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 2بخش  –ایّام اقامت در بغداد  - حضرت بهاءاهلل

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

مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی از بحث کلّی پیشین دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در 

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، بیان حوادث ایّام اقامت ایشان در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند.حضرت بهاءاهلل در بغداد را پی می

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

ترین علماء، بزرگان هفتۀ گذشته به برخی از حوادث ایّام بغداد اشاره نمودیم و به عرض رسید که گروهی از برجسته

به محضر حضرت بهاءاهلل  و شاهزاد گان ایرانی و جماعتی از اصحاب حضرت باب از ایران راهی بغداد شده و

 تنی چند به اوج ایمان فائزگردیدند و ما معدودی از آنها را نام بردیم، عالوه بر نفوس یاد شده از تند وشرفیاب گش

به حضور حضرت بهاءاهلل رسیدند و برخی مؤمن شدند ازمیان بانوانی که دربغداد به  مردان جماعتی از بانوان نیز

شمس جهان نوه فتحعلی شاه یاد نمود که  اجارشاهزاده خانم ق توان ازحضرت بهاءاهلل شرفیاب شدند می حضور

العین به حضرت باب مؤمن کرد وی بانوئی فاضله و شاعره بود که در تهران وسیلۀ حضرت طاهره قّرةفتنه تخلّص می

گشته بود. در مثنوی مفّصل خود داستان مالقات خویش را با طاهره در خانۀ محمود خان کالنتر )محل حبس 

 :استطاهره( بیان کرده 

 پا به ره بنهاده بگذشتم زجان

 گفتم ای خاتون عالم کیستی

 این چه غوغائی است درملک جهان

 آنچه کردم عرض، فرمودی جواب

 بعد فرمودی برو زینجا بدر

 نزد ما اجر عظیمی از تو هست

 پای او بوسیدم و بیرون شدم

 پای صدقم را خدا محکم نمود

 تا رسیدم خانۀ محمود خان

 نمودی چیستی کاین چنین جذبم

 این چه محشر بود در مازندران



 تا بمن بنمود، این را ه صواب

 گر بمانی هست بهر تو خطر

 عنقریب آن اجر میآری بدست

 بهر آن لیالی خود مجنون شدم

 بود و نبودتا گذشتم ز آنچه می

و تنویر افکار تنی چند شاهزاده فتنه شش ماه در بغداد بود و از محضر حضرت بهاءاهلل استفاضه نمود و به هدایت 

 .از بانوان دربار ناصرالّدین شاه توفیق یافت

لوح معروف فتنه صادر از قلم حضرت بهاءاهلل خطاب بدوست. در آن اوقات سفر به عراق برای بانوان بسیار دشوار 

ادت خویش را بود و گروهی از بانوان که آرزوی دیدار حضرت بهاءاهلل و استفاضه از محضر مبارک داشتند تنها، ار

بخشیدند. از میان آنان مریم دخترعّمۀ حضرت بهاءاهلل را توان نام برد در عرا ئض کتبی و گاه انشاد اشعار تّجلی می

های تاریخ بهائی گشته است. مریم بانوئی ادیب و شاعر و دانشمند بود. همسر او حاج میرزا رضاقلی که از جاودانه

اش میرزا پدری حضرت بهاءاهلل بود که برخی از آثار او وسیلۀ خواهرزاده حکیم، فیلسوف، طبیب و شاعر، برادر

 .ابراهیم خان سرتیپ به چاپ رسیده است

میرزا رضا قلی حکیم برادر حضرت بهاءاهلل از ترس جان و ستم شدید مردم زمان با برادر بزرگوارش همیاری و 

ا نیز از هواخواهی حضرت بهاءاهلل منصرف نماید. نمود که همسر خویش مریم رهمراهی ننمود و همواره تالش می

شناخت پس از ولیکن مریم آن چنان شیفتۀ کماالت و جذبات حضرت بهاءاهلل بود که در خدمتشان سر از پای نمی

رهائی حضرت بهاءاهلل از سیاه چال طهران چون اموال آن حضرت مصادره شده بود و خانه و کاشانۀ مرتّبی برای 

نبود و همسرشان آسیه خانم نیز چون خود ایشان بر اثر شدائد و بالیا سخت بیمار شده بود مریم حضرتشان فراهم 

یک ماه در خانۀ خویش از حضرت بهاءاهلل پذیرائی نمود. یکی دو سال بعد که آثار حضرت بهاءاهلل از بغداد به 

رسید و بدو حضرت بهاءاهلل میدستش رسید به اوج ایمان فائز گشت. عرائض متعّددۀ مریم در بغداد به محضر 

فرمودند. مریم اشعار زیبائی انشاد نموده و در توصیف ایمان و عشق آسمانی خویش به حضرت اظهار مرحمت می

 .بهاءاهلل داد سخن داده است. چه خوش سروده است

 نوای عاشقان خوش با اثر بود

 نداند حال عاشق غیر عاشق

 عجب بزمی، که شاهان زمانه

 سراید نائی عشقچه نیکو می

 الهی آتش سوزندۀ عشق



 ز نار عشق عالم پر شرر بود

 که حال عاشقان نوع دگر بود

 گدایان درش بی پا و سر بود

 که جانم از دو عالم بی خبر بود

 به جان ما دمادم بیشتر بود

ه است. اگر ممکن رادیو پیام دوست: از مریم اشعاری موجود است که نام حضرت بهاءاهلل را در آنها به تصریح برد

 .است لطفًا یکی از آن اشعار را برای شنوندگان عزیز بخوانید

 :گویددکتر محّمدحسینی: البتّه، برای مثال در یکی از اشعار خویش می

 اگر زُخّم بهاء یک دو جام باده بنوشم

 بود به طائر قلبم هزار گونه تغنّی

 پس از فسردن ومردن بجوشم وبخروشم

 طقان دهر خموشـــــــماگر چه در مالء نا

هجری قمری  ۱2۸۵مریم در هدایت و تنویر افکار بانوان نقش عظیمی داشت، وی در چهل و دو سالگی و به سال 

میالدی( به ملکوت الهی شتافت. گویند در اواخر حیات در چند رؤیای حزن انگیز مشاهده نمود  ۱۸۶۸)برابر با 

که محبوب عزیز در بند ظالمان گرفتار است و از قضا در همان روزها بود که حضرت بهاءاهلل در سربازخانۀ عّکا 

و اصحاب بزرگوارشان رفتار  زندانی شدند و سربازان عثمانی در نهایت خشونت با آن حضرت و خانوادۀ مبارک

نمودند. برخی از الواح نازله از قلم حضرت بهاءاهلل به افتخار مریم امروزه در دست است. لوح غیر انسانی می

شود از آن جمله است. لوح معروف دیگر آغاز می« مریما عیسی جان به المکان عروج نمود» معروف که با عبارات 

 با عبارات

 «مظلومیّت اسم اّولم را از لوح امکا ن محو نمودای مریم مظلومیّتم »

 .به شرحی که مفّصل است شخص مبارک حضرت باب است« اسم اّول»گردد که مراد از آغاز می

زمین غرق اوهام و نام این عاشقان جاودان بر جبین زمان نقش بسته است. در ایّامی که زنان جهان به ویژه در مشرق

های زمانه که از تعالیم زنجیر قهر مرد ساالری، مریم و دیگر بانوان جاودانه و نادرهخرافات خویش بودند و اسیر 

ظهور جدید تأثّر یافته بودند بندهای اوهام و اسارت را گسستند و به بیان حقائق روحانی پرداختند. آثار حضرت 

هلل در بیان تساوی حقوق زنان و باب در تجلیل از مقام بانوان و لزوم محبّت بدانان و سپس آثار کثیر حضرت بهاءا

مردان آن چنان در بنیان وجود این زنان تأثیر نمود که جهانی دیگر پدید گشت و آثار طلوع این شمس حقیقت 

بخشد که درشأن او است. این آئین سرانجام عالم انسانی را روشن نمود. آئین مقّدس بهائی به زن هویّتی می



دی شکوفا و بارور شود و نقش اصلی خویش را که تربیت بشریّت و اتّصال و نماید تا زن موجوآسمانی تالش می

کند اتّحاد کانون خانواده است باز یابد. اصل تساوی حقوق زنان و مردان که آئین بهائی به جهانیان عرضه می

ریع و تعلیم عظیمی است که بر تعلیم اساسی وحدت عالم انسانی استوار است. تعلیمی که در آثار بهائی تش

 
ّ
توضیح شده و تحّقق آن شرط اصلی استقرار صلح اعظم در جامعۀ بنی آدم تلّقی گشته است. چند ماه دیگر طی

توضیح تعلیم جاودانۀ حضرت بهاءاهلل، تساوی حقوق زنان و مردان از زنانی یاد خواهیم کرد که در تاریخ روحانی 

معروف سخن خواهیم گفت. زنی که در جمال و کمال آیتی  العیناند. از طاهرۀ جاودانه، قّرةنظیر بودهعالم بی

ای چون طاهره پرورده است از زنان عامی عادی نیز عاشقان و قهرمانان جاودانه مثال بود. امر بهائی نه تنها نادرهبی

ها سال هنوز آوای شیرین رحمانی فاطمه خانم منزوی کاشانی شاعرۀ به ظاهر عامی پدید کرده است. پس از ده

 :نمود در گوش جان استبهائی که در احمدآباد جوشقان کاشان شعر خویش را برایمان زمزمه می

 من از عشق بهاء مستم

 به یمن عشق تا هستم

 ز مهرش شد دل از دستم

 کمر در خدمتش بستم

 عجب شور و شری دارم

 :نمایدو پایان خوش آن شعر هنوز کام جان را شیرین می

 ُبکن ای فاطمه شادی

 شعر بنهادیبنای 

 که از طبع خدا دادی

 نبودت گر چه استادی

 عجب شعر تری دارم

های قاجار در ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل در رادیو پیام دوست: شما قباًل اشاره کردید که برخی از شاهزاده خانم

به یکی دو  بغداد به دیانت جدید مؤمن شدند ولی تنها به شاهزاده خانم شمس جهان اشاره کردید. ممکن است

 .تن دیگر هم اشاره بفرمائید و اصواًل بفرمائید چه شد که آنان مؤمن شدند

دکتر محمد حسینی: بنده مرادم این نبود که همۀ آنان در بغداد مشّرف شدند و مؤمن گشتند. برخی در ایران با 

عراق انتشار یافته بود آتش به زیارت آثار حضرت بهاءاهلل مؤمن شدند. آثار عرفانی حضرت بهاءاهلل که در ایران و 



جان جماعات کثیری زد که از جملۀ آنان چند تن از بانوان از شاهزادگان قاجار بودند. چون فرصت کافی موجود 

الّرئیس معروف کنیم. این بانو مادر شاهزاده ابوالحسن میرزا شیخنیست تنها به یکی دیگر از آن بانوان اشاره می

ولیکن در بند قهر مردساالری اسیر، وی که اشتیاق به فضای آزاد روحانی داشت پس از  است که بانوئی فاضله بود

الّرئیس را فراهم نمود. زیارت آثار حضرت بهاءاهلل به اوج ایمان رسید و بعدها مقّدمات ایمان فرزند خویش شیخ

در خراسان با تمامی قلب به الّرئیس حدود ده سال داشت که وسیلۀ مادرش از آئین جدید آگاه شد ولی بعدها شیخ

ترین فاضالن، ادیبان، شاعران و ناطقان زمان خویش بود. فرصت شیرازی الّرئیس از برجستهایمان فائز گشت. شیخ

 :گویدمی

 الّرئیس در َزَمن استبلند نام دو شیخ

 یکی ابوعلی و دیگری ابوالحسن است

 .ن استزمیکه مراد از ابوعلی، ابن سینا نابغۀ برجستۀ ایران

مقصود این است که وجود حضرت بهاءاهلل و انتشار آثار مبارکشان به ویژه در سطوح مختلف جامعۀ ایرانی در آن 

انگیز داشت و سبب تنویر افکار ایرانیان گشت. اگر چه در آن احیان هنوز به تصریح اظهار امر زمان تأثیر شگفت

 .بردندحضرت به مقام عظیم حضرتشان پی می نفرموده بودند و نفوس از بروزات و ظهورات وجود آن

 گیریم . سپاسگزارم. شمی هفتۀ آینده وقایع ایّام بغداد را پی


