
 ادرنهایّام مؤمنین در  – 48قسمت : پیک یزدان

 ادرنهایّام مؤمنین در 

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

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

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

 گیرند.میاهلل را در ادرنه پیبهاء

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

زمین به آن حضرت مؤمن ره گشت که در ایّام توقف حضرت بهاءاهلل در ادرنه جماعاتی از مردم ایرانپیش اشا

شدند. بیان گردید که در میان خیل عاشقان حضرت بهاءاهلل چه در ایران و چه در خارج آن از هر صنف و طبقه 

گ الهی. اشارتی به حیات استاد شدند، از شخص سلمانی گرفته تا خّطاط اعظم سلطانی تا فیلسوف بزردیده می

محّمدعلی سلمانی اصفهانی نمودیم و از خّطاط برجسته وهنرمند بلند پایه میرزاحسین ُمشکین قلم معروف به 

اند، صدها تن از مشکین قلم اصفهانی یاد نمودیم. این دو تن تنها دو نمونه از مردان جاودانۀ تاریخ بهائی

ها طبیب برجسته، تنی چند از شاهزادگان ها تن از فقهاء بزرگ، دهن فرزانه، دههنرمندان، اندیشمندان و دانشمندا

قاجار و وزیران و مأموران دولت ناصرالّدین شاهی در آن ایّام به جرگۀ عاشقان حضرت بهاءاهلل پیوستند. فیلسوف 

د که پس از ایمان با همۀ قوی انها بودهالهی میرزاعبدالوّهاب قوچانی و عاّلمه میرزا احمد ازغندی از آن جاودانه

 .انددر ساحت امر حضرت بهاءاهلل خدمتگزار گشته

رادیو پیام دوست: شما در گفتارهای گذشتۀ خود که ذکری از مؤمنین به حضرت بهاءاهلل در ایّام بغداد فرمودید از 

دید. که البتّه هر یک به جای میان آنان به علماء دین و شاهزادگان قاجار و برخی از مردم عامی آن روزگار اشاره کر

خود آموزنده بود. هفتۀ پیش به احوال یکی از درباریان یعنی مشکین قلم اشاره نمودید که در ایّام اقامت حضرت 

خواستم بهاءاهلل در ادرنه در بساط ناصرالّدین شاه صاحب مقام بود که آن هم به نوبۀ خود آموزنده بود. می

کردند و در از افرادی که در دربار و یا هیئت دولت ناصرالّدین شاه خدمت می خواهش کنم به چند نمونۀ دیگر

اند و تحت تأثیر آئین حضرت بهاءاهلل قرار زیستند وبه قول شما از مظاهر فریبای جهان خاک گسستهکمال رفاه می

 .اند اشاره بفرمائیدگرفته

آبادی کنم که به علّت گرم نمودن بزم شاه عنایت علی ای به میرزادکتر محّمد حسینی: چشم. اجازه بفرمائید اشاره

نمود که روزی به جهان و همگنانش درمیان اعیان وبزرگان درباری ثروت سرشاری اندوخته بود و هرگز گمان نمی

عشق و ایمان و رحمانیّت الهی گام گذارد. میرزا عنایت در بحبوحۀ شهرت و ثروت بر اثر زیارت آثار حضرت 



نفس گرم بشیرالهی خادم امر بهائی از همۀ بندهای نازیبای زندگی گذشته گسست و به جمع عاشقان بهاءاهلل و 

جاودانه پیوست. پس از پذیرش امر بهائی همه چیز را رها نمود و به کوی محبوب شتافت و همواره در انتشار امر 

های شیرین شتافت. لطائف و مزاحبدیع حضرت بهاءاهلل کوشا بود تا روی از جهان خاک بتافت و به جهان الهی 

« حضرت بهاءاهلل»بسیار از او روایت شده است که برخی از آنها را در جلد دّوم تاریخ امر بهائی تحت عنوان 

 .امآورده

از میان بزرگان و وزیران دولت ناصرالّدین شاهی که با تمامی دل در آن ایّام به آئین بدیع حضرت بهاءاهلل مؤمن 

میرزا محّمدرضا مؤتمن الّسلطنۀ سبزواری وزیر خراسان یاد کرد. میرزا علیرضا مستوفی خراسان برادر شدند توان از 

بزرگ مؤتمن الّسلطنه چندی پس از ظهور حضرت باب به آن حضرت مؤمن شد و برادر خویش را نیز به کمک 

در ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل عالّمه مال محّمد صادق مقدس خراسانی به آئین جدید هدایت نمود. این دو برادر 

در ادرنه به مقام عظیم حضرتشان )یعنی حضرت بهاءاهلل( پی بردند و از آن زمان تا پایان حیات در اوج ایمان و 

الّسلطنه وزیر خراسان که در اواخر حیات به اصرار و اجبار ایقان به آن حضرت زیستند. میرزا محّمدرضا مؤتمن

او ازدواج نمود از مردان بسیار شجاع، امین، خدمتگزار مردم و اهل علم و هنر بود. با ناصرالّدین شاه با خواهر 

زد. زمانی شاه به خراسان نمود ولیکن به وی طعنه بسیار میدانست که بهائی است با او مدارا میآنکه شاه می

ضورشاه بود. شاه چند بار با او مزاح رفته بود و بزرگان قوم به استقبال او آمده بودند. از جمله میرزا محّمدرضا در ح

نمود و در خصوص ایمانش به حضرت بهاءاهلل طعنه زد. میرزا محّمد رضا نیز یکی دو بار با شجاعت پاسخ دندان 

شکن داد. سرانجام برای آنکه مسیر سخن را عوض کند به معّرفی اطرافیان خویش پرداخت و ابتداء میرزا سلیمان 

معّرفی نمود. میرزا سلیمان صاحب سیرتی زیبا و نزد همگان محبوب بود و به آئین بهائی یکی از رجال خراسان را 

نیز ایمان و ایقان داشت و در شجاعت معروف ولیکن صورتش نا زیبا بود، پس از ادای احترام به شاه، شاه به او 

های شاه به مؤتمن ه از طعنهکردند کجا بودی؟ میرزاسلیمان کگفت که: میرزا سلیمان آن زمان که جمال تقسیم می

گشتم. شاه اگر چه از این پاسخ خوشش الّسلطنه قباًل به ستوه آمده بود با شجاعت گفت قربان بدنبال کمال می

نیامد ولیکن آنقدر زیبا و ماهرانه اداء شده بود که او را ساکت کرد. ناصرالّدین شاه بعدها میرزا محّمد رضا 

ها حکومت کاشان داشت و مناصب دیگر نیز یافت به دیار دیگر فرستاد. وی سال الّسلطنه را از خراسانمؤتمن

الّسلطنه ولیکن سرانجام چون از ایمان خویش برنگشت به دستور ناصرالّدین شاه مسموم گشت. درگذشت مؤتمن

اعات میالدی( واقع گشت. محّمد حسن خان اعتمادالّسلطنه وزیر انطب 1891هجری قمری ) 1308در حدود سال 

 .داندهجری قمری می 1308عصر قاجار در خاطرات خود فوت او را از اهّم وقایع سال 

ها در فرصت اندک ما میّسر نیست. این است که تنها به ذکر چند نمونه از باری بیان احوال صدیک این جاودانه

ه بانوان بهائی نیز از ایّام اقامت شویم کگروه کثیر عاشقان حضرت بهاءاهلل در آن روزها اکتفاء نمودیم و متذّکر می

اند. اند و برخی نیز از جان شیرین گذشتهاند و خدمات جاودانه نمودهحضرت بهاءاهلل در ادرنه جلوۀ دیگر کرده



باشند که در آغاز ورود به ادرنه سرآمد این بانوان دختر بلند اختر حضرت بهاءاهلل، بهائیّه خانم ملّقب به ورقۀ علیا می

نمودند. به احوال ایشان در آینده به تفصیل اشاره جده سال داشتند و در خدمت پدر بزرگوار جانفشانی میحدود ه

خواهیم کرد. همچنین حرم حضرت بهاءاهلل یعنی همسر ایشان آسیه خانم که در ادرنه نیز روزان و شبان به خدمت 

خدیجه خانم همسر حضرت باب که مقیم شیراز  همسر عالی مقام و ابراز عطوفت به یاران راستان اشتغال داشتند و

جان فرهادی قزوینی، معصومه بودند و نیز از میان بانوان جاودانۀ بهائی آن روزگار ُهدُهد ) یعنی اّم عّطار( خاتون

خانم سمندر قزوینی، عنبر خانم زنجانی معروف به اّم اشرف، زینب بیگم اردستانی )خواهر میرزا محّمد سعید 

العین فداء، فیلسوف و شاعر معروف( خورشید بیگم اصفهانی ملّقب به شمس الّضحی شاگرد طاهره قّرةمتخلّص به 

در کربال و دخترعموی سیّد محّمدباقر شفتی مجتهد اعظم شیعی عصر خویش را توان نام برد. این جاودانگان هر 

اند. شیرین نیز فدای امرالهی کرده اند و برخی جانای در کمال و خدمت و شجاعت نمونۀ حسنه بودهیک به گونه

کنیم. زینب چون فرصت کافی نیست تنها به احوال یکی از این بانوان جاودانی، زینب بیگم اردستانی اشاره می

بیگم نوادۀ سیّدمحّمد مهدی حکیم الملک معروف بود. حکیم الملک بنیانگذار مدرسۀ نیم آورد اصفهان بود که 

رفت. زینب بیگم بانوئی عالم وحکیم بود عظیم مرکز کسب معارف زمان به شمارمی روزگارها به عنوان دانشگاه

ترین فیلسوفان وشاعران زمان سرود. برادرش میرزا محّمدسعید اردستانی متخلّص به فداء از برجستهوشعرنیز می

طاب به او خویش بود که شرح احوالش در کتب عصر قاجار و تواریخ بهائی آمده است و توقیع حضرت باب خ

بسیار معروف است. زینب بیگم از جمله نفوسی بود که در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری )نوزدهم میالدی( با 

برده بود که ظهور حضرت موعود نزدیک است. این بود که پس از های آسمانی و روایات موجود پیمطالعۀ کتاب

به اصفهان با فرزندان خویش از اردستان بدان شهر  ایارتفاع نداء حضرت باب و ورود ماّل محّمدحسین بشرویه

عزیمت نمود و پس ازمذاکرات مفّصل در مدرسۀ نیم آورد به اوج ایمان فائز گشت و بعدًا نیز به افتخار زیارت 

حضرت باب در اصفهان نائل آمد. دو تن از فرزندان او سیّد محّمد و سیّد حیدرعلی در مازندران همراه با دیگر 

یش مورد هجوم وحشتناک قوای نظامی ناصرالّدین شاهی قرار گرفتند. سیّد محّمد مقتول گردید و سیّد یاران خو

های سربازان شاهی جان سپرده بودند به شّدت مجروح حیدرعلی نیز چند ماه بعد در کنار بابیانی که به ضرب گلوله

نی به سوی جسد او شتافت تا کارش را تمام گشت و در میان کشتگان در میدان مرکزی قریۀ دزوا افتاد. سرباز جوا

کند چون قصد بریدن سر او کرد مشاهده نمود که آن مرد نورانی خوش سیما ولی به شّدت مجروح آیات الهی زیر 

ای «. ربّنا انّنا سمعنا منادیًا ینادی لالیمان ان آمنوا بربّکم فآمنا...»خواند: کند. از جمله این آیه میلب زمزمه می

نماید که بیائید و مؤمن شوید و ما مؤمن گشتیم... . سرباز جوان از گار ما شنیدیم یک منادی الهی نداء میپرورد

خیزد و کشان کشان خود را به کند. سیّد حیدرعلی شامگاه آنروز از میان اجساد کشتگان برمیبریدن سر او اباء می

گردد. تا آنکه پیاده راهی روزها در آن خیمه پنهان میآورد رساند و آن زن بر او رحم میخیمۀ زنی صحرانشین می

ماند. سیّد حیدرعلی ها تا پایان حیات در بدن او میگردد. جای گلولهشود و از آنجا عازم اردستان میطهران می



های تاریخ بهائی است. وی در سّن متجاوز از یکصد که به میرزا حیدرعلی اردستانی معروف است از جاودانه

 .تدرگذش

باری زینب بیگم مادر میرزا حیدرعلی در تمامی ایّام حیات به هدایت نفوس اشتغال داشت. بسیاری از 

شوند. میرزا فتحعلی اردستانی اند و یا از فرزندان روحانی او محسوب میهای تاریخ بهائی از نوادگان ویجاودانه

در ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل در ادرنه  اعظم نوۀ اوست. زینب بیگم در اواخر حیات خویش،ملّقب به فتح

ای به محضر حضرت بهاءاهلل تقدیم نموده و مراتب ایقان خویش را بدان حضرت معروض داشته است. عریضه

اعظم نازل گردیده است اش فتحالواح متعّدده از قلم حضرت بهاءاهلل خطاب به او و فرزندش میرزا حیدرعلی و نوه

ه خودم را در کتاب تاریخ امر بهائی در شهر اردستان به تفصیل نوشتهشرح حیات زینب بیگم ارد ّّ ام. ستانی جّد

میرزا ابوالحسن جلوه استاد معروف فلسفه در عصر ناصرالّدین شاه که حاشیۀ فلسفی او بر کتاب اسفار ماّلصدرای 

است هنگام گفتگو با فرزند او شیرازی بسیار مشهور است و به امر بهائی مؤمن نبوده و با زینب بیگم خویشی داشته 

 :خوانده استمیرزا حیدرعلی که از دوستان نزدیکش بوده در خصوص مادرش این شعر را می

 لو کانت النّساء بمثل هذه

 لفّضلت النّساء علی الّرجال

س نقش هستند هر آینه زنان بر مردان فضیلت دارند. مقصود این است که بانوان بهائی در هدایت نفو اگر اینان زن

اند. آثار نازله از قلم حضرت بهاءاهلل خطاب به بانوانی که یاد کردیم و تجلیل از مقامات آنان بسیار عظیم داشته

گویای این حقیقت است که در این عصر نورانی ارادۀ ربّانی بر تساوی حقوق زنان و مردان تعلّق گرفته است. 

بیّن کلمات آن حضرت از جمله در یکی از بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء فرزند بزرگوار حضرت بهاءاهلل و م

 :فرمایندحضرتشان می

شدند. اگر نسوان مانند مردان تربیت تاّخر جنس زن تا به حال به جهت این بود که مثل مردان تربیت نمی»

جۀ مساوات گشتند. چون کماالت رجال را اکتساب نمایند البتّه به درای نیست که نظیر رجال میشدند شبههمی

 .«رسند و ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کاملۀ زنان و مردان

 گیریم. سپاسگزارم شهفتۀ آینده وقایع ایّام ادرنه را پی می

 


