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 3بخش  –مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا 

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

بهائی در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی به بیان احوال برخی از دیگر دانشگاه طهران و پژوهشگر 

های تاریخ این آئین که در ایّام اقامت حضرت بهاءاهلل در عّکا، در کشور مقّدس ایران بدان حضرت مؤمن جاودانه

ّمدحسینی در خصوص دهند. شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی بخشی از بحث کّلی دکتر محاند ادامه میگردیده

 تاریخ آئین های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است.

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان در دو دکتر محّمد

وزگار حضرت بهاءاهلل به آن های آئین بهائی به ویژه برخی از بانوان را که در رهفتۀ گذشته گروهی از جاودانه

اند نا م بردیم و زندگیشان را اند و در راه پرورش بهائیان و دیگر ایرانیان جانفشانی ها نمودهحضرت باور یافته

گزارش نمودیم. درسالهائی که حضرت بهاءاهلل و گروهی از یاران بزرگوارشان به فرمان شاه عثمانی در عّکا بسر 

شتیان ایران نیز به آئین بهائی گرویدند. پیش از آن پاک نهادان و در روزگار حضرت باب، بردند تنی چند از زرتمی

 .بازرگان زرتشتی، سهراب پورکاووس در کاشان به جرگۀ پیروان حضرت باب پیوسته بود

سرگذشت مهر فراوان سهراب پورکاووس به حضرت باب از آنجائی آغاز گردید که روزی در کاشان یک تن از 

آن حضرت را به نام آقا محّمدرضا مخمل باف که بازرگانی درست کار بود به دستور پیشوایان آن روزگار  پیروان

چوب بسیار زدند و سر و روی او را سیاه کرده وارونه بر دراز گوشی سوار نمودند و با تنبور و تار در کوچه و بازار 

موده بسیار آزردند. سهراب پور کاووس از کنج گردانیدند و دو بار تن او را با چوب و سنگ به سختی زخمی ن

کاروانسرا خود را بدانجا رسانیده در میان انبوه مردمان بایستاد. چون این مرد پاک نهاد راستین را به خوبی 

شناخت و بدو مهر فراوان داشت پیش خود اندیشید که این مرد باید به گنج آسمانی بزرگی دست یافته باشد که می

سازد و از باور خویش دست بر نمیدارد. به جستجو پرداخت و های جانگداز را بر خود هموار مینجاینسان همۀ ر

سرانجام به آئین یزدان دل باخت. دو بازرگان دیگر زرتشتی، مهربان کاووس و کیخسرو خداداد، نیز که از خویشان 

بهمن که از خامۀ حضرت عبدالبهاء به موی بودند به حضرت باب و آئین آسمانی حضرت بهاءاهلل باور یافتند. بهرا

اخترخاوری نامور گشته نیزبه آئین بهائی باور یافت. به کوشش بهرام اخترخاوری و تنی چند از جاودانگان بهائی 

چون استاد جوانمرد شیرمرد، گودرز مهربان، بهرام کالنتر، بهمن جمشید، مهربان رستم بلبالن، شاپور مهرشاهی، 

پایگانی، حاج میرزا حیدرعلی اصفهان، برادران نّداف )آقا محّمدحسین و آقا محّمدرضا( و آقا میرزا ابوالفضل گل

محّمدابراهیم نّداف پسر آقا محّمدحسین، حاج محّمدطاهر مالمیری، سیاوش سفیدوش در روزگار حضرت بهاءاهلل 



ن به آئین آسمانی بهائی دل باختند ها تن از پارسیان هندوستاو حضرت عبدالبهاء صدها تن از زرتشتیان ایران و ده

که اینک هزاران تن از فرزندان و نوادگان آنان و نیز صدها تن از دیگر زرتشتیان در چهار سوی جهان به آئین 

 .اندحضرت بهاءاهلل باور یافته

ته است. بهمن مریم آبادی همانگونه که از پیش گفته شد از خامۀ حضرت عبدالبهاء پاشنامۀ اخترخاوری گرفبهرام

مسیحی در مریم آباد دهی نزدیک یزد چشم به جهان  ۱8۵8از گاهنامۀ تازی برابر با سال  ۱۲7۵وی در سال 

بهمن در کودکی خواندن و نوشتن آموخت گشود. پدرش بهمن و نیایش جمشید و مادرش ماهیار نام داشتند. بهرام

ن راه راست اهورائی ژرف بود و چون بسیاری بی پروا و در نو جوانی به کشاورزی پرداخت و از همان روزگار در یافت

نبود. در سینه اخگر سوزان داشت و در کانون دل آتش فروزان. پیوسته به خواندن پاک نوشتۀ اوستا و دیگر پاک 

مانند شاه بهرام های آسمانی یزدانی را در بارۀ آمدن هوشیدر و سیوشانت بیپرداخت و مژدههای زرتشتی مینوشته

ها را سپرد. به درستی باور داشت که چون هوشیدر راهنمود و به سینه میوند با تالش بسیار گرد آوری میورجا

مانند شاه بهرام ورجاوند جهان خاک را براستی روشن نماید. در آرزوی دیدار هموار فرماید اخگر هستی پیامبر بی

باور و نالیدن پیوسته بود. روزی در مریم آباد از یک تن  کرد. این کاوش و پالیدن و اینآن دو بزرگوار گریه بسیار می

از همسایگانش داستان جانبازی بهائیان شنید و در اندیشه فرورفت. چون چندی گذشت یکی از کارگزاران شاه 

ایران زمین از فرماندار یزد درخواست نمود که تنی چند از کشاورزان کار کشتۀ زرتشتی را به طهران فرستد. یکی از 

بهمن بود. در آن شهر بود که دّومین بار از آئین بهائی چیزها شنید و دانست که بهائیان در راه باور خویش نان بهرامآ

اند که دراین راه از جان شیرین نیز رایگان بگذرند. رسد و آمادهبه یزدان، گزندشان به هیچ روی به مردمان نمی

بهمن راهی کاشان گردید و نزد کیخسرو خداداد بازرگان زرتشتی مچون کار کشاورزی در طهران به انجام رسید بهرا

که به آئین بهائی گرویده بود به کار پرداخت کیخسرو خداداد نخستین بهائی از پیروان حضرت اشو زرتشت بوده که 

 .باور خویش را آشکارا به آگاهی همگان به ویژه زرتشتیان رسانده است

ای کرده است روزی پیک ویژه که او نیز بهائی بوده نامهیخسرو خداداد کار میبهمن نزد کباری هنگامی که بهرام

بهمن انگیزۀ گریۀ او را جویا شده خداداد برای خداداد آورده که او را بسیار گریان و ناالن کرده است. چون بهرام

ب الشهداء به دستور الشهداء و محبوداستان این چنین گفته است که چند روز پیش دو تن از بهائیان، سلطان

اند. چون پا پی شد و از کیخسرو پیشوایان اصفهان، زمین آن شهر را به خون خویش رنگین کرده و جان باخته

خداداد جویای آگاهی بیشتر گردید خدا داد آنچه باید بگوید بدو گفت. بدو گفت که چگونه حضرت بهاءاهلل از 

اند و آن حضرت را پیامبر بزرگ حضرت یزدان میان آوردهپایگاه واالی آسمانی حضرت اشو زرتشت سخن به 

ها، در پاک نوشتۀ اوستا، آمده هوشیدر)حضرت باب( پیش از اند. بدو گفت که همانگونه که دریشتشمرده

سوشیانت )حضرت بهاءاهلل( در جهان پای نهاده و راه را هموار فرموده است. مژدۀ خداوند در اوستای پاک راست 

رود که نزدیک به شود و دانش پزشکی تا بدانجای پیش میه در آن روزگار دانش، بسیار افزوده میگردیده است ک



گور و مرگ زنده ماند. فرشتگان به کمک سوشیانت شتابند و آئین یزدان در چهار سوی جهان جای گیرد و همه 

ت امروز زنده و در جهان است. جای نام اشور زرتشت بزرگی یاد گردد. بدو گفت سوشیانت که از نژاد کیانیان اس

های آسمانی در بارۀ روز بازپسین های زرتشتی و دیگر پاک نوشتهکوتاه سخن آنکه بدو گفت آنچه در پاک نوشته

بهمن از آن پس با همۀ هستی خویش در بارۀ این کیش، آئین بهائی، به جستجو و آمده پدیدار گشته است. بهرام

تنی چند به ویژه مردجاودان حاج محّمدطاهر مالمیری در شهر یزد به آئین پاک کاوش پرداخت تا سر انجام بکمک 

بهائی گروید. در آن روزها حضرت بهاءاهلل همراه خاندان ونیز گروهی از یاران پر مهر و جانفشان به فرمان پادشاه 

اند و او را مهر ورزیده بهمنهای خویش بارها به بهرامبردند. آن حضرت در پاک نوشتهعثمانیان در عّکا بسر می

 :فرمایندها به او چنین میاند. در یکی از پاک نوشتهستایش فرموده

یا بهرام بامداد روز داد است. پرتو خورشید جهانگیر گیتی را روشن نموده و روزگار افسرده را تازگی بخشیده. »

و ترا زندگی تازه، تازه نماید. اوست  نیکوست چشمی که دید و شناخت. از بی نیاز بخواه تا راز روزش را بنماید

 «توانا و اوست دانا

بهمن مهر فراوان نموده و های حضرتشان به بهرامحضرت عبدالبهاء فرزند بزرگوار حضرت بهاءاهلل نیز در پاک نوشته

 :فرمایندمیها به اوچنین اند. در یکی از این پاک نوشتههمانگونه که در پیش دوبار گفتیم او را اخترخاوری نامیده

دود. اگر چه تابانست ولی اوست دوست یگانه، ای اخترخاوری، بهرام اختریست که از خاور میدمد و به باختر می»

گهی آشکار و گهی پنهانست. تو از یزدان بخواه که ستارۀ درخشندۀ آسمان باال گردی و همیشه آشکار و هویدا و 

 «عباسپرتو افشان گردی. جان تو خوش باد. عبدالبهاء 

 :فرماینددر پاک نوشتۀ دیگری به او می

ای بهرام سپهر مهر پروردگار، سپیدۀ امید دمید و خورشید جهانتاب انجمن باال درخشید. پرتو یزدان خاور و باختر »

های گلزار و کیهان را تابان نمود و اخترانی چند پرتو مهر تو مهرماه رخشان گرفتند و چون گوهر بدخشان روشن و گل

شن گشتند. تو که بهرامی در سپهر دانش رخ برافروز، مه تابان شو و در گلستان خرد و هوش گل صد برگ خندان گل

 «...گرد و در راه خدا چراغ روشنی باش و در چمنستان راستان سرو روان

روز در های بسیار کشید با این همه شب و بهرام اخترخاوری پس از پذیرش آئین بهائی، از دست ستمکاران سختی

جوشش و کوشش بود تا مردمان را بدین آئین آسمانی رهنمون گردد. وی چه در ایران و چه در هندوستان بسیار 

کسان از زرتشتیان را راهنمائی فرمود که فرزندان آنان اینک بهائی بوده و در چهار سوی جهان به بندگی یزدان و 

های منش این مرد راستین اه ما جای دراز گوئی ندارد تا ویژگیاند. افسوس که برنامۀ کوتمهرورزی به مردمان آراسته

ترین زرتشتیان ایران و شاهزادگان و کارگزاران نیک نهاد جانفشان را بر شماریم و بگوئیم که چگونه برخی از برجسته

 ۱۳۴۹در سال بهرام اخترخاوری  .اندروزگار، شاهان قاجار راستی و درستی او را ستوده و با همه هستی ارج نهاده

مسیحی( در طهران روی از این جهان بتافت و به جهان جاودان شتافت.  ۱۹۳۰از گاهنامۀ تازی )برابر با سال 



براستی سوگند که بهرام اخترخاوری یک فرشته بود. چنانکه شادروان ارباب جمشید زرتشتی نیز هر روز این سخن 

مردان و زنان، بهائیان، زرتشتیان و دیگر مردمان در اندوه فرمود. در انجمن یادبود او همگان از خرد و کالن و 

 .کنانفراوان و به یادش نیایش

اخترخاوری از جهان رفته بود. گوئیا سرایندۀ پرمایۀ بلند پایۀ بهائی هوشمند فتح اعظم از آن رویداد و از آن جاودانه 

 :سخن فرموده است

 کسی نبود در آن کاروان خوش و خندان

................. 

 های پاک دلشدگانای که چو دلستاره

................. 

 ای که ز بهر گروه گمشدگانستاره

 که هر که بود دل افسرده بود و گریان بود

.................... 

 لطیف بود و فروزنده بود و لرزان بود

.................... 

 نشانۀ سحر و نور بامدادان بود

چرا هزاران تن از زرتشتیان باور داشتند که روز، روز آشتی و مهر است و روزگار ستیز و راستی باید اندیشید که 

اند. چه شد دشمنی در جهان بسر آمده است. چرا این پاک نهادان همۀ هستی خویش در راه این کیش بر باد داده

گ واالی شهری در جهان سرزمینمان ایم که کردار نیک آئین ما و گاهوارۀ فرهنما ایرانیا ن که همواره به خود بالیده

بوده است در سدۀ سیزدهم خورشیدی آن چنان در دریای پندارهای بی بنیاد فرو رفته و از راستی و درستی به کژی و 

های کاستی پیوسته بودیم که آسمان ایران بسیار تیره و تار گشته بود. پاسخ این پرسش روشن است. پایۀ همۀ آئین

 .مهر و آشتی و خداپرستی است آسمانی یکی است و آن

ایم که در پاک نوشتۀ انجیل آسمانی آمده آورند که تا کنون چند بار این داستان گفتهشنوندگان گرامی بیاد می

 :است که روزی حضرت مسیح به شاگردان خویش فرمود

 «ورزیدبیائید، بیائید، تا دستور و آموزش تازه ای به شما دهم و آن اینست که به یکدیگر مهر »

مگر آموزگاران بزرگوار آسمانی: حضرت موسی، حضرت زرتشت و حضرت بودا همین آرمان و کیش به پیروان 

دهم. زیرا آنچه آموزگاران فرماید آموزشی تازه به شما میخویش ارزانی نفرموده بودند؟ چرا حضرت مسیح می

کاستی جای مهر و آشتی و درستی و راستی  آسمانی از پیش فرموده بودند فراموش گشت و ستیز و دشمنی و کژی و



گرفت. در سدۀ سیزدهم خورشیدی برابر با سدۀ نوزدهم مسیحی حضرت بهاء اهلل به همۀ جهانیان و میانشان 

 :ایرانیان فرمودند

 «...نخستین گفتار دانا آنکه، ای پسران خاک از تاریکی بیگانگی به روشنی خورشید یگانگی روی نمائید»

 :فرمودند

ن جهان را تاریکی فراگرفت دریای بخشش به جوش آمد و روشنائی هویدا گشت تا کردارها دیده شود و این چو»

 «های آسمانی به آن مژده داده شدهمان روشنی است که در نامه

 :و نیز فرمودند

برگ یک ای دوستان سراپردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید. همه بار یک دارید و  ...»

 «شاخسار

امروز دوباره سخن به درازا کشید. بگذارید هفتۀ آینده این سخن آسمانی پی گرفته شود که حضرت بهاءاهلل 

 :فرمایندمی

 «آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیکخواه همۀ روی زمین نماید »

 سپاسگزارم


