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 نگاهی به پنج کنز
 

 ژیال نيکوئی 
 

پنج کنز اثری است از بياانت شفاهی مجال قدم در اایم بغداد که توسط 
جناب نبيل زرندی اقتباس و تنظيم شده است. این اثر حاوی تعاليم اخالقی 

و اجتماعی می ابشد که مهراه اب مثال تبينی شده است. حمور مطالب در این  
در واقع دعوت او به جایگاه اصلی خویش مقام انسان بوده و  گزیده،

موضوع اساسی این اثر می ابشد. ذکری از سال نگارش پنج کنز در کتب 
اترخیی چون قرن بدیع و اتریخ نبيل و ای کتب معرفی آاثر مبارکه چون گنج 
شایگان نشده است. ولی می توان حدود نگارش آن را اب توجه به نزول 

رقائيه در سليمانيه، مهزمان تقریر کلمات قصائد ساقی از غيب بقا و عز و 
و اقبال نگارنده پنج کنز )جناب نبيل( و  ۱۲۷۴مبارکه مکنونه در سال  

 در ق ھ ۷۹-۱۲۷۵تشرف چهارابره او به حضور مبارک حدود ساهلای 
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  ق ھ ۱۲۷۹ ات ۱۲۷۵  زمانی حمدوده در و۱۲۷۴ سال از بعد فاصله
 . دانست

 

 

در ابتدای منت ذکر شده، دارالسالم بغداد است. بنا بر آنچه  حمل نزول اثر:
در دو کنز اول و دوم، که در جواب یکی از شاهزادگان ایران بوده است، 
مجال قدم در بریونی بيت قدم می زدند ولی در مورد سایر کنز ها منی توان 
استنباط کرد که آای بالفاصله در مهان حمل این بياانت را فرمودند ای اینکه در 

وقت دیگری، منظور این است که صرف نوشنت پنج مطلب به دنبال   حمل و
هم دليلی بر عنوان شدن آهنا در یک مکان و زمان  واحد منی ابشد. اب 
توجه به تدنی و فساد اخالقی اببيان و حکومت و رعيت عثمانی در زمان 
سکونت هيکل مبارک در بغداد می توان چننی نتيجه گرفت که بياانت 

جهت هتذیب اعمال عامه نفوس بوده است، آن گونه که تصویری مبارکه به 
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از حد اعالی مقام انسان بدست داده و حضرتش هنایت ارتقاء روحانی را 
 به واضح ترین شکل بيان می منایند که این تکامل دو وجه دارد:  

 

شامل متصف شدن به صفات حسنه و کماالت الف، وجه اخالقی  
نت، عدل و انصاف، عفت و عصمت، نيت رمحانيه، چون امانت و دای

 خالص و عمل اپک، طلب بالای و استقامت بر آن.

، مشمول توجه به اساس اداین، احتاد و اتفاق بنی ملل، ب، وجه اجتماعی
 مصاحبت و معاشرت اب ابرار.

 

جمموعه این تعاليم "پنج کنز" را چنان غنی می سازد که پس از زایرت آن، 
خویش واقف و به مقام حقيقی خود دعوت می انسان به جایگاه اصلی 

شود و از آن جائی که بيشرت مسائل موجود در پنج کنز در قالب متثيل بيان 
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شده، در مقایسه اب آاثر مبارکه دیگری که معانی مشابه را در بر دارد، درک 
 آن سهل تر و مفاهيم مندرج در آن بيشرت در ذهن ثبت می گردد.

 

ه پنج کنز لوح نيست ولی سندیت دارد و موثق الزم به ذکر است که گرچ
در جواب غصن اهلل   ۱۹۹۱سپتامرب  ۲۹است. چنانچه معهد اعلی در انمه 

مرقوم فرموده اند که "  ۱۹۹۱اکترب  ۲کاشانی و نيز در انمه دیگری مورخ 
پنج کنز مطالبی است که نبيل زرندی در بغداد از بياانت شفاهی مجال 

است وليکن جوهر و اصل این مطلب را می توان  اقدس اهبی ایدداشت کرده
دائره  ۱۹۸۵جون ۱۶در آاثر قلم اعلی مالحظه منود و  مهچننی در انمه 

مطالعه نصوص و الواح در جواب سوال هائی که در مهنی مورد شده بود 
 مرقوم داشته اند. 

" پنج کنز از بياانت شفاهی مجال اقدس اهبی است اگرچه از الواح حمسوب 
 گردد اما سندیت دارد".منی  
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در این بياانت از دیگر آاثر مبارکه نيز قسمتهائی ذکر گردیده، مانند: قصيده 
ساقی از غيب بقا )گر خيال جان ... زمحت ميار، کنز اول( و قصيده عز 
ورقائيه )رجوت بظنک ... فرض سنتی، کنز اول(  و قسمتی از کلمات 

هر دو بردار، کنز چهارم( و در مبارکه مکنونه فارسی )مصاحبت ابرار ... 
 بعضی از کنزها آایت قرآنی و ای قسمتهائی از آن آمده است:

 _ کنز سوم( ۹ا نطعمکم ... ال شکورا" )سوره دهر آیه _  "إمنّ ۱

 _ کنز چهارم(  ۸۹_ "ربّنا افتح بيننا ... خری الفاحتنی" )سوره اعراف آیه ۲

 _  کنز چهارم( ۱۱۹توبه آیه  _ "ای أیّها الذین ... مع الصادقنی" )سوره۳

رض جّنة األهبی" )کنز دوم( تلميحی به آیه قرآنی: "یوم فسوف تری األ_ "۴
 (  ۴۸تبّدل األرض غری اآلرض" )سوره ابراهيم آیه 

_ "ال تکونوا کالذین قلوهبم عن ذکر اهلل" )کنز چهارم( تلميحی به دیگر ۵
 (  ۲۲)سوره زمر آیه آیه قرآنی: "فویل للقاسية قلوهبم من ذکر اهلل" 
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بعضی از بياانت مجال قدم در پنج کنز مشابه دیگر بياانت مبارکه می ابشد 
 و این تشابه از دو جنبه است:

مفهوم بيان و یکسان بودن بعضی از لغات مانند: "... من برای اخذجواهر 
به این عامل آمده ام، اگر ذره جواهری در حجری موجود و آن حجر در 

ه ابشد ات آن جوهر را اخذ ننمامی دست از او بر منی دارم خلف احبر سبع
..." )کنز پنجم( اب این بيان مبارک: "... اتهلل احلق اليوم اگر ذره ای از 
جوهر در صدهزار من سنگ خملوط ابشد و در خلف سبعه احبر مستور هر 
آینه دست قدرت اهلی او را ظاهر فرماید و آن ذره جوهر را از آن فصل مناید 

 ( ۹۰ص   ۴..." )مائده آمسانی جلد

در "کنز اول" مجال قدم شرایط لياقت حضور در حمضر مبارک و استماع   
کالم حق را بيان می فرمایند و اشاره می منایند اگر شخصی در کمال 
اشتياق یسار ذلت را بر مینی عزت اختيار کند و صرفا خباطر حب و عشق 
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خروی طالب بال ابشد، آن وقت اهلی و رضای حق بدون توجه به اپداش ا
 است که مجال مبارک می فرمایند:

"ای شری مردمان، رنج را در راه حضرت یزدان راحت دان هر دردی در راه 
او درمانيست بزرگ و هر تلخی شریین و هر پستی بلند اگر مردمان بيایند و 

 ( ۲۳۳بدانند جان رایگان در راه این رنج دهند ..." )جمموعه اشراقات

از طریق بالای و امتحاانت است که صادق از کاذب ممتاز شود و طلب و 
 شهادت و در درایی خون شناور بودن را دليلی بر صدق گفتار می دانند.

در "کنز دوم" حضرت هباءاهلل هدف از ظهورشان را گشایش ابب آسایش 
بر می مشارند که حتقق این مقصد عالی را از طریق مزین شدن نفوس به 

انيه و کماالت انسانيه ذکر می منایند، مانند ااجاد و استقرار در صفات رمح
اعالی امانت، صيانت، عدل و انصاف، عفت و عصمت و تقوی در افراد 

 و این نکته را در قالب مثال بيان می منایند. 
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و أّما "کنز سوم" بيان شرایط قبول عمل در درگاه اهلی است، نيت خالص 
رای حصول این مهم ابیستی حب اهلی را در شرط اول هر عملی است که ب

جان و دل ااجاد منود چه که می فرمایند: " اعملوا حدودی حّبا جلمالی" 
بنابراین عملی که بر اساس نيت خری و صرفا از روی انسانيت بدون ذره ای 
عدم خلوص ابشد، رضایت حق را که هبرتین اپداش و اجر اعمال است 

 فراهم می سازد.

م منظور نظر امت اسالم است که امراض روحانی و اغراض در کنز چهار 
نفسانی آهنا، سبب گردید نفس قدسی که بيش از الف سنه انتظار ظهور آن 
را داشتند پس از ظهور به شهادتش اقدام منایند در حاليکه اگر عامل می 
شدند به دو کلمه از کلمات اهلی، خود را  به این اعمال مبتال منی ساختند 

الم این است تقوی اهلل داشته و اب صادقنی ابشيد چه که می و آن ک
 فرمایند:
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"... اگر آن حرف های کذبه از مطالع کذب ظاهر منی شد، نقطه وجود 
( و دیگر ۴-۱۴۱  روح ما سواه فداه شهيد منی گشت ..." )مائده آمسانی

آنکه قلوب امت اسالم به قدری سخت و قسی است که ذکر حق را به آن 
يست و آنچه الزم آنکه قلوب را از مجيع شئوانت و شبهات ومهيه راهی ن

مقدس سازند ات پذیرای ذکر اهلی گردد مهچننی در این کنز درابره معاشرت 
بياانتی می فرمایند که اتکيدی است بر این مطلب که هر نفسی ای موثر 
است ای متاثر و بر این اساس ابید در انتخاب معاشرین دقت الزم را منود 
چه که می فرمایند: " ای اهل رضوان من خود را از مسوم انفس خبيثه و 
ارایح عقيمه که معاشرت اب مشرکنی و غافلنی است حفظ منائيد ..." )مائده 

 (   ۳۹-۷آمسانی 

اهلل فلسفه ظهورشان را بيان می منایند. انسان را ءدر "کنز پنجم"حضرت هبا
ه و استعداد های ابلقوه در نفس به معدن تشبيه و جواهر آن را ودایع رابني

او ذکر می فرمایند که از طریق تربيت این جواهر را بعرصه ظهور می آورد 
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عالوه بر این اساس اداین اهلی را متذکر می شوند و اختالف ظاهری را نظر 
به مقتضيات قرون و اعصار بيان می منایندکه جهت بر طرف شدن آن مهت 

 الزم است. 

و حمتوای هر یک از کنزها می توان گفت که این بياانت اب توجه به ترتيب 
مجال قدم دارای تدوینی بسيار هومشندانه و اب هدفی معنی صورت پذیرفته و 

فی می مناید ) شروط به گونه ای که کنز اول شرایط اقبال و امیان را معر 
لياقت حضور و استماع کالم حق( در کنز دوم تزینی نفوس به اعمال و 
اخالق طيبه را علت افتتاح ابب آسایش بر عامليان بر می مشارند و در کنز 
سوم لوازم قبول اعمال و اخالق طيبه را عنوان می منایند و سپس در کنز 

ی عمل ننمودن به تعاليم اهليه چهارم امت اسالم و ابتالائت آن را شاهد عين
تصویر منوده و سراجنام  در کنز پنجم به وحدت اداین در اصول و مبانی 
اشاره می فرمایند و بدین ترتيب سخنان نقل شده، عرفان و عمل و شرایط 
حصول هر یک را شرح داده )کنز های اول ات سوم( و سپس شاهدی برای 
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تدنی انسان معرفی می مناید )کنز  نتيجه غفلت از تعاليم اهلی و احنطاط و
 چهارم(. 

آای منی توان اب توجه به اصل احتاد اداین )کنز پنجم( در اهداف و روشها و 
اب در نظر گرفنت شاهد مطروحه )کنز چهارم( تصویر متام منای نتيجه غفلت 
انساهنا را در متام اعصار بدیده عربت نگریست و اب توجه به تعاليم مبارکه از 

 د جمدد آن حذر منود؟پيشام

_  "... مراتب اهل هباء از مصدر امر صادر که هم عباد لو میرون عليهم ۱
ذوات اجلمال ابحسن الطراز لن ترید ابصارهم اليمنی و لو یرون وادای من 
الذهب میرون عليهم کمر السحاب کذلک نزل مالک الرقاب" )کنز دوم، 

 ( ۲۴سطر

ّسکوا ابلدنيا إهنم ليسوا من أهل البهاء " الذین ارتکبوا الفحشاء و مت ۱-۱ 
هم عباد لو یردون وادای من الذهب میّرون عنه کمر السحاب و ال یلتفتون إليه 
أبدا أال إهّنم مّنی ليجدن من قميصهم املأل األعلی عرف التقدیس و یشهد 
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بذلک رّبک و من عنده علم الکتاب ولو یرون عليهم ذوات اجلمال أبحسن 
ّد اليمنی أبصارهم ابهلوی أولئک خلقوا من التقوی کذلک الطراز ال ترت

، ۱یعلمکم قلم القدم من لدن رّبکم العزیز الوّهاب ..." )آاثر قلم اعلی، ج 
 (۱۵۳ص

"... مث اعلم أبن نصب العباد سّلم و له ثالث درجات األولی تذکر  ۲-۱
کر ابألمساء و ابألخرة و ما قّدر فيها و الثالثة تذ  ۃابلدنيا و زخرفها و الثانی

ملکوهتا و من جاز عن هذه املقامات یصل إلی مليک األمساء و الصفات 
أقرب من حنی إاّیکم ای أهل البهاء ال تعطّلوا أنفسکم علی هذه املواقف مثّ 
مّرو عنها کمر السحاب کذلک ینبغی لعبادان املقرّبنی ..." )مائده آمسانی، ج 

 (۱۲۱، ص  ۸
تقدیس که اگر مجيع عامل از ذهب و فضه  "... قسم به آفتاب افق ۳-۱

شود نفسی که فی احلقيقه به ملکوت ایقان ارتقاء جسته، ابدا به آن توجه 
ننماید، ات چه رسد به اخذ آن و این مقام به لسان احلی و لغت فصحی از 
قبل انزل. لعمراهلل اگر نفسی حالوت آن را بيابد ابدا بغری ما اذن اهلل عمل 



  36 - 33، صفحه  جمله عندليب –حضرت هباءهللا  –كنز )بياانت شفاهى مجال قدم بلسان نبيل زرندى( پنج  

www.oceanoflights.org 

 دوست انظر نشود و فنای عامل را به عنی بصریت مشاهده ننماید و به غری
 (۸، ص  ۸مناید و قلبش به عامل بقا متصل گردد ..." )مائده آمسانی، ج 

"... ألهل احلّق أبن یظهر آاثر اخلضوع عن وجوههم ... و أیخذوا  ۴-۱
أحکام اهلل أبایدیهم و لو میّرون علی وادی الذهب و معادن الفّضة ما یعتنون 

ما و ال یلتفتون إليهما و ان هؤالء اعرتضوا عن کل ذلک ..." )آاثر قلم هب
 ( ۶۸، ص ۳اعلی ج 

"... در وصف اهل هباء از قلم اعلی این کلمات انزل، إهّنم رجال لو  ۵-۱
میّرون علی مدائن الذهب ال یلتفتون إليها و لو میّرون علی ملکوت اجلمال ال 

ألعلی ألهل البهاء من لدن انصح عليم یتوّجهون إليه کذلک نزل من القلم ا
 (۹۲ات  ۹۱..." )لوح شيخ جنفی ص 

_" ... من برای اخذ جواهر به این عامل آمده ام، اگر ذره جواهری در ۲
حجری موجود و آن حجر در خلف احبر سبعه ابشد ات آن جوهر را اخذ 

 ننمامی دست از او بر منی دارم ..." )کنز پنجم(
ق اليوم اگر ذره ای از جوهر در صدهزار من سنگ " ... اتهلل احل ۱-۲ 

خملوط ابشد و در خلف سبعه احبر مستور، هر آینه دست قدرت اهلی او را 
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 ۴ظاهر فرماید و آن ذره جوهر را از آن فصل مناید ..." )مائده آمسانی، ج 
 (۹۰، ص 

" ... قسم به آفتاب معانی که اگر مقدار ذره ای از جوهر، بل اقل،  ۲-۲
بلی مستور ابشد، البته کلمه جذبيه و فصليه آن را جذب مناید و از در ج

 (۱۲۹جبل فصل کند" )درایی دانش ص 
" ... یوم یوميست که حضرت لقمان از برای ابنش ذکر فرموده و  ۳-۲

رب العزة از آن خرب داده و حبيبش را آگاه منود، بقوله تعالی  ایبُ َنیَّ إهّنا إن 
فتکن فی صخرة أو فی السموات أو فی االرض  َتُک مثقال حّبة من خردل

 (۷۹أیت هبا اهلل إّن اهلل لطيف خبری" )لوح شيخ جنفی ص 
" ... امروز روزی است که آنچه در قلوب مستور ظاهر و آشکار  ۴-۲

شود ان اذکر ما أنزله الرمحن فی الفرقان قوله تبارک و تعالی ایبُ َنیَّ إهّنا إن 
کن فی صخرة أو فی السموات أو فی األرض َتُک مثقال حّبة من خردل فت

أیت هبا اهلل و این مقام عدل است که حق جل جالله ذکر فرموده ..." 
 (۲۲۳، ص  ۶)آاثر قلم اعلی، ج 
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" ... امر عظيم است و مطلب بزرگ و یوم یوميست که می فرماید  ۵-۲
موات ایبُ َنیَّ إهّنا إن َتُک مثقال حّبة من خردل فتکن  فی صخرة أو فی الس

 (۷۶أو فی األرض أیت هبا اهلل إّن اهلل لطيف خبری" )درایی دانش ص 
_ " ... حق جل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی در ۳

 هر عصری امينی فرستاده ..." )کنز پنجم(

" ... حق جل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی   ۱-۳
و الواح مبارکه حضرت هباءاهلل ص  ۱۰ص  آمده ..." )لوح شيخ جنفی

۱۳۳) 
_ " ... اليوم دین اهلل و مذهب اهلل آنکه طرق متعدده و سبل خمتلفه را ۴

سبب و علت بغضا ننمایند این راههای حمکم متنی کل از مطلع واحد ظاهر 
و از مشرق واحد مشرق و این اختالفات نظر به مقتضيات قرون و اعصار 

 م(بوده ..." )کنز پنج

مذهب اهلل آنکه مذاهب خمتلفه و سبل متعدده   و " ... اليوم دین اهلل ۱-۴
را سبب و علت بغضاء ننمایند. این اصول و قواننی و راههای حمکم متنی از 
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مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق و این اختالفات نظر به مصاحل 
الواح و  ۱۰وقت و زمان و قرون و اعصار بوده" )لوح شيخ جنفی ص 

 (۱۷۷( و )پيام ملکوت ۱۳۳مبارکه حضرت هباءاهلل ص 
"ای پسران انسان، دین اهلل و مذهب اهلل از برای حفظ و احتاد و  ۲-۴

اتفاق و حمبت و الفت عامل است، او را سبب و علت نفاق و اختالف و 
 (۲۰ضغينه و بغضا ننمائيد ..." )درایی دانش ص 

د توجه منائيد و به نور اتفاق منور گردید " ... ای احزاب خمتلفه به احتا ۳-۴
... نظر به مقتضيات عصر اوامر و احکام خمتلف شده ولکن کل من عنداهلل 
بوده و از نزد او انزل شده و بعضی از امور هم از عناد ظاهر گشته ..." 

 (۶۳)درایی دانش ص 
"ای اهل عامل، مذاهب اهلی از برای حمبت و احتاد است او را سبب  ۴-۴
داوت و اختالف منمائيد. نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکرب، آنچه ع

سبب حفظ و علت راحت و آسایش عباد است از قلم اعلی انزل شده 
 (۱۷۵..." )درایی دانش ص 

"اشراق هنم، دین اهلل و مذهب اهلل حمض احتاد و اتفاق اهل عامل از  ۵-۴
ت اختالف و مساء مشيت مالک قدم انزل گشته و ظاهر شده آن را عل
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نفاق مکنيد. سبب اعظم و علت کربی از برای ظهور و اشراق نری احتاد دین 
 (۸۰اهلی و شریعه رابنی بوده ... )الواح مبارکه حضرت هبااهلل ص 

" ... ای اهل توحيد کمر مهت حمکم منائيد شاید ارض از ضغينه و   -۵
 بغضای مذهبی اپک گردد )کنز پنجم(

کمر مهت را حمکم منائيد شاید جدال و نزاع " ... ای اهل هباء   ۱-۵
مذهبی از بنی اهل عامل مرتفع شود و حمو گردد ..." )لوح شيخ جنفی ص 

 (۱۳۴و الواح مبارکه حضرت هبااهلل ص  ۱۰
 منابع و مآخذ:

 بدیع ۱۱۲،  موسسه ملی مطبوعات امری،  ۱آاثر قلم اعلی، ج 
 بدیع ۱۲۱، موسسه ملی مطبوعات امری،  ۳آاثر قلم اعلی ج 

 بدیع ۱۳۲موسسه ملی مطبوعات امری،  ۶آاثر قلم اعلی جلد 
 الواح مبارکه حضرت هباءاهلل شامل اشراقات و چند لوح دیگر 

 بدیع. ۱۳۰پيام ملکوت اتليف عبداحلميد اشراق خاوری 
درایی دانش، موسسه مطبوعات هبائی هند، موسسه ملی مطبوعات امری 

 بدیع ۱۳۳
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مد تقی جمتهد اصفهانی معروف به جنفی، لوح مبارک خطاب شيخ حم
 بدیع ۱۱۹موسسه ملی مطبوعات امری، 

 بدیع ۱۲۹، اتليف عبداحلميد اشراق خاوری  ۸و  ۴مائده آمسانی ج 
 

 


