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 2بخش  – ایّام اقامت در ادرنه

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

بحث کّلی ایشان در بارۀ  طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی از

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، وقایع ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل را در تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند.ادرنه پی می

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

گیریم. در دو هفتۀ اخیر به عرض میودند امروز وقایع ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل را در ادرنه پیهمانطورکه فرم

رسید که رفتار حکیمانه و نجیبانه حضرت بهاءاهلل مردم ادرنه را بکلّی مجذوب و در ساحت مبارکشان خاضع 

ن حضرت بهاءاهلل که به ادرنه نمود. غالب اصحاب نیز به کسب و کار پرداختند. ولیکن یکی دو تن از همراها

تبعید شده بودند بر خالف اصول وفاء به مخالفت با آن حضرت قیام نمودند. از جمله میرزایحیی ازل برادر پدری 

گرفت بر اثر طلب بود و خیلی زود تحت تأثیر القائات نفوس مغرض قرار میحضرت بهاءاهلل که بسیار جاه

نی نام داشت به مخالفت شدید با حضرت بهاءاهلل پرداخت. هرچه آن های شخصی که سیّدمحّمد اصفهاوسوسه

حضرت او را نصیحت فرمودند و دیگران با وی مذاکره نمودند فایده نداشت. سرانجام برای قتل حضرت بهاءاهلل 

یم ها کشید. آن حضرت را مسموم نمود ولیکن چون ارادۀ الهی بر بقاء آن حضرت بود با آنکه حالشان وخنیز نقشه

بود و به هیچ وجه امید نجاتشان نبود شفاء یافتند. اّما آثار زهر تا پایان حیات در وجود مبارکشان مشهود بود. چون 

ازل از طریق مسموم نمودن به مقصود نرسید استاد محّمدعلی سلمانی اصفهانی را که سلمانی حضرت بهاءاهلل بود 

خسته را به قتل برساند. اّما استاد سلمانی که از عاشقان دلدر پنهان تشویق و تحریک نمود که حضرت بهاءاهلل 

حضرت بهاءاهلل بود آن حضرت و اصحاب را از جریان امر آگاه نمود این بود که راز توطئه ازل برای قتل حضرت 

 .بهاءاهلل از پرده بیرون افتاد و اصحاب آگاه شدند

رگ پدرشان از میرزا یحیی ازل نگاهداری و حمایت ها پس از محضرت بهاءاهلل جوهر عطوفت و رأفت که تا سال

فرمودند او را رسمًا دعوت به فرموده و حتّی وسائل تحصیل او را فراهم فرموده بودند و اینک نیز از وی حمایت می

پذیرش قلبی مقام مبارکشان فرمودند حتّی حاضر شدند که با وی در محل مخصوص مذاکره و رفع ُشبهاتش فرمایند 

ده داد که در آن مکان حاضر شود ولیکن در وعده حاضر نگشت و بعدًا بر مخالفت افزود و خویشتن را از و او وع

مواهب الهی محروم نمود. چون مخالفت ازل به اوج خود رسید و تنی چند از مغرضان نیز چون سیّدمحّمد 

مکّرر حضرت بهاءاهلل سودی نبخشید  اصفهانی به گرد او انجمن نمودند و به فساد و فتنه انگیزی پرداختند و نصایح



و دیگر راهی نبود، حضرت بهاءاهلل ارتباط خویش را با یحیی ازل و آن چند تن نفوس مغرض قطع فرمودند و بدین 

« فصل»ترتیب میان ایشان و یارانشان از ثابتان و هوا خواهان ازل که از ناقضان عهد و پیمان حضرت باب بودند 

اّما نصایح حضرت بهاءاهلل به ازل هر گز قطع نگردید. در کتاب اقدس که ده سال  واقع گشت.« جدایی»یعنی 

اند که از اعمال پس از این واقعه، نازل گردیده است به تفصیل به ازل خطابات فرموده و او را نصیحت فرموده

ها بعد از این جهان ناشایست خویش دست بردارد و به مظهر الهی مؤمن شود ولیکن هرگز ازل متنبّه نگشت تا سال

درگذشت. اّما دو تن از فرزندانش بعدها به محضر حضرت عبدالبهاء فرزند حضرت بهاءاهلل و مبیّن کلمات آن 

 .حضرت شتافتند و از پدر خویش تبّری نمودند

 در آن ایّام جماعاتی کثیر از بهائیان ایران برای زیارت حضرت بهاءاهلل راهی ادرنه گشته
ّ
راه دشوار و اند. البتّه طی

نمود. نفوسی از مردم ایران نیز که مصائب برای آنان بسیار بود ولیکن عشق عظیم یاران هر مشکلی را آسان می

حتّی به حضرت باب ایمان نداشتند با نام و آثار حضرت بهاءاهلل آشنا شدند و چنان شیفتۀ ظهور جدید گشتند که سر 

که  در میان بابیانی که به حضرت بهاءاهلل مؤمن شدند و نیز مردمی شناختند و راهی کوی محبوب شدند.از پا نمی

شدند. از شخص سلمانی گرفته تا از نقاط مختلف ایران راهی شهر ادرنه گردیدند از هر صنف و طبقه دیده می

بردار بودند. استاد خّطاط اعظم سلطانی تا فیلسوف بزرگ الهی همه و همه در محضر مبارکشان خاضع و بهره

محّمد علی سلمانی اصفهانی که نامش را بردیم اصاًل یک سلمانی دوره گرد نوجوانی بود که در اصفهان به 

حضرت باب مؤمن گشته بود. خودش گفته که حدود یازده سال داشته است که حضرت باب از شیراز وارد 

گیرد و وقتی گوشۀ کاغذ را میدارد که اند. سلمانی از بسیار کسان شنیده است که باب سرعت قلمی اصفهان شده

رسد هنوز اول آن خشک نشده است. چند سال بعد بابیان اصفهان نویسد زمانی که به آخر صفحه میبه تندی می

اند و او هنوز نوجوانی بیش نبوده اند با وی از امر جدید سخن گفتهکه یکی دو تن از آنان از دوستان نزدیک او بوده

بود ولیکن دلی داشت ت باب درآمده است. سلمانی سوادی نداشت، عامیاست که درجرگۀ عّشاق حضر

ماالمال از عشق به حّق و حقیقت. در بارگاه الهی عشق و صفاء و خلوص اول شرط قبول است. چه بسیار از 

نشگاه اند. بالل حبشی که به دااند ولیکن جاودانه گشتهاند و حرفی از علم نخواندهمؤمنان که در ظّل ادیان آمده

ترین شاگرد حضرت مسیح پیش از ایمان روزهای هفته را نرفته بود. پطرس ماهیگیر اعظم ِقّدیس نصاری، برجسته

 .نیز بخوبی بیاد نداشت

باری سلمانی جوهر خلوص، عشق، صفاء ، وفاء، فداء و فناء بود. در اصفهان در راه امر رحمن مصائب بسیار 

ن حاکم اصفهان بریدند. چند سال پس از شهادت حضرت باب یکی از اشعار تحّمل نمود حتّی گوش او را به فرما

معروف است و در بغداد نازل گردیده است بدست سلمانی افتاد شعر « ساقی از غیب بقاء»حضرت بهاءاهلل که به 

فائز گشت.  را برای او قرائت نمودند. واله و شیدا و شیفتۀ حضرت بهاءاهلل شد وراهی بغداد گردید و به اوج ایمان

مس وجودش با اکسیر عشق الهی َبَدل به زرناب گردید. سرانجام طبع شعر یافت و اشعار عاشقانۀ بسیار سرود. وی 



شست غزل جاودانۀ خویش را که موهای آن حضرت را می اند هنگامیسلمانی حضرت بهاءاهلل بود و گفته

 :بساخت

 به دو زلف یار دادم دل بیقرار خود را

 ه کردم همه روزگار خود راچه کنم سیا

سواد بهائی که در وصف حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء انشاد گشته است اشعار سلمانی شاعر به ظاهر بی

 شود: )شعر از سلمانی(ها سپرده میها سال است که به حافظهده

 بلبلی کو آشیان عمریست در گلزار دارد

 غرقه دردریای عشقش کی نظر دارد به ساحل

 سر بازارعشقش جان فروشان راست راهی بر

 هر که در راه تو پوید دست و دل از جان بشوید

 هر دلی حّب بهاء دارد ندارد حّب دنیا

 کی نظراز گل بپوشد کی خبر از خار دارد

 اوبه جان مشتاق موج است وز ساحل عاردارد

 خود پسند بی ادب کی ره در این بازار دارد

 تو کار داردجز رضای تو نپوید هرکه با 

 باز سلطان کی نظر بر الشۀ مردار دارد

گوید فورًا شعر چون سلمانی سواد نداشت حضرت بهاءاهلل به یکی از بهائیان فرموده بودند هرگاه سلمانی شعری می

ها پس از صعود او را یادداشت نماید. سلمانی تا پایان حیات حضرت بهاءاهلل در خدمت آن حضرت بود و سال

گذشت ایشان، نیز ساکن عّکا بود تا به امر حضرت عبدالبهاء راهی شهر عشق آباد گردید و در همانجا ایشان، در

میالدی در نود و سه سالگی مرغ روحش از عالم خاک به جهان پاک پرواز نمود.  1927بود که در حدود سال 

 .نوادگان اوامروز درنقاط مختلف جهان به خدمت قائمند

تۀ دورۀ قاجار که در ایّام ادرنه دل در گرو عشق امر حضرت بهاءاهلل نهادند توان از میرزا از میان هنرمندان برجس

یاد کرد. مشکین « میرعمادثانی»و « مشکین قلم»حسین اصفهانی، معروف در عالم بهائی و جهان خّط و هنر به 

اشت. داستان ورود مشکین قلم به ها سمت استادی مظفرالّدین میرزا ولیعهد را دقلم به دستور ناصرالّدین شاه سال

 .دربار شاه خود داستان جالبی است که متاّسفانه فرصت تعریف آن نیست

رادیو پیام دوست: اگر چه داستان ورود مشکین قلم به دربار ناصرالّدین شاه.ارتباط مستقیمی با تاریخ امر بهائی 

ک هنرمند بسیار ارزشمند ایرانی به دست شود که ما آگاهی بیشتر از زندگانی یندارد ولیک بیانش سبب می



 .خواستم خواهش کنم. در این ارتباط هم اشارۀ مختصری بفرمائیدآوریم. این است که می

کار بود. دکتر محّمد حسینی: چشم. مشکین قلم از همان ایّام جوانی خطاّطی برجسته و نّقاشی بلند پایه و ظریفه

ای همراه خدمتکارش قنبر برای رفع خستگی ساعتی در روی پلۀ مغازه یک روز که از اصفهان به طهران رفته بود

شد. مشکین قلم تصویر استراحت نمود. در همین هنگام صدراعظم ایران با نوکران و فّراشان خویش رد می

صدراعظم را با سرعتی محیّرالعقول کشید و چون چند لحظه بر روی پلۀ مغازه نشسته بود تصویر مذکور را به 

اند این تصویر را با نوک ناخن بر روی یک بشقاب گلی حّک کرده است. دار داد و رفت. برخی گفتههمغاز

درنگ بیرون پرید ولیکن هر چه جستجو نمود او را نهایت درشگفت شده بود بیدار که با دیدن تصویر بیمغازه

صدراعظم چون آن تصویر دید پرسید نیافت. چند لحظه بعد نزد صدراعظم شتافت و تصویر را به دو تقدیم نمود. 

دار داستان بگفت. صدراعظم دستور داد که به هر وسیلتی هست او را این کار عمل کدام هنرمند است. مغازه

دار ابتداء قنبر خدمتکار مشکین بیابند و نزدش بیاورند و سه روز مهلت داد. به شرحی که بسیار مفّصل است مغازه

و با التماس نامبرده را نزد صدراعظم برد. از آن روز به بعد مشکین قلم شناخته شده به قلم و سپس خود او را یافت 

های استادی او شاه حتّی دربار شاهی راه یافت، به شاه معّرفی گردید و به استادی ولیعهد برگزیده گشت. در سال

سرانجام پس از چند سال این  اجازه نداد که مشکین قلم به اصفهان رود و با بستگان خویش دیدار تازه نماید.

اجازه صادر گردید و مشکین قلم راهی اصفهان گشت. در آن جای بود که یکی از عاشقان حضرت بهاءاهلل، امر 

 .جدید را به وی ابالغ نمود

مشکین قلم که عالوه بر استادی در جهان هنر خصوصًا خطاّطی عارفی دانشمند و نکته سنج بود. بوی خوش عشق 

ها بۀ آیات الهی هوش از سرش ربود. عاشقانه از همان جای عازم دیار محبوب گشت. دشتها و بادیهمعنوی و جذ

 
ّ
پیمود و سرانجام در شهر ادرنه به محضر حضرت بهاءاهلل رسید و به اوج ایقان فائز گشت. شرح خدماتی که طی

 سالسال
ّ
ر شاه ایران در همۀ نقاط کشور شود. به دستوها کشید خود کتابی عظیم میها نمود، زحماتی که طی

برای یافتن او تالش شد و جائزه مقّرر گردید ولیکن هرگز از کوی دوست بر نگشت. آن چنان جذب محبوب گشت 

 .های تاریخ امر بهائی استکه از همۀ مقامات و شهرت و ثروت سرشار ظاهری گذشت وی از جاودانه

م ََ  در دیار خط شه صاحب َعَل

 ن قلمبندۀ باب بهاء مشکی

بود که به برخی از آنها اشاره مشکین قلم در بیان لطائف و ظرائف نیز استاد مسلّم بوده است. ای کاش فرصت می

شد که شنونده قهقهه زند. مشکین قلم عقیده داشت که زندگی روزانۀ گشت. حکایات و لطائف او موجب میمی

ترین مقام تۀ مردی است که همه چیز داشت، صاحب عالیما باید با خنده آغاز شود و با خنده پایان گیرد. این گف

بود، ثروت سرشار داشت، شهرت بسیار داشت ولیکن همه را به خاطر عشق به حق و حقیقت رها نمود و به کوی 



محبوب شتافت. لذا تحّمل زندان و تبعید و در بدری و گرسنگی نمود. روزان و شبان به کار کتابت آثار الهیه 

آورد و همواره موجب بهجت خاطر یاران و اصواًل مردمان بود. به احوال او لیکن خم به ابرو نمیاشتغال داشت و

 باز هم در آینده اشاره خواهیم کرد. سپاسگزارم. ش

 


