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 سیاه چال طهران و اظهار امر خفی

اهلل محّمدحسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

های آسمانی و تعالیم آئینهای گذشته در بارۀ تاریخ و دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، پی گفتارهای هفته

 گیرند.می وحدت اساس ادیان الهی است،شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی را پی

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، دکتر محّمد

علیه جان شاه ایران موجب صدور فرمان شاهی  هفتۀ پیش بدانجا رسیدیم که اقدام دو شخص نادان و غیر مسئول

ها حتّی آزردن و محزون نمودن مبنی بر تعقیب و آزار بابیان گردید و حضرت بهاءاهلل که به کلّی با این گونه خشونت

نفوس شدیدًا مخالفت داشتند گرفتار شدند و به زندان سیاه چال طهران اعزام گردیدند. همۀ قرائن و َامارات و 

مشورت با نفوس فهیم بوده است. زیرا سالح داد که عمل آن دو نادان سرخود و بیدالالت نشان می اوضاع و

برد. ولیکن در آن احیان دشمنان حضرت بهاءاهلل منتظر ای که بدان توّسل نموده بودند کاری از پیش نمیساچمه

گناه بودند و با اختیار عازم اردوی بیفرصت مناسبی بودند تا آن حضرت را معدوم نمایند. لذا با آنکه به کلّی 

شاهی شده بودند مّدتی مورد استنطاق قرار گرفتند و سرانجام زنجیر برگردن، پای برهنه، سر برهنه در آفتاب سوزان 

 .تابستان پیاده از نزدیک نیاوران به زندان سیاه چال طهران نزدیک سبزه میدان اعزام گردیدند

نهایت ب حّمام بزرگی بود که به زندان بدل گشته بود. تعّفن هوای آن تنّفس را بیسیاه چال طهران اصاًل َمنجال

نمود. نه پنجره و منفذی داشت جز در نمود. حشرات موذی در آن، خواب را بر زندانیان حرام میدشوار می

ه غالبشان از تابید. شاید گنجایش بیست تن نیز نداشت، ولیکن یکصد و پنجاه تن کورودی و نه نور در آن می

لولیدند، مردمی که غالبًا نه لباسی به تن داشتند و نه فراشی برایشان قاتالن، دزدان و راهزنان بودند در آن زندان می

مهیّا بود. حضرت بهاءاهلل پس از ورود به سیاه چال از داالنی ظلمانی و سپس چند پلّۀ سراشیب گذشتند و در میان 

 یافتند. بیان از وصف آن زندان تاریِک کثیف بد بوی عاجز است. چهار ماه در تاریکی و در بین آن جماعت مقرّ 

ای زیر گردن مبارکشان سیاه چال اسیر ُکند و زنجیر شدند. زنجیرهائی که تحّمل ِثقل آنها میّسر نبود و لذا دو شاخه

اه جماعاتی از بابیان دستگیر و نهادند که سرشان به زمین نخورد. در آن احیان در تمامی نقاط ایران به دستور شمی

اسیر زندان و زنجیر گردیدند و برخی از آنان در سیاه چال طهران با آن حضرت هم زنجیر و یا به تنهائی اسیر و در 

شدند به محضر حضرت زنجیر شدند. هر یک از بابیان محبوس در سیاه چال طهران که برای اعدام احضار می

شتافتند و هر نمودند و سپس به میدان جانفشانی میرا تنگ در آغوش گرفته وداع میشتافتند و ایشان بهاءاهلل می

رسید. در آن روزها که نوبت داستان جانفشانی آنان وسیلۀ فّراشان و مأموران زندان به َسمع حضرت بهاءاهلل می



العین نیز نیدند. قّرةترین اصحاب حضرت باب را به شهادت رسانمود گروهی از برجستهآتش خشم شاهی بیداد می

زمین در آن روزها به شهادت رسید. زنی که نّص حّق و تاریخ او را طاهرۀ جاودانه خوانده است. زنی که شاه ایران

آرزو داشت که وی از امر جدید تبّری کند و او را بانوی نخست حرم خویش نماید. زنی که در جمال و علم و کمال 

هر طهران هرگز چنین حوادث جانگدازی بیاد نداشت. صبر و استقامت و جانفشانی مثال بود. شُاعجوبه و آیتی بی

 .مؤمنین امر جدید در متون صدها کتاب و مقالت مربوطه آمده است. که فرصت تفصیل آن نیست

نگاران مختلفه دانید همانطور که فرمودید شرح آن در صدها کتاب آمده و وقایعرادیو پیام دوست: به طوری که می

 .شود به یک مورد اشاره بفرماییداند، اگر میغربی هم دربارۀ حوادث این دوران بسیار نوشته

دکتر محّمدحسینی: اجازه بفرمائید بنده اشاره کنم به دو تن، ارنست رنان فرانسوی و لئوتولستوی روسی، ارنست 

نویسد )مفاد آن است(: میدر این خصوص « حواریّون»رنان فیلسوف و نویسندۀ معروف فرانسوی دراثر خود 

پایان در سبیل حضرت باب به جانفشانی پرداختند. آن روز که کشتار عظیم بابیان هزارن نفس با شوق و شعف بی»

، آهنگ آن را در طهران تحّقق یافت روزی است که شاید چشم عالم شبیه و نظیر آن را ندیده و گوش جهان هم

 «نشنیده است

العین همانطور که عرض کردم مورد تجلیل درآن احیان خصوصًا طاهره قّرة جانفشانی اصحاب حضرت باب

 .لئوتولستوی فیلسوف و نویسندۀ معروف روسی نیز قرار گرفته است

ای سپردند تا معدوم نمایند. داستان شهادت آن مظلومان به در طهران هر یک از بابیان اسیر و زندانی را به طبقه

در این برنامه میّسر نیست. ارادۀ الهی ُچنان مقّدر فرموده بود که شخص حضرت  انگیز است که بیانشحّدی غم

گناهی و نهایت مظلومیّت حضرتشان و تالش روزان و شبان بستگانشان و برخی از مسؤوالن امور بهاءاهلل به علّت بی

ت خونبهای و تشکیل جلسات محاکمات و اثبات َبرائت ایشان و جانفشانی اصحاب حضرت باب که به حقیق

 .آزادی آن حضرت بود پس از چهار ماه تحّمل انواع بالیا از آن سیاه چال وحشتناک رهائی یابند

رود. زیرا در آن ایّام بود که ایّام سیاه چال در تاریخ امر بهائی و اصواًل در تاریخ روحانی عالم هرگز از یاد نمی

 پدید گشت. حضرت بهاءاهلل ضمن بیان مفّصلی در ُنخستین اهتزازات وحی الهی درقلب مطّهر حضرت بهاءاهلل

سال پیش نازل ۱۱۱فرمایند: )این عین بیان حضرت بهاءاهلل است که حدود یکی از الواح مهّمۀ حضرتشان می

 .شده است(

ر ایّام توّقف در سجن ارض طاء اگر چه نوم از زحمت سالسل و روائح ُمنِتِنه قلیل بود ولیکن بعضی از اوقات که د»

ریخت به مثابۀ رودخانۀ عظیمی که از قلّۀ شد از جهت َاعالی رأس چیزی بر صدر میداد احساس میست مید

نمود آنچه جبل باذخ رفیعی بر ارض بریزد و به آن جهت از جمیع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حین لسان قرائت می

 «را که بر اصغاء آن احدی قادر نه

ید در این بیان مبارک که حدود یکصد و یازده سال پیش نازل گردیده است به تشبیه به طوری که مالحظه می فرمائ



های مقّدس آسمانی دیگر اند. حتمًا به یاد داریم تشبیهاتی که در کتابنزول وحی الهی برقلب مقّدسشان پرداخته

ن به علّت سنگینی فرمایند که در آن احیادر خصوص نزول وحی آمده است. حضرت بهاءاهلل در این تشبیه می

خوابیدند و گاه که شدید زنجیرها و هوای بسیار آلوده و متعّفن سجن )یعنی زندان سیاه چال طهران( بسیار کم می

ریزد، مانند رودخانۀ عظیمی که از فرمودند که چیزی از باالی سرشان به قلبشان میرفتند احساس میبه خواب می

گردید و زبانشان قرائت د. بدان جهت از همۀ اعضاء هیکلشان آثار نار ظاهر میریزقلّۀ کوه بسیار بلندی برزمین می

 :فرمایندنمود آنچه را که احدی قادر به شنیدنش نبود. در همان لوح میمی

در شبی از شبها در عالم رؤیا از جمیع جهات این کلمۀ علیا َاصغاء شد ِانّا َننُضُرک بک و به قلمک الَتحَزن عّما »

 «کورد علی

ها در عالم رؤیا از جمیع جهات این کلمۀ علیا شنیده شد، فرمایند که در شبی از شبدر این بیان مبارک اشاره می

 .کنیم. از آنچه بر تو وارد شده است محزون مباشما ترا به واسطۀ خودت و به کمک قلم خودت نصرت می

بشان در سیاه چال بیانی می فرمایند که در خصوص ُنخستین روزهای نزول وحی بر قل« هیکل»در لوح مبارک 

ُمفادش ُچنین است: آن زمان که خود را در قطب بالء دیدم صدائی کاماًل بدیع از باالی سر شنیدم. چون بدان 

ای بسیار شاد که زیب و زیور آورد. حوریّهای را مشاهده نمودم که نام پروردگار مرا بر زبان میتوّجه نمودم حوریّه

فرمود که ندای آسمانیش عقول و مایش پدیدار بود و میان زمین و آسمان معلّق بود و آنچنان سخن میبهشتی از سی

نمود. آن حوریّۀ آسمانی با انگشت خویش به قلوب را منجذب و بشاراتش وجودم و وجود همگان را مسَتبشر می

 .یانسوی من اشارت نمود و به جهانیان فرمود به خدا سوگند که اوست محبوب عالم

این بیانات مبارکه همه حاوی تشبیهات زیبا و بدیع است وجوهرش این است که وحی الهی در سیاه چال طهران 

برقلب آن حضرت نازل گردیده است. آن ایّام که ُنخستین بار وحی الهی برقلب مبارک حضرت بهاءاهلل نازل 

الدی بود. در آن تاریخ دیانت جهانی می ۱۸۵۲هجری قمری برابر با اکتبر سال  ۱۲۶۹گشت آغاز محّرم سال 

بهائی در زندان سیاه چال طهران تولّد یافت. امواج بحر وحی الهی اوج گرفت. چیزی نگذشت که گوئی نداء 

الهی دیوار سیاه چال طهران را شکافت و انوار وحی الهی بر قلوب مردمان بتافت و آوازۀ ظهور حضرتشان به هر مرز 

العین طاهرۀ جاودانه فرموده بود تحّقق دوباره جوان و ذّرات وجود رقصان شد. آنچه قّرةو بوم شتافت. گوئی جهان 

 .یافت

 شمس ابهی جلوه گر گردید و جان عاشقان

 در هوای طلعتش چون ذّره رقصان آمده

 :حضرت باب خطاب به اصحاب در کتاب بیان عربی و در ارتباط با ظهور حضرت بهاءاهلل فرموده بودند

 «الّتسع کّل َخیٍر ُتدرکون فی سَنته»



 .شوندمراد از سنۀ تسع، سال نهم از ظهور مبارکشان بود که فرمودند، اصحاب حضرتشان به ادراک کّل خیر فائز می

اهلل )آن کس که خداوند او را ظاهر خواهد فرمود( در آن سال ظاهر گشت و بشارات کتب مقّدسۀ الهیّه من یظهره

 تحّقق یافت. سپاسگزارم ش


