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 لوح غوغا
  از آثار قلم اعلى

 
 هواهلل

"جنــاب غوغــاى عشــق، نامــۀ دوســتى بــر مخــزن نيســتى وارد شــد و معــانى روحــانى آن مســّرت تــازه و فــرح بــى انــدازه بخشــيد. معلــوم اســت 
ت قـدس دوستان معنوى که در آشيان الهى وطن دارند، بايـد از خـاک در گذرنـد و از افـالک بگذرنـد، قـدم از تـراب بردارنـد و در سـاح

رّب االرباب گذارند. اين اصحاب را هيچ سّدى حايل نشود و هيچ مغيّرى تغيير ندهد. از خمر عشق مدهوشند و از جام شـوق بيهـوش. 
مست جمال اليزالند و محو زالل بى مثال. و ظاهر ايشان اگر نار جلوه نمايد،باطن ايشان به نور داللت مى کند. عـالم الفـاظ ايشـان را 

د معنــى منــع نکنــد و حجبــات مجــاز از مواقــع حقيقــت محجــوب  نســازد. بــه پــر توّکــل پــرواز نماينــد و بــه جنــاح عــّز توحيــد در از مراتــب بلنــ
هواى قدس تجريد سير کنند. وانگهى  حرکت عوالم تفريد به قلب راجـع اسـت و قلـب پـاک لطيـف را بـى بـاکى در لسـان و بيـان کثيـف 

 ننمايد.
  »ما برون را ننگريم و قال را            ما درون را بنگريم و حال را  « 

بــر خــود آن جنــاب معلــوم اســت کــه ايــن اصــحاب معــروف چــه قــدر امــورات مکــروه را مرتکــب هســتند. در وادى نفــس ســالکند و در باديــۀ 
  غفلت ماشى. به هوى سخن مى گويند و درتيه ضاللت سلوک نمايند.

بيل جانــان جــان و دل در بــازى و در کــوى دوســت ســراندازى. تــا بــى ســر اى غوغــاى عشــق، ســخن جــان را بــه گــوش جــان بشــنو تــا در ســ
  خمر بجوشى و بى لسان به سروش آيى و از اين گلخن ظاهرى به  گلشن هاى عّز الهى ميل فرمايى.سرافرازى و بى دل بخروشى و بى

اى يوسف، از سجن تـن بـدرآ.  اى خليـل، از نـار اى بلبل، به باغ دل جا گير و بر شاخ گل مقّر گزين. اى هدهد، به مدينۀ  سبا باز گرد. 
تـا در ايـن ظلمـت ايـام مثـل نـور برافـروزى و کمـر خـدمت بـر بنـدى و بـه جـان و دل طـوف مدينـۀ گـل نفس بگذر و به فاران عشق وارد شو. 

  نمائى. اين است ثمر وجود.
بقاِء َعن َيَمِن الوفاِء َو َتکوَن ِمـَن المقّدسـيَن فـى اّم الکتـاِب ِمـن َقَلـم الُقـْدرة َحـَة المعانى ِمن ُقُمص ِالمعنوى ِلَتِجَد َروأَِح النَْشْق رأِ ٕاذاً  َفا

  " ١٥٢ .ى اللّوح مسطورًاعلى لوِح الِعّزة ِبالَحّق ِمکتوبا. و التّکبيُر عليَک َو َعَلى الِذيَن َتتِبعوَک فى امِر موالَک و کانوا ِمَن الُمحِسنيَن ف
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  موضوع نخست:  مکان و زمان نزول لوح و چگونگى امضاء حضرت بهآء اهلل در پايان آن.
در اوايـل ورود حضـرت بهـاءاهلل بـه شـهر ادرنـه بـه اعـزاز و در پاسـخ بـه عريضـۀ ميـرزا غوغـا، از قلـم آن حضـرت  ،بيشـتراين لوح به احتمـال 

  نازل شده است.
است که به منزلۀ امضاء در پايان آثار و الواح نازلۀ اّوليّه آمده است  و مراد از آن  "١٥٢امضاى حضرت بهاءاهلل در ذيل اين لوح عدد"

 حروف آن به حساب ابجد از راست به چپ شمرده شود، بدين گونه: چنان چهاست،  کلمۀ "بها" 
  }١٥٢ :  ١ الف =   ٥ هـ =   ٢ ب ={  

  موضوع دوم: جناب "غوغاى عشق" که بود؟
  حضرت باب بود. بعد از شهادت ز مّدعيان َمْن ُيْظِهُرُه اهللمراد، ميرزا عبداهلل درويش شاعر متخلّص به غوغا است که از بابيان و نيز ا

  چنين مى نويسد: ٤٢٧جناب فاضل مازندرانى در کتاب "اسرار اآلثار"، حرف غ ص  
درويش بابى شاعر غوغا تخلّص مقيم کرمانشاه بود و از مقام ابهـى خطـاب بـه او اسـت، قولـه: "هـواهلل. نامـۀ دوسـتى بـر مخـزن  -غوغاء «

در  ن کـهاز هيکل نقطة البيان مى باشد و بـاالخره کـور و منفـور شـد  و از ميـان رفـت چنـالخ و از مّدعيان بابيّه بعد ا» نيستى وارد شد. . . 
  رسالۀ رّديّۀ عّمه مسطور مى باشد" انتهى 

اى اســت بــا نــام "تنبيــه النّــائمين" در پاســخ بــه لــوح حضــرت عبــدالبهاء خطــاب بــه عّمــه مــراد از "رســالۀ رّديّــۀ عّمــه" رســاله آن کــهتوضــيح 
  .١٨٦تا  ١٦٨ نم، معروف به "لوح عّمه" مندرج در جلد دوم مکاتيب صشان، شاه سلطان خا

بّـاء اين رسالۀ رّديّه در ظاهر نوشتۀ نامبرده است که ازلى ها او را "عّزيّه خـانم" مـى خواندنـد، امـا در واقـع بـه قلـم ميـرزا احمـد امـين االط
درســتى روشــن نيســت و ه تــاريخ نگــارش ايــن رســالۀ رّديّــه بــرشــتى ازلــى نگاشــته شــده و از ســوى ازلــى هــا چــاپ و منتشــر گرديــده اســت.   

سال (هـ . ق.   ١٣٢٢هـ. ق. (سال صعود حضرت بهاءاهلل) و  ١٣٠٩در مقّدمۀ نگاشته شده وسيلۀ ناشر آن آمده، بين سالهاى  ن کهاچن
  نويسندۀ صورى آن) بوده است. ،در گذشت شاه سلطان خانم

ميــرزا عبــداهلل مــتخلّص بــه غوغــا کــه  ،در بــارۀ "غوغــا" چنــين آمــده اســت "از جملــۀ مــّدعى هــا ٢٦ص  ،بــارى، در رســالۀ تنبيــه النّــائمين
مردى نّطاق و مجلس آرا بود که شخص بيانش بنان تحرير و لسان تقرير از دسـت و زبـان عـارف و عـامى مـى ربـود و گفتـار سـحر آگيـنش 

نيـز مبـتال بـه نتيجـۀ اّدعـاى خـود گرديـد، از دو ديـده کـور و از معاشـرت غبار ماللت و کسالت را از آينۀ خاطر عـالى و دانـى مـى زدود، او 
  .احباب خود مهجور و منفور شد"

  ، چنين مى نويسد:٤٠٥جناب فاضل مازندرانى در کتاب "ظهور الحق " جلد سوم ص 
يجًا مهـا جـرت کردنـد. و از معـاريف "در کرمانشاه جمعى از بابيان مـى زيسـتند و برخـى از مـؤمنين قـزوين و غيـره نيـز بـراى فـرار از خطـر تـدر

  عبداهلل شاعر غوغا تخلّص بود که در زمرۀ عرفا و دراويش قرار گرفته، اشعار نيک مى سرود". آن جمع ميرزا
  ، چنين آورده است:٤٨٤-٦ جناب ابوالقاسم افنان در کتاب "عهد اعلى" ص
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تگاه شاهزاده هـاى قاجـار و نـديم و مـؤانس آنهـا در خلـوت و جلـوت "ميرزا عبداهلل متخلّص به غوغا شاعرى مورد تکريم و احترام در دس
اســم امــر و ظهــور حضــرت بــاب را از زبــان مــّال حســين بــاب البــاب در چمــن رادکــان شــنيد (محلــى اســت در چهــار  ،بــود. بــراى اّولــين بــار

و مّالحسـين کـه بـر حسـب دعـوتى کـه از وله بـود مالزم و منادم حمزه ميرزا حشمت الدّ  ،کيلومترى) مشهد.  او در آن وقت ٢٤= فرسخى 
ولـه رفتـه بـوده، بـه تبليـغ غوغـا هّمـت گماشـت و او نيـز بـه ديانـت بـابى گرويـد و بعـدًا مـّدعى مقـام َمـْن او شده بود، بـه اردوى حشـمت الدّ 

بــه کرمانشــاه افتــاد و  ولــه بــود، نبيــل اعظــم گــذارشُيْظِهــُرُه اللّهــى شــد. در اوقــاتى کــه در کرمانشــاه در خــدمت دســتگاه حکومــت عمادالدّ 
يحيـى صـورتى انتشـار يافتـه کـه يـک نسـخه  او را از سفر بغداد منع کرد و به او گفت، از طرف ميـرزا ،عبداهلل را مالقات کرد. غوغا ميرزا

  ».از آن به دست من رسيده است. ازل مى خواهد شما و من و چند نفر ديگر از اصحاب را به قتل برساند
چنـين مـى فرماينـد: "ديگـر نمـى دانـم کـه ميـرزا غوغـا چـه ارتکـاب نمـوده  ٢٦١رۀ ميـرزا غوغـا  در کتـاب بـديع ص حضرت بهاء اهلل در با

که به اين قسـم بغضـش در قلـوب امثـال او (مـراد، ميرزايحيـى ازل) جـا گرفتـه بـه شـأنى کـه در رسـائل در رّد او مـى نويسـند. بسـا از نفـوس 
د، ايشان هم سخنى ذکـر نمـوده انـد، ديگـر نبايـد بـه ايـن شـّدت در صـدد هتـک حرمـت اند که در غلبات ذوق و شوق کلماتى مى گوين

عباد باشـند. بترسـيد از خـدا و قلـوب عبـاد او را ميازاريـد. هـيچ امـرى از امثـال شـما ظـاهر نشـده کـه فـى الجملـه رايحـۀ حـق از او استشـمام 
  شود...".
م.) و در ظــاهر از زبــان و قلــم يکــى از ١٨٦٥هـــ . ق. ( ١٢٨٣ادرنــه بســال ، کتــاب بــديع نازلــه از قلــم حضــرت بهــاء اهلل در آن کــهتوضــيح 

على تنبـاکو فـروش اصـفهانى و در پاسـخ بـه نامـۀ آکنـده از افترائـات و اعتراضـات و اظهـارات بـى پايـه و محّمـداى مجـاورين يعنـى آقـا احبّ 
  اساس ميرزا مهدى رشتى ازلى قاضى شيعيان ايرانى در اسالمبول است.

اضــل مازنــدرانى در جلــد پــنجم کتــاب اســرار اآلثــار زيــر لغــت "هــادى": "ميــرزا مهــدى گيالنــى الهيجــانى در اصــفهان اقامــت بــه نوشــتۀ ف
على تنباکو فروش معهود معاشرت يافت و در طهران بـابى شـد  محّمدداشته و تحصيل علوم مى کرد و معتاد به شرب و غيره بود و با آقا 

ى بــا حــاجى ميــرزا حيــدرعلى عــازم ادرنــه بودنــد، او نيــز عــزم کــرد و بــه لبــاس درويشــى در آمــد و در و هنگــامى کــه ميــرزا اســداهلل اصــفهان
 آن جـااصـفهانى بـابى ازلـى معـروف در  محّمـد سـيّداسالمبول حـاجى ميرزاحسـينخان سـفير ايـران و ايرانيـان از مالقـاتش مسـرور شـدند. و 

علـى نـامبرده فرسـتاد و جمـال  محّمـداى رّد آميـز نسـبت بـه مقـام بهـاء اهلل بـه آقـا  بود و او را مالقات و ازلى  نمود و بر آن داشـت کـه نامـه
  على، کتاب بديع صادر فرمود. . . " محّمدابهى از قول آقا 

  َمْن يُْظِهرُُه اهلل، موعود بيان :موضوع سوم 
حيى در بيابان يهوديّه هويدا شد و ي ن کهاچن ل يحيى تعميد دهنده پيش از ظهور حضرت مسيح است. همثل حضرت باب اعظم مِ ثَ مَ 

تعميــد داد و پــاک و  ،) و آنــان را بــا آب توبــه١يهوديــان را مخاطــب ســاخت و گفــت: " توبــه کنيــد زيــرا ملکــوت آســمان نزديــک اســت (
 پاکيزه از رنگهاى آفرينش، آماده بـراى درک ظهـور مسـيح و دخـول در ملکـوت آسـمان پروردگـار نمـود، حضـرت بـاب اعظـم نيـز مردمـان
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ــُرُه اهلل يعنــى بهــاء اهلل، مــژده داد و ايشــان را بــراى ديــدار رويــش و ادراک امــر ش و را در بيابــان بيــان بــه آمــدن مظهــر ظهــور خــدا، َمــْن ُيْظِه
  پيروى از آئينش آماده ساخت.

بْــن، قــد اْرســلنا الــيکم يوحنّــا (يحيــى تعميــد دهنــد  اال ــِة حضــرت بهــاءاهلل در ايــن بــاره مــى فرمايــد :"يــا َمــالــه نــادٰى فــى َبرِّينْخــرٰى. اًة ا ه) َمــر
نْجيـل اِن اْعُمـرو اال يـا مـال روا ُعيوَنُکْم َقِد اْقترَب يوُم الُمشـاَهدِة و اللِّقـاء ُثـم ـبيل َقـِد اْقتـرَب اليـوُم الـذى فيـه البيان: يا َخلَْق االْکوان َطهِّ ا الس

وا  ـــاِتى الـــرب الَجليـــل اِن اْســـَتعدِّ خوِل فـــى الَملکـــوت" (َي ـــا را ديگـــر بـــار بـــ –) ٢للـــد ســـوى شـــما ه مضـــمون فارســـى: "اى عيســـويان، يوحنّ
او در بيابـــــان بيـــــان آواز در داد کـــــه اى جهانيـــــان، چشـــــمها را پـــــاکيزه نمائيـــــد، زيـــــرا روز ديـــــدن و ديـــــدار نزديـــــک اســـــت. و اى  .فرســـــتاديم

  رگ بر در است،پس خود را براى دخول در ملکوت آماده کنيد. مسيحيان، راه را هموار سازيد، زيرا روز آمدن پروردگار بز
(کسـى کـه خداونـد او را ظـاهر مـى کنـد) مـى فرمايـد: "از ظهـور بيـان » َمـْن ُيْظِهـُرُه اهلل« حضرت بـاب در مقـام بشـارت بـه حضـرت موعـود 

در  ،گـردد و هـر کـس سـر جـوى منحـرف در کـّف فضـل و اثبـات ثابـت مـى ،ُکلّشىء در ظّل نقطۀ اّوليّه مبعـوث شـدند. هـر کـس مقبـل شـد
الــى يــوم َمــْن ُيْظِهــُرُه اهلل کــه او اســت ميــزان و امــر او اســت ميــزان و احــوال او اســت ميــزان و کلمــات او اســت  ،گــردد کــّف عــدل فــانى مــى

  )٣."(ميزانٌ  لى الميزاِن إ  ُب نسَ ميزان و دالالت او است ميزان. ما يُ 
کـه مـؤمن بـه بيـان هسـتيد در  آن چه) خود را باطل کنيد. اگر ٤قرآن کردند که ثمرات ليل( اهل آن چه:" اى اهل بيان، نکرده هم چنين

 ،بر او هسـتيد آن چهَعُه َشيئًا و به حين ظهور آيات او گفتيد: اهلل َربنا و الُنْشِرُک به احدًا و ان هذا ما َوَعَدنا اهلل ِمْن َمْظَهِر َنْفِسه َلْن َنْدعو مَ 
، ثمــرۀ بيــان را ظــاهر کــرده ايــد و اّال اليــق ذکــر نيســتيد نــزد خداونــد. تــرّحم بــر خــود کــرده اگــر نصــرت نمــى کنيــد مظهــر اطاعــت او کرديــد

  )٥من ظاهر شدم." ( آن کهربوبيّت را محزون نکرده که ظاهر مى شود بمثل 
نزل او غير مُ  چنان چهکه غير او رافع او نبوده و نيست. سوى َمْن ُيْظِهُرُه اهلل. زيرا ه مّد نظر بيان نيست اّال ب آن کهنيز:"  ملّخص اين باب 

  )٦سوى او از اشتياق هر حبيبى به محبوب خود".(ه او نبوده و نيست. و بيان و مؤمنين به بيان مشتاق ترند ب
الشـىء بـوده و هسـتند. . .  بهاءاهلل بوده و هست که کّل شىء نـزد بهـاء او  ،."ظهور اهلل در هر ظهور که مراد از مشيّت اّوليّه باشدهم چنين

ولى مراقب ظهور بوده که قدر لمحه فاصله نشود مابين ظهور و ايمان کّل من آمن بالبيان. . . کسى عالم بظهور نيسـت غيـراهلل. هـر وقـت 
  )٧بايد کّل تصديق به نقطۀ حقيقت نمايند و شکر الهى بجا آورند". ( ،شود

احلى و انظم از نظم اّول مى گردد. طوبى لمـن ينظـر  آن کهاو داده نمى شود از بعد اّال شود که هيچ نظمى در  نيز: " گويا مشاهده مى
 ٨ قدير."( الى نظم بهاءاهلل و يشکر ربّه فانّه يظهر و ال مرّد له من عنداهلل فى البيان الى ان يرفع اهلل ما يشاء و ينزل ما يريد. انّه قوى(  

نفس سزاوار است که خالى گذارند. زيرا که ديـده مـى شـود کـه در بيـت خـود َمـْن ُيْظِهـُرُه يک  هر مقعدى محلّ  هم چنين: " و هم چنين
که نمى شناسند او را الحترام او باسم او. ولى او مى شناسـد کـّل  اهلل  هم اين قسم ظاهر است که از مقعد آن منع مى نمايند او را چون

ام و احتــــرام مالحظــــه مــــى نماينــــد ولــــى يــــوم ظهــــور او از او محتجــــب مــــى را و مــــى خنــــدد بــــر عبــــادى کــــه از بــــراى اســــم او ايــــن نــــوع اعظــــ
  )٩مانند".(



  

 ۶

 آن کـهبهتـر اسـت از  ،ذات اقدس الهى جّل و عّز که در يوم ظهور َمْن ُيْظِهُرُه اهلل اگر کسى يک آيه از او شنود و تالوت کنـده نيز "قسم ب
فى نازل نشده مگر قصد شـده کـه اطاعـت کننـد َمـْن ُيْظِهـُرُه اهلل را کـه او بـوده بدان که در بيان هيچ حر هزار مرتبه بيان را تالوت کند... و

  )١٠نزل بيان قبل از ظهور خود."(مُ 
." (هم چنين  ْن َيْسَتِقرلى اما الِقبَْلُة َمْن ُنْظِهُره َمتٰى َينَْقِلْب َتنَْقِلْب انرا ظـاهر ) ـ يعنى: بگو کـه قبلـه همـان کسـى اسـت کـه مـا او ١١: "ُقْل ا

  خواهيم کرد. هرگاه جا بجا شود قبله نيز جابجا مى گردد تا سر انجام در جايى جايگزين شود.
 سـِع تِ  ةِ نَ ى َسـ" که سال والدت آئـين حضـرت بهـاءاهلل در سـياه چـال طهـران اسـت کـرده و مـى فرمايـد: "ِفـ٩نيز آن حضرت اشاره به سال "

  ) ١٢"(کونَ درِ تُ  يرٍ خَ  ل کُ 
  وع سوم:ياد داشت هاى موض

  ٢ آيۀ – ٣باب -انجيل متى -١
  .٤٣خط زين المقربّين ص  -جلد اّول (کتاب مبين)  -آثار قلم اعلى -لوح پاپ -٢
  .٢از واحد  -١٣باب  -کتاب بيان  - ٣
  از زمان شهادت حضرت باب تا ظهور َمْن ُيْظِهُرُه اهلل. - ٤
  . ٢ از واحد - ٧باب  -کتاب بيان  -٥
  .٣ از واحد - ٣ باب –کتاب بيان  -٦
  .٣ از واحد - ١٥باب  -کتاب بيان  -٧
  .٣ از واحد - ١٦باب  -کتاب بيان  -٨
  .٩از واحد  - ١باب  -کتاب بيان  -٩

  .٥از واحد  - ٨باب  -کتاب بيان  -١٠
  ٨از واحد  - ٧باب -کتاب بيان عربى -١١
  .٦از واحد  -١٥باب  -کتاب بيان عربى  -١٢

  در دور بيان، پس از شهادت حضرت باب  يُْظِهرُُه اهلل موضوع چهارم:  مّدعيان َمنْ 
مســافرين و مجــاورين چنــين مــى فرمايــد: " بعــد از شــهادت حضــرت بــاب  ،حضــرت عبــدالبهاء در خطــابى بــراى بهائيــان مجتمــع از زائــرين

باشـند و جمـال مبـارک بـه يکـى از ايشـان نفر اّدعا کردند که مظاهر حّق اند يعنى هر يک اّدعـا کردنـد کـه َمـْن ُيْظِهـُرُه اهلل موعـود مـى  ٢٥
نبايــد کســى بــر لبانــت اثــرى ببينــد.  اّمــا بيچــاره متنبّــه شــد و زمــين را بــا محاســن و مژگــانش  ،فرمــود، اگــر درياهــاى ســرور را مــى نوشــيدى

تـر از  ديگـر بـزرگجاروب کرد. و سبب غفلتش اين شد که در عالم رؤيا جنّتى ديد و از آن پرسيد. گفتند، بهشت موسى اسـت. و جنّتـى 
اکبر از دوم. و چهارم براى حضرت بـاب، اکبـر از سـوم بـود. و جنّـت  ،محّمدآن ديد و گفتند اين جنّت عيسى است. و جنّت سوم از آن 



  

 ٧

پــنجم ديــد کــه اکبــر از کــّل بــود. و آن جنّــت حضــرت خــودش بــود و رؤيــا را حقيقــت پنداشــت و خــود را از اهــل مراقبــه و کشــف انگاشــت" 
  )٣٠٤حرف "ظ" ص  -جلد چهارم  -ار اآلثار(کتاب اسر

  بديع ، در اين باره چنين مى فرمايد: ١٠١حضرت ولّى امراهلل در توقيع قرن احباى شرق، نوروز 
در خــالل ايــن احــوال انقــالب داخلــه منضــّم بــه لطمــات خارجــه گرديــد و باعــث غيبــت و هجــرت جمــال ابهــى وحيــدًا فريــدًا بــه جبــال "

گشت. عالمات اّوليّۀ محاربه با اصل شجرۀ الهيّه متدّرجًا آشکار شد و رايات متشابهات در هـر گوشـه و کنـار  کردستان در مدت دو سال
چنــين غــّل و بغضــائى ظــاهر نشــده و  ،مرتفــع گرديــد و رائحــۀ حســدى بوزيــد کــه بــه شــهادت قلــم اعلــى از اول بنــاى وجــود عــالم تــا حــال

ى تــدنّى نمــود کــه اغيــار جســور گشــتند و مــّدعيان محبّــت ذيــل ابــابى بــه درجــه  ع گشــت و اخــالق حــزبنخواهــد شــد. َاعــالم نفــاق مرتفــ
هـر نفسـى َمحِملـى بسـت و بـه هـواى خـود خيـالى نمـود. بـه شـهادت  ،امراهلل را به اعمال نـا اليقـه ملـّوث نمودنـد. بـه فرمـودۀ جمـال ابهـى

عاى مقام َمـْن ُيْظِهـُرُه ايران َعَلم استقالل بر افراشتند و ادّ بيست و پنج نفر از اصحاب و احباب جسورانه در عراق  و  ،مرکز عهد و پيمان
در ايــن طوفــان جديــد مضــطرب و هراســان و منــزوى و  ،نمودنــد. شــخص موهــوم کــه خــود را جــالس بــر مســند نقطــۀ بيــان مــى پنداشــت اهلل

ى را عامـل اغـداد و کـربال اعمـال شـنيعۀ قبيحـه در ب ،مخفى از انظار و به اغواء و اتّفاق سيّد لئيم اصفهانى که او را شـهيد اعظـم ناميـده
کــه قلــم از وصــفش عاجز....نــار حــّب الهــى در ســنين اّوليّــۀ اقامــت جمــال قــدم در عــراق عــرب در نتيجــۀ ايــن فضــايع و اعمــال و هجــرت و 

لّــت و مســکنت و کلّــى مخمــود و امــراهلل مهجــور و دشــمنان مســلّط و اصــحاب در اشــّد اضــطراب و در نهايــت ذه غيبــت آن مظهــر جــالل بــ
  بديع)١٢٣ - مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى - چاپ ـ ٦٢تا  ٥٩مورد طعن و شتم دشمنان و بيگانگان...." (ص

  عبارتند از: ز مّدعيان َمْن ُيْظِهُرُه اهللبرخى ا
  شيخ اسماعيل اصفهانى. -١
 سيّد بصير هندى. -٢
 ميرزا اسداهلل خوئى ملّقب به "ديّان" از سوى حضرت باب. -٣
 مّال شيخ على ترشيزى ملّقب به "عظيم" از سوى حضرت باب. -٤
 سيّد عّالو. -٥
 ميرزاحسين قطب نى ريزى. -٦
 حاج ميرزا موسى قمى. -٧
 حاجى مّال هاشم کاشى. -٨
 حسين ميالنى. -٩

 .محّمدنبيل زرندى، مّال  - ١٠
  ميرزا عبداهلل درويش شاعر متخلّص به غوغا.  - ١١



  

 ٨

  تأليف: ابوالقاسم افنان ) -( نقل از کتاب "عهد اعلى"، زندگانى حضرت باب                       
  موضوع پنجم:  مطالعۀ لوح غوغاى عشق در نه بخش به شرح زير:

  بخش نخست: " هواهلل ـ جناب غوغاى عشق، نامۀ دوستى بر مخزن نيستى وارد شد . . ."
  بخش دوم: " بر خود آن جناب معلوم است. . . "

  : " اى غوغاى عشق، . . . "بخش سوم 
  بخش چهارم: " اى بلبل، . . . "

  بخش پنجم: " اى هدهد، . . . "
  بخش ششم: " اى يوسف، . . . "
  بخش هفتم: " اى خليل، . . . "

  بخش هشتم: " تا در اين ظلمت ايّام . . . "
  رائحَة المعانى . . . " بخش نهم: "  اذًا َفانَْشْق 



  

 ٩

  

  بخش نخست
مسـرّت تـازه و فـرح بـى انـدازه بخشـيد.  ،اب غوغـاى عشـق، نامـۀ دوسـتى بـر مخـزن نيسـتى وارد شـد و معـانى روحـانى آن"هواهلل ـ جن

معلوم است دوستان معنوى که در آشيان الهى وطن دارند، بايد از خاک در گذرند و از افـالک بگذرنـد، قـدم از تـراب بردارنـد و در 
ا هيچ سـّدى حايـل نشـود و هـيچ مغيّـرى تغييـر ندهـد. از خمـر عشـق مدهوشـند و از ساحت قدس رّب االرباب گذارند. اين اصحاب ر

جــام شــوق بيهــوش. مســت جمــال اليزالنــد و محــو زالل بــى مثــال. و ظــاهر ايشــان اگــر نــار جلــوه نمايــد،باطن ايشــان بــه نــور داللــت مــى 
حقيقــت محجــوب  نســازد. بــه پــر توّکــل پــرواز  کنــد. عــالم الفــاظ ايشــان را از مراتــب بلنــد معنــى منــع نکنــد و حجبــات مجــاز از مواقــع

حرکـت عـوالم تفريـد بـه قلـب راجـع اسـت و قلـب پـاک لطيـف  ،نمايند و به جناح عزّ توحيد در هواى قدس تجريد سير کننـد. وانگهـى
  را بى باکى در لسان و بيان کثيف ننمايد. 

  »ما برون را ننگريم و قال را     ما درون را بنگريم و حال را«     
، مــراد و مفهــوم گفتــار حضــرت بهــاء اهلل ايــن اســت کــه: دوســتان معنــوى يعنــى، مؤمنــان را شايســته و ســزاوار ايــن اســت کــه بــه ن جــاايــدر 

فرمودۀ آن حضرت در کلمات مکنونه: در سبيل قدس چاالک شوند و بر افالک انـس قـدم گذارنـد، قلـب را بـه صـيقل روح پـاک کننـد 
و  يـک معـراج روحـانى و يـک سـير ،بـه دل و جـان ،الى پروردگـار نماينـد. و بـه سـخن ديگـرو آهنـگ سـاحت لـوالک (*) يعنـى درگـاه وا

 سياحت معنوى به سوى معشوق حقيقـى يعنـى مظهـر ظهـور الهـى و مشـرق وحـى يزدانـى پـيش گيرنـد و بـه درگـاه ارجمنـد او در آينـد. و آن
از همه چيز جز او آزاده و وارسـته و منقطـع شـوند و هـيچ هوش گردند که  چنان از شراب عشق او مدهوش و از ديدار روى او مست و بى

چيز از اشياء دنيوى و امور ظاهرى، باز دارنده و مانع و رادع آنان در اين طريـق نگـردد. و ايـن مؤمنـان بـا ايـن صـفات و اوصـاف، اگـر در 
روشـنى بخشـنده و خـوش آينـد اسـت و مـورد گفتار و کردار شان مانند نار، سوزنده و ناخوش آيند باشد، ولى در بـاطن، چـون نـور  ظاهر،

  قبول و پذيرش خداوند. زيرا به قول موالنا در مثنوى:
  ) ١٧١ دفتر سوم بيت    (آن کژى لفظ مقبول خداست "  "گر حديثت کژ بود معنيت راست

م النّـاس شـمرده مـى شـد، مـؤّذن "نوشته اند که بالل حبشى که کنيه اش ابو عبداهلل و از مؤمنان پيش گام و در زمرۀ مستضعفان و از عـوا
نمى توانست کلمات را به هنگام اذان بخـوبى ادا کنـد. از  ،و خزانه دار بيت المال پيامبر اسالم گرديد. او به سبب لکنت و کند زبانى

  مورد سرزنش و ريشخند ظاهر بينان قرار مى گرفت که به قول موالنا مى گفتند: اين رو
  )١٧٤دفتر سوم بيت  - (مثنوى    يک مؤّذن کاو بود افصح، بيار"   " اى نبّى و اى رسول کردگار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
شــب معــراج، در بارگــاه خــود، اشــاره بــه ايــن حــديث قدســى اســت کــه خداونــد در  –(*) ـ ســاحت لــوالک  يعنــى: درگــاه واالى خداونــد 

حضـرت محّمـد را بــه ايـن خطـاب مخاطــب سـاخت: " يـا محّمــد َانـَت الحبيـُب و َانــا المحبـوُب و َلـوالَک َلمــا َخَلقـُت االفـالَک " يعنــى: 
 اى محّمد تو حبيب منى و من محبوب تو. و اگر تو نبودى، اين آسمانها را نمى آفريدم. 
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غلط خواندن بالل بهتر اسـت از فصـاحت و درسـت خوانـدن ديگـران.  ،ى نا خرسند بود و مى فرمودپيامبر اکرم از اين طعن و عيب جوي
بــالل حبشــى از جملــه در خوانــدن کلمــۀ "  أشــَهُد " در اذان، شــين را ســين تلّفــظ مــى کــرد و " أســَهُد " مــى گفــت. و حضــرت رســول در 

 شـيٌن "،يعنـى: تلّفـظ سـين بـالل در پيشـگاه خـدا، شـين محسـوب مـى پاسخ به خرده گيرى خرده گيران، مى فرمود: " سيُن ِبالٍل عنداهلل
  تأليف کريم زمانى) ٦٥ دفتر سوم ص  -شود" (نقل به مضمون و کوتاه شده از شرح جامع مثنوى معنوى

حضــرت بهــاءاهلل در لــوح شــيخ معــروف بــه لــوح ابــن ذئــب در ايــن بــاره چنــين مــى فرماينــد: " حضــرت بــالل حبشــى چــون عملــش مقبــول 
  بديع) ١١٩مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى  ٥٦ افتاد، سين او از شين عالم سبقت گرفت ". (ص

آورده اند که حسين بن منصور بيضاوى، معروف به حّالج (متولّد در ناحيۀ بيضاء در فارس و پرورش يافته در عراق)،  هم چنينو 
قتدر خليفۀ عبّاسى به فتواى فقهاى قشرى و ظاهر بين عارف و صوفى نامى در قرن سوم هجرى قمرى (دهم ميالدى)، در زمان م

م.) پس از شکنجه و عذاب بسيار به دار  ٩٢٢( ق.هـ.  ٣٠٩دستگير و ساليانى چند زندانى گرديد. سرانجام، حّالج در سال  ،بغداد
  به گفتۀ موالنا: شد.آويخته و خاکستر جسدش نيز پس از سوزانيدن، به رودخانۀ دجله ريخته و يا به قولى، به باد، داده 

  دفتر دوم)  –بى گمان منصور، بر دارى ُبَود"     (مثنوى     "چون قلم در دست غّدارى ُبَود     
مى  جرم و گناه او اين بود که عقايد و افکارى عارفانه داشته و در حال وجد و شور و جذبه نيز، با صداى بلند فرياد: ٕانّى اَنا الحّق، بر 

ى ُجبتى ٕاّال الَحّق، گويا مى شده که به ظاهر مخالف شريعت و آن سوى فهم و درک مردم زمانه و از ديدگاه آورده و به: َليَس فِ 
ظاهرانديشان نشانۀ بارز کفر و بى دينى او، بوده است. در حالى که عقايد و افکار و سخنان فروتنانۀ او، براستى، گوياى محويّت و فنا 

به اعتقاد  اين روذات الهى و دليل عرفان و ايمان و ايقان او به آفريدگار جهان هستى، بوده است. از  و نيستى او در برابر وجود اليزال
بارى، به  ى در ناى وجود او مى دمد.يحقيقت خود خداوند است که چون نا حّالج، بر آورندۀ آواز " ٕانّى أَنا الَحّق"، براى مثال، در

  قول مولوى: 
  دفتر اّول) -گويد، شکش گردد يقين"  (مثنوى  ور به شّک     "وربگويد کفر، دارد بوى دين

  و به گفتۀ حافظ:
  جرمش اين بود که اسرار هويدا مى کرد"    "گفت آن يار کزو گشت سِر دار بلند

  و نيز به سرودۀ شيخ محمود شبسترى عارف قرن هفتم و هشتم هجرى قمرى:
  تى"   (مثنوى گلشن راز)چرا نبود روا از نيک بخ    "روا باشد أنا الَحّق از درختى

  نا گفته نماند که غزل معروفى که در آثار مبارکه بارها آمده، از سروده هاى منصور حّالج است و آن اين است :  اين جادر 
  ى"يواندر همۀ عالم مشهور به شيدا    ىياى عشق منم از تو سرگشته و سودا "

  ى"يم سر دفتر دانازين پيش اگر بود      " در نامۀ مجنونان از نام من آغازند
  ى"ياز تو خروش من، من نايم و تو نا اى    سرمايۀ جوش من ،" اى باده فروش من

  ى"يتو جان مسيحا ،من مردۀ صد ساله    م" گر زندگيم خواهى، در من نفسى درد
  ى"يدر عين هويدا ،مستور ز هر چشمى      ظاهر تو و باطن تو ،" اّول تو و آخر تو
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مؤمنـــان در ايـــن معـــراج روحـــانى و ســـير و  ،ادامـــۀ کـــالم بـــدين مضـــمون و مفهـــوم چنـــين مـــى فرماينـــد کـــه بارى،حضـــرت بهـــاءاهلل ســـپس در
ســياحت معنــوى، بايســتى بــا پــر توّکــل، يعنــى اميــد و اعتمــاد بــه خــدا و واگــذارى امــور بــه او و نيــز بــا بــال توحيــد، يعنــى اعتقــاد بــه يگــانگى 

قطـــاع و وارســـتگى از اغـــراض و خـــواهش هـــاى دنيـــوى و آمـــال و آرزوهـــاى خـــدا در ذات  و صـــفات و افعـــال،در هـــواى تجريـــد،يعنى ان
اخــروى، هــر دو و ســر انجــام در پــى آن، در فضــاى تفريــد،يعنى بــه قلــب و فــؤاد خــود را فرامــوش کــردن و فقــط خــدا را ديــدن و نــه احــوال، 

ن مقام و مرتبـت واال و ارجمنـد واصـل گـردد، بلکه تنها محّول االحوال را در نظر داشتن، سير و حرکت نمايند. وانسان مؤمن چون به اي
کــار بــردن الفــاظ و کلمــات و َمجــازات بــه ظــاهر ناپســند و نــاگوار او، نبايســتى دليــل و نشــان آلــودگى و ه بــى بــاکى در زبــان و بيــان يعنــى بــ

  ناپاکى قلب و درونش، شمرده شود. از اين رو به فرمودۀ آن حضرت: 
  ما برون را ننگريم و قال را"        " ما درون را بنگريم و حال را     

ميرزا غوغا و ديگران است که  به فرمودۀ آن حضرت در   به دعوى َمْن ُيْظِهُرُه اهللاشارۀ حضرت بهاء اهلل اين جا: در آن کهتوضيح 
  اند.در شرح احوال او نوشته آمد، " در غلبات ذوق و شوق "، بر زبان رانده ن کهاکتاب بديع، چن
  جايى دو مصرع آن در دفتر دوم مثنوى در داستان موسى و ُشبان آمده که کوتاه شدۀ آن چنين است:ه با جاببارى، اين بيت 

  انکار کردن موسى عليه الّسالم بر مناجات شبان،
  کــــــــو هــــمى گفت اى کريم و اى اله    راهه ديـــــــــــــد موســــــــــــــى يـک شبانــــى را بـ

  چاُرقت دوزم کنـــــــــــم شــــــــــانـــــــه ســـــــرت    ى تــــــــا شــــــــوم من چــاکرتـياتــــــــو کج
  شيـــــــــــر پيـشت آورم، اى مــــــــــــــــــــــــــحتشـم    جـــــــامــه ات شويـــــــم، شپشهايت کشم

  وقـت خواب آيــد، بـــــــروبم جايـــــــــــکت    ـــــــايــکتدستــــــکت بـــــــــوسم بـــــــــــمالم پــــــ
  اى بيـــــــــــادت َهـــــــــى هى و َهيهاى مــن    اى فــــــــــــــــــــداى تــــــــــو همه ُبـــــــــــــــــزهاى مـن
  گفت موسى، با که َاستت اى فالن؟    زاين نمط بيهوده  مى گفت آن شبان

  ايـن زمين و چرخ ازو آمـــــــــــد پــــــــــــــديــــــــــد    کس که ما را آفريد ــــــــــــــــا آنگفت، ب
  خــود مسـلمان نــــا شده کافـــــــــــــر شـــــــــدى    گفت موسى، هاى بس ُمـــــــــدِبر شدى
  ـدر دهــــــــــــان خــــــــــــــود ِفشــار . . .پــــــنبه يـــى انــــــ    اين چه ژاژست و چه کفرست و ُفشار
  چاُرق او پوشـــــــــد که او محتاج پــاست . . .    شيــــــــــر او نــــــــــوشد که در نشو و نـــماست
  ــــــم سوختــــــــىوز پشيمـــــــــــــــانــى تـــــــــــــــو جان    گفـــــت، اى موســــــــى دهانــــــــــــم دوختـى
  ســـــــــر نـهاد انـــــــــــــــدر بيـــــــــــــابان و بــــــــــــرفـــــت    جامــــــــــــــه را بــــــــــــــــــدريد و آهـى کــرد تفت

  عتاب کردن حّق تعالى با موسى عليه الّسالم از بهر شبان
    بــــــــــــــــندۀ مــــــــــــــا را زمـــــــــــــــــــــا کــــردى جـدا    ـــــد سـوى موسـى از خداوحــــــــــــــــــــــــى آمـــــ
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  نـــــــــــــــــــى بــراى فصل کـردن آمـدى . . .    تـــــــــــــــــــــو بــــــــــــــراى وصل کــــــــــــــــردن آمــدى
  هــر کســى را اصطالحـى داده ام . . .    ســـــــــــى را سيــــــــــــرتـى بنهاده امهــــــــــــــــــر ک

  در حــِق او شهد و در حقِّ تـو سّم . . .    در حــــــــــــــِق او مـــــــــــدح و در حـقِّ تو ذمّ 
  (*)را بـــــــــــــــــنگريم و حــال را  مـــــــــــــا درون    را نــــــــــنگريم و قـــال را مـــــــــــــــــــا زبـــــــــــــان      

  گــر چــــــــه گفِت لفظ، نــا خاضع رود    نـــــــــــــــــــــاظر قـــــــــــلبيــم، اگـــــــــــــــر خاشع بـود    
  پس ُطفيل آمد عرض، جوهر غرض . . .   زانِک دل جـــوهر بود، گفتن عرض

  عاشقان را ملّت و مذهب خداست...    از همه دينها جداست ملّت عشق
  وحى آمدن به موسى عليه الّسالم در عذر آن شبان،

  ...ـــــــــــــى کـان نمـى آيـد بـــــــــــــــگفتيرازهـا    سرِّ موســى حق نهفت بعد از آن در
  ستا راى آگهىايـن، و زانــک شــرِح     ستا بعد ازين گر شرح گويــم، ابــــــــلهى

  ها بـــــــشکند ور نــويســــــــــــــــم بـــــــــــس قلم    ها را بــــــــــــر کنـــــــــــــــــــد گــر بـــــــــــــگويـم عـقل
  در بيــــــــــابـــــــان از پـــــــــى چوپـــان دويـــــد . . .    چونک موسى اين عتاب ازحق شنيد

  گفت مـــژده ِده که دستــورى رسيد    ــــــــاقبت دريافـــــــــــت او را و بــــــــــــــديــــــــدعـــــــــ
  ...تنگت، بــگو خواهد دِل  هـر چــه مى    هيـــــــــــــچ آدابـــــــــــــــــى و تـــــــــــرتيبـــــــــــى مــــــــــجو

  نشر طلوع ) -به اهتمام عبدالحميد مشايخ طباطبائى -از روى چاپ رينولد نيکلسون  -رومى موالنا جالل الدين  -(مثنوى معنوى 
  " معانى برخى از لغات در شعر موالنا"

  پاپوش. -چاُرق (ترکى) = کفش 
  سخت عجيب . -چه شگفت  -َهى َهى = عجب عجب 

  شيون و فرياد. -َهيهاى = هياهو 
  طريقه. -طرز  -گونه  -َنَمط  = روش 

 تت = هستت (مصدر: َاستن = هستن).َاس
  .واى −دريغ  −افسوس  :کلمۀ تأّسف است يعنى =هاى

 بد فرجام و اقبال برگشته.  -رخ برتافته از حق  -نافرمانى کننده  -ُمدبر  = عقب رونده 
و مجـازًا  -سـوختن نـدارد جـز ه ژاژ   = گياهى است خار دار و سـفيد رنـگ و بـى مـزه و خـود رو کـه شـتر هـم آن را نمـى خـورد و مصـرفى بـ

  يعنى: 
  ياوه. -سخن پوچ و بى معنى  -سخنان بيهوده و هرزه 
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  دشنام (عاميانه است). -ى يکفر گو -هذيان  -= بيهوده گويى  ُفشار  
  پرتو. -روشنى  -حرارت  -گرمى  -سوزان  -َتفت  = گرم 

مهمان  -ى گفتند  مى رفته و او را ُطفيل الَعرايس  مُطفيل= در اصل نام شخصى بوده که ناخوانده به مجالس سور و شادمانى 
مجاًزا به معنى وسيله و تابع  اين جادر  -َانگل  -که ناخوانده همراه مهمانى به مجالس سور و شادمانى مى رفته کسى –ناخوانده 

  است.
ان اهللَ  :مسـتند بـه حـديث[ .آنـان کـار داريـم ما که حق تعالى هستيم به زبان و گفتار مردمان کارى نداريم، بلکه با قلـب و درون -(*)   

هــا و دارايــى شــما، بــل نگــرد بــه "همانــا خداونـد ننگــرد بــه صــورت .ال َينُْظـُر ٕالــٰى ُصــَوِرُکْم َو اْمــوالُکْم َو لِکــْن َينُْظــُر ٕالــٰى ُقلــوِبُکْم َو اْعمــاِلُکمْ 
 :تــــأليف −کتــــاب احاديــــث مثنــــوى  −کــــريم زمــــانى  :ليفتــــأ−دفتــــر دوم  −کتــــاب شــــرح جــــامع مثنــــوى معنــــوى ( ]هــــا و رفتــــار شــــما"دل
  )الزمان فروزانفربديع

  بخش دوم
بــر خــود آن جنــاب معلــوم اســت کــه ايــن اصــحاب معــروف چــه قــدر امــورات مکــروه را مرتکــب هســتند. در وادى نفــس ســالکند و در "

  باديۀ غفلت ماشى. به هوى سخن مى گويند و در تيه ضاللت سلوک نمايند".
حضــرت بهــاءاهلل ســيزده و از ن، مــراد پنــدار و گفتــار و کــردار ميــرزا يحيــى ازل و هــواداران اوســت. ميــرزا يحيــى ازل بــرادر نــاتنى از ايــن بيــا

  سال از عمرش مى گذشت. ١٤ ،در شيراز تر بود و هنگام اظهار امر حضرت باب سال کوچک
، شش و بـه روايتـى هفـت همسـر و پـانزده فرزنـد، ده پسـر و پـنج ميرزا عبّاس نورى معروف به ميرزا بزرگ وزير نورى، پدر حضرت بهاءاهلل

  دختر داشت و ميرزايحيى تنها فرزند از همسر صيغۀ او به نام کوچک خانم کرمانشاهى و يا بروجردى بود.
گ نـورى مـيالدى) در طهـران زاده شـد. کوچـک خـانم بـه هنگـام تولّـد ميرزايحيـى و ميـرزا بـزر١٨٣١هــ . ق. (١٢٤٧ميرزا يحيى در سال 

  حضرت بهاءاهلل سر پرستى و مراقبت و تعليم و تربيت او را عهده دار شدند.  ،در هشت سالگى او، در گذشتند و از اين رو
الّظـــاهر از قبـــل و بعـــد بـــوده، اى ســـلمان باليـــايم علـــى«فرمايـــد: حضـــرت بهـــاءاهلل در لـــوح ســـلمان، نازلـــه در ادرنـــه در ايـــن بـــاره چنـــين مـــى

(مجموعــۀ الــواح حضــرت » مــدان. نفســى را کــه در شــهور و ســنين بــه يــد رحمــت تربيــت فرمــودم بــر قــتلم قيــام نمــود.  ايــن ايّــام منحصــر بــه
  )١٣١چاپ مصر ص  -بهاءاهلل 

در ســبب و علّــت و بــه ســخن ديگــر، در چگــونگى و حکمــت انتخــاب ميــرزا يحيــى بــه » شخصــى ســيّاح« حضــرت عبــدالبهاء در مقالــۀ 
بعــد از فــوت خاقــان « ن از ســوى حضــرت بــاب و اشــتهار نــام وى در الســن و افــواه، چنــين مــى فرمايــد : عنــوان قائــد و رئــيس اســمى بابيــا

 مغفور محّمد شاه، (بهاءاهلل) رجوع به طهران نمود و در سّر مخابره و ارتباط با باب داشت و واسطۀ اين مخابره مّال عبد الکـريم قزوينـى
بـا  ،چون از براى بهاءاهلل  در طهران شهرت عظيمـه حاصـل و قلـوب نـاس بـه او مايـلشهير بود که رکن عظيم و شخص امين باب بود. و 

مّال عبدالکريم در اين خصوص مصلحت ديدنـد کـه بـا وجـود هيجـان علمـا و تعـّرض حـزب اعظـم ايـران و قـّوۀ قـاهرۀ اميـر نظـام، بـاب  و 
د نمـود کـه افکـار متوّجـه شـخص غـائبى شـود و بـه ايـن بهاءاهلل هر دو در مخاطرۀ عظيمه و تحـت سياسـت شـديده انـد، پـس چـاره اى بايـ
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شخص خارجى را مصـلحت ندانسـتند، قرعـۀ ايـن فـال را  ،وسيله بهاءاهلل محفوظ از تعّرض ناس ماند. و چون نظر به بعضى مالحظات
ا و بيگانـه معـروف نمودنـد و از لسـان به نام برادر بهاءاهلل، ميرزا يحيى، زدند. بـارى، بـه تأييـد و تعلـيم بهـاءاهلل او را مشـهور و در لسـان آشـن

حسب ظاهر به باب مرقوم نمودند. و چون مخابرات سّريّه در ميان بـود، ايـن رأى را بـاب بـه نهايـت پسـند نمـود. بـارى، ه او نوشتجاتى ب
 با وجود آن کـه معـروف ميرزا يحيى مخفى و پنهان شد و اسمى از او در السن و افواه بود. و اين تدبير عظيم تأثير عجيب کرد که بهاءاهلل

  ) ٣٧و  ٣٦ص  ٢٠٠١(چاپ آلمان سال » و مشهور بود، محفوظ و مصون ماند. 
حضــرت بــاب در الــواح و آثــار مقّدســه بــه هــيچ وجــه ذکــر " در ايــن بــاره چنــين مــى فرمايــد:» قــرن بــديع « حضــرت ولــّى امــراهلل در کتــاب 

ى نمودنــد زيــرا بشــارات و وعــود مبارکــه نســبت بــه ظهــور موعــود بــه درجــه اى خــوددار ،جانشــين و وصــّى نفرمودنــد و از تعيــين مبــيّن کتــاب
روشن و صريح و دور مبارک به قدرى کوتاه و محدود بود که به هيچ وجه به تعيين وصّى و يا مبيّن کتاب احتياج نمى رفت. تنها امـرى 

ا تســميۀ ميــرزا يحيــى از طــرف حضــرت اعلــى بــه کــه طبــق شــهادت حضــرت عبــدالبهاء در کتــاب مقالــۀ ســيّاح بــدان مبــادرت گرديــد، همانــ
 عنــوان مرجــع اســمى اهــل بيــان اســت کــه بــه تأييــد و صــالحديد حضــرت بهــاءاهلل و يکــى ديگــر از مــؤمنين شــهير صــورت گرفــت تــا بــدين

بــه  انظــار تــا ظهــور حضــرت موعــود متوّجــه شــخص غــائبى گــردد و هيکــل انــور حضــرت بهــاءاهلل بتواننــد بــا ســکون و آرامــش نســبى ،وســيله
  )٨٩ (چاپ کانادا ص». تمشيت امور و اعالء امر مقّدسى که مورد توّجه و تعلّق خاطر مبارکشان بود اقدام فرمايند 

مـيالدى) در هشـتاد و چهـار سـالگى در شـهر فامـا گوسـتا در جزيـرۀ قبـرس ديـده از  ١٩١٢هــ. ق. ( ١٣٣٠ميرزا يحيى سـر انجـام در سـال 
را بــه » ازل « ه مســلمانى بــود وبــه نــام يــک شــاعر ايرانــى خوانــده مــى شــد. حضــرت بــاب لقــب کــه متظــاهر بــ در حــالى ،جهــان بــر بســت

  به او اعطا کردند و ازلى ها او را حضرت ثمره خواندند. ۳۸به حساب ابجدى يعنى » يحيى«مناسبت برابرى عددى
دالّرّزاق قزوينـى نازلـه در ادرنـه چنـين مـى فرماينـد:" از جملـه در لـوح بـه اعـزاز مـّال عبـ  ميـرزا يحيـى و هـواداران او،حضرت بهـاءاهلل دربـارۀ

امى کـه ايـن غـالم الهـى مـابين اعـدا بـه انتشـار آثـار اهلل و نفسى نيست که از آن ُملحدين سؤال نمايد که در اين مـّدت کجـا بـوده انـد؟ ايّـ
ُم اهلل. و چـون امـراهلل ظـاهر شـد، بيـرون آمـده رؤساى بيان از خوف جان مستور و با نسـوان معاشـر بودنـد، قـاَتلهُ  ،ارتفاع ذکرش مشغول بود

ديــده و شــنيده ايــد " (مجموعــۀ " اقتــدارات"، خــط  چنــان چــهاحکــامى کــه کــّل بيــان بــه او محّقــق و منــوط بــوده، از ميــان برداشــته انــد، 
  .)٥٢چاپ هند ص  -مشکين قلم 

  فرمايد:ن مىغالمحسين، از جمله در اين باره چني حضرت عبدالبهاء در لوح به افتخار حاجى
ها مّطلعند که جناب ميـرزا يحيـى بعـد از شـهادت حضـرت  هواهلل ـ  اى بندۀ حق . . .  از اين گذشته، جميع يار و اغيار حتّى افراد بيانى

از مازنـدران  ،اعلى احباب را امر بر تحريک فتنه نمود و خود تاج درويشـى بـر سـر نهـاد و کشـکول فقـر بدسـت و پوسـت طريقـت بـر دوش
نمـود.  عاقبـت چـون  ين وضع فرار نمود و جميع ياران را گير داد و خود در نهايت تقيّه و خفا در مازنـدران و رشـت سـير و گشـت مـىبه ا

او نيــز خفيّــًا بــه لبــاس تبــديل حاضــر. و چــون جمــال مبــارک بــه ســليمانيّه  ،جمــال مبــارک در کمــال ظهــور و شــکوه بــه بغــداد وارد شــدند
يوخ بغــداد و ســماوه و بصــره بــه کفــش فروشــى مشــغول و مشــهور بــود و چــون عــودت بــه بغــداد از راه نجــف تشــريف بردنــد او در ســوق الّشــ
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بــه حــاجى علــى الص فــروش يعنــى گــچ فــروش معــروف بــود، ابــدًا ذکــرى از امــر بــاقى نمانــده بــود. و چــون جمــال مبــارک مراجعــت  ،نمــود
هــر کــس از پــس  ،و صــوت حــّق جهــانگير گشــت و خــوف و خطــر نمانــدفرمودنــد و اعــالء کلمــة اهلل فرمودنــد و ســفر اســالمبول شــد و صــيت 

پــرده بــرون آمــد و ميــدانى يافــت و جــوالنى کــرد. کســى نگفــت کــه اى شهســوار ميــدان قبــريس متظلّــل در ظــّل انگلــيس، تــا بــه حــال کجــا 
شــد و چــه اســتقامتى  بــودى، يــازده ســال بغــداد در چــه حفــره خزيــده بــودى، بعــد از شــهادت حضــرت اعلــى روحــى لــه الفــداء چــه نصــرتى

ظـاهر گشــت و در مقابــل اعــدا چــه مقـاومتى حاصــل شــد؟ جــز ايــن کـه بــه هفــت شــهيد (*) بــه اصـطالح توقيــع مرقــوم گشــت. از جملــه مــّال 
هـــيچ يـــک هـــم نيـــز  مرقـــوم بـــود و ،َارِســـلوا  َلنـــا ِبکـــرًا ،ملـــيح در طهـــران و ديگـــران و در آخـــر هـــر يـــک توقيـــع محّمـــدجعفـــر در کاشـــان و ســـيّد 

ٕان اهلل ُيِحب َان َيراَک َبـيَن ألَفـيِن ِمـَن الحوريّـات. و هـر چـه ممکـن بـود تزييـد نسـاء  : ارسال ننمود و در لوح مسطور مرقوم گشتالحمدهلل
هـــا قناعــت نشــد، حــرم محترمـــۀ  بــه ايــن ،از مازنــدران رقيّــه و از بغــداد متعــّدد. بـــا وجــود ايــن ،از تفــريش بـــدرى ،شــد، از شــيراز اّم احمــد

ى همشيرۀ مّال رجبعلى اّم المؤمنين (**) که به نّص قاطع حضرت اعلـى ازدواج جـائز نـه، او نيـز تصـّرف شـد و بعـد از چنـد حضرت اعل
ى بـه کلّـى امـر حضـرت اعلـى روحـى لـه الفـداء يى نـه ذکـرى ونـه ثنـايى نـه نـدايبخشـيده گشـت. ديگـر نـه صـدا  محّمـدروز به حاجى سـيّد 

 ،واهلل الّــذى ال الــه اّال هــو ،رک روحــى ألحبّائــه الفــداء از ســفر کردســتان مراجعــت نفرمــوده بودنــدمحــو و نــابود گرديــد. و اگــر جمــال مبــا
و عليــک البهــآء األبهــى. ع ع   ( لــوح بــه   ...دهنــد اســمى از ايــن امــر بــاقى نمانــده بــود و جميــع خــويش و بيگانــه بــه ايــن شــهادت مــى

  )  −لبهاء ـ جلد چهارم ص منتخباتى از مکاتيب حضرت عبد ا –افتخار حاجى غالمحسين 
  :آن کهتوضيح 

(*)...هفت شهيد به اصطالح = حضرت باب در کتاب بيان فارسى امور اهل بيان و داللت و راهنمايى آنان در رابطه بـا حّجـت باقيـه 
يـــان " واگـــذار کـــرده انـــد. و يعنـــى کتـــاب بيـــان و آيـــات منـــدرج در آن را پـــس از آن حضـــرت تـــا ظهـــور َمـــْن ُيْظِهـــُرُه اهلل بـــه عهـــدۀ "شـــهداى ب

حکـم  شهداى بيان در شريعت بيان درحکم علما در آئين اسالم اند. و ايشان را انـذار مـى فرمايـد کـه مبـادا در ظهـور َمـْن ُيْظِهـُرُه اهلل بـر او
  فارسى).نمايند، همان گونه که علماى اسالم هنگام ظهور آن حضرت بر او حکم نمودند. (باب سوم از واحد دوم کتاب بيان 

 محّمـدملـيح و مـّال   محّمـداز ميان هواداران خود هيجده نفر را به عنوان "شهداى بيان" بر گزيد که از جملۀ آنها سيّد  ،ميرزا يحيى ازل
آن جعفر نراقى بود و شخص اخير از قلم حضرت بهاءاهلل به لقب "َاعَرج" به معناى: لنگ و کسى کـه پـايش بلنگـد،   ملّقـب گرديـد. از 

  که نامبرده نه تنها از نظر روحانى پايش لنگش داشته، بلکه از نظر جسمانى و ظاهرى نيز چنين بوده است. رو
فرماينــد: "و از هيجــده نــا گفتــه نمانــد کــه حضــرت ولــّى امــراهلل در کتــاب قــرن بــديع در اشــاره بــه فرجــام نــاگوار ميــرزا يحيــى ازل چنــين مــى

يــازده نفــر از آنهــا اعــراض کردنــد و بــا اظهــار نــدامت بــه ســاحت اقــدس حضــرت بهــاءاهلل  ،نفســى کــه بعنــوان "شــهدا" انتخــاب نمــوده بــود
  )٤٦٥متوّجه شدند". (چاپ کانادا ص 

مــراد: فاطمــه خــانم (دختــر مــّال حســين روضــه خــوان اصــفهانى بــابى)، زوجــۀ منقطعــۀ حضــرت بــاب اســت در  -(**) حــرم حضــرت اعلــى 
  شيد يا عمارت صدر در اصفهان.مّدت اقامت چهار ماهۀ آن حضرت در عمارت خور
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  بخش سوم
"اى غوغــاى عشــق، ســخن جــان را بــه گــوش جــان بشــنو تــا در ســبيل جانــان جــان و دل در بــازى و در کــوى دوســت ســراندازى. تــا بــى 

به سروش آيى و از اين گلخن ظـاهرى بـه  گلشـن هـاى عـزّ الهـى  ،بجوشى و بى لسان ،خمربخروشى و بى ،سرافرازى و بى دل ،سر
 فرمايى"   ميل 
مراد و مقصود حضرت بهاءاهلل اين است که: اى غوغاى عشق، سخن از جان و دل بر آمدۀ مرا از صـميم دل و جـان  بشـنو  ،اين جادر 

بانگ و فريـاد بـر آرى و شـراب  ،سر بلند شوى و بى اختيار ،تا در ره جانان، جان و دل در بازى و در کوى دوست سر اندازى. تا بى سر
  ه جوش و خروش آيى و در عين خموشى، اين نغمه و آواز آغاز نمايى و به زبان حال بگويى: ب ،ناخورده

  نه همين سر که تن وجان و جهان يکسر از اوست"    "سر نهاديم به سوداى کسى کين سر از اوست
  ـــــروانۀ ســـــوخته را در پـر از اوسـت."(*)"من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر                   آنــــــــــــــــچه پـــــــــــ

و ســر انجــام بــا عرفــان و شناســايى مظهــر  ظهــور  الهــى، از ايــن گلخــن فــانى ظــاهرى، يعنــى دنيــا و دنيــادارى بــه گلشــن هــاى بــاقى معنــوى، 
 يعنى مراتب و مقامات واالى روحانى، اندر آيى.

ى معتمدالّدوله متخلّص به نشاط از فاضالن و شاعران و خوشنويسان قرن سيزدهم سرودۀ ميرزا عبد الوّهاب اصفهان ،(*) ـ اين دو بيت 
  هجرى قمرى است.

  بخش چهارم
  "اى بلبل، به باغ دل جا گير و بر شاخ گل مقرّ گزين"

"بـاغ  طور خصوص، از شخص غوغاى درويـش اسـت. و مـراد ازه طور عموم، رمز و کنايه است از هر انسانى  و به "بلبل" ب ،اين جادر 
گلستان معنوى، گلبن معانى و گلزار باقى يعنى بوستان ظهور الهى و آئين يزدانى است و مقصود از "شاخ گل"،  جوار  يا آسـتان  ،دل"

بـه فرمـودۀ آن حضـرت در کلمـات مکنونـه:  ،گل نو شکفته در اين زمان يعنى، مظهر ظهور الهى، حضرت بهاءاهلل است. به سـخن ديگـر
جز در گلـبن معـانى جـاى مگـزين.... اينسـت مکـان تـو اگـر بـه ال مکـان بـه پـر جـان بـر پـرى و آهنـگ مقـام خـود رايگـان " اى بلبل معنوى، 

نمائى ". يعنى: اى انسان و اى غوغـاى درويـش:  " گـل مسـتور بـه بـازار آمـد، بـى سـتر وحجـاب آمـد و بـه کـّل ارواح مقّدسـه نـداى وصـل 
  لوح عاشق و معشوق)مى زند. چه نيکو است اقبال مقبلين. . .  (

  بخش پنجم
   "اى هدهد، به مدينۀ  سبا باز گرد" 

طـور خصـوص، شـخص غوغـاى درويـش اسـت. و مقصـود از ه طور عموم، هر انسـانى اسـت و بـه به مجاز مراد از "هدهد" ب ،اين جادر 
درگـــه مظهـــر ظهـــور الهـــى، کـــوى دوســـت حقيقـــى و ديـــار يـــار معنـــوى اســـت. يعنـــى، اى انســـان و اى غوغـــاى درويـــش، بـــه  ،"مدينـــۀ ســـبا"

  حضرت بهاءاهلل، بازآ و به زيور ايمان و ايقان آراسته شو.
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در کلمات مکنونه، حضرت بهاءاهلل خطاب بـه انسـان چنـين مـى فرمايـد: " اى هدهـد سـليمان عشـق، جـز در سـباى جانـان وطـن مگيـر. . 
  يد که نگار اذن بار داده . . . " در لوح"عاشق و معشوق " مى فرمايد:" و هدهدان سبا را آگه کن هم چنين."و 

  و حافظ نيز مى گويد:  
  بنگر که از کجا به کجا مى فرستمت"      "اى هدهد صبا، به سبا مى فرستمت

در بارۀ آمدن ملکـۀ سـبا بـه دربـار سـليمان، پادشـاه يهـود، ، ١٤تا  ١در کتاب عهد عتيق (تورات)،کتاب اول پادشاهان باب دهم آيات 
چــون ملکــۀ ســبا آوازۀ ســليمان را در بــارۀ اســم خداونــد شــنيد، آمــد تــا او را بــه مســائل امتحــان کنــد. پــس بــا موکــب چنــين آمــده اســت: "و 

گفتگـو کـرد. و سـليمان تمـامى مسـائلش را  ،بسيار عظيم . . . به اورشليم وارد شده به حضور سليمان آمد و با وى از هر چه در دلـش بـود
روح در او ديگر نماند و به پادشاه گفـت، آوازه اى کـه در بـارۀ  تمامى حکمت سليمان را ديد... برايش بيان نمود . . . و چون ملکۀ سبا

اخبار را بـاور نکـردم و اينـک نصـفش بـه  ،راست بود. اّما تا نيامدم و به چشمان خود نديدم ،کارها و حکمت تو در واليت خود شنيدم
شنيده بودم زياده است. خوشا به حـال مـردان تـو وخوشـا بـه حـال بنـدگانت من اعالم نشده بود. حکمت و سعادتمندى تو از  خبرى که 

تـرا بـر کرسـى اسـرائيل  ،خـداى تـو کـه بـر تـو رغبـت داشـته ،که به حضور تو هميشه مى ايستند و حکمت ترا مى شـنوند. متبـارک بـاد َيُهـَوه
سـليمان از کـرم ملوکانـۀ خـويش بـه وى  آن چـهداد، سـواى  ،نشانيد..... و سـليمان پادشـاه بـه ملکـۀ سـبا تمـامى ارادۀ او را کـه خواسـته بـود

  رفت". ،بخشيد. پس او با بندگانش به واليت خود توّجه نموده
هدهــد بــه  ٢٢ ل آن ديــار حکايــت مــى کنــد و در آيــۀدر بــارۀ آمــدن هدهــد از شــهر ســبا و آوردن خبــر از ملکــه و اهــ» نْمــل« َدر قــرآن ســورۀ  

 ، يعنى: اى سليمان، از شهر سبا با خبرى درست و راست به بارگاه تو آمده ام.»ک ِمن  َسبأِ ِبَنَبأٍ َيقيٍن َو ِجئتُ « سليمان چنين مى گويد: 
نـام بلقـيس مشـهور اسـت. و سبا ـ شـهرى در عربسـتان قـديم، در ناحيـۀ يمـن کـه ملکـۀ آن بـه«چنين آمده است:  ،در فرهنگ فارسى معين

زنـى ن مالقـات کـرده و بـا او روابـط دوسـتانه داشـته و طبـق روايـات اسـالمى،  سـليمان او را بـهروايت تورات با پادشـاه يهـود، سـليما او به
 .»گرفت

مــرغ افســانه اى اســت کــه در  دربــار ســليمان مــى زيســت . داســتان ايــن مــرغ و پيــام  -هدهــد « چنــين آمــده اســت :  ،در لغــت نامــۀ دهخــدا
 مل آمده . . . "  ( َبلِقيس : المنجد )آورى او از سليمان به جانب بلقيس ملکۀ سبا در سورۀ نَ 

وسـيلۀ ه سـليمان پيـامبر بـر مرکـب بـاد بـه حجـاز و يمـن روى آورد و بـ« . . . و نيـز در بـارۀ بلقـيس در لغـت نامـۀ دهخـدا چنـين نوشـته اسـت: 
و او وارد شـهر سـبا شـد  هدهد از وجود بلقيس آگاه شد و اهالى يمن که آفتاب پرست بودند به دعوت او بـه خـداى يگانـه ايمـان آوردنـد

و بلقيس با شکوهى عظيم از وى استقبال کرد . آن گاه سليمان او را به زنى گرفت . . .  نام ملکۀ سبا در ادبيات فارسـى و عربـى اسـت 
ا حکايـت در عهد عتيق آمده تنه آن چهاما در عهد عتيق و نيز در قرآن کريم نام بلقيس نيامده فقط عنوان ملکۀ سبا ذکر شده است . و 

  از آمدن وى به نزد سليمان نبى مى کند . . . "
چـــاپ : چاپخانـــۀ شـــرکت انتشـــارات علمـــى و  -در کتـــاب "منطـــق الّطيـــر " عّطـــار نيشـــابورى بـــه اهتمـــام و تصـــحيح : ســـيّد صـــادق گـــوهرين

قـرآن در سـورۀ  ملکـۀ سـبا بـر اسـاس آيـات در بارۀ سليمان ، هدهد و ٢٩٧در بخش توضيحات ص  ١٣٧٠چاپ هفتم سال  -فرهنگى 
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روزى گذر سليمان بر ديار يمن افتاد و براى آسايش سـپاه در مرغـزارى نـزول « َنمل و کتب تفاسير اسالمى و تاريخى چنين آمده است:  
اجالل  فرمود. هدهد که هميشه مالزم سرير سليمانى بود، آن روز پـرواز کـرد و در شهرسـتان سـبا بـه يکـى از ابنـاء جـنس خـود بـاز خـورد و 

از  آن کـهاالت بلقيس را به تمامى از وى اسـتعالم فرمـود. . .  هدهـد پـس از مـّدتى بـاز گشـت و مـورد عتـاب سـليمان واقـع شـد و بـراى ح
زنـدگى  آن جـاشـهرى ديـدم آبـادان و پـر نعمـت، زنـى بلقـيس نـام در  ،عتاب وى جان بدر برد، به او گفت: چون در ديار سبا پـرواز کـردم

باب حشــمت و شــوکت بــه وى ارزانــى داشــته اســت. . . امــا او و اتبــاعش پرســتش آفتــاب مــى کننــد و خــداى مــى کنــد و خداونــد همــۀ اســ
يگانــه را نمــى پرستند.ســليمان. . . فرمــود تــا آصــف نامــه اى نوشــت بــه بلقــيس و آن نامــه را بــه هدهــد داد و گفــت، ايــن رقعــه را ِببـــَر و بــه 

ـــه مــى گوينــد و بــاز  گــرد. هدهــد بــه شهرســبا رفــت و نامــه را برکنــار بلقــيس افکنــد و او  از ايــن حالــت در ســوى ايشــان افکــن و بـــنگر کــه چـ
حيرت شد، سران ُملک را طلب کـرد و مکتـوب را بـه ايشـان نمـود. پـس از استشـاره جمعـى را بـه رسـالت. . .  بـه درگـاه سـليمان فرسـتاد. 

. . . و چـــون رســـوالن بلقـــيس . . . بـــه خـــدمت ســـليمان معلـــوم کـــرده بـــود بـــه عـــرض رســـانيد آن چـــههدهـــد بـــه درگـــاه ســـليمان بـــاز گشـــت و 
رسيدند، آن حضرت  فرمود که به بلقيس و اتباعش بگوييد که بـه خـداى يگانـه ايمـان آورنـد و اّال مـن بـدان صـوب آيـم و شـما پـاى مـن 

ه شــرحى کــه در احــوال نداريــد و کشــورتان ويــران خواهــد شــد. رســوالن نــزد بلقــيس شــدند و کيفيــت حــال را بــه عــرض رســانيدند. بلقــيس بــ
  سليمان بايد ديد، به خدمت سليمان رسيد و به خداى يگانه ايمان آورد و سليمان او را به زنى برگزيد و در حبالۀ نکاح آورد. . ."

  بخش ششم
  »اى يوسف، از سجن تن بدر آ« 

طــور ه روح خــود  غوغــاى درويــش اســت بــ طــور عمــوم و ازه بــه مجــاز، مــراد از "يوســف"، رمــز و کنايــه از روح انســان اســت بــ ،ايــن جــادر 
،اى روح غوغــاى درويــش، از کالبــد خصــوص و مقصــود از "ســجن تــن"، تــن آدمــى و جهــان مــاّدى اســت. مــى فرماينــد، اى روح انســان

عنصــرى يعنــى زنــدان آمــال و اميــال و آرزوهــاى نفســانى و آلــودگى هــا و وابســتگى هــا و عاليــق دنيــوى ِبــدرآ، و  َرِه آزادگــى و وارســتگى و 
فـائز گـردى  ،ن اسـتانقطاع پيش گير تا به مرتبۀ  باال و واالى ثمرۀ وجود خود که همانا عرفان و شناسايى مظهر ظهـور الهـى  در ايـن زمـا

و بـه  جـان و دل خـدمتگزار او شــوى، همـان گونـه کــه يوسـف از زنـدان عزيــز مصـر رهـايى يافــت و بـه مقـام بلنــد فرمـانروايى و عزيـزى مصــر، 
  نايل آمد.

اى پسـر روح، قفـس بشــکن و چـون همـاى عشـق بـه هــواى قـدس پـرواز کـن و از نفــس «حضـرت بهـاءاهلل در کلمـات مکنونـه مــى فرماينـد: 
  »ذر و با َنَفس رحمانى در فضاى قدس ربّانى بيارامبگ

اى بندۀ من، از بند ملک خود را رهايى بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن، وقت را غنيمت شمر، زيرا که « و نيز مى فرمايند: 
  ».اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را هرگز نيابى

   ٥٠تا  ٣٧بو اب کوتاه شدۀ داستان يوسف در تورات، سفر پيدايش ا
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آنان به او رشک مى بردند. رزوى يوسف به برادران گفت: شب  ،اين رويعقوب يوسف را از ساير پسرانش بيشتر دوست مى داشت. از 
يوسـف بـه  ،گذشته در خواب ديدم که نا گاه آفتاب و ماه و يازده ستاره مرا سجده کردند. اين موضـوع بـر کينـۀ آنـان بيشـتر بيـافزود. روزى

 ال برادران به بيابان رفت و برادران توطئه کرده بودند که او را بکشند. رؤبين گفت: خون نريزيم بلکه او را در چاهى بيندازيم. وقتـىدنب
که يوسف آمد، رختش را در آوردند و او را در چاهى  انداختند، اّما چاه از آب تهـى و خـالى بـود. در ايـن هنگـام قافلـۀ اسـماعيليان کـه 

رفت، از راه رسيد. يهودا به برادران گفت: بيائيد او را به اين اسماعيليان بفروشيم. لذا يوسف را به تّجار مـديانى بـه بيسـت به مصر مى 
پارۀ نقره فروختند و لباس او را به خـون بـزى آغشـتند و نـزد پـدر بردنـد و او رخـت خـود را پـاره پـاره کـرد و روزهـاى بسـيار بـه سـوگ يوسـف 

يوسـف را بـه مصـر بردنـد و بـه فوطيفـار خواجـۀ فرعـون مصـر و سـردار افـواج خاّصـۀ او فروختنـد. زن فوطيفـار دلباختـۀ  نشست. تّجار مـديانى
روزى جامۀ او را گرفت و خواستۀ خـود را تکـرار کـرد، اّمـا يوسـف  آن کهيوسف شد و بارها  اظهار عشق کرد ولى يوسف زير بار نرفت. تا 

گريخت. بعد که فوطيفار به خانه آمد، زنش به او گفت که غـالم عبرانـى بـه مـن سـوء نظـر داشـت و از پيش او ب ،جامۀ خود را رها کرده
پيراهن يوسف را به او نشان داد و فوطيفار يوسف را به زندان انداخت. دو سـال گذشـت، فرعـون خـوابى ديـد کـه در کنـار نهـرى ايسـتاده 

فرعون فرستاده همـۀ  ،ها را بلعيدند. بامدادان آن ،الغر زشت صورتکه نا گاه هفت گاو فربه خوش صورت برآمده و سپس هفت گاو 
رئــيس ســاقيان بــه فرعــون  ،جــادوگران و حکيمــان را بــه دربــار فــرا خوانــد تــا خــوابش را تعبيــر نماينــد. اّمــا همــه عــاجز ماندنــد. در ايــن هنگــام

جــوانى  ،دو خــوابى ديــديم و فــرداى آن شــب مــورد غضــب واقــع شــده بــوديم، شــبى در زنــدان هــر ،گفــت: وقتــى کــه مــن و رئــيس خبّــازان
فــورًا دســتور داد يوســف را از  ،عبرانــى خوابهــاى مــا را تعبيــر کــرد. زيــرا مــن بــه پيشــۀ پيشــين خــود بــاز گشــتم و او بــه دار آويختــه شــد. فرعــون

الغـر، هفـت سـال چنـين گفـت: هفـت گـاو فربـه، هفـت سـال فراوانـى اسـت و هفـت گـاو  ،زندان آوردند و يوسـف در تعبيـر خـواب فرعـون
يوسف را همه کارۀ خود کرد و نيز دختر يکى از کاهنـان مصـرى را نيـز بـراى او بـه زنـى گرفـت و يوسـف در آن  ،فرعون ،قحطى. زان پس

يوســف بــه انبــار کــردن غلّــه پرداخــت و هفــت ســال قحطــى  ،زمــان ســى ســاله بــود. بــارى، هفــت ســال فراوانــى ســپرى شــد و در ايــن مــدت
 ،ده پسر يعقوب راهـى مصـر شـدند. اّمـا يعقـوب ،پس يعقوب به پسران خود گفت: برويد به مصر براى خريد غلّه. ،فرارسيد. دراين وقت

ولـى چيـزى نگفـت. آنـان از پـدر و  ،بـرادر تنـى يوسـف را همـراه آنـان نفرسـتاد. ده بـرادر بـه مصـر آمدنـد و يوسـف آنهـا را شـناخت ،بنيامين
شـما در گفتـه هـاى خـود صـادق هسـتيد،  چنـان چـهيوسف به آنان گفـت:  ،ردند. سر انجامبرادر کوچکتر و برادر گمشدۀ خود صحبت ک

نـزد پـدر بـاز گشـتند و مـاجرا  ،ُنـه بـرادر ،تر خود را همراه بياوريـد. سـپس بماند و شما غلّه را ببريد و برادر کوچک اين جايکى از شما در 
دوباره برويـد و غلّـه خريـدارى نمائيـد. گفتنـد: اگـر بنيـامين را  ،ه پسران گفتغلّۀ خريدارى تمام شد، يعقوب ب آن کهرا باز گفتند. پس از 

بـرادر مـادرى  ،نمى توانيم از حاکم مصر غلّه خريدارى کنيم.يعقـوب سـرانجام رضـايت داد و بـرادران نـزد يوسـف آمدنـد و يوسـف ،نبريم
 ند و ضمنًا جام نقـره اى يوسـف را هـم در کيسـۀ بـرادر کوچـکخود را هم ديد. يوسف به ناظر دستور داد کيسه هاى آنان را از غلّه پر کن

کيســه هــاى آنــان را  بــه دنبــال آنــان روانــه شــوند و موضــوع گــم شــدن جــام نقــره اى را مطــرح کننــد و  ،تــر يعنــى  بنيــامين قــرار دهنــد. ســپس
ا کـرد و او را مـورد سـرزنش قـرار داد. تـر کـه خـودش گـذارده بـود، پيـد جـام نقـره اى را در کيسـۀ بـرادر کوچـک ناظر آمـد و جستجو نمايند.
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مى مانـد و شـما بـه کنعـان بـاز مـى گرديـد.  اين جاغالم من باشد و در  ،يوسف به آنان گفت: کسى که جام نقره اى مرا  برداشته ،سپس
ا نخـواهيم ديـد. اينـک ديگـر او ر ،به يوسف گفت: ما را پدر پيرى است و اين بنيامين پسر پيـرى او اسـت و اگـر او را همـراه نبـريم ،يهودا
خـوددارى کنـد و بــا  ،جـاى ايـن پسـر بـه غالمـى نگهــدار. در ايـن جـا بـود کـه يوسـف ديگـر نتوانسـت از بــاز گـو نمـودن حقيقـت حـاله مـرا بـ

با غلّه به سوى پدرشـان رهسـپار شـدند و خبـر زنـده بـودن يوسـف  ،صداى بلند گريستن آغاز کرد و خود را به برادرانش شناسانيد. برادران
همگــى بــا يعقــوب از کنعــان بــه مصــر آمدنــد و رحــل اقامــت افکندنــد و  ،و فرمــانروايى او را در ســرزمين مصــر بــه او دادنــد و پــس از چنــدى

  بارور و کثيرگرديدند. سر انجام يوسف در سن صدو ده سالگى بدرود زندگى گفت و در مصر به خاک سپرده شد.
ت يوسف شـد و شته اند و شعر ها گفته اند و از جملۀ آن اينست: " چون زليخا اسير محبّ در بارۀ زليخا و عشق او به يوسف داستان ها نو

ت غـالم خـود شـده اسـت. چـون زليخـا زليخا را سـرزنش و مالمـت مـى نمودنـد کـه چـرا زليخـا اسـير محبّـ ،يوسف غالم او بود، زنان مصر
زنان از خوردن غذا فراغت يابند، تو براى شستن دست  که آناين بشنيد، زنان بزرگان مصر را دعوت کرد و به يوسف گفت که پس از 

آنــان وارد مجلــس شــو و مقصــودش آن بــود کــه زنــان مالمــت گــر، يوســف را ببيننــد و دســت از مالمــت بردارنــد. چــون يوســف وارد مجلــس 
دســت خــود را  ،رنججــاى تــه چنــان محــو جمــال يوســف شــدند کــه بــ ،شــد و زنــان او را ديدنــد، هــر کــدام تــرنج و کــاردى در دســت داشــتند

بــا ايــن جمــال و زيبــايى جــز فرشــتۀ آســمانى نتوانــد بــود  ،يوســف :بريدنــد و فريــاد بــر آوردنــد: "مــا هــذا بشــرًا ِان هــذا ٕاّال َملــٌک کــريم"، يعنــى
  )٣١عبدالحميد اشراق خاورى) (قرآن سورۀ يوسف آيۀ  تأليف  - ١٠١٨ جلد دوم ص ،(کتاب محاضرات

  شيراز در گلستان، با ب عشق و جوانى، اشاره به اين داستان دارد که گفته است:دو بيت زير از سعدى سخن سراى 
  رويت اى دلستان بديدندى"      "کاش آنان که عيب من گفتند
  بـى خبر دست ها بريدندى"      "تـا بـــــــــــــــــه جـــــــاى ترنج در نظرت

  و حافظ شيرين سخن نيز در اين زمينه چنين آورده است:
  که عشق از پردۀ عصمت برون آرد، زليخا را"    آن حسن روز افزون که يوسف داشت، دانستم "من از

  بخش هفتم 
  "اى خليل، از نار نفس بگذر و به فاران عشق وارد شو" 

لقب رفاقت آمده است که  ومهربانى  ،رفيق و جمع آن: اِخّالء. و ُخلت به معناى: دوستى –يار  -خليل = در لغت به معناى دوست 
چنين آمده است: "َو اتَخَذ اهللُ ابراهيَم َخليًال" يعنى: و خداوند ابراهيم را ١٢٥آيۀ   ،سورۀ نساء ،حضرت ابراهيم است. در قرآن

به خليل الّرحمن و خليل اهلل و ابراهيم خليل ملّقب شده و معاصر نمرود بن  هم چنيندوست خويش برگزيد. او در عرف اسالمى 
  .و خويش خود را به خداى يگانه خوانده است کوش بوده و قوم

و  ٤ آيــات، ١٧بـاب  ،يعنـى پـدر جماعـت بسـيار (سـفر پيـدايش ،کـه بعـد از آن بـه َابراهـام موسـوم شـد –"ابـراهيم (َاب رام) = پـدر عـالى 
  ّدس).). وى بانى و موجد و رئيس عظيم طايفۀ يهود و بنى اسماعيل و ساير طوايف اعراب بود"    (قاموس کتاب مق٥
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چنين آمده است: " و خداوند به َابرام گفت: از واليت خود و از مولد خويش و   ٢و  ١باب دوازدهم آيات  ،سفر پيدايش ،در تورات
 از خانۀ پدر خود به سوى زمينى که به تو نشان دهم بيرون شو. و از تو اّمتى عظيم پيدا کنم و تر ا برکـت دهـم و نـام تـرا بـزرگ سـازم و تـو

  ."اهى بودبرکت خو
مراد از زادگـاه ابـراهيم شـهر اور در کلـده در بـين النّهـرين (عـراق عـرب کنـونى) و مقصـود از ارض موعـود، سـر زمـين کنعـان  آن کهتوضيح 

  است که نام پيشين سر زمين فلسطين بوده است.
ُهـدى مرتفـع شـد و اهـل ارض را بـه  جمـال خليـل کشـف نقـاب نمـود و َعَلـم ،و بعـديقان چنـين مـى فرماينـد: "حضرت بهاءاهلل در کتاب ا

حاصـلى نبخشـيد. و تفصـيل آن حضـرت  ،هر چه مبالغه در نصيحت فرمود، جز حسد ثمرى نياورد و غيـر غفلـت نور ُتقى  دعوت فرمود.
از  نـار حسـد و اعـراض افروختـه شـد. و بعـد از حکايـت نـار، آن سـراج الهـى را آن کـهمشهور است کـه چـه مقـدار اعـداء احاطـه نمودنـد تـا 

  )٦ (چاپ آلمان ص ."بلد اخراج نمودند
حضــرت عبــدالبهاء  در کتــاب مفاوضــا ت در بــارۀ حضــرت ابــراهيم از جملــه چنــين مــى فرمايــد: ". . . حضــرت ابــراهيم در بــين نهــرين از 

ۀ ايشـان را رّد يک خاندان غافل از وحدانيّت الهيّـه تولّـد يافـت و مخالفـت بـا ملّـت و دولـت خـويش حتّـى خانـدان خـود کـرد. جميـع آلهـ
در نهايـت مظلوّميـت، حضـرت  ،سـهل و آسـان نـه. . .  بعـد ،نمود و فردًا وحيدًا مقاومت يک قوم قوى فرمود. و اين مخالفـت و مقاومـت

حضـرت ابـراهيم را اخـراج بلـد نمودنـد تـا قلـع و قمـع گـردد و اثـرى از او  ،ابراهيم از شّدت تعّرض اعدا از وطن خارج شد و فى الحقيقه
آمدنـد....  مقصـد ايـن اسـت ، ايـن هجـرت را اعـداى حضـرت  ،نماند . حضرت ابراهيم به ايـن صـفحات کـه ارض مقـّدس اسـت باقى

اگر شخص از وطن مـألوف محـروم و از حقـوق ممنـوع و از هـر جهـت مظلـوم گـردد و  ،اساس اعدام و اضمحالل شمردند. و فى الحقيقه
قدم ثبوت بنمود و خارق العاده استقامت فرمود و خدا اين غربت را عـّزت ابديّـه کـرد لو پادشاه باشد، محو شود.  ولى حضرت ابراهيم 

ملّتـى تأسـيس  هـم چنـينخاندانى تأسـيس کـرد و  هم چنين ،چه قدرتى است که شخص مهاجرى ،تا تأسيس وحدانيّت نمود. . .  ببين
  چاپ هلند)١٠و  ٩  تعاليمى ترويج فرمود. . . " ( ص هم چنيننمود و 
رد و سـالم شـد و  نمرود فرمان داد آتشى بزرگ افروخته و او را در آتـش افکندنـد و آتـش بـر او َبـ" :ت نامۀ دهخدا چنين آمده استدر لغ

سفرى بـه مصـر و فلسـطين کـرده و در صـد و بيسـت سـالگى بـه ِختـان خـويش مـأمور گشـت و خانـۀ کعبـه بنـا کـردۀ اوسـت. خـداى  ،ابراهيم
ن پسر خود اسماعيل به روايـت مسـلمين و يـا اسـحق بـه روايـت يهـود را امـر فرمـود و آن گـاه کـه بـه اجـراى امـر به ابراهيم قربان کرد ،تعالى

  هفتاد سالگى در گذشته است"  جاى پسر مأمور گشت . او در صدوه خداى مى پرداخت ، به ذبح گوسفندى ب
  :آن کهتوضيح 
 ،و افکنــدن ابــراهيم خليــل در آ ن ســخنى گفتــه نشــده اســت، اّمــا در قــرآندر بــارۀ آتــش افــروختن بــه فرمــان نمــرود  ،در تــورات  - (الــف )

بــدون بــردن نــام نمــرود، چنــين آمــده اســت: " قــالوا َحــرِّ ُقــوُه و انُْصــروا آِلَهــَتُکم ٕان ُکنــُتم فــاِعلِيَن. ُقلنــا يــا نــاُر   ۶۹و  ۶۸آيــات  ،ســورۀ انبيــاء
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ــردًا و َســالمًا علــى ابــراهيَم "يعنــى: گفتنــد: او  را بســوزانيد و خــدايان خــود را نصــرت و يــارى دهيــد اگــر مــى خواهيــد کــارى انجــام ُکــونى َب
         و و بى آسيب و گزند باش. و به سرودۀ حافظ:دهيد، ما گفتيم: اى آتش، بر ابراهيم سرد ش

  »سرد کن، زان سان که کردى بر خليل                       يا رب اين آ تش که در جان منست «   
و اسـماعيل، بـه  ۲۲بـاب  ،سـفر پيـدايش ،پسـر يگـا نـۀ خـود را اسـحق، بـه روايـت يهـود در تـورات ،وع قربا نى کردن ابراهيمموض - (ب)

  ، آمده است.۱۱۱تا  ۹۹آيات   -روايت مسلمين در تفسير سورۀ صاّفات  قرآن 
نـام او نينـوس و مـردى بـود دليـر و شـجاع. او را  ،انـدهـا آميختـه اسـت. نوشـتهلقب پادشاه کلده(بابل)  که زندگى او با افسانه» = َنمرود «

طـــورى کـــه بابـــل مـــّدتها زمـــين نمـــرود خوانـــده ه انـــد، بـــدانســـتند و بنـــاى شـــهر بابـــل را بـــه او نســـبت دادهقهرمـــان و فرمـــانرواى روى زمـــين مـــى
مى شهرت فراوان دارد". (فرهنگ ها و تفسيرهاى اسالشد. نمرود از آن جهت که ابراهيم پيغمبر با او معاصر بوده است، در داستانمى

  فارسى معين)
گوينـــد، نمـــرود بـــه هـــواى پـــرواز بـــه آســـمان و بـــه قصـــد جنگيـــدن بـــا خـــدايى کـــه مســـکن اش را در آســـمان هـــا مـــى پنداشـــت، بفرمـــود تـــا « 

پس چهـار کـرکس صندوقى بساختند و بر چهار گوشۀ  فوقانى آن چهـار نيـزه تعبيـه کردنـد و بـر سـر هـر نيـزه اى پـاره اى گوشـت آويختنـد. سـ
در صـندوق نشسـت و کرکسـان بـه هـواى خـوردن گوشـت هـا بـه سـوى بـاال  ،گرسنۀ  تيز پرواز بر چهار گوشۀ تحتـانى صـندوق بسـتند. نمـرود
چــون بــه هــوا بــر شــد، تيــرى در چلــۀ کمــان نهــاد و بــه اوج آســمان رهــا کــرد کــه  ،پــرواز کردنــد و صــندوق و نمــرود را بــه آســمان بردنــد. نمــرود

عـالى فرشـتگان را فرمـود کـه تيـر نمـرود را بـه خـون آلودنـد و تَ  خداى بى رقيب آسـمان و زمـين شـود. حـّق  ،نى را بکشد و خودخداى آسما
در اوج  غــرور و  ،بــه زمــين افکندنــد و نمــرود پنداشــت کــه خــداى آســمان را کشــته اســت و ديگــر در خــدايى رقيبــى نــدارد. بــه تقــدير حــّق 

  هالکش کرد ". (لغت نامۀ دهخدا) قدرت،  پشه اى مغز سرش را بخورد و
ابـراهيم خليـل و  ،و آن دشتى است مرتفع که به صحرا هاى اطـرا ف خـود سـرازير شـود. . .علـى الجملـه …)هاموضع مغاره( =» فاران«

يعقوب و يوسف اين دشت را قطع نمودند و جزء شمالى را که بر حدود فلسطين است، اراضى جنوب گويند و در همين قسمت است 
در وقتى کـه هـاجر از نـزد  ،مذکور است ن کهاچن ،ه ابراهيم و اسحاق در بعضى از سفرهاى خود عزلت اختيار کردند. اما دشت فارانک

بـه دشـت فـاران  ،از سـينا جداشـده بودنـد آن کـهدر دشت فاران سکونت اختيار کرد و بنى اسرائيل نيـز بعـد از  ،ابراهيم بيرون رانده شده
  (قاموس کتاب مقّدس) » داود نيز بدين دشت پناه برد. . .  داخل گرديدند. . . و

هـر دم رنگـى  ،نفـس اّمـاره کـه تـابع هـوى و هـوس اسـت و چـون بوقلمـون –آتـش خـواهش هـاى نفسـانى  –آ تش شهوت » = نار نفس«
عبيــر ديگــر، روح انســانى را بــه بــه گونــه اى ديگــر در آيــد و انســان را وادار بــه کارهــاى زشــت و نــا پســند کنــد. بــه ت ،ديگــر دارد و آن بــه آن

ــوِء«چنــين آمــده اســت:  ۵۳ ۀآ يــ ،ســورۀ يوســف ،در قــرآن ن کــهااعتبــار غلبــۀ حيوانيّــت، نفــس اّمــاره گوينــد. چنــ ّمــارٌة ِبالسفَس َالالــن ــ » ٕان ـ
  يعنى،  نفس آدمى برانگيزندۀ اوست به سوى بدى و زشتکارى.
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طـور ه طـور عمـوم و از خـود غوغـاى درويـش اسـت بـه رمـز و کنايـه اسـت از هـر انسـانى بـ ،»خليـل « بارى، در اين بيـان حضـرت بهـاءاهلل  
خصوص که بايد از آتش نفس اّماره و خواهش ها ى نفسانى خود که هر دم شـعله مـى زنـد و او را از هـدف و مقصـود حقيقـى اش بـاز 

ه و منقطع گردد و سر انجـام بـه هـامون فـاران عشـق و مهـر مى دارد، بگذرد و در راه خدا جان فشاند و از هر چه جز اوست آزاده و وارست
و قرب خداوندى وارد شود، همان گونه که ابراهيم خليل بـه خواسـت خـدا از شـرارۀ آتـش سـتيز و عنـاد نمـرود و پيـروان او رهـايى يافـت و 

رحـل اقامــت افکنـد. و ســر  ،کنعــان زادگـاه و ســر زمـين نياکــان خـود را بگذاشــت و بـه دشــت فـاران قــدم گـذارد و در ســر زمـين موعــود يعنـى
چنان از خواهش هاى خود گذشت و تسليم خواسته و ارادۀ خدا گرديد که براى اجراى فرمان او و اثبات ايمـان خـود بـه او،  آن ،انجام

  اش را به کوهستان برد تا در راهش قربانى کند.پسر يگانه
در بـارۀ چگـونگى فرمـان خـدا بـه ابـراهيم خليـل کـه يگانـه  ،بيست و دومباب  ،سفر پيدايش ،موضوع قربانى ابراهيم خليل = در تورات

خدا ابراهيم را امتحان کرده بدو گفت: اى ابـراهيم . . . اکنـون پسـر خـود را کـه «. . .  فرزندش را در راه او قربان کند چنين آمده است: 
هايى که به تو نشـان مـى  بر يکى از کوه آن جارو و او را در يعنى اسحق را بردار و به زمين موريا ب ،يگانۀ تست و او را دوست مى دارى

االغ خـــود را بياراســـت و دو نفـــر از نـــوکران خـــود را بـــا پســـر خـــويش  ،ابـــراهيم برخاســـته ،دهـــم بـــراى قربـــانى ســـوختنى بگـــذران.  بامـــدادان
ابـراهيم  ،رفـت. . . پـس ،را فرمـوده بـودبرداشته و هيزم براى قربانى سوختنى شکسته روانه شد و به سوى آن مکـانى کـه خـدا او  ،اسحق

بـر پسـر خـود اسـحق نهـاد و آتـش و کـارد را بـه دسـت خـود گرفـت و هـر دو بـا هـم مـى رفتنـد. و اسـحق پـدر  ،هيزم قربانى سوختنى را گرفتـه
 ،خـدا ،ر مـنلکن برۀ قربانى کجاست؟ ابراهيم گفت: اى پسـ ،. . . اينک آتش و هيزم، گفت: اى پدر ،ابراهيم را خطاب کرده ،خود

مــذبح را بنــا  آن جــارســيدند، ابــراهيم در  ،بــرۀ قربــانى را بــراى خــود مهيّــا خواهــد ســاخت. . . چــون بــدان مکــانى کــه خــدا بــدو فرمــوده بــود
کــارد را  ،دســت خــود را دراز کــرده ،اســحق را بســته بــاالى هيــزم بــر مــذبح گذاشــت. و ابــراهيم ،نمــود و هيــزم را بــر هــم نهــاد و پســر خــود

. . .  دســت خــود را بــر  ،فرشــتۀ خداونــد از آســمان وى را نــدا در داد و گفــت: اى ابــراهيم ،پســر خــويش را ذبــح نمايــد. در حــالگرفــت تــا 
 ،که پسر يگانۀ خود را از من دريـغ نداشـتى.  آن گـاه پسر دراز مکن و بدو هيچ مکن، زيرا که اآلن دانستم که تو از خدا مى ترسى چون

هـايش گرفتـار شـده. پـس ابـراهيم رفـت و قـوچ را  ديد که اينک قوچى در عقب وى در بيشه به شاخ ،کرده ابراهيم چشمان خود را بلند
  » در عوض پسر خود براى قربانى سوختنى گذرانيد. . .  آن راگرفته 

 ،وم تــا حــين) و از آن يــ)، يــک ذبــيح در عــالم يافــت شــد (يــا عبــد حاضــر («حضــرت بهــاء اهلل در يکــى از الــواح چنــين مــى فرماينــد:  
 ،ذبيحـى فرسـتاديم و کـّل از قربانگـاه دوسـت ،به ذکرش ناطق و بر علّو مقامش شاهد. و ما در هـر مقـامى ،السن خاليق و کتب موجوده

جلـد  –مائـدۀ آسـمانى ». ( زنده بر نگشتند، هر يک اکليل حيات را رايگان به کمـال شـوق و اشـتياق نثـار قـدوم محبـوب امکـان نمودنـد
 گردآورى: عبدالحميد اشراق خاورى.) - ٢١٦هفتم ص 

  فرمايد:به شرح زير در بارۀ قربانى کردن حضرت ابراهيم خليل، فرزند خويش را، چنين مى ،حضرت عبدالبهاء در يکى از مکاتيب
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. ايـــن ســـّر  مقـــام فـــدا بـــود، نـــه مـــراد قّصـــابى و خـــونريزى ،هـــواهلل ـ اى منـــادى پيمـــان. . . مقصـــود از ذبـــح و قربـــانى در کـــور حضـــرت خليـــل«
ى اهلل. فداست و سّر فدا معانى بى حّد و شمار دارد. از جمله، فراغت از نفس و هوى و جان فشـانى در سـبيل هـدى و انقطـاع از مـا سـو

خـود را فـداى آن شـجره نمـوده . زيـرا اگـر  ،آن دانه ،دانه و ظهور در شجر و ثمر به جميع شئون. فى الحقيقه ىو از جمله، محويّت و فنا
معنـى سـّر  هحيّـز وجـود تحّقـق نيابـد. و از جملـآن شجر و آن شاخ و آن ثمـر و آن ورق و آن شـکوفه در  ،به حسب ظاهر متالشى نشود دانه
ايــن اســت کــه نقطــۀ حقيقــت بــه جميــع شــئون و آثــار و احکــام و افعــال در مظــاهر کلّــى و جزئــى ظــاهر و مشــهود و عيــان گــردد. يعنــى  ،فــدا

مستشـرق از انـوار او. و ايـن سـّر فـدا بـه حسـب مراتـب در هـر حقيقتـى از حقـايق مقّدسـه و  ،و شوند و قلوبمستفيض از اشراقات ا ،نفوس
به قربانگاه عشـق شـتافتند .  ،فدائيان سبيل الهى و کلّ  ،ذبيح هستند و کلّ  ،مشهود و واضح گردد. کلّ  ،کينونات علويّه و مظاهر اشراقيّه

جميـع بنـدگان الهـى. و ايـن مقـامى از مقاماتسـت کـه از لـوازم نجـوم توحيـد اسـت. و از ايـن  اسحق و اسـمعيل هـردو ذبيحنـد، بلکـه ،لهذا
گذشــته، در مقــام توحيــد اســمعيل و اســحق حکــم يــک وجــود دارنــد، عنــوان هــر يــک بــر ديگــرى جــائز اســت. و امــا در تــوراة ذکــر اســحق 

ر دو. و اين عبد ذکر اسـمعيل را نمـوده بـه حسـب در احاديث حضرت رسول نيز ذکر اسحق هست و ذکر اسمعيل، ه ،هم چنيناست و 
چون در السـن و افـواه اهـل فرقـان ذکـر اسـمعيل اسـت. لهـذا بـه ايـن مناسـبت در ضـمن بيـان، احبّـاى الهـى را هـر يـک کـه  ،اصطالح قوم

  ) ٣٢٨-  ٣٢٩  صجلد دوم ص -(مکا تيب حضرت عبدالبهاء .»   داللت کرد. .  به اسمعيل موسومند، به اين مقام اعّز اعلى
  يادداشتهاى بخش هفتم

)(- ــ ام مــراد: آقــا جــان کاشــانى اســت کــه در آثــار حضــرت بهــاءاهلل بــه عنــاوين خــادم، خــادم اهلل و عبــد حاضــر ناميــده شــده اســت. او از ايّ
د. پـس از کاتب مخصوص آن حضـرت گرديـ ،بغداد مالزم و همراه حضرت بهاءاهلل شد و به نام ميرزا آقا جان شهرت يافت و در ا درنه

هـ . ق. در محفل عمومى بهائيان در عکا بـه مناسـبت  ١٣١٤ولى در سال  ،آشکارا چيزى نگفت ،صعود حضرت بهاء اهلل تا پنج سال
 ،علــى محّمــدســالگرد صــعود، رســمًا و علنــًا در مخالفــت حضــرت عبــدالبهاء ســخن گفــت و َعَلــم نفــاق و دشــمنى بــر افراشــت و بــا ميــرزا 

هـــ .ق . از ايــن ١٣١٦او مــؤآنس و مجــالس گرديــد و بــه تخــديش  اذهــان احبــاب پرداخــت و ســر انجــام در ســال نــاقض اکبــر و هــواداران 
  تأليف : فاضل مازندرانى).  -جلد سوم زير لغت خادم -» اسرار اآلثار« جهان رخت بر بست (نقل به اختصار از کتاب 

)از  ن کــهاتفســير ســورۀ صــاّفات و برابــر تــورات، ســفر پيــدايش (چنــ ) ـ ذبــيح ـ مــراد: اســماعيل يــا اســحق اســت کــه بــه روايــت مســلمين در
جـاى ه پيش گذشت) چنان مقّرر بود که در راه خدا قربانى شود، ولى خدا گوسفند يا قوچى را فرستاد و ابراهيم خليل را فرمان داد تا بـ

  او قربانى کند.
  بخش هشتم

  ».بندى و به جان و دل طوف مدينۀ گل نمائى. اين است ثمر وجود تا در اين ظلمت ايام مثل نور برافروزى و کمر خدمت بر « 
، اشاره به زمان فتنه و فسـاد، عصـيان و »ايّام ِشداد « ، يا به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل در ديگر الواح، »ظلمت ايّام « مراد از  اين جادر 

تـدريج در درون جامعـۀ نوبنيـاد بـابى بـر پـا کردنـد و ه او بـطغيان، بحران و انقالب مخاطره انگيزى است که ميرزا يحيـى ازل و هـواداران 
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، رمــز و کنايـه از معشــوق حقيقــى و محبــوب روحـانى يعنــى خــود حضــرت »گــل «در ادرنــه بــه اوج آن رسـانيدند. و مقصــود ا ز  ،سـر انجــام
کــوى محبــوب يعنــى درگــاه آن ، بــه جــان و دل گــرد کعبــۀ مقصــود و »بــه جــان و دل طــوف مدينــۀ گــل نمــودن « بهــاءاهلل اســت و منظــور از 

حضرت طواف کردن است. به سـخن ديگـر، بـه حضـرت بهـاءاهلل و ظهـور او ايمـان آوردن و در برابـر او سـر تسـليم و رضـا فـرود آوردن و در 
سـر راه خدمت به او و امر او کمر هّمت محکم بر بستن و بسان نور در تاريکى و ظلمـت ايـام، افـروختن و بـه ديگـران روشـنى بخشـيدن و 

  از اين راه، از حيات و زندگى در اين جهان فانى، ثمر و نتيجه گرفتن است. ،انجام
يعنـى مظهـر  ،آدميـان را بـه عنـوان بلـبالن فـانى، از ظهـور و پيـدايش گـل نـو شـکفتۀ معنـوى ،»عاشـق و معشـوق«حضرت بهـاءاهلل  در لـوح 

گـونگى راه و روش شايسـته و شـيوۀ کـردار و ُکـنش بايسـتۀ آنـان، بـدين ظهور الهى در اين دور و زمان آ گه و بـاخبر مـى سـازند و در بـارۀ چ
گلــى شــکفته کــه همــۀ گلهــا نــزدش چــون خــار و جــوهر جمــال نــزدش بــى  ،اى بلــبالن فــانى، در گلــزار بــاقى« ســان پنــد و انــدرز مــى دهنــد: 

يـد و از گــل بــى مثــال يه بوســتان وصــال در آشــيد کــه شــايد بـمقـدار. پــس از جــان بخروشـيد و از دل بسروشــيد و از روان بنوشــيد و از تـن بکو
حـــۀ  قـــدس روحـــانى بـــى نصـــيب از ايـــن رائســـيم خـــوش صـــباى معنـــوى غافـــل نشـــويد وببوئيـــد و از لقـــاى بـــى زوال حّصـــه بريـــد و از ايـــن ن

  ) ٣٣٥-٣٣٦ صچاپ مصر ص ،اهللالواح حضرت بهاء (مجموعۀ»نمانيد.
چگــونگى فتنــه و فســاد و عصــيان و طغيــان ميــرزا يحيــى ازل و هــوا داران او  در بــارۀ ،»قــرن بــديع«ولــّى امــراهلل در کتــاب بــارى، حضــرت 

چنين مى فرمايد: "هنوز امر الهى از ضربات و لطماتى که مّدت بيست سنه مترادفًا متتابعًا بر هيکل مقّدسـش وارد آمـده بـود، خالصـى 
شديدًا به زلزله در آورد. هر چند وقايع جسيمه و حوادث  نيافته که از داخل دچار فتنه و انقالب عظيمى گرديد که اساس و ارکان آن را

ماضيه از شهادت جانگداز حضرت نقطۀ اولى و سوء قصد بـه حيـات شـاه ايـران و مذبحـۀ کبـرى و زوبعـۀ عظمـائى کـه متعاقـب آن واقعـۀ 
 ،ه صـفحات کردسـتانحتّى هجرت دو سالۀ آن طلعـت رحمـن بـ ،تبعيد جمال اقدس ابهى از موطن اعلى هم چنينخطيره رخ گشود، 

هيچ يـک از تحـّوالت و تطـّورات مـذکوره را نمـى تـوان بـا  ،ذلک داراى اثرات و عواقب شديدۀ مهّمه بوده، مع ،هر يک بنفسه لنفسه
را بــا ايجــاد شــکاف عميقــى در  ايــن بحــران و انقــالب داخلــى کــه جامعــۀ جديــد القيــام را در ارض ســّر احاطــه کــرده و وحــدت اصــليّۀ آ ن

مراتــب از دشــمنى و لجــاج ابوجهــل عــّم پيغمبــر ه ن تهديــد مــى نمــود، قابــل قيــاس و مشــابهت دانســت. ايــن فســاد و عنــاد کــه بــبــين تابعــا
شــنيع تــر و از  ،شــديدتر و از خيانــت يهــوداى اســخريوطى نســبت بــه حضــرت مســيح شــرم انگيزتــر و از رفتــار پســران يعقــوب در حــّق يوســف

يکــى از بــرادران صــلبى حضــرت  ،از طــرف ميرزايحيــى ،ابيــل نســبت بــه هابيــل ظالمانــه تــر بــودهمنفــورتر و از معاملــۀ ق ،اعمــال فرزنــد نــوح
موجــب اتّخـاذ تصــميماتى از جانـب اعــدا گرديـد کــه منتهـى بــه  ،بهـاءاهلل کـه قائــد حـزب بيــان شـمرده ميشــد، صـورت گرفــت و حـدوث آن

مقــّدرات امــراهلل بــاقى گذاشــت.   ايــن عصــيان و طغيــان و  نفــى مبــارک بــه ديــار بعيــده شــد و مــّدت نــيم قــرن اثــرات نــا مطلــوب خــود را در
حجـاب « موسوم و موصـوف فرمـوده انـد، ايّـامى کـه در آن » ايّام ِشداد«زوبعه و بحران شديد را جمال اقدس ابهى در الواح مقّدسه به 

ج امــراهلل از زمامــداران ملــل و ايــن فتنــۀ دهمــاء صــّما از يــک طــرف، دشــمنان خــار .تحّقــق پــذيرفت» فصــل اکبــر« رديــد و خــرق گ» اکبــر 
دســت آنــان داد تــا لســان بــه قــدح و ذّم گشــايند و بــه تزييــف و تحقيــر کلمــةاهلل ه رؤســاى اديــان را خشــنود و جســور نمــود و بهانــۀ جديــدى بــ
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لکــه  ،بگراينــد و از طــرف ديگــر، دوســتان حضــرت رحمــان را مضــطرب و پريشــان و نــام نيــک شــريعةاهلل را در انظــار نــاظرين و محبّــين غــر
دار ساخت. اين حقد و حسد کـه از همـان ايّـام اّوليّـۀ اقامـت حضـرت بهـاءاهلل در بغـداد آغـاز و سـپس در اثـر قـّوۀ خّالقـۀ طلعـت سـبحان و 

طور موّقت خاموش شده بود، در ارض سّر  مجّددًا نمايان و در سنين قبل از اعـالن عمـومى آئـين ه احياء جامعۀ متشتّت و متزلزل بيان ب
ــ ،ه منتهــى درجــۀ حــّدت و شــّدت واصــل شــدالهــى بــ وجــود اقــدس را پيــر و  ،طــور محســوسه بــه درجــه اى کــه ســبب فــزع اکبــر گرديــد و ب

شکســته نمــود و لطمــه اى بــر هيکــل اطهــر وارد آورد کــه نظيــر و مثيــل آن در ســاير ادوار حيــات مبــارک ديــده نشــده بــود. علّــت اصــلى ايــن 
اصــفهانى بــود. ايــن وســواس خنّــاس کــه بــر خــالف رضــاى مبــارک بــا مهــاجرين بــه  ّمــدمحنفــاق و شــقاق، تحريکــات و دســائس مســتمّر 
بـه جميـع قـوى قيـام نمـود و بـه نهايـت مکـر و دهـاء متشـبّث شـد تـا لـواى مخالفـت را عليـه  ،اسالمبول و ادرنه وارد گرديد، در اين هنگام

-٣٣٣قسـمت دوم ص  ،( کتـاب قـرن بـديع ».کمـال رسـاند جمال قدم جّل ذکره االعظم بر افرازد و کـار لجـاج و معانـدت را بـه سـر حـدّ 
  چاپ کانادا) ،٣٣١

  :آن کهتوضيح 
  .ک.به بخش دوم ر –ميرزا يحيى ازل  الف)

، »دّجـال خبيـث«و در آثـار حضـرت ولـّى امـراهلل از جملـه بـه » سـامرى«در آثار حضرت بهـاءاهلل بـه  ،برده اصفهانى: نام محّمدسيّد  ب)
خـاطر روش و رفتـار نـا شايسـته اش، ملـزم بـه تـرک ه اّما ب ،در مدرسۀ صدر به تحصيل اشتغال داشت ،صفهانناميده شده است. او در ا

راهى کربال شد و در آن شهر رحل اقامت افکند و در اثر معاشـرت بـا بابيـان در زمـرۀ اهـل بيـان در آمـد.  ،تحصيل گرديد و پس از چندى
ز نظـر اخـالق نيـز پسـت و فرومايـه بـود و نسـبت بـه حضـرت بهـاءاهلل رشـک و حسـد مـى او در جاه طلبى و عنـاد مثـل و ماننـدى نداشـت و ا

اصفهانى که در کـربال سـاکن بـود،  محّمددستى سيّد  که ميرزا يحيى در بغداد در پنهانى و خفا زندگى مى کرد، با هم ورزيد. هنگامى
 مخالفت و ستيزه جويى و معاندت و فتنه و فساد در بغداد هـممتّفقًا با حضرت بهاءاهلل مخالفت و دشمنى آغاز کردند. و اين دشمنى و 

  چنان ادامه يافت و روز به روز افزون گرديد و در استانبول و ادرنه و سر انجام در عّکا به اوج خود رسيد.
ب خيانــت اصــفهانى، بــه شــهادت قلــم اعلــى، ميــرزا يحيــى ازل بــه آئــين حضــرت بــا محّمــدبــه تشــويق و تحريــک و وسوســه و اغــواى ســيّد 

اصــفهانى کــه از ســوى ميــرزا يحيــى  محّمــدکــرد و مــّدعى جانشــينى و وصــايت گرديــد و حتـّـى بــه دعــوى مظهريـّـت نيــز مبــادرت ورزيــد. ســيّد 
 نيـز هـم آن جاخوانده شده بود، به هنگام تبعيد حضرت بهاءاهلل به عّکا جزو تبعيد شدگان همراه بود و در » شهداى بيان« ازل از زمرۀ 
هــ .ق.  ١٢٨٨در سـال چهـارم ورود بـه عّکـا يعنـى در سـال   ،سـر انجـام آن کـهنه و فساد و دشمنى و لجاج خود ادامه داد تـا چنان به فت

مــيالدى) در جريــان توطئــه و اقــدام خــود ســرانه و نــا بخردانــۀ هفــت نفــر از بهائيــان کــه از رفتــار و کــردار ناشايســته و ناهنجــار او و  ١٨٧١(
سـامرى « آمـده اسـت، »)  طـهٰ «سـورۀ  ،کـه در قـرآن آن چـه: بنـابر آن کهآمده بودند، به قتل رسيد. (توضيح همدستان ازلى اش به ستوه 

گوسـالۀ (ِعجـل) زرينـى بسـاخت و  ،نام کسى است که در هنگام غيبت حضرت موسى و بودن او در کوه طور، از زر و زيور اسـرائيليان» 
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بـرادر حضـرت موسـى  ،بـاب سـى و دوم، هـارون ،سـفر خـروج ،ا در تـوراتخواند. امّ به پرستش و عبادت آن فرا » يهوه«جاى ه آنان را ب
  را، سازندۀ گوسالۀ زرين نوشته است. 

بـود و زنـش  ىٰ مراد ابوَلَهب (پـدر زبانـۀ آتـش) عمـوى پيـامبر اسـالم اسـت کـه نـامش عبـد الُعـزّ  ،اين جاَلجاج ابوجهل،عّم پيغمبر: در  ج )
الَحَطــب (هيــزم کــش)، خــواهر ابوســفيان پــدر معاويــه کــه بعــدًا ســر سلســلۀ خلفــاى ُامــوى گرديــد. عبــدالُعّزى و اّم اّم جميــل ملّقــب بــه َحّماَلـــُة 

در بـارۀ آنـان چنـين آمـده  ،سـورۀ َمَسـد ،نکـه در قـرآ آن جـااز دشمنان لجوج و کينه توز و سر سخت پيـامبر اسـالم بودنـد تـا  ،جميل هر دو
خاسـر و يعنـى:  -» َراُتـُه َحّماَلــَة الَحَطـِب نـارًا ذاَت َلَهـٍب. َو امْ  ىٰ لَسَيْصـ. مـا اغَنـى َعنـُه ماُلـُه و مـا َکَسـَب. َتـب  َيَدآ اِبى َلَهـبِ  وَ  َتبْت «است: 

خـود او. مـال و دارايـى و آنچـه را کـه بـه دسـت آورده بـود، بـراى او فايـده و سـودى  خاسر و زيـان کـار بـاد و دو دست ابوَلَهب زيان کار باد
  . ستاو زنش هيزم کش اين آتش افروخته  .زودى در آتشى افروخته و شعله ور خواهد افتاده ب ،او نداشت.

در اصــل لقبــى اســت کــه پيــامبر اســالم بــه عمــروبن ِهشــام ملّقــب بــه ابــوالحکم از علمــاى دورۀ جاهليّــت داده » ابوجهــل«ناگفتــه نمانــد کــه
غزوۀ َبدر نخستين جنگ معروف ميان مسـلمانان و مشـرکان بـه سـر دسـتگى  است. او از دشمنان سرسخت اسالم و رسول اکرم بوده و در

    :مثنوىابوسفيان در سال دوم هجرت که به شکست مشرکان انجاميد، شرکت کرد و کشته شد. به قول مولوى در 
  »نا اهل شد ،اى بسا اهل از حسد    شدبوجهل  ،بوالحکم نامش بدو«

بـا  ٢٦بـاب  ،ىنجيـل متّـرت مسـيح ا سـت کـه برابـر منـدرجات اکـى از دوازده حـوارى حضـي ،بـرده خيانت يهوداى اسخر يـوطى: نـام د)
  گرفتن سى پارۀ نقره از رؤساى کهنۀ يهود، به آن حضرت خيانت ورزيد و او را تسليم آ نان کرد. 

د و ســر انجــام بــه قصــد کــه آهنــگ کشــتن او را کردنــ آن جــارفتــار پســران يعقــوب: اشــاره بــه رشــک و کينــۀ بــرادران بــه يوســف اســت تــا  هـــ)
زى آغشــتند و خبــر مــرگ او را بــراى پدرشــان، يعقــوب، آوردنــد کــه شــرح آن در او را در چــاه انداختنــد و پيــراهنش را بــه خــون ُبــ ،نــابوديش

  بخش ششم مطالعۀ اين لوح، آمده است.
پسـران نـوح پيغمبـر از فرمـان خـدا سـرباز مـى  اعمال فرزند نوح: در تفاسير و تـواريخ اسـالمى، برابـر آيـا ت قـرآن در سـورۀ هـود، يکـى از و)

هـاى طوفـان بـر آمـده، غـرق مـى شـود. و بـه  در کـام امـواج آب ،ايـن رونمـى پـذيرد. از  ،زند و پند و اندرز پدرش را بـراى آمـدن بـه کشـتى
  گفته سعدى در کتاب گلستان:

  » ان نبـــــــــــّوتـــش گــم شدخـانــــــــد            پـــــــــــــــــــسر نــــــــــــــوح بـــــــا بدان بنشست«       
در داستان نوح پيغمبر و کشتى ساختن او و بر آمدن طوفان، در اين بـاره سـخنى گفتـه  ،باب ششم و هفتم ،سفر پيدايش ،اّما در تورات

  ند.نشده و حتّى نوشته است که هر سه پسر نوح به کشتى سوار شدند و از طوفان جان سالم بدر برد
نخســتين پســر آدم و حــّوا بــود و  ،بــاب چهــارم ، قــائن يــا قابيــل ،ســفر پيــدايش ،معاملــۀ قابيــل نســبت بــه هابيــل: برابــر منــدرجات تــورات ز)

هديـه اى و هابيـل نيـز از نخسـت  ،چوپان. روزى قابيـل از فـر آوردۀ کشـت زار خـود ،کشتکار بود و هابيل ،دومين پسر آنان. قابيل ،هابيل
هديــۀ قربــانى هابيــل را ارج مــى نهــد و مــى  ،خداونــد ،گوســفندى بــه قصــد قربــانى، بــراى خداونــد مــى برنــد. از قضــا ،ويشزادگــان گلــۀ خــ
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قابيــل خشــمگين مــى شــود و چنــدى بعــد در بيابــان پرخاشــگرانه بــه هابيــل  ،ا هديــۀ قربــانى قابيــل را منظــور نمــى دارد. از ايــن روپــذيرد، اّمــ
در بـاز گفـتن ايـن داسـتان، نـام هابيـل و  ٣٥تـا  ٣٠ند. ناگفتـه نمانـد کـه در قـرآن سـورۀ مائـده آيـات هجوم مى بـرد و او را بـه قتـل مـى رسـا

  قابيل برده نشده است. 
در اين بيان، مـراد: دوران پيمـان شـکنى و نافرمـانى ميـرزا يحيـى ازل  – شديد) :(مفرد -و دشوار  ناگوارروزهاى سخت و  :ايّام ِشداد  ح)

   .و هواداران اوست
ايّامى که در آن "حجاب اکبر" خرق گرديد و "فصل اکبر" تحّقق پذيرفت: اشاره به زمـانى اسـت کـه در ادرنـه، پـرده از روى حقـايق  ط)

برداشته شد و فصل اکبر، يعنى فصل و جدايى ميان امر حضرت بهاءاهلل و پيروان ايشان و اّدعاى ميرزا يحيى ازل و هواداران او به تمام 
  فت.و کمال تحّقق پذير

. ارض ســّر: مــراد: شــهر ادرنــه اســت در بخــش اروپــايى ترکيّــۀ کنــونى و در شــمال غربــى و يــک صــد و شصــت کيلــومترى شــهر اســتانبول ى)
+ ر:  ٤ د:+  ١و الــف:  ٢٦٠=  ٢٠٠+ ر: ٦٠" (س: ٢٦٠توضــيح آن کــه: "ســّر" و "ادرنــه" بــه حســاب ابجــد، برابــر اســت بــا عــدد "

  )٢٦٠=  ٥+ ه:  ٥٠+ ن:  ٢٠٠
  .و وحشت است هراس –بيم  - فزع در لغت به معناى: ترسزع اکبر = فَ  ك)

ـمواِت َو "َو َيوم ُينَفُخ ِفـى الّصـور َفَفـزَ چنين آمده است:  ٨٧در قرآن، سورۀ َنمل، آيۀ  ّال َمـن َع َمـن ِفـى السَمـن شـاَء ِفـى األرِض ا اهللُ َو ُکـل 
هـا و هـر کـس کــه در زمـين هسـت، جــز کسـى کـه خداونــد  نشــود، و هـر کـس در آســمايعنـى: و روزى کــه در صـور دميـده   -اَتـوُه داِخـرين" 

  بهاءالّدين خرمشاهى) –خواهد، هراسان شود و همگان خاکسارانه به نزد او آيند. (ترجمه قرآن 
کــه بخواهــد، از  هــر کــس را"فــزع اکبــر" کنايــت از روز رســتاخيز و قيامــت اســت کــه خداونــد برابــر آيــۀ مــذکوره در قــرآن،   ىدر عــرف اســالم

  ر و برکنار سازد.وفزع، يعنى ترس و وحشت آن روز، د
ـــُکُم اهللُ حــوا ِبمــا فرَ ا الُبلــدان، أِن  ىِفــ حضــرت بهــاءاهلل در يکــى از الــواح دربــارۀ "فــزع اکبــر"چنين مــى فرمايــد: "يــا احبّــاَء الَمظلــوم اخَتص

 کبَ  نَ مِر َو َعَصَمُکم مِ ِلِعرفاِن َمشِرِق االَخَذ الَبَشَر ٕاّالَمن شاَء اهللُ الَفَزِع االذى االغاِلُب الَقِدير" ِر ال چاپ  –دوم  جلد - (رحيق مختومالَقِوى
از ايـن کـه خداونـد شـما را بـراى عرفـان و   شـاد و مسـرور باشـيد ،مضـمون فارسـى: اى احبّـاى سـتم ديـده در ُمـُدن و ديـار )١٧٠آلمان ص 

اکبــر کــه مردمــان را، بــه جــز کســى کــه خداونــد مقتــدر و چيــره و توانــا خواســته باشــد، در برگرفتــه،  شناســايى َمشــرق امــرش برگزيــده و از فــزع
  مصون و محفوظ داشته است.

  : واژه هامعانى برخى از  ل)
  يکى پس از ديگرى. –پياپى  –فًا = پى در پى رادِ تَ مُ 

  مهم. –کالن  –عظيم  –َجسيمه = بزرگ 
  .(ج: زوابع) طوفان –گرد باد  -َزوبعه = تند باد 
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  .ج: َمذاِبح) – قربانگاه –کشتارگاه قتل عام(َمذَبح:  –کشتار همگانى  –کشتار ه = حَ َمذبَ 
  ) کمر -تيرۀ پشت  – (ُصلب = استخوان پشت -برادران ُصلبى = برادران پدرى 

  راهبر. -رهبر  -قائد  = پيشوا 
  .سياه -قيرگون  – تاريک –َدهماء = تيره 

  بالى سخت و شديد.  -د شدي -َصّماء = سخت 
  .بدگويى و خرده گيرى –= سرزنش و نکوهش  مّ دح و ذَ قَ 

  تحقير. -خرد و ناچيز شمردن  -تزييف = کوچک کردن 
د اصـفهانى ملّقـب بـه "سـامرى" حّمـ، مـراد: سـيّد مدر ايـن بيـانَوسواس َخنّاس = شيطان وسوسه کنندۀ آدمى به سوى بدى و زشتکارى. 

  و محّرک ميرزا يحيى ازل است. به توضيح (ب) در اين بخش ر. ک.از سوى حضرت بهاءاهلل 
  درايت). -خرد  -(عقل -زيرکى   -خدعه  -فريب  -َدهاء = نيرنگ 

   ه).(جمع آن: َالِويَ  -َعَلم  -درفش  -بيرق  -ِلواء = پرچم 
  

  بخش نهم
الُقـْدرة  الکتاِب ِمـن َقَلـمِ  سيَن فى امِّ د قَ البقاِء َعن َيَمِن الوفاِء َو َتکوَن ِمَن المُ  عنوى ِلَتِجَد َروأِحَ ى ِمن ُقُمص ِالمَ عانِ َحـَة المَ َفانَْشْق رأِ  ٕاذًا«

  » مسطورًا وِح ى الل على لوِح الِعّزة ِبالَحّق ِمکتوبا. و التّکبيُر عليَک َو َعَلى الِذيَن َتتِبعوَک فى امِر موالَک و کانوا ِمَن الُمحِسنيَن ف
نــون، اى غوغــاى عشــق، بــوى خــوش معــانى يعنــى حقــايق روحــانى را از پيــراهن هــاى معنــوى يعنــى کلمــات الهــى، مضــمون فارســى: اک

استشمام نما تا بوى هاى خوش بقا و هسـتى را از يمـن وفـا يعنـى ديـار يـار وفـادار دريـابى و در اّم الکتـاب يعنـى کتـاب علـم الهـى از قلـم 
رود و سالم ما بر تو باد و بر کسانى که در امر مواليت ترا پيروى مى نمايند و در اين لـوح قدرت بر لوح عّزت از زمرۀ پاکان نوشته آيى. د

  از زمرۀ نيکان نوشته شده اند.
  جاز:به استعاره و مَ  ،در مسک الختام لوح غوغا، اشارۀ حضرت بهاءاهلل به پيشينۀ دو موضوع زير است

ان يعقـوب و گمگشـته فرزنـد دلبنـدش يوسـف و بـرادران حسـود او بـر مـى گـردد که بـه داسـت» استنشاق بوى پيراهن« پيشينۀ موضوع الف) 
 ،که برادران يوسـف برابر متون ادب فارسى و عربى، از نظم و نثر، هنگامى .که شرح آن به تفصيل در بخش ششم اين مقال گفته آمد
از زنــده بــودن او آگــه و بــا خبــر  ،ى پيــراهن يوســفاز ســويى بــا استنشــاق بــو ،هــا پيــراهن او را نــزد پدرشــان يعقــوب بردنــد، او پــس از ســال

ى خود را که از بسيارى گريه و زارى از دسـت داده بـود، دوبـاره بـاز يافـت و يسودن پيراهن او بر دو ديده، بيناگرديد و از سوى ديگر، با 
  سرانجام از حيات و زندگى تازه اى برخوردار گرديد.

 چنين آورده است:» اخالق درويشان«، يوسف، در کتاب گلستان، باب در رابطه با يعقوب و گم کرده فرزندش سعدى
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  »که اى روشــن گهر پير خردمــــــند    يکى پرسيد از آن گم کرده فرزند« 
  »چـرا در چــاه کنعانش نـديــــدى    ز مصرش بــوى پيراهن شنيــــــــــــــدى« 
  »هانستدمـى پـيدا و ديگر دم ن    بـگفت احوال ما بـرق جهانست« 
  »گهـى بـر پشت پاى خود نبينيم    گهــــــــــى بــــــــــــــرطاَرِم اعـلى نـشينيــــــــــم« 
  »سردست از دو عالم برفشاندى     اگــــــــــر درويـش در حالى بـماندى« 

  و به گفتۀ حافظ:       ،وى يمن بوزد، يعنى بادى که از س»باد َيَمن « و به سخن ديگر »وفا  ِن مَ روائح بقا از يَ «پيشينۀ موضوع ب) 
  »هر نفس با بوى رحمن مى وزد باد َيَمن  تا ابد معمور باد اين خانه کز خاک درش «

کنـار  ،"يمن= که در حال حاضر کشور جمهورى عربى يمن ناميده مى شود، کشور کوچکى است در جنوب غربى شـبه جزيـرۀ عربسـتان
از قـرن هفـتم پـيش از مـيالد يعنـى عهـد ملـوک سـبا معـروف و  ،شـهر صـنعا اسـت. ايـن سـر زمـين درياى احمر يا درياى سـرخ و پايتخـت آن

 ،عقيـق يمـن ،ت تـرين منطقـه در شـبه جزيـرۀ عربسـتان اسـت و در زمـان قـديممشهور گرديده است. يمن خوش آب و هوا ترين و پـر جمعيّـ
   المنجد) و(نقل از: فرهنگ فارسى معين ». ت مشهور خاص و عام بوده اس

  ى گفته است: يحکيم سنا
  »گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمنلعل      ها بايد که تا يک سنگ اصلى ز آفتاب          سال«

 آورده اند:  ، از بزرگان مشايخ صوفيّه از مردم خراسان در قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى،و نيز از قول شيخ ابوسعيد ابوالخير
  پيــش منــى چو بـى منى در يمنى گر  ــــــــو بـــــــا منـــــــى پيــش منــىگـــــــر در يــــــمنى چـ«

  »يا تو منى مـــــن بــــــــــــا تــــــو چنـــــــانـــــــــــم اى نــــــــــــگار يــــــــمنى               خود در غلطم که من توام
،  » روائح بقـا از يمـن وفـا«موضوع  اين جاطور عام گفته اند. در ه را يمن را شهر و ديار نيز ببه تشبيه و استعاره، ادبا و شع آن کهتوضيح 

تـا  ،اشاره به حديث پيامبر اکرم است در بارۀ  ُاَويس َقَرنى از اهـل يمـن. نوشـته انـد کـه اويـس قرنـى از پارسـايان تابعـان کـه بنـا بـر مشـهور«
به ديدار حضرت سيّد عالم چشم روشن نکرد و مراحل کمال را به عشق معنويّـت وى، زمان خالفت حضرت موالى متّقيان زنده بود، 

در مّکــه اطــالع يافــت بــى فاصــله و بــا  محّمــددر هــم ســپرد. خالصــۀ حکايــت ايــن اســت کــه وقتــى اويــس قرنــى از اعــالم نبــّوت حضــرت 
بود که پيامبر شادمانه رو به سوى يمـن مـى کـرد و  اخالص کامل ايمان آورد و پيام هاى وفادارى از يمن به سوى مکه مى فرستاد. چنين

، يعنـى: نســيم رحمــت از »ٕانـّـى َالِجـُد َنَفــَس الــرحمن ِمـن ِقَبــِل الــَيَمن « مـى فرمــود: مـن بــوى خــداى مهربـان را از جانــب يمــن مـى شــنوم، 
، يعنـى: بــوى خداونـد بخشــنده و مهربــان را از »َيَمنَة الــرحمِن ِمـن جاِنــِب الــٕانّـى اَشــم رأَِحــ« و بـه روايــت ديگــر:  –جانـب يمــن مـى يــابم 

  سوى يمن استشمام مى کنم. 
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اويس زندگانى حضرت رسول را ادراک نکرد و به درک صحبت آن حضرت موّفـق نگرديـد و بـر عمـربن خّطـاب وارد شـد و در جنـگ 
 -(کتــاب غزلهــاى حــافظ »   م.) کشــته شــد ٦٥٧هـــ. ق. ( ٣٧ِصــفِّين بــا حضــرت علــى بــود و بيشــتر بــر آننــد کــه وى در همــين واقعــه بســال 

  لغت نامۀ دهخدا) وروى جلد سوم تأليف دکتر حسينعلى ه
هــ . ق. در  ٣٧: جنـگ ِصـّفين  جنگـى بـود کـه ميـان علـى بـن ابـى طالـب و هـوا دارانـش و معاويـه و طرفـدارانش در سـال آن کهتوضيح  

بـراى  ،طـول انجاميـد. سـرانجامه و ده روز ب صد ت يکام، روى داد و مدّ ناحيۀ  صّفين در کرانۀ باخترى رودخانۀ  فرات بين عراق و ش
ميّت گذاشته شد و در نتيجه موضوع حکميّت به سود معاويه و زيـان علـى بـن ابـى طالـب منجـر گرديـد و علـى از کَ رفع اختالف بنا بر حَ 

 کَ ناگفته نماند که در اين حَ  زول و معاويه به خالفت منصوب شد.خالفت مع  ميّت، ا م علّى بن ابـى طالـب بـود و کَ شعرى، حَ بوموسى ا
  م معاويه.کَ عمروعاص حَ 

اويـس قرنـى يمنـى از «يـس َقَرنـى چنـين آورده اسـت: در بـارۀ ُاوَ  ،٧٤٧و  ٧٤٦جناب اشراق خاورى در کتاب محاضـرات جلـد دوم ص 
بـه مدينـه  ،رت دادنـد کـه اويـستابعين است و بـه شـرف لقـاى حضـرت رسـول مشـّرف نشـد ولکـن حضـرت رسـول بـه اصـحاب مکـّرر بشـا

اليهـا را محتـرم مـى دارد. و  خواهد آمد و شما او را مالقات خواهيد کرد. او مردى خـدا پرسـت اسـت و مـادرى دارد کـه بـى نهايـت مشـارٌ 
 هآن کـبـا  .مبتال بود، حضرت رسـول دعـا کردنـد و از آن مـرض شـفا يافـت يک نوع بيمارى پوستى)، -(پيسىصرَ چون اويس به مرض بَ 
بــاألخره در دوران خالفــت  عمــربن الخّطــاب، بــه مدينــه وارد شــد و اصــحاب را  ،طلعــت رســول اهلل فــائز نگرديــد ىدر يمــن بــود و بــه لقــا

کسانى هستند که به لقاى رسول اهلل نرسيدند ولکـن اصـحاب آن حضـرت را مالقـات  ،مالقات کرد و از تابعين محسوب گرديد. تابعين
حمن (الرحمــة)  ِمـن ِقَبـِل ٕانّـى َالِجـُد َنَفـَس الـر «ام اويس قرنى بسيار کوشيد. حضرت رسول اغلب مى فرمود: کردند. بارى، عمر در احتر

را مـى يافـت صـدقه مـى داد و  آن چـهو اين بيان مبارک اشاره به اويس قرنـى بـود. اويـس خيلـى عابـد بـود، بـه قليـل قـانع بـود و ». اليمن
  ».که از کوچه ها جمع مى کرد. اطفال او را ديوانه پنداشته و در کوچه اذيّتش مى کردند لباسش از قطعات کهنه و پاره بود 

  حضرت عبدالبهاء در لوح به اعزاز آقا حسين عّطار يزدى چنين مى فرمايد:  
لهــى، عطــر گــل و اى بنــدۀ درگــاه ا -ارض "يا"جنــاب آقــا حســين عّطــار عليــه بهــاء اهلل االبهــى مالحظــه نماينــد: هــواالبهى  -هــواالبهى  « 

ولکــن عطــر عرفــان شــرق و غــرب عــالم را ريــاض بهشــت بــرين  ،صــد قــدم راه را معّطــر نمايــد و مشــام معــدودى حاضــر را معنبــر ،بــوى ســنبل
ر ) را ملتّذ کند و ٕانّى اِجـُد َنَفـَس الـرحمِن ِمـن جانـِب الـَيَمن، فرمايـد. پـس تـو در فکـمشام رحمـًة للعالمين ( ،نمايد و بوى خوش رحمن

اين باش که اين نفحات حيات بخش را به مشام مشتاقان برسانى و اين نسائم روح پرور را به قلـوب افسـردگان مـرور دهـى و بـه فضـل و 
  عنايت جمال قدم چنان ناشر کلمة اهلل گردى که در عنوان مکتوب به تو مرقوم نمايم و در دفتر وجود ثبت گردد:

  )»(اسرار هردم صد هزار  نافۀ    کردى اى عّطار بر عالم نثار«     
  )»(والبهاء عليه و على کّل عّطاٍر نشر عطر الّرحمن. ع ع

  مولوى نيز در اين باره چنين مى گويد: 
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  »چون نيابد بوى باطل را ز من    آنــک يابد بــــــــــوى حق را از يـــــــــمــن«
  »چون نيابد از دهان ما بــخور    مصطفى چون برد بوى از راه دور«
  ) ١٦٣تا  ١٦١ (دفتر سوم مثنوى ـ ابيات:»   بوى نيک و بد بر آيد بـر سما    هم بيــابد ليــک پــوشــــــــــــانـد ز مـــــــــــــــــا«

  چنين مى سرايد: ،سنائى غزنوى هم
  »بوالوفاى ُکرد گردد يا شود ويس َقَرن قرن ها بايد که تا از پشت آدم نطفه اى«
  همان اويس قرنى يمنى است که شرح آن در پيش گذشت.» ويس قرن « ز در بيت باال مراد ا

جلـد اول در بيـان آنـک حـال خـود و مسـتى خـود پنهـان بايـد داشـت از  ،اّما در بارۀ بوالوفاى کرد يا سيّد ابوالوفاى ُکرد: موالنـا در مثنـوى
  جاهالن، چنين مى گويد:

  »نا عرابيًّا بخوانراز َاْصَبحْ       َسيْنا َلُکرديًّا بدانسّر َامْ «    
  در شرح اين بيت چنين آمده است:  ٩٩٠جلد اول ص  -تأليف: کريم زمانى  -در کتاب شرح جامع مثنوى معنوى 

راز اين مطلب را درک کن: شبانگاه کردى بيسـواد بـوديم، ولـى بامـدادان کـه بـر خاسـتيم  خـود را دانـاى بـه زبـان عـرب يـافتيم.  اشـاره «
ز ســيّد ابوالوفــا مــى داننــد. او ابتــدا کــردى بيســواد بــود و هــيچ ســابقۀ علمــى نداشــت، ولــى پــس از جذبــه اى ا آن رااســت بــه ســخنى کــه 

، يعنـى: »ُت ُکرديّـًا َو اصـَبْحُت  َعربيّـًا امَسـيْ « معنوى و شورى درونى، بـر خوانـدن و نوشـتن مسـلّط شـد. . . اّمـا اصـل سـخن او ايـن اسـت: 
ودم و بامـدادان ناگهـان بـر زبـان عربـى، چيـره گشـتم. ايـن سـخن بـه صـورت ضـرب المثـل در آمـده و شبانگاه کردى بى مايه و فاقد علم بـ

ايــن مثــل را در مــورد اصــحاب کشــف و شــهود بــه کــار بــرده انــد کــه دانــش و معرفــت خــود را از طريــق انقالبــى  ،عرفــا، از آن جملــه موالنــا
  » فظى.درونى و تحّولى روحى به دست مى آ ورند، نه از راه مجادالت ل

با آوردن ابياتى چند از قصيدۀ حکـيم سـنائى غزنـوى، عـارف و شـاعرنامدار قـرن ششـم هجـرى، در زمينـۀ پنـد و موعظـت، کـه دو  ،اينک
  بيت از آن در پيش نوشته آمد، مقال را به انجام مى رسانيم:

  »...مردان مکن) ندارى، جان چو نا٥رخ چو عيّاران(    ) ندارى، الف درويشى مــزن٤برگ بــــــى برگى(«
  »...درهم شکن هر چــــــــــــــه يــــــــــابى جز خدا آن بت بود    هر چه بــــــــــــينى جز هوا آن دين بود بر جان نشان«
  »ـــــمن يــــــا عقيق انـــــــدر يـــــــ )٦(لعل گردد در بــــــــدخــــــشان    سـالها بايـــــــــــد که تا يک سنگ اصلى ز آفتاب «
  ») گردد يا شهيــدى را کفــــــــــن٨را ُحلّـه( )٧(شاهـــــــــــدى    ماهها بايــد که تا يـک پنبه دانه زآب و خاک «
  )١٠»(ــن سَ گـــــــردد يـــــــــا ِحمارى را رَ ) ٩(زاهدى را خرقه    روزها بايد که تا يک مشت پشم از پشت ميش «
  »عاِلمـى گردد نکـــــــــو يا شاعــــــــــــرى شيريــــــــــن سخن    ــــد که تا يـک کودکى از روى طبععمرهـا بايــــــــــــــ «
  . . .»بـوالوفاى ُکرد گــــــــــــــــــردد يا شـــــــــــود ويــس قــرن     قـرنها بايــد کـــــــــــــــه تـــــــــا از پــــــــــــــــشت آدم نطفـــه اى «
  )١١»(يا رضـاى دوست بايـد يا هواى خـــــــــــــــــــويشتن     بــا دو قبله در ره تــوحيـــــــــــــد نـــــــــــــتوان رفت راست «



  

 ٣٣

  يادداشت هاى بخش نهم:
) َو ١٠٧ن، سـورۀ انبيـاء آيـۀ مـأخوذ از قـرآ بـراى جهانيـان و مـراد: پيـامبر اسـالم اسـت.و بخشـايش رحمت  ،يعنى :مينلعالَ لِ  ةً حمَ ) _ ر" :

 ما    يعنى، اى محّمد، ما ترا نفرستاده ايم مگر به خاطر رحمت و بخشايش براى جهانيان. –" مينلعالَ لِ  ةً حمَ رَ اّال  لناكَ رسَ ا
) ٤٤٥٦ بيت ،منطق الّطير ،ار نيشابورى) _ عّط. 
  يد رأفتى.ـ تأليف: دکتر وح٢٤٢ مآخذ اشعار در آثار بهائى ـ جلد چهارم ص _ )٣(
اسـباب  −زاد و توشـه و سـرمايه  =فقر و درويشى (بـرگ: کنايـه از، سـاز و نـوا و سـامان  −بى سر و سامانى  –_ بى برگى = بى نوايى  )٤(

  جامه و کسوت قلندران و درويشان). −و وسايل و آالت 
 −چـاالکى  −ى مـرد جـوان −دليـرى  :و عيّـارى −ان مّکـار −حيلـه بـازان  −تردسـتان ( چاالکان - مردان جوان –َعيّاران = دليران  _ )٥(

  )مّکارى −حيله بازى 
کــه معــادن لعــل در  صــل بــه ترکســتان شــرقىبدخشــان (بــدخش) = "واليتــى اســت در کشــور افغانســتان در قســمت شــرقى آن و متّ  _ )٦(

م شهرت بسيار داشته اسـت"(فرهنگ وب به اين ناحيه و از قديت مى شود. لعل بدخش يا بدخشان منسبه طور فراوان يافآن کوهستان 
  فارسى معين)

  مرد خوبروى. –معشوق  –_ شاهد = در اصطالح عرفا: محبوب  )٧(
  پوشاک. –لباس  -ردا  -ُحلّه = جامۀ نو  _ )٨(
  شده باشد.اى که از تکه هاى گوناگون دوخته جامه  –خرقه = جامه و جبّه درويشان  _ )٩(
  فسار.ا -طناب  -َرَسن = ريسمان  _ )١٠(
 شمسـى ص ١٣٦٢ سـال ،چـاپ سـوم -از انتشارات کتابخانـۀ سـنائى  -به اهتمام: مدّرس رضوى  -ديوان حکيم سنائى غزنوى _ )١١(

  .٤٨٩تا  ٤٨٤
  عالء الدين قدس جورابچى                                                                                                         

  ٢٠٠٨جون                                                                                                                         
  

  
  


