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 کتاب بدیع نازله در ادرنه

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

بحث کلّی ایشان دانشگاه 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، به بررسی محتوای کتاب بدیع که در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 پردازند.از قلم حضرت بهاءاهلل در ادرنه نازل گشته است می

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

بدیع به استناد محتوای خود کتاب در اواخر ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل در شهر ادرنه در پاسخ اعتراضات و 

طلب و ایرادات میرزامهدی گیالنی، قاضی ایرانیان شهر استانبول نازل گردیده است. میرزامهدی که شخصی جاه

همراهان بسیار عزیز حضرت بهاءاهلل )که احوال او را هفتۀ پیش بیان  متظاهر بود با آقا محّمدعلی اصفهانی یکی از

نمود. این شخص )یعنی نمودیم( سابقۀ آشنائی و مباحثه و مکاتبه داشت و به او اظهار ایمان به حضرت باب می

دو از دشمنان  محّمد اصفهانی که هرمیرزامهدی( بر اثر ارتباط با میرزایحیی ازل برادر پدری حضرت بهاءاهلل و سیّد

ای به آقا محّمدعلی نوشت و در آن نامه ضمن اعتراضات ُپر کین حضرت بهاءاهلل بودند وتلقینات آندو نامه

ای به حضرت بهاءاهلل به گمان خویش در حّقانیّت آن حضرت تردید نمود. محتوای نامۀ میرزامهدی کاماًل متعّدده

محّمد اصفهانی بارها تکرار است که میرزایحیی ازل و سیّدداد که مطالب ارائه شده همان مطالبی نشان می

اند. با وجود این چون آقا محّمدعلی نامه اند و از حضرت بهاءاهلل و اصحاب ایشان پاسخ کافی مستدّل شنیدهکرده

را به محضر حضرت بهاءاهلل تقدیم کرد و تقاضای صدور پاسخ نمود حضرت بهاءاهلل در کمال مرحمت در سه روز 

توالی پاسخ فرمودند و کاتب آن پاسخ را نوشت. این کتاب ظاهرًا از زبان آقامحّمدعلی اصفهانی به میرزامهدی م

نماید ولیکن در چند جای از کتاب حضرت بهاءاهلل دیگر از زبان آقا محّمدعلی سخن گیالنی خطاب می

ی از کتاب بدیع که به خّط زین، افرمایند و خطابات نفس مقّدسشان به میرزامهدی، مستقیم است. نسخهنمی

خّطاط برجسته و دانشمند بهائی موجود است چهارصد و دوازده صفحه به قطع معمول است. این کتاب به 

های آسمانی است. بیان محتوای کتاب کار حقیقت یک دائرةالمعارف از نکات مربوط به آئین بهائی و دیگر آئین

 .ز دارد و فرصت ما کم استآسانی نیست خصوصًا که به زمان کافی نیا

فرمایند که در نهایت ادب به بحث در مسائل دینی در این کتاب حضرت بهاءاهلل به میرزامهدی گیالنی توصیه می

ای که وی بدان توّجه نکرده است. وی که به ظاهر از حّقانیّت حضرت باب دفاع نموده بدین نکته بپردازد، نکته

فرمایند که نفوس هنگام ان فارسی و بسیاری از دیگر آثار حضرتشان تعلیم میتوّجه نداشته که حضرت باب در بی



اهلل یعنی موعود بیان در میان آنان مباحثه با دیگران در غایت ادب و حیاء باشند خصوصًا که ممکن است من یظهره

در لوح دنیا  باشد و به آن حضرت اهانت شود. رعایت ادب بارها در آثار حضرت بهاءاهلل تأکید گشته است.

 :فرمایندخطاب به همۀ بهائیان می

نمایم و اوست در مقام اّول سیّد اخالق. طوبی از برای نفسی که به نور ادب منّور و به شما را به ادب وصیّت می»

 «طراز راستی مزیّن گشت

 :فرماینددر همین کتاب بدیع خطاب به میرزامهدی می

 «ونش ممتازادب از سجیّۀ انسان است و به او از د»

 :فرمایندو نیز در این کتاب می

 .«قدر و شأن انسان از کلماتش ظاهر. کلمه مرآت نفس است»

دهد. در آئینۀ وجود اوست یعنی میزان ادب او را نشان میفرمایند کالم آدمی به طوری که توّجه فرمودید، می

 :فرمایندکلمات مکنونه می

 .«است که در قول مجادله نمایدگویم غافلترین عباد کسی به راستی می»

میرزامهدی در نامۀ خود به آقا محّمدعلی به رّد حّقانیّت حضرت بهاءاهلل پرداخته و از دعاوی میرزایحیی ازل 

فرمایند. اینکه حمایت کرده است. حضرت بهاءاهلل ضمن پاسخ به اعتراضات او دعاوی میرزایحیی ازل را رّد می

 حضرت باب بوده است، مطلبی است به کّلی خالی از حقیقت.  میرزامهدی در نامۀ خود نوشته
ّ
که ازل وصی

اهلل )حضرت بهاءاهلل( آن چنان نزدیک یظهرهاند زیرا ظهور منحضرت باب احدی را در مقام وصایت معیّن نفرموده

 نبوده است. حضرت باب در لوح خطاب به میرزایحیی ازل می
ّ
ند، چون فرمایبوده که نیازی به تعیین یک وصی

درنگ به آن حضرت مؤمن شوی. حضرت باب به برخی از اهلل در زمان حیات تو ظاهر شود باید بییظهرهمن

شوید. حتّی به اهلل فائز مییظهرهاند که شما به زیارت حضرت مناصحاب حضرتشان چه کتبًا و چه شفاهًا فرموده

ص سّوم مؤمن به آن حضرت خواهی بود. در بیان عربی با فرمایند که تو شخدانشمند برجسته میرزااسداهلل خوئی می

شوند. در بیان فارسی با اشاره و فرمایند که اصحاب در سال نهم به کّل خیر فائز میاهلل مییظهرهاشاره به ظهور من

از مستغاث فرمایند و مراد اهلل یعنی حضرت بهاءاهلل را در سال نوزدهم از ظهور خودشان مییظهرهرمز ظهور علنی من

ای اهلل در آیندهیظهرهکند که ظهور مننماید و استدالل میهمین است. اینکه میرزامهدی به لفظ مستغاث اشاره می

دور خواهد بود درست مخالف محتوای آثار حضرت باب است زیرا حضرتشان در بیان فارسی بدین مضمون 

 .داند هر وقت ظاهر شود همه باید مؤمن شونداحدی نمیاهلل را یظهرهفرمایند که جز خداوند تاریخ ظهور منمی

اهلل ظاهر شد به آن حضرت مؤمن شوند. حتّی به قدر زمان اداء یظهرهاصحاب باید مراقب باشند به محض آنکه من

 .کشد نباید صبر نمایندعبارت "الی المستغاث" که یک آن طول می

اهلل یظهرهفرمایند قبله با ظهور مناند و میه را معیّن نفرمودهفرمایند که حضرت باب قبلحضرت بهاءاهلل تصریح می



اهلل موعود )حضرت بهاءاهلل( بسیار نزدیک یظهرهداده که ظهور منیابد. همۀ این دالئل و قرائن نشان میتحّقق می

 .است

 .نها نیستاند که فرصت نقل آدرکتاب بدیع حضرت بهاءاهلل به دیگر اعتراضات میرزامهدی پاسخ فرموده

اهلل، دلیل اصلی گوید اتیان آیاتاند اینست که مییکی از مطالب نادرست او)میرزا مهدی( که جواب فرموده

های آسمانی خصوصًا آثار حضرت باب حّقانیّت مظاهر الهیّه نیست. مطلبی که مخالف محتوای همۀ کتاب

الهیّه، رسوالن الهی، آیات ربّانی است که بر  است. زیرا به فرمودۀ حضرت باب بزرگترین دلیل حّقانیّت مظاهر

توان پی برد که به شریعت حضرت باب نیز گردد. از همین اعتراض میرزامهدی میقلوب مبارکشان نازل می

 .اعتقادی نداشته است و برای رّد حضرت بهاءاهلل از هر سخن مهملی مدد گرفته است

وحدت اساس ادیان الهی مبحثی است که در آثار متعّددۀ در کتاب بدیع صدها نکته توضیح شده است. موضوع 

حضرت بهاءاهلل و از جمله کتاب ایقان مطرح شده و در کتاب بدیع نیز تشریح گشته است. خطاب به میرزامهدی در 

 :فرماینداین خصوص به عین عبارت می

کّل را شریعت واحده بینی. به بصر توحید مالحظه کن تا جمیع مظاهر را نفس واحده مشاهده نمائی و شرایع »

 «.جمیع این اختالفات به اقتضای وقت و مقام و استعدادات مظاهر وجود بوده و خواهد بود

اند فرمایند که اساس ادیان الهی یکی است و رسوالن الهی همه مظهر و مّروج یک حقیقتدر این بیان مبارک می

تضای زمان است. زیرا هر زمان استعداد و موقعیّت و نیاز و اگر احکام فرعی در هر ظهوری متفاوت است علّت آن اق

خاص دارد. نکتۀ دیگری که در کتاب بدیع از آن سخن رفته است و در کتاب ایقان و برخی از دیگر آثار حضرت 

بهاءاهلل نیز توضیح گشته است موضوع استمرار وحی و ادامۀ ظهور مظاهر الهی، رسوالن الهی، تا ابد االآباد است. 

فرمایند که هیچ ظهوری، هیچ رسولی آخرین ظهور و رسول الهی نیست. موضوع رجعت مظاهر الهی که یح میتوض

در آثار حضرت بهاءاهلل و از جمله در کتاب ایقان تشریح شده در کتاب بدیع نیز توضیح گشته است. به احوال 

فرمایند. به عبارت دیگر ردم زمان توضیح میمظاهر الهیّه اشاره فرموده و فاصلۀ ظهورات آنان را بر پایۀ استعداد م

کند. شود که اقتضای زمان و استعداد مردمان ایجاب میفرمایند که همواره ظهور بعد هنگامی ظاهر میتوضیح می

ایم در این کتاب مبارک حتّی به المعارف است سخن به گزاف نگفتهاینکه گفتیم کتاب بدیع مانند یک دائرة

 :فرمایندنیز اشارت رفته است. در جائی از کتاب به عین عبارت مینحوۀ مطلوب تغذیه 

الیوم احبّای الهی باید... در صورت امکان به اغذیۀ لطیفه متنّعم شوند و در کّل احوال به حّد اعتدال حرکت »

 «...نمایند

باحث فلسفی و ای در خصوص ممقصود اینست که مطالب وارده در کتاب بدیع بسیار متنّوع است و نکات دقیقه

عرفانی در این اثرجلیل آمده است که فرصت طرح آن مطالب نیست. همچنین از جمله مطالبی که در کتاب بدیع 

کاران بر حضرت بهاءاهلل وارد گشته است، داستان تبعید آن مطرح شده داستان بالیائی است که از سوی ستم



ترین وسائل حیات و معاش و سر انجام آنان از ضروریحضرت و عائله و اصحابشان از جائی به جائی و محرومیّت 

داستان استقامت حضرت بهاءاهلل بر بالیا و قیامشان در میان اقوام و ملل عالم برای انتشار شریعت بدیع جهانی 

 بهائی. سپاسگزارم ش


