
چپمن یالریه و هیعهد نیحس فیتآل ، "یداریب صبح" کتاب یفمعر  

کایآمر ۀمتحد االتیا ز،ینویلیا ، لمتیو ، یبهائ انتشارات  

  یجرس وین ، نستونیپر ، سیهر رابرت

که  یکسان ۀهم یبرا. یانت بهائیو د (۴۴۸۱-۴۴۱۱) یانت بابید یۀن اولان از عاشقیاست نو یتی" روایداریکتاب "صبح ب

 یئبها( و ۴۴۸۱-۴۴۱۱) یباب یها انتیروان دیپ آزار و شکنجه   یچگونگخ و یتار با ، یلیا تحصی یل شخصیبه دال

که  یخوانندگان یآنها و حت  .  آشنا  یسلسله حوادثازت اس یدیجدت ی" روایداریصبح ب کتاب " آشنا هستند (  کنون تا ۴۴۸۱)

کنند به  یرا دنبال م یاله ۀان سرمست و مخمور از بادقهرمان انت وآن ین دو دیخ ایتار یسرگرم یو برا یار سطحیبس

 یز جانبازست بلکه این یو بهائ یمردان شجاع باب ۀن کتاب فقط درباریافت که بر خالف اکثر آن کتابها ایوضوح درخواهند 

ار یر بسیتصو ن کتاب یکند. ا یت میزنان سالخورده و جوان ، کودکان و نوجوانان چه پسر و چه دختر روا یو جانفشان

ه اند ، بدست  دیقات گردییا و تضیر امواج  بالیدرگ یدر پ یپ که  یجامعه ا افراد یجانبازو یاز زندگ  یر تریکاملتر و فراگ

 دهد. یم

 ۰۱۰۱ و ۰۵۸۱ ، ۰۵۸۱ یسالها یمتوال ۀدور سه در  انیبهائ و انیباب ۀانیوحش کشتار یکل شرح در کتاب نیا نیمؤلف

  کامل وضوح و یروشن به که عیوقا نیا اکثر  مآخذ .کنند یم تیروا زین را آنها یفرد یزندگ مشقات و ها یسخت یالدیم

 یخیتار منبع  نیچندو هیعهد نیحس دکتر یپدر جد     خاطرات رسد یم بچاپ بار نیاول یبرا دهنده تکان اتیجزئ ذکر با

 و کیشر قاتییتض و صدمات و ایبال نیا تحم لدر زین زنان که کنند یم  اشاره نیمؤلف کتاب نیا ۀمقدم در  .است رگید

: اند بوده میسه  

 آنها به یا اشاره هم اگر و شود ینم یصحبت زنها از معموالا  رانیا در نوزدهم قرن یخیتار عیوقا ثبت در"

م ۀدرج در را آنها بشود م و دو  ا.  دهند یم قرار تیاهم سو   شرح است ممکن که آنجا تا میکرد یعس ما ام 

 ارائه خواننده به یکاملتر ریتصو تا شود داده شرح عیوقا نیا ی  ط در  کودکان و زنان یهایسخت و مصائب

 نیا در.است شده ذکر زیر ین رشه در یبهائ یبوم زن کی ۀنشد ثبت خاطرات از ییجا در مثالا . شود

 شده نوشته افراد ۀدربار که یاتیحکا و  یخانوادگ ۀسابق و نهیشیپ به توجه با تا شده یسع نیهمچن کتاب

."میده نشان یواقع تیوضع در را آنها ریتصو  

 

 ، بایز یریتصو .دهد یم ارائه زیر ین شهر در زمان آن مردم یزندگ از جامع یفیتوص" یداریب صبح" کتاب  آغازدر

" زیر ین شهر" آن عنوان که فصل نیا در.  یالدیم  نوزدهم قرن رانیا در  ییروستا مردمان یانزندگ از کامل و جذاب

 بانگ چگونه و بوده یاسالم سنن و آداب و فرهنگ ریتأث تحت مردمان نیا ۀروزمر یزندگ چگونه که میخوان یم است



 داخل در آنچه از یریتصو کشش پر و مؤثر ینحو به کتاب نثر. است تهانداخ یم نیطن برزن و کوچه هر سر در اذان

ار ، نید علماء ، اشراف و انیاع منازل  جوان یزوجها مشترک یزندگ آغاز یچگونگ از ؛ گذشته یم یعاد   مردمان و تج 

 جانب از خصوص هب که یتعهدات و فیوظا از ، است یفرزند تولد انتظار در که یزن مانیزا تا ازدواج و عقد مراسم و

 ۀخان به شوهر دوستان از تن چند ای یکی که یوقت چگونه که دهد یم حیتوض و دیگو یم ، شود تیرعا ستیبا یم زنان

ل از ای و.فتدین او به یا بهیغر مرد نگاه مبادا تا بماند گرید اتاق در دیبا یم زن ندیآ یم آنها  دم و شوهر یها کتک تحم 

 ، پرمحصول یباغها ، محتاج اریبس مردم و فقرا یزندگ ، شهر بازار از یینماها ۀارائ با.   سدینو  یم ، آنها  برنزدن

 مراسم  و ، پختن نان ، خانه به یدنیآشام آب آوردن یچگونگ ، چشمه و رود کنار در زنان شستن لباس ، ها خانه اطیح

 زیر ین شهر در روزمره یزندگ با خواننده ات کند یم فیتوص یبخوب را یزندگ انیجر ، خانواده بزرگ پدر ۀجناز عیتش

 -خواننده ذهن آنها. است رینظ یب شهر اسن مردم یزندگ فیتوص و حیتوص در کتاب نیا نیمؤلف انیب ۀویش.  شود آشنا

ا یعم را - یغرب ۀخوانند بخصوص   آشنا ، ختهیآم در یاسالم فرهمگ و اذان یصدا با  درشرق یزندگ که یا نحوه با قا

 یم نشان یبخوب را جاست پابر امروز به تا که را افراد نیب روابط یدگیتن هم در و گریکدی به مردم یوابستگ  و کنند یم

 واحد عنوان به یسیانگل ۀساد و فیظر ، روان نثر  نوشتن آموزش یبرا تواند یم ازکتاب بخش نیا من نظر به. دهند

 لطافت از سرشار را آن رایز ، خواندم دوبار را متن نیا.   دشو گرفته کار هوب سیتدر ها دانشگاه  و ها درکالج یدرس

.افتمی ابجذ    اریبسو  

 و ها یدوست یتمام  یباب انتید ظهور خبر اعالم با. است یعموم  یشورش و آشوب  ۀعرص در یروحان و آرام شهر نیا

 برجسته یعلما از یکی ؛ یداراب ییحی دی  س ورود با. شود یم لیتبد یمذهب یجنگ به  گانیهمسا و مردمان نیب  یها رفاقت

 کم  اوضاع .بندد یمبر رخت زیر ین شهر از قرار و سکون ، یسودگآ  موعود قائم ظهور خبر اعالم و زیر ین شهر به 

 امیق یباب انتید دیجد روانیپ با  مخالفت هب شهر مردمان و شده یبدشمن توام یدوست روزبروز .هشد  تر میوخ و میوخ کم

.دانند یم اسالم انتید یبرا یدیتهد ۀمنزل به را دیجد نید نیا آنها. کنند ینم فروگذار یآزار و ظلم گونه چیه از کرده  

 را شده وارد  گذشته انیاد تمام در گناه یب نیمظلوم بر که یا شکنجه و ظلم داستان همان گرید ارب" یداریب صبح" کتاب

 سرشار منیمه و شگرف ییروین از  که زیر ین یها یباب  .قدرتمند و حمسل سربازان با نبرد داستان همان .کند یم  انیب

 و خدعه ، لهیح  به متوسل ینید و یحکومت یقوا که کنند یم نبرد رانهیدل چنان یحکومت سپاه به  خود از دفاع در ستنده



 نیآو سازند یم مغلوب ار ها یباب  یجنگ مهمات به مجه ز ارتش یروین اعزام با و  قیطر نیا از سرانجام و شده بیفر

  .رسانند یم قتل به رحمانهیب و زیآم جنون ینحو به  را گناهیب افراد

 ها یباب داجسا بستن ، بازار در ها یباب ۀدیکش دار به و وختهس یجسدها ، سربازان دست به ها زهین سر بر انیباب یسرها

 وهیب زنان ، میتی ناکودک ، انیباب یها رمه و ها هگل   ، لمناز دنیکش آتش به ، شهر دور به آنها دنیشک نیزم بر و اسب به 

. دینما یم زنده خوانندگان یبرو را ریتصاو  نیا ۀهم کتاب نیا...  اند داده دست از را خود فرزندان که دهیداغد ماردان ،

 شرح اسن مثال یراب .است ابیکم گذشته خیتوار در که شود یم داده شرح  یاتیجزئ کتاب نیا  صفحات در نیا بر عالوه

:شدند  آوردهشهر به کوه از  اسرا بعنوانزیر ین در حمله دوم ۀعواق هنگام به ۰۵۸۱ سال در که یا خانواده ۀدربار  را  

 مادرش سر پشت یسخت به و بود بسته خود کمر به کم م را او یها دست مادرش که یا ساله چهارده ۀبچ پسر"

 فت جواب در مادرش و ؟ایبست خودت کمر به ینطوریا را من یدستها اچرا دیپرس ازمادرش  داشت یم بر قدم

 کوچکتر پسر او ا.باشم ام مشده پسر دنبال به عمر زی نباشم مجبور و فهممب بکشند را تو سربازان ر ا نکهیا یابرا

 به رگ ا تا بود دهیپوش را شیهاس لبا نیتر ساده شوهرش تیوص   به بنا یباب زن آن .بود کرده بغل هم را خود

 قطعه بود داشته سالش خرد سرپسر به که یکاله یول نباشند او متیرانقس گلبا ع طم به شد ریاس سربازان دست

 از را کاله یضربت چنان با و شد خم دشت یم آنها کنار از ب اس با که سواره یها سرباز از یکی .داشت ینییتز

 به وحشت و ستر با مادر .افتاد نیزم به تر نطرآ متر چند مادرش بغل از پسر آن که دیکش خردسال پسر سر

 دهیکش را او یمو خشونت با سرباز که آنجا سرش یرو و بود هوشیب پسر .کرد بلند را او و دیدو فرزندش سمت

 یول دیآ هوش به دیشا تا داد یم تکان را او یآرام به و رفته خود بازوان در را فرزندش مادر .بود شده یخال بود

 در بود دهیچیپ پتو در تولدش روز در که ونهگ همان را او جانیب جسد و زد زانو نیزم یرو سپ .نداشت یسود

 ............"افتاد راه به و رفتگ آغوش در .دیچیپ داشت، همراه که ییپتو

 
 یاناتیجر شاهد را ما اند شده ذکر نوجوان پسر آن عیشف دمحم   قول از کتاب در که یگرید اریبس  یتهایروا و تیروا نیا

 یانهرمانق به    ندبود مشغول خود ۀروزمر یزندگ به که را یمعمول و یعاد افراد نهاآ از گذر  و یریدرگ که کند یم

 یرحمیب با شانبرادر و فرزند ای و همسر  که آن از بعد که هستند یزنان  قهرمانان نیا از یبرخ .سازد یم لیتبد  همتایب

 یم یآشپز جنگ در یها یباب یابر آنها . ستندین فروگذار یخدمت هر از زنان نیا.اند هادهن دانیم به قدم  خود  شده کشته

 ییرها از پس  شدند آزاد اسارت و  ها یباب شدن مغلوب از پس که آنها از یاریبس.  کنند یم ینگهدار کودکان از  ، کنند

 خود ییتوانا و امکانات تمام با چپمن یالریه و هیعهد نیحس دکتر  .شدند ییگدا به مجبور یبرخ و شده دیشد فقر دچار

 تنها نهایا. دارند نگاه زنده را آنان  ۀخاطر و ادی تا اند کرده ستجوج و قیتحق ، کودکان و زنان نیا ، افراد نیا ۀدربار

.اند شده تیروا یصالبت و قوت نیچن با بندرت که هستند یعیوقا از یبخش  

 سه  آنان.  اند افزوده کتاب تیابجذ   به  استادانه و کامل مهارت با نیفمؤل (ذکاراال مشرق یبرا یقربان) ستمیب فصل در

 ( فایح شهر)انهیم خاور در یگرید ، رانیا در  در یکی ، عالم مختلف  ۀنقط سه در همزمان  بطور که  یخیتار ۀواقع



 در یخیتار ۀواقع سه نیا میمستق ۀرابط با خواننده  تا اند دهیکش ریتصو به نما کی در را  کایآمر کاگویش شهر در یگریدو

ا  خواننده ییگو نجایا در.   شوند آشنا کزمانی  یا لحظه و رانیا در یا لحظه.  است حرکت در مکان سه نیا نیب در دائما

ل ۀواقع .فایح شهر در کرمل کوه یباال در بعد یاندک و کایامر در بعد  و نورزو روز یعنی مارچ ماه کمی و ستیب در او 

م ۀواقع. دهد یم رخ رانیا در.( ش.ه۹۱۱۱) یالدیم ۹۱۹۱   سال یبهار اعتدال شروع   التیا در  کاگویش شهر در دو 

 کنار در  کاگویش االذکار مشرق ساختن یبرا  کانونشن ۀجلس لیتشک آن و ، افتدیم اتفاق  یشمال یکایآمرۀقار   در زینویلیا

 یالدیم ۰۵۸۱ سال در که یباب انتید انگذاریبن ،   باب رتضح هرمط   رشع استقرار  سوم ۀقع وا. است گانیشیم ۀاچیدر

ا ینها  گرید محل به یمحل از انتقال  سال شصت از بعد و دندیرس بشهادت زیتبر شهر در (یقمر یهجر ۰۱۲۱)  بدست تا

 معروف" امبرانیپ ۀگهوار" به که  ،کرمل کوه در فایح در  - بهاءهللا حضرت ارشد فرزند – عبدالبهاء حضرت مبارک

 ساله هر کرمل کوه یباال بر یاعل قامم درخشان ییطال بدگن اکنون  .افتدیم اتفاق است لیاسرائ به موسوم امروزهو ، است

  را  دارند قرار فایح جیخل  به رو  ۀقل نوک تا کوه ۀدامن نیپائ از که   بایز ییباغها یبسو را کننده ارتیز هزار صدها

 اطراف یباغها و یها هیکوهپا و  زیر ین شهر  یخاک یها کوچه به سرعت به را شما کتاب  سسپ .کند یم جذب بخود

 آورند یم  ایذکر خیش نزد به شهر بازار به کشان کشان و کردند یم بیتعق واناتیح مانند را ها یباب که ییجا برد یم آن

  خیش طرف از یا ۀاشار با  ردندک ینم قبول آنها چون و برگردند خود نید از و ندینما یب رت که ستخوا یم آنها از او و

 آنها یلوگ ای و دندیرس یم بقتل ریشمش ضربات با و افتادند یم نیزم به لگد و مشت ضربات  همگان دگانید مقابلدر

 گرید یاریبس و بشر نوع عاشقان و جو صلح مردمان نیا. شد یم سوراخ سوراخ ریت کیشل با بدنشان ای و شد یم دهیبر

.دادند دست از زیر ین شهر بازار و کوچه در را خود جان خود  مانیا و ه دیعق حفظ یبرا استقامت یبرا ها یباب از  

 یریتصو   ، عیوقا نیا  اتیجزئ  یآور جمع در  نیمؤلف ریگ یپ تالش با  تی  اذ و آزار یمتوال ۀدور سه ۀمولم عیوقا

 بر گام خود شرفتیپ ریمس در ظالم و خونخوار دشمنان با  یریدرگ  رغمیعل که کند یم ارائه ینید از  جانبه چند موجزو

 و تیسند   و تصح  . کشد یم ریتصو به  مهارت اب را عیوقا نیا ۀصحن بافانیقال یتوانا دستان همچون نیمؤلف قلم. دارد یم

 نیا دنیشن  با خود یدگزن دوران در و است بوده واقعه سه نیا شاهد عاشقانه که است یفرد از ییگو عیوقا نیا اعتبار

.است گسترده ما یرو شیپ در و بافته یدنید یفرش و گذارده هم کنار  ، سپرده بخاطررا آنها  دفعات به  عیوقا  



 قلب و ذهن بر یقیعم ریتأثو اند ننهاده رانیا کشور بخاک پا هرگز هک اندازد یم یافراد دل در یاقیاشت و شور  کتاب نیا

 نیا ۀسیمقا به را وآنان گذارد یم هستند آشنا رانیا کشور در ۹۱۹۹  و ۰۵۱۱ یلهاسا مظالم و ها یرگیت با که ییها ینرایا

.دارد یم وا بود سربلند و شکوه رپ یتمدن ۀعرص کشورشان که یزمان  با  زیر ین  مظلم و شوم امی  ا  

 با برخورد ۀنحو  که یانقالب. است یسانان عالم یایاح ریمسدر که دیوگ یم سخن یانقالب از دهنده تکان یانیب با کتاب نیا

 ظلم و سربازان ریشمش ، ونیروحان و علماء ستم از  توانستند آنها و  آموخت شجاعت و مانیا آنها به ،دادرییتغ را زنان

 هر . دادند راه خود قلب و خانه  به را مانیا روح که یزنان.  کردند یداریپا شجاعانه و نهراسند  یاسیس رهبران

 قیطر و کردند استقامت آنها یلو دندیرس شهادت به قاجار خاندان حاکمان رنگین و خدعه با  رحمانهیب آنها دانمرچند

 و یسخت تینها در و بردند بدر سالم جان ۰۵۸۸ و ۹۵۸۹ یسالها  عیوقا از که ینازن. دادند ادامه  را زانشانیعز راست

 بخصوص و بعد یسالها عیوقا و اناتیجر در  که یفرزندان. ندپرورد خود آغوش در را زیر ین  نیمؤمن از ینسل  محن

م دور  یایبال و قاتییتض و تیاذ   و آزار  هنگام به یالدیم ۹۱۹۱ سال در  و شجاعت با خود مادران و پدران همچون سو 

.کردند استقامت متاشه  

 با را ما آن فصل به فصل که یکتاب ، یخواندن نیچن یکتاب فیتآل بخاطر چپمن یالریه و هیعهد نیحس دکتر از مانهیصم ما

 یم ریتصو به مؤلف دو نیا که را یمردم.  میسپاسگزار ، سازد یم آشنا  میداشت را آنها شناختن یآرزو  که  یزانیعز

 خود فرزندان تا هستند آن خواهان که یمردم. اند ساکن رانیا یشهرها در امروزه که هستند یانیبهائ همانند نیقی به کشند

 و ندینما خدمت خود ملت و خود نوع هب بتواند  تا دهند پرورش کرده لیتحص یفرزندان ، کنند بزرگ آرامش و صلح در را

. شوند مند بهره است شده لشانیمث یب کشور بینص که یمواهب واز باشند مشغول خود معاش نیتآم و یبزندگ بفراغت

.مندمحرو آن از اکثرا هستند جهان نقاط ریسا  ساکن که آنها یحت   و امروز رانیا  انیبهائ که  یواهبم  

 ، یپاورق هارصدچ بر مشتمل یغن اریبس یا مهیضم  نیمؤلف زیر ین شهر زیانگ غم و قهرمانانه عیوقا شرح بر عالوه

 در که  یمختصر و موجز شرح آناز مهمتر  . اند نموده فراهم را یدیمف اریبس یموضوع فهرست و ارزشمند یکتابشناس

 بر که  یمرور  زیون  ، شده آورده باب حضرت و بهاءهللا حضرت یعنی یبهائ امر ظهور مظهر دو ۀدربار کتاب ۀمقدم

 قبل زیر ین شهر تیوضع از رایگ و قیدق یریتصو باالخره و عصر آن در موجود خشونت و عهیش ومذهب اسالم  انتید

.است شده فراهم فرهنگ نیا با ناناآش و یغرب ۀخوانند یبرا مهیضم به که است  باب حضرت ظهور از  



 با دیشا. سازد یم ممکن را  رانیا امروز خیتار از یتر قیعم درک  لیقب نیا از ینوشتجات بخصوص و یخیتار ارکدم

 صادق یشهروندان تا آرزومندند  انیبهائ که گردند نکته نیا همتوج   امور یرؤسا یبهائ انتید میتعال و اصول شتریب درک

ا . باشند  شدن روبرو و" یداریب صبح" کتاب خواندن با  کند احساس شفقت و رحم یا هذر   خود قلب در که یاننسا هر مسلما

 و زاریب شد قاجارانجام خاندان بدست که  عیفجا  آن از کی هرتکرار  از شده نوشته شان درباره  کتاب نیادر که یافراد با

. شد خواهد گردانیرو  


