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 1بخش  – تبعید از ادرنه به عکّا

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

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

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، جریان تبعید حضرت بهاءاهلل را از در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند.میادرنه به عّکا پی

فتۀ دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، ه

پیش به بررسی علل تبعید حضرت بهاءاهلل و عائله و اصحاب ایشان از شهر ادرنه پرداختیم و به عرض رسید که در 

طول راه ادرنه به عّکا لوح اّول رئیس در قریۀ کاشانه و خطاب به عالی پاشا صدراعظم عثمانی نازل گردید و 

 (Gallipoli) پولیت بهاءاهلل سرانجام به گالیمحتوای بخش نخست لوح مذکور را کاویدیم کاروان حامل حضر

رسید و سه شب در آن نقطه توّقف نمود. سرانجام عّکا مقصد نهائی تبعید، مّعین و مّصرح گشت و حضرت 

شدند به عّکا و میرزا یحیی ازل و تنی چند به قبرس بهاءاهلل، عائلۀ مبارکه و اصحاب که جمعًا حدود هفتاد تن می

اینجا بود که مقّرر شد چهار تن از یاران حضرت بهاءاهلل همراه ازل به قبرس و چند تن از  تبعید گشتند. در

هواخواهان ازل همراه کاروان حضرت بهاءاهلل به عّکا فرستاده شوند. در آن احیان چند تن از بهائیان ایران که با 

ذبیح کاشانی ملّقب به انیس به حضور  زحمات فراوان خود را به ادرنه رسانیده بودند از جمله حاج محّمد اسمعیل

 .حضرت بهاءاهلل شرفیاب شدند

دانم این پرسش را باید در اینجا مطرح کنم یا بعدًا کنم. نمیرادیو پیام دوست: ببخشید سخن شما را قطع می

دانید به احوال خواستم خواهش کنم هر زمان مناسب میتری پیش خواهد آمد. به هر حال میفرصت مناسب

 .ای بفرمایید و محتوای آن بخش از لوح رئیس را که خطاب به اوست بیان بفرمائیدیح کاشانی اشارهذب

دکتر محّمد حسینی: در لوح اّول رئیس، همانطور که قباًل بیان گردید. در این لوح مبارک، یعنی لوح رئیس، مورد 

کاشانی که سر انجام در راه انتشار آئین  خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفته است. ذبیح و برادرش حاج میرزا جانی

حضرت باب جان سپرد در همان سال نخست از ظهور حضرت باب بدان حضرت مؤمن شدند. ذبیح مردی عارف 

و شاعر بود و پس از ایمان به حضرت باب به انتشار آئین آسمانی آن حضرت پرداخت و گرفتار زندان و شکنجه 

ز بدان حضرت مؤمن شد و به اوج ایقان فائز گردید و چون آرزوی جانفشانی گشت. پس از ظهور حضرت بهاءاهلل نی

داشت به لقب ذبیح ملّقب و ذبیح نیز محسوب گشت. وی خدمات جاودانه به امر حضرت بهاءاهلل نمود. باید 

. چنانکه آقا انداند به ذبیح ملّقب گشتهتّوجه داشت که در این دور نورانی بسیاری از مؤمنان که نام اسمعیل داشته



 .ای ملّقب و معروف استای دانشمند و شاعر جانفشان به ذبیح زوارهسیّد محّمداسمعیل زواره

مراد ازجانفشانی درآئین مّقّد س بهائی ایثا ر جان است در راه خدمت به عالم انسانی در نهایت معصومیّت 

ششم ظهور حضرت باب عالم جلیل  ومظلوّمیت بی آنکه شخص به احدی صدمه زند. در میان جانفشانان سال

 :ربّانی ماّلاسمعیل قمی در تألیفات بهائی به ذبیح معروف گشته است و هم اوست که در میدان جانفشانی فریاد زد

 ای صبا از من به اسمعیل قربانی بگوی

 زنده برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست

تاریخ بهائی است و خدمات ارزشمند او در تاریخ ثبت های باری حاج محّمد اسمعیل ذبیح کاشانی از جاودانه

گشته است. مثنوی ذبیح که در تاریخ امر بهائی انشاد کرده است بسیار معروف است. از وی نسلی باقی مانده 

اند. همانگونه که قباًل گفتیم بخش دّوم لوح اّول است که افراد آن همگی در نقاط مختلف جهان به خدمت قائم

های چهارم تمام لوح خطاب به انیس یعنی ذبیح کاشانی است. این بخش در پاسخ پرسشحدود سهرئیس، یعنی 

پاشا صدراعظم عثمانی به انیس او نازل گردیده است. حضرت بهاءاهلل پس از اتمام خطابات مبارکه به عالی

ت حضرتشان در ادرنه اشاره فرمایند. پس از اظهار عنایت فراوان به نامبرده به وقایع روزهای آخر اقامخطاب می

اند. فرمایند که با وجود همۀ آن مصائب بسیار مسرورند و آماده برای جانفشانی در راه حّق فرمایند. اشاره میمی

فرمایند که چگونه بالیا پردازند. میای در عراق میسپس به تجلیل از وفاء و جانفشانی سیّد اسمعیل ذبیح زواره

گردد و اعراض و انکار مخالفان بر اشتهارو انتشار امر الهی بسی می« چراغ الهی» لهی سبب افزایش نور مصباح ا

نمودند ولیکن پس از ظهور فرمایند چگونه مردم در آرزوی دیدار موعود الهی بودند و روز شماری میافزاید. میمی

د که از بالیای وارده در راه حّق فرماینموعود از وی روی گردانیدند و به انکارش پرداختند. به ذبیح کاشانی می

اند. پس از نزول فرمایند از خدمات او آگاهند و گوئی همواره با او در هر محفل و اجتماعی بودهمحزون نگردد. می

بیانات مذکور در پاسخ پرسش ذبیح به بیان و تعریف اقسام نفس و نیز تعریف نفس ناطقه یا روح انسانی و نیز روح 

د، و چون ما در آینده ضمن بیان تعالیم حضرت بهاءاهلل به موضوع نفس و روح اشاره خواهیم پردازنایمانی می

های ذبیح کنیم. پس از نزول پاسخ پرسشنمود از ذکر جزئیات نازله در لوح رئیس در این خصوص خودداری می

، اهللدهند که کلمةمی فرمایند و بشارتدر باب نفس و روح او را به استقامت در راه حّق و حقیقت تشویق می

فرماید. در پایان لوح رئیس مناجات گفتارالهی، غالب است و خداوند عاشقان حّق و حقیقت را همواره یاری می

 .بسیار زیبا، شیوا و مؤثّری از قلم حضرت بهاءاهلل نازل گردیده است

بعید شده وسیلۀ کشتی بخار اتریشی به پولی کاروان تباری سه روز پس از توّقف حضرت بهاءاهلل و همراهان در گالی

سوی شهر ازمیر حرکت نمود و دو روز در لنگرگاه آن شهر توّقف کرد. میرزا آقای کاشانی ملّقب به منیب که به 

ایم در آن احیان همراه حضرت بهاءاهلل بود و سخت بیمار. ناخدای اش قباًل اشاره کردهاحوال و رفتار عاشقانه



نمود. سر انجام منیب را به بیمارستان ازمیر منتقل نمودند. ر منیب در کشتی مخالفت میکشتی به شّدت با حضو

هرچه اطرافیان التماس نمودند که حرکت آنان به تأخیر افتد تا وی بهبود یابد قبول نشد. حزن حضرت بهاءاهلل در 

ده شده بود حضرت عبدالبهاء شناخت. ناچار با اندوه بسیار چون تنها یک ساعت فرصت داآن احیان اندازه نمی

فرزند بزرگوار حضرت بهاءاهلل میرزا آقای منیب را در بیمارستان ازمیر بستری و پس از بوسیدن وی تودیع فرمودند. 

های مبارک آن حضرت ریزان بود. پس از عزیمت حضرت عبدالبهاء و هنگام مراجعت اشک چون باران از گونه

جهان خاک به عالم پاک شتافت. مرقدش در شهر ازمیر است. حرکت کشتی چیزی نگذشت که منیب از 

مثیل و صاحب ایم منیب مرد جوان خوش سیما، خوش صدا، عارف، شاعر، خّطاط بیهمانگونه که قباًل گفته

زیست. چون به حضرت باب مؤمن گشت چنان واله ثروتی بود که به ظاهر همه چیز داشت و در نهایت خوشی می

رک گردید که همه چیز را فداء نمود. پس از شهادت حضرت باب به حضرت بهاءاهلل کمال و شیدائی ظهور مبا

ایقان یافت و به بغداد شتافت. از بغداد تا استانبول به مّدت یک صد وده روز در کنار مرکب حضرت بهاءاهلل پیاده 

 .ره پیمود و اشعار عاشقانه سرود و ترنّم نمود

هاست. در این عصر نورانی هزاران عاشق انقطاع و صفاست، تاریخ جاودانه به حقیقت تاریخ امر بهائی تاریخ

نماید، در اند. در جهانی که خودپرستی بیداد میجمال رحمانی به جهت خدمت به عالم انسانی جانفشانی کرده

« شبانبی جماعات گرسنۀ ناآرام»جهانی که بیداد جای داد گرفته است، حضرت بهاءاهلل بهائیان جهان را به مدد 

فرمایند بیائید ای تمامی عاشقان خدمت به عالم انسانی تا دست به دست هم دهیم و اند. میدعوت فرموده

 :فرمایندکشتی شکستۀ بشریّت را به ساحل نجات رسانیم. به اغنیاء ارض به عین عبارت می

 .«فس خود تمام نپردازیدفقراء امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت ن»

 :فرمایندبه ظالمان ارض به عین عبارت می

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

میرزا آقای منیب کاشانی نمونۀ از خود گذشتگی و جانفشانی بود همه چیز داشت و از همه چیز گذشت. این است 

مراد از «. اعظم از مساوات است»حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءاهلل سّر مواسات که به فرمودۀ 

دیگری را بر خود ترجیج دهد و در اندیشۀ رفاه نفوس انسانی باشد. اگر همۀ ما بدین مواسات این است که آدمی 

حضرت بهاءاهلل  برین در سطح زمین پدیدار گردد. هدف اصلی ظهورمواسات فائز شویم جهان گلستان شود و بهشت

خلق انسان جدیدی است که جوهر مواسات است. انسانی است که در معنای کامل خود اجتماعی است. بستگی 

اندیشد. قهرمانان گمنام بهائی که در او به اجتماع انسانی در حّدی است که نخست به رفاه دیگر اعضاء جامعه می

یا و دیگر نقاط جهان به خدمت مردم نیازمند دنیا مألوفند، گوشه و کنار کوره دهات آمریکای جنوبی، آفریقا، آس

نام های بیاند و در صحاری سوزان و در دل جنگلهای ظاهری گذشتهپزشکان عالی مقامی که از همۀ زرق و برق

ها با نهایت دلیری ها و شاید جذام خا نهو نشان به مداوای بیماران مشغولند، پرستارانی که در بیمارخانه



یند و در دورترین نقاط جهان به کودکان نمااند، مربّیان و آموزگارانی که با نهایت قناعت زیست میفشانجان

آموزند، قهرمانانی که در های مطلوب کسب معیشت مینوا درس عشق و محبّت به نوع انسان و شیوهسواد بیبی

ها و خشیده است و نه هجوم خبرنگاران روزنامههای جهان در برابرشان درهای تلویزیونتمامی عمر نه برق دوربین

اند. این قهرمانان گمنام مجاّلت در برابرشان دیده شده است، در نهایت گمنامی به خدمت عالم انسانی مألوف

 :اند که فرمودندکه در ساحت الهی نام آورند و چشم روزگار بدانان روشن است مخلوق کلمۀ حضرت بهاءاهلل

 .«االرض قیام نمایدست که به خدمت جمیع من علیامروز انسان کسی ا»

گیریم. هفتۀ آینده داستان تبعید حضرت بهاءاهلل و عائله و اصحاب آن حضرت را از ادرنه به عّکا پی می

 سپاسگزارم ش


