاِق ــْوِم اللِّقــاِء َو َوَف ــم ى َي ى َذرِّ الَبقــاِء، ُث
بـٰى َتِحيـْعلـى وَ َبلِِّغى ُنَزالَء ِتلـَک المعاِهـِد َو الرـِريِهْم بِ  َة َربّـِِک اال اِم ٱهللِ، لَ َبشِّ يـُجـوِم َو اور َو َمواِقـُع الن َعْمـُر َربّـِى هـِذِه َمْوِهَبـٌة ابَْتغاهـا َمطـاِلُع النـ

َتوقــًا  ســاَلْت َعَبــراُتُهْم َشــْوقًا وَ  َعَلــْت َزفــراُتُهْم وَ  ى الُقــُروِن االولــى، َو فاَضــْت ُجُفــوُنُهْم َو َذَرَفــْت عُيــوُنُهْم  وَ هــاِبُط َوْحــى َربِّــِک الَعِزيْــِز الَقيــوِم ِفــمَ 
ــبا َو َشــِميَْم َعــراِر الَوفــاِء اْمَتِثلــى الــرّ  ن َســماِء َفْضــِل َربُِّکــمُ ٕاَليْهــا، َفَهِنيئــًا َو َمِريْئــًا َلُکــْم ِمــْن هــِذِه المأِــَدِة الناِزَلــِة ِمــ ــَح الص ْحَمِن الــرِحيِْم، َو يــا ِريْ

ــٍة اْهَتــزْت ِريــاُض ُقُلــوِبِهْم بِ  ِبســاَحةِ  ِحبقا ــِة اهللِ َو َبلِِّغــى َشــْوِقى ٕاَلــيِْهْم و َتَشــو ــِة ٱهللِ، َو اْشــَرَقْت ُوُجــوُهُهْم ِبُنــوِر َمْعِرَف ِِٔب َمَحبى َلُهــْم َو َفــيِض َســحا
ِرِهْم، َو ُقــوِلى َعَلــيُْکْم َبهــاُءاهللِ َو سـالُمُه َو َتِحيُتــُه و َثناــُه، َوِفــى  ُوُجــوِهُکْم ُنــوُرُه َو ِهــْم َو َصــرِِّحى َو َبثِّــى ِبــَوَلِهى َو َشـَغِفى َو ِهيــاِمى  ِبــِذکْ َوَلِعـى بِ 

ُبـوا الِْسـَنَتُکْم بِ ِضياُه َو فِ  ُه و ِشـفاُه، ايـا اْوِليـاَء الـرْحمِن َرطِّ ُه َو فـى ُصـُدوِرُکْم ُحبـ ـُشـْکِرهِ ى ُقلـوِبُکْم روُحـُه َو َوفا يـِه ِبمـا ا اْمٍر َيْهِتـُف َدُکْم ِبـَو َثنأـِ
ــ ــواِح ِب ــِر َو االلْ ُب ــُر الَفــالِح فــى الز ــِة الُعْظمــٰى ُبْشــرٰى َلُکــْم ِمــْن هــِذِه الِمنَْحــِة  .ِذْکِرِه الَمــَال االْعلــى َو نــاَدى بــِه ُمَبشِّ طــوَبى َلُکــْم ِمــْن هــِذِه الَمْوِهَب

ٔـُِح، َجَعَلُکـُم ٱهللُ َمشـاِعَل ِذْکـِرِه َو َمَواِقـَع اْسـراِرِه َو َمشـاِرَق انْـواِرِه َو  الُکبْـَرى الِتـى ِهـَى َفـيُْض ٱهللِ ـاِفُح َو ُنـوُر ٱهللِ الال َمطـاِلَع آثـاِرِه، َعِمَيـْت الط
ـِه َو مــا ـْع بِ  َســنأِِه، وَ  َقــرْت ِبُمشــاَهَدِة آياِتــِه الُکبْــرى َيــوَم ُظُهــوِرِه و اْعــُيٌن َلــْم ُتشــاِهْد انْــواَر َبهأـِ ـُه َو َلــْم َتَتَمتـ ـْت آذاٌن َلــْم َتْســَمْع ِندا َلِذيــِذ َصــم

ِه َو َوالٔـِِه، و خاَبـْت َنْفـٌس َلـْم َتْسـُلْک ِخطاِبِه، َو َخَرَسـْت الُْسـٌن َلـْم َتنَْطِلـْق ِبـ فـى  ِذْکِرِه َو َثنأـِِه، َو َخِسـَرْت اْفٔـَِدٌة َلـْم َيُکـْن َلهـا َنِصـيٌْب ِمـْن ُحبّـِ
ْت َو االْرَض  .ِو ِمْن َسلَْسِبيِْل ِعْرفاِنهِ ضأِِه َو َلْم َتْرتَ َسِبيِْل رِ  سـاَء اْمَتـدْت َو الَبا اَء اْشَتدر ُه ٕاذا َوَجْدُتُم الضنَعفاَء ا َو يا َحماَمَة الَوفاِء خاِطِبى الض 

ــدأِِد  حــاَط اإلْمکــاَن اْرَتَجَفــْت َو الِجبــاَل اْرَتَعــَدْت َو َزواِبــَع الشزايــا هاَجــْت َو َطْوفــاَن االمِتحــاِن اْريــاَح الرحاَطــْت َو ُبُحــوَر الَباليــا ماَجــْت َو اا
بِْر الَجِميِْل فى َسِبيِْل َربُِّکُم الَجِليِْل، َو ٕاياُکْم يا ِعباَد الرْحمِن اْن َيْعُلَو ِمـنُْکُم  ـِجيُْج ٕاذَ َعَليُْکْم ِبالص الض ا اْشـَتد ِجـيُْج ِنيْـراِن االْفِتتـاِن َو اْرَتَفـَع ا

ِريَْخ َو الَعِويَْل فى َسِبيِْل َربُِّکُم الَجِليِْل ِعنَْد ما يَ  َزفيُرها وَ  اُکُم الصيْمـُرهُ اْغيـاِن، َو ال َتْحَسـُبوُهمْ  تَالَطُم َبْحُر الَبالِء َو َيَتفاَقُم ا ْهـِل الطِمـْن ُظلْـِم ا 
ـــٌد مـــا ُهناِلـــَک َمْهـــُزوٌم ِمـــَن  :َعـــذاِب َو ال َتْخَشـــْوا َباَســـُهْم َو َجْمَعُهـــْم َو َقـــْد َمَضـــْت َقـــبَْلُهُم الَمـــُثالُت َو َقـــص َعَلـــيِْهِم الِکتـــاُب َمفـــاَزٍة ِمـــَن البِ  ُجنْ

ًة ِمــْن هــُؤالِء َو اْعَظــَم اثاثــًا َو اقــوٰى  .االْحــزاِب  ُقــو َشــدولــٰى اــوارِ  .نْــدًاجُ َو َلَقــْد کــاُنوا الُقــُروُن اال ْغنــاَم ٱهللِ َبــيَْن َبــراِثِن الضُکــْم يــا انــْو ا ى ِمــَن َو َل
 ُسوا ِمْن َرْوِح ٱهللِ َسَينَْکِشُف الِقنـاُع ِبـإْذِن ٱهللِ َعـْن َوْجـِه االباِع َو َمخاِلِب َجواِرِح الِبقاِع ال َتيْا ـعاُع فـى آفـاِق الـِبالِد وَ السِّ ْمـِر َو َيْسـَطُع هـَذا الش 

ـْرِح الَمِشـيِد َو َيَتَزلْـَزُل ُبنْيـ ْعالُم آياِت َربُِّکُم الَمِجيِْد َعَلى الصوِحيِْد َو َتْخِفُق اُلمـاِت َو َينَْفِلـُق َتْعُلو َمعاِلُم الت ِحجـاُب الظ ـُبهاِت َو َينَْشـق اُن الش
ــــانْواِر اآليــــاِت َمَلُکــــوُت االرِض  ــــَرْوَن اْعــــالَم األْحــــزاِب َمنُْکوَســــًة َو رايــــاِتِهْم َمْعُکوَســــًة َو الُوُجــــوَه ُصــــبُْح الَبيِّنــــاِت َو ُيْشــــِرُق ِب ــــمواِت، َو َت و الس

ــًة َو الجُ  ــًة خاِوَي ــًة َو االْرواَمْمُســوَحًة َمْمُســوَخًة َو االْعــُيَن شاِخَصــًة غــأَِرًة َو الُقُلــوَب خاِفَقــًة خاِســَرًة َو الُبُيــوَت خاِلَي ــًة باِلَي ــًة فــى َح ُســوَم واِهَي هاِوَي
َو َجبـاِبَرِة الَبْطحـاِء َو قياِصـَرِة الَفيْحـاِء َو  َلَعْمُرٱهللِ ٕان ِفى َقْوِم ُنوٍح َو ُهوٍد َو َقْوِم ُلوٍط َو َثُمـوَد َو اْصـحاِب الِحْجـِر َو الَيُهـوِد َو َتباِبَعـِة َسـبا .الهاِوَيةِ 

ــ اکاِســَرِة الــزْوراِء وَ  ــَرًة ِالوِلــى النهــٰى، وَ ى الُقــرُ الُمْؤَتِفکــاِة ِف َقــِد انَْتَثــَرْت  .َذِوى  الَبِصــيَْرِة الکاِشــَفِة ِلَخــواِتِم االُمــوِر ِبَفــواِتِح اآلثــارِ  وِن االولــٰى َلِعبْ
اْقُتِلــَع ُجْرُثــوُمُهْم َو انَْثلــْت ُعُروُشــُهْم َو انَْهَزَمــْت  َکــواِکُبُهْم َو انَْعــَدَمْت َمــواِکُبُهْم َو اْغَبــرْت وُجــوُهُهْم َو انَْطَمَســْت نُجــوُمُهْم َو اْسُتاِصــَل اُروُمُهــْم وَ 
َســَفْت ُقُبـــوُرُهْم َو شـــاَهْت ُوُجـــوُهُهْم َو اْقَشـــَعرْت ُجُيوُشــُهْم َو َتَزلَْزَلـــْت اْرکـــاُنُهْم َو انَْهـــَدَم ُبنْيــاُنُهْم َو اْقَفـــَرْت ُقُصـــوُرُهْم َو انَْکَســـَرْت ُظُهـــوُرُهْم َو خَ 

ـا اَتـى َبـاُس َربّـَِک َجَعَلهـا خاِمـَدًة هاِمـَدًة ُمْؤَتِفَکـًة  ،َفانُْظْر الـٰى َمـدأِِنِهْم َو ُقـراُهْم ِبالباِدَيـةِ  .ثاُرُهْم َو انَْمَحْت آثاُرُهمْ ْم َو انَْدَرَسْت دِ ُجُلوُدهُ  َلم



  

 ۴

ا الِذيَن اتَخُذوا مَِٔدًة ال َتْسَمُع َلها َصْوتًا َو ال َهْمسًا، َو اْفنـاَن  باَخـُذوا اَوًى َو َمعـاذًا ُهـْم ُطُيـوٌر اتَو َمالذًا َو َمـا بْهى َملَْجاِجواَر َرْحَمِة َربَِّک اال
ــًة اْخيــارًا َو اْشــَهَر َلُهــمْ  ِٔمْرِض َو َجَعَلُهــْم اــَنُهُم اهللُ ِفــى اال ْوکــارًا فَمکَضــاَء لَ ِســْدَرِة الُمنَْتهــى َمطــارًا َو اُفــِق  آثــارًا َو اتــى ِبِهــْم ِمــْن اُهــْم َمنــارًا َو ا

  )١٩٨٢سال  −چاپ برزيل  −جلد اّول  −ِمْن َمکاتيِب َعبُدالبهآِء (التْوِحيِْد َيُلوُح ُوُجوُهُهْم انْوارًا ع ع.   
   



  

 ۵

 مضمون فارسى" لوح خراسان"
 "هواهلل"

معّطـر يـاران و دوسـتان يـزدان را خوشـبو و نمائيـد و مشـام پهندشـت خراسـان انجمـن عرفـان، آهنگ  بوزيد و اى نفحات الهى، عطر آگين
و روح  و قلوبشان محکم و استوار، هاشان ثابت و پابرجا بودو قدم روشن شدهاشان ، روىموعودجمال به هنگام ظهور ن که اسازيد، آن

زان پــس،  ، وفــا کردنــد.زلــى خداونــدىاهاشــان خــرم و شــادمان گرديــد و بــه عهــد و ميثــاق و روان شــان حيــات و زنــدگانى تــازه يافــت و دل
درود و ســالم پروردگــار بــزرگ را بــه ســاکنان آن ســامان برســانيد و آنــان را بــه آمــدن روز خــدا مــژده دهيــد. ســوگند بــه پروردگــار، ايــن فضــل و 

آواز از  ،و اشتياق آن در روزگاران  پيشين، آرزو همى کردند و از شوق ،آن را ، مهابط وحى و الهام پروردگار،پيامبرانموهبتى است که 
نـــوش و گـــوارا بـــاد بـــر شـــما، ايـــن مائـــدۀ نازلـــه از آســـمان فضـــل و عنايـــت پـــس، . گرديـــدريـــزان از چشمانشـــان  هاشـــان برآمـــد و سرشـــکدل

  پروردگار بخشنده و مهربان.
هاشـان تـزاز در آمـده و روىت خداونـدى بـه شـور و اهريـزش ابرهـاى مهـر و محبّـاز هاشـان و اى باد صبا، به سراى احبّايى کـه گلسـتان دل

ن برسـان و آشـکارا اعـالم نمـا و بگـو: بـر شـما بـاد آنـامـرا بـه پرشـور اشـتياق به پرتو عرفان الهى روشن و منير گشته، روى آر و مراتب شوق و 
هاتــان مهــر و و در ســينههاتــان پرتــو و روشــنى او و در قلوبتــان مهربــانى و وفــاى او او و در روىحضــرت بهــاءاهلل و ثنــا و ســتايش ســالم درود و 

  خشنودى او.
 اى ياران و ياوران ايزد مهربان، زبان را به سپاس و سـتايش او تـر و تـازه سـازيد کـه شـما را بـه عرفـان و شناسـايى امـرى مؤيّـد فرمـود کـه مـأل

الـواح دربـارۀ آن بانـگ و کشـند و مبّشـر رسـتگارى و فـالح (حضـرت بـاب) در کتـب و اعلى به ياد آن از شادى و سرور فرياد و فغـان برمـى
ايــن بخشــش واال کــه فــيض لبريــز ايــزدى و پرتــو روشــن و  ،ايــن موهبــت بــزرگ، مــژده بــاد بــر شــما ،آواز بــر آورده اســت. خوشــا بــراى شــما

اســرارش و مشــارق انــوارش و مطــالع آثــارش  گنجينــه هــاى هــاى ذکــرش و درخشــندۀ يزدانــى اســت کــه خداونــد بواســطۀ آن شــما را مشــعل
  است.گردانيده 

هاى ارجمندش در يـوم ظهـور و پيدايشـش، روشـن و جالل او را نديد و به ديدار آيات و نشانهشکوه هايى که انوار کور و نابينا بود چشم
هـــايى کـــه نـــداى او را نشـــنيد و از حـــالوت و شـــيرينى گفتـــارش، برخـــوردار نگرديـــد. و الل و گنـــگ بـــود نگرديـــد. و کـــر و ناشـــنوا بـــود گـــوش

ت او بهـره و نصـيب نبـرد. و ناکـام و نوميـد گرديـد هايى که از مهـر و محبّـبه ذکر و ثناى او گويا نشد. و آسيب و زيان ديد دلهايى که زبان
  شناسايى او آب نياشاميد.عرفان و رضا و خشنودى او رهرو نشد و از سر چشمۀ  راهکسى که در 

احاطـه کـرد و دريـاى  سـتمتنـد بـاد ظلـم و و گزند سـخت و تـوان فرسـا شـد آسيب و  ،هر گاه :را مخاطب ساز و بگو ناتواناناى کبوتر وفا، 
گرفــت، بـر شماســت کــه در ســبيل پروردگـار جليــل، بــه تمــام و کمــال باليـا بــه مــوج آمــد و طوفـان آزمــايش و امتحــان جانکــاه همـه جــا را فــرا

به شّدت گذارد و بانگ آن بلند گردد، مبادا نالـه اى بندگان يزدان مهربان، چنان چه شرارۀ آتش افتتان رو و  صبر و شکيب پيشه کنيد.
از ظلـــم و ســـتم اهـــل طغيـــان دچـــار  آيـــين يـــزدانشـــود و و مـــّواج و بـــال مـــتالطم رنـــج و آه از شـــما برآيـــد. و اگـــر در ســـبيل پروردگـــار ، دريـــاى 

و مجـــازات پنداريـــد و از قـــّوت و بحـــران گـــردد، مبـــادا فريـــاد و فغـــان از شـــما برخيـــزد و آنـــان را رســـته از عـــذاب و جســـته از کيفـــر دشـــوارى 
  ترس و بيمى به خود راه دهيد.  ،نيرومندى و جمعيّت و انبوهى آنان
پرنــدگان شــکارى در اطــراف و اکنــاف در بنــد و  و جــانوران درنــده و وحشــى چنگــال مردمــانى هماننــداى اغنــام الهــى، هــر چنــد شــما در 

ـــ و نوميـــد نشـــويد. زيـــرا بـــزودى بـــه خواســـت و اجـــازۀ او، پـــرده از وجـــه امـــر از لطـــف و رحمـــت خداونـــدگار مـــأيوس  هيچگـــاها گرفتاريـــد، اّم



  

 ۶

هاى آيات پروردگار بزرگ بر فراز کاخ رفيع امرش به اهتـزاز در آيـد و بنيـان شـبهات برداشته شود و پرتو آن در سرتاسر جهان بتابد و پرچم
نـات بدمـد و ملکـوت زمـين و آسـمان بـا انـوار آيـات بدرخشـد. ها شکافته شـود و صـبح بيّ ها متزلزل گردد و پردۀ ظلمات و تاريکىو تيرگى

ْطحـاء و با و بزرگـان قدرتمنـد بَ سوگند به خداوند، آن چه بر سر قوم نوح و هود و قوم لوط و ثمود و اصحاب ِحْجر و قوم يهود و ملـوک َسـ
 قياصــرۀ َفيْحــاء و  پيشــينه وارد آمــده، همــه و همــه براســتى، پنــد و عبرتــى هــاى ْوراء و شــهرهاى زيــر و زبــر گرديــدۀ قــوم لــوط، در قــرنکاســرۀ زَ ا

  هاى آن، در آغاز.است براى خردمندان و اهل بينِش دورانديِش امور در فرجام، با ديدن آثار و نشانه
 آرى، اورنــگ هاشــان واژگونــه شــد و لشکرهاشــان تــار و مــار گرديــد و بنيادشــان خــراب و ويــران شــد و کــاخ هاشــان متروکــه و تهــى از ســکنه

  نشنوى. انگرديد و اثار و نشانه هاشان نيست و نابود شد، بگونه اى که ديگر بانگ و آوازى از آن
انـد، پرنـدگانى هسـتند کـه شاخسـارهاى جوار رحمت پروردگار بزرگ را ملجـأ و مـالذ و مـأمن و پنـاه برگزيـدهدر اين زمان، و اّما، آنان که 
اند و خداونـد بـه آنـان قـدرت و توانـايى بخشـيده و را پريدنگاه و النه و آشيان برگرفته ، حضرت بهاءاهلل)،(مظهر ظهور الهى سدرۀ منتهى

هــايى را آشــکار و نمــودار ســاخته و فــانوس و چراغــى را روشــن و آنــان را راهنمايــانى نيکــو و خيرخــواه گردانيــده و بــراى شــان آثــار و نشــانه
  درخشنده و تابان است.  ،هاشان از آنداشته که روىفروزان کرده و از افق توحيد، انوارى را به آنان ارزانى 



  

 ٧

  "توضيحات دربارۀ اشخاص و اقوام و اماکن و اصطالحات و آيات قرآن"  (به ترتيب حروف الفبا)
  

  "اصحاُب الِحْجر " −)  ١(
  "اکاِسَرة الّزوراء" −)  ٢(
  "الُمْؤَتِفکاة ِفى الُقرون االولٰى " −)  ٣(
انَْشـَرَحْت ُصـدوُرُهْم ِفـى َيـوِم اللِّقـاِء َو َوَفـوا ِبَعهـِداهلل َو ميثاِقـه ِفـى َذرِّ … َطيِّبـى مشـام اوليـاِء اهلل َو اصـفيأِه الـذينَ … اهلل"ايا َنَفحاِت  −)  ٤(

  الَبقاء"
  "َتباِبعة َسبا " −)  ٥(
  "َجباِبَرة الَبْطحاء " −)  ٦(
  ب "" ُجنٌْد ما ُهناِلَک َمْهزوٌم ِمَن االحزا −)  ٧(
  "قوم َثمود " −)  ٨(
  "قوم لوط " −)  ٩(
  "قوم نوح" −)  ١٠(
  "قوم هود " −)  ١١(
  "قوم يهود " −)  ١٢(
  "َقياِصَرة الَفيْحاء " −)  ١٣(
الَبِصـيْرِة الکاِشـَفِة ِلَخـواِتِم االمـوِر فى القروِن االولٰى َلِعبْـَرًة ِالوِلـى النهـٰى َو َذِوى …  َقوِم لوٍط وَ  "َلَعْمُراهلل ان فى َقوم ُنوٍح و هوٍد وَ  −)  ١٤(

  ِبَفواِتِح اآلثار"
ا الذيَن اتَخذوا ِجواَر َرْحَمِة َربَِّک االبهى −)  ١٥( موکارًا"… "َو افناَن ِسْدَرِة الُمنَْتهٰى َمطارًا َو اَخذوا اَوًى َو َمعاذًا ُهْم ُطُيوٌر اتَما  
  ُهُم الَمُثالُت""َو َقْد َمَضْت َقبْلَ  −)  ١٦(
  "َو ال َتْحَسبوُهم ِبَمفازٍة ِمَن الَعذاب" −)  ١٧(
باع َو َمخاِلِب َجواِرِح الِبقاع، الَتيْسوا ِمن رَ  −)  ١٨( واِرى ِمَن السِّ ْغناَم اهلل َبيَْن َبراِثِن الضُکْم يا انْوِح اهلل""َو َلْو ا  



  

 ٨

مراد، همان قوم ثمود يعنى قوم صالح پيامبر است که در سرزمينى بنام ِحْجر که بين  =اصحاب ِحْجر  )يا( )  "اْصحاُب الِحْجر"١( 
  اند. به موضوع "قوم ثمود" رجوع شود.زيستهشام و حجاز در شمال غربى جزيرةالعرب واقع بوده، مى

َب اْصـحاُب الِحْجـِر المُ  ٨٤تا  ٨٠در قرآن سورۀ ِحْجر آيۀ  ْرَسـِليَْن. َو َءاَتيْـٰنُهْم َءاٰيِتنـا فکـانوا َعنْهـا ُمعرِضـيَن. و چنين آمده اسـت: "َو َلَقـْد َکـذ
ــيَْحُة ُمْصــِبِحيَن. َفمــا اْغنــٰى َعــنُْهْم مــا کــانوا يَ  َخــَذتُْهُم الصيعنــى:  و براســتى کــه "اهــل  –ْکِســبوَن" کــانوا َينِْحتــوَن ِمــَن الِجبــاِل ُبيوتــًا َءاِمِنــيَْن. َفا

هـايى بـراى خـود هـا خانـهدند. و معجزات خود را به آنان بخشيديم ولى از آنهـا رويگـردان بودنـد. و از کـوهِحْجر" پيامبران را دروغزن شمر
تراشـــيدند و در امــان بودنـــد. آنگــاه بامـــدادان بانــگ مرگبـــار آنــان را فـــرو گرفــت. و دستاوردشـــان(عذاب الهــى را) از آنـــان بــاز نداشـــت مــى

  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –(ترجمۀ قرآن 
)٢›  (  = أکاســرة در لغــت عــرب جمــع کلمــۀ ِکســرٰى يــا َکســرٰى (در تــداول فارســى زبانــان)، معــّرب کلمــۀ "خســرو"، لقــب  ›کاِســَرة الــزوراءا

  پادشاهان ساسانى است.
  هر پادشاه صاحب شوکت و دارندۀ کشورى پهناور و فراخ ُملک. –پادشاه بزرگ  –"خسرو" به معنى: پادشاه 

  –َزوراء    .دوبين –چشم چپ  –خميده  –کج  –مايل  –ْزَور است يعنى: شيب دار در لغت مؤنث کلمۀ ا
  .زوراء: نامى است براى بغداد

َاکاسرۀ َزوراء = مراد: شاهنشاهان ساسانى است. توضيح آن که تيسفون يا طيسفون در نزديکـى بغـداد در سـاحل شـرقى رودخانـۀ دجلـه، 
ه شــهرهايى بــوده در نزديکــى بغــداد در شــرق و غــرب رودخانــۀ دجلــه کــه پايتخــت شاهنشــاهى ساســانى بــوده اســت و شــهر عمــدۀ مجموعــ
شـده و بـراى آسـانى بعـدًا کلمـۀ "سـبعه" حـذف گرديـده و فقـط "مـدائن" تعداد آن هفت بوده و در زبان عربى " مدائن سبعه" ناميـده مـى

  شده است. (مفرد آن: مدينه يعنى: شهر)گفته مى
ى در يکى از شهرهاى کوچک اين مجموعه بنام "َاْسپانَْبر" در ساحل غربى رودخانۀ دجله واقـع ايوان مدائن يا ايوان کسرى و قصر کسر

هاى آن موجود است. طاق کسرى يا ايوان کسرى يا ايوان مدائن در زمان خسـرو انوشـيروان سـاخته شـده اسـت. گفتـه بوده که هنوز خرابه
شده و در عهد انوشيروان بـه انجـام رسـيده اسـت. مـدائن در سـال چهـاردهم  اند که ساختمان اين ايوان در عهد شاهپور ذواالکتاف آغاز

  هجرى در زمان عمر خليفۀ دوم اسالم، به تصّرف اعراب درآمد.
از سوى ديگر، شايد هم، مراد حضرت عبدالبهاء از عنوان "اکاسرۀ زوراء" در لوح خراسان، بطور عموم، همۀ پادشاهان و فرمانروايـانى 

بغــداد حکمرانــى و ســلطنت کــرده انــد کــه عبارتنــد از: خلفــاى سلســلۀ بنــى عبّــاس يــا عبّاســيان کــه پــس از انقــراض سلســلۀ بــوده انــد کــه در 
م.)، پايتخت جهـان اسـالم از دمشـق در  ٧٥٠ق. (هـ.  ١٣٢ُاموى يا بنى ُاميّه به دست ابوالعبّاس سّفاح مؤّسس سلسلۀ نامبرده در سال 

م.)، پـس از پـنج قـرن، در  ١٢٥٨ق. (هــ.  ٦٥٠بغـداد، منتقـل گرديـد. سلسـلۀ عبّاسـيان هـم در سـال شام، ابتـدا بـه شـهر کوفـه و سـپس بـه 
م.) تـا  ١٢٥٨ق. (هــ.  ٦٥٦زمان الُمْسَتْعِصم، سى و هفتمين و آخرين خليفۀ عبّاسى به دست هالکوخان مغول منقرض گرديد. از سـال 

م.) تـا سـال  ١٥٠٨ق. (هــ.  ٩١٤مغوالن در بغداد حکمرانى کردند. و از سـال هاى گوناگونى از طايفۀ م.) سلسله ١٥٠٨ق. (هـ.   ٩١٤
م.)، بغداد مايۀ دوگانگى و اختالف و جنگ و جدال ميان صـفويان و عثمانيـان بـر سـر تسـلّط و تصـّرف آن، بـود  ١٦٣٨ق. (هـ.  ١٤٠٩

م.) واليـت عـراق جـزو  ١٩١٤-١٨ل (ا جنـگ جهـانى اوّ از ايـن تـاريخ  تـ .که در عرف تـاريخ بـه دورۀ فتـرت و انتقـال ناميـده شـده اسـت
   امپراتورى عثمانى و بغداد والى نشين آن واليت گرديد.
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بــارى، در ايــن جــا ابيــاتى چنــد از قصــيدۀ غــّراى خاقــانى شــاعر و ســخن ســراى نــامى ايــران در قــرن ششــم هجــرى قمــرى را کــه زيــر عنــوان 
  کنيم."قصيدۀ مدائن" سروده است ، بازگو مى

  يـــنـــۀ عـــــــــبــــرت دانيـــدائــــــــــن را آـــــــــــــوان مـــايـــ
  وز ديــــــده دوم دجــــــله بــــر خــــــاک مـــــدائن ران
  …کـــــز گــــــرمــــــى خــــونــــابش آتش چکد از مژگان

  ـو ز بـــــن دنــــــــــدانپنــــــد ســـــــر دنـــــــدانـــــــــه بــــــشــــــنـــ
  گامى دو سه بر ما نه و اشکى دو سه هم بفشان

  ى چه رسد ُخذالنيــر قـصـــــر ستــــــمکاران گوبــــــ
  …خـــــــــاک در او بـــــــودى ديـــــــــوار نـــــــگارستــــــــــــــان
  …زيـــــشان شـــــکم خـــــــاک است آبستن جاويدان

 …ــــا از در تــــــو زان پـــــس، دريــــــوزه کنــــد خاقان"تــ

 هان"هــــــان اى دل عبرت بين، از ديده نظر کن
  يــــک ره زلب دجــــله منــــــزل بــــه مدائــــن کـــن       

  خود دجله چنان گريد صد دجلۀ خون گويى  
  ـدت نـــونــــودندانـــــۀ هــــر قصرى پـــنــــــــدى دهــ

  گويد که تو از خاکى ما خاک توايم اکنــــون
  مـــــا بـــــارگــــه داديــــم، ايــــن رفــــت ستم بر ما  

  اين هست همان ايوان کز نقـــــش رخ مردم        
  گفتى که کجا رفتنــــد آن تــــاجـــوران اينـــک

  کن خاقانى ، از اين درگــــه دريـــــوزۀ عبرت
= مراد: به ويژه، شهرهاى قوم لوط است که به روايت تورات در ِسْفر پيدايش بـه آتـش آسـمانى و › الُمْؤَتِفکاة ِفى الُقرون االولى)   ‹٣(

در  صاعقه بسوختند و به روايت اسالمى، در اثـر زلزلـۀ شـديد و هولنـاک زيـر و زبـر و سـرنگون گرديـده بـه قعـر زمـين فـرو رفتنـد (کـه شـرح آن
و نيز بطور عموم شايد مراد: شهرهايى است که در گذشتۀ قـرون و اعصـار،  )نوشته شده استزير عنوان: "قوم لوط"  ) ٩وضيح شمارۀ (ت

  زمانى معمور و آبادان بوده و سپس خراب و ويران گرديده است.
ِّ َشـَرَحْت ُصـدوُرُهْم ِفـانْ …َطيِّبى َمشام اولياِء اهلل و اصفيأِه الذينَ … )   "ايا َنَفحاِت اهلل٤( ى َذرِّ ِفـ ميثاِقـهِ  وَ  قـاء َو َوفـوا بَعهـِداهللِى َيـوِم الل

… موعـودجمـال  بـه هنگـام ظهـور ر سـازيد، آنـان کـه معّطـ ياران و دوستان يزدان راخوشـبو ومشام … يعنى: اى نفحات الهى، = البقاء"
  وفا کردند. )الهى در ذّر بقا(عهد و ميثاق ازلى خداوندى هاشان خرم و شادمان گرديد و به عهد و ميثاق دل

  "عالم َذّر، عالم اَلْست و َذّر بقا":
  مورچه و جمع آن: ذّرات است. –جزء ريز و خرد از گرد و غبار  –"َذّر" و واحد آن "ذّره" يعنى: جزء ريز و کوچک 

چنـين آمـده اسـت: "َو ٕاْذ اَخـَذ  ١٧٢ ند. در سورۀ أعراف آيـۀکلمۀ "ذّر" و "عالم ذّر" از قرآن گرفته شده و آن را " عالم ألست" نيز گفته ا
يَتُهْم َو اْشَهَدُهْم َعلٰى انُْفِسـِهْم اَلْسـُت ِبـَربُِّکْم، قـالوا َبلـٰى َشـِهْدنا اْن َتقولـوَء ىَربَک ِمّنْ َبنِ  ا َيـوَم الِقٰيَمـِة انّـا ُکنّـا َعـْن هـذا اَدَم ِمْن ُظهورِهْم ُذرِّ

نى: و چون پروردگـارت زاد و رود بنـى آدم را از پشـتهاى ايشـان بـر گرفـت، و آنـان را بـر خودشـان گـواه گرفـت (و پرسـيد)، آيـا يع -غاِفلين، 
 –قـــرآن (ترجمـــۀ  خبـــر بـــوديم.دهـــيم، تـــا روز قيامـــت نگوييـــد، مـــا از ايـــن (حقيقـــت) بـــىپروردگـــار شـــما نيســـتم؟ گفتنـــد: چـــرا، شـــهادت مـــى

  بهاءالّدين خرمشاهى)
  َلست" ظاهرًا نـاظر اسـت بـر روايـاتى کـه در بيـان و توضـيح عـالم ذّر (عـالم ألسـت) رسـيده اسـت. مضـمون کلّـى و زبـدۀ بيـان ايـن "َذّرات ا

روايات اين است: خداوند پيش از آن که نسـل آدم بـه عرصـۀ ظهـور رسـد در جهـانى بـه نـام "عـالم ذّر" نطفـۀ حضـرت آدم را بـه صـورت 
هــر يــک از آن ذّرات را بصــورت انســانى کامــل عيــار بيافريــد و بــه همــۀ آنــان جــان و خــون بخشــيد و  شــمار تجزيــه کــرد و آنگــاهذّراتــى بــى

سپس از آنان بر مقام ربوبيّت خود اقرار گرفت. و بعد از اخذ اقرار دوباره آنان را به ُصلب آدم برگردانيـد." (شـرح جـامع مثنـوى معنـوى_ 
  )١١٥٧ دفتر سوم ص –تأليف :کريم زمانى 
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در عربى، فعل استفهام اقرارى است. لفظًا يعنى: آيا من نيستم؟! و جـوابش از طـرف مخاطـب ايـن اسـت کـه: آرى، تـو هسـتى.  "اَلْسُت 
همزۀ ابتداى آن براى استفهام است. و َلْسُت ، متکلّم وحده از فعل ناقصۀ َليَس ساخته شده است. ولى در تلّفـظ فارسـى تـاى آن را بـه 

آيـا مـن پروردگـار  –… اَلْسـُت ِبـَربُِّکم ؟ قـاُلوا: َبلـٰى َشـِهْدنا… سورۀ اْعـراف: ١٧٢فظ اشارت است به آيۀ خوانند. اين لصورت ساکن مى
  …" دهيم که تو پروردگار ما هستىشما نيستم؟ آدميزادگان گفتند: آرى ما گواهى مى

اند. بـدين معنـى کـه همـۀ آدميـان در عـالمى طرح کردهمفّسران قرآن کريم در تفسير اين آيه، مسألۀ پيمان ازلى و ميثاق فطرى آدميان را م
  " .انداند و عهد خود را بر اين اصل با خداى خود بستهبه نام َاَلست يا عالم ذّر بر يگانگى و پروردگارى حق تعالى گواهى داده

از آثار معروف زمخشرى، اسـتاد به نقل از "الکّشاف فى تفسير القرآن"،  ٤١١دفتر اول ص  –کريم زمانى  –(شرح جامع مثنوى معنوى 
  تفسير و حديث و نحو و لغت و امام عصر خود در قرن پنجم و ششم هجرى قمرى)

فرماينــد:" يــا امــةاهلل، نامــۀ شــما رســيد، حضــرت عبــدالبهاء در لــوح بــه اعــزاز امــةاهلل هــاجر، در پاســخ بــه پرســش او از "عــالم ذّر" چنــين مــى
شـود، حقـايق و تعيّنـات و تشّخصـات و اسـتعداد و قابليّـات گـردد. عـالم ذّر کـه گفتـه مـىمـىمضمون معلوم گرديد، جواب مختصـر مرقـوم 

انســـان در مـــرآت علـــم الهـــى اســـت. چـــون قابليّـــات و اســـتعدادات مختلـــف اســـت، هـــر يـــک اقتضـــايى دارد. آن اقتضـــا عبـــارت از قبـــول و 
  )٣٠ جلد دوم ص –استدعاست" (مائدۀ آسمانى 

و اگر نفسى گويد كه ما نشناختيم " :فرمايندى باب هشتم از واحد دوم در بارۀ "عالم ذّر" چنين مىحضرت باب در کتاب بيان فارس
  او را در اّول ظهور، جواب گفته ميشود كه در نزد كّل محّقق است كه او است اوُل َمنْ  رِّ ِحيْ ا َلسْ جاَب ِفى الذُت ِبَربَِّک َن ما قاَل اهللُ َلُه ا

ى قرآن كه كتاب اهلل بود و كّل م َت َرب العاَلِمين و اگر گويند كه ظهور اهلل را ندانستيمَت انَك انْ اَنَك ان ال الَه اّال انْ حقاَل َبلى ُسبْ 
اى قدر كه شنيدند يا ديدند كه آيات اهلل از نفسى ظاهر شده شبهه و ريبى از بر گويند امروز كه كتاب اهلل هست در نزد كّل بود و همين

ّول، اّول ارباب افئده نمى ماند كه آن نفس نفس اهلل ظاهره بوده و آيات قبل از او بوده چنان چه آيات بعد از او است و من اجاب ا
گويند ى چنان چه کّل امروز معترفند اگر مگفتند كه من اجاب اّول محّمد ص بوده و اّول خلق بوده ى خلق است چنان چه قبل م

بوده اين است ذّر اّول زيرا كه فوق عرش سماء بعينه ارض مقّر ظهور اهلل هست و خداوند لم يزل و ال يزال قرب و اجابت در ذّر اّول 
بعد او بكّل اشياء بر حّد سواء بوده و هيچ شىء بالنّسبه باو اقرب از شىء نيست يا ابعد چه عرش در فوق سموات باشد بزعم 

اطق است و حال آنكه اين اعتقاد محض وهم و خيال است بلكه در عرف سّكان مأل حقيقت اى كه عن اهلل نمتوّهمين يا مقّر شجره
ذات الهى لم يزل و ال يزال ظهور آن عين بطون او است و بطون او عين ظهور او است و آن چه از … قصد همان محّل ظهور است

و اون شجره ايست كه مرسل كّل رسل و منزل كّل كتب  كند اّال بر اوظهور اهلل ذكر ميشود مراد شجرۀ حقيقت است كه داللت نمي
بوده و هست و او لم يزل و اليزال عرش ظهور و بطون او در ميان همين خلق بوده كه در هر زمان بآن چه خواسته ظاهر فرموده چنان 

خود فرموده و در نزد ظهور من چه حين نزول قرآن بظهور محّمد اظهار قدرت خود فرموده و حين نزول بيان بنقطۀ بيان اظهار قدرت 
   )چاپ طهران(اهلل باو اثبات دين خود خواهد فرمود كيف يشاء بما يشاء لما يشاء"يظهره

ى الهى و اگردد که مقصود حضرت عبدالبهاء در لوح خراسان، از عهد و ميثاق خداوندى در ذّر بقا که احبّ بارى، چنين استنباط مى
عهد و ميثاق ازلى است که خداوند در عالم هر يک از ظهورات و کتب مقّدسۀ پيشين نيز، براى  امناى او بدان وفا کردند، همان

  پذيرش و قبول ظهور حضرت بهاءاهلل به عنوان قائم مقام او در عالم امر و خلق، از آدميان گرفته است.
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َقْد اَخَذ ُنقطـُة البيـان َعْهـَدُه فـى َذّرالَبيـان َو محّمـد َرسـوُل  فرمايند: "هذا َلُهَو الذىدر اين باره حضرت بهاءاهلل در يکى از الواح چنين مى
ــُتْم ِمــنَ   العــاِلميَن " (مأخــذ: توقيــع قــرن اهلل ِفــى َذّر الفرقــان َو الــروح ِفــى َذّر االنجيــل َو الکلــيُم ِفــى َذّر التّورٰيــة َو الَخليــُل ِفــى َذّر االمــر، ٕاْن انْ

  )٣٠ بديع ص ١٢٣سنۀ  –ى مطبوعات امرى چاپ مؤّسسۀ ملّ  –شرق  حضرت ولّى امراهلل خطاب به احبّاى
مضمون فارسى: اين همان کسى اسـت کـه نقطـۀ بيـان، بـاب اهلل االعظـم در ذّر بيـان و محّمـد، رسـول اهلل در ذّر قـرآن و مسـيح، روح اهلل 

اى ايمان بـه او، از مردمـان عهـد و پيمـان گرفتـه انـد. اگـر در ذّر انجيل و موسى، کليم اهلل در ذّر تورات و ابراهيم، خليل اهلل در ذّر امر، بر
  شما از دانايان باشيد.

لقــب پادشــاه … يکــى از ملــوک يمــن –در لغــت نامــۀ دهخــدا در ايــن بــاره چنــين آمــده اســت: " ُتبــع (ج: َتباِبَعــه)   = ›َتباِبَعــة َســبا)   ‹٥(
حبشيان بر آنان منقرض شدند و آنان بنا بـه روايـت عـرب نـوزده تـن ملوک ُتبع، ملوک يمن که به غلبۀ … لقب عام ملوک يمن… يمن

ـع مـــى ـــع بــوده، ايــن سلســله را تبابعـــه نامنــد. پادشــاهان سلســـلۀ ِحْمَيريــان يمــن را ُتبـن کـــه اگفتنــد چنــبودنــد و چــون نــام چنـــد تــن از آنــان ُتب
  … "زار) و ترک را خاقان و حبشه را َنجاشىو روم را قيصر (ُمَعّرب س )ُمَعرب خسرو فارسى(پادشاهان ايران را کسرى 

تــرين دولــت عربــى را ن"ِحْمَيريــان: نــام سلســله اى اســت کــه پــيش از اســالم در يمــن حکمرانــى داشــتند و بزرگتــرين و متمــدّ … و هــم چنــين
  … "بوجود آوردند. اين سلسله در زمان جاهليّت ظهور کرد

ترجمــه): " آخــرين پادشــاه سلســلۀ ِحْمَيريــان يــا تبابعــۀ يمــن بنــام ذوُنــؤاس بــه آزار و نويســد (در کتــاب " المنجــد " در ايــن زمينــه چنــين مــى
يمـــن را در قـــرن ششـــم مـــيالدى تســـخير کـــرد و حکومـــت  ،اذيـّــت مســـيحيان آن ديـــار پرداخـــت و نجاشـــى پادشـــاه حبشـــه بـــا فرســـتادن ســـرباز

ـــر "  نـــام قـــومى اســـت کـــه در زمـــان قـــديم در ســـرزمين يمـــن حبشـــيان ســـاليانى چنـــد تـــا ظهـــور اســـالم ادامـــه داشـــت. "توضـــيح آن کـــه "ِحْمَي
  اند."زيستهمى

يـا ايشـان چنين آمده است: "اُهْم َخيٌْر اْم قْوُم ُتبع َو الذيَن ِمْن َقبِْلِهْم اْهَلْکناُهم انُهـْم کـانوا ُمْجـِرميَن" يعنـى: آ ٣٧در قرآن سورۀ دخان آيۀ 
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –ن که نابودشان کرديم، چرا که آنان گناهکار بودند. (ترجمۀ قرآن بهتر بودند يا قوم ُتبع و پيشينيان آنا

کردنـد. و هـم توضيح آن که در اين آيـه مـراد از "ايشـان" بزرگـان قـوم قـريش بودنـد کـه بـا پيغمبـر اسـالم، بـا زبـان و بـازو مجادلـه و سـتيز مـى
  مصر و هواداران اوست در زمان ظهور حضرت موسى.  چنين مقصود از پيشينيان قوم ُتبع، از جمله فرعون

  )پادشاه يا حاکم مستبد. –ر متکبّ  –مغرور  –مسلّط  –توانا  –قادر  –ستمگر  –= َجباِبَرة (مفرد آن: جبّار: قاهر  ›َجباِبَرة الَبطحاء)   ‹٦(
زمـين پهنـاور و  –هـامون  –زمـين همـوار  –نـرم باشـد  هـاىدر لغت: بستر فراخ رودخانـه کـه انباشـته از شـن –َبْطحاء: لقبى است براى مّکه 

  سيل گاه از ريگ و سنگريزه.
  ه بهنگام ظهور حضرت محّمد است که با تمام قدرت و قّوت در دشمنى و ستيز و آزار ومراد: بزرگان قدرتمند مکّ  –َجباِبَرة الَبْطحاء 

در ســال سـيزدهم بعثــت (ســه ســال پنهـانى و ده ســال آشــکارا)، کــه  اذيّـت آن حضــرت و پيــروانش قيـام و اقــدام کردنــد. تــا آن کـه ســرانجام
بخــاطر توطئــۀ قــتلش از ســوى  ،بعــدًا در زمــان عمــر خليفــۀ دوم از خلفــاى راشــدين، مبــدأ تــاريخ هجــرى قمــرى گرديــد، پيــامبر اســالم بناچــار

  ، هجرت نمود.ه به يثرب که بعدًا مدينه ناميده گشتبزرگان قوم قريش، شبانه همراه با ابوبکر، از مکّ 
هـاى هـم دسـت و هـم پيمـان يعنى: همانا اين سپاهى که از گروه –) ١١ (سورۀ ص آيۀ  = )  "ُجْنٌد ما ُهناِلَک َمْهزوٌم ِمَن االحزاب"٧(

  تشکيل شده ، مغلوب و شکست خوردنى است.
  .ضمير اشاره است به نزديک ،ُهنا:  در اين جا
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ب اسـت از: ُهنـا  + َک خطـاب و اسم اشاره اسـت بـراى مکـان دور و مرّکـ –در آن جا هست  –ا در آن ج –ُهناِلَک (يا) ُهناَک:  آن جا 
َهـَزَم  َيْهـِزُم  َهْزمـًا:  شکسـت  −مغلـوب  –درهـم شکسـته  –شکسـت داده شـده  –َمْهزوم:  شکسـت خـورده  −+ الم براى افادۀ ُبعِد مکان 

 –گريـز  –َهزيمت:  گريز به هنگـام شکسـت ( -تار و مار ساختن  –کردن مغلوب  –از پا درآوردن  –درهم شکستن دشمن  –دادن دشمن 
  سپاهى  –سپاه (ج: ُجنود) و ُجنْدّى (ج: ُجنود): سرباز  –سپاهى  –ُجنْد:  سرباز  -شکست در مقابل: فتح و پيروزى و ظفر)   –فرار 

  مراد قومى است که صالح، پيامبر آنان بود.  =› قوم ثمود)   ‹٨(
فرمايد: " و بعد (از هود)، هيکل صالحى از رضوان غيبى معنوى قدم بيرون نهـاد و  در بارۀ او در کتاب ايقان چنين مىحضرت بهاءاهلل

فرمـود، ثمـرى نبخشـيد و اثـرى ظــاهر عبـاد را بـه شـريعۀ قـرب باقيـه دعـوت نمـود و صـد سـنه َاْو َاْزَيـد امــر بـه اوامـر الهـى و نهـى از منـاهى مـى
و هـيچ فايـده نبخشـيد … نمـوديبت اختيار فرمود. با آن که آن جمال ازلى ناس را جـز بـه مدينـۀ احديّـه دعـوت نمـىنيامد. و چند مرتبه غ

  )٦و  ٥ص  –تا آن که به صيحه اى جميع به نار راجع شدند. " (چاپ آلمان 
و سـورۀ شـعراء و در کتابهـاى تفاسـير  هـاى گونـاگون از جملـه سـورۀ اعـراف و سـورۀ هـوددر قرآن دربـارۀ قـوم ثمـود و صـالح پيـامبر، در سـوره

اســالمى از شــيعه و ســنّى، بطــور مبســوط و مفّصــل، ســخن بــه ميــان آمــده کــه کوتــاه شــدۀ آن، بــه نوشــتۀ جنــاب اشــراق خــاورى در کتــاب 
ردنـد و ولـى آن مـردم َعنـود انکـار ک .خداونـد صـالح را بـراى دعـوت آنـان فرسـتاد .پرسـتيدندقاموس ايقان، اين است: قـوم ثمـود ُبـت مـى

تها در بـين باالخره طلب معجزه نمودند که از ميان سـنگ خداونـد شـترى خـارج کنـد، خداونـد شـتر را از سـنگ خـارج کـرد و آن شـتر مـدّ 
نوشــيد قــوم صــالح اعتــراض کردنــد و بــاالخره خداونــد فرمــود کــه آب و بــر ســر آب چشــمه کــه شــتر مــى .نوشــيدندقــوم بــود کــه از شــير او مــى

اى عطـا تى بـه درخواسـت قـوم، آن شـتر را خداونـد بچـهولـى پـس از مـدّ  .قوم باشد و روز ديگر مال شتر باشـدچشمه يک روز مخصوص 
اى از آسـمان و باالخره قوم عنود شـتر را پـى کردنـد و کشـتند و کـّرۀ شـتر سـر بـه بيابـان نهـاد و از انظـار مخفـى شـد و خداونـد صـيحه .فرمود

  )١٨٠٦و   ١٨٠٥دند و فقط صالح و پيروانش محفوظ ماندند." (جلد چهارم ص فرستاد و ثمود از آن صيحه به هالکت رسي
سـورۀ هــود، چنـين آمــده  ٦٨تــا  ٦١سـورۀ شــعراء و آيـات  ١٥٨تــا  ١٤١در لغـت نامـۀ دهخــدا زيـر لغــت "ثمـود" و هــم چنـين بــر پايـۀ آيـات 

و بـت پرسـتيدندى. و خـداى تعـالى … م بـودهاست: "ثمود نـام يکـى از قبايـل قـديم عـرب. مسـکن ايـن قبيلـه در موصـل ميـان حجـاز و شـا
صالح پيغـامبر را بـدانان فرسـتاد و او مردمـان را بـه خـدا خوانـد و بـه اعجـاز شـترى مـاده از تختـه سـنگى بـرآورد. قـوم ثمـود در عبـادت ُبتـان 

وازى بـود سـخت ُمـدهش از و در ايـن وقـت عـذاب صـيحه بـر ايشـان فـرود آمـد و آن آ .کردنـداصرار ورزيدند و در آخـر آن شـتر مـاده را پـى
  ها ببريد و بمردند".  هاى آنان در سينهجانب آسمان که دل

ــيَْحُة َفاْصــَبحوا فــى ديــارِهْم جــاِثِميَْن"  ٦٧در قــرآن ســورۀ هــود آيــۀ  ــذيَن َظَلُمــوا الصَخــَذ اليعنــى: و ســتم پيشــگان  –چنــين آمــده اســت: "َو ا
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –و کاشانه شان از پا درآمدند. (ترجمۀ قرآن  (مشرک) را بانگ مرگبار فرو گرفت، و در خانه

  ناگفته نماند که در تورات و انجيل دربارۀ صالح پيامبر و قوم ثمود سخنى گفته نشده است. 
ح در آثـار مبـارک فرمايـد: " ناقـۀ صـالحضرت عبدالبهاء در بارۀ قوم ثمود و صالح پيامبر و ناقۀ (شتر ماده) او در يکى از الواح چنين مـى

اشاره است که نفس مقّدس صالح بود. و از اين معـانى کـه پسـتان رحمـانى آن وجـود مبـارک اسـت رزق روحـانى و لـبن رحمـانى نـازل. 
اّما نفوس خبيثه آن ناقۀ الهيّـه را پـى نمودنـد و انکـار کردنـد و تکـذيب نمودنـد و بـه عـذاب الـيم حرمـان و کفـران و طغيـان گرفتـار شـده بـه 

. ِمـَن المـاِء ُکـل ‹ت ابدى افتادند. و اّما آن چشمه، چشـمۀ حيـات ايـن جهـان بـود و هالک آن  )آيـۀ  −سـورۀ انبيـاء  −قـرآن (›َشـْىٍء َحـىٍّ
لهـذا بـه انکـار و اسـتکبار و اذيّـت و اضـطهاد قيـام کردنـد و آن  .قوم عنود خواستند که زندگى اين جهان فـانى بتمامـه شـايان ايشـان باشـد
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را پـى نمودنـد. و چـون آن ناقـۀ الهـى را انکـار کردنـد نتيجـه و اثـر آن حضـرت از ميـان آن قـوم خـروج نمـود و غائـب گرديـد. ايـن  ناقۀ الهـى
است که مذکور است که نتيجۀ ناقه رو به کوه و صحرا نهاد و غائب گرديد و آن قوم به خسران ابـدى افتادنـد و بـه انعـدام سـرمدى مبـتال 

تــأليف:  –. نــه ثمــر و اثــرى و نــه ذکــر و خبــرى و نــه حيــاتى و بقــائى. ال َتْســَمُع َلُهــْم َصــوتًا َو ال ِرْکــزًا (امــر و خلــق گشــتند، محــو و نــابود شــدند
  )٢٠٦و  ٢٠٥جلد دوم ص  –جناب فاضل مازندرانى 

  بارى به قول موالنا:
  پى بريدندش زجهل، آن قوم ُمّر"    "ناقۀ صالح به صورت ُبد شتر                      
  بد اخم و تلخ رو) –سخت و ناگوار –(ناقه: شترماده و ُمّر: تلخ و مجازًا: ناسازگار–)٢٥٠٩بيت  –دفتر اول  –مثنوى (
لــوط پيغمبــر، بــرادرزادۀ ابــراهيم خليــل بــود و در شــهر " اور" در ســرزمين کلــده (عــراق عــرب کنــونى) زاده شــد. ســپس  =› قــوم لــوط)  ‹٩(

رزمين فلسطين رفت و در وادى اردن در شهر "َسدوم" يا "ُسُدم" در سـاحل بحرالميّـت، رحـل اقامـت همراه ابراهيم خليل به کنعان در س
افکند. هر چند زيست و زندگانى با اهالى شهر "َسـدوم" در نظـر لـوط بسـيار ناپسـند بـود، بـا وجـود ايـن دو دختـر خـود را بـه دو شـخص از 

 وم به ُمْؤَتِفکات اسـت  کـه عبـارت بودنـد از: َسـدوم (ُسـُدم) و َعمـوره (گومـورا)اهل آن شهر تزويج نمود. شهر َسدوم يکى از شهرهاى موس
  و
  

  هر کدام پادشاهى داشتند. ١٤ر). اين شهرها برابرسفر پيدايش در تورات باب ع (صوغَ َصبوئيم و بالِ  –َاْدَمه 
گذاشـت، دو فرشـته از جانـب پروردگـار بـه نــزد امـا از آن جـايى کـه شـرارت و بزهکـارى و فسـاد و خطاکـارى مـردم ايـن شـهرها رو بـه فزونـى 

لوط آمدند و او را از بال و مصيبت ناگوارى که بـر سـر آن شـهرها و اهـالى آن فـرود خواهـد آمـد، بـا خبـر و آگـاه سـاختند. و زمـانى کـه لـوط 
ى و جميـع سـاکنان و نباتـات زمـين کردند، خداوند گوگرد وآتش از آسمان بر آنان بارانيـد و آن شـهرها و تمـام وادبا خانواده اش فرار مى

را واژگون ساخت. در اين ميانـه همسـر لـوط بـه هنگـام فـرار بـه پشـت سـر خـود نگريسـت و از آن جـايى کـه ايـن نگـرش خـالف خواسـت و 
دردنــاک ارادۀ الهــى بــود، از ايــن رو نــامبرده بــه ســتونى از نمــک مبــّدل گرديــد و تنهــا لــوط و دو دختــرش از ايــن رويــداد و واقعــۀ نــاگوار و 

 –جان سالم بدر بردند. ناگفته نماند کـه حتّـى دامادهـاى لـوط هـم ايـن هشـدار را بـه مسـخره گرفتنـد و همـراه نشـدند. (اقتبـاس از تـورات 
  )١٩و  ١٨و  ١٣تا ١١سفر پيدايش ابواب: 

رائيل و بــرادرزادۀ ابــراهيم در لغــت نامــۀ دهخــدا دربــارۀ لــوط مطلبــى آورده کــه کوتــاه شــدۀ آن ايــن اســت: "نــام پيغمبــرى اســت از بنــى اســ
خليل که شهرهاى قوم او به نفرينش به زمين فرو شدند. لوط از شهر "اور" در سرزمين کلده همراه ابراهيم به سرزمين فلسطين رفـت و در 

ا پيغمبـر آن پـنج صـبوئيم و بـاَلع، در آن بـود، رحـل اقامـت افکنـد. خـداى تعـالى لـوط ر –َاْدَمـه  –َعمـوره  –ناحيه اى که پنج شهر: َسـدوم 
شــهر گردانيــد و مــردم ايــن شــهرها چــون در خطــا و خيانــت و فســاد و شــقاوت بيفزودنــد و لواطــت کردنــد کــه پــيش از آنــان هــيچکس نکــرده 

  بود، خدا يتعالى ميکائيل را بفرستاد تا آن ديار را برگردانيد يعنى زير و رو کرد."
ه" بــرده نشــده ولــى در تفاســير اســالمى ايــن دو شــهر در زمــرۀ "ُمْؤَتِفکــات" منــدرج در ناگفتــه نمانــد کــه در قــرآن نــامى از "َســدوم" و "َعمــور

ـ :مـذکور آمـده اسـت ٩و حاّقـه آيـۀ  ٧٠هاى توبه آيـۀ سوره ـ"َالحاق ـُة َمـا الحاقّمـا ُة. و مـا َاْدرٰيـَک َمـا الحاقَبْت َثمـوُد و عـاٌد بالقاِرَعـة. َفا ُة. َکـذ
َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن باِقَيٍة. َو جاَء ِفْرَعْوُن َو َمـْن َقبَْلـُه َو الُمْؤَتِفکـاُت بالخاِطـة. … ِغَية َو اّما عاٌد َفاْهِلُکوا ِبِريٍْح َصْرَصٍر عاِتَيةٍ َثموُد َفاْهِلُکوا ِبالّطا

: حاّقه. حاّقه چيست؟ و چه دانى حاّقه چيست؟ قوم ترجمه −) ١٠تا  ١ة آيات " (سورۀ الحاق .َفَعَصوا َرسوَل َربِِّهْم َفاَخَذُهْم اْخَذًة راِبَية
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ثمود و عاد درهم کوب (قيامت) را دروغ انگاشتند. و اّما "ثمود"، بر اثر طغيان خود به نابودى کشيده شدند. و اّمـا "عـاد"، بـا تنـدبادى 
رعـون و پيشـينيان او و (اهـل) شـهرهاى بينـى؟ و فپس آيا اثـرى از ايشـان بازمانـده، مـى… سخت سرد و بنيان کن به نابودى کشيده شدند

اى ســــخت فــــرو ســــپس از پيــــامبر پروردگارشــــان نافرمــــانى کردنــــد، آنگــــاه (خداونــــد) آنــــان را بــــه مؤاخــــذه .نگونســـار، طغيــــان پــــيش آوردنــــد
  حقيقت راستين) –رستاخيز و قيامت  –(حاّقه: عذاب فراگير  − )بهاءالّدين خرمشاهى −ترجمۀ قرآن (گرفت.

 ُرُسـُلُهْم ِبالبيّنـاِت. َفمـا کـاَن ِهْم َنَبا الذيَن ِمن َقبِْلِهْم؟ قوِم نوٍح َو عاٍد و ثمـوَد و قـوِم ابـراهيَم و اصـحاِب َمـْدَيَن َو الُمْؤَتِفکـات. اَتـتُْهمْ "اَلْم َياتِ 
خبــر پيشــينيان از قــوم نــوح و عــاد و ثمــود و قــوم ابــراهيم و يعنــى: آيــا  –) ٧٠ آيــۀ –اهللُ ِلــَيْظِلَمُهْم َو لکــْن کــانوا انُْفَســُهْم َيْظِلُمــوَن" (ســورۀ توبــه 

  خواست بر اهل َمدَين و شهرهاى زير و زبر شدۀ (قوم لوط) به آنان نرسيده است؟ پيامبرانشان معجزات برايشان آوردند و خداوند نمى
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –کردند (ترجمۀ قرآن  آنان ستم کند بلکه (آنان) بر خود ستم مى

  شهر قديمى فلسطين در ساحل بحرالميّت (بحر لوط) که با شهر –  )Sodome .فر(فرهنگ فارسى معين چنين آمده است: "َسدوم در
بر اثر زلزله و صاعقه به قعر دريا فرو رفت. مردم اين شهر به فساد معروف بودند. جمعى از دانشـمندان باسـتان   )Gomorrhe .فر(گوموره

سـال قبـل از مـيالد بنـا شـده بودنـد، کشـفيّاتى کردنـد. نـام ايـن  ٣٠٠٠ دو شهر تاريخى مذکور که حـدود براى کشف … شناس انگليسى
قبــل از مــيالد زلزلــۀ هولنــاکى بوقــوع پيوســت و ايــن دو شــهر را بــه تــه  ١٩٠٠دو شــهر بواســطۀ زيبــايى بــزودى در جهــان مشــهور شــد. در ســال 

هـاى شـراب، جـواهر ى اهالى اين دو شهر بود). باستان شناسان موّفـق گرديدنـد جـامدريا فرو برد. (به قول تورات اين امر مجازات خطايا
  ".و اجساد زنان را از اعماق گل و الى بيرون آورند

فرمايــد: "از در بــارۀ نــوح پيــامبر چنــين مــى برپايــۀ آيــات منــدرج در تــورات و قــرآن، حضــرت بهــاءاهلل در کتــاب ايقــان =› قــوم نــوح)   ‹١٠(
پنجاه سال نوحه نمود و عباد را به وادى ايمن روح دعوت فرمود و احدى او را اجابت ننمود. و در هـر  و وح بود که نهصدجملۀ انبياء ن

نمودنـد. و چـه مراتـب ُسـخريّه و اسـتهزاء و کنايـه آوردنـد کـه يقـين بـر هالکـت او مـىيوم بقدرى ايذاء و اذيّت بر آن وجود مبـارک وارد مـى
تــا آن کــه بــاقى نمانــد از بــراى آن حضــرت مگــر چهــل نفــس و يــا هفتــاد و دو نفــس چنــان چــه در کتــب و  …کــه بــر آن حضــرت وارد شــد.

ــارًا ــَذْر َعَلــى االْرِض ِمــَن الکــافريَن َديّ ، الَت  – )٤از جــان بــر کشــيد. (چــاپ آلمــان ص  ،اخبــار مــذکور اســت. تــا آن کــه بــاالخره نــداء "َربِّ
  ارا، از کافران بر روى زمين هيچ کس را باقى نگذار)يعنى: پروردگ – ٢٦(قرآن، سورۀ نوح، آيۀ 

 هــاى پــنجم تــا نهــم و در قــرآن ســورهنــوح پيــامبرى اســت کــه در تــورات ِســْفر پيــدايش ابــواب  عــراف و عنکبــوت و نــوح و هــود و غيــره از او ا
ود کامـل و نـوح بـا خـدا راه سخن رفته است. در تورات ِسْفر پيدايش باب ششم چنين آمده اسـت: "نـوح مـردى عـادل بـود و در عصـر خـ

و خدا زمـين را ديـد کـه اينـک فاسـد شـده اسـت، زيـرا کـه تمـامى بشـر راه خـود را بـر … و نوح سه پسر آورد: سام و حام و يافث .رفتمى
ست زمين فاسد کرده بودند. و خدا به نوح گفت انتهاى تمامى بشر به حضورم رسيده است زيرا که زمين بسبب ايشان پر از ظلم شده ا
زيـرا … و اينک من ايشان را با زمين هالک خواهم ساخت. پس براى خود کشتى اى از چوب گوفر (درخـت صـنوبر يـا سـرو آزاد) بسـاز

آورم تــا هــر جســدى را کــه روح حيــات در آن باشــد از زيــر آســمان هــالک گــردانم و هــر چــه بــر زمــين اينــک مــن طوفــان آب را بــر زمــين مــى
سازم و به کشـتى در خـواهى آمـد تـو و پسـرانت و زوجـه ات و ازواج پسـرانت بـا تـو. و را با تو استوار مىاست خواهد مرد. لکن عهد خود 

پــس نــوح چنــين کــرد و بهــر چــه خــدا او را امــر فرمــود، … از جميــع حيوانــات از هــر ذى جســدى جفتــى از همــه بــه کشــتى در خــواهى آورد
  عمل نمود". 
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نّـِى در بارۀ نوح چنين آمده است: "َلَقْد اْرَسلنا نوحًا الى َقْوِمِه َفقاَل يا َقـْوِم اْعُبـدوا اهلل مـاَلُکْم ِمـْن الـٍه َغيْـُره ا  ٥٩در قرآن سورۀ أعراف آيۀ 
پــس آنگــاه گفــت اى قــوم مــن، خداونــد را کــه  .اخــاُف َعَلــيُْکْم َعــذاَب يــوٍم عظــيٍم " يعنــى: براســتى کــه نــوح را بــه ســوى قــومش فرســتاديم

  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –ترسم. (ترجمۀ قرآن ى جز او نداريد بپرستيد، که من بر شما از عذاب روزى سهمگين مىخداي
رسـد. سـالها قـوم خـود را بـه راه لعزم که نسبش بـه آدم مـىاولوا در فرهنگ فارسى معين دربارۀ نوح چنين آمده است: "يکى از پيغمبران 

تـارى اصـرار ورزيدنـد. آنگـاه خداونـد نـوح را از طوفـانى عظـيم بـا خبـر سـاخت و نـوح (بـه فرمـان راست خواند. امـا آنـان همچنـان بـر کجرف
  خداوند) با ساختن کشتى پيروان و خاندان خود و انبوهى از جانداران را از هالکت نجات بخشيد". 

ت زنــدگانى او را بــاب نهــم مــدّ  نمايــد و دردر تــورات ســفر پيــدايش بــاب هفــتم زمــان آمــدن طوفــان را در ششصــد ســالگى نــوح، ذکــر مــى
و  ١٤نويسـد. در قـرآن سـورۀ عنکبـوت آيـۀ گويد که در نتيجه عمر نوح را نهصد و پنجاه سال مىپس از طوفان، سيصد و پنجاه سال مى

ًا َفاَخـَذ ُهـُم الّطوفـاُن َو ُهـْم ظـاِلموَن َفَانَْجيْنـاُه َو چنين آمده است: "َو َلَقْد اْرَسلنا نوحًا الٰى َقوِمِه َفَلِبـَث ِفـيِْهْم الْـَف َسـَنٍة اّال َخْمِسـيَْن عامـ ١٥
ِفيَنِة َو َجَعلناها آيًة للعاَلمِ  صحاَب السيعنى: و به راسـتى نـوح را بـه سـوى قـومش (بـه رسـالت) فرسـتاديم و در ميـان آنـان هـزار سـال  –ين" ا

و گرفــت، در حــالى کــه ايشــان ســتمکار (مشــرک) بودنــد. آن گــاه او و منهــاى پنجــاه ســال بــه ســر بــرد. آنگــاه طوفــان (ســيل و بــال) آنــان را فــر
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –کشتى نشينان را نجات داديم و آن را مايۀ عبرت جهانيان گردانديم. (ترجمۀ قرآن 

زنـد و پنـد و ا سـرباز مـىيکى از پسران نوح پيغمبر از فرمان خـد ٤٣و  ٤٢ در تفاسير و تواريخ اسالمى برابر آيات قرآن در سورۀ هود آيات
شـود. و بـه گفتـۀ سـعدى در کتـاب پذيرد. از اين رو در کام امواج آبهاى طوفـان برآمـده غـرق مـىاندرز پدرش را براى آمدن به کشتى نمى

  گلستان:  "پسر نوح با بدان بنشست     خاندان ُنُبّوتش گم شد" 
پيغمبــر و کشــتى ســاختن او و بــر آمــدن طوفــان، در ايــن بــاره ســخنى گفتــه  اّمــا در تــورات ســفر پيــدايش بــاب ششــم و هفــتم در داســتان نــوح

نشده و حتّى نوشته است که هر سه پسر نوح يعنى: سام ، حام ، و يافث با همسرانشان به کشتى سوار شدند و از طوفان جان سـالم بـدر 
  بردند. 

يا سفينۀ آئين و شريعت خداوندى بود که هر کـس در آن داخـل در اين جا ناگفته نماند که مراد از کشتى يا سفينۀ نوح به مجاز، کشتى 
شد و به سخن ديگر ، به آئين و شريعت نـوح پيغمبـر مـؤمن و مـوقن گرديـد، بـه سـر منـزل امـن و امـاِن هـدايت و ايمـان و رسـتگارى رسـيد و 

  د ماندگى، غرق گرديد. ايمانى و در بنهر کس در آن داخل نشد، در کام امواج آبهاى طوفان عذاب يعنى گمراهى و بى
  مراد "قوم عاد" است که "هود" پيامبر آنان بود.  =› قوم هود)  ‹١١(

  فرمايد: " بعد از نوح ، جمال هود از َمشرق ابداع ُمشرق شد و قريب هفتصدحضرت بهاءاهلل دربارۀ " هود " در کتاب ايقان چنين مى
  ان قرب ذى الجالل دعوت نمود. و چه مقدار باليا که به مثل غيث هاطل بر آنسنه َاو َاْزَيد ، به اختالف اقوال ، مردم را به رضو

  )٥ت شّدت اغماض گرديد " (چاپ آلمان ص حضرت باريد. تا آن که کثرت دعوت سبب کثرت اعراض شد و شّدت اهتمام علّ  
شـده اسـت. از جملـه در سـورۀ أعـراف آيـات هاى اعراف و هود و حاّقة و غيره دربـارۀ او سـخن گفتـه هود پيامبرى است که در قرآن سوره

ماَلُکْم ِمْن الٍه َغيُْرُه اْفالَتتُقْوَن. قاَل الَمـال الـذيَن َکفـروا ِمـْن  چنين آمده است: " َو الٰى عاٍد اخاُهْم هودًا قاَل يا َقوِم اْعُبُدوا اهللَ ٦٧تا  ٦٥
 نّا َلَنُظننّا َلَنرٰيَک فى َسفاَهٍة َو ايعنـى: و بـه سـوى  -َک ِمَن الکاذبيَن. قاَل يا قوِم َليَْس ِبى َسفاَهٌة َولِکنِّى َرسوٌل ِمـْن َربِّ العـاَلميَن " َقوِمِه ا

کنيــد؟ بزرگــان اى قــوم مــن، خداونــد را کــه خــدايى جــز او نداريــد بپرســتيد، آيــا پــروا نمــى :گفــت .قــوم عــاد برادرشــان هــود را (فرســتاديم)
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دانــيم. گفــت: اى قــوم مــن، در مــن بينــيم و مــا تــو را از دروغگويــان مــىگفتنــد: مــا تــو را دچــار بيخــردى مــى ،قــومش کــه کفــر ورزيــده بودنــد
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –هيچگونه بيخردى نيست، بلکه من پيامبرى از سوى پروردگار جهانيان هستم. (ترجمۀ قرآن 

مى عـرب سـاکن عربسـتان جنـوبى کـه در ادوار فرامـوش شـده، نـام قـو –در فرهنگ فارسـى معـين دربـارۀ "عـاد" چنـين آمـده اسـت: " عـاد 
  زيسته اند. هود پيغمبر از اين قوم بود و طبق روايات به نفرين وى، باد تند آن قوم و کشورشان را از بين برد."مى

  : ٨٥٣ ل بيتدفتر اوّ  –به قول مولوى در مثنوى 
  قوم عاد؟"فرق، کى کردى ميان     "گر نبودى واقف از حق، جاِن باد     

تـــأليف کـــريم زمـــانى در شـــرح ايـــن بيـــت چنـــين آمـــده اســـت: "اگـــر جـــان بـــاد از حـــق آگـــاه نبـــود، چگونـــه  –در شـــرح جـــامع مثنـــوى معنـــوى 
توانست فرق ميان قوم عاد و ديگران را تشخيص دهـد؟ (عـاد، فرزنـد ِاَرم از احفـاد نـوح (ع) بـوده اسـت. قـوم عـاد جـزو اعـراب بائـده مى

کردنـد. و چـون ار آينـد کـه بـين صـحراى حضـرموت و ُعّمـان (واقـع در عربسـتان جنـوبى يـا َيَمـن کنـونى) زنـدگى مـى(ُمنقرض شـده) بـه شـم
قوم عاد، دعوت هود نبى را تکذيب کردند، بادى سخت بر آنان وزيدن گرفـت و هفـت شـب و هشـت روز ادامـه يافـت و سرزمينشـان را 

طبـق روايـات، هـود و مؤمنـان قـومش بـه صـحرا آمدنـد و … و نيرومند معروف بـوده انـد زير و رو کرد. افراد اين قوم به داشتن اندام درشت
حظيره اى ساختند از ِگل. آن باد به ايشان رسيدى، نـرم شـدى و نسـيمى گشـتى بـا راحـت. و چـون بـه عـاد رسـيدى، چنـان سـخت شـدى 

 –بيـت فـوق بـدين مطلـب اشـارت دارد."  –هالک کردى که شتر با هودج و مردم در او نشسته بر گرفتى و بر هوا بردى و به زمين زدى و 
  )٢٩٧و  ٢٩٦ (ص

ــ ٨تــا  ٦ در ســورۀ حاّقــه آيــات َرها َعَلــيِْهْم َســبَْع َليــاٍل َو َثماِنَيــَة ايّ ْهِلُکوا ِبــِريٍْح َصْرَصــٍر عاِتَيــٍة. َســخّمــا عــاٌد َفــااٍم ُحُســومًا چنــين آمــده اســت: " َو ا
 ْعجاُز َنْخـٍل خاِوَيـٍة. َفَهـْل َتـَرى َلُهـْم ِمـْن باِقَيـٍة؟ َفَتَرى الَقْوَم فيها َصْرعٰى َکاُهْم ايعنـى: و اّمـا عـاد، بـا تنـد بـادى سـخت سـرد وبنيـان کـن بـه  -ن

نابودى کشـيده شـدند. کـه خداونـد آن را هفـت شـب و هشـت روز پيوسـته بـر آنـان گماشـت و آن قـوم را در آن حـال از پـا در افتـاده بينـى، 
  ين خرمشاهى)بهاءالدّ  –بينى؟ (ترجمۀ قرآن ُبنانى هستند ريشه کن شده. پس آيا اثرى از ايشان باز مانده مى گويى ايشان ُخرما

ل حزبـى مراد، قوم اسرائيل است که پس از ظهور حضرت مسـيح بـه فرمـودۀ حضـرت عبـدالبهاء در مفاوضـات: "اوّ  =› قوم يهود)  ‹١٢(
ت کبـرى انداختنـد، حتـّـى و قبيلـۀ خـود مســيح بـود. و بـه ظـاهر او را مقهـور نمودنـد و بـه ذلّـاش قيـام نمودنـد، اسـرائيل، قـوم کـه بـر محويّـت

  )١٣ چاپ مصر ص…"(تاج خار بر سرش نهادند و به ُصّالبه زدند
مـــيالدى، تيتــوس (تـــيطس) پســر و جانشـــين وسپاســيانوس، امپراتـــور روم در زمــان ســـلطنت پــدرش، اورشـــليم را  ٧٠اّمــا ســـرانجام در ســال 

ت خـوارى و خاکسـارى، پراکنـدگى و و تخريب و ويران کرد و بسيارى از يهوديان را به قتل رسانيد. و از اين هنگام دورۀ دراز مـدّ تصّرف 
  آوارگى قوم يهود، در نقاط گوناگون جهان ، آغاز گرديد.

 لۀ هـــر يـــک از آن يکـــى از پســـرانتوضـــيح آن کـــه: قـــوم اســـرائيل از دوازده خانـــدان (يـــا ِســـبْط و جمـــع آن: َاْســـباط) تشـــکيل شـــد و ســـر سلســـ
  )٧تا  ١آيات  ١باب  –سفر خروج  –يعقوب، نوۀ ابراهيم بود (تورات 

لقـب يعقـوب ابـن اسـحاق (پسـر ابـراهيم) اسـت کـه در هنگـام مصـارعه بـا فرشـتۀ خـدا در  –"اسرائيل"(کسى کـه بـر خداونـد مظّفـر گشـت) 
  س)ب گرديد. (قاموس کتاب مقدّ َفنيئيل، بدان ملقّ 
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يابد، کّف ران يعقوب را لمس کرد گرفت. و چون او ديد که بر وى غلبه نمىب تنها ماند و مردى با وى تا طلوع فجر کشتى مى"و يعقو
شکافد، گفت از اين پس نـام تـو يعقـوب خوانـده و کّف ران يعقوب در کشتى گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن که فجر مى

  )٢٨تا  ٢٤آيات  - ٣٢باب  –سفر پيدايش  –ا خدا و با انسان مجاهده کردى و نصرت يافتى." (تورات نشود بلکه اسرائيل، زيرا که ب
نــامى کــه  –نــامى اســت کــه بــه يعقــوب پــس از نــزاع وى بــا فرشــته، داده شــده  –در لغــت عبــرى بــه معنــاى: مجــادل بــا خــدا  –"اســرائيل" 

  رسى معين)بعدها به قوم يهود، اخالف اسرائيل داده شده " (فرهنگ فا
= قياصــره: مفــرد آن: قيصــر اســت و قيصــر معــّرب کلمــۀ التينــى "ســزار" اســت و ايــن لقــب و عنــوانى بــوده بــويژه › َقياِصــَرة الَفْيحــاء)  ‹١٣(

  براى پادشاهان و امپراتوران رومى اعم از غربى و شرقى، در روزگاران گذشته. 
  گشاده و هم چنين: خوشبو و معّطر –وسيع  –َفيحاء: در لغت مؤنّث کلمۀ اْفَيْح است ، يعنى: فراخ 

  ارض َفيْحاء: زمين وسيع و فراخ را گويند.
"َفيحاء" لقبى است بويژه براى شهر دمشق در شام. و شام يا سوريۀ بزرگ سرزمينى بوده در آسياى غربى و در مشرق درياى مديترانـه کـه 

  خواندند.عبرانيان آن را "آرام" مى
ن هشتم تا نيمۀ قرن ششم قبل از ميالد بارها به تصّرف آشوريان و مصريان درآمد و از نيمۀ قرن ششم تا نيمۀ قـرن سرزمين شام از نيمۀ قر

قبــل از مــيالد بــه تصــّرف اســکندر مقــدونى  ٣٣٢چهــارم قبــل از مــيالد تــابع و دســت نشــاندۀ ايــران در دورۀ هخامنشــيان گرديــد و در ســال 
قبـل از مـيالد  ٣١٣، در سـال ٣٢٣ر او، در آمد. نامبرده ده سـال پـس از مـرگ اسـکندر بسـال وسيلۀ سلوکوس اّول ملقب به فاتح، سردا

سلسـلۀ ســلوکيان را تأســيس کــرد. ســلوکيان کــه جانشــين هخامنشــيان گرديدنــد، تقريبــًا همــۀ متصــّرفات آنــان را در دســت داشــتند و از جملــۀ 
قبــل از مــيالد، روميــان آن را  ٦٤ن شــام را تصــّرف کردنــد و در ســال قبــل از مــيالد، اشــکانيان ســرزمي ١٦٤آن ســرزمين شــام بــود. در ســال 

ميالدى (دهم هجرى) در زمان عمر خليفـۀ دوم از خلفـاى راشـدين، بـه  ٦٣٢متصّرف شدند و سرانجام، پس از هفتصد سال، در سال 
ب چهـــارمين از خلفـــاى دســـت لشـــکريان اســـالم فـــتح گرديـــد. ســـپس، معاويـــه، والـــى ســـرزمين شـــام، پـــس از شـــهادت علـــى بـــن ابـــى طالـــ

م.) خـود را رسـمًا خليفـۀ همـۀ مسـلمانان  ٦٦١ق. (هــ.  ٤١راشدين، و آشتى و بيعت امام حسن با او و واگذارى خالفت بـه او، در سـال 
  خواند و خالفت سلسلۀ بنى اميّه يا ُامويان را بنياد نهاد و دمشق شهر عمدۀ سرزمين شام را پايتخت و مرکز خالفت خود قرار داد.

م.) تـا سـال  ٧٥٠ق. (هــ.  ١٣٢سرزمين شام، پس از انقراض سلسلۀ ُاموى به دست ابوالعبّاس سّفاح، مؤّسس سلسـلۀ عبّاسـى، از سـال 
  .هاى گوناگون مسلمان از جمله سـلجوقيان و ايّوبيـان و مماليـک، قـرار اسى و سلسلهم.) در تحت تصّرف خلفاى عبّ  ١٥١٧ق. (هـ

  گرفت. 
 ميالدى در دورۀ جنگهاى صليبى بـين مسـيحيان و مسـلمانان بـر سـر تصـّرف ١٢٧٠ميالدى تا  ١٠٩٥فته نماند که از سالدر اين جا ناگ

م.)  ١٥١٧ق. (هـ.  المقّدس و تربت عيسى مسيح، سرزمين شام هر از چندى در تصّرف صليبيّون درآمد. و سرانجام در سال  بيت
ل امپراتــورى عثمــانى گرديــد. تــا آن کــه پــس از چهارصــد ســال در پايــان جنــگ جهــانى اوّ  هــاىل جــزو ســرزميندر زمــان ســلطان ســليم اوّ 

م.) بــا انقــراض امپراتــورى عثمــانى، ســرزمين شــام يــا ســوريۀ بــزرگ بــه چهــار کشــور: اردن و فلســطين (اســرائيل کنــونى) و  ١٩١٤ - ١٩١٨(
  سوريه و لبنان تقسيم گرديد. 

ردد که شايد مراد حضرت عبدالبهاء از عنوان " قياصرۀ فيحاء" بطور عموم، همۀ پادشـاهان گبارى، در لوح خراسان چنين استنباط مى
  اند. و فرمانروايانى بوده اند که در سرزمين شام يا سوريۀ بزرگ که دمشق شهر عمدۀ آن بوده، سلطنت و حکمرانى کرده
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ى الُقروِن االولٰى لَِعْبَرًة ِالوِلـى النهـٰى َو َذِوى الَبصـيَرِة الکاِشـَفِة ِلَخـواِتِم االمـور فِ … لوٍط و ومِ وِم نوٍح َو هوٍد و قَ إن ِفى قَ  )  "لََعْمرُاهلل١٤ِ(
هـاى پيشـينه وارد آمـده، همـه و همـه ، در قـرن… يعنى: سوگند به خداوند، آن چه بر سر قـوم نـوح و هـود و قـوم لـوط و  = ِبَفواِتِح اآلثار"

هـاى آن، در آغـاز و بـه سـخن مندان و اهل بينِش دورانـديِش امـور در فرجـام، بـا ديـدن آثـار و نشـانهبراستى، پند و عبرتى است براى خرد
  ديگر به قول مولوى:

  (لغت نامۀ دهخدا)  اندر آخر، او نگردد شرمسار"    "هر که اّول بنگرد، پايان کار
  ا)(لغت نامۀ دهخد  مرد آِخربين مبارک بنده ايست"    ايست"در پس هر گريه آِخر خنده

  (لغت نامۀ دهخدا)  چشم اّول بين غرور است و خطا"    "چشم آِخر بين تواند ديد راست
ــا الــذيَن اتَخــذوا ِجــواَر َرْحَمــِة َربِّــَک االبهــى١٥( مْوکــارًا" … )  "َو اْفنــاَن ِســْدَرِة الُمْنَتهــٰى َمطــارًا َو اَخــذوا اَوًى و َمعــاذًا ُهــْم ُطيــوٌر ات  =َمــا

مأمن و پناه برگزيـده انـد، پرنـدگانى هسـتند کـه شاخسـارهاى سـدرۀ … جوار رحمت پروردگار بزرگ رادر اين زمان، آنان که يعنى: و اّما 
  اند.را پريدنگاه و النه و آشيان برگرفته (مظهر ظهور الهى، حضرت بهاءاهلل)ُمنتهى

ظهـور الهـى در ايـن زمـان اسـت کـه شناسـايى خداونـد تنهـا و  ِسْدرةالُمنَْتهٰى = در اين جا مراد از "سدرةالمنتهى" حضـرت بهـاءاهلل، مظهـر
در سـورۀ نجـم در  ١٥تـا  ٧فقط به شناسايى و عرفان او امکان پذير و ميّسر است. توضـيح آن کـه بـه اعتقـاد مسـلمانان برابـر آيـات شـمارۀ 

در بـاالترين نقطـۀ جنّـت درآمـد کـه آن  قرآن، هنگامى که پيامبر اسالم به معراج رفت، سـرانجام بـه سـدرةالمنتهى (آخـرين درخـت) واقـع
  سوى آن بشر و مالئکۀ آسمان نتوانند فراتر قدم گذارند.

، زيــر عنــوان "ِســدرةالُمنَْتهٰى" چنــين آورده انــد: " ِســْدر و ١٣٦و  ١٣٥جنــاب فاضــل مازنــدرانى در کتــاب " اســراراآلثار " جلــد ســوم ص 
يّه به عنوان درخت بهشتى و مخصوصًا سدرةالمنتهى، با تجليل بسيار مـذکور اسـت و ِسْدرة عربى و ُکنار به فارسى در قرآن و آثار اسالم

ُة در سورۀ "النْجم" در توصيف بسيار بليغ و جليل رؤيت فرشتۀ وحى است، قوله: "َو َلَقْد َرَءاُه َنْزَلًة اْخرٰى ِعنْـَد ِسـْدَرِة ا لُمنَْتهـٰى ِعنْـَدها َجنـ
دْ  َرَة ما َيْغَشٰى" مفاد آن که پيمبر، بـارى ديگـر نيـز نـزد آخـرين سـدره کـه بـاغ مـأوى و مسـکن آن جاسـت و آن درخـت الَماوٰى اْذ َيْغَشى السِّ

و اين در نظـر تفسـير و تأويـل معنـوى و رمـزى مسـتِقّر بـر ِبنـاء تشـبيه مظـاهر مقّدسـۀ الهيّـه بـه  –ها فرا گرفته بودند، فرشته را ديد. را فرا گرفتنى
گــردد. و بالجملــه اصــطالح ســدره و ســدرة ان کــه در اصــطالح رمــزى تشــبيهى شــعرا و عرفــاى ايــران تعبيــر بــه ســرو مــىباشــد. چنــاشــجار مــى

در کتـاب اقـدس اسـت: " اسـمعوا مـا تتلـو الّسـدرة علـيکم ". و … المنتهى در آثار جديـده بـه کثـرت و َوفـرت اسـتعمال رسـيد. از آن جملـه
ــد ـه ال ٕالــَه اّال انــا الَعلــيُم در لــوح حکمــا اســت: " يــا محّمــد اْســَمع النّ عفــران، ٕانـْرِض الزــِة علــٰى ا ــْدرة الُمرَتِفَع اَء ِمــْن شــطِر الکبريــاِء ِمــَن السِّ

  … "الَحکيم ". و در لوحى ديگر: " اِن اْقُصدوا َمَقر االْقصٰى، انه َلِسْدَرُة الُمنَْتهٰى لو انتم ِمَن الُموقنين
 آيـۀ عـدمـأخوذ از قـرآن، سـورۀ رَ  –هـاى خداونـدى بـوده اسـت. ، يعنـى: زيـرا پـيش از آنـان عقوبـتلَُهُم الَمـثُالُت")   "َو قْد َمَضْت َقبْ ١٦(

ــَل الَحَســَنِة َو َقــد َخَلــْت ِمــن َقــبِلِهُم الَمــُثالُت َو ٕان َربــَک َلــذو َمْغِفــَرٍة :٦ ــيِِّة َقبْ ــَک لشــديُد  ِللنّــاِس َعلــٰى ُظلِْمِهــْم وَ "َو َيْســَتْعِجلوَنَک ِبالسَرب ٕان
خواهنــد و حــال آن کــه پــيش از آنــان يعنــى: و آنــان بــا عجلــه و شــتاب ، بــدى و عــذاب را پــيش از نيکــى و بخشــش از تــو مــى –الِعَقــاِب" 
تـو هاى خداوندى بوده است. و همانا پروردگار تو با وجود ظلم و ستم مردمان ، آمرزنده و بخشندۀ آنان اسـت و همانـا پروردگـار عقوبت

  باشد.سخت کيفر دهنده نيز مى
يعنـى: و آنـان (سـتمگران و اهـل طغيـان) را رسـته از عـذاب و َجسـته از کيفـر و مجـازات  = )   "َوال َتْحَسبوُهم بَمفازٍة ِمـَن الَعـذاب "١٧(

ـــوا ١٨٨مپنداريـــد. مـــأخوذ از قـــرآن، ســـورۀ آل عمـــران آيـــۀ  ـــذيَن َيْفَرحـــوَن ِبمـــا اَت ال ـــْم َيْفَعلـــوا َفـــال : " ال َتْحَســـَبن ـــوَن ان ُيْحَمـــدوا ِبمـــا َل َو ُيِحب
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هرگــز کســانى را کــه بــآن چــه کــرده انــد، شــادمانى مــى کننــد و دوســت دارنــد يعنــى:   –َتْحَســَبنُهْم ِبَمفــاَزٍة ِمــَن الَعــذاِب َو َلُهــْم َعــذاٌب اِلــيٌْم" 
الــــّدين ءبها –ى دردنــــاک در پــــيش دارنــــد. (ترجمــــۀ قــــرآن بــــراى آن جــــه کــــه نکــــرده انــــد، ســــتوده شــــوند، رســــته از عــــذاب مپنــــدار و عــــذاب

  خرمشاهى)
اند، ستوده شوند، رسـته انديشه و خيال مکن کسانى که بخاطر کارهايى که کرده اند شادمانند و دوست دارند براى کارهايى که نکرده

  از عذابند. براى آنان عذابى دردناک در پيش است.
ـباع و َمخاِلـِب َجـواِرِح الِبقـاع، ال َتْيسـوا ِمـْن َرْوِح اهلل")   "َو لَْو انُکْم يا اغْ ١٨( ـواِرى ِمـَن السِّ الض 

ِ
يعنـى: اى اغنـام  = ناَم اهلل َبْيَن َبـراِثن

جــانوران درنــده و وحشــى و پرنــدگان شــکارى در اطــراف و اکنــاف، در بنــد و گرفتاريــد،  چنگــال مردمــانى هماننــدالهــى، هــر چنــد شــما در 
  از لطف و رحمت خداوندگار مأيوس و نوميد نشويد. اّما هيچ گاه

  اغنام اهلل:  گوسفندان الهى و به مجاز مراد احبّاى الهى است و مظهر ظهور او شبان آنان.
چنين آمده اسـت: "اى تمـامى روى زمـين، خداونـد را آواز شـادمانى دهيـد. خداونـد را  ٣تا  ١آيات  ١٠٠مزامير داود باب  –در تورات 
  بادت نمائيد و به حضوراو با ترنّم بيائيد. بدانيد که يهوه خداست، او ما را آفريد، ما قوم او هستيم و گوسفندان مرتع او".با شادى ع

چنين آمـده اسـت: "پـس يهوديـان دور او را گرفتـه بـدو گفتنـد: تـا کـى مـا را متـرّدد دارى؟ اگـر  ٢٧تا  ٢٤ ا باب دهم آياتدر انجيل يوحنّ 
ا به ما بگو. عيسى بديشان جواب داد: من به شما گفتم و ايمان نياورديد، اعمالى را که به اسـم پـدر خـود بجـا تو مسيح هستى، آشکار

آوريـــد، زيـــرا از گوســـفندان مـــن نيســـتيد چنـــان کـــه بـــه شـــما گفـــتم. دهـــد. لـــيکن شـــما ايمـــان نمـــىآورم، آن هـــا بـــراى مـــن شـــهادت مـــىمـــى
  کنند".شناسم و مرا متابعت مىىشنوند و من آن ها را مگوسفندان من آواز مرا مى

شناسـم و خاّصـان مـن، مـرا چنين آمده اسـت: "مـن شـبان نيکـو هسـتم و خاّصـان خـود را مـى ١٥و  ١٤ا باب دهم آيات در انجيل  يوحنّ 
  نهم".شناسم و جان خود را در راه گوسفندان مىشناسد و من پدر را مىشناسند. چنان که پدر، مرا مىمى

سـورۀ يوسـف در  ٨٧ ن َرْوِح اهلل"، هيچ گاه از لطف و رحمت خداوندگار مأيوس و نوميد نشويد. اين عبارت بخشـى از آيـۀ "ال َتيْاسوا مِ 
  قرآن است در داستان يعقوب و پسرانش. 

ادران دارد و بــربنيـامين، بـرادر تنـى خــود را بـه جـرم دزدى در مصـر نگـه مـى ،برابـر آن چـه کـه در قـرآن، سـورۀ يوسـف آمــده اسـت، يوسـف
کننــد و بــراى اثبــات گردنــد و مــاجراى دزدى بنيــامين و بازداشــت او را بــازگو مــىديگــر بــا آذوقــه بــه کنعــان نــزد پدرشــان، يعقــوب بــاز مــى
سـوا گيرنـد. در ايـن هنگـام يعقـوب بـه فرزنـدان خـود مـىراستگويى خود کاروانيـان همـراه را شـاهد و گـواه مـى اْذَهبـوا َفَتَحس گويـد: "يـا َبِنـى

ـــُس ِمـــن َرْوِح اهلل ٕاّال القـــْوُم الکـــاِفريَن"  يعنـــى: اى فرزنـــدان مـــن، برويـــد و در پـــى  –ِمـــن يوُســـَف َو اِخيـــه َو ال َتيْســـوا ِمـــن َرْوح اهلل، ٕانـــه ال َييْ
يوســـــف و بـــــرادرش (بنيـــــامين) بگرديـــــد و از رحمـــــت الهـــــى نوميـــــد مباشـــــيد، چـــــرا کـــــه جـــــز خدانشناســـــان، کســـــى از رحمـــــت الهـــــى نوميـــــد 

  ين خرمشاهى)بهاء الدّ  –گردد.(ترجمۀ قرآن ىنم
ام ه در ايّـآمـده اسـت، پسـران يعقـوب بـراى بـار دوم بـراى خريـد غلّـ ٤٥و  ٤٤ ناگفته نماند که برابـر آن چـه در تـورات، سـفر پيـدايش بـاب

شرط کرده بود، همراه خـود  لن که يوسف در بار اوّ اروند و با اجازت و رضايت پدر، بنيامين را نيز چنقحطى و خشکسالى به مصر مى
ا بـرادران، او را شناسـد، اّمـل آمـدن بـرادران بـه مصـر، آنـان را بيـدرنگ مـىبيند. يوسـف در بـار اوّ برند و يوسف، برادر تنى خود را مىمى
جام نقـره اى  به جرم دزدى ساختگى با گذاردن ،شناسند. خواستۀ يوسف آن بود که برادر تنى خود را در مصر نگهدارد. از اين رونمى

شـود و آنـان آزادنـد کـه بـه کنعـان گويد که بنيامين به اين خاطر غالم او مىوسيلۀ پيشکارش در کيسۀ بنيامين، يوسف به برادران خود مى
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گـر گويد که مـا را پـدر پيـرى اسـت و ايـن بنيـامين پسـر پيـرى اوسـت و اباز گردند. در اين جا بود که يهودا فرزند ارشد يعقوب به يوسف مى
خواهــد کــه او را بجــاى بنيــامين بــه غالمــى نگهــدارد و بنيــامين نــزد او را همــراه نبــريم، پــدر خــود را ديگــر نبينــيم. از ايــن رو از يوســف مــى

گريـد و خـود را تواند از بازگو نمـودن حقيقـت، خـوددارى کنـد و بـا صـداى بلنـد مـىيعقوب بازگردد. در اين جا بود که يوسف ديگر نمى
شوند و خبر زنده بودن يوسف و فرمانروايى ۀ فراوان به سوى پدرشان رهسپار مىشناساند. پس از آن، همۀ برادران با غلّ مىبه برادرانش 

  رسانند.او را در سرزمين مصر به آگاهى او مى
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  واژه نامه به ترتيب حروف الفبا
  "الف"

  زى را)طلب کردن (چي –آرزو کردن  –خواستن  :ِابَْتَغى َيبَْتغى ِابَْتغاًء
  واژگون شدن –دگرگون شدن  –سرنگون شدن  –منقلب شدن  –زير و رو گشتن  –ِاَتَفَک  َيَتِفُک  ِاِتفاکًا وارونه شدن 

ًة اْخيارًا ِٔمپيشوايان  –پيشوايانى نيکو و خيرخواه  –راهنمايانى برگزيده و نيک  :ا = (ماممفرد آن: ا) ة ِٔمسروران  –رهبران  –(أ– 
  برگزيده) –نيکو  –نيک  –(اخيار و مفرد آن: َخيْر = خوب  –نمايان) راه

هاشان از آن درخشنده و تابان التوحيد َيُلوُح وجوُهُهم انوارًا و از افق توحيد انوارى را به آنان ارزانى داشت که روى اَتى ِبِهْم ِمْن اُفقِ 
  تقديم کردن) –ارزانى داشتن  –ِب = دادن  و اَتى –حاضر شدن  −رسيدن  –= آمدن  است. (اَتى  َياِتى  ٕاتْيانًا و اتْيًا و َماتاةً 

  اسباب –وسايل  –اثاثيه  :اثاث
  زبانۀ آتش –ت حرارت و گرمى شدّ  –شرارۀ آتش  –شعلۀ آتش   :اجيج
  دوست مورد عالقه –يار  –مفرد آن: حبيب: محبوب  –احباب  –احبّاء  :اِحبة
  (مفرد: اُذن) –گوشها   :آذان

  لرزيدن –بلرزش در آمدن  –ِاْرَتَجَف  َيْرَتِجُف  ِاْرِتجاف:  مضطرب و پريشان شدن 
  آرام گرديدنبى –لرزيدن  –بلرزش درآمدن  –بسختى مضطرب و پريشان شدن   :ْرَتَعَد  َيْرَتِعُد  ِاْرِتعاداِ 

  ردنآب خو –نوشيدن  –سيراب شدن   :ِارَتَوى  َيْرَتِوى ِاْرِتواًء
  اساس –ها تکيه گاه –ها ستون –ها پايه :ارکان (مفرد: ُرْکن)

  اصل (جمع: اُروم) –ريشه  –ريشۀ درخت  –بن درخت  :ومارُ 
  بو –اْرياح و مفرد آن ِريْح: باد 

    نگ(ج: ارأِک)اور –ريكه: تخت ا
  دنمنهدم ش –نابود شدن  –ريشه کن شدن  :ُاْسُتاِصَل  ُيْسَتاَصُل (مجهول)

  وخيم شدن –دردناک شدن  –توان فرسا شدن  –زيانبار شدن  –ت نهادن رو به شدّ  –دادًا:  سخت بودن ِاْشَتد  َيْشَتد  ِاْشتِ 
  درخشيدن      –تابيدن  –بر آمدن (خورشيد)  –طلوع کردن  –سر زدن  :اْشَرَق  ُيْشِرُق  ٕاشراقًا

مشهور  –اعالن کردن  –اْشَهَر  ُيْشِهُر  اْشهارًا = آشکار کردن ( – ا براى شان آشکار و نمودار ساختهايى رآثار و نشانه  :اْشَهَر َلُهْم آثارًا
   )پرآوازه ساختن –معروف کردن  –کردن 

  ها (ى درخت)تنه –ها ُبن –ها ريشه :اصول (مفرد آن: أصل)
 −منّور کردن  –روشن کردن  –ضاَءًة = تاباندن (اضاَء  ُيِضىُء  ا  –رد براى شان فانوس و چراغى را روشن و فروزان ک  :اضاَء َلُهْم َمنارًا

 –برج نور  –فانوس (يا) چراغ دريايى  :(َمنار و َمنارة (جمع: َمناور و َمنائر) – )درخشيدن) (الزم و متعّدى است −روشن شدن  −تابيدن 
  و جايگاه نور)موضع  –ند چراغ دان و جاى بلند که بر آن چراغ افروز –چراغ خانه 

  ها بيرق –ها درفش –ها اعالم (مفرد آن: َعَلم):  پرچم
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(و) َقرْت  –چشمش روشن شد  –(و) َقرَعينًا: شادمان شد  –(َقر  َيِقّر  َقّرًا: خنک بودن  -ديده  –عيون) (مفرد: َعين): چشم  ،اْعُين (يا
  آرامش يافت) −چشمش روشن شد  –شادمان شد  :َعيُنه

  غبار آلود شدن –گردآلود شدن  –تيره  رنگ گرديدن  –تيره و تار شدن  :َبر  َيْغَبر  ِاْغِبرارِاغْ 
  اغنام:  گوسفندان (مفرد: َغَنم)

 –انداختن به فتنه  –فتنه انگيزى (ِاْفَتَتَن  َيْفَتِتُن  ِاْفِتتان: در فتنه افتادن  –فتنه  –آزمودن و آزمايش سخت و جانکاه  –ِافتتان:  امتحان 
  به امتحان انداختن) –آزمودن  –فتنه انگيختن 

  ناسازگارى –اختالف  –انفصال  –راق: شکاف افتِ 
  (جج: افانين) –شاخسار  –شاخ  –شاخۀ درخت  :افنان ومفرد آن: َفَنن

  ورده شدناز ريشه درآ –از بيخ و بن برکنده شدن  –نابود شدن  –ريشه کن شدن  :ُاْقُتِلَع  ُيْقَتَلُع (مجهول)
 −لرزه  :ُقَشْعِريَْرة( –برخاستن موى بر اندام از ترس يا سرما  –برخود لرزيدن  –لرزيدن از ترس و خوف و از سرما  :ِاْقَشَعر  َيْقَشِعر  ِاْقِشعرارًا

  )تب و لرز −هراس −لرزش 
متروکه بر جا  –خالى از سکنه شدن يا بودن محلّى  – از مردم و آب و علف تهى شدن يا بودن –متروک بودن  :اْقَفَر  ُيْقِفُر  اْقفار

  منطقۀ متروکه و مخروبه و خالى از سکنه –بيابان متروکه  :َقْفر (جمع آن: ِقفار)−گذاشتن محلّى را 
  ِاْکَفَهر  َيْکَفِهّر  ِاکِفهرار:   درخشيدن ستاره در شب تاريک

  پيروى کردن –فرمان بردن  –اطاعت کردن  –نهادن سر  –ثال:  روى آوردن ِاْمتِ   لُ ثِ ل  َيْمتَ ِاْمَتثَ 
  طوالنى شدن −امتداد يافتن  –گسترده شدن  –بزرگ شدن  –دادًا:  توسعه يافتن ِاْمتِ  د ِاْمَتد  َيْمتَ 

 –پاشيده شدن  –اى پراکنده فرو افتادن بگونه –ق اى پراکنده و متفرّ فرو ريختن بگونه –پراکنده شدن  –پخش شدن  :ِانَْتَثر  َينَْتِثر  ِانِْتثار
  پاشيدگى –پراکندگى  –خرد شدن و فرو ريختن 

  حيات تازه يافتن –شور و نشور تازه يافتن  –با نشاط شدن  –ِانَْتَعَش َينَْتِعش ِانِْتعاش:   به نشاط آمدن 
  )اورنگ −تخت (سرنگون شدن  –ريخته شدن  –فروريختن  :ِانَْثل  َيْنَثل  ِانْثالل

  پاره پاره شدن –کهنه شدن  :َرَس  َيْنَدِرس  ِانِْدراسِانْدَ 
  خرم و شادمان گشتن خاطر –دلشاد گشتن  –راح (صدر):   شاد شدن ِانْشِ  حُ رِ َينْشَ  حَ رَ ِانْشَ 

  جدا شدن –ترک خوردن  –شّقه شدن  –شکافته شدن  –ِانَْشق  َينَْشق  ِاْنِشقاق:  دوپاره شدن 
  به زبان آوردن (چيزى را)  –بيان کردن  –نِْطالق:  ادا کردن اِ   َينَْطِلُق   َق ِانَْطلَ 

  از بين رفتن –از هم پاشيدن  –محو و نابود شدن  :ِانَْطَمس  َينَْطِمس  ِانِْطماس
  ناپديد شدن –محو شدن  –از بين رفتن  –نيست و نابود شدن  –معدوم شدن  :ِانَْعَدم  َينَْعدم  ِانِْعدام

  شکافتن و طالع شدن صبح و بامداد –ِانِْفالق:  سر زدن و دميدن صبح ِانَْفلق  َينَْفِلق  
  شکست خوردن –خرد شدن  –شکستن  –درهم شکستن  –شکسته شدن  :ِانَْکَسَر  َينَْکِسُر  ِانِْکسار

  آشکار کردن) –ن آشکار شدن(ِانَْکَشَف َعْن:  پرده برداشت –فرو افتادن  –ِانَْکَشَف  َينَْکِشف  ِانِْکشافًا:  برداشته شدن 
  از ميان رفتن اثر چيزى –نابود شدن  –محو شدن  –از بين رفتن  :ِانَْمَحى  َيْنَحِمى  ِانْحماء
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  که اگر –که هر زمان  –انُه ٕاذا:  که هر گاه 
  فرو ريختن –نابود شدن  –ويران شدن  –منهدم شدن  :ِانَْهَدَم  َينَْهِدُم  ِانِْهدام

  از پا درآمدن –تار و مار شدن  –مغلوب شدن  –شکست خوردن  –در هم شکسته شدن  :ِاْنِهزام ِانَْهَزَم  َينَْهِزُم 
  هيجان –لرزش  –لرزيدن  –جنبش  –ِاْهَتز  َيهَتّز  ِاهتزازًا:  جنبيدن 

  هاالنه –ها آشيان –ها آشيانه :اوکار (مفرد آن: َوْکر)
  ها و مفرد آن: ُنْهَية): عقلخردمندان (ُنَهى –صاحبان عقلها  :اولى النهىٰ 

  ايا:  از حروف ندا در عربى، يعنى: اى، در فارسى
  لب خوف و هراس –آسوده خاطر  –محفوظ  –ايَمن: در امن و امان 

  
  "ب"

  (ج: َبوادى) –جلگۀ وسيع  –پهندشت  –صحرا  –باِدَية: بيابان 
  گزند - آسيب  – عذاب –باکى بى –دليرى  –نيرومندى  –َباس:  شجاعت 
  سختى –رنجورى  –بيچارگى  –َباساء:  بدبختى 

 –فرسوده شدن  –(َبِلَى  َيبَْلى  ِبلًى:  کهنه شدن مندرس  –از کار افتاده  –فرسوده  –تکيده  –پوسيده  –باِلَية(يا) بالى(يا) باٍل:  کهنه 
  نابود شدن) –رو به زوال نهادن –پوسيدن 
(باَد  َيِبيُْد  َبيَْدًا  و َبيادًا =  –هالک شده  –نيست و نابود شده  –محو شده  –از بين رفته  –و مرده خاموش  –نابود شده  –نابود  :بأَِدة

  نيست و نابود شدن) –هالک و نابود شدن 
) َبثًّا:  باز کردن  َيِبث) َيُبث  يده يا نظريّه اى منتشر کردن (عق –مطلب و خبرى را نشر دادن يا منتشر ساختن  –آشکار کردن خبر  –َبث

  گستردن  –را) 
  هاى جانوران درندهپنجه –هاى مرغان شکارى َبراِثن (مفرد آن: ُبْرُثن): چنگال

هاى مکان –که (بقاع مقّدسه:  بقاع متبرّ  - (مفرد آن: ُبْقَعة)  –ها مکان –ها خانه –ها زمين –نواحى  –ها سرزمين –ِبقاع:  جاها 
  َائّمۀ اطهار)َمشاهد و مقابر  –متبّرکه 

:  پسران من  در اصل" َبنينى " است يعنى: بنين (که جمع "ابن" است) و ياء ضمير متّصل متکلّم وحده که از نظر  –َبِنى" کلمۀ " َبِنى
ت: گردد و به صورشود و ياء ضمير نيز در ياء آن ادغام مىا در اين جا نون آخر کلمۀ "بنين" حذف مىنحوى مضاٌف اليه است. امّ 

شود، مثل: بنى آدم و هم چنين کلمۀ "بنين" که جمع "ابن" است در حال اضافه به کلمۀ ديگر "نون" آن حذف مى( آيدَبِنى در مى
   )يعنى پسران آدم.

  مدرک قاطع دليل و –م امر مسلّ  –دليل و برهان انکار ناپذير  –حّجت و دليل واضح و آشکار و روشن  –َبيِّنات و مفرد آن: َبيَِّنة: دليل 
  

  "ت"
  )آرزو کردن (چيزى را –اشتياق داشتن به چيزى يا به کسى  –تاق َيتوق َتْوقًا و َتَوقانًا:  مشتاق بودن به چيزى يا به کسى 
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ُس  َتَحسس:  خبر يافتن از چيزى  َس  َيَتَحس س: تحّرى  –خبر و آگاهى خواستن  –جستجو کردن و خبر پرسيدن  –َتَحسو َتَحس– 
  جستجو –کاوش  –يايى جو

  تکان خوردن –لرزيدن  :َتَزلَْزَل  َيتَْزلَْزُل َتَزلُْزل
  آرزو  –شور و شوق  –َتَشوق:  شوق و ميل و اشتياق بسيار 

ک وخيم و خطرنا  -تشديد شدن موضوع و امرى  –سخت تر و گرانبارتر شدن امرى  –ت امرى افزوده شدن َيَتفاَقم  َتفاُقم: بر شدّ   َتفاَقمَ 
  و بحرانى بودن امرى

  متالطم شدن (امواج دريا) −َتالَطَم  َيَتالَطم  َتالُطم:  بهم خوردن (امواج دريا)  
  بهره مند بودن –متمتّع شدن  –برخوردار شدن  –َتَمتَع  َيَتَمتُع  َتَمتع:  لذت بردن 

  
  "ج"

  (جمع: جراثيم) –هسته  –ريشه  −اصل  :ُجْرثوم (ُجْرثوَمة)
  همادّ  –جسم  –تن  –هيکل  –بدنه  –و اجسام (مفرد آن: ِجْسم): بدن  ُجُسوم

  پلک –ُجُفون (مفرد: َجْفن): پلک چشم 
  هاى بدن (چرم)پوست :ُجُلود (مفرد آن: ِجلْد)

= همسايۀ کسى (جاَوَر  ُيجاِوُر  ُمجاَوَرة  –در مجاورت)  –در نزديکى  –مجاورت (ِبِجواِر: در همسايگى  –نزديکى  –همسايگى  :ِجوار
  هم مرزبودن (با چيزى)) –همجوار بودن  –مجاور بودن (با کسى)  –نزديک بودن  –در همسايگى کسى زيستن  –بودن 

  َجواِرح: جانوران و پرندگان درنده و شکارى مانند سگ و باز و غيره
  نيروهاى مسلّح –ها سپاه –لشکرها  :ُجيوش (مفرد: َجيْش)

  
  "ح"

  تصّور کردن –گمان کردن  –ْسبانا و َمْحَسَبًة:  پنداشتن َحِسَب  َيْحَسُب  حِ 
  (جمع: َحمامات و َحمائم) (َحمامة الّسالم: کبوتر صلح) –َحماَمه:  کبوتر 

  
  "خ"

  زيانکارى) –ناکامى  –(َخيَْبة: نا اميدى  –زيانکار شدن  –خاَب  َيِخيُْب  َخيَْبًة:  نوميد شدن 
  مأيوس –بازنده  –خسارت ديده  –شکست خورده  –باخته  –ده زيان دي –خاِسَرة (خاسر): زيانکار 

  سخن گفتن (با کسى)  –صحبت کردن  –خاَطَب  ُيخاِطُب  ُمخاطَبًة:  مخاطب ساختن (کسى را) 
  خاِفَقة (خافق): پريشان و تپنده و مضطرب و لرزان (قلب)

کان:  بدون سکنه  –فايده اٍل من الفائدة: بى(خ –آزاد  –اشغال نشده  –تهى  –خاِلية (يا) خاِلى (يا) خاٍل:  خالى  خاٍل ِمن الس– 
  غير مسکونى) –خالى از سکنه 



  

 ٢۵

  نابودى) –سکون  –سکوت  –روح(ُخمود = خاموشى بى –ساکت  - خموش –پژمرده  –افسرده  –خاموش  :خاِمَدة (خامد)
  زمين تهى و خالى از اهل خود –متروکه  –غيرمسکون  –بيغوله  –ويرانه  –تهى  –خاِوَية(يا) خاوى(يا) خاٍو:  خالى 

(اْخَرس و َخْرساء: زبان بند آمده و ناتوان از  –بند آمدن زبان از صحبت و بيان  –الل شدن  –َخِرَس  َيْخَرس  َخَرَسًا:  گنگ شدن 
  صحبت و بيان)

  ُخرما ُبنان: درختان خرما (مفرد: خرما ُبن)
  خسارت ديدن –ضرر کردن  –ْسرانًا:  زيان ديدن َخِسَر  َيْخَسُر  ُخْسرًا و َخسارًة و خُ 

  ويران شدن –به زمين فرورفتن  :َخَسَف  َيْخِسُف  ُخسوفًا
  خوف داشتن –بيم داشتن  –َخِشَى  َيْخَشى  َخْشيًا و َخْشَيًة:  ترسيدن 

  سخن روياروى –پيغام  –گفتار  –ِخطاب: سخن 
ضربان قلب   –باد)(َخَفقان:  تپش  –قلب  –ش و لرزه و حرکت و اهتزاز و جنبش در آمدن (پرچم َخَفَق  َيْخِفُق  َخْفقًا  و َخَفقانًا:  به تپ

  اهتزاز)  –لرزش  –
 –نتيجه  –سرانجام  –پايان  –آخر هر چيزى  –(َخواِتم = و مفرد آن خاِتَمة: پايان هر چيزى  –پايان و فرجام کارها و امور  :َخواتم االمور

  انجام)
  

  "د"
  گدايى کردن –درحواست کردن  –ن: خواستار شدن دريوزه کرد

  زير پيراهن) –ُجبّه (در مقابل: ِشعار: زيرپوش  –روپوش  –عبا  –لباس  –جامه  :ِدثار
  

  "ذ"
  ريختن –روان شدن  –َذَرف  َيذِرف  َذرفًا و َذَرفانًا:  سرازير شدن 

  ، ادراک و تشخيصَذِوى الَبصيَرة: دارندگان بصيرت ، فهم ، بينش ، آگاهى ، بينايى 
  

  "ر"
  دريافتن (چيزى را) –درک کردن  –َراى  َيَرى  َرايًا  و ُرؤَية:  ديدن 
  بيرق –َعلم  –رايات (مفرد آن: راَية):  پرچم 

  تل –بلندى روى زمين  –و مفرد آن َربَْوة: تپه  –ُربٰى 
  بال –سختى  –پيش آمد ناگوار  –َرزايا و مفرد آن َرِزية:  مصيبت عظيم 

ُب  َتْرِطيب:  تر و تازه ساختن  َب  ُيَرطِّ مرطوب ساختن –خنک کردن  −َرط  
  )يحان: آسايش و روزىوح و رَ رَ (آسايش –مهربانى  –لطف  –َرْوح:  رحمت 

  مرغزار –چمنزار  –ِرياض (مفرد: َروَضة): باغ 



  

 ٢۶

  
  "ز"

  تاب)ها و مفرد آن: َزبور (َزَبَر  َيْزُبُر  َزبْرًا:  نوشتن کُزُبر: کتاب
  (مفرد: َزفَرة)ها ناله –ها َزَفرات:  آه 

  آواز افروخته شدن آتش –َزفير:  صداى آتش 
  تند باد –طوفان  –َزوابع و مفرد آن َزْوَبعة: گردباد 

  
  "س"

  آستانه –ساَحة:  درگاه 
  سرازير شدن -روان شدن  –النًا:  جارى شدن ساَل  َيِسيْل  َسيًْال و َسيَ 
  (مفرد آن: َسُبع) –و وحشى  ِسباع:  جانوران درنده

  َسحائب (مفرد: سحابة):  ابر _ (سحاب و جمع آن: ُسُحب است)
  روشن شدن –آشکار شدن  –نورانى شدن  –َسَطَع  َيْسَطُع  َسْطعًا   و ُسطوعًا:  درخشيدن 

  درخشان بودن)  - برق زدن  –تابيدن  –نورانى بودن  –تابش (َسنا  َيْسنو  َسناًء:  درخشيدن  –درخشندگى َسناء: 
  

  "ش"
  که مژگان نزندحيران و چشم باز مانده  –خيره مانده  –شاِخَصة (شاخص): خيره شده (چشم) 

  بد شکل و بد منظره شدن يا بودن  –زشت و کريه گرديدن يا شدن (چهره و صورت)  :شاَه  َيُشوه  َشوهًا و َشوَهةً 
  سوءظن –بد گمانى  –دودلى  –شک  –ترديد   -گنگى  –ابهام  –ُشَبهات (يا) ُشُبهات و مفرد آن: ُشبَْهة:  تيرگى 

  ظلم –جور  –بدبختى  –تنگى  –َشدائد و مفرد آن َشديدة: سختى 
  عاشقى –شيدايى  –دلباختگى  –َشَعف:  شيفتگى 
  بهبودى) و جمع آن اْشِفَيه –معالجه  –(درمان  –خرسندى  –ِشفاء:  خشنودى 

  اى، يعنى: رسيدن بويى به بينى به مشام رسيدن بو يا رايحه –استشمام کردن  –بو کردن  –بوييدن   َشّم َيُشم َشّمًا و شميمًا: 
  رايحه –َشميم:   بوى خوش 
  مستحکم کردن –مجازًا: استوار کردن  – بنا کردن (ساختمان و نظاير آن) –احداث کردن  –ساختن  –ن افراشتَشيَد  ُيَشيُِّد  َتشييد:  بر

  
  "ص"

  يل:  شکيبايى و بردبارى نيکو و تام و تمام و کاملصبر جم
  بازگو کردن –گفتن  –َصرَح  ُيَصرُِّح  َتصِريح: بيان کردن 

  َصْرح مشيد: کاخ (قصر) مرتفع و افراشته و رفيع و محکم و استوار



  

 ٢٧

  داد و فرياد –نالۀ بلند  –فرياد  –َصريخ:  آواز سخت 
  کر شدن –ناشنوا شدن  –بودن  َصم  َيَصم  َصّمًا و َصَممًا:  کر

  
  "ض"

  فرياد و فغان از ترس و وحشت –شيون  –غوغا  - َضِجيج:  ناله 
  ناگوارى –سيه روزى  –رنجورى  –بدبختى  –بد حالى  –سختى  –َضّراء:  گزند 

  مانند سگ و گرگ شير حيوانات درنده –درندگان  –َضواِرى (مفرد آن ضارى و ضارية):  وحشيان 
  

  "ط"
لبريز شدن (پيمانه يا رودخانه يا مجازًا دل از شادى)  –لبالب(َطَفَح  َيْطَفُح  َطْفحًا  و ُطُفوحًا:  سرشار بودن  –ريزنده  –پر  –لبريز  طافح: 

  لبريز کردن) −
  عطرآميز کردن –بوکردن خوش –َتْطييب: معّطر کردن  –َطيَب ُيَطيُِّب 

  
  "ظ"

  ظلمت –تيرگى  –ة: تاريکى ُظُلمات (يا) ُظَلمات ومفرد آن: ُظلْمَ 
  پشت ها :ُظُهور (مفرد آن: َظْهر)

  
  "ع"

  سرشک  –َعَبرات (مفرد: َعبَْرة):  اشک چشم 
  و جمع آن: ِعَبر –سرمشق تنبّه آميز  –نگرش در امور  –درس  –اخطار  –پند   :ِعبَْرة

  ادندبوى خوش پس–بودنبودن يا معّطرَعِبَق َيعَبُق َعَبقًا و َعباقًة: خوشبو
  گلى خوشبو –َعرار:  نرگس صحرائى 

  هاى پادشاهىتخت –ها اورنگ :ُعروش يا اعراش (مفرد: َعرش)
  سربرآوردن -  باال رفتن –مرتفع شدن   –بلند شدن  –َعال  َيعلو ُعُلّوًا:  بر آمدن 

  نابينا بودن  –َعِمَى  َيْعَمى  َعَمًى:  کور شدن 
  فرياد بلند از روى ترس و بيم –بلند آوازى در گريه و ناله  –له َعويل:  بلند کردن آواز به گريه و نا

  
  "غ"

  گود افتاده (چشم) –غأَِرة (غائر):  فرو رفته 
  



  

 ٢٨

  "ف"
  لبريز شدن –فاَض  َيفيض  َفيضًا و َفَيضانًا:  پر شدن 

  هافروع (مفرد آن: فرع):   شاخه
  اّول هر چيزى) –ح = و مفرد آن: فاِتَحة: آغاز هر چيزى هاى اّوليّه و در آغاز (َفواتِ آثار و نشانه :َفواتح اآلثار

  
  "ق"

  هاشهرک –ها دهکده –روستاها  :ُقرٰى (مفرد آن: َقْرَية)
  نقل کردن (قّصه) –روايت کردن  –حکايت کردن  –َقص  َيُقص  َقَصصًا:  برگفتن قصه و داستان 

ىء:  موضوعى را به روشنى و وضوح بيان کردن  –ِنَعة) (ج: اْقناع و اقْ  –حجاب  –پرده  –ِقناع:  سرپوش زنان  َکَشَف الِقناَع َعِن الش)– 
  پرده از روى چيزى برداشتن) –امرى را ظاهر و آشکار ساختن  –پرده بازگو کردن مطلبى را بى

  
  "ک"

  روشن گر –واضح کننده  –ظاهر کننده  –کاِشَفة (کاشف): آشکار کننده 
  جا مراد کتاب قرآن است. کتاب (الکتاب):  در اين

  ستارگان (مفرد آن: َکْوَکب) :َکواکب
  

  "ل"
  پديدار شدن –نمايان شدن  –تابيدن  –درخشيدن  :الَح  َيلوُح  َلْوحًا
  شيرين –گوارا  –َلذيذ:  خوشمزه 

  
  "م"

متوسل  –رفتن (به بستر)  –پناه بردن  –اًء = پناه گرفتن اَوى  َياِوى  اِويًّا و او( خانه –منزلگاه  –اقامتگاه  –پناهگاه  :َماَوًى (جمع: َمآٍو)
  )شدن

  (ميز و سفرۀ غذا) –مائدۀ آسمانى  –طعامى که از آسمان نازل شود  –مائدة (جمع: َموائد و مائدات): خوردنى و طعام 
   استحضرت باب، مبّشر اعظم به ظهور حضرت بهاءاهلل :مراد –مبّشر رستگارى و کاميابى الح:  ُمبّشرالفَ 

عذابى که در گذشتۀ قرون به کسى رسيده باشد و  –کارى که بدان عبرت گيرند  –آفت  –عقوبت  –َمُثالت (مفرد آن: َمُثَلة):  عذاب 
  بدان عبرت گيرند
  (مفرد آن: ِمْخَلب) –هاى جانوران درنده و پرندگان و مرغان درنده و شکارى ها و چنگالَمخاِلب:  پنجه
  شهرها :دينه)م :َمدائن (مفرد آن

  ُمرِّى، فعل امر مفرد مؤنّث) –رهسپار شدن (ُمر، فعل امر مفرد مذکر  –رفتن   –َمر َيُمّر َمّرًا و ُمرورًا و َمَمّرًا:   گذشتن 



  

 ٢٩

گذارند و  َمشاعل (مفرد: َمْشَعل (َمْشَعلة): آلتى است مرکب از دسته اى چوبين يا فلزى که بر رأس آن مقدارى کهنه و مواد قابل اشتعال
قنديل بزرگ و مشبّک و پايه دار که شبها در جلو پادشاهان و اميران و يا پيشاپيش  –روشن کنند و در تاريکى از آن استفاده نمايند 

  چراغدان –چراغ  –کشيدند عروسان مى
لمۀ مشام در زبان فارسى به صورت مفرد محّل قّوۀ شاّمه (ک –و مفرد آن: َمَشّم (ظرف مکان و زمان است)  –ها َمشاّم (يا) َمشاِمم: بينى

  استعمال شود)
  رخ دادن  –گذشتن  –َمَضى  َيْمِضى  ُمِضيًّا:  بگذشتن 

  پر گشودن) –پريدن  –(طاَر  َيِطيْر  َطيْرًا و َطَيرانًا = پرواز کردن  –پريدنگاه  –جاى پريدن  –محل پريدن  :َمطار
  تابش گاههاى روشنى و نور (مراد انبياء و پيامبران) –نور  طالع النّور (مفرد: َمْطَلع):  طلوع گاههاىمَ 

  عطرآگين –ُمَطيبة:   خوشبو 
 -عاَذ  َيعوُذ  َعوذًا و َمعاذًا و ِعياذًا = پناه بردن (به کسى از چيزى يا از دست کس ديگرى)  −پناهندگى  –پناه  –پناهگاه  :َمعاذ

: پناه به خدا  : پناه بر خدا)(ِعيا –خدا نکند)  –(َمعاَذاهللِ  َذاهللِ
توان راه را پيدا کرد مانند آن چه بدان وسيله مى –َمعاِلم و مفرد آن: َمْعلَم:  نشانه و عالمت که در راه گذارند براى راهنمايى مسافران 

  نشان و عالمت و اثر و جز آن
  مکان –منزل  –د: جايگاه َمعاهد و مفرد آن َمعهَ 

رَ  عطرآگين –معّطر  –:   خوشبو ةُمَعط  
 –وارونه کردن  –از اين رو به آن رو (َعَکَس  َيْعِکُس  َعْکسًا:  برگرداندن  –زير و زبر  –نگونسار  –سرنگون  –وارونه  –َمْعکوسة:  واژگونه 

  معکوس کردن)
َمفاِوز(ِبَمفاَزٍة ِمَن  و جمع آن: َمفازات و –رهايى  –رستگارى  –نجات  –راه فرار  –گريزگاه  –پناهگاه  –پناه  –َمفاَزة: جاى امن 

  الَعذاب: رسته از عذاب)    
ط گردانيدن بر قادر و مسلّ  –محکم کردن  –قوى کردن  –توان بخشيدن (به کسى يا چيزى)  –َمکَن  ُيَمکُِّن  َتْمکين = قدرت دادن 

  توانمند ساختن –جاه و جالل و شوکت بخشيدن  –چيزى 
  )دست به دامن کسى شدن –متوّسل شدن  –روآوردن  –َذ  َيلوُذ  َلْوذًا و ِلواذًا = پناه بردن ال( گريزگاه  –پناه  –پناهگاه  :الذمَ 
  )روى آوردن –پناه گرفتن  –متوّسل شدن  –َلَجا  َيلَْجا  َلْجا و ُلُجوًء و َلِجى  َيلِْجى  َلَجا = پناه بردن ( مأوا –مأمن  –پناهگاه  :لَْجأمَ 

شوم آفريده شده(َمَسَح  َيْمَسُح   –زشت و ناجور آفريده شده  –هايى که اعضاء آن محو و ساييده شده وَحه: چهرهَمْمُسوَحة: وجوه َمْمسُ 
  محو کردن (چيزى را))  –دست کشيدن (روى چيزى)  –برچيدن  –َمْسَحًا:  پاک کردن 

َمْمُسوخ:  چهرۀ زشت و نازيبا و برگشته شده  خراب(چهرۀ –ريخت بى –بد ترکيب  –زشت  –از شکل افتاده  –َمْمُسوَخة:  مسخ شده 
  خراب کردن) –از شکل انداختن  –تغيير دادن  –تغيير شکل دادن (کسى را)  –َمَسَخ  َيْمَسُخ  َمْسخًا:  مسخ کردن  −

  (جمع: ِمَنح)   –عطا  –ِمنَْحة:  بخشش 
  برگردانده –نگونسار  –سرنگون  –وارونه  –واژگون  –َمنْکوَسة: واژگونه 

  فرودگاه) –ط: محل فرود يعنى مظاهر ظهور الهى (َمهبِ  –َمهاِبط وحى (مفرد: َمْهِبط):  فرودگاههاى وحى الهى 



  

 ٣٠

  واقع النّجوم (مفرد: َموِقع):  منازل و جايگاههاى ستارگان (مراد انبياء و پيامبران)مَ 
گروه سواران و ملتزمان پادشاه  −اسکورت سواره  –همراهان گروه  –گروهى از مردم سواره يا پياده  –َمواِکب (مفرد آن: َموِکب): دسته 

اى) همراه شدن (با کسى يا دسته −واَکَب  َيواِکُب  ُمواکَبة = همراهى کردن (کسى را)  −آهسته راه رفتن  :(َوَکَب  َيِکُب  َوْکبًا و ُوُکوبًا
  اسکورت کردن (مثًال: نظاميان کسى را) –

  سرنگون شده –برگشته  –منقلب شده  –زير و زبر شده  –زير و روگشته  :ُمْؤَتِفَکة
  بخشش –نعمت خداوندى  –موهبت  –ارمغان  –َموِهَبة: هديه 

  
  "ن"

  خواندن (کسى را) –بانگ برآوردن  –ناَدى  ُينادى  ِنداًء  و ُمناداًة:  فرياد زدن 
  دى)َنوا –مجلس (و جمع آن: انِْدَية  –کانون  –َمجمع  –ناِدى (ناٍد): انجمن 

  برآمدن –روييدن  –َنَبَت  َينُْبُت َنبْتًا:  نشو و نما کردن 
  ساکن –مفرد آن َنزيل: مقيم  وُنَزالء 

  نسيم –َنَسمة (جمع: َنَسمات):   باد ماليم 
  َنَشَر  َينُشر َنشرًا:  افراشتن (پرچم را)

  هاى خوشبوى –ها َنَفحات (مفرد: َنْفَحة):   نسيم
  سر و ته کردن –پشت و رو کردن  –از اين رو به آن رو کردن  –وارونه کردن  –َسًا:  واژگونه کردن َنَکَس  َينُْکُس  َنکْ 

  ِنيران و مفرد آن نار:  آتش
  

  "ه"
  طوفانى بودن –برخاستن  –هاَج  َيِهيْج  َهْيجًا و َهَيجانًا:  به هيجان در آمدن 

 –از پا افتادگى  –فرونشينى  –روح (ُهمود: خاموشى بى –جان بى –مرده  –حرکت بى –خموش  –خاموش  –ساکت  :هاِمَدة (هاِمد)
  سکون) –سکوت 

:  پائين افتادن  –ساقط  –در حال سقوط  –هاِوَية(يا) هاوى(يا) هاٍو:  افتاده  از باال به پائين  –سقوط کردن  –افتان (َهَوى  َيْهِوى  ُهِوى
  نام طبقۀ هفتم از طبقات هفتگانۀ دوزخ ناميده شده است.) –دوزخ  –جهنم  –قعر  –(الهاوية:  ورطه  –واژگون شدن)  –افتادن 

: فعل امر مفرد مذّکر  –َهب َيُهب َهبًّا و ُهبوبًا: وزيدن (باد)  ُهبِّى: فعل امر مفرد مؤنّث) –(ُهب  
  آواز دادن –َيْهِتف  َهتْفًا و ُهتافًا:  آواز دردادن  َهَتف
  زمزمه –بانگ آهسته  –صداى آهسته و خفيف  :َهْمس

  َمريئًا: نوش باد (غذا يا نوشابه)) - نوش جان و گوارا بادت (َهنيئًا:  گوارا باد (غذا يا نوشابه)  –َهنيئًا و َمريئًا:  نوشت باد 
  شوريدگى –عشق آتشين  –شيفتگى  –ت شديد محبّ  –: عشق سوزان )ِهيام(ُهيام 

  



  

 ٣١

  "و"
  دره –بيابان  –صحرا  –وادى (واٍد) (جمع: اْوِدَية):  دشت 

ٌة واِهَيٌة: دليل و برهان واهى  –اساس بى –واهى  –ناقابل  –شکننده  –ضعيف  –ناتوان  –واِهَية(يا) واهى(يا) واٍه:  سست  ناچيز (ُحج
  ُعذٌر واٍه:  عذر بدتر از گناه) −پايه و بى

  ديدن (چيزى را)  –َوَجَد  َيِجُد  وجودًا: يافتن 
  صداقت –وستى د –َوالء:  محبّت 

  شيفتگى - شور   –عشق آتشين  –َوَلع:  ميل شديد 
  شيدايى –شوريدگى  –وجد  –دلباختگى  –عشق آتشين  –َوَله:  آشفتگى 

  
 

  
  
  
  
 


