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 2بخش  -کلمات مکنونه نازله در بغداد  - حضرت بهاءاهللآثار 

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

طهران و پژوهشگر بهائی، به معّرفی محتوای کتاب کلمات مکنونه که از قلم حضرت بهاءاهلل شارع پیشین دانشگاه 

دهند. این بحث بخشی از گفتار ایشان در باب تاریخ و تعالیم دیانت دیانت بهائی در بغداد نازل شده ادامه می

دت اساس ادیان الهی مطرح های آسمانی و وحگفتارهای گذشته در خصوص تاریخ آئینبهائی است که در پی

 گردیده است.

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، همانطور 

که هفتۀ پیش به عرض رسید کلمات مکنونه اثر قلم حضرت بهاءاهلل مجموعۀ گرانبهائی است که دستور عمل 

فرمایند که خدا محبّت است. آفرینش زادۀ ر این اثر مقّدس جاودانه به ما تعلیم میزندگی برای همگی است. د

فرمایند که عالمت عشق صبر عشق و محبّت است و جوهر انسانیت محبّت و عطوفت است. در کلمات مکنونه می

اند و به ردهاند خویشتن بدان عمل کبر بالیا و مصائب است. آنچه آن حضرت در این صحیفۀ رّبانیّه فرموده

اند. در پی بحث انصاف و عدالت که هفتۀ پیش مطرح گردید حّق حقیقت حضرتشان جوهر صبر و استقامت بوده

 :فرمایددر کلمات مکنونه می

 «...ام از ظلم احدی نگذرمای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده»

 :فرمایده همواره در گوش جان باشد جهان آسایش و امان یابد. میاگر ندای آسمانی حّق در کلمات مکنون

ای برادران با یکدیگر مدارا نمائید و از دنیا دل بردارید. به عّزت افتخار منمائید و از ذّلت ننگ مدارید. قسم به »

 «جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البتّه به خاک راجع فرمایم

 :فرمایدیدر جائی از کلمات مکنونه م

 «ای پسران آمال جامۀ غرور را از تن برآرید و ثوب تکبّر از بدن بیندازید»

 :فرمایدثوب تکبّر به معنای لباس تکبّر است. می

گویم غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفّوق جوید. ی پسر خاک به راستی میا«

 «ا بیارائید نه به اقوالبگو ای برادران به اعمال خود ر

 :فرمایدمی

 «ای پسران ارض به راستی بدانید قلبی که در آن شائبۀ حسد باقی باشد البتّه به جبروت باقی من در نیاید»

 :فرمایددر بخش عربی می



 «...ال تنسب الی نفٍس ماال تحبُّه لنفسک»

برای دیگری مپسند. اگر این بیان را تحت  پسندیفرماید آنچه را که برای خود نمیمفاد بیان این است که می

فرماید نسبت مده به احدی آنچه را که دوست نداری به تو نسبت دهند. در کلمات مکنونه اللفظ ترجمه نمائیم می

 :فرمایدمی

ای مهاجران لسان مخصوص ذکر من است به غیبت میاالئید و اگر نفس ناری غلبه نماید به ذکر عیوب خود »

 «ه به غیبت خلق منمشغول شوید ن

 :فرمایدو نیز در خصوص نهی از غیبت در بخش عربی خطاب به آدمی چنین می

 «کیف نسیت عیوب نفسک و اشتغلت بعیوب عبادی. من کان علی ذلک فعلیه لغتٌه منی»

لهی ای و به ذکر عیوب بندگان افرماید ای آدمی چگونه عیوب خویشتن را فراموش کردهمفاد بیان این است که می

فرمایند لعنت خداوند بر هر نفسی که چنین کند یعنی به ذکر عیوب بندگان الهی ای. سپس میمشغول گشته

 :فرمایندپردازد. پس از این بیان در بخش عربی مجّدد می

 «یا ابن االنسان التنّفس بخطاء احٍد مادمت خاطئًا»

 :فرماید. در یک جای از کلمات مکنونه میای پسر انسان تو که خود خطا کاری به خطای احدی دم بر میاور

 «...حرص را باید گذاشت و به قناعت قانع شد»

 :فرماینددر جای دیگر کتاب می

 «...نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند»

 :فرمایددر جای دیگری از آن کتاب می

امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام ای اغنیای ارض فقراء »

 «نپردازید

 :فرمایدو نیز در همان کتاب می

 «اغنیاء را از نالۀ سحرگاهی فقراء اخبار کنید»

 :فرماینددر جای دیگر کتاب در بخش عربی می

 «...التفتخر علی المسکین»

 :فرمایدبه نیازمند فخر مفروش. در جای دیگر آن کتاب در بخش عربی می فرمایدمفاد بیان این است که می

 «یا ابن االنسان التحرم وجه عبدی اذاسألک فی شیئی اّلن وجهه وجهی فاخجل مَنی»

ای از بندگان الهی از تو چیزی خواست او را محروم منما فرماید ای پسر انسان هرگاه بندهمفاد بیان این است که می

ۀ او چهرۀ من است. از من خجالت بکش. حضرت بهاءاهلل در آثار متعّددۀ حضرتشان به بهائیان امر زیرا چهر

 :فرماینداند که جوهر کرم و سخاوت باشند. در لوحی میفرموده



اند باید در مواقع بخشش و عطاء ابر بارنده باشند و در اخذ نفس اّماَره شعلۀ نفوسی که به این مظلوم منسوب»

 «فروزنده

فرمایند که بهائیان در بخشش ابر بارنده باشند ولیکن اند و میبا آنکه فقراء را امانت الهی در میان اغنیاء دانسته

اند و هم کمک به گدا را جائز اند. به عبارت دیگر هم گدائی را حرام فرمودهتکّدی یعنی گدائی را حرام فرموده

ه همگان این فرصت داده شود که به کار مشغول گردند و کار را نفس فرمایند که در جامعه باند. توصیه میندانسته

فرمایند که مفادش این اند. اشتغال به کار در امر بهائی واجب است. در کلمات مکنونه بیاناتی میعبادت شمرده

رین نفوس ترین مردمان نفوسی هستند که در زندگی بی ثمرند. البتّه مردگان از آن نفوس برترند، و بهتاست: پست

نمایند. هنگام گفتگو از تعالیم اجتماعی دیانت آنانند که به کار اشتغال دارند و خود و منسوبان خویش را اداره می

گیرد به وجوب بهائی و از جمله در مبحث تعدیل معیشت که اصول کلی اقتصادی بهائی مورد بررسی قرار می

 .آن به استناد آثار بهائی اشاره خواهیم نمود اشتغال به کار و نتائج روانی، اجتماعی و اقتصادی

 :فرمایدحّق در کلمات مکنونه خطاب به آدمی می

شمع دلت بر افروختۀ دست قدرت من است آنرا به بادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبیب جمیع »

 «ش دارهای تو ذکر من است فراموشش منما. حّب مرا سرمایۀ خود کن و چون بصر و جان عزیزعلّت

 :فرمایدحّق در این صحیفۀ آسمانی خطاب به برادران طریق می

 «ایداید و از قرب حضرت یار دور ماندهچرا از ذکر نگار غافل گشته»

 :فرمایدمی به آدمی خطاب نموده

ماید بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مکن.... بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ نن»

و ذلّت نفسی مپسند تا ذلّت تو چهره نگشاید. پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر مقّدس و خاطر منّزه در ایّام عمر 

خود که اقّل از آنی محسوب است فارغ باش تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در 

 «ملکوت باقی مقّر یابی

اند که چگونه باشد تا از این دگی آدمی، به اختصار آمده است. بدو فرمودهدر این بیان مبارک دستور عمل زن

خاکدان فانی به فردوس معانی راجع شود. در اندیشۀ فلسفی بهائی مرگ پایان زندگی نیست. مرگ برای نفوس 

نیکو  تر و زیباترست. این است که در کلمات مکنونۀ عربی خطاب به انساننیکوکردار ورود به جهانی بس وسیع

 :فرمایدکردار می

 «جعلت لک الموت بشارة ً کیف تحزن منه»

شوی. به هنگام بررسی ام چگونه است که از شنیدن نام آن محزون میای قرار دادهای آدمی مرگ را برای تو مژده

و تفصیلی تعالیم دیانت بهائی و از جمله جاودانگی حیات آدمی و بقاء روح انسانی در این باب بیشتر گفتگ

 :فرمایندخواهیم داشت. به هر حال حضرت بهاءاهلل در کلمات مکنونه عربی خطاب به هر یک از ما می



 «الحساب فی نفسکالموت یأتیک بغتًة و تقوم علیحاسب نفسک فی کّل یوٍم من قبل ان تحاسب النّ »

نکه در برابر میزان حساب مفاد بیان این است که ای آدمی حساب نفس خویش را در هر روز داشته باش پیش از آ

 .رسدالهی حاضر شوی و به حساب نفس تو رسیدگی شود زیرا مرگ ناگهان از راه می

ای از این صحیفۀ ربّانیّه بود. دقائق و حقائقی های کوتاه و سادهایم بخشآنچه تا کنون از کلمات مکنونه نقل کرده

در این مجموعۀ مقّدس گرانبهای بیانات حضرت بهاءاهلل درج گشته است که برای درک آنها باید تفّکر و تعّمق 

و حقائق مکنونه در این صحیفۀ ربّانیّه بسیار است. این  بسیار نمود. عنوان کلمات مکنونه بی جهت نیست. دقائق

ای از آن دقائق و حقائق دست یافت. البتّه در آثار حضرت عبدالبهاء مبیّن کتاب باید بارها زیارت شود تا به شّمه

کلمات حضرت بهاءاهلل برخی از این نکات مکنونه توضیح گشته است ولیکن متأّسفانه فرصت ما محدود است و 

 مَ 
ّ
جال نقل و بررسی آن نکات و تبیینات حضرت عبدالبهاء نیست. کلمات مکنونه وسیلۀ حضرت شوقی ربّانی ولی

ها زبان دیگر نیز امر بهائی و نوۀ دختری حضرت عبدالبهاء به انگلیسی ترجمه شده است. این اثر همچنین به ده

میالدی  1۸۵۸ی پس از زمان نزول در سال ترجمه گردیده است. همانگونه که قباًل گفتیم کلمات مکنونه اندک

ها تن از اندیشمندان بزرگ جهان از محتوای آن تجلیل ها سپرده شد. دهمورد توّجه بسیار قرار گرفت و به حافظه

هیچ یک از ادیان موجود جهان اعتقاد نداشت و چند شناس شهیر و فقید روس که بهاند. پروفسور برتل ایرانکرده

است. به است که کلمات مکنونۀ حضرت بهاءاهلل همیشه در روی میز تحریر دفتر کار او بودهمود نوشتهسفر به ایران ن

 .استعقیدۀ او جوهر انسانیّت در این رساله توضیح گشته

 :جوهر تمامت این کتاب مقّدس در بیان معروف دوست حقیقی، حضرت بهاءاهلل ، مندرج است

 «ارای دوست در روضۀ قلب جز گل عشق مک»

 :شنوندگان عزیز پیام دوست، در کالم مقّدس اوست در کلمات مبارکۀ مکنونه

بشنوید بیان دوست را و به رضوانش اقبال نمائید. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و »

التحصی دارند ولکن دوست معنوی شما را الجل شما دوست داشته و دارد. بلکه مخصوص هدایت شما بالیای 

 «چنین دوست جفاء مکنید و به کویش بشتابیدقبول فرموده. به

 سپاسگزارم ش


