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  ١ص 
  فهرست مندرجات

  الف       ّنشر اول       ) ّلجنۀ ملى نشر آثار امرى ايران (ّمقدمۀ ناشر   
  ب  م  نشر دو) عارف بهائى بلسان فارسى ّمؤسسۀ م( ّمقدمۀ ناشر   
  ت                                              ّمقدمۀ مترجم            
  ١     کتاب،  بقلم جورج تاونزند                     شرحى دربارۀ  

  
    *  *  *  *  
     ٢٣                  :ّمقدمه

  ٢٣        يکصدمين سال تأسيس امر حضرت بهاءا  
   حضرت باب دورۀ-ّقسمت اول 

  والدت امربابى:  ّفصل اول
    ٣٩         ۀ اولى                   طلوع امر حضرت نقط  



    ٤٣      حسين بشرويه،  باب الباب      ّمالّ   اول من آمن،    
      ٤٦   ّ   حروف حى                                            
  ٤٩    حسين به طهران                      ّمال   اعزام    

ّ               سفر حج و اعالم قائميت به شري   ٥٠  ّف مکه                ّ
  ۵٤                   حبس نظر حضرت باب بحکم حسينخان حاکم فارس   

   
  ٢ص 

ّاوليه  مؤمنين         ٥٥    ّ پس از حروف حى                              ّ
  ۵۹        عزيمت حضرت اعلى به اصفهان               

  ٦٢                                    اعزام حضرت باب به صوب طهران   
  ٦٥                 عزيمت به آذربايجان                                    

   سجن حضرت باب در آذربايجان: دومفصل 
  ٦٧                       سجن ماکو                                         

  ٧٢                                         سجن چهريق                             
    ٧٤                       مجلس وليعهد در تبريز                         
  ٧٨        ّ               آثار مبارکۀ حضرت رب اعلى               

  ٨٦                     باز گشت به قلعۀ چهريق                                   
  ٩٣       بدشت                                                      اجتماع

   
  حوادث مازندران و نيريز و زنجان: فصل سوم

      ١٠٤                                               طبرسى     وقايع قلعۀ  
  ١١٣                     حوادث نى ريز                                         

  ١١٦      حوادث زنجان                                                     
  ١٢٣               شهداى سبعۀ طهران            

  ١٢٧          شهادت حضرت باب: فصل چهارم
    ١٣٢                     دستور امير نظام دائر به شهادت حضرت باب   

  ١٣٣                                     سربازخانۀ  تبريز                            
    ١٣٤     ّ               شهادت حضرت رب اعلى و جناب انيس           

  ١٣٧                     گواهى به عظمت مقام حضرت باب                
   



  ٣ص 
  ١٣٨    ّ  تحقق بشارات راجع به ظهور حضرت باب                  

  ١٤٩                                  رمى شاه و عواقب آن:  فصل پنجم
  ١٥١      ّ               تير اندازى به ناصرالدين شاه                         
      ١٥٤      ّ               کشتار فجيع بابيه                                       

  ١٦١                    اقبال حضرت بهاءا به امر حضرت باب            
  ۱٦٥               قيام حضرت بهاءا به تبليغ امر بابى                       

  ۱٦٨      ّ               مسجونيت حضرت بهاءا در سياهچال طهران
      ١٧١                    توقيف و شهادت جناب طاهره                           

  ١٨٠                 ّ               شهادت حواريون و پيروان حضرت باب    
   

   حضرت بهاءا دورۀ-دومقسمت      
  ١٩٩                    والدت امر بهائى                         :  فصل ششم

  ٢٠٨                     خاندان جمال مبارک                                      
  ٢٠٨                                       القاب جمال ابهى                      

        ٢٠٩                     بشارات انبياى سلف بظهور حضرت بهاءا  
  ٢١٤                   عظمت امر جمال اقدس ابهى                             

  ٢١٨      ّ               کيفيت نزول وحى در سياهچال طهران             
  ٢٢٣              هاءا به عراق عرب   تبعيد حضرت ب  :فصل هفتم 

  ٢٢٥                         استخالص جمال مبارک از سجن طهران    
  ٢٢٧                              سرگونى هيكل مبارک به بغداد         

  ٢٣٣              بغداد                                                      
   

  ٤ص 
      ٢٥٠                             ه کردستان                      جمال ابهى بعزيمت  

  ) ّبقيه(تبعيد حضرت بهاءا به عراق عرب : فصل هشتم 
   ٢٦٥            ّباز گشت از سليمانيه  

     ٢٦٦    اوضاع نابسامان جامعۀ بابى در غياب حضرت بهاءا    
  ٢٨٥                                   آثار نازله از قلم اعلى               
  ٣٠٠                  وقايع پس از باز گشت به بغداد   



  ٣٠٤        عزيمت هيكل مبارک به باغ رضوان  
  اظهار امر حضرت بهاءا:   فصل نهم
  ٣٠٩               از اصحاب    ّ عده اى ّاعالم من يظهره اللهى به  
    ٣١٢                                     ّايام رضوان                  
  ٣١٥      عزيمت به اسالمبول  

  ٣٢٠              وقايع اسالمبول   
  ٣٢٥             اعالم تبعيد به ادرنه   
  ٣٢٦              عزيمت به ادرنه    

  ٣٣١       طغيان ميرزا يحيى و اعالن عمومى امر:   فصل دهم
  ٣٣٣       نقض عهد ميرزا يحيى      
  ٣٣٦      ّکردن حضرت بهاءا توسط ميرزا يحيىمسموم      

  ٣٤٢                مباهله  
  ٣٤٥          اعالن عمومى امر به رؤساى امور  
  ٣٤٦      نزول آيات از قلم اعلى  
  ٣٦١        ّتصميم به سرگونى جمال ابهى به قلعۀ عكا  

   
  ٥ص 

  ٣٦٤              ّعزيمت به عكا  
      ٣٦٩        ا ّسجن حضرت بهاءا در عك:  فصل يازدهم

   ٣٧٠          ّ عكادربارۀبشارات انبياى سلف   
  ٣٧٨          شهادت حضرت غصن ا االطهر  
   ٣٨٠      ّخروج از قشلۀ عسکريه  
     ٣٨٣         ّالحکومۀ عكا احضار جمال مبارک به دار  
ّخروج از مدينۀ محصنۀ عكا   ّ     ٣٨٧  
  ٣٨٩         براون در قصر بهجىپرفسورشرفيابى   

  )ّبقيه (ّسجن حضرت بهاءا درعكا :  فصل دوازدهم
  ٣٩٧          ايذاء و شهادت اهل بهاء در ايران  
      ٤٠١                حامل لوح سلطان ايران               :  بديع  
  ٤١٥      ساير آثار مبارکه    نزول کتاب مستطاب اقدس و  
  ٤٣٢              اصول و تعاليم امر بهائى                       



   صعود حضرت بهاءا :سيزدهمفصل 
  ٤٤٣                          صعود جمال مبارک                       
    ٤٤٩        الهى         بال معاندين امر و عاقبت پر  

  
   حضرت عبدالبهاء دورۀ-قسمت سوم 
      ٤٦٩                            عهد و ميثاق حضرت بهاءا:  فصل چهاردهم

  ٤٧١                        و پيمان،  حضرت عبدالبهاء  مرکز عهد  
     

  ٦ص 
  ٤٧٣              والدت حضرت عبدالبهاء                         
      ٤٧٧                غصن ا االعظم در زمان حيات جمال قدم  

  ٤٨٣                         ّعصيان و مخالفت ميرزا محمدعلى:  فصل پانزدهم
  ٤٨٦        ّ امر الهى در قارات آسيا و اروپاتوسعۀ  
  ٤٨٣      ّناقض اکبر،  ميرزا محمد على  

  ٤٩٩             در غرب   ا طلوع و استقرار امر:  فصل شانزدهم
  ٥٠١       ّاستقرار امر الهى در قارۀ آمريک                  
  ٥١١       ّاولين دستۀ زائرين غربى در ارض اقدس       
  ٥١٩             االذکارتأسيس مشرق  

  ٥٢٥        تجديد سجن حضرت عبدالبهاء:  فصل هفدهم
  ٥٢٦      اقدامات ناقضين عهد و پيمان                      
ّورود هيئت تفتيشيه به عكا                           ّ      ٥٣٩  
ّحيات حضرت عبدالبهاء در دورۀ مسجونيت   مجدد   ّ     ٥٤١  
ّمراجعت هيئت تفتيشيه از عكا   ّ          ٥٤٢  
  ٥٤٣            انقالب ترکان جوان  

  ۵۴۴        خلع سلطان عبدالحميد از مقام سلطنت و خالفت            
ّاستقرار عرش مطهر حضرت رب اعلى در جبل کرمل:  فصل هجدهم ّ  

  ٥٤٧      استخالص حضرت عبدالبهاء از سجن چهل ساله  
  ٥٤٩          دورۀ اختفاى عرش حضرت اعلى  
  ٥٥١              مقام اعلى  
  ٥٥٤          ّاستقرار رمس مطهر در مقام ابدى  



   
  ٧ص 

  ٥٥٩      سفر حضرت عبدالبهاء به اروپ و امريک:  فصل نوزدهم
  ٥٦٠              سفر به مصر  
  ٥٦٢              عزيمت به اروپا  
  ٥٦٢            نزول اجالل  به امريکا  
  ٥٦٣              باز گشت به اروپا  
  ٥٦٤            مراجعت به ارض اقدس  

  ٦٠١       در شرق و غرب ا انتشار امربسط و :  فصل بيستم
  ٦٠٢             در شرق ا توسعۀ شريعة  
  ٦٠٣            شهداى دورۀ ميثاق  
  ٦١١          تشکيل مدارس بهائى در ايران  
  ٦١٢     ّتأسيس اولين مشرق االذکار عالم بهائى در عشق آباد  
  ٦١٥           در آسيا ابسط و انتشار امر  
  ٦١٨         اروپا و امريکا در ابسط و انتشار امر  
  ٦١٩            ّجنگ بين الملل اول  
  ٦٢٥      به حضرت عبدالبهاء" نايت هود"تقديم لقب   
  ٦٢٧          ّ در قارۀ استراليا اانتشار امر  
    ٦٢٧      يرليغ بليغ تبليغ،  فرامين تبليغى حضرت عبدالبهاء  

  ٦٣١        صعود حضرت عبدالبهاء:  فصل بيست و يکم
  ٦٣٩      حضرت عبدالبهاء در جوار مقام اعلىاستقرار عرش   
  ٦٤٧        سرنوشت معاندين و مخالفين امر الهى  

   
  ٨ص 

   حلول عصر تکوين امر بهائى-قسمت چهارم 
  ٦٥٧        ظهور و استقرار نظم ادارى: فصل بيست ودوم 

  ٦٦٠      مرحلۀ اوالى استقرار نظم ادارى:  عصر تکوين  
  ٦٦٩          الواح  وصاياى حضرت عبدالبهاء  
  ٦٧٠              ّمحافل  روحانيه  
  ٦٨٠              ّاوقاف ملى  



  ٦٨٦              مدارس تابستانه  
  ٦٩٦            تکميل بناى مقام اعلى  
  ٦٩٧          تأسيس محفظۀ آثار بين المللى  
  ٧٠٣              ّام المعابد غرب  

  حمالت بر تأسيسات و مشروعات بهائى:  فصل بيست و سوم 
  ٧١٤            روضۀ مبارکۀ جمال ابهى  
  ٧١٨              ّبيت مکرم بغداد  
  ٧٢٤          بحران در کشورهاى اشتراکى  
  ٧٢٥              حوادث آلمان  
  ٧٢٦              حوادث ايران  

  ّ و مؤسسات آن اانفصال و استقالل امر:  فصل بيست و چهارم
  ٧٢٩         از شرايع سالفه در مصر  اانفصال امر  
  ٧٣٧              حوادث ايران  
  ٧٤١              وقايع آباده  
  ٧٤٢       ّشناسائى رسمى محفل روحانى ملى امريک  

   
  ٩ص 

  ٧٤٣      ّثبت مقررات قانونى ازدواج بهائى در شيکاگو  
ّتوسعۀ بين المللى فعاليتهاى تبليغى:  فصل بيست و پنجم  ّ      ٧٤٩  

ّفعاليتهاى تبليغى احباى غربى   ّ ّ          ٧٥٤  
  ٧٥٥          دفتر بين المللى بهائى در ژنو  
  ٧٥٦            نتشار آثار بهائىترجمه و ا  
  ٧٦٠          ّتأسيس مؤسسات مطبوعات بهائى  
  ٧٦٣        خدمات تبليغى امة ا ميس مارثا روت  
  ٧٧٢          اقبال ملکۀ رومانيا به امر مبارک  
  ٧٩٣          ّفتح جمهوريات امريکاى التين  

  ٨٠١                  نظرى به گذشته و آينده 
*  *  *  *  *  

 



  ص الف
   ناشرّقدمۀ              م

  ّ صادر بافتخار احباى١٠١ّاين سفر جليل ترجمۀ توقيع منيع مورخ رضوان 
  . رسيده است ّغرب است که انتشار آن به تصويب محفل روحانى ملى بهائيان ايران

ّارادۀ ولى مقدس امر الهى باختيار اسمى عظيم براى اين کتاب کريم بلغت ّ  
  ّ لقاء رب و مرور نسائم ظهور درّ انگليزى تعلق گرفته که هم حکايت از

  ّ يوم نشور داشته و هم لطيفۀ غيبيه اى در آن مضمر و مندرج بوده است که 
  ّناظر به غفلت اهل عالم از ادراک تجلى آن شمس حقيقت در يوم اشراق و

  و اظهر الغيب. "ّ حرمان بنى آدم از لقاى طلعت غيب در حيز شهود است
ّ فى حيز الشهود و لکن ال ّ   ".ّكل فى سکرتهم يعمهونّ

  ّچون جمع اين اسرار و دقايق در  كلماتى جز نص الفاظ صادره از مصدر
ّ امر ميسر نبود از اختيار اسمى براى ترجمۀ فارسى امتناع گرديد تا مبين  ّ  

  اعتراف بقصور از اتيان الفاظى مترادف با  كلمات الهى شود و بدرج اسم
  ء شد تا عنوان اصلى کتاب فاتحۀ ترجمۀ مختار مبارک بلغت انگليزى اکتفا

  . آن بزبان فارسى باشد
  که پس از عنوان اصلى انگليزى قيد شده از" کتاب قرن بديع" عبارت 

ّ صدور اين رق منشور در پايان قرن اول بهائى حاکى است ّ.  
  ّ                                         لجنۀ ملى نشرآثارامرى

   
  ص ب
   ناشرّ   مقدمۀ          

  دومنشر              
  ّالهى در اختتام قرن اول بهائى دو اثر عظيم به شرق و غرب ّولى عزيز امر
  و به حقيقت بابى جديد در مطالعۀ معارف بديع گشود و  صادر فرمود

  . به تحليل و توجيه تاريخ امرجلوه اى تازه عطا فرمود
  کتاب " که در ترجمۀ فارسى به ) God Passes By( و همزاد آن " لوح قرن"

  شهرت يافته نگرشى نو در تاريخ است و درسلسلۀ عقد آثار" قرن بديع
  . درخشش و تابشى ممتاز دارد اّ گران بهاى حضرت ولى امر

  تاريخ در گذشته فقط ضبط و نقل اخبار و روايات بود و جز براى 
  ى بکارى نمى آمد وداستان سرائى و سرگرمى يا حماسه سرائى و فخر فروش



   در دورۀ جديد و قرون اخير نيز که صاحب نظران در علوم تجربى 
  برخاستند و در علم تاريخ نيز تجديد نظر و تکميل مرام خواستند جز

  ّ به تحول مسائل و تغيير وقايع نينديشيدند و همواره موضوع و محمول
  ّوصيات ّتاريخ را در تحوالت طبيعى و وقايع اجتماعى جستند و خص

ّنفسانى انسان و کيفيات مادى جامعۀ بشرى را علت وقوع حوادث تاريخى ّ ّ  
  اساس  بنا برّلهى از فرهنگ و تمدن انسانى ّ ولى نظرگاه ولى امر ا . شمردند

  ّتعاليم بهائى از قلمرو زمان ومکان سبقت گرفته،  نه مقيد به زمان امروز و
ّ تمدنى  خاص محصور و فرهنگ موجود است و نه در بند سرزمينى و ّ  

  ّتقسيمات تاريخ به کور و دور و عصر و عهد و تداوم مستمر .  محدود
  ّ تمدن الهى که با ظهور بحران ها و فتوحات روحانى همراه است اين شيوۀ

  . تحليل را توجيه و تفهيم مى نمايد
  ّگرچه اعتقاد به اينکه قدرتى غيبى در سرنوشت تاريخ  مؤثر است در بين 

ّل اديان،  مخصوصًا مورخان  مسيحى،  نيز معمول بوده اما اين حقيقت کهاه ّ  
  ّ طرحى الهى حيات افراد و تمدن ها را هدايت مى نمايد و سرنوشت آن ها را

ّ براساس افکار و اعمال آن ها رقم مى زند و ترقى نوع انسان در ظل اديان  ّ  
  رف امر بهائى تشريحرا در عالم امکان پايانى نيست مطلبى است که در معا

   
  ص پ

  . يافته است بر اساس آن تدوين و تأليف" کتاب منيع قرن بديع"و تبيين شده و 
  داستان شوق و عشق و. تحليل تاريخ امر بهائى است"  کتاب قرن بديع"
  ّتقابل ايمان و بى ايمانى،  نا توانى قدرت هاى نا پايدار مادى و. است  وفا

ّلبۀ انقطاع و توكل و باالخره دوام صولت  حق و دنيوى در برابر سطوت و غ ّ  
  الهى را درهاى  هتأثير و تداوم نقش. ّ زوال جوالن باطل را مجسم مى کند
  گذشته را راهنما بل. مى سازد  بروز وظهور تکامل نوع انسانى جلوه گر

   راهگشاى آينده مى سازد و طرح جامعۀ واحد انسانى را بر اساس روابط
  نقل تاريخ نيست " کتاب قرن بديع. "قيقت اشياء بيان مى کندّ ضروريۀ ح

  درس عبرت از تاريخ و راهنماى مطالعه و درک هدف تاريخ است و نکتۀ 
  ّبسيار مهم و اساسى آنکه بقلم کسى تدوين شده که خود بنفسه الکريم در

  شواهد.  تأسيس و تکوين و هدايت آن سهمى جليل و عظيم داشته است



  آثار و آيات مبارکه که حضرتش انتخاب و در اين کتاب مستطاب بسيار از 
  .ّ درج فرموده بر کيفيت آن بسى افزوده است

ّاهميتنظر به    ّ اين کتاب کريم سالها پيش اثر مزبور به تشويق محفل مقدسّ
ّ ملى ايران توسط فاضل نکته سنج جناب نصر ّمودت به زبان فارسى ترجمه ا ّ  

  سرحلقۀ اهل فضل و کمال،  جناب دكتر على مراد شد و شهيد مجيد،  
  ّ داودى مقدمه اى موجز به لفظ و مشحون به معنى از طرف لجنۀ نشر آثار

  .ّ امرى برآن بنگاشت که نظر به لطف كالم و کيفيت مرام عينًا در اين طبع نيز آمده است
  در متن حاضر،  نشر ثانى اين کتاب،  ترجمۀ قبلى با متن انگليسى آن

  ّ دقيقًا تطبيق شد،  بعضى از آثار مبارکه که اصل آن بعد از نشر اول کتاب
   بدست آمده بود بجاى ترجمۀ قبلى قرار گرفت،  فهرست تفصيلى و فهرست

  ق کتاب بوسيلۀ حروف چينىاو را ّ اعالم آن نيز تهيه و الحاق گرديد و
   نفيس و عظيم تااين اثر  کامپيوترى تنظيم شد تا مطالعه و بهره بردارى از

  . قرار گيردّحق اميد است که اين خدمت مورد قبول ياران . ّ حد امکان تسهيل گردد
  ّ                                     مؤسسۀ معارف بهائى بلسان فارسى

   
  ص ت

   ا     هو                                              
ّحضرند در پايان قرن اول بهائى دو رق چنانکه دوستان عزيز و گرامى مست ّ  

  صحيفۀ نور بمناسبت ختام قرن ابدع اعظم و اقامۀ جشنهاى منشور و دو
  ّ جل ذکره و اّ مئوى در سراسر عالم بهائى از يراعۀ قدرت حضرت ولى امر

ّ نزول ارزانى فرمود،  يکى بافتخار احباى الهى در ممالک شرقيهّ ثنائه عز ّ  
  قرن معروف و موصوف و ديگرى باعزاز ياران رحمانى در بالد و که به لوح 

  .موسوم و منعوت است" گاد پاسزباى"ّ صفحات غربيه که بنام 
  کتاب مستطاب گادپاسزباى از چهار قسمت مختلف ترکيب يافته و 

  ّيک مقدمه و شرح مختصرى در ذيل کتاب ّمتضمن بيست و پنج فصل و
  ّرا در نظر مجسم و حقايق و" مر الهى اگذشته و آيندۀ" مى باشد که 

  ّدر ظل نظم بديع  بل صورت وقوع پذيرفته و يا بعدًا دقايقى را که از ق
  ّاما. ّيزدانى از حيز غيب بعرصۀ شهود خواهد آمد بنحو اجمال بيان ميکند

  ّقسمتهاى چهارگانه عبارتند از اول قسمت مربوط به اظهار امر حضرت 
  ت حضرت بهاءا،  سوم وقايع مربوط به دوران بعثت و رسالدوماعلى،  



  ه و فتوحات ّ قيادت مرکز ميثاق حضرت عبدالبهاء و چهارم حوادث تاريخي
  ّو انتصارات امريه از حلول عصر تکوين،  تاريخ ارتقاء هيكل اطهر حضرت 

  .ّ مبشر اعظم ّ مقدسۀ صدمين سال بعثت حضرت بر سرير واليت عظمى تا سنۀ اّولى امر
   بموجب اجازه و  ا جناب جورج تاونزند عليه بهاء اايادى محترم امر

  تصويب هيكل مبارک شرحى دربارۀ اين سفر جليل مرقوم داشته که در 
  فاتحۀ  کتاب درج شده و چون کتاب مذکور به شرح مندرج در فوق بافتخار

   تصديق امر نيز شخصًا قبل از اّ احباى غرب صادر گرديده و ايادى امر
ّ مقدس بهائى در ظل ديانت مسيح و در تشکيالت رسمى آن ديانت صاحب  ّ  

  ّخطاب به ملت مسيح و مقام و عنوان رفيع بوده لذا بيانات ايشان مخصوصًا
  

  ص ث 
  مستند به وعود و بشارات مندرج در کتاب انجيل راجع به ظهور اب سماوى 

   ملل و نحل و مذکوراست يعنى درحقيقت اين امر اعظم را که موعود
ّ در صحف و زبر ربانى است از نظر معتقدات مسيحى تبيين و مستظلين  ّ  

ّدر ظل تعاليم حضرت روح را بدخول در شريعۀ رحمانيه  تشويق و   . تحريص نموده اند ّ
ّحسب االمر محفل مقدس روحانى ملى بهائيان ايران شي ّ    ارکانه اين عبد ادّ

  بترجمۀ لوح مبارک از لسان انگليسى بلسان مستمند بابضاعت مزجاة  
   فارسى مبادرت ورزيد و اينک که بعون و عنايت الهى از انجام اين فريضه

  ّ فراغت يافته ترجمه را بکمال خضوع وخشوع تقديم ساحت محفل مقدس 
  مى نمايد تا در صورت تصويب نسبت به نشر و اشاعۀ آن بين ياران رحمانى

  .مايند دستور مقتضى صادر فر
  در خاتمه استحضار ميدهد که هر لسان را براى بيان حقايق و اداى 

  ّمعانى اسلوبى  خاص و روشى جداگانه است اين است که در انتقال لغتى
  ّ بلغت ديگر چنانچه ترجمۀ كلمه به كلمه و يا بعبارة اخرى تحت اللفظ بعمل 

  احبان قريحه استموافق اذواق ص آيد نه تنها لطافت گفتار که ماليم طبع و
   از دست مى رود بلکه ممکن است در پاره اى موارد موجب سوء تفاهم و
  ّ انحراف معنى گردد و مفهوم مطلب بكلى منقلب شود اين است که در

  ّ ترجمۀ کتاب حتى االمکان از انتقال لفظ به لفظ احتراز و روح كالم اخذ و
  ّ  خاص رعايت سياق بلسان معمول گذاشته شده مع الوصف چون در مواقع

   و مضمون انگليسى را بمنظور حفظ پاره اى نکات و دقايق لطيفۀ دقيقه الزم



ّ و متحتم دانسته و ترجمه کم و بيش لفظيًا   بعمل آمده ممکن است عبارات  ّ
  ّاز لحاظ انشاء فارسى غير مأنوس و درک آن محتاج به دقت و امعان نظر

   خوانندگان گرامى را به اين  بيشترى باشد اين است که خاطر محترم
  .موضوع جلب و طلب عفو و اغماض مينمايد

  ّ مودت ا نصر- بديع ١١٨                                          نوروز 
   

  ۱ ص
   کتاب           شرحى دربارۀ                            

  )١ (        بقلم جورج تاونزند                             
  مندرجات اين کتاب مستطاب شرح وقايع و تاريخ حوادثى است که در
  عصر حاضر بوقوع پيوسته و از امر بديع و نهضت جديدى که حقيقت و

ّاهميت    آن از ابصار دور و در افکار و اذهان نفوس غير مأنوس است ّ
  ّرا بمراتب عشق و والء و محبت و مطالعۀ اين احوال ما. گفتگو مى نمايد

  عتالء و بهجت و قدرت مودوعه در اين امر عظيم آشنا مى کند وا
  پيروزيهاى درخشانى را که تا کنون در اين سبيل حاصل شده و آنچه را
  ّبعدًا در ظل اين قيام روحانى نصيب جامعۀ انسانى خواهد گرديد در

  حوادث و وقايع مذکوره هر چند مقرون به مصائب و. ّانظار مجسم مى سازد
   

  ۲ص 
  اسقام بى پايان است ولى منبعث از حقيقت  الم و مشحون از محن وآ

  متعاليه اى است که ابواب سعادت و رخا بر وجه اهل ارض مفتوح و نوع
  بشر را از باديۀ غفلت و هوى به شاهراه فضيلت و تقوى دعوت مى نمايد

  و به دخول در مدينۀ موعود يعنى حصول صلح جاودان و ورود در ملکوت 
  . رحمن داللت مى کندحضرت

  ات عظيمهيّال اخير از يکطرف بفتوحات و ترقّعالم بشريت در يکصد س
  ّو حل مسائل معضله و کشف حقايق بديعه که در تاريخ بشر بى سابقه و 

  نظير است توفيق يافته و از طرف ديگر با مشاكل و متاعب شديده که 
  .تزلزله بر ارکان وجود افکنده مقابل و مواجه گشته اس

  را به جهانى وسيع تر و قدرتى کامل تر و انتصاراتى  ّاما تاريخ حاضر ما
  ّپر بهاتر که طى همين عصر پر انقالب بظهور رسيده معطوف مى نمايد و عالم 



  مفخرت حقيقى که بدست نسيان و فراموشى  ّانسانى را بسوى عزت و
  بوبت سپرده شده سوق مى دهد و به جالل و عظمت روحانى که پس از غي

  مى سازد و از  متمادى بار ديگر از افق عالم ناسوت اشراق نموده مستبشر
  انسانى  ّحقايق الهيه بحث مى کند و از استقرار ديانت جهانى در بين ابناء

  گفتگو مى نمايد،  ديانتى که متعاقب اديان و مذاهب سالفه ظاهر شده و
ّجوهراصليه و تعاليم اساسيۀ   ام و مبادى آنها را آنها را تصديق و احکّ

   اعلى و غايت قصوى ّ تکميل و مقصد اصلى و هدف نهائى كل را برتبۀ
   انجيل صال ميزند که در بسط و ٔمالّمتواصل مى سازد و به ملت روح و 

   الهوتى در بين مللّ اين نداى ملکوتى بر خيزند و در انتشار اين رنۀاشاعۀ
   

  ۳ص 
  .يندو نحل عالم بذل سعى و اهتمام فرما
  ت عظيم و فريدى که براى سعادت ّاين نهضت و حرکت در حول شخصي

ّو اتحاد من على االرض قيام نموده طائف است و موجد و محرک آن عشق  ّ  
ّسرشار و محبت بى کرانى است که اين ذات مقدس نسبت به عالم انسان  ّ  

  ش ابراز داشته و انعكاسش از مراياى قلوب صافيۀ دوستان و پيروان حضرت
  . اعطاف متعارج گرديده استّمطلعبه آن مصدر الطاف و 
   ظاهرى و بشرى صحنه اى از عشق و مبارزه و حرکت مذکور از جنبۀ

  انقطاع و مجاهدۀ جمعى از زنان و مردان غيور است که بکمال خلوص و 
  اشتياق از بين جمهور ناس قيام نموده و جان بر کف بميدان فدا شتافتند 

  الم و ترک النه و  بوب بقبول هر گونه ظلم و ستم و رنج وو در سبيل مح
  .ات آن دور پر شور و آشوب است تن دردادندّآشيانه که از خصوصي

ّهنگام طلوع اين نير اعظم جامعۀ بشرى بقدرى از حقايق  روحانيه دور و  ّ  
  ّدر درياى اغراض و اهواء نفسانيه مستغرق بود که از ادراک چنين ظهور 

  مشاهده مى شد چندانکه وقوع اين مظالم را امرى سهل  ز و قاصراعظم عاج
  .ّو آسان و قلع وقمع آئين الهى را حقيقتى فرض و محتوم تلقى مى نمود

   ارض گروهى از اصحاب قدرت و اعتبار و ارباب بلى در اقطار شاسعۀ
  موجود بودند که نداى الهى را شنيده و از باليا و  سطوت و اقتدار
   بر پيروان اين ديانت وارد مى شد استحضار داشتند و مصائبى که

  اجراء عدالت  ّاعتراضات و مستدعيات اين فئۀ مظلومه را در احقاق  حق و



  آنان مشاهده نگرديد که فى الحقيقه در اصغاء مى نمودند ولى احدى از
   

  ۴ص 
  .راز کند مظلومان د ّآنچه وارد شده تدبر نمايد و يا دست عطوفت و اعانت بجانب آن

ّو تأسف است که در چنين عصر تفحجاى بسى حيرت     و تحقيق که صّ
  ات ّترقيصنايع و کسب فنون و بدايع و حصول  دنيا در طلب علوم و

ّيه بکشف آن همه اسرار و رموز مستوره موفق گشته و ارض و سما  را ّماد ّ  
  ايق ّتحت نظر دوربين خويش قرار داده از توجه بعوالم روحانى و درک حق

  معنوى که اعظم و اشرف از جميع فضائل و مفاخر انسانى است محروم و
  .بى نصيب مانده است
  از جانب خداوند حکيم در بين خلق ظاهر اى  دههيچ مبعوث و فرستا
ّيت و معرفى پيام و رسالت ّبراهين او در اثبات حق نشده که دالئل و ّ  

  ده و هيچ شريعتى از خويش از آثار و انوار حضرت بهاءا عظيم تر بو
  ّيتهائى که آئين بهائى در ّموفقّشرايع سالفه مشاهده نگشته که طى يک قرن ب

  سراسر عالم بسط  ّاين برهۀ کوتاه بدست آورده نايل آمده و بدين حد در
  .و انتشار يافته باشد

ّاعظم حجت و برهان حقانيت مظاهر مقدسه در نفس آن مطالع قدرت و  ّّ ّ  
ّت كلمۀ آن مشارق وحى و الهام ربانيه استّقيّ نفوذ و خالّعظمت الهيه و ّ.  

  حضرت بهاءا در قلوب بشر آتش ايمان و ايقان بر افروخت و بساط 
  بهجت و انبساط روحانى را بار ديگر منبسط فرمود و اهل عالم را بوحدت 

  فضائل و کماالت حضرتش ذاتى و فطرى بود نه . و يگانگى دعوت نمود
   مباحث حاصلذ و يا دخول در مدارس و مطالعۀّمّاه تعلم و تلآنکه از ر

   
  ۵ص 

  سعۀ علم و حکمت آن وجود اقدس را احدى انکار نتواند نمود . شده باشد
ّو مراتب فضل و بينشش را مقاومت نتواند کرد حتى اعداء حضرتش بعلو   ّ  

ّدرجات و سمو مقاماتش مقر و معترفند   در ّفيوضات و مواهب رحمانيه . ّ
ّنفس مقدس او بنحو اتم   و سيطرۀ محيطه اش   و اکمل ظاهر و اقتدارّ

  روشن و باهر هر چه مصائبش بيشتر ميشد بر استقامت و اقتدارش ميأفزود 
  ّوهرچه دايرۀ دشمنانش وسيعتر ميگشت نايرۀ حب و شوقش تزايد 



  ۀ پزشک بينا بود و عالم بر حقايق کائنات، اوجاع و آالم جامع. مى يافت
ّبشريه را در عصرحاضر مشخص فرمود و درمان موافق درد تجويز  ّ  

  ّبعالم انسانى نورانيت و معرفت  کرد تعاليم حضرتش عمومى و جهانى است و
  قدرت و عظمتش از حين صعودش برفرف اعلى . حقيقى اعطاء ميفرمايد

  شديدتر و نافذتر گرديده در اخبار از وقايع آتيه يگانه و فريد بود و
  ّين معنى از تطورات و انقالباتى که پس از صدور خطابات و انذارات ا

  ّحضرتش در عالم وجود بوقوع پيوسته واضح و مدلل ميگردد و در 
  ّحجت و برهان . ّمستقبل ايام نيز بيش از پيش الئح وآشکار خواهد شد

ّتحقق نبوات و بشاراتى  يک از انبياى رحمانى همراه است ثانى که با هر ّ  
  ّ که از قبل دربارۀ  شارع بعد داده شده از اين لحاظ بايد متذکر است

  گرديد که اخبار و احاديث مأثورۀ اسالمى و نصوص و آيات منزله در 
  قرآن کريم راجع باين ظهور اعظم بينهايت صريح و عظيم و جلوۀ 

  العقول است ولى اکمال اين وعود و  ّمصاديق آن بغايت روشن و محير
   باز نداشت و آنان راامر الهىل اسالم را از ابراز عداوت نسبت باشارات اه

   
  ۶ص 

  .ّاز تکذيب و تکفير مظهر مقدس يزدانى منع ننمود
  هاى  ه اخير يا بيش بيانات حضرت مسيح و وعدّدر طى يکصد سنۀ

  ّمسطور در کتاب مقدس مورد فحص و تحقيق و مطالعه و تدقيق اهل 
  ّحققين عالئم طلوع و سطوع آن بشارات را غرب قرار گرفته و بعضى از م

ّاحساس مينمودند ولى مصداق کامل آن وعود الهيه فقط در ظهور مقدس  ّ  
  حضرت بهاءا مشهود و آثار و انوارش در اين دور مبارک محسوس و 

   ميالدى تأسيس گرديد يعنى در ١٨٤٤امر بهائى در سال .  استمعلوم
  د از موطن اصلى خويش پس از دوازده ّهمان سنه که نفى و طرد ملت يهو

  فرمان آزادى و لغو تضييقات " قرن سلطه و حکومت مسلمين در اثر صدور
  بفرمودۀ حضرت مسيح ) ٣" (ّزمان امتها"تخفيف پذيرفت و ) ٢" (مذهبى

  اين ظهور اعظم هنگامى باهل عالم ابالغ گرديد که ظلم و . منقضى شد
  ّم تمسک بمبادى روحانى رواج کامل جور و فساد و عناد و بيدينى و عد

  نات شؤوّو كل در ) ٤(ّآتش محبت ا در قلوب افسرده شده بود  يافت و
ّجسمانيه و شهوات نفساني   ّدر چنين حالى مظهر كلى ) ٥(ه مستغرق بودند ّ



  ظاهر گرديده ) ٦" (دزد در شب"الهى چنانکه در انجيل اشاره شده مانند 
  ّتعلقات ايمانى در   احساسات وجدانى وو در حينى که ناس از لحاظ

  ارواح را  فرمود و قلوب و سبات عميق فرو رفته بودند تعاليم خود را القا
  معرض امتحان قرار داده و نفوس مخلصه را از انفس غير خالصه جدا 

  ان کذبه تفکيک نمود و چون شبان عيّمؤمنين حقيقى را از مد ساخت و
  مردمان غافل در دام) ٧.(ّ  مجزى گردانيد"بزها"را از" ميش ها"مهربان 
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ّو هنگامى بشدت خطر و تباهى حال خويش متوجه ) ٨(خود خواهى گرفتار  ّ  
  گشتند که ابواب اميد مسدود و عدل منتقم حقيقى آشکار شده بود 

  انوارش از شرق بغرب "مع الوصف امر الهى بسرعت برق انتشار يافت و 
  خاور بباختر گسترش  نحو که در ديانت مسيح ازو بهمان ) ٩" (ساطع گرديد

  پذيرفت آئين بهائى نيز بجانب غرب منبسط شد و با سرعت و قدرت و
  .درآورد ّقيتى بيش از امر مسيح رايت خود را در آن آفاق باهتزاز ّنفوذ و خال

  بهائى  ّاز مطالعۀ کتب و آثار  مورخين واضح و مکشوف گردد که از آغاز دور
  ّوران اظهار امر حضرت باب مبشر اعظم اين قرن اکرم پيوسته د يعنى از

  يک نوع ارتباط و عالقۀ معنوى بين پيروان ديانت مسيح و تعاليم جديد 
ّوجود داشته که بكلى با حاالت واحساسات ملت اسالم مغاير و با رفتار  ّ  

  ا  اين ارتباط و حسن تفاهم رن نشانۀّاولي. ردار آنان مباين بوده استو ک
  طبيب انگليسى مقيم ) ١٠(ميتوان از اظهارات و نظرات دکتر کورميک 

   حضرت باب را در سجن تبريز هنگامى که  اليهٌ مشار .طهران تشخيص داد
  ازکثرت لطمات در رنج و تعب شديد بودند مالقات و با ذکر حاالت 

  و سجاياى روحانى مبارک اين احساس عمومى را که آثار و بيانات آن 
  ود  شباهت به آثار و تعاليم حضرت مسيح دارد در نوشتجات خحضرت

   ١٨٦٥ّخ غربى که در ايامى مقارن با سال ّرّاولين مو. تصريح نموده است
  ديپلمات) ١١( اين نهضت قلمفرسائى کرده کنت گوبينو ميالدى دربارۀ

  ّفرانسوى است که با نهايت عشق و حرارت از تقديس و تنزيه و علو 
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ّکار و سمو آراء آن وجود مقدس و نورانيت و جذاف ّ ّابيت و قوۀ محيرّّ ّ   العقولى  ّ
  که دربيانات مبارک نسبت بدوست و دشمن موجود است گفتگو 

  اين باب مطالعات دقيقه معمول داشته و  از نفوس ديگر که در. مينمايد
  ) ١٢(يکى ارنست رنان اند  دهمشاهدات خود را برشتۀ تحرير در آور

  ّ مسائل مهمه و١٨٦٦است که در سال ) ١٣(ّاحب کتاب حواريون ص
  ) ١٤(ّاطالعات مفيده را در معرض افکار عمومى گذاشته ديگر لرد کورزن 

  حقائقى راجع بظهور مبارک بيان " ايران"که در کتاب تأليفى خود بنام 
   امر دربارۀکه ) ١٥(کرده ديگر پرفسور برون استاد دانشکدۀ کمبريج 

  ّى آثار متعدده تأليف نموده است وهمچنين جمع کثيرى از اهل فضل بهائ
  و دانش از ملل مسيحى که بهمين قرار موضوعات تاريخى مربوط باين 

  ظهور اعظم را مورد بحث و تحقيق قرار داده و اصول و مبادى آنرا 
  .و تمجيد نموده اند تقدير

  ّلفه و طرق متعدده ّ اما در بين اين احساسات و عواطف که در موارد مخت
ّمبارک ابراز گرديده مهمتر و جالبتر از همه حالت تذکر و  نسبت بامر ّ  

  ّتنبهى است که در موقع شهادت حضرت باب در ميدان تبريز در نهم 
   ميالدى براى فرماندۀ عساکر که شخص مسيحى و مأمور ١٨٥٠جوالى 

  ن است که تير باران نمودن آن حضرت بود روى داد و شرح ما وقع اي
  ّفرماندۀ مذکور قبل از مبادرت بانجام اين امر حضور حضرت مشرف 

  ّگرديد و معروض داشت که وى مسيحى است و هيچگونه غل و عداوتى 
  تنها آرزويش اين است که بارادۀ نسبت به آن وجود مبارک در دل ندارد و
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  اف گردد و الهى از ارتکاب اين جنايت که مخالف فکر و عقيدت اوست مع
  ّحضرت باب درجواب فرمودند اگر اين استدعا از روى حسن نيت و 

ّخلوص طويت است  حق تعالى مسؤول او را اجابت خواهد فرمود و ويرا  ّ  
   حادثۀ اعجاز آميزى که صدق. ّاز ورطۀ تحير و اضطراب نجات خواهد داد

  قدس م و قبول خواهشش را در ساحت گفتار و حقيقت افکار ويرا معلو
  ّالهى مکشوف ميسازد در متون کتب و صحف تاريخيه مسطور است و با 

  مراجعه به آن مشهود ميشود که چگونه شخص مذکور از مبادرت باين امر 



  مستخلص گرديد و کار شهادت حضرت بدست فوج ديگر که رياست آن 
  .را فرد مسلمانى دارا بود مجرى گشت

  حنۀ قيام و رسالت اين فرستادۀ ّعالم غرب و جهان مسيحيت هر چند از ص
  عظيم الهى دور بود ولى سالها قبل عظمت امر مبارک را احساس نمود و 

ّنداى رحمانى و قوۀ محر ًعمال   شعرا از طبقات و . ّکۀ آسمانى را لبيک گفتّ
  و بسيارى از نفوس ) ١٧(ّو شلى ) ١٦(مراتب مختلفه مانند وردزورس 

   فجر هدايت و اشراق شمس حقيقت طلوعدربارۀصاحب نظر ديگر 
  مساعى جميله براى انتشار . ره انشاء نمودندّشعرها سرودند و قصائد مؤث

  انجيل جليل در سراسر عالم مبذول گرديد و ارواح مخلصه از زن و مرد 
  ّ مودعه در کتب سماويه قيام نمودند صاحبان ّبراى احياء حقايق الهيۀ

  ح معايب و مفاسد قديمه پرداختند ّاذواق سليمه و انفس طيبه باصال
ّفين کتب و مصنفين قصص و حکايات کوشش فراوان در راه تحقق ّمؤل ّ  

   در راه ايقاظ نفوسخود رامقاصد اجتماعى معمول داشتند و هنر و نبوغ 
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  بکار بردند و بذل همين مساعى و مجهودات است که تفاوت و امتياز 

ّات و عمليات خصمانۀ متعصبين شرق احساسات عالم غرب را نسبت باقدام ّ  
  .واضح و آشکار ميسازد

   حضرت باب تعاليم عاليۀ خويش را از لحاظ مقصد و هدف با روح تعاليم 
  ّحضرت مسيح که فى الحقيقه مقدمه اى براى اعالم اين ظهور بديع 

  محسوب ميگردد مشابه و مماثل دانسته و بعضى از نصايح و مواعظ آن 
ّواريون را در خطابۀ وداعيۀ خود هنگام اعزام حروف حضرت خطاب بح ّ  

ّاوليۀّحى،  پيروان    ، بمنظور ابالغ كلمة ا و هدايت نفوس نقل  ا امرّ
  .فرموده اند

   حضرت بهاءا نيز بطورى که از آثار مبارکه مستفاد ميشود از آغاز امر 
ّاستعداد  خاص و قابليت ترقى و اخذ کماالت را در م ّ   ردم غرب تشخيص ّ

   آن وجود مبارک نهايت جهد و اهتمام مبذول داشتند که روح  .داده بودند
  ّعصر و حقيقت تعاليم ربانى بسمع اهل غرب و زمامداران آن ديار واصل 

  ّگردد و چون بعلت قيد و بند از ابالغ پيام الهى در ممالک اروپ بنفسه 
  ّبافتخار ملت روح وتوقيع ممنوع بودند در احيان سجن عثمانى لوح عمومى 



ّمنيع ديگر خطاب بسالطين و رؤساى ارض و باالخص ملوک مسيحيه نازل  ّ  
  ّفرمودند و طى پنج لوح مخصوص که باعزاز امپراطور روس و پاپ و ملکۀ 

  انگلستان و دو فقرۀ آن بعنوان ناپلئون سوم ارسال گرديده حقيقت امر 
  . ّى شريعت رحمانيه دعوت فرمودنداجرا خويش را اعالم و آنانرا بقبول و

ّدر اين الواح مقدسۀ منيعه آن ورقاء احديه با قدرت و جالل ملکوتى مانند ّ  
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  ملک الملوکى که باتباع و رعاياى خود احکام و اوامرى صادر نمايد اين 
  ّيوم را يوم عظيم الهى خوانده و خود را رب االرباب و اب سماوى که به 

  امم ظاهرگرديده خطاب ميفرمايد و بصراحت بيان اعالم مجد اعظم بين 
ّمينمايد که بشارات مذکور در کتاب مقدس تحقق يافته و انوار يزدانى که  ّ  

  حضرت روح بدان اخبار فرموده از افق ارادۀ سبحانى طالع گشته و آثارش 
  ّدرغرب ظاهر گرديده است و كل بايد در اين يوم فخيم به آن مظهر 

  .ّتوجه نمايندّحى قديم 
ّاين الواح بديعۀ منيعه فى الحقيقه نداى سبحانى و مبين مشيت مطلقۀ  ّ  

  ّآالم و مصائبى که پس از صدور اين توقيعات مقدسه عالم  ّربانى است و
ّغرب را در اثر غفلت و عدم توجه بمواعظ الهيه احاطه نموده اکنون انظار  ّ  

  الواح . متعاليه جلب مينمايدصحف  عموم را به عظمت و مقام اين آثار و
  مذکوره هر چند مشروح و حاوى مسائل و حقائق کثيره است ولى جوهر 

  حقيقى و مقصد نهائى آن را ميتوان از فقرات ذيل که از مضمون بيانات 
  .مبارکه استخراج گرديده است استنباط نمود

   غلمان و حضرت بهاءا در توقيع ملکۀ ويکتوريا اقدام ملکه را در منع بيع
  اماء مورد تحسين و تمجيد قرار داده و استقرار زمام مشورت را در         

  ّايادى جمهور ميستايند و نصيحت ميفرمايند که امناى ملت در حين             
  ّدخول در مجمع شور بافق اعلى توجه نمايند و طلب تأييد کنند،  در            

  عالم   . مير بالد سعى موفور مبذول دارندحفظ مصالح عباد بکوشند و در تع
  وجود را به هيكل انسانى تشبيه ميفرمايند که بغايت کمال و جمال خلق       
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  ّشده ولى علل و امراض متنوعه بر او طارى گرديده و آن را از نعمت 
  راحت و استقامت محروم ساخته است و نيز تصريح ميفرمايند که اليوم 

   قدرت و سيطرۀ نفوسى قرار گرفته که از بادۀ غرور امور جهان تحت
  ّسرمست اند و در باديۀ غفلت و خود پرستى سرگردان بحدى که از 

  تشخيص خير و مصلحت خويش عاجزند تا چه رسد بدرک اين امر اوعر
ّ از براى صحت عالم اتحاد من على االرض بر ّاتمدرياق اعظم و سبب . خطير ّ  

  احده است و اين حقيقت چهره نگشايد مگر باعانت امر واحد و شريعت و
  ّطبيب الهى و پزشک ربانى و باالخره ملوک و سالطين را داللت ميفرمايند 

  ّکه در تشييد مبانى صلح بکوشند و از تحميل بر رعيت احتراز کنند،  در 
  تحديد ادوات و  طريق عدل و نصفت سالک شوند و در تقليل عساکر و

ّمعدات حربيه قا   ئم، هر متجاوزى را مقاومت نمايند و هر مظلومى رااعانت ّ
ّکنند و در سد اختالف و منع فساد متحد و متفق گردند ّ ّ.  

  ّهمچنين در توقيع منيعى که بافتخار پاپ عز نزول يافته هيكل مبارک 
  ّبکمال عنايت وعطوفت ملت روح را بعرفان يوم موعود الهى و استظالل 

ّدر ظل شريعت ربانى دع   وت ميفرمايد تا به تسبيح حضرت پروردگار ّ
  ميفرمايد خداوند شما  ّگرايند و بنام مقدسش داخل ملکوت شوند و نيز

  نادانى  را براى کسب انوار خلق نموده دوست ندارد که در ظلمت جهل و
  ّباقى مانيد،  حضرت مسيح عالم را بنار محبت و ماء روح تطهير فرمود تا

  بارک از کوثر حيوان که از ايادى فضل و احسان امروز پيروان آن وجود م
  اين ظهور اعظم ظهور پدر آسمانى است که از. گرديده بنوشند اعطا
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  ّلسان اشعيا اخبار شده و تعاليم مقدسه اش بيان حقائقى است که حضرت 
  امور بسيارى است که "خوددارى فرمود و اظهار داشت  مسيح از ذکر آن
  و " حال استطاعت استماع آن را نداريد ن نمايم لکنبايد براى شما بيا

  را باين خطاب مهيمن  باالخره در اين لوح مبارک وجه قدم حبر اعظم
  الحيوان بيد  خذ کأس.... ان يا پاپا"قوله الکريم : مخاطب ميفرمايند

ّطمينان ان اشرب منها اوال ثم اسق المقبلين من اهل االدياناال ًّ."  
   امپراطور روس حضرت بهاءا دومخار الكساندر در لوح منزله بافت
  ّتوجه وى بساحت کبرياء اشاره فرموده و نسبت  باستجابت دعا و



  مملکت هنگام سجن طهران رعايت  به خدمت و نصرتى که از جانب سفير آن
  ظهور را ابالغ و  گرديده اظهار عنايت و عطوفت مينمايند و نيز عظمت

  تا عالم  ّود مبارک بالياى ال تحصى تحمل فرمودتأکيد ميفرمايند  که آن وج
  حيات باقيه يابد و به آسايش حقيقى فائز گردد ولى اهل عالم به سيف و 

  به مظهر امر حضرت رحمن مقابله نمودند و بامپراطور امر ميفرمايند  سنان
  به جهان و جهانيان اعالم و خود را در سبيل الهى و  که اين حقيقت را
  ّنمايد و به آنچه مايۀ عزت و سعادت دنيا و ّ عز سبحانى فداّتقرب بملکوت

  ّعقبى است تشبث جويد و در خاتمۀ بيان اين  كلمۀ عليا از مخزن قلم اعلى 
ّاقبل الى ا بقلبه انه ممن فاز بما  ٍطوبى لملک ما منعه الملک عن مالکه و"نازل  ّ  

  ".اراد ا العزيز الحکيم
  ه دو توقيع از قلم حضرت بهاءا باعزاز ناپلئون سوم عالوه بر الواح مذکور

  ّ در اين توقيعات مقدسه مالک انام به وحدت عالم انسان و .نازل گرديده
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  ّابتالء آن بامراض و اسقام مختلفۀ متنوعه اشاره ميفرمايند و درمان آن را

ّدر اتحاد من على االرض و ترک اهواء و اغراض نفسانيه  منحصرًا   و ّ
ّاستظالل در ظل شريعت رحمانيه و اتباع ا ّ ّز سنن و احکام ربانيه ميشمارندّ ّ.   

  ّو نيز تصريح ميفرمايند که ابناء بشر كل حکم نفس واحد و هيكل واحد 
  ّداشته و در اين يوم عظيم بايد فضل رب کريم را مغتنم شمارند و بيش 

  مر الهى و اعالء ابالغ ا. دندّاز پيش به خلعت تقديس و تنزيه مزين گر
ّمۀ ربانى بر جميع فرض و متحتم استكل   ّ هر نفسى که به اين مقصد اعز .ّ

   ذکرش در قلوب ّاالّاعلى قيام نمايد بايد بصفات حسنه متصف گردد و 
  در اين لوح مبارک . تأثير ننمايد و كالمش در ارواح و نفوس نافذ نگردد

  قم بين العباد " قوله االحلى  ،ندمبرم دعوت ميفرماي امپراطور را به اين امر
  قد اتى المختار فى .. باسمى و قل يا اهل االرض ان اقبلوا الى من اقبل اليکم

ّظلل االنوار ليحيى االکوان من نفحات اسمه الرحمن و يتحد العالم و  ّ  
ّالتى نزلت من السماء  يجمعهم على هذه المائدة ّ ّ."  

  از . خطابات عظيمه مخاطب گشته اندّاز قلم مبارک راهبين و قسيسين نيز ب
  ّجمله ميفرمايند که از انزوا قصد فضا نمايند و تأهل اختيار کنند و از 

  ّافکار و اهواء خويش در گذرند و باصول و احکام الهى تمسک جويند 



  ّخذتم اصول انفسکم و نبذتم اصول ا ورائکم اتقوا ا وال  أ ا: "بقوله العزيز
  ".لينتکونوا من الجاه

  در الواح مذکوره خصوصًا در لوح ناپلئون انذارات و خطابات شديده نسبت 
  به امرا و زمامداران عالم موجود است که هر گاه مظهر امر الهى را تصديق

   
  ۱۵ص 

  ننمايند و از قبول تعاليم رحمانى و اجراء نصوص سبحانى استنکاف ورزند 
  ۀ ملوک نيز که خطاب به  و در سور .به خسران مبين گرفتار خواهند شد

  ّکافۀ سالطين نازل شده قلم اعلى رؤساى ارض را داللت ميفرمايند که در 
  حفظ و صيانت امانت الهى يعنى فقراى عباد قيام نمايند،  در سبيل 

  عدالت سالک شوند  و در تحکيم مبانى صلح بکوشند و در تقليل عساکر و 
  بکار يح و مواعظ سماوى راادوات حرب سعى مشکور مبذول دارند،  نصا

   آثار قهر الهى آنان را احاطه نمايد و عذاب از هر جهت رخ ّاالبندند و 
  و ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فى هذا الکتاب : "بگشايد بقوله الکريم

  اذًاال تقدرون ان ... ّبلسان البدع مبين يأخذکم العذاب من كل الجهات
  ".ن فارحموا على انفسکم و انفس العبادّتقوموا معه و تکونن من العاجزي

  ّحضرت مسيح در ايام ظهور نسبت به مدينه اى که اهل آن از معرفت وجود 
  مبارکش محروم و از فيض اطاعت و نصرت حضرتش ممنوع بود اظهار 

ّتأسف و تحسر فرمود و نوحه و ندبه نمود و ا   ء ثانى آن کنون در مجىّ
  ّدورى از  حق و حقيقت تجديد ّمربى وجود همان غفلت و ضاللت و 

  ّگرديده ليکن نفوسى که امروز ازفيض نير اعظم الهى محتجب و از 
  ّمتعلق به قوم و عشيرۀ مخصوص و يا اند  دهرحمت يزدانى بى نصيب مان

  قطعه و مدينۀ واحد نبوده بلکه به جامعۀ عمومى بشر از فرق و طوايف 
  ه حضرت بهاءا قبل از ترک  اين است ک .مختلفۀ ارض منتسب ميباشند

ّحيز ناسوت و ارتقاء به عوالم عز ملکوت اهل عالم را به اين خطابات  ّ  
  ّاذا تم و"گردد " زود است که انقالب اکبر ظاهر"شديده مخاطب فرمود 

   
  ١۶ص 

  ".الميقات يظهر بغتة ما ترتعد به فرائص العالم



  رت عبدالبهاءّپس از مضى چهل سال از نزول الواح سابق الذکر حض
  ّفرزند حضرت بهاءا و مبين منصوص و مثل اعالى ديانت بهائى که در 

  اثر قيام حزب ترکان جوان از حبس طوالنى و شديد دولت عثمانى رهائى 
  ر از اوضاع منقلب ّيافته بود به جانب اروپ و امريک سفر فرمود و با تأث
  مى که جامعۀ بشرى را ّعالم و توجه به عاقبت پر وبال امم و سر نوشت شو

ّبکمال شدت و حدت در انتظار بود بدون آنکه زبان انتقاد گشايد و  ّ  
  ّ ناس را مالمت نمايد با لسانى لين و قلبى سرشار از ّمرضيۀ اعمال غير

  ّعشق و محبت اهل عالم را نصيحت فرمود و به اخالق و ملکات فاضله داللت 
ّکه  حق جل جالله در اين عصر ّنمود و صلح اعظم هدف اعز اعالئى را  ّ  

  ّنورانى براى عالم انسانى مقدر فرموده و سعادت حقيقى و معنوى بشر بدان 
  ّآن نفس مقدس نظر به مراتب اطمينان. ّموقوف و معلق است تشريح نمود

  و عظمت و وقار و سطوت و حکمت و جاللت و اراده و تفويض صرف 
  فطور بود نمودار صلح و بساحت قدس يگانه که وجود اقدسش بدان م

  ّسالم و آئينۀ تمام نماى تعاليم مقدسه اى محسوب ميگرديد که حضرتش 
ّبنفسه بعالم انسانى القاء ميفرمود و نفوس مستعده در تشرف به محضر  ّ  

ّانورش حالتى از روحانيت و علو  ذات در آن وجود مبارک احساس  ّ  
ّمينمودند که شايد تجسم آن حاالت در مخيلۀ   ّ آنان امرى قابل تصور بود ّ

  ولى هرگز در عالم شهود و ظهور نظير آن را در حيات خود مشاهده 
  ّآن هيكل مبارک در طى اسفار خويش که چندين ماه بطول. ننموده بودند

   
  ١۷ص 

  ّانجاميد به نشر نفحات الهيه قيام فرمود و شرايط حصول صلح اعظم و
ّلوازم و عوامل تحقق اين مقصد اعز ا   در اياالت . فخم را تبيين نمودّ

  ّبه نصب اولين سنگ ) ١٨(ّمتحدۀ امريک در ويلمت کنار درياچۀ ميشيگان 
  بناى مشرق االذکار بهائى در غرب که در حول آن مشروعات عظيمه براى 

ّانجام خدمات اجتماعى و تربيتى و علمى و امور خيريه تأسيس و كل  ّ  
  ناء نوع خواهد گرديد مبادرت ورزيد و  و خدمت به اب اوقف اعزاز امر

  همچنين در امريکا آثار ارتفاع نظم ادارى حضرت بهاءا و طلوع و 
ّسطوع تعاليم قيمۀ الهيه را برأى العين مالحظه فرمود ّ.  



  هر چند دانشمندان و اعاظم ناس از طبقات مختلفه خطابات و بيانات 
  ير قرار دادند ولى اين حضرت عبدالبهاء را مورد استقبال و تکريم وف

  اجابت دعوت و شور و نشور نفوس نتوانست اهل عالم را از لهيب 
  خانمانسوز جنگ که اساس آن بايادى غافلين نهاده شده بود ممانعت 

  ّآن منادى ملکوت قبل از عزيمت از اياالت متحدۀ امريک وقوع. نمايد
  ود و پس از سنۀ بعد بظهور پيوست اخبار فرم محاربات را که در دو

  اختتام نائرۀ حرب و مباشرت دول و ملل در استقرار صلح و سالم در بين 
  ّجمعيت امم هر چند تشکيل شد ولى از عهدۀ صلح "ّانام متذکر گرديد که 

  ّو پيش از صعود روح مقدسش بملکوت ابهى که در سال" عمومى بر نيامد
  ينى فرمود و به فاق افتاد حدوث حرب ثانى را پيش بّ ميالدى ات١٩٢١

  در مستقبل حربى "ّدوستان و احباى خويش بکمال صراحت اعالم نمود که 
  ". نيستّواقع گردد قطعيًا در اين شبهه ًاشديدتر يقين

   
  ۱۸ص 

  ّ بهائى است در نظر بسيارى از محققين دوم در اين هنگام که مقارن قرن 
  مهالک و مخاطر و ناظرين امور چنين مينمايد که جامعۀ بشرى در درياى 

  سرگردان و در سفينه اى که از هرجهت بطوفان حوادث محاط و عارى از 
   ولى اهل بهاء اين حقيقت را  .ّسکان و رهنما است در سير و حرکت است

  ّبه ديدۀ ديگر نظاره نمايند و جريان اوضاع را به نحو ديگر تلقى کنند 
  ّ تعالى و ترقى بشر را يعنى معتقدند که موانع و مشاكلى که تا کنون راه

  مسدود نموده کم و بيش زائل گشته و نخوت و غرور انسان تخفيف يافته 
ّو اضطراب و اختالل منبعث از حس مل ّيت مفرطه و عدم توجه به مبادى ّ ّ  

  ً امور عالم کامالروشن و ّ روحانيه مشهود شده و عجز افکار بشرى از ادارۀ
  .است  مقابل ابصار نفوس مرتفع گرديده ابهام بتدريج ازهاى  همبرهن و پرد

ّاما آنچه محقق است اين است که هر قدمى از طرف مردمان بصير و  ّ  
  الفکر براى اصالح عالم برداشته شود و هر طريقى که براى تهذيب  ّمنور

ّاخالق و تعديل افکار امم تفحص و تجسس گردد متضمن اجراء اصول  ّ ّ  
  حضرت بهاءا از  آن اصول و حقائق راّثابته و حقائق اساسيه ايست که 

ّمدتها قبل پيش بينى فرموده و نفوس بشريه از قبول آن امتناع ورزيده اند ّ .  



   ترينّمنوربعبارة اخرى زبدۀ آمال و خالصۀ آراء و عاليترين و 
 ّاحساسات مترقيۀ بشر مندرج و مندمج در تعاليمى است که حضرت بهاءا  

  ّبهاء بکمال بساطت و اتقان طى اصول و مبادى تأسيس و حضرت عبدال
ّو آن مبادى و اصول عبارت است از اول تحرىاند  دهّامريه تبيين فرمو ّ  

   
  ١۹ص 

   وحدت عالم انسانى،  سوم دين بايد دومّحقيقت فارغ از تعصبات و اوهام،  
  ّسبب الفت ومحبت باشد،  چهارم دين بايد مطابق علم و عقل باشد،  

  رار صلح عمومى،  ششم اختيار لسان واحد،  هفتم اجراء تعليم و پنجم استق
  تربيت عمومى،  هشتم تساوى حقوق رجال و نساء،  نهم برقرارى عدالت در 

ّحق عموم،  دهم  حق اشتغال به کسب و کار براى همه،  يازدهم تعديل  ّ  
  .معيشت،  دوازدهم احتياج عالم انسانى به نفثات روح القدس

ّحاد و اتفاق ملل که اس اساس جهت استقرار صلح عمومى و ّامر عظيم ات ّ  
  ّحصول عزت و سعادت ابدى است تلو هفت اصل اصيل که چون شمع در 

  ّبين حقائق الهيه مشرق و روشنى بخش انجمن انسان است در بيانات 
  مبارکۀ حضرت عبدالبهاء بابدع بيان و افصح تبيان اعالم گرديده و آن 

  وحدت آراء در امور دومّع اول وحدت سياسى شمع عبارت است از شم
  عظيمه شمع سوم وحدت آزادى شمع چهارم وحدت دينى شمع پنجم 

  .وحدت وطن شمع ششم وحدت جنس شمع هفتم وحدت لسان
  ّامروز اهل بهاء در جميع اقطار و اشطار بکمال همت و جانفشانى بارتفاع 

  ظم را تشکيل ميدهد اساس و انشاء مشروعاتى که هستۀ مرکزى صلح اع
  .مبادرت نموده اند

    نظم ادارى بهائى با آنکه در نهايت استحکام تأسيس 
  يافته و بر شالودۀ متين و رزين استوار است در غايت بساطت و سادگى 

ّاست و شرط حصول آن همانا قيام نفوس زکيه و ارواح مخلصۀ مجرده ايست  ّ  
   بعالم انسانى عجين شده ة الهى و خدمتکه حيانشان از عشق و خشي

  ّدر اين نظم رحمانى عناصر متباينۀ متباغضه بيکديگر متحد و. باشد
   

  ۲۰ص 



  و مرتبط شده و در سلک واحد  و مقصد و مرام واحد در آمده است يعنى 
  ّاصل وحدت با حقيقت کثرت و توجه به مآرب روحانى با رعايت حدود و 

  م حقوق و مصالح اجتماعى هم ن جسمانى و حفظ حقوق فردى با تحکيشؤو
   و اين امتزاج و التيام نه از لحاظ وضع  .آغوش و همعنان گرديده است

ّرات  خاص و يا اضرار يک اصل به نفع اصل ديگر بوده بلکه بعلت هم ّمقر ّ  
ّآهنگى تام و توافق کاملى است که به حکمت الهى در بين اصول متنوعه و  ّ  

   و جميع در صقع واحد و نظام واحد  ّن مختلفۀ حيات بشرى مقررشؤو
  نفوسى که به موازين اين نظم الهى آشنا و در اجراء . داخل گرديده است

  ّآن صاحب اطالع و بصيرتند شهادت ميدهند که اين نظم اعظم بمنزلۀ 
ّ روح و محل ظهور کماالت و تجليهيكل انسانى است که مرآت   .ّمعنويه است ّات آن قوۀ ّ

  ۀ ميشيگان در مجاورت ويلمت معبدى از نور برپا گشته در ساحل درياچ
  که نمودار صلح اعظم و مظهر جالل و عظمت الهى در اين عصر رحمانى 

ّجدار معبد شفاف و از ابواب و نوافذى که بقطعات زجاج مزين . است ّ  
   تمام بنا گوئى از يک قطعه سنگ که بکمال لطافت  .گشته تشکيل شده است

ّحجارى شده مرک ٔب و آثار نور از جميع جهات در آن متالال و نمايان است ّ ٔ  
  ء سماوى آن را در ظاهر روشن و مضىّيعنى اشعۀ ماه و آفتاب و اجرام

ّات روحانى که بوسيلۀ مظاهر مقدسۀ الهيه در اعصار و قرون ّنموده و تجلي ّ  
ّسالفه و در اين دور اعظم از عالم باال اشراق کرده نورانيت و معنويت ّ   

  اين شاهکار صنعت عالمت صليب و هالل و  در .حقيقى بدان مى بخشد
   
  

  ٢۱ص 
  از هر سو ظاهر و عيان ) که مخصوص ديانت بهائى است ( ستارۀ نه ضلعى 

  در طول روز پرتو آفتاب از . در اين معبد هرگز تاريکى راه نيابد. است
  هنگام ک بنا را از داخل روشنى بخشد و شب ّخالل جدار زيبا و مشب

  نمايد و چون از هر طرف بنا  ّمنورانوار داخل فضاى مجاور را روشن و 
  را نظاره كنيم صورت معبد كه سر به آسمان كشيده روح پرستش و 

   سازد و چون از باال نظر افکنيم ىّش را در مقابل ديدگان ما مجسم منياي
  ء رفعت و آن را بمثابۀ  ستارۀ نه ضلعى مشاهده نمائيم که گوئى از سما
  .ّعظمت الهيه براى استقرار صلح بر ارض فرود آمده باشد



  ّاما براى هدايت من على االرض به مدينۀ موعود الهى و دخول در ملکوت 
ّرحمانى وتحقق صلح اکبر عالم منتظر قيام نفوس مقدسه ا    است که خداوند ى ّ

  طب آنانرا به کسب مواهب عظيمه دعوت و بخطابات رفيعۀ منيعه مخا
   االرباب ابناء روح و ّميفرمايد و اين است آن نداى يزدانى که حضرت رب

ّاصحاب کنائس غربيه را بدان مخصص فرموده    ّانه قال تعاليا  " قوله العزيزّ
  و "  ّجعلکما صيادى االنسان و اليوم تقول تعالوا لنجعلکم محيى العالمٔال

  طعتمونى تروا أن ألک ملکوتى هذا يوم الفضل تعالوا الجعلکم ملوک مما"همچنين 
  ر جمالى جعلکم مؤانس نفسى فى جبروت عظمتى و معاشأما وعدناکم به و 

  ".بدٔفى سماء اقتدارى الى اال
   

  ٢۲ص 
  ياد داشتها          
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  ٢۳ص 
  ّ  مقدمه                                               

  در اين سال فرخنده فال عالم بهائى جشن يکصدمين سال تأسيس امر 
  ّحضرت بهاءا را که با مضى يکصد سنه از اعالم رسالت حضرت رب 

   آغاز کور جهان آراى جمال ّاعلى و افتتاح دور مقدس بهائى و هم چنين
  ّاقدس ابهى و تولد حضرت مولى الورى مقترن و مصادف ميباشد در 

  اين امر اعظم که در تاريخ. تاريخ بيست و سوم ماه مى بر پا خواهد نمود
  ّاديان عالم بى مثل و عديل و طلوعش خاتمۀ يکى از ادوار نبوت محسوب 

  ّاست که عقول بشريه از ّداراى قدرت وعظمت و استعداد و جامعيتى 
  اين انوار . درک حقيقت آن عاجز و از احصاى آثار و انوارش قاصر است

  و آثار در پايان دور مبارک يعنى درانقضاى الف سنه چنان عالم وجود 
  را احاطه نمايد که چشم جهان و جهانيان را خيره کند و پرتو اشراقش بر 

ّمظاهر مقدسۀ الهيه که بعدًا در ادوار ّ آتيه به مشيت ربانى در ظل مؤسس ّ ّ ّّ  
  اين کور صمدانى قيام خواهند نمود چنان المع و ساطع گردد که بيان و 

  .زبان ازعهدۀ وصف آن بر نيايد
ّقوۀ ساريۀ دافعه که از روح فياض الهى سر چشمه گرفته در فاصلۀ کمتر   از  ّ

  ه فکر انسانى را ّيکصد سنه در عالم امکان تحول و انقالبى ايجاد نموده ک
ّقدرت تدبر و تفکر   امر اقوم الهى که در نخستين قرن پيدايشش . نيست ّ

ّاوليۀمراحل    ّ خويش را طى نموده و دورۀ خفا و استتار را گذرانده است ّ
  العقولش در انجمن ّاکنون در اثر ظهور نظم ابدع اکرم و جلوۀ محير

   
  ٢۴ص 

  ته،  زلزله بر ارکان وجود افکنده و بنى آدم حيات ملل ونحل را منقلب ساخ
  ّدر احياء جامعۀ انسانى و تجديد مشروعات بشرى و تعيين مقدرات نهائى 

  .آن رستاخيز عظيم بر پا کرده است
  آيا يک ناظر بى طرف و يک ديدۀ حقيقت بين که به اوضاع و احوال عالم 

  ن انقالب هنگام ظهور و ارتفاع نداى حضرت بهاءا آشنا باشد حدوث اي
  ّو تطور شديد که در جان امکان با خرابى و دمار و وحشت و اضطراب 

  بى پايان توأم و همعنان است جز بقدرت مودعه درنظم جهان آراى الهى 



  قد "ّکه در شأن آن از قلم شارع مقدس اين بيان مبرم نازل قوله تعالى 
ّاضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف الترتيب بهذ ّ    بامر ،"ا البديعّ

  ّديگر نسبت تواند داد و آيا اين تحول عميق و هيجان عظيم را که در 
  قۀ ّالّنظيراست  جز بروح نباض الهى و قدرت خ تاريخ بشر بى سابقه و

  ّصمدانى که بفرمودۀ حضرت باب روح الوجود لمظلوميته الفدا در حقيقت 
   و منتسب تواند داشت؟ّکائنات متلجلج و نمايان است بقوۀ ديگر مرتبط

ّبا توجه بانقالبات و تشنجات جامعۀ    کنونى عالم و غليان افکار و احساسات ّ
  جنون آساى امم و خصومت بين اجناس و طبقات و مذاهب و مسالک 

  ّمختلفۀ متباغضه و اضمحالل ملل و اقوام متنوعه و سقوط سالطين و امراى 
  بوط  مقامات روحانى و تزلزل ّارض و تجزى ممالک و انقراض حکومات و ه

  تأسيسات و مشروعات سياسى و انحالل ضوابط دينى و مدنى که  در اعصار
  ّمتمادى مورد تکريم و احترام جمهور و مايۀ اتفاق و پيوستگى جوامع 

ّكل از آغاز حرب بين الملل اول يعنى بالفاصله  قبل و انسانى محسوب شده  ّ  
ّاوليۀاز افتتاح سنين  ّکوين امر حضرت بهاءا با حدت و شدت عصر تّ ّ  

   
  ٢۵ص 

  ّدائم التزايدى عرض اندام نموده است مى توان اوجاع و آالم عصر حاضر را 
ّکه ازمقتضاى تحول و انتقال از عالمى به عالم ديگر است در نظر مجسم  ّ  

  ّاين عصر پرهيجان که از اشراق نير ظهور حضرت بهاءا مرتعش . نمود
  ّته و در اجابت دعوتش استنکاف نموده اکنون در اثر قوۀو مندهش گش
  اتش درآفاق و انفس موجود ّظم و تابش انوار قدم و تجليمحيطۀ اسم اع

  ّو مشهود است،  در راه حل مشاكل و استخالص از ثقل فادح شدائد و
  .دخول در حيات بديع درسعى و کوشش و تالش و جنبش است

  لۀ امر مبارک با جالل و عظمت بى منتهى در اين موقع که جشن يک صد سا
  در شرق و غرب عالم بر گزار مى شود اين عبد را منظور چنان است که 

  ّحوادث مهمۀ اين قرن ابدع افخم را که در آن روح اعظم الهى بر اهل عالم 
ّاوليۀسطوع نموده و هم چنين مراحل  ّ تدرج و تجسم آن روح فياض ّ ّ ّ  

  ّ قنواتى که در مستقبل ايام به نظم جهان آراء سبحانى را در مجارى و
  ق برشتۀ تحرير در آورد و حقيقتى او راالهى منتهى خواهد گرديد در اين 

  که عالم وجود را احاطه نموده و به ظهور آن آمال و آرزوهاى ديرينۀ بشر 



ّو مقدرات عاليۀ آن متحقق خواهد گرديد تشريح نمايد   در اين مجموعه. ّ
  هد شد که حوادث يکصد سالۀ امر که از لحاظ شمول مواهب و  سعى خوا

  ّافتخارات و همچنين نزول مصائب و بليات فريد و بى نظير است با وجود 
  ّفاصلۀ بالنسبه کوتاهى که زمان حاضر را از دوران حدوث آن وقايع جدا

  ّ مى سازد بيان گردد و فجايع و مظالمى که در مقابل ديدگان نفوس طى 
ّاى متوالى رخ گشوده و كل بغفلت و عما و يا تبعيت نفس و نسله ّ  

  توضيحاند  دهو شاهد آن بو ّهوى بدون توجه و اعتنا ناظر
   

  ٢۶ص 
  ّ شود که چگونه مشتى از طايفۀ شيخيه منشعبه از شيعۀمعلومگردد و 

  ّانظار ناس از مضلين و منحرفين محسوب و بديدۀ  ّاثنى عشريه  که در
  ،  تحت چنين اوضاع واحوال بيک جامعۀ عمومى و ديانت حقارت منظور

  انوارش تا اقصى نقاط  ّجهانى که پيروان عظيم آن بغايت اتفاق محشور و
  نطاقش  عالم در ايسلند و ماژالن در شمال و جنوب کرۀ ارض ممدود و

  در شصت اقليم از اقاليم جهان منبسط و آثارش به بيش از چهل لغت از 
ّ عالم منتشر و موقوفاتش از محلى و ملى و بين المللى در اقطارلغات مختلفۀ ّ  

   خمسۀ عالم بچندين مليون دالر بالغ و هيئت هاى منتخبه اش نزد جمعى 
ّاز حکومات در شرق و غرب برسميت معروف و در ظل لوايش اجناس و  ّ  

ّملل متنوعه مستظل    و نمايندگانش در صد ها مراکز و ديار در مهد ّ
ّ و اياالت متحدۀ امريک مستقر و عظمت و حقانيتش از اامر ّ   جانب ملکه اى  ّّ

  از ملكات عالم تصديق و استقالل و اصالتش از طرف دشمنان امر در 
  اعظم مرکز عالم عربى و اسالمى اعالم و دعاوى متقنه اش مورد قبول و 

   لين امور واقع تبديل گرديده است و ديانت رابع سرزمينىمسؤاعتراف 
ّشمرده شده که مقر روحانى اين شرع مبين و قلب عالم مسيحيت و ارفع و  ّ  

ّاقدم بقاع ملت يهود و اشرف مرکز مقدس اسالم بعد از مکۀ معظمه بشمار  ّّ   .مى آيد ّ
  ّ مقام بايد متذکر بود که مقصد و مرام از تدوين اين کتاب آن در اين

  يل بيان گردد و يا نيست که تاريخ يکصد سالۀ ديانت بهائى به تفص
   اين نهضت رحمانى تشريح شود و يا اوضاع و احوالى که مبدأاصل و 

  در آيد و يا هنگام طلوع شمس حقيقت موجود بوده برشتۀ تحرير
   



  ٢۷ص 
  چگونگى مذهبى که آئين الهى در بين آن طالع گرديده مورد بحث قرار 

  تش در عالم وجود گيرد و يا اثرات و انعكاسات اين ظهور اعظم و تأثيرا
  توضيح شود زيرا نه موقع چنين اقتضا نمايد و نه فرصت چنين رخصتى 

  ّدهد بلکه منظور آن است که اصول وقايع و امهات حوادثى که با سطوع 
  مراحل   افخم مقترن و مصادف بوده ذکر شود وّاتمو انتشار اين امر 

ّاوليۀ   ّکزى و مبشر نظم بديع الهى ،  هستۀ مر اّ استقرار مؤسسات ادارى امرّ
  ّكه خود معرف روح و مجرى قوانين و برآورندۀ مقصود و هدف شريعت 
  .ّالهى در اين يوم عظيم محسوب است مورد مطالعه و دقت قرار گيرد

  با وصف مراتب مذکوره در تشريح اوضاع و تحليل حوادث و سوانحى که 
  ر اين امر افخم فراهم دست قدرت الهى وحکمت بالغۀ يزدانى از بدو ظهو

  نموده تا حدود امکان خود دارى نخواهد شد و در تبيين مصائب و بالياى 
  وارده که در اغلب موارد موجب حصول فتوحات جديده و تقويت بنيۀ 

  .ٍجامعه و تشييد انتصارات سابقه بوده على قدر مقدور کوتاهى نخواهد رفت
  يک سلسله انقالبات داخلى و ّدر حقيقت تاريخ قرن اول بهائى مشحون از 

ّوقايع خارجى است که بمراتب از ضعف و شدت عرض اندام نموده و كل ّ  
ّ در بادى امر علت توقف واضمحالل امر الهى تلقى گشته ولى هر ّ   يک  ّ
ّبنحوى اسرار آميز موجب کسب تأييدات بديعۀ ربانيه و تهييج و   تقويت  ّ

  . گرديده است  ا يت اساس شريعة و تقو اّنفوس مؤمنه و بث نطاق امر
  اين بسط و اشاعۀ امر الهى خود مايۀ تشديد عداوت دشمنان و  و

  ّمجددًا جالب عنايات  ّحدوث بليات جديده بوده و آن باليا و رزايا نيز
ّالهى و جاذب توفيقات ال ريبيۀ سبحانى و بالنتيجه ايجاد روح بديع در ّ  

   
  ۲۸ص 

  يص و تحريض آنان بتوسيع دايرۀ خدمت و تحکيم  و تحر اپيروان امر
  . گرديده است ا مجهودات و دخول در ميادين وسيعۀ ابالغ و انتشار كلمة

ّچنانچه قرن اول بهائى را از لحاظ كلى و عمومى نظاره نمائيم مالحظه  ّ  
  ّخواهيم کرد که قرن مذکور از عصر رسولى يا عصر اول از حلقۀ اوالى 

ّاوليۀو همچنين مراحل کور بهائى     عصرتکوين يا عصر ثانى که شاهد ّ
  .قۀ منبعث از ظهور حضرت بهاءا است ترکيب يافته استّالّتکون قواى خ



ّاوليۀّعصر اول شامل هشتاد سال     قرن مذکور و دو عقد اخير آن دوران ّ
  ّظهور مقدمات وافتتاح عصر ثانى دور بهائى است که ميتوان آن را عصر 

  عصر رسولى که به اشراق شمس . تقال يا عصر جديد امر الهى نام نهادان
 گشته با اظهار امر حضرت  ّمنورحقيقت و اعالم رسالت حضرت بهاءا  

  باب آغاز و با صعود حضرت عبدالبهاء،  مرکز ميثاق امر الهى خاتمه مييابد 
  عصر تکوين با اعالن وصاياى حضرت عبدالبهاء که شارح اصول و  و

ّمؤسس اساس و معرف دعائم و قوائم اين عصر نورانى است مفتوح ميگردد ّ.  
  ّبدين ترتيب قرن اول بهائى را که حوادث و وقايع آن مورد بحث و 

  مطالعۀ اين مجموعه است ميتوان به چهار عهد يا چهار دورۀ ممتاز که 
ّيک داراى امتداد  خاص و شؤون و اوصاف معين و نورانيت و  هر ّ    ّيتّاهمّ

ّاين ادوار و عهود اربعه كل بيکديگر متصل . ّمشخص است تقسيم نمود ّ  
  و مرتبط بوده و جميع مراحل و مراتب مختلفۀ يک امر عظيم را که احدى
  ّبه اسرار عظمت آن راه نيافته و نفسى جالل و کمال نهائى آنرا کما هو حقه

   
  ٢۹ص 

  مذکوره حول محور هر يک از عهود . ادراک ننموده است تشکيل ميدهند
   و مرکز مشهود طائف و داراى شهدا و جانبازان مخصوصه و ناظر معلوم

  باليا و رزاياى محتومه و شاهد انتصارات و فتوحات باهره و صاحب سهمى 
ّدر اجراء امر واحد و مقصد واحد منبعث از مشيت نافذۀ الهيه بوده و  ّ  

  کديگر وانفصال آثار وّانفکاک و تجزى مراحل چهار گانه از ي. ميباشد
ّاوليۀن و مقاصد سابقه که مورث نفخ حيات در دوران شؤومظاهر الحقه از  ّ   

  اين امر اعظم بوده بمنزلۀ تفکيک و انهدام اساس شريعة ا و موجب 
   و تغيير و تبديل تاريخ اين آئين قويم  ااعوجاج حقيقت امر انحراف و

  .ّاز مسير حقيقيه آن محسوب است
  منتسب به حضرت نقطۀ)  ميالدى ١٨٥٣ تا ١٨٤٤از ( ّد اول يا عهد اعلى عه

ّاولى مظهرعظمت و قدرت و خضوع و خشوع و مظلوميت و نورانيت الهيه  ّ ّ  
  ّآن سيد امم در اقليم فارس که بشهادت آن  ابتدايش اظهار امر. است

  حضرت در مدينۀ تبريز منجر گرديد و خاتمه اش حدوث مذبحۀ کبرى 
   ملحمۀ عظمى کشتار مؤمنين و فدائيان آن نور مبين در عاصمۀ مملکت و و

  در . ۀ طهران استّمنوربزوغ شمس حقيقت در سنۀ تسع در زندان مدينۀ 



  ّاين فاصله که مدت نه سال بطول انجاميد سرزمين ايران ميدان قتل و 
   هزار غارت دوستان و نهب و اسارت ياران الهى واقع گرديد و بيش از ده

  ّنفس مقدس در اين سبيل جام شهادت نوشيدند و جان در ره محبوب 
  ّدو پادشاه قاجار و دو وزير غدار بنهايت بغض و . امکان فدا نمودند

  ّعدوان قيام کردند و بمعاضدت و همراهى علماء و پشتيبانى قاطبۀ ملت و
  .ستندّهيبت و صولت قواى عسکريه بر قلع و قمع اين فئۀ مظلومه کمر ب

  
  ۳۰ص 

  منتسب به هيكل اقدس جمال قدم ) ميالدى ١٨٩٢ تا ١٨٥٣از  (عهد ثانى 
  ّطائف حول آن محيى رمم و موعود كل اديان و امم  ّجل اسمه االعظم و

ّاين عهد مشعشع ابهى که اقدس و امنع و اشرف و اعز از كل . است ّ  
  ان قدم د سلطّممر قرون و اعصار محسوب و با اشراق روح اعظم بر قلب

  ّتحقق وعود و بشارات حضرت باب آغاز و هنگام در سياه چال طهران و
  ّصدور الواح مهيمنه و خطابات بديعه بسالطين و رؤساى عالم در ارض سر

  ّبه اعلى ذروۀ جالل متعارج گرديد با افول نير حقيقت در جوار سجن اعظم 
  ى و نه سال  عهد اکرم اقوم که امتدادش سدر اين. ّعكا خاتمه پذيرفت

   بنقاط  اّاست آثار منيعۀ قدسيه در شرق و غرب ساطع گرديد و امر
  هندوستان  ّمجاور در خطۀ عثمانى و روس و عراق و شام و مصر و

  دو سلطان . سرايت نمود و بهمان قياس دايرۀ دشمنان توسعه پذيرفت
  بقطع  فقًاّو مت حدًاّمقتدر يعنى شاه ايران و سلطان آل عثمان مت جابر و

  .ّسنى علم خالف برداشتند  پرداختند و پيشوايان اسالم از شيعه و اشجرۀ امر
  منتسب به وجود مبارک حضرت )   ميالدى١٩٢١ تا ۱٨٩٢ (عهد ثالث از 

  ّ و ميثاق اجل افخم ّاتم االقوم و مرکز عهد  اّعبدالبهاء غصن اعظم و سر
  افتتاحش . ّبيت بى بديل استاّاست که داراى مقام فريد و قدرت و جذ

  اعالن لوح عهد جمال اقدس ابهى،  سندى که شبه و مثلى در اديان سالفۀ
  عالم نداشته است و جلوس مرکز منصوص بر سرير خالفت عظمى و 

  .ّاختتامش صعود آن منادى ملکوت و استقرار عرش مطهر در جبل کرمل
  ق واصل گرديد کهّاين عهد مبارک موقعى به اعلى ذروۀ تجلى و اشرا

   
  ٣۱ص 



ّاهميتحضرت مولى الورى در مدينۀ ميثاق مقام و     آن لوح عظيم و سفر ّ
  جليل را که در تاريخ اديان عالم بى مثل و نظير است تشريح فرمود و 

  در اين عهد نورانى که قريب . آشکار ساخت آثار و انوار آن را واضح و
   با سرور و انتصارات عظيمه سى سال بطول انجاميد احزان و آالم شديده

  کسوف حسد  توأم و همعنان گرديد بنحوى که هنگامى بدر ميثاق در
  ء اقطار ّ ديگر اشعۀ ساطعۀ آن کوکب مضىمکسوف و مقنوع شد و زمان

  . و مشتعل ساختّمنور استراليا و شرق اقصى را ّامريک حتى نقاط بعيدۀ اروپ و
  ّ اش الواح مقدسۀ وصاياى ّمحرکهّقوۀ )  ميالدى ١٩٤٤ تا ۱٩٢١ از (عهد رابع 

  حضرت عبدالبهاء،  منشور نظم بديع الهى است که از اقتران معنوى بين 
  عهد مذکور که .  فاعلۀ  دافعۀ شريعة ا و لطيفۀ ميثاق بوجود آمدهّقوۀ

  ّعهد اخير قرن اول بهائى محسوب آغازش با طلوع عصر تکوين و استقرار 
  ّت بهاءا که خود بنفسه مبشر نظم جهان آراى الهى و نظم ادارى حضر

  در اين . هستۀ مرکزى و نمونۀ حقيقى آن ميباشد مقارن و مصادف است
  ّعهد که مشتمل بر بيست و سه سال اول عصر تکوين ميباشد عداوت و 
  بغضاى دشمنان امر تجديد گرديد و در مجارى مخصوص عرض اندام 

  الفت موجب آن شد که از يکطرف نفحات نمود و اين معاندت و مخ
ّقدسيۀ الهيه در قطعات خمسۀ عالم بيش از پيش انتشار يابد و از طرف  ّ  
  عالم  ديگر استخالص و استقالل آئين يزدانى در بعضى از جوامع و مراکز

  .العقول رخ بگشايد ّبوجهى محير
ّکليۀاين عهود اربعه نه تنها اجزاء و ارکان يک حقيقت    ّيه را تشکيل الهّ

   
  ۳۲ص 

  داده و تجزيه و انفکا ک آنها از يکديگر ممتنع و محال است بلکه مدارج 
ّترقى و تکامل نقشۀ عظيمۀ رحمانيه اى محسوب ميشود که بنحو مستمر و  ّ ّ  
  غير قابل انقطاعى در حال نشو و انبساط است و چون مراحل مختلفۀ اين 

ّامر اعظم و تحوالت حاصله طى اين ق   ّرن افخم را در خاطر مجسم نمائيم ّ
ّو آثار و انوار آن را در مد نظر آريم معلوم ميشود که تحوالت مذکوره از  ّ  

   و تشييد اساس دين ا  ا ّ و بث كلمة اجميع جهات حکايت از ارتفاع امر
  و استخالص تدريجى شريعة ا از تضييقات و مشاكل موجوده  و 

  .م و مصائب وارده مينمايدّبالنتيجه تخفيف آال



  عهود مذکوره که در حقيقت مراحل مختلفۀ تاريخ بهائى را نشان ميدهد 
ّشاهد يک رشته از وقايع عظيمۀ  روحانيه از قيام مبشر امر بديع و ظهور  ّ  
 ّشارع عظيم و تأسيس ميثاق حى قدير و استقرار نظم ادارى شريعة ا  

ًّا طى قرن اول بهائى تحقق يافته و چون ّميباشد که كل متتابعًا و مترادف ّ ّ  
  حال چون اين مدارج . ّحلقات يک سلسله بيکديگر متصل و مرتبطند

   ميشود که معلومّمختلفه را بدقت مورد مطالعه و امعان نظر قرار دهيم 
  ّچگونه حضرت باب مبشر اين آئين نازنين طلوع نظم بديع يزدانى را 

  ّعود کتب و صحف ربانى احکام و بشارت داد و حضرت بهاءا مو
  قواعدش را تأسيس فرمود و حضرت عبدالبهاء مرکز منصوص الهى اصول 

  و مبادئش را ترسيم نمود و پيروان امر يزدانى پس از صعود موالى کريم 
  ّدر طى اين ادوار. بوضع بنيان و رفع ارکان و قوائمش مبادرت ورزيدند

    خاور به هندوستان و شرق اقصى و از تجه در  اانوار رحمانى از مهد امر
  ّجهت باختر به اقاليم مجاورۀ عراق و عثمانى و روسيه و مصر سرايت نمود
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ّو دامنه اش به قارۀ امريکاى شمالى و از آن پس به ممالک مهمۀ اروپ  ّ  
  ّکشيده شد و در مراحل بعدى آثار منيرۀ مضيئه اش قارۀ  نائيۀ استراليا و 

  فيک و مناطق قطبى و باالخره آفاق جنوبى و مرکزى امريک را يئر پاسجزا
   شگفت انگيزى در تعداد پيروان دين ا بهمين قياس توسعۀ.  ساختّمنور

  از اقوام و اجناس و مشارب و مذاهب مختلفه حاصل گرديد و دائرۀ
ّاوليۀ مؤمنين که در دورۀ   ان از تاريخ امر به جمعى از نفوس بى نام و نشّ

  حزب شيعۀ ايران محدود بود انبساط عظيم يافت و اديان و مذاهب 
  عمدۀ عالم را فرا گرفت و از هر طبقه و نژاد و دسته و لون از کارگر فقير 
ّو زارع ضعيف تا مقامات عاليۀ مملکت و خاندان سلطنت كل  در ظل ّ  

  ار و الواح آث. ّيت و اطاعتش را گردن نهادندّظليلش وارد شدند و طوق  رق
  ّو کتب و صحف قيمۀ اين امر اعظم که در بدو امر نطاقش محدود و 

  تعدادش معدود بود روز بروز توسعه يافت و دامنه اش عظيمتر گرديد و 
  ق که در صدر امر از مالحظۀ شرور اعداء بسرعت استنساخ او راآن آثار و 

   دست و اکثر دستخوش سوانح و حوادث ميشد و دور از انظار ناس
  ّبدست و مورد مطالعه واقع ميگرديد و غالبًا محو ونابود و حتى در 



  بعضى موارد بوسيلۀ اعضاء وحشت زدۀ حزب مظلوم بلعيده ميگشت در 
ّطى يک قرن به کتب و صحف التحصى متضمن دهها هزار مجلدات  ّ ّ  

  مطبوعه از خطوط و السنۀ مختلفه که عددشان از چهل لغت متجاوز و 
ّه تصاوير نفيسه مزين بود مبدل گرديد و با نهايت نظم و اتقان برخى ب ّ  

  ل جهان بهائى در دسترس ّانتشار يافت و از جانب محافل و جوامع متشك
  از طرف ديگر در تعاليم و مبادى اين آئين. يار و اغيار گذاشته شد

   
  ٣۴ص 

  که رحمانى نيز تکامل و انبساط  محسوس راه يافت و آن احکام و تعاليم 
ّدر آغاز امر نظر بمصالح و حکم غيبيۀ الهيه شديد و غليظ و صعب  ّ  
  الوصول بود در اثر ظهور متعاقب الهى تجديد گرديد و روح جديد 

  ّحاصل نمود و از آن پس بوسيله مبين منصوص بسط و انتشار بى پايان 
  ّپذيرفت و عزت و شهرت فراوان بدست آورد و باالخره تحت انتظام و 

  ّمخصوص در آمد و بين افراد و مؤسسات بهائى در شرق و غرب اصول 
  ّامر قابل مالحظۀ ديگر که طى ادوار . بنحو عموم بمورد اجرا گذاشته شد

  ّتدرجى است که در نحوۀ  مذکوره بنحو وضوح مشهود ميگردد توسعه و
  مخالفت اعدا حاصل شده،  مخالفتى که بدوًا از طرف حزب شيعه ابراز و 

   تبعيد حضرت بهاءا به خاک عثمانى و قيام سلطان و خليفۀ سپس با
  ّمقتدر آن ارض که در رأس جمهور عظيم اهل سنت،  اکثر پيروان حضرت 

  ّمحمد قرار گرفته بود تشديد پذيرفت و اکنون در اثر طلوع نظم جهان 
ّآراى الهى در خطۀ غرب و تماس و اصطکاکش با مؤسسات مدنى و  ّ ّ  

   مللى واقع ّمسيحيت ممکن است مورد تأييد و پشتيبانى دول ومذهبى عالم 
   ترين و ريشه دار ترين مقامات روحانى آن گردد که در سلک قديم
   و همچنين مالحظه ميشود که بعضى از جوامع  .ديانت منسلک ميباشند

ّالتزايد دشمنان و با تحمل مصائب  ّامريه با وجود عناد و خصومت دائم ّ  
ّان و محن و شدائد فراوان مراحل مجهوليت و مقهوريت و  و آالم بيکر ّ  

  ّد سبيل براى حصول رسميت آئين الهى ّانفصال و استقالل را که خود ممه
  ّو تأسيس جامعۀ جهانى بهائى در قرون و اعصار آتيه خواهد بود طى 

  ّيتهاى خطيرهّموفقديگر از . اعتالء واصل شده اند ّنموده و بمدارج ترقى و
   



  ٣۵ص 
  ّوسعت و انبساطى است که در دايرۀ مشروعات امريه از مراکز ادارى و 

  مشارق االذکار در شرق و غرب عالم بهائى رخ گشوده،  مشروعاتى که در 
  هاى  هّاوايل امر مخفيانه و دور از تعرض اعداء در سردابها و حفر

  آشکار زير زمينى آغاز و اکنون بکمال اتقان و جالل در مقابل انظار ناس 
  ّو با تملک موقوفات کثيره مورد تکريم عموم و حمايت قانون واقع گرديده 

  ّاين تأسيسات و مشروعات با ايجاد مشرق االذکار عشق آباد،  اولين . است
ّمعبد عالم بهائى تجليل و در  ايام   اخير در اثر ارتفاع ام المعابد غرب مبشر ّ ّ  

ّمدنيت الهيه در قلب قارۀ امريک جل ّ   وه و عظمت جاودان حاصل نموده ّ
  ّمسألۀ ديگر که قابل توجه ميباشد توسعه و تکاملى است که در امر . است

   از طرف پيروان اين آئين  اجهانى امر ّزيارت مقامات مقدسه در مرکز
  ّاين زيارت که در صدر امر متضمن قطع راههاى . ّمقدس بوجود آمده

  معدودى از دوستان ستمديدۀ شرق طوالنى و پر خطر بود و بدوًا به 
  انحصار داشت که پاى پياده با قلوبى مشحون از خلوص و انجذاب به 

  جانب ارض مقصود و کعبۀ محمود شتافته و بسا اوقات با حرمان از فيض 
  زيارت محبوب به وطن مألوف معاودت مينمودند بتدريج در اثر تغيير 

   حرکت جماعات کثيره از ّاوضاع و احوال و حصول امنيت و راحت به
  مؤمنين و مؤمنات که از اطراف جهان چون سيل بطرف ارض اقدس روانه 

   از ملکات ى ا ّميشدند مبدل گرديد تا منتهى به سفر پر صيت و صوت ملکه
  ّشد که چون به ديار جانان وفود نمود و به سرزمين مقصود تقرب جست 

   شخصًا در آثار خود از وصول به آرزوى خويش ممنوع شد و بنحوى که
ّنگاشته در آن موقع حساس و عزيز به تغيير مسير و تبديل اين نيت ّ  

   
  ٣۶ص 

  ّر و تأسف از نيل به اين منقبت کبرى و ّعظيم ملزم گرديد و باکمال تأث
  .منحۀ عظمى محروم ماند

  
  ٣۷ص 

  ّقسمت اول



  دورۀ حضرت باب
  قمريى  هجر۱۲۶۰ �۱۲۶۹

  ديميال۱۸۴۴ � ١٨۵۳
           

      سفيد است۳۸ص 
 

  ۳۹ص 
  ّ        فصل اول                                      

          والدت امر بابى                                    
   ميالدى نخستين مرحلۀ عصر رسولى ١٨٤٤در تاريخ بيست و سوم ماه مى 

ّدور بهائى آغاز و با حلول اين عصر مقدس  مجلل ترين و    درخشنده ترين ّ
  حلقه از حلقات کور اعظم الهى که در تاريخ روحانى بى مثيل و 

  مرحلۀ اولى و عهد اعلى که از جهت حدوث . عديل است افتتاح گرديد
  ّوقايع عظيمه شديدترين و شگفت انگيزترين وقايع قرن اول بهائى را 

  قطۀ طلوعش اظهار امر ن. تشکيل ميدهد بيش از نه سال بطول نينجاميد
ّالتى تدورحولها ارواح النبيين و المرسلين"اولى  ّ   ّو اختتامش سطوع اولين "  ّ

  انوار ظهور اعظم امنع ابهى است که در شأن آن از مخزن قلم اعلى اين 
ّقد بشر كل نبى بهذا: "بيانات عاليات نازل   ّاليوم و ناح كل رسول حبًا  ّّ

ّفيها امتحن ا كل الن"و " ّلهذا الظهور   اين است که ". ّبيين و المرسلينّ
  اشراق اين ظهور  ّمورخ فنا نا پذير امر الهى که حوادث مربوط به طلوع و

  اعظم را برشتۀ تحرير در آورده بيش از نيمى از تاريخ پر هيجان و
ّاوليۀجاودان خويش را بذکر وقايع دورۀ     اين آئين رحمانى که از لحاظ ّ

  ى و فدا کارى پيروانش صفحات تاريخ ادياناز نظر جانباز ّمدت کوتاه و
   

  ۴۰ص 
  اين دورۀ نه . ّالهيه را جلوه و فروغ بى پايان بخشوده اختصاص داده است

  ساله را ميتوان از لحاظ قدرت و جاللت مکنونۀ  در آن و همچنين از حيث 
  ّتتابع سوانح و قتل وغارت دوستان و کيفيت معجزه آسائى که مقارن 

ّو مؤسس آن دور مقدس رخ گشوده در بين ادوار مختلفۀشهادت موجد  ّ  



  ّمحرک و بانى اين نهضت قويم و . مذهبى فريد و وحيد محسوب داشت
   االکرم است که چون  ارستاخيز عظيم حضرت باب ا االعظم و ذکر

  ّکوکب درى از افق شيراز طالع گرديد و آسمان مظلم ايران را از جنوب به 
ّ و با تحمل مصائب و آالم شديده به سرعت و نورانيت ّشمال طى نمود ّ  

ّدر ظل اين کوکب دوار . حيرت انگيز از افق عالم ناسوت غروب فرمود ّ  
  ّ چون اقمار ظاهر شدند و در حول آن طلعت احديه طائف ى ّحقائق مقدسه ا

  گشتند و با بذل جان و مال در انتشار آثار و اشاعۀ انوار قيام نمودند و
ّء كلمۀ الهيه و نشر نفحات سبحانيه پرداختندباعال ّ.  

  ّاين ذات مقدس که چنين انقالب عظيم در عالم وجود ايجاد نمود و روح 
  حيات در کالبد امکان بدميد همان قائم موعود و مهدى معهود صاحب 
  آن . ّالعصر و الزمان است که شريعت فرقان بظهور مبارکش منسوخ گرديد

  ّل وديعۀ ربانى در ذکر عظمت مقام و امتناع رسالت مظهر امر الهى و حام
ّالتى ذوت بها من ذوت  انا نقطة: "خويش چنين ميفرمايد قوله العزيز ّ   و " ّ

ّاننى انا وجه ا الذى ال يموت و نوره الذى ال يفوت" ّ   ّاما مردمى که اين " ّ
  قيۀّشمس ازليه در بين آنان اشراق نمود نفوسى بودند که در بين ملل را

  ّعالم به صفت جهل و نادانى موصوف و به خشونت و انهماک در تعصبات 
ّمعروف و در ارضاء مطامع و اهواء زمامداران تا حد بندگى و  رقيت ّ  

   
  ٤۱ص 

ّمحکوم و مفطور،  از لحاظ ذلت و حقارت چون سبطيان در ايام  حضرت  ّ  
  ر عصر ّ عناد و حميت جاهالنه مانند يهود دجهتموسى در مصر و از 

  حضرت روح و در ضاللت و دورى از حقيقت بمثابۀ عبدۀ اوثان در جزيرة 
  دررأس . العرب هنگام ظهور حضرت ختمى مرتبت محسوب ميشدند

  معاندين و مخالفين جمعى از علماء رسوم و پيشوايان قوم شيعه قرار 
  ّداشتند که بغايت متعصب و فاسد و از رتبه و مقام خويش در خوف و 

  اين جماعت که زمام ناس در قبضۀ قدرت آنان واقع با جميع .  بودندهراس
ّيت و آزادى مخالفت مينمودند و با آنکه مدت ّى و طالب حرّافکار مترق ّ  

  ل ا ّيکهزار سال قلوبشان در انتظار ظهور در التهاب والسنشان به بيان عج
  و تعظيم و فرجه مألوف و در منابر و مساجد به نعت و ثناى امام غائب 

  ّتکريم مقاماتش مشغول چون آن مظهر امر الهى از مکمن عز سبحانى 



  گرديد علم خالف بر افراشتند و در تکفير و تدمير و اطفاء سراج  ظاهر
  ّموقده اش کمر همت محکم بستند و سر انجام در قبال سطوت و عظمت 

  و ّاما واسطه . مشاهده گشتند امرش منهزم و مغلوب و خائب و خاسر
  وسيلۀ اجراء اين معاندت و مقاومت همانا ملوک قاجار بودند که براى جلب 
  ّرضايت و خشنودى علماء قوت و نفوذ خويش را که بمنظور بسط عدالت

ّو تأمين رفاه رعيت مقرر گرديده بود در راه ظلم و جور بکار بردند و تن  ّ  
  ّض و متردد و ّبدوًا محمد شاه که عنصرى مري. ّبه نکبت ومذلت در دادند

  ّضعيف النفس و متزلزل بود در آخرين لحظه از ورود حضرت باب به 
  بساط سلطنت امتناع ورزيد و  عاصمۀ مملکت و وفود آن جوهر عطوفت در

ّالدين شاه پادشاه جوان و بى تجربه بدون تأمل و تدبر به از آن پس ناصر ّ ّ  
   

  ٤۲ص 
  ت نمود و دو وزير بى تعزير و شهادت آن مظهر امر حضرت رحمن مبادر
  ّان امير نظام با محرکين تدبير و پرکين حاجى ميرزا آقاسى و ميرزا تقى خ

  ّاولى که عنصرى بى کفايت و . لين فساد هم رأى وهم داستان شدندو  عام
ّبد قلب و متلون المزاج و معلم و مرشد محمد شاه بود حضرت را به جبال  ّّ  

  در سفک دماء يد طولى داشت حکم آذربايجان تبعيد کرد و ديگرى که 
  معاونين و. قتل آن آيت استقامت را در مدينۀ تبريز صادر نمود

  ّمعاضدين آنان گروهى از حکام و شاهزادگان فاسد و نااليق بودند که 
  براى حفظ مقام ومنصب خويش که من غير استحقاق بدست آورده بهر 

  بد عبيد و بندۀ امر دون و خالف معدلت مباشرت مينمودند و چون ع
  ّزر خريد در تنفيذ مقاصد سوء زعماء و پيشوايان مذهبى همت 

  ّاما قهرمانان و جانبازانى که مراتب فداکارى و جانبازى آنان . ميگماشتند
  ساخته و بکمال شجاعت و شهامت در مقابل  ّمنور را  اصفحات تاريخ امر

  مت نمودند  عبارت ّعلماء دين و ارکان دولت و ملت پا فشارى و مقاو
  ّبودند از حروف حى،  مؤمنين برگزيدۀ حضرت باب و جمعى ديگر از 

  قدوۀ احرار و ابرار که در قبال آن همه جهل و قساوت و سنگدلى و 
  ّشقاوت و خدعه و نيرنگ با روحى تابناک و همتى بلند وعرفانى عميق و 

  ّبا انقطاع تام وبيانى بليغ و فضيلت و تقوائى بى مثيل قيام نمودند و 
  ّتصميم راسخ و نيت خالص و تقديس صرف و تنزيه بحت و حسن رفتار 



ّو علو  کردار وتعظيم و تکريم وفير نسبت به مقام حضرت سيد المرسلين  ّ  
ّو ائمۀ طاهرين عليهم اطيب التحية و الثناء که موجب اعجاب و شگفتى  ّ ّ ّ  

ّ ربانيه مألوف گشتندهموطنان ايشان ميگرديد به خدمت و اعالء كلمۀ ّ.  
   

  ٤۳ص 
  ّحضرت باب جوانى بودند تاجر از خاندان رسالت که در سن بيست و پنج 

  ّسالگى بر حسب امر و ارادۀ مطلقۀ ربانى به دعوت و هدايت اهل عالم قيام 
  ّاولين نفسى که نداى رحمانى را استماع نمود و قلبش به نور . فرمودند
  ّسين بشرويه اى بود که به لقب باب الباب  ملقب  حّمال گرديد  ّمنورايمان 
   هجرى قمرى ١٢٦٠ اين ابالغ عظيم در ليلۀ پنجم جمادى االولى سنۀ. شد

   ميالدى در بيت مبارک که در يکى از زواياى ١٨٤٤ مى ٢٢مطابق با 
  متروک و خاموش شهر شيراز واقع بود بعمل آمد و بشرحى که در تاريخ 

  ّحسين قبل از حلول ليلۀ مقدس يعنى لختى  ّالّمدون و مسطور است م
  قبل از افول آفتاب بر حسب تصادف در خارج از مدينه به مالقات حضرت 

  باب فائز گرديد و آن حضرت بکمال عنايت و عطوفت آن سر گشتۀ ديار 
  ّمحبت را به منزل خود هدايت فرمودند و پس از ورود به بيت در حينى 

ّاهميت راحت غنوده و از مقام و که مردم مدينه در بستر    آن مصاحبۀ ّ
  تاريخى بى خبر بودند بين ميهمان و ميزبان عظيم مذاکراتى متبادل 

  ّگرديد و آن مفاوضات تا صبحدم بطول انجاميد ولى از کيفيت و چگونگى 
ّآن ليلۀ مقدسه جز آنچه که از لسان مال   ّحسين شنيده شده اطالع مبسوطى  ّ

  ن مطالب و اظهارات هر چند مختصر و محدود است در دست نيست و آ
  .ولى رفعت و جاللت آن لحظات پر قدر و منزلت را بخوبى الئح و واضح ميسازد

  ّحسين در شرح تشرف خويش بساحت مبارک پس از ذکر سؤاالتى که  ّمال
  از محضر انور نموده و اجوبۀ کافيۀ شافيه که از لسان اطهر جارى شده و 

ّكل مدل بر ّ عظمت روح و علو ذات وحقانيت دعوى مبارک نسبت به مقامّ ّّ  
   

  ۴۴ص 
  بنحوى مسحور بيانات آن شمس معانى : "ّقائميت است چنين بيان ميکند

  فيها بى خبر ماندم و فکر  گشتم که از خود بيخود شدم  و از دنيا و ما
  معاودت من بودند از صفحۀ ضميرم محو  اصدقاء که در خارج منتظر



  ّ و ندانستم چه وقت و چه هنگام است تا آنکه صداى مؤذن بلند گرديد
  شد و اذان صبح طنين انداز گرديد و مرا از آن حالت جذبه که محو آن 

ّطلعت بى مثال و مستغرق در درياى تفکر و تأمل بودم بيدار نمود در  ّ  
  ّآن حين گوئى نعم و مواهب الهيه را که خداوند قدير در کتاب مبين براى 

ّهل جنت مقدرفرموده بچشم حقيقت احساس مينمودم و مصداق آيۀ ا ّ  
ّال يمسنا فيها نصب و اليمسنا فيها لغوب "مبارکۀ   ّدر نظرم مجسم " ّ

  ً  قيال سالمًا ّاالال تأثيمًا  ال يسمعون فيها لغوًا و"گرديد و حقيقت بيان 
ّدعويهم فيها سبحانک اللهم و"مشهود آمد و نداى " سلما   هم فيها ّتحيت ّ

   .بگوش جان اصغاء گرديد"   العالمينّسالم وآخر دعويهم ان الحمد  رب
  در آن شب خواب از عيونم متوارى شد و دل از نغمات جان پرور 
ّحضرتش متلذذ گرديد وجان و وجدان از ترنمات معنويه اش حين  ّ ّ  

  ان آن  هر بي در خاتمۀ .ّنزول آيات قيوم االسماء اهتزاز جديد حاصل نمود
ّسبحان ربک رب العزة عما يصفون "موالى عالميان به اين آيۀ مبارکه ناطق  ّّ ّ  

  ".ّو سالم على المرسلين و الحمد  رب العالمين
  اين امر چنان ناگهانى و صاعقه آسا بر " حسين شهادت ميدهد ّمالباز   و

  را من القاء گرديد که ارکان وجودم را متزلزل نمود و انوارش ديدگانم 
ّخيره ساخت و قوۀ سحرانگيزش روح و روانم را مسخر کرد و هيجان و  ّ  

  حالتى از سرور و. وحشت و انقالب و اعجابى شديد در من نمودار شد
   

  ٤۵ص 
  ّاطمينان دست داد که از توصيف خارج است گوئى ماهيت وجودم تغيير 

   نمود و ضعف و خوف و ناتوانيم که خود را از تحرير و حرکت عاجز
  ّمشاهده مينمودم به قدرت و قوت تبديل گرديد و در خويشتن روح 

  شهامت و شجاعتى احساس نمودم که اگر جميع قواى عالم بمخالفت من 
  جهان را چون . بر ميخاست يک تنه مقاومت و ايستادگى توانستم نمود

  ّمشتى خاک در کف خويش اسير يافتم و نداى مالئکۀ آسمانى را در قلب 
  استماع نمودم که به اهل عالم صال ميزد که اى خفتگان بيدار شويد و فؤاد 

  و اى غافالن هشيار گرديد صبح هدايت طالع شده و آفتاب حقيقت ساطع 
  اين عنايت و  گشته ابواب رحمت الهى باز است داخل شويد و خود را از

  ".موهبت محروم منمائيد



ّآنچه باالخص مايۀ اعتالء و نورانيت آن ليلۀ    عظيمه ميباشد همانا نزول ّ
  ّاول و اعظم "ّتفسير سورۀ مبارکۀ يوسف است که به قيوم االسماء موسوم و 

ّاوليۀاز مطالعۀ صفحات . کتب دور بيان محسوب است" و اکبر    اين سفر ّ
ّجليل که سورۀ اول آن در همان ليلۀ اظهار امر مبارک که فخر ليالى و ايام   ّ  

  حسين  ّه همچنين از مالحظۀ شرح و توصيفى که از لسان مالّاست عز نزول يافت
  صادر شده عظمت و رفعت اين اعالم کريم واضح و مشهود

   کور جديد و عصر مبدأّۀ اين ليلۀ مقدسه  مضيئديگر آثار. ميگردد
  مجيد جلوۀ  اين حقيقت متعاليه است که دعوى مبارک نداى الهى و وحى 

ًل كالسماوى است که انبياء و رس    ّمطلع از قبل بدان بشارت داده و آن ّ
  انوار صاحب دو مقام فخيم و دو رسالت عظيم يکى تشريع شريعت 

   از ظهور خود کهّاتم و ديگرى تبشير و اعالن ظهورى اکمل و ّمستقل
   

  ٤۶ص 
  ديگر خطابات عظيمه به ملوک و . متعاقبًا اشراق خواهد فرمود ميباشند

  .ّ ابالغات مهيمنه به سلطان زمان محمد شاه قاجارابناء ملوک و انذارات و
ّديگر بيانات نصحيه و كلمات قهريه خطاب به حاجى ميرزا   آقاسى وزير  ّ

  ّهو الحق ّاالّيا وزير الملک خف عن ا الذى ال اله "اعظم که ميفرمايد 
  ّالعادل و اعزل نفسک عن الملک فانا نحن قد نرث االرض و من عليها باذن 

   و همچنين خطابات منزله به ملوک و زمامداران عالم و بيان ."لحکيما ا
ّعظمت و حقانيت امر مبارک و عدم ثبات قدرت و سطوت ظاهرۀ آنان و  ّ  

  يا معشر الملوک و ابناء "ّدعوت كل به قيام و نصرت دين ا بقوله العزيز 
  رک و ّا الى التّبلغوا آياتن"همچنين " الملوک ان انصرفوا عن ملک ا جميعکم

  ".ء ارضها من مشرق االرض و غربهااو راارض الهند و م
  ج اعصار و قرون است آغاز گرديد اّين اعالم تاريخى عصرى که تاج وهبا ا

ّو اولين انوار ساطعۀ ظهور قلب مطهر نفسى را که از قلم اعلى در کتاب  ّ  
  ّنيته و ما لواله ما استوى ا على عرش رحما"مستطاب ايقان به بيان 

ّاستقر على کرسى   پس از اين . توصيف گرديده تقليب نمود" ّ صمدانيتهّ
  ّتاريخ و قبل از انقضاى چهل روز هفده نفس مقدس ديگر بتدريج در 

  اين ذوات. ّ وارد شدند و عدد حروف حى تکميل گرديد اّظل لواى امر
  قۀ فطرت ّنورانيه در اثر سعى و مجاهدت و دعا ومساهرت بعضى به سائ



   در  اىّعى در حال توجه و مراقبه و پارهّاصليه و برخى درعالم مکاشفه و جم
  .اثر رؤياى صادقه بمطلوب خويش راه يافتند و به ديار محبوب شتافتند

  ّآخرين نفس مقدسى که نامش در لوح محفوظ مسطور و در سلک حروف 
ّحى محشور گرديد عالم کامل و نحرير جليل جناب قدوس بو   د که در آنّ

   
  ۴۷ص 

  زمان بيست و دو سال از عمر مبارکش ميگذشت و نسبش به حضرت امام 
ّحسن عليه السالم ميرسيد و از اعظم و اقدم تالميذ سيد کاظم رشتى اعلى  ّ  

  ّقبل از جناب قدوس جناب طاهره . ا مقامه محسوب ميگرديد
  بود که در عداد حروف بشرف ايمان فائز گرديد و او تنها امه اى از اماء رحمن 

ّبيانيه در آمد و به اين مقام اعز اسنى مفتخر گرديد و نيز يگانه نفسى  ّ  
ّبود که بر خالف ساير حروف حى  بمحضر مبارک حضرت اعلى تشرف  ّ  

  طاهره از خاندانى مشهور و در فضل و کمال و صباحت و . حاصل ننمود
  يق و روحى پر انجذاب بيانى طل طبعى سرشار و. ٌجمال مشار بالبنان بود

  ّاز لسان عظمت بلقب طاهره  ملقب . و افکارى بديع و نظرى وسيع داشت
  " العين ّقرة"مقام خويش به  ّگرديد و از جانب سيد کاظم رشتى استاد واال

  اين امۀ موقنه در اثر زيارت حضرت اعلى در عالم رؤيا در . مخاطب شد
  بود به امر مبارک اقبال نمود حينى که هنوز مراحل عمرش به سى نرسيده 
   و نشر نفحات ا پرداخت و  ا و بکمال شهامت و شجاعت باعالء كلمة

  .امر الهى را پرتوى ابدى و روشنى سرمدى بخشيد
ّاوليۀحروف "ّاين حروف بيانيه که در الواح و آثار منزله به     منبعث از نقطۀّ

  )ترجمه "  ( از منبع فيض رحمانىعيون ساريه"و "  مکمن اسرار الهى"و "  اولى
ّالملک صفًا صفا  ّجاء ربک و و"موصوف و در قرآن مجيد به بيان    منعوت " ّ

  اقرب " مقام گرديدند و حضرت اعلى آنانرا در کتاب مستطاب بيان به 
  ّ ستوده و آن نفوس مقدسه را انوار ساطعه از فجر حقيقت "الى ا... اسماء

  خطاب " ّد عرش  حق ساجد بوده و هستنداليزال نز لم يزل و"که 
  در حضور خدا بر"که " پيران"ّو در مکاشفات يوحنا به اند  دهفرمو

   
  ٤۸ص 



  "اكليلى از طال"و به " سفيد آراستههاى  هبجام"و  "  تختهاى خود جالس
  ّقبل از تشتت در بالد به محضر مبارک اند  دهّمکلل ميباشند مذکور ش

  يک را  ّ آن وجود مقدس در حين توديع هرحضرت اعلى احضار شدند و
   ابالغ كلمة ا منصوب فرمودند جهتمخصوص    اىبه شطرى مأمور و به وظيفه

  و بعضى را اجازۀ معاودت به اوطان خويش عنايت نمودند تا در همان 
  در اين شرفيابى هيكل مبارک . ديار به تبشير امر پروردگار پردازند

ّاهميتعظمت مقام و  ّليت آن جنود مجنده را خاطر نشان ساختند و ؤمس ّ ّ  
ّامر فرمودند که به نهايت حکمت و اعتدال ناس را به شريعۀ ربانيه دعوت  ّ  

ّنمايند و بيانات حضرت روح خطاب به حواريون آن حضرت را متذکر  ّ  
  شدند و رفعت و جاللت يوم بديع را گوشزد فرمودند وآنان را انذار 

  ّق  حق منحرف شوند و از دخول در ملکوت ممنوعنمودند مبادا از طري
  قلوب را مطمئن فرمودند که اگر در اجراء تعاليم الهى قيام کنند . گردند

  ًة و ّو نجعلهم ائم"ّحق تعالى ايشان را به عين عطوفت ملحوظ و به خلعت 
  ّمفتخر و متباهى خواهد ساخت و توجه آنان را به حقيقتى " نجعلهم الوارثين

  ظهورى افخم و اکرم از ظهور خود معطوف ساختند و نصيحت اعظم و 
  بقدرت و عظمت . ّفرمودند که خود را براى آن يوم جليل مهيا نمايند

ّمظاهر الهيه در ادوار سابقه اشاره فرمودند و غلبه و تفوق ابراهيم را بر  ّ  
  نمرود و موسى را بر فرعون و مسيح را بر قوم يهود و حضرت رسول 

  بر اسالم را بر قبائل عرب بيان نمودند و فرمودند در اين دور اکرم پيغم
  ّ و از بين حروف حى  .مبارک نيز فتح و فيروزى نصيب اولياى الهى است

ّحسين را به مأموريت  خاص ّجناب مال   ّ و رسالت مخصوص مخصصّ
   

  ۴۹ص 
  داشتند و تأييد فرمودند که عهد الهى با وى بسته شده و به او امر 

  د در مقابله با علماء جانب صبر و شکيبائى را رعايت نمايد و فرمودن
  بصوب طهران عزيمت کند و باجمل بيان و ابدع تبيان به رمز مصون و

  پرتوش شيراز وحجاز "ّسر مخزون که در آن مدينه مودوع و مکنون و 
  .اشاره فرمودند"  خواهد ساختّمنوررا 

  ّن مرکز انوار سيار و با نفس ّاين ارواح مجرده که چون نجوم بازغه حول آ
ّمقدس حضرت باب واحد اول دور بيان را تشکيل ميدادند پس از استماع  ّ  



  نصايح مبارک با عزمى راسخ و قلبى مطمئن و روحى سرشار و تصميمى 
ّخلل ناپذير در تنفيذ نواياى مقدسه و انجام مأموري   ت عظيم خويش قيام ّ

  ر در سراسر ايران منتشر گشتند و نمودند و با ثبات و استقامتى بى نظي
  در مقابل سيل حوادث و مخالفت دشمنان که در قلع و قمع بابيان صف

  آرائى کرده بودند مقاومت کردند و در اثر افعال و اعمال عاشقانۀ خويش 
   مفتوح و شور و نشور و هنگامه و  اصفحات درخشانى در تاريخ امر
  طار عالم افکند و آوازه و ولوله اش در آشوبى بلند نمودند که زلزله در اق

  .ّعواصم مهمۀ بالد غرب اروپا طنين انداز گرديد
  حضرت باب از جانب پدر و مادر از ساللۀ حضرت فاطمه صلواة ا عليها 

ّبودند و نسبشان به حضرت امام حسين عليه السالم که در بين ائمۀ اطهار  ّ  
  رفيع و رتبت شامخى را حائزند ّو اوصياى حقۀ حضرت رسول اکرم مقام 

  ّآن حضرت پس از اعزام حروف حى با نهايت بى صبرى و . ميرسد
ّل اخبار مسرت انگيز از جانب مالّاشتياق مترصد وصو   حسين فرستادۀ ّ

  ّمحبوب خويش بودند تا آنکه مژدۀ تشرف آن پيک امين و بندۀ خالص
   

  ۵۰ص 
  ءا بشيراز واصل شد و ّحضرت رب العالمين بساحت مبارک حضرت بها
   آنگاه با روحى مستبشر و  .قلب حضرت باب را ماالمال سرور و ابتهاج نمود

   هجرى قمرى مطابق با سپتامبر١٢٦٠و فؤادى مستريح در تاريخ شعبان 
   ميالدى بموجب وعود و اخبار اسالمى عزم طواف بيت ا و زيارت ١٨٤٤

  ّبه معيت ) ١٨٤٤اکتبر (  رمضان ّبقاع متبرکه فرمودند و در نوزدهم ماه
  ّجناب قدوس که ايشان را براى خدمات عظيمۀ آتيه تربيت و آماده مى فرمودند 

  سفر دريا . از بوشهر با کشتى شراعى به جانب مقصد روانه شدند
  ّبيش از يک ماه بطول انجاميد تا آنکه به جده نزول اجالل نمودند و لباس 

ّر جمل عازم مکۀ معظمه گشتند و در اول احرام در بر کردند و سوار ب ّ ّ  
  بدان نقطه ورود فرمودند )  ميالدى١٨٤٤ دسامبر ١٢ (١٢٦٠ّماه ذى الحجۀ 

  ّو جناب قدوس که مهار مرکوب را در دست داشت همراه موالى خويش 
   و چنانکه در تاريخ مضبوط است  .ّپياده به آن مقام مقدس رو آور گرديد

   تمام روز را به دعا و مناجات بر گزار نمودند و در يوم عرفه حضرت باب
  در يوم نحر به منى تشريف بردند و طبق آداب و شعائر مخصوصه نوزده 



  گوسفند قربانى فرمودند نه رأس به اسم مبارک خودشان و هفت رأس به نام 
  ّقدوس و سه رأس به نام خدمتکار حبشى که در رکاب مبارک حرکت 

  ّاير حجاج  بدور کعبه طواف نموده و مراسم وّمينمود سپس به معيت س
  .ّمناسک حج را باتمام رسانيدند

ّاهميتسفر حضرت باب به حجاز با دو واقعۀ خطيره که واجد     مخصوص ّ
ّ اول اظهار امر و اتمام حجت به ميرزا محيط  .است توأم و مقارن ميباشد ّ  

   محسوبّکرمانى که يکى از پيروان و طرفداران معروف مکتب شيخيه
   

  ٥۱ص 
ّ بقدرى مغرور و بمراتب علميۀ خويش مت اليهٌمشار.  ميگرديد   کى ومطمئن ّ

ّبود که حتى خود را ملزم به اتباع از حاج محمد کريم خان خصم لدود  ّ ّ  
  د کاظم رشتى اعلى ا مقامه رياست و قيادت ّ که پس از صعود سي اامر

ّاعيۀ استقالل و مرجعيت  خاص ّشيخيه را احراز نموده بود نمى شمرد و د ّ  
  ّ حادثۀ  ثانى ارسال توقيعى بوسيلۀ جناب قدوس به شريف  .در سر داشت

   در آن حين شريف مذکور چنان  .ّمکه و دعوت وى بشريعۀ الهى است
  ّسر گرم امور مادى و مقاصد و مآرب نفسانى خويش بود که از درک 

  ّولى هفت سنه بعد طى .  ماند و اجابت نداى الهى محروم اعظمت امر
  مذاکرات و مقاوالتش با حاجى نياز نامى از اهل بغداد از جريان امر و 

ّشهادت حضرت باب مستحضر گرديد و بکمال توجه و دقت شرح حوادث  ّ  
  .ّو مصائب مبارک را استماع نمود و از اين فاجعۀ مولمه اظهار نهايت تأسف وانزجار کرد

ّج حضرت باب به مدينۀ طيبه توجه فرموده و از  پس از اتمام مناسک ح ّ ّ  
ّآنجا   مجددًا به جانب جده و از آن طريق ب   پس . بوشهر معاودت نمودنده ّ

  ّاز ورود به آن شهر جناب قدوس همسفر و حوارى خويش را از محضر 
  ّرا به آن دلدادۀ محبت ا انجام   و آخرين توديع خودّمرخصمبارک 

  ا مطمئن فرمودند که بزيارت محبوب و درک لقاىدادند و ايشان ر
  مقصود فائز خواهد گرديد و نيز اخبار نمودند که به تاج پر افتخار فدا 

  ّدر سبيل حضرت کبرياء متوج خواهد شد و پس از ايشان آن وجود 
  ّمبارک نيز بنفسه المقدس شربت شهادت را از يد اعداء خواهند نوشيد و 

  .فتبملکوت ابهى خواهند شتا
   



  ۵۲ص 
   ١٢٦١خبر معاودت حضرت باب به موطن اصلى خويش در تاريخ صفر 

  جوش و خروش غريبى در بين ناس ايجاد نمود و ) ١۸۴۵ مارچ -فوريه ( 
  ّاز طرف ديگر تشتت و قيام .  ايران را منقلب و متزلزل ساختّخطۀ

  وقده ّپيروان آن حضرت در تبليغ و اعالء كلمۀ الهيه مايۀ اشتعال نار م
ّاهميتّسنه انظار دوست و دشمن متوجه  ّگرديد و در مدتى کمتر از دو ّ  
  آتش ضغينه و بغضا برافروخت و نايرۀ تدمير و . و عظمت امر مبارک شد

   شديد در صدور ّحس وحشت و حسد و نفرت و کينۀ. تکفير زبانه کشيد
  ضوح  و چون داعيۀ حضرت انتشار يافت و بو .سفلۀ ناس ايجاد گرديد

  بلکه صاحب مقامى  پيوست که آن حضرت نه تنها خود را باب امام غائب
ّاعلى و اعظم از مقام صاحب الزمان شمرده و خويشتن را مبشر امرى افخم  ّ  
ّو اجل از ظهور خويش دانسته و بکمال قدرت و سطوت سکان مملکت از  ّ  

  ک دنيا و ابناء ملوک را در سراسر عالم به تر ّوضيع و شريف حتى ملوک و
ّاتباع از تعاليم مقدسه اش دعوت ميفرمايد و خود را وارث ارض و آنچه  ّ  

  در او است ميخواند و نفوس را به شريعتى که اصول و احکام و مبادى 
  ّاجتماعى آن مغاير با حدود و شؤون و عقايد مسلمۀ ناس است دعوت 

  رکان دولت و ميکند علماء و رؤساى روحانى به پشتيبانى سلطان مملکت و ا
ّعن ورائهم تودۀ عظيم ملت کثلة واحده قيام نمودند و با يکديگر هم عهد  ّ  

   برخيزند و  او همداستان شدند که بجميع قوى بر قلع و قمع شجرۀ امر
ّنهضت مقدسى که مؤسس آن را ملحد و غاصب و مدعى کاذب ميشمردند  ّّ  

  .محو و نابود نمايند
  مشرقه از شمس حقيقت و مظاهر نفى و ظلمت باّاولين تصادم بين انوار 

   
  ٥۳ص 

  على بسطامى ّمالاز قبل جناب . ّمراجعت طلعت احديت به شيراز آغاز شد
  ّيکى از حروف حى كه عنصرى شجاع و پر حرارت بود در چنگال اعداء 

  ّاين نفس مقدس به ابالغ . گرفتار و معرض هجوم اهل بغضا واقع گرديد
  د و به نشر نفحات حضرت رحمن مألوف شد و در كلمة ا قيام نمو

  ّمحضر شيخ محمد حسن عالم بزرگ و معروف شيعه لسان به اقامۀ دليل و
  برهان بگشود و بکمال شهامت و اطمينان اظهار داشت که از قلم مولى و 



  محبوب تازه يافتۀ  وى در ظرف دو شبانه روز معادل تمام قرآن که در 
  ر پيغمبر اکرم نازل گرديده الواح و آيات صادر ّمدت بيست و سه سنه ب

   و ّغلعاقبت آن جوهر ايمان در دست اهريمنان گرفتار و در . ميشود
  زنجير افتاد و اسير و تبعيد گرديد و مورد هر گونه اهانت و تحقير واقع 

  ّاولين نفسى است که " على ّمال. ّشد و به ظن غالب به رتبۀ  شهادت فائز آمد
  ّز را براى ابالغ كلمة ا ترک نمود و اولين حرفى است که جام بال بيت شيرا

  ديگر از نفوسى که در همان اوان بظلم. )ترجمه " (از کف ساقى بقا بنوشيد 
   صادق خراسانى است که باجراء ّمالو عدوان عوانان مبتال گرديد جناب 

  ت اذان ّتعليم مبارک که در خصائل السبعه مذکور و امر به تکميل عبار
  ميفرمايند قيام نمود و در مسجد شيراز در مقابل جماعت کثير ظهور 

  بديع را اعالم کرد حاضرين مندهش و مضطرب شدند و آن نفس نفيس 
  ّرا دستگير و عريان نمودند و هزار تازيانه بر هيكل مطهرش فرود 

  ه ّ آنگاه حسين خان نظام الدوله والى فارس ک آوردند و طعن و لعن کردند
  عنصرى پست و شرير بود و خطابات و انذارات شديد مبارک را در 

  ّکتاب قيوم االسماء خوانده و بر مضامين آن استحضار حاصل نموده بود
   

  ٥۴ص 
  ّصادق و جناب قدوس و يکى ديگر از اصحاب را  ّدستورداد جناب مال

  ّلذا آن سه نفس مقدس را .   عام تعزير و تحقير نمايندٔمالاخذ و در 
  محاسن سوزانيده و مهار نموده در کوى و برزن گردانيدند و پس از آن 

  .از شهر اخراج نمودند
  در هيجان عظيم بودند و مباحثه و گفتگو در  ّمردم شيراز در آن ايام 

  ّمدارس و مساجد و کوچه و بازار شدت يافت و صلح و آرامش منقطع 
  زلزل مقام، علم خالف  از خوف تءعلماء و رؤسا. گرديد و امور منقلب شد

  ّحکمران فارس متوحش . برافراشتند و حکم تکفير و تدمير صادر نمودند
   تحت حسب االمر حضرت را. شد و بتوقيف حضرت باب دستور داد

  الحفظ به شيراز روانه نمودند و در محضر حسين خان حاضر ساختند 
  د به چهرۀحاکم زبان به توبيخ و عتاب بگشود و به اشارۀ وى لطمۀ شدي

  تاد سپس امام جمعه وساطت فّمبارک وارد آمد بقسمى که عمامه از سر بي
  ّنمود و حضرت به ضمانت و کفالت جناب حاجى سيد على خال آزاد 



  شدند و به بيت ايشان روانه گرديدند و تا چندى سکون و آرامش برقرار بود
  ال و نايرۀ عناد فرو نشست و حضرت اعلى توانستند نوروز آن س

  ّو سال بعد را با فراغت و امنيت بيشترى در مصاحبت مادر و حرم 
  ولى در خالل احوال شور و ولهى که در . و خال بزرگوار خويش بسر برند

  ّاصحاب شعله ور شده بود بافراد علماء و تجار و طبقات عاليۀ اجتماع راه 
ّيافت بنحوى که كل در تفحص و جستجو افتادند و فکر تحقيق و    تدقيقّ

  ّدر بين اهالى در سراسر مملکت قوت گرفت و نفوس بيشمار با عشق و 
  عالقۀ سرشار درمحاضر و مجالس حضور يافته باصغاء بيانات رسوالن و

   
  ۵۵ص 

  داعيان باب که در نهايت شجاعت و خالى از بيم و مخافت طالبان را 
  .ّبشريعۀ الهيه ميخواندند پرداختند

ّاهميتب و دمدمه و التهاب اوج گرفت و کار بارى اين همهمه و انقال ّ   
  جناب آقا  صدد تحقيق برآمد و ّحاصل نمود بقسمى که محمد شاه در

  ّسيد يحيى دارابى يکى از اجلۀ علماء را که در فصاحت و بالغت سرآمد 
  ّاقران و مورد ثقه و اطمينان بود و بعدًا به لقب وحيد  ملقب گرديد تعيين 

  ور ساخت که بنفسه فحص اين حقيقت نمايد و مراتب را نمود و ويرا مأم
  ّجناب وحيد که شخص محقق و صاحب نظر .به مقام سلطنت معروض دارد

ّو دراخبار و احاديث اسالميه وارد و متبحر بود و سى هزار حديث  ّ  
  ّدر ذهن داشت عازم شيراز شد و طى سه جلسه که به محضر مبارک 

ّتشرف حاصل نمود بكلى مجذوب   ّنورانيت حضرت   و مسحور عظمت وّ
  ّمجلس اول به مذاکره در اصول معرفت و توحيد و بيان آيات. گرديد

  در مجلس ثانى . ّمتشابهۀ  قرآن و اخبار و بشارات ائمۀ اطهار بر گزار شد
  ّال نمايد از مد ؤى را که ميخواست از محضر مبارک سمالحظه نمود مسائل

  ئل گرديده لکن حضرت باب ضمن نظر دور و از خاطرش محو و زا
  بيانات خويش جميع مسائلى را که فراموش نموده بود توضيح فرمودند و 

   دريافت و از مشاهدۀ اين خود راّسيد يحيى پاسخ جميع مشكالت  آقا
  در جلسۀ ثالث .ّمعنى متحير گرديد و حالت غريبى به وى دست داد

  سير منيع که از دو هزار خواهش تفسير سورۀ کوثر نمود و نزول اين تف
  يحيى را شيفته و آشفته ساخت که بى اختيار ّ سيد ّبيت مرکب بود چنان آقا



  قيام کرد و گزارش مختصرى بوسيلۀ پيشخدمت دربار بحضور
   

  ٥۶ص 
   نمود و  ا  و انتشار كلمة اّپادشاه فرستاد و بقيۀ حيات را وقف اعالء امر

   شهادت ّوهاج نيريز گرفتار شد و به تاج عاقبت در اين سبيل در حادثۀ
  ّيحيى را نيت از اين سفر چنان بود که با مالقات ّ سيد آقا. مفتخر گرديد

  ّحضرت باب دالئل و براهين حضرت را که سيدى بى نام و نشان و فاقد 
ّمدارج و معالم علميه ميشمرد بقوۀ   ّ احتجاج رد نمايد و ايشان را به ترک ّ

  اثبات غلبه و   خويش ملزم سازد و براى ابراز خدمت ودعاوى و افکار
  نصرت حضرت را شخصًا به طهران حرکت دهد و مراتب را در پيشگاه 

   يحيى در ّسيدحضورمکشوف سازد ولى تقدير الهى امر ديگر بود و آقا 
  چون " خود حکايت نموده خويشتن را ّتشرف بمحضر مبارک چنانکه بعدًا

  پست وضعيف مشاهده کرد و خود را "  حضرتغبار در زير اقدام آن 
  ّدر مقابل آن بحر علم  لدنى چون قطرۀ حقير مقهور و مغلوب احساس 

   يحيى در شيرازّسيدّنمود بنحوى که والى فارس که در ايام  اقامت آقا 
  ميهماندار او بود مجبور شد ما وقع را بعرض شاه رساند و وى را 

  مقام سلطنت که مأمور فحص و تحقيق مستحضر دارد که نمايندۀ عالى 
  گرديده خود در زمرۀ عاشقان وارد شده و در سلک پيروان و فدائيان 

  . حضرت باب درآمده است
ّيکى ديگر از اجلۀ علماء و اعاظم مجتهدين که در ظل امر ّوارد  ا   

ّ محمد على زنجانى  ملقب ّمالگرديد و به تبشير كلمة ا مألوف شد جناب  ّ  
   اين عالم نحرير و فاضل شهير در رتبه و مقام با جناب  .ّه حجة استب

  ّوحيد در طراز واحد وارد و از لحاظ شوق و حرارت از آن جوهر محبت 
  در سلک فرقۀ اخبارى منسلک و داراى رأى سالم وفکر. هم سبقت ميگرفت

   
  ٥۷ص 

  بر کنار بود جازم و در محاوره و مباحثه شجيع و از هر گونه تقليد و تقييد 
  ّکه عقايد و آراء علماء را از ابواب اربعه تا مقامات مادون كل را ى بدرجه ا

  ّمورد انتقاد و ايراد قرار ميداد و آنانرا بقوۀ دليل و برهان مفحم 
ّمکرر با پيشوايان متعصب شيعه مباحثات شديده بر پا کرد و . ميساخت ّ  



  اين شخص . نها فائق آمددر اثر وسعت جنان و طالقت لسان بر جميع آ
  ّ را شنيد و اقبال جم غفيرى را مشاهده نمود  ابزرگوار چون آوازۀ امر

  نتوانست آرام نشيند و در امر دين ساکت و صامت باقى ماند لذا يکى از
   .گى اين امر عظيم به شيراز فرستادتالميذ خود را براى استطالع از چگون
   حضرت باب و شيفتۀ بيانات مبارک شد از قضا اين تلميذ با تميز مجذوب

  از آثار مبارک را به ى موقن گرديد و درمعاودت به زنجان پاره ا و مؤمن و
ّ جناب حجة صفحه اى از کتاب قيوم االسماء  .استاد عاليقدر تسليم کرد ّ  

ّمنزله از قلم انور را به دقت تالوت نمود واله و شيدا شد و به حقانيت امر  ّ ّ  
  گرديد و در حضور جمعى از علماء و تالمذه اظهار نمود که الهى مذعن 

  ّهرگاه منزل اين آيات ليل را نهار و يا ظل را آفتاب خواند بال ترديد
  .فرمان او را اطاعت کند و از منهج قويمش سر نپيچد

  ّنفس مقدس ديگر که امر بديع را قبول نمود و قدم در ميدان تبليغ و 
  ناب ميرزا احمد ازقندى است که اعلم و افضل و  گذاشت ج ا اعالء كلمة

  ّاين محقق پر انجذاب در انتظار . اشهر علماى خراسان محسوب ميگرديد
  نداى الهى معادل دوازده هزار حديث در شأن قائم موعود و اخبار و آثار 

  اهل بحث و تحقيق  راجع به عالئم و ميقات ظهور تأليف و بين دوستان و
  اشاعۀ اين بشارات در بين شاگردان و ن را به نشر وآنا منتشر ساخت و

   
  ٥۸ص 

  .اتباعش و بيان آن در مجامع و مجالس تشويق و تحريص نمود
  ّدر حينى که اوضاع در بالد و واليات بشدت رو به انقالب ميرفت عداوت و 

  حاکم فارس که . دشمنى مردم شيراز  نيز به اعلى  ذروۀ کمال واصل گرديد
ّپرورانيد چون توسط عمال خويش که در  کينه و انتقام مىّدر دل حس  ّ  

ّسر سر مراقب احوال بودند از پيشرفت امر حضرت باب استحضار حاصل  ّ  
  آن گرديد که از شهرت و عظمت آن حضرت  نمود سخت برآشفت و بر

  که روز بروز بل ساعت بساعت در توسعه و افزايش بود جلوگيرى نمايد 
  مذکور است حاجى ميرزا آقاسى .  شديد معمول داردو در اين باره سياست

  داده بود حضرت  وزير کبير نيز در خالل اين احوال بوى دستور
  ّباب را که به زعم وى نظم مملکت را مختل و اساس مذهب را مرتعد و 

  اين بود که حسين خان فرمان. متزلزل نموده محرمانه به قتل رساند



  جب اين فرمان عبدالحميد خان داروغه توقيف حضرت را صادر نمود و بمو
   على که حضرت ّسيددر دل شب از ديوار بيت خال جناب حاجى ميرزا 

   به داخل منزل رسانيد و خود رااعلى در آنجا توقيف بودند باال رفت و 
  در همان شب به . ق را ضبط نموداو راحضرت را دستگير و جميع آثار و 

  ه و بّمترق  رخ گشود که بنحو غيرى نى حادثه ا سبحاّمشيت الهى و ارادۀ نافذۀ
  سريع نقشۀ معاندين را بر هم زد و به هيكل مبارک فرصت داد که به نشر

  با در بين  تعاليم و بسط و توسعۀ امر خود پردازد و آن واقعۀ هائله بروز و
  اهالى بود که از همان نيمه شب بطور ناگهانى آغاز گرديد و قريب يکصد 

  خوف و اضطراب قلوب مردم را فرا . مبتلى نمودو بديار فنا فرستادنفر را 
  گرفت و اهل بلد در بين اوجاع و آالم و وحشت و دهشت راه فرار در

   
  ۵۹ص 

  فاقًا سه نفر از مالزمان و خدمۀ حکومت نيز گرفتار شده ّات. پيش گرفتند
   در اعضاء خاندان وى نيز بهمين بالى مهيب مبتلى و. بهالکت رسيدند

  حاکم مأيوس و مخذول بدون آنکه به . معرض خطر شديد واقع گشتند
  کفن و دفن موتى پردازد از خوف جان به يکى از باغهاى اطراف شهر 

  ّ متحير و ّقبهعبدالحميد خان که در اثر اين بحران غيرمتر. پناهنده شد
  وىأد حضرت باب را در بيت شخصى خود مبال تكليف مانده بود قصد کر

  ّ بمجرد ورود به خانه مالحظه نمود فرزندش مشرف بموت است از اين دهد
  منظره منقلب ومندهش گرديد و چون ابواب اميد را مسدود و راه نجات 
  را از هر جهت مقطوع يافت خود را بر اقدام حضرت بيفکند و از هيكل 

  اطهر رجا نمود از معاصى او در گذرند و آن وجود مبارک را قسم داد 
  ّاعمال او در  حق فرزندش مجرى نگردد و عهد کرد که چون از اين کيفر 

  ورطه نجات يابد از مقام خويش کناره گيرد و ديگر پيرامون ظلم و جور 
  ّچون استدعاى او در ساحت رب غفور مقبول و دعايش مستجاب . نگردد

  گرديد مراتب را به حاکم معروض داشت و از وى در خواست کرد که 
   نمايد تا از قهر و غضب الهى که جميع را احاطه نموده حضرت را رها
  حسين خان با نظر داروغه موافقت نمود و به آزادى . مستخلص شوند

  .هيكل مبارک تن در داد مشروط بر آنکه حضرت باب شيراز را ترک نمايند



  ّباين ترتيب حضرت باب به ارادۀ قاطعۀ الهيه مصون و محفوظ باقى ماندند 
  د کاظم زنجانى ّسي ّبمعيت آقا ) ١٨٤٦سپتامبر  ( ١٢٦٢رمضان و در ماه 

  ّبصوب اصفهان حرکت فرمودند و بار ديگر اوضاع آرامش يافت و مدت
   

  ۶۰ص 
  قليلى آسايش نسبى فراهم گرديد تا آنکه بتدريج بر شهرت و اعتبار 

   بيفزود و صيت كلمة ا بلندتر شد و يک سلسله حوادث و وقايعى  اامر
  وى داد که به سجن آن حضرت در قلعۀ ماکو و چهريق منجر گرديد و ر

   و چون  .عاقبت بشهادت آن آيت استقامت در سربازخانۀ تبريز خاتمه يافت
  ّآن جوهر عطوفت از باليا و صدماتى که بر نفس مقدسش وارد خواهد 

  گرديد مستحضر و آگاه بودند قبل از حرکت از شيراز و انجام آخرين 
  ّع از خويش و پيوند مايملک خود را طبق وصيت بمادر و حرم  تودي

  محترم منتقل فرمودند و عاقبت حال خود را براى حضرت حرم بيان 
  نمودند و براى ايشان مناجات مخصوصى نازل فرمودند تا در مواقع 

   نمودند که با تالوت اين آياتتأکيداضطراب و پريشانى تالوت گردد و 
  . شود و آالم و اسقام تخفيف پذيردهموم و غموم مرتفع

  ّالدوله منوچهر خان  حضرت باب قبل از ورود به اصفهان شرحى به معتمد
  .ّحاکم واليت مرقوم فرمودند و محل مناسبى را جهت اقامت خواستار شدند 

ّالدوله منزل امام جمعه ميرزا سيد محمد سلطان العلماء را که يکى از  معتمد ّ  
  ن بزرگ اصفهان محسوب ميگرديد تعيين نمود و اعاظم قوم و مجتهدي

  ّحضرت مدت چهل روز در آن بيت ميهمان امام جمعه بودند و بکمال 
  تکريم و احترام پذيرائى گشتند و اهل بلد بطورى مجذوب آن حضرت 

  گرديده و به بزرگوارى ايشان معتقد شده بودند که روزى در موقع 
  اهالى با نهايت اشتياق و بيقرارى ّمراجعت حضرت از حمام جمع کثيرى از 

  ّبه جانب حمام روانه شدند تا از آبى که آن حضرت تغسيل فرموده بودند 
  ّ و عظمت و نورانيت مبارک به درجه اى بود که .ّبه نيت شفا استفاده نمايند

   
  ٦۱ص 



  امام عنوان و مقام ظاهرى خود را فراموش نمود و بکمال ادب و احترام 
  ّدمات مبارک مباشرت ورزيد و در يکى از ليالى تشرف شخصًا بانجام خ

  .العصر را خواستار شد پس از صرف شام از حضور مبارک تفسير سورۀ و
  ّحضرت بى تأمل و بدون سکون قلم با سرعتى حيرت انگيز تفسيرى بر آن 

  سورۀ مبارکه مرقوم فرمودند و ساعاتى چند منحصرًا به تبيين و تشريح 
  ّکه شيخ اجل احمد احسائى آنرا در تأليفات خويش ذکر ّحرف اول سوره 

  نموده و حضرت بهاءا در کتاب مستطاب اقدس بدان اشاره ميفرمايند 
  اين تفسير عظيم که معادل ثلث قرآن است چنان احساسى . بر گزار گرديد

  از اعجاب و احترام در نفوس حاضره ايجاد نمود که بى اختيار از جاى 
  .ان مبارک را بنهايت خضوع و خشوع بوسه زدندبرخاسته و دام

  بارى هيجان و شوق و شعف اهالى اصفهان روز بروز متزايد ميشد و 
  ّجماعات بيشمار از اطراف و اکناف مدينه براى تشرف به محضر حضرت 

  ّبرخى را منظور کسب اطالع و جمعى . باب به خانۀ امام جمعه روآور شدند
  ّ مسائل دينيه و گروهى را مقصد طلب شفاء ّرا نيت  درک حقيقت و کشف

  ّالدوله که  چون اين اخبار بسمع معتمد. از ساحت مظهر کبرياء بود
  حکمرانى عاقل و عادل و از اصل و نسب گرجى و مسيحى بود واصل شد 

   در حضور جمعى از شخصًا به درک خدمت حضرت مايل گرديد و
ّال در اثبات نبوت  خاصه نؤمشاهير علما س   ّمود حضار از بيان جواب ّ

  در  امتناع ورزيدند لذا از محضر مبارک استدعاى جواب کرد هيكل انور
   کمتر از دو ساعت معادل پنجاه ورق در توضيح اين امر عظيم فاصلۀ

ّکليهمرقوم و اين حقيقت     را بنهايت اتقان و استحکام تبيين فرمودند و آنّ
   

  ٦۲ص 
  ّمعتمدالدوله چنان شيفتۀ . مرتبط ساختندرا با ظهور قائم و رجعت حسينى 

ّبيان و قوت برهان و استدالل آن سيد امکان گرديد که در همان مجلس  ّ  
  ايمان خود را نسبت به شارع ديانت اسالم اعالم و فضائل و کماالت نفس 

  ّمقدسى را که چنين بيانات متعاليه از قلم معجز شيمش صادر گرديده 
  .تصديق و اذعان نمود

  ّن علماء مالحظه نمودند جوانى تاجر که بظاهر از علوم متعارفۀ عصريه چو
  نفس حکومت و اهالى بلد که يکى از  و معارف مکتسبه عارى است بر



ّمراکز مهمۀ علميۀ ايران محسوب ميگرديد غلبه و نفوذ يافته و آثار عظمت  ّ  
ّو تفوق او مشهود و عيان گشته است متوحش و نگران شدند و بف   کر چاره ّ

  و عالج افتادند و چون مخالفت صريح و علنى با حضرت را مقرون به 
  ّمصلحت ندانستند بحبل سعايت متشبث شدند و بجعل اخبار و انتشار

ّاهميتّافکار موحشه پرداختند شايد توجه وزير کبير را به     موضوع جلب وّ
  ب که آنًاوى را ملزم نمايند که براى اصالح اوضاع و جلوگيرى از نفوذ با

  در اين موقع . فآنًا  رو به بسط و توسعه ميرفت اقدام عاجلى مبذول دارد
  و تکريم ناس به آن شجرۀ حقيقت باعلى  بود که شهرت و عظمت و توقير

  درجۀ کمال رسيد و آثار عداوت و بغضاء معاندين نيز بهمان قياس رو 
   ناگوار مترادفًا بظهور و بروز نهاد و از آن پس يک رشته حوادث و وقايع

  بوقوع پيوست که به شهادت آن حضرت منتهى گرديد و سراج و متواليًا
  . بصورت ظاهر خاموش شد اامر

  ر بود چون بر جريان اوضاع حاجى ميرزا آقاسى که عنصرى محيل و مغرو
  بيم آنکه مبادا شخص شاه تحت نفوذ و تأثير كالم حضرت ع يافت ازّاطال

   
  ٦۳ص 

  ّرد و خود از حيثيت و مقام بيفتد به دست و پا افتاد و درصدد باب قرار گي
  چاره جوئى برآمد و چون پى برده بود که معتمد هواخواه آن 

  ّحضرت گرديده و از طرف ديگر محل ثقه و اعتماد شاه ميباشد عتاب 
  ّو خطاب خويش را متوجه امام جمعه نمود و وى را به قصور در انجام 

  ّ در عين حال به علماى اصفهان که تا آنزمان توجه و ّوظيفه متهم ساخت و
  ّمتعدد ارسال نمود و ايشان راهاى  هالتفاتى نسبت به آنان نداشت نام

  مورد لطف و احسان قرار داد و من غير مستقيم به مخالفت با حضرت باب 
  س منابر به لعن و طعن پرداختند واين بود که علماء در رؤ. تشويق کرد
  ّقدس را تکفير و تکذيب نمودند تا آنکه رأى پادشاهى بر و آن وجود م

  ّمعتمدالدوله که . ّآن تعلق گرفت که حضرت را به دارالخالفه احضار نمايد
  ّمأمور اجراى فرمان سلطان و اعزام حضرت باب به طهران بود مصمم گشت 

  مجتهدين و علماء اعالم که . ّحضرت را موقتًا به منزل خويش منتقل سازد
   نفوذ امر مبارک سخت خائف و هراسان شده بودند مجمعى بياراستند واز

  فتواى قتل صادر نمودند و مهر و امضاء کردند که دعاوى اين شخص 



ّحکم شرع در  حق او محتوم و مقرمخالف شرع انور است و اجراء    ّحتى ر ّ
  امام جمعه را خوف فرا گرفت و ناگزير به حضرت نسبت جنون داد و رأى 

  معتمد از صدور فتواى مذکور بغايت . را در ذيل ورقه بنگاشتخود 
   گرديد و براى آنکه نائرۀ انقالب را خاموش کند فکرى انديشيد ّتأثرّمتحير و م

  و تدبيرى نمود و شيوع داد که باب به طهران روانه شده است و 
ّبدين ترتيب موفق گرديد حضرت را مدت چهار ماه در عمارت خورشيد  ّ  

  ّر مخصوص حکومت بود در خلوت سرپوشيدۀ خويش مأمن و مأوىکه مق
   

  ٦۴ص 
  در همين احيان بود که . دهد و هيجان و فزع ناس را تسکين بخشد

  را  ّمعتمدالدوله از محضر مبارک در خواست نمود جميع ثروت و مکنت خود
  ّکه در آن ايام  به چهل مليون فرانک تقويم شده بود تقديم حضور نمايد تا 

  ّدر نصرت و پيشرفت امر الهى صرف شود و نيز ذکر نمود بر آن نيت 
  ّاست که محمد شاه را بامر مبارک داللت کند و وى را بر آن دارد که 

  حاجى ميرزا آقاسى وزير فاسد را از مقام صدارت معزول و يکى از 
  ليکن تقدير الهى موافق .  درآوردآن حضرتخواهران خود را بحبالۀ نکاح 

  د و مصلحت سلطان اليزالى اقتضا ننمود و همانطور که حضرت باب نيام
  پيش بينى فرموده بودند معتمد بفاصلۀ قليلى برحمت ايزدى پيوست و در 

ّحدوث قضاياى مبرمۀ ربانيه تسريع گرديد    پس از وفات معتمد گرگين خان  .ّ
  برادر زادۀ او که عنصرى بيرحم و حريص بود نايب الحکومه شد و 

  اه را بر آن داشت که براى مرتبۀ ثانى دستور احضار حضرت باب را ش
  ّدر خالل احوال اين شخص شقى پس از وفات عم . بطهران صادر نمايد

ّکليۀ کرد و دومّخويش به وصيت نامه او دست يافت و آنرا مع    اموال ّ
  ّمعتمد را تصرف نمود و پس از وصول حکم کتبى شاه بيدرنگ به اجراى 

  ّ عده اى با  لباس تبديل تحت محافظتّدام کرد و حضرت را خفيًاآن اق
  در . ّاز سواران که رياست آن بعهدۀ محمد بيک بود بطهران ارسال داشت
  فاصلۀ کمتر از سى ميل از پايتخت در قريۀ کنار گرد مأمورى از طرف 

  ينکه ّ به محمد بيک تسليم نمود مشعر بر اى حاجى ميرزا آقاسى وارد و نامه ا
  .دستور ثانوى باشد   منتظرّحضرت را به كلين منتقل نموده و در آن محل



ّبعد بفاصلۀ  قليل  دستخط  شاه در تاريخ ربيع الثانى سال  ّ١٢٦٣  
   

  ٦۵ص 
  هرچند مضمون . خطاب به حضرت باب واصل گرديد ) ١٨٤٧ اپريل -مارچ (

   چه اندازه تلقينات  ترقيم شده بود ولى بخوبى معلوم ميداشت که تامحترمانۀ
  بارى . ّو افکار مغرضانۀ وزير شرير در شخص شاه نافذ و مؤثر بوده

  ّبدين ترتيب آمال و نواياى معتمدالدوله نسبت به ايجاد وسائل مالقات 
  ّحضرت اعلى و محمد شاه بى اثر و ثمر گرديد و قلعۀ ماکو که در شمال 

  ورت قريه اى بهمين نام غربى آذربايجان در اقصى نقطۀ مملکت در مجا
  قرار داشت و سکنۀ آن مورد حمايت و عنايت مخصوص وزير اعظم واقع 

ّبود برحسب توصيۀ وى از طرف محمد شاه مقر سجن سيد امم مقرر  ّ ّ ّ  
  ّگرديد و در آن محل متروک و مهجور و پر هيبت و مخافت پيروان مبارک 

  س که يکى افتخار را اجازۀ همراهى و مالزمت داده نشد مگر دو نف
  مصاحبت آن حضرت را دارا بود و ديگرى خدمت و مباشرت امور هيكل

  ّبارى آن وزير مقتدر و مکار بعنوان اينکه افکار . اطهر را عهده داشت
  شهريارى در اين موقع خطير که فتنۀ خراسان و کرمان در کار و کشور 

  ّوفق شد نقشه اى ّدر انقالب و پيکار است بايد مصروف مهام امور گردد م
ّرا که در صورت تحقق قطعًا در موقعيت و مقام وى همچنين در مقدرات  ّّ  

  ثير شديد داشت بر هم زند وأّحکومت و نفس سلطنت و جمهور رعيت ت
  . مملکت ممانعت نمايداز ورود حضرت باب بعاصمۀ

   
   سفيد است۶۶ص 

  
    ۶۷ص 

            فصل دوم                      
      سجن حضرت باب در آذربايجان                           

ّسر گونى  و مسجونيت حضرت باب در جبال آذربايجان مدت سه سنه  ّ  
  بطول انجاميد و اين دوره محزن ترين و پر حادثه ترين و از جهاتى 
  دورۀ . پرثمرترين لحظات شش سالۀ رسالت آن حضرت محسوب ميگردد

  ّحبس بال انقطاع آن مظهر مظلوميت کبرى در قلعۀ ّمزبور مرکب از نه ماه 



ّماکو و بيست وهفت ماه زندان در قلعۀ چهريق ميباشد که طى آن مدت ّ  
  در . ّکوتاهى هيكل اطهر به تبريز احضار و   مجددًا به چهريق روانه شدند

   يعنى  ااين سنين آثار عداوت و خصومت دو خصم لدود عنود امر
ّ و امير نظام وزراى محمد شاه و ناصرالدين شاه به اشد حاجى ميرزا آقاسى ّ ّ  

  در حقيقت اين سجن مبارک را ميتوان با .  و مشهود گرديدمعلوماحوال 
  ّدوران شديد سرگونى حضرت بهاءا در ارض سر و مخالفت عبدالعزيز 

  ّسلطان مستبد عثمانى و دو وزير خودخواه و مغرور وى عالى پاشا و 
  حضرت عبدالبهاء  ّابه دانست و همچنين آنرا با تاريکترين ايام فؤاد پاشا مش

  .ّتحت مخالب عبدالحميد پليد و جمال سفاک مماثل شمرد در ارض اقدس
  در . در شيراز شمس حقيقت اشراق نمود و امر مبارک اعالم گرديد

  اصفهان با آنکه دورۀ آن کوتاه بود هيكل انور را در آن اوان آرامش و
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  ّايش موقت دست داد  ولى صفحۀ آذربايجان صحنۀ مصائب و باليا و آس

  در اين هنگام که . ميدان شهادت وجانبازى آن بزرگوار واقع گرديد
  ّسنين اخيرۀ حيات ناسوتى آن مربى وجود در عالم ادنى شمرده ميشد امر 

ّبديع به اعلى ذروۀ بلوغ و عظمت واصل و داعيۀ مؤسس و شارع مقدسش  ّ  
  احکامش تشريع شد و عهد و   االشهاد اعالن گرديد،  حدود ورؤوسعلى 

  ّپيمانش بنهايت اتقان تأسيس گشت،  استقالل و انفصالش از شرايع قبليه 
  ّتحقق يافت و عشق و انجذاب تابعانش با انقطاع و فداکارى آنان ثابت و 

  درهمين سنين پر مخافت و مهيب بود که دوستان و . ّمحقق گرديد
ّستظلين در ظل لواى اعظمش مقامات آن قدوۀ ابرار را درک کردند و به م ّ  

ّمقاصد و نواياى مقدسۀ آن جوهر وجود کما هو حقه آگاه شدند و آن  ّ  
  دعاوى در حضور وليعهد و وارث تاج و تخت در عاصمۀ آذربايجان

ّبصراحت تام اعالم گرديد و همچنين در طى  دورۀ    اين شدايد بود که ّ
  ّان فارسى،  مخزن احکام و اوامر الهيه،  از يراعۀ قدرت آن مظلوم آفاق بي

  "  من يظهره ا"ّوعود و بشارات قدسيه راجع به عظمت و ميقات ظهور نازل و
  اجتماع بدشت نظام سابق را در هم . صريحًا واضحًا تأييد گرديد

   را پيچيد و حوادث مازندران و نيريز و زنجان جمع کثيرى از اصحاب
  .شربت شهادت بنوشانيد



  ّبااين تفصيل حاجى ميرزا آقاسى وزير نادان و کوتاه نظر تصور ميکرد 
  ّکه با بر هم زدن نقشۀ مالقات حضرت باب با محمد شاه و تبعيد آن طلعت 

  ّاحديه به اقصى نقطۀ مملکت امر الهى را در بدو طلوع و ظهورش محو و 
  ّجدش مظفر و پيروز خواهد گرديد،ّنابود خواهد کرد و بر مؤسس و مو
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   و تقويت و استحکام  ا غافل از آنکه نفس سرگونى موجب اعالء كلمة
  ّشريعة ا خواهد شد و آن مظهر الطاف صمدانيه را فرصت مطلوبى 

  ّبدست خواهد داد تا حقائق اساسيۀ امرش را اعالم و نظم بديعش را که 
  و مستور بود ظاهر و آشکار سازد و آن ّدر کمون ظهور مقدسش مکنون 

ّرا از تحزب و تشعب حفظ نمايد و پيام خويش را بکمال وضوح بسمع  ّ  
  ّاين وزير بى تميز نتوانست اين حقيقت مسلم را . ّمقامات رسميه برساند

  درک نمايد که نفى و طرد بر مراتب اشتياق و ارادت پيروان آن شمس 
  ّو محبت را در قلوب مشتاقان تيزتر ّازليه خواهد افزود و آتش عشق 

  ّخواهد کرد و آن جنود مجنده را يکسر به ترک حدود و قيود و نسخ 
  افکار و معتقدات باليۀ ماضيه بر خواهد انگيخت و به ورود در ميدان

   و باز احساس  .شهادت و جانبازى تحريص و ترغيب خواهد نمود
  ّر احديه به جبال آذربايجان نمى نمود که نفس اين عمل يعنى اعزام آن مظه

  مورث آن خواهد گرديد که اخبار و احاديث مأثوره از پيغمبر اسالم 
  ّ مشتعله تحقق و مصداق حاصل ّنسبت به ارتفاع نداى الهى در آن خطۀ

  اين وزير غافل از آنچه بر حکمران شيراز وارد شد و با بروز. نمايد
  ّ لرزان و هراسان از مقرّاولين سخط الهى با وحشت و اضطراب فراوان

   حکومت بنهايت حقارت فرار کرد و دست از زندانى و اسير خويش 
  برداشت درس عبرت نگرفت بلکه با مبادرت باين اقدام منفور موجبات 
  حرمان ابدى خود را فراهم کرد و راه سقوط و هبوط خويش را در ظاهر 

  .ّو باطن يعنى در دنيا و عقبى آماده و مهيا ساخت
  ارى وزير اعظم اوامر غالظ و شداد نسبت به سجن حضرت باب به ب
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  ّحضرت در اثناء طريق ايامى . عليخان ماکوئى محافظ قلعه صادر نمود
  اقامت فرمودند و در آن اوان چنان شور و هيجان و  چند در تبريز

  اشتياق و التفاتى از قاطبۀ اهالى ظاهر گرديد که حکومت باب مالقات را بر 
ّكل مسدود نمود و باستثناى عدۀ معدود جميع را از مؤمن و غير مؤمن  ّ  

   و چون آن آيت عظمت در معابر و  .ّاز تشرف بمحضر مبارک ممنوع ساخت
  از هر " ا اکبر"اسواق تحت مراقبت محافظان حرکت ميفرمود فرياد 

  اين شور و نشور و غليان احساسات به . جانب بعنان آسمان ميرسيد
  ّجه اى شدت يافت که اولياء امور منادى در شهر روانه نمودند که در

  ّهر کس در مقام ديدار سيد باب برآيد اموالش توقيف و به حبس شديد 
  پس از ورود هيكل مبارک بسجن ماکو که از طرف . محکوم خواهد گرديد

  ّموسوم شد تا دو هفته جز آقا سيد حسين کاتب " جبل باسط " حضرت بنام 
  ّادرش احدى را رخصت مالقات با آن وجود مقدس حاصل و بر
  در کتاب بيان در ذکر شدائد آن حصن منيع مذکور است که در . نبود

ّليالى آن نور احديه حتى    ّبراى روشنى محل در "  يک مصباح مضىء" ّ
  و" بال ابواب"و " خشت محض"ّمقر اطهر حجره اى بود از . اختيار نداشت

  که در همان قلعه از قلم آن مظلوم آفاق صادر اين ّدر توقيع محمد شاه 
  در آن قلعه از مرحمت آن حضرت ساکن و اهل آن "ّبيان جانگداز مدون 

  ".ّمنحصر است به دو نفر مستحفظ و چهار سگ حال تصور فرما چه ميگذرد
  ّ تصور نموده بود که تبعيد آن حضرت به جبل ماکو و  ادشمن عنود امر

  ورقاء بقا در ذروۀ آن جبل باذخ عظيم در ابعد نقطۀمسجون ساختن آن 
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ّمملکت در سرحد روس و عثمانى و توطن در قلعۀ مخوف و متروک که از  ّ  
  چهار جهت به چهار برج محکم و رفيع منتهى ميگرديد و همچنين ايجاد 

  جدائى بين آن حضرت و اقارب و پيروان ايشان و استقرار آن مظهر 
  ّار قومى متعصب و تند خو که ازلحاظ  نژاد و آداب و عطوفت در جو

  رسوم و زبان با قسمت اعظم سکنۀ ايران متفاوت بودند و سپردن آن 
  سدرۀ طوبى بدست مردم آن سر زمينى که مولد وزير اعظم و مورد الطاف 

  و مراحم مخصوص وى واقع بود موجب خواهد گرديد که شعلۀ امر آن 
  ّمقاصد ملکوتيه اش فراموش و گل شکفتۀ  حضرت خاموش و آمال و



   ولى  .وجودش در بحبوحۀ شباب و ريعان حيات پژمرده و افسرده گردد
   شد که در اين قضاوت سخت دچار غفلت و اشتباه گشته معلومبزودى 

  زيرا نه مصائب و بالياى وارده مانع از اشاعۀ انوار آن شمس حقيقت 
ّگرديد و نه مردمى که محل توجه    و عنايت او بودند در اجراء مقاصد ّ

  ّشيطانيۀ وى پا فشارى کردند بلکه آن جمع سرکش و مغرور که از علم و 
  ّعرفان بى بهره و نصيب بودند در اثر محبت و رأفت و نصايح مشفقانۀ 
  ّحضرت خاضع و خاشع شدند و بقدرى شيفته و آشفتۀ آن مظهر احديه 

  نذارات شديد على خان و تعليمات و گرديدند که على رغم تحذيرات و ا
  ّده که متواليًا از طهران ميرسيد يومًا فيومًا بر مراتب تعلقشان ّاوامر مؤک

  نسبت به وجود مبارک افزوده ميشد بطورى که در هر صبحگاه قبل از 
  مباشرت به کسب و کار خود را بپاى قلعه  ميرساندند واز دور وجه 

  قلب و روان از ساحت مليکش طلب صبيحش را نظاره ميکردند و در 
  ّ در مسائل شخصيه چنانچه مناقشه وّحتىخير و احسان مينمودند 
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  ّاختالفى بين ايشان رخ ميداد بجانب قلعه شتافته و با توجه بمقام مبارک و 
  ّذکر نام مقدسش  يکديگر را قسم ميدادند که از طريق صواب منحرف 

  عليخان نيز بنفسه در . ى ناطق نگردندنشوند و بغير از حقيقت بكلمه ا
  ّاثر رؤياى عجيبى که براى وى حاصل شد چنان متحير و مضطرب 

  ّگرديد و محبت و عظمت مبارک در قلبش جاى گزين شد که بجبران
  ّمافات قيام نمود و از شدت تضييقات بکاست و از ورود پيروان حضرت 

   نياورد و بدين طريق که چون سيل بجانب قلعه روان بودند ممانعت بعمل
  ّياران مشتاق و منجذب توانستند بحضور مبارک مشرف شوند و از آن 

   و از جمله واردين جناب باب الباب بود که  .بحر الطاف مستفيض گردند
  از خراسان در مشرق ايران باقصى نقطۀ غرب شتافت و اين سفر طوالنى

   موفور در ماکو پيمود و با شور و شعفرا پياده با عشق و انقطاع ب
  ّبمحضر انور تشرف يافت و از جام لقا سرشار گرديد و نوروز سال

  .را در خدمت مولى و محبوب بى انباز خويش بر گذار نمود ) ١٨٤٨ ( ١٢٦٤
ّعمال و گماشتگان حاجى ميرزا آقاسى که سرًا مأمور مراقبت اعمال عليخان  ّ  

  د که اوضاع تغيير يافته و ّ اطالع دادن اليهو محافظين قلعه بودند به مشار



   اين بود که  روش عليخان نسبت به زندانى خويش نوع ديگر گشته است
  سجن را بچهريق که از قلم مبارک به ّمحل الفور ى ّوزير اعظم مصمم شد ف

  اين انتقال در تاريخ جمادى االولى . جبل شديد موسوم گشته  انتقال دهد
  صورت گرفت و حراست و ) يالدى  م١٨٤٨مطابق با آوريل  ( ١٢٦٤سنۀ 

   ّنگاهدارى طلعت اعلى به يحيى خان برادر زن محمد شاه سپرده شد
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  ّهر چند يحيى خان نيز در بدو امر بنهايت غلظت و شدت رفتار نمود ولى 

  ّاکراد محل نيز با . بالمآل اسير خلق و خوى آن زندانى ملکوتى گرديد
ّآنکه   تعصب و  تنفرشان نسب   ّت به حزب شيعه مشهور حتى از مردم ماکو ّ

  ّشديد تر بود مع الوصف محبت حضرت در قلوبشان رسوخ نمود و مفتون 
  و مجذوب جاللت و عظمت آن دلبر بيمثال گرديدند بدرجه اى که مانند

ّاهالى ماکو هر روز قبل از مبادرت بمشاغل يوميۀ خويش به باب قلعه توجه  ّ  
  نهادند  ع و تعظيم و تکريم بر آن آستان عظيم مىخشوو خضوع   نموده و سر

  ّيکى از محققين بالد غرب که بشخصه . و طلب عفو و بخشش ميکردند
  شاهد و ناظر اين مناظر بوده در نوشتجات خويش راجع بامر حضرت 

  مردم با عشق و عالقۀ بى کران براى اصغاء كلمات و نصائح "باب مينويسد 
   و گاهى ازدياد نفوس بدرجه اى بود که حضرت باب اجتماع ميکردند

  ّداخل قلعه گنجايش واردين را نداشت و جمع کثيرى خارج از محوطه با 
  ". ّکمال توجه و اشتياق باستماع بيانات مبارک و قرآن جديد مى پرداختند

  فى الحقيقه شور و هيجانى که در چهريق بين اهالى حاصل گرديد آثار و 
  عاع  قرار داد و جماعات بسيار از سادات و ّظهورات ماکو را تحت الش

  ّطبقات ممتازۀ ناس از علماء و فضال حتى ارباب مناصب و رجال دولت با 
  از جمله مقبلين . ّکمال تهور و شهامت به امر حضرت اقبال نمودند

ّ  ملقب به ديان است که يکى از محترمين و موظفين عاليمقام  اميرزا اسد ّ ّ  
ّ در شؤون علمى و ادبى مشهور  خاص و  عام  بودحکومت محسوب و   اين. ّ

  ّنفس مقدس بکمال خلوص و انجذاب به امر حضرت باب مؤمن گرديد و 
  و" مکمن لئالى علم الهى " مورد الطاف بى پايان واقع شد و حضرت وى را 

   
  ٧۴ص 



  ديگر درويشى بود از اهالى هند که يکى از . خواندند" ّمخزن امانت  حق "
  اب سابق آن سر زمين محسوب ميگرديد، اين نفس نفيس حضرت باب ّنو

  را در عالم رؤيا مشاهده نمود که باو امر فرمودند از ثروت و مقام خويش 
  چشم پوشد و با قدم انقطاع عازم کوى جانان گردد اين بود که به 

  . هدايت وجدان بجانب قلعه شتافت و بزيارت آن مليک وجود توفيق يافت
   موجب  اّن دو شخص مجاهد و نفوس مخلصۀ ديگر در ظل امرورود اي

  ّشهرت آئين الهى شد و آوازۀ آن به تبريز رسيد و اجلۀ علماى آن شهر و 
  ّسائر رؤساء آذربايجان مراتب را به طهران نوشتند و دخالت   مجدد صدر 

   ّپدر ديان نيز که از دوستان. کبير را در اين امر خطير خواستار شدند
ّاهميتّنزديک حاجى ميرزا آقاسى بود وى را متذکر شد و     موضوع را ّ

  ّخاطر نشان ساخت که حکام و مأمورين دولت دسته دسته بامر بديع 
  ّوزير متلون چون. ّميگروند و اين  قضيه مشاكل بسيار ببار خواهد آورد

  اوضاع را بدين منوال يافت و جوش و خروش علما را مشاهده نمود براى 
  خفيف هيجان ناس حکم صارم نسبت باحضار حضرت باب از چهريق به ت

ّمتصديان امورچون از مراتب اشتياق و تعلق نفوس . تبريز صادر کرد ّ  
  ّبديدار آن وجود مقدس مستحضر بودند براى اينکه آشوب و هيجانى 
  ايجاد نشود و فتنه و ولوله اى بر نخيزد در موقع عزيمت مسير حرکت

  ّ دادند و بجاى عبور از خوى ايشان را از راه اروميه به تبريز روانهحضرت را تغيير
  ّساختند و چون حضرت باب به اروميه نزول اجالل فرمودند 

  شاهزاده ملک قاسم ميرزا هيكل اطهر را پذيرائى نمود و نهايت اعزاز و 
   در يک جمعه هنگامى که وجود مبارک سوارهّحتى. احترام مجرى داشت
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ّب حمام در حرکت بودند شاهزاده پياده در رکاب مبارک طى طريق بجان ّ  

  نمود و شور و شعف اهالى از اعالى و ادانى جهت مشاهدۀ حضرت و 
  ّافکندن يک نظره به آن ميهمان عظيم و جليل بدرجه اى بود که فراشهاى 

   در  .حکومت مجبور به دخالت شدند و از ازدحام ناس جلوگيرى نمودند
  ّيز غوغا و رستاخيز عظيم بر پا شد و سکان مدينه آن وجودتبريز ن

ّمقدس را بغايت مسرت و انبساط استقبال نمودند و هجوم واردين موجب  ّ  
  ّشد که حکومت باالضطرار محلى براى اقامت آن حضرت در خارج از بلد 



   ولى اين  .واقعۀ غير منتظره جلوگيرى شود تعيين نمود تا از بروز هر
  ّنع از غليان احساس و هيجان  عامۀ ناس نگرديد و هر چه بيشتر تدبير ما

  منع ميکردند و بر تضييقات و انذارات ميافزودند مراتب انجذاب و اشتياق 
  اعلىه ّطالبان تزايد مييافت و اوضاع روز بروز کسب شدت مينمود تا ب

  ان  در اين هنگام بود که حاجى ميرزا آقاسى بصدور فرم.درجۀ کمال رسيد 
  تاريخى خويش مبادرت نمود و دستورداد که علماء اعالم و مجتهدين 
  عظام در تبريز مجمعى بيارايند و تدبيرى بينديشند و هر نوع مصلحت 

  دانند در خاموش ساختن اين فتنه اقدام عاجل مبذول دارند و امر باب 
  .را باسرع مايمکن فيصله دهند

  بترتيب مجمعى عظيم مبادرت پس از صدور اين حکم قاطع فورًا علماء 
  کردند و حضرت باب را بحضور در جلسه دعوت نمودند و مقصدشان 
ّاز اين اجتماع که يکى از مهمترين و حساسترين لحظات دورۀ رسالت  ّ ّ  

  حضرت را تشکيل ميدهد آن بود که آن وجود اقدس را محاکمه کنند و 
  ّ آن مظهر احديهطلب دليل و برهان نمايند و بزعم خويش بطالن دعاوى
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  بر ى  ول . کفر و الحاد را از بيخ و بن بر اندازندّرا مدلل سازند و ريشۀ
  خالف انتظار مجلس مذکور موجب تثبيت و استحکام امر حضرت گرديد 

  و فرصت مناسبى براى آن جوهر وجود فراهم آورد که بدون ستر و 
  را رسمًا و علنًا در حجاب مقصد خويش را اعالن و مقام و دعوى مبارک 

  ّمجلس در محل . آن مجمع عظيم در حضور مراجع شرع بيان نمايند
  ّحکومت در حضور ناصرالدين ميرزا وليعهد و حکمران آذربايجان و 

   ّمالّجمعى از علماى اعالم و مجتهدين عظام و رؤساى شيخيه مانند حاجى 
  م و امام جمعۀ ّمحمود نظام العلماء معلم وليعهد وهمچنين شيخ االسال

  ّچون حضرت به مجلس ورود فرمودند در مقر . تبريز تشکيل گرديد
   آنگاه نظام .مخصوص که براى وليعهد تعيين شده بود جالس گرديدند

  نمود سؤال ّالعلماء که رياست مجلس را عهده دار بود از ادعاى حضرت 
  تظر من قائم موعود و من"هيكل مبارک با لحنى مهيمن بيان فرمودند 
  يد و بساحت درا بر زبان ميران ّمعهودم موعودى که مدت يکهزارسال نام او

  او دعا و مناجات ميکرديد و چون ذکرش را مى شنيديد از جاى 



  خود قيام مينموديد و درک لقايش را بجان و دل آرزومند بوديد و
   براستى ميگويم شرق و غرب  .ّعجل ا فرجه از لسان جارى ميکرديد

ّكلمۀ مرا اطاعت نمايند و بحقانيت امر من مؤمن گردندبايد    )ترجمه ." (ّ
  ّحضار از استماع بيانات مبارک غرق در درياى بهت و حيرت شدند و 

  لحظه اى چند درسکوت عميق فرو رفتند و سرهاى خويش را بزير 
  ّ محمد ممقانى شيخ ّمالبجز  ّافکندند و احدى جسارت تكلم ننمود و

  ّبکمال وقاحت زبان بطعن و لعن بگشود و آن مظهر احديهواحدالعين که 
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  حضرت باب بنهايت قدرت و عظمت فرمودند يا . را پيرو شيطان خواند

  سپس نظام العلماء . شيخ آنچه گفتم همانست و باز تأکيد و تأييد ميکنم
  طلب دليل و برهان نمود در پاسخ فرمودند برهان اعظم و دليل اقوم 

  عا ّ در اثبات اين مد . که از قلم و لسان مبارک نازل ميشودآياتى است
ّيعنى حجي   ت  كلمات بآياتى چند از قرآن مجيد استناد فرمودند و اظهار ّ

  ّداشتند که طى دو شبانه روز معادل تمام قرآن از قلم ايشان آيات جارى 
  نکتۀ نحوى . ّميگردد و سپس بال تأمل به تالوت عبارات مشغول شدند

  احتجاج به قرآن نمودند و اتيان بمثل منافى قواعد نحو "فتند درجواب گر
  آنگاه از طرف يکى از حاضرين سؤالى غير وارد که . "از آن بيان کردند

  دون مقام و دعوى آن حضرت بود از محضر مبارک بعمل آمد هيكل انور 
  از جاى ّبا نهايت وقار و اطمينان يکى از آيات قرآنيه را تالوت و بالفاصله 

  ّبرخاسته و مجلس را ترک فرمودند و بدين طريق آن اجتماع متفرق گرديد 
  و از لحاظ علماء نتيجه اى بدست نيامد زيرا آنان را مقصد چنان بود که 

  حضرت را بترک دعاوى خويش ملزم نمايند ولى نه تنها اين منظور 
  ام و حاصل نگرديد و اين مقصود فراهم نگشت بلکه آن وجود مبارک مق

   اين بود که  .دعوى خويش را تثبيت و عظمت ظهور را اعالم فرمودند
ّموفقيتّحضرات متوحش و از عدم     خويش خجل وشرمنده گشتند و ّ

  يکديگر را مورد عتاب و خطاب و مالمت و انتقاد قرار دادند و پس از
  مذاکره و مشورت مصلحت چنان ديدند که حضرت را تعزير نمايند و 

  ر نمازخانۀ ميرزا على اصغر شيخ االسالم صورت گرفت و آن نفس اين امر د



   و چون  .ّلئيم و قسى القلب حضرت را بدست خويش چوبکارى نمود
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   گرديد و از اجراء مأيوس ميرزا آقاسى از حصول مأمول و نيل بمقصود ى حاج

  .نقشۀ خويش ثمرى حاصل ننمود امر داد حضرت را به چهريق اعاده دهند
  ّحال چون بدقت مالحظه نمائيم معلوم ميشود که اقدام سفيهانۀ صدر اعظم و 
  تبعيد آن طلعت رحمان بجبال آذربايجان نه تنها نتيجه اش اعالم رسمى و
  صريح امر نقطۀ بيان درحضور علماء و حجج اسالم بود بلکه نفى مبارک 

  نقالب شيراز ّدر اقصى نقطۀ مملکت و دورى آن شمس ازليه از مراکز پر ا
  و اصفهان و طهران موقع مساعد و فرصت مناسبى بدست داد تا آن 

  حضرت به تنزيل و تنظيم اعظم آثار مبارک خويش مألوف شوند و به 
ّالواح و صحف منيعه که كل مشتمل بر حقائق الهيه و مدل بر قوت  صدور ّّ ّ  

ّو عظمت  كلمات ربانيه در اين ظهور رحمانيه است  ّ   .ندگردّموفق ّ
  ّظهور حضرت باب از لحاظ علو آثار و وسعت و فسحت معانى منزله از كلك 

  آن وجود مبارک . اطهر در تاريخ اديان ماضيه بى مثيل و نظير است
ّبنفسه االقدس در ايام  حبس ماکو شهادت ميدهد که آيات و الواح صادره  ٔ  

  ان به بيش ّاز يراعۀ اطهرش که از مقامات و مباحث مختلفه مرکب تا آن زم
  ّجمال مبارک جل اسمه االعظم در کتاب . از پانصد هزار بيت بالغ ميباشد

  و از "کبريائه ّعز ايقان راجع به کثرت و عظمت اين آثار ميفرمايند قوله 
  اين غمام رحمت رحمانى اينقدر نازل شده که هنوز احدى احصا ننموده 

ٓچنانچه بيست مجلد االن بدست ميايد و چه مقدار ک   ه هنوز به دست ّ
   معلومنيامده و چه مقدار هم که تاراج شده و بدست مشرکين افتاده و 

ّاهميتآنچه در اين مقام حائز نهايت ". نيست چه کرده اند   ىّتنوع است ّ
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  ن مختلفه و الحان و صور شؤواست که در نحوۀ كلمات مبارک موجود و ب

  ّخطب و آيات و رسائل علميه و ّمتنوعه از ادعيه و مناجات و زيارتنامه و 
ّمباحث حکميه و بيانات نصحيه   ّو بسط حقائق قرآنيه و شرح اخبار و  ّ

ّاحاديث اسالميه و ذکر مقامات و علو درجات در    ّارواح مقدسۀّحق  ّ
  مستشهدين فى سبيل ا و الواح و توقيعات صادره برؤساى امور و



  ظور استحکام آئين الهى پيشوايان جمهور و تدوين احکام و حدود بمن
  .و تبيين فرائض روحانى پيروان امر مبارک ظاهر و مشهود است

ّاوليۀدر دوران     اظهار امر مبارک در شيراز از قلم اطهر تفسير سورۀ مبارکۀ ّ
  از جميع کتب " ّاول و اعظم و اکبر"يوسف که حضرت بهاءا آن را 

  قصود اصلى از نزول اين م. نازل گرديداند  دهدور بيان توصيف فرمو
  ّسفر منيع که به قيوم االسماء موسوم وموصوف همانا بيان محامد و نعوت 

  يوسف بقا و ذکر مصائب و آالمى است که آن سدرۀ منتهى از جانب 
ّبرادر بى وفا و اعداء عدو خويش در ظهور بعد تحمل خواهد فرمود ّ.  

  سوره و بيش از نه هزار اين کتاب عظيم و لوح کريم که از يکصد و يازده 
  ّو سيصد آيه مرکب است و هر سوره اى از آن تفسير و تبيين يک آيه 

  از آيات سورۀ يوسف ميباشد،  فاتحه اش بذکر مقام و دعوى حضرت باب 
  . آغاز ميشود" معشر ملوک وابناء ملوک"و خطابات و انذارات شديده به 

  ّل محمد شاه را بيان و در اين کتاب مبين آن جمال ازلى عاقبت پر وبا
  ّوزير اعظم حاجى ميرزا آقاسى را به ترک مقام و شؤون دنيويه امر

  و همچنين " اعزل نفسک عن الملک... يا وزير الملک"ميفرمايد بقوله الکريم 
  ّحزب شيعه را نصيحت و انذار و بتوجه به علماء و رؤساى دين خصوصًا
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  و "  ا ّةبقي" رت بهاءا ظهور حض. ّحق و حقيقت دعوت مينمايد
  ّنات آن وجود مقدس را تجليل و شؤورا تبشير و مقامات و " االکبر ّسيد"

ّبصراحت تام اصالت و جامعيت امر بيان را اعالن و حقيقت رسالت خويش  ّ  
ّرا تشريح و عزت و نصرت محتومۀ دين ا را تأييد و سکان غرب را  ّ  

  مخاطب و "  ااخرجوا من ديارکم لنصريا اهل المغرب " بخطاب عظيم  
  تحذير و پيروان فرقان را انذار و "  انتقام کبير اکبر"را از " اهل ارض"

  آنان را " نار اکبر"  ميفرمايد که اگر از حکم الهى اعراض نمايند تأکيد
  احاطه خواهد کرد و نيز بمقام شهادت هيكل اطهر و فداى جان در 

  اصحاب "ّرفعت شأن و علو منزلت اهل بهاء سبيل جانان اشاره نموده 
  از انجم ظاهره در سماء ى را ميستايد و ظلمت و زوال پاره ا" سفينۀ حمراء

  ّبيان را پيش بينى ميفرمايد و در  حق غاصبين مقام امامت که در ارض 
  اند  دهّفرات عليه حضرت حسين عليه السالم به معارضه و محاربه قيام نمو



ّفسوف نعذب ال"ّيد بقوله الحق طلب عذاب مينما   ذين حارب الحسين على ّ
  فسوف ينتقم ا منهم فى رجعتنا و فى دار ... ّارض الفرات من اشد العذاب

ّاالخرة قد اعد لهم عذابًا على الحق بالحق اليما ّ ّ."  
  اين کتاب مستطاب که در دوران رسالت حضرت باب نزد اهل بيان بمنزلۀ

  ّسالم شمرده ميشد اول و اعظم سورۀ آن در ليلۀ ّ فرقان در بين ملت ا
  اظهار امر در حضور جناب باب الباب نازل گرديد و بعضى از صفحات 

ّق جنت اعلى و اثمارطيبۀ آن سدرۀ او راآن کتاب مبين بعنوان نخستين  ّ  
ّطوبى توسط حامل امانت ربانى بحضور حضرت بهاءا تقديم شد و آن ّ  

ّه،  عظمت مقام و حقانيت منزل آن آيات را تأييد وّحضرت بمجرد مالحظ ّ  
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ّهمين رق منشور و صحيفۀ نور بود که با بصيرت تام و . تصديق فرمودند ّ  

ّاحاطۀ بى پايان بهمت امۀ موقنه طاهرۀ زکيه بلسان فارسى ترجمه گرديد و  ّ  
  خطابات شديدۀ آن حسينخان حکمران شيراز را بمخالفت و عناد 

  ّنگيخت و موجب ابراز اولين ظلم وطغيان نسبت به مظهر امر حضرت برا
  ّاز آن روح جناب حجت ى همين سفر جليل بود که تالوت صفحه ا. رحمن شد

  را تسخير نمود و شعلۀ عشق و انقطاع در قلوب مدافعين قلعۀ طبرسى 
  برافروخت و قهرمانان نيريز و زنجان را بورود در ميدان جانبازى و فدا 

  .مبعوث کرد
ّپس از نزول اين لوح امنع اقدس اولين توقيع مبارک خطاب به محمد شاه  ّ  

  پادشاه ايران از قلم ملهم حضرت باب صادر گرديد و سپس توقيعات 
  .منيعۀ ديگر باعزاز سلطان عبدالمجيد و نجيب پاشا والى بغداد نازل شد

  ّ بين مکه و مدينه ديگر از آثار لميعه صحيفۀ بين الحرمين است که در راه
  ّدر جواب اسئلۀ ميرزا محيط کرمانى عز صدور يافت همچنين توقيعى 

ّبافتخار شريف مکه و کتاب الروح متضمن هفتصد سوره و خصائل السبعه  ّ ّ ّ  
  . که در آن امر به تغيير عبارت اذان و شهادت بظهور بديع ميفرمايند

ّديگر رسالۀ فروع عدليه که توسط    قى هراتى بلغت فارسى ّمحمد تّمالّ
  منتقل گرديد و تفسير سورۀ کوثر که جناب وحيد را منقلب ساخت و به 

  همچنين تفسير سورۀ مبارکۀ . تصديق و ايمان به امر الهى هدايت نمود



  والعصر که در بيت امام جمعۀ اصفهان از يراعۀ مبارک نازل شد و رسالۀ 
ّنبوت خاصه که بنا بدرخواست منوچهر خ   . ّان معتمد الدوله مرقوم گرديدّ

  ّديگر توقيع ثانى به محمد شاه که در آن توقيع حضرت باب براى اثبات
   

  ٨۲ص 
  همچنين توقيعاتى . "ظهور حقيقت حال خويش خواهش مثول نمود"امر و 

  که از سيادهن خطاب به علماء قزوين و حاجى ميرزا آقاسى صادر گشته 
  بجهت "فرمايند که احضار آن حضرت و در توقيع اخير بوزير اعظم مي

  بوده چگونه اين تصميم تغيير " اجتماع با علماء و حصول حکم فاصل
  ".ّاين مقصد عزيز مبدل به ماکو و تبريز گرديد"پذيرفت و 

  ّاما قسمت اعظم آثار و آيات که از قلم معجز شيم حضرت باب تراوش 
  ّن ايام  پر مصيبت در آ. يافته مربوط به دوران حبس ماکو و چهريق است

  ّصادر و بنفوس و مقامات شتى ارسال گرديده  الواح بيشمار از كلك اطهر
  يک از علماء  هره و توقيعاتى که طلعت اعلى بموجب شهادت حضرت بهاءا ب

  ايران در بالد مختلفه و همچنين علماء مقيم نجف و کربال صادر و مراتب 
  ظاهرًا درهمين اوان اند  دهرموغفلت و عماء هر يک را بتفصيل تشريح ف

  ّ و نيز بموجب شهادت شيخ حسن زنوزى که مدت نه  .ّعز نزول يافته است
  ّماه به استنساخ آثار منزله از لسان مبارک که توسط کاتب وحى تحرير 

  ميشد مألوف بوده در دوران سجن ماکو بيش از نه تفسير از قلم مبارک بر 
  ّمشحون از حقائق دقيقۀ لطيفه بوده و حتى ّآيات قرآنيه مرقوم گرديده که 

  ّجهات از کتاب قيوم االسماء ى آن حضرت يکى از تفاسير مذکوره را از پاره ا
  ولى اند  دهکه اشهر و اعظم آثار دور بيان است افضل و اکمل شمر

  . نگرديد آن تفاسير در کجاست و به چه سر نوشتى دچار گرديدمعلومّمتأسفانه 
   منزله در قلعۀ ماکو کتاب مستطاب بيان است که مشتمل بر  ديگر از آثار

ّاحکام شرع بديع و متضمن اشارات و بشارات بهيه راجع به ظهور حدود و ّ  
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  ّن و مقامات  آن وجود مقدس و انذارات شديده به شؤومن يظهره ا و 
  رۀ اين سفر جليل که در بين آثار صادره از قلم آن سد. اهل بيان ميباشد

ّاحديه مقام  خاص وممتازى را دارا است از نه واحد تشکيل شده و هر  ّ  



  واحدى از آن به نوزده باب تقسيم گشته است باستثناى واحد آخر که 
  ّعالوه بر کتاب مذکور در همان ايام  بيان عربى که . ّمرکب از ده باب است

  ّانور عز از بيان فارسى کوچکتر و مندرجات آن محدود تر است از قلم 
  با نزول کتاب بيان مصداق حديث مشهور اسالمى که . صدور يافت

  "   ذو کتاب جديد و احکام جديديظهر من بنى هاشم صبى" ميفرمايد 
ّشرايع بديع از سماء مشيت رب مجيد ظاهر  ّتحقق پذيرفت و احکام و ّ  

  ّاين کتاب مقدس که محور آثار دور بيان محسوب بتقريب از . گرديد
  ۀ مبارک که ّتهزار آيه ترکيب يافته و بر خالف بسيارى از آثار ثانويهش

ّدستخوش تصحيف و تحريف واقع گرديده بكلى از هر گونه تصرف  ّ  
  اين مصحف آسمانى را بايد . محفوظ و مصون باقى مانده است

  فى الحقيقه گنجينه اى از وعود و بشارات و شرح اوصاف و نعوت حضرت 
  ّنن و احکامى که دستور دائم و نظام مستمر جامعۀ موعود دانست نه س

  ّبشريه را تشکيل داده و يا براى داللت نسلهاى آتيۀ انسانى در قرون و 
  اين کتاب مبارک حدود و فرائض . ّاعصار متمادى مقرر شده باشد

  مسطورۀ در قرآن کريم از قبيل صوم و صلوة و نکاح و طالق و ارث و 
  ّن حال رسالت حضرت سيدالمرسلين را تثبيت و مقام غيره را نسخ و در عي

   همان نحو که پيغمبر اکرم احکام ن حضرت را تکريم و تعظيم مينمايدآ
ّ غيبيه و حقيقت الهيۀ مندمج در شريعت مسيحيه رامبدأانجيل را نسخ و  ّ ّ  
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  ّبعالوه در اين کتاب مقدس بسيارى از آيات و  . تصديق و تأييد فرمود
ّدر صحف قبليه مانند جنت و نار و موت و قيامت و حشر  ت مذکورهكلما ّ  

  و رجعت و ميزان و ساعت و جزا و امثال ذلک بنهايت قدرت و بالغت 
  ّاين منشور الهى متضمن . تبيين و معانى حقيقى آنها تشريح گرديده است

  غليظ  شديد و ّاصول و قواعد و احکام و فرائضى است که متعمدًا بنحو
  ع گرديده و منظور از آن انهدام تأسيسات عتيقۀ باليه و ايقاظ تشري

  رؤساى دين و انتباه غافلين از رقد غفلت و خمودت و ايجاد انقالب و 
  ّتحول جديد در قلوب نفوس و تمهيد سبيل براى ظهور دور بديع بوده 

  ّيوم يدع الداع الى شىء "با انزال اين کتاب مجيد يوم موعود الهى . است
  کما هدم رسول ا امر و يهدم ما کان قبله "فرا رسيد و حقيقت "  رنک



  ّکه در اخبار و روايات اسالميه راجع به ظهور قائم موعود وارد  " ةّالجاهلي
  .ّشده تحقق پذيرفت

  در اين مقام الزم است ياد آور گردد که در واحد سوم از کتاب مستطاب 
  ّت که از اعظم و اهم بشارات بيان اشارات رفيع و ذکر منيعى موجود اس

  ّمنزله از قلم ملهم حضرت اعلى محسوب و در آن بصراحت تام اسم موعود 
  طوبى لمن ينظر "ّبيان مذکور و نظم بديعش اعالم گرديده قوله عز بيانه 

ّ و يشکر ربه فانه يظهر وال مرد له من عند االى نظم بهاء ّ ّفى  ا   
  که مظهر موعود پس از مضى بيست سنه اين همان نظمى است . "البيان

  ّقد اضطرب النظم " ّتحقق آن را در کتاب اقدس تصريح و به بيان مهيمن 
ّمن هذا النظم االعظم و اختلف الترتيب بهذا البديع   طلوع و سطوعش را " ّ

  ّحضرت عبدالبهاء مبين آيات و مرکز ميثاق حضرت تنصيص فرمود و
   

  ٨۵ص 
 وصايا تعيين و ترسيم نمود ّش را در الواح مقدسۀّن  وکيفياتشؤوبهاءا   

  و حال،  حارسان حصن حصين،  نمايندگان منتخب عالم بهائى در عصر 
ّتکوين اين امر اعظم،  بکمال اتحاد و اتفاق و همت و استقامت بوضع  ّ ّ  

  اساس و ارتفاع قواعد و دعائم آن مألوفند و چون اين صرح مشيد که 
  ّمعۀ جهانى بهائى و مبشر استقرار ملکوت الهى درعالم ذروۀ اعالى ظهور جا

  ّانسانى است بنيان گردد و عصر ذهبى اين دور امنع اقدس در آخر ايام  
ّرخ گشايد آثار و اثمار بهيۀ اين سدرۀ رحمانيه آشکار و آيات و برکاتش ّ  

  .بر جهان و جهانيان واضح و الئح خواهد گرديد
  ماکو بودند که مشروحترين و درخشنده حضرت باب هنوز گرفتار حبس 

ّترين الواح مقدسۀ خود خطاب به محمد شاه را صادر فرمودند   در اين . ّ
ّتوقيع منيع که بذکر فردانيت و وحدانيت الهيه و بيان نعت و ثناى حضرت  ّ ّ  

  ّۀ اطهار صلوات ا عليهم مزين است آن وجود مبارک ّرسول اکرم و ائم
ّحقانيت امر خويش را ابالغ و قوۀ محيطۀ ازليه اى ّبلحن صريح و مؤکد  ّ ّ ّ  

  سپس . ّرا که در ظهور مقدسش مستور و مکنون است اعالم مى فرمايد
  ه بر مقام و دعوى مبارک را تشريح و اعمال و افعال ّلآيات و اخبار مد

  را تقبيح و " شقى و ملعون"ّپاره اى عمال حکومت خصوصًا حسينخان 
  ّ را که آن حضرت بدان مبتال شده بنحو مؤثر و نافذ مصائب و باليائى



  " لوح سلطان" اين توقيع مبارک از بسيارى جهات به  .توضيح مى فرمايد
  زندان  ّکه تحت همان شرائط و احوال از يراعۀ مقدسۀ حضرت بهاءا از

ّعكا خطاب به ناصرالدين شاه صادر گرديده و مطول ترين الواح نازله به ّ ّ  
  . ارض محسوب است شباهت داردسالطين

   
  ٨۶ص 

ّديگر از آثار قيمۀ منزله در قلعۀ ماکو کتاب دالئل السبعه است که از  ّ  
  ّمهمترين آثاراستداللى حضرت باب شمرده شده،  داراى بيانى فصيح و 

  در اين سفر . تبيانى بليغ و مضامينى بديع و براهينى متقن و متين است
ّۀ قاطعه که برحقانيت امر الهى اتيان و حجت ّجليل عالوه بر حجج و ادل ّ ّ  

  که در " ّهفت مظهرملکيت"و برهان بر اهل اکوان اکمال گرديده ذکر 
ّايام مبارک صاحب سلطنت و قدرت بوده و كل از درک حقيقت غافل و  ّ  

  ّليت آنان که در مسؤو همچنين ذکر علماء انجيل و بيان اند  دهذاهل مان
  ّ امر حضرت يزدان در دور فرقان البته جمع کثيرى صورت اقبال و معرفت

ّاز ملت روح بر اثر اقدام ايشان بفيض ايمان موف   ق مى گشتند حائز ّ
ّاهميتنهايت    . استّ

  در دو سال اخير حيات مبارک حضرت که بتمامه در سجن چهريق 
ّمصروف گرديد از قلم آن سيد امم لوح حروفات بافتخار جناب ديان نازل  ّ  

  ّدر بادى امر چنين تصور ميرفت که مراد از نزول لوح مذکور بيان شد و 
  ّ و محقق معلومّمسائل مربوط به حکمت و معرفت الهيه است ولى بعدًا

  گرديد که منظور مبارک از يک طرف تبيين حقيقت مستغاث و از طرف
  ديگر اشاره به نوزده سنه اى است که بين ظهور آن حضرت و اظهار امر 

  ّا فاصله خواهد بود و در طى همين اوقات تاريک يعنى دوران من يظهره 
  غربت و کربت حضرت اعلى و وصول اخبار جانگداز شهادت جانبازان 

  مازندران و نيريز بود که آن حضرت پس از معاودت از تبريز بصدور 
  ّخطبۀ قهريه خطاب به وزير اعظم مبادرت فرمودند و با لحنى شديد و 

  ّفلت و عماء و ذلت و فناء وى را آشکار ساختند و آنمهيمن مراتب غ
   

  ۸۷ص 
  .ّلوح منيع بفرمودۀ حضرت بهاءا بوسيلۀ جناب حجت به آن وزير شرير تسليم گرديد



  حضرت اعلى در احيان سجن ماکو و چهريق احيانى که از لحاظ طلوع 
  ذروۀ جمال ّات رحمانيه در اعلى نّات و بيّمواهب و تأييدات الهيه و نزول آي

  و کمال و از نظر شدائد و مصائب از تلخترين و مظلمترين دقايق حيات 
  ّمبارک بشمار ميرفت چون ايام شهادت خويش را نزديک يافت اهل بيان 
  را به قرب ظهور موعود بشارت داد و باشراق شمس معبود داللت فرمود و 

  الغ پيامّبا توجه به دو مقصد قويم و دو رسالت عظيم خود يعنى اب
ّمستقل الهى از يکطرف و تبشير ظهورى اعظم و اجل از ظهور خويش  ّ  
  از طرف ديگر به تدوين احکام و تشريع حدود و نزول ادعيه و اذکار و 
  صدور رساالت و خطابات که چون سيل از قلم مبارکش منهمر ميشد 

ّقناعت ننمود بلکه ميثاق كلى الهى را که به موجب نصوص مقدسه از او ّ   ل ال ّ
  ّاول بوسيله انبياء و سفراى الهى از من على االرض اخذ گرديده با عهد و
ّپيمان اخص خويش تکميل نمود و قلوب و افکار را به قيام نفس مقدسى ّ  

  بلى . ّکه ظهورش را اعلى ثمرۀ شجرۀ بيان توصيف مينمود متوجه ساخت
  ّفه کتب و عهد و ميثاق الهى در جميع ادوار و اعصار موجود و در کا

ّصحف مقدسه مندرج و مسطور است ولى حضرت رب اعلى برخالف انبياى  ّ  
  سلف که عهد و ميثاقشان پيوسته تلو رموز و اشارات مذکور و ضمن 

  تلويحات و کنايات مستور بوده بشارت ظهور بعد را با مضامين روشن و 
  د و صريح بيان فرمودند و نيز مباين آنچه حضرت بهاءا مأمول و عه

  باقى" کتاب عهدى"ميثاق خود را در کتاب مخصوص مرقوم و به نام 
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  گذاردند حضرت باب اين وعود و اشارات را در سراسر کتاب بيان 

  فارسى که مخزن احکام و اوامر دور بيان است در موارد ال تحصى و تحت 
  د اين آثار و بشارات جز در موار ّالفاظ و عبارات شتى ذکر فرمودند و

ّمعينه که متعمدًا در پرده و حجاب ملفوف است اکثر   روشن و کامل و  ّ
  ّدر اين بيانات آن بحر علم لدنى اوصاف و نعوت آن. صريح و قاطع است

  ّمظهر مقدس الهى را تفصيل و صفات و کماالتش را تشريح و قدرت و 
  عظمت ال نهايه اش را توصيف و تاريخ ظهورش را تعيين وهر مانع و 

   اين است که  .ّعى را در معرفت امر مقدسش محو و نابود ميفرمايدراد
  ّجمال قدم جل اسمه االعظم در ذکر بشارات منزله از قلم حضرت اعلى 



  ّما قصر فى "راجع به ظهور مبارک در کتاب بديع ميفرمايد قوله العزيز 
  ّنصحه اهل البيان و تبليغه اياهم در هيچ عصر و عهدى ظهور قبل به اين 

  ".تفصيل و تصريح ظهور بعد را ذکر ننموده 
  گذشته از اشارات و بشاراتى که در متون کتب و الواح و بطون صحف و 

  آثار طلعت اعلى راجع به ظهور من يظهره ا مذکور و مستور است آن 
ّاوليهحضرت اصحاب    ّ را نوعى تربيت فرمودند که پيوسته منتظر و مترصد ّ

  ّ بعضى را با بيانات شفاهيۀ خويش مطمئن ّاستماع ندا باشند حتى
ّفرمودند که در ايام حيات بدرک ظهور موعود موفق خواهند شد   ازجمله . ّ

  ّباقر حرف حى ميفرمايند که يوم ظهور را ادراک  ّدر لوحى خطاب به مال
  خواهد نمود و بزيارت حضرت محبوب فائز خواهد شد و همچنين به 

  ين نويد فرمودند که به لقاى مقصود ّجناب سياح يکى ديگر ازمؤمن
  ّخواهد رسيد و بجناب اول من آمن که امر به عزيمت به طهران فرمودند

   
  ٨۹ص 

  ّبشارت دادند که در آن مدينۀ مقدسه رمزى مستور و جوهرى مکنون 
  ّاست که حجاز و شيراز با آن برابرى نتواند نمود و به جناب قدوس در 

  ص ميشدند فرمودند بمحضر انور يگانه ّحينى که از حضور مبارک مرخ
  ّمقصود عالم که اشراقش مقصد اعلى و غايت قصواى حب و شوق آن دو 

ّوجود مقدس است مشرف خواهد گرديد   هنگام سجن ماکو به شيخ . ّ
  حسن زنوزى اظهارفرمودند که در کربال جمال حسين موعود را به چشم 

  ان يا حرف "ه خطاب ّظاهر مشاهده خواهد نمود و جناب ديان را ب
مخاطب داشتند و در کتاب پنج شأن نام " ّالثالث المؤمن بمن يظهره ا  

  ّمبارک را اعالم و جناب عظيم را به قرب ظهور طلعت رحمن که مکمل دور 
  .بيان است مطمئن و اميدوار فرمودند

ّبارى حضرت باب در الواح و آثار مقدسه بهيچ وجه ذکر جانشين و وصى  ّ  
  ّدند و از تعيين مبين کتاب خوددارى نمودند زيرا بشارات و وعود نفرمو

  مبارکه نسبت بظهورموعود بدرجه اى روشن و صريح و دور مبارک 
ّبقدرى کوتاه و محدود بود که بهيچ وجه به تعيين وصى و يا مبين کتاب  ّ  

   تنها امرى که طبق شهادت حضرت عبدالبهاء در کتاب  .احتياج نميرفت
  ّياح بدان مبادرت گرديد همانا تسميۀ ميرزا يحيى از طرف مقالۀ س



  حضرت اعلى بعنوان مرجع اسمى اهل بيان است که بنا بتأييد و صالحديد 
  حضرت بهاءا و يکى ديگر از مؤمنين شهير صورت گرفت تا بدينوسيله 

  ّانظار تا ظهور حضرت موعود متوجۀ شخص غائبى گردد و هيكل انور 
ت امور و اعالء ند با سکون و آرامش نسبى به تمشي بتوانحضرت بهاءا  

ّامر مقدسى که مورد توجه و تعلق خاطر مبارکشان بود اقدام فرمايند ّ ّ.  
   

  ۹۰ص 
  بيان از "حضرت اعلى در همان سفر جليل راجع بظهور موعود ميفرمايند 

  و همچنين "  نار و نور اوّاول تا آخرمکمن جميع صفات اوست و خزانۀ
   ّاگر بظهور او فائز شدى و اطاعت نمودى ثمرۀ بيان را ظاهر کردى و اال"

  و در مقام ديگر اصحاب و پيروان خود را " اليق ذکر نيستى نزد خداوند
  اى اهل بيان نکرده آنچه اهل فرقان "باين  كلمات عاليات داللت ميفرمايد 
  بيان "فرمايد  ميتأکيدو بکمال " کردند که ثمرات ليل خود را باطل کنيد

  و آنچه در او نازل شده شما را از آن ساذج وجود و مالک غيب وشهود 
ّاياک اياک يوم ظهوره ان "و خطاب بجناب وحيد ميفرمايد " منع ننمايد ّ  

  ان يا "و نيز ميفرمايد "  ذلک الواحد خلق عندهّناّبيانيه فتحتجب بالواحد ال
ّكل شىء فى البيان فلتعرفن حد انفسکم فا    مثل نقطة البيان يؤمن بمن ّنّّ

ّيظهره ا قبل كل شىء و اننى انا بذلک افتخرن    على من فى ملکوت ّّ
  آثار    و ميعاد ظهور آن محيى رمم و منجى امم را در."ّالسموات و االرض

ّمقدسه بصراحت بيان اعالم ميفرمايد و قوله جلت عظمته    ّالتسع   و فى سنة"ّ
  و "  ّفى سنة التسع انتم بلقاء ا ترزقون"و " ّانتم كل خير تدرکون

  ّمن اول ذلک االمر الى قبل "و " ّفان لکم بعد حين امر ستعلمون"همچنين 
ّان يکمل تسعة کينونات الخلق لم تظهر و ان كل ما قد رأيت من الن ّ   طفة ّ

 ٓالى ما کسوناه لحما ثم اصبر حتى تشهد خلق االخر اذًا قل فتبارک ا ّ ّ  
  ّاصبر حتى يقضى "و در خطاب بجناب عظيم ميفرمايد " القيناحسن الخ

  و نيز در مقام ديگر " عن البيان تسعة فاذًا قل فتبارک ا احسن المبدعين
  راجع بسنۀ نوزده و ميقات اظهار امر جهرى جمال اقدس ابهى بتصريح تام 

  نو همچني"  ظهور تا عدد واحد مراقب بودهمبدأاز "از قلم مبارکش نازل 
   

  ۹۱ص 



  .ظاهر خواهد گشت "  ابتداى ثمانين ّمالک يوم الدين در انتهاى واحد و"
  و در ذکرمراتب اشتياق خويش و تأکيد و تقويت اين حقيقت که قرب 
  ّظهور موعود مشتاقان را از توجه بمحبوب و اقبال بحضرت معبود باز 

  ّن اول اگر در اين حين ظاهر شود م" نداشته و نخواهد داشت ميفرمايد 
  ".ّعابدين و اول ساجدينم

  ّو در اظهار محويت و فنا به آستان جمال کبريا اين  كلمات عاليات از لسان 
  ّقد کتبت جوهرة فى ذکره و هو انه ال يستشار باشارتى و ال "اطهرش نازل 

ّاننى انا اول عبد قد آمنت به و بآياته"و همچنين " بما ذکر فى البيان ّ...  
  و نيز ميفرمايد "  ّ ظهور بعد اقوى است از كل من فى البيان نطفۀ يکسالۀ

  اگر يک آيه از آيات من " ... "ّق جنت اواو راجميع بيان ورقى است از "
ّيظهره ا را تالوت کنى اعزتر خواهد بود از آنکه كل بيان را ثبت کنى  ّ  

  ."..ّزيرا که آن روز آن يک آيه ترا نجات ميدهد ولى كل بيان نميدهد
  ّامروز بيان در مقام نطفه است و در اول ظهور من يظهره ا آخر "

  بيان عظمت و جالل خود را از من يظهره ا " ... "کمال بيان است
  ّكل مارفع فى البيان کخاتم  فى يدى و "وهمچنين )  ترجمه " (اخذ ميکند

ّانى انا خاتم فى يدى من يظهره ا جل ذکره يقلب کيف يشاء لما  ّ  
  ّ و بحرف حى و جناب وحيد که ."ّيشاء بما يشاء انه لهو المهيمن المتعال

  يستحيى اليقين ان يوقن "ميفرمايد اند  دهراجع بظهور موعود پرسش نمو
ّو يستحيى الدليل ان  يدل عليه ... فيه   لو"و همچنين ميفرمايد " ّ
ٔنت بانک يوم ظهوره ال تؤمن به الايق    لو و... رفعت عنک حکم االيمانّ

ّعلمت ان احدًا من النصارى يؤمن به لجعلته قر ّ   و باالخره در مقام" ة عيناىّ
   

  ٩۲ص 
ّسبحانک اللهم" ّمناجات بساحت رب االرباب ميفرمايد  ّ فاشهد على بانى بذلک ّ ّ  

ّالکتاب قد اخذت عهد والية من تظهرنه عن كل شىء  قبل عهد واليتى و  ّ  
ّانى ما قصرت عن نصحى لذلک "و "  يدًاّکفى بک و بمن آمن بآياتک على  شه ّ  

   کينونتى ّرّظهوره كل ما على االرض فاذًا يسّان يؤمنن به يوم "و "  الخلق
  ّ يحزن فوأدى و انى قد ّو اال. ..ّحيث كل  قد بلغوا الى ذروة وجودهم  

  ".  لذلک فکيف تحجب احد على هذاّت كل شىيّرب



  ّخير حيات مبارک که مهمترين و پر ًچنانکه  قبال مذکور گرديد سه سال ا
  ّحادثه ترين دوران رسالت آن مظهر مقدس الهى را تشکيل ميدهد شاهد 

  در اين سنين پر انقالب آن طلعت . فتوحات جليله و انتصارات باهره است
  ّوهاب نه تنها مقام و رسالت عظيم خويش را رسمًا و علنًا اعالم فرمود 

  ن غيث هاطل از قلم ملهمش جارى بود بلکه در اثر نزول آيات که چو
  ّاحکام و تعاليم اساسيۀ دور بيان را تشريع و عهد و ميثاق حضرت يزدان 

  را که حافظ وحدت و صيانت تابعان و مايۀ حصول استعداد براى درک 
ّدر طى ايام . ظهور اعظم و اقوم از ظهور خويش بود تأسيس فرمود ّاوليۀّ ّ   

  عۀ چهريق بود که استقالل و اصالت امر بديع حبس آن وجود مبارک درقل
  ّ و مفهوم گرديد و آن جنود مجنده بکمال ايمان و معلومًبر اصحاب کامال 

  ايقان بانتشار امر رحمان قيام نمودند و در همان حين که اصول و مبادى 
  ظهور جديد از قلم شارع مجيد در جبال آذربايجان تنظيم ميگرديد 

  ّشکيل اجتماعى بزرگ از دوستان و محبان پر شور و حلول دور اعظم با ت
  ۀ آن على ّ در حوالى مازندران ابالغ و مقاصد و مآرب حقيقي اهيجان امر

  .االشهاد واضح و آشکار گرديدرؤوس 
   

  ٩۳ص 
  ّحضرت بهاءا که در اثر مخابرات مستمر پيوسته با حضرت اعلى در 

ّعاليتهاى بابيان در يد اقتدار ايشان ارتباط و تماس بودند و زمام امور و ف ّ  
  سًا و مستقيمًا دخالت أت در تشکيل وانعقاد اين احتفال رقرار داش

  نفرمودند ولى در معنى و حقيقت آن اجتماع تحت رأى و قيادت ايشان 
  جناب طاهره با نظرات افراطى شديد قيام نمود و جناب . اداره ميگرديد

ّقدوس طبق طرح مقرر براى تسکي   ن وحشت و اضطرابى که قهرًا چنين ّ
  قيام ومقصد عظيم در قلوب پيروان ايجاد مينمود بر حسب ظاهر 

  بمخالفت بر خاست و چنين وانمود کرد که با اينگونه افکار تند و شديد 
  مخالف است و ترک اصول و احکام و شعائر و آداب و رسوم موجوده را 

   و منافى  اّخط مشى امربنحوى که جناب طاهره معتقد است مباين با 
  . مى شمارد ا مصالح شريعة

ًهدف اصلى و اساسى اين اجتماع عظيم آن بود که اوال بوسائل مقتضى  ّ  
  استقالل امر بيان و انفصال شريعت رحمان از رسوم و آداب و سنن و 



ّشرايع قبليه بنحو مؤثر و نافذ اعالم گردد و در ثانى موجبات استخالص  ّ  
  لۀ اولى أ مس .قتداى اهل بيان از سجن ظالمانۀ دشمنان فراهم شودمولى و م

  ّکه الغاء تقاليد قديمه و قطع تعلق و ارتباط با اديان سالفه بود بنحو 
  مطلوب انجام پذيرفت ليکن مقصد ثانى يعنى تمهيد وسائل استخالص آن 

  جه شد ت مواّيّموفقنور مبين از قبضۀ سطوت ظالمين از همان آغاز با عدم 
  .ّواجرائش بارادۀ محتومه الهيه غير ميسور گرديد

  اين مؤتمر بزرگ و تاريخى که علمدار استقالل و انفصال شريعت بيان از 
  حضرت بهاءا. ساير شرايع و اديان بود در جلگۀ بدشت بر پا گرديد

   
  ٩۴ص 

  م احاطه ز اطراف و جوانب بمناظر سبز و خردر آن نواحى سه باغ که ا
  ّه بود اجاره فرمودند  يکى از آنها را براى اقامت جناب قدوس و شد

  .ّديگرى را براى جناب طاهره و ثالث را مخصوص خودشان مقرر فرمودند 
  در اين انجمن هشتاد و يکنفر از اصحاب حضرت باب که از اطراف و 

  اکناف بالد جهت شرکت در مذاکرات مجتمع شده بودند حضور داشتند و 
  م ورود تا اختتام احتفال که بيست و دو روز بطول انجاميد ّكل از يو

  ّميهمان حضرت بهاءا بودند و در هر يوم از آن ايام لوحى از قلم مبارک 
  يک  هره نازل و در جمع احباب تالوت ميگرديد و از طرف آن وجود مبارک ب
ُاز حاضرين اسم جديدى عنايت ميشد بدون آنکه هويت نفسى که م   نزل ّ

  ّ از جمله هيكل مقدس بنفسه از آن تاريخ بنام  . گرددمعلومن اسماء بود اي
ّبهاء خوانده شدند و آخرين حرف حى  بلقب قدوس  ملق ّ   ّب و قرةالعين ّ

  بعنوان طاهره موصوف و مشتهرگرديد و حضرت باب در توقيعات 
  يک را بهمين  مخصوصى که بعدًا بنام دوستان بدشت صادر فرمودند هر

  .ّمعينه مخاطب ساختندالقاب 
  بطوريکه ذکر شد حضرت بهاءا بکمال قدرت و متانت و در غايت 

  حکمت و رزانت آن حفلۀ فخيم را هدايت و بمقصد اعلى و هدف اسناى 
  ّيک روز هنگامى که هيكل مبارک بعلت نقاهت . خويش داللت فرمودند

  ت و عصمت و ّبابيان مظهر عف مالزم بستر بودند جناب طاهره که در نظر
  در تقوى و طهارت رجعت حضرت فاطمه صلوات ا عليها محسوب

  ميگرديد ناگهان بى ستر و حجاب در محضر مبارک در مقابل اصحاب 



  ّظاهر شد و در جانب راست جناب قدوس که آثار خشم و غضب از
   

  ٩۵ص 
  رخسار ايشان هويدا بود جالس گرديد و با  كلمات آتشين حلول دور 

  االشهاد ابالغ رؤوس  اعالم و نسخ سنن و شعائر قديمه را على جديد را
   اين منظره سخت دچار حيرت و دهشت گشتند ّحضار از مالحظۀ. نمود

   سايه اش  مشاهدۀّى بنحو مذکور در جمع نفوسى که حتو حضور وى را
  را  مردود و نا صواب ميشمردند خالف عفاف و معارض با ارادۀ حضرت

  خوف و غضب افئده را فرا گرفت و قدرت . محسوب داشتند االلطاف ّخفى
ّتكلم از جميع سلب شد بحدى که عبدالخالق اصفهانى از کثرت هيجان و  ّ  

  اضطراب با دست خويش گلوى خود را چاک داد و در حالى که آغشته 
   مهيب دور ساخت برخى ديگر بخون بود ديوانه وار خود را از آن صحنۀ

  را ترک گفته و دست از امر الهى کشيدند و رفضاز اصحاب نيز مجلس 
  پسنديدند جمع ديگر مات و مبهوت بر جاى آداب و سنن سالفه را ن

  خشک شدند  و گروهى با قلبهاى آکنده از شور و هيجان حديث مأثورۀ 
  اسالمى را که ميفرمايد در يوم قيامت حضرت فاطمه هنگام عبور از صراط  

  در پيش ديده  جلوه گر خواهد شدبى پرده و نقاب در انظار 
  ّجناب قدوس از فرط غضب . ّمجسم نمودند و تسکين خاطر يافتند

  صامت نشسته بودند چنين بنظر ميرسيد که منتظر فرصت  ساکت و
  ميباشند تا با شمشيرى که در دست ايشان قرار داشت ضربتى بر جناب 

  . طاهره موجد اين فتنه و غائله وارد آورند
   بدون آنکه کمترين دغدغه و ترديد بخود راه دهد و يا از  جناب طاهره

  غليان احساسات تشويش خاطر يابد در نهايت وجد و شعف از جاى 
ّبرخاست و بال تفکر و تأمل اصحاب رامخاطب ساخت و برنهج آيات قرآن ّ  

   
  ٩۶ص 

  مجيد خطابه اى بغايت فصاحت و بالغت ايراد نمود و  كلمات خويشتن 
  من همان كلمه اى هستم که "ن پرهيجان اختتام داده و فرمود را باين بيا

  ّچون قائم به آن تكلم نمايد نقباء ارض از استماع آن مندهش گردند و راه 
  سپس بنهايت سکينه و وقار حاضرين را دعوت و " فرار اختيار کنند



  ريحان در تجليل اين واقعۀ عظيم قيام  داللت نمود که بکمال روح و
  . جشن و سرور و شادمانى برپا دارندنمايند و

  ّدر آن روز تاريخى نقرۀ ناقور بصدا آمد و نفخۀ صور مرتفع گرديد طامۀ
  ّ کبرى که درآيات قرآنيه مذکور ظاهر و هويدا گشت و از آن پس در 

  ّحرکات و سکنات و شؤون و آداب و انجام فرائض مذهبى تابعان که كل 
ّعت محمدياز حاميان و مدافعان غيور شري   ه محسوب انقالب شديد رخ ّ

  آغاز  اين اجتماع هر چند از. گشود و احکام و سنن قديمه متروک گرديد
  پرهمهمه و دمدمه مشاهده گرديد و از لحاظ کناره گيرى معدودى که 
  ّنسخ حدود و قوانين اسالم را ممتنع و محال ميشمردند قابل تأسف و 

  ّام عظيم بنحو کامل تحقق پذيرفت ّتأثر است  معذلک مقصد نهائى آن قي
  .و استقالل آئين الهى بکمال عظمت و جالل اعالم گرديد

  امر مبارک که چهار سنه قبل از وقوع اين واقعه در حجره اى از حجرات
  ّ بيت مکرم شيراز بجناب باب الباب ابالغ و سه سال پس از آن اعالم فخيم 

  م و بوسيلۀ راقم آيات اصول و مبادى متعاليه اش در سجن ماکو تنظي
  ترقيم شده بود اکنون پس از مضى يک سنه از نزول سنن و احکام بديعه 

  و نسخ حدود و قواعد سابقۀ پيروان غيورش تحت هدايت و رهنمائى 
  حضرت بهاءا بترک احکام و قواعد اسالم و کسر آداب و رسوم مبتدعه اى

   
  ٩۷ص 

  مبادرت نمودند و قيود و حدود باليۀّکه در آن شريعت غرا  راه يافته بود 
  ّچيزى از اين مقدمه نگذشت که حضرت باب .  عتيقه را متروک ساختند

  ّبنفسه المقدس هنگامى که هنوز در مخالب اعداء اسير و مبتال بودند در 
  ّحضور وليعهد زمان و جمعى از علماء اعالم و رؤساء شيخيه در عاصمۀ 

  ّن و با اظهار مقام قائميت و اثبات آذربايجان دعوى خويش را اعال
  استقالل و اصالت امر مبارک قيام پيروان خود را در احتفال بدشت تأييد 
  .ّو نظرات و معتقدات آنان را نسبت بشريعۀ الهيه تقويت و تصويب فرمودند

  بارى در اثر اين اجتماع نفخۀ صور دميده شد و طلوع دور بديع افول 
  ّد و تحولى چنين عظيم و متين که در تاريخ اديان شرع قديم را اعالم نمو

  عالم بى مثل و قرين است خالى از هر گونه رسوم و تشريفات و فارغ از 
  اين انفصال که امر الهى را از ظلمات . طنطنه و دبدبۀ ظاهره صورت گرفت



  ّحالکۀ  تعصبات و اوهام و نفوذ شديد رؤسا و پيشوايان قوم مستخلص 
  ّى سريع و کامل و قاطع و نافذ تحقق پذيرفت که ابدًانمود بدرجه ا

  ّتصور آن نميرفت و بهيچوجه با سکون و طمأنينه اى که شريعة ا با آن 
  احتفال مذکور که چنين نتايج عظيمۀ . آغاز شده بود مشابهت نداشت

ّتاريخيه بر آن مترتب گرديد در بدشت در نقطۀ محقرى از کنار ّ   هاى  هّ
  ر پا شد و محتلفين مشتى از مستضعفين عباد بودند که خود از مازندران ب

ّصفوف معاندين برخاسته و بجز عدۀ معدود كل از ثروت و غنا و شؤون  ّ  
  ّقائد و زعيم اين جنود مجنده ازصحنۀ . و مقامات عالم ادنى عارى بودند

  مبارزه دور و در ابعد نقطۀ مملکت در يد اعداء اسير و مسجون بود و
   

  ٩۸ص 
  ّرافع لوا امه اى  فريد و وحيد که حتى جمع کثيرى از بابيان وى را رافض 

  ندائى که اين امۀ موقنه اعظم نساء . و از شريعت الهى خارج ميشمردند
  دور بيان بلند نمود همانا استقالل آئين رحمانى و نسخ احکام و سنن 

ّاسالمى است که مدت دوازده قرن مستظلين شريعت غرا را ّ   ّ در ظل رايت ّ
  ت امور روحانى و اجتماعى آنان  مجتمع نموده و بکمال قدرت بتمشيخويش

  .مألوف بود
  ّاين انفصال و تجزى که پس از مضى بيست  سنه با نفخ ثانى  يعنى 
  اعالم امر جمال اقدس ابهى تسريع پذيرفت چون بتدريج با ضعف و 

ّانقراض احکام اسالميه توأم گرديد بر حدت و شد ّ   ت بيفزود و شريعت ّ
  احمدى با آنکه بوضع الهى و وحى سماوى تأسيس شده بود بمرور زمان 
ّقوت و قدرت خويش را از دست بداد تا بالغاء قوانين شرعيه در خاک ّ  

  ّعثمانى و ترک واقعى همان قوانين در کشور مقدس ايران منتهى شد و در 
  و حدود منزله در ّايام اخير موجب انفصال نظم بديع رحمانى و احکام 

ّکتاب اقدس از قواعد شرعيۀ اهل سنت در خاک مصر و ممهد شدن  ّ ّ  
  سبيل براى شناسائى اين نظم ابدع امتن در ارض اقدس گرديد و اين 

ّتحول و تکامل پيوسته در مدارج ترق   ّى و تقدم سائر خواهد بود تا بالمآلّ
  ئين حضرت در ممالک اسالمى امر دين از سياست انفکاک پذيرد و آ

ّرب العالمين در بين ملل و نحل عالم برسميت شناخته شود و اصول و مبادى  ّ  



ّقيمۀ اين امر اعظم در اقطارشاسعۀ عالم مستقر گردد و اشعۀ ساطعۀ اين  ّ ّ  
  . نمايدّمنور صفحات قلوب را در شرق و غرب روشن و ّاتمنور 

   
  

  ٩۹ص 
    فصل سوم                                           

        حوادث مازندران و نيريز و زنجان                           
  دوران اسارت حضرت باب در اقصى نقطۀ آذربايجان که در اثر تشکيل 

   از سنن و شرايع ماضيه در  ا اجتماع بدشت  و اعالم انفصال شريعة
ّ مخلد و جاودان گرديد و بسبب ظهور تحو اتاريخ امر   ل عظيم در آئين ّ

  ّالهى يعنى اظهار امر مهدويت در حضور علماء اعالم و تشريع اصول و احکام 
  ّدور بيان و تأسيس عهد و ميثاق حضرت رب االنام امتياز و تعالى 

  مخصوص حاصل نمود اکنون در نتيجۀ انقالب شديد که از مخالفت 
  عث گرديد  بر دشمنان و قيام پيروان پر شور و نشور شريعت رحمان منب

ّاهميت   ّ و عظمت بيفزود و هيجان واضطرابى که در اواخر ايام حيات ّ
  طلعت اعلى پديدار و بشهادت آن وجود اقدس منتهى شد موجب ظهور 
  انقطاع و شهامتى از طرف ياران و اعتراض و خصومتى از جانب اعداء

  ک مشهود ّ گرديد که نظير آن بهيچوجه در سه سال اول رسالت مبار اامر
   اين است که اين دورۀ کوتاه و پر دهشت و مهابت را ميتوان  .نشده بود

  فى الحقيقه خونين ترين و پرحادثه ترين ادوار عصر رسولى دور بهائى 
  حوادث مذکوره که مقارن با سجن حضرت باب در ماکو. محسوب داشت

   
  ۱۰۰ص 

  مبارک را تشکيل ّو چهريق اتفاق افتاد و اعلى ذروۀ جلوه و عظمت امر 
  ّميدهد نتيجه اش اشتعال نايرۀ عشق در قلوب محبين و ازدياد حقد و 

   در اين برهه از زمان  ادشمنان امر. کين در صدور معاندين گرديد
  باعمال و افعالى مبادرت نمودند که بمراتب از آتشى که حسينخان والى 

  ايت قساوتفارس بر افروخت و حاجى ميرزا آقاسى وزير کبير بنه
  در قبال اين فجايع دوستان و . تشديد نمود منفور تر و ظالمانه تر بود

  ّ ثبات و استقامتى بمنصۀ ظهور رسانيدند که با هيچ يک  اپيروان امر



  ّاز ظهورات شوقيه که از جانب ياران در فارس و اصفهان ابراز شده بود قابل 
  فًا و متواليًا رخ گشود جامعۀ  اين وقايع و سوانح که متراد .قياس نميباشد

  ّياران را در مدت قليل از فحول اصحاب و نخبۀ احباب محروم ساخت تا 
  ّباالخره بشهادت شارع مقدس منتهى گرديد و سپس بافناء و امحاء کامل 

ّتابعان و داعيان مقدم  دين ا منجر شد،  بجز يک نفس مقدس که  ّ  
  داء نجات يافت و در مظلمترين ساعات ّبمشيت نافذۀ رحمانى از مخالب اع

  ّبانجاح دو مقصد متعالى يعنى استخالص آئين ستمديدۀ الهى از تشتت و 
  ّ جديد امر بديع قيام فرمود امرى که بارادۀ ربانى انحالل و تأسيس دورۀ
ّاوليهميبايستى پس از ظهور     يعنى ظهور حضرت باب بجهان انسانى القا ّ
  . آن عالم امکان را احاطه نمايدگردد و قدرت و سيطرۀ

  ّچون حضرت باب با نهايت جالل و عظمت مقام  قائميت خويش را در 
  حضور جمعى از علماء شيعه که در غايت قدرت و حسد و بغض و عناد 

  ت و رسالت خود را اظهار فرمود سيل مصائب ّبودند اعالم و مأموري
  .اسير کرد شريف گرفتار وّ روى نمود و كل را از وضيع و  ابجانب امر

   
  ١٠۱ص 

  اين مصائب و نوائب بر مراتب عشق و وله تابعان که در اقطار مختلف
  ّمتشتت و به نيران حرمان مبتال بودند بيفزود و روح حرارت و انجذاب در 

  قلوب کئيبۀ ياران تقويت گرديد،  قلوبى که در اثر صدور آيات که چون 
  ل ميگشت شور و ولۀ جديد حاصل سيل جارف از اعلى قلل سجن ناز

  آشوب شديد در سراسر کشور اين دعوى عظيم ولوله و. نموده بود
  مجامع و . ايجاد نمود و باب مباحثه و احتجاج در همه جا مفتوح گرديد

   شد و شکاف و اختالفى که بين  ا مساجد ميدان صحبت و ابالغ كلمة
  در چنين . عميقتر شد ناس از لحاظ معتقدات مذهبى ايجاد گشته بود

  ّساعت خطير محمد شاه در چنگال امراض گرفتار و افکارش بتمامه بجانب 
  خويش معطوف شده بود و حاجى ميرزا آقاسى وزير بى تدبير را که محور 

ّرتق و فتق امور محسوب و عدم کفايت و قلت بضاعتش مشهور  خاص و   ّ  
  ّر هر دم  مشوش تر ميشد و ّعام چنان ترديد و اضطرابى احاطه نمود که امو

  ن گاهى فتواى علماء را ّواين نفس متل. مشكل تر ميگشتفانًااوضاع  آنًا
ّتأييد ميکرد و لحظه اى اسناد تعدى و اجحاف ميداد و آرائشان را خالى  ِ  



  د و او رااز عدل و انصاف ميشمرد و هنگامى عارف ميشد و برهه اى در 
ّاهميتت و اذکار صوفيانۀ خويش مستغرق ميگش   ّ امر و مسؤوليت خطيرى ّ

  .را که با آن مواجه بود از صفحۀ ضمير دور ميساخت
  ّبارى سوء تدبير وزير اعظم در مهام امور و بى قيدى در مصالح جمهور 
  فحول مجتهدين را بر آن داشت که بر فراز منابر عليه اين حزب مظلوم 

  ّان بخونخوارى مخمر ّقيام نمايند و مردم متعصب و نادان را که طينتش
  بود بر قلع و قمع اين طايفه برانگيزانند و بقتل و غارت و نهب و اسارت

   
  ١٠۲ص 

ّو تعرض به نساء و اذيت و آزار اطفال بيگناه ترغيب نمايند و با انتشار  ّ  
  مذهبا بعنان آسمان رسانند و در معابر  ويال و وا ّدعوى مهدويت فرياد وا
  ّضروريات دين و روايات از "د که اى مؤمنين و منابر نوحه وندبه کنن

  ۀ طاهرين بلکه اصل اساس اعظم مذهب حضرت ّثوره از ائمأصحيحۀ م
  ّجعفر،  غيبوبت امام معصوم ثانى عشر عليهما السالم است جابلقا چه شد و 

  اقوال ؟غيبت صغرى چه بود غيبت کبرى چه شد  ؟جابلصا کجارفت
  پرواز نقبا و نجبا را چه  ؟ن مهزيار چهحسين ابن روح چيست و روايت اب

  ّخر دجال کجاست و ظهور  ؟کنيم و فتوح شرق و غرب را چه نمائيم
ٌعالماتى که در احاديث عترت طاهره است کو و متفق عليه   ؟سفيانى کى ّ  

ّکار از دو شق بيرون نيست يا بايد احاديث ائم ؟ّملت باهره کجا   ۀ اطهار ّ
  ويا بايد بموجب. .. جعفرى بيزار گشت را انکار نمود و از مذهب

  اصول و فروع مذهب و فصوص و نصوص شرع انور تکفير بلکه تدمير اين 
  .شخص را اعظم فريضه دانست

   با نهايت  ادر قبال اين اعتراضات و تهديدات مناديان غيور و مبارز امر
   خود به تأليف رسائل و شهامت به پيروى از موالى محبوب شجاعت و

  دالئل مشغول و بصدور اجوبۀ  کافيۀ  متقنه مألوف شدند و  ج  وجامۀ حاق
  بکمال فصاحت و بالغت بتوضيح اساس عقايد خويش نسبت برسالت 
ّپيغمبر اکرم و حقانيت ائمۀ اطهار صلوات ا عليهم مبادرت نمودند و با  ّ ّ  

   راجعّقدرت بيان و قوت تبيان به تفسير آيات و تفصيل اخبار و بشارات
  بظهور قائم موعود پرداختند و مقصود از غلبه و سلطنت آن حضرت را 



ّسلطنت معنويه وغلبۀ باطنيه شمردند و در اثبات اين حقيقت بمظلوميت ّ ّ  
   

  ١٠۳ص 
ّو مغلوبيت حضرت سيدالشهداء روح الوجود لتربته الفدا استناد جستند  ّ ّ  

  پنجۀ تقليب ظالمان  الهى با آنکه بحسب ظاهر مغلوب و در ّکه آن جندى
  ّاسير و شهيد گرديد ولى در حقيقت غالب و مظفر بود و مظهر عظمت و 

  .ّاقتدار الهيه محسوب ميگرديد
  اين انقالب و هياهو که سراسر مملکت را احاطه نموده بود در اواخر حيات 

  ّمحمد شاه باوج کمال رسيد تا عاقبت شاه در اثر اشتداد کسالت 
  اعظم  ياست و فرمانروائى حاجى ميرزا آقاسى وزيردر گذشت و دوران ر

  ّنيز که صاحب قدرت و محل الطاف و اعطاف ملوکانه بود سپرى گرديد 
  و حاجى  اموال و ثروت باهظه اى را که بظلم و اعتساف گردآورده بود از 
  دست بداد و مورد قهر و غضب اهالى از اعالى و ادانى واقع گرديد و از

  ّ سپس ناصرالدين ميرزا  .ان طرد شد و بکربال پناهنده گشتدار الخالفۀ طهر
  ّکه در آن تاريخ بيش از هفده سال از مراحل عمر خود را طى ننموده 

  ى خان  کفايت ميرزا تقکفه ّخت و تاج گرديد و زمام مهام ببود وارث ت
  اين وزير خود . ّ و سفاک بود واگذار شدامير نظام که عنصرى مستبد

  ّ رأى و بدون مشورت با ساير متصديان و اولياى امور به خواه بصرامت
  مورين حکومت در اقطارأوالة و م. تعزير و تعذيب بابيان دستور داد

  مختلفۀ کشور نيز موقع را مغتنم شمرده  باستظهار علما و پيشوايان قوم که 
  ّاهالى را بشورش و تعدى دعوت ميکردند بمخالفت برخاستند و بهانه اى 

  سب مداخل و جلب منافع بدست آوردند و هر يک در حوزۀ جهت ک
  ّحاکميت خويش در اضرار و ايذاء حزب مظلوم بر يکديگر سبقت 
ّجستند و براى اولين بار در تاريخ امر قوۀ تشريع و تنفيذ دست در ّ  

   
  ١٠۴ص 

  ّآغوش يکديگر زدند و با جمهور ناس کثلة واحده بقلع و قمع اين طايفه 
  گرفتارى حضرت بهاءا ه ّباقداماتى متشبث گشتند که بالمآل بپرداختند و 

  در سياه چال طهران و از آن پس به تبعيد وجود مبارک بعراق منتهى 
   معدود و در نقاط مختلف  ادر مراکز بعيده که پيروان امر. گرديد



ّمتشتت و متفرق بودند جميع دست بسته طعمۀ شمشيرگشتند و   در  ّ
ّنسبه جمعيتى داشتند بدفاع  برخاستند و اين معنى سببديارى که بال ّ  

  ّگرديد که دشمنان محيل و مکار اين اقدام ياران را که صرفًا براى حفظ 
  دشمنان مبادرت شده بود بعصيان و طغيان تعبير نمايند و  جان از شرور
   اين بود که نايرۀ خصومت و بغضاء  .ّيت و عدوان بيفزايندّبر مراتب ضد

  از جمله در مشرق و جنوب و مغرب و . از پيش شعله ور گرديدبيش 
  مرکز ايران يعنى حواشى مازندران و نيريز و زنجان و در نفس

  دارالخالفه متواليًا متتابعًا وقايع و حوادثى هولناک از قتل و غارت و خيانت 
  و جنايت عليه بابيان رخ گشود که شکست و خذالن معاندين را واضح و 

  انحطاط آن جمع مغرور را در صفحات تاريخ الى االبد الئح و دنائت و 
  .آشکار گردانيد

   حسين حسب االمر دستار سبز مبارک را که از طرف حضرت باب بوى ّمال 
  عنايت شده بود بر سر بنهاد و رايت سودا را که ارتفاعش بموجب بيان 

ّپيغمبر اکرم منادى ظهور و مبشر ولى عصر و آيت حق در روى    زمين ّّ
  است برافراشت و پيشاپيش دويست و دو نفر از صحابه بر اسب سوار 

  .ّگرديد تا بکمک و معاضدت جناب قدوس بجزيرۀ خضراء عزيمت نمايد
  ّشهامت و استقامت اين قائد جيش الهى مقدمۀ تماس و تصادم سپاه نجات

   
  ۱۰۵ص 
  زار اين کار. ر خالف بود که صيت آن تمام کشور را فرا گرفتکو لش

  ّکه قسمت اعظم آن در جنگل مازندران بوقوع پيوست مدت يازده ماه بطول 
  انجاميد و باسالن ميدان، زبدۀ پيروان حضرت باب و گلهاى شکفتۀ حديقۀ 

  در . ايمان و ايقان بودند که معرض مصائب و آالم بى پايان واقع گشتند
  ّب قدوس و ّاين مبارزات قريب نيمى از حروف حى و على رأسهم  جنا

ّجناب باب الباب آخرين و اولين حروف مقدس حى  شربت شهادت  ّ ّ  
  پشتيبان و حامى اين قيام اراده و فکر . نوشيدند و برفيق اعلى شتافتند

ّحضرت بهاءا و مهيج و محرکش تصميم خلل ناپذير مطالع انوار  ّ  
  آن  رمؤمنين و مجاهدين آئين يزدانى بود که بنهايت آزادى و آزادگى ب

  گشتند که امر الهى را خالى از خوف و محابا اعالم نمايند و چنانچه بيان 
ّو برهان در نفس معاندان مؤثر نيفتد و قصد تعرض و ايذاء تابعان  ّ  



  ّاز حرکت اين فارسان مضمار ربانى و. کنند بدفاع از جان برخيزند
  ه واصل ّ گرديد که چون توفيقات الهيمعلومسالکان سبيل يزدانى واضح و 

  ّشود و تأييدات الريبيه متواصل چگونه فئۀ قليله مقاومت جماعت کثيره 
  اصحاب قلعه که . نمايد و انفس معدوده برعساکر مصفوفه فائق آيد

  عددشان از سيصدو سيزده نفر تجاوز نمينمود با آنکه اکثرشان در زمرۀ
ّب علوم دينيه محسوب و مدت عمر در زواياى مدّالعلماء و ط   ارسّ

  باعتکاف و انزوا مشغول و بمطالعۀ  کتب و صحف مألوف و از فنون 
ّعسکريه و ادوات حربيه بى بهره و نصيب بودند در مقابل صفوف و الوف  ّ  
ّکه به تجهيزات کامله مجهز و از حمايت قاطبۀ ملت برخوردار و بعنايات و  ّ  

  نت ومراحم علماء مستظهر و از پشتيبانى دولت و الطاف مقام سلط
   

  ١٠۶ص 
  امدادات و تعليمات وزير مقتدر دلگرم و بهره مند بودند و در رأس آنها 
  ولى . سردارى ازخاندان شهريارى قرار داشت پايدارى و استقامت نمودند

  ّدولت منتهى شد و ابطال و اصحاب كل از دم  پيکار بخيانت عساکر
  دند و تاج ّشمشير گذشتند و خاک سياه را بخون مطهرخويش گلگون نمو

  افتخارى بر سر نهادند که جواهر زواهرش الى االبد درخشنده و تابان و 
ٔمتالال و نمايان است   به اى گرديد که ّاين دماء بريئه مايۀ انبات بذور طي. ٔ

  ّگل و شکوفۀ آن در مستقبل ايام بصورت تأسيسات ادارى اين آئين 
  اين دور مشعشع ّنازنين ظاهر و در ميقات مقدر يعنى در عصر ذهبى 

ّموجب بروز اثمار و فواکه طيبۀ اين سدرۀ رحمانيه و استقرار نظم بديع  ّ  
  .جهان آراى الهى در بسيط غبرا خواهد گرديد

  ّهر چند آثار و نتايج اين جانبازى که از طرف محبان و پيروان اين امر 
ّمقدس بمنصۀ ظهور رسيده بسيار عظيم و فخيم است و با آنکه  مورخ ّ   ين و ّ

   محسوب پرده بر  اضابطين وقايع که در زمرۀ معاندين ومخالفين امر
  ّحقايق امور کشيده کيفيت اين قيام روحانى را بنحو ديگر تعبير 
  نموده  صرفنظر نموده اند،  مع الوصف از تفصيل وقايع و حوادث جانگداز

ّکليهو صرفًا بذکر حقايق و دقايق     ارتفاع ّاى که مدل بر عظمت روح و ّ
  آنچه در اين باره . مقام اين مناديان امر سبحان است قناعت مينمايد

ّشايان توجه و تذکر و علت انتباه و تبصر است همانا مراتب شجاعت و  ّّ ّ  



ّشهامت و پايدارى و استقامت وانتظام و اتقان و علو همت و سمو نيت  ّ ّ ّ  
  باط و هم آهنگى اين جانبازان الهى در قبال ضعف و خوارى و فقدان انض

   حسين عنصر شجيع وّمال . ّو مشاهدۀ ذلت و زبونى دشمنان عنود است
   

  ١٠۷ص 
  ّدلير که در صف اول مجاهدان و پيشقدمان اين مبارزۀ روحانى قرار 

  داشت بکمال صبر و شکيبائى هر محنت و مصيبتى را بر خود هموار 
  يد مگر آنگاه که نمود و بهيچ وجه حاضر نشد شمشير از نيام خارج نما

  ّمالحظه نمود گروهى از افراد مسلح و غضبناک بنهايت بطش و صولت در 
  يک فرسنگى بار فروش مجتمع شده با الفاظ و  كلمات مستهجن راه را بر

  آن جنود الهى مسدود ساخته و هفت نفر از دوستان و همراهان بيگناه و 
  ر درجات اخالص و ديگ. پر جذبه و شورش را هدف گلوله قرار داده اند

ّايمان اين جوهر عرفان و توجه و تمسک ياران و ي   ن فداکار او است او راّ
  که چگونه در حينى که اصحاب در کاروانسراى سبزه ميدان در محاصرۀ 

  اعداء واقع امر به اذان فرمود و با آنکه سه نفراز اصحاب آن بزرگوار يکى 
  ّه به بام محل ارتقاء جستند ّپس از ديگرى براى اداى اين فريضۀ مقدس

  سه به ضرب رصاص شهيد و مقتول گشتند،  در اقامۀ اذان انصراف و هر
  ّديگر روح توكل و . حاصل ننمود و به انجام و اکمال آن پا فشارى کرد

  استغنائى است که از طرف آن مردان راه خدا و سالکان طريق هدى ابراز 
  را بر  ّرى اموال و متعلقات خودگرديد،  هنگامى که دشمن منهزم و متوا

  جاى نهاد و فرار اختيار کرد آن نفوس منقطع بهيچوجه اعتنا و التفاتى به 
  نفائس متروکه ننمودند و به حطام دنيا دل نبستند بلکه از مال و منال 

  خويش نيز چشم پوشيدند و تنها بحفظ شمشير و مرکوب جهت مجاهده 
   روح فداکارى و انقطاع از ما سوى اهمين. در سبيل الهى قناعت نمودند

  بود که ابا بديع يکى از فارسان ميدان را بر آن داشت که کيسۀ مملو از 
  فيروزه را که از معادن والد خويش در نيشابور گرد آورده بود بکنار راه

   
  ١٠۸ص 

  ى جوينى از ذخائر نفيسۀ خود در سبيل ّپرتاب نمايد و ميرزا محمد تق
   وهنگام فرار شاهزاده مهديقلى ميرزا فرماندهى فاسد و تبهکار الهى بگذرد 



  عساکر مازندران و ترک اموال و اثاثۀ گرانبها و صندوقهاى سيم و زر،  
  ّتوجهى باموال باهظه که ى ّطالبان رضاى رحمانى و حامالن وديعۀ ربانى ادن

  نها ّمتروک و بال معارض باقى مانده بود ننمايند و دست تصرف بسوى آ
ّ و نيز آنچه مايۀ تقدير و تکريم است علو همت و خلوص نيتى .نگشايند ّ ّ  

  ّ حسين ابراز گرديد و آن وجود مقدس از شاهزاده ّمالاست که از جانب  
  تقاضاى معدلت وانصاف نمود و بکمال تأکيد اعالم کرد و اطمينان صريح 

  ا نداشته و داد که وى و اصحابش هرگز قصد مقام و اختيارات  سلطنت ر
  در قبال اين . بهيچوجه در پى تزلزل و انهدام اساس حکومت نيستند

  سعيدالعلماء ّصدق و صفا و حسن نيت و وفا چقدر پست و موهون است رفتار 
  القلب و زشت کردار بار فروش که چون از  ّپيشواى بيرحم و قسى

  ّنزديک شدن اصحاب بمحل اقامت خويش مستحضر گرديد ديوانه وار 
ّقيام نمود و در برابر جم غفيرى از مرد و زن و صغير و کبير عمامۀ خود  ّ  

  مذهبا بعنان آسمان  دينا و وا را بر زمين افکند و گريبان چاک نمود و وا
  ّرسانيد و از آن قوم پرلوم درخواست کرد که جملگى بسالح مسلح شوند و 

  ديگر .  نمايندراه برآن فئۀ بيگناه قطع کنند و از ورود بشهر ممانعت
   حسين است که با اندام نحيف ّمالمالحظۀ شجاعت و شهامت خارق العادۀ  

  ّو دست لرزان توانست بقوت ايمان و قدرت اراده و ايقان بجانب خائنى 
  را در وراء درخت مختفى نموده بود حمله ور گردد و با يک  که خود

  امل آنرا بدو پاره از تنۀ درخت و لولۀ تفنگ و حهر يکضربۀ شمشير 
   

  ١٠۹ص 
  ديگر از حقايقى که مورث انبساط جان و اعتالء روح و . تقسيم نمايد

  وجدان است مشاهدۀ عظمت و جالل  حضرت بهاءا هنگام تشريف فرمائى 
  حضرت بقلعۀ طبرسى است که چه ابتهاج غير قابل توصيفى در قلب  آن

  وصفى در صدور ساير احباب  حسين ايجاد نمود و چه احترام زائدالّمال 
  ّچگونه هيكل مبارک استحکاماتى را که اصحاب معجالنه براى . برانگيخت

  حفظ و صيانت خويش بنيان نموده بودند بازديد فرمودند و چگونه
  ّتعليمات مبارک سبب استخالص معجزه آساى جناب قدوس گرديد و آن 

  در مبارزات و ّنفس نفيس توانست بمدافعين غيور قلعه منضم گردد و 
  انتصارات آن حزب الهى که بالمآل بمحاصره و انهدام قلعه منتهى گرديد 



   و باز چقدر عظيم و شگفت انگيز است  .همکارى و تشريک مساعى نمايد
  ّمراتب حکمت و وقار و متانت و اصطبار جناب قدوس و روح اطمينان و

   کاردانى و لياقتى که  دميدند و اّاستقامتى که بمجرد ورود در پيروان امر
  ّاز خود بمنصۀ ظهور رسانيدند و شور و شعفى که از جانب آن جمع 

  مشتاق در استماع بيانات ايشان در تفسير مشهور صاد صمد که هنگام 
  حضرت با لحن مليح تالوت ميگشت ابراز ميگرديد،  ّصبح و شام توسط آن

  ّام توقف سارى ّتفسيرى که نيمى از آن معادل سه برابر قرآن در اي
  از قلم معجز شيمش صادر شده و اکنون با وجود حمالت دشمن و 

  ّمخاطرات بيشمار که آن وجود مقدس و ساير اصحاب را محاصره نموده 
  بود باتمام رسيد و برابر همان مقدار که از قبل مرقوم گرديده بود به آن 

  ا بخاطر آوريم  و نيز با قلبهاى آکنده از سرور مصاف تاريخى ر .اضافه شد
  اى" حسين بلند گرديد و خطاب ّمالکه قبل از طلوع آفتاب فرياد  

   
  ١۱٠ص 

   ّمال بگوش جان اصغاء شد و  "فارسان يزدانى بر مركب سوار شويد
  نفر از صحابۀ رنجديده در حاليکه جناب  ّحسين بمعيت دويست و دو

  ارج و نعرۀ ّقدوس پيشاپيش آن مبارزان شجيع حرکت ميفرمود از قلعه خ
  بعنان آسمان ميرسيد و آن باسالن مضمار رحمان " ّيا صاحب الزمان"

  ّبکمال قوت و ايمان بمواضع دشمن حمله نمودند و بجايگاه خصوصى 
  ّشاهزاده که رئيس معسکر بود وارد شدند و با کمال تحير مشاهده 

  ّکردند که شاهزاده از شدت خوف و وحشت خود را از منفذ عقب به 
  دق افکنده و پاى برهنه راه فرار در پيش گرفته است و عساکر وى بى خن

  و باز چون خاطرۀ آخرين   .اند دهسرپرست بجاى باقى مانى تكليف و ب
  ّ حسين را در عالم ترابى در نظر مجسم کنيم واله و ّمالروز حيات پر بهاى  

   شب ّحيران گرديم که چگونه آن وجود مقدس در حالى که پاسى از نيمه
  گذشته بود از جاى برخاست و پس از انجام وضو و اداى نماز به درگاه 

  ّخداى بى نياز لباس نو در بر کرد و عمامۀ حضرت باب را زيب پيکر 
  نمود و بر اسب خويش سوار شد و امر بافتتاح درب قلعه داد و در رأس

   يا" سيصدو سيزده نفر از صحابه بجانب دشمن حرکت کرد و با فرياد  
  هفت سنگر آنان را يکى پس از ديگرى با حمالت متتابع " ّصاحب الزمان



  ّمسخر نمود و با آنکه تير چون غيث هاطل بر هيكل منيرش ميباريد 
  بسرعت تمام عساکر خصم را مغلوب و منهزم ساخت تا آنکه پاى اسبش 
  ّدر کمند افتاد و قبل از آنکه از اين ورطه مستخلص شود عباسقلى خان

  انبوه هاى  هجانى سردار خائن و خائف که خود را در بين شاخالري
   حسين پرتاب کرد و به صدرّمالدرختى پنهان ساخته بود تيرى بجانب  

   
  ۱۱۱ص 

  ديگر شجاعت و شهامت غير قابل وصفى است که از . انورش اصابت نمود
  ّجانب نوزده نفس از ياران منقطع و دلير در مصاف بعد بمنصۀ ظهور 

  ّ و آن مجاهدان امر الهى به اردوى دشمن که مرکب از دو فوج پياده رسيد
  رعبى در قلوب سران سپاه  و سوار بود حمله ور گشتند و چنان دهشت و

  ّايجاد نمودند که يکى از آنان که همان عباسقلى خان مذکور بود سراسيمه 
  گامّ مضطرب و  مشوش گرديد که هن اىد را از اسب بزير افکند و بدرجهخو

  نزول از اسب يکى از موزه هايش برکاب گير کرد و بهمان حالت که يک 
  پا در کفش و پاى ديگرش عريان بود بشتاب تمام خود را به شاهزاده 

  ّمهديقلى ميرزا برادر محمد شاه رسانيد و شکست مفتضحانۀ خود را نزد 
  .وى اقرار و اعتراف نمود

  اتب ثبات و استقامتى است که و نيز آنچه مايۀ اعجاب و تجليل است مر
  از آن فدائيان دلير وجانبازان سبيل عشق ظاهر و هويدا گرديد و 

  ّبنهايت صبر و سکون مصائب و بالياى شديده را تحمل نمودند و در 
  ّاين نفوس مقدسه پس از اتمام . بوتۀ امتحان چون ذهب ابريز برافروختند
  ههاى متروک دشمن بدست مى آذوقه بدوًا به گوشت ستوران که از اردوگا

  ّآمد سد جوع ميکردند سپس به سبزه و علف که از مزارع مجاور در 
  حين فراغت از حمالت دشمن جمع آورى ميکردند روزگار بسر ميبردند 

  از تحصيل علوفه  بعد ها که عرصه بر آن مجاهدين راه هدى تنگ شد و
  اشياء مانند زين نيز محروم ماندند به پوست اشجار و جلد دواب و چرم 

  ّو کمر بند و غالف شمشير و کفش متشبث شدند و بدان وسيله تغذيه 
   از آن اىز جز ماء قراح که هر صبحگاه جرعهّمينمودند و مدت هيجده رو
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  هنگامى براى حفظ خويش از آتش . مينوشيدند مؤونۀ  ديگرى نداشتند
  زير زمينى پرداختند و به توپخانه در داخل قلعه بکندن نقب و حفر معابر 

  آن نقاط پناهنده گشتند و چندى در ميان گل و الى با البسه اى که از 
  ّکثرت رطوبت ژنده و مندرس شده بود ايام گذرانيدند و از استخوان 

  ّمسحوق حيوانات امرار معاش نمودند و باالخره بنحوى که يکى ازمورخين 
  رط ضعف و بيحالى ملزم ّمعاصر شهادت داده موقعى از شدت جوع و ف

   حسين قائد بزرگوار خويش را از خاک خارج کرده از ّمالشدند اسب  
  .گوشت پوسيدۀ آن تريدى ترتيب دهند و بکمال ولع و اشتياق ببلعند

  آنچه در اين مقام ذکرش الزم و ضرورى است رفتار پست و شرم انگيزى 
  آمد و شرح آن است که از طرف شاهزادۀ نااليق و پيمان شکن بعمل 

   پس از محاربات و شکست هاى متواتر قسم  اليهبدين قرار است که مشار ٌ
   آزاد و امر اکيد صادر نمايد که احدى ًّالياد کرد که مدافعين قلعه را ك

  ّاز عساکر دولت و ساکنين مملکت از نقاط مجاور دست تعرض نسبت به 
  ا به اوطان خويش اصحاب نگشايند و خود شخصًا وسائل معاودت آنان ر

  فراهم سازد و اين عهد وثيق را در حاشيۀ سورۀ فاتحه بنگاشت و به 
  ّتمهير قرآن مجيد مؤکد کرد ولى بعهد خود وفا ننمود بلکه دام حيله و 

  اعتماد  ّتزوير بگسترد و چون جمعى از صحابۀ قدوس بنا بدعوت وى و
   عساکر دولتبه گفته هايش در اردوى شاهزاده واردشدند افراد و

  ّبدستور آن غدار ستمکار به آن مظلومان بى پناه حمله نمودند بعضى را 
  اخذ کردند و اموال و اثاثۀ آنان را به يغما بردند و قليلى را اسير کردند 
  و به ثمن بخس فروختند و گروهى را از دم شمشير گذراندند و يا قطعه
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  ن نمودند و يا در دهانۀ توپ قرار قطعه كردند و يا بدرخت بسته تير بارا
  دادند و يا طعمۀ حريق ساختند و بعضى را سر از بدن جدا کردند و 

  ّقدوس قائد آن جمع بى پناه نيز در اثرخيانت   . بر رأس سنان قرار دادند
  ّمجدد آن شاهزادۀ خائف در چنگال سعيدالعلماء که نسبت به آن 

  تودۀ ناس به . رفتار گرديدحضرت نهايت بغض و عداوت را داشت گ
  تحريک آن مجتهد فتنه انگيز بر آن وجود مبارک هجوم نمودند و لباس از 

  و زنجير کشيدند و در کوچه ّغل تنش برکندند و هيكل اطهرش را در 



ّو بازار بارفروش حرکت دادند و جميع به سب و لعن پرداختند حتى  ّ  
  ن مظهر تقديس افکندند و بعضى از نسوان فرومايۀ  شهر آب دهان بر آ

  در پايان کار با تيغ و تير آن جوهر استقامت را شرحه شرحه کردند و 
  .ّجسد مطهرش را به آتش کين سوزانيدند

  ّمتعاقب اين وقايع دلخراش که در دوران اخير از نوادر حوادث تاريخيه 
  الهى و از طرف ديگر  ّمحسوب و از يکطرف موجب افتخار و عزت امر

   ننگ و بد نامى اعداء شمرده ميشود ضوضاء شديد ديگرى که در مايۀ 
  اساس شبيه وقايع هولناک مازندران است در نيريز رخ گشود و دامنۀ 

  انقالب از صفحات شمال به جانب جنوب يعنى بنواحى فارس کشيده شد 
ّو طوفان فساد در جوار مدينۀ مقدسى که محل اشراق اين نور عظيم و  ّ  

  کريم است مرتفع گرديد و قلعه خواجه که در نيريز قرب  فيض ّمطلع
  نفس مبارکى . ّمحلۀ چنار سوخته واقع بود صحنۀ حوادث فجيعه قرار گرفت

  که در اين کارزار در رأس اصحاب به مدافعه برخاست و بکمال شجاعت و 
  ّجناب آقا سيد" وحيد عصر و فريد زمان"اشتياق شربت شهادت نوشيد 
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  ّدر صف اول .  دارابى شهير است که به لقب وحيد خوانده ميشدنديحيى

  اعدا که آتش مظالم را روشن نمودند حاکم نيريز زين العابدين خان قرار 
  معاضد و دستيارش . ّداشت که شخص فرومايه و متعصب بشمار ميرفت

   خان شجاع الملک و ظهير و پشتيبانش شاهزاده فيروز ميرزا  اعبد
  اين مصائب و . يراز بود که وى را تقويت و تشجيع ميکردحکمران ش

  ّنوائب هر چند از لحاظ طول مدت به پاى ملحمۀ مازندران که يازده ماه 
  بطول انجاميد نميرسيد ولى در مراحل اخيره موجب بروز شدائد وآالمى 

  در اين وقايع مشتى از . گرديد که بهمان درجه صعب و جانگداز بود
   مطيع و مظلوم  و صلحجو که داراى قلبى پاک و روحى عناصر آرام و

  ّجرار که  تابناک بودند معرض هجوم اشرار قرار گرفتند و در مقابل عساکر
  ّاز افراد سلحشور و مجهز ترکيب يافته بود پا فشارى و استقامت نمودند و

  با اينکه قواى دولت از حيث نفرات بيشمار و دائمًا تقويت و امداد 
  از جوانان  معذلک نتوانستند بر آن جمع منقطع و پاکباز که اکثرميگشتند 



  و يا سالخوردگانى که از فنون حرب بى بهره و نصيب بودند تشکيل 
ّميشد تفوق يابند و روح بزرگ آنان را در ظل قدرت و سيطرۀ خويش وارد سازند ّ.  

  كلمه و اين انقالب و ضوضاء مانند سانحۀ مازندران با اعالن امر و القاء 
  ابراز حرارت و انجذاب از طرف پيروان حضرت باب توأم و همعنان بود و 

  ّمحرک آن مانند واقعۀ مذکور رؤسا و پيشوايان دين بودند که با نهايت 
  قدرت و صولت علم خالف برافراشتند و ناس را به کشتار و قتل بابيان 

   مال و جان آنّاغوا نمودند و حميت جاهالنۀ عوام را برانگيختند و به
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  از جانب ديگر مؤمنان و تابعان نيز همان . نفوس بى پناه تجاوز کردند

  روح خلوص و جانفشانى و انقطاع و فداکارى را که اصحاب مازندران به 
  ّمنصۀ ظهور رسانده بودند از خود ظاهر ساختند و با همان بسالت و 

  زمامداران امور به علماء و . شجاعت قدم در ميدان شهادت گذاشتند
  بابيان . ّيکديگر پيوستند و در اضمحالل فئۀ مظلومه عقد اتحاد بستند

  روش معهود قبل از آنکه دست به دفاع گشايند و در مقابل حمالته نيز ب
  متجاوزين قيام نمايند رسمًا و علنًا اظهار داشتند که بهيچوجه قصد 

  ّاختيارات حقۀ سلطنت را ن مملکت و يا مخالفت با حقوق و شؤواخالل در 
  ّنداشته و ندارند و اين حقيقت را بار ديگر با توسل بذيل صبر و 

  استقامت و قبول هرگونه عناد و اضطهاد از طرف دشمنان حقود ثابت 
  ّ و باز نظير وقايع مازندران هنگامى که مبارزات شدت يافت  .ّو مدلل ساختند

   گرديد ظالمان به ذيل و آثار ضعف و زبونى در صفوف دشمن محسوس
  ّخيانت متشبث شدند و بکمال دنائت و انحطاط به قتل و کشتارى دست 

  زدند که از لحاظ خوف و دهشت و ايجاد رعب و وحشت از حوادث 
   وقايع جناب وحيد و جمع در اين. مازندران صعبتر و فجيعتر بود

  اعداء . تندکثيرى از اتباع و پيروان اين امر عظيم برتبۀ شهادت فائز گش
  ّآن وجود مقدس را با دستار سبز که عالمت سيادت و انتساب به خاندان 

  ّرسالت بود به اسب بسته و با نهايت حقارت و ذلت در کوچه و بازار 
  ّگردش دادند سپس رأس مقدسش را از تن جدا ساختند و آنرا بکاه 

  ن و انباشتند و بحضور شاهزاده در شيراز که از استماع اين خبر جش



  سرور بر پا نموده بود بعنوان غنيمت و نشانۀ ظفر و نصرت ارسال
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  ّداشتند و هيكل منيرش را بدست نسوان متعصب نيريز سپردند و آن 
ّنفوس دنيه با فرياد شعف و مسرت که گوئى بفتح و فيروزى عظيم  ّ  

  ه ّموفق گشته در اطراف جسد به رقص و هلهله پرداختند و با ساز و چغان
  .به نغمه و ترانه دمساز گشتند

  ر مأمور حمله و کشتار بابيان بيدفاع گرديدند و آن کآنگاه پنجهزار عس
  ّارواح مجرده را از دم شمشير گذراندند،  اموالشان را ضبط کردند و 

  منازلشان را خراب و ويران نمودند و مأوى و مأمنشان را آتش زدند 
  . را ناخن از بدن قطع نمودندبعضى را داغ و درفش کردند و برخى 

  جمعى را بضرب تازيانه بقتل رساندند و گروهى را دست و پا ميخکوب 
  کرده با مهار در کوى و برزن در مقابل انظار ناس که با ديدۀ غضب آلود 

  آنگاه . ّاستهزاء به آن نفوس مقدسه مينگريستند حرکت دادند و پر
  آنان را نيمه عريان بر قاطر و نساء و اطفال معصوم را اسير و بعضى از 

  برادران و پدران و شوهران و فرزندان رؤوس شتر سوار کرده از بين 
  .دلبندشان که از اجساد بيجان آن جانبازان سبيل رحمان جدا شده بود عبور دادند

  اين انقالب مهيب و دردناک هنوز آتشش خاموش نشده بود که نائرۀ ثالثى 
  شديدتر و لهيبش سوزاننده تر بود در مغرب که از دو واقعۀ مذکوره 

  در اين طوفان عظيم . ايران يعنى زنجان و نقاط مجاور شعله ور گرديد
  ّکه از لحاظ طول مدت و تعداد مقتولين و نفوسى که آواره و بيخانمان 

ّ محمد على زنجانى  ملقب به حجت ّمالگشته بى سابقه و نظير است جناب  ّّ  
  شاخص ترين مدافعان و حاميان امر الهى مع يکهزارّيکى از مبرزترين و 
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   جام شهادت نوشيدند و  او هشتصد نفس از پيروان شجيع و غيور امر
  با ايثار مال و جان  فاصله و شکافى را که بين مشعلداران امر بديع و 

ّصاحبان افکار و تعصبات منحط و متزلزل مذهبى و سياسى موجود بود  ّ  
  ل حوادث مسؤکه اى  دهسران عم. ش واضح و آشکار ساختندبيش از پي

  زنجان شمرده شده و در قتل و نهب دوستان شريک و سهيم بودند  در



ّمقدمۀ آنها امير ارسالن خان مجدالدوله خال ناصرالدين شاه قرار داشت  ّ ّ  
  دستياران و معاضدان وى در . که عنصرى تيره قلب و عوام فريب بود

ّايع يکى صدرالدولۀ اصفهانى و ديگرى محمد خان اين مظالم و فج ّ  
  ّامير تومان است که بفرمان امير نظام از حيث عساکر و مهمات تقويت گشته 

  ّو از طرف ديگر مورد تشويق و حمايت کافۀ علماى زنجان واقع 
  ّنقطه اى که صحنۀ فداکارى و جانفشانى اصحاب و محل . ميگرديدند

  ّدف حمالت شديد و مکرر اعداء واقع بود قلعۀ حدوث مصائب وباليا و ه
  على مردان خان است که هنگامى بيش از سه هزار تن از بابيان از رجال و 

  سرگذشت محن و باليا و آالم و . صبيان و نسوان در آن مجتمع گشتند
  ّاسقام آن جمع بيگناه در طول قرن اول بهائى بى مثل ونظير و بى سابقه 

  .و عديل است
  ّين مقام اشاره به بعضى از دقايق و وقايع مهمۀ اين مصيبت عظيم و در ا

ّاوليه را در دوران صباوت و مراحل  ادردناک که صفحات تاريخ امر    با ّ
ّجانبازى و فداکارى عشاق اين آئين نازنين و ظهور قواى غيبيۀ الهيه  ّ ّ  

ّمزين نموده براى درک عظمت و کيفيت اين قيام الزم و ضرور   از . ى استّ
  جمله صدور دستورات اکيده از طرف حکومت و اعزام منادى در شهر و
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  انقسام اهالى به دو دستۀ متمايز و متقابل و پيوستن جمعى از نفوس مؤمنۀ 
ّمخلصه به جناب حجت و ترک تعلقات مادى و قطع عالئق و عواطف  ّّ  

  ّمينان تام  بالطاف ظاهرى و اجتماع در حول آن شمع انجمن رحمانى و اط
  ّو مواهب سبحانى و مشاهدۀ منظرۀ تأسف انگيزى است که اين تقسيم و 

  نصايح  ديگر. ّتجزى در انظار صاحبان بصيرت و انصاف ايجاد مينمود
ّو مواعظ مؤکد جناب حجت به مؤمنين و محصورين قلعه که بهيچوجه  ّ  

  ائحۀ انتقام استشمام ّدست تعرض نگشايند و به اعمال و افعالى که از آن ر
  ّشود مبادرت ننمايند و همچنين بيانات مؤثر آن قدوۀ ابرار راجع به وقايع 

  ّمؤلمۀ مازندران و تذکار اين حقيقت که عزت و سعادت ابدى و فتح و 
  ظفر حقيقى آن مجاهدان امر يزدان موقوف بايثار جان در سبيل جانان و 

  ّحب الزمان است و نيز تأکيد ّبذل هستى و موجوديت خويش در امر صا
  صريح و عنايت مخصوص به اين وظيفۀ دقيقه که بايد نسبت به مقام 



  ّسلطنت خاضع و خاشع و در  حق عموم رفيق صديق و يار مهربان 
  ّديگر از مسائل مهمه شجاعت و شهامت اصحاب است که با چه . باشند

ّقدرت و سطوت حمالت صدرالدوله را دفع نمودند و تعر   ضات آن قوم ّ
   بر شکست مفتضحانۀ خويش  اليهٌمهاجم را مقاومت کردند تا آنجا که مشار

  معترف گرديد و بهمين سبب مورد توبيخ و غضب سلطان  ّمقر و
  ّديگر حالت انزجار و تنفرى . قرار گرفت و از مقام و منصبش برکنار شد

  ابراز نمودندّدنيۀ دشمنان  است که مدافعان قلعه در قبال حيل و تدابير
  آنگاه که منادى از طرف حکومت ندا ميزد و اتباع باب را به ترک 

   دعوت مينمود و وعدۀ صريح ا و خروج از حصن حصين امر ا شريعة
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  ميداد چنانچه هر يک از آنان ازعقيدۀ خويش دست کشد و از امر 
  ريارى ّجديد چشم پوشد مورد عفو و بخشش و محل مهر و عطوفت شه

ّديگر مراتب ايمان و سمو همت و ايقانى است که از . قرار خواهد گرفت ّ  
  . طرف يکى از نساء روستائى موسوم به زينب ظاهر و آشکار گرديد

  ّاين مخدرۀ مؤمنه با شوق و انجذابى غير قابل توصيف و بسالت و 
   در صفوف مدافعين قلعه وارد ساخت و بلباس خود راشجاعتى بى مثيل 

  را با مقراض ارادت کوتاه کرد و  ّردان ملبس گرديد و گيسوان خودم
  ّشمشيرى بر کمر بست و با فرياد يا صاحب الزمان بتعاقب دشمنان 

  ّو مهاجمان پرداخت و بدون توجه به خواب و خوراک و راحت و آسايش
  ّخويش مدت پنج ماه در بحبوحۀ انقالب به تشويق اصحاب و استخالص 

  ديگر فرياد هاى محافظين قلعه .  معاندان مألوف گرديداحباب از چنگ
  جهت دعوت اصحاب به دخول در سنگرها و ذکر تکبيرات خمسه است که 

  اين تکبيرات درهمان شب وصول . ّاز طرف حضرت اعلى مقرر شده بود
  ّامريۀ مبارک چنان به هيمنه و عظمت ادا گرديد که طنينش در فضاى 

  سمى که لرزه در آورد بقشت و هامون را بخارج قلعه منعکس شد و د
  بعضى از افراد دشمن که در اردوگاهها آرميده بودند از فرط دهشت و 
  اضطراب جان سپردند و جمعى از رؤسا و فرماندهان که به ميگسارى 
  مشغول بودند جامهاى باده را بر زمين افکندند و بساط قمار را بر هم 



  ّند و ديگران به تبعيت آنان نيمه عريان زدند و پاى برهنه رو بفرار نهاد
  .سر به بيابان گذاشتند و بعضى سراسيمه به خانۀ علماء هجوم کردند

  ّمطلب ديگر که توجه هر منصف بصيرى را بخود جلب مى نمايد  مقايسۀ
   

  ١۲۰ص 
  در محيط . ّحاالت و روحيات اصحاب و اوضاع و احوال تباه دشمنان است

ّاران روح خلوص و محبت و جانفشانى و مودت قلعه کانون اجتماع ي ّ  
  ّحکمفرما بود و السن كل بکمال اشتعال و انجذاب بتالوت اشعار و اذکار 

  ليل و هّحضرت خفى االلطاف مألوف و صوت تو بيان نعوت و اوصاف 
  تکبير بعنان آسمان ميرسيد در حالى که در اردوى دشمن جز قهقهه و 

  .  كلمات مستهجنه چيز ديگر مسموع نميگشتهياهو و اعمال رزيله و اداء
  ّديگراز مسائل مهمه که ذکرش موجب مزيد بصيرت است پيامهائى است 
  ّکه از جانب حجت و وجوه اصحاب حضور پادشاه معروض و شايعات و 

  ّاتهاماتى که از بدخواهى دشمنان سر چشمه گرفته شده بود تکذيب و 
   مقام سلطنت و اولياى دولت اعالم و مراتب وفادارى و انقياد آنان نسبت به

  ّاز پيشگاه شهريارى استدعاى صدور اجازه جهت تشرف در عاصمۀ مملکت 
ّو اثبات حقانيت آئين الهى در محضر سلطانى شده بود   ديگر اخذ و . ّ

  ضبط همين پيامها از طرف حکومت و تبديل آنها به مکاتيب مجعول 
  مکاتيب بنام اصحاب به طهران ديگر مشحون از شتم و لعن و ارسال آن 

  ديگر قيام و معاضدت عاشقانه اى است که از طرف نسوان محصور . است
  قلعه نسبت به برادران روحانى خود ابراز ميگشت و فريادهاى شعف و

   خود رابعضى . ّمسرتى است که از جانب آن نفوس مخلصه شنيده ميشد
  ت مدافعين بصفوف ّمخفيانه بلباس مردان ملبس و براى نصرت و حماي

  جنگ ميشتافتند و بعضى بمواظبت و نگاهدارى مرضى ميپرداختند و 
  هاى آب براى مجروحين بر دوش ميکشيدند و برخى ديگر کگروهى مش

  را بريده و براى استحکام دور مانند زنان قديم کارتاژ گيسوان بلند خود
   

  ١٢۱ص 
  وير دشمنان و ز و تسئلۀ حيرت انگيز ديگر خيانتم. پيچيدند تفنگها مى

  ّارسال قرآن ممهور نزد جناب حجت و تقاضاى بر قرارى صلح است در 



  ّحالى که در همان يوم رسوالن حجت را كه طبق در خواست آنان براى عقد 
ًمحبت و آشتى گسيل شده بودند با همراهان ازاطفال و صغار كال ّ    در ّ

  ّ شخص معززى بود تنگ و تاريک افکندند و رئيس هيئت را کههاى  هدخم
  محاسن بريدند و يکى ديگر از اصحاب را قطعه قطعه کردند بدون آنکه 

ّاهميتّادنى توجهى به عهد و پيمان خويش نمايند و يا کمترين     و ّ
  ّ و نيز آنچه شايان توجه  .ارزشى نسبت به قول و قرار خود قائل شوند

ّاست مقام توكل و تسليم و ثبات و استقامت جناب حجت    است که با ّ
  ّوجود فقدان بغتى همسر و فرزند خويش با قوت جنان و اطمينان  خاطر
  اصحاب را نصيحت ميفرمود و به صبر و شکيبائى داللت ميکرد و به 
  ّتفويض امور به ارادۀ حى غفور ترغيب و تشويق مينمود تا آنکه خود 

  اعلى بنفسه در اثر جراحات وارده بمقام شهادت فائز گرديد و برفيق 
  ديگر قساوت قلب و اعمال سبعانه اى است که از طرف دشمن . شتافت

  ّخونخوار با عساکر جرار و تجهيزات کامل نسبت به آن مجاهدان امر 
  اين قوم عنود به مساعدت و همراهى مردم حريص و . رحمان ابراز گرديد

  ّپيشوايان متعصب و جاهل چنان به نهب و غارت و کشتار و اسارت 
  . ان پرداختند که شبه و مثل آن در تاريخ عالم مشاهده نشده استمظلوم

  ّديگر استقرار اسراء از مرد و زن،  گرسنه وعريان مدت پانزده شبانه 
  ّروز در معرض هواى سرد زمستان است که در آن سنه بيش از حد
  ّمعمول شدت يافته بود در حالى که نسوان شهر با سرور و نشاط

   
  ۱۲۲ص 

  در مقابل آن ستمديدگان برقص و آواز دمساز بودند و آب زائدالوصف 
  دهان بر وجه آن شيفتگان جمال سبحان ميانداختند و باقبح عبارات و 

  و باز بيرحمى و . َاشنع  كلمات آن نفوس مظلوم را طعن و لعن مينمودند
  ّسنگدلى آن تبهکاران در نظر مجسم ميشود که چگونه دوستان الهى را در 

  نۀ توپ قرار داده مقتول ميساختند و بعضى را در آب سرد و برابر دها
  سرهاى برخى را در آب . يخبندان انداخته با تازيانه مضروب مينمودند

  شيره آميخته روى برف ميافکندند تا ه جوش فرو ميبردند و ابدان جمعى را ب
  ديگر کينه و عداوت غير قابل توصيف حاکم ستمکار است . جان بسپارند

ّرزند هفت سالۀ جناب حجت را با اظهار محبت و مالطفت فريب داده که ف ّ  



  و بهدايت آن طفل بيگناه به رمس انور آن مستشهد فى سبيل ا دست 
  ّيافت،  آنگاه به فرمان وى جسد اطهرش را از قبر خارج نمودند و مدت 

  سه شبانه روز با طبل و طنبور و نغمه و شيپور در کوچه و بازار زنجان
  کشانيدند و معرض هرگونه جسارت و هتک حرمت قرار دادند که شرح آن 

  اين ظلم و بيداد خائنان و جانبازى و . از تقرير و تحرير خارج است
  نام " محاصره و کشتار مخوف"آن را ) ١(فداکارى دوستان که لرد کرزن 

  نهاد و جالل و عظمت و جلوه و درخششى به حوادث زنجان بخشود که 
  ز وقايع مشابه آن در تاريخ عصر رسولى امر حضرت بهاءا بدان هيچيک ا

  .پايه از افتخار و رفعت واصل نگرديده است
  اين طوفان مهيب که در سنين اخيرۀ دورۀ حضرت باب صفحات ايران را 

  ّاز شرق و غرب و شمال و جنوب بنهايت شدت احاطه نمود و دشت و 
   قلب و مرکز کشور نيز کشيدهصحرا را بخون شهيدان گلگون ساخت به

   
  ۱۲۳ص 

  ّشد و جمعى از نفوس مقدسه را که به شهداى سبعۀ طهران معروفند به 
  اين واقعۀ دلخراش که چهار ماه قبل از . تيغ ستمکاران گرفتار کرد

  ّمصيبت جانگداز شهادت حضرت رب اعلى در عاصمۀ مملکت رخ داد 
  د که پس از شهادت آن مظهر ّبنفسه مقدمۀ کشتار عظيمى محسوب ميشو

  ّمظلوميت کبرى در دارالخالفۀ طهران روى داد و انقالب و هيجان عظيمى 
  در بين اهالى ايجاد نمود و آثار وحشت و دهشت سراسر مملکت را 

  اين واقعۀ مؤلمه به امر و دستور امير نظام وزير خود رأى و . گرفتفرا 
   و در اين اقدام شنيع  .يرفتخونخوار و تحت نظر مستقيم وى انجام پذ

  و ديگرى  دو نفر ديگر از معاندين سرسخت يکى محمود خان كالنتر
  ّذوات نورانيه شهداى . حسين نامى از علماى کاشان نيز شرکت داشتند

  سبعه از طبقات ممتازۀ اهالى و بين ناس از اعالى و ادانى به ورع و تقوى 
  ستند با يک استتار ظاهرى و انکار معروف و موصوف بودند و با آنکه ميتوان

  لفظى نسبت و ارتباط خويش را از امر بديع سلب و جان خود را از 
  ّشرور اعدا مستخلص نمايند از کثرت حب و شوق به کتمان عقيده که در 

  خطر  ّقرون عديده بين حزب شيعه بعنوان تقيه مذکور و در مواقع بروز
   شمرده شده است تن در براى حفظ جان مشروع بل مقبول و ممدوح



  ندادند و نيل به مقام فدا را بر حيات ادنى ترجيح دادند و مساعى نفوس 
  ّمشخصه از طبقات و اصناف مختلفه جهت نجات آن فدائيان رحمن 

ّمخصوصًا اقدام جمعى از تجار معروف و مهم شيراز وطهران و قبول  ّ  
  ّاجى ميرزا سيد جناب ح اهداى فديۀ عظيم براى استخالص نفس بزرگوار

  ّعلى خال و همچنين وساطت رؤساء و عمال دولت و الحاح و اصرار
   

  ١٢۴ص 
  بى پايان آنان بمنظور رهائى ميرزا قربانعلى درويش که مورد احترام و 

  ّتکريم وتقديس اهالى از بيگانه و خويش بود حتى مداخلۀ وزير کبير و 
  ختن اين دو جوهر ايمان و  براى متقاعد سا اليهٌتالشى  که از طرف مشار

  ّايقان و تبرى از امر مقصود امکان بعمل آمد هيچيک نتوانست آن سالکان 
  سبيل عشق را از ادامۀ طريق باز دارد و از فوز به لقاى محبوب محروم 

  سازد،  بلکه آن منجذبان جمال رحمان بنهايت شوق و اطمينان به قربانگاه 
  بعضى به . به جانفشانى پرداختندفدا شتافتند و بکمال جذب و وله 

  ّد فرياد شعف و شادى برآوردند و برخى با تغنى ابيات و ّمشاهدۀ جال
ّاذکار جمعيت را به خطابات مهيجه مخاطب ساختند   سه نفر از آن نفوس . ّ

  ّمنقطعه که مؤخر از ديگران بشهادت رسيدند در انفاق جان بر يکديگر 
  پس از . ّاى تحير و اعجاب نمودندسبقت جستند و ناظرين را غرق دري

ّقتل آن ارواح مجرده اجساد مطهر را مدت سه شبانه روز در سبزه ميدان  ّ ّ  
  در مرآى ناس افکندند و هزاران نفس که خود را شيعۀ خالص و بندۀ 

  ّمخلص حق ميشمردند اجساد شهدا را لگد مال کردند و بر آنها آب دهان 
  بدين ترتيب اين فاجعۀ عظيمه که از ريختند و لعن و طعن نمودند و 

ّاوليۀحوادث خطيرۀ دوران     امر مبارک حضرت بهاءا بشمار ميرود خاتمه ّ
   و حضرت نقطۀ اولى که در قلعۀ چهريق مسجون و از تتابع حوادث  .يافت

  ّمؤلمه غرق درياى آالم و احزان بودند طى  توقيع منيعى که از قلم مبارک 
  ت و استقامت و انقطاع و شهامت اين جانبازان سبيل جارى مراتب ثبا

  که بموجب اخبار اسالمى " هفت گوسفندى"الهى را بستودند و آنان را 
  بايد در يوم قيامت پيشاپيش قائم موعود حرکت نموده و خون خويش را

   
  ١٢۵ص 



  .قبل از شهادت آن شبان حقيقى بر زمين ريزند اطالق فرمودند
- ---- --- --- ---- ------- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --  

 )۱(  Lord Curzon    
  

   سفيد است         ۱۲۶ص 
  

  ۱۲۷ص 
       فصل چهارم                            

     شهادت حضرت باب                                       
  ه نموده و جمعى از ّطوفان حوادث که آئين نازنين الهى را بشدت احاط
  در امواج  و متناوبًا کبار اصحاب و نخبۀ پيروان حضرت باب را مترادفًا

   ساخته بود آن حضرت را در درياى غم و السهمگين مصائب و باليا مبت
  ّاسف  بى پايان مستغرق نمود بطورى که هيكل مبارک مدت شش ماه در 

  وصول اخبار . رير نبودندقلعۀ چهريق از کثرت احزان قادر بر تقرير و تح
  لمه يکى بعد از ديگرى و استحضار بر صدمات و لطمات وارده بروم

  ّراق دماء بريئۀ تابعان و محبان غيور آن حضرت و زجر و هدوستان و ا
  اسارت بازماندگان و کشتار عظيم مردان و زنان و جسارت و هتک حرمت 

  رديد که هيكل اطهرّاجساد مطهرۀ مظلومان،  جميع اين وقايع موجب گ
ّمدت نه روز از مالقات احبا خوددارى فرمايند و از اكل و شرب امتناع  ّ  

  ّپيوسته  سيل اشک از ديدگان مبارک جارى بود و آثار هم و الم در . ورزند
  قلوبى ّاز روح حزين و قلب مجروح آن مسل چهرۀ نورانيش نمودار و

  وشۀ زندان منزوى و در گ ّحکايت مينمود و مدت پنج ماه بدين نحو
  ّدر اثر اين انقالب عظيم قسمت اعظم از پيروان مقدم آن . معتکف بودند

  محيى رمم که فى الحقيقه از ارکان و اعمدۀ شاخصۀ آئين نوزاد الهى
   

  ۱۲۸ص 
  اشرف و . محسوب در نخستين مصاف هدف سهام دشمنان قرار گرفتند

ّاقدم آن ذوات مقدسه جناب قدوس است که از    لسان طلعت اعلى به لقب ّ
ّاسم ا االخر ملقب و از يراعۀ مقدسۀ حضرت بهاءا در لوح مبارک  ّ  

ّكل الط   عام بعنوان جليل و شامخ  نقطۀ اخرى موصوف و در لوح ديگر صاحب ّ



  ّمقامى رفيع بعد از مقام منيع حضرت مبشر منعوت گرديده است و باز در 
  فرستادۀ عظيم که در قرآن کريم به بيان يکى از آثار منزله يکى از دو 

  آن وجود .  خوانده شده است،مذکور" ّاذ ارسلنا اليهم اثنين فکذبوهما"
  ّمبارک در کتاب مستطاب بيان به شرف مصاحبت هيكل اطهر در سفر حج 

ّمرايا در ظلش مستظل تجليل گشته  ّو نفس مقدسى که هشت واحد از ّ  
ّو در علو شأن و سمو تقديسش    ّاين بيان جليل از قلم رب جميل نازل ّ

   اعلى به انقطاع او و ٔمالخداوند به او مباهات فرمود در "قوله العزيز 
  قمر " ّحضرت عبدالبهاء آن روح مجرد را . "اخالص او در رضاى او

  ّناميده و حضرت يوحنا در مکاشفات خويش طلوعش را يکى از "  هدايت
  از جانب " روح حيات "دومواى "ّمقدس که قبل از مضى " شاهد"دو 

  چنين نفس بزرگوار که . خداوند بديشان نازل خواهد گرديد ستوده است
ّبه چنين شؤون و مناقب عاليۀ  روحانيه مطرز و به چنين کماالت و مواهب  ّ  
ّالهيه مفتخر و معزز است در عنفوان جوانى و ريعان شباب در سبزه ميدان  ّ  

   مصيبت و بال و زجر بى منتهائى مبتال بارفروش جام فدا نوشيد و به
  ّگرديد که به شهادت حضرت بهاءا حضرت روح در اشد احيان که در 
  . ّچنگال اهل طغيان قرار داشت بدان حدت و هيبت مشاهده ننموده بود

   حسينّمالديگر از شهداى سبيل رحمان و فارسان مضمار ايقان جناب  
   

  ۱۲۹ص 
ّاولين حرف از حروف بياني   ّه است که به لقب باب الباب  ملقب و بعنوان ّ

ّاوليهمرآت "جليل و فخيم     ّىدر وصف آن جند. ّمخصص و ممتاز گشته" ّ
  شجيع الهى از قلم حضرت اعلى معادل سه برابر قرآن آيات و الواح و 

  مراثى از مدح و ثنا و نعت و بهاء نازل و درجات و مقامات وى تجليل و 
  يامحبوب "را  ن حضرت در آثار مبارکه اوآ. تقديس گرديده است

  مخاطب ساخته و در مقام ديگر در امتناع شأن او ميفرمايند که " فؤادى
   حسين داراى چنان قدرت و تأثيرى است که هر محزونى ّمالتراب مرقد  

  مريضى را شفا بخشد و همچنين ميفرمايد آن  را مسرور نمايد و هر
  ّخلق اولين و " فائز گرديده که منادى حقيقت به عنايت و موهبتى

  حضرت . به منزلت اوغبطه خورند"  الى يوم القيمة"ّدر ظل بيان " آخرين
  ّبهاءا در تعظيم مقام آن نفس مقدس در کتاب مستطاب ايقان به اين 



  ّلواله ما استوى ا على عرش رحمانيته و ما"بيان احلى ناطق قوله العزيز 
ّاستقر على کرسى   ّسيد کاظم رشتى اعلى ا مقامه مراتب و . "تهّ صمدانيّ

  ى طريق معرفت و تقوى را به درجه ادرجات آن سالک سبيل هدى و جاهد
  ميستود که تالميذ وى گمان بردند صاحب چنين آثار بديعۀ منيعه  و 

  اين شخص بزرگوار با . اوصاف و شؤون فائقه همان نفس موعود است الغير
  ّن  روحانيه در بدايت جوانى در قلعۀ شيخ شؤو ّچنين سجاياى مقدسه و

  . طبرسى برتبۀ  شهادت فائز گرديد و جان در سبيل محبوب انفاق نمود
  ّنفس مقدس ديگر که بمشهد فدا شتافت و جام بال از کف ساقى بقا 

  وحيد عصر و فريد "نوشيد جناب وحيد است که در کتاب ايقان به 
   و مناقب وفيره بوده و شاخص ترينخوانده شده و صاحب فضائل" زمان

   
  ١۳۰ص 

  مجاهدى است که تحت لواى الهى وارد شده و حضرت باب در رسالۀ 
ّعلو علم و سمو حکمت"و " فضل و تقوى"ّدالئل السبعه مراتب    را  او" ّ
  اين نفس جليل در گرداب باليا و متاعب ال تحصى . بابدع بيان ميستايند

   مانند آن دو نجم بازغ افق عرفان و ديگر گرفتار گرديد و بنوبۀ خويش
  ديگر ازعاشقان . شهدا و جانبازان مازندران برتبۀ منيعۀ شهادت فائز شد

  ّجمال سبحان و مناديان امر يزدان جناب حجت زنجانى است که بغايت 
  ّشجاع و متهور و صاحب رأى و ارادۀ محکم و شوق و اشتياق بى پايان 

   در جمرۀ بالئى افکنده شد که لهيب آن زنجان و ّآن جوهر حب و وال. بود
  ّضواحى آن را فرا گرفت و جم غفيرى از دوستان حضرت رحمان را به 

  ديگر جناب خال اعظم است که حضرت اعلى . آتش ظلم و عدوان بسوخت
  ّرا از صغر سن  حافظ و پشتيبان  بلکه فى الحقيقه پدر مهربان محسوب

  . و سرپرستى مادر و حرم مبارک را دارا بودميگرديد و افتخار مواظبت 
  اين روح پاک زير تيغ ستمکاران در مدينۀ طهران جام شهادت نوشيد و 

ّاوليۀّقريب نيمى از حروف حى  مؤمنين . برفيق اعلى پيوست    بيان نيز قبل ّ
  جان در  از شهادت مظلوم امکان در ميدان فدا جانبازى نمودند و سر و

  جناب طاهره نيز هرچند هنوز در قيد . ى ايثار کردندره آن دلبر رحمان
  آتش  ّحيات بود ولى چون پروانه حول شمع محبت ا پرواز ميکرد و در



  فراق ميسوخت و منتظر تقدير الهى و حکم مبرم يزدانى بود تا خود را 
  .بسرمنزل مقصود رساند و از وصل محبوب مرزوق گردد

  ى که با مصائب و احزان ال تحصى در اين اوان حيات مبارک حضرت اعل
  توأم و همعنان بود رو باختتام ميرفت و پر وحشت ترين ادوار عصر

   
  ۱۳۱ص 

  ّجام بال سرشار شد و آنچه آن مظهر احديه بنفسه . رسولى ظاهر گرديد
ّالمقدس پيش بينى فرموده بود ايام تحق   از جمله در کتاب . ق آن فرا رسيدّّ

  ّۀ مبارک محسوب اشارتى موجود که مدل بر آن اخير پنج شأن که از آثار
  ّاست که آن طير بقا و قرۀ عين انبيا بزودى برفرف اعلى عروج خواهد 

ّنمود و ششمين نوروز پس از اظهار امر مقدسش آخرين ايام  مبارک در  ّ  
  همچنين در تفسير حرف ِ ها آن جوهر وفا مراتب . ّحيز ادنى خواهد بود
  بذل جان در سبيل حضرت رحمان ابراز داشته و اشتياق خويش را به 

ّدر کتاب قيوم االسماء وفود به اين مقام اعز اسنى را محتوم و مقدر  ّ ّ  
  ّ و هيكل مبارک با توجه به قرب يوم شهادت قبل از خروج از  .ميشمارد

   تمام نموده،  آثار و نوشتجات خود راچهريق به فاصلۀ چهل روز کارهاى 
  ورى و آن آثار و الواح را بضميمۀ قلمدان و مهر و خاتم موجوده را جمع آ

  ّ باقر حرف حى ميسپارند و توصيه ميفرمايند که آن امانت را به ّمالبه 
  ٌ عبدالکريم قزوينى معروف به ميرزا احمد برساند تا مشار اليه در طهران به ّمال

  .حضورمبارک حضرت بهاءا تقديم دارد
  ن و نيريز جمع کثيرى از پيروان جمال ازلى را هنگامى که حوادث مازندرا

  از دم شمشيرگذرانيد و سيل خون در مدن و ديار سارى گرديد امير نظام 
ّاهميتّوزير اعظم ناصرالدين شاه که با نهايت نگرانى     اين وقايع ّ

  ّخطيره را در نظر مجسم ميکرد و از انعكاس آن در قلوب ناس و نفس 
  ّود در مخيلۀ خويش فکرى انديشيد که اثرات حکومت و سلطنت بيمناک ب

  شديدۀ آن نه تنها مرز و بوم مملکت را فرا گرفت بلکه آثار و عواقب 
ّعظيمه اش در مقدرات عالم بشريت باقى و برقرار بماند   اين وزير. ّ

   
  ١٣۲ص 



  ًخود خواه اکنون به اين حقيقت پى برده و عمال دريافته بود که زجر و 
  هب پيروان حضرت باب جز ازدياد شعلۀ عشق و حرارت قتل و اسر و ن

  مؤمنان و تزييد مراتب استقامت و وفادارى آنان نتيجه و ثمر ديگر در 
  بر نخواهد داشت و سرگونى آن حضرت به جبال آذربايجان و انفصالش 

ّاز تابعان بر خالف تصور وى مايۀ يأس و نوميدى عشاق جمالش ّ  
  ّيت مضطرب و متوحش گرديد و از تسامح و نخواهد شد اين بود که بغا

ّاهميتل مسؤغفلت حاجى ميرزا آقاسى که وى را     يافتن امر و حدوث ّ
ّاين سوانح ميشمرد اظهار تأسف و انزجار نمود و تصميم قاطع اتخاذ کرد  ّ  

  که سياست خويش را تشديد نمايد و حزب مظلوم را که بزعم وى 
  بروز وهن و خذالن نسبت به مقامات موجب اشاعۀ کفر و الحاد و مايۀ 

   و براى نيل به اين  .ّادارى و روحانى مملکت گرديده بالمره  قلع و قمع کند
ّمقصود معتقد گرديد که در مقام اول بايد به انعدام نفسى که مؤسس  ّ  

  ّاين نهضت و محرک اين قيام و رستاخيز است مبادرت ورزد تا اين فتنه 
  .نيان کن از جريان و سريان باز ماندخاموش گردد و اين سيل ب

  هنوز حوادث زنجان پايان نيافته بود که وزير پرکين بدون استيذان از 
  مقام سلطنت و استشاره با اعضاء و ارکان حکومت بصرامت رأى دستورى 
  ّبراى شاهزاده حمزه ميرزا حشمت الدوله حاکم آذربايجان ارسال داشت و 

  و چون بيم داشت که اجراى چنين را بقتل حضرت باب بگماشت  او
  حکمى در دارالخالفه موجب ضوضاء و انقالب گردد و جلوگيرى از آن 
  ّصعب الحصول شود مقرر نمود حضرت را به تبريز حرکت داده و در آن 

  ولى حمزه ميرزا از تنفيذ اين حکم. مدينه به اين امر خطير اقدام نمايند
   

  ١۳۳ص 
  ّ خيانتى عظيم و جنايتى شرم انگيز تلقى امتناع ورزيد و ارتکاب آن را

  لذا امير نظام برادر خود ميرزا حسنخان را مأمور اجراى اين فرمان . نمود
   پس از وصول دستور امر داد براى تحصيل اجازه و اخذ  اليهٌمشار. ساخت

  فتوى از علماى اعالم  بدوًا حضرت را بخانۀ مجتهدين تبريز رهنمائى 
  د ممقانى مکالمه و مفاوضه را ضرورى ندانست و اظهار ّمحم ّمال. نمايند

  داشت همان روز که حضرت را در محضر وليعهد مالقات نموده حکم قتل
  مرتضى قلى نيز هيچيک  ّحاجى ميرزا باقر و مال.  صادر کرده استاو را



  راضى به مواجهه با حضرت نشدند و بدون مالقات و مذاکره حکم قتل آن 
   نمودند و بدين ترتيب امر وزير کبير بکمال سرعت و ّسيد امم را صادر

ّسهولت توسط فراشباشى انجام پذيرفت ّ.  
  ّمقارن با وقوع رزيۀ کبرى شهادت طلعت اعلى دو امر عجيب و اعجاب 

ّاهميتآميز رخ گشود که حائز نهايت     است و اين دو واقعۀ خطيره که ّ
  فاصله بعد از آن بوقوع يکى قبل از صدور حکم علماء تبريز و ديگرى بال

ّپيوست مراتب عظمت و قدرت و نورانيت آن مظهر احديت را اثبات و  ّ  
ّکيفيت معجزه آساى شهادت حضرتش را مدلل و روشن مينمايد   ّامر اول . ّ

  ّورود فراشباشى به جايگاه مبارک است هنگامى که هيكل انور در يکى از 
  ّ با آقا سيد حسين راقم ّحجرات سرباز خانه که محل توقيف ايشان بود

  آيات آهسته و محرمانه به بيان آخرين وصايا و تعاليم خويش مشغول 
ّ فراشباشى به مجرد ورود آقا سيد حسين را به کنار کشيده وى را  .بودند ّ ّ  

  شديدًا مالمت و سرزنش مينمايد که حال موقع مذاکره و نجوى نيست 
  تا صحبتى را که با وى"يند ّدر آن وقت حضرت اعلى به فراشباشى ميفرما

   
  ۱۳۴ص 

  داشتم به اتمام نرسانم و تا آخرين كلمه بيان نکنم هيچ قدرت و سطوتى 
  لو اهل ارض بتمامه باسيف و  اين منظور باز نخواهد داشت و مرا از
  مسألۀ ثانى استدعاى سامخان ) ترجمه". (منع من قيام نمايند سنان بر

  ّوى محول ه  اجراى حکم شهادت بمسيحى سرتيپ فوج ارامنه است که
  ٌمشار اليه چون بيم داشت که عمل او مغاير رضاى الهى و . گرديده بود

  جالب قهر و غضب منتقم حقيقى باشد از حضور مبارک درخواست نمود 
  ترتيبى فراهم شود که بارادۀ سبحانى از مبادرت به اين امر که خالف رأى 

  حضرت در جواب فرمودند . گرددو منافى فکر و وجدان او است معاف 
  ّتو به آنچه مأمورى قيام نما اگر در نيت خويش صادق باشى خداوند "

  ) ترجمه". (ًّا از ورطۀ تحير و اضطراب نجات خواهد دادّتعالى تو را مطمئن
  ّبدين ترتيب سامخان به انجام مأموريت خويش اقدام نمود و امر داد در 

  زخانه مشرف بر ميدان قرار داشت ميخ پايه اى که بين دو حجرۀ سربا
  آهنى کوبيدند و دو ريسمان بدان آويختند به يک ريسمان حضرت باب 

ّو به ريسمان ديگر عاشق دلداده،  ميرزا محمد على زنوزى  ملقب به انيس  ّ  



  جوانى که خود را از قبل بر اقدام مبارک افکنده و استدعا  نموده بود تا 
  . ّزمت موالى خويش باقى ماند،  معلق ساختندآخرين لحظۀ حيات در مال

  ّ مرکب از دويست و پنجاه سرباز ر سه صف، هر صفّفوج مأمور شليک د
ّ اول شلصف. گرفتند قرار    ثانى آتش داد و بال فاصله يک کرد  سپس صفّ
  ّ ثالث مبادرت کرد و از شليک هفتصد و پنجاه تير دخان عظيمى صف

  ه و تار نمود و چون دود متالشى گشت ّبرخاست که فضا را بكلى تير
  تماشاچيان که عددشان به ده هزارنفس بالغ ميگرديد و در بام سرباز خانه

   
  ١٣۵ص 

  و منازل مجاور مجتمع شده بودند با نهايت حيرت مالحظه نمودند که 
  حضرت باب از انظار پنهان و آن جوان بدون ادنى آسيب در پاى همان 

  ده بود ايستاده و ريسمانها از اصابت گلوله قطع ستون که به آن آويخته ش
  مردم از مشاهدۀ اين منظره سخت به وحشت افتادند و فرياد . شده است

ّبرآوردند که سيد باب غائب شد و چون تفحص نمودند حضرت را که به  ّ  
  ّارادۀ قاطعۀ الهيه مصون و محفوظ باقى مانده در همان حجره که شب قبل

  ند يافتند که بکمال سکون و آرامش به تکميل بيانات و ّتوقف نموده بود
  ّدر اين حين فراشباشى . ادامۀ مکالمات قبلى خويش با کاتب وحى مألوفند

  حال گفتگوى من با آقا "وارد شد و طلعت اعلى رو بوى کرده فرمودند 
  ّسيد حسين تمام شد و ميتوانيد اکنون در اجراى مقصود خود اقدام 

  ّ هنگام فراشباشى بيان مبارک را که از قبل بکمال در اين)  مهترج". (نمائيد
  صراحت و صرامت راجع به عدم قطع كالمشان ادا فرموده بودند بخاطر

  ّآورد و چون مصداق آن را به چنين وضع تحير آميزى مشاهده نمود بر 
  .ّخود بلرزيد و بى درنگ محل را ترک و از شغل خويش کناره جوئى نمود

  ّز از وقوع اين حادثه متذکر گرديد و بيانات اطمينان بخش سامخان ني
  حضرت را که به او القاء فرموده بودند بخاطر آورد و با نهايت اعجاب و 
  ّدهشت به سپاهيان خود دستور داد بال تأمل از سرباز خانه خارج شوند و 

  در حين خروج از ميدان قسم ياد نمود که ديگر بهيچوجه دست به اين 
  بقيمت جان وى تمام شود و لو وم نيااليد و در اين جنايت عظيم عمل ش

  ّآنگاه آقاجان بيک خمسه اى سرتيپ فوج  خاصه  قدم. شرکت ننمايد
   



  ١٣۶ص 
  ّپيش نهاد و داوطلب انجام اين مأموريت گرديد و دستور داد حضرت 

  ّباب و جناب انيس را دو باره به ترتيب سابق بهمان پايه معلق نمايند و 
  در اين وهله سينۀ مبارک و سينۀ ميرزا . ّبسربازان خود امر به شليک داد

ّمحمد على هر دو بضرب رصاص مشبک و اعضاء كل تشريح گرديد مگر  ّ ّ  
  ّدر حينى که فوج اخير مشغول تهيۀ . صورت که اندکى آزرده شده بود

ّمقدمات امر بودند حضرت اعلى رو به جمعيت نموده آخرين بيانات خو   د ّ
  اى مردم گمراه اگر بعرفان من نائل "را بدين مضمون ادا فرمودند 

  ّميشديد هر آينه به اين جوان که مقامش اعظم و اجل از اکثر شما است 
   در سبيل الهى فدا ميکرديد خود راّتأسى ميجستيد و بنهايت اشتياق 

  بلى روزى خواهد رسيد که به حقيقت ظهور من پى خواهيد برد لکن در 
  )ترجمه". ( هنگام ديگر من در بين شما نخواهم بودآن

ّبارى بمجرد اختتام شليک طوفانى عظيم برخاست و تمام شهر را احاطه  ّ  
  ّتا شب ادامه داشت بطورى که از شدت گرد و غبار قرص  نمود و از ظهر

  سماء را فرا گرفت و احدى قادر بر  آفتاب مخفى شد و ظلمت ارض و
  سال زلزلۀ مهيبى رخ گشود و بطورى  نيز بفاصلۀ دودر شيراز . رؤيت نبود

   هجرى قمرى انقالب و ١٢٦٨ّکه در مکاشفات يوحنا اخبار شده در سال 
  با و ظهور قحط و  شيوع و. اضطراب شديد در بين ناس حکمفرما گرديد

  ّغال و مصائب و بالياى اخرى بر شدت و هيبت آن بيفزود و در همان 
  ّر از سربازان فوج  خاصه که بجاى فوج سامخان سنه دويست و پنجاه نف

ًهيكل اعز اعلى را تيرباران نموده بودند مع رؤسايشان كال ّ    در اثر زلزلۀّ
  ّمخوفى هالک شدند و پانصد نفر بقيه نيز سه سنه بعد دراثر سرکشى و

   
  ١٣۷ص 

  عصيان در تبريز تيرباران شدند و آنچه را نسبت به وجود مبارک حضرت 
ّرتکب گشته بودند بعينه در حق خودشان مجرى گرديد حتى براى اعلى م ّ  

  اينکه احدى از مضروبين جان بسالمت در نبرد اجساد را براى نوبت ثانى 
  هدف رصاص ساختند سپس با نيزه و سنان پاره پاره کرده در معرض 

ّامير نظام سفاک بيباک محرک اصلى شهادت . انظار مردم شهر قرار دادند ّ  



  سال پس از اين واقعۀ هائله با برادرش که همدست و  على نيز دوحضرت ا
  .ّمعاضد او بود بهالکت رسيد و جزاى اعمال سيئۀ خويش را برأى العين مشاهده نمود

   هجرى ١٢٦٦شهادت حضرت باب در يوم بيست و هشتم شعبان سنۀ 
   ميالدى در سى و يکمين سال حيات ١٨٥٠قمرى مطابق با نهم جوالى 

  درهمان . ّاظهار امر آن وجود اقدس اتفاق افتاد رک و هفتمين سال ازمبا
  ّروز هنگام غروب آفتاب جسد مطهر حضرت اعلى و جناب انيس را که 

  اجزاء آن بيکديگر ممزوج و آميخته شده بود از ميدان سرباز خانه به خارج 
  ّيک مرکب از ده  شهر کنار خندق منتقل نمودند و چهار دسته محافظ هر

  صبح روز بعد قنسول روس در تبريز با يکنفر . سرباز بمراقبت گماشتند
ّنقاش در محل حاضر شده و نقش اجساد را بهمان وضع که در کنار  ّ  

  نيمه شب ثانى حاجى سليمان خان يکى . خندق افکنده شده بود برداشت
ّاز اتباع باب بوسيلۀ حاجى ا يار نامى موفق گرديد آن دو جسد مطهر  ّ  
  روز . ّرا به کارخانۀ حرير بافى متعلق به يکى از بابيان ميالن حرکت دهد

  ّبعد آنها را در صندوق چوبى که براى اين منظور تهيه شده بود نهادند و 
  در خالل احوال علماء بر فراز منبر فرياد. ّبه مقر امنى منتقل ساختند
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   دريدند و حال آنکه جسم ّالناس جسد باب را درندگان اهّبر آوردند که اي
  ّبمجرد اينکه . ّطاهر امام معصوم از تعرض سباع و حشرات محفوظ است

ّخبر انتقال هياكل مقدسۀ حضرت باب و ميرزا محمد على بساحت حضرت  ّ  
  ّبهاءا معروض گرديد مقرر فرمودند سليمان خان آنها را به طهران حمل 

  ّمنور را بدوًا  به امامزاده حسن پس از ورود به طهران آن دو رمس . نمايد
  منتقل نمودند و از آنجا بامکنۀ مختلفه تغيير مکان دادند تا آنکه پس از 

  چندى بر حسب تعليمات حضرت عبدالبهاء  به ارض اقدس انتقال يافت و 
  به دست مبارک در مقام مخصوص که در دامنۀ جبل کرمل مرتفع گرديده 

  . ّکريم فراوان در آرامگاه ابدى خود مستقر گرديدبود نهاده شد و با تجليل و ت
  ّحضرت باب  ظهور مقدسش ملتقاى دو کور عظيم الهى محسوب يعنى با 

  ّ تاريخ مدون اديان،  با کور افخم اقدس بهائى ّمطلعقيام مبارک کور آدم،  
  ّکه امتدادش بى نهايت طويل و اقل از پانصد هزار سال نخواهد بود 

  با شهادت آن وجود مبارک شجيع ترين مرحلۀ . رديدّمرتبط و متصل گ



  رسولى دور بهائى خاتمه پذيرفت و مصائب و بالياى وارده  به اعلى  عصر
  ّفى الحقيقه حيات آن مظهر مقدس الهى . ّدرجۀ شدت واصل گرديد

  مشحون از محن و آالم و مقرون به حوادث و وقايعى است که در سراسر 
   قدرت و جالل درخشنده و تابان است و بيقين ّقرن اول بهائى بنهايت

  ّمبين ميتوان گفت که در تاريخ مؤسسين شرايع مختلفۀ عالم حياتى که با 
  ّچنين نورانيت و عظمت مقارن و با چنين اسقام و آالم شديده مواجه باشد

  .مشاهده نگرديده است
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  ليم کشيده شد بارى اين داهيۀ عظمى و فاجعۀ کبرى صيتش به ساير اقا

  ّاز جمله يکى از محققين مسيحى . ّو توجه صاحبان نظر را بخود جلب نمود
  و مأمورين سياسى که چندى در ايران اقامت داشته و نسبت به حيات 

ّحضرت باب و تعاليم مقدسش اطالعات موثقى بدست آورده شهادت  ّّ  
  عالمحضرت باب بزرگترين درس شجاعت و فداکارى را به " ميدهد که 

  .ّانسانى آموخت و راه عشق و محبت را به هم ميهنان خويش ارائه فرمود 
  اين وجود مبارک خود را براى سعادت ابناء بشر فدا کرد و روح و جسم 

  ّرا در سبيل نجات ملل و نحل ايثار نمود هر محنت و بليتى را بحسن 
ّقبول تلقى فرمود و هر مصيبت و محروميتى را بجان و روان است   قبال کرد ّ
  ّاخوت  تا عاقبت شربت شهادت نوشيد و با خون گرانبهاى خود منشور

  جهانى را بنگاشت و مختوم ساخت و چون حضرت مسيح با اهداء جان 
ّتحقق وحدت و يگانگى و استقرار عشق و محبت حقيقى را بين نفوس  ّ  

  ّمحقق مذکور در مقام ديگر که وقايع مربوط به ." انسانى اعالم نمود
  يگانه امر عجيب و فريد "ضرت باب را تشريح نموده امر آن حضرت را ح

  مستشرق مشهور فرانسوى در اين باره. ميشمارد" ّدر تاريخ بشريت
  "معجزۀ حقيقى"مراتب تحسين و اعجاب خود را اظهار و امر باب را 

  مظهر حقيقى "ّنويسنده و سياح معروف انگليسى آن حضرت را . ميخواند
  جريده نگار و صاحب قلم مشهور . مينامد"  فيوضات رحمانىعّمطلالهى و 

  ّاعلى و اجنى ثمرۀ بهيۀ موطن "فرانسوى مقام آن حضرت را به بيان 
  ّيکى از شخصيتهاى روحانى انگلستان آن وجود . تجليل ميکند" خويش



  واالتر از مسيح عصر و فرستادۀ الهى بلکه صاحب مقامى برتر و"ّمقدس را 
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  ّمحقق عاليمقام اکسفورد و استاد فقيد دانشکدۀ . توصيف ميکند" ن آ

  بزرگترين نهضت مذهبى که پس از ظهور "نهضت باب را ) ١(باليول 
  . ّمعرفى ميکند"  ّمسيحيت در عالم وجود موجود گشته

  حضرت عبدالبهاء روح الوجود له الفدا در توصيف عظمت ظهور حضرت 
  از آفاق جهان بسيارى عزم "قيقت ميفرمايند اشتياق طالبان ح باب و ذکر

  ّو بطورى که مورخ معاصر در شرح " ايران نمودند و بجان جويا گشتند
  احوال آن حضرت ثبت نموده صيت و صوت آن بزرگوار بدرجه اى در 
  ّمدن و ديار منعکس گرديد که حتى امپراطور روس بفاصلۀ قليلى قبل از 

  ش در تبريز دستورداد راجع به وقوع شهادت عظمى به قنسول خوي
  ّجديد تحقيقات کامل معمول داشته و کيفيت امر و حوادث مربوط  ظهور

  به اين نهضت شگفت انگيز را حضور وى گزارش نمايد ولى نظر به 
ّشهادت آن حضرت انجام اين مأموريت ميسر نگرديد   در اقطار بعيده . ّ
   شد و در غرب اروپ ّنيز افکار به سرعت عجيب متوجه اين نداى عظيم

  ارباب علم و صنعت و اصحاب ادب و. عالقه و اشتياق نفوس تزايد يافت
ّسياست كل طالب کسب اطالع گشتند و شايق فحص و تحقيق شدند ّ .  

  جريده نگار مشهورفرانسوى که ذکرش از پيش گذشت چنين مى نگارد 
  گيخت و ّشهادت حضرت باب در سراسر اروپ موجى از تأثر و انزجار بران"

  هنوز ادبا و شعرا بشرح اين واقعۀ ) ميالدى ١٨٩٠سال (تا اين تاريخ 
  ّجانگداز مشغول و به تنظيم اشعار و مراثى مؤثره مألوفند چنانکه گوئى اين

  از کاتول مندس ) ٢(سارا برنارد . "حادثۀ مولمه تازه به وقوع پيوسته است
  .ّ تأثر آميز ترتيب دهددرخواست نمود نمايشنامه اى از اين واقعۀ) ٣(
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  همچنين شاعرۀ روسى عضو مجمع شرقى و فلسفى و کتابشناسى 

  منتشر نمود که يک " باب" درامى تحت عنوان ١٩٠٣سن پطرزبورغ در سال 
  بزرگ آن شهر بمعرض نمايش هاى  هسنه بعد در يکى از تماشاخان

   فرانسه و گذاشته شد سپس در لندن انتشار يافت و در پاريس بلسان



  شاعر بزبان آلمانى ترجمه گرديد و براى مرتبۀ ) ٤(در آلمان بوسيلۀ فايدلر
  ّثانى پس از انقالب روسيه در تماشاخانۀ مردم در لنينگراد نمايش داده 

  ) ٥(نمايشنامۀ مذکور نظر تولستوى . ّشد و بينهايت جالب توجه گرديد
  ت چندانکه زبان به مدح ّفيلسوف مشهور روس را بشدت بخود معطوف داش

  ق و مطبوعات او راو ثنا بگشود و تقدير و تمجيد وى بعدًا در صفحات 
  .آن مملکت منعکس گرديد

  بطورى که ذکر شد شهادت حضرت باب در افئده و قلوب تأثير عميق 
  ّبخشود و هر گاه دعوى شود که جز در انجيل مقدس در هيچيک از کتب 

  مربوط به پايان حيات احدى از و صحف مذهبى حوادث و آثارى 
  ّمؤسسين اديان عالم که قابل قياس با شهادت حضرت باب باشد مضبوط و 

  انوار  اين آثار و. مثبوت نيست فى الحقيقه راه اغراق و مبالغه نپيموده ايم
  ّغفيرى از ناظران بدان شهادت داده و جمع ديگر از شخصيتهاى  ّکه جم

  ّه و حتى از طرف حکومت و وقايع نگاران غير ّمهمۀ عالم آنرا تأييد نمود
  امر باب شمرده ميشوند  ّ عدو ّ مملکت در بين ملتى که خود اعدارسمى

  اعظم و اعلى  تصديق و تصريح گرديده فى الحقيقه از خصائص اين دور
ّو اجلى نمودار قوۀ عظيمۀ  روحانيه اى است که ظهور مبارک موعود صحف  ّ  

  تنها اشراقى را که ميتوان از لحاظ. ّ مخصص استّآسمانى بدان مؤيد و
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  حرارت و انجذاب روحى و دوران رسالت و امر شهادت با حضرت باب 

  مشابه دانست همانا ظهور حضرت مسيح است و اين حقيقت در نزد 
  نفوسى که با تاريخ اديان عالم آشنا و برحقايق امور واقفند روشن و 

ّحداثت سن و خضوع و خشوع مؤسس يعنى چون . آشکار ميباشد ّ  
  شريعت بيان و دورۀ کوتاه و پر انقالب رسالت آن مظهر امر حضرت 

ّيزدان و سرعت نفوذ و انتشار كلمۀ ربانيه و اختيار حروفات بيانيه و  ّ ّ  
ّاولويت و اقدميتى را که به يکى از حروف مقدسه عنايت گرديده و  ّ ّ  

  م و آداب و سنن واحکام ديانت ّتحول و تغيير شديدى را که در رسو
  ّقبليه رخ گشوده در نظر آريم و همچنين مخالفت پيشوايان قوم  با آن 

  ّسيد وجود و مصائب و آالم مستوليه بر آن حضرت و تحقيرات و توهينات 
  وارده نسبت به آن معدن وفا و تعزير و توقيف بغتى آن مخزن تسليم و 



   آن منبع فضل و کمال بعمل آمده رضا و سؤاالت و پرسش هائى را که از
  و باالخره آويختن آن وجود مبارک در هوا در مقابل انظار اعدا را در 

  ّمقابل ديده مجسم نمائيم  واضح و مکشوف گردد که بين قيام آن حضرت 
  و قيام حضرت مسيح چه شباهت عظيم موجود و چه وحدت و مماثلت 

  ّ توجه است آن است که آنچه در اين مقام شايان. شديدى محسوس است
  با وصف مراتب مذکوره و وجود تشابه و تماثل قابل مالحظه بين اين دو 

  ّمظهر احديه ظهور حضرت باب گذشته از حادثۀ معجزه آسائى که با 
  شهادت حضرتش مالزم و مقارن بوده از لحاظ واجد بودن دو مقام متمايز

ّو دو مأموريت مشخص با ظهور حضرت مسيح متفاوت    زيرا آن  . استّ
  ّحضرت از يکطرف مظهر امر و شارع ديانت مستقل الهى محسوب و از
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  ّطرف ديگر منادى دور جديد و مبشر کور عظيمى ميباشند که در کتب 
ّاهميتنکتۀ ديگر که حائز . و زبر سماوى بدان بشارت داده شده است ّ   
  شت وجود اين حقيقت دا ّبوده و مقام و موقعيت آن را نبايد از نظر دور

  ّاست که معاندين اصلى حضرت مسيح در ايام حيات مبارک همانا به 
  رؤساى يهود و اعوان و انصار آن قوم انحصار داشت و حال آنکه مخالفين 

ّحضرت باب از دو قوۀ قاهرۀ  مملکت يعنى حکومت و روحانيت ايران  ّ  
  از هنگام اظهار امر تشکيل يافته بود و اين دو مرکز قويم و مرجع عظيم 

ّتا موقع شهادت آن وجود مقدس با تودۀ ناس کثلة واحده بر قلع و قمع  ّ  
  ّشجرۀ الهيه قائم و در تکفير و تدمير پيروان و تحقير و تکذيب اصول و 

  .مبادى اين امر اعظم بکمال قدرت و سطوت و نهايت عناد و لجاج ساعى و جاهد بودند
  " جوهر الجواهر"ّجمال قدم جل اسمه االعظم به حضرت باب در آثار مبارکۀ 

ّ االولى التى تدور حولها ارواح النبيين و المرسلين ّالنقطة"و " بحرالبحور"و  ّ   و " ّ
ّالحمد  الذى اظهر النقطة و فصل منها علم ماکان و مايکون" ّ "  

  توصيف گرديده و در رفعت و عظمت شأن حضرتش اين كلمۀ عليا از 
  ّقدرش اعظم از كل انبياء و امرش اعلى و ارفع از "على نازل مخزن قلم ا

  حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته . "ّعرفان و ادراک كل اوليا است
ّمبشر نير اعظم ابهى"و " صبح حقيقت"ّالفدا آن وجود مقدس را    که به " ّ

  ّتحقق و اکمال آغاز گرديده است اتمام و کور" ّکور نبوت"ظهور مبارکش 



ّچنين نفس مقدسى پيام خويش را اعالم و مأموريت خود. خوانده اند   را  ّ
  الکه که صقع جليل ايران را احاطهحنجام فرمود،  بقيام حضرتش ظلمات ا
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  نموده بود منقشع گرديد و به طلوع شمس حقيقت که انوارش عالم وجود 

  ّسه المقدس حضرت باب بنف. را بتمامه احاطه خواهد نمود بشارت داده شد
ّالتى ذوت بها من  انا نقطة "در تبيين مقام خويش ميفرمايد قوله االعلى  ّ  

ٌاننى انا رکن من كلمة االولى"و "  ّذوت ّاننى انا النار فى النور على نور "و " ّ ّ ّ  
  که در شأن آن  "  اذکر"و " نبأ عظيم"وهمچنين ظهور مبارکش را "  ّالطور

  ازسماء ارادۀ " ّقد اخذناه العهد للذکر و يومه  وّاال ما ارسلنا من نبى و "
  به ارتفاع ندايش وعود کتب و صحف . مالک قدم نازل گرديده ميخواند

  آسمانى ظاهر گرديد و به اشراق و آثارش مقصود و منظور نهائى از بعث 
  ّاين ذات مقدس همان قائم موعود نزد . مظاهر رحمانى واضح و آشکار آمد

ّو مهدى منتظر نزد اهل سنت و جماعت و رجعت يوحناى ّاهل تشيع  ّ  
ّمعمدان نزد مال ابن و هوشيدرماه مذکور در کتب پارسيان و ايلياى نبى  ٔ ّ  

ّموعود ملت يهود است که كل در انتظار ظهورش بسر ميبرند   در قيام . ّ
  عليه "ّتحقق يافت و بيان " يظهر بآثار جميع االنبياء"ّمقدسش بشارت 

  اين مظهر. واضح و الئح گرديد"  ّ و بهاء عيسى و صبر ايوبکمال موسى
  فيوضات الهى و مشرق الطاف سبحانى امر خويش را ابالغ فرمود و به کمال 

  ّمظلوميت شهيد گرديد و در غايت جالل و عظمت به افق اعلى متعارج 
  ّکه درمکاشفات يوحنا بدان اشاره شده در رسيد و "  دومواى ". شد

  اذ ارسلنا "ّز دو فرستادۀ مقدس که در قرآن مجيد به بيان ّرسول اول ا
  که در همان کتاب " نفخۀ اولى. "وعده داده شده ظاهر گرديد" اليهم اثنين

  ّمقدس مذکور و از مهابت آن اهل ارض و سماء منصعق گردند دميده 
ّشد و عالمات ظهور که در کتاب مبين به  كلمات حاقه و طامه و قيامت و ّ  

   
  ١٤۵ص 

  ّزلزله و ساعة تعبير گشته پديدار شد و مصداق  كلمات الهيه که ميفرمايد 
ّاذا السماء  فرجت و اذا النجوم طمست و اذا الجنة ازلفت و اذا الجحيم " ّ ّ  

ّسعرت و اذا القبور بعثرت و اذا الجبال نسفت و الص   ّبح اذا تنفس و جاء ّ



ّربک و الملک صف   لها و وضع الکتاب و وضع و اخرجت االرض اثقا ًاّصف ًاّ
  مقام  "تصفيۀ. ّكل ظاهر و آشکار گرديد و صراط الهى کشيده شد"  الميزان
  مکروه "که دانيال نبى اخبار و حضرت مسيح آن را درتبيين " ّمقدس
  دورۀ فرقان خاتمه يافت و شريعت . تأييد فرموده انجام پذيرفت"  ويرانى

  يعرج "ّ عز سبحانى عروج نمود و ّمحمدى بفرمودۀ رسول اکرم به آسمان
ّاليه فى يوم کان مقداره الف سنة مما تعدون   چهل و دو. "ّتحقق پذيرفت" ّ

ّمذکور درمکاشفات يوحنا که طى آن " ماه   پايمال خواهد " ّشهر مقدس"ّ
  دو "شد بانتها رسيد و زمان آخر آغاز گرديد و نخستين شاهد از 

  بديشان " م روح حيات از خداوندبعد از سه روز و ني"ّمقدس که " شاهد
  ارادۀ رحمان صعود فرمود " در ابر به آسمان"نازل خواهد شد قيام نمود و

  ّالعلم سبعة و عشرون حرفًا فجميع ما جائت به الرسل حرفان و"و حقيقت 
ّلم يعرف الناس حتى اليوم غيرالحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و  ّ  

  مذکور در کتاب " ولد. "وه و عظمت ظاهر گرديدبتمام جل"  العشرين حرفًا
  " ّهمۀ امتهاى زمين را به عصاى آهنين حکمرانى خواهد کرد"ّيوحنا که 
  قۀ عظيمه که باستعانت انوار ّالدراثر ظهورمبارکش قواى خ. هويدا شد

  ّفائضه از ظهور متعاقبى اجل و اعظم از آن تقويت و تشييد حاصل نمود 
ّاد و قابليت الزم براى تأسيس وحدت اصليه در بين بحرکت آمد و استعد ّ  

ّبريه و نيل عالم انسانى برتبۀ بلوغ و ارتقاى آن به اعلى ذروۀ ترقى و کمال ّ  
   

  ١٤۶ص 
  .در عالم امکان حاصل گرديد

  که بعدًا در "  معشر ملوک و ابناء ملوک"ّ خطاب مهيمن آن وجود مقدس به 
  ّضرت بهاءا به کافۀ سالطين و رؤساى اثر ابالغات و انذارات شديدۀ ح

ّارض تکميل و علت پيدايش تحوالت عظيمه در مقدرات ملوک و زمامداران  ّ ّ  
  نظمى که حدود آن را جمال قدم . ّعالم گرديد،  در قيوم االسماء نازل شد

  ّجل اسمه االعظم در کتاب اقدس تدوين و اصول و ارکانش را حضرت 
  رکۀ وصايا  تدوين و پيروان اسم اعظم اکنون به عبدالبهاء در الواح مبا

  بکمال اند  دهوضع اساس وارتفاع بنيانش در سراسر عالم مبادرت نمو
  احکام و حدود . صراحت و اتقان در کتاب مستطاب بيان اعالم گرديد

  ّبيانيه که از يک طرف ناسخ سنن و فرائض سابقه و هادم آداب و رسوم 



   فاصل و حلقۀ ارتباط بين انظمۀ سالفه و ّماضيه و از طرف ديگر حد
  ّمشروعات و مؤسسات بديعۀ نظم جهان آراى الهى محسوب ميشود واضحًا 

  عهد و ميثاقى که بر خالف ادوار گذشته با . مشهودًا تشريع و ابالغ شد
  ّ موفق و  اّوجود حمالت شديدۀ ناقضين به حفظ وحدت و جامعيت امر

  ّهور مقدسى که مرکز و مرجع آن عهد قويم الهى در تمهيد سبيل براى ظ
  ّمحسوب است مؤيد گرديد به نحو متين و غير قابل تغيير تأسيس 

   تا اقصى نقاط  اّهدايت الهيه که انوارش متتابعًا و مترادفًا مهد امر. يافت
  عالم را روشن نمود بکمال عظمت بدرخشيد و آفاق بعيده مانند  ونکوور 

  را در مشرق و ) ٨(و درياى تاسمانى ) ٧( و آيسلندو بحر چين) ٦(
  قواى ظلمت که در بدو .  ساختّمنورمغرب و شمال و جنوب بنور ايمان 

  ّامر منحصر به رؤسا و پيشوايان تشيع در ايران بود و بعدًا در اثر
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  ّمعاندت شديد خليفۀ اسالم و اهل سنت و جماعت در خاک عثمانى بر 

ّاوليۀن بيفزود حمالت صولت و هيبت آ    خود را آغاز نمود،  حمله اى که در ّ
ّمستقبل ايام با قيام و مخالفت قائدين اديان و مذاهب سائره بکمال قوت  ّ  

  هستۀ مرکزى جامعۀ بهائى که از بدو ظهور و دوران . تشديد خواهد يافت
  ّنماى خويش خود را از قيود و تعصبات حزب شيعه رهانيد و با  نشو و

  ّاستقالل و رسميت  ّاتساع دايرۀ پيروانش روز بروز بر استحکام اساس و
  نهائى آن بعنوان يک ديانت عمومى جهانى بيفزود بارادۀ الهى تشکيل 

ّگرديد و باالخره بذرى که يد قدرت ربانيه افشانده و آن را با چنين  ّ  
ّاستعدادات و مواهب ذاتيه مخصص و ممتاز داشته است با آنکه ب   ا کمال ّ

  قساوت و بيرحمى پايمال اقدام مخالفين و معاندين گرديد و بصورت 
  ظاهر مقهور و معدوم شد دو باره در نتيجۀ همان قدرت مکنونه و ارادۀ 

ّمحتومۀ الهيه سرسبز و خرم گشت و در پرتو اشراقى اعظم حيات و   روح  ّ
  طيفه اش ظاهر ّجديد حاصل نمود،  ظهورى که بمرور ايام  اثمار و ازهار ل

ّو آثار و فواکه جنيه اش بصورت مؤسسات و مشروعات قويۀ متينه آشکار  ّ ّ  
  خواهد گرديد،  تأسيسات و مشروعاتى که در عصر ذهبى اين دور 

  ّمقدس باجراء اصول و موازين الهى و استقرار وحدت عالم انسانى و 
  .تأسيس صلح عمومى بين ابناء بشر قيام و اقدام خواهد نمود
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  ياد داشتها          
  
١-Sarah Bernhardt  
٢-Catulle Mendes  
٣-Fiedler  
٤-Tolstoy  
٥-Vancouver  
٦-Iceland  
٧-Tasman Sea  

   
  ۱۴۹ص 

  فصل پنجم        
  رمى شاه و عواقب آن              

  امر حضرت باب که آفاق و انفس را منقلب نمود و زلزله بر ارکان دولت و 
ّملت انداخت و مؤسس و ش   ّارع نازنينش جان مقدس را جهت اعتالء آن ّ

  ّفرمود  و هزاران نفس خون گرانبهاى خود را در راه تحقق آن  برايگان فدا
  ايثار نمودند در اين اوان دچار فتنه وانقالب جديد گرديد که عواقبى 

  اين بحران و زوبعۀ شديد که . مهيب و آثارى بس عظيم در بر داشت
  ّعظمت و جالل آن را موقتًا مکسوف مينمود يکىآئين الهى را تهديد و 

  ّاست که مدت يک قرن متتابعًا و مترادفًا سفينۀ اى  دهاز طوفانهاى عدي
  اين .  را احاطه کرده و راکبين آن را در خطر عظيم افکنده است اامر

ّتطورات و تحوالت که يا از بدخواهى و عناد دشمنان حقود سر چشمه  ّ  
  از پيروان ى  و بى حکمتى بعضى از دوستان و ارتداد پاره اگرفته و يا غفلت

  ّو نقض و فتور جمعى از بستگان و منتسبين مؤسسين اين امر عظيم که 
  مايۀ ظهور و بروز آن اند  دهن و مقاماتى را حائز بوشؤوّعلى الظاهر 

  گرديده است،  هر چند از جهتى با روح امر نوزاد الهى و دوام و بقاى آن 
  ّر و معارض بنظر ميرسيد ولى از جهت ديگر به تقديرات ربانى و مغاي



ّحکم بالغۀ يزدانى از لوازم ضروريه و مقتضيات حياتيه و موجب بسط و ّ  
   

  ١۵۰ص 
ّانتشار شريعت مقدسۀ رحمانيه محسوب ميگرديد،  شريعتى که به تأسيس  ّ  

  ّمال همت ّمبادى بديعه و الغاء سنن قديمه و دفع شرور و مفاسد قويه بک
  .و شجاعت قيام نموده بود

  حال چون بنظر دقيق مالحظه نمائيم معلوم ميشود که اين صرصر حوادث 
  ّو شدائد با آنکه بصورت ظاهر علت تشويش و اضطراب دوستان و موجب 

  تشتيت و تفريق شمل ياران و مورث حدوث بالياى فراوان گرديد و از 
  ط و بروز آثار ضعف و انحالل جانب اعداء بظهور عالئم ذهول و انحطا

ّتلقى ميشد نتوانست از پيشرفت و تقدم آئين الهى جلوگيرى نمايد و يا  ّ  
  ّاز وحدت و جامعيت آن بکاهد بلکه بالعکس هبوب عواصف شديده سبب 

ّنزول برکات سماويه گرديد و حدوث مصائب و فتن علت شمول تأييدات  ّ  
ّالريبيه شد و موجب تحقق وعود و بشارا ّت ربانيه ارکان و دعائم جامعه ّ ّ  

  نطاقش . تشييد پذيرفت و حزب مظلوم از لوث نفوس نااليقه تطهير شد
  توسعه يافت و آثار غلبه و سطوتش نمودار گرديد و استحکام قواعد و 

  مباديش در انظار جهانيان واضح و الئح آمد و مفهوم و حقيقت آن محن 
ّاهميته رديد و يار و اغيار بو رزايا نزد اهل دانش و بينش آشکار گ    وّ

  ّضرورت آن پى بردند و کمتر موردى بود که اين قضاياى مبرمۀ الهيه 
  ّحکمتش از انظار مستور و نتايج بهيۀ خطيره اش از قبل و بعد از افئدۀ 

  .منيرۀ صافيه مخفى و مکتوم باقى مانده باشد
  دتش مورد امر الهى که هنوز در مراحل صباوت سالک و از حين وال

ّمخالفت اعداء واقع و بسبب شهادت مؤسس و شارع مقدسش به آالم و  ّ  
   مازندران و طهران و نيريز و زنجانلمۀواحزان وفيره مبتال و حوادث م

   
  ١۵۱ص 

  ضربات التحصى بر هيكل انورش وارد نموده و آن را از حمايت و تقويت 
  ون در اثر اقدام قسمت اعظم از باسالن غيورش محروم ساخته بود اکن

  ل مسؤّفظيع و جسارت شنيعى که از طرف يکى از افراد متعصب و غير
  ّاين حزب بعمل آمد و صفحات تاريخ اين طايفه را لکه دار نمود گرفتار 



  ّاستخفاف و اهانتى شديد شد و به مصيبت و بليۀ جديدى مواجه گرديد 
  .خ امر بابى بى سابقه و نظير استّکه از لحاظ کيفيت و عواقب خطيرۀ جسيمه اش در تاري

  يک نفر بابى بنام صادق تبريزى که از شهادت موالى محبوب خويش 
  ّسخت دچار حسرت و تأثر گرديده و از کثرت احزان حالت طبيعى خود 

  را از دست داده بود ديوانه وار در مقام قصاص برآمد و فکر انتقام در 
ّمخيلۀ خويش بپرورانيد و چون محرک اصل   ّى و مسبب واقعى اين جنايت ّ

  ّرا بزعم خويش مقام سلطنت تشخيص داده بود نظرش متوجه شخص شاه
ّصادق در يک دکان قنادى در طهران کار . گرديد و قصد حيات او نمود ّ  

  ميکرد و امرار معاش مينمود و در تنفيذ اين فکر با يک نفر جوان گمنام 
  ّن شد آنگاه دو جوان متفقًا ديگر بنام فتح ا قمى هم عهد و همداستا

  ّن که اردوى دولتى در آنجا خيمه زده و مقر موکب شهريارى او رابجانب ني
  صادق بعنوان يک نفر رهگذر بى گناه در کنار راه . بود رهسپار گرديدند

  بايستاد و هنگامى که شاه سوار بر اسب بعزم گردش صبح از قصور و
  را مورد  ى که همراه داشت اوحدائق سلطنتى خارج ميشد با طپانچه ا

  ّ شوال ٢٨حمله قرار داد و تيرى بجانب وى پرتاب نمود و اين حادثه در 
  ّاما سالحى که. ّاتفاق افتاد)  ميالدى ١٨٥٢ اوت١٥مطابق با (  هجرى ١٢٦٨

   
  ١٥۲ص 

  را ثابت  ّآن جوان بکار برد بدون ترديد سخافت عقل و قلت درايت او
  يداشت که اين حرکت خود سرانه بوده و هيچ مينمود و بخوبى معلوم م

  .ّنفس فهيم و صاحب ادراک سليم محرک چنين عمل سخيف و اقدام سقيم نتواند بود
ّن مقر دربار سلطنت و محل اجتماع عساکر او رااين حادثه صفحۀ ني در اثر ّ  

  وزراء و ملتزمان رکاب که در . دولت صحنۀ هيجان و انقالب عظيم گرديد
   نورى جانشين امير نظام قرار داشت با ّ ميرزا آقاخان اعتماد الدولۀصدر آنان

  طبلها . وحشت و دهشتى زائدالوصف بجانب شاهنشاه مضروب شتافتند
  بصدا در آمد و بانگ شيپور قراوالن سلطنتى را بحضور در خدمت دعوت 
  نمود مالزمان شاه بعضى سواره و برخى پياده بقصور سلطنتى رو آور شدند 

ّمور  مشوش گرديد و افکار مضطرب و متشنج شد هر کس برأى خويش ا ّ  
  اظهار مينمود ولى وضع بنحوى منقلب اى  دهّحکمى ميداد و بظن خود عقي

  و مغشوش بود که نه از اين آراء مختلفه چيزى مفهوم ميشد و نه نفسى 



  ان ّاردشير ميرزا حاکم طهران بقواى مسلح فرم. در مقام تنفيذ آن بر مى آمد
  متروک و خلوت ى آماده باش صادر کرد و امر اکيد ابالغ نمود تا خيابانها
  شهر را ببندند و هاى  هدارالخالفه را تحت مراقبت دقيق قرار دهند، درواز

  ن او راضمنًا مأمور مخصوص بگماشت که به ني. درهاى ارک را مسدود کنند
  ا مستفسر گردد وّرفته حقيقت واقعه را جويا شود و صحت و سقم غائله ر

  ّدر اين باب از مقامات عاليۀ دولت و مصادر رسميۀ مملکت تعليمات 
  .الزمه اخذ نمايد

  هنوز از وقوع اين حادثه چيزى نگذشته بود که سحاب بال مرتفع گرديد
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  ّوحشت و تنفر شديد در بين  . و طوفان قضا از هر جهت وزيدن گرفت

  ّ مادر شاه برشدت اين ثورت و هيجان ّعامه نمودار شد و خشم و غضب
   مبدأ و منشأ بيفزود بنحوى که کمترين اقدام براى فحص مطلب و تحقيق 

  لين واقعى اين ذنب جسيم بعمل نيامد مسؤاين خطب عظيم و تعيين 
   و شايعه کافى بود کهّتصور بلکه کوچکترين نجوى و اشاره و ادنى 
  تودۀ ناس . ا در ورطۀ هالک اندازدّبيگناهى را متهم نمايد و يا مظلومى ر

  و علماء و رجال دولت که براى قلع و قمع حزب بابى و اطفاء سراج الهى 
  ّ متحدى عليه اين طايفه تشکيل دادند و در صفمنتهز فرصت بودند 

  .ّاجراء نواياى سيئۀ خويش بهانه و دست آويز مناسبى بدست آوردند
  وعش قصد غصب حقوق و اختيارات الهى از بدو ظهور و طل  هر چند امر

  ّمصادر امور و تعرض برؤساء و مراجع جمهور را قطعًا و اکيدًا از خود 
ّسلب کرده و رافعين لواى مقدسش از تشبث بهر گونه اقدامى که بعنوان  ّ  

  ى  جهاد تعبير گردد شديدًا خود دارّعصيان و طغيان تلقى و يا باقامۀ
  ّن صمت و سکون و تحمل و اصطبارى مينمودند مع الوصف دشمنان پرکي

ّرا که طى  سنين از طرف پيروان اين آئين نازنين بمنصۀ ظهور رسيده  ّ  
  ل را وسيلۀ اجراء مقاصد مسؤنا ديده انگاشته و اقدام فردى نادان و غير 

  ّديرينه و مجوز اعمال و حرکات سبعانۀ خويش قرار دادند، اعمال و 
  ّات تاريخ  به اشد بيان مسطور و در رديف ٔافعالى که الى االبد در صفح

  .وقايع مولمۀ مازندران و نيريز و زنجان مثبوت خواهد گرديد



   ميشود که ارتکاب چنين جسارت معلومحال با مالحظۀ اوضاع و احوال 
  عظيم نسبت بمقام شاخصى که رياست عاليۀ مملکت را حائز و نزد ناس به

   
  ١٥۴ص 

  معروف بود چه آتش ظلم و بيداد و چه نايرۀ ّنيابت امام غائب متصف و
  فروخت و چه فرصتى براى دشمن عنود فراهم  امى عناد و اضطهاد بر

ّميساخت که بصرف توهم نفوس بيگناه را دستگير و باتهام دخالت     در اينّ
  ّاين حس . ّفساد در پنجۀ تقليب اسير و بخشم و سياط اليم معذب سازد

  جه اى عنيف و شديد بود که آوازه اش بخارج از انتقام و کينه جوئى بدر
  ثغور مملکت رسيد و اخبار مدهشه اش در جرائد اروپ منعکس شد و  
  ّعاملين آن بصفت دنائت و خونخوارى و سبعيت و ستمکارى مشتهر و 

  ّليت اجراء اين ظلم و جور مسؤوزير اعظم براى آنکه . موصوف گرديدند
  ّام خونخواهى از شخص معينى بر نيايد لوث شود و در آتيه نفسى در مق

  کشتار مظلومانرا بين طبقات و اصناف مختلفۀ مملکت از شاهزادگان و 
  ّرجال و وزراء و رؤساى دربار و نمايندگان علماء و کسبه و تجار و قواى

  سواره و پياده تقسيم نمود و هر دسته را بقتل و شهادت دستۀ مخصوص 
  ّنت نيز سهمى معين گرديد تا در اين قيام ّبگماشت حتى براى مقام سلط

  ن تاج و تخت اجراء آن را شؤوعمومى مشارکت جويد ولى شاه براى حفظ 
  ّپسنديد و به پيشکار و رئيس اندرون خويش محول بدست خويش ن

  اردشير ميرزا . ساخت تا وى از طرف سلطان باين امر مباشرت نمايد
   داد مسافرينى را که قصد دستورها  هحکمران طهران بحافظين درواز

  ّخروج از شهر دارند مورد دقت و باز جوئى قرار دهند و نفوس مظنون را 
  ّتوقيف کنند،  بعالوه داروغه و كالنتر و کدخدايان محل را نزد خود 

  ّخواست و به آنان تأکيد کرد که در گوشه و کنار در مقام تفحص برآيند و 
  ّجوانى عباس نام. تگير نمايندهر کس را بنام بابى معروف يابند دس

   
  ١۵۵ص 

  مستخدم سابق يکى از بابيان مشهور اخذ و با زجر و تهديد ملزم 
  ّحتى گرديد در کوچه و بازار حرکت کرده افراد اين طايفه را نشان دهد 

  ين براى جمع درهم و دينار وى را بر آن مأمورکار بجائى رسيد که 



   هم که احتمال درآمدى از طرف داشتند که هر صاحب ثروت و مکنتى را
ّاو ميرفت من غيرحق  بعنوان بابى معرفى نمايد تا از شخص متهم  ّ ّ  

  .ّرشوه اى دريافت و وى را از اين اتهام بر کنار و از قيد حبس و بند آزاد نمايند
  ّدر آن روز پر وحشت و انقالب اولين نفسى که در معرض شکنجه و عذاب 

  ّرا در محلى که به رمى  ه بخت بود که آنًا اوواقع گرديد همان صادق تير
  شاه مبادرت نموده بود بقتل رساندند و جسدش را بدنبال قاطرى بسته 
  تا طهران کشاندند در آنجا جسد را دو پاره کرده هر پاره اى را در يک 

   همدست و همکار  .طريق آويختند و اهالى را براى نظارۀ آن دعوت نمودند
   نيز پس از داغ و درفش سرب گداخته در دهان واژگون طالعش را

   رفيق ديگرش حاجى قاسم را عريان نموده  .ريخته بقتل رساندند
  را لعن و  شمع آجين کردند و در معابر و اسواق گردش دادند و خلق او

  ّرا اره ّ عده اى جمعى را چشم از حدقه بيرون آوردند، . نفرين مى نمودند
  ّ سم  ستوران نعل زدند و ابدانشانرا با نيزه کردند و پاى آنان را چون

  و سنان سوراخ کردند و يا سنگسار نمودند و در ابراز اين شقاوت و
  اجساد اين مظلومان که پس از . سنگدلى بر يکديگر سبقت جستند

  ّشکنجه و آزار بدست جمعيت مى افتاد بقدرى پايمال ميگرديد که ديگر 
ّاوليۀاثرى ازشكل و هيئت    ا باقى نميماند بدرجه ايکه مير غضبان با آنهّ

   
  ١٥۶ص 

  آنکه به خونريزى معتاد و باينگونه امور خو گرفته بودند، از قساوت قلب 
  نسوان و صبيان نيز از اين کأس . تودۀ ناس در شگفتى و حيرت افتادند

  . ّبال  بى نصيب نبودند و آنانرا بکمال ذلت و حقارت بدور شهر گردانيدند
  س بيگناه در حالى که ابدانشان در شعلۀ شمع ميگداخت و اين نفو

ّانا  و انا اليه راجعون"لسانشان بكلمۀ    ناطق بود در مقابل ديدۀ " ّ
  ّناظرين برتبۀ  شهادت ميرسيدند و چون بعضى اطفال در طى طريق جان 

  تسليم مينمودند،  آن قوم پليد اجساد لطيف آنهارا در زير پاى پدران 
  ّاهران ميافکندند و آنان از فرط  وال  و توجه بعالم باال کمترين عنايت و خو

  خود نميکردند و از روى اجساد آنها مى هاى  هو التفات بجگر گوش
  پدرى که در :  يک نفر نويسندۀ مشهور فرانسوى مى نويسد. گذشتند

  چنگال تطاول ستمکاران گرفتار و بر روى زمين نقش بسته بود،  حاضر 



  فرزند دلبندش را که غرقه در خون بودند در کنار وى گلوى دوشد 
  چاک زنند و دست از عقيده و ايمان خويش بر ندارد در حالى که فرزند 

  ّبزرگتر که جوان چهارده ساله اى بيش نبود بحکم قدمت و ارشديت آرزو 
  .گردد ّداشت زودتر بمقام شهادت فائز و بايثار جان در سبيل جانان موفق

  افسر اطريشى، )  ١(، زنون فون گوماتيپاّيکه از منبع موثقى ذکر شده کبطور
  که در آن اوان در خدمت شاه ايران وارد و بمناسبت وظيفه و خدمتش 

  شاهد اين فجايع و مظالم بوده بدرجه اى از اين جور و عدوان که بر 
  ّثر ميگردد که بيدرنگ استعفاى خود را به مقام أبابيان وارد گشته مت

  سلطنت تقديم مينمايد و در نامه اى که دو هفته پس از رمى شاه و
   

  ١٥۷ص 
  حدوث اين زوبعۀ عظمى به يکى از دوستان خويش مرقوم داشته و 

   درج ،يعنى دوست سرباز)  ٢" (نديسولداتن فرو"مضامين آن در جريدۀ  
  ّدوست عزيز،  آنها که مدعى احساسات و :  "گرديده چنين مينگارد

  دلخراش هاى  ه رقيقه اند  بيايند و با من در مشاهدۀ اين صحنعواطف
  مالحظه نمايند که چگونه نفوس بيگناه  که ً شريک شوند و عالنية

  را که به تيغ  چشمهايشان از حدقه بيرون آمده بايد قطعات گوش خود
  ّبلعند و با هيكل آغشته بخون که از شدت دان بريده شده بّالستم ج

  ابدان .  متالشى گشته در معابر و اسواق حرکت نمايندضربات مجروح و
  اين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديده کوى و برزن را نورانى

  من با چشم خود شاهد وضع موحشى بودم که بعضى از . نموده است
  بابيان را با سالسل واغالل در حالى که سينه و شانۀ آنها را شکافته و در 

  ن قرار داده بودند با جماعتى از سرباز در کوچه و بازار شکافها فتيلۀ سوزا
  پس از تماس با گوشت بمثابۀ شمعى که تازه ها  هعبور ميدادند و فتيل

  اين ستمگران شرقى . خاموش شده باشد در درون زخم آنان دود ميکرد
  .در اين قساوت و سنگدلى ابتکارى بکار ميبردند که عقل در حيرت است

   کف پاى ملهوفين برداشته سپس در روغن داغ شده ابتدا پوست از
ّرا چون سم  ستوران نعل زده مجبور به طى طريق  ميگذاشتند و آنها ّ  

  ّبا اين وصف از شخص بابى صداى ضجه و زارى و يا شکوه و . ميکردند
ّبيقرارى به گوش نميرسيد بلکه بکمال استقامت تحمل هر مشقت مينمود تا  ّ  



  حيف طاقت همقدمى با روح خفيف و لطيف آنجا که ديگر جسم ن
  .ّدر آن حين آن اسير بى تقصير از شدت عذاب بر زمين ميافتاد. نداشت

   
  ١٥۸ص 

  دان به اين مقدار سيراب ّالّحال شايد تصور نمائيد که حرص و ولع ج
  ميشد و آن بدبخت بى پناه با کشيدن خنجر بر حنجر از اين مصيبت 

  ن بود بلکه آن مظلومان را بضرب تازيانه به نه چني. عظيم نجات مى يافت
  حرکت ميآوردند و تا لحظۀ واپسين که اندک رمقى از حيات در کالبد آنان 

  موجود بود بانواع شکنجه و آزار مبتال ميساختند تا جان ميسپردند و تازه 
  ّاز جسد بيجان دست بر نميداشتند بلکه آن اجساد مجروح و مشبک را

  ى بستند و هدف سهام مردم سنگدل قرار ميدادند که واژگون به درخت م
  تير اندازى  خود را آزمايش نمايند و بيرحمى و شقاوت خويش را 

  نمايش دهند و من خود اجسادى را مشاهده کردم که با صدها رصاص 
  ."شرحه شرحه شده بود

  من چون خود به "ّنويسنده پس از درج مطالب مذکور متذکر ميشود که 
   هموطنان عزيز ّدبق نظر مى افکنم پيش خود ميگويم الاو را صفحات اين

  من بسختى اين روايات را باور خواهند کرد و آن را خالى از اغراق 
  اى کاش من هم در قيد حيات نبودم و اين حوادث . نخواهند شمرد

  ّناگوار را برأى العين مشاهده نمى نمودم ولى متأسفانه خدمت و وظيفۀ من 
  مع الوصف. ايد که غالبًا شاهد اين گونه مظالم و فجايع باشمايجاب مينم

ّبراى اينکه چشمم حتى االمکان بر اين مناظر هولناک نيفتد اين ايام  ّ  
  بيشتر در زاويه حرکت ميکنم زيرا روح و روانم از اين اعمال بيزار و جان 

  با  را  ّو وجدانم منزجر و متنفر است و اميدوارم هرچه زودتر ارتباط خود
  ."عاملين اين حرکات رزيله قطع نمايم و راه ديار خويش پيش گيرم

 نآ)  ٤"(ّحواريون"نويسنده فرانسوى در کتاب مشهور خود بنام ) ٣(رنان 
 

  ۱۵۹ص 
  يوم رهيب را که در آن چنين کشتار عظيم در مذبحۀ طهران روى داده 

  " موده استروزى که تاريخ عالم نظير و مثيل آن را کمتر مشاهده ن"به  
  .توصيف مينمايد



  ّدستى که براى افناء و اضمحالل امر الهى و استيصال شجرۀ مقدسۀ 
  رحمانى از آستين عداوت خارج شده بود به فنا و نيستى آحاد و افراد 

  اين حزب على العموم قناعت نمى نمود بلکه بکمال قساوت و شقاوت شرذمۀ 
  ه قائدين باقى مانده بود تحت قليلى را هم که از جمهور مؤمنين و وجو

  طاهرۀ . مخالب ظلم و کين وارد ساخت و در پنجۀ تقليب گرفتارنمود
  ّزکيه که انوار استقامت و ايمانش پرتو جاودان بر عالم امر و جهان نسوان 

  افکند در طوفان مهالک مبتال گرديد وعاقبت در اين سبيل شربت 
  ّسيد حسين . در پرواز نمودشهادت نوشيد و بمقعد صدق عند مليک مقت

  ّکاتب وحى و انيس و جليس حضرت باب در ايام سجن و حافظ و حامل 
  ّوصاياى آن سيد ابرار و شاهد وقايع معجزه آساى شهادت حضرتش نيز 

  باالخره همان دست متجاوز و ناپاک . در همان اوان طعمۀ شمشير گشت
  اصحاب شاخص و ّبراى امحاء ذات مقدس حضرت بهاءا که در بين 

  ّصاحب مقام ممتاز بودند جسورانه بلند شد و با آنکه آن طلعت ازليه را 
  قعر زندان مبتال ساخت و آثار ظلم و عداوتش را مادام العمر ه اسير و ب

ّبر هيكل اعز انور اطهرش باقى گذاشت ولى به ارادۀ حى  قيوم نتوانست  ّ ّ  
  ش افروختۀ حضرت باب در وجود اقدسى را که يد تقدير براى تقويت آت

  و نابود سازد و آن  خزائن غيب محفوظ و مصون نگاهداشته بود محو
  ساذج وجود را از ايقاد شعلۀ جهان افروزى که ثمرات ظهور جديد را

   
  ١۶۰ص 

  .کامل و عظمت و جالل آن را ظاهر مينمود ممانعت نمايد
  ه از بين اصحاب ّ هدايت الهيىّام مظلم و پر ابتال که کوکب درّدر آن اي

ٔ روشن و متالال  بودند يکى بعد  اّغارب و مشاعل حبى که در آسمان امر ٔ  
  ّاز ديگرى خاموش و نفسى هم که از طرف نقطۀ بيان موصوف على الظاهر 

  فرارى و سر گردان بلباس درويشى کشکول "مشهور و معروف شده بود 
   بهاءا  در اثر حضرت" بدست از راه رشت سر گشته کوه و دشت گرديد

  ّمساعى و همم مبذوله،  در نظر دشمن مترصد و بيدار،  يگانه مبارز ميدان و 
  اين بود که در واقعۀ عظيمۀ رمى شاه . ملجأ و مالذ بابيان شناخته ميشد

  ّانظار از هرجانب متوجه آن حضرت گرديد و افکار براى قلع و قمع آن 
  .ّوجود مقدس بکار افتاد



  هار امر حضرت باب بيش از سه ماه نگذشته بود که حضرت هنوز از اظ
   مخصوص حضرت باب  حسين بشروئى رسول و فرستادۀّمالبهاءا بوسيله  

ّنخستين آثار و آيات ظهور بديع را دريافت و بمجرد مالحظه حقانيت   ّّ  
  فرستادۀ مذکور در . كلمات را تصديق و بابالغ و اعالء آن قيام فرمودند

ّ اين رسالت در اولين قدم متوجه مسقط الرأس آن محيى رمم و اجراء ّ ّ  
ّمحل استقرار آن نور اتم اعظم گرديد و بارض مقدسى که در آن رمز  ّّ  

  رمزى چنان مهيمن و "ّالهى و سر صمدانى مودوع و مستور بود راه يافت 
   حسين ّمالگزارش  . "متعالى که حجاز و شيراز با آن برابرى نتوانست نمود

  راجع بمالقات حضرت بهاءا چون بمحضر مبارک حضرت اعلى واصل 
  ّگرديد، آن آيت استقامت و مظهر الطاف احديت را چنان در درياى 

ّ مطمئن و اميدوار نمود که بال تأمل به اّشعف و مسرت مستغرق و به آتيۀ امر ّ  
   

  ١٦۱ص 
  يت ا الحرام تجهيز سفرى که از قبل در نظر بود اقدام و بعزم طواف ب

ّو زيارت مقامات مقدسه بصوب مکه و مدينه حرکت فرمود ّ.  
  حضرت بهاءا يگانه منظور و مطلوب حقيقى حضرت باب بودند و آنچه 
ّاز قلم مبارک درکتاب قيوم االسماء و کتاب مستطاب بيان اولين و آخرين  ّ  

ّآثار مقدسۀ آن طلعت ربانيه از مدح و ستايش و نعت و نيا ّ   يش و ادعيه ّ
  ّو مناجات و اشارات و بشارات و وعود و انذارات نازل شده، مرجع كل 

  وجود اقدس حضرت بهاءا و مراد جميع توصيف عظمت وجاللى است که 
ّخداوند در آن هيكل انور مقدر و مقرر فرموده    حضرت بهاءا با.ّ

  ّاجلۀ ّافتتاح باب مخابره با حضرت باب و تماس و مصاحبت نزديک با 
ّاصحاب مانند جناب وحيد و جناب حجت و جناب قدوس و جناب   ّ  

   و تشريح دين  ا  و ابالغ كلمة ا حسين و جناب طاهره بانتشار امرّمال
  ا پرداختند و در دفع حمالت معاندين و تحکيم مبانى اين آئين نازنين 

  گام مراجعت و چون بخاطر آريم که حضرت باب هن .ًعمال شرکت فرمودند
  ّ نمودن جناب قدوس در بوشهر ايشان را بدو ّمرخصّاز سفر مکه و 

  يگانه مقصود "ّبشارت عظيم و منقبت فخيم يکى تشرف بمحضر محبوب و 
  ّآن دو جوهر وفا و ديگرى تجرع از صهباى پر حالوت فدا " و مطلوب



  مستبشر و اميدوار فرمودند،  معلوم خواهد گرديد که منظور و مقصود 
  .مبارک حضرت بهاءا بوده است

  ن و شؤوّاين ذات مقدس در عنفوان جوانى و ريعان شباب از جميع 
ّتعلقات دنيوى و ثروت و مقامات ظاهرى در گذشت و ديدۀ توقع و  ّ  

  ّانتظار از ماسوى ا بر بست و بدون خوف و محابا از مخاطراتى که متوجه
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   و مالمتى که از سلسله و پيوند وجود مبارکش خواهد شد و سرزنش

  خواهد شنود،  امرحضرت باب را قبول فرمود و خود را در سلک 
  طايفه اى که درانظار و اذهان گمنام و منفور بود منسلک ساخت و از 

  بدوًا در طهران و . همان اوان بنشر نفحات حضرت سبحان قائم گرديد
   اعاظم نور وسپس در مازندران موطن اصلى خود جمعى از رجال و

  ّهمچنين اقوام و اقارب را بشريعۀ رحمانيه دعوت فرمود و بکمال قدرت و 
  صراحت و خالى از هر گونه بيم و مخافت اصول و مبادى امر جديد را 

  ّ محمد مجتهد اعظم مازندران تشريح و نمايندگان آن ّمالبراى تالميذ 
  ّحول علماء و عمال پيشواى شهير را تبليغ فرمود و در نتيجه کثيرى از ف

  دولت و اکابر مملکت و اهل پيشه و زراعت بحمايت امر مبارک قيام 
  ّنمودند و در مالقات مهمى که با مجتهد مذکور بمنظور ابالغ پيام الهى

  م و ضعف و فتورش مفهوم گرديد و صور وى معلوبعمل آمد،  عجز و ق
  .بر مراتب ثبوت و رسوخ مقبلين بر امر الهى بيفزود

  ّگامى که حضرت اعلى روح الوجود لمظلوميته الفدا در حين حرکت از هن
  طهران به آذربايجان در نزديکيهاى قريۀ كلين رحل اقامت افکندند 

ّحضرت بهاءا جل ذکره و ثنائه پيامى توسط    ّ محمد مهدى کنى جهت ّمالّ
ّقدرت و کيفيت مودوعه در آن رق منشور و . آن حضرت ارسال فرمودند ّ  

  يام مسطور بود که روح آن اسير الهى را در آن لحظات بحران از غموم و پ
  احزان که از حين گرفتارى شيراز نسبت به آتيۀ امرش بر قلب مبارک

  ّمستولى شده بود نجات بخشود و نيز آن وجود مقدس بود که به خاطر 
  استخالص جناب طاهره و ساير دوستان محبوس خود را در چنگ اعداء
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  ّبينداخت و براى اولين بار براى چند يومى در بيت يکى از کدخدايان 
  طهران بکمال تحقير در حبس و توقيف درآمد تا بالمآل در اثر همم و 

  مساعى حضرتش جناب طاهره از دام دشمنان رهائى يافت و از قزوين 
  صحيحًا سالمًا وارد بيت مبارک گرديد و سپس به نقطۀ امنى در حوالى 

  حضرت بهاءا بود . ان منتقل و از آنجا بصوب خراسان رهسپار شدطهر
  که جناب باب الباب هنگام معاودت به طهران محرمانه به محضر مبارکش

  ّمشرف و پس از حصول مثول به قصد زيارت طلعت بيان به جانب 
  همچنين تحت قيادت و حمايت . آذربايجان و قلعۀ ماکو عزيمت نمود

  ّت بود که اجتماع بدشت تشکيل گرديد و جناب قدوس حکيمانۀ آن حضر
  ّيک تن از صحابه که كل ميهمان مبارک بودند  و جناب طاهره و هشتاد و

  آن مظهر الطاف الهى بود که در آن. در آن احتفال عظيم شرکت جستند
  يک از مجتمعين و  هره مجمع هر روز لوحى از كلك اطهرش نازل و ب

  آن هيكل قدم بود که فردًا وحيدًا . ميفرمودحاضرين نام جديدى اعطا 
  در مقابل هجوم پانصد نفر از اهالى قريۀ نياال قدم ثبات و استقامت بنهاد 
  ّو جناب قدوس را از حملۀ عوانان نجات داد و به اعادۀ قسمتى ازاموال 

  منهوبه و حفظ و حراست جناب طاهره که همواره مورد ايذا و اهانت اعدا 
  ّعليه آن بحر کرم و نور اعظم بود که نار غضب محمد. ق گرديدّواقع موف

  ّشاه مشتعل شد و عاقبت االمر در اثر سعايت مستمر بدخواهان به 
  دستگيرى و اعزام وجود اقدسش به دارالخالفه حکم صارم صادر نمود ولى 

  تعليمات و نصايح مبارک به . را در اجراى منظور مهلت نداد اجل  او
   طبرسى هنگام سرکشى مبارک به قلعۀ مزبور بود که بر مراتباصحاب قلعۀ
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  عشق و وله آن فارسان مضمار انقطاع بيفزود و روح فداکارى و انجذاب 
  ّآن نفوس مخلصۀ زکيه را تقويت نمود و نيز بر حسب دستورات صريحۀ 

ّآن جمال احديه بود که خالصى معجزه آساى جناب قدوس حاصل  ّ  
  ّآن نفس مقدس توانستند با اصحاب در احراز فتوحات و گرديد و 

  د وّ مؤب اانتصاراتى که حوادث مازندران را در صفحات تاريخ امر
  جاويدان قرار داده شرکت نمايند و نيز بمنظور کمک و الحاق به همين 

  ّمدافعين غيور بود که وجه قدم بجانب قلعه توجه فرمود و در اثناى طريق 



  ى وجود مبارک پيش آمد و با ازدحامى قريب به چهار هزار گرفتارى ثان
  ّنفس به مسجد آمل برده شد و در آن محل توقيف و محبوس گرديد و 

  باز بخاطر همان اصحاب بود که هيكل تقديس در نماز خانۀ مجتهد آن 
  که از پاى مبارک خون جارى شد وسپس ى شهر چوبکارى گرديد بدرجه ا

  ّمنتقل و در آنجا نيز آن مظهر احديه در اثر به منزل شخصى حکومت 
ّفتواى پيشواى محل مورد رجم و سب و لعن عوام الناس که خانۀ حکومت  ّ ّ  

  ّجناب قدوس را از ذکر آيۀ مبارکه . را احاطه نموده بودند قرار گرفت
  ّکه به مجرد ورود به قلعه و تکيه به "  ٌبقية ا خير لکم ان کنتم مؤمنين"

  ّخ طبرسى خطاب به اصحاب بيان فرمود جز نفس مقدس حضرتمرقد شي
  بهاءا  منظور و مقصود ديگرى نبود و از تفسير صاد صمد که معادل 
  شش برابر قرآن است و قسمتى از آن در همان قلعه تحت سخت ترين 

  اوضاع و احوال از قلم معجز شيم آن مظهر ثبوت و استقامت صادر 
  ايش آن محيى رمم مقصد و مرادى نه و گرديده بغير از مدح و ست

  همچنين از لوح حروفات که از كلك اطهر حضرت اعلى به افتخار جناب
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ّديان در چهريق نازل و در آن لوح مقدس حقيقت    تبيين و "  مستغاث"ّ

  ّتشريح گرديده منظور اشاره به قرب ظهور آن مظهر احديه بوده و وعدۀ 
  ّ باقر حرف حى عنايت گشته مراد ّمال که به لقا و فيض جمال کبريا هم

ّتشرف به ساحت مقدس جمال قدم جل اسمه االعظم ميباشد ّ   آن وجود . ّ
  اقدس بود که بنا به ميل و ارادۀ حضرت اعلى قبل از حرکت از چهريق به 
  تبريز نوشتجات و خاتم و مهر و قلمدان آن حضرت بانضمام لوحى که در 

  از كلمۀ بهاء باثر قلم مبارک و به هيأت هيكل شصت اشتقاق  آن سيصد و
  بموجب تعليمات . انسان مرقوم شده بود به حضور انورش تسليم گرديد

  ّمخصوصۀ آن حضرت بود که جسد مطهر حضرت اعلى صحيحًا سالمًا از 
  ّتبريز به طهران منتقل وطى سنين پر انقالب متعاقب شهادت آن مظهر 

   احتياط مستور و محفوظ نگاهداشته شد و ّمظلوميت کبرى بکمال حزم و
ّباالخره آن جمال وهاب بود که قبل از رمى شاه هنگام توقف در کربال با  ّ  
  ّهمان شور و وله وانبساط و انجذابى که در صفحات مازندران به منصۀ



    اظهور رسانده بود به نشر تعاليم حضرت باب پرداخت و در صيانت امر
  .ّ و تجمع قواى پراکندۀ حزب ا جهد بليغ مبذول فرمود اّو تشويق احباء

 بديهى است با چنين آثار و سوابق درخشان وجود مبارک حضرت بهاءا  
ّمحل توجه  خاص وعام واقع و خالصى ايشان از مکائد دشمنان امرى  ّ ّ ّ  

  آن وجود اقدس در بحبوحۀ نشاط و ريعان . ممتنع و محال شمرده ميشد
ّضائل ذاتيه و سجايا و ملکات فطريه و فصاحت بيان و طالقت جوانى با ف ّ  

  ّتبيان و همت مشکور و ثروت موفور و احترامات فائقه و قدرت و مکانت
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   قيام  ان و مقامات ظاهره به خدمت امرشؤوّزائدالوصف بدون توجه به 

  اء و فرمود و با هوشيارى و اتقان و شور و حرارت بى پايان به دفع اعد
ّحمايت پيروان و حل مشاكل دوستان و حفظ وحدت و اتفاق ياران و  ّ  

  از يک طرف باب مخابره را با مرکز امر مفتوح . نصرت امر رحمن پرداخت
  و از طرف ديگر خود را با مقاصد و مآرب و مجهودات و مساعى کبار 

  هنگامى بى ستر و .  مأنوس و آشنا ساخت ا اصحاب و ناشرين كلمة
  جاب در صف مبارزان امر الهى مقام قيادت و رهبرى را احراز و موقعى ح

  ن زمان بنهايت حکمت و رزانت خود را شؤونظر به مقتضيات وقت و 
ّمتعمدًا از صفوف مقدم دور ميداشت و به نحو مؤثر در رفع مخاطرات و  ّ ّ  

  ل در اين آمات الزمه مبذول ميفرمود تا بالماصالح و تمشيت امور اقدا
ّاعت حساس و خطير که حادثۀ عظمى چون رمى شاه اتفاق افتاد به قلبس ّ  

  ميدان که در اثر فاجعۀ کبرى و فادحۀ عظمى شهادت حضرت باب از 
  وجود قائد بزرگوارش خالى مانده بود قدم نهاد و در صحنۀ مبارزه که به 

  ّتقديرات صمدانى مدت چهل سنه شاهد عظمت و جالل و قدرت و کمال 
  ه وارد شد و به غلبه و نصرت نمايان که در تاريخ اديان ماضيه و بود

  .ّظهورات قبليه نظير و مثيل آن مشاهده نشده ظاهر گرديد
  ّچنانکه از قبل مذکور شد حضرت بهاءا در اثر اتهامات ناروائى که به 

ّوجود مقدسش نسبت دادند مورد خشم و غضب محمد شاه قرار گرفت  ّ  
  ّ از اجتماع بدشت و استماع اخبار و آثار مترتبه بر آن بطورى که شاه پس

  ّحفلۀ عظيم به قتل آن حضرت مصمم گرديد و فرامينى به خوانين 



  مازندران ارسال و حکم صارم نسبت به دستگيرى هيكل مبارک صادر
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  حاجى ميرزا آقاسى نيز که با جناب وزير والد ماجد حضرت بهاءا . نمود

ّيتش در تصرف ملک متعلق به ّموفقنه خوشى نداشت و از عدم از قبل ميا ّ ّ  
  ّآن حضرت سخت متغير وخشمناک شده بود علم خالف بر افراشت و 

  سوگند ياد نمود که تا آخرين نفس از نفسى که مانع اجراى نواياى 
  از طرف ديگر شخص امير نظام نيز که از . ّسيئۀ او گرديده انتقام کشد

  ت بهاءا خوف و هراس داشت پيوسته اقدامات مبارک عظمت و نفوذ حضر
  را مورد تنقيد قرار ميداد و در محافل و مجالس لسان به تشنيع و 

  تزييف مى گشود چنانکه وقتى در حضور جمعى از رجال و اکابر مملکت 
  اظهار داشت که در اثر عمليات ايشان پنج کرور به خزانۀ مملکت خسارت 

  ّبود که در آن لحظات حساس از حضرت بهاءا وارد آمده است اين 
  پس از. ّصريحًا در خواست نمود محل اقامتشان را به کربال انتقال دهند

  امير نظام  ميرزا آقاخان نورى به صدارت منصوب شد و چون هيكل مبارک 
  را بين افراد بابى شخص شاخص و نفس نافذى ميشمرد در آغاز 

  رديد بين حکومت و آن حضرت صلح جلوسش به مسند رياست بر آن گ
  مقصود آنست . ديد و بساط تحبيب و تأليف  بگسترانو آشتى بر قرار نما

  ّکه از بدو امر حضرت بهاءا  در انظار كل از وضيع و شريف داراى 
ّمقام و شخصيت ممتاز بودند و بدين مالحظه جاى تعجب نيست اگر در     ّ  

ّقضيۀ رمى شاه و اتفاقى به آن  ّاهميتّ    که بفاصلۀ قليل پس از معاودت آن ّ
  ّحضرت به طهران رخ گشود افکار شاه و دولت و نظرات درباريان و ملت 

ًكال ّ متوجه ايشان گرديده و تصوراتى خالى از اساس درحق آن وجود ّ ّ ّ  
  در رأس معاندين و مخالفين،  مادر شاه قرار داشت که. مبارک بنمودند
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   مشتعل گرديد و صراحتًا آن هيكل انور اقدس را آتش خشم و غضبش
  .ّل حقيقى اين خطب عظيم معرفى نمودمسؤّمحرک اصلى و 

ّهنگامى که قضيۀ  سوء قصد اتفاق افتاد حضرت بهاءا در لواسان  ّ  
  تشريف داشتند و ميهمان صدر اعظم بودند و خبر اين حادثۀ هائله در 



  دراعظم جعفر قلى خان که مأمور برادر ص. قريۀ افجه به ايشان رسيد
  پذيرائى آن حضرت بود از حضورشان استدعا نمود چندى در يکى از 

  نقاط حول و حوش مختفى شوند تا آن غائله آرام گيرد و آن فتنه خاموش 
  ّحتى فرد امينى را هم که . شود ولى وجود مبارک اين رأى را نپسنديدند
  ّدند مرخص فرمودند و روز براى حفظ و حراست هيكل انور گماشته بو

  بعد با نهايت سکون و وقار به جانب اردوى پادشاهى که در آن اوان در 
ّن از محال شميران مستقر بود رهسپار گرديدنداو راني   در زرگنده ميرزا . ّ

  مجيد شوهر همشيرۀ مبارک که در خدمت سفير روس پرنس دالگورکى
  و ايشان را بمنزل خود سمت منشيگرى داشت آن حضرت را مالقات ) ٥(

  گماشتگان حاجى . ّکه متصل به خانۀ سفير بود دعوت و هدايت نمود
  ّعليخان حاجب الدوله چون از ورود آن حضرت با خبر شدند موضوع را 

  شاه . ّ اطالع دادند و او مراتب را شخصًا بعرض شاه رسانيد اليهٌبه مشار
  د و معتمدين خويش ّاز استماع اين خبر غرق درياى تعجب و حيرت ش

  ّرا به سفارت فرستاد تا آن وجود مقدس را که به دخالت در اين حادثۀ 
  سفير روس . ّعظيم متهم داشته بودند تحويل گرفته فورًا نزد وى بياورند

  از تسليم حضرت بهاءا به نمايندگان شاه امتناع ورزيد و از هيكل مبارک 
  از شخص وزير ريف ببرند ضمنًااستدعا نمود که به خانۀ صدر اعظم تش
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  بطور صريح و رسمى خواستار گرديد وديعۀ  پربهائى را که دولت روس 
  ل اجابت مسؤ ولى اين  بوى ميسپارد در حفظ و حراست آن بکوشد

   نشد زيرا صدر اعظم بيم داشت که اگر از تأمين نگرديد و اين منظور 
  جان ايشان بکوشد منصب و حضرت بهاءا حمايت نمايد و در حفظ 

  .مقامش از دست برود و مورد قهر و غضب سلطان واقع گردد
  بدين ترتيب حضرت بهاءا حامى و مدافع شهير امر حضرت باب که 
ّمورد سوء ظن شديد واقع و ارکان دولت و ملت از وجود ايشان خائف  ّ  

  گير ت فساد و شرکت و دخالت در رمى شاه دستو هراسان بودند به تهم
  شدند و به انواع شدائد و عقوبات مبتال گرديدند و كأس بالئى را که 

  پس . بچشيدند حضرت اعلى تا آخرين جرعه نوشيده بودند از دست اعدا
  " برهنه پياده با زنجيرى سر برهنه و پا"ن او رااز اخذ،  آن حضرت را از ني



   كاله و رداء در قلب االسد تابستان به انبار طهران بردند و در عرض راه
  ّمبارک را برداشتند و مورد سخريه و استهزاء قرار دادند و سنگ به جانب 
ّآن وجود مقدس پرتاب نمودند و باالخره در سياه چال که در قديم محل  ّ  

  راجع به آن بئر اظلم و دخمۀ انتن که . ّخزانۀ حمام بود زندانى ساختند
  که آنچه قلم اعلى خود در ّمحل سجن آن مظلوم عالم قرار گرفت آن به 

  ّرسالۀ ابن ذئب بدان شهادت داده در اين مقام ذکر شود قوله عز بيانه 
ّچهار شهر در مقامى که شبه و مثل نداشت مقر معين نمودند"   چون وارد . ّ

  را داخل داالنى نمودند از آنجا از سه پلۀ  حبس شديم بعد از ورود ما
ّسراشيب گذشتيم و به مقرى که معي ّاما محل . ن نموده بودند رسيديمّ ّ  

  و پنجاه نفس از سارقين اموال و قاتلين نفوس تاريک و معاشر قريب صد
   

  ١۷۰ص 
ّمع اين جمعيت محل منفذ نداشت جز طريقى که . و قاطعين طرق بوده ّ  

  اقالم از وصفش عاجز و روائح منتنه اش خارج از بيان و آن . وارد شديم
  اش،  ا يعلم ما ورد علينا فى ذاک المقام االنتن جمع اکثرى بى لباس و فر

  هر که در ُگپاهاى مبارک را در کند قرار دادند و زنجير قره . "االظلم
  ّسنگينى معروف است بر گردن مقدس نهادند بنحوى که اثر آن تا آخر 

  .حيات بر گردن مبارک مشهود بود
  زنجير "رمايند ّحضرت عبدالبهاء راجع به کيفيت سجن و شدائد آن ميف

  ثقيلى به گردن مبارک نهادند و به آن رشته پنج نفر بابى ديگر را نيز 
  اين . مغلول و مسجون ساختند که هم زنجيرى مبارک محسوب ميشدند

  كاله . ّغليظ و شديد بيکديگر متصل بودندهاى  هسالسل و اغالل با مهر
  ّحالت تأثر آميز و ملبوس هيكل مبارک پاره پاره شده بود با چنين وضع و 

ّآن وجود مقدس مدت چهار ماه در آن محل تنگ و تاريک اسير و زندانى  ّ ّ  
  ّمدت سه شبانه روز اكل و شرب مقطوع و راحت و نوم ) ترجمه ". (بودند
ّمحل سرد و مرطوب و کثيف و مملو از حشرات موذيه و در . منقطع ّ  

  ر قناعت نداشتند و  مع الوصف دشمنان بى امان به اين مقدا .ّغايت تعفن
  ّبراى استرضاى خاطر مادر شاه و جلب عنايات وى که عدو صائل و 
  دشمن پر کين حضرت بهاءا محسوب ميشد در غذاى مبارک زهر 

  ولى بارادۀ . ريختند و ضربۀ شديدى بر سالمت هيكل اقدس وارد آوردند



  ّيت ّالهى منظورشان که هالکت آن وجود مقدس بود برآورده نشد و ن
  .ّپليدشان تحقق نپذيرفت

  حضرت عبدالبهاء راجع"در کتاب خود مينويسد ) ٦(اسلمنت . ا. دکتر ج
   

  ١٧۱ص 
  ّبوضع تشرف خويش به حضور مبارک حضرت بهاءا در زندان ميفرمودند 

  که يومى پس از کسب اجازه براى زيارت والد محبوبشان بحياط سجن 
  خورى روزانه از سياه چال   جهت هواوارد شدند و موقعى که آن وجود اقدس

  جسم مبارک به . ّخارج شده بودند به محضر انور تشرف حاصل نمودند
ّ ضعيف و صحتشان بنحوى مختل شده بود که بنهايت صعوبت مشى اىدرجه ّ  

  محاسن و شعرات مبارک پريشان و در گردن اثر سالسل و . ميفرمودند
  ".ر منحنى و ناتوان و زنجيّاغالل نمايان و از ثقل فادح غل

  ان که حضرت بهاءا در چنگ اعدا گرفتار و به صدمات تّدر آن ايام پر افت
  ّبى منتهى مبتال بودند يکى ديگر از مشاعل حب و وداد و مطالع استقامت 

  و انقطاع که در بند ظالمان اسير و بکمال قساوت و بى رحمى شهيد 
ّاين نجم درى. ّگرديد طاهرۀ زکيه بود    جلوه و سطوعش از  الک امر فّ

  ّافق کربال آغاز و در ارض بدشت بنهايت اشراق متجلى شد و نقطۀ 
   جليل شهادت فائز گرديد واحتراق و ذروۀ ارتفاعش آنگاه بود که به رتبۀ

  ّبا شهادت وى يکى از مؤثرترين و پر هيجان ترين فصول تاريخ پر 
  .انقالب دور بهائى تشکيل يافت

  صالح برقانى از خاندان مشهور و صاحب  ّره پدرش حاجى مالجناب طاه
  اعتبار قزوين بود که افراد و اعضاى آن از مجتهدين نامدار و پيشوايان 

  ّاين امۀ موقنه سمى حضرت فاطمه صلوات . بزرگ ايران محسوب ميشدند
ّا عليها که در بين اقوام و بستگان به زرين تاج و زکيه شهرت داشت  ّ  

  ّاز طفوليت از لحاظ . ا بوددش مقارن با سال والدت حضرت بهاءّتولسال 
ّذکاوت و صباحت سر آمد اقران و در بين اهالى مشار بالبنان حتى بعضى ٌ  

   
  ١٧۲ص 

  از علماء و زعماء قوم که به کثرت علم و نهى معروف و به احراز مقامات 
   بديعه و اذکار ّعاليه مغرور بودند نظر بجودت ذهن و حدت عقل و افکار



  ّجليله اى که  از آن ورقۀ طيبه تراوش مى يافت قبل از اقبال و ايمانش به 
  استاد بزرگوار . را مورد تجليل و احترام وفير قرار ميدادند امر بديع او

  د کاظم رشتى اعلى ا مقامه مراتب عشق و حرارت و فهم و درايت ّسي
  مخاطب و " ّقرةالعين"را بخطاب طاهره را مى ستود و آن تلميذ با تميز 

  ب و مفتخر گرديد و ّملق"  طاهره"بلقب جليل "  لسان قدرت و عظمت"از 
  ّتنها فردى از طبقۀ نسوان بود که از طرف حضرت رب اعلى در سلک 

ّحروف حى  در آمد و باين مقام شامخ منصوب و معزز گرديد   آن جذبۀ . ّ
  ه در صفحات قبل اشاره گرديد به ّنار محبت ا در اثر رؤياى صادقه ک

  ّامر الهى اقبال نمود و نداى جانفزاى الست را لبيک گفت و بلى بلى گويان 
  در حلقۀ مؤمنان وارد شد و تا آخرين نفس و تاريکترين دقايق حيات با 

  ّنهايت شوق و انجذاب به تبليغ امر حضرت رب االرباب مشغول و مألوف 
  ّر نهراسيد و به تکفير و تدمير عم خويش ّاز تعرضات شديدۀ پد. بود

  مستدعيات شوهر و برادران خود قرار نگرفت و  وقعى ننهاد و تحت تأثير
  زمامداران قوم بمنظور جلو گيرى از  ّاز تدبيرات و تشبثاتى که علماء و

  تبليغات وى بدوًا در کربال و سپس در بغداد و باالخره در قزوين 
ّمسقط الرأس او اتخاذ نم    نگشت و بجميع قوى در ارشاد مأيوس وده بودند ّ

  . ّنفوس و هدايت طالبان و نشر نفحات مسکيۀ حضرت رحمان قيام نمود
  ّنظر بطالقت لسان و قوت جنانى که داشت و همچنين در اثر انشاء 

  ينش صادرکفاسير و مکاتيب که از قلم مشرسائل و اشعار و تراجم و ت
   

  ۱۷۳ص 
  ّ ساخت و جم غفيرى از عرب  اّ افکار را متوجه امرميشد انظار را جلب و

  فساد و تباهى نسل حاضر را تبيين . و عجم را بامر جديد دعوت نمود
ّو از لزوم تحول و تطور شديد در احوال و اطوار هموطنانش طرفدارى ميکرد ّ.  

  ّ که حصن حصين شيعه و از مشاهد مشرفه ّالجناب طاهره در کربالى مع
  يک از علماء مقيم آن مدينه که نسوان را پست و حقير بل  رهه محسوب ب

  فاقد احساسات و فارغ از عواطف روحى و معنوى ميشمردند رسالۀ مشروح 
  و مبسوطى صادر نموده و در آن رسائل بکمال صراحت و بالغت افکار و 

ّمآرب قلبيۀ خويش را تشريح و اغراض و نواياى سيئۀ آنان را آشکار  ّ  
ّنيز بکمال شجاعت در حينى که مردم متعصب آن شهر در ايام ساخت و  ّ  



ّاوليۀ ّ محرم مراسم سوگوارى حضرت سيدالشهداء عليه التحية و الثناء را ّ ّ ّ ّ ّ ّ  
  ّبر پا ميداشتند او يوم اول همان ماه را که مصادف با والدت حضرت باب 

  هيأتى ّبقوت بيان و سحر تبيان . اعظم بود عيد ميگرفت و تجليل ميکرد
  نصارى در بغداد  ّرا که از طرف صناديد قوم از شيعه و سنى و يهود و

   نزد او گسيل شده بود  ابراى الزام وى به ترک تبليغ و انتشار امر
  نهايت اتقان و استحکام  ّمسحور و مبهوت و متعجب و حيران ساخت و با

  وى به در بيت قاضى مشهور شيخ محمود آلوسى مفتى بغداد و در حضور 
  بعدًا. ّاقامۀ حجج و براهين و اثبات امر حضرت رب العالمين مألوف گرديد

  ّبا شاهزادگان و علماء و ارکان حکومت مقيم کرمانشاه مناظرات تاريخيه 
  تشکيل داد و در آن مجامع تفسير سورۀ مبارکۀ کوثر را که از قلم ملهم 

  ۀ مضامين بديعۀ آنحضرت باب نزول يافته بود علنًا تالوت و به ترجم
   

  ١٧۴ص 
  مبادرت نمود  و در نتيجه حاکم آن شهر و اهل بيتش به امر الهى اقبال 

  ّهمين امۀ موقنه بود که الجل اطالع دوستان ايران با نبوغ و . نمودند
  قريحه اى بيمانند به ترجمۀ تفسير مشروح و عظيم سورۀ يوسف يعنى 

  ّوى در تبيين و اشاعۀ مندرجات آن رق ّقيوم االسماء پرداخت و به جميع ق
  اشواق خاموش   شجاعت و کاردانى و. متين و سفر مبين اقدام نمود

  ّيتهاى جديده اش را در قبالّموفقّنشدنى آن نقطۀ جذبيه بود که توانست 
   يکصد تن  از زمخالفت اعداء در مرکزى چون قزوين که بوجود بيش ا

  ل اسالم در دايرۀ خويش فخر و مباهات ّعلماى اعالم و مجتهدين طراز او
  همين منبع خلوص بود که در بيت مبارک . مينمود حفظ و تقويت نمايد

ّحضرت بهاءا در طهران طى  مالقات تاريخيۀ    خود با جناب وحيد اکبر ّ
  هنگامى که آن فريد عصر به ذکر آيات و احاديث در اثبات ظهور 

  ن را قطع و در حالى که حضرت  كالم ايشاً جديد مشغول بود بغتة
  عبدالبهاء را که در آن تاريخ طفل خرد سالى بودند در دامن داشت بلحن 

  ّپر هيجان و مؤثرى از جناب وحيد در خواست نمود که اقوال را بر کنار 
ّنهاده با قيام و ورود در ميدان عمل و جانفشانى حقانيت امر الهى را  ّ  

  .ّويش را بمنصۀ ظهور و بروز برسانداثبات و مراتب عرفان و ايقان خ



ّدر بحبوحۀ شهرت و معروفيت طاهره بود که در بيت وى در طهران اجلۀ  ّ  
  نساء جامعه پيرامون او گرد آمده،  از بيانات و خطابات روح پرورش 

  حسن تقرير . مستفيض و از اصول و مبادى آئين الهى مستحضر گشتند
ّو جذابيت كالم او بود که در خا   ّنۀ محمود خان كالنتر محل حبس و ّ

  توقيف او نسوانى که براى شرکت در جشن عروسى فرزند كالنتر حضور
   

   ۱۷۵ص 
  بهمرسانده بودند بساط عيش و طرب را گذاشتند و گوش هوش به 
  ّسخنان دلپذيرش فرا دادند و از مجالست و مصاحبتش لذت موفور 

  ان وزير اعظم هفت جلسه در بيت همين كالنتر بود که نمايندگ. بردند
  جهت بازجوئى و تحقيق تشکيل دادند و بيانات پر شور و نشور آن جوهر 

  ايمان و عصارۀ ايقان دراثبات دعاوى و القاء اصول و مبادى امر
  ابيات . حضرت رحمن منجر به اخذ تصميم و تسريع در هالک وى گرديد

  ش مينمود نه تنها ّو غزلياتى که از طبع فصيح و قريحۀ بى قرينش تراو
  مراتب عشق و ايمانش را به ظهور طلعت اعلى واضح و آشکار ميساخت بل 

  معرفت و شناسائى آن عاشق دلباخته را نسبت به عظمت مقام حضرت 
ّبهاءا و نورانيت آن وجود مقدس که هنوز در خلف احجاب مستور و ّ  

  معاضدت در ارض بدشت شرکت و . ّمکنون بود بمنصۀ ظهور ميرسانيد
  وى سبب گرديد که نقاب از وجه حقايق ظهور جديد بر داشته شد و 

   معلوم و ً که تا آن تاريخ بر اصحاب کامالمقاصد و مآرب اين امر اعظم
  مفهوم نبود بر مال و مکشوف گرديد و نظم بديع الهى از انظمۀ سالفه و 

ّحدود و شعائر اسالميه بالمره منفصل و متمايز شد   صارات باهره و اين انت. ّ
  فتوحات عظيمه که در حيات اين مجاهد فى سبيل ا حاصل گرديد 

   ّوهاجعاقبت در حينى که طوفان بال عاصمۀ کشور را فرا گرفته بود بتاج 
ّشهادت متوج و به خلعت ابديه مخلع گرديد ّ ّ.  

  طاهره شبى که آخرين دقايق حياتش را نزديک ديد لباس نو در برکرد 
  ّى خود را بياراست و هيكل را با عطر و عنبر معطر و و چون عروس

   از تصميمىاو رامعنبر نمود آنگاه زوجۀ كالنتر را نزد خويش خواست و 
   

  ١٧۶ص 



  که نسبت به شهادت وى اخذنموده بودند مستحضر ساخت و آخرين 
  نوايا و وصاياى خويش را با وى در بين نهاد سپس درهاى حجره را بر 

  و براز و نياز بدرگاه مليک بى انباز مشغول شد و به روى خود ببست 
  که منتظر وفود اى  دهاذکار و مناجات مألوف گرديد و چون عاشق دلدا

  به ساحت محبوب و ورود در پيشگاه معشوق باشد بکمال بيصبرى در 
  اطاق قدم ميزد و به نغماتى که آثار حزن و سرور هر دو از آن نمايان بود 

  ّ ناگاه فراشان و چاوشان عزيزخان سردار در دل شب ّمترنم گرديد که
  وارد شدند و آن مظهر استقامت را اخذ و بباغ ايلخانى که در خارج شهر 

  چون . واقع و در حقيقت مشهد فداى آن بزرگوار بود هدايت کردند
  ّطاهره وارد باغ شد سردار غدار با اعوان و انصار خويش غرق درياى 

  عقل افتاده بود و همينکه ورود طاهره را به او عيش و نوش و مست ال ي
ّاطالع دادند بال تأمل امر نمود آن جان پاک و گوهر تابناک را خفه نموده  ّ  

  آن سيه دالن دژخيم صفت نيز چنين کردند و آن . در چاهى بيندازند
  ّابريشمى که بنا به احساس خويش و بهمين نيت ى جوهر وفا را با دستمال

  ّ طى راه به فرزند كالنتر سپرده بود مخنوق ساختند و جسد همراه آورده و
  ّمطهرش را در چاهى افکندند و خاک و سنگ بر آن ريختند و بهمان نحو 

  . که خود پيوسته آرزو ميکرد به حيات ناسوتى او خاتمه دادند
  ّبدين طريق حيات پر افتخار طاهره آن مشعل حب و وداد،  نخستين زنى 

  و تعالى نسوان شهيد گرديد،  بانتها رسيد،  دالورى که در ى ّکه در راه ترق
  حين شهادت خطاب به نفسى که در توقيف او قرار داشت بکمال شجاعت 

  وقت اراده نمائيد بنهايت سهولت قتل من در دست شما است هر"اظهار نمود 
   

  ١٧۷ص 
  ز ّانجام خواهيد داد ولى بيقين مبين بدانيد که تقدم و آزادى نسوان هرگ

  ".ممنوع نشود و با اينگونه اعمال از پيشرفت و حرکت باز نماند
  زندگانيش از يک جهت .  حيات طاهره کوتاه ولى پر شعشعه و جالل بود
  ن و افتخارات شؤوقرين مصائب وآالم و از جهت ديگر مشحون از 

ّاوليۀبى پايان و برخالف ساير پيروان     امر حضرت باب که قسمت اعظم ّ
  فتوحاتشان از انظار نفوس مستور و در افواه معاصرين از بالد خدمات و 

  بيگانه غير مذکور ماند،  اين امۀ فنا ناپذير صيت شهرتش باطراف و 



  اکناف عالم منتشر گرديد و آوازۀ بزرگواريش با سرعتى حيرت انگيز 
  مرد و زن از ملل و نحل مختلفه و . بعواصم ممالک غرب اروپا متواصل شد

  ّ و طوايف متنوعه لسان به تحسين و تقدير گشودند و مراتب احزاب
  اين است که حضرت . دانش و شجاعت و شهامت وى را ستودند

  بيان را در عداد اسماء   سرحلقۀ نساء دور منجذبهعبدالبهاء نام آن ورقۀ
  مبارکۀ ساره و آسيه و مريم عذراء و فاطمۀ زهرا که در ادوار و ظهورات

ّر علو  ذات و سمو صفات و مقامات روحانى فوق نساء عصر ماضيه در اث ّ  
  در تقرير آفت : "قرار داشتند، قلمداد و در شأن آن امۀ مشتعله فرمودند

  قبسۀ  "او راوهمچنين در مقام ديگر "  دوران بود و در احتجاج فتنۀ جهان
و سراج موهبت ا ياد و باين اوصاف و نعوت کريمه"  ّنار محبت ا   

  .صف و منعوت فرمودندّمت
   حيات منشأ  باب منبع و ور که آوازۀ بزرگى و عظمت حضرتهمانط

  روحانى طاهره،  بکمال سرعت در اقاليم شاسعۀ ارض منتشر گرديد،  
  ّسر گذشت شگفت آميز زندگانى اين امۀ موقنه نيز در مدت قليل بشرق و

   
  ١٧۸ص 

  در دانش و : "رين مينويسدّيکى از نويسندگان و مفس. غرب عالم رسيد
   نمايش نويس ."ٌکمال اعجوبۀ  زمان بود و در صورت و جمال مشاربالبنان

  شرح حال طاهره را بصورت درامى ) ٧(مشهور که بدر خواست سارا برنارد 
  ژاندارک ايرانى : "ّ تحرير در آورده، در  حق اوميگويدبرشتۀ

  بروزاتش با   ظهورات وکه. ..سلسله جنبان آزادى و نهضت زنان شرق 
  طرفدار فلسفۀ نوين) ٩(قرون وسطى و هيپاتى ) ٨(احساسات هلوئيز 

  جانبازى و : "مينويسد) ١٠(لرد کرزن . "افالطونى مشابه و مماثل است
  ّن تاج يکى از مؤثرترين يّعرۀ محبوب و ستمديدۀ قزوين زرفداکارى شا

  . جى. پرفسور ا. "و محزنترين وقايع تاريخ معاصر را تشکيل ميدهد
   طاهره چنين دربارۀمستشرق شهير انگليسى عقيدۀ خود را ) ١١(برون، 
  ّظهور چنين زنى مانند قرةالعين در هرعصر و زمان و در هر : "مينگارد

  مرز و بوم از نوادر حوادث و عجايب جهان است، ولى طلوع و سطوعش 
  اگر . شمرده ميشودّدر خطۀ ايران فى الحقيقه امرى مستغرب بل اعجاز 

ّديانت بابى در صحت مدعاى خويش صرفًا   ّبوجود قرةالعين استناد ّ



  ّنمايد و مدعى شود که چنين عنصر شجاع و فداکارى را در دامان خود 
  عالم . "پرورانده است،  همين امر براى اثبات قدرت وعظمت آن کافى است

  ى از تأليفات در يک) ١٢(چاين . ک. روحانى و معروف انگليسى دکتر ت
  ّبذرى را که قرة العين در کشور هاى اسالمى: "خويش شهادت ميدهد

  افتخار اين بانوى بزرگوار ... بيفشاند اکنون رو بظهور و سر سبزى است
  در آن است که دفتر اصالحات اجتماعى در سر زمين ايران بدست وى 

  معروف و صاحب قلم فرانسوى کنت دو سياستمدار. "مفتوح گرديده
   

  ۱۷۹ص 
  طاهره بدون ترديد يکى از مظاهر : "در شأن وى مينويسد) ١٣(گوبينو 

  ّمردم قزوين بحق و . ..جليل و مفاخر شريف و پر ارزش اين ديانت است
  و همچنين "  او نبوغ و کمال سحر آسائى قائل بوده انددربارۀحقيقت 

   وى را بسيارى از نفوس که طاهره را ديده و سر گذشت"ياد آور ميشود 
  چون :  يکدل و يک زبان گفته انداند  دهدر ادوار مختلفۀ حياتش شني

  لسان بصحبت مى گشود،  سخنانش تا اعماق قلب تأثير ميکرد و هر
   از ديدگان جارى کور بيانات خويش قرار ميداد و سرششنونده را مسح

  هيچ خاطره اى باندازۀ : "مينويسد) ١٤(سر والنتاين چيرل . "ميساخت
ّحيات طاهره در فکر انسانى ايجاد حس احترام و شعف و مسرت قلبى  ّ  

  ّافکار و آثارى که اين امۀ فداکار در طى حيات خويش باقى . نمينمايد
  شاعر و نويسندۀ بزرگ . "ّگذاشته هنوز بين جامعۀ نسوان نافذ و مؤثر است

  : نويسدّترکيه،  سليمان ناظم بيک، در کتاب خويش راجع بديانت بابى مي
  ّاى طاهره قدر و بهاى تو از هزاران نفس چون ناصرالدين شاه افزونتر و "

  مادر يکى از رؤساى ) ١٥(بانو ماريانا هاينيش، . "ارج تر است مقامت پر
  جمهور اطريش،  مراتب احترام و تکريم خويش را تلو اين عبارات بيان 

  من بر آن . ان استطاهره نمودار کامل و کمال مطلوب عالم نسو: "مينمايد
ّهمت خواهم گماشت که آنچه را وى با تقديم جان در سبيل تقدم و تعالى  ّ  

  ".براى زنان کشور خويش مجرى دارم زنان ايران انجام داده 
  ّدر قطعات خمسۀ عالم محبان و عاشقان پر شور و حرارت طاهره که 

  . يشمارنداشتياق فراوان به استماع تفاصيل حيات پرافتخار وى دارند ب



  بعضى پيروى از ملکات و سجاياى عاليه اش را مايۀ تهذيب اخالق و
   

  ١۸۰ص 
ّتعديل افکار مى شمرند و برخى مطالعۀ اشعار و غزليات مليحش را علت  ّ  

  جمعى روح . انتعاش خاطر دانسته بالحان و نغمات موسيقى تلفيق ميکنند
  ّ و محبتش سرشار پر فتوحش را در مقابل ديدگان و گروهى دل از عشق

  دارند و با قلبى مشتعل و سوزان آرزومندند در راهى که آن امۀ منجذبه 
  .قدم نهاده تا آخرين نفس در آن سبيل ثابت ومستقيم بوده سالک گردند

  تند باد حوادث و انقالب که حضرت بهاءا را در قعر زندان افکند و 
  اتب وحى و مصاحب شعلۀ پر نور و حرارت طاهره را خاموش کرد،  ک

ّحضرت اعلى در جبلين ماکو و چهريق،  آقا سيد حسين يزدى  ملق   ب به ّ
  اين . عزيز را نيز در دام عوانان گرفتار و به شهادت کبرى فائز ساخت

  عاشق پر جذبۀ جمال مبين و دلباختۀ آن روى نازنين صاحب مقام و
ّمنزلتى رفيع و محل وثوق و اعتماد آن سيد ابرار بو   د و در تعاليم و آثار ّ

ّموالى خويش تمعن و تبصر فراوان داشت،  هرچه اولياى امور خواستند  ّ  
  وى را از صراط مستقيم منحرف و وسائل نجات و استخالصش را فراهم 
  ّسازند اعتناء ننمود و بکمال حب و شوق نيل به مقام منيعى را که هنگام 

  ن محروم مانده بود خواستار خانۀ تبريز از آ شهادت حضرت باب در سرباز
  ّآقا سيد حسين در همان احيان که حضرت بهاءا در سياه چال . گرديد

  طهران محبوس بودند او هم در همان زندان به قيد افتاد و در حالى که 
  ّخاطرات مصاحبت موالى خويش را در ايام سجن آذربايجان در صفحۀ 

  دس ابهى کسب فيض و ضمير مرتسم مينمود از محضر منير جمال اق
ّنورانيت ميکرد و تسلى و تشفى خاطر ميجست تا عاقبت در اثر ّ ّ  

   
  ١٨۱ص 

  ّخونخوارى و قساوت عزيز خان سردار که طاهرۀ مطهره را به شهادت 
  ّرسانيد آن شيفتۀ دلبر احديه نيز برتبۀ منيعۀ فدا فائز گرديد و بملکوت 

  .اسرار پرواز نمود
  ال جانان و فدائيان سبيل رحمان حضرت حاجى ديگر  از منجذبان جم

  ّسليمان خان است که شجيع و متهور و صاحب مقامى بلند و مرتبتى 



  ّارجمند بود،  نفوذ كلمه داشت و مورد احترام و توجه اهالى از اعالى و 
  ادانى واقع،  بدرجه اى که در گرفتارى وهلۀ اواليش امير نظام نا گزير 

  ّه امر الهى اظهار بى اطالعى نمايد و بدين وسيله جان ّگرديد از تعلق او ب
  وى را حفظ کند ولى پس از واقعۀ رمى شاه و انقالب امور حاجى سليمان 

  ّناصرالدين شاه. ّخان مجددًا دستگير و موجبات شهادتش فراهم گرديد
  ّ حاجب الدوله کوشش نمود آن سالک سبيل هدى را از طريق بدوًا بوسيلۀ
  ارد و به انکار و اعراض از محبوب بى انباز تشويق کند ولى آن وفا باز د

  عاشق دلداده که جز وصل معشوق مقصودى و بغير از وصول به ساحت 
  معبود مأمولى نداشت امتناع ورزيد و پا فشارى نمود لذا شاه دستور داد 

  سليمان خان تقاضا .  بهر طريق که خود مايل باشد به قتل رساننداو را
  ّدنش را در نه محل  شکافته و در هر شکاف شمعى افروخته قرارنمود ب

  ّدهند و چون مير غضب در انجام اين امر موحش تأنى و ترديد نمود 
  سليمان خان بر آن گرديد که تيغ را از دست وى گرفته خود به اين 

  عمل مبادرت نمايد ولى مير غضب که از مراتب عشق و وله آن جوهر 
  ترسيد و از بيم آنکه سليمان خان قصد حمله داشته ايمان بيخبر بود ب

  باشد به آدمهايش دستور داد لحظه اى چند دست او را از پشت بستند
   

  ١٨۲ص 
  آنگاه آن عاشق پردل در خواست کرد دو شکاف در سينه و دو در شانه 

  و يکى در قفا و چهار در پشت ايجاد نمايند و آنان بهمين قرار اجرا 
  ّوصف آن مفتون طلعت ازليه چون تير خدنگ بايستاد،  با اين . کردند

  ّچشمهايش با استقامت بى نظير ميدرخشيد و بدون توجه بهياهوى ناس و 
   او راّمنظرۀ خون که از بدنش جارى بود پيشاپيش جمعيت که از اطراف 

  سليمان خان در حاليکه . ّاحاطه نموده بودند به مقر فدا روانه گرديد
  يان با طبل و ساز به نغمه و آواز دمساز بودند هر چند ّمطربان و مغن

  ّقدم يکبار توقف مينمود و حاضرين را که بکمال بهت و حيرت وى را 
ّنظاره ميکردند بخطابات  مهيج مخاطب ميساخت و مقام مقدس حضرت باب  ّ  

   توضيح ميداد و هر هنگام به خود رارا تجليل ميکرد و حقيقت شهادت 
  ظاره ميکرد،  به شوق و شعف مى آمد و به شور و طرب شمع نهاى  هشعل

  ّمى افتاد و چون شمعى از محل خود سقوط ميکرد بدست خويش 



  ميگرفت و با شعلۀ شمعهاى ديگر روشن مينمود و بجاى خود قرار ميداد 
  در اين اثنا مير غضب رو به سليمان خان کرده  بحالت تحقير و استهزاء 

  ّ تو باين درجه شيرين و مقر رجوعت مقبول و حال که مرگ در کام"گفت 
  آن مخمور صهباى الهى از اين گفته بوجد . "رقصى دلنشين است چرا نمى

  :ّشغول شد و باين بيت مترنم گرديدآمد و پاکوبان و هلهله زنان به آواز و شهناز م
  يکدست جام باده و يکدست زلف يار" 
  "رقصى چنين ميانۀ ميدانم آرزوست          
  نوز آن سودائى جمال محبوب و شيدائى حضرت محمود بسر منزل ه

   
  ١٨۳ص 

  ّمقصود نرسيده بود که نسيمى ارق از نسيم صبا وزيدن گرفت و شعلۀ 
  .موده بود بحرکت و اهتزاز در آوردشمعها را که تا اعماق گوشت نفوذ ن

  اى "در اين حين سليمان خان رو بشمعها کرده و به زبان حال ميگفت 
  چرا افسرده و مخموريد و از سوز و گدازتان کاسته شده ها  هشعل

  بسوزيد و زبانه کشيد زيرا که از زبان شماست که نداى عالم باال را مى 
  ".ّشنوم و دعوت محبوب را لبيک ميگويم

  ّسليمان خان در اين حال که به آتش محبت ا مى گداخت چون فاتحى که 
  بانگاه حرکت نموده بار ديگر آوازش به ميدان ظفر وارد شود به جانب قر

  ّرا بلند کرد و آخرين خطابات خويش را به جمعيت ناظرين ابالغ نمود و 
   بجانب مقبرۀ امامزاده حسن داشت به سجده و خضوع ى در حينى که رو

  در آمد و پاره اى  كلمات عربى بر زبان راند آنگاه به مير غضب رو نموده 
  ". انجام بدهخود رااست وظيفۀ   حال نوبت توکار من بانتها رسيد: "گفت

  هنوز جان در بدنش باقى و لسانش به مدح و ثناى مالک امکان در حرکت 
  بود که آن هيكل منير را دو نيمه کرده و هر نيمى از جسد داغدار و 

  ّغرقه در خون را که شاهد صامتى از مراتب عشق و محبت فنا ناپذير 
  ود طبق دلخواه و آرزوى وى بيک طرف اصحاب نسبت به حضرت باب ب

  .دروازۀ نو آويختند
  بارى نائرۀ فتنه و انقالب که در اثر رمى شاه در دارالخالفه مشتعل گرديد 

  بنقاط مجاور سرايت نمود و لهيبش صفحۀ مازندران موطن اصلى حضرت 
   کات آن حضرت تمامًا تاالنّبهاءا را فرا گرفت و در نتيجه امالک و متمل



  از قراء نور خانۀ موروثى مبارک كه از والد در قريۀ تاکر. و تاراج گرديد
   

  ۱۸۴ص 
ّماجدشان باقى مانده و بغايت مجلل و مزين بود به فرمان ميرزا ابوطالب  ّ  
  خان عموزادۀ وزير اعظم مورد نهب و غارت واقع شد و آنچه از اثاث و 

  بحمل آن قادر نبودند نفائس موجود بود به يغما رفت و آنچه را که 
  خراب و ويران کردند و اطاقهاى بيت را که از قصور پايتخت عاليتر و با 
  شکوهتر بود بنحوى منهدم ساختند که ديگر اثرى از آن بر جاى نماند 

  اهالى را نيز پس از تاراج با خاک يکسان کرده و تمامت هاى  هّحتى خان
  .قريه را به آتش ظلم و کين بسوزاندند

  ّوه بر خطۀ مازندران دامنۀ اين زوبعه به نقاط دور دست مانند يزد و عال
  نيريز و شيراز نيز کشيده شد و آتش ضوضاء و انقالب در جميع اقطار 

  ّگرديد و بار ديگر حرص و ولع عمال دولت و ارکان حکومت  شعله ور
  ّدر قتل و غارت دوستان و نهب و اسارت مظلومان و تعرض به نواميس 

  خى که ّمور. ن بحرکت در آمد و حوادث نيريز و زنجان تجديد شدآنا
  ّتاريخ امر و وقايع خونين آن ايام و شهادت مؤمنين را به رشتۀ تحرير 

  قلم از آنچه بر زنان و مردان شجيع وارد شد : "در آورده است مينويسد
  ّآنچه از شدت و هيبت سانحۀ زنجان بيان شد ... منزجر و مندهش است

  قبال مظالمى که چند سنه بعد در نيريز و شيراز رخ داده قابل ذکر در 
  دويست نفر از شهدا را بر سر سنان کرده و فاتحانه ازرؤوس . "نيست

  شيراز بجانب آباده حرکت دادند و چهل نفر از زنان و اطفال معصوم را 
   سيصد نفر از نسوان  .در غارى مجتمع نموده با چوب و نفت آتش زدند

  و بدو بر اسبهاى برهنه سوار کرده تا شيراز راندند و آن مظلومان را را د
   شوهران و فرزندان ونيمه عريان از بين صفوفى که از سرهاى بريده شدۀ

   
  ١٨۵ص 

  پدران و برادران آنها تشکيل شده بود عبور دادند و بدرجه اى مورد 
   طريق ّصدمات و لطمات شديده واقع شدند که بسيارى از آنان در طى
  .جان سپردند و از حضيض ادنى بملکوت اعلى صعود نمودند



  بدين ترتيب فصلى از تاريخ امر الهى که از لحاظ جانفشانى و فداکارى 
  ّخونين ترين و قهرمانى ترين فصول تاريخ قرن اول بهائى را تشکيل 
  ميدهد سپرى گرديد و دماء بريئه اى که در آن سنين پر مصيبت بر 

ّيخت بذور طيبۀ قويۀ نظم بديع الهى را که با اشراق شمس صفحۀ خاک ر ّ  
  نعت و ستايشى . ّقدم و اسم اعظم سر سبز و خرم گرديد آبيارى نمود

ّاوليۀّکه در  حق اولياء و شهداء دورۀ     اين امر اعظم از لسان مکرمت ّ
  ّحضرت بهاءا جارى و زبان دوست و دشمن حتى ناظران بيطرف بالد 

ّک بعيده بدان ناطق گرديده كل مدل بر عظمت روح و علو مقام آن و ممال ّ ّ  
  باسالن ميدان الهى و مجاهدان امر يزدانى است که مراتب ثبات و 

ّانقطاعشان آن دور مقدس را مخلد و سرمدى ّ   .ٓ االثار قرار ميدهدّ
  ّحضرت بهاءا در کتاب مستطاب ايقان در وصف اين هياكل قدسيه 

  همۀ عالم از ايثار دل و "بديعۀ منيعه ناطق قوله االحلى  به اين بيانات 
ّتاهت العقول فى افعالهم و تحيرت النفوس فى " "ّجانشان متحير گشتند ّ  

  آيا در هيچ عصر چنين امر خطيرى "  اصطبارهم و بما حملت اجسادهم
  آيا هرگز در هيچ تاريخى از عهد آدم "و همچنين ميفرمايد "  ظاهر شده

  چنين غوغائى در بالد واقع شد و آيا چنين ضوضائى در ميان تا حال 
  گويا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شده و . ..عباد ظاهر گشت

  و نيز از لسان قدم در ذکر"وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت  
   

  ١٨۶ص 
  اين ظهور اعظم و دماء مسفوکه در اين سبيل اقوم در مناجاتى بساحت 

  ّزمين از دماء مطهرۀ مظلومان " االرباب اين حقايق متعاليه نازل ّرب
  ّحامل بدايع ظهورات قدرت و جواهر آيات عزت و عظمت تو است عن قريب 

  چون ميقات ظهور واصل گردد اسرار مستورۀ آن مکشوف شود و حقائق 
  )ترجمه(". رفيعۀ مکنونه اش ظاهر و آشکار گردد

  که از لسان حضرت رسول اکرم صادر و جناب ّآيا اين  كلمات قدسيه 
  وا شوقا "ّقدوس در قلعۀ طبرسى براى اصحاب تالوت نمودند که ميفرمايد 

ّالخوانى الذين يأتون فى آخر الزمان طوبى لهم و طوبى لنا و طوبى هم  ّ ٔ  
  ،  جز باين فارسان مضمار رحمانى که با خون خويش "افضل من طوبانا

ّحقانيت امر مقدس را   ّ اثبات و يوم موعود ربانى را اعالم نمودند به نفوس ّّ



  ديگراعالم ميشود؟ و آيا مدلول حديث جابر که در تفسير کافى راجع 
  ّيذل اوليائه فى زمانه و "به عالئم و امارات ظهور قائم مذکور و ميفرمايد 

ّالترک والديلم فيقتلون و يحرقون و رؤوس سهم کما تتهادى وتتهادى رؤ ّ  
  الويل و   خائفين مرعوبين وجلين تصبغ االرض بدمائهم و يفشويکونون
ّالرن   ّو حضرت بهاءا صحت آن را در"  ّة فى نسائهم اولئک اوليائى حقاّ

ّجز در اين ذوات مقدسۀ نورانيه  ،اند دهکتاب مستطاب ايقان تأييد فرمو ّ  
  ّدر نفوس ديگر مصداق وتحقق حاصل نموده است؟

  در صفحات تاريخ بابى که "ادث مذکوره مى نويسد   حودربارۀلرد کرزن 
  بخون شهداى آن رنگين شده داستانهاى شگفت انگيزى از مراتب خلوص 

  ...و جانبازى اين طايفه موجود است که مايۀ جلوه و عظمت آن مى باشد
  هر چند در قلوب ملهوفين شجاعت و) ١٦(نائرۀ وقايع اسميت فيلد 

   
  ١٨۷ص 

  ّاد نمود ولى هرگز آن همت و مقاومت بمقام پايدارى و استقامت بسيارايج
  اند  دهثبات قدمى که تابعان باب در قبال ستمکاران طهران ابراز نمو

  بديهى است تعاليمى که چنين روح فداکارى و انقطاع در... نميرسد
ّثبات و علو همت مبعوث نمايد  پيروان خويش بر انگيزد و بدين پايه از ّ  

  اين جانبازى و از خود گذشتگى .  و شايان تقدير استجهت عظيم هر از
  که آثار مشابه آن در تاريخ اسالم مشاهده نميشود در انظار نفوس بيشمار

ّبى نهايت جالب دقت و قابل توجه استاند  دهکه ناظر و شاهد آن بو ّ."  
  ديانت بابى که "نيز در اين باره مى نويسد ) ١٧(دارمشتتر . پرفسور ج
  ّى کمتر از پنج سال خطۀ ايران را من اقصاها الى اقصاها فرا در فاصله ا

   ميالدى آن سر زمين را بخون شهداى خويش ١٨٥٢گرفت و در سال 
ّريان ساخت اينک بکمال وقار و اتقان رو به ترقى و تعالى است و چنانچه  ّ  

  ّکشور ايران راه نجات و احيائى طلبد همانا در ظل اين آئين جديد و 
  ".بديع خواهد بودتعاليم 

ّرنان در کتاب حواريون در ذکر مراتب تمسک و توجه بابيان نقل ميکند ّ ّ:   
  هزاران نفس با شوق و شعف بى پايان در سبيل حضرت باب به "

  ّآن روز که کشتار عظيم بابيان در طهران تحقق . جانفشانى پرداختند



   و گوش يافت روزى است که شايد چشم جهان شبيه و نظير آنرا نديده
  ".جهان هم آهنگ آنرا نشنيده است

  پرفسور برون مستشرق معروف انگليسى راجع به نفوذ و غلبۀ شديد اين 
  يکى از مظاهر درخشندۀ ايمان و حرارت و جانبازى و "ديانت مى نگارد 

  ديانتى که ممکن است روزى در بين. شجاعت طلوع ديانت بابى است
   

  ١٨۸ص 
  ّروح تمسك و . م شامخ و ممتازى را احراز نمايداديان عظيمۀ عالم  مقا

ّايقان و تجرد وعرفان که بر بابيان حکمفرما است بدرجه اى نافذ و مؤثر  ّ  
   نفوسى که برأى  .است که هر فردى را تحت تأثير خويش قرار ميدهد

  ّشايد در قبول اين مدعى اند  دهالعين اين حقيقت را مشاهده ننمو
   يکبار خود شاهد آن جذبه و شور و عشق وترديد نمايند ولى چون

  عالقۀ موفور گردند چنان مجذوب و مسحور شوند که خاطرۀ آن هرگز از 
  ".صفحۀ ضميرشان محو نخواهد گرديد

   عظمت اين دور و مراتب ايمان و ايقان بابيان دربارۀکنت دو گوبينو 
  پ حزبى يم که اگر در اروبايد اذعان نما"ن شهادت مى دهد  باين بيا

  مانند حزب بابى به آن درجه از ايمان و حرارت و انجذاب و استقامت و 
  ّخلوص و محبت نسبت به ابناء انسان و ايجاد رعب و خوف در صدور 

  ّيتشان ّموفقدشمنان و باالخره عشق و عالقۀ شديد در هدايت طالبان و 
  ه مينمودمّدر جلب نفوس از طبقات مختلفه و مقامات متنوعۀ کثيره مشاهد

  ّبال ترديد عقيده مند ميشدم که در مدت قليل قدرت و اختيار بدست 
  چنين طائفه که صاحب اينگونه ملکات و فضائل عاليه هستند خواهد افتاد 

ّو عصاى سلطه و اقتدار حقيقيه به آن قوم تعلق خواهد گرفت ّ."  
   و  حسين را هدف رصاص قرار دادّمالّعباسقليخان الريجانى که جناب  

  ّعلت شهادت آن بزرگوار گرديد در جواب پرسشى که از طرف شاهزاده 
  احمد ميرزا در حضور جمعى از وجوه قوم از وى بعمل آمد اظهار داشت 

  هر کس کربال را به چشم خود نديده اگر محاربات قلعۀ طبرسى را مالحظه "
  مينميکرد نه تنها اوضاع و احوال و حوادث ناگوارى را که در آن سر ز

   
  ١٨۹ص 



   حسين يقين ّمالّبالخيز رخ گشوده در نظرش مجسم ميشد بلکه با مشاهده  
ّميکرد که حضرت سيدالشهداء باين عالم رجعت نموده است   همچنين اگر . ّ
  اين همان "اعمال و افعال مرا ميديد بال ترديد در نفس خود ميگفت که 

  راستى نميدانم اين ب...  برگشتهّشمر است که با تيغ و سنان از ارض طف
  قوم چه حقيقتى را ادراک نموده و بچه مقامى واصل شده بودند که با 
ّچنين شجاعت و مسرت بى نظير در ميدان فدا جانبازى ميکردند تصور  ّ  
ّمراتب شهامت و استقامت پيروان باب از قوۀ مخيلۀ بشر خارج است ّ."  

ّدر خاتمۀ مقال آنچه شايان توجه و تذکر است عا   قبت حال و سر گذشت ّ
  ّپر مالل نفوس غافلۀ ذاهله اى است که يا از راه بدخواهى و تعصب و يا 

ّبعلت حرص و طمع و يا نظر بحب جاه و مقام در اطفاء نور يزدانى و  ّ  
ّنار موقدۀ ربانى همت گماشتند و كل از شخص سلطان تا وزراء و ارکان  ّ ّ  

   عسکر و پيشوايان مذهب و ّن دولت و حکام و رؤساىاو راحکومت و مش
ّساير عمال و مأمورين مملکت در هر رتبه و منصب که متعمدًا يا از  ّ  

  روى خوف و غفلت در ايجاد مصائب و باليا مساعدت نمودند بکمال 
ّسرعت و حدت به غضب الهى گرفتار و به جزاى اعمال سيئۀ خويش مبتال  ّ  

   از قبول درخواست ّمحمد شاه که شخصى بى فکر و اراده بود. شدند
  حضرت باب امتناع ورزيد و آن جوهر وجود را رخصت ورود به عاصمۀ 

  ّمملکت و اثبات حقيقت امر خويش نداد و تسليم افکار سيئه وزير ناپاک 
  ّو بى تدبير خود گرديد،  در سن چهل سالگى به سخط الهى گرفتار و به 

  ّ طلعت اعلى در قيوم آالم و اسقام گوناگون دچار گشت و به آتش جحيم که
  .ّاالسماء پيش بينى و به تحقق آن قسم ياد فرموده بودند واصل گرديد

   
  ١۹۰ص 

  ّحاجى ميرزا آقاسى وزير مطلق العنان و مالک واقعى تاج و تخت و محرک 
  ّواقعى صدمات و رزاياى وارده بر وجود مبارک و مسبب نفى و تبعيد آن 

  ّمدتى کمتر از يک سال و نيم از حضرت بجبال  آذربايجان پس از مضى 
  تاريخى که بين شاه و هيكل مبارک حضرت اعلى حائل گرديد از مقام 
  خود معزول و از بساط سلطنت مطرود شد و ثروت و مکنتى را که بظلم 

  و جور گرد آورده بود از دست بداد و مورد قهر و غضب سلطان قرار 
   حضرت عبدالعظيم پناه ّگرفت و از خوف خشم و تعرض مردمان به بقعۀ



  ّبرد و سپس با نهايت خفت و خوارى به کربال تبعيد شد و گرفتار فقر و 
ّفاقه و امراض و احزان گرديد و از اوج عزت به حضيض ذلت بيفتاد و  ّ  
ّآنچه را که حضرت باب در خطبۀ قهريه باو انذار فرموده بودند تحقق  ّ  

   از خاندانى حقير و گمنام ظاهر ّاما ميرزا تقيخان امير نظام که. پذيرفت
  ّشده بود و در سال اول صدارت کوتاهش اصحاب قلعۀ طبرسى را به 

  شهادت رسانيد و به قتل شهداى طهران اقدام کرد و جناب وحيد و 
  سًا و مستقيمًا أ شهيد و قتيل ساخت و رّ حضرت را باشد احوالصحابۀ

  ۀ زنجان دست بخون فرمان شهادت حضرت باب را صادر کرد و در واقع
  مظلومان گشود مورد بى مهرى شاه قرار گرفت و سعايت درباريان 

  ّدربارۀ وى مؤثر واقع شد و افتخاراتى را که بدست آورده بود از کف 
ّبداد و عاقبت بکمال خوارى و مذلت در حمام فين نزديک کاشان بامر  ّ  

  چه نبيل در چنان. شاه رگ حياتش مقطوع شد و بديار فنا واصل گرديد
  تاريخ خود مينويسد از حضرت بهاءا استماع گرديد که ميفرمودند 

ّاگر امير نظام از موقعيت و مقام حقيقى ما آگاهى مييافت البته در توقيف" ّ  
   

  ١٩۱ص 
  و هدم ما خود دارى نميکرد و با آنکه مساعى فراوان در کشف اين امر 

   اين حقيقت بر وى مستور و بکار برد ولى توفيق نيافت و بارادۀ الهى
  ميرزا آقاخان که در ايذاء و آزار بابيان و حوادثى که ." مکتوم باقى ماند

  ّبعد از رمى شاه اتفاق افتاد دخالت عظيم داشت و مذبحۀ عظمى را بر پا 
  نمود از شغل خود بر کنار شد و به يزد تبعيد گرديد و تحت نظر 

  حسينخان والى . خذالن جان سپردشديد قرار گرفت تا عاقبت به يأس و 
  ّاولين نفسى که در مقام مخالفت " شارب خمر"و " ظالم"فارس آن عنصر 

  با حضرت باب برآمد و علنًا زبان بطعن و لعن بگشود و بدستور وى لطمۀ 
   مبارک وارد گرديد نه تنها بالى ناگهان بر او و اهل و عيال شديد بر چهرۀ

  ارد آمد بلکه جزاى اعمال شنيعۀ خويش و ساکنين مدينه و ديارش و
  را برأى العين مشاهده نمود و منفور دوست و دشمن گرديد و به نکبت و 

  ّ غدار که با نهايت قساوت ّحاجب الدولۀ. ّنقمت به مقر اصلى خود شتافت
  ّجم غفيرى از بابيان مظلوم و بى پناه را بشهادت رسانيد گرفتار خشم و 

  ّو پس از اخذ و تصرف مايملکش محاسنش غضب طوايف لر گرديد 



  را کنده و او را به بلعيدن آن مجبور کردند آنگاه او را مهار کرده و زين 
  بر پشت نهادند و چون چهارپايان در مقابل انظار ناس بر او سوار شدند 

  . ّو در برابر ديدگانش نسبت به اهل و عيالش تعرض روا داشتند
  ّو پر شقاوت بار فروش که محرک فتنۀ مازندرانّالعلماء مجتهد متعصب  يدعس

  گرديد و آنهمه مصائب و نوائب براى دوستان الهى در قلعۀ طبرسى 
  ايجاد نمود به مرضى عجيب مبتال گشت و به عطش و برد شديد 

  گرفتار شد بنحوى که با پوشش و ملحفۀ ضخيم و آتش عظيم که پيوسته
   

  ١٩۲ص 
  ز در رنج و تعب اليم ميگذرانيد تا در کنار بسترش مشتعل بود با

  ّبال از عالم در گذشت  و پس از مرگش خانۀ مجلل و  و سر انجام با حال پر
ّمزين او مطمور و منهدم گرديد و محل تجمع خاکروبه و زباله قرار گرفت  ّ  

  و بطورى در انظار ناس موهون شد که هر وقت نفرين و عذاب الهى را در  
  يشدند ميگفتند خداوند خانه اش را مانند خانۀ ّحق نفسى خواستار م

  محمود خان كالنتر که نفسى مغرور و . سعيد العلماء خراب و ويران سازد
  بد قلب بود و جناب طاهره قبل از وقوع شهادت در خانۀ وى زندانى شد 

  نه سنه بعد به غضب سلطانى گرفتار آمد و در حالى که پايش را 
  ن کشان در انظار عموم بخارج شهر انتقال بريسمان بسته بودند کشا

  ميرزا حسنخان که به امر برادرش . دادند و جسدش را به دار آويختند
  امير نظام به شهادت حضرت باب اقدام نمود دو سال پس از واقعۀ 

  . مولمه بجزاى اعمال خويش رسيد و با حال تباه به ديار عدم واصل شد
  يز آن نفس ظالم و خبيث که پس از ميرزا على اصغر شيخ االسالم تبر

  امتناع مأمورين حکومت از تعزير حضرت باب شخصًا به اين امر منکر 
  قيام نمود و بدست خويش يازده ضربه به پاى مبارک وارد آورد در همان 

  سال به مرض فلج مبتال شد و پس از صدمات و بالياى ال تحصى در 
   االسالمى نيز پس از چندى ّنهايت ذلت و فالکت در گذشت و عنوان شيخ

  ميرزا . نشانى از آن باقى نماند ّبالمره در تبريز ملغى گرديد و نام و
  ّابوطالب خان مغرور و متکبر که از اجراى دستور و رأى ميرزا آقا خان 

  صدر اعظم نسبت به رعايت جانب اعتدال سر پيچيد و به غارت و حرق 



  بهاءا فرمان داد يک سنه بعد بهقريۀ  تاکر و انهدام بيت مبارک حضرت 
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ّکليۀمرض طاعون مبتال شد و    ّ ياران وى حتى نزديکترين اقوام و اقاربش ّ

  . از وى دورى نمودند و عاقبت بحسرت و نکبت بى پايان جان سپرد
  مهرعليخان شجاع الملک که پس از واقعۀ رمى شاه بنهايت قساوت و 

  ى نيريز را بقتل رسانيد بر حسب شهادت نوۀ خونخوارى بقاياى جامعۀ باب
  ّارشدش به کسالت شديد مبتال شد و ثقل سامعه حاصل کرد و قوۀ 

  شنوائيش را از دست بداد و بهمين حال تباه تا آخر حيات پر وبالش 
  همدست و همکارش ميرزا نعيم موردغضب اولياى دولت واقع . باقيماند

  ده از مقام خود معزول کردند و به گرديد و دو نوبت او را تنبيه نمو
  ّفوج  خاصه که داوطلب قتل حضرت باب . صدمات شديده مبتال ساختند

ّگرديد و حادثۀ معجزه آسائى را که موجب تذکر و تنبه سامخان مسيحى  ّ  
  ّشد مورد سخريه و استهزاء قرارداد در همان سنه دويست و پنجاه نفر

  ّ شديدى که بين اردبيل و تبريز اتفاق از آنها مع سر کردگانشان در زلزلۀ
   نفرات آن فوج که ّافتاد هالک شدند و دو سال بعد از اين تاريخ بقيۀ

  ّعددشان پانصد نفس بالغ ميگرديد به علت طغيان و عصيان در همان 
  شهر که مبادرت به آن ذنب عظيم نموده بودند تير باران گشتند و اهالى که 

  ّۀ آنان بودند اعمال ظالمانۀ آنها را در مد نظر ناظر اجساد قطعه قطعه شد
  ّآوردند و بطورى اظهار حيرت و  تنفر و انزجار نمودند که مجتهدين شهر 

  مجبور شدند به تنبيه و اسکات اينگونه نفوس پردازند تا آنکه آقاجان بيک 
  سرتيپ فوج مذکور نيز شش سال پس از شهادت حضرت باب هنگام 

ّوسط قواى بحريۀ انگليس معدوم گرديدّبمباران محمره ت ّ.  
  ّعدل خداوند منتقم قهار که مرتکبين اين مظالم را به کيفر اعمال رسانيد
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  ّو معاندين و مخالفين حضرت باب و پيروان آن حضرت را به اشد عقاب  
  مبتال ساخت مردم جاهل و خونخوار را نيز که به پيروى از رؤساى دين 

   کين بقتل و غارت و نهب و اسارت مظلومان پرداخته بودند و زمامداران پر
  گرفتار صدمات گوناگون نمود مردمى که فى الحقيقه از يهود عنود در 



ّايام حضرت مسيح متعصب تر و در جهل و نادانى و بيرحمى و  ّ  
  در اين مقام . ّخونخوارگى از اقوام دورۀ جاهليه پست تر و شرير تر بودند

  ّنکه بيان حضرت اعلى در کتاب دالئل السبعه را که در اولى و انسب آ
ّاواخر ايام از يراعۀ اطهر نازل شده  متذکر گرديم و به  ّاهميتّ    امر پى ّ

  ّنظر نموده از اول ظهور که چقدر خلق به وبا مردند "ّبريم قوله جل ذکره  
   ّاين يکى بوده از عالئم ظهور و کسى مطلع نشده و از مؤمنين فرق شيعه
  ظاهرًا در عرض چهار سال متجاوز از صد هزار شده ولى کسى ملتفت

  نبيل در تاريخ جاودانى خويش راجع به قتل و کشتار نفوس . "نيست
  تودۀ ناس که بکمال خرسندى و بى قيدى ناظراعمال "مظلومه مينويسد 

  ّشنيعه بوده و بهيچوجه از طرف آنان اظهار و احساسى که حکايت از توجه 
  ر ايشان و يا عدم موافقتشان نسبت به مظالم و فجايع وارده باشد ّو تبص

  ابراز نگرديد  بنوبۀ خود دچار محن و آالم و مصائب و اسقامى گرديدند 
  که مصادر امور و اولياى جمهور هيچيک قادر بر تقليل آن نبوده و

  از همان اوان . نتوانستند در بهبود اوضاع و تخفيف شدائد قدمى بردارند
  ّکه ايادى مخالفت و معاندت عليه وجود مقدس حضرت بلند شد باليا و 

  رزايا پى در پى آن قوم جهول را احاطه نمود و آنان را به ورطۀ هالک 
  و دمار نيستى و بوار سوق داد امراض و اوجاع مختلفه از طاعون و غير آن
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  ز خاطرۀ ّکه فقط ذکرش در کتب قديمه وارد و حقيقت و  کيفيت آن ا
   غفيرى را به ّنفوس محو و معدوم شده بود بر آنان مستولى گرديد و جم

  ّديار عدم فرستاد و فقير و غنى و وضيع و شريف كل در قبال اين 
ّآفات آسمانى سر تسليم فرود آوردند و نفسى را مقر و مفرى باقى نماند  ّ  

ّو در صفحۀ گيالن قهر الهى كل را اخذ کرد و علت حمى  ّ   اهالى را احاطه ّ
  اللت را به ضآن جمع بى ايمان و سالک بيداء ى ّنمود و دست قدرت ربان

  ّجزاى اعمال خود مبتال ساخت  حتى لهيب سخط الهى حيوانات و نباتات 
  ّرا متأثر ساخت و به اى  دهرا نيز فرا گرفت و تلخى و مرارت آن هر جنبن

   و جوع و گرسنگى بر اين صدمات و باليا قحط و غال نيز عالوه گرديد
ّشدت متاعب بيفزود و موجب تلف   ات بيشمار گرديد و منظرۀ موحشى در ّ
  ّملت و دولت به آه و انين پرداختند و . برابر ديدگان ناس ايجاد نمود



  صغير و کبير به نوحه و حنين مألوف شدند آسايش و راحت مقطوع 
  که به فرمان ّشد و عزت و سعادت مسلوب گرديد و کأس عقوبت و بال 

  ّر و مقرر شده بود لبريز گشت ولى ابدًا مستشعر نشدند که ّالهى مقد
   اين صدمات کدام است و مبدأسبب بروز اين آفات چيست و منشأ و 

  ّبخاطر انکار و ايذاء چه نفس مقدسى به اين نوائب و مصائب گرفتار و
  انتهى. "باين مخاطر و مهالک مبتال گرديده اند
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  ۱۹۸ص 
  

  ۱۹۹ص 
                                            فصل ششم

                   والدت امر بهائى                      
  بطورى که از قبل مذکور گرديد وقايع هولناکى که پس از رمى شاه 

ّمتتابعًا مترادفًا اتفاق افتاد دور بابى و نخستين فصل تاريخ قرن اول بهائى  ّ  
  ّدر طى اين حوادث . و تاريکترين و خونين ترين آن را خاتمه بخشود

  ّد که نزديک بود امر حضرت باب را بكلى راتى رخ گشوّانقالبات و تطو
  محن و آالم و مصائب و نوائب که از آغاز ظهور . محو ونابود نمايد

ّمشهود و روز بروز بر شدت و حدت مى افزود فى الحقيقه موجب  ّ  
   گرديد و مايۀ تهديد ثبات و پايدارى  اتضعيف صفوف پيروان امر

و دعائم جامعۀ بابى را سخت متزلزل و متزعزع  شد و ارکان  ا تابعان غيور شريعة
  .نمود

  ّاز بدو طلوع نير حقيقت از افق ايران طبقات و مقامات مختلفۀ مملکت از 
ّاولياى حکومت و رسوم و قاطبۀ ناس از عوام و خواص کثلة  واحده عليه  ّ  
  امر الهى قيام نمودند و بر دشمنى دائمى با آن هم قسم گشتند و به زعم 

  ش چنين انگاشتند که قتل و نهب و حرق و ضرب و اسر و شتم خوي
   را از حرکت باز خواهد داشت و ظهور موانع و روادع و  اسيل جارف امر

ّمحروميتها و شدائد ازتحقق مواعيد الهيه جلوگيرى خواهد نمود ّّ.  
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  ر ّمحمد شاه که سلطانى بى فکر و ضعيف االراده بود در اثر تلقين و فشا

  ل حضرت باب را نپذيرفت و از شرف مثول به آن مسؤاطرافيان خود 



ّمظهر مقدس احديه روى بتافت و آن وجود اقدس را از ورود به عاصمۀ  ّ  
  ّناصرالدين شاه جوان که . مملکت و وفود در بساط سلطنت ممنوع ساخت

  م ّذاتًا قسى القلب و خود خواه بود چه در رتبۀ واليت عهدى و چه در مقا
  سلطنت و فرمانروائى نهايت بغضا و خصومت را نسبت به امر مبارک ابراز

  بعدى حکومتش اين دشمنى و لجاج را به اعلى هاى  هنموده و در دور
  معتمد مقتدر و دل آگاه يگانه نفسى که . درجۀ قساوت و درندگى برسانيد

   مى توانست در آن احيان پرمخافت حضرت باب را نصرت و حمايت نمايد
  ّناگهان از جهان فانى رخت بر بست و آن آيت مظلوميت کبرى را در 

  ّشريف مغرور که هنگام توجه طلعت اعلى . چنگال دشمن بى امان بگذاشت
ّبه مکۀ معظمه و طواف بيت ا الحرام، امر بديع به وساطت جناب قدوس  ّّ  

   در زاويۀ به وى ابالغ گرديد دعوت الهى را اجابت ننمود و پيام يزدانى را
ّاجتماع پيروان در مدينۀ منورۀ کربال که مقرر . نسيان و فراموشى افکند ّ  

  بود در معاودت حضرت باب از حجاز فراهم و مؤمنين به درک حضور آن 
  ّمحيى رمم  موفق گردند به حکم الزام موقوف و شوق و هيجان دوستان که 

  .  حرمان تبديل گرديدّمترصد ظهور آثار وعدۀ الهى بودند به نوميدى و
ّحروف حى  حافظان و پشتيبانان امر نوزاد  ربان    که عددشان به هيجده ى ّ

  نفس بالغ بود قسمت اعظمشان در پنجۀ تقليب گرفتار و به رتبۀ منيعۀ 
  ء و شهداء که مراتب روحانى دور بيان ّالمرايا و اد. شهادت فائز گشتند

  ذشتند و يا از وطن مألوف اخراجرا تشکيل ميدادند يا از دم شمشير گ
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  تعليمات کافيۀ وافيه که از . يا بصمت و سکون ملزم گرديدند شدند و

  ّطرف آن سيد ابرار به وجوه اصحاب و نخبۀ احباب ابالغ شده بود نظر به 
  ّفرط شوق و غلبۀ اشتياق آنان و شدت افتتان و هيجان اهل طغيان اکثرًا 

  ّقيام دو نفس مقدس از رافعين لواء . أجيل باقى مانددر بوتۀ تعويق و ت
  الهى در ممالک عثمانيان و اقطار هندوستان  امنعش جهت ابالغ و انتشار امر

  طوفان شدائد و آالم که . ّدر اولين قدم دچار وقفه و سکون گرديد
  صفحات مازندران و نيريز و زنجان را احاطه نموده بود گذشته از اطفاء 

ّيه،  حضرت قدوس شريف و جناب باب الباب شجيع و وحيد سرج نوران ّ  
ّدانشمند و عالم فريد حجت اکبر و ممنوعيت و محروميت حزب الهى از  ّ ّ  



ّثمرات جنيۀ آن حقايق  روحانيه،  جمع کثيرى از شجيعترين ومبرزترين  ّ ّ  
  . اصحاب حرم را در دام عوانان بيفکند و بصدمات بى پايان گرفتار نمود

   کبرى،  شهداى سبعۀ طهران امر الهى را از يکى از مشاعل درخشان فاجعۀ
  ّو مصابيح فروزان ديگر خويش محروم ساخت و نفس مقدسى را که 

  بسبب قرابت با مظهر امر الهى و ارتباط و تماس نزديکش با آن ساذج 
ّوجود و اتصاف بسجايا و خصائل ممدوحۀ ذاتيه محق ّ   قًا در صورت ابقاء ّ

  ّخدمات مؤثر و گرانبهاى بيشترى بساحت رحمانى و حفظ و حيات ب
  .ّموفق ميگرديد از چنگ فئۀ ستمديده بربودى ّصيانت شريعت ربان

  فتنۀ عظمى که بفاصلۀ قليل پس از حوادث مذکور روى داد بار ديگر 
ّورقۀ زکيه طاهرۀ طيبه مبارز. حزب مظلوم را بمصائب ال تحصى مبتال ساخت ّ 

   را در بحبوحۀ خدمات و فتوحات باهره اش  انظير امرشجيع و بى 
  ّبدست ظالم ستمکار گرفتار و سيد حسين کاتب وحى و معتمد حضرت
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ّ محمد  قزوينى ّمال. ّباب و مخزن وصاياى آن طلعت  وهاب را طعمۀ شمشير گردانيد
   و اساس أن عظيم را که در امر مبارک و مبدآن رکن رکي

  ّلومات و اطالعات دقيقۀ پر بها بود بشهادت رسانيد و حضرت آن صاحب مع
  ّبهاءا يگانه شخصيت بزرگى را که در بين فحول اصحاب و کبار احباب 

  حضرت نقطۀ اولى . باقى مانده بود در سجن مظلم بئر انتن گرفتار نمود
ّ مقدسى  که قوۀ  نباضۀ ظهور جديد از آن سر چشمه ميگرمنشأ منبع و  ّ   فتّ

  بنفسه قبل از وقوع اين ملحمۀ کبرى هدف هزاران رصاص از جانب 
  ّالوالبغضاء گرديد و رياست اسمى جامعۀ متشتت و مظلوم  بدست نفسى 

  ّساده لوح و جبان که فاقد خصائل و ملکات فاضله و مستعد قبول هر 
  اين قائد صورى و . گونه تلقينات و دسائس نفوس سافلۀ ذاهله بود افتاد

  ّرجع اسمى که اکنون از تحت توجه و سرپرستى قائد حقيقى و زعيمم
  واقعى قوم يعنى حضرت بهاءا خارج شده بود پس از وقوع اين انقالب 

  عظيم با لباس درويشى بجانب مازندران موطن اصلى خويش متوارى 
  ّگرديد و خود را در پناه جبال از تعرضات و حمالت اهل وبال مستور و

  ّآثار و الواح وفيرۀ مقدسۀ منزله از شارع قدير نيز که . داشتمحفوظ نگاه
ّبا خطوط غير مرغوب تسويد و به وضع نامطلوب وغيرمنظم  نزد احبا  ّ  



  ّموجود بود اکثر در اثر بروز حوادث معدوم گرديد و يا در حيطۀ تصرف
ّاهل عدوان در آمد و يا معجال به نقاط دور دست که بالنسبه از دستبرد ًّ   

  . دشمنان محفوظ ومأمون بود ارسال شد
  بود معاندين پر کين  اين مشكالت که آئين نازنين را احاطه نموده  اثر در

  لواى مخالفت برافراشتند و لسان قدح و  تشجيع شدند و اامر و مقتدر
   

  ٢٠۳ص 
  از جمله حاجى ميرزا کريم خان دشمن . ّذم و تقبيح و تزييف گشودند

   جمع شاخص و در جاه طلبى و عوام فريبى شبه و مثل عنود که در بين
  نداشت بمعارضه برخاست و برحسب اشارۀ شاه رساله اى بوضع ناهنجار 

  از طرف ديگر نظر .  را مورد حملۀ عنيف قرارداد اتنظيم نمود و امر
  ّبه همين احوال و فشار غير قابل تحملى که بر بابيان وارد مى آمد معدودى 

  تاب مقاومت نياورده از امر الهى دست کشيدند و برخى قدم فراتر از آنان 
  ّبليۀ ديگر که . نهاده راه ارتداد پيمودند و در حلقۀ اعداء وارد شدند

  ّسربار اين مصائب و آالم گرديد و جامعۀ ستمديده را متهم و بد نام 
  ان ّنمود حرکات و سکنات غير مرضيه اى بود که از ناحيۀ مشتى از تابع

  ّاين اعمال و افعال ذيل مطهر . ل مشهود ميشدمسؤّمتعصب و غير 
  ّ را آلوده و ملوث گردانيد بنحوى که ازالۀ آن دشوار بل ممتنع و  اامر

  محال بنظر ميرسيد و نزديک بود شريعت الهى را از ريشه براندازد و 
  .اساسش را متزلزل و منهدم نمايد

  ان که افروختۀ دست قدرت الهى بود در اثر هر چند که نائرۀ ايمان و ايق
  سيل جارف محن و باليا و تتابع فتن و رزايا سکون و آرامش يافت و از 

   که  المعان و نبعان شديد باز ماند ولى معدوم نگرديد و شعلۀ فروزان امر
ّمدت نه سال بر آفاق و انفس پرتو افکنده بود با آنکه موق    انوار تًا از افاضۀّ

  منوع گشت ولى جذوات مستورۀ مکنونه اش دوباره زبانه بر کشيد و بمرور م
ّ جديد در مدت قليل بر حدت و ّاتمنسائم روح بخش ظهور اعظم و  ّ  

  ّاشعۀ ساطعه از وجه قدم ظلمات حالکه را محو و نابود . سورت بيفزود
  ها الى بار ديگر شرق و غرب عالم را من اقصا ا ساخت و آثار مضيئۀ كلمة

   
  ٢٠۴ص 



  .ّاقصاها روشن و منور گردانيد
  همان نوع که غربت و اسارت جمال يوسفى در جبال آذربايجان از يک 
  ّطرف موجب انزال آيات و اکمال بينات و اظهار حقايق مکنونه و القاء 

ّتعاليم اساسيه و اعالم مقام و تأسيس عهد و ميثاق حضرت رب االنام شد  ّ  
  ّ اعالن حدود و احکام شرع مبين به همت و شجاعت ّو از طرف ديگر علت

  جمعى از اصحاب و انصار در ارض بدشت گرديد، انقالب و بحران 
   در زندان  اعظيمى هم که به شهادت حضرت باب و سجن حضرت بهاء

ّطهران خاتمه يافت به ارادۀ الهى و مشيت مطلقۀ سبحانى مبشر حيات  ّ  
  ّود که به قوه وعظمت خويش پيام آن جديد و منادى اشراق بديعى ب

  ّسيد ابرار را بر شالودۀ اقوم و اساس اکمل امتن بنيان نمود و صيت شهرت 
  ّو نورانيتش را به ديار بعيده و اقطار شاسعۀ خارج ازموطن آن مظهر 

  هنگاميکه امر حضرت باب بصورت ظاهر در شرف انحالل . ّاحديه بکشانيد
  ّجهت نواياى مقدسه اش از هر جهت مسدود و و اضمحالل و ابواب اميد 

  ى ّجانبازى و فداکارى اتباعش در انظار ناظرين بى اثر و ثمر تلق
  ّ امر مقدس ّهويتکه در "  وعد الهى"ميگرديد، در چنين موقع خطير 

  مندمج و مکنون بود جلوه گر گرديد، کمال نهائى آن ظاهر شد و ميقات 
ّدور بيان در مدت مقرر و ميعا ّد مقدر من دون تقدم و تأخير منقضى ّ ّ  

ّگشت و ثمرۀ آئين مبشر امر حضرت رب العالمين و مقصد اسنى و غايت  ّ  
  در چنين . قصواى آن با ظهور جمال اقدس ابهى الئح و هويدا گرديد

  بدرخشيد و افق مظلم ايران را "  نورجديد" ساعت تاريک ومخوف 
ّطۀ دافعۀ ازليۀ الهيه اعظم و اشرفّدر اثر قوۀ محي. روشن و تابناک نمود ّ  

   
  ٢٠۵ص 

  .لحظات عصر رسولى اين امر نازنين پديدار گشت
  ّ در سنين تسعه چنان که حضرت باب وعده فرموده بود جنين امر در سر 

  ّ بکمال سرعت و بغايت قدرت و قوت تکميل شد و به مقام احسن ّسر
  لوم در سياه چال طهران ويم رسيد و امر موعود رحمانى در موعد معقّالت

  . ّبين جدران آن سجن مظلم صيلم تولد يافت
ّجمال اقدس ابهى در رد شبهات معترضين که ظهور مبارک را بعلت فاصلۀ  ّ  

  ّقليلش با ظهورحضرت رب اعلى و اشراقش بفاصلۀ قليل بعد از فجر 



   حقيقت مباين ارادۀ جمال رحمان و قبل از اتمام دور بيان و ظهور ثمرۀ
  دع مالحظه فرمائيد در اين ظهور ب"مى فرمايد اند  دهآن در عالم امکان شمر

ّ سر نفوس مقدسۀ مطهرۀ زکيه در ّرقدس رحمانى در سنۀ تسع در س ّ ّّ  
  در ظهور اين"و نيز در مقام ديگر مى فرمايد " همان حين تکميل شدند

   است ّاعظم اکرم مع آنکه ايامى از ظهور قبلم نگذشته حکمتى ظهور
ّمستور و سرى است مقنوع و وقتى بوده مخصوص و مطلع نشده و  ّ  

  ".نخواهد شد باو نفسى مگر آنکه در کتاب مکنون نظرنمايد
  ّيوحناى الهوتى راجع به دو اشراق و دو ظهور عظيم که بايد متوالى 

   در گذشته دومواى "يکديگر واقع گردد بطور صريح خبر ميدهد که 
  درتعبير اين آيه آن  كلمات باهرات ". بزودى ميآيدم  است اينک واى سو

   روز ظهور جمال مبارک سوماين واى "از كلك گهر بار مرکز ميثاق صادر 
  و نيز " است يوم ا است و نزديک است به يوم ظهور حضرت اعلى

  جميع ملل عالم منتظر دو ظهور هستند که اين دو ظهور بايد "مى فرمايد 
  مقصد اين است که"چنين مى فرمايد مو ه" عود بآنندّباهم باشد و كل مو

   
  ٢٠۶ص 

  شيخ احمد احسائى ". ّكل موعود بدو ظهور اند که پى در پى واقع شود
ّکوکب درى   ّ صبح هدى قبل از سنۀ ستين به کمال وضوح و روشنى قرب ّ

  که يکى بعد "  دو ظهور متعاقب"طلوع انوار حضرت سبحان را احساس و به 
  ّطالع خواهد شد تصريح نموده و در جواب نامۀ سيد کاظم از ديگرى 

  ّرشتى اعلى ا مقامه راجع به ميقات ظهور موعود بخط خويش مينگارد
ّاالمر من مقر و لكل  ّالبد لهذا" ّ مستقر و اليحسن الجواب بالتعيين نبأّ ّ  

  ".ّفستعلمن نبأه بعد حين
ّکيفيت نزول وحى الهى و تجلى روح اعظم بر صدر    جمال قدم ّممرد ّ

   ّاتمّخاطرۀ پر هيجان رساالت الهيه را در ادوار سابقه و ظهورات ماضيه که 
  ّو اعظم آن در اين دورافخم ابدع امنع مشهود گرديده در خاطر مجسم 

  ميسازد که چگونه حضرت كليم در طور سينا نداى الهى را از شجرۀ 
  ثر رؤياهاى سبعه به استماع نمود و حضرت زرتشت در اى ّموقدۀ ربان

  ّمأموريت آسمانى و رسالت يزدانى خويش واقف گرديد و حضرت مسيح 
  ى ّهنگام خروج از نهر اردن ابواب سماء اليزالى را مفتوح و روح قدسى ربان



  ّرا به مثابۀ حمامه اى نازل بر وجود مقدسش مالحظه نمود و حضرت 
ّرسول اکرم در جبل حرا خارج از مکۀ معظمه از    طرف جبرئيل امين ّ

ّاقرأ باسم ربک الذى خلق"بخطاب مستطاب    مخاطب گرديد و حضرت"  ّ
ّباب اعظم چون در عالم رؤيا رأس مطهر حضرت سيد الش ّ   هداء را آغشته ّ

  بدم مشاهده نمود و از خون گلوى آن حضرت نوشيد دريافت که از 
  .انى استجانب خداوند متعال حامل فيض الهى و واسطۀ ابالغ پيام آسم

ّ آنچه در اين مقام شايان توجه و دقت است مالحظۀ شؤون و خصائص ّ  
   

  ٢٠۷ص 
  ّاين امر اعظم و درک عظمت و جامعيت اين ظهور ابدع اقوم است که 

  ًچگونه از يک طرف به فاصلۀ قليل دور بيان را دفعة واحده نسخ و از 
ّطرف ديگر حقانيت شارع اکرمش را بکمال صراحت و اتقان    تثبيت ّ

ّو باز آنچه سزاوار فحص و تحرى و تدقيق است علو  مقام و سمو . فرمود ّ ّ  
  ّمرتبت نفس مقدسى است که با آنکه خود در زمرۀ پيروان حضرت باب

ّاوليۀمحشور و به اعالء امرش مألوف بود در مراحل     طلوع و اشراقش ّ
  مود و نيز بالغاء حدود و احکام موضوعۀ موالى محبوب خويش مبادرت فر

  ّآنچه مطالعۀ آن سبب مزيد تبصر است مالحظۀ ارتباط اين ظهور اعظم 
ّبا ظهورات قبليه و ادوار ماضيۀ الهيه است   ظهور بديعى که در تاريکترين . ّ

  لحظات از افق قلب منير سلطان الهوت اشراق نمود و انوارش از اعماق آن 
  ّجلياتش به اقصى نقاط ارض بئر اظلم بر عالم و عالميان ساطع گرديد و ت

ّمتواصل شد و تصرفات منيعه اش در انجمن بنى آدم جلوۀ محير   العقول  ّ
  نمود و اينک آثار قدرت و عظمتش در احياء عالم و اصالح امم در برابر 

  .ديدگان نسل حاضر به کمال جلوه و جالل روشن و نمايان است
  در چنين موقع خطير حامل  انوار سبحانى که ّمطلعّاين مظهر كلى الهى و 

  چنين پيام عظيم و جليل گرديد ذات اقدسى است که نسلهاى آيندۀ 
ّبشر همان نحو که اکنون جم غفيرى از پيروان حضرتش بدان مقر و  ّ  

القضاة،  شارع اعظم و منجى امم،  بالقاب و نعوت فخيمۀ قاضى او رامعترفند 
ّمحرک عالم،  متحد کنندۀ ابناء بشر و مو ّجد الف سنۀ منتظر،  مؤسس کور جديد،  ّ

بانى نظم  و  اقوم،  منادى وحدت انسانّاتمعدل منشأ رافع بنيان صلح اعظم، 



ّجهان آراى الهى و مبدع و مبشر مدنيت سرمدى ّ   ٓ االثار يزدانىّ
  

  ٢٠۸ص 
  .تجليل و تکريم خواهند نمود

  است که " ّرب الجنود"و "  پدر سرمدى"ظهور مبارک نزد ابناء كليم ظهور 
  ّظاهر گشته و نزد ملت روح مجىء ثانى مسيح در " ّبا هزاران هزار مقدسين"
  و به اصطالح " رجعت حسينى"و در نظر شيعۀ اسالم " جالل اب سماوى"

  و به اعتقاد زرتشتيان ظهور شاه " روح ا"ّاهل سنت و جماعت نزول 
  .ا بوداى پنجم محسوب ميشودبهرام موعود و نزد هندوها رجوع کريشنا و نزد بودائيه

  بزرگترين امام از )  حسين(هداء ّالش ّنام مبارک ترکيبى از اسم حضرت سيد
  مذکور در مکاشفات " اكليل"از " کوکب"ّائمۀ هدى و درخشنده ترين 

ّيوحنا و نام امير مؤمنان حضرت على عليه السالم يکى از دو    " شاهد"ّ
  در کتاب بيان فارسى به لقب حضرتش . مذکور در همان سفر جليل است

  که بمعنى جالل و روشنى و مجد الهى است مذکور و "   ابهاء"ّمقدس 
 ّموصوف و همچنين به القاب عظيمۀ رب االرباب، اسم اعظم،  جمال قدم،  قلم

 ّاعلى،  اسم مکنون،  کنز مخزون،  من يظهره ا،  نير اعظم،  افق اعلى،  بحر 
ّصل قديم،  قيوم االرض والسماء،  نير آفاق،  اعظم،  سماء عليا، ا ّ   عظيم، نبأّ

ّمكلم طور،  ممتحن الحقائق، مظلوم العالم و مقصود االمم،  رب الميثاق و  سدرة  ّ
  .ّالمنتهى  ملقب ومنعوت ميباشد

  نسب خاندان حضرتش از يک طرف بحضرت ابراهيم از زوجۀ قطوره و از 
  رين شهريار سلسلۀ ساسانى طرف ديگر بحضرت زرتشت و يزدگرد آخ

  ى و از جانب پدر حضرت ّبعالوه حضرتش از دودمان يس. منتهى ميشود
  ّوزير جناب آقا ميرزا عباس معروف بميرزا بزرگ که از رجال دولت و

   
  ٢٠۹ص 

  بزرگان مملکت محسوب و در دربار فتحعلى شاه مقام وزارت داشته بيکى از 
  .مازندران منتسب ميباشدترين خاندانهاى قديم و مشهور ّمهم

  اشعياى نبى اعظم و اقدم جميع انبياى بنى اسرائيل ظهور مبارک را به 
  توصيف نموده و "  شاهزادۀ صلح"و " اب سماوى"و " ّجالل رب"

  يخرج قضيب من "و " ّويدعى اسمه عجيبًا مشيرًا رئيس السالم"مى فرمايد 



   بقضيب فمه يضرب االرض"و " اى و ينبت غصن من اصولهّجذع يس
  ت ّ داود جالس و بقوّبر کرسى"و نفسى که " يميت المنافق بنفحة شفتيه
  رانده "و " تها داورى خواهد نمودّبين ام"و " عظيم ظاهرخواهد گرديد

  شدگان اسرائيل را جمع نموده و پراكنده شدگان يهود را از چهار طرف عالم 
  ".فراهم خواهد آورد

  سلطان "و " ّرب الجنود"ظهور اعظم را   حضرت داود در مزاميرش اين 
  ّزکريا . مى نامد" مقصود امم و محبوب عالم "او راّ حکى  ميخواند" جالل
  از مکانش خواهد روئيد و هيكل خدارا بنا خواهد "که "  غصن" باسم او را
  بر تمامى ارض "که " ّرب" بنام او راحزقيال . تسميه مينمايد" فرمود

  يوئيل و صفنياى نبى يوم ظهورش را .  ستايدمى" سلطنت خواهد نمود
ّالرب  يوم"   روز سخط،  روز تنگى و سختى،  روز"و صفنيا آن روز را " ّ

  خراب و دمار،  روز تاريکى و ظالم،  روز ابر و مه و غبار و روزى که 
  تعبير نموده "  صيحه و وحشت بالد محصور و قالع مرتفع را احاطه مينمايد

  ناميده و "  روز خداوند"دو آن روز بزرگ را  هر  نيزو حزقيال و دانيال
ّيوم تشرق شمس البر و الشفا فى "و " ّيوم عظيم و مخيف رب"مالکى  ّ  
  ّستوده و باالخره دانيال ظهور مقدسش را به خاتمۀ دوران"  احتجبها

   
  ٢۱۰ص 

  .توصيف نموده است" رجاست ويرانى"
  ّن به توقف آفتاب در وسط ّاين دور مبارک که در کتب مقدسۀ زرتشتيا

ّالسماء در مدت سى روز که نهايت مدت استقرار شمس در يک برج تمام  ّ ّ  
  گرديده و بشارت حضرت زرتشت که در اخبار باستانى مذکور  است تعبير

  ّمدت سه هزار سال جنگ و ستيز استمرار يابد تا شاه بهرام "و مى فرمايد 
   نمايد و بساط صلح و سالم منجى عالم ظاهر شود و بر اهريمن غلبه

  گوتاما بودا خبر ميدهد که. اشاره به همين ظهور مبارک است"  بگستراند
ّترا بوداى محبت و اخوت جهانىبودائى بنام مي"    در يوم آخر قيام خواهد "ّ

  در باگاواد گيتاى . خويش را ظاهر خواهد ساخت" مجد النهايۀ"نمود و 
  " مظهر کامل کريشنا"و " آواتار دهم"و " روح اعظم"هندو ظهور مبارک به 
  .نام برده شده است



  ّالذى "و "  ّمعزى"و " رئيس اين جهان"حضرت مسيح اين ظهور اعظم را 
ت العالم على خطيئة و على برّيبک   توصيف فرموده و همچنين "  ٍدينونةى  عل  وٍ
ّروح الحق فهو يرشدکم الى جميع الحق "او را   فسه بل ّال يتكلم من ن"و "  ّ

ّكل ما يسمع يتكلم به   پسر انسان که در جالل پدر "و "  صاحب الکرم"و "  ّ
  على سحاب  يرون ابن االنسان آتيًا"خوانده و به بيان  "  ظاهر خواهد گرديد

ّالسماء مع قواة و مجد کبير و يرسل مالئکته مع صوت السافور ّ ٍّ   " العظيم ٍ
  رت بزرگ اخبار فرموده که بشادر و مرتبتش را ستوده و باينجاللت ق

  ".جميع ملل حول سريرش مجتمع ميشوند"
ّالرب مجد" اين ظهور اعظم به دربارۀصاحب مکاشفات    االلف و و"و " ّ

ّاالخر و البداية و النهاية ّاالول و الياء و   ّتكلم نموده و ظهور مبارکش را"  ٓ
   

  ٢١۱ص 
  و "  جديدسماء"ّتعبير کرده و شريعت مقدسش را به " سومواى "به 

ّهيكل الرب"و " ارض جديد"   اورشليم جديد نازل "و " ّمدينۀ مقدسه"و " ّ
  تشبيه "  از سماء که چون عروسى خود را براى همسرش تزيين کرده باشد

  يوم تجديد و احياء هنگاميکه "حضرت مسيح يوم ظهور را . کرده است
  .ناميده است" ّپسر انسان بر سرير عزت جالس خواهد گرديد

  موسوم " صور الهى"و "  نفخۀ اخرى"ّولس قديس ميعاد ظهورش را به پ
ّيوم الرب"نموده و پطرس حوارى از آن روز عظيم به  ّ الذى به تنحل ّ ّ  
  ياد نموده و همچنين يوم اشراق "  ّالسموات ملتهبة و العناصر محترقة تذوب

  از بدو ّو يوم تحقق  و اکمال کلمات الهى که " احياء و بيدارى"را يوم 
  .ّخلقت به لسان انبيا و رسل مقدسه نازل گرديده ميشمارد

  تعبير "  عظيم نبأ"حضرت رسول اکرم در قرآن مجيد ظهور مبارک را به 
  ّجاء ربک و "و " يأتيهم ا فى ظلل من الغمام"و آن يوم فخيم را يوم 

ّيقوم الروح و المالئکة صف"و "  ًاًّا صفّالملک صف  ده و در سورۀ توصيف فرمو"  ًاّ
"  رسول" که به قلب فرقان موسوم و موصوف اين ظهور اعظم را به " يس "مبارکۀ

  ٔثالثى که الجل اکمال و اعزاز رسولين سابقين ظاهر گشته ستوده 
   و نيز در صفحات همان  توصيف فرموده است" ٍزنا بثالثّفعز"و به بيان 

  يوم "،  "يوم آخر"،  "ظيميوم ع"سفر جليل اين يوم کريم بالقاب مهيمنۀ 
يوم "،  "يوم الفصل"،  "ّيوم التغابن" ، "ّيوم الدين"، "يوم القيامة"، "ا  



ّلرب  ّيقوم الناس "و "  نفخ فيه اخرى"و " يوم قضى االمر"، "ّيوم التالق"، "الحسرة
ّترى الجبال تحسبها جامدة و هى تمر مر"و "  العالمين " يوم الحساب" و " ّالسحاب ّ

  صعق من"و " القلوب لدى الحناجر کاظمين ذٕآيوم االزفة  "و
   

  ٢١۲ص 
ّتذهل كل مرضعة عما "و "  ا من شاءّاالّفى السموات و من فى االرض  ّ  

  ّاشرقت االرض بنور ربها و وضع "و "  ّارضعت و تضع كل  ذات حمل حملها
ّالکتاب و جىء بالنبي ّين و الشهداء و قضى بينهم بالحق و هم الّ   "   يظلمونّ

  . شده استهخواند
  و نيز به موجب شهادت حضرت بهاءا حضرت رسول اکرم ظهور مبارک 
  را از لحاظ عظمت و جالل و جلوه وکمال به ماه تشبيه نموده مى فرمايد 

  و باز طبق تأييد مبارک، " ّسترون ربکم کما ترون البدر فى ليلة اربعة عشر"
  ّم را ظهور مكلم طور شمرده و به بيان حضرت امير المؤمنين اين ظهور اعظ

ّفتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور" ّّ   مقام شامخش را " ّ
ّميستايد و حضرت سيد الش   ت و جاللت امرش مى فرمايد ّهداء در بيان ابهّ

ّايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتى يکون هو"   شيخ ".  المظهر لک ّ
  رات عجيبۀ خطيره ّو بابى که به حوادث و تطّشر دورۀجليل احسائى مب

  بين سنين شصت و شصت و هفت اشاره نموده و قيام مبارک را امرى 
  ز قبل مذکور ّمحتوم و مسلم دانسته راجع به ميقات ظهور بطورى که ا

ّاالمر من مقر و لكل نبأ مستقر و اليحسن   لهذاّدبال"گرديده مينويسد  ّّ  
  ".ّمن نبأه بعد حينّالجواب بالتعيين و ستعل

ّسيد کاظم رشتى تلميذ بزرگوار و جانشين عالم ربان   شيخ احسائى ى ّ
  ّقائم شهيد خواهد شد و بعد از شهادت آن وجود مقدس عالم "مى فرمايد 

  و نيز در شرح "  ّبه سن هيجده يعنى به مرحلۀ بلوغ واصل خواهد گرديد
  ّدر اواخر ايام حيات به تالميذ اشاره نموده و " بهاء"ّقصيدۀ الميه به كلمۀ 

  ّقائم  قيوم  ظاهر براستى ميگويم بعد از"خود بصراحت بيان ميگويد 
   

  ٢١۳ص 
  ّخواهد شد يعنى چون آن کوکب درى الهى از افق عالم امکان غارب گردد 

  ّشمس جمال حسين طالع شود و جهان را به نور ظهور خويش منور 



  نه در  كلمات شيخ به کمال جلوه و سازد در آن حين اسرار و رموز مکنو
  ّدرک آن يوم االيام وصول به تاج . عظمت ظاهر و آشکار خواهد گرديد

  يک عمل پاک در آن دور بديع با عبادت الهى .  اعصار گذشته استّوهاج
  ".در دهور و احقاب نامتناهى برابرى مينمايد

  ليل و تعظيم ّحضرت باب در آثار و الواح مقدسه ظهور مبارک را بکمال تج
  و "  ا ّبقية"و " ساذج وجود"نعت و ستايش مى فرمايد و آن جمال ازلى را 

  ميخواند و"  مالک غيب و شهود"و "  المهيمن الحمراء ّالنور"و " االکبر ّسيد"
ّيگانه منظور و مطلوب حقيقى خود و کافۀ مظاهر مقدسۀ الهيه" ّ   ميشمارد " ّ

  مذکور و به بيان "  ا من يظهره"ع و آن وجود اقدس را به لقب بدي
ّاننى انا الحى فى االفق االبهى"لطيف     ّمطلعبه اشراق شمس حقيقت از "  ّ

   و در بيان فارسى معروفترين آثار مبارکه اش  اعظم ابهى اشاره مينمايد
  بديعش بشارت ميدهد و نام"  نظم"ّلقب مظهر مقدس را تصريح و به 

  ّمعرفى " ّفرزند على قائد حقيقى و مسلم ناس"ه ّ خفيمبارک را به اشارۀ
  ّمينمايد و نيز تاريخ ظهورش را در الواح و آثار مقدسه و همچنين در 

  ّبيانات شفاهيۀ خويش خالى از ترديد و ابهام تعيين و اهل بيان را به اين 
ّاياک اياک فى يوم ظهوره ان تحتجب بكلمات نزلت فى "بيان فصحى  ّ ّ  

  ر مى فرمايد تا در ظهور بعد محتجب نمانند و از شمس تحذي"  البيان
  ت ظهور ّ و همچنين در ذکر احاطه و عظمت و ابه حقيقت محروم نشوند

ّاننى اول عبد قد آمنت به"مى فرمايد    البيان يؤمن بمن يظهره  نقطة"و " ّ
   

  ۲۱۴ص 
  ال يستشار"و همچنين اشاره بظهور بعدى مى فرمايد " ّا قبل كل شىء

    و نيز بکمال "ّنطفۀ يک سالۀ ظهور او اقوى است از كل بيان"و "  اشارتىب
ّ عهد والية من تظهرنه عن كل شىء قبل عهد تخذلقد "صراحت مى فرمايد  ّ  

  من از آن کتاب اعظم حرفى و از آن بحر بى پايان شبنمى "و " واليتى
   ما رفع فى ّكل"و "  ّق جنت اواو راجميع بيان ورقى است از "و "  هستم

ّالبيان کخاتم فى يدى و اننى انا خاتم فى يدى من يظهره ا جل ذکره  ّ  
  ا  قد   ّةيا بقي"و نيز مى فرمايد "  يقلب کيف يشاء لما يشاء بما يشاء
ّفديت بكلى لک و رضيت السب ّ ّ فى سبيلک و ما تمنيت االّ   القتل فى  ّ

  وز بيان درمقام نطفه است امر" و نيز بکمال صراحت مى فرمايد "ّمحبتک



  ّمن اول "و همچنين "  ّو در اول ظهور من يظهره ا آخر کمال بيان است
ّذلک االمر الى ان تکمل تسعة کينونات الخلق لم تظهر و ان كل ما قد رأيت  من  ّ

ٓالنطفة الى ما کسوناه لحمًا ثم  اصبر حتى تشهد خلق االخر اذًا قل  ّ ّ ّ  فتبارک ا
  ".قيناحسن الخال

  حضرت بهاءا بنفسه المهيمنة على الکائنات راجع به عظمت امر و امتناع 
  و "  قد ظهر من طاف حوله نقطة البيان"ّظهور مقدس خويش مى فرمايد 

ّاگر اليوم كل من فى السموات و االرض حروف بيانيه شوند "نيز مى فرمايد  ّ ّ  
  ّبرند و اقل من آن در ّکه به صد هزار رتبه از حروفات فرقانيه اعظم و اک

   محسوبند و از احرف نفى  اّاين امر توقف نمايند از معرضين عند
    و در کتاب مستطاب ايقان اشاره به رفعت مقام من يظهره ا "منسوب

  ّآن سلطان هويه قادر است بر اينکه جميع بيان و خلق آن را"مى فرمايد 
  د و يا بحرفى جميع رابحرفى از بدايع  كلمات خود قبض روح فرماي

   
  ٢١۵ص 

  ّحيات بديعۀ قدميه بخشد و از قبور نفس و هوى محشور و مبعوث 
ّالن يوم ا "ونيز در مقام عظمت و جالل يوم ظهور مى فرمايد "  نمايد ٔ  

ّهو نفسه قد ظهر بالحق و لن يعق   ّامروز سيد روزها و سلطان ."  "يلّبه اللّ
  لى نبوده و نيست چه که بمثابۀ بصر است از اين يوم را مث."  "ّايامها است

قد بشر كل نبى"  "قرون و اعصاربراى  ّ ّاليوم و ناح كل رسول حبًا   بهذاّ ٍ ّ  
  بهارى است که آن را خزان از پى "وهمچنين مى فرمايد "  ّبهذا الظهور

  ّو يومى که ملل و اقوام ارض در حسرت وصالش ايام " "  نباشد
ّيام فيها امتحن ا كل النبيين و المرسلين ثم الذين تلک ا". "ميگذراندند ّ ّ ّ ّّ  

  قد انتهت  " "ّهم کانوا خلف سرادق العصمة و  فسطاط العظمة و خباء العزة
  مظاهر قبل هيچيک بر  "  و نيز مى فرمايد "ّالظهور االعظم ّالظهورات الى هذا

  ّر تبيين علو  امر و و د"  معلومٍعلى قدر ّاالّکيفيت اين ظهور بتمامه آگاه نه 
  ّلواله ما ارسل رسول و ما نزل کتاب يشهد بذلک "ارتفاع ظهور مى فرمايد 

  ".ّكل االشياء
  ّهمچنين از كلك اطهر ميثاق راجع به عظمت و اصالت اين ظهور مقدس 

ّاين  كلمات دري   قرنها بگذرد و دهرها بسر آيد و "ّات نازل قوله عز بيانه ّ
  ود تا شمس حقيقت در برج اسد و خانۀ حمل هزاران اعصار منقضى ش



  ّاولياء پيشينيان چون تصور و "و نيز مى فرمايد "  طلوع و سطوع نمايد
    اىودند منصعق ميشدند و آرزوى دقيقهّتخطر عصر جمال مبارک مينم

ّو اما المظاهر المقدسة"و همچنين مى فرمايد " ميکردند   ّالتى تأتى من بعد   ّ
 ّ من حيث االستفاضة هم فى ظل جمال القدم و من حيثفى ظلل من الغمام

    و نيز در بيان مقام و ارتباط"االفاضة يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد
   

  ٢١۶ص 
  ظهور نقطۀ"حقيقى ظهور حضرت بهاءا و ظهور حضرت باب مى فرمايد 

برج  اولى سطوع آفتاب از برج حمل بود و اينک شمس حقيقت جمال مبارک از 
   طالع و الئح يعنى اين کور مبارک به انوار شمس حقيقت از برج اسد

ّاسد که در اشد شعاع و حرارت و ظهور است مزين است ّ ."  
   ظهورجمال دربارۀفى الحقيقه اگر وعود و بشارات و آيات و اشاراتى که 

ّاقدس ابهى بلسان انبياء و مظاهر مقدسۀ الهيه از قبل نازل گرديده ذکر  ّ  
  ّدر اين مقام آن وجود مقدس بنفسه . ر و اسفار کفايت ننمايدگردد  زب

  ّجميع کتب و صحف الهيه ناس را به اين ظهور "االقدس شهادت داده  
  ّو احدى کما هو حقه بر احصاء اند  دهاعظم بشارت داده و اخبار کر

   اکرم نازل ّاتمآياتى که در کتب قبل راجع به اين فضل اعظم وعنايت 
  ".ستشده قادر ني

  ّدر خاتمۀ اين مقال ذکر اين نکتۀ مهمه و دقيقۀ لطيفه را الزم ميشمارد که 
  ّامر حضرت بهاءا ناسخ جميع شرايع قبليه و اديان ماضيه است ولى 

ّحقايق اصليه و اصول ثابتۀ مسطوره در کتب و صحف سماويه را که  ّ  
  ّدت تقويت و تشريع شده بکمال شى ّتنزيل ربانه بوحى الهى تأسيس و ب

ّتأکيد مينمايد و حقانيت مظاهر مقدسه را تثبيت و تأييد ميکند   از . ّّ
ّتقليل مقام شارعين شرايع الهيه و تنزيل عظمت تعاليم روحانيۀ آنان  ّ  

  ّوظائف انبياى الهى و مآرب و مقاصد اساسيۀ آن سرج نورانى . احتراز دارد
  اهر مختلف ومتباين است را ترويج و احکام و قواعدشان را که بحسب ظ

  در طريق توحيد و توفيق وارد ميسازد  و آنچه را انبياى سلف هر يک 
  ّتحقق تدريجى امر واحد الهى ى و تکامل وّبنوبۀ خود در سبيل ترق

   
  ٢١۷ص 



   تقدير و تکريم مينمايد و ظهور خويش را چون حلقه اى اند  دهانجام دا
   ميشمارد و اوامر و نواهى آنان را  با ّاز ظهورات متسلسلۀ متراقيۀ الهيه

  ى جهان و نشو و ّحدود و اصولى که با روح عصر و احتياجات جامعۀ مترق
  ارتقاى عالم امکان موافق و ماليم باشد تکميل مينمايد و ملل و نحل 

ّمتنوعۀ متباغضه را بورود در ظل سرا پردۀ يگانگى و دخول در دايرۀ  ّ  
  طبق اصول و مبادى نظم جهان آراى الهى که به ارادۀ ّوفاق و اتفاق حقيقى 

ّسبحانى و وضع سماوى جهت حصول وحدت اصليه در هيأت جامعۀ بشريه  ّ  
  .تأسيس گرديده است دعوت مينمايد

  ظهور حضرت بهاءا تاج قرون و اعصار و هدف اسنى و غايت قصواى 
  ّاق اين نير اعظم  با اشر ظهورات سابقه و ادوار مندمجه در کور آدم است

  ّاز سماء ارادۀ مالک قدم دورجديدى که امتدادش اقل از هزار سال و 
  ّکورى که مدت آن از پانصد هزار سال کمتر نبوده و نخواهد بود آغاز 

  با حلول اين عصر مجيد که از لحاظ امتداد و عظمت و انبساط . گرديد
  ّنبوت منطوى و زمان ّو نورانيت سر آمد دهور و اعصار سالفه است دورۀ 

ّاکمال و انجاح يعنى انجاز وعود الهيه وتحقق بشارات کتب سماويه افتتاح شد ّّ.  
  بطوريکه از قبل مذکور آمد هنگامى که مظلوم عالم و محبوب امم در دخمۀ 

  ّانتن اظلم در سجن طهران که خزينۀ حمام عمومى شهر محسوب ميشده 
  ر و عنق اطهر از ثقل فادح سالسل گرفتار و پاى مبارک در کند و زنجي

   الطف ّو اغالل منحنى و از اطراف به مجرمين و سارقين محاط و قلب ارق
   در نهايت احتراق و جان و وجدان از باليا و ااز تزييف نام نيک امر

   
  ٢١۸ص 

 رزايائى که بر مبارزين امر الهى واردشده در غايت التهاب و خطراتى که 
  ّظلومه را باشد احوال تهديد نموده در نظر انورش واضح بقاياى آن فئۀ م

  " روح اعظم"و آشکار،  در چنين لحظۀ شديد و ساعت خطير و رهيب 
  ّالهى بنحوى که آن مظهر مقدس رحمانى خود تسميه فرموده و در 

ّظهورات زرتشت و موسى و عيسى و محمد بترتيب به آتش مقدس و  ّ  
  و جبرئيل امين تعبير و تشبيه گرديده بر قلب ّشجرۀ موقده و حمامۀ الهيه 

ّاعز اصفايش متجلى شد و بصورت حوريه اى در مقابل آن هيكل بقا و  ّ ّ  
ّسباح بحر بال مصور و مجسم گرديد ّ ّ.  



ّراجع به  کيفيت نزول وحى الهى و تجلى روح اعظم بر قلب اقدس سلطان  ّ  
  لى ُيک وفا از ملکوت عّقدم در يکى از الواح که در اواخر ايام حيات آن مل

ّنازل اين  كلمات دري   در شبى از شبها در عالم "ّات مسطور قوله عز بيانه ّ
  ّرؤيا از جميع جهات اين كلمۀ عليا اصغا شد  انا ننصرک بک و بقلمک ال 

ٓتحزن عما ورد عليک و ال تخف انک من االمنين سوف يبعث ا کنوز  ّ ّ  
  ّمک الذى به احيى ا افئدةاالرض و هم رجال ينصرونک بک و باس

  ّشدت و هيمنۀ اين دعوت يزدانى و چگونگى تأثير آن در ". العارفين
ّوجود مبارک بنحوى که آن حامل وديعۀ ربانيه  بنفسه المقدس  توضيح و  ّ ّ  

ّتشريح فرموده خاطرات رساالت رحمانيه را در ظهور مظاهر مقدسۀ قبليه  ّّ  
  ه وفود به ساحت الهى و استماع نداى ّدر نظر مجسم ميسازد که چگون
  ّيۀ سينا منصعق ساخت و نداى جبرئيلّسبحانى حضرت موسى را در بر

  حضرت رسول اکرم را مندهش و مضطرب نمود بدرجه اى که سراسيمه به 
  بيت خويش روانه گرديد و بزوجۀ خود خديجه امر فرمود که آن حضرت

   
  ٢١۹ص 

  قدم در اين مقام به اين بيان مبرم لسان. را در رداى مبارک بپوشاند
ّدرايام توقف در سجن ارض طا اگر چه نوم از زحمت سالسل و "ناطق  ّ 

 روائح منتنه قليل بود و لکن بعضى از اوقات که دست ميداد احساس ميشد 
  بمثابۀ رودخانۀ عظيمى که از  از جهت اعالى رأس چيزى بر صدر ميريخت

  به آن جهت از جميع اعضاء آثار نار   بريزد وّقلۀ جبل باذخ رفيعى بر ارض
  ظاهر و در آن حين لسان قرائت مينمود آنچه را که بر اصغاء آن احدى

  ّدر سورۀ هيكل شرح آن لحظات خفيه و دقايق رقيقۀ خطيره که ". قادر نه
 ّالهى،  من فى السموات و االرض را به"  روح اعظم"معنوى نمودار "  ّحوريۀ"

اين  خش بعثت و رسالت آن وجود اقدس مستبشر ساخت بصورت بشارت روحب
  سمعتءّفلما رأيت نفسى على قطب البال"بيانات مبارکه نازل قوله االحلى 
ّسى فلما توجهت شاهدت حوريأّالصوت االبدع االبهى من فوق ر ّ ّربى  ة ذکر اسمّ

ّمعلقة فى الهواء محاذى الرأس و رأيت انها مستبشرة فى نفسها کان ّ ّ ضوان ّ طراز الرّ
ّيظهر من وجهها و نضرة الرحمن تعلن من خدها و کانت تنطق بين السموات و  ّّ

ّكل الجوارح من ظاهرى و باطنى  ّاالرض بنداء تنجذب منه االفئدة و العقول و تبشر 
منها عباد مکرمون و اشارت باصبعها الى  ٍببشارة استبشرت بها نفسى و استفرحت



و االرض تا هذا  لمحبوب العالمين و لکن انتم  مواتّرأسى و خاطبت من فى الس
ا و کنزه  ّال تفقهون هذا لجمال ا بينکم و سلطانه فيکم ان انتم تعرفون و هذا لسر

  ".ّ و عزه لمن فى ملکوت االمر و الخلق ان انتم تعقلون او امر
  ب به در لوح سلطان که در بحبوحۀ ابالغ و اعالن امر حضرت يزدان خطا

  ّناصرالدين شاه صادر گرديده اين بيانات بديعۀ منيعه که از رسالت عظيم
   

  ٢۲۰ص 
ّو مأموريت خطير  آن مظهر مقدس الهى حکايت مينمايد از سماء ارادۀ ّ  

ّمالک احديه نازل قوله االعز االعلى   ٍيا سلطان انى کنت کاحد من العباد و راقدًا "ّ ّ
ّعلى المهاد مرت على  نسائم  ّالسبحان و علمنى علم ما کان ليس هذاّ من عندى  ّ

  ّ بين االرض و السماء ءّبل من لدن عزيز عليم و امرنى بالندا
ّهذه ورقة حرکتها ارياح مشية ... ّبذلک ورد على ما ذرفت به عيون العارفين ّ  

 ّانى لم اکن. قد جاء امره المبرم و انطقنى بذکره بين العالمين... ّربک العزيز الحميد
ّ کالميت تلقاء امره قلبتنى يد ارادة ربک الرحمن الرحيمّاال ّ ّ ّّ ."  

  ّلعمرى انى ما اظهرت نفسى بل ا اظهرنى "و نيز در لوح ديگر مى فرمايد 
ّكلما اريد ان اصمت روح القدس ينطقنى بالحق و روح "و "  کيف اراد ّ  

  ".العارفينّنى و روح البقاء يحرک قلم البهاء ان انتم من ّاالعظم يهتز
  ّدر چنين اوضاع و احوال شمس حقيقت از افق مدينۀ منورۀ طهران اشراق 

   اين صقع جليل بسبب حصول چنين موهبت عظيم و منقبت کريم از  نمود
  موسوم و از قلم ملهم "  ّارض مقدس"ّلسان اطهر حضرت مبشر اعظم به 

  و " ّام العالم "جمال اقدس ابهى در الواح و آثار منيعه به خطابات بديعۀ
  موصوف و مخاطب "  فرح عالمينّمطلع"و " مشرق آيات"و " ّافق النور"

  .گرديده است
  ّبارى آن نور مبين که نخستين بارقه اش در مدينۀ مقدسۀ شيراز نمودار 

  گرديد اکنون از مشرق سياه چال آن سجن مظلم صيلم طلوع نمود و 
  نش از وراى سحاب تيره اى که آن ّبفاصلۀ يک عقد در بغداد اشعۀ فروزا

  کوکب نورانى را احاطه نموده بود فائض بر کائنات گرديد و در نقطۀ 
ّبعيدۀ ارض سر باعلى ذروۀ تجلى و اشراق متعارج شد تا باالخره در مغرب ّ  

   
  ۲۲۱ص 



  سجن اعظم بارادۀ مالک قدم افول نمود و در جهان پنهان باضائۀ انوار 
  .مألوف گرديد

  ّع اين نير اعظم در سجن صيلم اظلم هرچند پر هيمنه و جالل بود طلو
   از ابصار مستور و مکتوم معلومّولى بتقدير الهى اشراق انوارش تا مدت 

ّباقى ماند حتى کبار اصحاب و نزديکان مبارک از اين تجلى که بر آن  ّ  
  ّقلب منير مشرق گرديد بيخبربودند تا ميقات مقرر واصل و استعداد 

  سنۀ ثمانين فرا رسيد و جمال . ک ظهور در کينونات نفوس حاصل شددر
  ّدر اين فرجه که دورۀ تحول . منيرابهى برقع از طلعت نورا برافکند

  منتظر ساعتى ى ّروحانى عظيم محسوب حامل پيام الهى و خازن وديعۀ ربان
  ز ّبود که حقايق مکنونه در نفس مقدسش را اعالم و عالم و عالميان را ا
  ّانوار بهيۀ ساطعه از شمس وجودش مستفيض و بهره مند نمايد و آنچه 

  يرفت آن بود ذّ مقدر بارادۀ مالک قدر انجام پّدر اين مهلت مقرر و فرصت
  ّکه جمال مستور در پس پردۀ خفا طى رساالت و ادعيه و خطب و مناجات

  ات و وعود ّتلويحًا به مقامات مکنونۀ خويش اشاره فرموده،  تحقق بشار
  معدودى از اصحاب که . ّحضرت باب را در ذات مقدسش بيان ميکرد

  ّصاحب قلوب صافى و احساسات روحانى بودند و نهايت تعلق و خلوص را 
  ّنسبت به آن جوهر وجود داشتند انوار ساطعۀ الهيه را که هنوز در وراء 

   ساختهّرا روشن و منور ّاحجاب مستور و مقنوع و روح مقدس مظهر امر
  بود دريافتند و به آن کنز خفى راه يافتند و در قلب و روان اطمينان 

  ّحاصل نمودند که آن وجود مقدس موعود بيان و مذکور و مسطور در 
  ّكل کتب و صحف حضرت يزدان است و چنان شيفته و مجذوب آن

   
  ٢٢۲ص 

  ّلق دلبر آفاق گرديدند که اگر ارادۀ مبارک بر ستر و خفاى آن حقيقت تع
  ّنگرفته بود بى پروا راز درون را ابراز و در همان اوان اين سر مکنون را 

  .مال و فاش مينمودنداالشهاد بررؤوس على 
   

  ٢٢۳ص 
                                                  فصل هفتم

                                    تبعيد حضرت بهاءا بعراق عرب



  ّ سابق مذکور شد سوء قصد نسبت به حيات ناصرالدين چنانکه در فصل
  واقع ) ميالدى١٨٥٢ اگست ۱۵مطابق با (١٢٦٨ّ شوال ٢٨شاه در تاريخ 

  ن دستگير و با نهايت تحقير او راگرديد و بالفاصله حضرت بهاءا در ني
  و استخفاف به زندان دارالخالفه روانه شدند و در سياه چال طهران 

  سنۀ "ورۀ سجن مبارک چهارماه بطول انجاميد و د. مسجون گرديدند
  اولى بنهايت تجليل و تکريم  که در بيانات حضرت نقطۀ) ١٢٦٩" (تسع

  تعبير نموده در وسط اين " سنۀ بعد حين"مذکور و شيخ احسائى آن را به 
  ماه پس از  دو. ّدوره اشراق نمود و عالم را به فيض ظهور منور گردانيد

  رخنده فال و بر آورده شدن منظوراز سجن هيكل انور حلول اين سال ف
  آزاد گرديدند و يک ماه بعد از خروج از سجن بصوب بغداد عزيمت
  فرمودند و با اين حرکت مرحلۀ اوالى دورۀ نفى و سرگونى آن مظهر 

ّايام حيات مبارک ادامه داشت و طى  سنين متمادى  ّاحديه که تا آخر ّ  
  و از ) ادرنه(ّبه اسالمبول و از آنجا به ارض سر وجود اقدس را از بغداد 

ّارض سر به سجن بيست و چهار سالۀ عكا منتقل ساخت آغاز گرديد ّ.  
  حال که منظورغائى و نتيجۀ  نهائى سجن آشکار و جمال کردگار در اثر

   
  ٢٢۴ص 

  آن رؤياى عظيم به چنين رسالت الهى و قدرت و عظمت صمدانى مبعوث 
   اکرم از آن بئر اظلم انتن امرى فرض و معلوم ّاتم ورگرديد نجات آن ن

  ّبل محقق و محتوم شمرده ميشد زيرا با ادامۀ دوران زندان قهرًا در 
  تنفيذ اين رسالت جليل وقفه حاصل ميگشت اين بود که بتقدير الهى و 

  حکمت نافذۀ سبحانى وسائل استخالص آن يوسف رحمانى از آن چاه 
  از يکطرف . راهم گرديد و ابواب سجن مفتوح شدظلمانى از هر جهت ف

  وساطت و دخالت پرنس دالگورکى سفير روس در ايران که بجميع وسائل 
  در آزادى حضرت بهاءا بکوشيد و در اثبات بيگناهى آن مظلوم آفاق 

  سعى مشکور مبذول داشت و از طرف ديگر اقرار و اعتراف رسمى 
  ظيم که در زندان سياه چال در حضور ّ شيخ على ترشيزى  ملقب به عّمال

  ّحاجب الدوله و مترجم سفير روس و نمايندۀ حکومت برائت حضرت 
  ّبهاءا را تأييد و بصراحت تام دخالت و شرکت خويش را در حادثۀ 

  ّرمى شاه اظهار نمود و از جهت ديگر مساعى و مجهودات مستمر برادران 



   رهائى ايشان و باالخره تأييد و خواهران و اقوام حضرت بهاءا در
  بيگناهى و بى تقصيرى آن وجود اقدس از طرف مراجع تحقيق،  همۀ اين

  عوامل دست بدست يکديگر داده موجبات استخالص و نجات هيكل 
ّاهميتعامل ديگرى که . مبارک را از چنگال دشمنان لدود فراهم آورد    آن ّ
  قى در آزادى آن وجود از انظار مستور ولى در معنى وحقيقت اثرعمي

  مبارک داشت شهادت و جانبازى جمع کثيرى از ياران الهى و دوستان 
  در . رحمانى است که در همان محبس با آن حضرت اسير و گرفتار بودند

  دماء بريئه اى که در آن"اين مقام نبيل در تاريخ خويش مينويسد 
   

  ٢٢۵ص 
  ّن وجود مقدس در حبس سال پر وبال از دلدادگان محبوب ابهى  که با آ

  بودند در ارض طا بزمين ريخته شد بمنزلۀ  فديه اى بود که در راه 
  اعدائى که . آزادى و استخالص آن حضرت از يد اعداء ايثار گرديد

  ّبجميع قوى در منع آن وجود اقدس از انجام مقصد اعلى و منظور اعز 
  ".يدند مبعوث شده بود ميکوش أاسنائى که الجل آن من عند

  بارى باستناد دالئل و مدارک مذکوره که بيگناهى و عدم دخالت حضرت 
  ّمؤثر و غير قابل انکارى اثبات مينمود  اين امر منکر بنحو بهاءا را در

   استخالص آن وجود ّميرزا آقاخان صدر اعظم بالمآل  موفق گرديد اجازۀ
  يندۀ معتمد سپس نما. اقدس را از زندان از مقام سلطنت بدست آورد

  خود حاجى عليخان را به سياهچال فرستاد تا امر سلطانى را اجرا و حکم 
  حاجى عليخان از مشاهدۀ حال و وضع. آزادى آن حضرت را ابالغ نمايد

ّهيكل انور در زندان بدرجه اى متأثر گرديد که لسان به سب و لعن  ّ  
  زجار نمود که ّگشود و نسبت به مخدوم و متبوع خويش اظهار  تنفر و ان

  ّچگونه شخص جليل و نفس بيگناه و مقدسى بدين وضع دلخراش در 
   از دوش خود رااين بود که رداى . اين حبس هولناک افکنده است

  برداشت و تقديم حضور مبارک نمود و استدعا کرد با آن پوشش بمحضر 
  صدراعظم واعضاء حکومت وارد شوند ولى هرچه الحاح نمود مقبول 

  و آن حضرت حضور در مجلس را با همان ملبوس ژندۀ زندانيان نيفتاد 
  .ترجيح دادند



ٌبمجرد اينکه حضرت بهاءا به مجلس صدر اعظم ورود فرمودند مشار     اليهّ
  اگر نصيحت مرا مى پذيرفتيد"آن حضرت را مخاطب ساخته اظهار داشت 

   
  ٢٢۶ص 

  رگز به چنين ّو خود را در زمرۀ پيروان سيد باب وارد نميکرديد ه
  مصائب و آالم و متاعب و اسقام که از هر جهت شمارا احاطه نموده مبتال 

  شما "هيكل مبارک فورًا در جواب باين بيان ناطق گشتند ". نمى شديد
  ّنيز اگر به نصايح من گوش هوش فرا ميداديد امور دولت و ملت هرگز 

  )ترجمه ". (به اين درجۀ انحطاط و وخامت نمى گرائيد
  در اين حين ميرزا آقاخان صحبتهائى را که هنگام شهادت حضرت باب 
  بين او و حضرت بهاءا گذشته بود بخاطر آورد و بيان مبارک که فرموده 

  "  عنقريب آتش فتن و باليا بيش از پيش شعله ور خواهد گرديد"بودند 
  حال نظر و "نمود سؤال  سپس از محضر انور. ّدر نظرش مجسم شد

  هيكل اقدس بال درنگ در".  شما چيست بفرمائيد تا مجرى سازمعقيدۀ
ّبه حکام و عمال دولت در واليات و اياالت دستور دهيد "پاسخ فرمودند  ّ  

  ّاز ريختن خون مظلومان دست بردارند و از نهب اموال و تعرض به نساء 
  صدر اعظم )  ترجمه ". (ّو آزار و اذيت اطفال بيگناه خوددارى کنند

  وز در اجراى امر مبارک اقدام و در اين خصوص تعليمات الزمه به همانر
ّحکام و مأمورين مربوطه صادر نمود ولى مالحظۀ حوادث تاريخيۀ بعد  ّ  

  ّنشان ميدهد که اوامر حکومت در جريان وقايع تأثير مهمى نداشته و 
  .بزودى به دست نسيان و فراموشى سپرده شده بوده است

  که پس از آن حبس شديد و اليم براى حضرت سکون و آرامش نسبى 
ّبهاءا بدست آمد بتقدير الهى و مشيت ربان   دوره اش بينهايت محدود ى ّ

  ًو کوتاه بود زيرا هنوز آن حضرت کامال در بين عائله و بستگان وارد 
  نشده بودند که حکمى از طرف شاه مبنى بر نفى و تبعيد آن وجود

   
  ٢٢۷ص 

  ضمنًا . که در ظرف يک ماه خاک ايران را ترک نمايندّمقدس ابالغ گرديد 
  ّحرکت را به اختيار هيكل مبارک محول نموده بودند ّمحل تعيين مقصد و 

  .تا بهر جانب که مايل باشند عزيمت فرمايند



  سفير روس چون از فرمان سلطانى استحضار يافت و برمدلول دستور 
  ه فرمايند آن حضرت را ّمطلع گرديد از ساحت انور استدعا نمود اجاز

  تحت حمايت و مراقبت دولت متبوعۀ خويش وارد و وسائل انتقال ايشان 
  اين دعوت که بصرافت طبع و طيب خاطر . را به خاک روس فراهم سازد

  ازطرف سفير مذکور بعمل آمد مورد قبول و موافقت حضرت بهاءا واقع
  به شطر عراق و اقامت ّنگرديد و هيكل اطهر بنا به سائقه روحانى توجه 

  در بغداد را بر حرکت بصوب ديگر ترجيح دادند و در سنين بعد در 
   از قلم اعلى نازل دوملوحى که بافتخار امپراطور روس نيكالويچ الکساندر 

  شده آن وجود اقدس عمل سفير را تقدير و بياناتى در اين مورد 
  ّ کنت فى السجن قد نصرنى احد سفرائک اذ"ّميفرمايند قوله جل جالله 

 هوّاالّتحت السالسل و االغالل بذلک کتب ا لک مقامًا لم يحط به علم احد 
ّاياک ان تبدل هذا که اين  ّدر ايامى"و نيز در مقام ديگر مى فرمايد " المقام العظيم ّ

ّمظلوم در سجن معذب بوده سفير دولت بهيه ايده ّ ّ تبارک و  ا   
  ّين مظلوم قيام نمود مکرر اذن خالص حاصل ّتعالى بهمت تمام بر نجات ا

  ّو لکن بعضى از علماى مدينه منع مينمودند تا آنکه باالخره از توجه و سعى 
  ّحضرت امپراطور اعظم ايده ا تبارک "  "حضرت سفير نجات حاصل شد

  ّو تعالى لوجه ا حمايت فرمود و اين حمايت سبب ازدياد غل و 
  ".بغضاى جهالى ارض شده

   
  ٢٢۸ص 

   حضرت ى با صدور اين فرمان که در حقيقت حکم نفى و اخراج فور
  بهاءا از صقع ايران محسوب ميگرديد فصل جديد و مشعشعى در 

  ترين و پر حادثه ترين لحظات ّمهمّتاريخ قرن اول بهائى مفتوح و يکى از 
  سالت در تاريخ اديان عالم آغاز گرديد و نيز مقارن با همين تبعيد دورۀ ر

  ّو مأموريت چهل سالۀ مبارک که به سبب ظهور قواى محيطۀ فائضه و
  ّقيت كلمه و آثار عظيمۀ خطيره اش در تاريخ شرايع جهان بى سابقه و ّالخ

  ّاين نفى و سرگونى مقدمۀ اجراى يک سلسله از . نظير است افتتاح شد
  ّمدت چهل انتقاالت و تبعيدات متتابع و مترادف ديگرى بود که آن نيز 

  سنه بطول انجاميد تا عاقبت باستقرار هيكل قدم در سجن اعظم و افول 
  .ّآن نير تابان درافق زندان منتهى گرديد



  در اثر اجراى اين حکم و سرگونى جمال اقدس ابهى بشطر عراق حوادث 
  ّو وقايع خطيرۀ جسيمه پيش آمد نمود و ارادات خفيۀ يزدانى که در علم 

   اين سرگونى بدوًا ۀ ظهور رسيدّجًا بمنصّمکنون بود متدرالهى مستور و 
  امر مبارک را در جوار حصن حصين شيعه متمرکز و وجه قدم را در 

   سپس آن مظهر  تماس با علماء و مجتهدين اعظم اين حزب وارد نمود
ّاحديه را در مقر خالفت عظمى با مقامات مذهبى و نمايندگان سلطان آل  ّ  

  ين و مقتدرترين پادشاهان عالم اسالم مواجه و مقابل ساخت عثمان بزرگتر
  ّو باالخره سبب گرديد که هيكل اطهر بسواحل ارض مقدس نزول اجالل 

  ّفرموده بشارات مسطوره در کتب مقدسۀ عهد عتيق و عهد جديد و 
  ۀ اطهار و جانشينان پيامبر اسالم ّاشارات و بيانات حضرت رسول اکرم و ائم

ّاضى مقدسه تحقق و اکمال پذيرد و دوران اعاده و استقرارنسبت بار ّ  
   

  ٢٢۹ص 
  ّ اسرائيل در سرزمين موعود و مهد ديانت موسويه پس از آن همه ساللۀ

  .ّانتظار و ترصد فرا رسد
  با تبعيد هيكل مبارک از ايران به عراق آخرين و مثمر ترين مرحله از 

  مرحلۀ اولى دورۀ بيست و . مراحل چهارگانۀ حيات مبارک آغاز گرديد
ّهفت ساله ايست که آن وجود مقدس از زندگانى مرف   ه و پر آسايشى که ّ

  ًالزمۀ يک خاندان بزرگ و صاحب ثروت وغنااست کامال برخوردار بودند 
  ّو در آن دوران توجه مبارک به دستگيرى فقرا و اعانت مرضى و حمايت 

  مرحلۀ ثانى دورۀ نه . ف بودّملهوفين و توجه و مراقبت محتاجين معطو
ّساله اى است که بکمال همت و انجذاب در سلک اصحاب باب در خدمت امر و 

مرحلۀ ثالث زندان چهار ماهۀ طهران است . اعالء كلمۀ آن حضرت مصروف گرديد
به احزان و آالم شديده مبتال  ّکه آن هيكل اعز اطهر را به مخاطرات عظيمه گرفتار و 

   نزديک بانتها رسيد با ظهور چون ساخت و
  يات الهى و طلوع انوار ّقه که نتيجۀ سطوع تجلّالقواى ساريۀ فائضۀ خ

ّيزدانى از مکمن عز سبحانى بود مخلد و جاويدان گرديد ّ.  
  ّاين هجرت و عزيمت ناگهانى حضرت بهاءا از موطن ايران که به معيت 

  ز بعضى جهات حرکت بغتى ّجمعى ازمتعلقان و بستگان مبارک بعمل آمد ا
  ّو سريع عائلۀ مقدسه را از خاک يهودا به اقليم مصر و هجرت حضرت 



  ّرسول اکرم را پس از بعثت برسالت از مکه به مدينه و خروج حضرت 
  موسى و برادر و پيروان آن حضرت را از مولد اصلى برحسب دعوت الهى 

  كلده بارض ميعاد  از اورو باالتر از همه اخراج و تبعيد حضرت ابراهيم را 
  تبعيدى که نظر بشمول آثار وفيرۀ جسيمه اش بر. ّخاطر مجسم مى نمايد در

   
  ٢۳۰ص 

  ملل و نحل و اجناس و مذاهب مختلفه ميتوان گفت با هجرت جمال 
  اقدس ابهى و مواهب و برکات التحصائى که در عصر حاضر و اعصار آتيه 

ّم براى عالم بشريت مقدر فرموده خداوند قدير در نتيجۀ اين هجرت عظي ّ  
  .مماثلت و مشابهت تاريخى دارد

  حضرت عبدالبهاء در کتاب مستطاب مفاوضات با اشاره باثرات عظيمۀ 
  هجرت ابراهيمى از اور بحلب "ّمترتبه بر هجرت حضرت ابراهيم ميفرمايند 

  ّدر سوريه بود و نتايجش اين گشت آيا هجرت جمال مبارک از طهران 
  ّغداد و از آنجا به اسالمبول و از آنجا بروميلى و از آنجا بارض مقدس به ب

  ".چه نتايجى خواهد داشت
ّحضرت بهاءا در غرۀ ربيع الث    ژانويۀ ١٢مطابق با " هجرى ١٢٦٩انى ّ

  يعنى نه ماه پس  از مراجعت از سفر کربال با چند تن از "  ميالدى١٨٥٣
  دولت ايران و نمايندۀ سفارت روس اهل بيت و عائلۀ مبارکه و مأمور 

  از جمله ذوات .  خود را بشطر بغداد آغاز فرمودندمسافرت سه ماهۀ
ّمقدسه اى که در اين سرگونى و اسارت با آن طلعت احديت سهيم و  ّ  

ّشريک بودند مخدرۀ کبرى مسمات به نواب،  حرم مبارک است که از قلم  ّ ّ  
  ّب و در طى چهل سنه آثار تسليم و رضا ّملق"  ورقۀ عليا"اعلى بلقب جليل 

  ّو ورع و تقوى و علو  روح از آن ورقۀ مبارکۀ موقنه ساطع و المع بود 
ّبدرجه اى که پس از افول آن نجم درى    افق وفا در الواحى که از يراعۀ ّ

ّمالک اسماء در شأن آن سيدۀ اهل بهاء نازل گرديد  آن نفس زکيه را  ّ  
 مخاطب و"  ّجعلک صاحبة له فى كل عالم من عوالمه و"بخطاب مستطاب  

   ديگر از مهاجرين در اين سفر در رکاب مبارک مفتخر فرمودند
   

  ٢٣۱ص 



  حرکت نموده موطن اصلى را بدرود گفتند فرزند نه سالۀ آن وجود اقدس 
  ّملقب و بمقام رفيع و شامخ "  غصن ا االعظم"بود که بعدها بلقب منيع 

ّميثاق الهى و مبين منصوص آيات يزدانى مخصص و مرکز عهد و  ّ  
  ديگر خواهر هفت سالۀ حضرت عبدالبهاء است که در . منصوب گرديد

  ّملقب شد و خدمات " ورقۀ عليا"ّسنين بعد بهمان عنوان ام  بزرگوار يعنى 
ّگرانبهاى آن ورقۀ بهيۀ نورا که تا آخرين لحظات حيات پر انوارش در سن ّ  

  مع مقام فخيم و عظيم انتسابش  سالگى ادامه داشت هشتاد و شش
ّباصل سدرۀ الهيه آن وجود مبارک را در صف اول اماء جليلۀ اين دور  ّ  

  .اعظم قرار داد
  از برادران حضرت بهاءا که در سفر بغداد افتخار التزام موکب مبارک را 

   مؤمنين ّموسى  ملقب به آقاى كليم است که از ّداشتند اول جناب ميرزا
  ّغيور و مدافعين پرشور و معزز امر جمال اقدس ابهى محسوب و در بين 
  اخوان و اخوات مبارک از همه ممتازتر و قابل تر بوده و يکى از انفس 

  اين امر از ابصر "ّمبارکى است که قلم اعلى در  حق آنها شهادت داده که 
ّكل مستور و احدى به تفصيل آن مطلع نه اال ّ ّ ديگر جناب ميرزا محمد قلى  ".نفسان ّ

  که از طرف مادر از حضرت بهاءا جدا بوده و با وجود نقض و 
  فتور بعضى از بستگان تا آخرين دقيقۀ حيات در امر الهى ثابت و مستقيم 

  .و مؤمن و جانفشان باقى مانده است
  اين سفر پر خطر در بحبوحۀ سرماى زمستان که در آن سنه استثنائًا

  ّديد بود اتفاق افتاد و بمهاجرين که با فقدان وسائل و سورت بسيار ش
  برد و ملزم بعبور از جبال پربرف مغرب ايران بودند بسيار سخت گذشت

   
  ٢۳۲ص 

  ّتنها امر جالب توجهى که در اثناى . ّمعذلک بدون حادثۀ مهمى بسرآمد
ّطريق روى داد پذيرائى گرم و محبت آميزى بود که هنگام توقف کوت   اه ّ

ّمهاجرين در کرند  از طرف حاکم محل حيات قلى خان از سلسلۀ على اللهى  ّ  
  نسبت به آنان بعمل آمد و حاکم مذکور بدرجه اى مورد عنايت هيكل مبارک 

ًقرار گرفت که مردم آن ناحيه كال   تحت تأثير شديد قرار گرفتند و  ّ
   الهى که از آنّدر اثر همين سابقۀ ارادت و اخالص بود که بعد ها احباى



  ّطريق ببغداد ميرفتند مورد محبت اهالى قرار ميگرفتند بطورى که در 
  .نده اافواه ناس شهرت يافت که مردم کرند در زمرۀ تابعان باب درآمد

  ّدر مناجاتى که در آن ايام از قلم مالک انام راجع بمصائب و بالياى وارده 
  نازل اين بيانات عاليات در سياه چال و صدمات و شدائد اين سفر مخوف 

ّخلق فرمودى اين ذرۀ دکا را بقدرت ... ّيا الهى و سيدى و رجائى"مشهود  ّ  
  ّکاملۀ خود و پروريدى بايادى باسطۀ خود و بعد مقرر داشتى بر او 

  بيان نيايد و در صفحات الواح ه ّباليا و محن را بحيثيتى که وصف آن ب
  را که در ميان پرند و پرنيان تربيت گردنى "  و نيز مى فرمايد "نگنجد

  فرمودى آخر در غلهاى محکم بستى و بدنى را که بلباس حرير و ديبا 
ّراحت بخشيدى عاقبت بر ذلت حبس مقرر داشتى قلدتنى قضائک قالئد ال تحل  ّ ّّ

ّو طوقتنى اطواقا ال تفک چند سنه ميگذرد که ابتال بمثل باران رحمت تو در جريان . ّ
  بسا شبها که از ...  از افق قضا ظاهر و تاباناست و باليا

  گرانى غل و زنجير آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ايدى و السن 
  آرام نگرفتم چندى آب و نان که برحمت واسعه بحيوانات صحرا حالل 
  فرمودى بدين بنده حرام نمودند و آنچه را بر خوارج جائز نبود بر اين

   
  ٢٣ص 

  ند تا آنکه عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضاء بخروج عبد جايز داشت
  اين بنده از ايران در رسيد با جمعى از عباد ضعيف و اطفال صغير در 

ّاين هنگام که از شدت برودت امکان تكلم ندارد و از کثرت يخ و برف  ّ  
  ."قدرت بر حرکت نيست

   ٨بق با مطا" هجرى ١٢٦٩انى ّ جمادى الث٢٨جمال اقدس ابهى در تاريخ 
   ميالدى به بغداد و عاصمۀ عراق که در آن تاريخ از ١٨٥٣آوريل 

  ّمتصرفات دولت عثمانى و تحت حکومت آن دولت بود نزول اجالل 
  فرمودند و بفاصلۀ چند يوم بجانب کاظمين که در سه ميلى شمال شهر 

   پس ازّقرار داشت و اغلب سکان آن ايرانى االصل بودند تشريف بردند
  ّد بدان نقطه نمايندۀ حکومت ايران در بغداد حضور مبارک مشرف ورو

  شد و بمحضر انور معروض داشت که بزعم وى چون کاظمين مکان زيارت 
ّو مرکز تجمع زوار ايرانى است چنانچه هيكل مبارک محل اقامت خود را  ّ ّ  

  حضرت بهاءا با . در بغداد کهنه قرار دهند انسب و اولى خواهد بود



   بيت حاجى ١٢٦٩ نظر موافقت و پس از يکماه يعنى اواخر ماه رجب اين
  ّ مقدسهت قديم بغداد اجاره فرموده و با عائلۀّالعلى مدد را در يکى از مح

  .بدانجا منتقل گرديدند
  موسوم و از ادوار " ظهر الکوفه" مدينۀ بغداد در اخبار و احاديث اسالمى به 

ّملقب و "  مدينة ا" شده و از قلم اعلى به لقب خوانده" ّدارالسالم"ماضيه بنام 
ّجمال اقدس ابهى در تمام مدت اقامت در عراق تا ايام  . ّمخلد گرديده است ّ

سالۀ مبارک بجبال کردستان و بعضى  سرگونى باسالمبول باستثناى هجرت دو
  ّسفرهاى موقت که به بالد نجف و کربال و کاظمين  مدفن  دو کاظم

   
  ٢۳۴ص 
  .ى امام هفتم و امام نهم ميفرمودند در مدينۀ مذکوره تشريف داشتنديعن

ّدر قرآن کريم اشاره باين مدينۀ منوره که محل استقرار جمال معبود و  ّ  
  الى  وا يدعو"هيكل موعود واقع گرديد اين آيۀ مبارکه مذکور 

  ..." جميعا يوم يحشرهم... ّربهمّالسالم عند  لهم دار"و همچنين "  ّالسالم دار
    اّاز افق اين مدينۀ مقدسه انوار قدرت و جالل الهى ساطع گرديد و امر

  که سراجش خاموش و اصول و مباديش فراموش شده بود حيات تازه 
  الواح و رسائل چون غيث هاطل شب . يافت و رونق بى اندازه حاصل نمود

  ور ابدع امنعى ّو روز از سحاب مشيت سبحانى نازل شد و آثار مضيئۀ ظه
ّت و وسعت آيات و فسحت بينات اعلى و ّقيّالکه از لحاظ عظمت و رفعت و خ

  ّاشعۀ شمس حقيقت از . ّاجل از ظهور حضرت باب بود اشراق نمود
  " ّرب الجنود"ّوراء غمام کثيفۀ غل و بغضاء بدرخشيد و هيكل موعود 

  ّيد حى قديم دعائم و قوائمش به "  اب"ارکانش منصوب و ملکوت منتظر 
ّاوليهتباشير " پيام نجات. "بنهايت متانت و استحکام مرتفع گرديد    اشّ

ّنمودار وتحقق نبوت حضرت دانيال و انقضاى دوران    "  رجاست ويرانى"ّ
  .آثارش ظاهر و آشکار گرديد"  هزار و دويست و نود روز"پس از مضى 

  و مصباح" "هيكل القدمستقرار ال عرشًا"و " قبلة االمم"،  "بيت ا االعظم"
که "  ّآية ذکره لمن فى السموات و االرضين"و "  ّالفالح بين االرض و السماء

 "و منه استضاء من فى االکوان"ّاقدام مبارک مشرف و بطراز "   موطىء"بشرف 
ّمخلع "  عارفونٔماليجعله علمًا فى الملک بحيث يطوف حوله  و"ّمطرز و بخلعت 

ّنحو ابد مؤسس و مقرردر بين جدار آن مدينه ب   گرديد و اين  ّ



  ّنظر بعلو  مقام ورفعت شأنش پس از مدينۀ"  منظر اکبر"و " ّمقر اطهر"
   

  ٢٣۵ص 
ّمنورۀ عكا    ّکه در قرب آن روضۀ مقدسۀ جمال اقدس ابهى  "  سجن اعظم"ّ

  .قبلۀ عالم بهائى واقع گرديده زيارتگاه اهل بهاء قرار گرفت
ّلهيه بساط معارف ربانيه گسترده شد و جمع کثيرى در قلب اين مدينۀ ا ّ ّ  

  ّفضل سنى و  از مشارب و مسالک مختلفۀ قريب و بعيد از ارباب علم و
  شيعه و کرد و عرب و عجم و ابناء ملوک و رؤساى مذاهب و زعماى قوم 

  و اهل حرفت و زراعت و عرفا و دراويش از بيگانه و خويش حول آن 
ّدند و هر يک برحسب استعداد فطريه و سعۀ ذاتيۀ مائدۀ روحانى گرد آم ّ  

  ّخويش از آن بحر مواج استفاضه نمودند و از آن رزق الهى مرزوق شدند 
  ّاين بود که آوازۀ اين فياض بلند شد و . و نصيب موفور حاصل کردند

  صيت بزرگواريش بشرق و غرب رسيد و بر جمع مخلصين و منجذبينش 
  ّحش منتشر گرديد و نفحات مسکيه اش مشام مشتاقان بيفزود و آثار و الوا

  را معنبر نمود و بنيان تأسيسات آتيۀ امرش بنحو متين و رزين گذاشته 
  ّشد و نيز در مقابل انظار احزاب و اقوام مختلفۀ همين مدينۀ منوره بود 
ّکه طليعۀ ظهور جديد نمودار و آثار قيمۀ بهيه از كلك ملهم شارع قدير  ّ  

   که بمرور زمان تکميل و تدوين گرديد ىق و اصول و مبادى آئينمشر
ّاوليۀتباشير عظمت و رفعت امر الئح و عالمات . اساسش نهاده شد    محاربه ّ

ّبا اصل شجرۀ الهيه از داخل آغاز و اولين شواهد غلبه و سطوتش در  ّ  
  درک ّمقابل دشمنان داخلى مشهود گرديد و اولين زائرين عتبۀ عليا براى 

ّلقا و تشرف بمحضر انور محبوب ابهى عازم آستان مقدسش گرديدند ّ.  
ّبديهى است اين سرگونى و نفى ابد که بمشيت الهى و تقديرات ربان   ى ّ

  ّحامل چنين پيام گرانبهائى را مقدر شده بود نميتوانست مواهب و آثار و
   

  ٢٣۶ص 
ّتصرفات و تجليات النهايات خويش را آنًا و سريعًا ظا   هر و عيان سازد ّ

   و کمون اين امر ابدع امنع مندرج و مندمج بود ّهويت بلکه آنچه در
  ّبکمال بطوء و تأنى در انظارعالم و عالميان جلوه گر گرديد و ظهورات و 

  ّبروزاتش چنانکه تاريخ اين دور اعظم شهادت ميدهد از بدو طلوع نير 



  ان و با موانع و روادع ّحقيقت پيوسته با تطورات و انقالبات شديده همعن
  اميدى را مقطوع و ابواب  عظيمه مواجه بوده بطوريکه در هر آن حبل هر

ّترقى و تقدم را بر وجه امر ّ ّمسدود مينموده است ا .  
ّيکى از تحوالت و تطورات طاريه  که بتدريج  قوت و شدت يافت و نزديک  ّ ّ ّ  

  و متزلزل نمايد در بود امر جديد الهى را واژگون و اساسش را متزعزع 
ّاوليۀسنين     اقامت جمال اقدس ابهى در عراق يعنى در مرحلۀ اوالى نفى ّ

ّمؤبد آن هيكل انور از خطۀ ايران واقع گرديد   اين زوبعه و انقالب که . ّ
  ّشمس حقيقت را در پس حجبات و سبحات غليظۀ اهل غل و بغضاء 

   مخصوص بخشود بر ّيتّاهمّمقنوع نمود و دوران مذکور را  کيفيت و 
  ّخالف حوادث و وقايع قبليه جنبۀ داخلى داشت و از جاه طلبى و اعمال 

ّغير مرضيه و همزات سفيهانۀ نفوسى سر چشمه ميگرفت که خود را در ظل  ّ  
  ّامر حضرت باب شمرده و در سلک اصحاب و پيروان مقدم آن قدوۀ ابرار 

  .محسوب ميداشتند
ّما و ارکان دولت که پيوسته محرک فساد و علت دشمنان خارجى امر از عل ّ  

  ّقتل و غارت اين عباد بودند در اين اوان بالنسبه سکوت اختيار کرده و 
  خونخوارى و قساوتى هم که از طرف قاطبۀ ناس ابراز ميگرديد در اثر 

  پاره اى از اعدا  نيز. اهراق دماء بريئۀ مظلومان اندکى تخفيف يافته بود
   

  ٣۷ص 
   فى الجمله ادراک و فراستى داشتند و از تعقيب بابيان خسته و نوميد که

  ّشده بودند در يافتند که اين امر مقدس هرچند در پنجۀ ظلم و تقليب 
  اين . گرفتار و لکن اساسش محفوظ و روحش همچنان غالب و نافذ است

  بود که تا درجه اى دست از بغضاء  و لجاج برداشتند و از بيداد گرى و 
  گذشته از جهات مذکوره  تعليمات وزيراعظم نيز . عدوان چشم پوشيدند

  ّکه بوالة و حکام مملکت صادر و از قبل بدان اشاره گرديد،  در تقليل
ّاهميتنيران عناد و اضطهاد خالى از تأثير و    . نبودّ

  بارى در حينى که اصحاب و احباب مختصرًا از مکايد  دشمنان و تطاول 
ّمقدر بود در مراحل بعدى با مقياسى عظيم تر توسط اهل عدوان که  ّ  

  ّسلطان عثمانى و وزير اعظمش بعنوان مقتداى اهل سنت با همدستى شاه 
  ايران و علماى شيعه در ايران و عراق براى اضمحالل و انحالل قطعى امر 



  کر پديدار شد و ّذمان بودند،  بحران داخلى سابق الالهى بظهور رسد در ا
ّاوليهالئم آثار و ع   اين انقالب هر چند در بدو امر .  اش آشکار گرديدّ

ّاهميتّاثراتش غير محسوس بود ولى بتدريج شدت يافت و کسب     نمود تا ّ
   وارد ساخت،  از عدد  ابمرحله اى رسيد که ضربت شديد بر هيكل امر

ّاوليۀمؤمنين بکاست و وحدت جامعه را که در مراحل     خويش سائر بود ّ
ّ خطر انداخت و حيثيات آن را در انظار ناظرين لکه دار کرد و در ّ  

  .ّعظمت و شهرتش را تا مدت متمادى مستور و مقنوع نمود
ّاوليهّاين طغيان و عصيان که اساس و بنيانش از همان ايام     پس از ّ

  شهادت حضرت باب ريخته شده بود هنگامى که جمال اقدس ابهى در 
  مبارک بصورت ظاهر از هدايت و تمشيتسجن طهران گرفتار و دست 

   
  ٣٣۸ص 

  امور کوتاه گرديد تقويت يافت و پس از نفى و تبعيد آن هيكل تقديس 
ّاوليۀّاز ايران بر حدت آن بيفزود و عالئم و شواهد نا مطلوبش در سنين  ّ   

  ّاقامت آن طلعت عظمت در بغداد نمودار گرديد و در ايام غيبت و 
   و با  ّمن بجبال کردستان شدت و تزييد پذيرفتهجرت دوسالۀ جمال رح

  ّآنکه پس از مراجعت سلطان قدم از سليمانيه در اثر سطوع انوار مشرقۀ
ّالهيه که مقدمۀ اعالن جهرى امر اعظم محسوب ميگرديد اين معاندت  ّ  

  ّموقتًا خاموش شد ولى بار ديگر آتش فساد زبانه کشيد و بر غليان و 
ّر ارض سر بمنتهى درجۀ شدت واصل گرديد تا آنکه فورانش بيفزود و د ّ  

   ابالغ و اعالن عمومى کتائب تأييد ظاهر شد و فيالق توفيق که در نتيجۀ
   برخاست و لشكر خالف را در هم  ا قيام نموده بود بنصرت امر اامر

  .شکست و آخرين ضربت هالک را بر آن فئۀ طاغيۀ باغيه وارد ساخت
  يحيى برادر پدرى حضرت   قطب دايرۀ شقاق همانا ميرزامرکز نفاق و

على الظاهر از طرف حضرت باب معين و موصوف و شمه اى بهاءا ّ ّ ّ  
  ّاما نفس خبيث و . از صفات و حاالت وى در صفحات قبل مذکور گرديد

  تيره قلبى که اين فتنه را بر انگيخت و بکمال خدعه و دها يحياى نادان و 
  ّاغوا نمود و باين امرمنکر تشويق کرد سيدى بود از اهل بى اراده را 

ّاصفهان بنام سيد محمد که در جاه طلبى و عناد و حقد و لجاج نظير و  ّ  
  ّجمال قدم جل اسمه االعظم در کتاب مستطاب اقدس در . مثيل نداشت



ّبيان مقدس خويش خطاب بميرزا يحيى بوجود اين سيد غافل که علت  ّ ّ  
  قد "آن مشرک با شده اشاره ميفرمايند قوله العزيز اعراض و عصيان 

  ّو همچنين در يکى از الواح مبارکه آن سيد عنود را"  من اغواک ااخذ
   

  ٣٣۹ص 
  ميخوانند و حضرت عبدالبهاء رابطۀ وى و " منبع حسد و جوهر فساد
  اين طفل رضيع شد و آن ثدى عزيز "جز که وميرزا يحيى را باين بيان م

ّسيد محمد بدوًا در مدرسۀ صدر اصفهان بتعلم . توصيف مينمايند" گشت ّ ّ  
  ّو تلمذ مشغول بود و چون ملزم بترک تحصيل گرديد با حالت ندامت و 
  شرمندگى بجانب کربال عزيمت نمود و در مدينۀ مذکور در صف پيروان 
  امرحضرت باب در آمد و پس از شهادت آن بزرگوار آثار تزلزل و ترديد 

  ز ضعف ايمان و سستى معتقداتش حکايت مينمود در وى نمودار که ا
  ّهنگام سفر اول جمال اقدس ابهى بکربال آن مخزن لئامت و . گرديد

  حسادت و منبع بغض و عداوت از مشاهدۀ مراتب تجليل و تکريم و 
ّمحبت و ارادتى که از طرف فحول اصحاب و اجلۀ تالميذ سابق سيد کاظم  ّّ  

  ود مبارک ابراز ميگرديد در حقد و حسد افتاد و آتش رشتى نسبت بوج
  ّضغينه و بغضاء در قلبش افروخته شد و چون تحمل و اصطبار آن هيكل 

  انور را مشاهده نمود براشتعال نائرۀ فساد بيفزود و جمعى از بابيان 
   هر گونه لغزش و ّمأيوس و دلسرد و بى قائد و سر پرست را که مستعد

   دام حيله و تزوير خويش افکند و وسيلۀ اجراى مقاصد انحراف بودند در
  شيطانى خود قرار داد و بدين ترتيب آن نفوس غافلۀ ذاهله از صراط 

  ّمستقيم الهى منحرف شدند و در سبيلى قدم نهادند که بكلى با روح تعاليم 
  .ّالهيه و نواياى مبارکۀ حضرت باب مباينت داشت بل در طريق مخالف سير ميکرد

ّ ميشود هنگامى که کوکب درى هدايت الهيه غارب معلومّبا توجه باوضاع و احوال  ّ
   که خود را پيشواى حزب مظلوم ميشمرد خلفمعلومو شخص 

   
  ۲۴۰ص 

  جبال مازندران متوارى و بلباس  تبديل از شهر بشهر در حرکت و جمال 
  مه  بابيان در سجن طهران بمخاطرات عظيملجأاقدس ابهى يگانه مالذ و 

  محاط و سپس از موطن اصلى دور و در ديار غربت سائر و سالک و 



  گلهاى حديقۀ ايمان و ايقان يکى بعد از ديگرى بايادى کين قطع و از 
   محو و معدوم شده بود،  بقاياى فئۀ ستمديده بچه يأس و  ابوستان امر

  که ّنوميدى گرفتار و بچه جمودت و خمودت و تشتت افکار مبتال بنحوى 
  قدرت ثبات و استقامتشان سلب گرديد و روح اعتماد و اطمينانشان 
  ّمتزلزل شد و از تشخيص و معرفت ندائى که در تسکين آالم و حل 

  مشاكل و تبيين وظائف آنان مرتفع و آن قوم پريشان را از شمال وهم و 
  .نسيان بيمين يقين و عرفان دعوت مينمود عاجز و قاصرمشاهده ميگشتند

ّاوليۀ که در ايالت خراسان ميدان فتوحات نبيل    اين ظهور اعظم بسير و ّ
  ّسفر مشغول و بابالغ كلمه مألوف بود احوال و  کيفيت روحى بابيان را در 

  سراج امر خاموش و ارباب "ّآن ايام در تاريخ خويش بدينقرار مينگارد 
  ين و مخلصين ّدواعى در جوش و خروش،  نظم امر الهى پريشان محب

  ّدر مدينۀ قزوين مؤمنين بچهار فرقه منقسم و كل با . سرگردان و ناالن
  ."يکديگر مخالف و از صراط بيان منحرف

ّحضرت بهاءا پس از ورود ببغداد،  مدينه اى که شايد  موفقي   تهاى عظيمه ّ
  ّو انجذابات روحانيۀ طاهره بوده، از بين هموطنان هيكل اطهر مقيم آن 

  در کاظمين نيز که . احدى را بامر الهى مقبل نيافتندارض جز يک نفس 
ّسکان آن اغلب از اهالى ايران بودند عدۀ معدودى مشاهده ميشدند که ّ  

   
  ٢٤۱ص 

   باين امر نسبت داده و در ستر و خفا بنهايت خوف و هراس خود را
  ى شديد نيز ّن تقليل عدد مؤمنين،  انحطاط و تدگذشته از. ميزيستند

  لوک بابيان رسوخ نموده و مراتب غفلت و عما و جسارت و در روش و س
ّخطاى آن حزب بدرجه اى رسيده بود که ارادۀ مبارک درايام مسجونيت  ّ  
  ّارض طا بنحوى که هيكل اطهر بنفسه المقدس در رسالۀ ابن ذئب بيان

  ّکه بعد از خروج از سجن بتمام همت در "ّفرموده بر آن تعلق گرفت 
  ."قيام نمايدتهذيب آن نفوس 

  ّ اخالق و بروز آثار اختالف،  مفسدين و محرکين که ّتدنىدر اثر اين 
  پيوسته در کمين و منتظر فرصت بودند تقويت يافتند و از اين فساد و 

  اعمال و رفتار . ئۀ خويش استفاده نمودندّتباهى در اجراى نواياى سي
ّ رکن اعظم و وصى مسلخود راميرزا يحيى نيز که    رت باب ميشمرد م حضّ



  و  فخر"  اسم االزل"و " ّاالزليه و صبح ازل مرآة "و بالقاب پر صوت و صيت 
ّمباهات مينمود مخصوصًا تحريکات و تلقينات سيد محمد که از طرف وى  ّ  

  ّ بود بر شدت و وخامت اوضاع هبيان قرار گرفت" شهداء"ّدر صف اول 
  ّ بكلى منفصم گردد و آثار  ابيفزود بدرجه اى که نزديک بود عروۀ امر

  .ه محو و منعدم شودّكلمة ا بالمر
  ميرزا يحيى پس از شهادت حضرت اعلى چنان مضطرب و پريشان 

  گرديد که امر الهى از صفحۀ ضميرش رخت بربست و چندى از خوف 
  جان بلباس درويشى در جبال مازندران پناهنده شد و رفتار و حرکاتش 

  ّديد که اغلب نفوس که در ايام اقامت حضرت در صفحات نور موجب گر
  بهاءا در آن حدود در اثر همم و مساعى موفور مبارک بشرف ايمان فائز

   
  ٢٤۲ص 

  ّشده بودند تزلزل حاصل کردند حتى بعضى از آنان بصفوف دشمنان 
   چندى هم برشت رفت و در اطراف و ضواحى گيالن  اليهٌمشار. پيوستند

  تار ميزيست تا بکرمانشاه عزيمت نمود و براى اينکه ّدر حال تقيه و است
  خود را از انظار مستور و از آفات و صدمات محفوظ نگاهدارد،  در 

   قزوينى که بکفن فروشى اشتغال داشت درآمد  اخدمت شخصى بنام عبد
  و بفروش امتعۀ کارخانۀ وى مشغول گرديد تا هنگامى که جمال اقدس 

  بعراق از آن شهر مرور فرمودند ميرزا يحيى اظهار ابهى در اثناء حرکت 
  تمايل نمود که در مالزمت هيكل اقدس بسر برد ولى در بيت جداگانه 

  باشد تا بتواند بطور ناشناس در بين ناس محشور و بکسب و کار مشغول 
  گردد و براى تأمين اين منظور مبلغى وجه از هيكل مبارک اخذ و چند 

  ه  بلباس عرب از طريق مندليج خود را به بغداد عدل پنبه خريدارى کرد
  ت پست آن شهر بود ّالرسانيد و در سوق ذغال فروشان که يکى از مح

  ّاستقرار يافت و عمامه اى بر سر نهاد و باسم حاج على الص فروش بشغل 
ّدر خالل احوال سيد محمد نيز در کربال مستقر. جديد مشغول گرديد ّ ّ   

  ّمام باتفاق ميرزا يحيى که پشتيبان و وسيلۀ شد و بکمال سعى و اهت
  اجراى مقاصد سوء او بود با افشاندن بذر اختالف به تخديش اذهان و 

  پريشانى جمع و اغفال بابيان که بدور آن دو عنصر فساد گرد آمده 
   را  ادر آن احيان که سحاب ظنون و اوهام افق امر. بودند مبادرت نمود



  ّبابراز سر  هنوز در پس پردۀ خفا مستور و نيرتيره نموده و جمال م
  ّمکنون و رمز مصون قادر نه لسان قدم باين كلمات نصحيه و وعود و 

  ّايام امتحان و افتتان رخ گشوده"ّانذارات مبرمۀ محتومه ناطق قوله عز بيانه 
   

  ٢٤۳ص 
  و بحور اختالف و آالم بموج آمده و رايات شبهات در هر گوشه و کنار 

  مراقب ... فع و بايجاد فتنه و شقاق و ضالل و نفاق مألوف استمرت
  باشيد جنود نفى در بين شما رخنه ننمايد و بذر ظنون و اوهام نيفشاند 

  ّ احديت ممنوع شويد چه ّمطلعمبادا از جوهر حقيقت محروم مانيد و از 
  که در هر دور و عصر اعالم  مخالفت افراشته شده و ابواب معاندت مفتوح 

ّگرديده  حق جل جالله امرش را ظاهر و نورش را باهر خواهد نمود و  ّ  
 ّدر ايام و ليالى بساحت قدس .  نوره و لو کره الکافرونّن يتمّاال أيأبى ا  

ّباشيد كل در قبضۀ قدرتش اسيرند و احدى را مفرى نه  رحمانى ناظر ّ  
  که هر نفسى گمان مبريد امر الهى سهل و آسان و يا ملعبۀ صبيان است 

  اکنون هياكلى چند در پاره اى از . باهواء خويش در آن رخنه نمايد
ّجهات به همسات نفسانيه و القاآت افکيه مشغول عنقريب كل مقهور و  ّ ّ  

  ."منکوب و چون تراب معدوم و مفقود خواهند گرديد
ّآقاجان اول من آمن که بعدًا بلقب خادم ا  ملق ميرزا    ب گرديد جوانى بودّ

  بعضى از آثار حضرت بهاءا و بابى  پرشور و وله  که در اثر مطالعۀ 
  يائى که از طلعت منير اعلى ديده بود النه و کاشانۀ خويش را ترک و ؤر

  ّاز کاشان بقصد تشرف بمحضر مبارک بجانب عراق شتافت و از آن تاريخ 
   کتابت و ّتا مدت چهل سنه بکمال اهتمام در محضر مليک انام بسه وظيفۀ

ّمصاحبت و خدمت مألوف بود و آن وجود اقدس در آن ايام حساس و  ّ  
  ّخطير لمعه اى از آثار عظمت و نورانيت خويش را که هنوز در پس پردۀ 

   بيش از نفوس او راخفا مستور بود براى او مکشوف و عيان ساختند و 
   شرحميرزا آقاجان. ّديگر باين عنايت عظمى مفتخر و مخصص فرمودند

   
  ٢۴۴ص 

  ّ در آن ليلۀ فراموش نشدنى که براى اولين بار خود راحال و مشاهدات 
   خود گذرانده و آن حضرت ميهمان در کربال در خدمت محبوب تازه يافتۀ



  حاجى ميرزا حسن حکيم باشى بودند بدين نحو براى نبيل نقل نموده 
 شب را برحسب عادت  چون فصل تابستان بود جمال اقدس ابهى"است 

  آن شب وقتى ... در باالى بام بسر ميبردند و در همانجا بيتوته ميفرمودند
  که هيكل اقدس بخواب رفتند من هم با اجازۀ مبارک در چند قدمى ايشان 

  ّبمجردى که از جا بر خاستم و در گوشۀ بام به اداى . به استراحت پرداختم
   فرموده و بجانب من صلوة مشغول شدم مشاهده کردم که هيكل اطهر قيام

  در "  توهم بيدارى"در حرکتند و چون باين عبد نزديک شدند فرمودند 
  اين هنگام در حالى که جلو وعقب مشى ميفرمودند لسان قدم بتالوت 

  قلم از وصف آن صوت مليح عاجز و بيان از تبيان  . آيات مشغول گرديد
  ى که آن ساذجهر قدم. كلمات که از فم مبارکش صادر ميشد قاصر است

  ّوجود برميداشت هزاران درياى نور در مقابل ديدگانم مجسم ميشد و 
  هر كلمه که ازلسان اطهرش القا ميگرديد هزاران عالم جالل و عظمت در 

  ّ حال که اشعۀ نار بر آن هيكل انور در اين. ّبرابر وجهم مصور ميگشت
  ّدرخشيد اندکى توقف ّالنهار مي  رائعة تابيده و جمال منيرش چون آفتاب در

  اى "فرموده  و با بيانى لطيف که زبان  توصيف آن نتواند نمود فرمودند 
  فرزند نصيحت مرا بپذير و در صدف قلب محفوظ دار قسم بخداوند

  بسخنان بيهودۀ اهل بيان .  غالب خواهد شد ا  ظاهر و ارادة امتعال امر
ّکه بتحريف  كلمات الهيه متمسكند توجه ّ   ّآن ورقاء احديه  بدين نحو"   منماّ

ّبترنم و تغنى مشغول و به نزول آيات مألوف بود تا فجر طالع گرديد ّ.  
   

  ٢٤۵ص 
  ّآنگاه فراش هيكل مبارک را باطاق حضرتش منتقل و پس از تهيۀ چاى از 

  ." شدمّمرخصمحضر مبارکش 
  در ّاطمينان و اعتمادى که در اثر تماس ناگهانى با روح فياض الهى 

   تسخير کرد و نار شوق و اشتياق او راميرزا آقاجان ايجاد گرديد قلب 
  ّبه آن يار نازنين که علو  مقام و ارتفاع  در مجمرۀ وجودش بر افروخت و

  بابيان در عراق و ايران دريافته بود عشق و عالقۀ  سايره شأنش را نسبت ب
  طورى ارکان اين جذبه و شور و انبساط و سرور ب. جديد حاصل نمود

  وجود ميرزا آقاجان را فرا گرفت که مستور داشتن آن امکان نداشت اين 
ّبود که ميرزا يحيى و همکار و همقدمش سيد محمد بزودى بر اين  ّ  



  از طرف ديگر . حقيقت واقف شدند و در حقد و حسد شديد افتادند
ّجريانى که در آن ايام واقع و بنزول لوح مبارک كل الطعام از ي ّ   راعۀ ّ

ّاهميتّقدرت حضرت بهاءا منتهى گرديد  برشدت و     اوضاع بيفزود و ّ
   و تفصيل آنّبر مراتب بغض و عدوان حاسدين و مغلين اضافه نمود

  ين نراقى که يکى از فحول ّدنقرار است که حاجى ميرزا کمال الواقعه بدي
  رآن را که اصحاب و صاحب فضائل و کماالت عاليه بود تفسير آيۀ شريفۀ ق

ّكل الطعام  کان ح"مى فرمايد    از ميرزا يحيى خواستار "   لبنى اسرائيلًّالّ
   از روى عدم رغبت شرحى بر آيۀ مذکور بنوشت ولى  اليهٌ مشارگرديد

  ّمضامين و مندرجات بحدى سست و بيمايه و خالى از اساس و پايه بود 
ّکه ميرزا کمال الدين مأيوس شد و اعتماد و توجه   ّش بكلى از ازل سلبّ

  ل خويش را از ساحت اقدس حضرت بهاءا مسؤآنگاه . گرديد
  درخواست نمود و در جواب لوحى از قلم مبارک بافتخار او نازل گرديد

   
  ٢٤۶ص 

   بحضرت او راکه در آن لوح منيع آن وجود اقدس اسرائيل و ابناء 
  ّسفر بديع بعلت اين . اولى و پيروان آن حضرت تعبير فرموده بودند نقطۀ

  ّاشارات لطيفه و شمول معانى دقيقه و رشاقت بيان و قوت دليل و برهان 
ّبدرجه اى در روح ميرزا کمال الدين مؤثر واقع گرديد که بالكل ّ    شيفته و ّ

  ّمسحور هيكل اطهر شد و اگر منع مبارک نبود در همان اوان سر مخزون 
  ستتر و مکنون بود على و رمز مصونى را که در وجود منزل آن آيات م

  .االشهاد بر مال  مى ساخترؤوس 
ّشهرت و معروفيت حضرت بهاءا و تجليل و تکريم و تعلق و ارادتى که  ّ  

  ّاز طرف طبقات مختلف نسبت به آن حضرت ابراز ميشد علت اشتعال نار 
  ّمخصوصًا اتساع . حقد و حسد در قلوب بد خواهان و دشمنان گرديد

  ّۀ محبين و ستايندگان حضرتش و مصاحبت و معاشرت آن روز افزون داير
  وجود اقدس با اولياى امور منجمله والى مدينه و ابراز احترام و اخالص 

ّقلبى در موارد شتى از طرف کبار اصحاب و اجلۀ دوستان سيد کاظم  ّّ  
  اعتماد نفوس از ميرزا يحيى نظر باختفايش از  ّرشتى و سلب توجه و

  اخبار نا مطلوب در بين بابيان نسبت بحرکات و سکنات و انظار و شيوع 
  عالئم استقالل و بروز  ّمقدار قابليت و استعداد وى و همچنين ظهور



ّکماالت فطريه و تقدم و اولويت   ت امور ّ ذاتيۀ جمال اقدس ابهى در تمشيّ
ًو هدايت جمهور كال ّ موجب گرديد که شکاف عظيمى را که سيد محمد ّ ّ  

  اربکمال عناد و لجاج در ايجاد آن اقدام نموده بود روز بروز ّخبيث و مک
  .وسيعتر و عميقتر گردد

ّبدين ترتيب مخالفين در سر سر بمنظور خنثى نمودن مساعى و ّ  
   

  ٢٤۷ص 
  ّتحقق نواياى مبارک در تهذيب  مجهودات حضرت بهاءا و جلوگيرى از

ّنفوس و تحسين اخالق و اصالح جامعۀ متفرق و متشت   ّت اتفاق نمودند و ّ
  ّدر اغفال نفوس و القاء شبهات و افشاندن بذر ترديد و نفاق همت موفور 

  ّهادم بنيان و مخرب  مبذول داشتند و آن وجود اقدس را غاصب مقام و
  امر حضرت رحمن قلمداد کردند و رسائل و الواح و ادعيه و تفاسير 

  ورد تنقيد قرار دادند وّصادره از مخزن قلم اعلى را در لفافه و تلويح م
   مخدوش و خالى از اعتبار شمردند تا کار بدرجه اى رسيد که بر  امعاذ

ّاضرار و ايذاء آن طلعت احديت کمر بستند و در قطع سدرۀ رحمانيه  ّ  
  ّقيام نمودند ولى بارادۀ الهى و مشيت نافذۀ سبحانى مقصدشان جامۀ عمل 

  .آل گرفتار شدندنپوشيد و به خيبت آمال و خسران م
  در اثر اين اعمال زحمات و مساعى مبارک در اصالح امور و تعديل اوضاع 

  ّکه بسرعت رو به فساد و تباهى ميرفت متوقف و بال اثر ماند و آن وجود 
  ّآثارى که در آن ايام مظلم و . اقدس در غمرات احزان مستغرق گرديدند

  و غموم و باليا و رزاياى پر مصيبت از قلم محيى امم نازل گرديده هموم 
  در يکى از مناجاتهاى . وارده بر آن طلعت نورا را روشن و معلوم ميسازد

  ّان "احتراق آن مظلوم آفاق صادر  نازله اين  كلمات سوزناک از قلب پر
ّالشدائد بكلها احاطتنى ّان الذل... ّان االعداء باجمعها ارادتنى... ّ ّ   ة باکملها ّ

ّمستنى و ان الهموم   اشکو "و در مقام ديگر مى فرمايد "  تنىذ باعظمها اخّ
 ّه يشهد همى و ينظر حالى و يسمع ضجيجىّنالّبثى و حزنى الى ا ...  
ّراب بالذلّالت  جلست فى نقطة   قد اخذتنى االحزان على شأن منع "... "ة العماّ

  ".ّالقلم االعلى عن الجريان و لسان االبهى عن الذکر و البيان
   

  ٢٤۸ص 



ّاى مريم  مظلوميتم مظلوميت اسم اولم "و همچنين در لوح مريم مى فرمايد  ّ ّ  
  از ارض طا بعد از ابتالى اليحصى بعراق ... را از لوح امکان محونموده

ّعرب بامر ظالم عجم وارد شديم و از غل اعداء به غل احبا مبتال گشتيم  ّ ِّ ُ  
  مله االبحار و ال االمواج و  تا حملت ما ال يحّو بعد ا يعلم ما ورد على

ّو نيز در لوح كل الطعام راجع " يکون کان و ال ما ال االشجار و ال ما ّ  
ّتموجت على ابحر الحزن "باحزان و مصائب وارده بر هيكل قدم مى فرمايد  ّ  

  ّالروح ان  ّالتى لن يقدر احد ان يشرب قطرة منها و حزنت بشأن تکاد
ّيا کمال اسمع نداء تلک النملة الذليلة ان "و همچنين " يفارق من جسمى ّ  

  ّالمطرودة التى خفى فى وکره و يريد ان يخرج من بينکم و يغيب عنکم 
  فآه آه " "ّبما اکتسبت ايدى الناس و کان ا شهيد بينى و بين عباده

ّفوالذى قد استکف ورقاء المحزون فى صدرالبهاء لنسيت كل ما شهدت من  ّ ّ  
ّاول يوم الذى شربت ّ لبن المصفى من ثدى امى الى حينئذ بما اکتسبت ّ ّ  

  ّه که درايام هجرت کردستان در ّو نيز در قصيدۀ ورقائي"  ّايدى الناس
ّوصف حوريۀ بقا،  روح اعظم الهى از قلم محبوب ابهى عز نزول يافته اين   ّ  

  .كلمات عاليات از قلب پر التهاب مليک اسماء و صفات مشرق
  عند نوحى فادمعى        و ايقاد نيران الخليل كلوعتى      فطوفان نوح ٍ

ّ      و حزنى ما يعقوب بث اقله           و كل بالء ايوب بعض بليتى ّ ّ ّّ  
  ّاى رب "ودر مقام ديگر در يکى از آثار منزله از ملکوت قدم مى فرمايد  

  ".ّفافرغ على صبرًا فانصرنى على القوم الفاسقين
  طاب ايقان در بيان حسد و بغضائى که در آن اوان قلم اعلى در کتاب مست

  ّدر اين ايام رائحۀ"ّاز دشمنان امر مالک منان ظاهر شده مى فرمايد 
   

  ٢٤۹ص 
ّحسدى وزيده که قسم بمربى وجود از غيب و شهود که از اول بناى  ّ  

  ّتاحال چنين غل و حسد و بغضائى ظاهر نشده و نخواهد ... وجود عالم
  ّدو سنه او اقل از ماسوى ا احتراز " مقام ديگر نازل و نيز در"  شد

  بغضاء ساکن شود و  جستم و از غير او چشم برداشتم که شايد نار
  ."حرارت حسد بيفسرد

  ّميرزا آقاجان شخصًا شهادت ميدهد که در آن ايام چنان آثار حزنى از 
   آنچه در و باز طبق"  وجه مبارک مشهود بود که ارکان وجودم بلرزه مى آمد



  ّقبل از ايام هجرت "تاريخ نبيل مذکوراست ميرزا آقاجان نقل ميکند 
  كاله  يومى جمال مبارک را بين فجر و طلوع آفتاب مشاهده نمودم که با شب

  که هنوز بر رأس مبارک بود بطور بغتى از بيت خارج ميشدند در اين 
  هحين چنان آثار اضطراب و تشويش در هيكل اقدس مشهود بود ک

  ّهيكل قيوم در حين . قدرت مواجهه با وجه مبارک از من سلب گرديد
ّمشى بکمال غضب وشدت باين بيانات قهريه ناطق    اين نفوس همان "ّ
  صنام مألوف و معبودى ّنفوسى هستند که مدت سه هزار سال به پرستش ا

  ن نداشتند الحال نيز بهمان اوهام معتکف چه نسبتى بين جز عجل زري
  ّ واهيۀ سافله و طلعت احديه موجود و چه ارتباطى بين اين اين نفوس

  )ترجمه ." ( ّعبدۀ اوثان و مقصد اعلى و غايت قصواى حب و شوق مشهود
  من از هيمنۀ اين بيانات بر جاى خشک شده و گوئى "ميرزا آقاجان ميگويد 

  باين عباد بگو اين "خره فرمودند  آنکه باالتا"  روح ازبدنم خارج گرديد
  ّ كل عباد له و  ا قل سبحان ا هو اّذکر را بخوانند هل من مفرج غير

  بگو اين اذکار منيعه را پانصد بار بل هزار بار شب و. ّكل بامره قائمون
   

  ٢۵۰ص 
  روز درحال نوم و يقظه تالوت نمايند شايد جمال الهى کشف نقاب کند 

  ."م و عالميان اشراق نمايدو انوار سبحانى از مشرق ارادۀ رحمانى بر عال
  بعد دريافتم که آن وجود اقدس نيز بلسانه االطهر همين آيه را تالوت 

  وجه انورش محسوس و مشهود  ميفرمود در حالى که آثار حزن شديد بر
  ّدر آن ايام هيكل مبارک غالبًا ذکر فراق و جدائى ميفرمودند که از . بود

   مقصود و منظور مبارک را ّحباره خواهند جست ولى احدى از اجميع کنا
  چندى در بين اين قوم مکث نموديم "هنگامى ميفرمودند . درک نميکرد

ّولى ادنى توجه و اقبال و کمترين تذکر و انتباهى از آنان مشاهده نگرديد ّ."  
  ل چون جمال مبارک اوضاع را بدينقرار مشاهده فرمودند قبل از وقوع آبالم

  رک عراق گشتند چنانکه در کتاب ايقان ّحوادث شديد ترى مصمم بر ت
 بعد  چون فى الجمله بر امورات محدثۀ"بنفسه المهيمنة على االمکان مى فرمايد 

  ... ّاطالع يافتم از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابانهاى فراق نهادم
  ّو مقصود جز اين نبود که محل اختالف احباب نشوم و مصدر انقالب 



ّو سبب ضر احدى نشوم و علت حزن قلبى نگردماصحاب نگردم    قسم . ّ
  ."بخدا که اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود و مسافرتم را اميد مواصلت نه

   آوريل ١٠مطابق با " هجرى ١٢٧٠اين بود که يوم دوازدهم رجب سنۀ 
اهل حرم و ّحتى ّجمال قدم منقطعًا عن العالم بدون  اطالع احدى "  ميالدى١٨٥٤
  ّلقان مبارک از بغداد بهمراهى يکى از مالزمان که شخصى متع

  ابوالقاسم همدانى موسوم بود بغتتًا عزيمت و مبلغى وجه بمالزمه مسلمان و ب
   

  ٢٥۱ص 
  گر بکسب و کار مشغول  مذکور عنايت فرمودند تا بعنوان يکنفر سودا

  چيزى نگذشت که آن خادم با وفا . شود و امور خويش را اداره نمايد
  مورد حملۀ سارقين پر جفا قرار گرفت و بهالکت رسيد و آن وجود اقدس 

  اين سر زمين . ّکردستان بكلى فريد و وحيد باقى ماندندهاى  هدر بيغول
  مرکز اقامت مردمى شجاع و سلحشور قرار داشت که از لحاظ زبان و نژاد 

  ت با اينو آثار و احوال ظاهر با اعجام متفاوت و از ازمنۀ ماضيه بمعاند
  .قوم مشهور و معروف بودند و آنانرا در زمرۀ روافض ميشمردند

   بارى جمال اقدس ابهى بهيأت شخص مسافر در نهايت سادگى و بساطت 
  کشکول و يکدست لباس تعويض چيز ديگر همراه  در حالى که جز

  ّنداشتند بنام درويش محمد سر بصحارى گذاشتند و چندى در جبلى 
  بار  دوه  از آبادى دور و رفت و آمد نفوس بدانجا منحصر ببنام سر گلو که

  دهاقين طّدر سال يعنى هنگام افشاندن بذر و موقع برداشت محصول توس
  ّاز هياهوى اغيار قسمتى از ايام  هيكل مبارک دور. بود معتکف گشتند

  غيبت و هجرت را در رأس جبل مذکور در مغاره اى که دهاقين از سنگ 
  ّ هوا تهيه نموده بودند بسر ّش از تصرفات شديدۀبراى حفظ خوي

  الواح منزله باعزاز  چندى ديگر اقامتگاه مبارک کهفى بود که در. ميبردند
  ّشيخ عبدالرحمن مشهور و جناب مريم يکى از ورقات منسوب بحضرتش

  ّدر لوح مريم جمال احديت در وصف آن غربت پر . بدان اشاره مى فرمايد
  فردًا واحدًا هجرت اختيار نمودم و سر "ّيات ناطق ّدرکربت باين كلمات 

  بصحراهاى تسليم نهادم بقسمى سفر نمودم که جميع در غربتم گريستند و 
  جميع اشياء  بر کربتم خون دل بباريدند با طيور صحرا مؤانس شدم و با

   



   ۲۵۲ص 
  ّو نيز در کتاب ايقان شرح آن ايام پر احزان ." وحوش عراء مجالس گشتم

  از عيونم عيون جارى بود و از قلبم "را بدين بيان توصيف ميفرمايند 
  ّبحور دم ظاهر چه ليالى که قوت دست نداد و چه ايام که جسد راحت 

  ."بخود مشغول بودم واز ماسوى غافل... نيافت
ّدر ايام عزلت و اعتکاف که آن محيى رمم در بحور توجه و تفکر مستغرق  ّ ّ  

  ار و مناجات بنظم و نثر پارسى و عربى از لسان بود گنجينه اى از اذک
  ّمبارک جارى که كل از روح حزين و قلب پر احتراق جمال مبين حکايت 

  در آن خلوتگاه بعضى از آنها را در سحرگاه و برخى را در دل . مينمود
  گهى بنعت و ستايش اسماء . شب و شامگاه بصداى بلند تالوت ميفرمود

  ت و زمانى بجمال خويش عشق ميباخت و به ّو صفات الهيه ميپرداخ
  ّوقتى بمدح و ثناى حوريۀ . ّتسبيح و تهليل ظهور مقدسش مألوف ميشد

  ّبقا،  روح اعظم الهى که بر قلب الطف اصفايش متجلى بود زبان ميگشود و 
ّدمى در وحدت و غربت نفس مقدسش تأمل و تدبر ميکرد و مصائب و  ّ ّ  

  هنگامى غفلت مردمان و . ّمجسم ميفرمودبالياى آتيه اش را در نظر 
  بيوفائى دوستان و ضاللت و عماء دشمنان را تشريح و تبيين مينمود و

  لحظه اى عزم جزم و ارادۀ خلل ناپذير خويش را بر قيام و لدى 
ّاالقتضاء بر فداى جان در سبيل تحقق امراعز اقدسش بيان ميفرمود ّ.  

   و معلومّين صراط احديت را شرايط سلوک سالکين سبيل حقيقت وطالب
  مکشوف ميساخت و در انتظار وقايع و مصائب هولناکى که آن وجود 

ّاقدس را در کمين بود مصائب حضرت سيد الش   ّهداء را در ارض طف و ّ
  رزاياى حضرت رسول اکرم را در حجاز و بالياى حضرت روح را در

   
  ٢٥۳ص 

  ل فرعون و فرعونيان چنگال يهود عنود و مصائب حضرت موسى را در قبا
ّو محن و آالم حضرت يوسف را در جب حسد برادران بيوفا متذک   ر ّ

  .م مينمودّميگشت و در خاطر مصور و مرتس
  ّد  که متأسفانه کثيرى از آن را حوادث زمان از بين برده او رااين اذکار و 

  ّبدايع آثار ايام عزلت و هجرت جمال مختار و منبعث از جذبات  و از
  لوح "نيات ذوقى آن حمامۀ قدسى الهى است مع ُ و غلبات شوقى و تغروحى



ّكل الطعام   ّکه در ارض طا نازل شده اولين ظهورات " قصيدۀ رشح عما"و " ّ
  قلم ملهم ابهى و نخستين رشحات طمطام يم قدرت سلطان جبروت بقا را 

ّتشکيل ميدهد و كل بنفسه مقدمۀ نزول کتب مهيمنه و صحائف بديعۀ ّ  
  منيعۀ ايقان و  كلمات مکنونه و هفت وادى است که بعدًا در سنين اقامت 

  ّبغداد قبل ازاظهار جهرى امر اعز ابهى از مخزن قلم اعلى صادر و بر 
ّفسحت و عظمت بحر مواج آيات و بينات افزوده و راه را براى ظهور گل  ّ  

ّو شقايق شجرۀ الهيه و بروز اثمار مرغوبۀ جنيه حين ابال   غ امر حضرت ّ
  ّرحمن بملوک و رؤساى زمان در ارض سر و تأسيس حدود واحکام اين 

   و ّمستعددور اقوم افخم که در سجن اعظم از قلم مالک قدم نازل گشته 
  .نموده است هموار

  جمال اقدس ابهى هنوز در کوههاى اطراف کردستان بسر ميبردند که 
  قارى داشت پيغمبر اکرم را ّشيخى مقيم سليمانيه که در آن نواحى ملک و ع

   اين ّيا مشاهده نمود که باو امر به تجسس و تحقيق فرمودندؤدر عالم ر
  بود که در مقام جستجو برآمد و بزيارت حضرت مقصود توفيق يافت و 

  نيز در ه که اوّدي خال تماس شيخ اسماعيل رئيس فرقۀپس از استقرار اين
   

  ٢٥۴ص 
  ّانور تشرف حاصل نمود و مفتون آن جمال ّسليمانيه اقامت داشت بمحضر 

  بيمثال گرديد  و از حضور مبارکش استدعا کرد از جبل بمدينه نزول 
  حضرت بهاءا نظر بالحاح و اصرار شيخ با اين انتقال . اجالل فرمايند
  در خالل احوال اصحاب و احباب بغداد نيز که در طلب . موافقت فرمودند

  ودند از آن دلبر بى نشان نشان يافتند و آن يوسف رحمانى بر آمده ب
  ّشيخ سلطان اب الزوجۀ جناب كليم را بحضور مبارک فرستادند تا از

  ساحت اقدس استدعاى معاودت نمايد و اين موقعى بود که آن طلعت 
ّاحديه در بلدۀ سليمانيه در يکى از حجرات تکيۀ موالنا خالد که حوزۀ  ّ  

  ّشيخ سلطان شرح اين مأموريت را . ت داشتندّعلميۀ آن بالد محسوب اقام
  چون بمحضر مبارک وارد شدم طائفين "براى نبيل بدينقرار نقل ميکند 

  ّحول آن وجود مقدس را از قائد قوم تا مراتب مادون چنان مجذوب و 
  دلباختۀ آن جمال سبحانى يافتم که مالحظه نمودم هرگز بمفارقت از هيكل 

 به آسانى دست از دامن مبارک بر نخواهند داشت انور راضى نخواهند شد و



ى را بالفاصله آشکار نمايم بدون ننها ّ ابراز و سر خود راّبدرجه اى که اگر نيت 
  ."ترديد برقتل من قيام خواهند نمود و نتيجۀ منظوره حاصل نخواهد شد
  باز شيخ سلطان حکايت ميکند که از ورود حضرت بهاءا بکردستان 

  ّه بود که شيوخ عالى مقام آن شطر با آن وجود مقدس تماس چيزى نگذشت
  حاصل نمودند و در اثر اين معرفت و شناسائى قلوب آنان مجذوب هيكل 

  ّانور گرديد و عظمت و نورانيت مبارک در انظارشان مکشوف و هويدا 
  ّشيوخ مذکور عبارت بودند از شيخ عثمان رئيس سلسلۀ نقش بنديه. شد

   
  ٢۵۵ص 
ّوانش از شخصيتهاى مهمه محسوب حتى نفس سلطان عثمانى و که پير ّ ّ  

  ّيخ عبدالرحمن اطرافيانش در سلک فرقۀ مذکور محشور و مألوف،  ثانى ش
  ه که بعدًا در جواب پرسش وى رسالۀ چهار وادى از ّيرئيس سلسلۀ قادر

  اين شيخ بيش از يکصد هزار مريد و تابع داشت . قلم اعلى نازل گرديد
  ثالث .   نسبت بوى در نهايت تمکين و خلوص عقيدت بودندّکه كل

  ّشيخ اسمعيل رئيس سلسلۀ خالديه است که بدرجه اى در انظار اتباع مورد 
  ّ با مرتبت مقام خالد مؤسس سلسلۀ او رااحترام و تجليل بود که مقام 

  ّجمال اقدس ابهى چون بسليمانيه نزول . مذکور معادل و مماثل ميشمردند
  ل فرمودند در بدو امر نظر بسکوت و مالحظه اى که مرعى ميداشتند اجال

  ّاحدى تصور فضل و کمال و علم و احاطه اى در هيكل مبارک نمينمود تا 
  ّآنکه برحسب تصادف يکى از آثار قلمى مبارک که بخط بسيار مرغوب 

  ب که خدمت مبارک را انجام ميداد ّالمرقوم شده بود بوسيلۀ  يکى از ط
ّست ساير تالميذ و اساتيد آن معهد علميه افتاد كل از مالحظۀبد   ّ آن خط ّ

  مبارک شدند تا بر  در شگفت و حيرت ماندند و مايل بدرک محضر 
و  ّۀ  اطالعات آن وجود اقدس نسبت بعلوم و معارف و معتقداتمعلومات و سع

ن موقوفات حوزۀ مذکور بسبب دارا بود. مصطلحات آن قوم واقف و مستحضر گردند
ّايوبى و اعقاب و احفاد  ّبسيار و تکاياى بيشمار و ارتباط و انتسابش بصالح الدين

ّوى نام و شهرتى بسزا داشت و از آن مرکز معلوم بود که بسيارى از افاضل اهل سنت 
. ّتبليغ اصول و مبادى دينيه قيام نموده بودند ّو جماعت براى نشر تعاليم  روحانيه و 

ّاجلۀ مدرسين و زبدۀ محققين برياست شيخ اسمعيل رئيس   هيأتى از در اين هنگام ّ ّ
  سلسله بمحضر



   
  ٢۵۶ص 

  مبارک حضرت بهاءا شتافتند و از آن بحر بيکران استفاضۀ بى پايان 
ّنمودند و چون آن حضرت را براى حل غوامض و معضالت علميه و  ّ  

ّفلسفيۀ خويش حاضر و مستعد مالحظه نمودند از مح   ضر مبارک استدعا ّ
  کردند در چند جلسه عبارات متشابهه و بيانات مشكله اى را که در کتاب 

ّفتوحات مکي   ّه اثر مشهور شيخ محى الدين العربى عالم بزرگ و جليل القدر ّ
  حضرت بهاءا در . موجود است براى آنان تشريح و تبيين فرمايند

  تابى را که ذکر مينمائيد است ک ّحق منيع  شاهد و گواه "جواب فرمودند 
  ّهرگز در عمر خود مالحظه ننموده ام ولى بحول و قوۀ الهى و استظهار 

  بتأييدات سبحانى آنچه را خواستار شويد بطيب خاطر و اکمل وجه انجام 
  ّ  سپس هيكل اقدس يکى از آنانرا موظف فرمودند هر )ترجمه " (خواهم داد

  صوت بلند در محضر مبارک قرائت روز صفحه اى از کتاب مذکور را با 
  ّآنگاه معضالت آنان را يک بيک حل ميفرمودند بنحوى که جميع. نمايد

   مجذوب و منجذب علم و احاطۀ جمال رحمن گرديدند و در اين
  غوامض و تشريح دقايق مودوعۀ در  ّتفاصيل وجود اقدس نه تنها بحل

  و هدف غائى وى را ّكتاب پرداختند بلكه عقايد و نظرات مؤلف و مقصد 
  در ذکر اين معانى بابدع بيان و افصح تبيان توضيح و تبيين فرمودند 

ّحتى در بعضى از موارد نسبت بصحت پاره اى از مطالب و م   عتقدات شيخ ّ
  ۀ متقنه و شواهد کافيه حقايق مسائل را القاء و انظار ّلاشکال نموده و با اد

   مورد استقبال همۀ حاضرين بود مستمعين را به بيانات متقنۀ خويش که
  .ّمتوجه فرمودند

  ّبارى چون علما و اعاظم کردستان بر مراتب فضل و علو  درجات علم و
   

  ٢۵۷ص 
ّحکمت جمال قدم جل ثنائه واقف گرديدند و به احاطۀ ذاتيۀ آن طلعت  ّ  
  عظمت پى بردند در مقام آن برآمدند که از محضر مبارک امرى را که در 

  ّاقوى دليل بر سعۀ معارف روحانيۀ آن منبع فضل و کرم شمرده نظرشان 
  معروض داشتند که تا  اين بود که بساحت انور. ميشد خواستار شوند

  کنون هيچيک از اصحاب طريقت و ارباب علم و حکمت نتوانسته اند بر 



ّسبک و رويۀ قصيدۀ ابن فارض يعنى تائيۀ کبرى منظومه اى انشاء نمايند  ّ  
  ک رجاى ما آن است که آن وجود مبارک عنايت فرموده باين امر اقدام اين

  اين استدعا مورد . بهمان سجع و رديف تنظيم فرماينداى  دهو قصي
  قبول مبارک واقع و جمال اقدس ابهى قريب دوهزار بيت بنحوى که 

  مذکور صد و  درخواست نموده بودند برشتۀ نظم در آوردند و از بين اشعار
  ّ هفت بيت را اختيار و به حفظ آن اجازت فرمودند و بقيه را وراىبيست و

  ادراک نفوس و ماعداى احتياج زمان تشخيص دادند و همين صد و بيست 
ّو يک بيت است که قصيدۀ عز ورقائيه را که نزد دوستان و اصحاب عربى  ّ  

  اشعار . زبان مشهور و بين آنان داير و معروف است تشکيل ميدهد
ّنات حکمتيۀ آن مظهر احديه شؤوّه حکايت از مراتب عرفانيه و مذکور ک ّ  

  ّمينمود بدرجه اى در قلوب و ارواح مؤثر و نافذ واقع گرديد که همه
ّيکدل و يک زبان اعتراف نمودند که فرد فرد آن اشعار متضمن قوت و  ّ  

  ّابيتى است که نظير آن در هيچيک از دو قصيدۀ ابن ّاتقان و لطافت و جذ
  .ارض شاعر معروف مشاهده نمى شودف

  اين جريان که از بين وقايع دوسالۀ غيبت مبارک از بغداد از همه 
  ب و شيوخ وّالّشاخص تر و ممتازتر بود  نظر عدۀ کثيرى از علماء و ط

   
  ۲۵۸ص 

ّاقطاب و زهاد و اوتاد را که در معابد علوم دينيۀ کرکوک و سليمانيه  ّ ّ  
  ّجلب نمود و بدين ترتيب هيكل اقدس طى مجتمع شده بودند بخود 
  ّ کثيره مناظر و مراياى جديده از حقايق روحانيه ّرسائل و خطابات متنوعۀ

ّدر مقابل انظار مستعدين منبسط و ابواب نوينى از معارف الهيه و حکمت  ّ  
ّربانيه بر روى آنان مفتوح فرمودند و غوامض مسائلى را که در     و تأليف ّ

  رين و شعرا و علما و عرفا موجود و فهم آن براى آنان غير ّنوشتجات مفس
  ّمقدور بود مکشوف و عيان ساختند و تباين و تعارضى را که على الظاهر 
  در بين بعضى از آن آثار مشهود مى گرديد در سلک تأليف و توافق وارد 

ًاين بود که مردم آن نواحى كال. فرمودند    خلوص و عقيدت مخصوص ّ
  كل اقدس حاصل نمودند و احترام زائدالوصف مرعى نسبت به هي

مى  "رجال الغيب"داشتند چنانکه پاره اى از آنان آن وجود مبارک را يکى از ى م
صاحب مقام  شمردند و برخى آن حضرت را واجد کيميا و واقف بر اسرار وجود  و



دم  خواندند و گروهى قىم "قطب امکان"مکاشفه و شهود ميدانستند و جمعى ديگر 
. فرانهاده معتقد بودند که مقام آن حضرت مقام انبياء الهى و سفراء رحمانى است
ّکرد و عرب و عجم وعارف و  عامى، شريف و وضيع،  شيخ و شاب از هرطبقه و 

مرتبه که بدرک آشنائى مبارک مفتخر ميشدند جملگى لسان به نعت و ثنا مى 
دند مع آنکه در خطابات و ّگشودند و جمعى اظهار محبت و اخالص وفير مينمو

ّبيانات مبارک تلويحات و اشارات خفيه اى نسبت بمقام آن حضرت موجود بود که 
اگر آن اظهارات احيانًا از لسان فرد ديگرى از هموطنان مبارک مسموع ميشد بدون 

  ترديد گوينده در خطر شديد مى افتاد و مورد قهر و غضب مردم
   

  ٢۵۹ص 
  .آن سرزمين واقع ميگرديد

ّنظر به علو  ظهورات و سمو آيات قدرتيۀ مسطور در فوق است که  ّ ّ  
  ّحجت "ّجمال قدم جل ذکره و ثنائه در لوح مريم اين دورۀ هجرت را 

  .از حقيقت اشراق خويش محسوب فرموده است"  اقومّاتمبرهان "و " اعظم
  ل بفاصلۀ قلي"ّحضرت عبدالبهاء نيز در بيان  کيفيت اين هجرت مى فرمايد 

ّدر اين مدت آن طلعت احديت . کردستان مجذوب جمال رحمن گرديد ّ  
  در فقر و مسکنت بسر ميبرد ملبوس مبارک ملبوس فقرا و مساکين و 

  ذاى مستمندان و محتاجين ولى وجود انورش بمثابۀ آفتاب در غطعام و 
  ّ النهار با شکوه و جالل درخشيد و در همه جا مورد تکريم و تعظيم  رائعة
هنگاميکه عظمت آتيۀ حضرت بهاءا اساسش در سر زمينى  )ترجمه " (فوس بودن

مردمى غيرمأنوس گذاشته ميشد اطوار و احوال حزب بابى بسرعت رو  بيگانه و بين 
جمال  ّمفسدين و محرکين غيبت طوالنى و غير منتظر  ّبه انحطاط و تدنى ميرفت و

شنيعه و  تنم شمرده،  به بسط اعمالمبين را از عرصۀ مجهودات و اقدامات،  مغ
زاويۀ خمول و خمود  ميرزا يحيى که اغلب در . تشييد افعال منکرۀ قبيحه پرداختند

خزيده و در حفرۀ يأس و جمود غنوده بود با بعضى از اعوان و انصار منحرف 
خويش که نسبت به آنان ثقه و اعتماد کامل داشت باب مکاتبه را مفتوح کرد و در 

  ّسر بارسال رسائل و ّسر 
  ّق ناريه پرداخت و بالقاء شبهات مشغول گرديد و صف او راصدور 

  ّمتحدى از معاندين در مقابل وجود اقدس حضرت بهاءا ترتيب داد و 



  چون از نفوسى که آنان را مخالف خويش مى انگاشت در خوف و هراس
   

  ٢۶۰ص 
ّالجل  قتل جناب ديان بهّبود ميرزا محمد مازندرانى يکى از اتباع خود را  ٔ  

  را که حضرت"  ٓمکمن ال لى علم الهى"آذربايجان اعزام نمود و آن 
 مخاطب و مفتخر" ّان يا حرف الثالث المؤمن بمن يظهره ا"اعلى  به خطاب 

 بعالوه از راه سبک مغزى و. نام نهاد"  طاغوت"و " ّابوالشرور"فرموده بودند 
بقتل  فرستاد تا فرصت مناسبى بدست آوردهسخافت عقل ميرزا آقاجان را بنور

  اين معرض با کار گستاخى و بى. سلطان ايران مبادرت نمايد
ّحيائى را بجائى رسانيد که دست تصرف و تعد   ّى نسبت به عصمت مطهرّ

ّحضرت اعلى بگشود و بعد آن حرم محترمه را به سيد محمد لئيم بخشود ّ  
  ذاخحزن جميع اقطار را "دۀ مبارک موبفر"  خيانت اعظم"و با ارتکاب اين 

  از جنايات عظيمۀ ديگر او آنکه دستور داد جناب ميرزا على اکبر". نمود
ّابن عم حضرت نقطۀ اولى را که از محبان و ارادتمندان صميمى جناب ديان ّ بود  ّ

  .مخفيانه بکمال ظلم و عدوان به شهادت رساندند
  ميرزا يحيى زعيم و مقتدايش ّاما سيد لئيم و مطلق العنان که از طرف 

ّيت کامل بوى اعطاء شده بود در ايام اقامت در کربال ّآزادى و حر ّ  
  از اجامر و ّ عده اى بطورى که نبيل در تاريخ خويش تصريح ميکند

  اوباش را گرد خود آورده و آنان را در ارتکاب اعمال قبيحه به خود
   ظالم  ديجور پردهواگذاشت بل تشويق و ترغيب نمود که شب هنگام که
ّبر اعمال منفور آنها ميکشد دستار از سر زوار متمک   ن برداشته کفشهاى ّ

ّآنها را سرقت نمايند و از حرم مطهر حضرت سيد الش ّ   هداء شمعها و ّ
  اين نفوس كه. بربايندها  هّصحائف را بردارند و جام هاى آبرا از سقاخان

ّمدعى محبت آن بزرگوار از پيروان حضرت باب مى پنداشتند و خود را ّ  
   

  ۲۶۱ص 
  بودند بدرجه اى در اعمال رذيله و افعال منکرۀ شنيعه غوطه ور گشتند 
  ّکه نبيل که خود در آن ايام ساکن آن مدينه و شاهد و ناظر احوال بوده 

ّر و تحسر گشته و مراتب تجرد و انقطاع و شهامت و ّغرق در درياى تأث ّ  
  ّسين را در خاطر مجسم ميسازد که چگونه  حّمالاستقامت اصحاب جناب  



  ّآن آيات حب و وداد بر حسب اشارۀ آن قدوۀ اخيار و اسوۀ ابرار از مال و
  منال گذشتند و آنچه ذخائر و نفائس از طال و نقره و فيروزه نزد ايشان 

  موجود بود بکمال استغناء از خود دور نمودند و سبيل شهادت و 
ّو چگونه جناب وحيد با  اطالع از تعرض . دجانبازى را درپيش گرفتن ّ  

  اعداء اجازه نفرمودند از بيت مسکونيشان در يزد که با آنهمه امتعۀ 
ّنفيسه و ذخائر مزين بود کوچکترين شيئى خارج و يا تصرف گردد تا  ّ  

  بالمآل مورد نهب و غارت اهالى واقع شد و معرض تهاجم و تطاول دشمنان 
ّاب حجت ياران را که از شدت جوع و عسرت در همچنين جن. قرار گرفت ّ  

  لو براى  شرف موت وهالکت بودند از گشودن دست بمال ديگران و
  .حفظ جان منع شديد فرمودند

  غفلت و جسارت بابيان بمقامى رسيد که بيست و پنج نفر از آنان بشهادت 
ّمرکز عهد و ميثاق الهى جسورانه ادعاى مقام من يظهره الل   ّديت هى و موعوّ

  بيان را نمودند و اوضاع و احوالشان بدرجه اى تباه و منفور گرديد که 
  کرد و عجم در . جرأت عبور در معابر و حضور در مجامع را نداشتند

  .الهى از يکديگر سبقت مى جستند ّسب و لعن اين جمع و اهانت بامر
   ّدر اين باره جمال اقدس ابهى پس از رجوع بدارالسالم بنفسه االقدس

  نفسى چند مشاهده شد بى روح و پژمرده "ّشهادت داده قوله عز کبريائه 
   

  ٢٦۲ص 
   مالحظۀ " مذکور نبود و قلبى مشهود نه ابلکه مفقود و مرده حرفى از امر

  اين احوال خاطر مبارک را غرق درياى حزن و مالل نمود بنحوى که تا 
  اه گاه که به کاظمين چندى از خروج از بيت خود دارى مى فرمودند مگر گ

  سر زده و يا بمالقات پاره اى از دوستان مقيم آن مدينه و مدينۀ بغداد 
  .تشريف ميبردند

  ّاين اوصاف اسف انگيز که درغيبت دوسالۀ آن جمال احديه رخ گشود 
  ّد تا مجددًا زمام امور در  بميدان خدمت گرديآن حضرتموجب معاودت 

ّ قدرت حى قيوم قرار گّقبضه   اين است که لسان عظمت در کتاب . يردّ
  تا آنکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و "مستطاب ايقان مى فرمايد  

  نبيل بيان شديد مبارک را که درحين "  ًا تسليم نمودم و راجع شدمّالبد
  مراجعت به بغداد خطاب به شيخ سلطان صادر گشت بدينقرار در تاريخ 



  هو اگر بخاطر آن نبود که امر  ّذى ال اله االّ ال افو"خويش نقل ميکند 
  ّ اولى در شرف محو و اضمحالل و دماء مقدسه اى را که در مبارک نقطۀ

  سبيل الهى ريخته شده بى ثمر و اثر مشاهده مينمودم هرگز برجوع باهل 
  ّبيان راضى نميشدم و آنان را به پرستش اصنام و اتباع ظنون و اوهام 

  )ترجمه (".خويش واميگذاشتم
  ميرزا يحيى چون بکمال وضوح دريافت که رياست و قيادت مطلق العنان 

  وى چه ثمرات نامطلوبى ببار آورد و وى را در چه وضع نا مناسبى قرار 
  ّداده است در مقام آن برآمد که کتبًا و مصرًا برگشت هيكل اطهر را 

   نيز ّاز طرف ديگر متعلقان و دوستان آن وجود اقدس. خواستار شود
  ّبکمال بى صبرى معاودت آن جمال ذوالجالل را طالب شدند باالخص

   
  ٢٦۳ص 

  غصن ا االعظم فرزند دوازده سالۀ آن حضرت که در فراق پدر بزرگوار 
ّمى سوخت و روح لطيفش از غايت تأثر و تحسر مى گداخت   نبيل از . ّ

  ت غيبت و هجرت حضر"لسان مبارک نقل ميکند که هنگامى فرمودند 
  )ترجمه". (بهاءا مرا در دوران شباب و جوانى پير و فرسوده نموده

ّبا اين مقدمات ارادۀ مبارک حضرت بهاءا بر آن تعلق گرفت که به دورۀ  ّ  
  ّاين بود که با شيوخ سليمانيه که در اين هنگام در . هجرت خاتمه دهند

   خدمات و شور و نشور آن حضرت محشور و ّحلقۀ مخلصين و محبين پر
ّاقدامات بعدى ايشان مراتب تعلق و ارادت آنانرا به هيكل اقدس بمنصه    أّ

  ظهور ميرسانيد  توديع،  در حاليکه شيخ سلطان در رکاب مبارک بود 
  ّتوجه فرمودند ) ترجمه" (شاطى نهر بال"بجانب بغداد يا بفرمودۀ مبارک به 

  يق با اشاره به اختتامّو آهسته آهسته بقطع منازل پرداختند و در طى طر
ّاين ايام آخرين ايام سکون و "دورۀ هجرت به شيخ مذکور فرمودند  ّ  

  ّآرامش ماست ايامى که ديگر نظير آن نصيب اين مظلوم نخواهد 
    بدين ترتيب دورۀ غيبوبت جمال اقدس ابهى خاتمه )ترجمه ". (گرديد

  س مار١٩مطابق با ( هجرى ١٢٧٢ رجب ١٢يافت و در تاريخ 
  آن حضرت پس از دوسال کامل قمرى که از عزيمتشان به ) ميالدى 

  .ّکردستان گذشته بود به دارالسالم بغداد نزول اجالل فرمودند
   



  . سفيد است٢٦۴ص 
    

  ٢٦٥ص 
                                                  فصل هشتم
   بعراق عرب                                  تبعيد حضرت بهاءا

  )ّبقيه                                                  (
ّبا رجوع حضرت بهاءا به دارالسالم بغداد واستقرار مجدد هيكل قدم ّ  
ّدر مدينۀ الهيه فصل بديعى در تاريخ قرن اول بهائى مفتوح گرديد  که  ّ  

ّاهميتداراى نهايت    ايت يزدانىدر اين حين نسيم عن.  و عظمت استّ
  ًة اخرى بوزيد و ابواب رحمت سبحانى مفتوح گرديد و روح حيات وّمر

  امر الهى که. ّاطمينان در کالبد حزب متشتت و مأيوس بيان دميده شد
  در اثر حمالت و ضربات متتابع فراموش و سراجش خاموش شده بود

ّاشتعال و تمکن جديد حاصل نمود و حزب ا نقطۀ اتکاء قويم بدست ّ  
   زيرا از بدو طلوع امرآورد که نظير آن در تاريخ آن طايفه سابقه نداشت

  ّحضرت باب تا آن زمان جز سه سال اول ظهور که اصحاب را با آن مظهر
   و مرجع مشهودى کهمعلومهدايت کبرى ارتباط و تماس بر قرار بود مرکز 

  اخيرمؤمنين طلب رشاد و کسب فيوضات نمايند وجود نداشت چه که نيمۀ 
  دورۀ رسالت مبارک در اقصى نقاط مملکت در حبس و زندان مصروف و

  بين آن حضرت و قسمت اعظم اتباع روابط مقطوع گرديد و پس از
  ّشهادت آن طلعت احديه آشفتگى و انقالبى که بمراتب از دورۀ سجن

  اشراق  و ظهور. مبارک و بيخبرى احباب شديدتر بود عرض اندام نمود
   

  ٢٦٦ص 
  ّى  که از قلم مبشر امر حضرت رحمن باهل بيان وعده داده شده بوداعظم

ّچون از افق ارادۀ حى قيوم مشرق گرديد با اعالن صريح و اظهار سريع ّ  
ّآن مقارن نبود تا جامعۀ متشتت و متفرق را حول مرکز معهود و منجى ّ  

  ّاز طرف ديگر اختفاى ممتد ميرزا يحيى مرجع. موعود مجتمع نمايد
  ت اهل بيان و سفر نه ماهۀ حضرت بهاءا بکربال و غيبت مبارک ازّموق

  ّموطن اصلى و گرفتارى و حبس معجل آن حضرت در سياه چال و تبعيد
  ّنير آفاق به عراق و از آن پس مهاجرت به کردستان تمام اين عوامل و



  ّو مترادفًا اتفاق افتاد مورث آن گرديد که دورۀ حوادث که متتابعًا
  تكليفى و عدم ثباتى که جامعۀ بابى را ملزم به گذراندن آن بود تمديدبال 

  .يابد و موجبات انحالل آن فئۀ مظلومه از هر جهت فراهم گردد
  بارى پس از معاودت حضرت بهاءا ببغداد با آنکه آن وجود مبارک
  ّهنوز مايل بکشف نقاب و اظهار مقام و کينونت مقدس خويش نبودند

  ساس نمودند که عقيدۀ آنان نسبت بمقام جمال مبارک بايداهل بيان اح
  ّبالمآل حول آن مصدر الطاف که قادر بر حل مشاكل و انجاح نوايا و
ّمقاصد  روحانيۀ ايشان بوده و وحدت و جامعيت امر بوجود اقدسش ّ  

  ّمربوط و معلق است حلقه زنند و از آن مشرق الطاف کسب انوار و اسرار
  ّ مقدر ا مشى که در آن اوان بحکمت الهى براى امرّ اين خطنمايند

  ّگرديد و توجهى که اهل بيان نسبت به حضرت بهاءا و تمرکز امور در
  ّحول آن وجود اقدس ابراز نمودند يکى از شؤون بارزه و مظاهر مشخصۀ
  ّآن دور مقدس است که پيوسته مالزم تاريخ حيات مبارک قبل از اظهار

  .اعلى بوده و هرگز از آن انفکاک و مفارقت نخواهد پذيرفت ّجهرى امر اعز
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  همانطور که مالحظه گرديد ديانت حضرت باب در نتيجۀ حدوث شدائد
  ّو بالياى ال تحصى به سرحد نابودى نزديک شده بود و نزول وحى الهى بر

ّاهميت مبارک در سياه چال طهران نيز با همۀ عظمت و ّممردقلب    ش نتيجۀّ
  ّمحسوس و فورى در استحکام جامعۀ متشتت و پريشان بابى در بر

   و ناگهانى جمال اقدس ابهى ضربۀ ديگرىّقبهسر گونى غير متر. نداشت
  بود که بر پيکر پيروان امر حضرت يزدان که بيش از پيش به آن جمال
ّبيمثال متکى بودند وارد ساخت و اختفاى ممتد ميرزا يحيى و عدم ّ  

ّفعاليت ّؤثرش موجب ازدياد پراکندگى و تشتت آنان شد و غيبت و مّ ّ  
  . کشانيد هجرت طوالنى جمال قدم بکردستان اوضاع را بنهايت درجۀ وخامت
  ّاگر چه مد عظيمى که ديانت بابى ايجاد کرده بود سرانجام فرونشست
  ولى سيالب شديدى که در اثر آن بپا خاسته بود در جريان فروکش

  ذاشت که به مقياسى وسيع موجبات اعتالء امر حضرتخود اثراتى بجاى گ
  ًبهاءا را که قبال بصورت خفى در زندان طهران اعالن و اعالم شده بود

  . فراهم ساخت



  ّاز تاريخ ورود مجدد حضرت بهاءا بميدان خدمت تا اعالم بعثت و
ّرسالت آن مظهر احديت مدت هفت سال بطول انجاميد و در اين فاصله ّ  

   و ممتاز ديانتّمقدم يکى از پيروان ّزىکه هيكل اطهر هنوز در با آن
  حضرت باب ظاهر و بهمين عنوان بارشاد و هدايت حزب بابى قائم بودند
ّمعذلک بقوۀ محيطۀ الهيه و مشيت نافذۀ ربانيه حزب مذکور خلق جديد ّ ّ ّ ّ  
  يافت و جامعۀ بهائى بصورت جامعۀ احيا شدۀ بابى قدم بعرصۀ وجود

   
  ٢٦٨ص 

  ّگذاشت و در مراحل ترقى و تکامل وارد گرديد و نيز در همين احيان
  بود که نام و شهرت قائد اسمى جامعه بتدريج از صفحۀ تاريخ محو و در
  ّقبال عظمت و پرتو وجود مقدسى که زعيم و منجى حقيقى آن بود بى

ّاوليۀدر اين دوره نتائج و آثار . نور و فروغ گرديد   رک پديدار تبعيد مباّ
  بر حشمت و جالل. و قواى مکنونه و اسرار مستورۀ آن واضح و آشکار شد

ّجامعۀ جديد التأسيس بيفزود و معرفتش نسبت بذات مقدسى که به ّ  
  ّتجديد حيات و تأمين مقدراتش قيام فرموده بود از دريافت معارف
ّ روحانيه اش منبسط گرديد و عالئم غلبه و نصرت معنويه اش ب   ۀّمنصّ

  ّشهرت و حيثيت جامعه مخصوصًا عظمت و اعتالء نام. ظهور رسيد
  حضرت بهاءا که از همان اوان هجرت کردستان آغاز گرديده بود
  ّاکنون رو به بسط و ترقى نهاد و هنوز آن وجود اقدس زمام امور را در

  قبضۀ اقتدار خويش نگرفته بود که جمعى از دلباختگان حضرتش که از
ّانيه شيفته و مجذوب آن طلعت احديه شده بودند در طلبّايام سليم ّ  

  درويش"محبوب تازه يافتۀ خويش بجانب بغداد روانه شدند و با كلمۀ 
   و چون علماء وبر لب در جستجوى بيت ميرزا موسى بابى برآمدند" ّمحمد

  ّزعماى روحانى بغداد هجوم اعاظم قوم و علماء و متصوفين کرد را از
ّيه و خالديه به بيت مبارک مشاهده نمودند نظر به رقابت حزبىسلسلۀ قادر ّ  

  ّو تعصب نژادى که در بينشان موجود بود آنان نيز در مقام فحص و
  تحقيق بر آمدند بنحوى که ابن آلوسى مفتى بغداد و همچنين شيخ

ّعبدالسالم و شيخ عبد القادر و سيد داودى طالب ديدار و مشتاق تشرف ّ ّ  
  ديدند و چون در قبال اسئلۀ خويش اجوبۀ کافيۀ شافيهبمحضر انور گر

   



  ٢٦٩ص 
ّاوليۀّشنيدند در حلقۀ محبين و منجذبين    ّ آن جمال مبين درآمدند و بعلو ّ

  مراتب. ّدرجات و سمو مقامات معنوى حضرت بهاءا معترف گرديدند
  ّخلوص و ارادت اين نفوس سبب گرديد که جم غفيرى از شعرا و عرفا

ّزرگان و شخصيتهاى مهمۀ ديگر که در مدينةو ب ّ ساکن و يا بعزم ا   
  ّسياحت بدان صفحات آمده بودند بساحت اقدس مشرف و در زمرۀ

  ّعمال حکومت و. عاشقان آن طلعت نورا وارد و زبان بمدح و ثنا گشودند
   پاشا و قائم مقامش محمود آقا ارجال دولت نيز که اعظم و اقدم آنها عبد

   عليمردان بود بتدريج بآستان مبارکّمال يکى از معاريف کرد موسوم به و
  ّتردد نفوس مذکور.ّراه يافتند و از آن بحر فياض کسب فيوضات نمودند

  ّبر صيت و آوازۀ حضرت بهاءا بيفزود و شهرت و معروفيت آن وجود
  .مبارک را بمسامع اهل اشتياق از دور و نزديک رسانيد

  ات مذکوره پاره اى از اعاظم رجال ايران نيز که در بغداد وعالوه بر مقام
  ّنواحى مجاور اقامت داشته و يا بقصد زيارت مشاهد مقدسه به آن شطر
  ّتوجه نموده بودند شيفته و مفتون احوال مبارک شدند و طالب الطاف

   شاهزادگان و اعضاى خانداناز جملۀ.  و انوار آن شمس حقيقت گشتند
   که در حلقۀ دوستان و مصاحبان روز افزون جمال رحمن سلطنت ايران

ّ درآمدند نايب االياله و شجاع الدوله و سيف الدوله و زين العابدين خان ّ  
ابراز و  ّفخرالدوله هستند که نسبت به هيكل مبارک نهايت اخالص و حسن عقيدت

ّخود را در زمرۀ عشاق آن طلعت احديت محسوب ميداشتند ّ.  
  سالۀ حضرت ّهرت و عظمت، نفوسى که در ايام غيبت دودر اثر اين ش

  بهاءا از بغداد لسان به تزييف اين حزب گشوده و دوستان و اقارب
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  ّمبارک را مورد سخريه و استهزاء قرار ميدادند اکنون اکثرشان مهر سکوت

ّحتى بعضى على الظاهر. بر لب نهاده جرأت مخالفت و ابراز معاندت نداشتند ّ 
  اظهار ادب و احترام ميکردند و برخى خود را در عداد حاميان و

  مدافعان وجود اقدس قلمداد مينمودند و گروهى خود را مؤمن و معتقد
  ّحتى شنيده شد يکى از همان نفوس که تا چندى پيش در. ميشمردند

  ّزمرۀ مخالفين وارد بود ادعا ميکرد و اظهار مفخرت مينمود که سنينى



   هجرى١٢٥٠ سال قبل از اظهار امر حضرت باب در سال چند يعنى ده
  ّقمرى بحقيقت امر مبارک واقف و از صميم قلب بعلو  مقامات آن وجود

  .اقدس معترف و مذعن بوده است
ّبارى پس از معاودت حضرت بهاءا از سليمانيه و استقرار   مجدد آن ّ  

  ير يافت وّحضرت در بغداد چيزى نگذشت که اوضاع و احوال بكلى تغي
  ّملقب و مفتخر گرديد و"  بيت اعظم"ّ بيت سليمان غنام که بعدًا به لقب 

  ّدر آن زمان به بيت ميرزا موسى بابى مشتهر و موصوف و بى نهايت محقر
ّو در محلۀ کرخ در قسمت غربى شط واقع و عائلۀ مبارکه قبل از باز گشت ّ  

ّدند اکنون محل توجهحضرت بهاءا از کردستان بدانجا منتقل شده بو ّ  
ّطالبين حقيقت و مرکز تجمع سياحين و زائرين عرب و کرد و ترک و ّ  

  ّبعالوه جم غفيرى از ملهوفين و مظلومين که. يهود و نصارى قرار گرفت
  ّمورد بى مهرى و ظلم ارکان دولت و عمال حکومت ايران واقع گرديده

   خويش شمردهملجأّبودند بيت مبارک را که محط رحال بود مأمن و 
  ّبراى التيام جراحات و تخفيف مصائب خود بان ساحت مقدس ملتجى

  .گرديدند
   

  ٢٧١ص 
  ّو نيز در همين اوان بود که اصحاب ايران بقصد تشرف به محضر مبارک
  ّحضرت بهاءا چون سيل بجانب بغداد رهسپار شدند و به آستان مقدسى

  حقيقت از آشنا و بيگانهکه ابوابش بکمال مالطفت و عطوفت بر وجه اهل 
  مفتوح بود وفود نمودند و پروانه صفت حول آن سراج الهى مجتمع گشتند

ّو پس از استفاضه از آن بحر زخار و درياى مواج با  زاد و توشۀ ثمينى ّ  
  از بيانات شفاهى و کتبى مبارک که شاهد عظمت و جالل آن مرکز انوار

  الوالدۀ و انتشار امر جديدبود بديار خويش معاودت نمودند و در بسط 
  از جمله چهارتن از ابناء خال و جناب. الهى سعى بليغ مبذول داشتند

ّحاجى ميرزا سيد محمد خال اکبر و نوۀ فتحعليشاه از دلدادگان طاهره ّ  
ّمحمد قائنى  ملقب ّن و فاضل کامل و نحرير شهير مالّالرضوا  ّ ملقب به ورقة ّ  

  ّادق خراسانى  ملقب به اسم ا االصدق که از صّمالبه نبيل اکبر و جناب 
  ّقبل مشهور و معروف و در شيراز با جناب قدوس معرض لطمات و

   باقر يکى ازّمالديگر . صدمات شديدۀ اهل عدوان قرار گرفته بودند



ّحروف حى و ميرزا اسدا  ملقب به ديان و عالم جليل سيد جواد کربالئى ّ ّ ّ  
  ّرزا محمد حسين که پس از وصول به رتبۀّو ميرزا محمد حسن و مي

ّشهادت بترتيب بلقب سلطان الشهداء و محبوب الش   ّهداء مفتخر و مخلدّ
  ّگرديدند و ميرزا محمدعلى نهرى که بعدًا بنت ايشان به نکاح حضرت

  ّعبدالبهاء در آمد و سيد اسمعيل زواره اى ذبيح کعبۀ وفا و حاجى
  آقاى لقب نبيل مفتخر گرديده و ميرزاّشيخ محمد که از طرف حضرت باب ب

ّمنير نفس مهذب و مکمل  ملقب باسم ا المنيب و حاجى محمد تقى  ملقب ّّ ّ به  ّ
   زين العابدينّمالّايوب که معرض مصائب و بالياى ال تحصى واقع و 

   
  ٢٧٢ص 

ّ ملقب به زين المقربين  که از مجتهدين بزرگ و مورد احترام عموم بود ّ.  
ًره كالنفوس مذکو    از اصحاب و پيروان حضرت باب بودند که بآستانّ

ّمبارک مشرف و بلمعه اى از عظمت و جالل آن سلطان وجود منور شدند ّ  
ّو تصرفات  و انجذاباتى را که از اين تشرف در قلوب و ارواحشان حاصل ّ  

ّمحمد زرندى  ملقب به ّجناب مال. گرديد بسمع قريب و بعيد رسانيدند ّ  
ّشاعر دلباخته و مداح  پرشور و اشتعال آن محيى رمم و مورخنبيل اعظم  ّ  

  و حوارى خستگى ناپذير جمال قدم نيز از قبل بمهاجرين ملحق گرديد
  و با شوق و حرارت بى پايان به تبليغ امر قيام نمود و باسفار و اشطار

ّ بعيده در اقليم مقدس ايران توجه کرد ّ.  
  ّى انتشار يافت که حتى بعضى ازصيت عظمت و بزرگوارى مبارک بدرجه ا

  نفوس که خود سرانه و جسورانه در بغداد و کربال و قم و کاشان و تبريز
ّو طهران مدعى مقام و عنوان من يظهراللهى شده بودند اکثر بصرافت ّ  
  طبع بحضور جمال اقدس ابهى شتافتند و با اظهار ندامت و پشيمانى و

   طلب عفو و بخشش نمودنداعتراف بغفلت و نادانى از ساحت مبارک
  ضمنًا بعضى از بابيان که از شکنجه و عذاب اهل طغيان آواره و متوارى

   و پناه آن قوم مظلومملجأّشده بودند با اهل و عيال در حول مقر مبارک 
  ّو بى پناه استقرار يافتند و از رفاه و امنيت نسبى که در جوار هيكل اقدس

  ّال مهمۀ ايران نيز که از وطن مألوفرج. مشهود بود بهره مند گرديدند
  دور و در نفى و تبعيد بسر ميبردند چون جاللت مقام و رفعت و عظمت
  ّامر مالک انام را مالحظه کردند بى پروا و خوف بمحضر انور مشرف



  گشتند و بکمال خضوع و خشوع از درياى علم و کرم الهى بميزان
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  در بين اين جمع. ت نمودندّاستعداد و قابليت خويش کسب فيوضا

ّنفوسى مانند عباس ميرزا فرزند محمد شاه و وزير نظام و ميرزا ملکم خان ّ  
  ّو پاره اى از عمال دول خارجه که طالب نام و شهرت و در بند مقام

ّو عزت بودند نظر به نقصان  اطالع و     بصيرتشان خواستند ازّقلتّ
  ّذ مقاصد سياسيه و مآربپشتيبانى و مساعدت حضرت بهاءا در تنفي

ّماديه   ّ که در ساحت اقدس بكلى منفور و مردود بود استفاده نمايند اينّ
  بود که هيكل مبارک اکيدًا و صريحًا عدم مداخلۀ وجود اقدس را در
ّاينگونه امور و حصر افکارشان را در مسائل  روحانيه و اخالقيه اعالم   .فرمودند ّ

  که در آن اوان سمت) ١(اروز کمبال از طرف ديگر كلنل سر آرنولد ب
  ّدولت انگلستان را در بغداد حائز بود چون علو  مقاماتى جنرال قونسول

  حضرت بهاءا را احساس نمود شرحى دوستانه بساحت انور تقديم و
  ّبطورى که هيكل اطهر بنفسه االقدس شهادت داده قبول حمايت و تبعيت

  ّيشنهاد نمود و در تشرفدولت متبوعۀ خويش را بمحضر مبارک پ
  ّحضورى نيز متعهد گرديد که هر گاه وجود اقدس مايل بارسال پيامى به

  ّحتى.  آن به دربار انگلستان اقدام نمايدملکه ويکتوريا باشند  در مخابرۀ
  ّمعروض داشت حاضر است ترتيباتى فراهم سازد که محل استقرار وجه

  مورد نظر مبارک باشد تبديلقدم به هندوستان و يا هر نقطۀ ديگر که 
  حضرت بهاءا از قبول اين رأى خوددارى فرمودند و اقامت در. يابد

  باالخره در. خاک سلطان عثمانى را بر حرکت بصوب اخرى ترجيح دادند
ّطى آخرين سنۀ اقامت آن نير اعظم در بغداد والى مدينه نامق پاشا که از ّ  

   
  ٢٧٤ص 

   نوراء تحت تأثير واقع شده بود به آستانمالحظۀ جالل و عظمت آن طلعت
  ّمبارک شتافت تا مراتب خلوص و ارادت خويش را نسبت به مقام مقدسى

  .که چنين نفوذ و سلطه بر ارواح و قلوب حاصل نموده تقديم دارد
   شخص والى نسبت به هيكل اکرم که ايشان را يکىّتعلقمراتب احترام و 

  ود که با وجود وصول پنج فرمانميشمرد بدرجه اى ب" انوار عصر"از 



ّمتوالى از طرف عالى پاشا نسبت باعزام آن جمال احديه باسالمبول تا مدت ّ  
  سه ماه از ابالغ حکم خود دارى نموده و نخواست وسيلۀ اجراى تبعيد قرار
  گيرد ولى عاقبت االمر ناگزير شد مراتب را باستحضار مبارک رسانده و

  .وعۀ خويش آگاه سازدّايشان را از نيت حکومت متب
والى  هنگاميکه حضرت عبدالبهاء و جناب كليم از جانب هيكل مبارک بمالقات

که نايب   چنان تجليل و تکريم وفير مرعى داشت اليهٌمذکور رفته بودند مشار
بغداد چنين پذيرائى  ّالحکومه بعدًا اظهار نمود که تاکنون از طرف هيچيک از حکام

  ت بنمايندگان حضرتو احترام شايان که نسب
  بهاءا معمول گرديده دربارۀ احدى از رجال و اعاظم مدينه منظور

  همين نايب الحکومه شخصًا به محضر اقدس معروض داشت. نشده است
  که گزارشات موافقى که راجع به احواالت هيكل اطهر از طرف والة يکى

  لطانبعد از ديگرى بباب عالى ارسال گرديده  بدرجه اى در نفس س
ٌعبدالمجيد نافذ و مؤثر واقع شده بود که مشار    تا آخرين دقيقۀ حيات اليهّ

  ّ تسليم وجود اقدس بعمالدربارۀنسبت به انجام مستدعيات دولت ايران 
  .آن دولت و يا اخراج از خاک عثمانى روى موافقت نشان نداد
ّفى الحقيقه از ابتداى ظهور تا ايام اقامت نير آفاق در شطر عر   اق در هيچّ

   
  ٢٧٥ص 
  ّاز زمان حتى اوقاتيکه حضرت باب در اصفهان و تبريز و چهريقى برهه ا

  ّاز طرف اهالى مورد توجه و احترام قرار گرفته بودند احدى از ناشرين
  ا چنين مقام شامخ منيعى را که جمال ا و رافعين لواى شريعة كلمة

ّاوليۀاقدس ابهى در دوران    احراز فرموده بودند بدست امر در بغداد ّ
  نياورده و بجلب قلوب و ارواح از طبقات و مقامات مختلف بدين درجه

  اين رفعت و منزلت که در آغاز امر الهى. توفيق حاصل ننموده است
  ّنصيب شارع مقدس امر الهى گرديد با آنکه بى نهايت عظيم و

  که درّالعقول بود ولى چون نسبت به شهرت و صيت امر مقدسش  ّمحير
  پايان همان قرن تحت هدايت و قيادت مرکز عهد و ميثاق رحمانى

   خواهد شد کهمعلومّدر قارات اروپ و آمريک حاصل گرديد مقايسه شود 
  .دايرۀ نطاقش محدود و پرتو اشراقش فجر انوار جهان افروز بوده است



  ّما آنچه بيش از هر امر شاهد عظمت و غلبه و قدرت حضرت بهاءاا
ّموفقيتب،  محسو    هدايت الهى در تعديل افکار وّنيرى است که آن ّ

در  ّبا آنکه آن حضرت على الظاهر. تهذيب اطوار و رفتار حزب بابى بدست آورد
خويش باقى و  ّزمرۀ يکى از افراد آن طايفه محشور و اوامر و نواهى بيان هنوز بقوت

بديعه اى صادر گرديد که  ّبرقرار بود معذلک از قلم مقدسش اصول منيعه و موازين
ولى از لحاظ اخالقى بر اعلى و   بيان مباينتى نداشتّهر چند با حقايق اساسيۀ

از طرف ديگر آن . ّمرجح شمرده ميشد ّاشرف مبادى فاضلۀ ديانت بابى مقدم و
امر حضرت باب را که برخى مکتوم و بعضى  ۀّمهموجود اقدس اصول و تعاليم 
شده بود توضيح و تبيين نمود و بار ديگر همان تعاليم و  بيرمتروک و مقدارى سوء تع

  مبادى ساميه
   

  ٢٧٦ص 
  را با روح جديد و نشئۀ تازه در هيكل جامعه وارد و بر افئده و صدور

  ّاز جمله تعاليم آن جمال ازليه بيان بينونت و انفصال ديانت. القاء فرمودند
  ّى و تشکيالت سرى وّالهى از هر گونه اقدامات سياسى و تشبثات حزب

  تأکيد بر اطاعت صرفۀ محضه نسبت به مصادر امور و مراجع جمهور و منع
  ّاز فساد و نهى از جدال و قتال و غيبت و انتقام و تشويق بر تخلق

ّباخالق حميده و اتصاف بصفات رحمانيه و تمسك بذيل الفت و محبت و ّ ّ ّ  
  ت و ديانت وّتشبث بحبل خضوع و خشوع و تنزيه و تقديس و امان

 ّعفت و طهارت و نصفت و وحدت و يگانگى و ترک خصومت و بيگانگى و
  معاشرت و مؤانست با احزاب و ملل و کسب علوم و فنون و فداکارى و
ّانقطاع و تحمل و اصطبار و تفويض امور بارادۀ حى قيوم و تسليم ّّ  

  يم اصولاين نصايح و تعال. ّو ارادات خفيۀ سبحانى استى ّبتقديرات ربان
ّاساسيه و مبادى قيمۀ  روحانيه اى هستند که کتب و اسفار و صحائف و ّ ّ  

  الواح لميعه و بديعه اى که در سنين اقامت بغداد از قلم ملهم جمال اقدس
ًکالابهى صادر گرديده    . بدان شاهد و ناطق ميباشدّ

  حضرت بهاء ا راجع به مساعى و مجهودات مبارک پس از مراجعت از
ّتان و اثرات مترتبۀ  بر آن مى فرمايند قوله جل جالله کردس   بعد از ورود"ّ

  آيات بمثل غيث هاطل نازل و بهى ّباعانت الهى و فضل و رحمت ربان
  اطراف ارض ارسال شد و جميع عباد مخصوص اين حزب را بمواعظ



  حکيمانه و نصايح مشفقانه نصيحت نموديم و از فساد و نزاع و جدال و
  ّ کرديم تا آنکه از فضل الهى غفلت و نادانى به بر و دانائىمحاربه منع

  ّحضرت عبدالبهاء مؤيدًا لما صدر من القلم". بدل گشت و سالح باصالح
   

  ٢٧٧ص 
  بعد از رجوع بهاءا در تربيت و تعليم و آداب و"االعلى مى فرمايد 

  ليلهّتنظيم و اصالح احوال اين طايفه جهد بليغ نمود بقسمى که در مدت ق
  جميع اين فساد و فتن خاموش گرديد و منتهاى قرار و سکون در قلوب

  چون اين اساس در قلوب اين طايفه"و نيز مى فرمايد "  حاصل شد
  استقرار يافت بقسمى در جميع بالد حرکت نمودند که نزد اولياء امور

  ّ بسالمت و سکون قلب و نيت صحيحه و اعمال حسنه و حسن آداب مشتهر
  ".گشتند

ّدر آن ايام يکى از عمال حکومت در محضر اقدس ابهى معروض داشت ّ  
 که نفسى از اهالى مرتکب خالفى شده بود چون نسبت بوجود مبارک اظهار

صرفنظر  ّعبوديت مينمود و خود را منتسب باين آستان ميدانست از مجازات وى
  هيكل اطهر در جواب بياناتى فرمودند که از فحواى آن. گرديد
ّاهميتّ بکيفيت و ميتوان   باو"فرمودند .  تعاليم مبارک در آن احيان پى بردّ

  ّبگوئيد احدى در اين جهان ادعاى انتساب باين آستان نتواند مگر
  نفوسى که در رفتار و اطوارشان اقتدا باين مظلوم نمايند بنحوى که اگر
  جميع من على االرض مجتمع شوند نتوانند آنانرا از اعمال و اقوالى که

    سپس من باب تأکيد و)ترجمه." (سزاوار اين روز عظيم است باز دارند
  اين برادر من موسى که از جانب"توضيح بهمان مأمور حکومت فرمودند 

  نس و مصاحبادر است و از اوان صباوت با من مؤپدر و مادر با من برا
  ّاگر احيانًا روزى عملى مخالف مصالح مملکت و يا مضر بعالم دين و

  ّ از وى صادر شود و جرمش در نظر اولياء امور ثابت و محققمذهب
  ّ بسته در شط غرقاو راگردد خشنود و راضى خواهم بود که دستهاى 

   
  ٢٧٨ص 

  و در مقام) ترجمه." (ّنمائيد و شفاعت احدى را در  حق او نپذيريد
ّديگر با اظهار  تنفر از تعرض بنفوس و تشبث بظلم و عدوان مى فرمايد ّ ّ  



  ى وارد آورد نزد اين عبدّ نفسى به ابناء و يا ذوى قرابة من ضراگر"
  يا ليت لم يدرک" "ّاحسن و محبوب تر است از اينکه متعرض نفسى شود

  ".ّنفسى فى سبيل ا رب العالمين ّاالالبالء 
  نبيل در تاريخ خود در وصف جامعۀ اصالح شدۀ بابى و شور و نشورى

  اکثرى"ا حکمفرما بوده مينويسد    مدينةکه در آن اوان بين دوستان در
  از نفوس که طائف حول کعبۀ جمال بودند چنان در مقام تصفيه و تزکيۀ

  ّ تكلم نميکردند و قدمى انفس مراقبت مينمودند که كلمه اى بغير ما اراد
  و هر دو نفسى باهم همقسم و... بر خالف مرضاة ا بر نمى داشتند

  نفس ّه يکديگر را  متذکر نمايند و اگر يکى از دوهمعهد شده بودند ک
  بكلمه اى از روى هوى در مابين روز مبتال ميشد هنگام شب رفيق هم عهد

  ّ مينمود و از او استدعاى جريان آن حد را که با هم نمودهّمطلع خود را
  ".ّبودند ميکرد تا آن حد جارى نميشد از طعام و شراب ممنوع بود

  ّره از قلم اعلى از يکطرف موجب تحول و انقالبنصايح و مواعظ صاد
  عظيم در اخالق و سجاياى حزب بابى گرديد و از طرف ديگر

  .مغناطيس الهى قلوبشان را بملکوت انوار و جبروت اسرار هدايت نمود
  ّاين جذبه و شور و حرارت و انجذاب که با فوران نار محبت يزدانى در

  ّاع و سمو امتناعشان رقابت وصدور اصحاب حضرت باب در لحظات ارتف
  همسرى ميکرد اکنون سرائر وجود طائفين حول و مهاجرين مدينة ا را

ّفرا گرفته و از صهباى مودت الهيه مخمور و سرشار ساخته بود   نبيل در. ّ
   

  ٢٧٩ص 
  ّوصف اين جذبات روحانى و انبعاثات خفيۀ رحمانى در صفحات تاريخش

  ور چنان همه را سرمست نموده و ازنفحات نسمات صبح ظه"مينويسد 
  دست برده بود که از هر خارى دامن دامن گل در بروز و از هر دانۀ

  بيرونى بيت اعظم که خرابه اى... خاکسارى خرمن خرمن سنبل در ظهور
  بود از دست افتاده به يمن مقدم محبوب ابهى غيرت فردوس اعلى گرديد

  رى مينمود با آنکه جز يک سريربا آنکه ديوارش کوتاه با مهر و ماه همس
  ّشاخۀ نخل خرما که محل جلوس سلطان اسماء بود چيزى از اسباب و

  ".زخرف دنيا در آنجا پيدا نبود دلهاى ابناء ملوک را ميربود



  همين اطاق پذيرائى مبارک بود که با وجود نهايت بساطت و سادگى قلب
  بساير شاهزادگانّشاهزاده شجاع الدوله را تسخير نمود بدرجه اى که 

  اظهار داشت مايل است اطاقى بهمين سبک و اسلوب در بيت خويش در
  کاظمين بنا نمايد و چون اين مطلب بحضور مبارک معروض گرديد

از گل  بلى ممکن است بحسب ظاهر بارتفاع چنين غرفه اى"ّبحالت تبسم فرمودند 
ّو کاه با رواقى کوتاه و فضائى محدود و محقر  موف    ولىق گرددّ

ّکجا تواند ابواب روحانى را که بعوالم عز ال يتناهى متصل و مرتبط است ّ  
  ّ زين العابدين خان فخرالدوله يکى ديگر) ترجمه." (در آن مفتوح نمايد

  ّاز شاهزادگان، محيط روحانى و  کيفيت معنوى را که بر اطاق پذيرائى
در  ى عالم بتمامهچنانچه غمها"مبارک حکمفرما بود بدين بيان توصيف ميکند 

زائل گردد  ّقلب من جمع شده چون به آستان حضرت بهاءا قدم نهم جميع بالمره
ّگوئى در فردوس برين و جنت عل   ".ين وارد شده امّيّ

  چه ضيافات که اصحاب با بضاعت مزجاة و سرور و انبساط بى پايان
   

  ٢٨٠ص 
  ه شب منعقد و بهبافتخار طلعت ابهى بر پا ميکردند، چه مجالس که تا نيم

  ّاوصاف حضرت رب ترتيل آيات و تالوت اشعار و اذکار و بيان محامد و
ّاعلى و جناب قدوس و جمال اقدس ابهى مى پرداختند،  چه ايام که بصوم ّ  

ّهج◌ندند و چه ليالى که بمراقبت و تّو تعبد ميگذرا   چه. د صرف ميکردندّ
  ور و نشاط براىاسرار و حقايقى که در عالم رؤيا کشف و بکمال حب

  يکديگر نقل مينمودند و چه شوق و شعفى که مالزمان مبارک در اجراى
  هاى سنگين آب کهکچه مش. ّخدمات خصوصيۀ آن حضرت ابراز ميداشتند

  بکمال اشتياق جهت مصرف بيت حمل ميکردند و چه بروزات عاشقانه اى
  که گهگاه در حال شور و جذبه از آنان هويدا ميگرديد و شگفت و
  استعجاب بى نظير در بين ناس که کمتر شاهد اين گونه انجذابات

  ّهمۀ اين حاالت و کيفيات و ظهورات و. روحانى بودند ايجاد مينمود
  سطوعات از خصائص دورانى بود که بين والدت امر حضرت بهاءا در

  .داشت ّسياه چال طهران و اعالم امر مقدس باصحاب در حين خروج از بغداد قرار
ّز آن ايام حکايات غريبه اى نقل شده که هر کس آثار عظمت و نورانيتا ّ  

  ّمبارک را بنحوى دريافته و بطريقى مفتون و مجذوب آن دلبر احديت



  ّگشته،  جمعى در کوچه و بازار و يا هنگام مشى مبارک در کنار شط از
  زيارت جمالش خوشنود و از استماع آياتش مسرور بودند و برخى از

   اقامۀ صلوة استفاضه مينمودند،  گروهىجهتنعش در جوامع مدينه حضور ام
  ّاز ضعفا و عجزا و مستمندان و مرضى از حمايت و محبت حضرتش

ّبهره مند ميشدند و کثيرى از طالبان حقيقت به آستان مقدسش مشرف و ّ  
   

  ٢٨١ص 
  ّكل از ابناء ملوک پر غرور تا مستضعفين عباد از محضر انورش نصيب

   لوازم و ما يحتاجّمعدودى از اهل کسب و حرفت به تهيۀ. ميبردندموفور 
  بيت مبارکش قائم و از اين طريق بکرامت و بزرگوارى وجود اقدسش پى

  ّبسا از مخلصين و محبين که بقدرت مکنونه اش راه يافتند و چه. ميبردند
  ّبسا از معاندين که در مقابل قوت بيان و سطوت تبيان و حرارت عشق و

  مانش سر تسليم فرود مى آوردند و چه مقدار از بزرگان و رؤسا و علماءاي
  ّکه بعضى براى تحرى حقيقت و برخى من باب بحث و مکابرت بمنظر
  ّاکبر ميشتافتند و كل خاضعًا خاشعًا از ساحت اقدس خارج و بر ضعف
ّعلم و قلت دانش خويش در مقابل آن بحر زخار الهى مقر و معترف ّ ّ  

  چه بسيار از همين واردين که در صف مؤمنين بامرش داخلميگشتند و 
  .و در زمرۀ سودائيان و شيدائيان جمال منير ابهايش محشور ميشدند

  از گنجينۀ اين خاطرات گرانبها يک مورد ذکر ميشود تا مراتب عشق و
  . گرددمعلومّمحبت منجذيان جمال و عاکفان  کوى وصالش مکشوف و 

  ّان طلعت ابهى شخصى بود از اهل زواره بنام سيديکى از عاشقان و مفتون
ّاسمعيل  ملقب به ذبيح که از قبل در زى اهل علم و روحانيت ميزيست ّ ّ  

  پس از وفود به آستان مبارک صمت و سکوت را شعار خويش ساخت و با
ّحال توجه و اشتعال و تضرع و ابتهال از جميع    ن عالم ناسوت فارغشؤوّ

  داع در گذشت و بجاروب کشى آستان مبارک قائمگرديد و از ما فى االب
  اين خادم جانفشان هر روز قبل از طلوع فجر برميخاست و. و مفتخر گشت

ّعمامۀ سبز را که عالمت سيادت بود از سر برميداشت و بکمال تذلل و ّ  
   اقدام مبارکموطئفنا اطراف بيت اطهر را ميروفت و خاکروبۀ بيت را که 

   
  ٢٨٢ص 



  اشت و در دامن خويش ميريخت و بنهايت مراقبت که در زيربود بر ميد
   تا آنکه درياىميبرد و در آب مى افکند ّپاى احدى نيفتد بجانب شط

  ّعشقش بجوش آمد و نهنگ محويتش در خروش،  چهل روز از خواب و
  خوراک امساک نمود و روز آخر پس از انجام خدمتى که مدار مفخرت و

  ّينه خارج و در کنار شط بجانب کاظمينمنقبت خويش ميشمرد از مد
  گرفت و بر پشت خوابيد و با تيغ حنجر روانه شد و در نقطه اى وضو

   خود قرار داده بودخويش را قطع نمود و در حاليکه تيغ را بر سينۀ
  ١٢٧٥(الى البيت جان در ره محبوب ابهى ايثار و برفيق اعلى شتافت  ًمقبال
  ). هجرى

  ّ که در بذل جان در سبيل محبوب امکان مصممذبيح تنها نفسى نبود
  ساير مجاورين حول نيز بهمين خيال افتادند که. گرديد و اقدام نمود

   در مناى قرب قربانى کنند اين بود که امر مبارک صادر گرديدخود را
ًکالکه مهاجرين     و چون مقامات عاليه و بديار خويش معاودت نمايندّ
  تند که آن ذبيح کعبۀ وفا بدست خويش جان حکومت دريافّمصادر رسميۀ

   فدا نموده بر عظمت امر واقف گرديدند و از قدرت و نفوذ قائدخود را
  ّمقدسش که بدين گونه قلوب را مفتون و مجذوب جمال خود قرار داده

  و چون خوف و اضطرابى که در اثر وقوع اين. ّدر شگفت و تحير ماندند
  گشوده بود بسمع مبارک رسيد فرمودندحادثه در بعضى نواحى بغداد رخ 

  د اسمعيل را چنان قدرت و سطوتى بود که اگر با اهل ارض بتمامهّسي"
  و)  ترجمه". (مقابل ميشد بال ترديد بر جميع آنها فائق و غالب مى آمد

ّ نيز در مقام ديگر در بيان علو  رتبت و سمو منزلت آن مستشهد فى ّ  
   

  ٢٨٣ص 
ّبريا بلقب سلطان الشهداء و محبوب الشهداءسبيل ا که از لسان ک ّ  

  تا کنون خونى بطهارت و" لسان عظمت باين بيان ناطق هّ ملقب گرديد
   نبيل که اکثر احيان)ترجمه " . ( تقديس ذبيح بر خاک ريخته نشده است

  خود شاهد و ناظر حاالت عجيبه و انقالبات و احساسات شديدۀ اصحاب
  ن کأس وصال از رحيق جمال سرمست که درچنان شاربا"بوده مينويسد 

  عيش و... نظرشان قصور ملوک را بقدر بيت عنکبوت دوام و ثبوت نبود
  و نيز نقل ميکند که". عشرتى داشتند که ملوک ارض در خواب نديده اند



ّآن ايام  پر انجذاب با دو نفر از دوستان در حجرۀ محقرى که از خود در ّ  
شده  برد،  روزى جمال اقدس ابهى بدانجا تشريف فرماحطام دنيا خالى بود بسر مي

  اين حجره که از"و لدى الورود باطراف نظر افکنده فرمودند 
ّزخارف فانيه منزه و مبرى است در نظر اين مظلوم از قصور عاليه ّ  

   خوشتر و پر ارزشتر است چه که در اين مقام دوستان الهى بذکر محبوب
ّشان از تعلقات عالم ادنى پاک و مقدسبى همتا مشغول و مألوف و قلوب ّ  

  حيات هيكل مبارک نيز مانند حيات اصحاب و احباب در) ترجمه ". ( است
  در اين باره در يکى از الواح اين بيان. کمال بساطت و سادگى ميگذشت

  ّو انى اشهد بنفسى ما کان عند"ّتأثر انگيز از قلم مالک جبروت غنا نازل 
ٓ من ثوبين ليبدل احدهما باالخر کذلک يشهدحضرته فى بعض االحيان ّ  

  ".لسان صدق عليم
  دًا نبيل در وصف حال دوستان و مراتب انقطاع و انجذابشانّمجد

  اکثر شبها را ده نفر بيک قمرى خرماى زاهدى ميگذرانيدند و"مينويسد 
   نبود که کفش و عبا و قبائى که در آن منازل است صاحبش کيستمعلوم

   
  ٢٨٤ص 

  ّه در بازار کار داشت کفش باو تعلق داشت و هر کس بحضورهر کس ک
  خود راّحتى اسماى .  داشتّتعلقّمبارک مشرف ميشد عبا و قبا باو 

  فراموش کرده بودند و جز هواى جانان چيزى در دل و جانشان باقى
  ".ّچه خوش ايامى بود... نمانده بود

ّيکى از خصوصيات و افتخارات آن ايام  يعن   ّراجعت از سليمانيهّايام مى ّ
  آيات بفرمودۀ مبارک مانند. نزول صحف و الواح از قلم جمال مختار بود

  ّدر ليالى و ايام از سماء رحمت مالک انام نازل ميگرديد و"  غيث هاطل"
  خطب و رسائل و تفاسير و قصائد و ادعيه و مناجات و اشارات و بشارات

   و ترغيب حزب بابىّكل بر تحسين اخالق و تهذيب افکار و تشويق
   صادر ميشد و به شرحى که نبيل که خود در آن اوان در ابخدمت امر

ّدر طى  دوسال اول"ّمدينة ا در محضر مبارک مشرف بود مى نويسد  ّ  
  مراجعت مبارک در هر شبانه روز معادل تمام قرآن از لسان قدم آيات و

  ّط مبارک تحريرالواح نازل ميگرديد که سواد نمى شد و آنچه که بخ
  ميگشت و يا در حين نزول امر بکتابت ميفرمودند از لحاظ وسعت



ّمطالب و تنوع مسائل و عظمت بيان غير قابل تصور بود   ّمتأسفانه مقدار. ّ
  ّکثيرى بل قسمت اعظم اين آثار مقدسۀ متعاليه از دست رفته و جامعۀ

ّبشريت از آن کنوز ثمينۀ الهيه محروم مانده است   از نبيل از قول ب". ّ
از  صدها هزار بيت که"ميرزا آقاجان که در آن اوقات کاتب وحى بوده مينويسد 

ّسماء مشيت رب البينات نازل و اغلب بخط مبارک تحرير يافته بود ّ ّّ  
  ميرزا آقاجان ميگويد". ّحسب االمر در شط زوراء ريخته شد و محوگرديد
   عبد در اجراى دستورچون حضرت بهاءا مشاهده ميفرمودند که اين

   
  ٢٨٥ص 

ّمبارک در ريختن آثار در شط دچار تردد و تحيرم موک ّ ّ   بريز"دًا فرمودند ّ
  ّ  و اين  کيفيت)ترجمه " ( احيان احدى اليق اصغاء اين نغمات نهدر اين

ّمخصوص يکبار و دوبار نبود بلکه بکرات و مرات امر بريختن    ق دراو راّ
  .ّشط ميفرمودند
   از اهل شيراز که خود شاهد و ناظر نزول آيات از قلم مبارکّمحمد کريم

  .ّحضرت اعلى بوده و امواج آن بحر مواج را برأى العين مشاهده نموده است
  ّپس از تشرف بمحضر انور حضرت بهاءا و مالحظۀ صدور الواح از كلك

  شهادت ميدهم که آثار صادره از يراعۀ عظمت"اطهر اظهار داشته 
  اءا از لحاظ سرعت نزول و سالست بيان و طالقت تبيان و حضرت به

  ّبسط حقايق و مضامين، اعلى و اجل از بياناتى است که از قلم ملهم
  ّحضرت رب اعلى جارى شده و من خود در حضور مبارک شاهد نزول آن
  بوده ام و اگر چنانچه حضرت بهاءا را براى اثبات عظمت و قدرت وجود

  هان ديگرى موجود نبود نفس ظهور چنين الواح واقدسش دليل و بر
ّآثار عظيمه عالم و عالميان را در اثبات حقانيت امر مبارکش حجت قاطع و ّ ّ  

  ".برهان المع است
ّدر بين جواهر اسرار مخزونه و اللى ثمينۀ مکنونه که از بحر زخار علم و ٓ  
  حکمت حضرت بهاءا ظاهر گرديده اعظم و اقدم آن کتاب مستطاب

   هجرى مطابق با١٢٧٨( اقامت بغداد ايقان است که در سنين اخيرۀ دورۀ
  ّطى دو شبانه روز از قلم مبارک نازل گرديده و با نزول آن)   ميالدى١٨٦٢

  ّبشارت حضرت باب تحقق پذيرفت و وعدۀ الهى که حضرت موعود بيان



   کتاباين. فارسى را که ناتمام مانده تکميل خواهد فرمود بانجاز پيوست
   

  ٢٨٦ص 
ّ جناب حاجى ميرزا سيد محمد خال کهّمبين و رق متين در جواب اسئلۀ ّ  

  با برادر خود جناب حاجىو در آن اوان هنوز بامر مبارک اقبال ننموده 
  .صادر گرديده استاند  دهّميرزا حسينعلى عازم زيارت مشاهد مشرفه بو

  ت که داراى سبکىاين منشور جليل نمونۀ کامل از منشآت نثر پارسى اس
  ّبديع و لحنى مهيمن و منيع و از لحاظ استحکام بيان و قوت برهان 

  نظير و در فصاحت و بالغت بى بديل و مثيل و کاشف نقشۀى ب
ّعظيمۀ الهيه جهت نجات عالم بشريه است و در بين آثار و صحف بهائى ّ  

  با. ّپس از کتاب مستطاب اقدس اعظم و اشرف از كل محسوب است
است  ّور اين کتاب مستطاب و فصل الخطاب که مفتاح معضالت کتب سماويهظه

الهى نازل  ّو بفاصلۀ قليل قبل از اعالم امر حضرت رب االرباب از سماء ارادۀ
ّالن الكلمات مخفية و"گرديده بيان دانيال نبى که مى فرمايد  مختومة الى وقت  ّ

" رحيق مختوم"شد و ختم   برداشتهاکمال پذيرفت و ستر از  كلمات کتاب"  هايةّالن
ّباصابع حى قيوم گشوده گرديد و رائحۀ مشک مشام مشتاقان و "  مسکختامه"فام  ّ

  .نمود ّطالبان کؤوس ايمان را معنبر و معطر
ّاين سفر قويم که ازيد از دويست صفحه است حقيقت و وحدانيت الهيه ّ  

ّ ظهورات ربانيه ودأمبء ادراک عقول و مافوق عرفان نفوس و او رارا که م ّ  
  ّ حقايق  روحانيه و ذات قديم و عليم و حکيم و قادر على االطالقمنشأ 

ّاست اعالم و وحدت شرايع رحمانيه و عدم انقطاع فيض صمدانيه و تکميل ّ  
ّهر شريعت الحقه و توحيد تعاليم اساسيۀ مظاهر مقدسه و حقانيت کتب و ّّ ّ  

  ّنيه دو مقام توحيد و تحديدّصحف سماويه و واجد بودن مطالع سبحا
   

  ٢٨٧ص 
ّيعنى اشراقات الهيه و حدودات بشريه را تبيين و تشريح مينمايد و نيز ّ  
  مراتب جهل و عماء و غفلت و ضاللت علماء و پيشوايان قوم را در هر
  ّزمان توضيح و معانى بيانات متشابهۀ انجيل و آيات قرآنيه و اخبار و

  ا که پيوسته مورد تعبيرات و تفسيرات مختلفه وّاحاديث  مأثورۀ اسالميه ر
  ّدر اين کتاب مقدس. سوء تفاهمات کثيره بوده واضح و آشکار ميسازد



ّشرايط سالکين سبيل معرفت و طالبين حقيقت تشريح و حقانيت امر ّ  
  حضرت باب و عظمت ظهور مبارکش اثبات و مراتب انقطاع و فداکارى و

ّکليۀو غلبۀ جانبازى تابعانش تقدير و نصرت    ّ ظهور مقدسى که باهل بيانّ
  ّهمچنين طهارت و معصوميت. وعده داده شده پيش بينى گرديده است

  ّۀ اطهار تجليل و شهادت حضرت سيدّحضرت مريم تصريح و مقام ائم
ّالشهداء و علو  درجات آن جند    شجيع الهى تکريم و معانى  كلمات رجعتّىّ
  اء و غيره تبيين گرديده و مراحل ثالثۀّو قيامت و خاتميت و يوم الجز

ّظهورات ربانيه تعليم و توضيح    ديد اينجو ت" مدينۀ الهى"و معانى دقيقه ّ
ّمدينۀ مقدسه يعنى شريعت الهيه در ميعاد مقرر براى هدايت نفوس و ّ ّ  

  ّتربيت اهل عالم تقرير و تفصيل شده و بطور كلى ميتوان گفت که در بين
   قلم ملهم شارع امر بهائى نازل گرديده کتاب مستطابکتب و آثارى که از

ّايقان بنفسه نظر بحل مشاكل و غوامض آيات الهيه که الزال عدم فهم آن ّ  
   اساس متين و استوارىو تنافر احزاب و امم عظيمه بودهسبب تخالف 

ّجهت وحدت كل ملل و نحل و ائتالف اقوام و مذاهب متنوعه برقرار نموده    استّ
  ّتاب ايقان که مخزن حقايق اسرار الهيه و مکمن معارف بديعۀپس از ک

   
  ٢٨٨ص 

  ّرحمانيه است مجموعۀ جواهر آساى  كلمات مبارکۀ مکنونه را بايد ياد
ٓاين در معانى واللى حکمت يزدانى که در اوقاتيکه حضرت بهاءا. نمود ّ  

ّدر کنار دجله مشى ميفرمودند و در درياى توجه و تفکر غوطه و   ر بودندّ
  صحيفۀ مخزونۀ"از لسان اطهر بلغت فارسى و عربى نازل،  بدوًا بمناسبت 

  که باعتقاد شيعيان بايد يوم ظهور نزد قائم موعود موجود باشد"  ّفاطميه
  صحيفۀ مذکوره صحيفه اى بود که جبرئيل بامر. بهمين نام موسوم گرديد

  م آن را کتابتّالهى براى حضرت فاطمه آورد و حضرت على عليه السال
  ّفرمود و تالوتش در احيانى که آن مخدرۀ کبرى از رحلت پدر بزرگوار
ّغرق در درياى احزان و تأثرات شديده بود مايۀ تسلى و تشفى خاطر ّّ  

  .مبارکش ميگرديد
  اين جوهر تعاليم الهى و زبدۀ نصايح آسمانى که براى تلطيف ارواح و

ّارتقاء حقايق بشريه بعوالم عز رو ّحانيه از قلم مالک البريه نازل گرديدهّ ّ  
ّعظمت مقام و علو  مرتبتش از بيان مقدسى که در فاتحۀ آن    ق مندرجاو راّ



  ّهذا ما نزل من جبروت"ّو مسطور است معلوم ميگردد قوله االعز االعلى 
ّالعزة بلسان القدرة و القوة على النبيين من قبل و انا اخذنا جواهره و ّ ّ ّ ّ  

   و يؤدوا اماناته اًميص االختصار فضالعلى االخيار ليوفوا بعهداقمصناه  ق
ّ بجوهر التقى فى ارض الرّننفى انفسهم و ليکو   ".وح من الفائزينّ

  ّباين دو سفر عظيم و کتاب کريم که ناسخ صحف و زبر اولين است و
ّدر بين آثار قيمۀ شارع مقدس اين دور اعظم، اولى از لحاظ بيان مبادى ّّ  

ّقايق الهيه و ثانوى از نظر شمول معانى و دقايق اخالقيه،  داراى مقامىو ح ّ  
  ممتاز و رتبتى بس رفيع و ارجمند است بايد رسالۀ هفت وادى را که

   
  ٢٨٩ص 

ّمعدن رموز و اسرار لطيفه و گنجينۀ اللى و ذخاير احديه محسوب و در ٓ  
    نازل گشتهّهمان اوان در جواب اسئلۀ شيخ محيى الدين قاضى خانقين

  در اين مجموعۀ مبارک منازل و مراحل هفت گانه اى را که. عالوه نمود
  طالب سالک بايد قبل از وصول بسر منزل مقصود و نيل بغايت القصواى

  .ّوجود طى  نمايد تبيين و تشريح شده است
  ّ چهار وادى است که بافتخار عالم نحرير، شيخ عبدالرحمن ديگر مجموعۀ
  که در آن لوح امنع اقدس حضرت"  ح القدسّماللوح "ل و کرکوکى،  ناز

  که در آن" ّلوح حوريه"بهاءا مصائب و بالياى آتيۀ خويش را اخبار و 
  که در" ّالصبر سورة"ديگر . به حوادث و وقايع بعيدترى اشاره ميفرمايند

ّيوم اول رضوان از قلم عز سبحان نازل و در آن لوح منيع مقامات جناب ّ  
  تفسير" اکبر و ساير شهداى نيريز تقدير و تجليل گرديده و وحيد

  که درنوشته هاى"  واو"و تبيين و توضيح حرف " ّحروف مقطعۀ فرقان
  شيخ احمد احسائى مذکور و همچنين تشريح بعضى فقرات معضله از

ّصحيفۀ شطيه"و "  التوحيد  مدينة"ّات سيد کاظم رشتى و لوح تأليف   و" ّ
  و کثيرى از" جواهر االسرار"و" تفسير هو"و " الياتمصيبت حروفات ع"

  ّآثار بديعۀ منيعه که بصورت رسائل و غزليات و خطب و الواح و تفاسير
ّو مناجات از سماء مشيت الهيه چون غيث هاطل نازل و كل بر بسط و ّ ّ  

  "ّانهار بيزوال حضرت ذوالجالل که در دارالسالم بغداد جارى شده"غليان 
  ب نشر و اشاعۀ امر حضرت باب در ايران و عراق و ايقاظافزوده و موج

  .نفوس و تهذيب اخالق پيروان آن مليک آفاق گرديده است



  ظهور آثار و شواهد جليلۀ عظمت و قدرت حضرت بهاءا و همچنين
   

  ٢٩٠ص 
  ّانتشار صيت شهرت و بزرگوارى آن حضرت و تغيير و تحول معجزه

  ت آن وجود اقدس در افکار و اخالقآسائى که در اثر اقوال و سکنا
  ّالسالم بغداد تا اقصى نقاط شاسعۀ ايران حاصل گرديد و اصحاب از دار

  ّعشق و محبت سوزانى که در قلوب دوستان نسبت به وجود مبارک ايجاد
  گشت و آيات و الواحى که چون امطار بهارى از قلم مبارک جارى و منهمر

   حسد و بغضائى که در صدورّميگرديد،  كل موجب آن شد که آتش
  ّاعدا از شيعه و سنى مکتوم و مستور بود ظاهر وعيان گردد و چون در

  ّاين تبعيد محل اقامت مبارک در جوار حصن حصين شيعه قرار گرفت و
ّبين آن حضرت و زوار متعصب که به قصد زيارت اماکن متبرکه در نجف ّ ّ  

  يم بر قرار گرديد بروزّو کربال و کاظمين مجتمع شده بودند تماس مستق
ّتصادم بين اشعۀ ساطعه از آن نير اعظم و ظلمات حالکۀ   تعصبات مذهبى ّ ّ  

ّامرى قهرى و مسلم بود و براى ايقاد نائرۀ حقد و عناد که در اثر تقدم ّ  
  ّو اعتالء حزب بيان در ظل محبوب امکان حاصل گرديده اصطکاکى بيش

  تهد محيل و لجوج که نسبت بهالزم نه و آن بدست شيخ عبدالحسين مج
  اين. حضرت بهاءا نهايت بغض و حسادت را داشت صورت گرفت

  شخص که در بين طبقات مختلفۀ اهالى از اعالى و ادانى، عرب و عجم
  داراى نفوذ و مکانت و صاحب قدرت و صولت بسيار بود بايجاد فتنه و

   و بازار کربال وفساد قيام کرد و عناصر پست و نامطلوبى را که در کوچه
  جمال اقدس ابهى.  بر انگيخت اکاظمين و بغداد گرد آمده بودند عليه امر

  در الواح وآثار مبارکه شيخ مذکور را خبيث و مفسد و شرير ياد
  ّهوالذى"و " ّجردت سيف نفسک على وجه ا"ّفرموده و در  حق او بكلمۀ 

   
  ٢٩١ص 

  ما من ظلم و ما"و "  يطان عن کفرهّالش ّيفر"و " ّوسوس الشيطان فى نفسه
ّقد بدء من هذا الشقى  وّاالمن فسق    ناطق"  ّ و سيعود كل ذلک اليهّ
  وزير اعظم براى اينکه از شرور و مفاسد اين مجتهد فتنه. گرديده اند



  انگيز خالصى يابد ترتيباتى فراهم نمود که شيخ مذکور از جانب شاهنشاه
  .د و بجانب عتبات عاليات عزيمت کردّ تعمير بقاع متبرکه گرديمأمور

   مغتنم شمرد و أت را الجل مخالفت با امرّيمأمورشيخ عبدالحسين اين 
  با ميرزا بزرگ خان قزوينى کار پرداز دولت ايران در عراق که تازه بدين
  سمت منصوب شده بود طرح دوستى ريخت و وى را که داراى همان

   منهمک در شهوات و شارب الخمر بودنحوۀ افکار و مردى فاسد و بيباک و
   دادئۀ خويش قرارّدر دام نفوذ خويش انداخت و وسيلۀ اجراى نواياى سي

ّاولين قدمى که اين دو نفس شرير بر مخالفت حى قدير برداشتند آن ّ  
  بود که نزد والى بغداد مصطفى پاشا شروع به سعايت کردند و با جعل

  خراج هيكل مبارک و اصحاب ازاکاذيب از وى خواستند حکمى جهت ا
  چون اين. ّين دولت عليۀ ايران صادر نمايدمأمورعراق و تسليم آنان به 

  ّمسؤول مورد قبول واقع نگرديد و نيت سوئشان از مجارى حکومت و
ّاولياى امور محل تحقق نيافت شيخ مذکور بوسائل عجيبه متوسل گرديد ّ ّ  

  ث شد و به تعبيرات و تأويالتّو به نشر و اشاعۀ رؤياهاى مجعوله متشب
  ّموهومه پرداخت و از اين طريق در مقام تحريک عوام متعصب که براى

  ّا و مستعد بودند بر آمد ولى از اين دسائس وّايجاد هر گونه آشوب مهي
  اين بود که آتش غيضش شعله ور. حيل نيز بارادۀ الهى طرفى نبست

   
  ٢٩٢ص 

    در امقابله با نفس مظهر امرگرديد مخصوصًا فرار و امتناعش در 
ّميقات مقرر که براى اتيان برهان معين شده بود موجب شکست و خذالن ّ  

  .ّو بالنتيجه افزايش حقد و عدوان وى گرديد
  ّميرزا بزرگ خان نيز بنوبۀ خود از نفوذ و موقعيت خويش استفاده نمود و

  ا در معابر ومشتى اجامر و اوباش را عليه حضرت بهاءا برانگيخت ت
  ّطرق به سب و لعن آن حضرت پردازند و منظور از اين اقدام آن بود که

  در قبال اين اعمال از طرف بابيان و طرفداران وجود مبارک عکس العملى
  ّمشهود گردد و آن را دستاويز توقيف و محکوميت آنان قرار دهد و به

  اين اقدام. زدّتنفيذ مقصد اصلى يعنى اخراج طلعت احديه از عراق پردا
ّنيز عقيم و بال اثر ماند و آن وجود اقدس بدون توجه باستدعا و تذکر ّ  
ّدوستان برويۀ ديرين فردًا وحيدًا بدون حارس و حافظى از احبا روز و ّ  



  شب در کوچه و بازار حرکت و با خلق معاشرت ميفرمودند و نفس همين
  ا داشتند بهّعمل نفوسى را که قصد اضرار و تعرض به هيكل انور ر
  چه بسا اوقات که. حيرت و وحشت مى انداخت و خجل و شرمنده ميکرد

  حضرت بهاءا با استحضار از مقاصد سوء دشمنان به اشخاصى که در
  مقام حمله و ايذاء بودند نزديک شده و با آنان به صحبت و مزاح

  ميپرداختند و همين ماليمت و مسالمت مبارک سبب ميشد که نفوس
  ّبه اضطراب و دهشت افتاده از اجراى نقشۀ سيئۀ خويش انصرافمذکوره 

  . حاصل مينمودند
  کار پرداز باين مقدار قناعت ننموده بلکه رضا نامى را که از اشرار ترک بود

   يکصد تومان با يک رأس اسب و دو قبضه طپانچهغاستخدام کرد و مبل
   

  ٢٩٣ص 
  بر در کمين بايستد وبوى داد و او را مأمور ساخت که در طرق و معا

  هر کجا حضرت بهاءا را بيابد بضرب رصاص شهيد نمايد و باو قول
  ّداد که از اين اقدام خطرى متوجه او نخواهد شد و در جميع مراحل

  ّروزى شخص مذکور  اطالع. مورد حمايت و پشتيبانى قرار خواهد گرفت
  روانه شد ولذا بدان سو اند  دهّيافت که وجود اقدس بحمام تشريف بر

  ّبنحوى که مالزم مبارک توجه نيافت با طپانچه که در زير لباس مخفى
  که حضرت بهاءا تشريفى ّنموده بود وارد حمام گرديد و در غرفه ا

  ّداشتند وارد شد ولى بمجرد مواجهه با وجه قدم گوئى قدرت و اختيار از
   سالچند. ّاو سلب گرديد و در اجراى نيت پليد خويش عاجز ماند

  بعد همين خائن مزدور براى دوستان خود نقل نمود که موقع ديگر در
  ّمعبر حضرت بهاءا مترصد بود و چون به هيكل مبارک نزديک شد باز
  چنان خوف و رعب بر او مستولى گرديد که طپانچه از دستش بيفتاد در
  آن حين حضرت بهاءا به جناب كليم که در رکاب مبارک بود امر

  د طپانچه را از زمين برداشته به او مسترد دارد و راه منزلش را بهفرمودن
  .وى ارائه نمايد

  بارى چون شيخ عبدالحسين را از اين تلبيسات نتيجه اى حاصل نشد
  ّمساعى خويش را در مجارى ديگر بکار برد و بمکائد ملکيه و دسائس

  ى اموروليا اّسياسيه پرداخت و ميرزا بزرگ خان را تحريک نمود که با



مرکز وارد مذاکره شده و حکومت ايران را ملزم به احضار حضرت بهاءا  
  به طهران و تجديد حبس آن حضرت نمايد و بوى وعده داد که در

  . وزارت اقدام خواهد نمودصورت توفيق در اين امر در ارتقاء او برتبۀ
   

  ٢٩٤ص 
   بانواع حيلو ّ و مفصل باطرافيان شاه فرستادخود او لوائح مشروح ضمنًا

ّو خداع متشبث گرديد و باسنادات عجيبه متوسل شد که حضرت بهاءا ّ  
  ّقبائل عراق را با خود متحد نموده و کار ايشان بجائى رسيده است که

  ّند در يک روز صد هزار مرد جنگى مسلح تحت امر خويش تجهيزنميتوا
  ان عليهد و مقصدشان اين است که بدستيارى بعضى از سران ايرننماي

  شيخ عبدالحسين با جعل اين اکاذيب و ارسال. مقام سلطنت قيام نمايند
  گزارشهاى مبالغه آميز اولياى امور مرکز را وادار نمود که از پيشگاه

  اعليحضرت شهريارى استدعا نمايند فرمانى بنام وى صادر و اختيارات
ّتامه  باو مفو   اق هم حکمّض گردد و بعلماء و مأمورين دولت عليه در عرّ

  صارم صادر شود که جميع در تنفيذ نواياى دولت خواهانۀ شيخ همکارى
  چون در اين باب فرمان سلطانى واصل گرديد. و بذل مساعى نمايند

  شيخ عبدالحسين آنرا فورًا نزد علماء اعالم مقيم نجف و کربال فرستاد و
  ّاز آنان دعوت نمود در محل اقامت وى در کاظمين مجتمع شوند و

  ّجم غفيرى از شيوخ و ارباب عمائم که طالب.  انجمن شورا بيارايند
 عنايات شاهانه و شائق عواطف ملوکانه بودند اين دعوت را بيدرنگ اجابت

  ّنمودند و چون حضار بر اقارير شيخ و مقصد اصلى از اجتماع واقف
  ّگشتند براين عقيده متفق و همرأى شدند که عليه حضرت بهاءا و

  ايشان اعالم جهاد نمايند و با بلواى  عام  و شورش عوام سراجاصحاب 
  ّ را در مرکز سطوع و اشراقش خاموش کنند و سدرۀ الهيه را از اامر

  .ريشه بر اندازند
  ّشيخ مرتضى انصارى اعلى ا مقامه که رئيس مسلم و مجتهد اعظم

   
  ٢٩٥ص 

  بود چون برمحسوب و بعدل و نصفت و زهد و حکمت موصوف و مشهور 
  نواياى حضرات مستحضر گرديد از مشارکت در اين امر خوددارى نمود



  ّو اظهار داشت نظر به اينکه از اصول و مبادى اين طايفه کما هو حقه
  ّمطلع نيست و در اطوار و احوال آنان امرى که مباين شرع مبين و

  درّمنحرف از صراط حضرت سيدالمرسلين باشد مشاهده ننموده از مداخله 
  ّاين باب و همکارى با ساير علماء معذور است اين بود که بال تأمل
ّمجلس را در بين تحير و شگفتى حضار ترک گفت و به نجف اشرف ّ  
  معاودت کرد و امينى بحضور مبارک فرستاد و از آنچه واقع شده اعتذار
  ّخواست و ابراز تأسف نمود وآرزوى قلبى خويش را در دفاع وحمايت

  .اظهار داشتوجود اقدس 
  حضرت بهاءا در لوح سلطان مقامات اين شيخ جليل القدر را ستوده و

  که در توصيف آناناند  دهّآن نفس زکيه را در عداد علمائى محسوب فرمو
ابدًا  اند علمائى که فى الحقيقه از کأس انقطاع آشاميده"ان نازل ّاز قلم مليک من

  هاء نيز آن مجتهدحضرت عبدالب". اند  دهّمتعرض اين عبد نش
  "ّالمحققين  عالم جليل نحرير و فاضل نبيل شهير خاتمة"بزرگوار را بعنوان 

  .اند ياد فرموده
  ّانفصال شيخ مرتضى از مجمع مذکور هر چند مانع ازتحقق مقاصد علماء
  گرديد ولى در عزمشان فتور حاصل نشد و از اجراى نواياى فاسدۀ خود

   ّمال از مشاوره  شخصى را بنام حاجى اين بود که پس. مأيوس نگشتند
  حسن عمو که بفضل و نهى موصوف و بعلم و تقوى معروف بود از بين
  جمع انتخاب نمودند و بحضور حضرت بهاءا فرستادند تا از طرف

   
  ٢٩٦ص 

 حسن ّمال. ت نمايد و جواب بخواهدسؤاالى حضرات فقها و مجتهدين بعض
   اسئلۀ مذکورهکه دربارۀّبمحضر مبارک مشرف شد و پس از آن

  جوابهاى کافيۀ مقنعه شنيد بساحت اقدس معروض داشت که علماء بمراتب
  ّعلم و حکمت حضرت مقر و معترفند ليکن بجهت قناعت و اطمينان قلب
ّاستدعا دارند آن وجود مبارک در اثبات حقانيت خويش امر خارق العا ظاهر اى  دهّ

ّهر چند حق ندارند زيرا حق"حضرت بهاءا فرمودند . فرمايند ّ  
  ّبايد خلق راامتحان نمايد نه خلق  حق  را ولى حال اين قول مقبول و

  ّعلماء بنشينند و باالتفاق يک معجزه را انتخاب کنند و... مرغوب
  ّ نمى ماند و كل اقرار و اى ظهور اين معجزه از براى ما شبههبنويسند که به



   و اين ورقه را مهر کنند و بياور واعتراف بر حقيقت اين امر مينمائيم 
   نماند و اگر اىند اگر ظاهر شد از براى شما شبههاين را ميزان قرار ده

  ّاين جواب که در تاريخ اديان الهيه و."  ظاهر نشد بطالن ما ظاهر گردد
  ّظهور مظاهر مقدسه بيسابقه و نظير بوده و به جامعۀ علماى شيعه مجتمعه

  ر گرديده بقدرى صريح و قاطع و قانع کننده بودّدر مشاهد متبرکه صاد
   حسن فورًا از جاى برخاست و زانوى مبارک را ببوسيد و بجانبّکه مال

  ّکاظمين رجوع نمود و  کيفيت مجلس و وعدۀ اظهار آيت را آنطور که
  شنيده و ديده بود در مجمع علماء ابالغ نمود و سه روز بعد نتيجۀ

  را بمحضر مبارک پيغام فرستاد که حضرات بهکنکاش و تبادل نظر علماء 
 ّمالخود  ولىاند  دهق نشده و از طلب معجزه انصراف حاصل نموّاخذ تصميم  موف

  ّحسن بعدًا  قضيه را در اکثر محافل نقل نمود و در سفرى که
  به ايران کرد تفصيل را بجميع گفت و خوف و عدم اقدام علماء را بيان

   
  ٢٩٧ص 
  ّا شخصًا باطالع ميرزا سعيد خان وزير خارجۀ وقتمراتب رّحتى کرد 

  .برسانيد
  با ارسال اين"حضرت بهاءا  پس از استحضار بر رأى علماء فرمودند 

  ّپيام شافى و کافى معجزات همۀ انبياء ظاهر و محقق گرديد چه که علماء
  )ترجمه". (ّرا درانتخاب آن مخير گذارديم تا آنچه را بخواهند اتيان نمائيم

  ّ همين نوع دعوت و اقامۀ حجتى که بعدًا ازدربارۀحضرت عبدالبهاء 
  و چون"طرف حضرت بهاءا در لوح سلطان ايران بعمل آمده ميفرمايند 

ّت نمائيم هيچ يک از مظاهر الهيه اقوام منکره را مخيرّدر نصوص تورات دق نفرمود   ّ
  ه قراراى که بخواهيد من حاضرم و هر ميزانى ک که هر معجزه

  که علماء رااند  دهدهيد من موافقت نمايم و در توقيع شاه واضحًا فرمو
  ."ّجمع کن و من را بطلب تا حجت و برهان ثابت شود

  ّاکنون که دورۀ اقامت مجدد حضرت بهاءا در بغداد رو باختتام مى رفت
  ّو مدت هفت سال مساعى مبارک بال انقطاع مصروف تقويت و تشييد

  بابى گرديد و آن جامعۀ بى سرپرست که از داخل و خارج بهارکان حزب 
  ّتعرضات شديده مبتال و به رکود و خمود گرفتار حيات جديد حاصل
  نمود و به مقامى از رفعت و مکانت واصل گرديد که در تاريخ بيست



  ت خويش نظير آن را نديده اساسش مستحکم، افکارشّسالۀ موجودي
ّفوق و تقدمش محفوظ،  شهرت و اعتبارشمتعالى،  معارفش منبسط،  ت ّ  

  ّمتزايد،  دشمنانش منکوب و مقهور و اصول و مباديش مستقر و مثبوت،
ّيد تقدير الهى  به تدريج دورۀ نوينى در مقدرات پر تحول امر ّمفتوح و ا   

  در چنين موقع. ّآن را در مرحلۀ جديدى از ترقى و تکامل وارد نمود
   

  ٢٩٨ص 
  امعۀ مظلوم و يگانه مالذ و ملجأ و زعيم حقيقى قوم کهخجسته منجى ج

  بکمال قدرت خصم لدود را از ميدان بدر کرد و به القاآت و نصايح
  نفوس ضعيفه که حضرتش را به ترک آن محيط پر خطر دعوت ميکردند
  ّوقعى ننهاد و از قبول مستدعيات محبان و فدائيان طلعت عظمت که جان

  سش ايستاده بودند خود دارى فرمود در قبالّبر کف در حفظ حيات مقد
ّارادۀ محتومۀ الهيه که به بسط و اکمال مأموريت عظيم و مهيمنش تعلق ّ ّ  

  ترّمهماستقرار خود را به نقطۀ عظيمتر و ّمحل گرفته بود ملزم گرديد 
  يعنى عاصمۀ ممالک عثمانيان که مسند خالفت عظمى و مرکز ادارى اهل

   حکومت و سلطنت مقتدرترين سلطان عالم اسالمىّت و جماعت و مقرّسن
  .محسوب ميگرديد منتقل سازد

ّچنانکه مذکور گرديد نير آفاق در ايام اقامت در عراق حجت را به علماء ّ ّ  
  ّو مجتهدين مقيم مقامات مقدسۀ کربال و کاظمين و نجف اتمام فرمود

  ّ و محلّحال موقعى فرا رسيد که آن وجود اقدس در مقر سرير سلطنت
  ّ را به سلطان آل عثمان،  پيشواى اهل سنت و جماعت و ا خالفت كلمة

  ّالهيه را ّنايب امام غايب اعالم  و حجة  همچنين به پادشاه ايران،  نماينده و
  نيز به آنان اکمال نمايد و باز در همين اوان بود که زمامداران و رؤساى

  انى و وكالء وى  وّارض و ملوک مسيحيه خصوصًا شخص سلطان عثم
ّمشايخ اهل سنت انذار و بکمال شدت دعوت و داللت گرديدند   اين. ّ

ّاست که آن مصباح ازليه در بيان جلوه و اشراق امر مقدسش پس از ّ  
  اخرى و هذا تقدير من ورّفسيوقد فى بل"خروج از مشکوة عراق مى فرمايد 

ٓان فى اخراج الروح عن جسد العراق الي"و " عزيز قديم ّ   ات بديعًا لمن فىّ
   

  ٢٩٩ص 



ّالسموات و االرض فسوف تجدون هذا الفتى االلهى   ّ راکبًا على براق النصرّ
  ."ّاذًا يتزلزل قلوب المغلين

  ّاکنون ميقات مقرر يعنى ميعاد عزيمت جمال اقدس ابهى از عراق فرا
  ّرسيد و مساعى و حيل و تدابير مستمر دشمنان امر خصوصًا شيخ

  ّست وى ميرزا بزرگ خان که در مدت نه ماه بال انقطاععبدالحسين و همد
  به جعل اکاذيب و انحراف حقايق و ارسال تقارير دهشت آميز مألوف
  بودند ثمرۀ خويش را ببار آورد و لوايح شديد و مداوم که از يکطرف

  ّبه شاه ايران و وزراى مملکت و از طرف ديگر به سفير کبير دولت عليه
  ه تسريع در انتقال حضرت بهاءا از شطر بغداددر اسالمبول راجع ب

  ّفرستاده ميشد ناصرالدين شاه را بر آن داشت که بالمآل در اين باره
  اين بود که به وزير خارجۀ خود. حکم قاطع و امر صارم صادر نمايد

  ّميرزا سعيد خان دستور داد فرمانى مؤکد به ميرزا حسينخان سفير کبير
  ى که صاحب نفوذ عظيم و روابط دوستانۀ قديم باايران در دربار عثمان

  عالى پاشا و فؤاد پاشا صدر اعظم و وزير امور خارجۀ آن دولت بود
  ّصادر و او را موظف نمايد که با اولياى حکومت وارد مذاکره شده و از
  جانب دولت متبوعه از سلطان عبدالعزيز در خواست کند که چون اقامت

  ّمرکزى مانند بغداد که نزديک سرحد ايران ودائم حضرت بهاءا در 
ّجوار زيارتگاه مهم شيعيان واقع است امنيت مملکت و استقالل حکومت را ّ  

  تهديد مينمايد ايشان را به نقطه ديگرى که از حدود و ثغور ايران
  .دورتر باشد منتقل سازند

  ير که در اين خصوص به سفى ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه در نامه ا
   

  ٣٠٠ص 
از  خوانده  و" ّفرقۀ ضالۀ خبيثه"ّدولت عليه در باب عالى ارسال داشته بابيان را 

ّاستخالص حضرت بهاءا از سياه چال طهران اظهار تأسف و تحسر ّ  
  در خفيه بافساد و اضالل"مينمايد و آن وجود اقدس را بعنوان نفسى که 

  يکند و در مکتوبمألوف است قلمداد م" ّسفها و مستضعفين جهال
  دوستدار بر حسب امر قدر قدرت همايون سرکار اعليحضرت"مينويسد 
ّ شد که مراتب را به توسط چاپار مخصوص به اطالع آنمأمور... شاهنشاه ّ  

  ّيت بدهد که بال درنگ از جنابان جاللت مآبان صدرمأمورجناب رسانيده 



   را بميان...اعظم و ناظر امور خارجۀ آن دولت وقت خواسته مطلب
  و رفع اين مايۀ فساد را از مثل بغداد جائى که مجمع فرق... بگذارد

نامه    ضمنًا در همان"بخواهد... مختلفه و نزديک به حدود ممالک محروسه است
  :با قيد شعر معروف که ميگويد

     ارى خلل الرماد و َ ََ ٌميض نار    و يوشک ان يکون لها ضرامِ ِ َِ َ ُ َ ٍ  
ّاهميتود را در پرده ابراز و سعى ميکند که وحشت و خوف خ    رامسأله ّ

  .تلويحًا به شخص سفير خاطر نشان نمايد
  ميرزا حسينخان باستظهار مقام سلطنت که بسيارى از اختيارات خويش را
  ّبه وزراء و نمايندگان مختار خود مفوض نموده و با کمک و معاضدت

  ّول  موفق گرديد اجازۀبعضى از سفرا و قناسل دول خارجه مقيم اسالمب
  عبدالعزيز پادشاه عثمانى را نسبت به انتقال حضرت بهاءا و اصحاب آن

  در خالل احوال نظر به مصالح و مقتضياتى ملزم(حضرت به اسالمبول که 
  ّبدست آورد و حتى مذکور است)  ّبه تغيير تابعيت خويش گرديده بودند

  رار سلطان جديد به اريکۀکه پس از درگذشت سلطان عبدالمجيد و استق
   

  ٣٠١ص 
  ن از دولتاّسلطنت اولين تقاضائى که از طرف زمامداران حکومت اير

  ّدوست و همسايۀ خود بعمل آمد همانا مداخلۀ در اين امر و اتخاذ
  ّتصميمات سريع و جدى در انتقال وجود مبارک از بغداد به نقطۀ بعيد

  .ديگر بوده است
جمال  هنگامى که)  هجرى قمرى ١٢٧٩يالدى مطابق با م١٨٦٣(يوم پنجم نوروز 

ّاقدس ابهى در مزرعۀ وشاش حوالى بغداد ايام عيد را برگزار ّ  
  ّح القدس که در همان يوم از قلم مبارک عز نزولّمالميفرمودند و لوح 

ّيافته قلوب احباب را در اثر اخبار از وقايع ناگوار و مظلم  مشوش و غريق ِ  
   بود رسولى از جانب نامق پاشا وارد گرديد و نامۀ والىبحر احزان ساخته

  را که در آن تقاضا شده بود حضرت بهاءا با حکومت مالقات فرمايند
  .بمحضر مبارک تقديم داشت

  نبيل در تاريخ خود مينويسد در سنين اخيرۀ اقامت بغداد جمال اقدس
  ائد و افتتاناتّابهى پيوسته در بياناتشان به ايام شداد و قرب ظهور شد

  اشاره ميفرمودند و در آن احيان خاطر مبارک بنحوى افسرده و ملول بود



ًكالکه طائفين حول    ّات مبارک محزون و متأثر بودند و در آنّتأثر از ّ
  اوقات هيكل اقدس خوابى ديدند که از وقوع حوادث هائله اى حکايت

  انآن رؤيا بيش از پيش موجب اضطراب و تشويش دوست. ميکرد
  رأيت بان"در اين باره لسان قدم در يکى از الواح مى فرمايد . گرديد

ّاجتمعت فى حولى النبيون و المرسلون و هم قد جلسوا فى اطرافى و كلهم  ّ  
ّينوحون و يبکون و يصرخون و يضجون و انى تحيرت فى نفسى فسئلت ّ ّ  

ّعنهم اذًا اشتد بکائهم و صريخهم و قالوا لنفسک يا سر االعظم    و ياّ
   

  ٣٠٢ص 
  ٔهيكل القدم و بکوا على شأن بکيت ببکائهم و اذًا سمعت بکاء اهل مال

  احد سوف ترى بعينک ما رآه ... االعلى و فى تلک الحالة خاطبونى و قالوا
ّمن معشر النبيين   و...  المکنون و رمز المخزون اّفصبرًا صبرًا يا سر... ّ

  ."بونى الى ان قرب الفجرّکنت معهم فى تلک الليلة خاطبتهم و خاط
  ح القدس بصداى بلند تالوت ميشد درياىّمالنبيل مينويسد چون لوح  

  احزان به موج مى آمد و قلوب مستمعين ماالمال غم و اندوه ميگرديد
  بطورى که جميع اصحاب دريافتند که عنقريب دفتر حوادث بغداد

  .منطوى و فصل جديدى بجاى آن مفتوح خواهد گرديد
  ّ يوم مذکور پس از تالوت آن لوح امنع ابدع جمال قدم جل شأنهبارى در

  االعظم به برچيدن خيام و معاودت به شهر امر فرمودند و در حينى که
  بجمع آورى خيمه و خرگاه مشغول بودند لسان عظمت به اين بيان ناطق

  چون بساط فريبندۀ عالم امکان است همين قدر کهها  هاين سراپرد"
  از اين بيان مبارک". يد منتظر انقضاء و انطواء آن بودگسترده شد با

  ديگر در آن سرزمين برپاها  هّحاضرين متوجه شدند که اين خيم
  هنوز برچيدن خيام اختتام نيافته بود که قاصد وارد و به. نخواهد گرديد

  .تسليم پيام مبادرت نمود
  ى پاشاّروز بعد نايب الحکومه در مسجدى مجاور مقر حکومت نامۀ عال

  ّصدر اعظم عثمانى خطاب به نامق پاشا را که با لحنى ماليم و مؤدبانه
  در نامۀ مذکور از آن. صادر شده بود بحضور حضرت بهاءا تقديم نمود

  حضرت تقاضا شده بود بعنوان ميهمان دولت عثمانى به اسالمبول عزيمت



  ّ مقررضمنًا مقدارى نقود در اختيار هيكل اقدس گذاشته و. فرمايند
  ّاطالع 

  ٣٠٣ص 
اقدس  جمال. سوار براى محافظت آن حضرت همراه بگمارندّ عده اى داشته بودند

رضايت خاطر  ابهى با درخواست حکومت نسبت به حرکت به اسالمبول موافقت و
بعدًا در اثر . امتناع ورزيدند مبارک را اعالم فرمودند ليکن از پذيرفتن مبلغ تقديمى

که عدم قبول وجه ممکن است   الحکومه و اظهارات وىاصرار و الحاح نايب
با کمال اکراه مصاريفى را که براى  موجب کدورت و دلتنگى اولياى امور گردد
پذيرفتند و همان روز آن را بين فقرا و مساکين  وجود مبارک اختصاص داده شده بود

  .توزيع فرمودند
   حول را گرفتار اصحاب بر جريان امر طائفينّاطالعوقوع اين حادثه و 
  ّيکى از نفوس که خود  در آن ايام شاهد و ناظر. احزان شديده نمود

ّحاالت و روحيات احبا بوده مينويسد    آن روز هيجان و اضطراب عظيمى"ّ
  ّدر و ديوار از تصور. مشهود گرديد که گوئى قيامت بر پا شده بود

  له وّهجرت جمال مختار ميگريست و از تجسم فرقت محبوب امکان نا
  ّشب اول که ارادۀ مبارک نسبت به ترک بغداد اعالم گرديد. فغان ميکرد

  قرار و سکون از حاضرين سلب شد و احدى دست به طعام نگشود و
  جمعى بر آن شدند که اگر در اين."  متوارى گرديدها  هخواب از ديد

  مهاجرت از فيض مصاحبت طلعت معبود محروم مانند بال ترديد بحيات
  جمال اقدس ابهى همه را نصيحت و اظهار عنايت و. تمه دهندخويش خا

  ّمرحمت فرمودند تا کم کم قلوب از تلطفات حضرت محبوب آرام گرفت و
  .ارواح به ارادۀ الهى و تقديرات آسمانى تسليم شد

   از مجاورين و طائفين حول،  عرب و عجم،  زنهر يکّدر آن ايام بافتخار 
  بغداد حضور داشتند از مخزن قلم اعلى لوحو مرد،  پير و برنا که در 

   
  ٣٠٤ص 

  ّمخصوص نازل و بخط مبارک عنايت گرديد و در اغلب آن الواح به ظهور
  ىاشاره فرمودند و مراد مبارک اخبار از مظاهر نفي" ليل طيور"و " ِعجل"

  کر بفاصلۀّح القدس و دالالت رؤياى سابق الذّمالبود که طبق اشارات لوح 



   مخالفت برافراشتند و با افعال و اعمال خويش شديدترينقليل اعالم
  . ايجاد نمودند ابحران را در تاريخ امر

  ح القدس که بغتتًا از قلم مبارک صادر گرديد وّمالاز نزول لوح پر احتراق 
  همچنين وصول فرمان حکومت داير بر حرکت باسالمبول بيش از بيست و

  ابهى بعد از ظهر يوم چهارشنبههفت روز نگذشته بود که جمال اقدس 
 دوم و سى و)  ميالدى١٨٦٣ آوريل ٢٢مطابق با ( هجرى ١٢٧٩سوم ذى القعده 

  نوروز سلطانى نخستين مرحله از سفر چهار ماهۀ خود بمرکز حکومت
  در آن يوم عظيم که از آن ببعد در تاريخ. آل عثمان مبادرت فرمودند

  وصوف گرديد سيل نفوس از دوستانّ  به يوم اول رضوان موسوم و م اامر
  و آشنايان از هر طبقه و مرتبه اى براى اداى احترام و عرض توديع

  چنانکه اهالى بغداد نظير و مثيل آن را کمتر. بمحضر اقدس روانه شد
  مشاهده نموده بودند و مرد و زن و کوچک و بزرگ،  يار و اغيار،  عرب و

  ّماء  و عمال دولت و ارباب حرفعجم و کرد از اعيان و رجال مدينه و عل
  ّو صنعت تا مستضعفين عباد از فقرا و ايتام و مساکين بعضى متعجب و
  حيران و جمعى دلشکسته و گريان و برخى از پى تحقيق روان و گروهى

   آرزو داشتندهر يکبسائقۀ وجدان حول بيت مبارک مجتمع گرديدند و 
   در اثر افعال و اقوالّدر آخرين وهله بجمال منيرى که طى  ده سنه

  ّقلوب اهالى را از وضيع و شريف تحت سيطره  و نفوذ و محبت خويش
   

  ٣٠٥ص 
  .وارد نموده نظر اندازند و ديده از وجه صبيحش روشن سازند

  جمال قدم و اسم اعظم در بين ناله و حنين دوستان که بعنان آسمان
  ر صبح  و شامدر ه" نفحات  سبحان"را که از آن " ّمقر اطهر"ميرسيد 

ّدر كل احيان مترنم بود ترک فرمودند و در اثناء"  نغمات رحمن"ّمتضوع و  ّ  
  طريق به ايادى فضل و کرم نسبت به فقرا و مساکين که پيوسته مورد

  ّتفقد و احسان و دلجوئى و اکرام هيكل انور بودند انعام نمودند تا آنکه
  قدم به جانب اصحاب در اين حين وجه ّموکب مبارک به کنار شط رسيد

  ّکه هيكل اطهر را مشايعت مينمودند توجه فرموده  و آنان را باين خطاب
  اى دوستان من اين مدينۀ بغداد را که در اين"فخيم مخاطب ساختند  

    مالحظه نمائيد چگونه يارحالت مشاهده مينمائيد  بشما ميسپارم و ميروم



   مجتمع گشته چون ابر بهارىو اغيار بر فراز مساکن و در اسواق و معابر
   حسرت جارى است حال بر شماست که با اعمال وکاز ديدگانشان سرش

  ّافعال خود مگذاريد نار محبتى که در صدور نفوس مشتعل است افسرده
    سپس قايق حاضر و هيكل معبود با اغصان و)ترجمه " (و مخمود گردد

  ّن طرف شط بودّکاتب وحى سوار و به جانب بوستان نجيبيه که در آ
  .رهسپار شدند

  ّدى که جمال اقدس ابهى بباغ نجيبيه نزول اجالل فرمودند و رضوانّبمجر
ّاعظم بقدوم سلطان قدم مزين گرديد مؤذن اذان عصر برآورد و هيكل ّ  

ّاقدس مدت دوازده يوم قبل از عزيمت به اسالمبول در آن روضۀ غناء و ّ  
  ّ دسته دسته به محضر انور مشرف و  دوستانحديقۀ غلباء اقامت فرمودند

  ّبا قلوبى مملو از حزن و الم آخرين وداع خويش را به جمال قدم تقديم
   

  ٣٠٦ص 
  ّاز جمله نفوس مهمه اى که در اين توديع شرکت نمود آلوسى. نمودند

  ّ آلود مشرف گرديد و نسبت بهکمفتى بغداد بود که با چشمهاى اش
  ل تبعيد مبارک ميدانستمسؤّۀ اول  در درجاو راّناصرالدين شاه که 

  ّالدين بل   هو ناصر ا ما و"لسان توبيخ گشود و علنًا اظهار داشت 
 ّيکى ديگر از شخصيتهاى بزرگ که در آن يوم به زيارت معبود". ّمخذل الدين

  عالمين فائز آمد شخص نامق پاشا والى بغداد بود که نهايت تعظيم و
  دهائى که منجر بعزيمت وجود مبارک گرديدتکريم بجا آورد و از پيش آم

ّابراز تأسف و تحسر نموده اشتياق خويش را در اظهار خدمت و ابراز ّ  
  بعد. ّمساعدت تا آخرين سرحد امکان به آستان مبارک معروض داشت

   همراهى هيكل مبارک بود حکمى سپرد که خطاب بهمأموربافسرى که 
ّحکام و عمال عرض راه صادر و مقرر شد ّ   ه بود جميع نهايت احترام وّ

  رعايت نسبت به کاروان مهاجرين مبذول دارند و پس از معذرت خواهى
  ّارادۀ مبارک بر آن تعلق بسيار از محضر اقدس استدعا نمود که آنچه را

  پس از اصرار. گيرد اعالم فرمايند تا در انجام آن بجان و دل بکوشد
  ان ما را رعايت نمائيد و بادوست"بسيار جمال مبارک در جواب فرمودند  
    نامق پاشا بکمال خلوص و انقيادترجمه"ّآنان بطريق محبت و وداد رفتار کنيد

  .دستورالعمل مبارک را پذيرفت و اجراى آنرا بعهده گرفت



  نفوسى که به جميع قوا در نفى و تبعيد حضرت بهاءا اقدام نموده و از
ّ موفقيتشان در اين امر مسرور و دلخ   وش بودند حال چون مراتب خلوصّ

  ّو ارادت و تعلق و احترام بى منتهاى اهالى را از وضيع و شريف نسبت
  ّبه آن حضرت از حين اعالم حرکت از بغداد تا موقع خروج از باغ نجيبيه

   
  ٣٠٧ص 

  حضرت عبدالبهاء در. مالحظه نمودند از کردۀ خويش پشيمان گشتند
  در آن راجع  باعداى  مذکور مرقوم وّ همان ايام شرحى از باغ رضوان 

  خدا چنان اسبابى فراهم آورد که فرح ايشان به حزن و اندوه"ميفرمايند 
  تبديل شده بقسميکه ايلچى عجم که در بغداد است بسيار پشيمان شده

  است از اين حيله و تزويرى که نمودند و نامق پاشا در آن روز که آمد
  ن شما داشتند حال بسيار اصرار بهخدمت ايشان گفت پيش اصرار به رفت

  ".ماندن شما 
   

  ٣٠٨ص 
                            ياد داشتها

                  Colonel Sir Arnold Burrows Kemball ١-  
   

  ٣٠٩ص 
                                                   فصل نهم

  مر حضرت بهاءا                                      اظهار ا
                                                        و

                                    عزيمت آن حضرت به اسالمبول
  ّبا نزول اجالل حضرت بهاءا به بستان نجيبيه که بعدًا از طرف اصحاب

   ترينّو پيروان آن حضرت بباغ رضوان موسوم گرديد بزرگترين و مقدس
  در اين يوم اقوم افخم جمال قدم و اسم. عيد از اعياد بهائى آغاز شد

ّاعظم برقع از رخسار برکشيد و مأموريت مقدس و مهيمن خويش را ّ  
  اين اظهار امر عظيم و خطير از يک. باصحاب و احباب اعالم فرمود

  طرف کمال غائى و جلوۀ نهائى اشراقات و بروزات ساطعه از آن هيكل قدم
  ّس از مراجعت از کردستان محسوب و از طرف ديگر مقدمۀ اعالنپ



  ّ در ارض سر باهل عالم و ملوک و رؤساى امم ا  و ابالغ كلمة اعمومى امر
  .ّتلقى ميگردد

  ّدر اثر اين ابالغ عظيم و جليل سنين مهلت ده ساله که به مشيت سبحانى
  ابهى در سجن طهران جمال اقدس ّممردّبين سطوع تجليات الهى بر قلب 

  ّو اظهار امرش به پيروان حضرت باب مقدر گرديده بود منقضى شد و
   

  ٣١٠ص 
  اشراق آيات و ظهور آثار"که بفرمودۀ جمال مختار شاهد " ميقات ستر"

ّحضرت رب البينات   .گرديد ّبر آن هيكل اعز صمدانى بود منتهى) ترجمه " (ّ
  ّقدم بيرون نهاد و اقل"  ّنورالف الف حجاب من ال" سلطان ظهور از خلف 

  دوران. از انوار وجه منير بر عالم و عالميان مکشوف ساخت"  ّسم ابره"از 
  هزار و"که امتدادش طبق اصحاح اخير کتاب دانيال " رجاست ويرانى"

  "يکصد سنۀ قمرى"ّمقرر گرديده خاتمه يافت و " دويست و نود روز
  که حضرت) روز١٣٣٥(هود فاصلۀ بين ميعاد مذکور و يوم مبارک مع

  ّاول که" واحد"دانيال در همان اصحاح بشارت داده آغاز شد و نوزده سنه 
  ّدر کتاب بيان از قلم مبشر حضرت رحمان مسطور و مثبوت اتمام

  ّرب ملکوت،  مسيح موعود در جالل اب ظاهر و بر سرير. پذيرفت
ّسلطنت و عظمت جالس گرديد و عصاى قدرت و عزت ابدي   سته  بدّ

 ّکه ذکرشان در قيوم االسماء"  اصحاب سفينۀ حمراء"جامعۀ اسم اعظم . گرفت
  باحسن القاب و اوصاف مذکور است تشکيل شد و مصداق بيان

اسرار   انوار الهى و مشرقّمطلعکه "  رضوان"ّاولى جل ذکره االعلى راجع به    نقطۀ
  .ّاست واضحًا مشهودًا تحقق پذيرفتى ّربان

  دومين تبعيد حضرت بهاءا  آن وجود اقدس را بجانبدر حينى که 
  خطرات عظيمه و مشكالت جديده سوق ميداد و حضرتش را از وطن

   دورتر ميساخت و بسرزمينى که از حيث زبان و نژاد و ااصلى مهد امر
  سنن و آداب متفاوت بود گسيل ميداشت دائرۀ اعدايش را بنحوى که

  نى فرموده وسيعتر مينمود و وجود اطهرشخود در الواح مبارکه پيش بي
   

  ٣١١ص 



  ّرا در چنگال معاندين جديد که در رأس آن  سلطانى جبارتر از شاه
  ايران و وزرائى لجوجتر از حاجى ميرزا آقاسى و امير نظام قرار داشت

  ّدر چنين لحظۀ حساس و خطير که ابواب اميد از هر جهت. گرفتار مينمود
ّکليۀّث على الظاهر مفقود، آن مظهر مسدود و عوامل و بواع   ّمطلعّ الهيه و ّ

  ّحقيقت رحمانيه موقع را براى اظهار امر خويش اختيار فرمود و بدون
  ّتوجه به مشاكل و موانع در بين سيل زائرين که به خيمۀ مبارک وارد
  ميشدند پرده از اسرار وجود برداشت و راز نهان را آشکار نمود و با

  مل و اقتدار بى پايان که حضرت باب براى موعودقدرت و سطوت کا
ّبيان پيش بينى فرموده بود به اشد اشراق متجلى و بر عرش ظهور   .مستوى گرديد ّ

   در نظر ا ّحال چون ايام اخير اقامت جمال اقدس ابهى را در مدينة
   و مکشوف ميشود که از همان اوقات امر عظيمى که اصحاب ومعلومآريم 

ّ حب و اشتياق ظهورش را طالب و مشتاق بودند ظلاحباب بکمال ّ  
  "ثمانين"ّظليلش را بر جامعۀ منتظر و مترصد افکنده و هر چه بسنۀ 

  ميعاد طلعت موعود نزديکتر ميگشت اشراق انوارش شديدتر و سطوع
ّآثارش باهرتر ميشد و اهل دانش و بينش بر علو  مقام و سمو منزلتش ّ  

  ّاشعار و غزليات روحبخش و الواح. يگشتندبيش از پيش واقف و آگاه م
  منيعۀ بديعه که چون سيل از قلم مبارکش منهمر و به اشارات آن يوم
ّعظيم مزين بود،  خطابات و بيانات مهيجه در سر و علن که به قرب ّ ّ  
  ّحضرت مقصود و حلول ميعاد معهود بشارت ميداد و انبعاثات قلبيه و

  ّ و حزن از صدر منيرش متجلىآثار اعتالئى که در لحظات سرور
   

  ٣١٢ص 
  ّميگرديد،  جذبه و شور و وله و اشتياقى که در قلوب عشاق رويش که هر
  ّروز شاهد جالل و نورانيت آن جمال بيمثال بودند پديدار ميشد،  تغيير

  ّشديد و محسوسى که در روش و اطوار هيكل قيوم ظاهر و مشهود
  أس مبارک در موقع خروج از بيتميگرديد و باالخره استقرار تاج بر ر

  ّاعظم كل داللت بر آن مينمود که ميقات جلوس سلطان نور بر سرير
  ظهور و هدايت و قيادت اهل بيان از طرف محبوب امکان در شرف طلوع

  .و سطوع است



  ّنبيل مراتب انجذاب و اشتعال و مقادير بهجت و انبساطى که در آن ايام
  بسا  ليالى  که"د بدينقرار توصيف ميکند  قلوب اصحاب را تسخير نموده بو

  ميرزا آقاجان احباب را در حجرۀ خويش دور يکديگر جمع مينمود و در
  بر اغيار مى بست و شمعهاى کافور مى افروخت و با صوت رسا الواح و
  ّقصائد بديعۀ منيعه اى را که از قلم مالک بريه نازل شده بود تالوت

چنان  مکان رسته و بعوالم المکان روح و وجدان پيوستهّحضار که از عالم ا. مينمود
خوراک را  از خمر بيان محبوب عالميان سرمست و مدهوش ميشدند که خواب و
گشته و آفتاب  فراموش نموده و هنگامى بخود مى آمدند که ساعات ليل منقضى

  ".جهانتاب عالم را روشن و تابناک نموده بود
ّمتأسفانه از ايام اظهار امر م   بارک در رضوان و چگونگى احوال مربوطّ

  بدين واقعۀ عظيمۀ تاريخى معلومات مبسوطى در دست نيست که چه
   كلماتى از لسان مبارک جارى گرديده و نحوۀ اظهار امر و تأثير آن در
  اصحاب و انعكاسش در ميرزا يحيى چگونه بوده و نفوسى که افتخار

  ّرکه را داشتند هويتشانحضور در ساحت اقدس و استماع بيانات مبا
   

  ٣١٣ص 
  همۀ اين مسائل و حقايق در پردۀ ابهامى مستور است که. کدام است

  از. ّکشف آن براى  مورخين آتيۀ امر خالى از صعوبت و اشکال نخواهد بود
ّجمله اطالعات محدود و موثقى که از ايام خطيره يعنى دورۀ ّ   ّ توقف جمالّ

  ّود همان شرحى است که نبيل مورخ جليلاقدس ابهى در باغ رضوان موج
  ّو پر جذبه و شور امر مقدسش برشتۀ تحرير درآورده و براى اخالف

  هر روز صبح باغبانها  گلهاى:"نبيل مينويسد. برايگان باقى گذارده است
  زيادى از چهار خيابان باغ ميچيدند و در ميان خيمۀ مبارک خرمن

  براى چاى صبح در محضر مبارکمينمودند چنان خرمنى که اصحاب چون 
  بينند و مانع از آن بود که يکديگر را بمينشستند آن خرمن گل

  ّاز صرف چاى مرخص ميشدند گل بدست مبارک بجميع نفوسى که بعد
  عنايت شده براى اهل حرم و ساير احباب عرب و عجم نيز گل 

  ه حولّشب نهم بنده در رضوان توقف نموده از نفوسى بودم ک. مى فرستادند
   قرب سحر جمال ابهى از خيمه بيرون.خيمۀ مبارک کشيک ميکشيدم

  تى که بعضى احباب استراحت نموده بودند عبورّالتشريف آوردند و از مح



  فرمودند و بعد در خيابانهاى پر گل،  شب مهتاب مشى مى فرمودند و
  در. ّمرغان بوستان و بلبالن گلستان نيز مانند سرو روان در تغنى بودند

  ّوسط يک خيابان توقف نمودند و فرمودند مالحظه کنيد اين بلبلها که
  شب تا صبح از عشق نمى خوابند دائم در ّمحبت باين گلها دارند از سر

  ّتغنى و سوز و گدازند پس چگونه ميشود که عاشقان معنوى و شيدائيان
  سه شب که بنده در حول خيمۀ. گل روى محبوب حقيقى در خواب باشند

  ّک بودم هر وقت نزديک سرير مبارک عبور مينمودم هيكل قيوم را اليناممبار
   

  ٣١٤ص 
  روز از صبح تا شام هم از کثرت آمد و شد  نفوس از ميديدم و هر

  ".حجابى نه بغداد  آنى لسان قدم ساکت و صامت نبود و در اظهار امر پرده و
  لعت اقدسبراى درک مقام و عظمت اين روز مبارک همان به که بيانات ط

ّاهميتابهى را در    ّ اين يوم پر انوار بخاطر آريم و از بحر زخار  كلماتشّ
  "عيد اعظم" و اسم اعظم اين يوم فخيم را مجمال قد. برخوردار شويم

  در کتاب اقدس در. ّملقب و موسوم فرمودند"   اعيد"و " سلطان اعياد"و 
  ّ اين آيۀ مقدسه نازلّبيان جاللت قدر و علو  مرتبت اين يوم امنع اکرم

ّقد انغمست االشياء فى بحر الطهارة فى اول الرضوان" ّ   و در يکى از الواح"  ّ
ّيااهل االنشاء سروا فى انفسکم بما مرت نسائم"مخصوصه مى فرمايد  ّ  

  ّاهل ا بذکر ايام فيها ظهر ان افرحوا يا... الغفران على هياكل االکوان
  ّقدم اذ خرج من البيت متوجهًا الى مقام فيهالفرح االعظم بما نطق لسان ال

ّتجلى باسم الرحمن على من فى االمکان   لو نذکر اسرار ذلک اليوم... ّ
اخذ  اذًا.  المقتدرالعليم الحکيم ا من شاءّااللينصعق من فى الملک و الملکوت 

ّسکر خمر االيات مظهر البينات و ختم البيان بذکر انه ال اله  ّ    اناّاالٓ
  ّيا قلم االعلى قد اتى ربيع البيان بما تقرب... مّالالى المقتدر العزيز العالمتع

  ّاالبتهاج من افق سماء اسمنا البهاج بما تزين ّ نير طلعقد. ّعيد الرحمن
ّملکوت االسماء باسم ربک فاطر السماء هذا   عن ذکرشىءّاياک ان يمنعک ... ّ

ّاليوم الذى فک رحيق الوصال باصبع القدرة و ا ّالسموات و  لجالل و دعى من فىّ
  ت موطئجعل هوت طوبى لک يا ناسوت بماّالهذا يوم فيه يقول ال... االرضين

  هذا مظهر الکنز... قل... ّقدم ا و مقرعرشه العظيم
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  يکون لو انتم من المخزون ان انتم من القاصدين و هذا محبوب ما کان و ما

ّتوجه الرحمناالمکان بما  ّقم بشر... المقبلين ّ الى الرضوان ثم اهد الناس الى ّ ّ   ّالجنة ّ
ان ابشروا يا  ّ عرش الجنان و نادت فيها الحوريات من اعلى الغرفات اّالتى جعلها

ّالسماء باسم االبهى و  ّ انامل القدم الناقوس االعظم فى قطبّقاهل الجنان بما تد
  ربوااشّثم ّالبقاء تقربوا  ادارت ايادى العطاء کوثر

  يا قلم دع ذکر االنشاء و... ّهنيئًا لکم يا مطالع الشوق و مشارق االشتياق
ّتوجه الى وجه ربک مالک االسماء ثم زين العالم بطراز الطاف ربک سلطان ّ ّ ّ القدم  ّ

ّالنا نجد عرف يوم فيه تجلى المقصود على ممالک الغيب و الشهود باسمائه  ّّ
ّالحسنى و شموس الطافه التى مااطل   ." فى االبداع  نفسه المهيمنة على منّاالع بها ّ

   هجرى١٢٧٩ ذى القعده ١٤ حرکت حضرت بهاءا از باغ رضوان يوم 
  اصحاب. مقارن زوال شمس واقع گرديد)  ميالدى ١٨٦٣مطابق سوم مه (

  مانند موقع عزيمت مبارک از بيت اعظم در نهايت هيجان و انقالب بودند
  ّثراتشان عميقتر مشاهدهأتشان شديدتر و تّبلکه از بعضى جهات تعلقا

  يکى از نفوس که شاهد آن منظرۀ پرشور و انجذاب و ناظر. ميشد
  رستاخيز عظيمى را که دربارۀ "مراتب شوق و اشتياق احباب بوده  مينويسد 

  ّيوم حشر و روز قيامت تصور مى نموديم در آن يوم رهيب مشاهده
   ناالن و رؤسا و اکابر قوم که افتخاريار و اغيار هر دو گريان و. کرديم

  غليان احساسات بدرجه اى . حضور داشتند از اين حالت حيران و سرگردان
  ".بود که زبان از وصفش عاجز و بيان از تقريرش قاصر است

  ّجمال اقدس ابهى بر اسبى قزل از بهترين جنس اصيل که تابعان و محبان
   

  ٣١٦ص 
  ده بودند سوار و در حالى کهّحضرتش مخصوص اين سفر تهيه نمو

  ّگروهى از عشاق روى مبين و منجذبان خلق و خوى نازنينش را ترک
  نبيل.  سفر مبارکش به مدينۀ کبيره گرديدميفرمود عازم نخستين مرحلۀ

  چه"که خود ناظر آن صحنۀ پر جالل و منظرۀ  پرعظمت بوده مينويسد 
   و بپاى مرکوب که چنينسرها که از هر سو به تکريم و تعظيم خم ميشد

  راکب عظيمى را در برداشت بوسه ميزد و چه دستها که از هر جانب براى
  اخذ رکاب مبارک بحرکت مى آمد و براى حصول افتخار بر يکديگر سبقت



  يکى ديگر از اصحاب که در سفر بمالزمت هيكل اطهر مفتخر". ميجست
  ّد و ايمان کهّچه بسا جواهر حب و ايقان و هياكل و"بوده مينويسد 

   بپاى حصان افکنده موت را بر فراق دلبر آفاق ترجيح ميدادند وخود را
  حضرت بهاءا". گوئى اسب بر روى آن نفوس مخلصه حرکت ميکرد

مدينه   است خداوندى که مرا بخروج از او"بنفسه المهيمنة على الکائنات مى فرمايد 
که احدى را  ّو مخلع فرمودّق ساخت و بطراز قدرت و خلعت عظمتى مطرز ّموف

تکريم و اداى  اين تعظيم و)  ترجمه ". (ّ المغلين و المبغضينّاالمجال انکار نه 
مبارک در اسالمبول  مراسم احترام و خلوص بهمين نحو ادامه داشت تا هيكل

  .استقرار يافتند
  ّميرزا يحيى که بارادۀ خويش در پى حضرت بهاءا پياده طى طريق

  ن همه احترامات وفير را نسبت بوجود مبارک برأى العينمينمود و آ
   گرديد و بحسد افتاد و يوم ورودش بمدينۀ مذکورّتأثرمشاهده ميکرد  م

ّدر حاليکه نبيل استماع ميکرد به سيد محمد اظهار داشت    اگر من خود"ّ
   خويش را ظاهر نموده بودمّهويترا از انظار ناس مخفى نساخته و 

   
  ٣١٧ص 

  ّاين افتخارات که دربارۀ ايشان رعايت ميشود در حق من نيزاکنون 
  ".منظور ميگرديد

  هيكل مبارک در اين سفر بهمراهى اهل حرم و بيست وشش نفر از
  ّاصحاب در فريجات که منزل اول بود اقامت فرمودند و هنگام حرکت از

  مطابق با نهم( هجرى ١٢٧٩ّاين محل  نيز که در تاريخ بيستم ذى القعده 
  ّاتفاق افتاد باز همان احتراماتى که در موقع خروج از)  ميالدى١٨٦٣مه 

  .بيت مبارک و هنگام حرکت ازباغ رضوان مرعى گرديده بود تجديد شد
  کاروان مهاجرين با پنجاه رأس قاطر و ده سوار محافظ مع فرمانده آنها و

  ّمجهزکه هردستگاه آن با چهار چتر آفتابى )  هودج (هفت دستگاه کجاوه 
  در کنار درياى) ١(بود بحرکت افتاد و فاصلۀ بغداد تا بندر سامسون 

  سياه را که از صحارى و جبال و اوديه و تالل مستور و شامل مراتع و
  ّشرقى بود در مدت يکصد و ده روز با قطع) ٢(مناظر زيباى آناطولى 
  ّدر اين سفر که مصادف ايام بهار بود هيكل. ّمنازل کوتاه طى نمود

  مبارک گاهى سوار بر اسب و هنگامى در کجاوۀ مخصوص حرکت



  ّميفرمودند و اصحاب غالبًا در اطراف رکاب مبارک پياده طى طريق
ّکليۀّدر عرض راه برحسب دستورات مؤکد نامق پاشا . مينمودند    والة وّ

  ّمتصرفين و قائم مقامان و مديران و شيوخ و مفتيان و قضاة و مأمورين
  ّ و اعاظم مملکت در هر محل کمال احترام و رعايت رادولت و رجال
  که هيكل اطهر) ٥(و موصل ) ٤(و اربيل ) ٣(در کرکوک . مجرى داشتند

  )٨(و ديار بکر ) ٧(و ماردين ) ٦(ّسه روز توقف فرموده و در نصيبين 
  و) ٩(که اقامت مبارک ده روز بطول انجاميد و همچنين در خارپوط 

   
  ٣١٨ص 

  ساير قراء و قصبات هيأتى از جانب اهالى تعيين گرديدو ) ١٠(سيواس 
  ّکه هنگام ورود مبارک پيشباز آمده و در حين ترک محل  نيز آن کاروان

  در پاره اى از نقاط بافتخار هيكل اقدس ضيافت برپا. الهى را بدرقه نمايند
  کردند و ساکنين بسيارى از قراء براى تأمين آسايش مهاجرين تمهيد

  اين. ّند و اطعمه و اشربه تهيه و به محضر مبارک آوردندوسائل نمود
  ّاحساسات و عواطف خاطرۀ ايام بغداد و احتراماتى که مردم آن مدينه در
  ّموارد شتى نسبت به وجود اقدس ابراز ميداشتند در صفحۀ ضمير مرتسم

  باز همان شخص که افتخار التزام رکاب مبارک را دارا بوده. مى ساخت
  چون هنگام صبح از شهر ماردين عبور کرديم گروهى از"مى نويسد 

  سواران با پرچمهاى افراشته و آهنگ طبل و دهل در پيشاپيش حرکت
ّمتصرف و جمعى از عمال دولت و وجوه ملت همراه بودند و. مى کردند ّ ّ  

   کثيرى از مرد و زن و کوچک و بزرگ نيز در کوچه و بازار و بر فراز
  رک را مى کشيدند و با طنطنه و جالل مخصوص ازبامها انتظار موکب مبا

  نبيل در تاريخ خويش مينويسد". آن شهر ما را مشايعت نمودند
  افرادى را که در عرض راه مالقات نموديم همگى يکدل و يک زبان ذکر"

ّنمودند که تا آن زمان درآن راه که پيوسته محل اياب و ذهاب حکام و ّ  
  ود هرگز نفسى را که بچنين عظمت ومشيران از اسالمبول تا بغداد ب

  ّبزرگوارى ظاهر و نسبت بعموم بدين درجه مهربان و كل را مورد لطف و
  ".احسان خويش قرار داده باشد مشاهده ننموده بودند



  چون هيكل مبارک به بندر سامسون نزديک شدند و درياى سياه از درون
  لوح"بنام کجاوه مشهود گرديد برحسب استدعاى ميرزا آقاجان لوحى 

   
  ٣١٩ص 
  ّاز لسان قدم عز نزول يافت و در آن لوح منيع اشاراتى راجع به"  هودج

  ّبروز فتنۀ عظيم و ظهور امتحانات و تمحيصات الهيه موجود بود که آنچه
  ح القدس از حوادث شديده پيش بينىّمالّرا که در لوح جديد النزول 

  ّ بازرس كل ايالت کهدر سامسون. فرموده بودند تأکيد و تکميل ميکرد
ّحوزۀ مأموريتش از بغداد تا اسالمبول بسط داشت بمعيت چند تن از ّ  
  ّپاشاها بحضور حضرت بهاءا تشرف حاصل کرده و نهايت تکريم و

  هيكل انور. احترام مبذول داشت وناهار را در خدمت مبارک صرف نمود
ّپس از هفت روز توقف در محل بطورى که در لوح    قدس اخبارح الّمالّ

  شده بود بوسيلۀ يک سفينۀ ترک بجانب اسالمبول رهسپار شدند و پس از
  سه روز حرکت هنگام ظهر با ساير مهاجرين به بندر ورود فرمودند و آن

ّتاريخ  مقارن غرۀ ربيع االول    )ميالدى١٨٦٣مطابق با اوت ( هجرى ١٢٨٠ّ
   بوسيلۀ دوکشتى جمال اقدس ابهى با اهل بيتاز ّبمجرد خروج . بود

بخانۀ  ّدستگاه عرابۀ مخصوص که در کنار اسكله انتظار موکب مبارک را مى کشيد
  شمسى بيک مهماندار دولت قرب مسجد خرقۀ شريف نزول

ّاجالل فرمودند و پس از مدت مختصرى اقامت در آن محل به بيت ّ  
ّويسى پاشا که در جوار مسجد سلطان محمد واقع و بالنسبه وسيعتر و ّ  

  .احت تر بود منتقل گرديدندر
  ّبا ورود حضرت بهاءا به اسالمبول پايتخت دولت آل عثمان و مقر خالفت

  معروف و جمال اقدس ابهى آن" ٔاالسالم ّقبة"عظمى که در نزد مسلمين به 
ّقد استقر عليک کرسى الظلم"را بخطاب  ّ   تاريکترين واند  دهمخاطب فرمو" ّ

ّاول بهائى که در عين حال مجلل ترينپر مصيبت ترين فصل تاريخ قرن  ّ  
   

  ٣٢٠ص 
  رزاياى شديدۀ مؤلمه. و مشعشع ترين آن محسوب ميگرديد مفتوح شد

ّکه شبه و مثل آن از قبل مشاهده نشده بود با فتوحات بهيۀ  روحانيه و ّ  
ّمواهب و عنايات الريبيۀ صمدانيه مقرون و متعانق گرديد و شمس منير ّ  



  ّمهمترين سنين. ّوسط السماء متقارب شد ذروۀ عليا وّطلعت اعز ابهى به 
  عصر رسولى آغاز گرديد و حوادث جسيمه و مخاطرات عظيمه که از سنۀ
ّستين،  آغاز ظهور امر مبين از كلك مبشر اعظمش در قيوم االسماء اخبار ّ ّ  

  .شده بود رو بظهور و بروز نهاد
  ز از طرف حضرت بابامرى که تحقيقًا در دو دهۀ قبل در مدينۀ شيرا

  ّاظهار و با وجود نفى و اسارت آن سلطان احديه داعيۀ فخيم و مهيمنش
  در مجلس بزرگ تبريز،  عاصمۀ آذربايجان علنًا و صريحًا اعالم و شرع
  بديع و دور جديدش در ارض بدشت از طرف مبارزين غيور و مدافعين

   تسع درپر شور و نشورش بى پرده و حجاب اعالن گرديد در سنۀ
  ّحينى که ابواب اميد از هر جهت مسدود و اسقام و آالم سياه چال به اشد
  احوال مشهود و محسوس،  ثمر و نتيجۀ غائيش نمودار و هدف و مقصد
  ّمتعاليش با تجلى روح اعظم بر قلب اصفاى سلطان قدم ظاهر و آشکار

  ر الهىسپس غيوم کثيفۀ انحراف و انحطاط بتدريج  در آسمان ام. گرديد
  ّمرتفع و در ايام هجرت جمال اقدس ابهى به صفحات کردستان تقويت و
  تشديد پذيرفت تا آن نور يزدانى و هيكل سبحانى بميدان خدمت رجوع

  و اشراقات جليلۀ رحمانى ابرهاى تيره منقشعى ّفرمود و بتقديرات ربان
ّآثار علو  و امتناع و سمو و ارتفاع كلمة. گرديد ّ گشت و اصول پديدار ا   

  ّالوالده هنگام اقامت آن طلعت ازليه در و مبادى روحانى جامعۀ جديد
   

  ٣٢١ص 
  بغداد بر اساس متقن و متين بنيان گرديد و باالخره در سنۀ ثمانين در

  ّحين تبعيد نير آفاق از شطر عراق و عزيمت مبارک به مدينۀ کبيره مهلت
ّمقرر و ميقات مقدر منقضى    اعالم شد وًةنيدر جهرًا و عال و امر مالک قّ

ّ وحدت اصليه و اخوت عموميۀ بشريه محسوبمبدأ و منشأ ّاسرار الهيه که  ّ ّ ّ  
  حال آنچه در اين موقع خطير و عظيم باقى. العقول بنمود ّجلوۀ محير

  به رؤساى) ١١(  در روميلى  ا مانده بود همانا اعالن و ابالغ عمومى شريعة
  ّل و اديان مختلفه بود که بعدًا طى  سنين متوالى درارض و زمامداران مل

  ّاثر تبيين اصول و مبادى اساسيۀ امر اقوم در سجن اعظم و وضع حدود
  ه آساىزّاق حضرت رب االنام و توسعۀ معجو احکام و تأسيس عهد و ميث

ّكلمۀ الهيه و شريعت ربانيه پس از صعود جمال ابهى تحت رهبرى و ّ ّ  



  لبهاء و طلوع عصر تکوين و سطوع نظم ادارى اينقيادت حضرت عبدا
  اقدس ابهى ّآئين نازنين که منادى عصر ذهبى و مبشر جالل و عظمت امر

  .محسوب ميگرديد اکمال و انجاح پذيرفت
   واقع گرديد ااين ابالغ تاريخى که مصادف با بحران و انقالب شديد امر

  يان از نصارى و اسالمّمخاطب آن در مقام اول سالطين ارض و رؤساى اد
  بودند که نظر به نفوذ و قدرت و سطوت و مکانت عظيم که نسبت به

ّليت بزرگى متوجه آنان بودمسؤّمقدرات اتباع و پيروان خويش داشتند  ّ.  
  مرحلۀ اوالى اين ابالغ عمومى فى الحقيقه از مدينۀ کبيره آغاز و با صدور

 خطاب به سلطان عبدالعزيزتوقيعى از طرف هيكل مبارک حضرت بهاءا  
  که خود را خليفۀ اسالم و حاکم مطلق در امپراطورى عظيم آل عثمان

  اين. افتتاح شد) ّومتأسفانه متن آن توقيع منيع در دست نيست (ميشمرد  
   

  ٣٢٢ص 
  ّپادشاه مقتدر و جبار در بين تاجداران و امراى ارض نخستين پادشاهى

  ّ و نيز در ميان زمامداران شرق اولينبود که دعوت الهى را دريافت نمود
  زمامدارى شمرده ميشد که عدل منتقم الهى در مورد وى اجرا و به کيفر
  اعمال شنيعۀ خود مبتال گرديد و آنچه موجب نزول اين توقيع مبارک شد
  همانا فرمان ظالمانه و منفورى بود که آن سلطان خود خواه بدون هيچ گونه

ّعلت و مجوزى صادر و در    حاليکه هنوز از ورود مهاجرين به مدينۀّ
  کبيره بيش از چهار ماه نگذشته بود آن مظلومان را در بحبوحۀ سرماى

  ّکه در اقصى نقاط سرحدى مملکت قرار) ادرنه(ّزمستان به ارض سر 
  .داشت به وضع نا هنجار و فظيعى تبعيد نمود

  و وزراىّاما در مورد اخذ اين تصميم موهن و شديد از طرف سلطان 
  ّالدوله وى، عالى پاشا و فؤاد پاشا تحريکات و القاآت ميرزا حسين خان مشير

  "مفترين"سفير کبير ايران در دربار عثمانى که در الواح مبارک در زمره 
  اليه از دير زمانى منتظر ٌمشار. ّياد گرديده  عامل مؤثر محسوب ميشود

  کى وارد سازد و ازفرصت بود که بر هيكل اقدس و امر الهى ضربت مهل
  ّجانب حکومت ايران نيز مستمرًا تأکيد شديد ميشد که در تکدير روابط
  و تدمير اساس پافشارى نمايد و در افشاندن بذر خصومت و عناد در

  قلوب اولياى امور آن دولت نسبت به حضرت بهاءا سعى موفور مبذول



  ولت از هر مقام و و چون در آن اوان رسم بر اين بود که ميهمانان ددارد
وزير  رتبت لدى الورود از مقامات عاليۀ مملکت يعنى شيخ االسالم و صدر اعظم و

  امور خارجه ديدن مينمودند و هيكل مبارک به اجراى اين رسم
ّاهميت   ّى ندادند حتى مالقاتى را که از طرف چند تن از وزراء از جملهّ

   
  ٣٢٣ص 

  نى در دربار ايران به عمل آمدکمال پاشا و يکى از مأمورين سابق عثما
  ّبازديد نفرمودند،  مشيرالدوله اين مسئله را دستاويز قرار داد و در

  ّاجراى اغراض باطنى خويش بکوشيد و بتمام قدرت و قوت به تضييع
ّ مألوف گرديد غافل از اينکه مراتب استغناء و علو  نظر و سمو اامر ّ  

  ّمتکدى ايران که هنگام ورودّهمت آن وجود اقدس با روش شاهزادگان 
ّالجل شهريه و انعام کمال جد وجهد مبذولها  هدرب خان"در مدينه  ّ ٔ"  

  بارى سفير کبير از عدم تمايل وجود. ّميداشته بكلى مباين و مغاير است
  مبارک براى حضور در سفارت ايران و بازديد نمايندگانى که به حضور

  جار نمود و به معاضدت ّانور مشرف شده بودند اظهار کدورت و انز
  ميرزا حسن صفا که به تعليم وى هر روز گزارشى مجعول و الئحه اىى حاج

مخدوش به عنوان شکايت از رفتار حضرت بهاءا بمقامات مربوطه مى نگاشت  
  ّموفق گرديد در اثر نفوذ و ارتباطش با مراجع رسمى مملکت و

  طهر را به تهمتمعاشرت و مصاحبتش با علماء و رجال دولت هيكل ا
ّغرور و نخوت متهم سازد و چنين وانمود نمايد که آن وجود مقدس خود ّ  
  را پايبند سنن و قواعد موضوعه نشمرده و افکار و آرائشان با شؤون و

  آداب جاريه مغاير و مخالف است و همين بلند پروازى و بى اعتنائى در
  . استران گرديدهامور است که موجب بروز اختالف بين ايشان و حکومت اي

ّاما اين افکار باطلۀ سخيفه نه تنها درمخيلۀ شخص سفير خلجان داشت ّ  
  بلکه جمعى ديگر نيز با وى هم صدا و ندا گشتند و بفرمودۀ حضرت

  گشودند و" تزييف وتشنيع"لسان به "  در محافل و مجالس"عبدالبهاء 
   و هادم عهد وکه اين طايفه فتنۀ آفاقند"ّدر سر و علن اظهار نمودند 

   
  ٣٢٤ص 



  بظاهر آراسته اند لکن هر نقمت و... ّميثاق،  منبع فسادند و مخرب بالد
  ".عقوبتى را شايسته

  بارى براى ابالغ فرمان مذکور که در حقيقت بمنزلۀ عقد اتقان و وحدت
نظر بين دولتين عثمانى و ايران جهت محو و اضمحالل امر حضرت بهاءا  

   آن موجب انهدام سلطنت و خالفت آل عثمان ومحسوب ميشد و صدور
  ّانقراض سلسلۀ قاجار گرديد برادر زن صدر اعظم را که محل اعتماد و
  صاحب نفوذ و احترام بود در نظر گرفتند و تسليم فرمان را بعهدۀ وى

  ل نمودند ولى حضرت بهاءا از قبول فرستادۀ مخصوص دولتّمحو
  عبدالبهاء و جناب كليم را براى مالقاتخود دارى و از جانب خود حضرت 

   ضمن اعالم حکم سلطانى پاره اى استدالالت اليهٌمشار. وى تعيين فرمودند
  ّواهى بيان نمود و مطالب بى اساس بر زبان راند وسه روز وقت معين

   و اخذ جواب نسبت بفرمان صادره حضورّاطالعّکرد تا   مجدد براى کسب 
  .ّمبارک مشرف گردد

  ّابالغ حکم تبعيد در همان يوم از قلم اعلى لوحى متضمن بياناتپس از 
  ّخطيرۀ قهريه و انذارات شديده نزول يافت و حضرت بهاءا آنرا در

  پاکت ممهور نهاده و روز بعد بشمسى بيک عنايت و سفارش فرمودند آنرا
  به عالى پاشا برساند و باو ابالغ نمايد که اين خطابات از جانب خداوند

  شمسى بيک امر مبارک را انجام داد و در مالقاتهاى بعدى. زل گرديدهنا
  بجناب كليم اظهار داشت نميدانم مندرجات آن صحيفه چه بود که وزير

ّد اطالع بر مضامين آن رنگش چون ميت تغيير کرد و عنوانّاعظم بمجر ّ  
  ّنمود لحن اين نامه بمثابه آنست که پادشاهى مقتدر و قهار خطابى بيکى

   
  ٣٢٥ص 

   مورداو رااز چاکران و زيردستان خويش صادر نموده رفتار و کردار 
  بهر حال وضع وزير اعظم را بقدرى آشفته و. انتقاد قرار داده باشد

  حضرت بهاءا بعدًا. منقلب يافتم که فى الفور از محضر وى خارج شدم
  ن پس ازآنچه را که وزراء سلطا"ّدر بيان  کيفيت و اثر لوح ذکر فرمودند 

  ّاستحضار بر مضامين اين لوح در  حق  ما مجرى داشتند نميتوان آن را
  ّبكلى عارى از سبب و جهت دانست ولى اعمالى را که قبل از صدور لوح



ّمجوزى نداشته و بالمره خالى از علت و دليل بودهاند  دهمذکور مرتکب ش ّ ّ  
  )ترجمه". (است

  ّسبه مفصل بوده و با خطاباتىّبطورى که نبيل مى نويسد لوح مبارک بالن
  در آن لوح جمال اقدس ابهى اعمال وزراء. بشخص سلطان آغاز ميگردد

  سلطان را مورد انتقاد و مالمت شديد قرار داده  عدم بلوغ و لياقت آنانرا
  قسمتى از بيانات مبارکه مستقيمًا خطاب بخود وزراء. تصريح ميفرمايند

  ن دنيا و ما فيها مغرورشؤويند  که باست و آنان را داللت و انذار مينما
ّنشوند و بعزت و شوکت ظاهره که تطورات و تقلبات زمان آن را ّ    از کفّ

  جمال اقدس ابهى قبل از عزيمت. ّآنها خارج خواهد ساخت متکى نگردند
  از اسالمبول که تقريبًا بال فاصله پس از صدور و ابالغ فرمان تبعيد آن

  ّقات مهمى که با حاجى ميرزا حسنّوجود مقدس صورت گرفت در مال
ٌسابق الذکر بعمل آمد و مشار   ّ براى آخرين بار بمحضر مبارک تشرف اليهّ

  در هر"حاصل نمود پيامى بدين مضمون براى سفير کبير ارسال فرمودند 
  سنه جمع کثيرى از مظلومان شهيد و به آتش مظالم ال تحصى مبتال ميگردند

   ثمر و اثرى براى تو و امثال تو حاصلآيا از اين عناد و اضطهاد چه
   

  ٣٢٦ص 
   رو باعتال و عدد مقبلين روز بروز درامر الهىخواهد شد و حال آنکه 

  ّترقى و تزايد است عنقريب خود را در حسرت و خسران عظيم مشاهده
   ما فوق تدبيرات و اامر. ّخواهيد نمود و راه مفرى نخواهيد داشت

  ين بدانيد اگر جميع پادشاهان عالم بتمامتسويالت شماست و بيقين مب
  سلطه و اقتدار در قلع و قمع اين مظلوم و نفوسى که باين عبد

  منسوبند قيام نمايند هرگز باطفاء نار موقدۀ الهى و قطع سدرۀ يزدانى
   سطوعش بيشتر و اتوفيق نخواهند يافت بلکه در اثر اين مظالم سراج امر

  د و جميع ملوک و مملوک را فرا خواهد گرفتانوارش باهرتر خواهد گردي
   عظيم است و وبال و عذاب ستمکاران اآنچه بر ما وارد شود اجرش عند

  )ترجمه". (بس شديد و اليم
  ّبارى در اجراى دستورات مؤکد سلطان نسبت باعزام مهاجرين در يکى
   بينّاز ايام شديد زمستان حضرت بهاءا و عائلۀ مبارکه و اصحاب را در
  ناله و حنين دوستان که بر جاى باقى مانده بودند بوسيلۀ چهار چرخه و



  جمعى را سوار بر دواب که مخصوص حمل بار بود تحت حفاظت مأمورين
  ّترک بجانب روميلى حرکت دادند و اسباب و اثاث آنانرا با عرابه هائى که

  طولّاين سفر مدت دوازده روز ب. با گاو کشيده ميشد ارسال داشتند
  انجاميد و چون مستلزم عبور از سرزمينهاى سرد و پر برف بود بمهاجرين

  حضرت بهاءا در سورۀ ملوک در وصف مدينۀ. بينهايت صعب گذشت
  ّمدينة التى لن"ّمذکور که منفاى مبارک بوده مى فرمايد قوله عز کبريائه  

  و.. .ّ الذينهم عصوا امرک و کانوا من العاصينّااليدخل فيها احد 
ّبذلة التى لن تقاس به ذلة فى االرض) اسالمبول (اخرجونا عنها  ّ   و لم... ّ

   
  ٣٢٧ص 

  ّيکن الهلى و للذينهم کانوا معى من کسوة لتقيهم عن البرد و فى هذا
  المقام  الى بلغ امرنا و "ّونيز راجع بشدت بالياى وارده مى فرمايد "   ّالزمهرير
ٍمن ورائهم  كل ذى بصرعدائنا و  بکت علينا عيون اّالذى   ."بصير ّ

  تبعيد"نبيل در تاريخ خويش با قلبى آکنده از اسف و حسرت مينويسد 
  ّبذلت کبرائى بعمل آمد که قلم از ذکرش بنوحه درآيد و ورق از وصفش

  بال چنان و بعد ياد آور ميشود در آن سال پر."   خجل و شرمنده گردد
  ده و دنيا ديده نيز چنينسرمائى بروز کرده بود که اشخاص  سالخور

  در بعضى نقاط عثمانى و ايران احشام و. زمهريرى را بخاطر نداشتند
  قسمتهاى علياى فرات در. اغنام از سورت برد و کثرت برف تلف شدند

  ّنواحى معدن نقره ايام متوالى از يخ و ثلج که نظير آن کمتر مشاهده شده
ّبود مستور و در ديار بکر شط مدت چهل روز    يکى از. منجمد بودّ

  ًمهاجرين نقل نموده که براى برداشتن آب از چشمه ميبايستى قبال در
  ّاطراف محل آتش بزرگى برافروزند و ساعتى چند بهمين منوال باقى
  .ّگذارند تا يخ بتدريج ذوب شده و دست يافتن به آب ميسر گردد
   هم دردر چنين سرما و طوفان و برف و بوران که قافله گاهى هنگام شب
  ّسير و حرکت بود مهاجرين خسته و فرسوده پس از توقف مختصر در

و  )١٥(برکاس )  ١٤(سلورى ) ١٣(بيوک چکمچه ) ١٢(نقاط کوچک چکمچه،
 ١٨٦٣ دسامبر ١٢مطابق با ( هجرى ١٢٨٠ّدر غرۀ رجب )  ١٦(بابا اسکى 
دو طبقه  بدوًا آنان را در خان عرب که کاروانسرائى. بمقصد وارد شدند)  ميالدى

و عائلۀ مبارکه را  سه روز بعد هيكل اقدس. ّمجاور بيت عزت آقا بود مأوى دادند



  ّبمنزلى که صرفًا براى اقامت ايام تابستان مناسب و در
   

  ٣٢٨ص 
ّمحل مراديه نزديک تکيۀ مولوى واقع بود منتقل ساختند و   مجددًا پس ّّ  

  مسجدى قرار داشتاز يک هفته به بيت ديگر که در همان حوالى قرب 
  ّ که بالنسبه اف در منزل اخير بيت امرّمنزل دادند و پس از ششماه توق

  ّراحت تر و وسيعتر و در جهت شمالى مسجد سلطان سليم واقع بود محل
  .استقرار وجود اقدس قرار گرفت

  بدين ترتيب مرحلۀ اوالى يکى از پر هيجان ترين ادوار حيات مبارک
ّمد و مرحلۀ ديگرى که بال شک اصعب و اشدحضرت بهاءا بسرآ ّ  

  در اين مرحله. ّمراحل قرن اول بهائى را تشکيل ميدهد آغاز گرديد
  ّاست که ارادۀ قاطعۀ الهيه به ابالغ امر و اعالن پيامش به من على االرض و
  ّرؤسا و زمامداران عالم تعلق گرفت و مشعشع ترين دور از ادوار رسالت آن

  .در عالم وجود ظاهر و عيان گرديدّ طلعت احديت 
   

  ٣٢٩ص 
                        ياد داشتها    
                                                           

١- Samsun 
٢- Anatolia   
٣- Karkuk   
٤- Irbil   
٥- Mosul  
٦- Nisibin   
٧- Mardin  
٨- Diyar-Bakr  
٩- Kharput   
١٠- Sivas  
١١- Roumelia  
١٢- Kuchik-Chakmachih  



١٣- Buyuk-Chakmachih 
١٤- Salvari                                                                       
١٥- Birkas 
١٦- Baba-Iski   

  
  . سفيد است٣٣٠ص 

   
  ٣٣١ص 

   دهم                                            فصل
                                طغيان ميرزا يحيى و اعالن عمومى امر

                                         حضرت بهاءا در ادرنه
  ّهنوز امر الهى از ضربات و لطماتى که مدت بيست سنه مترادفًا متتابعًا

   فتنه وّهيكل مقدسش وارد آمده بود خالصى نيافته که از داخل دچار بر
  .انقالب عظيمى گرديد که اساس و ارکان آن را شديدًا بزلزله درآورد

  چند وقايع جسيمه و حوادث ماضيه از شهادت جانگداز حضرت هر
  اولى و سوء قصد بحيات شاه ايران و مذبحۀ کبرى و زوبعۀ عظمائى نقطۀ

  که متعاقب آن واقعۀ خطيره رخ گشود،  همچنين تبعيد جمال اقدس ابهى
  سالۀ آن طلعت رحمن بصفحات کردستان ّاز موطن اعلى حتى هجرت دو

از  ّهر يک بنفسه لنفسه داراى اثرات و عواقب شديدۀ مهمه بوده معذلک هيچيک
ّتحوالت و تطورات مذکوره را نميتوان با اين بحران و انقالب داخلى که جامعۀ  ّ

ّجديد القيام را در ارض سر احاطه کرده و وحدت اصليۀ ايجاد شکاف   آنرا  باّ
اين فساد و عناد . دانست عميقى در بين تابعان تهديد مينمود قابل قياس و مشابهت

پيغمبر شديدتر و از خيانت يهوداى  ّکه بمراتب از دشمنى و لجاج ابوجهل عم
  اسخريوطى نسبت بحضرت مسيح

  ّشرم انگيزتر و از رفتار پسران يعقوب درحق  يوسف شنيع تر و از اعمال
  فرزند نوح منفورتر و از معاملۀ قابيل نسبت به هابيل ظالمانه تر بوده از

   
  ٣٣٢ص 

  طرف ميرزا يحيى يکى از برادران صلبى حضرت بهاءا که قائد حزب
  ّبيان شمرده ميشد صورت گرفت و حدوث آن موجب اتخاذ تصميماتى از



  ت نيمّجانب اعدا گرديد که منتهى بنفى مبارک بديار بعيده شد و مد
  . باقى گذاشت اّقرن اثرات نامطلوب خود را در مقدرات امر

  اين عصيان و طغيان و زوبعه و بحران شديد را جمال اقدس ابهى در
  ّموسوم و موصوف فرموده اند، ايامى که در" ّايام شداد"ّالواح مقدسه به 

  اين فتنۀ. ّتحقق پذيرفت" فصل اکبر"خرق گرديد و " حجاب اکبر"آن 
   از زمامداران ملل و رؤساى اّاء صما از يکطرف دشمنان خارج امردهم

  اديان را خشنود و جسور نمود و بهانۀ جديدى بدست آنان داد تا لسان
   گرايند و از طرف ا ّبه قدح و ذم گشايند و به تزييف و تحقير كلمة

   ا ديگر دوستان حضرت رحمن را مضطرب و پريشان و نام نيک شريعة
ّا در انظار ناظرين و محبين غرب لکه دار ساختر   اين حقد و حسد که. ّ

ّاوليۀّاز همان ايام     اقامت حضرت بهاءا در بغداد آغاز و سپس در اثرّ
ّقۀ طلعت سبحان و احياء جامعۀ متشتت و متزلزل بيان بطور موقتّالّقوۀ خ ّّ  

ّخاموش شده بود در ارض سر مجددًا نمايان و در سنين    قبل از اعالنّ
ّعمومى آئين الهى بمنتهى درجۀ حدت و شدت واصل شد بدرجه اى که ّ  

  سبب فزع اکبر گرديد و بطور محسوس وجود اقدس را پير و شکسته
  نمود و لطمه اى بر هيكل اطهر وارد آورد که نظير و مثيل آن در ساير

  .ادوار حيات مبارک ديده نشده بود
ّحريکات و دسائس مستمر محمد اصفهانىّعلت اصلى اين نفاق و شقاق،  ت . بود ّ

  ّاين وسواس خناس که بر خالف رضاى مبارک با مهاجرين باسالمبول
   

  ٣٣٣ص 
  و ادرنه وارد گرديد در اين هنگام بجميع قوى قيام نمود و بنهايت مکر

ّو دهاء متشبث شد تا لواى مخالفت را عليه جمال قدم جل ذکره االعظم ّ  
  .ّج و معاندت را بسرحد کمال رساندبرافرازد و کار لجا

  ّميرزا يحيى از حين معاودت حضرت بهاءا از سليمانيه يا در زاويۀ
  ّخمول خزيده و يا در مواقع احساس خطر بامکنۀ مأمونه مانند حله و
  وقتى. بصره پناهنده ميشد و از بيم جان در خلف استار مختفى ميگشت

  و بعنوان يکنفر يهودى بغدادىبا لباس تبديل بشهر اخير فرار کرد 
  بکفش فروشى مشغول شد و بقدرى خوف و رعب ارکان وجودش را
  ّاحاطه نمود که باتباع خود اعالم کرد هرکس که مدعى شود که وى را



   اليهٌمشار. ديده و يا صدايش را شنيده است او را تکفير خواهد کرد
  ّل اطالع يافتچون بر تصميم دولت نسبت بانتقال هيكل مبارک باسالمبو

  بدوًا خود را در باغ هويدر در حوالى بغداد پنهان نمود و در اين
  انديشه بود که در صورت امکان بحبشه يا هندوستان يا نقطۀ ديگرى

  ّليکن بعد بدون توجه به رأى و ارادۀ وجود اقدس که امر. متوارى گردد
  ار مبارکّفرموده بودند بشطر ايران عزيمت و در آن خطه  بانتشار آث

  ّاولى مبادرت نمايد،  حاجى محمد کاظم نامى را که شباهت حضرت نقطۀ
  الحکومه فرستاد تا تذکره اى بنام ميرزا على صورى بوى داشت بدار

  سپس بغداد را ترک گفت و کتب و آثار. کرمانشاهى براى او اخذ نمايد
ّمبارکه را در آنجا باقى گذاشت و با لباس مبدل بمعيت يکنفر ع   رب بابىّ

  موسوم بظاهر بموصل عزيمت کرد و در آنجا بقافلۀ مهاجرين که بجانب
  .اسالمبول حرکت ميکردند ملحق شد

   
  ٣٣٤ص 

ّميرزا يحيى چون تعلقات قلبيۀ اصحاب را دربارۀ هيكل مبارک حضرت ّ  
  ّبهاءا احساس نمود و بر مراتب توجه و احترام طائفين حول نسبت به آن

  ّقف گرديد و شهرت و معروفيت برادر بزرگوار خويش راّمظهر احديه وا
  ّدر بغداد و بعد در سفر اسالمبول و طى معاشرت آن وجود اقدس با

  بزرگان و اولياى امور ادرنه به رأى العين مالحظه کرد و شواهد شهامت و
  لياقت و استقالل آن وجود مبارک را در سکنات و روابطشان با مصادر

  ّليه در مقر خالفت بى ستر و حجاب مشاهده نمود  درّرسميه و مقامات عا
  حسد شديد افتاد و از نزول آيات که چون امطار ربيعى از كلك اطهر

  اين بود که در قبال. ّمنهمر و جارى بود متغير گرديد و سخت برآشفت
ّتلقينات و اغوائات سيد محمد،  دجال امر حضرت بهاءا، که وى را ّ ّ  

   قيادت مطلقۀ حزب بابى تشويق و تحريص مينمودباحراز مقام رياست و
  تسليم گرديد و از آن شيطان پرتدليس و تزوير فريب خورد بهمان

ّقياس که محمد شاه در قبال القاآت و تلبيسات حاجى ميرزا آقاسى، دجال ّ  
  دور بيان،  اغوا گرديد،  راه غفلت و ضاللت پيمود و آنچه رؤساى اين

   را برعايت حکمت و سلوک در طريقطايفه نصيحت نوشتند و وى
  بصيرت داللت نمودند اعتنا نکرد و مواعظ و مراحم جمال اقدس ابهى را



ّکه سيزده سال از او بزرگتر و از ايام صباوت وى را در ظل قباب عزت ّ ّ  
  و جناح فضل و مکرمت خويش حفظ و تربيت فرموده بودند ناديده

  چه بسا. ء استفاده نمودانگاشت و از اغماض و عطوفت آن بحر کرم سو
  از اوقات که هيكل مبارک بر جنايات و اعمال سفيهانه اش پردۀ ستر و
  عفو کشيدند و چه بسيار از دفعات که عماء و غفلت او را بديدۀ اغماض

   
  ٣٣٥ص 

   ولى آننگريستند و خجلت و انفعالش را در بين خلق نپسنديدند
ّناقض عهد على اعلى که حس حسد و خودخوا   ّهى و حب رياست وّ

  ّجاه طلبى او را آرام نميگذاشت بمخالفت برخاست و به غل و بغضائى ظاهر
  ّگرديد که شبه و مثل آن در عالم ابداع متصور نه و با ارتکاب اين اعمال
  .نگذاشت ديگر جاى صبر و شکيبائى خالى نماند و مجال ستر و اغماض باقى

ّستمر با سيد محمد آنميرزا يحيى که در اثر معاشرت و مصاحبت م ّ ّ  
  مظهر خباثت و آز و معدن شقاوت و تزوير،  فاسد و تباه شده بود در

ّايام غيبت حضرت بهاءا از بغداد و حتى پس از معاودت وجود مبارک ّ  
ّاز سليمانيه اعمال و افعالى مرتکب گرديد که تاريخ امر را لکه دار نمود ّ.  

   اعلى مشغول شد و دراز جمله به تصحيف وتحريف  كلمات حضرت
ّعى مقام الوهيت و ربوبيتّمضمون اذان  كلمات مجعوله اى وارد نمود و مد ّ  

ّگرديد و بيانات عاليۀ طلعت اعز اعلى را با عبارات خود منضم    ساخت وّ
ّخود و اوالد و احفادش را وصى و خليفۀ آن حضرت معرفى نمود و پس ّ  

ّاز شهادت آن مظهر احديه آثار تردد و    تزلزل از وى ظاهر گرديد وّ
  حکم قتل جميع مراياى بيان را که خود در زمرۀ آنان محسوب ميشد
ّصادر نمود و بعلت حسد و بد خواهى که نسبت بمقام ديان داشت ّ  

  بقتل آن مخزن امانت حضرت رحمن قيام کرد و در غيبت مبارک بهدم دم
  مود و اقبح  و ارذلاولى اقدام ن ّابن عم حضرت نقطۀ جناب ميرزا على اکبر

  از جميع اين حرکات خيانت عظيمى بود که در همان اوان نسبت بعصمت
  اين. ّحضرت اعلى مرتکب گرديد و دست تصرف در حرم رحمانى بگشود

   
  ٣٣٦ص 



  اعمال و افعال شنيعۀ منکره بطوريکه جناب كليم شهادت داده و نبيل در
   بعدى وى در ارض و حرکاتتاريخ خويش مذکور داشته چون باقدامات

   گرديد،  پرده از قبائح اعمالش برداشته شد و سرنوشت اوّمّسر منض
  يک سالى بيش از ورود بادرنه نگذشته بود که. ّمحتوم و مقدر گرديد

  ميرزا يحيى براى احياء خالفت مجعول و تثبيت رياست موهوم و از
  طانىّپا افتاد و در مخيلۀ خود خياالت شي دست رفتۀ خويش بدست و

   و چونبپرورانيد تا جمال قدم و اصحاب آن حضرت را مسموم نمايد
  ّميدانست جناب كليم بمسائل طبى وقوف و آشنائى دارند از ايشان

  ّبعناوين مختلف راجع بخواص و اثرات پاره اى از ادويه و نباتات پرسش
  نمود  سپس بر خالف معمول و عادت معهود بدعوت حضرت بهاءا بمنزل

  ىّ پرداخت و روزى در فنجان چاى مبارک بعضى از مواد سمخويش
ّريخت و هيكل اعز ابهى را مسموم ساخت بنحوى که در اثر آن سم نقيع ّ  
  ّوجود مبارک را کسالت و آالم شديد عارض گرديد و مدت يکماه مالزم

  درجۀ حرارت بدن باالرفت و در نتيجه هيكل اقدس تا آخر. بستر بودند
 ست مبتال شدند و حال مبارک بقدرى سخت و مخاطره آميز حيات بارتعاش د

  گرديد که يکنفر پزشك خارجى بنام شيشمان را ببالين حضرت
  ّبهاءا آوردند ليکن طبيب از مالحظۀ  بشرۀ مبارک که بشدت کبود شده

  بود معالجه را بى اثر دانست اين بود که خود را باقدام آن طلعت
  ّمرخصر دستور و تجويز درمانى از حضور ّاحديت انداخت و بدون صدو

  ّ چند روزى از اين مقدمه نگذشت که طبيب مذکور خود دچارگرديد
  مرض شديد شد و از عالم ادنى رخت بربست ولى قبل از فوتش حضرت

   
  ٣٣٧ص 

  ّبهاءا ضمن بيانات اشاره فرمودند که دکتر شيشمان خود را فداى حق
   دکتريادت و احوال پرسى وى فرستادندنمود و ميرزا آقاجان را براى ع

  لش بحسن قبولمسؤلهى اجابت و اظهار داشت دعاى او در ساحت ا
   ديگرى را بنام دکتر چوپان که مورد ثقهپزشکّقى گرديده است ضمنًا تل

  ّو اطمينان او بود معرفى نمود تا لدى االقتضاء براى معالجۀ هيكل مبارک
  .باو مراجعه نمايند



  ًا ترک نموده بودّموقتت ميرزا يحيى هنگامى که وى را يکى از زوجا
  چگونگى اقدام ازل را در مسموم ساختن هيكل اقدس بتفصيل بيان کرد و

  اظهار داشت عالوه بر آن موقع ديگر ميرزا يحيى منبع آبى را که اهل
  بيت و احباب از آن استفاده مينمودند زهر آلود ساخت بطوريکه در بين

   سپس وى بفکر سفک دم اطهرت غريبى مشهود گرديدايشان آثار کسال
  ّئۀ خويش با استاد محمد علىّافتاد و ابتدا الجل اجراى مقاصد سي

  ّسلمانى يکى از اصحاب طرح دوستى ريخت و باب محبت مخصوص باز
  نمود سپس بکمال حزم و احتياط مطالب خويش را با وى در ميان نهاد

  ه روزى از استاد مذکور در حينى کهّو سر درونى را ابراز کرد تا آنک
  مشغول شست و شوى او بود درخواست نمود موقعى مناسب هنگامى که
  .ّدر حمام بخدمت حضرت بهاءا قائم است آن حضرت را بقتل رساند

  ّبطوريکه جناب كليم در ادرنه براى نبيل تعريف نموده استاد محمد على از
  ته ميشود که ميخواهد دراستماع سخنان ميرزا يحيى بدرجه اى آشف

  همانجا وى را هالک نمايد و هرگاه مالحظۀ عدم رضايت حضرت بهاءا و
  .بيم از رنجش خاطر مبارک نبود هر آينه باين امر اقدام ميکرد

   
  ٣٣٨ص 

  ّبارى چون استاد محمد على از مقصد سوء ميرزا يحيى آگاه ميشود
  جناب. ّاز حمام خارج ميگردد را ترک نموده  سراسيمه  اليهٌفى الفور مشار

ّكليم ميگويد برحسب تصادف اولين کسى که استاد محمد على را در ّ  
  ّحين خروج از حمام مالقات کرد من بودم و او را با حالتى مضطرب و
  ناالن مشاهده نمودم و پس از گفتگوى بسيار و اصرار بيشمار ويرا وادار

  جمال اقدس. اتمام رساندّکردم بحمام برگشته کار شست و شوى ازل را ب
ّابهى پس از استحضار بر اين امر مقرر فرمودند که اين  قضيه را سلمانى ّ  
  نزد احدى افشا ننمايد ولى او نتوانست آرام بگيرد و اين راز را در دل
  ّنهفته دارد اين بود که اصحاب از ما وقع مطلع شدند و در حيرت و

   حضرت بهاءا راجعنمودندوحشت عظيم افتادند و ضجيج  و حنين آغاز 
  ّچون سرى که در سينه مستور"ّبه نيت سوء ميرزا يحيى ميفرمايند که 

  ّداشت بارادۀ الهى مکشوف گرديد نيتش را انکار نمود و آنرا بهمان خادم
  )ترجمه."  (نسبت داد)  ّيعنى استاد محمد على(آستان 



  ت خويش را کهّحال موقعى فرا رسيد که جمال اقدس ابهى مقام مظهري
ّلسانًا و طى الواح و رسائل شتى اظهار فرموده بودند رسمًا بنفسى که ّ  

   از چگونگى رسالت واو راّخود را وصى حضرت باب ميدانست ابالغ و 
   اين بود که بميرزا آقاجان دستور فرمودندّمأموريت الهى خود آگاه سازند

  اوى حضرت بهاءا وّرا که بصراحت متضمن دع" امر"ّالنزول  سورۀ جديد
  بيان مقامات مبارک بود نزد ميرزا يحيى برده براى او قرائت نمايد و

  ميرزا يحيى پس از اصغاء لوح. جواب صريح و قاطع او را خواستار شود
ّمبارک درخواست نمود يک روز بوى مهلت داده شود تا تفکر و تأمل ّ  

   
  ٣٣٩ص 

  مايد ولى تنها پاسخى کهکرده نظر قطعى خود را در اين خصوص اعالم ن
  بعدًا از وى شنيده شد آن بود که خود نيز چنين داعيه و مقامى را

ّداراست،  حتى ساعت و دقيقه اى را که مدعى بود بموجب امر و ارادۀ ّ  
  ّ ظهور مستقلى گرديده اظهار نمود و لزوم اطاعت و انقيادّمطلعالهى 

   و نواهى خود خاطربال شرط اهل ارض را از شرق و غرب نسبت باوامر
  .نشان ساخت

  بديهى است چنين دعوى واهى و خيانت عظيم از طرف چنين خصم
   نشانۀ آن بود که بايد بين اّخصيم در قبال فرستادۀ مظهر مقدس امر

  اين بود که. ّحق و باطل فصل گردد و نور از ظلمت تفريق شود
  صدور معاندينحضرت بهاءا براى آنکه آتش ضغينه و بغضائى که در 

  افروخته شده ساکن گردد و هر يک از مهاجرين در اختيار هيكل اقدس و
  الّ شو٢٢ًيا متابعت از ميرزا يحيى کامال مختار و آزاد باشند در تاريخ 

 بيک که بامر مبارک اجاره شده بود انتقال و  رضا با عائلۀ مبارکه بخانۀ١٢٨٢
   و باب لقا بر وجه يار و اغيارّماه از كل عزلت اختيار فرمودند ّمدت دو
  سپس بجناب كليم امر فرمودند آنچه از فرش و اثاث و ظروف و. بستند

  فراش و ساير لوازم و مايحتاج در بيت مبارک موجود است نيمى از آن را
ّبخانۀ ميرزا يحيى ارسال دارد و نيز مقرر فرمودند بعضى از آثار متبر   کۀّ

  م و خطوط مبارک را که آن معرض با ازُحضرت اعلى از قبيل مهر و خات
ّمدتها پيش چشم طمع به آنها دوخته و تملک آنرا مايۀ تثبيت رياست موهوم ّ  

  خويش ميشمرد بوى تسليم نمايد و نيز امر فرمودند که جناب كليم



ّمواظب و مراقب باشد که سهميۀ وى از شهري   ۀ دولت که براى معاشّ
   

  ٣٤٠ص 
ّقرر شده کامال باو ايصال گردد حتى مقررمهاجرين و اهل بيت م ّ ًّ  

  فرمودند يکى از دوستان را که مورد قبول و اطمينان ميرزا يحيى باشد
  ّروزى چند ساعت بخدمت وى بگمارند تا احتياجات منزلش را تهيه نمايد

ًکالو باو اطمينان دهند که آنچه از ايران در آتيه بنام وى واصل گردد      وّ
  .رش گذاشته خواهد شدتمامًا در اختيا

  بطورى که جناب كليم براى نبيل نقل نموده در آن روز هيجان و
  اضطراب شديدى برپا گرديد تمام دوستان از فرقت جمال اقدس ابهى و

  يکى از اصحاب. ّمحروميت از محضر مبارکش بجزع و فزع درآمدند
ّآن ايام ايام پر انقالب و پر تالطمى بود همگى مضطرب "مينويسد    وّ

  ّپريشان بوديم که مبادا اين محروميت از فيض ديدار مبارک ادامه يابد و
  ."براى هميشه از شرف لقا و درک محضر ابهى دور و مهجور مانيم

  اين انقالب و اضطراب روحى که براى اصحاب پيش آمد نموده بود بارادۀ
   آن کوتاه بود زيرا حرکات ميرزاالهى چندان بطول نينجاميد و دورۀ

ّحيى و سيد محمد و اقداماتشان در ارسال ي ّق ناريه بخطۀ ايران واو راّ ّ  
  ّعراق و همچنين تقديم عرايض تملق آميز از طرف ميرزا يحيى

  بخورشيد پاشا حاکم ادرنه و معاونش عزيز پاشا موجب گرديد که جمال
  ندر همين اوا.  پردازند ااقدس ابهى از انزوا قدم بيرون نهند و بدفاع امر

  اليها نزد ٌمشار. آن معرض با يکى از زوجات خويش را بسرايه فرستاد
  ۀّاولياى امور رفت و استدعاى اعانت و عطوفت نمود و اظهار داشت شهري

  چون. همسرش قطع گرديده و اطفالش از بى نانى در شرف هالکت اند
  ّاين اخبار انتشار يافت و شهرتش باسالمبول رسيد مايۀ حزن و تأثر

   
  ٣٤١ص 

  شديد خاطر مبارک گرديد و موجب آن شد که در دواير و محافل
ّمربوطه که پيوسته تحت تأثير علو  رفتار و سمو کردار حضرت بهاءا ّ  

  ّاى مذاکرات و تفسيرات زننده پيش آمد نمايد که مضر و بودند پاره
ّسيد محمد نيز شخصًا باسالمبول رفت و از مشيرا. موهن بعالم امر بود   ّلدولهّ



ّسفير ايران درخواست کرد که در حق وى و زعيمش شهريه اى برقرار ّ  
  نمايند ضمنًا بوجود مبارک نسبتهاى ناروا داد و مفتريات و اسنادات

ّافکيه جعل نمود و هيكل انور را متهم ساخت که آدم مخصوص جهت قتل ّ  
  فتراخالصه از هيچ گونه تهمت و ا. ّالدين شاه بايران فرستاده اند ناصر

  ّنسبت به آن طلعت احديه که سالهاى متمادى با نهايت صبر و شکيبائى
  ّاعمال ناهنجار او را تحمل فرموده و پردۀ ستر و اغماض بر افعال و

  جنايات او کشيده بودند دريغ و مضايقه ننمود و آنچه توانست به تزييف
  .و تشنيع مشغول گشت

  بيک مقيم بودند يت رضاحضرت بهاءا پس از آنکه قريب يکسال در ب
  ّدًا بهمان خانه که قبل از کناره گيرى از احبا سکونت داشتندّمجد

ّمعاودت فرمودند و پس از سه ماه اقامت در آن محل بخانۀ عزت آقا نقل ّ  
   در ادرنه در همين بيت استقرارّتوقفّمکان نمودند و تا آخر ايام 

  ١٨٦٧طابق با سپتامبر  هجرى و م١٢٨٤ّدر تاريخ جمادى االول . داشتند
  ًى روى داد که کامال ميرزا يحيى وّمهمميالدى در بيت مذکور حادثۀ 

  اعوانش را مقهور و منفعل نمود و غلبه و نصرت حضرت بهاءا را در
   گردانيد و شرح آن واقعۀ خطيرهمعلومانظار دوست و دشمن واضح و 

  .بدين قرار است
   

  ٣٤٢ص 
  ان شيراز که از دعاوى سخيفۀ ميرزا يحيى وّميرزا محمد نامى از بابي

ّاستتار و اختفاى جبن آميز وى بى نهايت متنفر بود سيد محمد اصفهانى ّ ّ  
  را بر آن داشت که از آن قطب شقاق درخواست و او را وادار کند که

  ّ و  حق از باطلمعلومشخصًا با حضرت بهاءا روبرو شود تا حقيقت امر 
  ّميرزا يحيى بفکر سفيهانۀ خويش تصور نمود که. ممتاز و منفصل گردد

  جمال اقدس ابهى هرگز بچنين امرى رضايت نخواهند داد اين بود که
  مقابله و مباهله با آن حضرت را قبول نمود و مسجد سلطان سليم را

  همين که اين امر در ساحت اقدس معروض. مالقات تعيين کردّمحل 
  ضار يافتند در يوم موعود پيادهّگرديد و هيكل اطهر بر نيت وى استح

ّدر شدت گرماى روز در حالى که مير محمد در التزام مبارک بود بجانب ّ  
  مسجد مذکور که در نقطۀ دور دست شهر قرار داشت حرکت فرمودند و



  در حين عبور از کوچه و اسواق لسان قدم به آياتى ناطق گرديد که از
  و يا بيانات مبارکه را استماعهيمنۀ آن نفوسى که جمال مبين را زيارت 
   و اين است بعضى ازّمينمودند غرق درياى تحير و شگفتى گشتند

  ّبيانات مقدسه اى که در آن يوم خطير از فم مالک قدير نازل و در يکى
ّيا محمد خرج الر"کبريائه ّعز ّاز الواح مدون و مسطور قوله    ّوح عن مقره وّ

  ّق المرسلين انک اذًا فاشهد اهل منظرّخرجت معه ارواح االصفياء ثم حقاي
ّاالعلى فوق رأسى ثم فى قبضتى حجج الن   ّقل لو يجتمع كل من على. ّبيينّ

ٔالسالطين اننى ال الملوک وّثم العرفاء  االرض من العلماء و ّ و  حضر تلقاء وجوههمّ
 ّيجتمع علىو لو ّانا الذى ال اخاف من احد . آيات ا الملک العزيز الحکيمانطق ب

ّكل من فى السموات و االرضين ّ...ّهذا کفى قد جعله ا  
   

  ٣٤٣ص 
  ."ّبيضاء للعالمين و هى عصاى لو نلقيها لتبلع  كل الخالئق اجمعين

  ّمير محمد که براى اعالم تشريف فرمائى حضرت بهاء ا پيشاپيش مبارک
   معهود بسرعت مراجعت نمود و بمحضرّمقرحرکت ميکرد پس از وصول ب

   معروض داشت نفسى که بمبارزه با مظهر الهى قيام نموده بود ازانور
   اى تقاضا دارد اينّقبهّحضور متعذر شده و بعذر پيش آمد غير متر

  هيكل قدم پس از استماع اين. مواجهه يکى دو روز بعهدۀ تأخير افتد
   ورود لوحى نازل و شرح ما وقع راّجردبيان به بيت مبارک معاودت و بم

  ّموعدى را براى مالقات مجدد تعيين فرمودند و لوح را ممهورًامذکور و 
  ّمحمد تبريزى يکى از دوستان ّبه نبيل سپردند و امر فرمودند آنرا بمال
ّ بوسيله سيد محمد اصفهانى که در اليهٌجديد االقبال تسليم نمايد تا مشار ّ  

ّدکان او آمد و شد داشت بميرزا يحيى برساند و نيز مقرر فرمودن   د قبلّ
  ّاز تسليم لوح نوشته اى ممهور بخط و امضاى ميرزا يحيى اخذ شود

  ّمبنى بر اينکه در صورت استنکاف از حضور در محل منظور کتبًا کذب
ّ سيد محمد بهمين قرار مالقاتدعاوى خويش را اقرار و اعتراف نمايد ّ  

  .وردگرديد و وعده داد روز بعد ورقۀ معهود را از ميرزا يحيى گرفته بيا
ّتا سه روز نبيل در دکان مال   ّمحمد در حال انتظار باقى ماند ولى در اين ّ

ّمدت نه از سيد خبرى رسيد و نه از تعهد مذکور اثرى پديدار گرديد ّ ّ  
  ّبيست وسه سنه بعد نبيل اين قضيه را در تاريخ خويش نقل ميکند و



  ناطقى نسبتّمتذکر ميشود که هنوز آن لوح مبارک که دليل المع  و شاهد 
ّبغلبه و تفوق هيكل مبارک نسبت بخصم عنود و منهزم آن وجود مقدس ّ  

   بعينه مانندبهمان وضع و حال نزد وى باقى استمحسوب ميگرديد 
   

  ٣٤٤ص 
  ّروزى که حضرت غصن ا االعظم آنرا بخط خويش مرقوم و جمال اقدس

ّابهى بخاتم عز مزين و مختوم فرموده بودند ّ.  
  ر شد اين واقعه که شديدترين وقايع  و حوادث دور مبارکبطوريکه مذکو

  جمال منير ابهى در. ّبشمار ميرود بينهايت سبب تأثر هيكل اطهر گرديد
  نفسى را که در"ّبيان صدمات و مصائب وارده از آن حيۀ رقطاء مى فرمايد 
  و نيز در مقام"  شهور و سنين بيد رحمت تربيت فرمودم بر قتلم قيام نمود

  ر اشاره  بمراتب بغض و عناد و ظلم و لجاج اهل عدوان اين  كلماتديگ
  قسم به آفتاب معانى که از ظلم اين ظالمان"محزنه از مخزن قلم اعلى نازل 

  ّقامتم خم شده  و مويم سفيد گشته البته اگر بين يدى العرش حاضر
  شوى جمال قدم را نميشناسى چه که طراوتش از ظلم مشرکين تبديل

  و در مقام ديگر خطاب به آن ناقض امر"  ضارتش تمام شدهشده و ن
 تا مابقى من جسدى من"ّحضرت رب االرباب مى فرمايد قوله عظم سلطانه 

  ... ٍفعلت باخيک ما ال فعل احد باحد...  وقد ورد عليه رماح تدبيرکّاالّمحل 
ّتا بما جرى من قلمک قد خرت وجوه العظمة على رماد السوداء    وّ

ّة المأوى و تشبکت اکباد المقربين علىّنت ستر حجب الکبرياء فى الجّشق ّ  
  مع الوصف بهمين برادر بيوفا خداوند رحمن در کتاب". مقاعد القصوى

 فارجع اليه... ال تخف من اعمالک"اقدس بصرف فضل و عنايت مى فرمايد 
ّخاضعًا خاشعًا متذلال انه يکفر عنک سي ّّ ً ّئاتک ان ربک لهوّ   ".ّالرحيم اب العزيزّالتو ّ

  اين صنم اعظم و معرض امر مالک قدم بامر مليک عدل و انصاف از جامعۀ
  ّاسم اعظم رانده شد و معدوم و مکسور و مطرود گرديد و ذيل مقدس

   
  ٣٤٥ص 
   از لوث وجودش پاک و از اين آلودگى مستخلص و آزاد شد و راه اامر

   و با آنکه در اثرّيه مفتوح گرديدبراى فتوحات عظيمه  و مبارزات آتيۀ امر
  ّظهور اين انقالب در صفوف مؤمنين و تابعين على الظاهر شکاف وارد شد



  ّ موقتًا بکسوف حسد مبتال و صفحات تاريخش از اعمال نااليقۀ آن او امر
ّخصم لدود لکه دار گرديد، معذلک نام مقدس امر همچنان مخلد و روح ّ ّ  

ّن باقيماند و اين تحزب و تشعب ظاهرهّنباضش پر جريان و سريا ّ  
  نتوانست در اصول و ارکان امر الهى رخنه اى ايجاد نمايد و يا ميثاق

ّوثيق على اعلى را از جلوه و کمال بيندازد بلکه آن عهد اعظم و پيمان اتم ّ  
  اقوم که بنهايت متانت و اتقان تأسيس و به بشارات و تأکيدات و انذارات

  ّود بکمال قدرت و عظمت و استحکام و رزانت متجلىشديده توثيق شده ب
  ّگرديد و وحدت جامعه و اصالت امر مقدس را محفوظ و از هر گونه

  .انشقاق و افتراق مصون و محروس نگاه داشت
  جمال اقدس ابهى در حينى که بفرمودۀ مبارک قامتش از ظلم ظالمان خم

  ن تبعيد به نقطۀشده  و اثرات سموم بر وجه انورش نمودار و بر امکا
  سخت تر و بعيد ترى مستحضر و واقف بودند بدون اعتنا بضرباتى که بر

   اقدس را از جميع جهاتآن وجود وارد گشته و خطراتى که  اهيكل امر
  احاطه نموده با سطوت و اقتدارى بى مثيل قيام فرمود و در بحبوحۀ

  غرب برؤساى ارضشدائد و رزايا امر الهى و پيام آسمانى را در شرق و 
  و تاجداران عالم که زمام امور و عنان جمهور در قبضۀ قدرت آنان بود

   شهرت و اعتالء  ادراثر همين ابالغ و اعالم تاريخى امر. اعالن فرمود
   احتراق بدرخشيد و فائض برّبى منتهى يافت و نير ظهور در اعلى نقطۀ

   
  ٣٤٦ص 

  .جميع آفاق گشت
  حرکت آمد و به تسخير مدائن قلوب پرداخت و آثاراز آن پس قلم اعلى ب

ٔوانوار بهيه اش بيش از پيش متالال و نمايان گرديد ٔ   يکى از ناظرين. ّ
  شب و روز آيات"ّکه خود شاهد احوال و اوضاع آن ايام بوده مينويسد  

  ّچون غيث هاطل از سماء مشيت الهى نازل ميگرديد بدرجه اى که
   آقاجان حين نزول بتحرير مشغول وتسويد آنها ممکن نبود ميرزا

  حضرت غصن ا االعظم پيوسته بتسويد مألوف بودند و آنى فرصت
   کاتبينّبا آنکه عدۀ کثيرى از"نبيل در تاريخ خويش ميگويد ". نبود
  يم الواح مشغول بودند معذلک از عهدۀ انجام اين امرًليال و نهارًا بترق آثار

  ّ جملۀ کتاب ميرزا باقر شيرازى بوده کهاز. ّکما هو حقه بر نمى آمدند



  ّوحده  معادل دو هزار بيت در روز کتابت ميکرد و مدت شش يا هفت ماه
  ّباين امر مشغول بود و هر ماه چند مجلد از خطوط وى بايران ارسال
  ّميشد و در حدود بيست مجموعه با خط خوش مرغوب بعنوان يادگار

  ."براى ميرزا آقاجان باقى گذاشت
ّعز  ال اقدس ابهى در اين مقام بنفسه المهيمنة على االبداع شهادت داده قولهجم

ّبشأنى از غمام فضل امريه و سحاب فيض احديه هاطل که"  کبريائه ّ  
شده  اليوم فضلى ظاهر"و همچنين مى فرمايد "  در يکساعت معادل الف بيت نازل

   فارسىکه در يک يوم و ليل اگر کاتب از عهده برآيد معادل بيان
  معادل جميع کتب قبل... ّاين ايام... نازل ميشودى ّاز سماء قدس ربان

  و در مقام ديگر نسبت بکثرت آيات"  و بعد از قلم اعلى امام وجوه نازل
  آنچه در اين ارض"ّمنزله در ارض سر لسان قدم باين بيان مبرم ناطق 

   
  ٣٤٧ص 

  ".ر بى سواد ماندهچنانچه اکثاند  دهّموجود کتاب از تحريرش عاجز مان
  ّبارى در بحبوحۀ عصيان و طغيان ميرزا يحيى و حتى قبل از آنکه فتنه

  و انقالب باوج کمال واصل گردد از يراعۀ مبارک حضرت بهاءا الواح و
ّآثار التحصى نازل و در آن الواح سماويه و اسفار مقدسه حقايق و اصول ّ  

ّامريه و مبادى ساميۀ  روحانيه مربوط ب   اين امر اعظم تبيين و تشريحّ
  ّاز جمله آثار منيعۀ بديعۀ منزله از سماء قدس احديه سورۀ. گرديده است

  ّامر و لوح نقطه و لوح احمد و سورۀ اصحاب و لوح سياح و سورۀ دم  و
ّسورۀ حج و لوح الروح و لوح الرضوان و لوح التقى است که  قبل از انتقال ّ ّ ّ  

  .ّخزن مليک اسماء عز صدور يافته استّبه بيت عزت آقا از م
  از" فصل اکبر"ّدر بين آيات قيمه و الواح لميعۀ عظيمه که پس از حدوث 

ّكلك مقدس مالک قدر در ارض سر نازل گرديده ابدع و اعظم آنها سورۀ ّ  
  در اين لوح امنع اقوم. ٔملوک است که مخاطبًا المراء و الملوک صادر شده

   بار امرا و رؤساى ارض را در شرق و غربّسلطان ظهور براى اولين
  ّبخطابات عموميه مخاطب و سپس بپادشاه عثمانى و وزراى آن مملکت و
  ّملوک مسيحيه و سفراى کبار فرانسه و ايران مقيم باب عالى و مشايخ و

ٔحکما و مال مدينه و مال اعجام و فالسفۀ ارض هر يک خطابى جداگانه و ٔ  
  ّيکى ديگر از آثار مهمۀ بديعه کتاب بديع. يدّبيانى عليحده صادر مى فرما



  ّاست که در رد مفتريات و اعتراضات ميرزا مهدى رشتى و دفع شبهات
  اهل بيان نازل شده و بمنزلۀ کتاب مستطاب ايقان است که در اثبات

ّحقانيت امر حضرت باب از قلم اعلى صادر گرديده   ديگر مناجاتهاى. ّ
  وم که  قبل از نزول کتاب اقدس و وضعّصيام مخصوص تالوت در ايام ص

   
  ٣٤٨ص 

  ّديگر لوح اول ناپلئون سوم. حدود و احکام از يراعۀ مالک انام نازل شده
  ّامپراطور فرانسه که در آن لوح منيع صدق قول و خلوص نيت آن پادشاه

  ّديگر لوح سلطان ايران که توقيع مفصلى. مغرور مورد امتحان قرار گرفته
ّاصرالدين شاه عز صدور يافته و در آن اصول و مبادىاست و خطاب بن ّ  

ّاين امر اعظم تشريح و دالئل حقانيت ظهور مبارک تبيين گرديده است ّ.  
  ولى آغاز وپاليگ آن در قريۀ کاشانه در راه ديگر سورۀ رئيس که نزول

   اين الواح و اسفاربفاصلۀ قليلى در گياورکى اوى خاتمه پذيرفته است
  ّ تنها از آثار مهيمنۀ بديعۀ منزله در ارض سر محسوب بلکه درّمقدسه نه

ّکليۀبين    ّ کتب و اسفار صادره از قلم شارع اعظم اين امر مقدس مقامّ
  .رفيع و ارجمندى را حائزاند

  ّجمال اقدس ابهى در سورۀ ملوک حقيقت رسالت و مأموريت عظيمۀ
  بقبول و اعتناق امر الهىخويش را بسالطين و امراى ارض ابالغ و آنان را 

ّدعوت ميفرمايند و همچنين حقانيت ظهور حضرت باب را تثبيت و آنان ّ  
  ّرا از عدم توجه و اقبال بامر مبارکش مالمت و بسلوک در طريق عدل و

  نصفت نصيحت و امر اکيد ميفرمايند که در رفع اختالف و اصالح 
  در اين. ليل دهند تقخود راذات البين بکوشند و ميزان جيوش و عساکر 

  لوح مبارک طلعت عظمت مصائب خود را تشريح مى فرمايد و حفظ و
  حمايت فقرا را برؤساى ارض ميسپارد و آنان را تحذير مينمايد که اگر

ّلهيه را نپذيرند عذاب من كل النصايح ا   جهات آنان را اخذ خواهد نمودّ
  دع مبينو ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فى هذا الکتاب بلسان ب"

ّياخذکم العذاب من كل الجهات   ّو راجع بغلبه و نصرت محتومۀ الهيه"  ّ
   

  ٣٤٩ص 



  لنو لو ّانا کتبنا على نفسنا نصرک فى الملک و ارتفاع امرنا "ميفرمايند 
ّيتوجه اليک احد من السالطين ّ".  

ّدر همان لوح اعز اقدس جمال قدم جل ذکره و ثنائه ملوک مسيحيه را از ّ ّ  
ّه و اقبال و تقرب  و تدبر امر اعظمش مالمت مى فرمايد قال وّعدم توج ّ  

  ّماتوجهتم اليه و کنتم بلعب انفسکم لمن... ّفاذا جاء روح الحق"ّقوله الحق  
  ما عندکم  انتم و اّو کنتم فى وادى الشهوات لمن المحبرين فو... عبينّالال

ّايامکم فى مقر الذىّستفنى و ترجعون الى ا و تسئلون عما اکتسبتم فى  ّ ّ  
  ."تحشر فيه الخالئق اجمعين

  و نيز در همان توقيع منيع خطاب بسلطان عبدالعزيز اين بيان مبارک
  و"  ّو کان على قسطاس  حق مستقيم... ّاسمع قول من ينطق بالحق. "نازل
   اختيار و قبضۀ اقتدار خودميفرمايند که زمام امور را در کف داللت او را

  .  نااليق اعتماد ننمايد و بزخارف دنيا مغرور و مطمئن نشودىراگيرد و بوز
   ودر امور جانب اعتدال مرعى دارد و در مناهج عدل قويم سالک شود
  ّنيز در آن سفر مبين صدمات و بالياى وارده بر نفس مقدس خويش و
  ّنفى و سرگونى از مقر خالفت را تشريح و مراتب تسليم و رضا و تفويض

  ود را نسبت باوامر سلطان و وزراى او تبيين و در خاتمۀ بيانو انقياد خ
ّدر  حق  وى دعا ميفرمايند تا باجراء تعاليم الهيه  موفق و در تنفيذ حدود ّ ّ  

ّو احکام سماويه مؤيد گردد ّ.  
   حضرت بهاءا چنانکه در لوح رئيس مسطورعالوه بر خطابات مذکوره

  ۀ عمر نامى از مأمورين دولت پيامىولى به وسيلپاليگّم توقف در است هنگا
  يک مطلب"براى سلطان عثمانى ارسال و به مأمور مذکور ميفرمايند 

   
  ٣٥٠ص 

  خواهش دارم که اگر بتوانى بحضرت سلطان معروض دارى که ده دقيقه
  ّاين غالم با ايشان مالقات نمايد آنچه را که حجت ميدانند و دليل بر

   ااگر من عند"س عالوه ميفرمايند  سپ"  صدق قول مى شمرند بخواهند
  ."اتيان شد اين مظلومان را رها نمايند و بحال خود بگذارند

سوم  گذشته از سورۀ ملوک از قلم اعلى در ادرنه لوح مخصوص خطاب به ناپلئون
  امپراطور مقتدر فرانسه نازل و بوسيلۀ يکى از سفراى آن دولت

  م نظر بدو كلمه دعوى امپراطوردر آن لوح منيع هيكل قد. ارسال گرديد



  در مسألۀ محاربه  با روس که خود را حامى مظلومين و مدافع حقوق
ّملهوفين شمرده حسن نيت و صدق طويت     مورد آزمايش قراراو راّ

ّميدهند و باو ياد آور ميشوند که اکنون  حق و اولياى او بکمال مظلوميت ّ  
ّاشد عذاب معذب و مبتال حالدر پنجۀ تقليب گرفتار و در سجن اعدا به  ّ َ  

  ّبا چنين نيت اعلى و مقصد اسنى که بدان متفاخر و متباهى است سزاوار
  چنان است که آن سلطان زمان از حال اين مظلومان مستفسر و آنان را

  .ّاز سهام ظالمين و رماح مغلين حفظ و حراست نمايد
  عى مخصوصّاز كلك اطهر اقدس ابهى بسلطان ناصرالدين شاه نيز توقي
  در آن لوح منيع. ّنازل که از ساير تواقيع ملوک مشروحتر و مفصلتر است

  مالک قدم بالياى نازله و رزاياى وارده بر هيكل انور را تشريح و به ثبوت
  و بى گناهى آن وجود اقدس در پيشگاه سلطان هنگام عزيمت به عراق

   انصاف قسم ميدهند که بين ناس بعدل واو رااشاره ميفرمايند و 
   سفر قويم جمال قديم تصريح مى فرمايد که قيامدر اين حکومت نمايد

ّحضرتش در ابالغ كلمۀ الهى بر حسب دعوت و مشيت ربان   و القاءى ّ
   

  ٣٥١ص 
ّنصايح و مواعظش در  حق سلطان مبتنى بر خلوص و محبت حقيقى است ّ.  

ّدر همين رق منشور آن طلعت احديه عقيده و ايمان خويش را    نسبتّ
ّبوحدانيت الهيه و وحدت مظاهر مقدسه اعالم و در مواضع مختلفه بلسان ّ ّ  
  شاه مناجات و چگونگى اعمال و افعال خود را در عراق تبيين و نفوذ

  نزاع و جدال و حرب و قتل را تحريم. ّتعاليم رحمانيه را آشکار مى فرمايد
ّت حقانيتّو حقيقت امر اقدسش را توضيح و من باب اتمام حجت و اثبا ّ  

  اى"ّخود اجتماع  با علماى عصر را استدعا مينمايد بقوله المقدس العزيز 
  کاش رأى جهان آراى پادشاهى بر آن قرار ميگرفت که اين عبد با علماى

  ّعصر مجتمع ميشد و در حضور حضرت سلطان اتيان حجت و برهان
  ّيام  و نيز غفلت رؤساى دين را در ظهور خويش همچنين در ا"مينمود

  ّظهور عيسى بن مريم و خاتم انبيا   متذکر ميگردد و با اشاره به مصائب و
پى   رحمت کبرى از راّالبته اين باليا"آالم  وارده از مظالم ظلم و عدوان مى فرمايد 
   و باالخره صدمات و"و اين شدائد عظمى را رخاء عظيم از عقب

  ه بر خانداناى مستولي با باليخود رامظالم طاريه بر اهل بيت و اصحاب 



ّرسالت تشبيه و عدم ثبات امور و تلونات و تقلبات عالم ادنى را تفصيل و ّ  
  ّمدينه اى را که منفاى آتيۀ هيكل اقدسش خواهد بود توصيف و ذلت
  ّعلما را اخبار و در خاتمۀ بيان بار ديگر از ساحت قدس مليک منان

  ناصرًا المره و ناظرًا الى"مسألت مى فرمايد که سلطان را تأييد و او را 
  .ّمقرر فرمايد"  عدله

  و نيز در لوح رئيس خطاب به عالى پاشا صدر اعظم عثمانى اين بيانات
  ّ الملک المهيمن القيوم ايا رئيس اسمع نداء"ّعاليات نازل قوله جل  کبريائه 

   
  ٣٥٢ص 

ّانه ينادى بين االرض و السماء   من فىو ال يمنعه قباعک و ال نباح ... ّ
  ّقد ارتکبت ما ينوح به محمد رسول ا  فى... حولک وال جنود العالمين

  ّسوف تجد نفسک فى خسران مبين و اتحدت مع رئيس...  العليا ّالجنة
ّ النار التى اوقدها اّهل ظننت انک تقدر ان تطفئ... ىّالعجم فى ضر ّ  

ّفى االفاق ال و نفسه الحق لو کنت من العارفين بل بما ف   علت زاد لهيبها وٓ
ّسوف تبدل ارض الس... اشتعالها سوف يحيط االرض و من عليها   ّر و ّ

  ّما دونها و تخرج من يد الملک و يظهر الزلزال و يرتفع العويل و يظهر
ّيا رئيس قد تجلينا عليک مرة ... الفساد فى االقطار   ّفى جبل التيناء وّ

   و در آن لوح مبارک به استکبار"المبارکة   و فى هذه البقعةءانّاخرى فى الزي
  ّشهريار ايران در ايام حضرت رسول اکرم و مخالفت و طغيان فرعون در

  زمان حضرت كليم و شرک و عناد نمرود هنگام ظهور حضرت خليل اشاره
  حد منّقد جاء الغالم ليحيى العالم و يت"نموده و بصراحت بيان مى فرمايد 

  ."ّفى االرض كلها
  م اعلى اعمال و رفتار وزراى سلطان را مورد مالمت قراردر سورۀ ملوک قل

ّداده و آنانرا بترک اهواء و مآرب نفسانيه و ات   ّرحمانيهى خاذ اصول و مبادّ
  ئۀّدعوت مى فرمايد و به آنان اخبار مينمايد که عنقريب جزاى اعمال سي

  خويش را مشاهده خواهند نمود و نيز نصيحت و داللت مى فرمايد که از
  ور و اعتساف در گذرند و بعدل و انصاف ناظر باشند و در خاتمۀغر

ّبيان بحقانيت امر الهى و انقطاع آن وجود مقدس از ما سوى ا اشاره ّّ  
ّنموده مظلوميت و بيگناهى طلعت احديه را ثابت و مدلل ميفرمايند ّ ّ.  



  در همان سورۀ مبارکه خطابات شديده بسفير پاريس مقيم باب عالى نازل
   

  ٣٥٣ص 
  ّو معاضدت و اتفاقش را با سفير ايران در مخالفت امر حضرت رحمن
  تقبيح و وصايا و مواعظ حضرت مسيح را که در انجيل جليل مذکور
  ّاست تذکر ميفرمايند و باو ياد آور ميشوند که در ساحت عدل الهى

  ل خواهد بود و باالخره وى ومسؤبسبب افعالى که ارتکاب نموده مؤاخذ و 
  ال او را تحذير ميفرمايند که با احدى بدان سان که با آن وجودامث

  بسفير ايران در اسالمبول در همان لوح. ّمقدس رفتار شده عمل ننمايند
  نون و افکار واهيه وّبديع خطاباتى مفصل موجود و مذکور که مراتب ظ

  ات نااليقۀ او را آشکار و مظالم وى و هموطنانش را تشريح وتهم و مفتري
  ّسم ياد ميفرمايند که الزال نسبت باو و دون او غلى در دل نگرفتهق
لو " تا آنکه مى فرمايد"  ّ لم يکن فى قلبى بغضک و ال بغض احد من الناس افو"

بيخبرى و عما  و باو اخبار ميفرمايند که در اين" نفسکى ّتطلع بما فعلت لتبکى عل
   و رفتارتا آخر حيات باقى خواهد ماند و همچنين اعمال

  ّمبارک را در طهران و عراق مدلل و به فساد و تباهى قونسول ايران در
  .بغداد و توطئه و همکارى سفير با قونسول مذکور اشاره ميفرمايند

  ّجمال اقدس ابهى در همان لوح مشايخ رؤساى اهل سنت را در مدينۀ
  کبيره بخطابات شديده مخاطب و آنان را محتجب از حقيقت و فاقد

  غرور و نخوت و فتور و غفلتشان را در. ّات روحانى معرفى ميفرمايندحي
ّکسب فيوضات رحمانيه از مظهر احديه متذکر شده و عظمت پيام الهى را ّ ّ  

  ّدر انظارشان مجسم مينمايند و تصريح ميفرمايند که اگر پيشوايان و
ّائمۀ قوم در اين ايام در محضر طلعت رحمن حاضر بودند    لىّليطوفن حو"ّ

ّو لن يفارقونى فى كل عشى و بکور   و طالب" عبدۀ اسماء"و نيز آنانرا  "  ّ
   

  ٣٥٤ص 
  ّرياست و حب دنيا ميخوانند و بصريح بيان ميفرمايند که هيچ امرى از

  ّ بان تجددوا عند هذاّاال"شما در ساحت قدس الهى مقبول نخواهد افتاد  
  ".العبد ان انتم تشعرون



  ع اقدس بحکماء مدينه و فالسفۀ ارض اختصاصقسمت اخير اين لوح امن
  يافته و آنان را نصيحت ميفرمايند که بعلوم ظاهره مغرور نشوند و خود

  ّحکمت حقيقيه را توضيح و. را از شاطى علم اليزالى محروم ننمايند
ّمقام ايمان و ايقان و اعمال حسنۀ  طيبه و اخالق راضيۀ مرضيه را تشريح ّ  

  ور و فتورى که در اخذ علم و حکمت الهى از منبعو آنان را بسبب قص
  مالمت و باين خطاباند  دهو مخزن انوار سبحانى مرتکب شى ّاسرار ربان

  اوصيکم فى آخرالقول بان ال تتجاوزوا عن"مستطاب مخاطب ميفرمايند 
  ".ّحدود ا و ال تلتفتوا الى قواعد الناس و عاداتهم

  ّانا ما نخاف"ن خطابات عظيمه نازل ٔبه مال مدينه در همان سفر کريم اي
  ّ الحق بحولّاالّ بما امرت و ما نتبع ّاالو ما نقول ...  ا وحدهّاالمن احد 

  ناتشؤو و دربارۀ غفلت رؤسا و زعماى قوم و انهماکشان در "ّا و قوته 
ّفلما وردنا المدينة وجدنا رؤسائها کاالطفال الذين"ّنفسانيه ميفرمايند  ّ  

ّن على الطين ليلعبوا به و ما وجدنا منهم من بالغ لنعلمه ما علمنىيجتمعو ّ ّ  
تشبث نمايند وازاستکبار اوامره    وآنانرا نصيحت ميفرمايند که ب"ا ّا  

ّنسبت به  حق و اولياى او احتراز کنند و نيز مصائب حضرت سيد الشهدا ّ ّ  
  انفاق روحش رارا تشريح و نعوت و مناقب منيعۀ آن حضرت را تجليل و 

  تکريم و از درگاه الهى نيل به چنين مقام متعالى عظيم را مسألت مينمايد
  ّو مى فرمايد عنقريب بقدرت الهيه نفوس خالصۀ مخلصه اى مبعوث خواهند

   
  ٣٥٥ص 

ّشد که باليا و متاعب اين ايام را  متذکر شده در احقاق  حق مظلومان ّّ  
   آن نفوس غافله را دعوت مى فرمايد که و در خاتمۀ بيانقيام خواهند کرد

  .ّ كلمات الهيه را بسمع قبول اصغا و بساحت قدسش رجوع و انابه نمايند
ّباالخره در همان لوح کريم مال عجم را به بيانات نصحيه و اشارات الهيه ّ ٔ  

  ّ االعجام  بانکم  لو تقتلوننى يقومٔمالاعلموا يا "مخاطب ساخته ميفرمايند 
  ّ ان يتمّاال فى ارضه ابى ا  اتريدون ان تطفئوا نورأ ... ا احد مقامى

  ."نوره و لو انتم تکرهوه فى انفسکم
  ّاين ابالغ عظيم که صدورش در چنين موقع حساس و خطير از عالوه بر

  و سالطين از مسلم و نصارى وطرف حامل پيام الهى خطاب به ملوک 



ّحکما و سکان مقرّ و سفرا و مشايخ اهل سنت و جماعت و وزرا ّ  
ّ و مال عجم از اهم وقايع بايام اقامت سلطنت و خالفت و فالسفۀ ارض ّ ٔ  

ّ سر محسوب،  تحوالت و تطورات ديگرىحضرت بهاءا در ارض ّ   نيز در ّ
   آن اوان مترادفًا و متتابعًا رخ گشود که هر چند در رتبۀ ثانى از

ّاهميت    براى تکميل مرام وقاو را واقع،  ذکر آن ها در صفحات اين ّ
  ترين ادوار حياتّمهمتشخيص عظمت و مقام اين دورۀ پر انقالب که 

  .مبارک حضرت بهاءا را تشکيل ميدهد الزم و ضرورى است
  ّمقارن همين ايام در نتيجۀ عصيان و طغيان مرکز نقض و قطب شقاق
  ّبعضى از پيروان امر مبارک از جمله يکى از حروف حى و بعضى از

  ياى قلعۀ شيخ طبرسى و نحرير جليل ميرزا احمد ازغندى که بقا
سياه  که خداوند ظهور و بعث آنانرا هنگام حبس" کنوز ارض"فى الحقيقه در عداد 

تأليف کتب  چال بحضرت بهاءا وعده فرموده بود بشمار ميآيند بانشاء رسائل و
  ّاستدالليه پرداختند و همانطور که کتاب بديع از قلم اقدس

   
  ٣٥٦ص 

  اعلى در رفع شبهات معترضين نازل شده بود نفوس مذکور نيز با صدور
  ّق در اثبات اين امر اعظم و رد اعتراضات مخالفين واو رااين رسائل و 

   و نيز در همين احيان بود که دائرۀّتشريح اعمال سيئۀ آنان قيام نمودند
  ر بالد قفقازيا توسعه يافت و نطاقش منبسط گرديد و پرچمش د اامر

  ّ ابوطالب و بعضى از مؤمنين ديگر که توسط نبيل بامر الهىّمالبه يد 
ّدر قطر مصر بهمت آقاسيد حسين. اقبال نموده بودند افراشته شد ّ  

  ّکاشانى و حاجى باقر کاشانى اولين مرکز بهائى در آن اقليم تأسيس و
  ّمنور شده بودندّبممالک عراق و ايران و عثمانى که از اشعۀ شمس حقيقت 

ّخطۀ سوريه اضافه گرديد ّ و نيز در همان اوقات بود که تحيت ّ"اکبر ا "  
  تبديل شده و تکبير جديد دفعة واحدة بين دوستان"   ابهى ا"ّبه تحيت 

ّاولين نفسى که بنا بر تذکر نبيل. ّايران و ياران ارض سر معمول گرديد ّ  
  ّ محمد فروغى يکى ازّمال بلند نمود جناب  ا ابهى را در مهد امر اذکر 

  اهل"و باز در همين اوان بود که عبارت . مدافعين قلعۀ شيخ طبرسى بود
  که به اتباع ميرزا يحيى اطالق ميشد منسوخ و بجاى آن اصطالح"  بيان

  معمول گرديد و مؤمنين بامر مبارک باين عنوان بديع و منيع" اهل بهاء"



  ّ محمد نبيل کهّمالمصادف همين اوقات بود که جناب  و نيز خوانده شدند
  در يکى از توقيعات اخيره از قلم قدم بلقب نبيل اعظم مفتخر و بابالغ

   بشرق و غرب عالم مأمور شده بود با وجود تتابع محن و رزايا به ا كلمة
  ّو القاى نار محبت الهى در قلوب هموطنان اسم اعظم" حجاب اکبر"خرق 

   و نيز در دفاع و نصرت امر محبوب سعى مشکور مبذول نمودقيام و در
   مأمور فرمودند که بطواف واو راّهمين ايام بود که جمال اقدس ابهى 

   
  ٣٥٧ص 

  زيارت بيت مبارک حضرت باب در شيراز و بيت اعظم در بغداد عزيمت
  ّو از قبل حضرتش لوحين حج را که در همان احيان از قلم اعلى نازل

  تالوت و آداب و مناسک مخصوصه را چنانکه در الواح مذکورهشده بود 
ّتنصيص شده اجرا نمايد و اين رسالت و مأموريت بمنزلۀ مقدمه اى جهت ّ  
  ّتنفيذ يکى از فرائض مقدسۀ اين دور اعظم بود که بعد ها دستور العمل

  ّآن در کتاب مستطاب اقدس از سماء مشيت مالک قدم صادر و در همين
  ّ مقرراکه مناجاتهاى صيام که آن نيز حدودش بعدًا در کتاب اوان بود 

  ّ و نيز مقارن ايام سرگونىو مثبوت گرديد از قلم محيى رمم نازل شد
  على اکبر شهميرزادى و جمال ّارض سر بود که توقيعى بافتخار جناب مال

  ّبروجردى از يراعۀ جمال قدم جل اسمه االعظم صادر و در آن دو نفس
ّ فحول احباى طهران محسوب مأمور انتقال رمس مطهر حضرت اعلىکه از ّ  

  ّاز امام زاده معصوم محل اختفاى جسد مبارک بمکان امن ديگر گرديدند
   و اين قدم که بارادۀکه در خفا و در غايت حزم و احتياط معمول دارند

  برداشته شد مرحلۀ جديدى را در انتقالى ّمطلقۀ الهى و حکمت ربان
  ّنى و خطير عرش مقدس بصفح کرمل در نقطه اى که بعدًا هيكلطوال

   و درقدم خود به حضرت عبدالبهاء دستور فرموده بودند مفتوح نمود
  ّاز سماء مشيت سلطان ابداع نازل" غصن"همين دوره بود که سورۀ 

ّگرديد و در آن لوح اعز امنع اقدس ابهى مقام حضرت من اراده ا  
  غصن"و" غصن القدس"بارک بالقاب و نعوت جليلۀ ّمشخص و آن وجود م

  "ّانا قد بعثناه على هيكل االنسان"ّملقب و به بيان "  وديعة ا"و " االمر
ّمخصص و موصوف شد و اين لوح کريم و سفر قويم مبشر مقام عظيمى ّ  

   



  ٣٥٨ص 
  بود که بعدًا در کتاب اقدس بفرع منشعب از اصل قديم اعطاء و سپس

  ّباالخره در طى همين برهه از. ّد مصرح و منصوص گرديددر کتاب عه
ّزمان بود که مؤمنين براى اولين بار بعزم زيارت مقر هيكل مبارک اطهر به ّ  
ّارض سر رهسپار شدند و چون بتدريج جمعيت واردين وسعت يافت و ّ  
  بر تعداد زائرين بيفزود حکومت ايران که پيوسته در خوف و هراس بود

  ولى. ّل را محدود و سپس بكلى ممنوع و مسدود ساختبدوًا طرق وصو
  ّهمين زيارت محدود و تعداد معدود بعدها منجر بحرکت جماعات بيشمار

  ّاز محبين و مقبلين شرق و غرب عالم گرديد که با وجود خطرات و
  مشكالت عظيمه اى که در بدو امر موجود بود چون سيل بقصد طواف

ّ و اين توجه و تشرف نزديک بودودندّکوى معبود بارض مقصود توجه نم ّ  
ّاى ازملکات که با روحى مستبشر و قلبى طافح از محبت الهيه بوفود ملکه ّ  

  ّآهنگ زيارت جبل و مقامات مقدسۀ عليا را نموده بود منتهى گردد که در
  جام آرزوى دل و جان مستعد وريحان بان همان حين که با نهايت روح و

  ّاز حصول اين غايت قصوى و مقصد اعز اسنىرا ر  آن ملکۀ نيک اخت،قائم
  .ممنوع و فؤاد منيرش را قرين اسف و حسرت بى پايان نمودند

  ّاين فتوحات جسيمه و تحوالت عظيمۀ خطيره که بعضى مصادف با اعالن
  امر حضرت بهاءا و برخى متعاقب صدور آن ابالغ تاريخى و ظهور

   را که پيوسته اشمنان خارجى امرانقالبات داخلى فراهم گرديد انظار د
  ّمترصد فرصت بوده و از بروز هر بحرانى از جانب دوستان جاهل و يا
  ناقضان پيمان شکن استفاده مى نمودند بخود معطوف ساخت و هنوز
  ابرهاى تيرۀ مخالفت از سطوع انوار شمس حقيقت که در اشرف نقطۀ

   
  ٣٥٩ص 

  شى نشده بود که ظلمت ديجورًاحتراق المع و مشرق بود کامال متال
  ّ را تاريک و مکدر ساخت و يکى از اديگرى روى نمود و افق امر

  سخت ترين ضربات را بر هيكل اقدس ابهى وارد آورد و آن نور مبين را
  .ّبه اشد مصائب گرفتار و مبتال نمود

  دشمنان ديرين که چندى صمت و سکوت اختيار نموده بودند در اثر
  محن که جمال کبريا را از هر جهت احاطه نموده بود قدرتاين شدائد و 



  ّو قوت يافتند و بار ديگر لواى مخالفت برافراشتند و بغض و عنادى را که
  قتل و غارت دوستان تجديد. در صدور مکتوم داشتند آشکار نمودند

  در آذربايجان و زنجان و. گرديد و ظلم و عدوان ستمکاران  تشديد شد
ّن پيروان طلعت رحمن محبوس و متهم و معذب و شهيدنيشابور و طهرا ّ  

  از جملۀ جانبازان شجيع الهى که بکمال جذب و شوق قصد مقام. گشتند
  اين. ّالسيف اصحاب زنجان است ّشهادت نمود نجفعلى زنجانى از بقية

  دلدادۀ جمال منير ابهى که ذکرش در رسالۀ ابن ذئب از قلم اعلى نازل
  آنچه از نقود و درهم نزد خود داشت تقديمپيش از اجراى حکم 

  مير غضب نمود و در حينى که رأس منيرش را از تن جدا ميساختند
  در مصر قونسول پر. ّفرياد يا ربى االبهى بر آورد و بملکوت اعلى شتافت

  ّآز و حرص قريب يکصد هزار تومان از يکى از دوستان متمکن ايران
   و تهديد اخذ نمود و جناب ميرزابنام حاجى ابوالقاسم شيرازى بحيله

  ّحيدر على مع شش نفس از احباى الهى را دستگير و به تبعيد و حبس نه
  سالۀ خرطوم محکوم نمود و تمام آثار و الواحى را که نزد آن مظلوم

موجود بود ضبط کرد،  سپس جناب نبيل که از جانب حضرت بهاءا  
   

  ٣٦٠ص 
  ن قطر اعزام شده بود بامر وى دربراى داد خواهى از خديو مصر به آ

  حبس افکنده شد و در بغداد و کاظمين نيز دشمنان پر کين فرصت را
  ّمغتنم شمرده بندگان حضرت منان را بنهايت جور و عدوان مبتال

  سول قمى را که بخدمت سقايت بيت اعظمّالر جناب آقا عبد. ساختند
  ّط براى بيت هنگام طلوع صبح از شکمفتخر بود در حينى که با مش

  مبارک آب حمل مينمود شکم بدريدند و قريب هفتاد نفر از اصحاب را با
  اهل و عيال دستگير و مظلومًا در بين هلهله و شادى اهل جفا از مدينۀ

  .زورا  به موصل حدباء تبعيد نمودند
  ّالدوله و اعوان و انصار وى نيز بر آن شدند که از ميرزا حسين خان مشير

  اکثر استفاده را نموده بجميع قوى در افناء و ّ مبارک حدمصائب جديدۀ
  از طرف ديگر احترامات و تکريمات. اضمحالل آن وجود اقدس بکوشند

  ّعظيمۀ مبذوله نسبت به هيكل اطهر از جانب والى محمد پاشا قبرسى
  ّصدراعظم سابق آن دولت و جانشينان وى سليمان پاشا از فرقۀ قادريه و



  ّ پاشا که بدفعات مکرر بى پرده و ستر به بيت مبارک خورشيدّخصباال
ّمشرف و هيكل اقدس را در ايام رمضان پذيرائى نموده و نهايت اخالص ّ  

  و ارادت نسبت به حضرت عبدالبهاء ابراز مى داشت اولياى امور را
  استحضار بر مندرجات. ّدر عاصمۀ کشور سخت خشمگين و متغير ساخت

ّللحن که در اواخر ايام از قلم مبارک نازل گرديدهپاره اى از الواح شديد ا ّ  
  ّو همچنين مشاهدۀ عدم ثبات امور مملکت و اياب و ذهاب مستمر زائرين

  بارض سر و انتشار گزارشات مبالغه آميز فؤاد پاشا در سر کشيهاى اخير
ًکالوى به نقاط مختلفۀ مملکت     موجب مزيد وحشت و دهشت مقاماتّ

   
  ٣٦١ص 

  ّشکوائيه و استرحام آميزهاى  هنام. ّراجع رسميۀ حکومت گرديدعاليه و م
ّناعق اعظم نيز که بوسيلۀ سيد محمد نمايندۀ او بباب عالى و مقامات ّ  

  در خالل احوال مکاتيب. ديگر ارسال ميشد بر آشفتگى اوضاع ميافزود
  ّبى امضائى هم از طرف سيد مذکور و اعوانش بنام آقاجان بيک که در

  در آن مکاتيب الواح. ۀ ترک خدمت ميکرد به اولياى امور ميرسيدتوپخان
  مبارک را تعبير و تفسير نموده چنان جلوه ميدادند که حضرت بهاءا با

  رؤسا و زمامداران بلغار و بعضى از سفراى ممالک خارجه همداستان شده و
  قصد دارد با اعانت چند هزار از اتباع که پيرامون خويش گرد آورده

ّواى عصيان و مخالفت برافرازد و مقر خالفت را مسخر سازدل   مالحظۀ. ّ
  ق افترا آميز مصادر حکومت را بيش از پيش دچار بيم واو رااين 

  مسائل مذکوره و همچنين احترامات فائقه اى که قناسل. تشويش نمود
  خارجۀ مقيم ادرنه نسبت به وجود مبارک مرعى ميداشتند همگى دست

  ّداده حکومت عثمانى را در اتخاذ سياست قاهره و اجراىبدست يکديگر 
  اين بود که بروز اختالف داخلى را مغتنم. ّعقوبت شديده مصمم نمود
  اساس شريعة ا عزم جزم و تصميم  و محو اشمرده در قطع سدرۀ امر

  ّراسخ اتخاذ نمودند که هيكل انور جمال قدم و اسم اعظم را بنقطۀ 
   و بال ترديد جوش و خروشّ و بكلى مضمحل و نابود نماينددستى اعزام دور

  بعضى از اصحاب در اسالمبول و پاره اى بى حکمتيها که در اثر غليان
  ّاحساسات و کثرت حب و شوق از جانب دوستان ظاهر ميگرديد در

ّاهميتتشديد اوضاع خالى از    . و تأثير نبوده استّ



  عۀ طوالنى بر آن گرديد کهبارى حکومت عثمانى پس از کنکاش و مطال
   

  ٣٦٢ص 
ّجمال اقدس ابهى را بمدينۀ محصنۀ عكا و ميرزا يحيى را به ماغوسا در ّ  

ّقبرس تبعيد نمايد و اين تصميم تاريخى طى  فرمان مؤکد و شديد   حنىّللا ّ
ًدر اين حين احبائى که قبال. از طرف سلطان عبدالعزيز ابالغ گرديد ّ  

  ّعدودى که بعدًا  به آنها ملحق گشته بودند كل راباسالمبول وارد شده و م
  دوستان ادرنه. ق بحبس افکندنداو رادستگير و پس از استنطاق و اخذ 

ّنيز بعنوان تعيين هويت و جمعيت آنها بسرايه احضار شدند و در افواه ّ  
  چنين شهرت يافت که قصد دارند آنانرا بنقاط مختلفه تبعيد کرده ويا

  .ندمخفيانه بقتل رسان
  در تنفيذ فرمان مذکور يعنى نفى و تبعيد حضرت بهاءا يک روز صبح
ّضباط عسکريه بغتتًا بيت مبارک را محاصره و ابواب را از هر جهت ّ  

ّاحبا نيز مجددًا  به دار. مسدود نمودند   الحکومه دعوت شدند و پس از ّ
   وپرسش و استنطاق به آنان اعالم نمودند که خود را براى حرکت آماده

  ترک"حضرت بهاءا در اين مقام در لوح رئيس ميفرمايند . ّمهيا سازند
  ّزحف الناس حول البيت و... ّ و آله من غير قوت فى الليلة االولى اّاحباء

ّانا وجدنا مال االبن اشد بکاء من ملل... ّبکى علينا االسالم والنصارى ٔ ٔ ّ  
ّاخرى و فى ذلک اليات للمتفکرين   ؤمنين مخلصين وآقا رضا از م". ٓ

  ّمدافعين غيور جمال اقدس ابهى که از بغداد تا سجن عكا ملتزم رکاب
  ّوحشت عظيمى مردم را فرا گرفت جميع متحير و"مبارک بود مينويسد 

ّمتأسف بودند بعضى اظهار خلوص و محبت ميکردند و گروهى تسليت ّ  
  رائىقسمت اعظم اموال و دا. خاطر ميدادند و بر احوال ما ميگريستند

  در اين". دوستان به بخس اثمان فروخته شد و باسم حراج بتاراج رفت
   

  ٣٦٣ص 
  ّحين بعضى از قناسل دول خارجه  بمحضر انور مشرف و از ساحت اقدس

  استدعا نمودند که اجازه فرمايند با حکومات خود وارد مذاکره شده
 باموجبات استخالص هيكل مبارک را فراهم سازند ولى حضرت بهاءا   

  ّاظهار مرحمت و ابراز عنايت از قبول اين درخواست جدًا امتناع



  ّهنگام خروج از ارض سر"در اين باره قلم اعلى ميفرمايند . ورزيدند
  قناسل آن مدينه در حضور غالم حاضر و اظهار مساعدت نمودند و

  )ترجمه ". (ّ فى الحقيقه نسبت بما کمال محبت و رعايت مبذول داشتند
  ّور فرمان داير بر نفى حضرت بهاءا بعكا سفير ايران درّبمجرد صد

  اسالمبول به نمايندگان خويش در مصر و عراق ابالغ نمود که حکومت
   از بابيان منتزع نموده و مأمورين مذکورخود راعثمانى حفظ و حمايت 

  در همين. ميتوانند بهر نحو اراده نمايند نسبت باين طايفه رفتار کنند
  ّکه بعضى از زائرين از جمله حاجى محمد اسمعيل کاشانى کههنگام بود 

  ّدر لوح رئيس بلقب انيس ملقب و مفتخر گرديده وارد ادرنه شده و بدون
  . رهسپار گشتندگاليپولىآنکه بزيارت موالى خويش توفيق يابند بجانب 

  نفر از اصحاب نيز ملزم به ترک زوجات خويش گرديدند زيرا بستگان دو
  ّاما. ان نسبت بحرکت و مهاجرت نسوان مخالفت مينمودندو اقارب آن

  ّخورشيد پاشا حکومت محل  که پيوسته از هيكل مبارک دفاع مينمود و
  ّاتهامات منتسبه بوجود اقدس را که از طرف مصادر امور اسالمبول القا

ّميشد قطعيًا و صريحًا رد    ميکرد از تصميم دولت داير بر تبعيد آنّ
  ّادرنه متغير گرديد و تنفيذ اين حکم را بدست خويشّمظهر احديه از 

  نپسنديد اين بود که چندى غيبت اختيار کرد و بمنشى خود دستور
   

  ٣٦٤ص 
  در اين حين. داد مفاد فرمان سلطانى را به حضرت بهاءا ابالغ نمايد

  حاجى جعفر تبريزى يکى از اصحاب چون نام خويش را در فهرست
   از مصاحبت محبوب ممنوع مشاهده نمودخود را همراهان مبارک نيافت و

  ّاز کثرت تأثر برآشفت و با تيغى حلقوم خويش را بريد ولى قبل از آنکه
  جمال. انجام اين منظور باز داشتند از او راّبقطع حيات موفق گردد 

  ّفدى احد من االحباء"ّاقدس ابهى در لوح رئيس ميفرمايند قوله جل ثنائه 
  ّال سمعناه من قرون االولين هذا ّ بيده حبًا  هذا مابنفسه و قطع حنجره

ّالظهور اظهارًا لقدرته انه لهو اختصه ا بهذا ما   ".المقتدر القدير ّ
  ١٢مطابق با (هجرى ١٢٨٥ّ ربيع الثانى ٢٢پس از ابالغ فرمان در تاريخ 

  جمال اقدس ابهى و عائلۀ مبارکه بهمراه افسرى ترک)   ميالدى١٨٦٨اوت 
  عسکر که از طرف حکومت تعيين شده بود باّ عده اى م حسن افندى بابنا



  اين سفر چهار روز بطول. عزيمت فرمودند) ١(ّعرابه  بجانب گاليپولى 
  ّانجاميد و در بين راه در نقاط اوزون کوپرو  و کاشانه توقف بعمل آمد

  يکى از نفوسى که شاهد. ّو لوح مبارک رئيس در محل اخير نازل گرديد
  سکنۀ ناحيه اى که حضرت"ناظر وقايع يوم حرکت بوده مينويسد و 

  بهاءا در آنجا اقامت داشتند با اهالى محال مجاور يکى بعد از ديگرى
  براى عرض توديع مجتمع شدند و با حزن و الم بسيار دست و دامان

  عزيمت هيكل اطهر اظهار حسرت و اسف مبارک را ميبوسيدند و از
   هنگامۀ غريبى بود گوئى در و ديوار از فرقت جمالآن روز. مينمودند

  در آن"ديگرى مينويسد ". مختار در نوحه و زارى و ندبه و بيقرارى بود
  ّيوم جم غفيرى از مسلمين و نصارى در اطراف بيت مبارک مجتمع شده

   
  ٣٦٥ص 
  ساعت جدائى ساعت پر هيجانى بود،  اکثر حاضرين با ناله و. بودند

ّرين بودند مخصوصًا ملت روح در نهايت تکثر و تحسرحنين همدم و ق ّ ّ  
  ّحضرت بهاءا بنفسه المقدس در لوح رئيس مى فرمايد. مشاهده ميشدند

ّالديار و اودع تحت كل شجر و حجر وديعة  قل قد خرج الغالم من هذه"  ّ  
  ".ّ بالحق اسوف يخرجها

  در گاليپولىچند تن از اصحاب نيز که از اسالمبول گسيل شده بودند 
  ّطلعت عظمت بمجرد ورود خطاب به. انتظار رکاب مبارک را داشتند

ّحسن افندى که پس ازانجام مأموريت از حضور مبارک اجازۀ مرخ   صىّ
  ّسوف تبدل االرض و ما دونها و تخرج من يد الملک و"طلب نمود فرمودند 

  او امرو ب" لزال و يرتفع العويل و يظهر الفساد فى االقطارّيظهر الز
  آقا رضا که حوادث. فرمودند اين پيام را به شخص سلطان ابالغ نمايد

  بعد از اتمام  كلمات منيعه هيكل قدم" سفر را ضبط نموده مينويسد 
  در آن لحظات از لسان". آنچه ميگويم خدا ميگويد"ّمخاطبًا اياه فرمودند 

  عقدرت آيات به شأنى نازل که صوت مبارک در حجرۀ پائين استما
  ".در مى آمد ميگرديد و با چنان هيمنه و عظمتى ادا ميشد که گوئى ارکان بيت بلرزه
ّجمال قدم جل اسمه االعظم سه شب در گاليپولى توقف فرمودند ولى ّ  
  ّاحدى از منفاى طلعت احديه خبر نداشت بعضى فکر ميکردند که آن

  بنقاطّوجود اقدس و اخوان مبارک را بيک نقطه و ديگران را متفرق و 



  اخرى تبعيد نمايند بعضى ديگر را عقيده برآن بود که اصحاب و
  ّاحباب را به ايران معاودت خواهند داد و جمعى را تصور چنان که در

   
  ٣٦٦ص 
ّاوليۀّ اما قرار  قلع و قمع آنان مبادرت خواهند نمود وامحاء    حکومت آنّ

  ى را با يکنفرّبود که جمال مبارک و جناب كليم و جناب ميرزا محمد قل
ّمالزم به عكا اعزام و بقيه را باسالمبول روانه نمايند   اين حکم که موجب. ّ

  ّجزع و فزع اصحاب و تأثرات النهايۀ مهاجرين گرديد در اثر مقاومت و
  پا فشارى حضرت بهاءا و وساطت عمر افندى ميرآالى که مأمور اعزام

   شد که جميع مهاجرين کهمهاجرين بود لغو گرديد و بالمآل قرار بر اين
ّعددشان قريب هفتاد نفر بود بمعيت هيكل مبارک به عكا تبعيد شوند ّ  
  ّولى دستورى   مجدد از باب عالى واصل گرديد مبنى بر اينکه بعضى از

ّمحمد و آقاجان بيک به عكا روانه شده و چهارّسيد اتباع ميرزا يحيى از جمله  ّ  
  .زليها به قبرس فرستاده شوندنفر از اصحاب حضرت بهاءا با ا

  هنگام عزيمت از گاليپولى وجود اقدس را بنحوى مخاطرات و مصائب
  اين سفر بجز سفرهاى"احاطه نموده بود که خطاب به اصحاب فرمودند 

  ّسابق است هر کس خود را مستعد مواجهه با بالياى آتيه و خطرات
  بهر طرف که مايلّمحتومۀ مقدره نمى يابد بهتر آنست که از هم اکنون 

  ّاست حرکت کند و از امتحانات و بليات محفوظ ماند زيرا بعدًا رهائى
ًکالولى دوستان و طائفين حول جمال رحمن )  ترجمه". (ّمتصور نيست ّ  

ّبآنچه مشيت الهى و ارادۀ مطلقۀ سبحانى بدان تعلق گرفته بود تفويض ّ  
  .دادند ّلعت احديت ترجيحشدند و هر بالئى را بر ابتالى بحرقت و فرقت آن ط

  ) ميالدى٨٦٨اوت ٢١مطابق با ( هجرى ١٢٨٥ جمادى االولى دومصبح 
  ّسفينۀ حامل هيكل ابهى و همراهان که بيک شرکت اطريشى تعلق داشت

   
  ٣٦٧ص 

  ّمختصرًا متوقف) ٣(حرکت نمود و در مادلى ) ٢(ّبجانب اسکندريه 
  ّ محل جناب منيرر ايند. لنگر انداخت) ٤(ازمير  گرديد و دو روز در

  ّ ملقب باسم ا المنيب بمرضى شديد مبتال و بکمال اندوه و حسرت در
  نوانخانه اى بسترى شد و پس از چندى روح پاکش بافق اعلى صعود نمود



  ّدر اسکندريه مهاجرين به جهاز. ّو در محفل تجلى غرق انوار گرديد
  و آن جهاز پس ازّديگرى که متعلق بهمان شرکت بود منتقل گرديدند 

  ّتوقف قليل در پرت سعيد و يافا بجانب حيفا رهسپار شد و در اين
  مدينه مهاجرين از کشتى پياده شدند و چند ساعت بعد بوسيلۀ يک

 جمادى االولى سنۀ ١٢ّکشتى شراعى بجانب عكا حرکت نمودند و بعد از ظهر يوم 
  بشهر اخير) ميالدى ١٨٦٨ اوت ١٣مطابق با (هجرى ١٢٨٥

  ّکه حضرت بهاءا بقصد توجه بجانبى  و در همان لحظه اورود نمودند
  ّاسكلۀ حيفا قدم در قايق گذاشتند جناب آقا عبدالغفار از نفوس اربعه اى

  ّکه در عداد همراهان ميرزا يحيى معين شده بود و لسان مکرمت و
ّفيا روحا من حبه و انقطاعه و توكله و"ّعنايت در حق او به بيان  ّ  

  ّناطق از کثرت نوميدى و حرمان از ساحت اقدس مليک منان يا"  استقامته
  بهاءاالبهى گويان خود را از عرشۀ کشتى ببحر انداخت ولى فورًا آن
  ّمستغرق درياى محبت را اخذ نمودند و پس از آنکه به زحمت زياد

  ّبحال آمد مأمورين قسى القلب او را بادامۀ سفر با قطب شقاق و اتباعش
  . يعنى قبرس روانه نمودندمعلومّلزم ساختند و بعنف و جبر بمقر م
   

  ٣٦٨ص 
                       ياد داشتها

  
١- Gallipoli 

                                       ٢- Alexandria  
٣- Madelli   
٤- Smyrna  

  
  ٣٦٩ص 

           فصل يازدهم                                    
  ّ                               سجن حضرت بهاءا در عكا   

  ّبا ورود حضرت بهاءا به عكا آخرين مرحلۀ رسالت چهل سالۀ آن مظهر
ّکليۀ ّ الهيه آغاز و دوران نفى و سرگونى آن وجود اقدس که آن نيز مدتّ ّ  

  .يدچهل سنه به طول انجاميد،  بمرحلۀ نهائى و اوج اعالى خود واصل گرد



  ّاين نفى و سرگونى که آن جمال ازليه را بدوًا بحصن حصين شيعه نزديک
  و با پيشوايان و علماى بزرگ آن حزب مواجه گردانيد و سپس هيكل

  ّاطهر را بمدينۀ کبيره عاصمۀ ممالک عثمانيان روانه نمود و علت صدور
  ّخطابات مهيمنۀ تاريخى بسلطان و وزراء و رؤساى اهل سنت گرديد،
ّاکنون موجب آن شد که آن طلعت احديت بارض مقدس نزول اجالل ّ  

  اين صقع جليل و شطر نبيل. ّفرمايد و اسرار کتب مقدسه اکمال پذيرد
  سرزمينى است که خداوند بحضرت خليل وعده فرمود و بظهور حضرت

  ّكليم مشرف و بحيات و خدمات مشايخ و قضاة و ملوک و انبياى بنى اسرائيل 
  ّستقرار مهد ديانت مسيحيه مفتخر و متباهى گردانيد وّمعزز و با

  حضرت زرتشت در اقطار و ارجاء آن بسفر پرداخت و بفرمودۀ حضرت
  ّو جمال محمدى" با بعضى از انبياى بنى اسرائيل مالقات نمود"عبدالبهاء 

  لى بآن ساحت عليا وفود نمود وُدر ليلۀ اسراء پس از عروج بسموات ع
   

  ٣٧٠ص 
  .ّضرت پروردگار مشرف گرديدبلقاء ح

  وادى"، "النه وآشيانۀ جميع انبياء"ّدر اين ارض اقدس و سرزمين مقدس 
  و مدينۀ کبيره و ارض" ّمنفى زورا"،  "ارض نوراء"و " بقعۀ بيضاء"، "طوى

ّسر،  جمال ابهى،  قريب ثلث حيات مقدس و بيش از نيمى از دورۀ رسالت ّ  
  اگر"البهاء در اين مورد ميفرمايند حضرت عبد. خويش را صرف فرمود

  ّچنانچه تعرض اعدا نبود و اين نفى و تبعيد واقع نميگشت عقل باور
  ّنميکرد که جمال مبارک از ايران هجرت نمايند و در اين ارض مقدس

ّو نيز ميفرمايند که وقوع اين  کيفيت وتحقق اين امر" خيمه برافرازند ّ  
   دو سه هزار سال پيش از لساندر"ّيعنى نفى مبارک باراضى مقدسه 

  خداوند بوعده وفا نمود زيرا ببعضى انبيا"بشارت داده شده بود و "  انبيا
ّوحى فرموده و بشارت بارض مقدس داده که رب الجنود در تو ظاهر   ".خواهد شد ّ

  على جبل عال"مى فرمايدّاشعياى نبى راجع به ظهور موعود در اراضى مقدسه 
ّن ارفعى صوتک بقوة يا مبشرة اورشليم ارفعى الّاصعدى يا مبشرة صهيو ّ  

ّيد الربّتخافى قولى لمدن يهوذا هو ذا الهک هو ذا الس ّ   ّ بقوة يأتى و ذراعهّ
  ّارفعن ايتها"  و حضرت داود در مزامير خويش مى فرمايد ."تحکم له
ّ و ارفعنها ايتها االبواب الدهريات فيدخل ملک المجدّسکنؤاالرتاج رؤ هذا  من هو. ّّ



   من"و نيز مى فرمايد " ّملک المجد رب الجنود و هو الملک المجد
   و  عاموص نيز"هنا و ال يصمتٓلاصهيون کمال الجالل ا اشرق يأتى 

ّان الرب"اشاره بيوم ظهور بدين بيان بشارت مى فرمايد  ّ    يزمجر منّ
  ّصهيون و يأتى صوته من اورشليم فتنوح مراعى الرعاة و ييبس رأس

   
  ٣٧١ص 

  ".الکرمل
  و اتالل جليل مهد مسيح  صبيح آنرا" بهاء کرمل"و "  مجد لبنان"ّعكا که 

  باب"موسوم و هوشع آن را "  ّمدينۀ محصنه"احاطه نموده از لسان داود به 
  رقّجه نحو الشّالباب المت"حزقيال در وصف آن مى فرمايد . نام نهاده" اميد

  ّق الشرق و صوته کصوت مياه کثيرةه اسرائيل جاء من طريٓالو اذًا  بمجد 
  ".و االرض اضائت من مجده

ّان عكا"ّحضرت رسول اکرم  در توصيف اين مدينۀ مقدسه مى فرمايد  ّ  
ّمدينة  بالشام  قد اختص   ّمدينة بين جبلين فى الشام فى... ها ا برحمتهّ

ّان فى السواحل مدينة معلقه تحت ساق العرش... وسط المرج ّ   بيضاء... ّ
   و چنانکه جمال اقدس ابهى تأييد فرموده از" تعالى اسن بياضها عندح

  طوبى"حضرت رسول اکرم منقول است که مى فرمايد قوله تبارک و تعالى 
ّلمن زار عكا و طوبى لمن زار زائر عكا ّاذن فيها کان له مد من"و همچنين " ّ ّ  

ّعكا ملوک الجنة و سادا فقراء" و نيز " ّصوته فى الجنة   ّان شهرًا فى"و " تهاّ
  ّبعالوه حديث مهم  ديگرى در". ّعكا افضل من الف سنة فى غيرها

از  ّيه تأليف شيخ ابن العربى راجع به اصحاب قائم مذکور است کهّفتوحات مک
  ّاحاديث مأثورۀ نبويه محسوب و جناب ابوالفضائل آن را در کتاب

  ّو يقتلون كلهم"فرمايد فرائد نقل نموده و اشاره بظهور مبارک است که مى 
  ".ّدبة االلهيةأّ واحد منهم ينزل فى مرج عكا فى المّاال

  ّبطورى که در تاريخ نبيل مذکور است حضرت بهاءا نيز بنفسه المقدس
ّاوليۀاز همان سنين    ّ ورود هيكل مبارک بادرنه در لوح سياح اشارهّ

  اند و كلمۀ م فرمودهموسو" ّوادى النبيل"ّبسرزمين عكا نموده وآن را بنام 
   

  ٣٧٢ص 



  برابر است و نيز در همان لوح" ّعكا"با كلمۀ ى ّنبيل بر حسب حروف تهج
   ا ّ و ورود اهل عالم در ظل كلمة اّمبارک نسبت بترقيات آتيۀ امر

ّوجدنا قومًا استقبلونا بوجوه عز در"مى فرمايد قوله العزيز    و کان... ّيًاّ
  اذن نادى المناد فسوف يبعث ا من يدخل... رّبايديهم اعالم النص

ّالناس فى ظل هذه االعالم ّ."  
  ّدورۀ نفى و اقامت مبارک در عكا  بيست و چهار سنه بطول انجاميد و در
ّآن اوقات دو سلطان جابر و مستبد شرق بنهايت قساوت و قلت ادراک و ّ  

  و. ن شدندبصيرت بمنظور افناء و امحاء آن وجود اقدس هم عهد و پيما
  ّن و احوال حيات مبارک تغيير و تحول معجزه آساشؤودر اين دور در 

   اعظم انقالب عظيم ظاهرّنيرّرخ گشود و در اشراقات و تجليات آن 
    تجديد شد و قتل و غارت امصائب و باليا در مهد امر. گرديد
  روان امر  بار ديگر عرض اندام نمود و بر تعداد ياران الهى و پي اّاحباء

  ّيزدانى بيفزود و آثار امريه بسط و اشاعۀ موفور يافت و بيانات و الواح
  .مبارکه وسعت و انتشار جديد بدست آورد

  ّانتقال حضرت بهاءا بقلعۀ عكا نه تنها مصائب وجود مبارک را تقليل نداد
  بلکه موجب ظهور تضييقات جديده و محن و بالياى شديده و انقالبات

  ّيگر گرديد که آالم و شدائد سجن طهران را تحت الشعاع قرارعظيمۀ د
  ّداد بدرجه اى که هيچيک از حوادث تاريخيۀ اين امر عظيم بجز انقالب

   انداخت نميتوان با متاعب دوران اّداخلى ارض سر که زلزله بر ارکان امر
  ّجمال اقدس ابهى در بيان شدت و هيبت. ّسجن عكا قابل مقايسه دانست

ّاعلم ان فى ورودنا هذا المقام سميناه"ّالياى نه سالۀ اول سجن ميفرمايند ب ّ  
   

  ٣٧٣ص 
ّبالسجن االعظم و من قبل کنا فى ارض اخرى تحت سالسل واالغالل و ما ّ  

ّسمى بذلک قل تفکروا فيه يا اولى االلباب   چه كه صدمات و باليائى که". ّ
   صرفًا از طرف دشمناندر اثر رمى شاه  بر آن منظر اکبر وارد گرديد

  ّ صورت گرفت و زحمات و مشاكلى که در ارض سر بروز اخارجى امر
  ّموجب تشتت شمل پيروان امر حضرت رحمن شد واقعۀ داخلى بشمارو نمود 
    ليکن اين بحران جديد که قريب بيک عقد جمال سبحان و اصحابميآمد

  ثمرۀ اقدامات و حمالتّرا از جميع جهات به اشد احوال احاطه نموده بود 



  اعداء خارج از يکطرف و تحريکات و القاآت دشمنان داخل از طرف
  ّديگر محسوب ميگرديد که آن طلعت احديه را هدف سهام فريقين و

ّمحل انتقام حزبين قرار ميداد و باالخره نتيجۀ اعمال غير مرضيۀ نفوسى ّ  
  عمل مينمودند آنچهشمرده ميشد که خود را به آستان مبارک نسبت داده و 

  .ّرا که قلب و قلم اقدس بضجه و فغان مى آمد
  ّخوانده ميشد و نزد صليبيون بنام سن) ١)  (پتولمائيس(در قديم باسم که ّعكا 

  موسوم و موصوف گرديد و از محاصرۀ ناپلئون فاتحانه خارج) ٢(ژان داکر 
  اعّشد تحت حکومت ترک بصورت محبس و منفاى قاتلين و سارقين و قط
  ّطريق و مقصرين سياسى که از اطراف و اکناف امپراطورى عظيم عثمانى

  پيرامون آن را دو رديف خاکريز و. بدانجا تبعيد ميشدند درآمد
  حصار محکم احاطه نموده و صاحب سکنه اى بود که از لسان مبارک

 مدينۀ مزبور بى آب و پر. خوانده شده اند" اوالد افاعى"حضرت بهاءا  
  تنگ و تاريک و کثيف و پيچ درهاى  هک و مرطوب و داراى کوچاز کي

ّ عكا نازل شده قوله االعزدربارۀاز قلم کبريا در لوح سلطان . پيچ بود ّ  
   

  ٣٧٤ص 
ًمما يحکون انها اخرب مدن الدنيا و اقبحها صورة و اردئها هواء و " االعلى ّ ّ ّ  

ّو انتنها ماء کانها دارالحکومة الصدى اليسمع من ار    صوتّاالجائها ّ
    و در ردائت هوا و کثافت محيط بقدرى معروف بوده که در افواه" ترجيعه

و بر  ّاز آسمان عكا عبور کند بالدرنگ هالکاى  دهناس شيوع داشت که اگر پرن
  .زمين ساقط خواهد شد

  مطابق با( هجرى ١٢٨٥انى ّخ پنجم ربيع الثّفرمان سلطان عبدالعزيز مور
  نه تنها حضرت بهاءا و همراهان آن وجود)  الدى مي١٨٦٨ ژوئيه ٢٦

  ّاقدس را بنفى ابد محکوم مينمود بلکه سجن شديد  دربارۀ آنان مقرر
  ميداشت و باستناد اينکه اين طايفه در طريق ضاللت سالک و ديگران را
  نيز از سبيل مستقيم منحرف مينمايد دستورات شديد و غليظ از جانب

  ّر گرديد که نسبت به مسجونين بکمال شدت وسلطان و وزراى او صاد
  خشونت رفتار و آنان را از معاشرت با يکديگر و همچنين از اختالط با
  اهالى مدينه اکيدًا منع نمايند و بدين ترتيب جملگى را عقيدۀ قاطع  و
ّمسلم برآن بود که اين زندان ابد و حبس مؤبد بفنا و اضمحالل مظلومين ّ  



  پس از. ّ بالمره خاموش خواهد شد ا سراج امرمنجر خواهد گرديد و
  االشهادرؤوس ورود محبوسين متن فرمان سلطان در جامع بزرگ شهرعلى 

ًکالقرائت گرديد تا مردم مدينه     از تصميم حکومت آگاه و بر تكليفّ
  .ّخويش نسبت بطرز رفتار و معامله با محبوسين مطلع و پر انتباه گردند

   دربار عثمانى در مکتوبى که يک سال و اندى پسسفير کبير ايران مقيم
  ّاز انتقال هيكل مبارک و اهل بيت و اصحاب به عكا براى اطمينان خاطر

  ّاولياى امور بدولت عليه ارسال داشته وضع سجن و مسجونين را بدين
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  از) حضرت بهاءا  (او راتعليمات کتبى و تلغرافى صادر و "قرار مينگارد 

  ّآميزش با کافۀ نفوس جز اهل و عيال خود منع اکيد نموده و نيزخلطه و 
  ّام که بهيچوجه و تحت هيچ عنوان از محلى که جايگاه توقيف غدغن کرده

  ...اوست خارج نشود
  ّسه روز قبل عباسقلى خان کار پرداز دمشق را مأمور اين امر نموده و

ّدستور دادم مستقيمًا به عكا رفته با متصرف محل ر   ّاجع به اتخاذ تمهيداتّّ
  ّو نيز مقرر... الزمه جهت اجراى شديد حبس زندانيان مذاکره نمايد
  بگمارد تاّمحل داشتم  قبل از مراجعت به دمشق مأمور مخصوص در 

  ّمراقب باشد تعليمات باب عالى قطعيًا  بمورد اجرا گذاشته شود و بهيچوجه
  داز مذکور در رأسخالف آن رفتار نگردد همچنين سفارش دادم کار پر

  ّهر سه ماه از دمشق به عكا رفته و شخصًا در جريان امور نظارت نمايد
    دراثر همين سختگيريها و قطع ارتباط"و نتيجه را بسفارت گزارش دهد

  ّبين حضرت بهاءا و مؤمنين آن حضرت بود که احباى ايران از شهرتى
   وجود اقدس درکه از طرف ازليهاى اصفهان راجع به مستغرق ساختن

  دريا منتشر گرديد سخت مضطرب و پريشان شده از تلگرافخانۀ انگليس
  در جلفا تقاضا کردند از طرف آنها چگونگى موضوع را تحقيق نموده و

  .نتيجه را باستحضار آنان برساند
  ّپس از طى اين سفر پر رنج و الم بشرحى که در فوق مذکور گرديد،

  ّد و بزرگ در عكا از کشتى پياده شدهتبعيد شدگان از زن ومرد و خر
  و در مقابل ديدگان مردم کنجکاو و بى عاطفۀ آن سر زمين که براى



  ّدر بندر مجتمع شده بودند به قشلۀ عسکريه" خداى اعجام"مشاهدۀ 
   

  ٣٧٦ص 
  مخروبۀ آن مسجون و زندانى گرديدند و نگهبانهاى  هرهنمائى و در غرف

  جمال اقدس ابهى در اين مقام. اشتندمخصوص براى محافظت آنان گم
  ... ّشب اول جميع از اكل و شرب ممنوع شدند"در لوح رئيس مى فرمايد 

  منبعى هم که در حياط قشله قرار". ّحتى آب طلبيدند احدى اجابت ننمود
  داشت آبش بدرجه اى شور و کثيف بود که احدى را امکان نوشيدن

  يک از مسجونين تخصيص داده سه رغيف نان سياه و شور براى هر. نبود
  شده بود که بعدًا اجازه دادند تحت نظر محافظين ببازار رفته بدو قرص
  ّنان ديگر که بالنسبه قابل اكل باشد تبديل نمايند سپس مؤونۀ نقدى

  در همان. ّ آنها مقرر گرديد که بجاى نان تأديه ميکردنددربارۀقليلى 
  ّاى دو نفس كل مريض واوائل دخول بسجن جميع مظلومين باستثن

  عليل و مالزم بستر گرديدند و در آن هواى گرم و کثيف به تب و اسهال
  شديد مبتال شدند بطوريکه سه نفر از آنان در بدو ورود  بدرود حيات

  دست"از جمله دو برادر بودند که در يک شب بفرمودۀ مبارک . گفتند
  هيكل قدم. رواز نمودندبرفيق اعلى شتافتند و بملکوت اسرار پ"  بگردن هم

  را که در زير پاى مبارک بود بفروشند و صرفاى  دهّامر فرمودند سجا
  ّکفن و دفن نمايند و وجه نا چيزى هم که از فروش سجاده بدست آمد

  بمحافظين قشله که اجازۀ تدفين را موکول باخذ قبلى مصارف نموده بودند
  ّساد  طيبه را بدون تغسيل شد که آن ظالمان اجمعلومبعدًا . تسليم گرديد

  و تکفين و استقرار در صندوق با همان لباس که بر تن داشتند بخاک
  با آنکه طبق بيان مبارک خرج کفن و دفن را مضاعف مبلغاند  دهسپر

  ّجمال قدم جل شأنه االعظم در وصف بالياى. معهود اخذ نموده بودند
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  ... ا العزيزالعليمّاالا ورد علينا ال يعلم م"وارده در سجن اعظم مى فرمايد  

  و نيز"  ّاز اول دنيا تا حال چنين ظلمى ديده نشده و شنيده نگشت
  البغضا  ّاين مظلوم اکثر ايام حيات در مخالب اولو"در مقام ديگر مى فرمايد 



  مبتال و حال در اين سجن پر محن که بايادى ستمکاران در آن
  )ترجمه ". (ى  ذروۀ  کمال رسيدهافکنده شده مصائب و آالم به اعل

   پاىى برخ در اين حين جمعى از دوستان احرام حرم کبريا بستند و
  پياده از ايران بعزم زيارت روى محبوب امکان حرکت نمودند و با وجود

  ّتضييقات شديده و موانع و محظورات عظيمۀ متنوعه خود را بدروازه هاى
ّعكا رساندند و چون تشرف بمحضر انو   ر ممنوع بود بهمين مقدار مسرور وّ

  شکر گذار بودند که از وراى خندق ثانى در حالى که مقابل پنجرۀ سجن
  معدودى هم. قائم بودند  جمال بى مثال محبوب را از دور زيارت نمايند

  ّکه بزحمات زياد بدخول در شهر  موفق ميشدند چون ابواب از هر جهت
  ّشرف بمحضر معبود بکمال يأسمسدود بود بدون درک لقاى مقصود و ت

  ّاز بين زائرين اولين نفسى که. و حرمان باوطان خويش معاودت مينمودند
ّدرعكا بفيض لقا فائز گرديد حاجى ابوالحسن اردکانى  ملقب به امين الهى ّ  

  ّبود آن فانى آستان رحمانى و منجذب طلعت سبحانى بنحوى که مقرر
  مفتخر گرديد بدون آنکه خود راّشده بود در حمام بزيارت هيكل انور 

   زائر ديگرّبوجود اقدس نزديک و يا اظهار آشنائى و عبوديت نمايد
  ّاستاد اسمعيل کاشانى بود که از موصل بقصد تشرف به آستان موالى

  در کنار خندق. محبوب خويش عزيمت نمود تا بسجن اعظم واصل شد
  آن هيكل اى که درساعاتى چند در غايت انجذاب و اشتياق مقابل پنجره 
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  قدم نمايان بايستاد شايد بيک نظاره کام جان از وجه مليحش شيرين
  ّ ولى آن عاشق دلداده بعلتنمايد و ديده از روى منيرش روشن کند

  ّضعف بصر  موفق بمشاهدۀ آن منظر اکبر نگرديد و بکمال حسرت و
  د معاودتاسف به اقامتگاه خويش که در مغاره اى در جبل کرمل بو

ّکرد و اين معنى سبب حزن شديد و تکسر خاطر عائلۀ مقدسه که از دور ّ  
  ّنبيل نيز که خود در آن ايام. شاهد آن منظرۀ محزنه بودند گرديد

  بقصد زيارت جمال اقدس ابهى به آن ارض نورا شتافته بود شناخته شد و
   بزيارتناگزير از آن شهر متوارى گرديد و فقط از وراء خندق بيک نظر

  هيكل انور توفيق يافت بعدًا بضواحى و اطراف ناصره و حيفا و قدس و



  حبرون حرکت نمود تا بتدريج تضييقات تخفيف يافت و توانست خود را
ّبه جمعيت مهاجرين و طائفين حول نير آفاق ملحق سازد ّ.  

  در بحبوحۀ اين باليا و رزايا مصيبت درد ناک و ناگهانى ديگر رخ گشود
  ّاحزان و آالم مبارک بيفزود و آن عروج نفس مقدس جناب ميرزاکه بر 

  مهدى،  غصن ا االطهر،  برادر بيست و دوسالۀ حضرت عبدالبهاء و کاتب
ّاين ذات مقدس در ايام صباوت پس از معاودت حضرت. وحى الهى بود ّ  

  بهاءا از مهاجرت کردستان از طهران ببغداد منتقل و به اب بزرگوارش
   گرديد و از آن تاريخ ببعد در نفى و سرگونى جمال اقدس ابهىملحق

  مصاحب و همراه و تا آخرين دم حيات با غربت و کربت و اسارت و
ّمسجونيت آن طلعت احديت شريک و سهيم بود   ّاين غصن ريان سدرۀ. ّ

  سبحان هنگام غروب در حالى که بر فراز بام قشله مشى ميفرمود و بروش
  ناجات بساحت حضرت معبود مألوف و در درياى اذکارّمعهود بتوجه و م
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  مستغرق بود از غايت جذب از خود بيخود و از ثقبه اى که جهت
  روشنائى حجرۀ زيرين تعبيه شده بود بزير افتاد و هيكل اطهرش با

  صندوق چوبى که در همان حجرۀ تحتانى قرار داشت تصادم نمود و
  در اثر اين حادثه پس از مضى. فتاعضاء و اضالع صدمۀ شديد يا

  ساعت طير روحش بمعارج قدس عليا پرواز نمود و در رفارف بيست و دو
  ١٢٧٨ّ ربيع االول ۲۳ّاسنى النه و آشيانه ساخت و آن رزيۀ کبرى يوم 

   و آن ساذج وفا درّاتفاق افتاد)  ميالدى ١٨٧٠ ژوئن ٢٣مطابق با (هجرى 
  جانمود که جان گرانبهايش چونلحظات اخير حيات از ساحت اقدس ر

ّفديه اى در سبيل تحقق آمال دوستان قبول و بارادات خفيه شدائد سجن ّ  
  .مرتفع و باب لقا بر وجه اهل بهاء گشوده گردد

  در مناجاتى که از قلم اعلى در وصف آن غصن دوحۀ بقا نازل شهادت آن
ّنفس مقدس را بمثابۀ قربانى فرزند حضرت خليل در سبيل رب    جليل وّ

  ّجانبازى حضرت روح بر صليب و شهادت حضرت سيد الشهداء در ارض
  ّطف  که در ادوار سابقه و ظهورات ماضيه موجب تطهير و نجات احزاب و
  ّملل مختلفه بوده،  در اين عصر اعظم علت حيات عالم و حصول وحدت



  در اين مقام اين بيانات عاليات. ّاصليه در انجمن بنى آدم شمرده اند
  :مسطور قوله االحلى

ّاى رب فديت ما اعطيتنى لحيوة العباد و اتحاد من فى البالد" ّ."  
   و کنزه ا ّانک انت وديعة"و همچنين خطاب به آن غصن شهيد مى فرمايد 

ّ بک ما اراد انه لهو الحق ع اّفى هذه الديار سوف يظهر     و بعد"م الغيوبّالّ
  ل اقدس ابهى غسل دادند آن معدناز آنکه جسد اطهر را در حضور جما

   
  ٣٨٠ص 

  من خلق"ّوفا و مظهر عبوديت کبرى را که لسان قدم در شأنش به بيان 
  ّناطق و مظلوميتش از قلم اعلى مذکور و اسرار صعودش"  البهاء من نور

  مکشوف گرديده بهمراهى حافظين قشله بخارج شهر انتقال داده و در
   تاآنکه هفتاد سنه بعد آناک سپردندّمحلى مجاور مقبرۀ بنى صالح بخ

ّرمس مطهر با رمس منور ام بزرگوارش از مقر مذکور بدامنۀ جبل کرمل ّ ّ ّ  
  اولى و قرب مضجع اخت جليلش ّدر ظل مقام پرانوار حضرت نقطۀ
  .حضرت ورقۀ عليا منتقل گرديد

  چهار ماه پس از وقوع اين فاجعۀ عظمى و فادحۀ کبرى نظر باينکه قشله
  ّرد احتياج عساکر ترک قرار گرفت مقرر گرديد حضرت بهاءا و جمعمو

  اين بود که هيكل اقدس و عائلۀ. ّاصحاب محل مزبور را ترک نمايند
  مبارکه به بيت ملک واقع در قسمت غربى شهر منتقل گرديدند و پس از
  اقامت مختصرى که از سه ماه تجاوز نمينمود  بدستور اولياى امور به بيت

  ام که مقابل خانۀ ملک قرار داشت تشريف بردند و پس از چند ماهّخو
  ّدًا مجبور به تغيير محل شدند و به بيت رابعه و چهار ماه بعد بهّمجد

  ّخانۀ اخير بقدرى محقر و کوچک بود که. ّبيت عودى خمار منتقل گشتند
  ًسيزده نفر از اهل بيت رجاال و نسا بالزام در يک حجره ميزيستند و

  ّجمعى از همراهان بعلت ضيق مکان در منازل ديگر سکونت اختيار کردند
  .ّو بقيه بکاروانسرائى که به خان عواميد موسوم بود منتقل شدند

  هنوز از تخفيف تضييقات و برداشتن سربازان محافظ چندى نگذشته بود
  که فتنۀ داخلى ديگرى دفعتًا واحده بروز نمود و انقالب جديدى در آن

   و تفصيل آن واقعۀ هائله کهرپا گرديد و صرصر امتحان بوزيدارض ب
   



  ٣٨١ص 
ّمقدمات آن سرًا در بين جامعه فراهم شده بود اين است که دو نفر از ّ  

  ّنفوسى که در عداد همراهان مبارک به عكا فرستاده شده بودند به اعمال و
   رارفتارى ظاهر گشتند که هيكل اقدس ناگزير شدند آن دو نفس خبيث

ّسيد محمد. ّپس از ارتکاب منهيات التحصى از جمع احباب طرد فرمايند ّ  
  لئيم موقع را مغتنم شمرده آن دو فرد مطرود را به جانب خود جلب نمود
  و به استعانت آن دو و همکاران سابقش که به سعايت و جاسوسى مشغول

   آشوبّبودند به فتنه و فساد پرداخت و به هتاکى و عناد مألوف گرديد و
ّو ولوله اى که از غائلۀ اسالمبول و تشبثات رد   ّيه اش در مدينۀ کبيرهّ

  بنهايت شديدتر بود بر پا کرد و مقصد و مرادش آن بود که مردم
ّمتعصب شهر را که نسبت به مهاجرين سوء ظن و معاندت داشتند بيش ّ  

  چندهر .  هيكل مبارک گرداندّحريک نمايد و خطر تازه اى متوجهاز پيش ت
  جمال اقدس ابهى در الواح و خطابات مبارکه کرارًا و مرارًا دوستانرا از
  مباشرت بهر اقدامى که رائحۀ انتقام از آن استشمام شود نهى اکيد و منع
  ّشديد مى فرمودند حتى يکى از مقبلين عرب را که بفکر خود در مقام

   بود بهانتقام مصائب موالى خويش از آن عصبۀ نفاق و شقاق برآمده
  ق وفّلک هفت نفر از اصحاب در خفيه متبيروت روانه فرمودند معذ

ّهمداستان شدند و بقتل سه نفر از آن نفوس از جمله سيد محمد اصفهانى ّ  
  .و آقاجان بيک مبادرت نمودند

  در اثر اين اقدام ولوله در شهر افتاد و محشرعظيم برپا شد و جامعۀ
  گرديد که زبان از وصفش عاجزمظلوم دچار وحشت و اضطرابى جديد 

   حين درياى احزان بموج آمد ودر اين. و بيان از تقريرش قاصر است
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  ّدر يکى از الواح مقدسه که بفاصلۀ. امواج بال سفينۀ هدى را احاطه نمود

  قليل پس از وقوع اين حادثۀ مدهشه نازل گرديده لسان عظمت در
  لو اذکر حرفًا منه"سش مى فرمايد ّوصف هموم و غموم طاريه بر ذات مقد

ّيندک كل جبل شامخ رفيع"و " ّلتنفطر عنه السموات واالرضين   و در" ّ
ّليس ضرى سجنى بل عمل الذين ينسبون انفسهم"مقام ديگر مى فرمايد  ّ  

  ّليس ذلتى سجنى"و همچنين "  ّالى و يرتکبون ما ناح به قلبى و قلمى



ّلعمرى انه عز لى بل الذ ّ ّاحبائى الذين ينسبون انفسهم الينا وّلة عمل ّ ّ  
ّيتبعون الشيطان فى اعمالهم اال انهم من الخاسرين ّ َّ."  

  جمال اقدس ابهى بانزال آيات مألوف و کاتب بتحرير مشغول بود که
  ّحاکم بلد با جمعى  از عساکر و ضباط با شمشيرهاى کشيده بيت را احاطه

   از اين انقالب در اضطرابّنمودند و جميع اهل مدينه حتى اولياى نظام
  و هيجان شديد افتادند و ضوضا و غوغاى ناس از جميع جهات مسموع

  ّدر اين حين هيكل مبارک را بمقر حکومت احضار نمودند و مورد. ميشد
  ّپرسش و استنطاق قرار دادند و اين بازجوئى و توقيف مدت هفتاد

  اغصان درّشب اول آن وجود اقدس با يکى از . ساعت بطول انجاميد
  ّيکى ازحجرات خان شاوردى نگاهداشته شده و دوشب آخر بمحل

  مناسب ترى در همان حوالى منتقل گرديدند و سپس بموجب رخصت
  حضرت عبدالبهاء نيز در اين حادثه. حکومت به بيت معاودت فرمودند

ّگرفتار و شب اول اسير غل و زنجير شدند و بعد بر حسب اجازۀ ّ  
  بيست و پنج.  مبارک حضرت بهاءا ملحق گرديدندّمصادر رسميه بهيكل

  نفر از اصحاب را نيز در زندان ديگر محبوس و پاى آنها را در کند و
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  لين و مرتکبين اين عمل منکر کهمسؤزنجير قرار دادند و جميع بجز 

  سجن آنها چندين سال امتداد يافت پس از شش روز توقيف بخان
  .گرديدند ّمدت ششماه زندانى شدند و سپس آزادشاوردى منتقل و در آنجا 

  ّالحکومة،  پاشاى غدار رو بجمال مختار پس از ورود هيكل اطهر به دار
  آيا سزاوار است بعضى"نمود سؤال کرد و زبان بعتاب بگشود و جسورانه 

    طلعت منير ابهى در جواب"از تابعين شما بچنين عملى مبادرت نمايند؟
  ز عساکر شما عمل ناروائى مرتکب شود آيا شمااگر يکى ا"فرمودند 
    سپس از اسم و"ل خواهيد بود و بجاى او بازخواست خواهيد شد؟مسؤ

ّانه اظهر من الشمس"نمودند و هيكل اقدس فرمودند سؤال موطن مبارک  ّ"  
  ّاالسم فانظروا فى فرمان الدولة ال ينبغى ذکر" فرمودند ،شدسؤال ًا ّمجدد

   بماليمت و احترام همان پرسش را بار سوم تجديدبعد"  ّالذى عندکم
   در اين حين لسان عظمت با نهايت قدرت و سطوت باين  كلماتکردند

   پس از آن"اسمى بهاءا و مسکنى نور اذًا فاعرفوا"عاليات ناطق گرديد 



  ّوجه قدم بجانب مفتى متوجه و خطاباتى ايراد فرمودند که رائحۀ مالمت از
  ّد بعد رو بجمعيت حاضرين فرموده با صولت و هيمنه اى کهّآن متضوع بو

  ّاحدى را قدرت تكلم و اظهار جواب نبود به بيانات مشغول شدند سپس
  وجود اقدس چند فقره از آيات سورۀ ملوک را تالوت و از جاى برخاسته

   پس از خروج هيكل اقدس حاکم مدينه پيغاممجلس را ترک فرمودند
  ءا آزادند و ميتوانند به بيت مراجعت فرمايند وفرستاد که حضرت بها

  .از محضر مبارک از آنچه واقع گرديده طلب معذرت و پوزش نمود
   

  ٣٨٤ص 
  ّپس از حدوث اين فتنه و انقالب مردم عكا که از قبل نسبت بمهاجرين

ّکليۀنظر موافقى نداشتند بر مراتب عداوتشان بيفزود و دربارۀ     نفوسى کهّ
ّشهرت و معروفيت داشتند  تنفر و سوء ظن شديد حاصلبنام امر  ّّ  

    عام به تکفير و تدمير پرداختند و آنان را بکفرٔمالنمودند بطورى که در 
   و نظر بهمين نگرانى وو فساد و خونريزى  و عناد منسوب ساختند

  ود که ديوار بديوار مسکن مبارک اقامتّدغدغۀ خاطر عمومى بود که عب
   بيت خود و بيت مبارک را مستحکم نمود و کار مخالفتداشت جدار بين

  ّناس بدرجه اى رسيد که هر وقت اطفال مهاجرين زندانى در آن ايام در
  کوچه و بازار ظاهر ميشدند مورد شتم و قدح و معرض ضرب و رجم

  .معاندين قرار ميگرفتند
  اين اوضاع و احوال بهمين منوال ادامه داشت و جام باليا سرشار و

  رات عظيمه از هر جهت وجود مبارک و طائفين حول را احاطه نمودهخط
  ّبود که صاعقۀ غيرت الهى بدرخشيد و ارادۀ قاطعۀ رحمانيه بر تخفيف

  ابواب رخاء بتدريج. ّ تعلق گرفت اّشدائد و ظهور عزت و عظمت امر
  ّمفتوح شد و اسباب هنا اندک اندک مهيا گرديد و در جريان امور

ّ رخ گشود که بمراتب از تطورات ايام اخير اقامت هيكل اقدس درّتحوالتى ّ  
  .  بارزتر و آثار عظيمۀ جليله اش مشهورتر و الئحتر بود ا مدينة

  ّتوجه تدريجى اهالى از وضيع و شريف به بيگناهى حضرت بهاءا، نفوذ
  ّآرام  و مستمر تعاليم آن وجود اقدس در قلوب نفوس،  با وجود سرسختى

  بى عالقگى فطرى و غريزى آنان،  انتصاب حکومتى جديد بنام احمد و



  توفيق بيک  با رأى صائب و خصائل و ملکات ممدوحه بجاى پاشاى سابق
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  ّکه افکارش نسبت به امر الهى و اصحاب بكلى مشوب شده بود،  مساعى و

  مجهودات انقطاع ناپذير حضرت عبدالبهاء که اکنون در ريعان شباب
   و دفاع و اّاتب استعداد و لياقت ذاتيۀ خويش را در صيانت امرمر

  ّحمايت از پدر بزرگوارش در طى معاشرت و تماس با طبقات مختلفۀ اهالى
   برکنارى وتغيير نا گهانى ّاز اعالى و ادانى بمنصۀ ظهور رسانيد و باالخره

  لتّعمال و مأمورينى که در تمديد دورۀ حبس اصحاب بيگناه دخا
  داشتند،  همۀ اين امور بتقديرات الهى و حکم بالغۀ سبحانى راه را براى

ّيک تحول و تغيير عظيم در شؤون حياتي    صاف و هموار ميکرد، اۀ امرّ
ّتحول و تغييرى که اثرات آن پيوسته مالزم با دورۀ تبعيد حضرت بهاءا  

ّدر عكا شمرده شده و از صفحات تاريخ آن ايام هر   ز انفکاک نيافته وگ ّ
  .نخواهد يافت

  ّف جديد عكا در اثر معاشرت و مصاحبت با هيكل مبارک حضرتّمتصر
  ّعبدالبهاء و همچنين مطالعۀ بعضى از آثار امريه که دشمنان بمنظور

  تحريک احساسات و برانگيختن مخالفت وى عليه بهائيان براى او ارسال
   نمود که از آن ببعدميداشتند چنان خلوص و ارادتى در قلب حاصل

ًهيچگاه حضور مبارک مشرف نميشد مگر آنکه قبال کفش خود را بعالمت ّ  
  احترام از پا خارج ميکرد بدرجه اى که در افواه ناس منتشر گرديد که
  معتمدين و مشاورين مخصوص حکومت مهاجرينى هستند که زعيم و

  ّماد متصرفمراتب ثقه و اعت. قائد آنان تحت توقيف و قيد دولت ميباشد
  ّبحدى بود که فرزند خويش را براى کسب کماالت و فرا گرفتن معلومات

  ّيکروز پس از مدتها آرزوى. حضور مبارک حضرت عبدالبهاء ميفرستاد
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  ّتشرف بمحضر جمال اقدس ابهى،  بمنظور خود نائل و بدرک لقا فائز

  د هيكلگرديد و از ساحت انور استدعا نمود خدمتى باو ارجاع گرد
  ّاطهر فرمودند چنانچه مايل باشد  مجراى آبى را که مدت سى سال است

ّمتصرف امريۀ مبارک را با. ّمطمور و متروک مانده مرمت و احياء نمايد ّ  



  از طرف ديگر با. نهايت افتخار قبول و در اجراى آن بالفاصله اقدام نمود
   مخالفتى اليهٌمشارّآنکه دخول زائرين بعكا طبق فرمان سلطانى ممنوع بود 

  ابراز نميداشت اين بود که جمع کثيرى از دوستان از جمله نحرير جليل
  صادق خراسانى و جناب ابا بديع که هر دو از بقاياى سيف ّجناب مال

  مصطفى ضياء. ّاصحاب قلعۀ طبرسى بودند بحضور مبارک مشرف گشتند
  از اين مرتبهمنصوب گرديد  پا را ّمحل پاشا که چند سال بعد بحکومت 

  فراتر نهاد و اظهار داشت که حضرت بهاءا آزادند و ميتوانند هر وقت
   دراراده فرمايند از شهر خارج شوند ولى هيكل مبارک قبول نمى فرمودند
  ّاين احيان شيخ محمود مفتى مدينه که بتعصب و لجاج مشتهر و معروف

  د و چنان مشتعل وبود بامر مبارک اقبال نمود و در حلقۀ مؤمنين درآم
  منجذب گرديد که مجموعه اى از اخبار و احاديث مأثورۀ اسالمى مربوط

ّاهميتّبعكا و مقام و     و نفوذ امر بپايه اىّ آن مدينۀ مقدسه تنظيم نمودّ
 رسيد که حکومت هاى نا مساعدى هم که گاهگاه مصدر کار ميشدند با وجود

  از قواى فائضۀ محيطه اى کهقدرت و مکانتى که دارا بودند نتوانستند 
  ّشارع قدير را باستخالص حقيقى وتحقق نواياى قلبى سوق ميداد

  ّاهل فضل و ادب حتى علماى مقيم شامات نيز بتدريج. جلوگيرى نمايند
  ّدر طى سنين شيفته و مجذوب احوال مبارک گرديدند و بعظمت و جاللت

   
  ٣٨٧ص 

  ر ادرنه نسبت بوجودعزيزپاشا که د. مقام آن حضرت شهادت دادند
  مبارک حضرت عبدالبهاء کمال اخالص و ارادت ابراز ميداشت و در خالل

  ّاحوال به رتبۀ واليت ارتقاء يافته بود دوبار بطور خصوص به عكا آمد تا
  مراتب احترام و تجليل خويش را حضور حضرت بهاءا تقديم و عاليق

ّمودت و صميميت    اء که مورد احترام و نسبت به حضرت عبدالبهخود راّ
  ّهر چند حضرت بهاءا بر خالف ايام. تکريم عظيم او بود تجديد نمايد

  دورۀ بغداد شخصًا  قبول مالقات نمى فرمودند و با افراد حشر و نشر
  ّنداشتند معذلک عظمت و محبت آن وجود اقدس چنان در قلوب و ارواح

  هار ميداشتند که ازّنفوذ و رسوخ نموده بود که مردم عكا صراحتًا اظ
ٔبرکت وجود طلعت ابهى و يمن قدوم نير مال اعلى آبهاى شور شيرين شده ّ  

  اهالى آن وجود مبارک را. ّو هواى مکدر لطافت و طراوت يافته است



  ميخواندند و ميستودند و) جناب الکريم(و ) ّسيد العظيم(بالقاب فخيمۀ 
  ا که نسبت به آن جمالاز همين مقدار ميتوان ميزان احترام و تکريمى ر

  ّوقتى يکى از ضباط اروپائى که. ذوالجالل مرعى ميداشتند استنباط نمود
  ّبمصاحبت حکومت اجازۀ تشرف بساحت مبارک حاصل نموده بود چنان

  مسحور عظمت و جالل و هيمنه و وقار آن مليک پر اقتدار گرديد که
  ضوع و خشوعنزديک آستانه در زانوى ادب بر زمين نهاد ودر نهايت خ

  .جالس گرديد
  ّقبل از آنکه جمال اقدس ابهى بخروج از شهر عكا موافقت فرمايند

  شيخعلى ميرى مفتى مدينه بر حسب اشارۀ حضرت عبدالبهاء از محضر
  مبارک استدعا نمود که بسجن نه سالۀ خويش در درون شهر خاتمه دهند

   
  ٣٨٨ص 

  ًا قبول نفرمودند ولىهيكل مبارک بدو. و بخارج مدينه حرکت فرمايند
  پس از اصرار شديد و متمادى مفتى باين امر رضايت دادند و براى

ّاولين بار بمرج عكا نزول اجالل فرمودند و از آن ببعد باغ نعمين که بنام ّ  
  جزيرتنا"و " اورشليم جديد"مفتخر و از لسان عظمت به "  رضوان"

  ر وسط رودخانه درتسميه گرديد و بمنزلۀ جزيرۀ کوچکى د" الخضراء 
   پاشا که در اّجانب شرقى شهر قرار داشت بانضمام محل سکونت عبد

ّچند ميلى شمال عكا واقع شده بود محل تنزه و تفرج هيكل اقدس قرار ّ ّ ّ  
  ّگرفت و بدين ترتيب آن مالک بريه پس از آنکه قريب بيک عقد از حصار

  ود اقدسش بمشىشهر قدم فراتر ننهاده و يگانه حرکت و هواخورى وج
  ت مذکوره استقرارّالّدر اطاق خواب منحصر بود از عكا خارج  و در مح

  .حاصل فرمودند
  قصر"ّدو سال بعد جمال اقدس ابهى بقصر عودى خمار که از لسان قدم به 

  موسوم و موصوف"  ّالمقام الذى جعله ا المنظر االکبر للبشر"و " رفيع
ّدس که در ايام سجن مبارک دراين مکان مق. تشريف فرما گرديدند ّ  

  ّقشلۀ عسکريه با صرف مبالغ باهظه بنا شده و مالکش با اهل و عيال
  ّبعلت بروز ناخوشى مسرى آنرا ترک کرده بود بدوًا اجاره شد و سپس

  در همين اوان بود که. جهت اقامت دائم هيكل اطهر خريدارى گرديد
  ز صدر اعظم هاىحضرت عبدالبهاء بر حسب دعوت مدحت پاشا يکى ا



  اين مالقات و همچنين تماس و. سابق عثمانى سفرى به بيروت فرمودند
  معاشرت وجود مبارک با مصادر امور و مقامات روحانى آن بلد و

ّمصاحبات و مفاوضات متعدد آن حضرت با شيخ محمد عبده که از ّ  
   

  ٣٨٩ص 
ّشخصيتهاى مهمه محسوب همگى موجب ازدياد شهرت و ارتقاء حيثي ّ   تّ

  از طرف ديگر. جامعه و انتشار صيت و صوت افراد ممتازۀ آن گرديد
  پذيرائى شايانى که از جانب فاضل جليل القدر شيخ يوسف مفتى ناصره
  مهماندار والة بيروت نسبت بحضرت عبدالبهاء بعمل آمد و استقبال

  ّعظيمى که بموجب دستور وى در موقع ورود مبارک بمعيت يکى ديگر از
  ّاز رجال و بزرگان محل  تاّ عده اى ّمفتى عكا مجرى گرديد واغصان و 

  ّچند ميلى خارج شهر حرکت نموده بودند و باالخره ضيافت مجللى که
  ّحضرت عبدالبهاء هنگام باز ديد شيخ مذکور بنام او در عكا بر پا داشتند
  نايرۀ بغض و حسد را در قلوب نفوسى که تا چند سنۀ قبل هيكل مبارک

  در آن.  مهاجرين را بنظر حقارت مينگريستند مشتعل ساختو ساير
  اوان با آنکه فرمان غليظ و شديد سلطان عبدالعزيز رسمًا ملغى نشده

  بود  ليکن در عمل جز ورق پاره اى بى اثر چيز ديگر محسوب نميگرديد
  و با آنکه جمال اقدس ابهى اسمًا مسجون بودند ولى بفرمودۀ حضرت

  امراء فلسطين از"و "  عظمت و سلطنت حقيقى مفتوحابواب "عبدالبهاء 
  ّحکام  و... هيمنه و نفوذ و قدرت و جاللت مبارک حسرت ميبردند

ّمتصرفين و ضباط و مأمورين بکمال خضوع وخشوع تمناى شرفيابى ّ ّ  
  بمحضر اقدس مينمودند و هيكل اطهر بندرت رخصت حضور عنايت

  )ترجمه". (ميفرمودند
   ادوارد براون ازپرفسور مستشرق شهير انگليسى در همين قصر بود که

   آوريل٢٠ تا ١٥از (ّدارالفنون کامبريج  طى پنج روزى که در بهجى 
 ّميهمان مبارک بود چهار مرتبه بساحت اقدس جمال قدم جل ثنائه)   ١٨٩٠

  العظما
   

  ٣٩٠ص 



  ّشرف مثول يافت و آن مالقات و تشرف بصدور اين بيان عظيم و
اين جنگهاى بى ثمر و محاربات خانمان سوز "طهر که مى فرمايد تاريخى ازفم ا

  ّ ابديت و ادر تاريخ امر"  ّمنقضى شود و صلح اعظم تحقق يابد
  ّمستشرق مذکور شرح تشرف خويش و تأثيراتى را که از. خلود پذيرفت

  شرفيابى بمحضر انور در قلب و روان وى حاصل شده بدين بيان توصيف
  م بجمالى افتاد که هرگز فراموش ننمايم و از وصفشدو چشم"مينمايد  

  ّ  حدت بصر از آن منظر اکبر پديدار و قدرت و عظمت از جبينعاجزم 
  مبينش نمودار بيک نظره  کشف رموز دل و جان نمودى و بيک لحظه

   مپرس در حضور چه شخصى ايستادم و بچه منبعاسرار قلوب بخواندى
  ه تاجداران عالم غبطه ورزند وّتقديس و محبتى تعظيم نمودم ک
  پنج يوم از مغتنم ترين"  و نيز مينويسد "امپراطورهاى امم حسرت برند

  ام و نفيس ترين اوقات حيات را در ساحت اقدس گذراندم و از فيضّاي
   روح بديع و پرمبدأ و منشأ حضور و درک ديدار جواهر وجودى که 

  وحى که با قدرت مکنون وّعظمت الهيه اند بهره و نصيب موفور بردم ر
ّقوت  دائم التزايد خويش در احياء عالم و بيدارى امم که در رقد غفلت ّ  
  ّغنوده بل چون نفوس ميته در ارض محشورند در کوشش و تالش است

   قلم ازتقريرشضات اوقاتى پر نشئه و فيو وّفى الحقيقه ايامى پرانجذاب بود
  در صفح"   ّخيام عز" همان سنه  در."   عاجز است و بيان از توصيفش قاصر

  در" خباء مجد"،  مقام ايليا منصوب شد و"کوم ا و کرم ا"جبل کرمل 
ّجبل الرب"ّکوه مقدس که اشعياى نبى آنرا    تمامى"ناميده و بسوى آن " ّ

  مدينۀ حيفا چهار بار بقدوم. مرتفع گرديد"  طوائف روانه خواهند شد
   

  ٣٩١ص 
   يافت و نوبت اخير اقامت مبارک در آن مدينۀجمال اقدس ابهى زينت

   در يکى از اين مواقع که خيمه و خرگاه آنّمنوره سه ماه بطول انجاميد
  ّطلعت ازليه با نهايت حشمت و عظمت در مجاورت دير افراشته شده بود
ّلوح مقدس کرمل،  کاشف اسرار الهيه و بشارت دهندۀ  تأسيسات جليلۀ ّ  

  نازل گرديد و در" صاحب الکرم"ّت مالک البريه ّبديعه از سماء مشي
ّمورد ديگر در حينى که هيكل قدم در دامنۀ کوه مستقر نقطۀ مقدسى را ّ  
  ّکه ميبايستى مقام ابدى حضرت رب اعلى در آنجا مرتفع و بقعۀ مبارکۀ



  نوراء بوضع بديع و اسلوب منيع تأسيس شود بحضرت عبدالبهاء ارائه
  .فرمودند
ّ آنچه ذکر شد اراضى و حافات بحيرۀ طبريه عالوه بر    بعثت حضرتّمقرّ

  ّتملک.  گرديد اروح نيز بامر مبارک خريدارى و وقف اعزاز و اجالل امر
  ايست که هيكل اقدس در"  ابنيۀ عظيمۀ جليله"ّاراضى مذکوره مبشر ارتفاع 

  "طول و عرض"ّالواح مبارکه پيش بينى فرموده و در مستقبل ايام در 
  ّسرزمينهاى پربرکت و مقدس اطراف اردن و"ارض اقدس و همچنين در 

  ّبنياد خواهد گرديد و بر حسب ارادۀ مطلقۀ الهيه به"  نواحى مجاوره
  )ترجمه . (اختصاص داده خواهد شد" ّعبادت و عبوديت آستان الهى"

  ّتوسعۀ  روزافزون آثار و الواح مقدسه همچنين تأسيس مرکز بهائى در
ٔدريه الجل انتشار و توزيع آثار مذکوره و استقرار خادم جانفشان امراسکن ّ  
  ت امور و تسهيل اياب وّحمد مصطفى در بيروت بمنظور تمشيالهى م

  ذهاب زائرين ارض اقدس،  تخفيف مشاكل و تضييقات در صدور مکاتيب
  ّو ارسال الواح منزله از قلم جمال اقدس ابهى بمراکز دائم التزايد ايران و

   
  ٣٩٢ص 

   عراق و قفقازيا و ترکستان و مصر،  اعزام سليمان خان تنکابنى معروف
  بجمال افندى از طرف هيكل اطهر بصفحات هندوستان و برما  جهت تبليغ

ّكلمۀ الهيه و نشر نفحات سبحانيه در آن سامان،  تعيين و انتصاب چند ّ  
  ،" اى امراياد"نفس از دوستان رحمانى و خادمان امر يزدانى  بمقام  

  تعمير و تجديد بيت مبارک حضرت اعلى در شيراز و تفويض خدمت و
  ّتوليت آن مقام مقدس از جانب هيكل اقدس بحرم مبارک آن حضرت و
  ّاخت ايشان و باالخره ايمان و اقبال جم غفيرى از ملل بعيدۀ يهودى و

  داماتزرتشتى و بودائى بامر الهى که بمنزلۀ نخستين ثمره و نتيجۀ اق
ّپرشور و حرارت مبلغين سيار در صفحات ايران و برمه و هندوستان و ّ  

ّتصديق و اعتراف مقبلين بحقانيت و مظهريت حضرت مسيح و حضرت ّ ّ  
ّسيدالمرسلين محسوب ميگرديد،  كل داللت بر بسط و توسعۀ كلمة ّ و ا   

   و مينمود، غلبه و نفوذى که احدى از ملوک ا غلبه و نفوذ شريعة
  رؤساى اديان با همۀ قدرت و سطوت و مخالفت و معاندتى که ابراز

  .ميداشتند قادر بر منع و دفع آن نبودند



  ّدر اين مقام مناسب است ظهور جامعۀ مترقى بهائى در مدينۀ
  جامعه اى. جديد االحداث عشق آباد در ترکستان روس را ياد آور گرديد

  لياى حکومت بتأسيس گلستانّکه بنا بحسن نيت و ابراز مساعدت او
ّجاويد و ابتياع اراضى و ارتفاع ابنيه اى که مقدمۀ بنيان اولين مشرق االذکار  ّ  

  همچنين الزمست تأسيس. ق گرديدّعالم بهائى شمرده ميشد  موف
  ّمراکز جديدۀ بهائى در بالد شاسعۀ بخارا و سمرقند در قلب قارۀ آسيا را

  ّنحرير جليل فاضل قائنى و مبلغ شهير وکه در اثر خطابات و تأليفات 
   

  ٣٩٣ص 
  نويسندۀ صاحب قلم امر جناب ميرزا ابوالفضل گلپايگانى حاصل گرديده

ّمتذکر شد وباالخره بطبع و نشر پنج مجلد از آثار قيمه و صحائف ّ ّ  
  ّمقدسۀ شارع قدير در هندوستان مشتمل بر کتاب مستطاب اقدس که

ّدۀ امريه به خطوط و السنۀ متنوعه در شرق وتباشير انتشار و آثار متزاي ّ  
  بطورى که يکى از مهاجرين. ّغرب عالم در سنين مؤخره بوده اشاره نمود

   تبعيد وجوددربارۀو طائفين حول ذکر نموده جمال اقدس ابهى هنگامى 
  ّسلطان عبدالعزيز ما را به منتهاى ذلت و"ّمبارک به عكا اظهار فرمودند 

   چون منظور و مرادش استخفاف و ورزمين تبعيد نمودخوارى به اين س
ّاضمحالل اين مظلومان بود هر هنگام موجبات عزت و رخا و علويت و ّ  

   و نيز بطورى)ترجمه " (رفاهى دست ميداد از قبول آن امتناع نمى ورزيديم
  حال"که نبيل در تاريخ خويش نقل مى کند هيكل مبارک مى فرمودند 

  ييدات رحمانى کار به مقامى رسيده که ساکنين اينبه عنايت الهى و تأ
مى   و باز)ترجمه " (نواحى بتمامه نسبت به ما اظهار خضوع و فروتنى مى نمايند

  سلطان آل عثمان بدون سبب و جهت بر ظلم قيام نمود و ما"فرمودند 
ّرا به حصن عكا فرستاد و در فرمان شاهانه مقرر داشت که احدى پيش ما ّ  

ّه شدت تمام مبغوض  خاص وعام  باشيم  لذا دست قدرت ربانىنيايد و ب ّ ّ ّ  
  بزودى انتقام کشيد و سميرين و وزيرين بى نظيرينش عالى و فؤاد را

ّاول بباد فنا داد و بعد از آن دست قدرت به برچيدن بساط عزت عزيز ّ  
  ."ٍگشاد و اخذه اخذ عزيز مقتدر

  ّت مترتبۀ بر آن مى فرمايند  تبعيد مبارک و اثرادربارۀحضرت عبدالبهاء 
  ّمقصود اعداء اين بود که اين سجن سبب شود و بكلى امر مبارک محو"



   
  ٣٩٤ص 

  و نابود گردد و حال آنکه سجن مبارک تأييد اعظم شد و سبب ترويج
  اين شخص جليل در سجن اعظم امرش را"و همچنين مى فرمايد "  گشت

  گشت و آوازۀ بزرگواريشبلند کرد و نورش باهر شد و صيتش جهانگير 
  بشرق و غرب رسيد و الى يومنا هذا چنين امرى در عالم وجود واقع

  ّپرتوش در آغاز بمثابه نجم بازغ بود حال چون کرۀ نوار و آفتاب""  نشده
  )ترجمه ." (جهانتاب گشته

ّاين است که جمال اقدس ابهى بنفسه االعز االعلى در تأييد اين تحول و ّ  
   بر خالف انتظار اعداء در جميع شؤون و امور در دورانّتطور عظيم که

  :ديده مى فرمايد قوله االحلىّبيست و چهار سالۀ سجن عكا حاصل گر
ّ لمقام االعلى الذى سماهذ" ّى مرة بالسجن االعظم و اخرى بسماء السماء ّ ّ ّ"  
   

  ٣٩٥ص 
                            ياد داشتها

١- Ptolemais  
٢- St.Jean d'Acre 

  
  .سفيد است٣٩٦ص 

  
   ٣٩٧ص 

                                 فصل دوازدهم
  ّ سجن حضرت بهاءا در عكا                     

  )ّبقيه                                   (
  که جمال اقدس ابهى و جمع قليلى از اصحاب و طائفين حول هنگامى

  اعداء در افنا  و  تحصى گرفتار وّمبارک در سجن عكا به آالم و محن ال
ّاضمحالل سدرۀ الهيه کمر همت محکم بسته بودند،  فئۀ مظلومۀ جامعۀ ّ  

   بمصائب و بالياى اّمترقى و دائم االنبساط اسم اعظم نيز در مهد امر
  جديده که از صدمات و لطمات وارده بر هيكل قدم و اصحاب آن محيى

  اين شدائد و. النى تر بود مبتال گشتندرمم در آن احيان شديدتر و طو



  رزايا که از طرف دشمنان عنود نسبت بدوستان راستان ابراز گرديد
  هر چند بپاى مذبحۀ کبرائى که مقارن با والدت امر الهى بر پا شد و

  بيش از چهار هزار نفر"ّبفرمودۀ مبارک حضرت عبدالبهاء طى يک سنه 
  ،" کس و پرستار تلف گشتندکشته و جمع غفيرى اطفال و نساء بى

  ّنمى رسد ولى دامنۀ آن بهمان مقدار وسيع وعظيم و حتى از لحاظ قساوت
  .ّو همجيت ناس مخوف تر و سهمگين تر بوده است

 ّملقب و"  ّرئيس الظالمين" بلقب او راّناصرالدين شاه که حضرت بهاءا  
  ائن العدل وّارتکب ما ناح به سکان مد"فجايع و مظالم وى را به بيان 

   
  ٣٩٨ص 

 توصيف فرموده  در اين اوان که مالک امکان در سجن اعظم در"  االنصاف
  غمرات احزان و اسقام مستغرق بود،  در بحبوحۀ جوانى و قدرت ظاهره

  اين سلطان. ميزيست و از بادۀ غرور و کامرانى سرى سرمست داشت
  عقايد و"بود که ّفعال ما يشاء و حاکم على االطالق بر کشور پهناورى 

  و از اطراف بوزراء و مشيرانى"  رسوم سالفۀ شرق در آن ريشه دوانده
  ّاحاطه شده بود که كل در قبضۀ سطوت و"  مزدور و محيل و رياکار"

  اقتدار او اسير بودند و هر آن ميتوانست آنانرا بارادۀ مطلقۀ خويش
   که در آنمعزول و يا منصوب نمايد و در رأس دستگاهى قرار داشت

  ّهر متصدى و مصدر امرى در هر رتبه و مقام برشوه خوارى و "
  ّاين سلطان جبار در مخالفت و عداوت". رشوه پردازى هر دو مشغول بود

  خويش نسبت بامر الهى با طبقۀ علماء و پيشوايان دين که خود صاحب
  جداگانه اى را تشکيل داده"  حکومت مذهبى"ّقدرت و نفوذ الحد بوده و 

  تودۀ ناس نيز که به بيرحمى و قساوت. بودند همراز و همداستان گرديد
  ّو تعصب و دنائت و حرص و آز و عادات رذيله معروف و موصوف بودند

  اين پادشاه هوس ران چون ديگر بوجود. به پشتيبانى او قيام نمودند
ّى نداشت تمام هم خويش را متوجهمبارک حضرت بهاءا دسترس    آن نمودّ

  ّ بقاياى فئۀ مظلومه را قلع و قمع نمايد و آئين الهى را در مهد مقدسکه
   پس از سلطان، قدرت و حکومت در دست از بيخ و بن براندازد اامر

  ًسه فرزند او قرار داشت که اختيارات خويش را عمال  به آنان تفويض و
ّادارۀ کافۀ اياالت و واليات مملکت را بعهدۀ ايشان محول نم   .وده بودّ



  ّالدين ميرزا وليعهد که رّتاج مظف حکومت آذربايجان را بوارث تخت و
   

  ٣٩٩ص 
   تحت نفوذ حزب شيخى اليهٌعنصرى ضعيف و جبان بود  سپرد و مشار

  .قرار گرفت و احترام و تجليل موفور نسبت به علماء رسوم منظور مى داشت
ميرزا   د را به مسعودحکومت بيش از دو خمس مملکت شامل واليات اصفهان و يز
ّملقب بظل السلطان فرزند ارشد خود که محيل و جبار و مادرش ّ ّ ّ  

  از طبقات عادى و خارج از خاندان سلطنت بود اعطا کرد و باالخره
ّحکومت گيالن و مازندران را به کامران ميرزا  ملقب بنايب السلطنه که در ّ  

  د واگذار نمود و اونظر شاه از ساير شاهزادگان عزيزتر و محبوب تر بو
  ّرا به سمت وزارت جنگ و فرماندهى كل قوا و حکومت پايتخت منصوب

  ّالذکر پيوسته رقابت شديد حکمفرما بود و اخير بين دو شاهزادۀ . ساخت
  ّيک از آنها سعى ميکرد توجه و عنايت پدر تاجدار خويش را بجانب هر

  تعانت و حمايتاين بود که هر يک از آن دو به اس. خود معطوف دارد
ّهاى مقر حکومت خويش در ابراز خدمت و اظهار شخصيت وّمالعلما و  ّ  

  لياقت که در نظرشان مبادرت به قتل و غارت و نهب و اسارت حزب مظلوم
  ّو بى پناه بود از يکديگر سبقت مى جستند و در آزار و اذيت فئۀ بى گناهى

  ّ حتى براى دفاع وکه در اجراى اوامر مطاعۀ موالى خود از حمل سالح
را  "ان تقتلوا خير لکم من ان تقتلوا"حفظ جان خوددارى مى نمود و حکم مبرم 

و پيشوايان از  از طرف ديگر علما. ّبجان و دل به کار ميبرد، کمر همت محکم بستند
  ّعلى کنى و سيد صادق طباطبائى دوّمالجمله حاجى 

  دست ايشان درّمجتهد بزرگ طهران مع شيخ محمد باقر همکار و هم
  ّاصفهان و مير محمد حسين امام جمعۀ آن شهر جمعًا بتمام قدرت و نفوذى
  که در اختيار داشتند به مخالفت حزب مظلوم قيام کردند و از کوچکترين

  
  ٤٠٠ص 

  ّفرصت و موقعيت در ايجاد فتنه و ضوضاء و وارد آوردن ضربه بر پيکر
  ه و نفوذ و سيطرۀ که بيش از شخص سلطان از سطوت محيط اامر
  .اش در خوف و هراس بودند استفاده نمودند غالبه



  با وجود چنين معاندين سر سخت و چنين وضع هولناک جاى شگفت و
  استغراب نيست اگر امر الهى تحت مخالب کين مقهور و مستور و قتل و
ّحرق و نهب و اسر و حبس و نفى از مظاهر مشخصه و خصوصيات بارزۀ ّ  

  ّتشرف بمحضر انور جمال. شت و انقالب شمرده ميشده استوح آن دور پر
ّاقدس ابهى که از ايام ادرنه آغاز و در عكا رو به توسعه و ازدياد نهاده ّ  

  ّبود از يکطرف و نشر و اشاعۀ الواح مبارکه و نقل اخبار و بشارات مهيجۀ
ّامريه بوسيلۀ زائرينى که بحضور مبارک تشرف حاصل مينمودند از طرف ّ  
  ديگر موجب اشتعال آتش ضغينه و عدوان در قلوب اهل طغيان از علماء
  و ساير طبقات ناس گرديد،  معاندينى که بخيال واهى گمان مينمودند که
ّبروز شکاف در بين صفوف احبا در ارض سر و اجراى نفى ابد در حق ّ ّ  
  ّشارع امر مقدس سبب اطفاء نور الهى و اخماد نار موقدۀ يزدانى خواهد

  در آباده استاد على اکبر يکى از مؤمنين و مخلصين بر حسب. رديدگ
  ّتحريک يکى از سادات محل دستگير و بکمال قساوت مضروب و مجروح

  در قريۀ تاکر. گرديد بنحوى که خون سرا پاى آن مظلوم را احاطه نمود
  بامر شاه امالک اهالى تاالن و تاراج گرديد و حاجى ميرزا رضاقلى يکى از

  ران صلبى حضرت بهاءا دستگير و بدارالخالفه روانه و در سياه چالبراد
  همچنين برادر زن. ّافکنده شد و مدت يک ماه در آن سجن باقى ماند

  جناب آقا ميرزا حسن نابرادرى ديگر حضرت بهاءا را اخذ و داغ و
   

  ٤٠١ص 
  . مجاور داركال را آتش زدنددرفش نموده و پس از آن قريۀ

   شهداى نامدار آن زمان جناب آقا بزرگ خراسانى است که از قلماز جمله
  ّملقب گرديد و اين جوان"  ّفخرالشهداء"و " بديع"اعلى بالقاب منيعۀ 

   سجن دردومنورانى که بوسيلۀ نبيل بامر الهى اقبال نموده بود در سال 
ّسن هفده سالگى در قشلۀ عسکريه بمحضر مبارک جمال اقدس ابهى ّ  

  ّگرديد و چنانکه از لسان قدم در الواح مقدسه نازل شده در آنّمشرف 
ُ،  خلق بديع يافت و خلق"روح قدرت و اقتدار دميده شد"جوهر وفا  َ  

  ّاين بود که منقطعًا الى ا و متهيئًا لمشهد الفداء بر. عظيم حاصل نمود
  ّايصال لوح مبارک سلطان که از قلم حضرت رحمن خطاب بناصرالدين شاه

  در شده بود قيام نمود و فردًا واحدًا در حالى که حامل آن لوح کريمصا



  ّبود پياده بمقر معهود شتافت و چون باد باديه پيما شد تا پس از
ّمدت سه روز در محل اقامت شاه در حال. چهار ماه بطهران ورود نمود ّ  

  صيام و قيام گذرانيد تا عاقبت هنگامى که شاه بعزم شکار بجانب شميران
  چون اذن حضور يافت. ر حرکت بود وى را از دور مشاهده کردد

  بنهايت سکون و وقار و خضوع و احترام بسرا پردۀ سلطان نزديک شد و
  نبا بالطان قد جئتک من سبيا س"باين خطاب عظيم ناطق گرديد 

  فى الفور امر همايونى صادر شد که لوح را اخذ و بعلماى". عظيم
  ّد و مقرر داشت جوابى بر آن توقيع منيع بنگارنددارالخالفه تسليم نماين

  ولى علماء در صدور جواب راه مماطله پيمودند و اجراى سياست و عقوبت
ّرا در  حق  آن بشير الهى و حامل منشور يزدانى الزم و متحتم شمردند ّ.  
  سپس سلطان آن لوح را بسفير خويش در اسالمبول ارسال داشت تا

   
  ٤٠٢ص 

  ولت عثمانى بر مضامين لوح موجب تشديد آتش جور وّاطالع وزراى د
  .ّعناد آن مظاهر بغضيه نسبت بامر الهى گردد

  ّپس از شهادت بديع مدت سه سال جمال اقدس ابهى در الواح و توقيعات
  نازله مراتب جانبازى و فداکارى آن فارس مضمار استقامت را ستودند و

  ملح"ظمى نازل گشته به آنچه را که از قلم اعلى در شأن اين شهادت ع
  .موسوم و موصوف فرمودند"  الواح

  ّديگر از شهداء و جانبازان سبيل الهى جناب ابابصير و جناب سيد
  .اشرف هستند که آبائشان در واقعۀ زنجان برتبۀ شهادت فائز شده بودند

  ّنفس مقدس را دستگير و در يکروز در همان مدينه شهيد اعداء آن دو
  د نشان ميدادّالنگامى که در حال مناجات زانو زده بود بجّاولى ه. کردند

  ّديگرى در حالى که از شدت ضرب ّکه بچه نحو ضربت مؤثر وارد سازد و
  از اظفارش خون جارى و جسد رفيق شهيدش را در آغوش گرفته بود

  ّقبل از شهادت ام اشرف را در زندان طلب نمودند. سرش را قطع کردند
  ّ از طريق  حق ممانعت نمايد ولى آناو رانصيحت و تا يگانه فرزندش را 

  امۀ موقنه نور ديدۀ خويش را ترغيب کرد که در امر الهى ثابت و مستقيم
ّ متذکر گرديد که اگر تبرى جويداو راّماند و به ابا بصير تأسى کند و  ّ  

   از فرزندى خود طرد خواهد کرداو راّو از مقام بلند فدا تدنى خواهد 



  ّرار ام اشرف با نهايت وقار و متانت بدون آنکه از ديده اشکو بدين ق
  .جارى سازد شهادت فرزند دلبندش را نظاره ميکرد

  ّسبيل رحمن محمد حسنخان کاشى است که نفسىى ديگر از شهدا
ّمتمکن و صاحب عزت و مقام بود   آن منجذب نفحات سبحانى را در. ّ

   
  ٤٠٣ص 

ّند که از شدت زجر و مشقتبروجرد اخذ و بدرجه اى چوبکارى کرد ّ  
  در شيراز ميرزا. جان بجانان تسليم نمود و فداى آن مه تابان گرديد

  ّمع ميرزا رفيع خياط و مشهدى نبى هر سه را در دل شب آقاى رکابساز
  ّدر آن واحد خفه کردند سپس عوام الناس مراقد آنّمحل بامر مجتهد 

  باله و خاکروبه بر روى آنهاّمشاعل حب و وداد را مورد اهانت قرار داده ز
  در کاشان شيخ ابوالقاسم مازگانى را دستگير و قبل از شهادت. ريختند

  خواستند جرعۀ آبى باو بنوشانند از شرب آب استنکاف نمود و فرياد
  برآورد من تشنۀ شهادت خويش هستم مرا به کوثر بقا برسانيد و از جام

  ّوح پاک بساحت لوالک تضرع وظالمان در حالى که آن ر. وفا سرشار کنيد
  ّمناجات مينمود ضربۀ شديدى بر قفايش وارد ساختند و دم مطهرش را

  .برخاک ريختند
  ّميرزا باقر شيرازى که در ارض سر بکمال انجذاب و اشتياق به تسويد
ٓالواح رب االفاق مألوف بود  در کرمان بدست عوانان شهيد شد   در اردکان. ّ

  و غايت ضعف و ناتوانى بود بدست مردمّگل محمد که در کبر سن 
  خونخوار اسير گرديد و ستمکاران آن مفتون امر الهى و دلباختۀ جمال
  رحمانى را بر زمين افکندند و دو تن از سادات بنحوى آن مظلوم را در
  ّزير پاى لگد مال کردند که اعضاء و جوارحش خرد شد و از شدت

  ار بدوًا جسد را بخارج شهراشر. زجر جان بداد و برفيق اعلى شتافت
  برده در گودالى دفن کردند ولى روز بعد آن هيكل پاک را از خاک در

  در. آورده در کوچه و بازار گردانيدند و سپس در وسط صحرا افکندند
ٌشهر مشهد که مردم آن بشدت تعصب مشهور و مشار بالبنان اند جناب ّ ّ  

   
  ٤٠٤ص 



  ۀ جناب بديع را که از بقاياىحاجى عبدالمجيد والد هشتاد و پنج سال
  سيف قلعۀ طبرسى محسوب و پس از شهادت فرزند واال گهرش بمحضر
  ّاقدس حضرت بهاءا مشرف و بنهايت انبساط و اشتعال بوطن مألوف
  معاودت نموده بود دستگير کردند سپس صدر منيرش را به تيغ ظلم

  اس گذاشتند وّشکافتند و رأس مطهرش را بر تخته سنگى مقابل انظار ن
  ّمورد سب و لعن قرار دادند و پس از آنکه آن جسد نازنين را در کوى

  ّو برزن گردانيدند در غسالخانۀ شهر بنهادند تا بستگان و اقارب آن شهيد
  .مجيد مراجعه نموده و در مقام تکفين و تدفين برآيند

  بريدند کاظم را سر ّمالّدر اصفهان بفتواى شيخ محمد باقر اصفهانى جناب 
  ّو جسد انورش را در زير سم ستوران افکندند و بعد طعمۀ آتش

  ّسيد آقا جان يکى از ياران صديق را گوش بريدند و با افسار. ساختند
  يک ماه بعد مصيبت عظماى ديگرى در. در معابر و اسواق گردانيدند

ٔهمان شهر واقع گرديد که سکان مال   على را غرق درياى الم و حسرت اّ
  ّميرزا محمد حسن و ميرزا"  ّنورين نيرين"دو برادر . هى نمودبى منت

ّمحمد حسين که از لسان قدم بترتيب بلقب سلطان الشهداء و محبوب ّ  
ّالشهداء  ملقب و در بين ناس ببزرگوارى و امانت و زهد و محبت و ورع ّّ  

  اين عمل بتحريک و. و تقوى مشهور و معروف بودند بشهادت رسيدند
خائن  آن شخص خبيث و. ّحمد حسين امام جمعۀ اصفهان واقع گرديداغواى مير م

  موسوم و موصوف گرديده"  رقشاء"ّکه در الواح الهيه از قلم اعلى به  
  با آن دو برادر معاملۀ تجارى داشت و چون مبالغ باهظه اى بايشان

  مديون بود براى استخالص از پرداخت ديون خويش بهتر آن دانست که
   

  ٤٠٥ص 
  ألۀ ديانت را در پيش کشد و آنانرا تکفير و موجبات قتلشانرا فراهممس

   اين بود که بفتنه و فساد پرداخت و بتحريک عوام مشغول گرديدنمايد
ّتا آنکه غفلتًا تودۀ ناس به خانۀ آن مظلومان ريختند و بيوت مجلل و مزين ّ  

   ريشه برافکندندّحتى اشجار و ازهار را از. ايشان را تاالن و تاراج نمودند
  .ّسپس اموال و دارائى آن دو نفس مقدس را اخذ و ضبط کردند

  موسوم فتواى قتل آن دو برادر" ذئب"ّشيخ محمد باقر که از لسان قدم به 
ّمهر پرور را صادر نمود و ظل السلطان اين رأى را تأييد و به تنفيذ آن ّ  



ّ سپس آن دو روح مصور را اسير غل و زنجيمبادرت کرد   ر نموده سرّ
  ّبريدند و اجساد مطهرشان را بميدان شاه کشيدند و در آنجا بدست
  .مردم خونخوار سپردند و مورد هرگونه اهانت و تحقير قرار دادند

  ّ مظلوميت آن دو نجم بازغ سماء عرفان و جوهردربارۀحضرت عبدالبهاء 
  ريختهفى الحقيقه بحالتى خون اين دو برادر "خلوص و ايمان مى فرمايد  

  ّشد که حتى کشيش مسيحى جلفا در آن روز به نعره و فرياد  گريه
  قلم اعلى تا سنين چند در الواح منزله بذکر مصيبت وارده بر آن."  ميکرد

ّيت و فنا در عتبۀ مقدسۀ عليا پرداخته وّدو طير دوحۀ بقا و دو مظهر  رق ّ  
  و نفس بزرگوارباظهار غم و اندوه بى پايان و ذکر سجايا و نعوت آن د

  .مشغول و مألوف بود
   عليجانّمالديگر از فارسان ميدان عرفان و جالسان سرير ايقان حضرت 

   آن عاشق دلدادۀ  جمال رحمن را از مازندران پاى پياده بطهراناست
  ّکشاندند و در عرض راه آن جان پاک را بدرجه اى معرض اذيت و آزار

  نش از کمر تا پا آماس نمودقرار دادند که گردنش مجروح شد و بد
   

  ٤٠٦ص 
  هنگام شهادت آب طلبيد و وضو ساخت و بنماز مشغول گرديد و مبلغى

  نياز د هديه نمود و در حينى که بساحت مليک بى انباز براز وّالنقود بج
  دمساز بود حنجرش را به خنجر کين بريدند و طير روحش بملکوت

   و گل آغشته و آب دهان سپس جسد مبارکش را بخاکابهى پرواز کرد
  ّبر آن ريختند و مدت سه روز در انظار ناس گذاشتند و عاقبت قطعه

  ّ على که در ايام حضرت اعلى بامر مبارک اقبالّمالدر نامق . قطعه نمودند
  تيشه نموده بود دستگير گرديد و چنان مورد حملۀ عوانان قرار گرفت و

   متالشى شد و در دم جانو كلنگ بر سر او کوفتند که اعضا و جوارحش
  جناب ميرزا اشرف در اصفهان شهيد و. بحضرت جانان تسليم نمود

  ّجسدش در زير پاى شيخ محمد تقى نجفى ابن ذئب و تالميذش لگد مال
  ّ سپس بنهايت قساوت آن بدن مطهر را شرحه شرحه نموده بدستگرديد

  اى جسد رامردم تبه کار سپردند و به آتش حقد و عدوان سوختند و بقاي
  .پاى ديوارى قرار داده جدار را بر روى آن خراب نمودند

  ّدر يزد بتحريک و اغواى مجتهد شهر و حکم محمود ميرزا جالل الدوله



ّپسر ظل السلطان حکومت    ّکه بينهايت سنگدل و قسى القلب بودّمحل ّ
  در يک روز هفت نفر از مظلومان را بفجيع ترين وضعى بشهادت

آن  ّف اول جوانى بود بيست و هفت ساله بنام على اصغر،  بدوًادر ص. رسانيدند
سپردند و در  جوان بيگناه را خفه کردند و جسدش را بدست چند نفر از ابناء كليم

  کوچه و بازار گردانيدند و شش مظلوم ديگر را باجبار
  همراه هيكل بيجان حرکت دادند و در حالى که جمع کثيرى از اوباش

ّاز فراشان و چاوشان پيشاپيش جمعيت باّ عده اى ده ودور آنان حلقه ز ّ  
   

  ٤٠٧ص 
   مهدىّمالطبل و دهل قطع سبل ميکردند، چون بتلگرافخانه نزديک شدند 

   نيز بهميناو راّپير مرد هشتاد و پنج ساله را گردن زدند و جسد مطهر 
  قرار بساير نواحى شهر کشاندند و در حينى که تودۀ ناس بضربات و

  ّت موسيقى تهييج و عرق عصبيتشان تحريک شده بود ديوانه وارّترنما
  آقا على يکى ديگر از آن مظلومان را مانند دو رفيق سابق بشهادت

  ّاز آن پس با چهار مظلوم ديگر بطرف خانۀ مجتهد محل. رساندند
  ّعلى سبزوارى را در همان لحظه که جمعيت را ّمالحرکت کردند و 

  اخته و بورود در ميدان وفا و جانفشانى مباهاتّبخطابات مهيجى مخاطب س
  و شادمانى مينمود حنجر بريدند و هنوز آن مظلوم رمقى از حيات باقى
  داشت که بدنش را با بيل قطعه قطعه نموده و رأس منيرش را با سنگ

ّدر محلۀ ديگر قرب دروازۀ مهريز محمد باقر را شهيد کردند و. کوبيدند ّ  
  ند آهنگ طبل و دهل اوج گرفت و آواز مطربان وچون بميدان خان رسيد

ّمغنيان بعنان آسمان واصل شد بقسمى که غريو و هلهلۀ ناس را تحت الشعاع قرار  ّ
  ّداد و در اين حين دو برادر بنام على اصغر و محمد حسن

  را که از آن جمع بيگناه باقى مانده و هر دو در بحبوحۀ شباب و ريعان
  جگر او ّند شکم محمد حسن را دريدند و دل وجوانى بودند شهيد کرد

  را بيرون ريختند سپس سر آن مظلوم را بر سر نيزه کرده با دف و کف
  و چنگ و چغانه در هر برزن و کوى سير دادند و بالمآل بدرخت توتى

  آويختند و سنگسار نمودند و بعد جسدش را در مقابل خانۀ مادر
  خل خانه شده برقص و ساز ومصيبت زده اش افکندند و زنان شهر دا



ٔنغمه و آواز دمساز شدند حتى قطعات گوشت آن شهيدان را الجل دارو  و ّ  
   

  ٤٠٨ص 
ّعالج بتاراج بردند و آن اجساد مطهره را در حالى که رأس محمد حسن ّ  

  ّبقسمت سفالى بدن متصل شده بود بخارج شهر کشاندند و بقدرى سنگ
  د و متالشى شد و باز يهوديان راّسشان بكلى خروبر آنها ريختند که رؤ

  بر آن داشتند که بقاياى اجساد را حمل نموده در چاهى در جلگۀ
  سلسبيل بريزند و آن روز بامر حکومت تعطيل عمومى اعالن گرديد،  تمام

  اکين بسته شد و شهر چراغان گرديد و براى توفيقى که در ارتکابّدک
   حاصل نموده بودند جشن ويکى از شنيع ترين اعمال سبعانۀ عصر حاضر

  .سرور بر پا کردند و يکديگر را خوشباش و تهنيت گفتند
ّاين ظلم و عدوان لهيبش ابناء اسرائيل و ملت زرتشت را نيز که در ايام ّ  
  اخير بامر الهى اقبال نموده و بترتيب در بالد همدان و يزد ساکن بودند

  سوخت و خشم و غضبفرا گرفت و آن بيگناهان را به آتش جور و بيداد ب
  الهى در عوانان خصوصًا از آن لحاظ بود که مالحظه ميکردند پرتو انوار

  ّامکنه و نقاط و بين افراد و طبقاتى نفوذ نموده که ابدًا در مخيلۀ آنان
  در مدينۀ عشق آباد جمعى از. نميگذشت و از خاطرشان خطور نميکرد

  ّر يافته بودند چون ترقى وشيعيان که در اواخر اوقات در آن نقطه استقرا
  اعتالء جامعۀ بهائى را در بين اهالى مالحظه نمودند نار حسد در
  صدورشان مشتعل گرديد و دو نفر از اجامر و اوباش را بقتل جناب
  آن دو ظالم. ّحاجى محمد رضاى اصفهانى پير مرد هفتاد ساله برانگيختند

   بازار مورد حمله قراراالشهاد دررؤوس ّآن نفس مقدس را روز روشن على 
  داده سى و دو زخم بر پيکر آن مظلوم وارد آوردند و سينه اش را

   بيرون کشيدند و جسد مبارکش را شرحهاو راشکافته امعاء و احشاء 
   

  ٤٠٩ص 
  پس از وقوع اين جنايت عظيم بامر تزار امپراطور روس. شرحه کردند

  حکمۀ نظامى درهيأتى جهت فحص و تحقيق بمدينۀ مذکور اعزام و م
  ّهمان محل تشکيل گرديد و پس از رسيدگى کامل و ثبوت جرم حکم

  ّقتل قاتلين و تبعيد شش نفر از محرکين صادر شد، مجرمين و



  پا کردند و از شاه ايران و علماى محکومين در اين خصوص دست و
  طهران و مشهد و تبريز استعانت خواستند و طلب وساطت نمودند شايد

روس  ّر تخفيف يابد ولى هيچ يک از اقدامات و تشبثات نزد حکومتّمجازات مقر
آن مدينه که چون  ّمفيد واقع نشد و مقبول و مؤثر واقع نگرديد مگر شفاعت دوستان

ّدر  حق دشمنان تخفيف  از صدور حکم با خبر شدند نزد اولياى امور رفتند و
  مجازات طلب کردند واز خون آن مستشهد

  ّمحبت جمال ابهى گذشتند و دولت مذکور با کمالديار عشق در سبيل 
  ّشگفتى و حيرت از اين اغماض و فتوت،  شفاعت آنانرا قبول نمود و تنبيه

  .مجرمين را تخفيف داد
  ّاين بود شمه اى از مراتب جور و عدوان و نمونه اى از هزاران ظلم و
  ّيتطغيان که قوم جهول و ظلوم نسبت باين فئۀ مظلوم در دورۀ مسجون

ّجمال اقدس ابهى در سجن عكا بمنصۀ ظهور رساندند   جور و ستمى که. ّ
  ّدر هيچيک از ادوار تاريخيه نظير و مثيل نداشته و در خاطرۀ هر فرد 

  .ّرا مصور ميسازد"  خشونت حيوان و مکر و دهاء شيطان"بى طرفى 
  يرتفتيش عقايد و تعز"ّمحقق و ناظر عاليمقام ) ١(بنا بگفتۀ لرد کرزن 

  ّوحشت آميزى که پس ازقضيۀ رمى شاه دربارۀ بابيان اجرا گرديد امر
  ّبديع را حيات و نشئۀ جديد بخشود که هيچ قدرت و قوت ديگرى در

   
  ٤١٠ص 

  اين تجديد مظالم". عالم نميتوانست چنين جنبش و حرکتى ايجاد نمايد
  قاو راد و  را آبيارى نمو اّو سفک دماء شهدا بار ديگر نهال مقدس امر

  و ازهار تازه ببار آورد و عاشقان جمال منير ابهى بدون آنکه از قتل و
  حرق و نفى و اسر که در افناء و امحاء آنان ميکوشيد بهراسند و يا از

  ضربات و لطمات وارده بر محبوب و موالى عظيمشان که از ديدۀ عنصرى
ّمحبين دور و در ابعد نقاط عالم در حبس و زندان معذب    و گرفتار بودّ

  يا به تلبيسات و تسويالت قطب شقاق و مأيوس و مخمود گردند و
  ّ اعلى کمترين توجه نمايند بکمال سکونّناقض عهد و ميثاق حضرت على

   و نشر نفحات ا و تزييد او وقار و نهايت صبر و اصطبار به تبليغ امر
  ّيه و تحکيمعدد مقبلين و تقويت بنيۀ جامعه و تشييد مبانى  روحان

ّمؤسسات امريه پرداختند ّ.  



   مسيحى١٨٨٩لرد کرزن پس از معاودت از سفر ايران که در پائيز سال 
  ىمّرفع اشتباه و دفع توه"ش بمنظور ّصورت گرفت در طى انتشارات خوي

  نسبت بامر"  که بين نويسندگان اروپ خصوصًا نويسندگان انگليسى زبان
ّآنچه که اکنون محقق و مسلم گشته و "ّمبارک موجود بوده متذکر ميشود ّ  

  ّمورد قبول عامه است آنست که از هر يکصد نفر پيروان حضرت باب نود
  ".ّو پنج نفر آن در ظل ديانت بهائى وارد ميباشند

   بضبط وقايع مربوط باين حزب١٨٦٥که در سال ) ٢(کنت دو گوبينو 
   بين طبقات مختلفۀعقيدۀ عمومى بر آنست که بابيان در"پرداخته مينگارد 

  ّاهالى از اديان و مذاهب متنوعه باستثناى نصيرى و مسيحى موجود
  ّ ليکن در حقيقت نفوسى که بيشتر مورد سوء ظن واقع و درميباشد

   
  ٤١١ص 

  ّالفکر و رجال مطلع و ّعداد اين حزب شمرده ميشوند همانا افراد منور
  شهور است و دالئلىبصير و ارباب علم و فضيلت کشورند و بطورى که م

ّبر صحت اين مدعا موجود و مذکور بسيارى از    ها و مجتهدين بزرگّمالّ
  و قضاة عالى مقام و رجال دربار و محارم شاه نيز در زمرۀ اين طائفه

  بر حسب احصائى که اخيرًا بعمل آمده در بين هشتاد. محسوب ميگردند
    و بعد"ابى ميباشندهزار سکنۀ تقريبى طهران پنجهزار از آنها ازحزب ب

  ّديانت بابيه بر افکار مردم ايران تأثير شگفت انگيزى نموده و"مينويسد 
  ّحتى نطاق آن از حدود و ثغور مملکت تجاوز کرده و باقطار عراق و

  اين جنبش مذهبى که"ّ و باز متذکر ميشود "هندوستان رسيده است
  وستان و قسمتى ازامروز آسياى مرکزى يعنى ايران و بعضى از نقاط هند

  عثمانى و بغداد و ضواحى آنرا بخود مشغول داشته نهضتى کشور پهناور
ّتفرس و تمعن. است که از هر نقطه نظر سزاوار مطالعه و تحقيق ميباشد ّ  

  در اين نهضت شخص را بحقايقى آشنا نموده و حوادث و وقايعى را در
  چ دورى از ادوارّنظر مجسم ميسازد که عادتًا ظهور و بروز آنها در هي

ّمتصور نيست مگر در ازمنه اى که اديان مهمۀ عالم طلوع نموده و مظاهر ّ  
ّمقدسۀ الهيه نفوس را بشريعۀ ربانيه دعوت فرموده اند ّ ّ ّ."  

  لرد کرزن راجع باظهار امر حضرت بهاءا و مخالفت و عصيان ميرزا
  نت را ازّاين تطورات و انقالبات نه تنها اين ديا"يحيى مينويسد 



ّپيشرفت و انتشار باز نداشت و صفا و نورانيت آن را لکه دار ننمود بلکه ّ  
  بالعکس بر شهرت و اعتبار آن بيفزود و صيت قدرت و عظمتش را بسمع
  ّنفوسى که صرفًا گمان يک وجهۀ سياسى بسيط و يا حد اکثر يک نوع

   
  ٤١٢ص 

ّالطبيعه در حق آن مى برد ءاو راّانقالب و تحول م   ند متواصل ساخت وّ
ّحد اقل. آنان را غرق حيرت و شگفتى نمود   ّ جمعيت فعلى بابيان در ايرانّ

  به نيم مليون تخمين زده شده است ليکن از روى مذاکراتى که با افراد
ًمطلع و بصير بعمل آمده تصور ميرود تعداد آنها احتماال بحدود يک ّ ّ  

  ک مختلفه و افکار و مشارببابيان از طبقات و مسال. مليون نفر بالغ باشد
ّمتنوعه مرکب اند   در بين ايشان از وزراء و رجال دربارى تا افرادى که. ّ

  بمشاغل حقير و کوچک مانند تنظيف معابر و غيره مألوفند ديده ميشود
  ّحتى جمعى از علماء و مجتهدين معتبر و صاحبان محراب و منبر نيز در

  نظر باينکه"مورد ديگر مينويسد   در "زمرۀ اين طايفه محشور ميباشند
ّاوليهدر سنين     افراد اين حزب خود را ملزم بدفاع و مبارزه با قواىّ

  مملکتى مشاهده نمودند و از طرف ديگر يکى از بابيان قصد حيات شاه
  ايران را کرد بغلط اينطور اشتهار يافت که اين نهضت اساسش مبتنى بر

  يعنى قتل)  ٣(هج نى هيليسم سياست و مقصد و مرامش ترويج اصول ومن
  و حال آنکه بابيان اکنون مانند ساير... و قتال و شورش و انقالب است

  ... افراد و اتباع مملکت نسبت بدولت و مقام سلطنت صديق و وفا دارند
  نسبت افکار سوسياليسم و کمونيسم و فساد اخالق هم که در اوائل ظهور

ّاين امر بدون تأمل و تدبر به پيروا   ن اين ديانت داده شده بهيچوجهّ
  ّتنها مسأله اى که ممکن است موجب اتخاذ اين. ّمورد و مجوزى ندارد

  عقيده و انتساب مقاصد اشتراکى بتعاليم باب شده باشد همانا وجود
  بعضى آداب و اصول متعارفه نزد بابيان است که بعينه همان اصول در

ّاوليۀّانجيل مقدس موجود و در بين مؤمنين     حضرت مسيح نيز معمول وّ
   

  ٤١٣ص 
  مشهود بوده است و آن استفاده از مال و دارائى بنحو مشترک در بين افراد

  آن ديانت و مراقبت شديد در ايثار بر نفس و بذل احسان و انفاق و



  ّاما نسبت تباهى و فساد اخالق بنظر ميرسد. ّاجراى خيرات و مبرات است
   دشمنان اين امر بخصومت جعل کردهقسمتى منبعث از تقاريرى است که

  و بر خالف حقيقت به بابيان منتسب ساخته اند و قسمت ديگر معلول
ّيت بيشتر است که از طرف باب مؤسس اين ديانت بطبقۀّآزادى و حر ّ  

  نسوان اعطا شده و اين معنى در انظار و افکار شرقيان بانحراف از طريق
  چنانچه"يان مقال مينويسد نويسنده در پا".  عفاف تعبير گشته است

ّديانت بابى بهمين سرعت و  کيفيت که اکنون در کار توسعه و ترق   ى استّ
  ّتقدم يابد ممکن است روزى پيش آيد که گوى سبقت از اسالم بربايد و

  سپس توضيح". ّسرزمين ايران را بتمامه در ظل لواى خويش وارد سازد
  بابى علم مخالفت با اسالم مرا عقيده چنان است که اگر ديانت "ميدهد  

ّمى افراشت تحقق اين امر يعنى کسب تقدم و سبقت خالى از اشکال و بر ّ  
  صعوبت نبود ولى چون ديانت مذکور شجيع ترين و زبده ترين افراد
  سلحشور حصن اسالم را در صفوف مبارز خويش وارد کرده حصول

ّچنين  موفقيت امرى معقول و قابل قبول بنظر ميرسد ّ."  
  ّفى و سرگونى جمال اقدس ابهى در قلعۀ عكا و صدمات و باليائى که برن

  آن وجود اقدس در آن سجن شديد وارد گرديد و همچنين مصائب و
  ّآالمى که بر پيروان امر حضرت رحمن در خطۀ ايران روى نمود هيچيک

   را از حرکت باز دارد و يا از نزول آيات که انتوانست سيل جارف امر
  ۀ امطار ربيعى از سحاب فضل سبحانى جارى و تهذيب ارواح وبمثاب

   
  ٤١٤ص 

  ّ بدان معلق و مربوط بود منع نمايد بلکه ا وحدت جامعه و استحکام امر
ّآثار و آيات الهيه که از قلم مالک احديه در سجن اعظم ظاهر گرديد از ّ  

  از كلك اطهرلحاظ حقايق بديعه و بيان معانى رشيقۀ منيعه از آثار صادره 
   اين است که با وجودّدر ايام ادرنه و بغداد عظيم تر و وسيع تر بوده

ّتحول و تطور عظيمى که در حيات مبارک در سجن عكا رخ گشود و ّ ّ  
  ّباليا و رزاياى بيشمارى که مقارن آن ايام بر پيروان امر حضرت رحمن

  ّخيۀ آن دورّدر ايران طارى گرديد و هر دو از مظاهر جليه و شؤون تاري
  جليل محسوب و داراى اثرات و نتايج روحانى عميق بوده،  توسعۀ 

ّبى نظير الواح و صحائف مقدسه و تعاليم قيمۀ الهيه را که در ايام سجن ّ ّ ّ  



  ّاعظم از قلم مالک قدم نازل گرديده،  بايد از اعظم خصائص آن دور اعز
  .داشت  محسوب ار هيمنۀ امرّاقدس اعلى و ابهى ثمرۀ جنيۀ آن عصر مشعشع و پ

  امر الهى که از اوان طلوع و ظهورش بعواصف شديدۀ محن و آالم مبتال
  و در آغاز بعثت و رسالت جمال اقدس ابهى مقارن با تبعيد آن سلطان
  بقا از ارض طا  برکود و جمود شتوى مواجه گرديد،  در اواخر دورۀ

  يع الهى آغاز گشت ورب. بغداد طراوت و نضارت جديد حاصل نمود
  نسائم رحمانى بوزيدن آمد و سحاب فضل و مکرمت سبحانى باريدن

  ّبذور معنوى که از حين شهادت مبشر اعظم در اراضى قلوب. گرفت
  ّمستور و مخزون بود سرسبز و خرم شد و با ورود سلطان ممالک انشاء
ّدر ارض سر و ابالغ و اعالن امر مقدسش بملوک و رؤساى ارض باعل   ىّ

ّشمس حقيقت در وسط السماء در نقطۀ معدل النهار.  ذروۀ ارتفاع رسيد ّّ  
   

  ٤١٥ص 
  ّصيف عزت و جالل. ّبدرخشيد و به اشد اشراق فائض بر کائنات گرديد

   آفاق را منقلب ساخت و بنزول طلعت ا الهى ظهور نمود و حرارت كلمة
   فواکه لطيفۀ مرغوبه ببارّ اثمار بهيه و اّمنير ابهى در سجن عكا شجرۀ امر

  آورد و آثار گرانبهاى اين رسالت الهى و مائدۀ پر برکت آسمانى بر عالم و
  .عالميان جلوه گر گرديد

ّچنانچه آثار مقدسه و بيانات مبارکۀ منزله از قلم حضرت بهاءا در ايام ّ  
   ميشود که آن صحفمعلومّسجن اعظم مورد مطالعه و دقت قرار گيرد 

ّ و زبر لميعۀ ربانيه بسه دستۀ مشّقيمه   ّاول الواحى که:  ه تقسيم ميشودّخصّ
ٔمتمم الواح و خطابات صادره در ارض سر محسوب و الجل اعالن امر ّ ّو ا   

   باهل عالم و رؤساء و زمامداران امم از يراعۀ سلطان قدم ا ابالغ كلمة
ّ الواح متضمن احکام و حدود الهيه دوم. نازل گشته   مخصوص اين ظهورّ

ّاکرم که قسمت اعظم آن در کتاب مقدس اقدس،  ام الکتاب دور امنع ابدع ّ 
مبادى   الواحى که قسمتى از آن بوضع اصول وسوم. ّابهى،  مدون و مسطور است

  اين امر افخم اختصاص يافته و قسمت ديگر بتشريح و تبيين
  .ّهمان اصول و تعاليم اساسيه تخصيص داده شده است

ّح نصحيه و ارشادات الهيه كه در سنين الوا ّاوليۀّ    سجن اعظم از لسان مالکّ
  ّقدم صادر گرديده،  بطورى که از قبل مذکور شد،  در مقام اول خطاب



  بسالطين ارض است که نظر بنفوذ و اعتبار و قدرت و اختيار وسيعى که
  ّليت عظيمىومسؤّنسبت بمقدرات رعايا و مردم ممالک خويش دارند 

  در مقام ثانى مخاطب اين بيانات عاليات رؤساء  و. ّجه آنان استمتو
  پيشوايان مذهب اند که آنان نيز در اذهان و عقايد نفوس رسوخ و نفوذ

   
  ٤١٦ص 

  در اين. ت شديد سهيم و شريکندّليومسؤکامل داشته و در حمل اين 
ّانا لما وردنا السجن اردنا ان : "مقام جمال اقدس ابهى مى فرمايد ّ   ّنبلغ الىّ

ّالملوک رساالت ربهم العزيز الحميد و لو انا بلغنا اليهم ما امرنا به فى الواح ّ ّ  
ًمرةّشتى هذه  ّاخرى فضال من ا ً".  

  ّعالوه بر نصايح و انذاراتى که در ارض سر خطاب بوالة امور و مالذ
  جمهور در شرق و غرب عالم اسالم و نصارى در سورۀ ملوک نازل و دعوت

  ّكه در ليلۀ اظهار امر از قلم حضرت رب اعلى در فاتحۀ کتاب ىشديد
ّقيوم االسماء صادر گرديده  جمال اقدس ابهى در مظلم ترين ايام سجن ّ  

  ّعكا ملوک و سالطين را در کتاب مستطاب اقدس بخطابات مهيمنۀ عظيمه
ّيا معشرالملوک قد نزل الناموس اال"ّمخاطب ميفرمايند قوله عز کبريائه    کبرّ

 قوموا على... ّانتم المماليک قد ظهر المالک باحسن الطراز... فى المنظر االنور
ما  ّخدمة المقصود الذى خلقکم بكلمة من عنده و جعلکم مظاهر القدرة لما کان و

  ...ّجئنا لتصرف القلوببل ّريد ان نتصرف فى ممالککم نتا ال ... يکون
  طوبى لملک قام على نصرة امرى فى. ..اقبلوا الى الملکوتّثم دعوا البيوت 

  ّانما ننصحکم لوجه ا و نصبر کما... ّانه بمنزلة البصر للبشر... مملکتى
  ."ّصبرنا بما ورد علينا منکم يا معشر السالطين

  و نيز در لوح ملکۀ ويکتوريا جمال اقدس ابهى مخاطبًا للملوک و االمراء
ّلما نبذتم الصلح االکبر ور: "مى فرمايد در  و نيز"  ّلصلح االصغر اّائکم تمسكوا بهذاّ

ذات بينکم  ان اصلحوا"مقام ديگر آنان را باين بيانات عاليات نصيحت مى فرمايد 
ّان الرعية امانات ا بينکم... اذًا ال تحتاجون بکثرة العساکر ّ احفظوهم کما تحفظون  ّ

ّانفسکم اياکم ان تجعلوا الذئاب رعاة االغنام ّ."  
   

  ٤١٧ص 



ّانا نراکم فى كل سنة تزدادون مصارفکم و تحملونها على الرعي" ّ على  ال تحملوا... ةّّ
ّالرعية فوق طاقتهم ّانهم خزائنکم اياکم ان تحكموا عليهم ما ال حکم... ّ ّ ان ... به ا

باالخره مى فرمايد    و"عدل مبينّاالقام احد منکم على االخر قوموا عليه ان هذا 
ّعلينا وكالئه بالظلم  تيناه بامره حکماا ما فعل ملک االسالم اذ  ّاياکم ان تفعلو"
ناپلئون سوم امپراطور فرانسه  به". ّ به ناحت االشياء و احترقت اکباد المقربينى ّالذ

سالطين غرب محسوب و از قلم جمال  که در آن زمان مقتدرترين و ذى نفوذ ترين
وحى صادر گرديد و آن لوح را در ادرنه ل موسوم" رئيس ملوک"اقدس ابهى به 

بال جواب گذاشت لذا در "  نبذ لوح ا ورائه"مى فرمايد  بموجب بيان مبارک که
ّديگرى بنام وى نازل و بوسيلۀ نمايندۀ آن دولت در عكا ارسال  سجن اعظم توقيع

  گرديد
  قد اتى المختار فى ظلل االنوار" توقيع منيع لسان عظمت مى فرمايد در اين
ّى االکوان من نفحات اسمه الرحمن و يتحد العالمليحي   قد ارسلنا من...  ّ

ّايدناه بروح القدس ليخبرکم بهذاالنور ال ّ ّذى اشرق من افق مشية ربکم العلّ   ّىّ
  ... ّيا ملک قد سقطت انجم سماء العلم الذين"  و همچنين مى فرمايد "االبهى

ّاعرضوا عنى اال انهم من الساقطين ّ ّنک ما ايقظک النداء بلنشهد با... ّ ّ  
  بما فعلت تختلف االمور فى"و بکمال صراحت باو اخبار ميفرمايند "  الهوى

 ّالزل كل القبائلّو تأخذ الز... ّمملکتک و يخرج الملک من کفک جزاء عملک
ّ بان تقوم على نصرة هذا االمر و تتبع الروح فى هذاّاالهناک    ."المستقيم ّالسبيل ّ

  ب به ملوک امريکا و رؤساى جمهور آن اين  كلماتدر کتاب اقدس خطا
ّيات مدون و مسطور ّدر ّزينوا هيكل الملک بطراز العدل و التقى و رأسه"ّ ّ  

   
  ٤١٨ص 

ّباكليل ذکر ربکم فاطر السماء   ... قد ظهرالموعود فى هذاالمقام المحمود... ّ
ّاجبروا الکسير بايادى العدل و کسروا الصحي... اغتنموا يوم ا   ّح الظالمّ

ٓبسياط اوامر ربکم االمر الحکيم ّ".  
  امپراطور مقتدر روس در سجن اعظم) ٤ (دومخطاب به نيكالويج الکساندر 

  ّلوح مهيمنى نازل گرديده که بعضى از فقرات آن رق جليل اين است قوله
ٔقد اتى االب و االبن فى الواد: "ّجل جالله ّالمقدس يقول لبيک ا ٔ ّانى ...ّ لبيکّهمّللّ

ٔا المذکور بلسان اشعيا و زين باسمى التورية و االنجيلان ّ االمر  ّالناس بهذا قم بين... ّ
ّهويک عن التوجه  ّاياک ان يحجبک... ّ االمم الى ا العلى العظيمّدعاّثم المبرم  ّ



ّالى وجه ربک الرحمن الرحيم ّ ّاذ کنت فى السجن  قد نصرنى احد سفرائک... ّ
 هو ّااليحط به علم احد   لملک کتب ا لک مقامًااالغالل بذ ّتحت السالسل و
ّاياک ان تبدل هذا   ."المقام العظيم ّ

  در همان احيان توقيع جليلى بافتخار ملکۀ ويکتوريا از قلم اعلى نازل
  ّيا ايتها الملکة فى لندن"گرديد که در آن اين خطابات عاليات مسطور 

ّاسمعى نداء ربک مالک البرية ّ االرض ثم زينى رأس الملکعلى ضعى ما... ّ ّ 
ّباكليل ذکر ربک الجليل انه قد اتى فى العالم بمجده االعظم و کمل ما ذکر فى  ّ

ٔقد بلغنا انک منعت بيع الغلمان و االماء... االنجيل جزاء  قد کتب ا لک... ّ
ّانک اودعت زمام  و سمعنا... ّان تتبعى ما ارسل اليک من لدن عليم خبير... ذلک
... يکونوا امناء بين العباد ينبغى لهم ان...  بايادى الجمهور نعم ما عملت ةالمشاور

ّبين الناس بالعدل الخالص اال انه من  طوبى لمن يدخل المجمع لوجه ا و يحکم ّ
  ".الفائزين

  ّويلهلم اول پادشاه پروس و امپراطور ممالکه و نيز در کتاب اقدس خطاب ب
   

  ٤١٩ص 
ّيا ملک برلين اسمع النداء من هذا الهيكل المبين انه"يد ّمتحدۀ آلمان مى فرما ال  ّ

اذکر من ... ّ الظهورّمطلعّاياک ان يمنعک الغرور عن .  انا الباقى الفرد القديمّاالاله 
ّاخذته الذل... کان اعظم منک شأنًا و اکبر منک مقامًا الجهات الى ان  ّة من كلّ

ّاة بالدماء بما ّرأيناک مغط ّ نهر الرين قدئيا شواط... ّرجع الى التراب بخسران عظيم
ّانها اليوم و لو نسمع حنين البرلين   اخرى وّمرةو لک ... ّسل عليک سيوف الجزاء

  ."ّعلى عز مبين
  فرانسوا ژزف امپراطور اطريشه در مقام ديگر در همان سفر قويم خطاب ب

ّو وارث امپراطورى مقدس روم اين خطابات بينات نازل    ّ النمسةيا ملک"ّ
  ّة فى سجن عكا اذ  قصدت المسجد االقصى مررت وّاالحدي  نورّمطلعکان 

  ّکنا معک... ّ و فتح كل باب منيفّما سئلت عنه بعد اذ رفع به كل بيت
ّفى كل االحوال و وجدناک متمسكًا بالفرع غافال عن االصل ان ربک على ما ّّ اقول  ًّ

  سمنا و ال تعرفنا امامشهيد قد اخذتنا االحزان بما رأيناک تدور ال
  ."ميعّللّو ترى النور المشرق من هذا االفق ا...  وجهک افتح البصر

  ّپس از ورود بعكا جمال کبريا در توقيع ثانى که بعنوان عالى پاشا صدر
  اعظم  سلطان عثمانى صادر مراتب ظلم و عدوان وى را تشريح مى فرمايد



ّبظلمک سعر السعير و ناح الروح" ّ   ّ از مظاهر رحمانيه وهر يکل الزا... ّ
ّمطالع عز سبحانيه که از عالم باقى بعرصۀ فانى براى احياى اموات قدم ّ  

  ح عالمّامثال تو آن نفوس مقدسه را که اصالاند  دهّو تجلى فرمواند  دهگذار
   در آن"ّ احديه بوده از اهل فساد دانسته اندمنوط و مربوط به آن هياكل
   و پيروان و اهل بيت مبارکامر الهى آن مظهر لوح منيع صدماتى که بر

  ّوارد شده تبيين و ثبات و انقطاع آن انفس منجذبه تجليل و ذلت و
   

  ٤٢٠ص 
  سقوط صدراعظم  اخبار و وى و وزراء و ارکان حکومتش باين بيان

  سوف يأخذکم بقهر من عنده و:"شديد مخاطب گرديده  قوله العزيز
    و باالخره خطاب به آن وزير"الککميظهر الفساد بينکم و يختلف مم

  ّاگر ملتفت ميشدى و بنفحه اى از نفحات متضوعه از"بى تدبير ميفرمايند 
  شطر قدم فائز ميگشتى جميع آنچه در دست دارى و به آن مسرورى

  ."ميگذاشتى و در يکى از غرف مخروبۀ اين سجن اعظم ساکن ميشدى
  رگ ناگهانى فؤاد پاشا وزير امورجمال اقدس ابهى در لوح فؤاد با اشاره بم

  خارجۀ عثمانى و اخذ وى بيد قدرت الهى هبوط و سقوط عالى پاشا را
  بهمان نحو که در فوق نيز مذکور شده اخبار مى فرمايد بقوله تبارک و تعالى

 عبد سلطان(خذ اميرهم أکان مثله و ن) مقصود عالى پاشاست (ّسوف نعزل الذى "
  ".ّ البالد و انا العزيز الجبارذى يحکم علىّال) العزيز

  از جمله خطابات صريحۀ اکيده خطاباتى است که حضرت بهاءا بمعشر
  بعضى از آنها اند دهّعلماء و رؤساى اديان از کافۀ ملل و نحل صادر فرمو

  در کتاب مستطاب اقدس نازل و برخى در توقيعات مخصوصه و يا در
   اين خطابات جمال اقدس ابهىدر. صحائف و الواح مختلفه مندرج است

ّکليۀّباحلى البيان مقام مظهريت     خويش را اعالم و آنان را باجابت نداىّ
  ّآسمانى دعوت و در موارد مشخصه مراتب غفلت و غرور و نخوت و

  .داللت ميفرمايند"  تقوى ا"قصورشان را در اقبال بامر الهى تشريح و به 
  ٔاالقالم قد  ّالعلماء خذوا اعنة يا معشر"ت از آن جمله است اين بيانات عاليا

ّضعوا الظنون و االوهام متوجهين... ّينطق القلم االعلى بين االرض و السماء ّ  
  التزنوا کتاب ا بما... ّااليقان من لدى الرحمن ّالى افق اشرق منه نير

   



  ٤٢١ص 
ّعندکم من القواعد و العلوم انه لقسطاس الحق بين الخلق   ليکمتبکى ع... ّ
ّعين عنايتى النکم ما عرفتم الذى دعوتموه فى العشى و ّ   ّفى كل االشراق و ّ

  ّهل يقدر احد منکم ان يستن معى فى ميدان المکاشفة... ٍاصيل و بکور
  المدارس و ما ّانا ما دخلنا... ّالتبيان و العرفان او يجول فى مضمار الحکمة و

ّمىٔطالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوکم به هذا اال ّ الى ا االبدىّ   ّانا خرقنا... ٔ
ّاالحجاب اياکم ان تحجبوا الناس بحجاب آخر   ّاياکم ان تکونوا سبب... ّ

ّاالختالف فى االطراف کما کنتم علة االعراض فى اول االمر ٔ ّ ...انصفوا با  
ّو ال تدحضوا الحق  بما عندکم اقرئوا ما انزلناه بالحق ّ".  

  ّ ملکوتى عكا لوح امنع ابدعى خطاباز جمال اقدس ابهى و زندانى
ّيه و صاحب سلطۀ  روحانيهاعظم و رئيس اکبر و اقدم کنيسۀ مسيح حبره ب ّ  

   بخطابات مهيمنى مخاطباو راّنيه  پاپ پى نهم  نازل گرديده و و زم
ّقد اتى رب االرباب فى ظلل السحاب"ّميفرمايند قوله عز ثنائه    قد...  ّ

  ّاياک ان تعترض عليه کما اعترض... االبنّظهرت الكلمة التى سترها 
ّالفريسيون من دون بينة و برهان   ّاسکنت فى القصور و سلطان الظهور... ّ
  ّ المزخرفة ثم انفقها ّبع ما عندک من الزينة... فى اخرب البيوت دعها الهلها

ًاطلع من افق البيت مقبال الى الملکوت و دع الملک للملوک و... فى سبيل ا 
ّعًا عن الدنيا ثم انطق بذکر ربک بين االرض و السماءمنقط ّ ّ شموس  ّانک من... ّ

ان اعدلوا  انصح الملوک قل... ّ تغشيها الظلمةّالسموات االسماء احفظ نفسک  لئ
ّبين الناس اياکم ان تجاوزوا عما حدد فى الکتاب ّ ّ ّ".  

  آن ظهور موعود بطارقه خطابات مخصوصه نازل و دره و همچنين خطاب ب
  ّاوهام دعوت ميفرمايند بقوله الحق  و ترک ظنون و ا اعالم و به خشية را
   

  ٤٢٢ص 
  نيز خطاب   و"ضعوا ما عندکم و خذوا ما ارسلناه اليکم بقدرة و سلطان"
ّقد اتى الرب"مطارنه مى فرمايد ه ب ّان الذى لم يهتز من... المجد الکبير  ذوّ ّ ّ  

ّ فى ايامه انه من االم ا نسمة   طوبى لنائم انتبه من القوات و قام من... واتّ
ّرببين االموات قاصدًا سبيل ال   ينادى"اساقفه مى فرمايد ه و در خطابات ب" ّ

ّاالب باعلى النداء بين االرض و السماء ّيحب  انتم انجم سماء علمى،  فضلى ال... ّ
  جسد...  عدلى يقول هذاو لکنان تتساقطوا على وجه االرض 



ّ الصليب و رأسه اراد السنان فى سبيل الرحمنالحبيب يشتاق ّ   ٔماله و ب"...  ّ
ّدعوا النواقيس ثم اخرجوا من الکنائس ينبغى لکم اليوم"ّقسيسين مى فرمايد  بان  ّ

ّمن يدع الناس باسمى انه منى... تصيحوا بين االمم بهذا االسم االعظم ّ و يظهر منه  ّ
تبارک ...  ّالدين رکم مالک يومکذلک يأم... ّعنه من على االرض كلها ما يعجز

ّربال ٔ الذى هو االب قد اتى بمجده االعظم بين االممّ   ." االخيارٔمالّتوجهوا اليه يا  ّ
باذنى  ال تعتکفوا فى الكنائس و المعابد  اخرجوا" رهبان مى فرمايد ٔماله و خطاب ب

  جوا ليقومّتزو... اشتغلوا بما تنتفع به انفسکم و انفس العبادّثم 
ّان اتبعتمونى اجعلکم وراثًا للملکوتى و ان عصيتمونى...  احد مقامکمبعدکم اصبر  ّ

  ".ّبحلمى و انا الغفور الرحيم
ّو باالخره خطابات جمعى و عمومى بکافۀ ملت حضرت روح از قلم اعلى نازل و  ّ

ّهذا لهو الوالد الذى اخبرکم به اشعيا و المعزى الذى اخذ"مى فرمايد  ّّ  
ّقد جاء روح الحق ليرشد کم الى جميع الحق...  ّعهده الروح ّ ...هذا يوم ا  
  انا فتحنا لکم ابواب... االعظم االردن بالبحر ّقد اتصل نهر...  اقبلوا اليه
  ّکذلک عمرنا الهيكل بايادى القدرة و االقتدار ان کنتم تعلمون...  الملکوت

   
  ٤٢٣ص 
ّقوة ربکم العزيز الوهاباخرقوا االحجاب ب...لهيكل وعدتم به فى الکتاب هذا ّ ّثم  ّ

حوارى مى  پطرسه دربارۀ بيان حضرت مسيح ب   و"ادخلوا باسمى فى ملکوتى
ّتعالوا لنجعلکم علة  ّه قال تعاليا الجعلکما صيادى االنسان و اليوم نقولّان"فرمايد 

  ".حيوة العالم
  ّدر کتب و آثار مقدسۀ جمال  اقدس ابهى بيانات بسيار راجع برؤسا و

  علماى اسالم موجود است که در آن بخطابات شديده مراتب ظلم و عدوان
  و غرور و نخوت آنان را تشريح و ايشان را دعوت ميفرمايند که از

  ّظنون و اوهام در گذشته  كلمات حضرت رب االنام را بسمع قبول اصغا
ّدر يکى از الواح اين بيان قهريه از قلم مالک بريه نازل . نمايند   بکم"ّ

ّن الملة و نکس علم االسالم و ثل عرشه العظيمأّنحط شا   و نيز در مقام"  ّ
  ّسوف يفنى ما عندکم و يبدل"ديگر خطاب بعلماى ايران مى فرمايد 

ّعزکم بالذل ّ   ".ٓة الکبرى و ترون جزاء اعمالکم من ا االمر الحکيمّ
  اموسّقد جاء الن:"همچنين مخاطبًا البناء الكليم مى فرمايد قوله العزيز

بود  از صهيون آنچه مکنون"... "ّ الداودّاالعظم و يحکم جمال القدم على کرسى



  و از اورشليم نداى خداوند فرد واحد عليم شنيده... پديدار آمد
  اى دستوران"ّ و نيز خطاب برؤساى ملت زرتشت مى فرمايد )ترجمه" (شد

  دست... دوست يکتا پديدار ميگويد آنچه را که رستگارى در آن است
  ... و آثار عظمت و بزرگى بى حجاب هويدا... قدرت از وراى سحاب پيدا

  کردار احدى امروز مقبول نه مگر نفسى که از مردمان و آنچه نزد
  ".ّايشان است گذشته و بسمت يزدان توجه نموده

  ّدر لوح ملکۀ ويکتوريا خطاب باعضاء مجلس شوراى انگلستان، ام المجالس
   

  ٤٢٤ص 
از  ين نمايندگان منتخب ديار اخرى،  آيات و خطابات مهيمنه اىعالم و همچن

  لسان قدم صادر گرديده که بعضى از فقرات آن اين است قوله العزيز
ّيام التى اتى جمال القدم و االسم االعظم لحيوة العالم وانظروا فى هذه اال" ّ 

ّاتحادهم انهم قاموا عليه باسياف شاحذة و ارتکبوا ما فزع به الر ّ   ... وح االمينّ
ّيا اصحاب المجالس هناک و فى ديار اخرى تدبروا و تكلموا فيما يصلح به ّ  

  ...نسانانظروا العالم کهيكل ا...ّوسمينالعالم و حاله لو کنتم من المت
ّو ما جعله ا الدرياق االعظم و السبب االتم لصح... اعترته االمراض ّ ّ   ته هوّ

  ّ و شريعة واحدة هذا لم يمکن ابدًا االّاتحاد من على االرض على امر واحد
  ".دّبطبيب حاذق کامل مؤي

  يا اهل المجالس فى البالد اختاروا لغة من"و نيز در کتاب اقدس مى فرمايد 
ّغات ليتكلم بها من على االرض و کذلک من الخطوط ان ا يبين لکم ماّالل ّ ّ 

  از عالئم ّدر همان سفر قويم تحقق اين امر عظيم را يکى ". ينفعکم
  .ّبلوغ عالم مقرر فرموده است

ّاين بود اصول مهمه و مسائل قيمۀ خطيرۀ مندرجه در اعالن تاريخى ّ  
  اعالنى که. ق مذکور گرديداو راحضرت بهاءا که باختصار در اين 

ّاوليۀتباشير    ّ  آن در دورۀ اخير نفى مبارک در ارض سر آغاز و در سنينّ
  جمال اقدس ابهى در الواح. ّ عكا اختتام پذيرفته سجن مبارک درّابتدائي

  ّو کتب و رسائل مقدسۀ خويش ملوک و سالطين عالم جمعًا و منفردًا و
  ّرؤساى جمهور در قارۀ آمريک و وزراء و سفرا و حبر اعظم و خليفۀ اسالم
ّو نايب امام صاحب العصر والزمان و ملوک مسيحيه و معشر بطارقه و ّ  



ّ و قسيسين و رهبانان و رؤساى تسنن و تشيع و پيشوايانمطارنه و اساقفه ّ ّ  
   

  ٤٢٥ص 
  ّ مدينه مقر سلطنت و خالفت ؤمالمجوس و فالسفه و حکما و فقهاء و 

ّهمچنين پيروان حضرت زرتشت و ابناء كليم و ملت روح و مستظلين در ّ  
  ّظل اسالم و حزب بيان و علما و ادبا و شعرا و عرفا و صاحبان حرف و

ًکال  و نمايندگان منتخبۀ ملل و نحل عالم و هموطنان اسم اعظم را مکاسب ّ  
  ّبخطابات و انذارات و ابالغات و نبوات صريحۀ قاطعه مخاطب و بمعرفت

ّمظهر كلى الهى و اجابت نداى آسمانى و اتباع از تعاليم ربان ّ   دعوتى ّ
   در ميشود کهمعلوم و چنانچه بصفحات تاريخ مراجعه گردد فرموده است

  هيچيک از ادوار سالفه و اديان و مذاهب ماضيه چنين ابالغ عمومى و
  دعوت عظيم سابقه و نظير نداشته و تنها ابالغات و رساالت صادره از
  جانب رسول اکرم پيغمبر اسالم ببعضى از سالطين و امراء معاصر آن

  حضرت را ميتوان فى الجمله با خطابات مهيمنۀ اين ظهور اعظم مشابه و
  مقام جمال اقدس ابهى بنفسه المهيمنة على الممکناتدر اين. ماثل دانستم

همچنين  و "ّاول ابداع تا حال چنين تبليغى جهرة واقع نشده از"شهادت ميدهد که 
حضرت عبدالبهاء آن را  در مقام ديگر راجع بالواح صادره خطاب برؤساى ارض که

  اين ظهور اعظم محسوب" آيات و معجزات"از 
  مخصوص هر نفسى از رؤساى"اين بيان احلى نازل قوله تعالى اند  هدفرمو

ّارض لوحى مخصوص از سماء مشيت نازل و هر کدام باسمى موسوم االول ّ  
ّبالصيحه و الثانى بالقارعة و الثالث بالحاقة و الرابع بالساهرة و الخامس بالطامة ّ ّ ّ ّ و  ّّ

ّکذلک بالصاخ اهل  ّالناقور و امثالها تا جميع ر وّة و الفزع االکبر و الصوفٓة و االزّ
  ببصر ظاهر و باطن مشاهده کنند که مالک ارض يقين نمايند و

  ".ّاسماء در هر حال غالب بر كل بوده و خواهد بود
   

  ٤٢٦ص 
ّجمال قدم جل اسمه االعظم امر و مقرر فرمودند قسمت اهم الواح مذکوره ّ ّ  

  که کنايه از هيكل انسانىبا سورۀ معروف و مهيمن هيكل بهيأت ستاره اى 
  رمايد اين همان انجيل مى فٔمالاست مرقوم گردد و در لوحى خطاب ب

  مشرق منير"آن است و اى نبى بدان اشاره نموده ّيهيكلى است که زکر



  بنيان"   انوار رحمان که بايادى قدرت حضرت مالک العللّمطلعسبحان و 
  القتدار ان کنتم تعلمونّکذلک عمرنا الهيكل بايادى القدرة و ا"گرديده  

  ."ّهذا  لهيكل وعدتم به فى الکتاب تقربوا اليه هذا خير لکم ان کنتم تفقهون
  اين اعالن هر چند بنفسه خطير و عظيم و فريد و فخيم بود ولى هنوز

  قۀ شديدتر و عظيمترى محسوب ميگرديد و آنّتباشير ظهور قدرت خال
  ّ که خداوند منان در کتابّنزول کتاب اقدس از جبروت مقدس الهى است

  ّايقان بدان اشاره فرموده و آن را مهيمن بر جميع صحف و کتب الهيه
ّاين سفر بديع  مخزن احکام و شريعت ربانيه است که. شمرده است ّ  

  ّاشعياى نبى بدان بشارت داده و حضرت يوحنا در مکاشفات خويش به
  و" ّۀ مقدسهمدين"و "  ّهيكل رب"و " ارض جديده"و " سماء جديده"
ّاورشليم جديد النازل من السماء"و " عروس"  اين کتاب. تشبيه نموده است"  ّ

ّمقدس که حدود و احکامش مدت يکهزار سال ثابت و لن يتغير مانده و ّ نفوذ و  ّ
ّاعظم و ام  سطوتش اهل ارض را احاطه خواهد نمود،  اعلى و اجلى ثمرۀ اسم

   نظم بديع اسنى در اينّالکتاب دور اعز اقدس ابهى و منشور
  .قرن امنع افخم محسوب است

  در سال(ّکتاب اقدس پس از انتقال جمال اقدس ابهى به بيت عودى خمار 
  ّدر ايامى که هنوز وجود مبارک از طرف دشمنان خارج و) ميالدى ١٨٧٣

   
  ٤٢٧ص 

  ّدوستان داخل هر دو بمصائب بى منتهى محاط و گرفتار از سماء مشيت
ّاين سفر کريم،  مخزن اللى الهيه و منبع. ل گرديده استّرحمانيه ناز ٓ  

ّفيوضات سبحانيه،  نظر بوضع اصول و تعاليم منيعه و تأسيس مؤسسات ّ  
  ّبديعه و تعيين وظائف مقدس مرجوعه به جانشين شارع قدير در بين
  ّصحف واسفار سماويه بى نظير و مثيل و عديل است زيرا برخالف

   که قبل از آن کتاب نازل و در هيچ يک اوامر وّتوراة و ساير زبر الهيه
ّدستورات شارع شريعت و حامل رسالت ربانيه بنحوى که خود بيان ّ  
  ّفرموده مدون و مسطور نيست و برخالف انجيل که در آن  كلمات و

  بيانات معدودى که به حضرت مسيح نسبت داده شده هيچيک حائز دستور
  ّ آن ديانت نمى باشد و حتىر آتيۀصريح و روشنى نسبت بطرز ادارۀ امو

  ّبرخالف قرآن که با وجود صراحت و قطعيت احکام و حدود منزله از



   خالفت ساکت و صامتّلسان پيغمبر اکرم در مسألۀ خطير و مهم
اين  ّباقى مانده،  کتاب مستطاب اقدس من البدو الى الختم از قلم شارع مقدس

و فرائضى که نظم   بر احکام و قواعد و حدوددور اعظم تدوين و تنظيم گشته و عالوه
  ّبديع الهى بر آن قائم و مؤسس است اين سفر قويم

ّوظيفۀ مقدسۀ تبيين آيات را که به مرجع منصوص و مبين مخصوص محول ّ ّ  
ّگرديده همچنين مؤسسات ضروريه اى را که حافظ وحدت و جامعيت امر ّ ّ  

  .يدالهى است بصراحت بيان تعيين و تنصيص مينما
ّدر اين منشور مدنيت جهانى مؤسس و واضع مقدسش که به اوصاف و ّ ّ  

  موسوم" ّمنجى و متحد کنندۀ امم"و" شارع اعظم"و"  قاضى القضاة"القاب 
  را بملوک و سالطين ارض ابالغ و آنان را"  ناموس اکبر"و موصوف نزول 

   
  ٤٢٨ص 

  اعالم مى فرمايد کهميخواند و بصراحت بيان" ملک الملوک "خود راو "  مملوک"
ّجل جالله ارادۀ تصرف ممالک آنها را نداشته بلکه براى تقليب نفوس وّحق  ّ 

مى فرمايد که  تسخير مدائن قلوب ظاهر شده است و علما و رؤساى اديان را تحذير
"و در شأن آن مى  را با اصول و موازين مصطلحۀ قوم قياس ننمايند" کتاب ا

ّمؤسسه عظيم الش در آن سفر کريم". ّالحق بين الخلقّانه لقسطاس "فرمايد  بيت "أن  ّ
ّو واردات آن را مشخص و اعضاء  را انشاء و وظائف مخصوصۀ آن را تعيين"  العدل

تسميه مى فرمايد و "  ّامناءالرحمن"و  " اوكالء"و "  رجال العدل"آن را بعنوان 
يحًا تعيين و اختيار تبيين آيات و خويش را تلو ّهمچنين مقر امر و مرکز عهد و پيمان

  تفسير  كلمات کتاب را
ّبه فرع منشعب از اصل قديم مفوض مينمايد و نيز مؤسسۀ  واليت امر را ّ  

  تبشير و مقامرا ّبا اشارۀ ضمنى پيش بينى و قوۀ نافذۀ دافعۀ نظم بديعش 
  ّرا توضيح و اختصاص و تعلق آن را" عصمت کبرى"عظيم و منيع 

ّع امر الهى و مظاهر مقدسۀ ربانبه مطال   تشريح و عدم امکان ظهور مظهرى ّ
  .امر و شارع جديدى را قبل از اتمام الف سنۀ کامله تصريح مى فرمايد
  ّدر اين کتاب مقدس قلم اعلى صوم و صلوة را مفروض و حکم نماز

  ّجماعت را جز در صلوة ميت مرتفع و قبلۀ اهل بهاء را تعيين،  حقوق ا و
  ّاحکام ارث را تشريع و مؤسسۀ مشرق االذکار را تثبيت و ضيافات

ّنوزده روزه را مقرر و اقامۀ ضيافت و اطعام را در ايام زائده که به ايام ها ّ ّ  



  و نيز پيشوائى و رياست موصوف و مذکور گرديده تنصيص مى فرمايد
  ر بهروحانى را نسخ و حمل رياضات و انزوا و ارتقاء  بر منابر و اقرا

  ّبيع اماء و غلمان و تکدى و تقبيل ايادى و معاصى نزد خلق را نهى و
   

  ٤٢٩ص 
  غيبت و افترا و ميسر و شرب افيون و خمر و ساير مسکرات را حرام

  م و آزار و تحميلبطالت و کسالت را مردود و طالق را مذمو. مى فرمايد
  احکام قتل نفس و حرق بيت و ارتکاب. بر حيوان را ممنوع ميشمارد

  فحشا و سرقت را تعيين و امر ازدواج را تشويق و اصول و شرايط آن را
  اشتغال به کسب و کار. تبيين و اقتناع به زوجۀ واحده را تصريح مى فرمايد

  ردگار محسوبو صنعت و اقتراف را واجب و آن را نفس عبادت پرو
  ّلزوم تربيت و تعليم اوالد،  همچنين تنظيم وصيت نامه و اطاعت. ميدارد

  .محضۀ حکومت متبوعه را تأکيد مى نمايد
  ّعالوه بر احکام و فرائض مذکوره حضرت بهاءا در اين رق منيع پيروان
ّامر بديع را به نصايح الهيه و مواعظ و حکم ربانيه دعوت و امر صريح ّ ّ  

  .مايد که با جميع اهل اديان با کمال روح و ريحان معاشرت نمايندمى فر
  ب و فساد و نزاع و جدال و غرور و استکبار را منع و به تقوى وّتعص

  ّطهارت و عفت و امانت و صدق و صفا و مهر و وفا و صبر و اصطبار و
  عدل و انصاف داللت و اهل بهاء را به اين كلمۀ عليا که از مخزن قلم اعلى

  "اليد واالرکان للبدن کونوا کاالصابع فى:"نازل هدايت مى فرمايد قوله العزيز
ّو همچنين به قيام بر خدمت امر و ارتفاع شريعت مقدسۀ الهيه تشويق و ّ  

ّآنان را به نصرت محتومۀ رحمانيه مطمئن   به انقالب امور.  و مستظهر مينمايدّ
  ّحقيقى را در اتباع سنن وّيت ّو عدم ثبات شؤون دنيا اشاره نموده و حر

  ّميشمارد و نصيحت مى فرمايد که در اجراى حدود و مقرراتى ّاوامر ربان
ّ و مقدم بر كل دو وظيفۀّالهيه آنان را رأفت اخذ ننمايد   ّ اصليه و فريضۀّ

   امر الهى و پيروى از حدود وّمطلعّاساسيه را که عرفان مشرق وحى و 
   

  ٤٣٠ص 
   است تنصيص و بنهايت تأکيد اعالم مى فرمايد کهّاحکام مقدسۀ يزدانى

  اين دو اصل اصيل پيوسته مالزم يکديگر بوده و هيچيک از آن دو بدون



  ال يقبل احدهما دون"ديگرى در ساحت قدس الهى ممدوح و مقبول نه 
  ."ٓاالخر

  ّديگر از مسائل مهمه و حقائق بديعۀ مندرجه در اين سفر جليل خطابات
  ّه برؤساى جمهور در قارۀ آمريک صادر شده و در آن است کى منيعه ا

  ّخطابات مقدسه شارع قدير آنان را دعوت مى فرمايد که يوم ا را مغتنم
  ّشمارند و هيكل ملک را بطراز عدل مزين دارند و نيز اعضاء مجالس
  .ّشور عالم را تعليم مى فرمايد که يک لسان و خط عمومى اختيار کنند

  راطور فاتح و غالب آلمان را از غرور و نخوت تحذير وّويلهلم اول امپ
  ّفرانسوا ژوزف امپراطور اطريش را به غفلت و فتور خويش متوجه

  را به انذارات" شواطى نهر رين"اشاره نموده و " حنين برلين"به . مى فرمايد
  در مدينۀ کبيره و فناء"  کرسى ظلم"باستقرار . شديده مخاطب ميسازد

 ّو باليا  و محنى که سکان آن ارض را از جميع جهات احاطه" زينت ظاهره"
روح  ارض طا مولد جمال اقدس ابهى را به خطاب. خواهد کرد اخبار مينمايد

 فرح ّمطلع  قد جعلک اشىءتحزنى من   الءّارض الطا يا"بخش و تسليت آميز 
ليل و تجليل در ته خراسان" صوت رجال"به . مستبشر و اميدوار مى فرمايد" العالمين

ذکر خداوند کرمان که به  در ارض"  بأس شديد"امر سبحان و ظهور اصحاب 
مى فرمايد و بصرف فضل و عطا برادر  رحمان در آن سرزمين قيام خواهند نمود وعده

ّدر  حق آن جوهر محبت و وفا پسنديده مطمئن  بيوفائى را که چنان ظلم و عدوان ّ
  ميسازد که اگر چنانچه

   
  ٤٣١ص 

  غرور و استکبار بگذرد و بساحت قدس الهى رجوع و استغفار نمايداز 
  ات او در گذرد و مشمول عفو وغفرانّسيئاز " غفور و کريم"خداوند 

  ّاين مسائل و حقائق،  مندرجات کتاب مقدسى را که از قلم. خويش نمايد
  صراط"و "  قسطاس الهدى"و " ّفرات الرحمة"شارع عظيم به القاب فخيمۀ 

  .ّملقب و موصوف گرديده است تکميل مينمايد"   محيى العالم"و " ماالقو
  ّجمال اقدس ابهى  احکام و حدود الهيه را که مشتمل بر قسمت اعظم اين

  و"  حصن حصين"و " روح الحيوان لمن فى االمکان"کتاب مبين است به 
و  حکمةمصباح ال"و " بب االعظم لنظم العالم و حفظ االممّالس"و" ةّاثمار الشجر"

توصيف  الهى براى عباد تعبير و" مفاتيح رحمت"و " عرف قميص"و "  الفالح



ٌالکتاب هو سماء قد  ّقل ان" و نيز در شأن اين صحيفۀ عليا مى فرمايد فرموده است
ّزين ّيقرئه و يتفکر فيما نزل فيه  طوبى لمن"و همچنين "  ّها بانجم االوامر و النواهىاّ ّ

ّلعمرى قد نزل ... ّخذوه بيد التسليم قل يا قوم.  العزيز المختارمن آيات ا المقتدر
  ّعلى شأن يتحير منه العقول و االفکار

ّانه لحجة العظمى للورى و برهان الرحمن لمن فى االرضين والسموات ّ ّ ّ"  
  ّطوبى لذائقة يجد حالوتها و لذى بصر يعرف ما فيها و ذى قلب يطلع"

  ّد ظهر الكالم من عظمة ما نزل و اشاراتبرموزها و اسرارها تا  يرتع
  کتاب اقدس بشأنى نازل شده که" و نيز مى فرمايد "ّعة لشدة ظهورهاّالمقن

  ّجاذب و جامع جميع شرايع الهيه است طوبى للقارئين طوبى للعارفين طوبى
ّللمتفکرين طوبى للمتفرسين و بانبساطى نازل شده که كل    را قبل از اقبالّّ

  ". سوف يظهر فى االرض سلطانه و نفوذه و اقتدارهاحاطه فرموده
  ّپس از نزول کتاب مستطاب اقدس و تشريع حدود و احکام الهيه الواح

   
  ٤٣٢ص 

ّمتعاليۀ ديگرى نيز در اواخر ايام از يراعۀ مالک انام عز  نزول يافت که ّ  
  ّدر آن صحائف مقدسه اصول و مبادى ساميۀ اين امر اعظم تشريح و

  تعاليم و احکامى که از قبل از قلم اعلى نازل شده بود تبيين وبعضى از 
  تکميل گرديد و در اين الواح بديعۀ منيعه بشارات و انذارات جديدى از
  ّسماء ارادۀ رحمن ظاهر و پاره اى اوامر و نواهى که فى الحقيقه مکمل

   از آنّحدود و احکام کتاب اقدس محسوب است وضع و مقرر گرديد
ّت الواح اشراقات و بشارات و تجليات و  كلمات فردوسيه و لوحجمله اس ّ  

  اين اسفار جليله که از آثار عظيمه و. اقدس و لوح دنيا و لوح مقصود
 اخيرۀ قلم خستگى نا پذير جمال اقدس ابهى محسوب در عداد اعلى و ابهى
الۀ آن س ّثمرات جنيۀ آن خزانۀ علم الهى و هدف غائى و کمال نهائى رسالت چهل

  .جمال مبين است
  ّدر بين اصول و مبادى قيمه که در الواح متعاليۀ مذکوره مسطور است

   و اقدم و اقوم آنها اصل وحدت و يگانگى عالم انسانى است کهّاتماعظم و 
ّميتوان آن را جوهر تعاليم الهيه و محور احکام و اوامر سماويه در اين ّ  

  ّصل اصيل يعنى اتفاق عالم و و اين ادور اعظم اقدس محسوب داشت
  ّاتحاد امم در اين عصر نورانى بدرجه اى منيع و عظيم است که شارع



  قدير در کتاب عهد خويش بصراحت تنصيص و آن را مقصد اصلى و
  در اين مقام از قلم. ّمنظور نهائى ظهور مقدس خويش تعيين مى فرمايد

و نيز  "ّحاد من على االرض و اتفاقهمّقد جئنا الت:  "ّاعلى اين كلمۀ مقدسۀ عليا نازل
ّقسم به آفتاب حقيقت نور اتفاق آفاق را روشن و منور"مى فرمايد  و نيز اشاره " سازد ّ

  به اين مقصد اسنى و هدف اعلى که ظهور وحدت و
   

  ٤٣٣ص 
  گاهى بلسان شريعت و هنگامى بلسان"ّوفاق در بين بريه است مى فرمايد 

  و مقصد اقصى و غايت قصوى ظهور اينحقيقت و طريقت نطق نموديم 
  اين قصد سلطان مقاصد و اين"و نيز مى فرمايد " مقام بلند اعلى بوده
 عالم يک وطن محسوب است و من على االرض"و همچنين  "  امل مليک آمال

ّوحدت اصليه  ّجمال اقدس ابهى تأييد مى فرمايد که اتفاق بشر و حصول". اهل آن
وصول به اعلى ذروۀ کمال و   مرحلۀ تکامل عالم انسانى وبين ملل و نحل که آخرين

ّسوف نطوى الدنيا و ما فيها "است  بلوغ محسوب، امرى حتمى و غير قابل اجتناب
  همچنين". و نبسط بساطًا آخر

  حال ارض حامله مشهود زود است که اثمار منيعه و اشجار"مى فرمايد 
  ".ه شودّد محبوبه و نعماء جنيه مشاهداو راباسقه و 

  ّقلم اعلى از منقصت نظام کنونى عالم اظهار تأسف فرموده و عدم کفايت
ّحب وطن را براى اداره و انتظام جامعۀ بشريت تصريح مى فرمايد ّدر اين   
ّمقام از سماء مشيت حضرت رب االنام  نازل قوله االعز االعلى ّ لمن  ليس الفخر: "ّ

ّيحب الوطن بل لمن يحب العالم به  ن حفظ مصالح عالم و خدمتو همچني" ّ
  .مى شمارد ّ بنى آدم را گرانبهاترين و مقدس ترين نتيجۀ مساعى نوع انسانجامعۀ

  ّدر مقام ديگر از انتشار بى دينى و فقدان تعلقات روحانى اظهار اسف و
  ارکان دين در عالم سست شده و اين"حسرت مى نمايد و مى فرمايد 

ّسستى سبب قوت جهال و جسارتش   عالم منقلب است... ان شده و ميشودّ
  "ّو انقالب آن يومًا فيومًا در تزايد و وجه آن بر غفلت و المذهبى متوجه

  دين نورى است مبين و حصنى است متين از براى"و نيز مى فرمايد 
   

  ٤٣٤ص 



  قلم اعلى در اين"و در مقام ديگر مى فرمايد "  حفظ و آسايش اهل عالم
  ق اقتدار يعنى ملوک و سالطين و رؤسا و امراحين مظاهر قدرت و مشار

ّو علما و عرفا را نصيحت مى فرمايد و به دين و به تمسك به آن وصيت ّ  
  مى نمايد و آن است سبب بزرگ از براى نظم جهان و اطمينان من

ّدين ا و مذهب ا محض اتحاد واتفاق اهل عالم"و همچنين " فى االمکان از  ّ
" نفاق مکنيد ّم نازل گشته و ظاهر شده آن را علت اختالف وّسماء مشيت مالک قد

  ّدارالتعليم بايد درابتداء اوالد  را به"و درمقام ديگر نازل 
  شرايط دين تعليم دهند تا وعد و وعيد مذکور در کتب الهى ايشان را

ّاز مناهى منع نمايد و بطراز اوامر مزين دارد و لکن بقدرى که به تعصب ّ  
ّليه منجر و منتهى نگرددّو حميۀ جاه   سستى ارکان دين"و نيز مى فرمايد "  ّ

ّسبب قوت جهال و جرأت و جسارت شده براستى ميگويم آنچه از مقام ّ  
  "بلند دين کاست بر غفلت اشرار افزود و نتيجه باالخره هرج و مرج است
  ّو بعد مى فرمايد اين انقالب و هرج و مرج بتدريج شدت خواهد يافت

  ". الميقات يظهر بغتة ما ترتعد به فرائص العالمّفاذا تم"
  ّاصول امنيت اجتماعى را حضرت بهاءا بنحو قاطع و صريح  تأکيد و
  تقليل عساکر و ادوات حرب را بميزانى که براى حفظ و حراست داخلۀ
  ممالک و بالد الزم و ضرورى است توصيه مى فرمايد و نيز لزوم تشکيل

  و سالطين ارض در آن مجمع حاضر و راجع بهمجمع بزرگى را که ملوک 
  استقرار صلح در بين ملل و نحل عالم مفاوضه و اخذ تصميم نمايند

  .خاطر نشان مى فرمايد
  ّراجع به اجراى عدالت تأکيدات شديده از قلم مولى البريه نازل و آن را

   
  ٤٣٥ص 

  ددر اين مقام مى فرماي. سراج عباد و حارس من فى البالد شمرده است
   ببادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموشاو راسراج عباد داد است "

  عدل و انصاف دو حارسند از براى حفظ"ونيز مى فرمايد " منمائيد
  ّاو است مبين... عدل جندى است قوى"و در مقام ديگر نازل " عباد

  هيچ نورى به نور"و همچنين  "  ّاسرار وجود و داراى رايت محبت و جود
عدل  ّمربى عالم". "مى نمايد آن است سبب نظم عالم و راحت اممعدل معادله ن

دو چشمه اند از  است چه که داراى دو رکن است مجازات و مکافات و اين دو رکن



مراقب ظهور عدل الهى  و به اهل ارض توصيه مينمايد که"  براى حيات اهل عالم
  باشند و پيش بينى مى فرمايد که پس از مضى

  ّالبات کثيره و مصاعب و متاعب شديده نير عدل از سحابّايام و بروز انق
    بکمال جلوه و اشراق ساطع و المع ا تيرۀ ظلم فارغ و در سماء ارادة

  اذًا ترتفع... ّان ارتقبوا يا قوم ايام العدل"خواهد گرديد بقوله تعالى 
  ".ّاالعالم و تغرد العنادل على االفنان

  صل اعتدال در جميع شؤون است در اينديگر از تعاليم مبارکه رعايت ا
  هر امرى که از اعتدال تجاوز نمايد از طراز اثر محروم: "باره مى فرمايد
ّ مثال حرمشاهده شود ّيت و تمدن و امثال آنً   ّاگر از حد اعتدال... ّ

ّتجاوز نمايد سبب و علت ضر گردد   ّدر تمدن"و همچنين مى فرمايد "  ّ
  و"  بب اضطراب و وحشت اهل عالم شدهاهل غرب مالحظه نمائيد که س

ّپيش بينى مى فرمايد که اين تمدن مفرطه عنقريب علت فساد و مايۀ  دمار ّ  
  ".سوف تحترق المدن من ناره"ممالک و ديار خواهد گرديد 

ّمشورت را جمال اقدس ابهى يکى از اصول اساسيۀ امر مقدسش مقرر ّّ  
   

  ٤٣٦ص 
  کم از سماء ارادۀ مالک قدم نازلفرموده و در اين خصوص اين حکم مح

  ّآسمان حکمت الهى به دو نير روشن و منير مشورت و شفقت در جميع"
  ّامور به مشورت متمسك شويد چه که او است سراج هدايت  راه نمايد و

  ."آگاهى عطا کند
   در اين باره قلمديگر از تعاليم مبارکه کسب علوم وفنون و صنايع است

  م بمنزلۀ جناح است از براى وجود و مرقات است ازعل"اعلى مى فرمايد 
   علومى که اهل ارض از آن منتفعو لکنّبراى صعود تحصيلش بر كل الزم 

  صاحبان. شوند نه علومى که بحرف ابتدا شود و بحرف منتهى گردد
ّعلوم وصنايع را حق عظيم است بر اهل عالم يشهد بذلک ام البيان   و"  ّ

   علومى که نافعو لکنلوم و فنون از هر قبيل جائز تحصيل ع"نيز مى فرمايد 
ّاست و سبب و علت ترقى عباد است ّ" کسب ثروت مى فرمايددربارۀ  و   

  و اين ثروت اگر از صنعت و اقتراف حاصل شود نزد اهل خرد ممدوح"
  ."و مقبول است



  ّديگر از اوامر مبارکه و تعاليم اساسيۀ اين ظهور اعظم معاشرت با اهل
  با جميع" در اين خصوص مى فرمايد  از احزاب و اديان مختلفه استعالم

  ّاهل عالم به روح و ريحان معاشرت نمائيد چه که معاشرت سبب اتحاد و
ّاتفاق بوده و هست و اتحاد و ات ّ   "فاق سبب نظم عالم و حيات امم استّ
  ّعمومى است که در الواح مکرر تأکيد و از ّديگر اختيار يک لسان و خط

   در اينّصرف اوقات براى فرا گرفتن السنۀ مختلفه اظهار تأسف مى فرمايند
  ّحضرات ملوک ايدهم ا و يا وزراى ارض مشورت"باب از قلم اعلى نازل 

  ّنمايند و يک لسان از السن موجوده و يا لسان جديدى مقرر دارند و
   

  ٤٣٧ص 
   در اينّطدر مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند و همچنين خ

  ّحال خط"و نيز مى فرمايد "  صورت جميع ارض قطعۀ واحده مشاهده شود
  و تصريح مينمايد که چنانچه"  بديعى و لسان جديدى اختراع شده

  .شايق تحصيل آن باشند طلب نمايند تا تعليم و القا گردد
  ديگر از تعاليم مبارکه اختيار وضع احکام غير منصوصه و تفويض آن به

  آنچه از حدودات در: "در اين خصوص مى فرمايد. يت العدل استامناى ب
  کتاب برحسب ظاهر نازل نشده  بايد امناى بيت عدل مشورت نمايند آنچه

    و"ّالمدبر العليم ّرا پسنديدند مجرى دارند انه يلهمهم ما يشاء و هو
  ّهمچنين تأسيس حکومت مشروطه که در آن اصول و مآرب جمهوريت با

  ّاگر چه جمهوريت"مت سلطنت مجتمع گردد،  قوله تعالى شوکت و عظ
  نفعش به عموم اهل عالم راجع و لکن شوکت سلطنت آيتى است از آيات
  ّالهى دوست نداريم مدن عالم از آن محروم مانند اگر مدبرين اين دو را

  ." عظيم است اجمع نمايند اجرشان عند
ّديگر توجه کامل در امر زراعت و رعايت تام   ّ نسبت به صحت اخبار وّ

  ّق اخبار طيار روزنامهرااو"ق است در اين مقام لسان قدم مى فرمايد او را
  ظهورى است عجيب و امرى است بزرگ... فى الحقيقه مرآت جهان است

  ّو لکن نگارنده را سزاوار آنکه از غرض نفس و هوى مقدس باشد و بطراز
  ّحص نمايد تا بر حقيقتّعدل و انصاف مزين و در امور بقدر مقدور تف

  ".آن آگاه شود و بنگارد



  جمال اقدس ابهى در الواح مبارکه مسألۀ عصمت کبرى را تشريح و به
  پيروان خويش لزوم اطاعت و انقياد نسبت به مصادر امور و مراجع جمهور

   
  ٤٣٨ص 

  اين حزب در"در اين خصوص از قلم اعلى نازل . را تأکيد مى فرمايد
  ساکن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولتمملکت هر دولتى 

  ديگر الغاى حکم جهاد و."   ّرفتار نمايند هذا ما نزل من لدن آمر قديم
  اين ّام الکتاب در ّبشارت اول که از"محو کتاب است بقوله المتعالى العزيز 

  ظهور اعظم بجميع اهل عالم عنايت شد محو حکم جهاد است از کتاب
  حکم محوکتب را از زبر و"و همچنين " الفضل العظيم  ذوتعالى الکريم

  ديگر اظهار". ّلنبأ العظيماًالواح برداشتيم فضال من لدى ا مبعث هذا 
  عطوفت و عنايت و تمجيد و تقدير نسبت به ارباب معرفت و اصحاب علم

  حکيم دانا و عالم بينا دو بصرند از" در اين باره مى فرمايد و حکمت است
  ۀ کبرى محروم نماند وّ ارض از اين دو عطي اهيكل عالم ان شاءبراى 

  ."ممنوع نشود
ّدر اين مقام که ذکر اصول مهمه و تعاليم اساسيۀ مندرجه در الواح صادره ّ  
ّاز يراعۀ مقدس جمال قدم جل ذکره االعظم در اواخر ايام تبعيد مبارک ّ ّ  

  که در آن اساس" حکمت"ّدر عكا در بين است الزم ميداند به لوح منيع 
ّفلسفه و حکمت حقيقيۀ الهيه تبيين گشته و همچنين به زيارتنامه اى که ّ  
ّدر شأن حضرت سيدالشهداء عليه آالف التحية والثناء نازل و مقامات ّ ّ ّ ّ  

  متعاليۀ آن فارس مضمار يزدانى و قائد جيش عرمرم الهى بکمال عظمت
  که در آن"  و جوابسؤال لۀ رسا"تجليل و تکريم گرديده و همچنين به 

  لوح"پاره اى از احکام و حدود کتاب اقدس توضيح و تشريح گرديده و 
ّکه در آن اعمال سيئه و مظالم وفيرۀ شيخ محمد باقر ملقب به "  برهان ّ و مير  "ذئب"ّ

ّمحمد حسين امام جمعۀ اصفهان  ملقب به    تصريح و تقبيح" رقشاء"ّ
   

  ٤٣٩ص 
  که در آن شارع قدير بکمال تأکيد"  ّلوح مقدس کرمل"شده و باالخره به 

ّاهميتو  ّ نزلت من السماءّ ا التىمدينة"ّ، مدينۀ الهيه را به بيان ّ   تجليل و"  ّ
  سوف تجرى سفينة ا عليک و يظهر"ّآن جبل مقدس را بخطاب جليل 



  مخاطب مى فرمايد اشاره نمود" ّاهل البهاء الذين ذکرهم فى کتاب االسماء
ّو نيز مقتضى است لوحى را که از قلم اعلى خطاب به شيخ محمد تقى  ملقب به  ّ

ّسماء مشيت  نازل و از جمله توقيعات منيعه و اسفار رشيقۀ صادره از"  ابن ذئب"
ّالهيه است متذکر گرديد   در اين کتاب مبين جمال اقدس. ّ

  اتّسيئابهى آن مجتهد حريص پرکين را به توبه و استغفار از معاصى و 
  ّخويش دعوت و بعضى از مهم ترين اصول و تعاليم اين ظهور اعظم را

ّنقل و دالئل حقانيت امر مبارک را تشريح و تبيين مى فرمايد ّ.  
  از غروب شمسقبل با ارسال و انتشار اين کتاب منير که قريب يک سنه 

ّالهوت از افق عالم ناسوت از سماء عز احديه نازل گرديده صدور الواح    وّ
  ّآثار معجزه آساى حضرتش که عددشان بصد مجلد بالغ و مخزن درر و

ّکليۀٓاللى ثمينۀ مستخرجه از درياى علم و حکمت آن مظهر    ّ الهيه استّ
  الواح و آثارى که مشحون از اصول و مبادى منيعۀ. ًعمال خاتمه مى يابد

  ت و تفاسيرّبديعه و احکام و تعاليم قيمۀ رفيعه و بشارات و ادعيه و مناجا
ّو خطب و بيانات نصحيه و ارشادات الهيه و خطابات و انذارات شديده ّ  

  بملوک و زمامداران ملل و دول و وزراء و رؤسا از شرق و غرب و
  پيشوايان اديان از فرق و مذاهب مختلفه و زعماء  قوم از احزاب و مسالک

   وّمتنوعه و اهل دانش و ادب و سياست و عرفان و طريقت و تجارت
  .ّخادمان نوع انسان در شؤون مختلفه و مقامات متنوعۀ کثيره مى باشد

   
  ٤٤٠ص 

  جمال اقدس ابهى در پايان حيات ناسوتى خود در سجن اعظم دربارۀ
  الهى و فيا"ّعظمت و وسعت تعاليم مقدسۀ منزله از قلم مبارک مى فرمايد 
ّسيدى و محبوبى انت تعلم بانى ما قصرت فى تبليغ امرک ّ اعظم   و اظهرت لعبادکّ

ّهذا الظهور من  ٍهل بقى الحد فى"و در مقام ديگر نازل " ما عندهم امرًا من عندک
ّعذر ال و رب العرش العظيم قد احاطت االيات كل ٓ ّ ّالجهات و القدرة كل البري ِ ة و ّ

  ."ّ الناس فى رقد عجيبّلکن
   

  ٤٤١ص 
                           ياد داشتها

١- Lord Curzon   



٢- Conte de Gobineau  
٣- Nihilisme  
٤- Alexander II 

 
  . سفيد است٤٤٢ص 

  
  ٤٤٣ص  

                          فصل سيزدهم
صعود حضرت بهاءا                    

  ّامرى که آغازش  با مخالفت اعدا مواجه و دوران صباوتش بمحروميت از
   که مخاطرات عظيمه ازّمبشر و قائد نازنينش مقارن گرديد در حينى

  جهت آن را احاطه نموده و عناد و اضطهاد دشمن پرکين آن را به محو هر
   ارادۀ سلطان قدمّمطلعاعظم از  ّو اضمحالل سوق ميداد با طلوع نير

  جمال اقدس. حيات تازه يافت و جالل و عظمت بى اندازه حاصل نمود
  ّتابعۀ مترادفه که مدتابهى با وجود مصائب کثيرۀ متزايده و تبعيدات مت

  ّپنجاه سال آن محيى رمم را به اشد آالم و محن گرفتار نموده بود به تجديد
  ّاساس جامعه پرداخت و بابالغ كلمه و وضع حدود و احکام الهيه و نشر
ّاصول و مبادى ساميۀ رحمانيه و تأسيس مؤسسات بديعۀ منيعه قيام فرمود ّ  

  ماء عروج نمود و امر الهى باعلى ذروۀّو چون آفتاب حقيقت به وسط الس
ّدرخشش و کمال واصل گرديد ناگهان مشيت بالغۀ سبحانيه آن را از ّ  

  صرير قلم اعلى ساکت شد و هدير ورقاء. شارع قديرش محروم گردانيد
  بقا صامت و اصحاب و احباب در درياى احزان مستغرق و به حرقت

   اخرى مطمئن وًذول دفعة دشمنان مأيوس و مخ.بى پايان مبتال گشتند
  مسرور شدند و زمامداران امور و رؤساى اديان غيبت شمس المکان را از

ّافق عالم امکان مغتنم شمردند و در اجراى نواياى سيئۀ خويش کمر همت ّ  
  

  ٤٤٤ص 
  .محکم بستند

  جمال اقدس ابهى نهاند  دهبطورى که حضرت غصن ا االعظم بيان فرمو
   فادحۀ کبرى مى فرمودند که ديگر نمى خواهم درماه قبل از وقوع اين



ّاين عالم بمانم و از آن تاريخ به احبائى که به محضر مبارک مشرف ّ  
  ميشدند ذکر وصايا و بياناتى مينمودند که از جميع آنها عرف وداع

   تا آن که شب يازدهماستشمام ميشد ولى صريحًا اظهارى نمى فرمودند
  تب خفيفى در) ميالدى١٨٩٢ا هشتم مه مطابق ب( هجرى ١٣٠٩ّشوال 

  ّوجود مبارک نمودار گرديد و با آنکه روز بعد شدت يافت بزودى قطع
  ّاين بود که به بعضى از احبا و زائرين اذن حضور عنايت فرمودند. شد

  ّ گرديد صحت مبارک اختالل حاصل نموده،معلومولى چيزى نگذشت که 
ّتب مجددًا شدت يافت و آثار نقاهت ا   ز هر جهت محسوس و عوارضّ

ُمختلفه بر هيكل الطف اعز اقدس طارى شد تا طير على قصد معارج عليا ّ  
  ّسراج الهى از زجاج جسمانى انفکاک نمود و روح مقدسش پس از. فرمود

  از شدائد عالم ادنى و مصائب و بالياى ال تحصى که دورۀ حيات انورش را
  ّالمقامات التى ما"مالک اخرى جهت احاطه نموده بود آزاد گرديد و بم هر

  عروج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤيا" وقعت عليها عيون اهل االسماء
  ّکه نوزده سنه قبل در تجليل يوم والدت حضرت مبشر اعظم از سماء

ّمشيت جمال قدم جل کبريائه نا   ثياب"به ّملبس " ءورقۀ نورا"زل و بلسان ّ
  ّ و اين رزيۀ کبرى وّحقق يافتمذکور و مسطور گرديده بود ت" بيضاء

  مطابق( هجرى ١٣٠٩ ذى القعدۀ دوممصيبت عظمى مقارن طلوع فجر ليلۀ 
  هشت ساعت بعد از غروب آفتاب در حينى که)  ميالدى١٨٩٢مى ٢٩با 

   
  ٤٤٥ص 

ّاز سن مبارک هفتاد و پنج سال گذشته بود اتفاق افتاد ّ.  
  ود در حالى که در بسترّجمال قدم جل شأنه االعظم شش روز قبل از صع

  به يکى از اغصان تکيه فرموده بودند جميع اصحاب و زائرين و طائفين
  حول را که در قصر باکيًا ذاکرًا مجتمع شده بودند احضار فرمودند و در
ّاين تشرف که شرفيابى آخر احباب و بمنزلۀ آخرين توديع مليک منان از ّ  

  ت و مکرمت به اين بياناتبندگان خويش بود لسان عظمت در نهايت شفق
  از جميع شماها راضيم بسيار خدمت کرديد و زحمت:  "عاليات ناطق

ّکشيديد هر صبح آمديد و هر شام آمديد همگى مؤيد و  موفق باشيد ّ  
  ّالرحمن و اهل حرم را نيز که در اماء". ّبر اتحاد و ارتفاع امر مالک ايجاد

  ابات عطوفت آميز مخاطب وبالين مبارک گرد آمده بودند بهمين گونه خط



ّبه آنان فرمودند در وصيت نامه اى که به غصن اعظم عنايت شده كل را ّ  
  .مطمئن و اميدوار باشنداند  دهّبه آن وجود مقدس سپر

  "قد افلت شمس البهاء" تلغرافى که به  كلمات ّخبر صعود مبارک فورًا طى
  ّ اطالع اليهٌبه مشارّمصدر بود به سلطان عبدالحميد مخابره گرديد و ضمنًا 

  .ّداده شد که قصد دارند رمس مبارک را در حوالى قصر مقر دهند
  اين  بنا برّسلطان بمجرد حصول خبر موافقت خويش را اعالم نمود

  ّعرش مقدس را در شمالى ترين حجرۀ بيت مسکونى صهر مبارک که خود
  ار بهجىنيز شمالى ترين بيوت ثالثه واقعه در جوار و غرب قصر پر انو

  ّمحسوب ميگرديد استقرار دادند و مراسم استقرار عرش اعز اطهر الطف
  .در همان يوم صعود پس از غروب آفتاب انجام گرديد

  ّنبيل، سودائى جمال اقدس ابهى و شيدائى آن مه نوراء،  که در ايام
   

  ٤٤٦ص 
  ّکسالت مبارک يکبار بطور خصوص افتخار تشرف بمحضر اقدس حاصل

  آيات که از  بجمع آورى و تنظيم منتخباتىاو رات عبدالبهاء نمود و حضر
  ّزيارتنامۀ روضۀ مبارکه را تشکيل داده واکنون درآن مقام مقدس تالوت

  ابتالء بفراق افول شمس حقيقت و ميشود مأمور فرمودند و بفاصلۀ قليلى از
ّنير آفاق از شدت تأثر و احزان خود را در بحر افکند و مستغرق ساخ ّ   ت،ّ

  انقالب عالم: "ّشرح آن ايام پر محنت و مصيبت را بدين قرار مى نگارد
از  ديگر لسان حال و قال... ّتراب جميع عوالم رب االرباب را به اضطراب آورد

  ّاکبر جميع اهالى عكا و قراى در شورش آن محشر... بيان حال عاجز
  ... "گويان مصيبتا حول آن در صحراهاى حول قصر مبارک گريان و بر سر زنان و وا

ّپس از صعود مبارک تا مدت يک هفته جم غفيرى از اهالى بلد از غنى و ّ  
ّفقير در اين رزيۀ کبرى با عائلۀ مقدسه  شريک و سهيم بودند و همگى از ّ  

  بسيارى از اعاظم و اکابر قوم از شيعه و. ّخوان نعمت منعم العالمين متنعم
  نين شعرا و فضال و علما و رجالّسنى و نصارى و يهود و دروز و همچ

  ّدولت و عمال حکومت در مقام تعزيت و تسليت بر آمدند و لسان به مدح
ّو ثناى محبوب امکان گشودند و مراتب تأثرات قلبيۀ خويش را بزبان ّ  

  ّحتى از بالد سائره  مانند. عربى و ترکى نظمًا و نثرًا تقديم داشتند
  ّرايض شتى بدون استثناء بساحتدمشق و حلب و بيروت و قاهره نيز ع



  انور حضرت عبدالبهاء که حال نمايندۀ امر اب بزرگوارش شناخته ميشد
ّواصل گرديد و كل  بذکر اوصاف و نعوت آن وجود مقدس و تجليل و ّ  

  .ّسۀ جمال اقدس ابهى جل شأنه االعلى ناطق بودّتکريم مقامات مقد
   

  ٤٤٧ص 
  ظم و صعود آن منجى امم در ارضّاين حزن و الم  که افول آن نير اع

  اقدس و ممالک مجاوره برانگيخت و السن و افواه ناس را از جميع طبقات
  به تقديس و تعظيم ذات انور اقدسش مألوف نمود هر چند بنفسه عظيم و

  ّخطير و در هيچيک از ادوار سابقه و ظهورات مقدسۀ ماضيه نظير و
   و حرمان بى پايانى کهاحزان عديل نداشته مع الوصف چون با بحور

  ّحدوث اين مصيبت عظمى در قلوب هزاران هزار از محبين و مقبلين و
  ّرافعين امر مقدسش در اشطار شاسعه و اقطار وسيعۀ هندوستان و ايران
  ّو عراق و عثمانى و روسيه و فلسطين و مصر و شام ايجاد نموده مقايسه

  .آفتاب است ّريا و ذره در مقابل خواهد شد که چون قطره نسبت به دمعلومنمائيم 
  ّن کثيره و جهات متنوعۀشؤواى که از  با صعود جمال اقدس ابهى دوره

  عديده در تاريخ اديان عالم بى مثيل و قرين است خاتمه پذيرفت و قرن
ّاول بهائى مقارن اين واقعۀ جانگداز قريب به نيمى از آن طى  گرديد و ّ  

  ّن و سمو مقام و امتداد زمان و وفورّعصر مبارکى که از لحاظ علو شأ
  ّاثمار و آثار منيعۀ بديعه اکبر و اعظم از جميع اعصار و قرون ماضيۀ الهيه
  ّمحسوب و بجز برهۀ کوتاه سه ساله فاصلۀ بين شهادت مبشر اعظم و ظهور
ّجمال قدم جل ذکره و ثنائه مدت نيم قرن شاهد ظهورات وحى الهى از دو ّ  

ّامر حضرت باب ثمرات جنيۀ ذهبيۀ. نى بوده پايان يافتّمنبع مقدس يزدا ّ  
  ّخويش را ببار آورد و مهمترين مرحله از مراحل عصر رسولى سپرى

ّآفتاب حقيقت،  نيراعظم  سماء هدايت ربان. گرديد   از افق سياهچالى ّ
  ّطلوع نمود و اشعۀ بازغه اش در مدينة ا از وراى سحاب بر عالم و عالميان

   
  ٤٤٨ص 

ّبدرخشيد و در ارض سر بوسط السماء متعارج شد و در نقطۀ معدل النهار ّ ّّ  
  افق عالم امکان از ّخيمه و خرگاه برافراخت تا باالخره در مغرب سجن عكا



  غارب گرديد و تا انقضاى يکهزار سال کامل ديگر شمس حقيقت را
  .ّظهور و بروزى نه و اشراق و صدور جديدى متصور نيست

   امر اعظم الهى هدف اسنى و غايت قصواى ظهورات،ّ مقدس در اين دور
ّسابقه بنهايت جلوه و جالل ابالغ گرديد،  بشارات کتب مقدسه تحقق ّ  

   تار و پود نظم بديع،يافت،  احکام و حدود متقنه و مبادى و اصول ساميه
  ّالهى تنظيم و ارتباط اين ظهور اقدس با اديان ماضيه و شرايع مقدسۀ

ّاوليهتأسيسات . ضحًا و صريحًا تنظيم شدّقبليه وا   ، صدف نظم جنينىّ
  ّرحمانى بنياد و عهد و ميثاق رب مجيد حافظ و حارس وحدت و
ّجامعيت امر مقدس يزدانى بکمال اتقان تأسيس و تنصيص گرديد ّ.  

ّبشارت اتفاق اهل عالم و ارتفاع لواى صلح اعظم و ايجاد مدنيت جهانى ّ  
  ّم و انذارات شديده و اخبار از انقالبات و تحوالتالهى من غير ترديد اعال

ّهائلۀ خطيره که مقدمۀ حلول عصر موعود ربان ّو متوجه کافۀ انام از ملوکى ّ ّ  
  .رؤساى اديان و دول و ملل جهان است بصراحت و تأکيد بيان گرديد و

ّخطابات مهيمنۀ بديعه، مبشر مأموريت الهى و فرمان مقدس ملکوتى که ّ ّ  
ّا به قارۀ امريکاى شمالى تفويض گرديد به رؤسا و زمامداران قارۀبعد ه ّ  

  ّارتباط معنوى و استقرار عالئق روحانى با ملتى که. ّمذکور عز صدور يافت
ّيکى از اعقاب خاندان سلطنتش قبل از اختتام قرن اول بهائى در ظل ّ  

ّاوليهظليل امر الهى وارد گرديد فراهم آمد و قدم    رادۀ قاطعۀ در اجراى اّ
  ّصمدانيه که در سنين متعاقب موجب اعطاى مواهب روحانى و ادارى

   
  ٤٤٩ص 

ّبى کران به جبل مقدس رب مواجه با سجن اعظم گرديده و اثرات بهيۀ آن ّ ّ  
   برداشته شد و باالخره رايات،بمرور زمان بسط و توسعه خواهد پذيرفت

  وز از شصت اقليم را درفتح و ظفر که قبل از پايان آن قرن نورانى متجا
  .ّشرق و غرب عالم تحت نطاق خويش در آورد مظفرانه افراشته گرديد

ّبارى امر مقدس جمال قدم جل اسمه االعظم در اين هنگام که در آستانۀ ّ  
  نيمۀ ثانى از قرن پرانوار خويش قرار داشت نظر به فسحت آثار و وسعت

ّآيات و عظمت بينات و کثرت شهدا و همت باس   الن و قيام و استقامتّ
  ّقيت كالم و جانبازى بى عديلّالپيروان و خسران و خيبت دشمنان و خ

ّمبشر اعظم و سطوت و عظمت شارع افخم و سريان روح نباض و ّ  



  ّپر نبعانش قدرت و شايستگى خويش را در حصول تقدم و اعتالء و
ّتمکن و ارتقاء فارغ از هر گونه نفاق و شقاق در طريق مقرر از    طرفّ

ّمؤسس عظيم الشأنش بمنصۀ ظهور رسانيده، قوت آسمانى و روح ملکوتى ّ ّ ّ  
  ّمودوع در آئين رحمانى را در انظار عالم و عالميان ثابت و مدلل و واضح و

  .ّمحقق ساخته بود
  در خاتمۀ مقال الزم و مناسب ميشمارد که مآل و عاقبت پر وبال سالطين

  رب عالم را که در دوران ظهورو وزراء و رؤساى اديان در شرق و غ
  حضرت بهاءا بمخالفت امر الهى قيام نموده و يا از مواعظ حکيمانه و
  ّارشادات رحمانيۀ آن حکيم على االطالق روى تافته و يا از اجابت نداى

  ّمقدسش غفلت کرده و يا در نصرت و تأييد امر اعظمش فتور و قصور
  جمال اقدس ابهى. رج گرددق داو راروا داشته اند در صفحات اين 

   نفوسى که بدشمنى امر الهى و اطفاءبنفسه المهيمنة على الممکنات دربارۀ
   

  ٤٥٠ص 
  ّحق از ظلم  ظالمان  چشم:  "ّسراج يزدانى همت گماشته اند مى فرمايد

   از ظالمين راهر يکنپوشيده و نخواهد پوشيد مخصوص در اين ظهور که 
  انتقام اعظم ارياح غضب و اين امر دو ظهور  اين است که از ب"جزا داده

  .ّمنتقم حقيقى بحرکت آمد و اهل عدوان را از كل جهات فرا گرفت
  منقرض و ارکان رؤساىها  هسالطين از سرير سلطنت منفصل و سلسل

  روحانى متزلزل و انقالبات و محاربات متزايد، ابناء ملوک از مقامات
  ّ محرکين ظلم و اعتسافخويش منعزل و غاصبين منفور و مطرود و

  .گرديدند مقهور و مخذول و شريران و فاسدان مأيوس و منکوب مشاهده
ّسلطان عبدالعزيز پادشاه جائر عثمانى که باتفاق سلطان ايران ناصرالدين ّ  
  ّشاه صدمات و بالياى التحصى بر هيكل مقدس مرکز امر وارد و سه بار

  ه اى به نقطۀ ديگر صادرّحکم نفى و تبعيد آن جمال احديه را از نقط
  ياد شده و سقوط و"  ظلمّکرسى"نمود و در کتاب اقدس به جالس بر 

  هبوطش در لوح فؤاد از قلم مالک عباد اخبار گرديده  در نتيجۀ انقالب
  ّدربارى از اريکۀ حکم معزول و بفتواى مفتى مقر سلطنت و خالفتش

  تول گرديد و بجزاىميالدى مق١٨٧٦محکوم و بفاصلۀ چهار يوم در سال 
ّاعمال سيئۀ خويش واصل شد و تخت سلطنت به برادر زادۀ او که به قلت ّ  



  چيزى نگذشت که در. عقل و نقصان خرد و درايت موصوف بود رسيد
   يازده مليون اتباع مملکت از يوغ اسارت حکومت١٨٧٧ - ٧٨محاربۀ 

  جنگّترک آزاد و ارض سر بوسيلۀ قواى روس اشغال شد تا آنکه 
  ّرخ گشود و امپراطورى عظيم عثمانى منحل و)  ١٩١٤ - ١٩١٨(ّبين الملل اول 

   
  ٤٥١ص 

  ّبساط سلطنت آن ارض منطوى و بجاى آن جمهوريت برقرار گرديد و
  قدرت و سلطنتى که متجاوز از شش قرن بر آن سرزمين وسيع حکومت و

  .فرمانروائى مينمود خاتمه پذيرفت
  ّرور و مستبد که از قلم اعلى به لقبّناصرالدين شاه پادشاه مغ

  ّملقب و پس از نزول لوح مبارک و اعراض ازاصغاى"  ّرئيس الظالمين"
  ّدر  حق او نازل گرديد و" للعالمين ًسوف نجعله عبرة "ّنداى احديه كلمۀ 

ّدورۀ سلطنتش بشهادت حضرت اعلى و مسجونيت حضرت بهاءا  لکه دار شد و  ّ
  ک از بغداد به اسالمبول و از آنجا به ادرنه ودر تبعيد هيكل مبار

ّسپس به عكا نهايت سعى و همت مبذول داشت و با همدستى علماء ّ  
  ّرسوم در قلع و قمع شجرۀ الهيه در مهد آئين نازنين عزم جزم و تصميم
  ّخلل ناپذير اتخاذ نموده بود در همان يوم که به تدارک جشن عظيم و

  لۀ سلطنت و ورودش در مرحلۀ جديد مشغولخطير ختام  دورۀ پنجاه سا
ّو مقرر بود آن يوم را در صفحات تاريخ مملکت از اعظم ايام سرور و ّ  

  ّشادمانى ملى ثبت نمايند در بقعۀ حضرت عبدالعظيم بوضع حيرت انگيزى
  ّکشته شد و از آن پس آثار تنزل و انحطاط در خاندان وى نمودار گرديد

   کفايت و لياقت احمد شاه و انهماکش در اهواءتا بالمآل در نتيجۀ عدم
  .منهزم گرديد ّنفسانيه نجم شوکت آن قوم جهول افول نمود و سلسلۀ قاجار منقرض و
  ّناپلئون سوم مقتدرترين و معظم ترين سالطين عصر خويش در غرب که
ّبينهايت خود خواه و متکبر و مکار و جاه طلب بود و بکمال اهانت و ّ  

  وقيع مبارکى را که از طرف حضرت بهاءا خطاب بوى صادربى اعتنائى ت
   

  ٤٥٢ص 
  شده بود بر زمين افکند و در آزمايش الهى مردود و مطرود گرديد و

  جمال اقدس ابهى زوال و خذالن وى را در توقيع ثانى بصراحت اخبار



  که بين فرانسه و آلمان) ١) (سدان( در محاربۀ ١٨٧٠فرموده بودند در سال 
ّ گرديد بنهايت خفت و مذلت شکست خورد و مغلوب و منهزمواقع ّ  

  ّگرديد و با شرايط سنگين و تعهدات کمر شکن تسليم شد و سلطنت
ّخويش را از دست بداد و بقيۀ ايام حيات را در تبعيد و غربت ّ  

  بگذرانيد و بالمآل با خسران عظيم به تراب راجع گرديد و يگانه فرزند و
پر  کشته شد و امپراطورى) ٢(ل آفريک بدست قوم زولو وليعهدش در جنگ قبائ

دولتين شديدتر بود  صيت و صوتش منهدم گرديد و جنگهاى خونينى که از محاربات
  )٣(ّدر داخلۀ مملکت رخ گشود و ويلهلم اول 

  پادشاه فاتح پروس در قصر ورساى بکمال شکوه و جالل تاج امپراطورى
ّكل ممالک متحدۀ آلمان را بر سر   . گذاشتّ

  ّاما ويلهلم مذکور که از بادۀ غرور سرمست و در اثر غلبه بر ناپلئون
   در کتاباو راشهرت و عظمت بسيار حاصل کرده و جمال اقدس ابهى 

  "اذکر من کان اعظم منک شأنًا و اکبر منک مقامًا"مستطاب اقدس به بيان 
ّ نهر الرين قد رأيناک مغطئشواط يا"نصيحت و به خطاب    و"  ّلدماءاة باّ

ٍانها اليوم على عزو لو نسمع حنين البرلين "   از وقايع شديدۀ آتيه"   مبينّ
  انذار ميفرمايند دو بار مورد سوء قصد واقع گرديد و پس از آن

   او نيز پس از سه ماه فرمانروائىفرزندش بر اريکۀ سلطنت جالس شد
  اج بهبمرض مهلکى گرفتار گرديد و از جهان رخت بربست و تخت وت

   و که عنصرى مغرور و سرسخت و کوتاه نظر بود انتقال يافتدومويلهلم 
   

  ٤٥٣ص 
  ديرى نگذشت که خود خواهى و استکبار وى موجبات سقوط و انهدامش

 را فراهم کرد،  ناگهان در عاصمۀ مملکت انقالب عظيم بر پا شد و طرفداران
  .خالفت افراشتندَکمونيسم در بسيارى از بالد سر برآوردند و اعالم م

  ّشاهزادگان اياالت متحدۀ آلمان از حکومت برکنار شدند و خود امپراطور
  ّنيز بکمال خفت و خوارى بکشور هلند متوارى و بترک تاج و تخت ملزم

  بساطى را که پدر بزرگش با آنهمه)  ٤"(ويمار"گرديد و قانون اساسى 
  ى آلمان خاتمه دادطنطنه و جالل گسترده بود منطوى کرد و به امپراطور

  و باالخره شرايط سخت و مااليطاق معاهدۀ صلح که برآن کشور تحميل



  را که نيم قرن پيش از لسان مظهر امر الهى اخبار"  حنينى"گرديد 
  .ّشده بود واضح و متحقق ساخت

  امپراطور خود رأى و مطلق العنان اطريش و پادشاه) ٥(فرانسوا ژوزف 
 ة  فىّاالحدي  نورّمطلعمسة کان ّناليا ملک "اب نمسه که در کتاب اقدس بخط
ّمتمسكا  وجدناک... االقصى مررت و ما سئلت عنه ّسجن عكا اذ قصدت المسجد

ّمستغرق و ملتش به  مخاطب چنان در درياى محن و آالم" ًبالفرع غافال عن االصل
  مصائب و بالياى گوناگون گرفتار گرديد که تاريخ

  امت اوضاع را در هيچ دورى از ادوارّآن سرزمين چنين شدت و وخ
  در مکزيک مقتول و) ٦( برادر امپراطور ماکزيميلين مشاهده ننموده بود

  وليعهد و وارث تاج و تخت با وضع محزن و فالکت بارى از) ٧(رودلف 
  و زوجۀ) ٨(بين رفت امپراطريس کشته شد و آرشدوک فرانسوا فردينان 

   امپراطورى متزلزل قطعه قطعهيدندبقتل رس)  ٩) (سارايو(وى نيز در 
  امپراطورىهاى  هگرديد و جمهورى محدود و کوچکى بر روى خراب

   
  ٤٥٤ص 

ّمقدس روم تشکيل گشت و آن تأسيس ناپايدار نيز پس از مدت قليل ّ  
  .ّمعدوم و از خريطۀ سياسى اروپ بالمره محو و زائل گرديد

  س که در توقيعى که ازامپراطور مقتدر رو) ١٠ (دومنيكالويچ الکساندر 
ّسماء مشيت الهيه بنام وى نازل گرديده در مواضع مختلفه     نصيحتاو راّ

 ّاياک ان يمنعک الملک...  العظيمّادع االمم الى ا العلى"و تحذير و بخطاب 
نمودند و  مخاطب ميفرمايند چندين بار مخالفين وى قصد حيات او" عن المالک

تضييق و منع و تهديد  سياست فشار و. بان کشته شدبالمآل بدست يکى از آشوب طل
  که امپراطور مذکور شخصًا آغاز و سپس

  جانشين وى تعقيب نموده بود راه را براى ظهور) ١١(الكساندر سوم 
  سيل خون در ممالک تزارى) ١٢(انقالبى که به دورۀ سلطنت نيكالى ثانى 

  رخ گشود وجارى ساخت باز نمود و بدنبال آن جنگ و مرض و قحطى 
  کارگران مبارز روى کار آمدند،  اعيان و اشراف را قتل  عام کردند،

  کشيشان را شکنجه و آزار نمودند،  ارباب فکر و دانش را طرد و امالک و
   وى و خاندانش رانّموقوفات مذهبى را تملک کردند و تزار و اطرافيا

  .منقرض ساختند را منهدم و) ١٣(معدوم و سلسلۀ رمانف 



  ع نازلّرئيس اعظم و اقدم کنيسۀ مسيحيه که در لوح مني) ١٤( پى نهم پاپ
  ّسکنت فى القصور و سلطان الظهور فى اخربأ "از قلم اعلى بخطاب شديد 

ّبع ماعندک من الزينة المزخرفة ثم انفقها فى... ٔالبيوت دعها الهلها ّ  
در   افظع اوضاعّمخاطب گرديد به اشد احوال و" ًمقبال الى الملکوت... سبيل ا

ّو از متصرفات  پادشاه ايطاليا سر تسليم فرود آورد) ١٥(امانوئل  مقابل عساکر ويکتور
ّو متعلقات مخصوص خويش حتى مدينۀ روميه دست ّ ّ  

   
  ٤٥٥ص 

  که متجاوز از ده قرن لواى پاپى بر) مدينۀ جاويدان (فقدان اين . بکشيد
  ه نسبت باحزاب و فرقاهتزاز بود و تزييف و تحقيرى ک فراز آن در

  ّ متغير و خشمگيناو راّه در ظل پاپ وارد آمد سخت ّمذهبى مستظل
  ّساخت و ناراحتيهاى جسمى با تألمات روحى و فکرى توأم گرديد و

   سپس شناسائى رسمىسنين آخر حيات را بکمال تلخى و ناکامى گذرانيد
  بعمل) ١٦(سلطنت ايطاليا که از طرف يکى از جانشينان وى در واتيکان 

ّآمد باين شکست جنبۀ رسميت داد و انقراض سلطۀ زمنيۀ حبر اعظم را ّ  
  .ّامرى محتوم و مسلم نمود

ّاما تاريخچۀ سقوط و انفصال سالطين و ظهور ذلت و مسکنت رؤساى ّ  
  ّارض که در اثر عدم توجه بنصايح مشفقانه و وصاياى محکمۀ قلم اعلى

  ثمان و زوال امپراطوريهاى فرانسه وحاصل گرديده بانحالل سلطنت آل ع
  ّه و انقراض سلسلۀ قاجار و اختتام سلطۀ زمنيۀّآلمان و اطريش و روسي

  حبر اعظم خاتمه نپذيرفت بلکه تبديل سلطنتهاى مطلقۀ پرتقال و اسپانى
  و دولت امپراطورى چين بجمهورى و سلب قدرت و اختيار از سالطين

  انى و ايطالى و تباهى اوضاع که در اواخربلغار و روم دانمارک و بلژيک و
  ّايام نصيب زمامداران هلند و نروژ و يونان و يوگوسالوى و آلبانى که
  هم اکنون در تبعيد بسر ميبرند گرديد و خوف و دهشتى که قلوب ساير
  ّرؤسا و قائدين ملل را در اثر اين انقالبات و تحوالت فرا گرفت و

شرق  ات تاريخ حکومت بعضى از فرمانروايانّتعرضات و همجات عنيفى که صفح
سالطين ايرانى  سلسلۀ ّو غرب را مکدر ساخت و در اين اواخر به سقوط نهائى سر
  ّمنجر شد همۀ اين امور دالئل واضحه و شواهد بينه ايست

   



  ٤٥٦ص 
  را که حضرت بهاءا در سورۀ ملوک اخبار فرموده) عذاب الهى(که ظهور 

ّمدلل و حقانيت ّ    تحذيرات و انذارات نازله در کتاب اقدس خطابّ
  .ّبسالطين و رؤساى ارض را ثابت و محقق ميسازد

  عالوه بر سقوط سالطين زوال قدرت و نفوذ عظيم علما و پيشوايان مذهبى
ّاسالم از تشيع و تسنن در دو کشور   ّايران و عثمانى که مهم ترين ّ

  در وارد ساختن مصائب وو قوى ترين تأسيسات اسالمى را حائز و هر دو 
  بالياى التحصى بر حضرت اعلى و حضرت بهاءا مستقيمًا دخالت و

ّشرکت داشته اند نيز قابل توجه و دقت است   خليفۀ اعظم که بر مسند. ّ
ّخالفت حضرت رسول اکرم شارع مقدس اسالم متکى و بلقب اميرالمؤمنين ّ  

ّ ملقب و بسمت حفاظت و حراست مقامات مقدسۀ مک ّ   ه و مدينه مفتخر وّ
ّحوزۀ سلطنت و حکومت  روحانيه اش بيش از دويست مليون افراد ملت ّ  
  ّاسالم را شامل بود در اثر الغاء سلطنت در مملکت عثمانى رياست زمنيۀ

  ّخويش را که تا آن زمان جزء اليتجزى و غير قابل انفکاک از مقام
  ّ آنکه مدت قليلى درخالفت شمرده ميشد از کف بنهاد و خليفه نيز پس از

  مقام. ّحال تزلزل و بى ثباتى ايام گذرانيد بجانب اروپ متوارى گرديد
  خالفت اعظم و اقدم تأسيسات اسالمى بدون مشورت و کسب نظر از ساير
  ّجوامع عالم تسنن  منتفى و وحدت قويترين شعبۀ ديانت اسالم متزعزع و

  است از مذهب اعالمسپس انفصال قاطع و کامل و رسمى سي. متزلزل شد
ّو قوانين شرعيه که در غايت استحکام و لن يتغير بنظر ميرسيد بقوانين ّ  

  ّموقوفات و اموال مؤسسات مذهبى ضبط و تشکيالت. ّمدنيه تبديل گرديد
ّو فرق مختلفۀ دينى ممنوع و سلسلۀ مقامات روحانى سنت منحل شد ّ.  

   
  ٤٥٧ص 

  الفباى التين جانشين خطوط عربىزبان عربى زبان پيغمبر اسالم منسوخ و 
  االسالم در زمرۀ  اسالمبول قبة. گرديد و قرآن مجيد بزبان ترکى ترجمه شد

ّيکى از بالد عادى مملکت در آمد و مسجد ايا صوفيه گوهر گرانبها و در ُّ  
  ٍثمين مدينۀ کبرى بموزه تبديل شد و بعبارة اخرى در امور سياسى و

را  ّو تحوالتى روى داد که خاطرۀ اوضاع و احوالىروحانى آن مملکت انقالبات 
ّکه در قرن اول مسيحى دامن گير ملت يهود و سليمان و قدس  مدينۀ اورشليم و معبد ّ



  ّاالقداس و علما و رؤساى آن قوم،  مسببين شکنجه و
  .ّتعزير مسيحيان گرديد در نظر مجسم ميسازد

  ّطۀ ايران رخ بگشود کهمشابه همين احوال حوادث و انقالباتى نيز در خ
  بنيان مقامات روحانى آن کشور را متزلزل نمود و با آنکه در آن سرزمين

   مذهب و سياست رسمًا از يکديگر انفصال نيافت مع الوصف قدرت و نفوذ
ّعلماء که در جميع شؤون حياتيۀ ملت و مملکت رخنه نموده و حکومت ّ  

   منتفىًل داده بودند عمالّمذهبى جداگانه اى را در آن ارض مقدس تشکي
   مجتهدين که خود را حافظين شرع مبين و نمايندگان امام غائبگرديد

ّميشمردند جمعيتشان تقليل يافت و لباس روحانيت بمعدودى قليل ّ  
ّاختصاص پذيرفت و بقيه باالجبار بلباس اروپائى ملبس شدند ّبساط   

ّعظمت و عزت قديمه منطوى و فتاواى مقامات شرعيه    ملغى و ادارۀ اماکنّ
ّموقوفه بدواير عرفيه محو ّل،  مساجد و معاهد علوم دينيه متروک و حقّ ّ  

ّتحصن و بست از مراقد و امکنۀ متبرکه مسلوب و اقامۀ تعزيه و بستن ّ  
  تکايا بنحوى که در قبل معمول و متداول بود منسوخ و زيارت مشاهد

  جاب مرتفع و تساوىح.  نجف و کربال بقدر مقدور محدود شدّمشرفۀ
   

  ٤٥٨ص 
  ّ و محاکم مدنيه تأسيس و امر متعه ممنوع گرديدّخصرجال و نساء مش

ّاهميت    لسان عرب،  زبان اسالم و قرآن،  از انظار بيفتاد و مساعى موفورّ
  همۀ اين امور و. براى طرد لسان مذکور از لسان پارسى مبذول گرديد

  ّعمائى بود که خود را خداممراتب نشانۀ افول نجم قدرت و سطوت ز
  ه موردّقيان حضرت امير مؤمنان شمرده و در دورۀ حکومت صفويّموالى مت

  اعزاز و احترام النهايۀ سالطين آن عصر واقع بودند و از زمان ظهور اين
  ّامر مقدس در ايران دست بخون مظلومان گشودند و سيل خون از

  ّريخ ملت و مذهب راکشتار نفوس بيگناه جارى ساختند و صفحات تا
  .ّباعمال ظالمانۀ خويش لکه دار نمودند

   را متزعزع اهمان بحران که اساس علماء اسالم دشمنان ديرين امر
  ّساخت بنحو ضعيفترى در بين مقامات روحانى مسيحيت که از هنگام
  ّاظهار امر حضرت بهاءا و ارتفاع كلمۀ الهيه نفوذ و قدرت و اعتبار و

   سلطۀن رو بانحراف و تقليل و تنزيل ميرفت عرض اندام نمودسطوت آنا



   حبر اعظم بنحوى که در فوق مذکور گرديد منتفى شد و لواىّزمنيۀ
  مخالفت با رؤساى مذاهب و استقرار آنان در رأس امور که منتهى بانفصال

  ت فرانسه گرديد از هر جانب مرتفع شد دولتّکنيسۀ کاتوليک از جمهوري
  ّونيست کنيسۀ يونانى ارتدکس را در خطۀ روس مورد حمالت عنيفهفاتح کم

ّقرار داد و بکمال قساوت بانحالل و تصرف مؤسسات مذهبى و اوقاف ّ  
  سلطنت اطريش هنگرى حامل و. مخصوصۀ آن ديانت مبادرت نمود

   و اوضاع كليساى اسپانيا وّمدافع پرشور و حرارت کنيسۀ روم منحل
  ب و بحران شديد شد و در ممالک غير مسيحىمکزيک دستخوش انقال

   
  ٤٥٩ص 

و  )١٨(و انجيلى ) ١٧(ّاقدامات و تشکيالت مبشرين مسيحى  از فرقۀ کاتوليک 
  جنبۀ تبليغى و مذهبى خويش را از دست بداد و) ١٩(پرسبى ترين 

  ّقواى مدهشۀ شرک مراکز مهمه و معاهد قديمۀ کاتوليک و ارتدکس يونانى
  مشرق اروپا همچنين ممالک در مغرب و مرکز و) ٢١( لوترى و کنيسۀ) ٢٠(

  .ّتعرض قرار داد بالکان و اياالت بالتيک و اسکانديناوى را معرض هجوم و
  ّاين تطورات و انقالبات که در شؤون مذهبى اين بالد حاصل گرديد
ّبنحو صريح و روشن نشان ميدهد که نجم عزت و شوکت رؤساى ملت ّ  

ّت بهاءا توجه ننموده و چون سد آهنين بين روح که بنداى حضر   ٔمالّ
  .افول است ابن و پسر انسان که در جالل اب ظاهر حائل شده بودند رو به ذهول و
  در اين مقام الزم است بانحراف و تزلزلى که در مراتب قدرت و اختيار

   يهود و زرتشت نيز حاصل گرديده اشارهرؤساى دين در دو جامعۀ
  قد جاء"ّم جل اسمه االعظم خطاب بابناء كليم مى فرمايد جمال قد. نمود

ّالناموس االعظم و يحکم جمال القدم على کرسى الداود ّ   و همچنين از"  ّ
  مخزن قلم اعلى اين كلمۀ عليا خطاب به پيروان زرتشت نازل قوله تعالى

  از هنگام اعالم اين". ظاهر و هويدا گشتاند  دهمژده داها  هآنچه در نام"
  اب رحمانى و نداى سبحانى آثار مخالفت و عناد  با پيشوايان روحانىخط

ّو بى اعتنائى و عدم توجه نسبت برسوم وشعائر مذهبى و تعرض شديد ّ  
ّاز طرف ملي ّون متعصب خصوصًا در بين ملت زرتشت واضح و آشکار وّ ّ  

  ّاين تحوالت و تضييقات و تزييفات. عالئم تزلزل و انحطاط نمودار شد



ّرهان المع و دليل قاطع بر صحت و حقانيت انذاراتى است که جمالّكل ب ّّ  
   

  ٤٦٠ص 
  اقدس ابهى در ابالغ تاريخى خود خطاب برؤساى اديان و مذاهب مختلفه

  اين است بعضى از آثار. صادر و آنان را از عواقب امور برحذر فرموده اند
  ان را درو شواهد خطيرۀ عدل منتقم الهى که سالطين ارض و رؤساى ادي
  قاو راشرق و غرب عالم احاطه نموده و بنحو اجمال در صفحات اين 

  ّاين تطورات و انقالبات يا منبعث از مخالفت مستقيم. مذکور گرديد
  اصحاب سلطنت و رياست با امر حضرت بهاءا و يا در نتيجۀ غفلت و
  واستکبار آنان در اجابت دعوت الهى و تحقيق پيام رحمانى و يا قصور 

  نات باهره و انوارشؤوفتورشان در قيام بر منع مظالم و درک آيات عظيمه و 
ّمضيئه ايست که طى يکصد سنه از ظهور مقدسش شرق و غرب عالم را ّ  
  احاطه نموده و انفس و آفاق را تحت نفوذ و سيطرۀ غالبۀ محيطۀ خويش

  .در آورده است
  ّعزت از دو طايفه "جمال اقدس ابهى بکمال صراحت اخبار ميفرمايند که

  و خطاب بسالطين ارض اين  كلمات باهرات"   اخذ شد از ملوک و علما
  الکتاب بلسان بدع مبين و ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فى هذا"صادر 

  ّاذًا ال تقدرون ان تقوموا معه و تکونن... ّيأخذکم العذاب من كل الجهات
   جديدّل يوم منها فى بالّو کنا فى ك"و نيز مى فرمايد " من العاجزين

  ّانما ننصحکم لوجه ا و... و انتم سمعتم اکثرها و ماکنتم من المانعين... 
  ".ّنصبر کما صبرنا بما ورد علينا منکم يا معشرالسالطين

  ّلما"  علما و مظالم وارده از طرف آن قوم مى فرمايد دربارۀلسان قدم 
  العلماء يا معشر"در مقام ديگر نازل "  العلماء ّتفرسنا وجدنا اکثر اعدائنا

ّال ترون بعد اليوم النفسکم من عز النا اخذناه منکم   مطالع ظلم اليوم... ّ
   

  ٤٦١ص 
  ٌىءّان ا کان بري"و همچنين "  ندّعلماى عصرند که از  حق اعتراض نموده ا

  ّلو آمنتم با حين ظهوره ما اعرض عنه الناس و"  "منهم ونحن براء منهم
   و راجع"ّ و التکونن من الغافلين اّ ورد علينا ما ترونه اليوم اتقواما

   قيام نموده بطور خصوص اّبعلماى اسالم که در ايام ظهور بمخالفت امر



  با چنان ظلم و بغضائى بمعاندت برخاستند که ارکان دين را"مى فرمايد 
  دند آنچه راعمل نمو... علماى ايران"و همچنين ) ترجمه" (ضعيف نمودند

  عمل نمودند... علماى ايران... که هيچ حزبى از احزاب عالم عمل ننمود
  و باالخره به آنان اخبار"  آنچه را که يهود در ظهور حضرت روح عمل ننمود

ّبکم انحط شأن الملة و نکس علم االسالم و ثل عرشه العظيم"مى فرمايد  ّ ّ...  
ّسوف يفنى ما عندکم و يبدل عزکم بالذل ّ ّ   ة الکبرى و ترون جزاء اعمالکمّ

   از قلم حضرت باب نيز عاقبت اهل خسران باصرح"من ا االمر الحکيم
ّفسوف نعذب الذين حاربوا الحسين على"ّبيان اخبار گرديده بقوله الحق  ّ  

  ّارض الفرات من اشد العذاب فسوف ينتقم ا منهم فى رجعتنا و فى
ّالحق بالحق اليماّداراالخرة قد اعد لهم عذابًا على  ّ".  

  حال که كالم بدين مقام رسيد الزم است عاقبت ابناء ملوک و وزراء و
  رؤساى اديان نيز که هر يک بنوبت خويش مسؤول صدمات و بالياى
  وارده بر جمال اقدس ابهى و مظالم و فجايع طاريه بر پيروان اين امر

  جۀ عثمانى کهفؤاد پاشا وزير امورخار. اعظم بودند باختصار ذکر گردد
 محرک و مسبب اصلى تبعيد هيكل مبارک بسجناو راحضرت بهاء ا ّ ّ  

ّو بکمال همت بمعيت عالى پاشا صدر اعظم آن ارضاند  دهاعظم شمر ّ  
  ّ و شارع مقدس در ابتحريک و تخويف سلطان جابر که دشمنى با امر

   
  ٤٦٢ص 

ّنهادش متمکن بود پرداخت يکسال پس از  موفقيت در ّ   ّ اجراى نقشۀ سيئۀّ
   اخذ نمود و در سنۀاو راخويش هنگام عزيمت بپاريس يد منتقم الهى 

   عالى پاشاّبمقر خويش راجع گشت) ٢٢( ميالدى در مدينۀ نيس ١٨٦۹
  وزير اعظم آن دولت نيز که از قلم اعلى در لوح رئيس بخطابات شديده

  ده بودند چند سنه در لوح فؤاد اخبار فرمواو راّمخاطب و ذلت و سقوط 
  ّبعد از نفى حضرت بهاءا بعكا از مقام خود معزول گرديد،  شهرت و
  ّعظمتش از دست برفت و در زاويۀ خمول و نکبت بيفتاد و نسيًا منسيا

ّشاهزادۀ جبار مسعود ميرزا ظل الس. گرديد   ّلطان فرزند ارشد ناصرالدينّّ
  او رارت بهاءا شاه و فرمانفرماى بيش از دو خمس مملکت که حض

  مورد بيمهرى سلطان واقع و حکومت جميعاند  دهياد فرمو"  شجرۀ جحيم"
  ّواليات بجز اصفهان از دستش خارج و ابواب ترقى و اعتالء بر وجهش



  ّ خونخوار جالل الدوله کهشاهزادۀ. ّمسدود و بذلت و خوارى مبتال گرديد
   پس از ارتکاب اعمالموسوم يک سنه"  ظالم ارض ياء"از قلم اعلى به 

  الخالفه احضار و باسترداد مدهشۀ شنيعه از مقام خويش منفصل و به دار
  قسمتى از اموال منهوبه که از غارت و تاراج مظلومان بى پناه بدست آورده

  .بود ملزم گرديد
  ميرزا بزرگ خان کارپرداز ايران در بغداد،  آن نفس محيل و جاه طلب و

  منکوب و پشيمان و" خويش معزول گرديد و فاسد،  بالمآل از مقام
  ّمجتهد معروف سيد صادق طباطبائى که از قلم اعلى به". پريشان شد

  موسوم  گشته و فتواى قتل جميع رجال بهائى ايران را" کاذب ارض طاء"
  از پير و جوان و وضيع و شريف صادر و اماء مؤمنات را به تبعيد و نفى

   
  ٤٦٣ص 

  غفلتًا در پنجۀ غضب الهى گرفتار و بمرض شديدبلد محکوم نموده بود 
  مبتال گرديد و قلب و مغز و اعضاء و جوارحش از کار بيفتاد و بفاصلۀ

  ّمتکبر و مغرور که جمالى صبحى پاشا. قليل رخت از اين جهان بربست
  ّالحکومۀ عكا احضار نمود،  منکوب و معزول اقدس ابهى را خود سرانه بدار

  ّش بكلى از دست برفت و به خيبت آمال گرفتارگشت و نام و شهرت
ّحکام و متصرفين ديگر نيز که نسبت بزندانى مهيمن و متعالى. گرديد ّ  

ّخويش و همچنين در  حق اولياى الهى ظلم و ستم روا داشتند كل خوار ّ  
  نبيل در تاريخ خود. و ذليل گشتند و بهمين سرنوشت مبتال شدند

  ّ در عكا ماليم و موافق بود نظر الهىهر پاشائى که رفتارش"مينويسد 
  ّشامل حال او ميشد و مدت متمادى در مقام و منصب خويش باقى

  ّميماند و بالعکس هر متصرفى که دست جور و عدوان ميگشود يد قدرت
ّحتى عبدالرحمن پاشا و محمد يوسف پاشا صبح.  اخذ مينموداو راالهى  ّ ّ  

  صميم گرفتند حکم عزل آنهاّهمان شب که بأخذ و ايذاى احباى الهى ت
  ًا از باب عالى واصل گرديد و از مقام خود برکنار شدند و چنانّتلغرافي

   مملکت واقع گشتند که ديگر تا آخرمورد نفرت و غضب مراجع عاليۀ
  امى در دواير حکومت براى آنانحيات اشتغال بخدمت و انتصاب بمق

  .ر نگرديدّسمي



  ّملقب و در لوح" ذئب"سان قدم به ّشيخ محمد باقر اصفهانى که از ل
  ّمقدس برهان مورد عتابات و خطابات شديدۀ حضرت رحمن واقع گرديد

  تشبيه ميفرمايند،" الجبالرؤوس ّالشمس على  ّبقية اثر"و حيات وى را چون 
  ّپس از ارتکاب مظالم و معاصى بيشمار آفتاب عزتش غروب نمود و به

   
  ٤٦٤ص 

  همکار و همدست وى. بتال گرديدنکبت ابدى و خسران سرمدى م
  خوانده شده و حضرت" رقشاء"ّمير محمد حسين که در الواح الهى به 

 از ظالم ارض طف بمراتب بى رحم تر و شقى تر توصيفاو رابهاءا ّ  
  ّميفرمايند،  در همان ايام از اصفهان طرد گرديد و از قريه اى بقريه اى

  ء عقيمى مبتال و عفونتى از اومتوارى شد و نا گهان بمرض شديد و بال
  نفحات عذاب از"ظاهر گرديد که اهل و عيالش از او اجتناب نمودند و 

  ّ احاطه نمود و بذلت و فالکتى جان سپرد که احدى ازاو را" ّكل جهات
  را جرئت شرکت در تشييع جنازۀ وى نبود و جسدش بوسيلۀّمحل اولياى 

  .ّ و مذلت بخاک سپرده شدچند تن که حامل آن بودند بنهايت خوارى
  حادثۀ مؤلمۀ ديگر که خود از قهر و غضب الهى حکايت مينمود قحطى
  شديدى است که يک سنه پس از شهادت جناب بديع سراسر ايران را

   اين قحطى و مجاعۀ عمومىفرا گرفت و موجب تلفات بيشمار گرديد
  رّبقدرى عظيم ومهيب بود که حتى صاحبان ثروت و مکنت نيز د

  مصيبت و محنت اليم افتادند و صدها از مادران که از بى قوتى، اطفال
  .ّخود را پاره کرده از گوشت آنها سد جوع مينمودند

  و اين مقال تکميل نخواهد يافت مگر از عاقبت ميرزا يحيى ناقض عهد
  ّاين شخص آخر ايام حيات را. اعلى نيز ذکرى بميان آيدى حضرت عل

  مينامند بگذرانيد و"  جزيرۀ شيطان"کها آنرا در جزيرۀ قبرس که تر
   مهلت داد تا بديدۀ عنصرى خيبت آمال خويش رااو راخداوند تعالى 
  ّاين زندانى حکومت ترک و انگليس تبعيت دولت. مشاهده نمايد

  ّالذکر را درخواست کرد و مورد قبول واقع نگرديد و اهانت و اخير
   

  ٤٦٥ص 



ّحقارت ديگرى بر خفت و مذل   ّت قبليه اش بيفزود و از هيجده نفسى کهّ
  انتخاب نموده بود يازده نفر آنها اعراض کردند و با اظهار" شهدا"بعنوان 

  اين نفس در قبرس. ّندامت بساحت اقدس حضرت بهاءا متوجه شدند
  ّباب مشاجرات و اختالفاتى باز نمود که حيثيت خويش و فرزند ارشدش

  ّور و اخالفش را از  حق جانشينى خود کهرا از بين ببرد و فرزند مذک
  ًقبال باو واگذار کرده بود محروم ساخت و بجاى وى ميرزا هادى

  ّدولت آبادى ازلى مشهور را بعنوان وصى خويش برگزيد خائنى که در
  اوقات شهادت جناب ميرزا اشرف در اصفهان خوف ارکان وجودش را اخذ

  هار يوم متوالى از فراز منبرّنمود و چنان متزلزل و متوحش گرديد که چ
  ّ و لعن پرداخت و تبرى خويش را از امر حضرت نقطۀّباشنع بيان بسب

  ّاولى و همچنين از اتباع ميرزا يحيى ولى نعمت خود که چنان اعتماد و
  ّاما فرزند يحيى از. اعالم داشت ثقه اى نسبت باو ابراز نموده بود علنًا
  ار چند سنه بعد با دو تن از اقرباىقضاى روزگار و تقدير حضرت پروردگ

  خود بحضور حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان جمال اقدس ابهى
  ّمشرف و با اظهار توبه و انابه تقاضاى عفو و بخشش نمود و آن موالى کريم

   تا آخرين دقايق حيات اليهٌمشار. به فضل و عنايت عميم قبول فرمودند
  ديق و وفادار امر عظيمى بود که پدرثابت و مستقيم و يکى از پيروان ص

  نادانش از روى جهل و نادانى در اطفاء سراجش پا فشارى ميکرد و در
  .اخماد نار موقده اش مجاهدت مينمود

   
  ٤٦٦ص 

         ياد داشتها                    
  

١-Sedan 
٢-Zulu 
٣-William 
٤-Weimar 
٥-Francis Joseph 
٦-Maximilian 
٧-Rudolph 



٨-Archduke Francis Ferdinand 
٩-Sarajevo  
١٠-Nicolaevitch Alexander II 
١١-Alexander III 
١٢-Nicolas II 
١٣-Romanoff 
١٤-Pope Pius IX 
١٥-Victor Emmanuel 
١٦-Vatican 
١٧-Catholic Mission 
١٨-Anglican Mission 
١٩-Presbyterian Mission 
٢٠-Greek Orthodox 
٢١-Lutheran Church 
٢٢-Nice  

 
  ٤٦٧ص 

  قسمت سوم
    دورۀ حضرت عبدالبهاء  

  هجرى قمرى ۱٣۴٠  -  ١٣۰۹
   ميالدى        ۱۹۲۱  -  ١۸٩٢

  
   سفيد است ص 

  
  ٤٦٩ص 

                                             فصل چهاردهم
عهد و ميثاق حضرت بهاءا                                    



ّبليه طلوع امر مقدس الهى و سطوع انوار يزدانى ازق و صفحات قاو رادر  ّ  
ّدو نير اعظم ربان ّاوليۀّطى پنجاه سال ى ّ    اين ظهور ابدع افخم تبيين وّ

  ّن و آثار مربوط به مأموريت خطير اين دو کوکب منير و دو شمسشؤو
   و اگر در پاره اى از موارد بذکرّساطع فلک اثير مدون و مسطور گرديد

  دقائق حيات آن دو مظهر اقدس رحمانى پرداخت و به تحقيقّجزئيات و 
  و تدقيق حوادث مألوف گرديد صرفًا از لحاظ آن است که اين حقايق و
ّوقايع منادى صبح هدايت و مبشر حلول و استقرار ايام مبارکى است که ّ  

  ّ مورخين آتيۀ عالم آن را اعلى و اشرف احيان عصر رسولى دور بهائى که بقيام
   وّ مزين است ياد خواهند نمود اادت بى نظير پيروان و باسالن امرو شه

  آنچه بعدًا در عقود اخيرۀ اين قرن امنع اقوم از آسمان ارادۀ مالک قدم
ّظاهر و از حيز غيب بعرصۀ شهود آمد فى الحقيقه شواهد جليه و   مظاهر ّ

  انى از آن دوّبينه از قواى ساريۀ فائضه اى است که از اشراق انوار صمد
  .ّمهبط وحى الهى در مدت پنجاه سال متوالى ساطع و المع گرديده است
ّقوۀ قدسيۀ الهيه که هدف اعلى و مقصد اسنايش احياء عالم و تهذيب و ّ ّ  
  ّتربيت امم است در ليلۀ تاريخى که حضرت مبشر اعظم قيام و رسالت

   
  ٤٧٠ص 

ّمقدس خويش را در مدينۀ طيبۀ شيراز بجناب    باب الباب اعالم فرمود قدمّ
  بعرصۀ وجود نهاد و با اشراق شمس حقيقت از افق مظلم سياه چال در

ّارض طا و تجلى روح اعظم بر قلب ارق اصفاى سلطان قدم حيات و نشئۀ ّ  
  تازه پذيرفت و بهبوب نسائم سبحان و اظهار امر حضرت رحمن در حين

  اوقات پر مهابت تبعيد آن  درحرکت از بغداد لمعان بى اندازه حاصل نمود و
ّنير عظمت الهيه در ارض سر ب ّ   اعال ذروۀ احتراق واصل گرديد و قدرت وه ّ

  اعتالء نهائى آن هنگامى مشهود و عيان شد که شارع قدير خطابات و
  انذارات مهيمن خويش را بسالطين ارض و رؤساى اديان ابالغ فرمود و

   عالم وجود گرديد که مبادى ساميهّاثمار لطيفۀ جنيه اش موقعى زينت بخش
ّو تأسيسات بديعه و سنن و احکام مقدسه اش در سجن عكا از يراعۀ ّ  
  .ّمالک اسماء عز نزول يافت و ماء حيوان بر اهل امکان مبذول گشت

ّبراى آنکه قواى فائقۀ محيطه که از مشيت نافذۀ سبحانيه سر چشمه گرفته ّ  
ّپس از افول نير توحيد از حيز ا    المکانّمطلعمکان و طلوع و اشراقش از ّ



  ّدر مجارى حقيقيۀ خويش سريان يابد و هم آهنگى و تداوم آن محفوظ
  ماند،  جمال اقدس ابهى اساسى منصوص و بنيانى مرصوص که با قدرت و

ّقوت بالغه مخصص و با نفس مقدس شارع اعظم مؤسس و موجد اين ّ ّّ  
  ّد و آن اساس تأسيس ميثاق حىکور ابدع افخم مرتبط و پيوسته است نها

  ّمبين و پيمان حضرت رب العالمين است که اصول و دعائم آن را طلعت نورا
  اين عهد وثيق. از قبل از عروج بعالم بقا بکمال متانت و اتقان بنيان فرمود

  و ميثاق غليظ همان عهد قديم و منهج قويمى است که از قبل در کتاب
  ّيكل قدم بنفسه المقدس هنگامى کهمستطاب اقدس تصريح گرديده و ه

   
  ٤٧١ص 

  ّعائلۀ مبارکه در ايام قرب بصعود و در آخرين توديع آن محيى رمم در
  بالين مبارک مجتمع شده بودند بدان اشاره فرمود و آن را در کتاب

  ّملقب و موصوف است مندرج ساخت و"  کتاب عهدى"ّوصيت خود که به 
  ّيان بغصن اعظم و مرکز عهد اتم اقومشّآن وديعۀ الهيه را در همان اح

  ّکتاب عهد که بقلم اعلى مرقوم و بخاتم عز مختوم بود در يوم نهم. بسپرد
  از صعود مقصود عالميان در حضور نه نفر از منتخبين اصحاب و منتسبين

  ّسدرۀ  تقديس مفتوح گرديد و بعد از ظهر همان يوم نيز آن رق منشور
  موسوم و در رسالۀ" اکبر الواح"نير ابهى به و کتاب مسطور که از كلك م

  موصوف و منعوت در بين جمع کثيرى از" صحيفۀ حمراء"ابن ذئب به 
  ّاغصان و افنان و زائرين و مجاورين که در جوار روضۀ مقدسۀ عليا

  مجتمع شده بودند تالوت گرديد و قلوب اهل يقين از مضامين آن سفر
  صل نمود و السنۀ اهل وفاق بسپاسمبين و لوح متين بشارت کبرى حا

  .ّنير آفاق مألوف شد
  عهد و ميثاقى که جمال اقدس ابهى تأسيس فرمود در کتب و صحف
ّمقدسه و الواح و زبر سماويه در اعصار و ادوار ماضيه حتى در بين آثار ّ ّ  

  ّمبارکۀ حضرت رب اعلى نظير و مثيل ندارد چه که در هيچ يک از شرايع
  چنين ميثاق عظيم و پيمان قويم که در اين دور کريمو اديان سالفه 

  ّبنيان گرديده موجود نيست و چنين قدرت و اختيار عميم که بنص
  صريح من دون تأويل و تلويح از طرف شارع قدير بمرکز منصوص و

  .ّمقر مخصوص عنايت شده مذکور و مشهود نه



  الت اينحضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان الهى در بيان عظمت و اص
   

  ٤٧٢ص 
  ّاز اول ابداع تا يومنا هذا"ميثاق ابدع امنع يزدانى ميفرمايد قوله العزيز 

  و نيز" ّدر ظهور مظاهر مقدسه چنين عهد محکم متينى گرفته نشده
  ّبديهى است که محور وحدت عالم انسانى قوۀ ميثاق است و"ميفرمايد 

  ّ از اول ابداع در زبر وبدان، عروۀ وثقى که"و در مقام ديگر مذكور "  بس
  الواح و صحف اولى نازل عهد و ميثاق است و ايمان و پيمان مختارعلى

  سراج ميثاق نور آفاق است و اثر قلم اعلى بحر"و همچنين " االطالق
ّرب مجيد در ظل شجرۀ انيسا عهد جديدى بست و ميثاق"،   "بى پايان ّ  

   قرنى چنين عهدىآيا درهيچ عهد و عصرى و زمان و...عظيمى بنهاد
و ايضًا" ّتحقق يافته و يا ميثاقى باثر قلم اعلى ديده شده الوا  

ّقوۀ ميثاق مانند حرارت آفتاب است که جميع کائنات ارضيه را: "مى فرمايد ّ  
  تربيت نمايد و نشو و نما بخشد بهم چنين نور ميثاق عالم عقول و نفوس و

  ". قلوب و ارواح را تربيت نمايد
  ّالذى اخذه ا"پيمان حضرت رحمان  ّآثار مقدسه اين عهد و ح ودر الوا
  و" مغناطيس تأييد"و " ءّميزان كل شى"و " عهد اوفى" به  " البقا ّفى ذر

  ّالعهد الوثيق و الميثاق الغليظ الذى لم يسبقه عهد مثله"و " لواء مقصود"
  موسوم و"  الکور االعظم بل کان من خصائص هذا... ّفى االکوار المقدسة
  .موصوف گرديده است

ّجمال قدم جل اسمه االعظم اين عهد محکم و پيمان اتم اقوم را که در ّ  
  مسطور و در  كلمات مبارکۀ مکنونه" تابوت عهد"ّمکاشفات يوحنا به 

  مذکور و در مقامات ديگر به"  شجرۀ انيسا"ّباجتماع در ظل  
  منعوت گرديده در" ّالسماءالحبل الممدود بين االرض و "و" ّالنجات  سفينة"
   

  ٤٧٣ص 
  ّکتاب وصيت خود تنصيص و بصرف فضل و مکرمت باهل عالم عنايت

  ّاين منشور مقدس مع کتاب مستطاب اقدس و بعضى الواح منزله. فرمودند
  آن مقامات منيعۀ حضرت عبدالبهاء بصراحت بيان از مخزن قلم اعلى که در

  صن متينى را تشکيل ميدهدتوضيح و تشريح گرديده،   درع مبين و ح



ٓکه رب ميثاق بنفسه المهيمنة على االفاق پس از صعود مبارکش براى حفظ ّ  
ّو وقايت مرکز عهد و مبين آيات و مهندس نظم بديع و طراح تأسيسات ّ  

ّجليلۀ بهيه اش مقرر و مقدر فرموده است ّ ّ.  
  دلميراث مرغوب ال ع"در اين لوح کريم و سفر قويم شارع عليم و عظيم 

  باقى گذاشته تبيين و مقام و عظمت آنرا مکشوف" ّوراث"را که از براى "  له
  را تصريح و" ّانزال آيات و اظهار بينات"ميفرمايد و بار ديگر مقصود از 

  ّآنهاست وصيت مينمايد و به بيان" سبب ارتفاع مقامات"را به آنچه  "  اهل عالم"
  عظمت مقام انسانى. ضيه ميکشدقلم عفو بر اعمال ما"  ّ ا عما سلفاعف"

  ّو ظهور مظاهر مقدسۀ" مذهب الهى"ّرا تشريح و مقصد اصليه از تأسيس 
ّسبحانى را تعيين و مستظلين در ظل كلمۀ الهيه را نصيحت ميفرمايد که ّ ّ  

ّمظاهر قدرت و مطالع عزت و ثروت  حق" دربارۀ   يعنى ملوک و سالطين"  ّ
  نفوس عنايت و مدائن قلوب را از براىحکومت را به آن . ارض دعا کنند

  را نهى عظيم مينمايد و باعانت" نزاع و جدال"ّخود مقرر ميفرمايد
  امر اکيد"  ّمظاهر حکم و مطالع امر که بطراز عدل و انصاف مزين اند"

  يا اغصانى در وجود"ّاغصان سدرۀ مقدسه را باين خطاب اعلى . ميفرمايد
  ّ و مستور باو و جهت اتحاد او ناظرّقوت عظيمه و قدرت کامله مکنون

  ّمخاطب و اغصان و افنان و منتسبين شجرۀ تقديس را وصيت"  باشيد
   

  ٤٧٤ص 
  و تصريح ميفرمايد که از آيۀ" ًا بغصن اعظم ناظر باشندّطر"مينمايد که 

  که در کتاب"  ّمن اراده ا الذى انشعب من هذا االصل القديم"مبارکۀ 
  ميرزا(بوده و مقام غصن اکبر "  غصن اعظم"ود اقدس نازل شده مقص

  احترام و مالحظۀ. ّرا بعد از مقام غصن اعظم مقدر ميفرمايد)  ّمحمد على
  ّاغصان را بر كل  فرض و الزم ميشمارد و همچنين احترام حرم و آل ا و

  داللت و به آنچه سبب" ا و بمعروف بتقوى"افنان و منتسبين را و جميع را 
  ّمقامات ايشان است هدايت مينمايد و نيز ميفرمايد محبت اغصان برّعلو 

ّلکن ما قدر"ّكل الزم و  ّو عباد را باين كلمۀ"  ًّا فى اموال الناسّ لهم حق ا  
  ّاسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علت"ّتامه دعوت مينمايد که 

ّاتحاد را علت اختالف مسازيد   اء را نصيحتو در خاتمۀ بيان اهل به" ّ
  .قيام نمايند" اصالح عالم"و " خدمت امم"ميفرمايد که به 



  تفويض چنين مقام رفيع و منيع از جانب شارع قدير بمرکز عهد و ميثاق
  الهى بهيچوجه در بين طائفين حول که در سنين متمادى بمشاهدۀ آثار

   عين بها و غصن اعظم سدرۀۀّ آن قرعظيمه و شؤون جليلۀ صادره از
  منتهى مفتخر و متباهى بودند ايجاد اعجاب و شگفتى ننمود و نيز در

  نظر زائرين که بدرک لقايش فائز و از فيض محضر پرانوارش مستفيض و
  همچنين قاطبۀ پيروان اسم اعظم که در اقطار شاسعۀ عالم به تکريم نام و
  تعظيم و تجليل خدمات باهره و مجهودات متعاليه اش مألوف انتصاب آن
ّوجود مقدس بچنين مقام ممتاز و مخصص موجب استغراب نگرديد بل ّ  
  ّكل اين خلعت شريف و رداء جليل را برازندۀ آن هيكل جميل يافتند
  ّحتى دوستان و آشنايان حضرتش که در ارض اقدس و اقاليم مجاوره

   
  ٤٧٥ص 

  مقيم و بمقامات آن قدوۀ اهل بهاء در حيات اب بزرگوارش واقف و آگاه
  ّ و مأموريت عظيم به آن وجودد چون بر ارجاع چنين وظيفۀ خطيردنبو

  ّاکرم مستحضر گشتند بجميع جهات آنرا مطابق فضائل و ملکات آن مبين
  ّمنصوص و حافظ بنيان مرصوص شمردند و تصور اين معنى در

  .ّاذهانشان امرى مستحدث و غير معهود تلقى نگرديد
  ّليلۀ تاريخى که حضرت رب اعلىحضرت عبدالبهاء والدت مبارکشان در 

ّ حسين اول من آمن ابالغ فرمودند اتفاقّمالرسالت عظيم خويش را بجناب   ّ  
  ّآن هيكل اطهر بود که در ايام خرد سالى هنگامى که در دامان. افتاد

  ّجناب طاهره قرار داشت خطاب پرهيجان آن قبسۀ نار محبت ا را بوحيد
ّاهميتاکبر استماع نمود و عظمت و عصر و فريد زمان جناب وحيد     آنراّ

   مبارک بود که درآن وجودهمچنين . در خاطر نورانيش محفوظ بداشت
  ّصغر سن در حينى که از عمر مبارکش بيش از نه سال نميگذشت
   الطفش ازّبزيارت والد بزرگوارش در سياه چال طهران بشتافت و قلب ارق

  ّل در زير سالسل و اغالل متأثرّمشاهدۀ حال رقت بار آن جمال ذى الجال
ّآن ذات مقدس بود که در اوان طفوليت هنگامى که اب جليلش. گرديد ّ  

  ّدر دخمۀ اظلم صيلم گرفتار،   معرض هجوم اشرار و محل طعن و رجوم
  ّاغيار قرار گرفت و پس از استخالص نير آفاق از سجن طهران و تبعيد

  حن که مالزم نفى و طرد هيكلّآن مليک وفاق بخطۀ عراق در شدائد و م



  موعود از وطن مألوف بود شريک و سهيم شد و از باليا و رزايائى که
  بهجرت آن مه تابان بجبال کردستان منتهى گرديد نصيب موفور حاصل
  نمود و در آتش حرمان و هجران پدر محبوب بسوخت و از حرقت فرقت

   
  ٤٧٦ص 

  اب نبيل مذکور از کثرتبگداخت  چندانکه بفرمودۀ مبارکش که در کت
ّاوليۀمتاعب و تتابع باليا در مراحل     صباوت احساس دوران ضعف وّ

  آن ساجد. فرمود و آثار حزن عظيم از جبين مبينش هويدا بودى کهولت م
ّعتبۀ عليا بود که با حداثت سن جالل و عظمت طلعت احديت را که هنوز ّ  

  ّو بسر مکنون و رمزدر پس پردۀ عصمت مستور و محفوظ بود دريافت 
  ّيينّمصون واقف شد و بنحوى مفتون آن نور مبين و شمس سماء عل

  ّگرديد که بى اختيار خود را بر اقدام مبارک بينداخت و بکمال تذلل و
  ابتهال رجا نمود که در سبيل مالک ملکوت جالل فدا گردد و باين منقبت

   بهاء بود کههمچنين آن غصن برومند. کبرى و منحۀ عظمى مفتخر شود
  در عنفوان شباب در مدينۀ  بغداد نظر بخواهش و طلب سالک سبيل

  هدى على شوکت پاشا و امر و ارادۀ مطلقۀ جمال اقدس ابهى تفسيرى بر
  يکى از احاديث مشهور اسالمى مرقوم فرمود و آن تفسير بنحوى بليغ و

  له وفصيح و مشحون از حقايق بديعۀ منيعه بود که پاشاى مذکور وا
  در اثر. حيران گرديد و بساحت انورش سر تعظيم و تکريم فرود آورد

  ّمصاحبات و مفاوضات آن هيكل تقديس بود که علماء بغداد باحاطۀ ذاتيۀ
  آن وجود اقدس پى بردند و لسان بستايش و نيايش آن جوهر تنزيه
   و اينگشودند و مراتب فضل و دانش و سعۀ علم و بينشش را بستودند

ّبا اتساع دايرۀ آشنايان و محب  تقدير و تجليل نفوس ّحس   آن وجودن يّ
  ّمبارک بدوًا در ارض سر و سپس در سجن اعظم ازدياد پذيرفت

  بدرجه اى که وقتى در مجلس خورشيد پاشا حاکم ادرنه که شخص بصير و
  ّصاحب نظرى بود جمعى از علماء طراز اول مدينه در مسأله اى از مسائل

   
  ٤٧٧ص 
ّروحه ببحث و تحقيق پرداختند و كل از حل آن عاجز ماندند اتفاقًامط ّ ّ  

  هيكل مبارک در آن مجمع حاضر و ميهمان  پاشا بودند و پس از اظهار



  نظر حاضرين رشتۀ سخن را بدست گرفتند و با تبيانى موجز و ذکرى
  ّمدل آن مسئلۀ غامض را بنحو حيرت انگيزى توضيح و تشريح فرمودند

  پاشا زبان بمدح و ثنا بگشوده مراتب علم و احاطۀ وجود مبارک راچندانکه 
  ّبستود و اين معنى چنان در قلب وى مؤثر گرديد که از آن ببعد اجتماع
  و احتفالى بر پا ننمود مگر آنکه بجان و دل آرزومند بود که هيكل انور

  .ّانجمن را بحضور مبارک خود مزين فرمايند
  بسطامرش وسعت يافت و دايرۀ نفوذش منجمال اقدس ابهى چون نطاق 
  ّت امور احباء ا و دفع حمالت اعداء راگرديد صيانت دين ا و تمشي

ّبحضرت عبدالبهاء محول فرمودند و زمام مهام را بکف کفايت آن غصن ّ  
  ّاعظم سدرۀ الهيه بسپردند و در موارد عديده آن مرکز عهد الهى را

  ش تعيين و وظيفۀ تحرير آيات و تنسيخبعنوان وکيل و نايب مناب خوي
  الواح را بعهدۀ آن بزرگوار واگذار فرمودند و بدين ترتيب مراتب ثقه و

   نسبت بفرع منشعب از اصل قديم ابراز داشتندخود رااطمينان روز افزون 
  و ايشان را مأمور فرمودند که چون موجبات فراهم و وسائط و اسباب

  ود و ارتفاع مقامى شايسته و محمود جهتّآماده گردد بتدارک محل معه
ّاستقرار عرش مقدس حضرت رب اعلى در صفح جبل کرمل و انتقال آن ّ  

ّهيكل اعز انور به آن بقعۀ مقدسۀ نوراء اقدام نمايد و بانجام اين امر   امنع ّ
  در اثر مجهودات و مساعى مبارک وسائل استخالص. اسنى مبادرت ورزد

ّم از حبس نه سالۀ عكا مهيا گرديد و آن وجودّجمال قدم جل اسمه االعظ ّ  
   

  ٤٧٨ص 
  حيات توانستند از حصار مدينه قدم بيرون نهاده و ّاقدس در اواخر ايام

  ّاز سکون و آرامشى که هيكل قيوم سنين متمادى از آن محروم و ممنوع
ّبهمت و توجۀ آن مظهر عنايت.   برخوردار گردندمعلومبود على قدر  ّ  
  ّناب بديع در سجن عكا بمحضر اقدس طلعت منير ابهى شرفّرحمانيه ج

   وّمثول يافت و بزيارت تاريخى مالک ملکوت بقا مفتخر و  موفق گرديد
  ّنيز در اثر اقدامات حضرتش خصومت پاره اى از مأمورين و متصرفين آن

  ارض نسبت بمهاجرين باعزاز و تکريم تبديل گرديد و اراضى مجاور
ّدن در عداد متملکات امريه در آمد و وقايع و حوادثبحر جليل و نهر ار ّ  

  ّتاريخيۀ اين امر اعظم و اصول و مبادى ساميۀ اين شرع ابدع اقوم بافصح



  بيان و ابلغ تبيان بصورت رساله اى نفيس جهت اخالف بيادگار گذاشته
  ّتوجه آن حضرت بجانب بيروت و استقبال و پذيرائى شايانى که از. شد

  رک بعمل آمد و تماس و مالقاتش با مدحت پاشا صدر اعظمآن وجود مبا
  ّسابق عثمانى و مجالست و معاشرتش با عزيز پاشا که از ايام ادرنه

  ّبود و باالخره مصاحبت مستمر آن مشرق الطاف الهى با معروف هيكل انور
ّاعاظم رجال و علماء و فضالء عكا و حيفا که تشرف بمحضر منيرش را در ّ  

ًکالمبارک حضرت بهاءا طالب و مشتاق بودند اواخر حيات     سبب ازديادّ
   و ارتفاع شأن و ارتقاء مقام پيروان اسم اعظم گرديد اقدرت و نفوذ امر

  .نشده بود بدرجه اى که نظير و مثيل آن هرگز در تاريخ امر مبارک از قبل مشاهده
  طابحضرت عبدالبهاء يگانه غصن برومندى است که از لسان عظمت بخ

  مخاطب و باين عنايت عظمى از ساير اغصان مستثنى و" آقا"مستطاب 
   

  ٤٧٩ص 
  ممتاز گرديده است و همچنين آن وجود مبارک از قلم ملهم سلطان قدم

ّملقب و باين طراز اکرم افخم مطرز گشته و "   اّسر"بلقب منيع و بديع  ّ  
  يزدانى با آنکه انوار ّمطلعّاين حقيقت متعاليه مدل بر آن است که آن 

ّبالذات حائز رتبۀ انسانى و مقام و مرتبتش با مقام و مرتبت مؤسس و ّ  
ّمبشر اين امر اعظم مختلف و متفاوت است ولى در وجود مقدسش ملکات ّ  

ّو فضائل بشريه با اشراقات و کماالت الهيه مقارن و شؤون و خصائل ّ  
ّذاتيه با فيوضات و انبعاثات صمدانيه متعانق و متع   اکس گرديده بشأنى کهّ

  ّعبوديت کبرى را مثل اعالى امر جمال اقدس آن هيكل تقى و جوهر
  .ّابهى و مرآت منير طلعت اعز اعلى قرار داده است

  ّکه در ارض سر از مخزن قلم اعلى نازل اين" غصن"در سورۀ مبارکۀ 
  ّآيات باهرات و  كلمات تامات در شأن آن غصن دوحۀ بقا و فرع سدرۀ

  الهيكل  المنتهى هذا قد انشعب من سدرة"االبهى  االمنع ّاالعز  هى وارد قولهمنت
ًّا لمن استظل فى ظله و کان من الراقدينئّالمقدس االبهى غصن القدس فهني ّ.  
  ّ فى ارض المشية و اّاالصل الذى استحکمه  قل قد نبت غصن االمر من هذا

  المبارک  ّالصنع المتعالى  هذاّارتفع فرعه الى مقام احاط كل الوجود فتعالى
  االعظم  الفضل ّانه لهو  لظهوره و اقل يا قوم فاشکروا... العزيز المنيع
ّاالتم لکم و به يحيى كل عظم رميم  عليکم و نعمة ّمن توجه اليه فقد توجه. ّ ّ  



   فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمالى و کفر ببرهانى و کان من االى 
  انفسهم عن ّ الذينهم منعواّ ان... بينکم و امانته فيکم ا يعةّالمسرفين انه لود

  ."الهالکين ّظل الغصن اولئک تاهوا فى العراء و احرقتهم حرارة الهوى و کانوا من
   

  ٤٨٠ص 
ّو نيز در لوحى که در همان ارض بافتخار حاجى محمد ابراهيم خليل عز ّ  

  ّالذى منهم و"عظم ميفرمايدنزول يافته لسان قدم با اشاره به آن غصن امنع ا
ّيظهر بالفطرة و يجرى ا من لسانه آيات قدرته و هو ممن اختصه ا على ّ  

  سپس شارع قدير در کتاب مستطاب اقدس تلو آيۀ مبارکه اى که". امره
  توضيح و تشريح گرديده وظيفۀ تبيين آيات"  کتاب عهدى"بعدًا در 

ّمقدسه و تشريح  كلمات الهيه را به    ّآن وجود مبارک مفوض و آن مرکز عهدّ
  "القديم  االصل ّمن اراده ا الذى انشعب من هذا"اتقن اوفى را بعنوان عظيم 

  ّ و در توقيع منيعى که در همان ايام باعزازّمخصص و منعوت فرموده است
  ّميرزا محمد قلى سبزوارى صادر قلم اعلى مقام طلعت ميثاق رحمانى را به

  ّميستايد و مقرر" ّلمنشعب من هذا البحر الذى احاط االکوان الخليج ا"بيان 
ّميفرمايد که مستظلين در ظل شجرۀ الهى و متمسكين بحبل المتين امر ّ ّ  

  ّن مشرق الطاف سبحانى توجه نمايند و در کهفآّيزدانى بايد كل ب
  )بيروت ( و در احيانى که در ارض با. عنايت و حصن حمايتش مأوى گيرند

  ّن اعظم ابهى مشرف و بانوار شمس جمالش مستضيىء گرديدبقدوم غص
  ّلسان عظمت در توقيع ابدع امنعى که بافتخار آن حضرت نازل و بخط
  کاتب وحى مرقوم گرديده مقامات آن حمامۀ وفا را ميستايد و آن جوهر

  غصن ا االعظم"و " من طاف حوله االسماء"وجود را بخطابات عظيمۀ 
  الواح مهيمنۀ  در چند فقره. مخاطب ميسازد" القويم   االقوم اّسر"و" العظيم

  ّبديعه که بكلك جمال کبريا مرقوم آن مظهر عبوديت عظمى بخطاب
  ّانا جعلناک حرزًا للعالمين و حفظًا"مخاطب و به بيان " عينى  ّقرة يا"جليل 

  ور ومذک" ّلمن فى السموات و االرضين و حصنًا لمن آمن با الفرد الخبير
   

  ٤٨١ص 
   و در مناجاتى که از لسان قدم در وصف آن مرکز عهدموصوف گرديده

ّيات مدون و مسطور ّافخم اقوم نازل گشته اين  كلمات در   انت تعلم يا"ّ



  اصطفيته فانصره بجنود  بماّاال بما اردته و ما اخترته ّاال اريده  ّالهى انى ما
  امرک بان وقى فى اظهارّاسئلک بولهى فى حبک و ش... ارضک و سمائک

ّتقدر له و لمحبيه ما قدرته لسفرائک و امناء وحيک انک انت ا المقتدر ّّ ّ  
    و در مقام ديگر از مکمن قلم اعلى اين كلمۀ عليا در شأن آن"القدير

  عليک و على من يخدمک و البهاء"يوسف مصر بقا نازل قوله العزيز 
  فک و يؤذيک طوبى لمن واالک ويطوف حولک و الويل و العذاب لمن يخال

  اين افتخارات النهايات و شؤون و مقامات عاليات که در". قر لمن عاداکّالس
  ّمدت چهل سنه از قلم و لسان اطهر جمال اقدس ابهى در بغداد و ارض
ّسر و عكا در  حق آن غصن اعظم سدرۀ منتهى مبذول گرديد اکنون بتاج ّّ  

   بهاءا و اكليل جليل خالفت وّ مرکزيت عهد و ميثاق حضرتّوهاج
ّوصايت نفس مقدس مظهر كلى الهى مكلل و متوج شد ّ ّ ّو در ظل اين ّ  

  ّ فيض صمدانى و مصدر آيات ربانىّمطلعپيمان عظيم و ميثاق قويم آن 
  ّبارتفاع امر و بث تعاليم اب جليلش قيام فرمود و بسرعت حيرت انگيزى

  ق گرديدهّر شرق و غرب عالم  موفبنشر مبادى ساميۀ اين آئين نازنين د
  جميع موانع و مشاكل را به نيروى اسم اعظم و تأييدات منزله از سماء

  ّملکوت قدم مرتفع ساخت و نظم ادارى، وليد ميثاق يزدانى و مبشر نظم
  ّجهان آراى الهى را که استقرارش تباشير ظهور عصر ذهبى دور مقدس

   و قوائم آنرا باتقن وجه و ابدعبهائى محسوب است،  تأسيس نمود و ارکان
  .ّطراز تثبيت و در صحائف و الواح قيمۀ منيعه تبيين و تشريح فرمود

   
  . سفيداست٤٨٢ص 

   
  ٤٨٣ص 

                                            فصل پانزدهم
  ّ                            عصيان و مخالفت ميرزا محمد على

  ّد  هنگامى که امر مقدس الهى از دو بحرانًچنانکه قبال مذکور گردي
  شديد و دو زوبعۀ عظيم خالصى يافت و بر دشمنان داخل و خارج فائق

  ّ عظمتش آفاق و انفس را مسخرآمد،  صيت شهرتش جهانگير شد و آوازۀ
ّنمود نا گهان ارادۀ غيبيه الهيه و مشيت نافذۀ سبحانيه آنرا ّ ّ   شارع جليلش از ّ

  طلوع و از بدو  را اّد مقتدرى که سکان سفينۀ امرمحروم ساخت و ي



  ّ آن سفينۀ مقدسهتمشيتاشراقش هدايت و داللت مينمود بحسب ظاهر از 
  ّ امکان افول نمود و نير اعظم ابهىّمطلعشمس حقيقت از . ممنوع گرديد

  ياران. از افق ناسوت غارب گرديد و در جهان الهوت سطوع انوار فرمود
  ان و آالم مستغرق شدند و دشمنان اميد و نشاط تازهدر غمرات احز

  ّخفاشان بحرکت آمدند و غيبت آفتاب جهانتاب را مغتنم شمردند. يافتند
  ولى افسوس که از. نمودندى ّموقدۀ ربان و قصد اطفاء  سراج الهى و نار

  ّدرک اين لطيفۀ دقيقه قاصر و از معرفت اين حکمت رحمانيه ذاهل و
  تند که شعاع ساطع هدايت را انقطاعى نه و پرتو فيضغافل مشاهده گش

  ّحضرت احديت را اختفائى نيست بلکه بفرمودۀ طلعت ميثاق و مرکز عهد
ّنير آفاق چون هيكل عنصرى که آشيانۀ موق   ت آن روح قدسى يزدانى استّ

  ّمنحل گردد و طير بقا از مقتضيات عالم ادنى رهائى يابد طيرانش در
   

  ٤٨٤ص 
  چنانکه سحاب.  رفيعتر شود و جوالنش در رفرف اسمى عظيم تر اعلىٔمال

  .چون از وجه شمس مرتفع شود اشراقش شديدتر گردد و آثارش باهرتر
  ّدر اين حين آن حقيقت نورانيه بى پرده و حجاب از خلف سبحات جالل

  .ّمنور سازد انوار مضيئۀ لميعه روشن و از برعالم امکان بتابد و جهان و جهانيان را
  ّهنگام صعود مبارک وظيفۀ خطير و مقدس جمال اقدس ابهى در جهان

ّکليۀّاتم و اوفى انجام و رسالت عظيم و منيع آن مظهر  ترابى بنحو    الهىّ
   اعالى خويش متعارج،   پيام جليلش در انظار عالميانبغايت قصوى و ذروۀ

   ارضّمکشوف و دعوات و خطابات بديعۀ بهيه اش برؤساء و زمامداران
  ّابالغ و اصول و مبادى ساميۀ امر اعز اعاليش که کافل سعادت بشرى و

  مايۀ استخالص جامعۀ انسانى از اسقام و آالم و نجات آن از قيد اسارت و
  در ظهور مبارکش بحر. اوهام است بنحو متقن و متين بنيان گرديده بود

  ّاد ميتۀ نا اليقهاعظم الهى بموج آمد و طوفان فتن و باليا اوج گرفت و اجس
   تطهير گشت و بنيۀ جامعه تقويت پذيرفت،  ارا بساحل دمار افکند،  امر

  ّ شهدا رنگين شد و تراب مؤسسات نظم بديع اززمين از دماء بريئۀ
ّاهراق خون مظلومان ريان و پر نبعان گرديد و اعظم از كل آنکه ميثاق ّ  

   بر اساس رزين و بنيانّالهى و پيمان يزدانى بمشيت مطلقۀ سبحانى
   و وقايت ا  و صيانت كلمة اّرصين نهاده شد و آنچه علت وحدت امر



  دين ا از تفريق و انشقاق و تقسيم و انشعاب محسوب از قلم اعلى در
  کتاب عهد محبوب ابهى مثبوت و مسطور و خاتمۀ اعطاف فاتحۀ الطاف

  .حضرت پروردگار گرديد
   

  ٤٨٥ص 
  ّدس ابهى که عقول و ادراکات بشريه از درک رفعت و عظمتامر جمال اق

  آن عاجز و گوهر گرانبها،   هدف اسنى و مقصد اعالى عالم وجود،    در
  ّصدف عزيز و مهيمن آن مستور و مکنون اکنون با صدور کتاب مقدس
  عهدى و تعيين مرکز عهد الهى در صون و حمايت رحمانى قرار گرفت و

  غصن افخم سدرۀ منتهى و. اهل نفاق محفوظ ماندبدرع ميثاق از سهام 
  ّقرۀ عين بهاء و جالس بر سرير خالفت عظمى و مجرى تعاليم و محور
  ّميثاق و حافظ اغنام و مثل اعلى و رمز ظهور و مظهر کماالت و مبين

  ّافکار و مهندس و طراح نظم بديع و رايت صلح اعظم و مصباح هدايت
  ى نظير در تاريخ اديان عالم است،  بتأييدى ازّاتم اقومش که حائز مقامى ب

  القوى به تحکيم دعائم و تبيين ملکوت ابهى قيام فرمود و بتوفيقى شديد
  ّآيات و نشر نفحات و تشييد بنيان و تشويق پيروان آئين حضرت منان

  ّابالغ مهيجى که پس از عروج مليک آفاق از كلك گهربار. مشغول گرديد
  ور مؤمنين و مؤمنات صادر و همچنين بشارات وطلعت ميثاق خطاب بجمه

  صريحۀ مبرمه که از يراعۀ قدرت و عظمتش در الواح و آثارهاى  هوعد
  ّبديعۀ منيعه نازل در قلوب محبين اب جليلش روح اشتعال و اطمينان

  ًاّموقتآفتاب عهد بدرخشيد و غيوم افسردگى و خمود که . جديد بدميد
  ّن را مکدر نموده بود منقشع گرديد وّصدور حزين عشاق جمال رحم

ّکوکب هدايت که از بدو طلوع امر مقدس الهى در افق عزت و عنايت ّ  
ّرباني   ه مشرق و تابان بافاضۀ انوار مألوف شد و آفاق را پر اشراق کرد وّ

ّهذا يوم لن يعقبه الليل"حقيقت بيان مالک امکان که ميفرمايد    بکمال" ّ
  جامعۀ يتيم در آن لحظات مهيب و دقايق. د و مبرهن گرديمعلوموضوح 

   
  ٤٨٦ص 

  ّرهيب در نفس مقدس مرکز پيمان تسليت خاطر يافت و ظهير و نصير و
   بر، پشتيبان و پدر مهربان بدست آوردحامى و معين و قائد و معاضد و



  ّمراتب ثبوت و رسوخ بيفزود و در ميدان خدمت سمند همت بتاخت و
  .ّ عظيمه  موفق گرديدبفتوحات و انتصارات فخيمۀ

ّامر اعز ابهى که با جلوه و فروغ بيعديل قلب آسيا را منور نموده و اشعۀ ّ ّ  
  ّفروزانش در ايام حيات مبارک شارع اعظم بشرق ادنى متواصل گرديده و
  ّحواشى دو قارۀ اروپ و آفريک را مشتعل و نورانى کرده بود اکنون در اثر

  ل سرعت بجانب باختر منبسط گرديد و در فائضۀ عهد و ميثاق بکماّقوۀ
  ّقطب آمريک خيمه و خرگاه برافراشت و از آن خطۀ عظيمه بمدن و ديار
  ّاروپ و شرق اقصى و قارۀ  استراليا سرايت نمود و آن اقطار شاسعه و

  .وارد ساخت ّاشطار وسيعۀ نائيه را در ظل سيطرۀ محيطه و قدرت غالبۀ نافذۀ خويش
  امر الهى علم مبين در قلب امريک بر افرازد و از آنجا بفتحقبل از آنکه 

  الوالدۀ جمال بالد و اقاليم سائره در سراسر عالم غرب تازد ميثاق جديد
  اقدس ابهى دچار طوفان نقض و عناد گرديد و به نيران امتحانات و

  افتتانات شديده مبتال شد و در آتش امتحان چون ذهب ابريز بر افروخت
ّ اصالت و استحکام و جامعيت خويش را بجهان متردد وو ثبات و ّ  

  اين رجفۀ کبرى و داهيۀ دهماء مانند فتنۀ. ّبى ايمان ثابت و مدلل نمود
  ّعمياء صماء که آئين سبحانى را در بدو نشئۀ امر حضرت رحمان در

  ّ احاطه نموده بود عهد و ميثاق ربانى، اعلى و ابهى ثمرۀ ظهور و ا مدينة
  ّظم تجلى جمال قدم در اين دور افخم اکرم را در همان لحظۀ شروعاع

   
  ٤٨٧ص 

ًمرة يزدانى را ّوهاجحرکت شديد داد و سراج    اخرى به تند باد کره عقيم  ّ
   در تمام قرن بر هيكل انورخود رامبتال ساخت و اثرات نا مطلوب 

  ّدت چهاراين زوبعۀ عظمى و رايحۀ دفرا که م.  باقى گذاشت ا شريعة
  سنه ارکان جامعه را متزلزل و قلوب و افکار جمعى از پيروان را در
  صفحات شرق مضطرب و منقلب نمود از ناحيۀ بقعۀ بيضا بوزيد و

ّ حتى امت مأيوس يحيى را مطمئن و ادشمنان سياسى و دينى امر ّ  
  اميدوار ساخت که هبوب ارياح اختالف موجب حدوث انشعاب و انشقاق

ّ و استئصال شجرۀ مقدسۀ رحمانيه خواهد ا ت انحالل شريعةّبل عل ّ  
ّمؤسس و محرک اين طوفان شديد و نقض پيمان حضرت رب. گرديد ّ ّ  

ّمجيد غصن اکبر نابت از سدرۀ ربانيه و مذکور در کتاب عهد مولى البريه ّ ّ  



  ّبود که مقامش در آن سفر کريم بعد از مقام مرکز ميثاق حى قديم
  اين ناقض پيمان و ناکث عهد حضرت. نصيص شده بودتصريح و ت

رحمان بمخالفت عظيم بر خاست و در بين اقوام و اقارب حضرت بهاءا  
  ق و افنان و اصهاراو رارخنۀ عميق ايجاد نمود و جمع کثيرى از اغصان و 

  بدر ميثاق را در سنين. ّو منتسبين را از سدرۀ الهيه منفصل ساخت
  ض قرار داد و بخسوف حسد مخسوف و مقنوع نمود،  معدوده در محاق نق

ّشهرت و حيثيت امر مقدس را لکه دار کرد و از اشاعۀ انوار بکاست ولى ّ ّ  
  ّبعون و عنايت الهيه از ايجاد خالف و شقاق در اساس دين ا مأيوس و

ّضربت عليه الذل"مخذول گرديد و  ّدر  حق او تحقق و مصداق" ة و الهوانّ   .پذيرفت ّ
  ّلت اين طغيان و غليان نار حسد و عصيان در قلب ناقض اکبر وع
   

  ٤٨٨ص 
ّ پاره اى از بستگان و نزديکان آن محور نفاق همانا تقدم مسلم حضرت ّ  
  عبدالبهاء از حيث مقام و قدرت و فضل و لياقت و علم و نهى و ورع و

  اين حقد و عدوان که از چند. تقوى نسبت بجميع اعضاء آن خاندان بود
  سنۀ قبل از صعود طلعت قدم در نهان آن ناکث عهد الهى جاى گزين
  شده  در زواياى ضميرش مستور و مکتوم بود در اثر مشاهدۀ عنايات و

  الطاف مخصوصۀ جمال اقدس ابهى نسبت به آن غصن برومند بهاء و تجليل
  ّ بل جم غفيرى از او تکريم بى منتهى از طرف دوستان و پيروان امر

  ّ غير مؤمنه که عظمت ذاتيۀ هيكل مبارک را از همان اوان صباوتنفوس
ّاحساس نموده بودند بر شدت و حدت بيفزود و آن مظهر خبث و نفاق ّ  

ّرا بعداوت مليک وفاق برانگيخت،  چنانکه تفوق فطريۀ    يوسف موجب بغضّ
  در سينۀ قابيلّغل ّو عناد برادران وى گرديد و محبوبيت هابيل آتش 

  ّروخت و بر قتل برادر مهر پرور مصمم ساخت و در دورۀ جمال اقدسبر اف
   اعراض را احاطه نمود و آن نفسّمطلعابهى نيران ضغينه و بغضا روح 

  .ّموهوم را بمخالفت جمال قيوم واداشت
  ّکتاب مقدس عهدى با آنکه غصن اکبر را در صف مؤمنان و پيروان امر

  ا بعد از مقام مرکز عهد و ميثاقّى مقرر و مقام ويرّخصمبارک رتبت مش
  ّالهى مقدر فرموده بود معذلک اعالن و انتشار آن کتاب عظيم موجب

ّاهميتتخفيف حقد و حسد آن ناقض اثيم نگرديد بلکه چون بر     آنّ



  ّمنشور کريم واقف و بر اثرات مترتبه بر آن قسطاس قويم مستحضر
  لهى و ميثاق وثيقّگرديد و به يقين مبين دانست که بموجب نص قاطع ا

ّيزدانى جز توجه تام و اطاعت و انقياد صرفۀ بحته نسبت بمقر منصوص و ّ ّ  
   

  ٤٨٩ص 
  ّمرجع مخصوص گريز و مفرى ندارد بر معاندت بيفزود و در هدم بنيان
  ّمرصوص همت گماشت و ببغضاء و عداوت ال تحصى بر آزار و ايذاء

  ّنچه آن آيت محبت وهيكل پيمان قيام نمود و در آن سنين پر محنت آ
  جوهر عنايت نصيحت فرمود و مالطفت و هدايت کرد و کظم و هضم

  ّپيشه گرفت،  حتى بقعه مبارکه را ترک نمود،  شايد اين آتش خاموش شود
  و اين فتنه و فساد فراموش گردد مثمر ثمر نگرديد و در قلب چون

  بيفزود و برّصخرۀ صماء مرکز شقاق تأثير ننمود بلکه روز بروز بر عناد 
  مراتب لجاج عالوه نمود تا آنکه عاقبت در غمرات نقض مستغرق گرديد و

   کانوا انفسهمو لکنهم ظلمنا ما"در هفوات رفض مستهلک شد و بيان مبارک  
  .ّدر حق وى و اعوان و انصارش واضح و آشکار آمد"  يظلمون

  بارى مرکز نقض و قطب نفاق بانواع حيل و خداع و دسيسه و افترا
ّمتشبث گرديد تا بتدريج  قسمت اعظم از منتسبين شجرۀ الهيه و جمع ّ  
  کثيرى از نزديکان و طائفين حول را بدور خود گرد آورد و بر مخالفت

   از جمله دو حرم حضرت بهاءا و دومرکز پيمان هم عهد و پيمان نمود
  خواهر وّ متردد و ميرزا بديع ا خائن مع  اغصن از اغصان ميرزا ضياء

  ّناخواهرى آنها و همچنين شوهران اين دو يعنى سيد على از افنان و
  که در آن تاريخ بملکوت ابهى صعود نموده(ّمجدالدين فرزند جناب كليم 

   بخصم خصيم پيوستند و از صراطًّالّو اخت و اخوان مجدالدين ك) بود
  .مستقيم و منهج قويم منحرف گشتند و بخذالن سرمدى گرفتار شدند

  ّميرزا آقاجان کاتب وحى نيز که مدت چهل سنه بخدمت امر مالکّحتى 
ّبريه مشغول و محمد جواد قزوينى که از ايام ادرنه بتحرير و استنساخ ّ ّ  

   
  ٤٩٠ص 

  الواح کثيرۀ  منزله از قلم اعلى مألوف بود با جميع اعضاء خاندانش در حلقۀ
  لوم ّ افکيۀ آن قوم پرناقضين ميثاق در آمدند و خود را در دام تلقينات



ّافکندند و كل مت   ّفقًا باطفاء نور مبين برخاستند وآن در ثمين وّحدًا متّ
  .ّيوسف عهد حضرت رب العالمين را بثمن بخس و دراهم معدوده فروختند

  ّدر اين حين طلعت ميثاق حى قديم من دون ناصر و معين مورد حملۀ
  مبارکۀ جمال اقدس ابهى دربرادران و بستگان پرکين که در حول روضۀ 

  قصر بهجى و بيوت مجاوره مجتمع و متمرکز شده بودند قرار گرفت و در
  و دو سليل جليلش بملکوت ابهى عروج نموده و از ّحالى که ام بزرگوار

  البهاء حضرت ورقۀ مبارکۀ عليا و چهار  ّمنتسبين سدرۀ تقديس جز بقية
   بمخالفتًّالضرت بهاءا سايرين كّو حرم و عم مبارک نا برادرى ح صبايا

  آن هيكل وفا و مظهر عطوفت کبرى قيام نموده بودند،  بايفاى وظائف
  در مقابل دشمنان داخل و وحيدًا ّمقدسۀ خويش مألوف گرديد و فردًا

  . پرداخت او خارج مقاومت فرمود و بحفظ و صيانت امر
  ونت و پشتيبانى جمالاين ناقضان عهد و ناکثان پيمان الهى اکنون بمعا

  بروجردى که در دايرۀ دوستان نفوذ و قدرت فراوان داشت و همچنين
  معاضدين و همدستان وى مانند حاجى حسين کاشى و خليل خوئى و
  جليل تبريزى که بتمامه در زمرۀ اهل فتور وارد گشته قدم در ميدان

  ند و بارسالّمعاندت گذاشتند و باب مکاتبه با افراد و مراکز امريه گشود
  ّق ناريه و اعزام رسوالن بصفحات ايران و عراق و مصر و هندوستاناو را

ّپرداختند و جميع کثلة واحده به تشتيت شمل احباء ّو تفريق كلمة ا  ا   
  و القاء شبهات و تأويل متشابهات مبادرت نمودند و باتکاء مصادر امور و

   
  ٤٩١ص 

  ه گرفته و يا بحيله و خداع اغوا شدهتقويت مراجع جمهور که غالبًا رشو
  اين بودند به تزييف و تحقير مرکز عهد اوفى مشغول شدند و در

  ّمخالفت بحربه و سالحى که ميرزا يحيى و محمد اصفهانى عليه وجود
ّمبارک جمال اقدس ابهى متوسل گرديده بودند تشبث جستند و به نبال ّ  

  .اهل بهاء هجوم نمودندتهمت و نصال افترا بر حمامۀ وفا و قدوۀ 
  ّاين عصبۀ شقاق و ثلۀ نفاق،  مرکز ميثاق الهى را در نظر دوست و دشمن
  و بيگانه و آشنا از اعالى و ادانى گاهى بتوضيح و تصريح و گهى بکنايه و
  تلويح،  زمانى شفاهى و موقعى کتبى العياذ با عنصرى بى حقيقت و

  داد نمودند و اظهار داشتند کهخود خواه و نفسى غاصب و طالب جاه قلم



  وصاياى جمال اقدس ابهى را در بوتۀ نسيان آن وجود مبارک دستورات و
ّو فراموشى نهاده و در پرده و لفاف با عبارات مستعار مدعى مقام مستقل ّ  
  گرديده و خود را صاحب آيات و شريک امر محبوب آفاق شمرده و در

  ت مسيح و ظهور ابن در جاللرجع مکاتيب خويش با دوستان غرب زمزمۀ
  اب نموده و در مخابراتش با ياران هندوستان خود را شاه بهرام موعود

  ّخوانده و  حق تبيين آيات و تفسير  كلمات والد بزرگوار را مخصوص خود
  پنداشته و دعوى دور جديد کرده و خويشتن را در عصمت کبرى با اسم

   و نيز نسبت دادند که استّاعظم و مظهر ظهور اتم اکرم مشارک دانسته
ّ اقدس نظر بمقاصد خصوصيه و تنفيذ مآرب شخصيه آتش اختالفآن وجود ّ  

  را دامن ميزند و بذر خصومت و عناد ميکارد و سالح طرد بدست گرفته
  هر نفسى را با اغراض خويش مخالف  شمارد اخراج ميکند و محروم

  حمانى مقصد حقيقىّهمچنين عنوان نمودند که آن مبين آيات ر. مينمايد
   

  ٤٩٢ص 
ّو مقصود واقعى وصيت نامۀ حضرت بهاءا را که بزعم آنان در مقام اول ّ  
  ّناظر بمصالح و مسائل داخلى عائلۀ مبارکه بوده از مجراى اصليه منحرف و

ّاهميتآنرا بمنزلۀ يک ميثاق عظيم و قديم که حائز     جهانى و در تاريخّ
   مبارک راآن وجودّست تلقى نموده و نيز اديان الهى بى مثل و عديل ا

  ّ را از حقوق حقه و وظيفۀخود راّمتهم نمودند که برادران و خواهران 
  ّمسلمه شان محروم ساخته و آنانرا در ضيق شديد افکنده و وجوه را صرف

   و باالخره انتشار نواياى خصوصى خويش مينمايدحاعزام مأمورين و انجا
  ّاء از قبول دعوات مکررى که براى مذاکره دردادند که حضرت عبدالبه

  ّمسائل مختلف فيه و حل و تسويۀ آنها بعمل آمده سر پيچى و بى اعتنائى
  را بارادۀ ّنموده و معانى آيات و الواح مقدسه را تحريف کرده و آنها

   اين احوالّاين است که احباى شرق از مالحظۀ. خويش تفسير مينمايد
  ّه اند و آثار تشتت و اختالف در شمل ياران از هرعلم طغيان برافراشت

  جهت نمودار و جامعۀ پيروان جمال ابهى محکوم فنا و اضمحالل
  معلومق و آثار او راّحال با اندک توجه بسوابق امر و مطالعۀ . گرديده است

  ّميشود که همين ناقض اثيم و ناکث عهد رب کريم که اينگونه مفتريات
  ّ تهمتها در  حق مرکز ميثاق بهاء و منصوص قلم اعلىانتشار داده و چنين



ّروا داشته در ايامى که شمس حقيقت در حيز شهود مشهود و انوار ّ  
  مضيئه اش خاطف ابصار و کاشف قلوب واسرار بود در حالى که
  خويشتن را مظهر ثبوت و رسوخ و رافع علم توحيد و ساجد جمال

  صان و حافظ آيات و ناشر نفحاتّتفريد و مدافع عائلۀ مقدسه و لسان اغ
  حضرت سبحان ميشمرد بکمال وقاحت و صراحت دعوى ظهور جديد

   
  ٤٩٣ص 

  ّنمود و آنچه را که اکنون بکذب  نسبت بطلعت پيمان ميدهد خود مدعى
  گرديد و باثر خامه و مهر خويش منتشر ساخت بنحوى که جمال قدم

  اين هادم بنيان در. د بدست مبارک تنبيه فرمودناو راّجل اسمه االعظم 
ّمأموريت هندوستان در الواح و آثار مقدسه اى که جهت طبع و نشر بوى ّ  
  سپرده شده بود دخالت نمود و بنهايت جسارت و بى پروائى در مقابل
  هيكل ميثاق اظهار داشت همانطور که عمر خليفۀ ثانى در غصب مقام

  رت وتوانائىخالفت و وصايت حضرت رسول اکرم سبقت گرفت او نيز قد
  ّآن را در خويش مشاهده ميکند که آن مظلوم آفاق را از مقام حقۀ

   و چون اينمنصوصه محروم سازد و خود بر کرسى خالفت جالس گردد
  ّوسوسه و خيال بر خاطر وى مستولى گرديد که ممکن است ايام عمرش
  روفا ننمايد و قبل از احراز مقامات منظوره از اين جهان در گذرد،   د

   مطمئن فرمودند که تمام شؤون و افتخاراتيکهاو رامورديکه موالى حنون 
ّاکنون بکمال جد در طلب آنست در موقع مقدر و ميعاد مقرر بوى تعلق ّ ّ ّ  

  ّخواهد گرفت بال تأمل در جواب اظهار نمود که هيچ گونه تضمينى که پس
  ينۀاز وجود مبارک در قيد حيات باقيمانده و به آمال و مقاصد دير

  اين قطب شقاق بشرحى که در. ّخويش  موفق گردد در دست ندارد
ّتوبه نامۀ ميرزا بديع ا مدون و مسطور پس از صعود نير آفاق قبل از ّ  
ّآنکه جسد مطهر تغسيل گردد و بسبحات مرقد مجلل شود با حيله و ّ  
ّتزوير دو جانطه از آثار مبارکه که متضمن الواح مقدسۀ مهمه را که    هيكلّّ

  بقا قبل از عروج برفرف اسنى بحضرت غصن اعظم سپرده بودند بربود و
  ّهمين عدو. قلوب ثابتان بر پيمان را قرين اسف و حسرت بى پايان نمود

   
  ٤٩٤ص 



  ّمبين و ناقض عهد حضرت رب العالمين بود که از کثرت بغض و عناد
  ّحيى عدوّبعضى از خطابات شديدۀ منزله از قلم اعلى در  حق  ميرزا ي

  صائل جمال ابهى را بنهايت مهارت تحريف و تصحيف نمود و با تبديل
  عبارات و تزييد و تنقيص  كلمات آن بياناترا در شأن حضرت عبدالبهاء

  باالخره همين شجرۀ بغى و ضالل بود که طبق شهادت هيكل. قلمداد کرد
  ء مرکزّمبارک در الواح مقدسۀ وصايا بکمال تدبير در صدد قتل و امحا
  ّميثاق بوده و فرزندش ميرزا شعاع  نيت سوء آن خصم عنود را در

  ّمکتوبى که طى همان الواح مبارکه مذکور و موجود بتلويحى ابلغ از
  .تصريح بيان نموده است

  ّبارى عهد و ميثاق جمال اقدس ابهى با افعال و اعمال سيئه و انحرافات
  يگر که ذکرش در اينشديدۀ مشروحه و حرکات و سکنات نااليقۀ د

   ضربت عظيمى برٰ اخرىًةّد علنًا وصريحًا نقض گرديد و کرق نگنجاو را
  ّ را متغير نمود و شدائدروايح کريهۀ نکث آفاق.  وارد آمد اهيكل امر
  طوفان نقض که در مکاشفات. اد قلوب و ارواح را متزلزل ساختسنۀ شد

  ّداق وعود الهيه و اشارات وّيوحنا بدان اخبار شده بود بحرکت آمد و مص
  ظهر تابوت عهده  فى هيكله و و."ّانذارات کتب سماويه  که ميفرمايد

ٌحدثت بروق و اصوات و رعود و زلزلة و برد عظيم ٌ ٌٌ   پديدار شد و تگرگ"  ٌ
  غصن اکبر ساقط و. عذاب بر شکنندگان عهد حضرت رحمان بباريد

  .شدند ّز سدره الهيه منفصله اّرق مصفاو راهابط گرديد و اغصان يابسه و 
ّاين رجفۀ کبرى و طامۀ عظمى که بالفاصله پس از صعود نير آفاق اتفاق ّ ّ  

   
  ٤٩٥ص 

  ّمطلعافتاد و خاطرات مصائب جمال اقدس ابهى را از اعمال و افعال 
  اعراض و منبع کفر و اغماض تجديد مينمود بدرجه اى مرکز عهد و

ّميثاق الهى را متألم و متأثر ساخ   ّت و قلب مقدسش را آزرده و ملول نمودّ
  ّوجود فتوحات جليله و انتصارات عظيمۀ باهره که در ايام قيادت آن كه با

  طلعت انور در امر حضرت مالک قدر حاصل گرديد  آثار آن احزان و آالم
  در يکى از الواح در. تا پايان حيات مبارک در هيكل اطهرش باقى ماند

  قسم"ّيا اين  كلمات بينات از فم ميثاق ظاهر ّبيان شدت و عظمت اين بال
    و نيز"ّبين انامل از شدت حزن و اسف نميگردد بجمال قدم که قلم در



  ّمطلعّآن حمامۀ وفا در الواح مقدسۀ وصايا در ذکر رزاياى وارده بر آن 
  ّرب و رجائى و مغيثى و منائى و مجيرى و"ّتقى باين ترانۀ حزين مترنم 

  ّالرزاياء ّذى ترانى غريقًا فى بحار المصائب القاصمة للظهور ومعينى و مال
ّالمضيقة  للصدور و ّالبالياء المتشتتة للشمل و ّ ّاالالم المفرقة للجمع و المحن و ّ ٓ  

  ّت بى المخاطر من كل االطرافّ الشدائد من جميع الجهات و احدقاحاطتنى
  ار لها مضطهدًا منالکبرى واقعًا فى بئر ال قر  ّخائضًا فى غمار الطامة

  ّاالعداء و محترقًا فى نيران البغضاء من ذوى القربى الذين اخذت منهم
  يا"و ايضًا در همان سفر کريم ميفرمايد " العهد الوثيق و الميثاق الغليظ

َالهى يبکى على كل االشياء و يفرح ببالئى ذ ّ   ّعزتک يا الهى فو ٰالقربى وُوّ
  ّئى و بکوا بعض الحساد على کربتى وّوا على ضرى و بالبعض االعداء  رث
   جانگداز از آن طير بقا وو در مقام ديگر اين نغمۀ"  غربتى و ابتالئى

  آزردۀ  تير جفا بسمع مشتاقان روى صبيحش واصل و قلوب از لهيب فراق
  يا بهاءاالبهى از جهان و جهانيان گذشتم و از بيوفايان"در احتراق 

   
  ٤٩٦ص 

  ام و در قفس اين جهان چون مرغ هراسان ده شدهدل شکسته گشتم و آزر
  ".بال و پر ميزنم و هر روز آرزوى پرواز بملکوتت ميکنم

  ّجمال اقدس ابهى نيز بنفسه المحيطة على ماکان و مايکون وقوع اين بليۀ
  ّاز قبل اخبار و در وصف اين مصائب مقدرۀ محتومه باين آيات کبرى را

ّباهرات تكلم فرموده قوله جل   ّتا يا قوم يبکى عينى و عين على"ت عظمته ّ
ّفى الرفيق االعلى و يضج ّ قلبى و قلب محمد فى السرادق االبهى و يصيحّ ّ  

ّالمرسلين عند اولى النهى ان انتم من الناظرين  فؤادى و افئدة   لم يکن.  ّ
  ّحزنى من نفسى بل على الذى يأتى من بعدى فى ظلل االمر بسلطان الئح

  ؤالء ال يرضون بظهوره و ينکرون آياته و يجحدون بسلطانه وّمبين الن ه
  هل يمکن بعد"و همچنين ميفرمايد "  يحاربون بنفسه و يخادعون فى امره

  ّاشراق شمس وصيتک من افق اکبر الواحک ان تزل قدم احد عن صراطک
المستقيم قلنا يا قلمى االعلى ينبغى لک ان تشتغل بما امرت من لدى ا  

ّلعظيم ال تسأل عما يذوب به قلبک و قلوب اهل الفردوس الذينّالعلى ا ّ  
ّطافوا حول امرى البديع ال ينبغى لک بان تطلع على ما سترناه عنک ان ربک ّ ّ  

  ّو در  حق مرکز نقض لسان عظمت در يکى از الواح"  ّالستار العليم لهو



  و"   دىّقل انه عبد من عبا"ّمنيعه باين  كلمات تامات ناطق قوله البديع 
  و نيز در" ّاگر آنى از ظل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود"

  ّخذ عنه فى اقل منأّتا الحق لو ن"مقام ديگر بصريح بيان ميفرمايد 
ّالحين فيوضات االمر ليصفر و يسقط على التراب  ّ"٠  

  ّحضرت عبدالبهاء روح الوجود له الفدا در تأييد بيانات مقدسۀ منزله از
  ّ جمال قدم جل ذکره االعظم راجع بناقضين ميثاق و ناکثين عهديراعۀ

   
  ٤٩٧ص 

  در آثار مبارک الواح حضرت"ّحضرت رب االرباب ميفرمايد قوله العزيز 
  و"   ّبهاءا البته در هزار موقع مذکور و نفرين بر ناقضين ميثاق مينمايند

   راّدر جميع الواح و صحائف متمسك بعهدت"در مقام ديگر مسطور
  نوازش و ستايش فرمودى و متزلزل و  ناقض را نفرين و نکوهش

  هيكل مبارک قبل از عروج برفيق اعلى و مکمن اسنى بعضى از". نمودى
ّاهميتآيات و خطابات جمال اقدس ابهى راجع ب    عهد و پيمان الهى و لزومّ

  ّتجنب از ناقضين ميثاق يزدانى را در يکى از توقيعات مبارکۀ صادره از
  ّلك مقدسش درج فرمود تا اهل وفاق آگاه و پر انتباه گردند و يارانك

  مشتاق بوثاق دلبر آفاق در آيند و از ناکثين پيمان و هادمين عهد حضرت
  ّ بدان مربوط و معلق است احتراز ارحمان که حفظ  کيان و وحدت امر

   و اءّجويند و بکمال ثبوت و رسوخ در وقايۀ شريعت ا و دفع  شر اعدا
  .ّ سعى موفور و همت مشکور مبذول دارند ا صون كلمة

   
  . سفيد است٤۹٨ص 

   
  ٤٩٩ص 
                   فصل شانزدهم                         

   در غرب استقرار امرا                         طلوع و         
  د سراجعصيان و طغيان مرکز نقض و هبوب ارياح عقيمۀ نکث هر چن

  ميثاق را در سنين معدوده از اشاعۀ انوار بازداشت و حيات طلعت پيمان را
  ّبخطر عظيم افکند،  قلوب را  مشوش نمود و خدمات و مجهودات رافعين

  ّ و ناشرين نفحات ا را در شرق و غرب از تقدم و پيشرفت الواى امر



  ظه نمائيمسريع محروم ساخت ولى چون بنظر دقيق و بصر حديد مالح
  معلوم و واضح خواهد شد که اين فتنۀ هائله و رجفۀ مؤلمه مانند ساير فتن

  ّ را طى  يک قرن احاطه اّو محن که از بدو طلوع نير حقيقت هيكل امر
  نموده بود موجب تطهير آئين الهى گرديد و مايۀ تشييد شريعت سبحانى

  اى مکنونۀ مندمج در را ثابت نمود و قو ا قدرت و رزانت كلمة. شد
  .آشکار گردانيد ّ اين امر اعز صمدانى را بيش از پيش بر بيگانه و خويش ظاهر وّهويت

ّاوليۀاکنون كه به نيروى اسم اعظم و تأييدات موعودۀ جمال قدم همجات  ّ  
  اهل طغيان و همسات غافالن و ناقضان که قصد انهدام بنيان حضرت

   انوار ساطعه از کتاب عهد الهى قلوبرحمان را داشتند مندفع گرديد و
   

  ٥٠٠ص 
  ّثابتين و راسخين بر پيمان را روشن و منور نمود و مقصد جليل و

  ّمقصود عظيم از آن سفر مبين و فصل الخطاب حضرت رب العالمين
  ّواضح و آشکار گرديد،  آئين رحمانى مسير حقيقى خويش را در ظل

  براى آنى ّه اصابع قدرت ربانرايت ميثاق ادامه داد و در منهج قويم ک
  کتائب تأييد هجوم نمود و فيالق توفيق. ترسيم نموده بود سالک گرديد

  .بر نصرت و اعانت اهل يقين برخاست
  هنگامى که مرکز عهد ا بر سرير خالفت عظمى جالس شد و زمام امور
  در قبضۀ قدرت آن حافظ امين قرار گرفت امر الهى در بسيارى از ممالک

  ّقطار شاسعۀ آسيا خصوصًا در موطن اصلى مبارک منبت سدرۀ رحمانيهو ا
ّبفتوحات شايان و موفقيت هاى نمايان نائل آمده بود،  حال آن قائد عظيم و ّ  

  ّناشر انوار رب قديم بر آن گرديد که در تعزيز و تکريم اين ميراث
  اينجليل که بيد اقتدارش سپرده شده قيام نمايد و در تجليل و تعظيم 

ّوديعۀ مقدسه همت گمارد، مشعل فروزانش را باقاليم باختر بکشاند و ّ  
  ّمبادى ساميه اش را بسمع طالبان و متحريان حقيقت برساند و قدمهائى را

  برداشته شدهى ّکه از پيش در راه ارتفاع نداى الهى و ارتقاء كلمۀ ربان
   دورتشييد و تحکيم فرمايد و باالخره موجبات حلول عصر تکوين

ّمشعشع بهائى را بطورى که در الواح مقدسۀ وصايا،  آخرين رنۀ ملکوتى ّ  
  آن طير بقا در جهان ادنى،  تبيين شده تمهيد و قوائم و دعائم نظم بديع

  ّهنوز از افول نير افق توحيد بيش. الهى را در بسيط غبراء مستقر نمايد



  ائى صادر که ازاز يکسال نگذشته بود که از فم طلعت پيمان بشارت عظم
ّقرب سطوع انوار الهيه و شمول الطاف رحمانيه در جهان غرب حکايت ّ  

   
  ٥٠١ص 

    اين مژدۀ جانبخش که مورد استهزاء ناقضان پيمان و استغراب.مينمود
  ّبيخبران و نابخردان قرار گرفت بزودى آثارش باهر و قوتش ظاهر و

   باهتزاز آمد و قطعۀ در قطب باختر اپرچم امر. برهانش المع گرديد
  ّامريک بنور عرفان منور شد و گوى سبقت از همگنان بربود و باين

  ّمنقبت عظمى و مفخرت کبرى عزت بى منتهى حاصل نمود و اين فتح
  ّعظيم و نصرت مبين که يکى از مفاخر بهيۀ دورۀ ميثاق محسوب بساط

  المال سرور واحزان را در بقعۀ نورا درهم پيچيد و قلوب غمزدگان را ما
  .ابتهاج گردانيد

ّحصول چنين تحول شديد و تطور عجيب در پيشرفت و تقدم امر جمال ّ ّ  
  ّاقدس ابهى يعنى استقرار شريعت سمحۀ بيضا در خطۀ امريک هنگامى که
  ّنير پيمان تازه زمام مهام را بدست گرفته و با طوفان مهيب نقض و موانع

  ى خطير و مهيمن است که بيان ازو مشاكل ال تحصى مواجه بود بدرجه ا
   و چون به آثار منيعۀ حضرت.وصفش عاجز و بنان از تحريرش قاصر است

   گردد که آنمعلومّنقطۀ اولى روح الوجود لمظلوميته الفداء مراجعه نمائيم 
  وجود اقدس از بدو نشئۀ امر حضرت رحمان که باب اعظم بر وجه عالم

  ّى را در کتاب قيوم االسماء پيش بينىّمفتوح گرديد تحقق اين نصرت عظم
  فرموده و پس از صدور خطابات مهيمنۀ عظيمه باهل ارض از خاور و

  ّاهل ديار غرب را به اين خطاب جليل مخاطب ميفرمايد قوله عز باختر
  فاصبحوا فى دين ا...  ايااهل المغرب اخرجوا من ديارکم لنصر"بيانه 

  ّ و جمال اقدس ابهى بنفسه المقدسة عن."واءّ السّالواحد اخوانًا على خط
  ّدر آفاق غربيه به اينى ّالکائنات راجع بظهور آثار الهى و نفوذ كلمۀ ربان

   
  ٥٠٢ص 

ّبيان اعلى متكلم قوله جل کبريائه    ّ الشرق و ظهر فىجهتّانه اشرق من "ّ
ّلو يسترون النور فى البر انه يظهر من قطب"و همچنين  "  الغرب آثاره ّ ّ  

   و به شرحى که در تاريخ نبيل مسطور."ّالبحر و يقول انى محيى العالمين



  شمس حقيقت اگر از افق"فرمودند ى ّهيكل قدم در ايام نزديک به صعود م
  و انوار از آن جهات به اقليم ايران و غرب اشراق نموده بود و اين آثار

  ونه ميشد که اهل غرب چگمعلومساير بالد شرق ساطع ميگشت واضح و 
  ۀ کبرى و نعمتّاستقبال مينمودند ولى مردم ايران قدر اين عطي  را اامر

  )ترجمه ". (بى منتهى را ندانستند
  حضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق يزدانى نيز در اين مقام به اين بيانات

  هميشه از ابتدا تا حال چنين واقع شده که نور الهى از شرق"عاليات ناطق  
  امر حضرت مسيح روحى.  در غرب سطوع شديد يافتهبه غرب تابيده ولى

  فداه از شرق ظاهر شد چون پرتو نورانى برغرب انداخت نور ملکوت در
  عنقريب مالحظه خواهيد کرد"و نيز ميفرمايد "  غرب انتشار بيشتر نمود

  ابر رحمت پروردگار ميبارد،  جميع.  غرب شرق ميشود اکه از انوار بهاء
ّاعلم بان الشرق استضائت آفاقهاّثم "و همچنين " ميشودّقلوب سبز و خرم  ّ  

  ٔبانوار الملکوت و عنقريب تتلئال هذه االنوار فى مطالع الغرب اعظم من
ّالشرق و تحيى القلوب فى تلک االقاليم بتعاليم ا و تأخذ محبة ّ االفئدة ا   

  اينّاميد از فضل و موهبت رب جليل در "و ايضًا ميفرمايد " ّالصافيه
  عصر جديد چنان است که اقليم غرب مشرق شمس حقيقت گردد و

  ".ّاحباى الهى مطالع انوار و مظاهر آثار شوند
  ّعالوه بر آنچه ذکر شد در کتاب مستطاب اقدس رؤسا  و زمامداران قارۀ

   
  ٥٠٣ص 

  يا"ّامريک  باين شرف اعظم و دستور اکرم افخم مفتخر،  قوله االعز االعلى 
  ّزينوا هيكل الملک بطراز العدل و... الجمهور فيها  و رؤساءملوک امريقا

ّالتقى و رأسه باكليل ذکر ربکم  فاطر السماء کذلک يأمرکم  ّ    االسماءّمطلعّ
ّاجبروا الکسير بايادى العدل و کسروا الصحيح... من لدن عليم حکيم ّ  

ٓالظالم بسياط اوامر ربکم االمر الحکيم   ّ اتمحضرت عبدالبهاء مرکز عهد". ّّ
  ّقطعۀ امريک در نزد  حق  ميدان اشراق انوار است و کشور"اوفى ميفرمايد 

  در امريک آثار"و نيز ميفرمايد  "  ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار
  ّتقدم و پيشرفت از هر جهت نمايان و آيندۀ آن اقليم روشن و تابان چه که

  ّوحانيه  گوى سبقت از سايراست و افکارش فائق و در عوالم  ر آرائش نافذ
  ّو نيز نسبت به اياالت متحده،  سرحلقۀ)  ترجمه" (ملل و نحل خواهد ربود



  فى الحقيقه مردم اين"ممالک امريک با ابراز عنايت مخصوص ميفرمايد  
  ّسرزمين را چنان استعداد و قابليتى موجود که علم صلح عمومى بلند

  فرازند و در اين امر مبرم بر سايرنمايند و خيمۀ وحدت عالم انسانى برا
  ّاين ملت بزرگ ميتواند بامرى"و همچنين )  ترجمه" (امم  پيشقدم گردند

  مباشرت نمايد که صفحات تاريخ عالم بدان تزيين يابد و السنۀ امم بذکر
  " و ثناى او مألوف شود و مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر عالميان

ّد است اين ملت آزاد و عظيم اولين ملت وامي"و در مقام ديگر )  ترجمه( ّّ  
ّجمعيتى باشد که اساس اتفاق و آشتى بين الملل را بنيان نهد و وحدت ّ  

  ّ پرچم صلح عمومى بر افرازد و رايت محبت و،نوع انسان را اعالن نمايد
  اميد چنانکه"و نيز از كلك اطهرش نازل ) ترجمه" (يگانگى مرتفع سازد
ّف مادى را به معرفت الهى منضم نمايند و ازمردم اين سرزمين معار ّ  

   
  ٥٠٤ص 

ّمدنيت جسمانى به مدنيت روحانى و نورانيت آسمانى گرايند و اين ّ ّ  
   و همچنين در)ترجمه( "حقيقت از اين بالد به ساير جهات سرايت نمايد

  ّتوقيع منيع خطاب به جمهور مؤمنين و مؤمنات در اياالت متحده امريک و
ّ مرکز عهد رب االيات البيناتّيات از يراعۀّ اين  كلمات دراقليم کانادا ٓ ّ  

  مالحظه نمائيد...  روحى لکم الفدا اّاى حواريون بهاء"صادر قوله العظيم  
  است و چه مقام بلند که حضرت بهاءا چه ابوابى از براى شما گشوده

ّاعالئى مقدر نموده است و چه موهبتى ميسرکرده است   ّقيتّحال  موف... ّ
   و مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که هر يک مانندمعلومشما هنوز 

  ّدرى درخشنده در آن افق،  نور هدايت بخشيديد و سببهاى  هستار
  اين نداء الهى چون"و همچنين ميفرمايد "   اهل امريک شديدّحيات ابديۀ

  يک رسدّاز خطۀ امريک به اروپ و آسيا و افريک و استراليا و جزائر پاسيف
ّاحباى امريک بر سرير سلطنت ابديه جلوس نمايند و صيت نورانيت و ّ ّ  

  و در"   بزرگواريشان جهانگير گرددهدايت ايشان به آفاق رسد و آوازۀ
  اين کار عظيم است اگر"مقام ديگر خطاب به ياران آن سامان ميفرمايد 

ّبه آن  موفق شويم تا امريک مرکز سنوحات رحمانيه گردد و سر   ير ملکوتّ
  ". الهى در نهايت حشمت و جالل استقرار يابد



  قۀ عهد و ميثاق الهى در سرزمينىّالجامعۀ بهائيان امريک در اثر قواى خ
  ّکه بچنين مواهب عظيمه و استعدادات عجيبۀ کامله مزين بود بوجود آمد
  ّو از ثدى محبت مرکز پيمان بنوشيد و در حصن شفقت و عطوفت آن

  عهد و ايمان درس ثبوت و ايقان  پرورش يافت و در مرکزموالى مهربان
  ّبياموخت و در طى  پنجاه سال حيات روحانى خود بانجام خدمات بديعۀ

   
  ٥٠٥ص 

  ّخطيره موفق گرديد و صفحات مشعشعى از فتوحات و انتصارات باهره بر
  نزول آيات منيعه و ارسال تعليمات. تاريخ امر حضرت بهاءا بيفزود

  ّ زائرين بقعۀ احديه که از محضر مبارک هيكل اکرم و شافيه  بوسيلۀکافيۀ
   االقوم معاودت مينمودند و همچنين اعزام رسوالن مخصوص به آن اسر

  ديار،   سير و حرکت آن قدوۀ اهل بهاء و منادى ملکوت ابهى در بالد
  ى وّامريک و تشريح مقام و عظمت عهد و ميثاق الهى طى  آن اسفار طوالن
  ّباالخره صدور فرمان عظيم الشأن تاريخى،  يرليغ تبليغ و نقشۀ ملکوتى
ّساالر جند هدى آن جامعۀ مستعده را به تکاليف  روحانيۀ خويش آشنا ّ  
ّنموده و به تحقق اهداف و اجراء وظائف محوله دلگرم و اميدوار ساخت ّ.  

   راسخ وأسيس از آغاز طلوع و ظهورش با عزمىّاين جامعۀ جديد الت
  ّتصميمى خلل ناپذير قدم در ميدان خدمت نهاد و در ظل  لواى ميثاق و
  رايت عهد محبوب آفاق بر تبشير دين ا و اعالء كلمة ا قيام نمود و در
  ّاثر همم و مساعى مستمره و مجهودات موفورۀ مشکوره پرچم امر بهاء را

  ّه در نطاق دائم االتساعدر قسمت اعظم از اقاليم شصت گانۀ خاور و باختر ک
  آئين يزدانى وارد گرديده برافراشت و به تمهيد اساس و نصب قوائم و

  ّدعائم تأسيسات ادارى،  مبشر نظم بديع جهان آراى الهى مبادرت نمود و
  در اين امر اوعر خطير پيشقدم گرديد و باين افتخار و امتياز جليل

  ا من دون ستر و خفامقاصد و مآرب اهل بهاء ر. ّمخصص و ممتاز شد
ّاعالن نمود و در نشر آثار امريه و معارف  روحانيه جهد بليغ مبذول ّ  

ّام المعابد غرب،  رمز مدنيت الهيه و مشرق انوار سبحانيه،  باتقن وجه. داشت ّ ّ ّ  
  وابدع طراز در قطب امريک به يد آن ناصران و مجاهدان امر حضرت

   
  ٥٠٦ص 



  روعات فخيمۀ عظيمۀ منصوصه در کتابرحمان بنيان گرديد و يکى از مش
  ّمستطاب اقدس تحقق و اکمال پذيرفت و در اثر همم عاليۀ مهاجرين، 

ّمبلغين و متفننين،  آثار و نوشت   امرى بنحو قابل مالحظه اى توسعه وهاى  هّ
  انتشار يافت و مقاصد و اهداف عاليۀ امر بکمال شجاعت مدافعه گرديد و

  ّ استحکام نهاده شد و بهمت و انقطاع يکى ازاساس تشکيالت آن بکمال
  ّورقات مؤمنات و اماء مبلغات اين جامعه ملکه اى از ملکات مجذوب امر
ّحضرت رب االيات البينات شد و بصرافت طبع و طيب خاطر بصدور ٓ ّ  
ّابالغات متتابعۀ مهيجه در مدح و ستايش تعاليم قيمۀ الهيه پرداخت و ّ ّ  

  ّنسبت به عظمت و علويت مبادى ساميۀ اين امرعقيدۀ راسخۀ خويش را 
  ّاين نفوس زکيه حارسان حصن حصين و رافعان علم. اعظم اعالم نمود

  مبين که فى الحقيقه اعقاب روحانى مطالع انوار عصر رسولى اين دور
ّمقدس محسوب در موارد شتى بکمال خلوص و انبساط و محبت به مدافعه ّ ّ  

ّتاجين و حمايت ابنيه و مؤسسات امريه کهاز حقوق ملهوفين و اعانت مح ّ  
  از طرف برادران حقيقى آنان در اقطار شاسعۀ ايران و روس و مصر و
  عراق و آلمان بنيان گشته بود پرداختند و بانحاء مختلف در تخفيف

  مصائب ياران که در اقاليم مذکوره به محن و آالم و تضييقات نژادى و
  .اندوختند ند و اين افتخار ابدى را براى خودّمذهبى گرفتار بودند همت گماشت

ّاولين اشارۀ عمومى نسبت به امر مقدس بهائى و شارع اعظم آن در بالد ّ  
ّامريک يکسال پس از صعود جمال اقدس ابهى جل ذکره االعلى اتفاق افتاد ّ  

  و اين ابالغ و اعالم بر حسب تصادف از لسان يکى از کشيشان و رؤساى
   

  ٥٠٧ص 
   از جانب آن فرقه زحمات اّاز فرق ملت روح معمول گرديد که امرفرقه اى 

  و رنجهاى فراوان ديده و سالهاى متمادى نا گزير بمبارزه و مدافعه
   و شگفت آن که همان نفسى که پنجاه سال پس از اظهار امربوده است

  حضرت اعلى در شيراز نداى الهى را در شيکاغو به تنهائى بسمع غرب
   و تفصيل آنّ چند سال بعد از امر الهى بكلى کناره گرفترساند خود

   ميالدى بمناسبت انعقاد جشن١٨٩٣سپتامبر ٢٣اين است که در تاريخ 
  کنگرۀ جهانى) ١(چهارصدمين سال کشف امريک و افتتاح نمايشگاه كلمبيا 

  ّدر شيکاغو تشکيل گرديد و رئيس مبشرين مسيحى مقيم) ٢(اديان 



  )٤(موسوم به هنرى جساپ ) ٣(يفۀ پريسبى ترين شامات شمالى از طا
ّدکتر در الهيات پيامى به کنگرۀ مزبور ارسال داشت و آن پيام توسط ّ  

  ّقسيس شامات در آن مجمع بزرگ قرائت گرديد مضمون)  ٥" (جرج فورد"
  ّيکنفر فيلسوف و حکيم مشهور ايرانى از مقدسين بابى اخيرًا در"آن که 
  سال قبل از صعودش يکى از دانشمندان و ه و دوّ عكا در گذشتمدينۀ

  حکيم. ّحضور حضرتش مشرف گشته است) ٦(ّمحققين دانشگاه کمبريج 
  مذکور در اين مالقات بياناتى چنان لطيف و بديع و تعاليمى چون تعاليم

  نموده که نگارندۀ نامه بى اختيار در مقام آن مسيح رفيع و منيع القاء
  ّسمع حضار انجمن برساند و آنان را در احساساتبرآمده که خبر آن را ب

  بدين ترتيب".  رقيقه اى که براى وى حاصل شده شريک و سهيم سازد
ّمردم آن سرزمين اجماال از وجود مقدس حضرت بهاءا و تعاليم آن ً  

  از طرف ّاذهان براى اصغاء كلمۀ الهيه که بعدًا حضرت استحضار يافتند و
  .ّت ا اظهار گرديد مستعد و حاضر شدّمبلغين و ناشرين نفحا

   
  ٥٠٨ص 

  ّ را در خطۀ امريک بلند نمود دکترى بود از اهل اّاما نفسى که لواى امر
  ّ که هنگام اقامتش در قاهرۀ مصر بهمت اّسوريه موسوم به ابراهيم خير

  ّاليه در ايام ٌمشار. حاجى عبدالکريم طهرانى به امر الهى اقبال کرده بود
  اخير حيات مبارك حضرت بهاءا  بزيارت توقيعى ازيراعۀ اطهر مفتخر

   ميالدى با کسب اجازه از محضر انور١٨٩٢گرديد و در ماه دسامبر 
  حضرت عبدالبهاء به جانب امريک عزيمت و بشهر نيويورک وارد گرديد

  ١٨٩٤ّو چند ماه پس از انعقاد کنگرۀ فوق الذکر يعنى در تاريخ فوريه 
  ّيتّمنتقل ساخت و با نهايت جد) ٧( اقامت خويش را به شيکاغو ّمحل

  به تبليغ و نشر مبادى اين امر اعظم مشغول گرديد و پس از انقضاء دو
ّسنه شرح خدمات و  موفقيتهائى را که در ابالغ كلمة ّ نفوس  و ايقاظ  ا  

  نصيب او گشته بود به حضور مرکز ميثاق معروض داشت و از لسان مبارک
  ّملقب و مفتخر"  فاتح امريک"و " كلمبوس ثانى"و " پطرس بهاء"ه القاب ب

   از شيکاغو به١٨٩٥ در سال  ا مساعى وى نداء امر سپس در نتيجۀشد
   هفته اى يکبار براى تبشير دين ا بدان اکشيده شد و خير) ٨(کنوشا

  صدهاشهر مى رفت و يک سال بعد عدد مؤمنين در دو نقطۀ مذکور به 



   ظهوردربارۀ" ّباب الدين" کتابى بنام  اخير ضمنًا. نفس بالغ گرديد
  آنگاه.  به طبع و نشر آن مبادرت نمود١٨٩٧بديع تأليف و در سال 

  )١٢(و فيالدلفى ) ١١(و ايتاکا ) ١٠(و نيويورک ) ٩(بشهرهاى کانساس 
  ّحرکت کرد و جمع کثيرى از طالبان حقيقت را در دايرۀ محبين و

  .طرفداران آئين نازنين وارد ساخت
ّاوليۀاز جمله نفوس مبارکه که در سنوات     در آن اقليم دعوت ا اعالم امرّ

   
  ٥٠٩ص 

   و نشر ا الهى را اجابت و حيات پر انوارشان را در سبيل اعالء  كلمة
  ترنتون:  نفحات ا و خدمت عهد و ميثاق ا صرف نمودند عبارتند از

   به تصديق امر١٨٩٤ عنصر شجيع و بزرگوار که در سال )١٣(چيس، 
  ّاول"ّملقب و از لسان اطهر به " ثابت "مبارک فائز و از قلم ميثاق به لقب 

ّام المبلغات) ١٤(موسوم و منعوت گرديد،  ديگر لوئيزا مور " مؤمن امريک ّ  
  ىيعن"  لوا" ّغرب که ذکرش الى االبد مخلد و جاودان و از فم مبارک بلقب 

  که خانم لوا بعدًا) ١٥(ّپرچم  ملقب شد،  ديگر دکتر ادوارد گتسينگر
  )١٧(آرتور داج، ) ١٦(بهمسرى وى در آمد،  همچنين هوارد مک نات، 

  چستر ساچر،) ٢٠(پاول ديلى، ) ١٩(ليليان کاپس، ) ١٨(ايزابال برتينگهام، 
  ّفق عزتّاين ذوات مقدسه مانند نجوم بازغه از ا). ٢٢(و هلن گودال ) ٢١(

  ّابديه طلوع نمودند و نامشان پيوسته در صفحات تاريخ با تأسيس  و
  در سال.  امريک توأم و همعنان خواهد بودّ در خطۀ ا استقرار شريعة

  که)  ٢٤) (زوجۀ سناتور جورج هرست ) (٢٣( خانم فوبه هرست ١٨٩٨
  باحساسات و عواطف نوع خواهى و بشر دوستى معروف و در اوقات

  ا  بامر مبارک اقبال اليهٌفرت خانم گتسينگر به کاليفرنيا بوسيلۀ مشارمسا
  ّنموده بود مشتاق زيارت روضۀ مبارکۀ عليا و تشرف بساحت اقدس

  ّحضرت عبدالبهاء گرديد و نيت خويش را با جمعى از دوستان از جمله
   و قرينه اش در بين نهاد و ادکتر گتسينگر و همسر وى و دکتر خير

  ان را دعوت نمود که در اين ضيافت تاريخى با وى همقدم شوند و بهآن
  ّاياين شخصًا وسائل سفر را مه بر  بناهيأت اجتماع بکوى محبوب شتابند

  ّساخت و نفوس مذکوره بکمال حب و شوق بصوب اروپ رهسپار
   



  ٥١٠ص 
  در پاريس چند تن از دوستان رحمانى امريک مقيم آن مدينه. گرديدند
  که بوسيلۀ خانم گتسينگر) ٢٥" (مى اليس بولز" المنجذبه  امة ا ه از جمل

  )٢٧(و آن اپرسون ) ٢٦(ّبامر مبارک مشرف شده بود و ميس پيرسون 
  خانم هرست نيز آرزومند طواف کعبۀ معبود شدند و بههاى  هخواهر زاد

  در. و دخترش به آن کاروان الهى پيوستند)  ٢٨(ّمعيت ميسيس ثورنبورگ 
ٌ و جدۀ آنها که اخيرًا بوسيلۀ مشار اصر نيز صباياى دکتر خيرم    در اليهّ

ّظل امر مقدس وارد شده بودند به هيئت زائرين منضم گشتند و كل ّ ّّ  
  .خاضعًا خاشعًا آهنگ ارض مقصود و عزم مقام محمود نمودند

ّاين هيئت مجلله اولين زوار بقعۀ احديه که عددشان به پانزده نفس ب ّ ّ   الغ بهّ
  ّ اول که دکتر و ميسيس گتسينگر در عدادسه دسته تقسيم شدند دستۀ

ّ بمدينۀ محصنۀ عكا ورود نمودند١٨٩٨آنها بودند در تاريخ دهم دسامبر  ّ  
  ّو بمحضر انور طلعت من طاف حوله االسماء مشرف گشتند و از کأس لقاى

  تاين تماس که بين مرکز عهد و پيمان حضر. ميثاق سرمست شدند
ّبهاءا و رافعين و محبين جديد امر مقدسش در غرب حاصل گرديد و ّ  

ّهيجان و احساسات لطيفۀ  روحانيه اى که هنگام تقبيل عتبۀ مقدسۀ عليا ّ  
  ّبراى آن عشاق جمال ابهى دست داد و افتخار عظيمى که بوفود در

  ّضريح مقدس و مضجع انور اقدس در مالزمت هيكل ميثاق نصيب آنان
  ّيد و شور و ولهى که در اثر عنايات و الطاف مبارک در مدت کوتاهگرد

ّتشرف در قلوبشان ايجاد شد و شعلۀ محبت و انجذابى که نصايح و ّ  
   بر افتتاح فصل جديد وًّالّتعاليم الهيه در زجاجۀ وجودشان بر افروخت ك

  ر و تبشير و تأسيس ملکوت ا د اّدور بديعى در ترقى و توسعۀ امر
   

  ٥١١ص 
  اقاليم باختر داللت مينمود که مساعى و مجهودات جليلۀ بعضى از همين

ّاهميتزائرين و قيام و انقطاع ساير دوستان الهى در غرب عظمت و     آنّ
  .ّرا در سنين مؤخر واضح و آشکار گردانيد

  ّيکى از زائرين در بيان احساسات روحانى و عواطف قلبى که از اولين
  خاطراتى که از: " مبارک براى وى حاصل گرديده مينگاردّتشرف به آستان

  ّتشرف بمحضر مبارک حضرت عبدالبهاء در قلب باقيمانده به تقرير و



  در آن ساعت. تعبير در نيايد و الفاظ و عبارات تبيان و ترجمان نتواند
ّقوۀ عجيبى سراپاى وجودم را احاطه نمود که بالمره خود را فراموش کردم ّ  

  ّحالتى دست داد مقدس از حزن و سرور. وش از دست بدادمو عقل و ه
ّو  کيفيتى منزه از ذکر و بيان همينقدر ميدانم که با زيارت وجه صبيحش ّ  
  طير روحم در فضاى المکان بپرواز آمد و جان و روانم با جهان باال و عالم

  اليتناهى دمساز گرديد محو طلعت بيمثالش گشتم و از خمر بيانات
  آنچه فرمود بسمع قبول اصغاء کرديم و.  نصيب موفور بردمروح پرورش

  .آنچه از آيات و تعاليم بديعه القا نمود در صفحۀ ضمير مرتسم ساختيم
  در محضر مبارکش بنشستيم و چون پروانه حول سراجش مجتمع شديم
  ولى از خود بيخود بوديم و گوئى در قيد حيات نيستيم و چون آن هيكل

  را وداع نمود بخود آمديم و جان رفته و نا گهان ماّمقدس قيام فرمود 
ّاوليهّ اما شکر ساحت محبوب را كه ديگر حيات ما حيات بابدان  بازگشت ّ  

  ."نبود بلکه نشئه اى جديد بود و روحى بس لطيف و بديع
  ّو باز همين زائرعتبۀ الهى از کيفيت آخرين لحظاتى که به درک محضر

  ّبه قوت و عظمت تعاليم مبارکش خوف:  "ويسدق شده مينّمرکز ميثاق  موف
   

  ٥١٢ص 
  از فرط. ما به ايمان و ضعفمان به قدرت و حزنمان به سرور تبديل شد

ّعشق و محبت آن دلبر احديت     فراموش کرديم و چون براىخود راّ
   ازاستماع بيانات در مقابل آن وجود اقدس نشستيم بعضى از دوستان

   شوق از ديده جارى ساختند،  آنکاشّشدت عشق و غليان احساسات 
  ک امر فرمود اش قلوب آنان را نوازش فرمود و دلدارى داد وّتسلى دهندۀ

  ولى دلها. ّاز ديدگان بزدايند و بمواهب الهيه مسرور و شادمان باشند
  نه چنان شيفتۀ آن مه تابان و منجذب آن يار مهربان بود که سکون و

ّذبات شوقيه مقدر لهذا هيكل اقدسّآرامش ميسر گردد و غلبه بر ج ّ  
  ّمجددًا با اظهارعنايت و عطوفت اليتناهى فرمودند گريه نکنيد گريه

  پاک نشود و صدور بهها  ه از ديدکنکنيد و تأكيد فرمودند که تا اش
  ."نخواهند داد را تعليم ّمحبت محبوب مطمئن نگردد صحبت نخواهند فرمود و ما

  آن سه: "از مکاتيب خويش مينويسدخانم هرست نيز شخصًا در يکى 
  ّروز که در محضر مبارک گذراندم از بزرگترين و تاريخى ترين ايام حيات



  قلم از وصف آن هيكل اقدس عاجز و بيان از... من محسوب است
  است موال و آقا همينقدر از اعماق قلب معتقدم که او. توصيفش قاصراست

   و منقبت من در آن است کهّبزرگترين افتخار و عزت و شرف. ّو سيد ما
  در اين جهان به درک محضر انورش فائز شدم و ديده از وجه منيرش

  ّبدون ترديد عباس افندى مسيح اين عصر و هادى و... روشن کردم
  ّمنجى اين نسل است و با وجود مقدسش ما را انتظار ظهور جديدى نه

  ايد اعترافب: "و در نامۀ ديگر مينگارد." ّو ترصد مسيح ديگرى نيست
   

  ٥١٣ص 
  کنم که مرکز عهد و ميثاق شگفت انگيز ترين نفسى است که در حيات

  نفوذ و. خويش مالقات نموده و يا در عالم ناسوت انتظار مالقات دارم
  قدرت عظيمى که در آن طلعت اقدس موجود و بنفوسى که به فيض

ّديدارش  موفق القا مينمايد غير قابل تشريح است و بتصور و ا   دراک درّ
  ّمن بتمام قلب و روان به آن ذات مقدس ايمان دارم و اميدوارم. نيايد

  و خود رااند  دهآنانکه رائحۀ حيات از قميص يوسف ميثاق استشمام نمو
ّدر زمرۀ محبين و مستظلين در ظل حضرتش ميشمارند جميع عظمت و ّ  

  ين مبين در يابند و لسان به مدح و ثنايش بگشايند زيرا بيقاو راجالل 
  او است ابن ا و او است نفسى که روح اب سماوى در وجود مبارکش

  ."ّمتجلى و مشرق است
  عنايات و الطاف هيكل مبارک نه تنها جاذب قلوب دوستان بود بلکه

  ّمغناطيس حبش افئدۀ بيگانگان را نيز مفتون و مجذوب ميساخت چنانکه
   از نژاد سياه در اثر)٢٩(گماشتۀ خانم هرست موسوم به رابرت تورنر 

  ّزيارت جمال پيمان و مالحظۀ جالل و عظمت آن نير تابان شيفته و حيران
  ّگرديد و در حلقۀ مؤمنين وارد شد و او اولين نفسى است که از بين

  ّسياه پوستان امريک در ظل اين امر اعظم در آمد و باين عنايت عظمى
   بود که اىم سياه بدرجهاق و انجذاب اين خادمراتب اشتي. مفتخر گرديد

   بينهايت محترم و گرامىاو راّحتى پس از اينکه خانم ولينعمتش که 
  ّميداشت بنحو غير منتظرى متوقف گرديد و از ادامۀ طريق عشق که

  خود بطيب خاطر و عالقۀ وافر اختيار نموده بود باز ماند ابدًا در حرارت و



  ّن ذوق و شوق و وله و محبتىّنورانيت وى تأثير نکرد و بهيچوجه از ميزا
   

  ٥١٤ص 
  که الطاف مبارک حضرت عبدالبهاء در قلب او ايجاد کرده بود نکاست

  .بلکه در خلوصش ثابت تر شد و در جذبه و شورش راسخ تر گرديد
  ّزائرين که از صهباى عنايت الهيه سرشار و از جام الست سرمست

  قاطع و فؤادىشده بودند پس از انجام اين سفر تاريخى با عزمى 
  منجذب و روحى مستبشر باوطان خويش معاودت نمودند و در اقاليم
  ّمتحدۀ امريک به ترويج و تبشير تعاليم رحمانى پرداختند تا اينکه دائرۀ

  خدماتشان وسعت يافت و نطاق مجهوداتشان در اروپاى غربى و اياالت و
ّاهميّواليات قارۀ امريکاى شمالى منبسط گرديد و کسب     نمودتّ

  ّبه درجه اى که مرکز عهد و ميثاق الهى اراده فرمود که بمجرد استخالص از
   و تأسيس ملکوت ا ا ّسجن بنفسه المقدس قيام نمايد و جهت ابالغ كلمة

  .پردازد  آن سامانّ امور امريۀتمشيتبجهان غرب شتابد و به تشويق دوستان و 
  ّز کوى محبوب بکمال همت ويکى از ورقات موقنات که پس از معاودت ا

   قيام نمود امة ا المنقطعه  ا  و اعالء كلمة اجانفشانى به خدمت امر
  اين آيت هدى و منادى. بولز بود که نامش از پيش مذکور گرديدى م

ّمال اعلى بموجب دستورات اکيدۀ طلعت ميثاق به تأسيس اولين مرکز بهائى ٔ  
  رزيد و در انجام اين امر خطير سعى وّقارۀ اروپ در پاريس مبادرت و

  ّاهتمام وفير مبذول داشت و آن مرکز امريه  بفاصلۀ قليل در اثر اقبال
ّاز جمله مستظلين در ظل. ّجمعى از نفوس خالصۀ زکيه تقويت گرديد ّ  

ّاين نور مصور و روح مجسم که مورد. بود) ٣٠(  تماس بريکول  ا كلمة ّ  
  ّيكل پيمان واقع اولين فرد انگليسى است که بهالطاف و عنايات بيکران ه

   
  ٥١٥ص 

  .گرديد ّشريعۀ الهيه وارد و الحاقش بياران پاريس سبب مزيد اشتعال آن جمع
  ّاول مؤمن فرانسوى که کتب و آثار و)  ٣١(ديگر هيپوليت دريفوس 

ّو مسافرت ها و خدمات جليلۀ باهره اش علت اشتهار و تمکنها  هترجم ّ  
  که بيانات گرانبهائى را) ٣٢(ديگر خانم لورا بارنى .  در آن اقليم شد اامر

ّکه طى دورۀ ممتد زيارتش در ارض مقصود از لسان مبارک در جواب ّ  



  اسئلۀ خويش در مواضيع مختلفه اصغا نموده جمع آورى و تدوين کرد و
  منتشر ساخت و با انجام اين خدمت" مفاوضات عبدالبهاء"بنام 

  ّنى گنجينه اى از حقايق  روحانيه و لئالى ثمينۀ بديعه براىفراموش نشد
  .اعقاب باقى گذاشت و افتخار ابدى براى خويش بيندوخت

  ّميالدى يعنى سه سنه پس از تشکيل اولين مرکز بهائى١٩٠٢در سال 
  اروپ خانم مى بولز که در آن هنگام بازدواج يکى از اهالى کانادا در

  منتقل ساخت و در آن) ٣٣(را به شهر مونترآل ّآمده بود محل اقامت خود 
  ّمرز و بوم به نشر نفحات حضرت قيوم پرداخت و بنهايت حرارت و

  .ّ در خطۀ کانادا مألوف گرديد ا انجذاب باستقرار و استحکام شريعة
  از جملۀ اماء زائرات ميسيس ثورن بورگ کراپر بود که پس از مراجعت از

ّشار و قلبى طافح از محبت الهيه در لندنّعتبۀ مقدسه با روحى سر ّ  
   قيام نمود و دست بکار اقدامات و مشروعاتى ابه خدمت و تبليغ امر

ّاوليۀگرديد که اندک اندک بمعاضدت دوستان    ّ انگلستان باالخص مساعىّ
   بامر مبارک اقبال نموده بود١٨٩٩که در سال ) ٣٤(جميلۀ اتل روزنبرگ 

  ّو در سنين مؤخره ياران جزائر بريطانياى کبيربسط و توسعه پذيرفت 
   

  ٥١٦ص 
  .ّتأسيسات امريۀ خود را براساس آن مجهودات محکم و استوار نمودند

  ّالهى در خطۀ امريک برداشت و ّ که اولين قدم را در اعالء كلمۀ  اّاما خير
   را در مدينۀ شيکاغو برافراشت پس از بازگشت از ارض ا لواء شريعة

  اقدس دچار انحراف گرديد و بمخالفت مرکز پيمان قيام نمود و بتخديش
  اذهان و تشتيت شمل ياران پرداخت و دوستان آن سرزمين را که تازه پر

   نموده بودند معرض امتحانات او بالى گشوده و قصد پرواز در آسمان امر
  عۀ امتحان و ليکن جامعۀ بهائى امريک از زوبو افتتانات شديده قرار داد

  متزلزل نگشت و از آشوب و انقالبى که آن نفس مغرور بمعاضدت ناقض
  اکبر و جمعى ديگر از ناکثين ميثاق برانگيخته بود افسرده و ملول نشد

  و باعمال شعاع ا فرزند مرکز نقض که براى افشاندن بذر نفاق به آن اقليم
  ز بسط و نفوذّگسيل گرديده و همچنين تلقينات رؤساى ملت روح که ا

   در حقد شديد افتاده بودند ترتيب اثر نداد بلکه ببرکت تعليمات اامر
ّمستمرۀ موالى حنون و صدور الواح و آثار منيعه و اعزام مبلغين و ّ  



  مأمورين مخصوص از طرف هيكل مبارک مانند حاج عبدالکريم طهرانى و
  لفضائل و سير و و جناب ابوا احاج ميرزا حسن خراسانى و ميرزا اسد

  سفر نفوس مذکوره در نقاط مختلفۀ آن سامان عرفانش تکميل و ارکانش
  ّتقويت و روح امر در قلوب اعضايش جايگزين گرديد و بقوت ايمان و

   دست زد که در سفرى سطوت پيمان به يک رشته خدمات و اقدامات جليله ا
   گرديد ومبارک به صفحات غرب مورد تأييد و تقديس هيكل اطهر واقع
  بعدًا در دورۀ تکوين نظم ابدع اعظم پايۀ مشروعات و تأسيسات

  عظيمه اى قرار گرفت که افراد آن جامعۀ غيور و خدوم طبق الواح مبارکۀ
   

  ٥١٧ص 
  ّوصايا بدان مباشرت نمودند و در تقويت و تکميل آن سعى وفير و همت

  .بليغ مبذول داشتند
  هيأت شور"ى به تشکيل هيأتى بنام  ميالد١٨٩٩ّاحباى کنوشا در سال 

  ّهيأت مزبور در حقيقت بمنزلۀ اولين. مبادرت نمودند) ٣٥" (هفت نفرى
ّمحفل از محافل  روحانيه اى که قبل از اختتام قرن اول بهائى سراسر کشور ّ  

  در. پهناور امريکا را از شرق تا غرب پوشانده بود محسوب ميگرديد
  بمنظور)  ٣٦" (ّمؤسسۀ مطبوعات بهائى"ّ جمعيت ديگرى بنام ١٩٠٢سال 

  جهت)  ٣٧" (نشريۀ امرى"اشاعۀ کتب و الواح در مدينۀ شيکاغو تأسيس و 
  سپس ورقه اى بنام. ّتبليغ و نشر نفحات الهيه در شهر نيويورک منتشر شد

  يافت در شيکاغو تنظيمى ّکه در فواصل معين انتشار م)  ٣٨" (اخبار امرى"
  )٣٩. (در آمد" نجم باختر" بنام ى ّى بصورت مجله اگرديد و پس از چند

  ّآنگاه برخى از الواح و آثار مهمۀ حضرت بهاءا مانند  كلمات مبارکۀ مکنونه
  و کتاب مستطاب ايقان و الواح ملوک و هفت وادى مع توقيعات مبارکۀ

  حضرت عبدالبهاء و چند فقره خطابات و رساالت اثر قلم جناب ابوالفضائل
  ّ و بعضى از مبلغين و ناشرين نفحات ا اغ و نويسندۀ شهير امرّمبل

  ّبکمال همت ترجمه و نشر گرديد و باب مکاتبه با مراکز مختلفۀ بهائى در
ّاهميتسراسر شرق مفتوح شد و روز بروز بر وسعت و     اين مخابراتّ

  بيفزود و باالخره تاريخ مختصر امر و کتب و رسائل نفيسه در اثبات
ّحقانيت اين ظهور ابدع اعظم برشتۀ تحرير درآمد و مقاالت متعدده جهت ّّ  

  ّدرج در جرايد و شرح مسافرت هاى مبلغين و يادداشتهاى زائرين و



ّامريه تدوين و بين ياران و متحريان حقيقتهاى پاره اى اشعار و سرود ّ  
   

  ٥١٨ص 
  .منتشر گرديد

ّه و مشعلداران مدنيت الهيهّ چون دوستان آن سامان،  فارسان مضمار احدي ّ  
  از طوفان سهمگين امتحانات و افتتانات خالصى يافتند بخلوصى

  حيرت انگيز و عزمى خلل ناپذير به تبشير و تبليغ كلمة ا و تسخير مدن
   را در ا  قيام نمودند و علم شريعة او ديار و تشييد حصن حصين امر

  "كليولند"و" الس آنجلس"و"  نسيسکوسانفرا"و "  واشنگتن"و " بستن "بالد 
  و"  پيتسبورگ"و "  راچستر"و " بوفالو"و " ميناپوليس"و" بالتيمور"و 
  و نقاط اخرى بر افراشتند و با عشق و عالقۀ" سن پول"و " سياتل"

  ّمخصوص وطن مألوف را ترک نموده بنشر تعاليم الهيه و ترويج بشارات
  ّى و تقويت نقاط موجوده و توطنّسماويه و تأسيس مراکز جديده و سرکش

ّدر اقاليم بعيده پرداختند و انوار الهيه را بقلب اروپ و شرق اقصى حتى ّ  
  .جزائر نائيۀ  پاسيفيک در قلب محيط اعظم متواصل ساختند

  ّاز جمله  سفرهاى تبليغى و تشويقى که از طرف احباى امريک بعمل آمد
   بعدًا اليهٌمشار. يران استّبصفحات روسيه و ا) ٤٠(مسافرت ميسن ريمى 

  ّبراى اولين بار در تاريخ بهائى بدور جهان) ٤١(ّبمعيت هوارد استروون 
  ّگردش نموده و در طى  طريق به جزائر هاوائى و ژاپون و چين و
  .ّهندوستان و برمه سرکشى کرده و بزيارت دوستان  موفق گرديد

   قريب هفت ماه درنيز)  ٤٣(و هارالن اوبر) ٤٢(ياران غيور هوپرهريس 
  اقطار هندوستان و برمه حرکت نمودند و در بالد بمبئى و پونه و الهور و

   آلما ا امة. كلكته و رانگون و مندله به نشر آثار و سطوع انوار پرداختند
   را در اقيام نمود و علم امر) ٤٥(بر اثر اقدام دکتر فيشر )  ٤٤(نوبالک 
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  . اطريش پيش بردّ را تا خطۀ ا شعل فروزان كلمةآلمان بر افراشت و م
  )٤٦(حضرات خادمين و خادمات جانفشان الهى دکتر سوزان مودى، 

  و اليزابت) ٤٩(كالک،  دکتر سارا) ٤٨(ليليان کاپس، ) ٤٧(سيدنى اسپراگ، 
  بمنظور همکارى با ياران ايران و شرکت در خدمات) ٥٠(استوارت 



  ّاصمۀ مملکت عزيمت و در مدينۀ منورۀ طهرانّ روحانيۀ آن سامان به ع
ّديگر از اماء رحمان که بخدمات مهمه  موفق. اقامت اختيار نمودند ّ  

  ١٨٩٤است که از سنين قبل يعنى از سال ) ٥١(گرديد سارا فارمر
  در ايالت مين به تأسيس کنفرانسهاى) ٥٢(ميالدى در گرين ايکر

   فحص و تحقيق در اديان وجهتتابستانى اقدام و به تشکيل مرکزى 
ّايجاد اخوت و اتحاد در بين ملل و اجناس مختلفه مبادرت کرده بود ّ.  

  ّ و تشرفش به ارض اقدس در اّخانم مذکور پس از ورود در ظل امر
ّکليۀ ميالدى ١٩٠٠سال     آن تأسيسات و تشکيالت را در اختيار پيروانّ
  . نمود ا  قرار داد و وقف مصالح شريعة اامر

  عالوه بر خدمات و مجهودات مذکوره دوستان پر شور و حرارت شيکاگو
  ّاز همان اوائل امر به پيروى از ياران راستان عشق آباد که بانى اولين

  مشرق االذکار عالم بهائى بودند بفکر تأسيس مشرق االذکار جديدى در
ّخطۀ امريک افتادند و آن را  بهترين وسيله جهت ابراز تعلقا   ّت قلبيه وّ

ّتجسم احساسات و عواطف  روحانيۀ   اين بود که با شوق.  خويش شمردندّ
  ّو وله فراوان از ساحت مقدس طلعت پيمان کسب اجازه نمودند و تصويب

  .ٓ االثار خواستار شدندّمبارک را جهت مبادرت به انشاء چنين مشروع سرمدى
   توقيع مخصوصّل را طىمسؤّهيكل مبارک نيت پاک آنان را تقدير و اين 
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  عظمت آن قدوۀ اهل بهاء  ميالدى از يراعۀ فضل و١٩٠٣که در ماه ژوئن 
  ّصادر بکمال فرح و مسرت و عطوفت و عنايت تصويب فرمودند اين بود

  ّکه ياران آن مدينه با وجود قلت عدد و محدود بودن وسائل در راه
  مت جامعۀ بهائىاحداث اين مشروع بديع که فى الحقيقه بزرگترين خد

  امريک بل بهائيان باختر نسبت به امر مبارک حضرت بهاءا بشمار مى آيد
  ّسپس تشويقات مستمر محور ميثاق و اعاناتى که از مراکز و. قدم نهادند

  ّمحافل مختلفۀ امريه براى انجام اين امر خطير واصل گرديد محفل
  ّۀ دوستان نقاط متعددۀّروحانى شيکاگو را بر آن داشت که نمايندگان کاف

  امريک را دعوت و براى مباشرت در اين تأسيس عظيم و جليل که مطمح
  نظر ياران و مورد تأييد و عالقۀ مرکز پيمان بود مشورت و تبادل افکار

   در١٩٠٧ نوامبر ٢٦در اثر اين دعوت وكالى اعزامى در تاريخ . نمايد



  مبادرت و امر تعيينشيکاغو مجتمع شده بانتخاب يک هيأت نه نفرى 
ّمحل مناسبى را براى ارتفاع مشرق االذکار به هيأت مذکور محول نمودند ّ.  

ّاولين قدم در سبيل اجراى اين منظور اتم در نهم آوريل     ميالدى١٩٠٨ّ
  بر داشته شد و مبلغ دوهزار دالر جهت ابتياع دو قطعه زمين در جوار

   کنار درياچۀ ميشيگاننخستين مرکز جديد التأسيس امر الهى واقع در
   بموجب تعليمات واصله از ساحت١٩٠٩سپس در ماه مارس . تأديه گرديد

  مبارک حضرت عبدالبهاء انجمن شورى از نمايندگان مراکز مختلفۀ بهائى
  امريک تشکيل شد و سى ونه نماينده بوکالت از طرف دوستان سى وشش

  اولى حضرت نقطۀمرکز امرى آن ارض در همان روز که تربت اقدس اطهر 
  در مقام مخصوص در صفح جبل کرمل استقرار يافت در شيکاگو مجتمع
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  هيأت معبد"ّ امور مشرق االذکار سازمان ملى دائمى بنام  تمشيتگشته جهت 
  ّايجاد نمودند و اين تأسيس برحسب مقررات و قوانين) ٥٣" (بهائى

  سجيل و بانجام وظائفجاريۀ ايالت ايلى نيوز بعنوان يک شرکت مذهبى ت
  ّدر همين انجمن شور که در حقيقت اولين ضمنًا. مربوطه مشغول گرديد

  ّمؤتمر ملى بهائى امريک محسوب است اساسنامۀ الزم تنظيم و هيأت
  ّتنفيذيۀ مشرق االذکار از طرف عموم وكالى مجتمعه انتخاب و اراضى معبد

  ّه داده شد که معاملۀ بقيۀرسمًا به آن هيأت منتخبه انتقال پذيرفت و اجاز
  اراضى را که در انجمن شور سابق توصيه شده بود اتمام و وسائل ساختمان

  از آن پس براى کمک باين مشروع تاريخى عظيم از. معبد را تمهيد نمايد
ّطرف دوستان هندوستان و ايران و ترکيه و شامات و فلسطين و روسيه و ّ  

  ّو کانادا و مکزيک و جزائر هاوائى حتىمصر و آلمان و فرانسه و انگلستان 
  و در حدود شصت بلد از بالد مختلفۀ) ٥٤(از جزيرۀ کوچک موريس 

  ميالدى دو سنه١٩١٠امريک اعانات پياپى واصل گرديد تا آنکه در سال 
  قبل از تشريف فرمائى هيكل ميثاق بدان سامان وجوه تقديمى به صندوق

  اين همکارى و. الر بالغ گرديدمشرق االذکار جمعًا به بيست هزار د
ّمعاضدت ياران و ارسال اعانات از اقاليم متنوعه که شاهد بينى از مراتب ّ  
  ّوحدت و اتفاق بين پيروان اين امر اعظم در شرق و غرب عالم محسوب

  ّهر چند بينهايت عظيم و خطير و درتحقق اين مشروع جليل نافذ و



  صد اعلى مرهون مساعى وّمؤثر بوده ولى فى الحقيقه حصول اين مق
  مجهودات دوستان امريک و جانفشانى و فداکارى آن جامعۀ خدوم وغيور
  است که تا آخرين مرحلۀ اقدام بکمال خلوص و استقامت قيام نمودند و در
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ّتقديم تبرعات همت گماشتند و سهم بسزائى از مصارف ارتفاع بنا و ّ  
   ونيم دالر تجاوز مى نمود عهده دارتزيينات خارجى آن را که از يک مليون

  ّگرديدند تا مشرق االذکار باحسن وجه و ابدع طراز در قطب آن قارۀ
  .شد عظيمه بر پا گرديد و آمال و آرزوى ديرينۀ آن دوستان عزيز برآورده
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                                        فصل هفدهم       

                                     تجديد سجن حضرت عبدا لبهاء
  ّفتوحات و انتصارات جامعۀ شجيع و ممتحن امريک که در ظل الطاف و
  عنايات مخصوصۀ حضرت عبدالبهاء تربيت يافته و نخستين ثمرات لطيفۀ

  ّروحانيۀ شجرۀ عهد و ميثاق الهى در جهان غرب بشمارّطيبه و فواکۀ رطبۀ 
  ّمى آمد توجه مرکز پيمان را بيش از پيش بياران آن سامان معطوف نمود
   ولىو پايه و مبناى متينى براى عزيمت هيكل مبارک بدان صفحات بنهاد
  تا طوفان شديد بغض و عناد که سنين متمادى آن غصن دوحۀ بقا را

   آرام نشد و ابواب سجن مفتوح نگرديد آن وجود اقدساحاطه نموده بود
  نتوانست بانجام اين مقصد خطير و منظور عظيم قيام نمايد و بسرزمينى

ّاب بزرگوارش شاهد  موفقيتهاى جسيمه که در اثر طلوع و استقرار امر ّ  
  .گرديده بود قدم نهد

  د الهىزوبعۀ ثانى دورۀ ميثاق که به تجديد سجن و قلعه بندى مرکز عه
ّمنجر گرديد دو سال پس از معاودت اولين دستۀ زائرين کعبۀ احديه ّ ّ  

ّآغاز شد و تا مدت هفت سال گهى شديد و اوقاتى بالنسبه خفيف ادامه ّ  
  در اثر اين بحران،  حيات مبارک در خطر عظيم افتاد و حمامۀ. داشت

  رومّميثاق از آزادى نسبى که وجود مقدسش از آن بر خوردار بود مح
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  عائلۀ مبارکه و ياران الهى در شرق و غرب در درياى احزان. گرديد
  مستغرق شدند و مراتب انحطاط و پستى دشمنان و لئامت و دنائت

  ّالنهار واضح و آشکار گرديد تا بالمآل امور در ّناقضان کالشمس فى رائعة 
  اکرم ازهيكل  سياست آن ارض تغيير يافت و ّخطۀ عثمانى منقلب شد و

  اين فتنۀ عظمى و زوبعۀ کبرى هر چند. قيد اسارت خالصى حاصل فرمود
ّاوليهبر خالف فتنۀ     که مسئلۀ داخلى و مربوط به نقض عهد و ميثاق شمردهّ

  ميشد جنبۀ خارجى داشت و از طرف مقامات رسمى و هيأت حاکمۀ مملکت
  ن همان ناقضّمحرک واقعى آ ّمجرى گرديد ولى در حقيقت مسبب اصلى و

  ّاکبر و تابعان و همکاران او بودند که با دسائس و حيل و افکيات و
  ّمفتريات نائرۀ فساد برافروختند و آن هيكل محمود و مرکز ميثاق رب
  :ودود  را بنهايت عدوان درآن افکندند و تفصيل آن بدين قرار است
  ن برمرکز نفاق چون از ايجاد رخنه و شقاق در جمع ثابتين و راسخي

  ّعهد الهى و متمسكين بعروۀ وثقاى يزدانى خائب و خاسر گرديد و پرچم
  اهتزاز يافت و فتوحات مناديان پيمان ّميثاق را در جميع آفاق مواج و پر

  را در قطعۀ امريک مشاهده نمود نار حسدش بغليان آمد و آتش عنادش
  شيد و اين بود که در راه مخالفت مرکز عهد فکر جديدى اندي،بفوران

  طريق ديگرى در پيش گرفت و آن طرح دوستى با مصادر امور و
   وّتشويش افکار زمامداران جمهور نسبت به طلعت ميثاق رب غفور بود

ّچون در آن ايام  بساط حيله و خدعه در ارکان حکومت بنحو اکمل و اتم ّ  
  منبسط و در رأس آن سلطانى خود خواه چون عبدالحميد پليد قرار داشت

  ادم بنيان الهى بر اجراى نقش خويش پايدار گرديد و بر نيلآن ه
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  باب سعايت باز نمود و بجعل اکاذيب و. بمقصود مطمئن و اميدوار شد

  ّالقاء شبهات پرداخت و حقايق را در انظار متصديان امور بنحو ديگر
  ّورود مسافرين و زائرين غربى و ساختمان مقام مقدس اعلى را.  جلوه داد

  هانه نمود و براى تخديش اذهان دست آويز مناسبى شمرد و بجميع قوىب
  ّمتشبث گرديد تا بدستيارى و معاضدت بديع بد خصال برادر و

  ّمجدالدين خبيث شوهر خواهرش افکار حکومت را مشوب و حبس و
ّقيدى را که حضرت عبدالبهاء در ايام مبارک جمال اقدس ابهى به اشد ّ  



   تجديد نمايد و بار ديگر آن يوسف مصر الهى رااحوال بدان مبتال بود
  در چاه نسيان اندازد و خود شهرۀ شهر و بازار گردد و صدر نشين ايوان

  .و يکه تاز ميدان شود
  ميرزا بديع ا همدست و خليفۀ مرکز نقض که در الواح مبارکۀ وصايا

ّبمحرک متحرک و زعيم ثانى موسوم و مذکور در حينى که    تائب و بهًا ّموقتّ
  آستان مبارک راجع و خاضع گرديد رساله اى به خامه و مهر خويش انتشار

  ّداد و در آن رساله جميع وقايع را تشريح و اعمال سيئۀ ناقض اکبر و
   از جمله شرحى بدين مضموناعوان و انصار وى را به تفصيل افشاء نمود

  موده صرف نظرحال اين عبد از آنچه از ساير نفوس اصغاء ن:  "مينگارد
  ميکند و صرفًا به بيان امورى که بچشم خود مشاهده کرده و يا مستقيمًا

  پس"ّ  سپس متذکر مى شود که "ّاز لسان ميرزا محمد على شنيده مى پردازد
  ّاز مصلحت و مشورت قرار بر اين گرديد که مجدالدين از طرف محور

  پاشا والى دمشق پارسى نزد ناظم ّنقض با تحف و هدايا و عرضحالى بخط
   اهل فتورّاليه را در اجراى مقاصد شيطانيۀ ٌاعزام و کمک و پشتيبانى مشار
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  ّدر اين مالقات مجدالدين بنحوى که شخصًا براى من. خواستار گردد
  نقل نمود نهايت اهتمام مبذول داشت تا جريان ساختمان جبل کرمل و

  رض اقدس را با آب و تاباياب و ذهاب دوستان امريکائى و احتفاالت ا
  ذکر نمايد و بزعم خويش پرده از اسرار بر گيرد و افکار والى را عليه

   و چون پاشا ميخواست بر مجارى امور بتفصيلوجود مبارک بر انگيزاند
  ّاطالع يابد و در انجام منظور خويش زمينه اى فراهم سازد نسبت

   ازاو راّنمود وعلى الظاهر بفرستادۀ مرکز نقض کمال رأفت و مهربانى ابراز 
  ّحمايت و مساعدت خود مطمئن ساخت و مجدالدين بغايت سرور و

   ليکن از باز گشت وى چند روزى بيشاطمينان خاطر معاودت کرد
  ّنگذشت که تلغراف رمزى از باب عالى بمقامات مربوطۀ عكا ارسال و فرمان

  گران صادرسلطانى نسبت به تجديد سجن عبدالبهاء و اين عبد و دي
  در آن احيان نفسى از دمشق"  بعد در همان رساله نقل ميکند که "گرديد

ّبه عكا وارد شد و در محافل و مجالس اظهار داشت که علت حبس و ّ  
ّبند عباس افندى شخص ناظم پاشا بوده و غريب تر آنکه ميرزا محمد على ّ  



  دامنگيرّکه خود محرک اين فساد بود همينکه گرفتار شد و آتش عناد 
  ّوى گرديد نامه اى به ناظم پاشا ارسال داشت و استدعاى عطف توجه

  نمود تا نسبت به استخالص او مساعدتى مبذول گردد ولى پاشا بهيچوجه
ّاعتنا نکرد و حتى يک كلمه نه بنامۀ اول و نه به نامۀ ثانى او جواب   ".ننوشت ّ

   تاريخ پنجمفرمان سلطانى دائر به تجديد سجن حضرت عبدالبهاء در
  ابالغ)  ميالدى ١٩٠١ اوت ٢٠مطابق با ( هجرى ١٣١٩جمادى االولى سنۀ 

   
  ٥٢٩ص 
  در آن روز هيكل اکرم در جشنى که بمناسبت يوم بعثت حضرت. گرديد
  ّاولى  جل  ذکره االعلى در بهجى برپا شده بود شرکت فرموده بودند نقطۀ

ّهنگام مراجعت طى مالقاتى که با متصرف عكا ّ   اليه ٌ بعمل آمد مشارّ
  ّدستورات مؤکد سلطان مبنى بر تجديد تضييقات و استقرار قلعه بندى
  سابق را که بتدريج تخفيف يافته بود حضور مبارک معروض داشت و

   گرديد که ازمعلومهيكل انور از جريان امر استحضار حاصل فرمودند و 
  بوس وّآن پس آن وجود اقدس و اخوان   مجددًا در حصار شهر مح

  اين حکم محکم و فرمان صريح مبرم در بدو امر. محصور خواهند بود
  ّبنهايت غلظت بموقع اجرا گذاشته شد و آزادى مهاجرين بشدت محدود
ّگرديد و هيكل ميثاق ايام متوالى بمحل حکومت احضار و فردًا وحيدًا ّ  
ّمورد استنطاق و پرسشهاى مفصل قضاة و عمال حکومت واقع گشتند و ّ  

  ّ دستور صادره به ميرزا محمد على و ساير اخوان مبارک نيز اعالمچون
  گرديد حضرت عبدالبهاء فورًا براى استخالص آنان اقدام فرمودند و سينۀ

  ّ و چندى از اين مقدمه نگذشت کهمبارک را بنفسه هدف سهام قرار دادند
  ىهيكل اطهر نزد اولياّدوستان و مهاجرين عكا در اثر وساطت و ضمانت 

  رى آزاد شدند و بال معارض در پى کسب و کار خويشککشورى و لش
  .ول گرديدندغرفتند و بامر معاش مش

  ناقضين از گرفتارى مرکز عهد ابهى و ابتالى آن حمامۀ وفا در دست
  جغدان جفا از غيض و عنادشان نکاست و حمايت و شفاعت آن مظهر

  ّمؤثر واقع نگرديد بلکهّعطوفت کبرى در  حق برادران بى وفا در قلوبشان 
  ّبجميع قوى در اهالک و امحاء طلعت پيمان قيام نمودند و بكل دسائس

   



  ٥٣٠ص 
ّ را در انظار  خاص و  عام اّدر هدم بنيان ميثاق متمسك گشتند تا امر ّ  

  ّاز لوح وجود معدوم و آن ذات مقدس موهون و العياذ با نام مبارک را
   زمام امور در دست،ّمنسيا نمايند  نسيًارا به نقطۀ بعيدى سرگون و

  اين بود که با. گيرند و در ميدان رياست و اهواء نفسانى جوالن کنند
ّيحيى بيک مشهور رئيس پليس و ساير عمال حکومت که در اثر تشبثات ّ  
  آن عصبۀ فتور جانشين افرادى شده بودند که نسبت به هيكل اطهر نظر

  طرح دوستى افکندند و از کمک واحترام و ارادت مخصوص داشتند 
ّپشتيبانى جاسوسان و مفتشان سرى که پيوسته بين عكا و اسالمبول در ّ ّ  

  ت مراقب امور و جريانات بيت مبارک بودند استفادهّحرکت و با نهايت دق
ّنموده و براى نيل به مقاصد سيئۀ خويش اشياء نفيسۀ متبرکه را که از ّ  

  اقيمانده و يا از طرف حضرت عبدالبهاء بهّايام مبارک جمال اقدس ابهى ب
  بعضى از آنان عنايت شده بود برسم تعارف به معاندين و مخالفين از والة
  ّو متصرفين اهدا نمودند و برخى را بمعرض فروش رساندند و از وجه آن

  با والى دمشق و. بمقامات دولتى از اعالى و ادانى رشوت و برتيل دادند
ّ ملت روح مقيم عكا و شامات باب مراوده و مخابرهّمفتى بيروت و مبشرين ّ  

  الهدى در مدينۀ کبيره که صاحب نفوذ و با شيخ ابوّحتى  ،باز نمودند
  اقتدار فراوان و در نظر سلطان عثمانى مانند حاجى ميرزا آغاسى در نظر

  ّالوصف بود روابط خفيه بر قرار ّمحمد شاه داراى مقام و احترامات زائد
  ّ از قدرت و موقعيت وى استفاده نمايند و در تنفيذ اغراضکردند شايد

  . خويش کامياب گردندّو مقاصد خصوصيۀ
  اين ناقضان عهد بهاء در پيامهاى خصوصى و مفاوضات و مکاتبات رسمى

   
  ٥٣١ص 

  ّبا مقامات و رجال مذکوره لزوم اخذ تصميمات سريعه و توسل باقدامات
  شان مى ساختند و بنهايت خدعه نشديده نسبت به هيكل مبارک را خاطر

  ّاظهارات و مذاکرات خويش را با افکار و نظريات هر يک از ويرزو ت
  ًمثال نزد بعضى حضرت عبدالبهاء را. مصادر امور تطبيق مى دادند

   قلمداد ميکردند که حقوق آنان راى نعوذ با شخص غاصب و بى عاطفه ا
  روم و بفقر و تنگدستى مبتالاز ميراث پدر مح تضييع نموده و ايشان را



  ساخته و ياران ايران را بعدوان و مخالفت آن جمع بر انگيخته و ثروت
   وّسوم اراضى حيفا را تحت تملک خود درآورده است بى منتها اندوخته و دو

ّنزد برخى مدعى شدند که آن حضرت قصد دارد عكا و حيفا را به مکه و ّ ّ  
   و پيشرا بدان جهات دعوت نمايدمدينۀ جديد تبديل و اتباع خويش 

  ّجمعى اظهار نمودند که حضرت بهاءا از خود داعيۀ مستقلى نداشتند
  ّبلکه در طريق عرفان و تصوف سالک و در سلک اسالم منسلک و بتبليغ و

ّترويج شريعت حضرت سيد االنام مألوف و مأنوس بودند ولى عباس ّ  
  ّود ايشان را برتبۀ الوهيت وافندى بمنظور تجليل نام و تعظيم مقام خ

   وّربوبيت رسانده و خويشتن را ابن ا و رجعت مسيح خوانده است
  ّباالخره حضرت عبدالبهاء را متهم کردند که آن حضرت علم مخالفت
  برافراشته و پرچم يا بهاءاالبهى بلند کرده و قبائل و عشاير را بشورش و

ّعصيان واداشته و در سر سر قشونى مر ِّ   ّکب از سى هزار سپاهى آماده نمودهِ
ّو در کوه کرمل بانشاء قلعه پرداخته و مخزنى از مهمات و معدات حربيه ّّ  
  فراهم ساخته و گروهى از دوستان انگليسى و امريکائى خويش و جمعى

  خود گرد آورده و ّاز عمال و صاحبمنصبان دول اجنبى را بدور
   

  ٥٣٢ص 
  عنوى اين جمع که بلباس تبديلّبدستيارى و مساعدتهاى مادى و م

ّوارد عكا شده  نقشۀ تسخير و تصرف اياالت مجاوره را طرح نموده و ّ  
  ّيت وّقصد آن دارد که در سلطنت عظمى رخنۀ کبرى اندازد و لواء حر

   و ضمنًا در تأييد ايناستقالل بر فراز شام و فلسطين مرتفع سازد
  دند و شکايت بمقامات عاليههات و اراجيف عرايض و لوائحى ترتيب داّتر

  بردند و بانواع حيله و خدعه و رشوه و دسيسه جمعى از اهالى را بر آن
  قاو راداشتند که آن لوايح را امضاء نمايند و شهادات خويش را بر آن 

  بنگارند آنگاه عرايض مذکوره را بوسيلۀ عوامل و ايادى مخصوص که در
  .نداختيار داشتند به باب عالى ارسال نمود

ّبديهى است القاء چنين اتهامات و مفتريات شديده و ارسال لوائح شتى ّ  
  ّبمرکز حکومت خاطر سلطان مستبدى را که در اثر آشفتگى اوضاع پيوسته

ّنگران امور و مترصد بلواى جمهور بود بينهايت  مشوش و مضطرب ّ  
   اين بود که بالمى ساخت و در قلبش ايجاد خوف و رعب عظيم مينمود



  ّ لوائح شکوائيهدربارۀ فحص و تحقيق گماشته شد تا جهتنگ هيأتى در
  هيأت مزبور. رسيدگى نمايند و مراتب را بمقام سلطنت گزارش کنند

  ّبکرات هيكل مبارک را بمنظور استعالم از جريان امر بمحکمه دعوت نمود
  و حضرت عبدالبهاء با نهايت ثبات و استقامت و خالى از هر گونه بيم و

ّت اتهامات منتسبه را رد فرمود و سخافت اين افکار و مفتريات رامخاف ّ  
  ثابت نمود و در تأييد دالئل و شواهد خويش بمضامين و مندرجات

ّوصيت نامۀ حضرت بهاءا استناد جست و مهيا بودن وجود اقدس را ّ  
  باجراى تصميمات و اوامر حکومت اعالم فرمود و بنهايت صراحت و

   
  ٥٣٣ص 

  ظهار داشت که اگر آن هيكل انور را در سالسل و اغالل نهند وصرامت ا
  يا در کوچه و بازار کشانند و مورد شتم و طعن قرار دهند،  سنگسار و
  ّيا آوارۀ ديار کنند و در مرآى عام  بدار آويزند و سينه اش را هدف

  ّرصاص سازند بکمال تسليم و رضا بجانفشانى چاالک،  زهر بليات را چون
ّات بنوشد و قضاياى مبرمۀ الهيه را عطاياى سبحانيه تلقى نمايد وآب حي ّ ّ  

  نشانۀ افتخار شمارد زيرا با حصول اين مواهب به موال و مقتداى خويش
  ّاولى تأسى جسته و در مصائب و رزاياى آن مظلوم عالم حضرت نقطۀ

  .شريک و سهيم گرديده است
  ييقات مخالفين روز بروزبارى در اثر اقدامات ناقضين و تهديدات و تض

ّبر شدت و وخامت اوضاع بيفزود بحدى که ورود وخروج زائرين حتى ّ ّ  
  .ّارسال رسائل متعسر گرديد و ابواب رخا از هر جهت مسدود شد

  مالحظۀ اين آثار و احوال و همچنين شيوع اين اخبار در افواه ناس و
  اجع بهوجود اشارات و کنايات در بعضى از جرايد مصر و شامات ر

  حدوث وقايع غير منتظره و رفتار موهن و تجاوز آميز بعضى از ساکنين
ّحيفا و عكا نسبت به احبا هيكل مبارک را بر آن داشت که اکثرى از ّ  

ّزائرين را مرخص و تا چندى اجازۀ تشرف بساحت اقدس را بموقع مؤخر ّ ّ  
ّمحول فرمايند و نيز مقرر دارند که    که به ارضق و مکاتيب بجاى آناو راّ

  مقصود ارسال گردد بمقصد مصر نزد مرجع مخصوص فرستاده شود و تا
   دوستان و منشيان خودبعالوه به. ّدستور مجدد در آن نقطه باقى ماند

  ّند که نوشتجات و آثار امريه را بمرکز امنى انتقال دهند وودتأكيد فرم



ّمحل اقامت خويش را موقتًا در مصر بر قرار نمايند   حافل وّ حتى م،ّ
   

  ٥٣٤ص 
  ًّا متوقفّموقتًمجامعى را هم که معموال در بيت مبارک تشکيل ميگرديد 

  مختصر کار تضييقات. سازند تا بهانه اى بدست مغرضين و معاندين نيفتد
  دوستان و ارادتمندانّحتى ّو فشار در آن ايام پر انقالب بجائى رسيد که 

   بر يکديگر سبقتّآن حضرت نيز که سابقًا در تشرف بساحت اقدسش
  مى جستند از مالقات هيكل اطهر خود دارى نمودند مبادا بدوستى وجود

  بدين. ّاقدس متهم گردند و روزگارى مورد تعقيب مأمورين واقع شوند
  ترتيب بيت مبارک که سالهاى متمادى مرکز اجتماع و کانون خدمات و

ّفعاليتهاى امرى و روحانى شمرده ميشد در بعضى از   و ليالى که افقّايام  ّ
  ًسطوت دولتيان تيره و تار بود کامال متروک و مهجور باقى ماند و

ّجاسوسان و مفتشان سرى و جهرى بکمال شدت مراقب بيت بودند و هر ّ ّ  
  ت و تفتيش قرار ميدادند و آزادى عائلۀّحرکت و اقدامى را مورد دق

  .ّمبارکه را بكلى محدود نمودند
  ّ با وجود شدت و عظمت که هر لحظه حياتاين تضييقات و موانع هائله

  ّمقدس هيكل ميثاق را تهديد مينمود آن وجود انور را از اجراى نواياى
ّمقدسۀ  روحانيه باز نداشت و از تنفيذ وظائف خطيرۀ منيعه منع ننمود ّ.  

  ّساختمان مقام اعلى که حجر زاويۀ آن بدست غصن اعظم الهى در محلى
ّ جل ذکره و ثنائه تعيين و بقدوم مبارک مشرفکه از فم اطهر جمال قدم ّ  

  ّحتى در برهۀ قليلى از. گشته،  نهاده شده بود بهيچ وجه تعطيل نگرديد
  همچنين تتابع مشاكل و تهاجم غوائل آن طلعت مبين. ّزمان متوقف نشد

  را از نزول الواح و رسائل که چون امطار سماوى از يراعۀ مکرمتش منهمر
  صرف نساخت و تقارير و مکاتيب ياران که از شرقو هاطل ميگشت من

   
  ٥٣٥ص 

ّو غرب جهان واصل و كل متضمن گزارشات و    ت و دعا و مناجات وسؤاالّ
  طلب تأييد و توفيق و اظهار ايمان و ايقان و بيان ستايش و نيايش

  نفوسى که در آن. بساحت قدس يزدان بود هيچيک بال جواب باقى نماند
  ظر حوادث و وقايع حيات مبارک بوده شهادت ميدهنداحيان پر افتتان نا



  ق بالانقطاع در جوالناو راّکه چه بسيار از ايام که كلك اطهر بر صفحات 
  و از قلم معجز شيمش در هر يوم تا ميزان نود لوح صادر ميگرديد و
   و وفاچه بسا از ليالى که از غروب آفتاب تا طلوع فجر آن مظهر عطوفت

  يم الواح و ترسيل مکاتيب به ياران راستان مألوفب به ترقتنها در اطاق خوا
  ّت هاى شديدۀ متنوعه آن وجود مبارک راّليمسؤبود چه که امور متراکمه و 

  .اکثر از مبادرت به تحرير و اشتغال بمکاتبات در ساعات روز منع مينمود
  در بحبوحۀ بال و طوفان نوائب و مصائب آن وجود اقدس با قدرت و

ّفعالي   ت بى نظير و سکون و قرار بى عديل و مثيل دست بکار مشروعات وّ
  در همان احيان نقشۀ ارتفاع.  دورۀ قيادت خويش گرديدّاقدامات مهمۀ

ّاولين مشرق االذکار عالم بهائى در خاطر مبارکش تجسم يافت و اين ّ  
ّمشروع جليل بهمت ياران و محبان پر شور و ولهش در مدينۀ عشق آغاز ّ  

  و نيز مقارن همان اوقات با وجود انقالبات عظيمه که موطن اصلىشد 
  مبارک را احاطه نموده بود از طرف هيكل اقدس تعليمات الزمه نسبت به

ّتعمير بيت تاريخى و مقدس حضرت رب اعلى در شيراز صادر گرديد ّ  
ّو تشويقات مستمر مرکز پيمان الهى راه را براى ساختمان ام المعابد غرب که ّ  

  ّر زاويۀ آن در سنين متعاقب بدست مبارک در جوار اولين مرکز بهائىحج
   و باالخره در همان اوان  بيانات وامريک نهاده شد صاف و هموار نمود

   
  ٥٣٦ص 

  گفتگوهاى مبارک بر سر ناهار که اندک فرصتى براى آن وجود اقدس
َحاصل بود بعمل آمد و آن جواهر ثمينه و درر و لئالى کريمه که    بعدًاُ

  طبع و نشر گرديد روشنى بخش عالم"  مفاوضات عبدالبهاء"تحت عنوان  
  ّعقول و ارواح شد و در طى اين مفاوضات هيكل اکرم پاره اى از اصول و
ّمبادى ساميۀ اب جليلش را تبيين و براهين عقليه و نقليه در اثبات اين ّ  

  يانت حضرتظهور ابدع اعظم القا فرمود و بعضى از مسائل مربوط به د
ّمسيح و حقانيت انبياى الهى و اثبات لزوم مربى و معانى اخبار و بشارات ّ ّ  

ّ انسانى و پاره اى دقايق علميه و حقائق الهيهمبدأکتب آسمانى و اصل و  ّ  
  .ّرا بنحو متقن و مستدل توضيح و تفسير و تقرير و تعليم نمود
  وقيعى باعزازدر مظلم ترين ساعات آن دور بود که حضرت عبدالبهاء ت

ّافنان سدرۀ مبارکه جناب حاجى ميرزا محمد تقى وکيل الدوله مباشر اصلى ّ  



  بناى مشرق االذکار عشق آباد صادر و در آن لوح امنع ابدع با بيانات
  رشيقۀ منيعه و خطابات مهيمنۀ شديده عظمت ظهور جمال اقدس ابهى را

  ا از قريب وتشريح و حمالت و هجماتى را که از طرف اعداء دين 
   وارد خواهد آمد اخبار و نزول ابعيد و آشنا و بيگانه بر هيكل امر

  ّو متمسكين بعروۀى ّتأييدات الهى و نصرت و غلبۀ فارسان مضمار ربان
  .ّوثقاى سبحانى را با لحنى نافذ و تبيانى مهيج تصريح و تأكيد فرمودند

  هاجم و بقعۀ مبارکه درّو نيز در همان ايام که دشمن از جميع جهات م
ّاشد انقالب بود هيكل انور الواح مقدسۀ وصايا را مرقوم و    ن و اصولشؤوّ

ّنظم ادارى مبشر نظم جهان آراى الهى را که حضرت رب اعلى به آن بشارت ّ  
  داده و حضرت بهاءا اصول و مبانى آن را تعيين فرموده بودند و پس از

   
  ٥٣٧ص 

   عالم کون تأسيس و تکوين پذيرد تعيين وصعود حضرتش مى بايست در
   و همچنيننقشۀ بديعش را ترسيم و ارکان و دعائم آن را تحکيم فرمود

  ّطى همان سنين پر مهابت و خطير آن وجود اقدس پايۀ تأسيسات ادارى
   را که در حالت جنينى قرار داشت در جوامع او روحانى و تربيتى امر

ّخطۀ مقدس ايران منبت شجرۀ رحمانيه و اياالتّدائم االتساع يزدانى در  ّ ّ  
ّمتحدۀ امريک مهد نظم بديع و منشأ مدنيت الهيه و کشور کانادا و فرانسه ّ ّ  

  ه و عراق و هندوستان و برمه و ژاپونّو انگلستان و آلمان و مصر و روسي
  ّحتى اقطار شاسعه و جزاير نائيۀ محيط اعظم استوار نمود و بر حسب

ّ آثار امريه همت موفور مبذول وو تأكيدات مبارکه اش در ترجمۀتعليمات  ّ  
  در طبع و نشر کتب و رسائل بهائى بالسنۀ فارسى و عربى و انگليسى و

  .ترکى و فرانسوى و آلمانى و روسى و برمه اى اقدامات الزمه معمول گرديد
  در آن اوان پر افتتان همينقدر که در امواج شدائد تخفيف حاصل مى شد

  و از هجوم اهل رجوم اندکى مى کاست دوستان و طالبان حقيقت از اوطان
  و اجناس و طوائف و فرق مختلفه از مسيحى و مسلمان و يهود و

  زرتشتى و هندو و بودائى حول آن شمع انجمن رحمان و مرکز عهد
  ّحضرت منان مجتمع و از پرتو فيوضاتش مستفيض واز خوان نعمتش

  هر صبح جمعه با وجود مشكالت و خطرات. دندمرزوق و بهره مند مى ش
  ّمتنوعۀ عظيمه آن منبع جود و معدن کرم بيد مکرمت به عجزه و



  محتاجين و ضعفا و ملهوفين که در بيت مبارک و حوالى آن اجتماع نموده
  فرمود و اين لطف عميم و احسان بى دريغشى بودند نقود عنايت م

ّبنحوى  عام و مشحون از محبت و اخال   ص صورت ميگرفت که هيكل مبارکّ
   

  ٥٣٨ص 
  ّهيچ امرى خاطر مقدسش. را ابوالفقرا و ملجأ و مالذ بيچارگان نام نهادند

  ّرا از توجه بحال مستمندان باز نمى داشت و هيچ غائله و آشوبى آن مظهر
  مساکين و ايتام منع نمى نمودّرأفت کبرى را از تفقد بينوايان و دلجوئى 

   مالزم بستر بوده و يا از ابراز مسکنت و تقاضاى از نفوسى کهّىحت
  فرمود و آنان را مورد مهر وى مساعدت خود دارى داشتند بنفسه عيادت م

  .شفقت قرار ميداد
  هنگامى که سيل جارف بال از هر سو متتابع و تير جفا از شش جهت
  ّمتوارد هيكل مقدس در نهايت اطمينان و قرار بذيل صبر و اصطبار

  ند،  فرار اختيار ننمودند و در استخالص جان نکوشيدند بلکهّتشبث جست
  ّدر غايت ثبات و استقامت در اثر اقدام رب اعلى و جمال اقدس

  ابهى حرکت و بکمال قدرت و عظمت در مقابل دشمنان مقاومت فرمودند
  و هر چه اصحاب و طائفين حول رجا و استدعا کردند که هيكل انور

  ّديگر هجرت فرمايند مقبول واقع نگرديد حتىّچندى از عكا به نقطۀ 
  ّقنسول اسپانيا که از بستگان مدير شرکت کشتى رانى ايطاليائى مقيم عكا

  اى که نسبت به هيكل مبارک داشت بود نظر بفرط ارادت و کثرت عالقه
  شد کشتى مخصوص در اختيار آن وجود اقدس قرار دهد و آن حاضر

  ّمبارک تعلق گيرد صحيحًا سالمًا منتقلحضرت را بهر نقطه اى که ارادۀ 
  ّسازد ولى هر چه در اين باب استدعا و تمنا نمود بل اصرار و الحاح کرد

   و بدرجه اى خاطر مبارک مطمئن ومورد موافقت مرکز ميثاق قرار نگرفت
  مستريح بود که على رغم شايعات که ممکن است حضرتش را در دريا

  د و يا زينت دار نمايند آن مظهر وقارافکنده و يا بصحراى فيزان تبعي
   

  ٥٣٩ص 
  و استقرار در بحبوحۀ مصائب و مشكالت به غرس اشجار و ترتيب ازهار و

   و اين معنى که حکايت از مراتبتنظيم باغچۀ بيرونى بيت مألوف بود



ّرضا و تسليم آن مخزن توكل و تفويض مينمود موجب تحير دوستان و ّ  
  ن واقع گرديد تا آنکه ارادۀ الهى فائق آمد وّسخريه و استهزاء دشمنا

ّمشيت نافذۀ سبحانى بر دفع اعدا تعلق گرفت،  ابرهاى تيره متوارى شد و ّ  
  طوفان انقالب خاموش گرديد و مردمان از يار و اغيار بزيارت حضرتش

  شتافتند و در احيان مالقات هيكل مبارک اسمعيل آقا خادم جانفشان بيت
  ّ از ميوۀ همان اشجار که در ايام سختى و شداد غرسرا مأمور فرمودند

  ّشده بود براى همان نفوس که عمل مبارک را بديدۀ تحير و استغراب
  .کند مى نگريستند حاضر نمايد و آنان را از ثمرات صبر و انقطاع پذيرائى

   ناگهان بفرمان مخصوص سلطان هيئت١٩٠٧در اوائل زمستان سال 
  ّتحت رياست عارف بيک با اختيارات تامه به ضوّديگرى مرکب از چهار ع

  چند يوم قبل از ورود هيئت مذکور حضرت عبدالبهاء. ّعكا اعزام گرديد
  ّخوابى ديدند و براى احبا نقل فرمودند که در عالم رؤيا مشاهده شد

  ّسفينه اى در کنار عكا لنگر انداخت و از آن سفينه طيورى چند بشكل
  ّر حينى که جم غفيرى از اهالى بحال اضطراب وديناميت بپرواز آمده و د

  وحشت هيكل مبارک را احاطه نموده بودند طيور مزبور حول رأس مبارک
  .حرکت کردند و بدون آنکه ديناميت ها منفجر گردد به کشتى باز گشتند
ّاعضاء هيئت تفتيشيه بمجرد ورود دواير پست و تلگراف را تحت نظر ّ  

   رؤسائى را که نسبت به آنها ظنين بوده وو اختيار خويش در آوردند و
   

  ٥٤٠ص 
ّيا تصور دوستى و آشنائى با حضرت عبدالبهاء در حقشان ميرفت از کار ّ  

  ّاز جمله متصرف شهر را تغيير دادند و باب مخابرۀ. برکنار نمودند
  خود رامستقيم با اولياى حکومت در باب عالى گشودند و منزل و مأواى 

  در حوالى. ضين و همکاران صميمى آنان قرار دادنددر بيوت مجاور ناق
  بيت مبارک پليس و مراقب مخفى بگماشتند و نفوس را از مالقات و

  ّمعاشرت آن حضرت منع نمودند و در فحص و تحقيق  رويۀ مخصوص در
  ّپيش گرفتند و تحقيقات را از نفس مدعيان و امضا  کنندگان لوائح از

  ى آغاز نمودند و اعدا را بعنوان شهودمسلمان و مسيحى و شرقى و غرب
  ّطلبيدند،  شاهد و شاکى نفوس واحده شدند ومدعى و حاکم ظهير و

  .پشتيبان يکديگر گرديدند



ّدر اين هنگام که بحران به اشد وجه حکمفرما بود فعاليت ناقضين ميثاق ّ ّ  
  خصوصًا ناقض اکبر که در وجد و شعف و سرور و نشاط موفور

  بازار صحبت و معاشرت گرم شد و.   درجه رسيدمى زيست به منتهى
  آن فئۀ ضالل اعضاء هيئت را. بساط پذيرائى و ضيافت گسترده گرديد

  ّاحاطه نمودند و اميد وطيد حاصل کردند که در اين وهله محکوميت
ّحضرت عبدالبهاء امرى محتوم و مقدر و فتح و ظفر آنان اصلى محقق و ّ  

  ت سافله و عناصر فرومايه نيز بدينجمعى ديگر از طبقا. ّمسلم است
  خيال دلخوش بودند که پس از تبعيد و اخراج مهاجرين اموال و دارائى

  اين رهگذر بهره و نوائى آنان بچنگ آن قوم جهول خواهد افتاد و از
  ّ لعن و طعن توسعه پذيرفت و ميدان دشنام و اتهامدائرۀ. خواهند يافت

   پاره اى از فقرا نيز که پيوسته از خوانّجوالنگاه عوام کالهوام گرديد حتى
   

  ٥٤١ص 
ّنعمت و محبت حضرت عبدالبهاء مرزوق و متنعم بودند از خوف آنکه ّ  
  مبادا روزى مورد اخذ و توقيف قرار گيرند و معرض تعقيب و توبيخ واقع

  .شوند هيكل مبارک را فراموش کردند
ّدر ايامى که اعضاء هيئت تفتيشيه على الظاهر به رس ّ   يدگى و تحقيقّ

  مشغول و در باطن به تدليس و تفتين و تنظيم گزارشات عليه هيكل
  مبارک مألوف بودند حضرت عبدالبهاء با وجود تهديدات و انذاراتى که در
  ّپرده و خفا از طريق قاصد و اعزام نفوس مخصوص از ناحيۀ مفتشين که

ّمدت يکماه در عكا اقامت داشتند بعمل آمد بهيچوجه راضى    بمالقات آنانّ
  نشدند و از تماس و مذاکره با آن هيئت شديدًا احتراز فرمودند و همين
ّقضيه يعنى بى اعتنائى مبارک بيشتر موجب تحير و تعجب ايشان و ّ ّ  
  ّاضطرام نيران بغض و عناد آنان گرديد و بر اجراى مقاصد شيطانيه

ّابليسيۀ خويش مصمم تر و جازم تر شدندهاى  هو نقش    احيان کهدر آن. ّ
ّسيل بال از هر جهت منهمر و امور بشدت منقلب حتى سفينه براى انتقال ّ  
ّهيكل مبارک به صحراى فيزان حاضر و مستعد و بين حيفا و عكا در ّ  

  فرمودند وى حرکت بود آن وجود اقدس در کمال عظمت و اقتدار سلوک م
  ّ احبائىدر اطمينان و قرارشان ادنى تزلزل و تغييرى حاصل نگرديد و به



   آن ارؤيا تفسيرش واقع و ان شاء"که طائف حول بودند فرمودند 
  ".ديناميت منفجر نخواهد شد

  در خالل احوال يک يوم جمعه اعضاء هيئت مجتمعًا به حيفا روانه شدند
  و ساختمان مقام اعلى را که من دون وقفه و تعطيل در کوه کرمل ادامه

  دند و از استحکام و عظمت بنا درداشت مورد تفتيش و بازديد قرار دا
   

  ٥٤٢ص 
  ّشگفت ماندند و از يکى از خدام از تعداد حجراتى که در زير ساختمان

  .قرار داشت استفسار کردند
  چيزى از اين تحقيق و تفتيش نگذشت که روزى مقارن غروب آفتاب
  ّکشتى که در حيفا لنگر انداخته بود بغتتًا بحرکت آمد و بجانب عكا

  ّهيئت تفتيشيه فى الفور در بين رديد و خبر عزيمت اعضاءرهسپار گ
  ّاهالى انتشار يافت و جميع منتظر و مترصد بودند که کشتى پس از
ّمختصر توقفى در عكا و دستگيرى حضرت عبدالبهاء بطرف مقصد ّ  

  از استماع اين خبر اهل حرم در درياى حزن و الم. حرکت خواهد نمود
   و پريشان و از فکر دورى و مهجورى ازمستغرق و طائفين حول ناالن

  محضر مبارک قرين حسرت و اندوه بى پايان گشتند و هيكل اطهر در آن
  لحظۀ پر خطر در بيرونى بيت بکمال تمکين و وقار و صمت و قرار فريدًا

  .وحيدًا مشى مى فرمودند
  ّدر همان دقايق حساس که افکار در نهايت خلجان و قلوب در غايت

  يجان بود ناگهان مالحظه شد که نور کشتى بپيچيد و سفينهاضطراب و ه
  اين مطلب. مسير خويش را تغيير داد و بجانب اسالمبول روان گرديد

  بساحت انور معروض و بعضى از دوستان نيز که در نقاط مختلف فورًا
   بحضور مبارکخود رامراقب حرکت کشتى بودند با نهايت شتاب 

  ّى رو به غلظت ميرفت و آن وجود مقدسرساندند و در حينى که تاريک
  ّهنوز در حياط قدم مى زدند اين خبر مسرت بخش را تأييد نمودند و

  بدين ترتيب يکى از بزرگترين مخاطرى که حيات پربهاى هيكل ميثاق را
  تهديد مينمود در آن يوم رهيب مرتفع گرديد و بارادۀ نافذۀ سبحانى

   
  ٥٤٣ص 



  ان الهى از چنگال آن قوم ظلوم و جهولمنتفى شد و مرکز عهد و پيم
  .رهائى حاصل فرمود

  ّبارى هيئت تفتيشيه هنوز بمقصد نرسيده بود که يد اقتدار غيبى از
  ّجيب عظمت در آمد و سطوت يزدانى قوت و قدرت خويش را نمايان

  اخبار سوء. ارکان ظلم متزعزع گرديد و بنيان جور متزلزل شد. ساخت
   ومعلوم در جميع بلدان انتشار يافت و قصد نسبت به شخص سلطان

  ّمحقق گرديد که عبدالحميد يوم جمعه جهت اداى صلوة بجامع سلطانى
  چند روز از. رفته و در حين خروج بمبى در سر راه او منفجر شده است

  ّ هائله بيش نگذشت که هيئت ظالمۀ تفتيشيه گزارش خود را بمقاماين واقعۀ
  ى منقلب و سلطان وّن اوان امور بحدسلطنت تقديم نمود ولى در آ

  اعضاء دولت بدرجه اى گرفتار و سر گرم مسائل داخلى خويش بودند که
ٌفرصت تعرض و ايذاء هيكل مبارک را نيافتند و موضوع مسکوت عنه ّ  

ًمرةّباقى ماند تا چند ماه بعد که قضيه     اخرى تعقيب و تجديد شد ولىّ
  ترک"ه گشت و با قيام و انقالب اين بار با بلوى و هيجان عمومى مواج

  باليا و مشاكل ّا مظفر و منصور گرديد و جند. مصادف شد" جوان
  جديده بر عبدالحميد متتابع،  و چون زمام امور در کف آزادى خواهان
ّقرار گرفت سلطان قدار را بر آن داشتند قانون اساسى را که معلق و معوق ّ ّ  

  را در سراسر مملکت اعالم نمايد وّمانده بود انتشار دهد و مشروطيت 
  نيز وى را ملزم نمودند زندانيان سياسى و مذهبى را که تحت رژيم

  استبداد مسجون و مطرود و مبغوض و مظلوم واقع شده بودند بتمامه آزاد
   و اين حکم محکم قهرًا  شامل هيكل مبارک حضرت عبدالبهاءنمايد

   
  ٥٤٤ص 

  ّعكا در اجراى اين فرمان ترديديان ّميگرديد ولى مأمورين و متصد
  نمودند و تحصيل اجازۀ مخصوص نسبت به استخالص آن وجود اقدس را

  ّاين بود که تلگراف  خاص به مرکز حکومت در اسالمبول. الزم شمردند
  فى الفور از مقامات. مخابره گرديد و در اين باره کسب تكليف شد

  دور يافت و آن مرکزمربوطه جواب مثبت دائر بر آزادى طلعت پيمان ص
  .ّامر حضرت رحمان از چنگال عدو صائل و خصم هائل نجات پذيرفت



  يوسف عهد الهى از قعر چاه برآمد و در مصر جان عزيز و فرمانروا
  .ّميالدى اتفاق افتاد١٩٠٨و اين واقعۀ عظيمۀ تاريخى در سال .گرديد

  ّمجددًاّچند ماهى بيش از اين مقدمه نگذشت که سلطان عبدالحميد   
  پا افتاد و باغواى مفسدين و ّبراى تثبيت موقعيت خويش به دست و

ّمحرکين در مقام آن بر آمد که دستگاه مشروطيت و قانون اساسى را لغو ّ  
ّو سر نگون نمايد ولى در اين کره هيئت احرار از شيخ االسالم محکوميت آن ّ  

   خلع و مخذولقائد اشرار را خواستار شدند و عبدالحميد از مقام سلطنت
  ١٩٠٩(و منکوب گرديد و بقعر زندان مبتال شد و در همان سنۀ پرانقالب 

  ّدر يکروز سى و يک تن از وزراء و رجال و عمال نامدار حکومتش) ميالدى
   بودند بقتل اکه جمعى از آنان در عداد دشمنان ديرين و مشهور امر
  ابلس غرب نيز کهطر. ّرسيدند و بجزاى اعمال سيئۀ خويش واصل شدند

  ّمنفاى هيكل مبارک حضرت عبدالبهاء تعيين شده بود از تصرف آن دولت
  ّخارج گرديد و به تملک دولت ايطاليا در آمد و بدين ترتيب دورۀ

  اقبح و افسد و اظلم سلطان دسيسه کار ّسفاک بى باک ارزل و"فرمانروائى 
  اظ انقالب امور واز لح"خاتمه يافت و حکومت ظلم و جور که "  آل عثمان

   
  ٥٤٥ص 

  تباهى حال رعايا و از دست دادن اراضى از قبل و بعد از سخت ترين و
  پر محنت ترين ادوار تاريخى آن خاندان محسوب و در عصر هيچيک از
  بيست و سه خليفه وارثان نااليق سلطان سليمان مشهور به عظيم بدين پايه

  .سپرى گرديد"   و انحطاط نرسيده بودّتدنىاز 
   

  . سفيد است٥٤٦ص 
   

  ٥٤٧ص 
                                              فصل هيجدهم

  ّر عرش مطهر حضرت اعلى                         استقرا    
                                            در جبل کرمل

  استخالص تاريخى و غير منتظر حضرت عبدالبهاء از سجن چهل سالۀ
  ا ضربت شديدى بر آمال و اغراض ناقضان ميثاق وارد ساخت و آنّعك



ّثلۀ نفاق را که پس از افول نير آفاق به هدم بنيان مرصوص و مخالفت ّ  
ًمرةمرکز منصوص کمر بسته بودند    ُاخرى دچار خذالن و خيبت آمال  ّ

  حال پس از آزادى طلعت عهد سبحانى ضربت ثالثى بر آن قوم. گردانيد
  ّثعبان مبين از آستين مرکز عهد حضرت رب العالمين خارج. د آمدپرلوم وار

  شد و حبال اوهام و تسويالت و تسويفات آن عصبۀ غرور را ببلعيد يعنى
  ّهمان قوۀ غالبۀ محيطه که غصن اعظم ابهى را به حفظ حقوق و اختيارات

ّمنصوصۀ الهيه  موفق ساخت و باستقرار شريعت ربانيه در خطۀ امر ّ ّ   يکّّ
  ّتأييد نمود و بر سلطان جائر خصم الد آئين نازنين فائق و غالب آورد
  ّوجود مبارکش را ظهير و نصير گرديد تا در بحبوحۀ باليا مقام مقدس

  ّاعلى يکى از بديع ترين و شاخص ترين مشروعات ايام قيادت خويش را
  على رغم ناقضين پيمان و هادمين امر حضرت رحمان مرتفع و رمس اقدس

  اولى را از ارض طا بارض ميعاد منتقل و هيكل امنع الطف حضرت نقطۀ
   

  ٥٤٨ص 
  فرمودند انتقالى ّمکرر از فم اطهر مرکز ميثاق مسموع گرديد که م. نمايد

ّآن جسد منور به صفح جبل کرمل و تأسيس مقامى شايسته و مجلل ّ  
ّبراى حفظ آن وديعۀ الهيه و استقرار آن امانت رحمانيه  بدست    مبارک درّ

  ّآرامگاه ابدى خود يکى از مآرب و مقاصد مقدسۀ ثالثه اى بوده که آن
  ّمنادى ملکوت از آغاز دورۀ خدمت و رسالت خويش در مد نظر داشته و

  اين. اجراى آنرا از اعظم وظائف مبرمۀ محتومۀ خود مى شمرده است
ّاست که تحقق اين مقصد اعز اسنى را ميتوان يکى از مشروعات   ّ مهمه وّ

  .ّتأسيسات و حوادث جسيمۀ قرن اول بهائى محسوب داشت
   اولىچنانکه در فصول سابق مالحظه گرديد پس از شهادت حضرت نقطۀ

  ّ و جسد مطهرآن حضرتّروح الوجود لرشحات دمه االطهر فدا هيكل مقدس 
   حاجى سليمان خان شهادت بوسيلۀدومّآقا ميرزا محمد على انيس در نيمه شب 

  ّندق بکارخانۀ حرير متعلقخاز دوستان مخلص و منجذب از کنار ى يک
  ّبيکى از احباى ميالن منتقل گرديد و روز ديگر آن دو رمس اطهر را

   سپس بر حسب تعليماتّدر صندوق چوبى نهاده در محلى امانت گذاشتند
  ّصادره از ساحت اقدس حضرت بهاءا صندوق حامل عرش مقدس از

  ان حمل و در مقبرۀ امامزاده حسن قرار داده شد و پسآذربايجان بطهر



  ّاز چندى بمنزل شخصى حاجى سليمان خان در محل سر چشمه تغيير مکان
  ّپذيرفت و از آنجا به بقعۀ امام زاده معصوم منتقل و آن رموس مقدسه تا

   تا آنکه توقيعى از هجرى در آن مکان مستور و مکتوم باقيماند١٢٨٤سال 
  ّارک جمال اقدس ابهى در ارض سر نازل و در آن توقيع منيعيراعۀ مب

  على اکبر شهميرزادى و جمال بروجردى را مأمور ميفرمايند ّجناب آقا مال
   

  ٥٤٩ص 
  خير عرش مبارک را از امامزاده معصوم بنقطۀ ديگرى حرکتأکه بدون ت

  دهند و چون در بقعۀ مذکور بالفاصله پس از انتقال صندوق تعميراتى
  در تبديلى ّجرى گرديد و در وضع بنا تغييراتى راه يافت حکمت ربانم

  ّمکان الئح شد و مشيت مطلقۀ سبحانى در حفظ و صيانت آن وديعۀ
  .رحمانى بوضوح پيوست

   على اکبر و معاضد ايشان بدوًا در مقام آن برآمدند کهّمالجناب حاجى 
  ى بيابند و عرشّدر اطراف و جوانب بقعۀ حضرت عبدالعظيم محل مناسب

  مبارک را در آنجا قرار دهند ولى چون در آن ضواحى از يافتن نقطۀ امنى
  مأيوس شدند در راهى که بجانب چشمه على امتداد داشت حرکت نمودند

  ّ که محلى او بجستجو پرداختند تا در اثناء طريق بمسجد ماشاء
  يش مناسبمتروک و مطمور بود برخوردند و آن مکانرا براى منظور خو

ّ اين بود که بعد از غروب آفتاب آن رموس مطهره را مجددًا دريافتند ّ  
  ّپارچۀ ابريشمى که بهمين نيت همراه داشتند پيچيدند و آن حمل گرانبها

   و چون فرداى آنروزرا در يکى از ديوارهاى مسجد پنهان ساختند
ّمتوجه شدند که محل اختفاى اجساد مکشوف و نفوس بر    يافته اندآن راه ّ

  ّمخفيانه صندوق را از محل جديد بر داشته بجانب شهر روان گشتند و
  حسن پس از عبور از دروازۀ پايتخت بمنزل يکى از دوستان يعنى ميرزا

ّوزير داماد حاجى ميرزا سيد على تفرشى  ملقب بمجد   االشراف منتقل ّ
ّ و آن امانت مقدس مدت چهار ده ماه در آن نقطه محفساختند   وظ وّ

ّمختفى باقى ماند تا کم کم احبا باين سر مستور راه يافتند و بقصد زيارت ّ  
ّعرش مقدس شروع بتردد در آن بيت نمودند چندانکه جناب حاجى ّ  

   
  ٥٥٠ص 



  ّ على اکبر ناگزير شد عريضه اى بساحت انور جمال قدم جل اسمه االعظمّمال
   اين بود شودمعروض دارد و هدايت مبارک را در اين خصوص خواستار

ّکه دستور هيكل اقدس صادر گرديد و حاجى شاه محمد منشادى  ملقب ّ  
  ّبامين البيان را مأمور فرمودند که آن وديعۀ الهيه را بکمال حکمت و

  . على اکبر تحويل گرفته و در مقام امنى قرار دهدّمالاحتياط از حاجى 
  ندوق را درّجناب حاجى شاه محمد باستعانت يکى ديگر از دوستان ص

  ّحرم امامزاده زيد مختفى ساخت و آن در ثمين را در زير زمين مستور
  ّاين  منوال بگذشت تا دستور  مجدد از ساحت اقدس  و چندى برنمود

  ّ از محل اختفاى رمس اليهٌ اصفهانى صادر و مشار اخطاب بميرزا اسد
ّمبارک مطلع گرديد و حسب االمر مطاع مقدس نسبت به انتقا   ل صندوق اقدامّ

  نمود،  بدوًا آنرا بخانۀ خويش منتقل ساخت و سپس عرش عظيم بمحلهاى
  ّمحمد مختلف ديگر طهران از قبيل خانۀ آقا حسينعلى اصفهانى و خانه آقا

  در)   ميالدى١٨٩٩( هجرى ١٣١٦ّکريم عطار حرکت داده شد و تا سال 
  صله از طرف هيكل و در آن تاريخ بموجب تعليمات واآن نقاط باقى ماند

   مذکور بمعاضدت جمعى از دوستان امبارک حضرت عبدالبهاء ميرزا اسد
  صندوق را از طريق اصفهان و کرمانشاه و بغداد و دمشق به بيروت و از
  ّآنجا از راه دريا بعكا حمل نمود و اين کنز گرانبهاى الهى در تاريخ

  پس)   ميالدى١٨٩٩ انويۀژ ٣١طابق با م( هجرى ١٣١٦نوزدهم ماه رمضان 
  ّاز پنجاه سال کامل قمرى که از شهادت آن سيد امم و مظلوم عالم در

  در. ّتبريز گذشته بود بارض اعلى و مقر اسناى خويش واصل گرديد
ّهمان سنه که اين وديعۀ نورانيه بسواحل ارض مقدس واصل و تسليم ّ  

   
  ٥٥١ص 

   که ار ابراهيم خيرمرکز عهد الهى گرديد طلعت ميثاق در حالى که دکت
  ّملقب گرديده بود"  فاتح امريک"و " مبوس ثانىكل"و " پطرس بهاء "به 

  ّجمال اقدس ابهى مزين و افتخار حضور داشت بجانب بقعه اى  که بقدوم
ّبر حسب مشيت نافذه و دستور صادره از فم اطهر مهيا شده بود حرکت ّ  

  آن لؤلؤ الال قرار گيردفرمود و حجر زاويۀ بنائى را که بايستى صدف 
  بدست مبارک خويش بنهاد و چند ماه بعد ساختمان آن مقام منيع آغاز

ّ و نيز مقارن همان ايام صندوق مرمرى که از طرف احباى مخلصگرديد ّ  



  و جانفشان رنگون مخصوص استقرار عرش انور اهداء گشته بود مطابقًا
  .لتعليماته المطاعه تکميل و بساحت اقدس ارسال شد

ّ تاريخ تا اختتام مقام مقدس اعلى و استقرار رمس منوراز اين   آن بقعۀ در ّ
  ّحال در اين مدت. ّنورا و حظيرۀ غنا قريب ده سال بطول انجاميد

  ّطوالنى با وجود حمالت ناقضين و تشبثات آن قوم پر کين چه محظورات و
ّ ربانيّمشاكل عظيمه اى رخ گشود و آن حامل امانت الهيه و بانى هيكل   ه باّ
  چه موانع و مخاطرى مواجه گرديد و چه صدمات و لطماتى بر وجود

  ّمبارکش وارد آمد تا بالمآل بانجام وظيفۀ مقدسۀ تاريخى که از طرف جمال
ّاقدس ابهى بعهدۀ آن مرکز اتم اوفى محول گرديده بود توفيق يافت ّ،  

  رات درشرحش در اين مختصر نگنجد و بيانش در قالب الفاظ و عبا
ّ همينقدر ميتوان گفت که آنچه در مدت نيم قرن بر نفس مقدسنيايد ّ  

  حضرت بهاءا و از آن پس بر مرکز ميثاق الهى در راه حفظ و صيانت
  مات شديده بر آن دو وجود اقدسّموجب حلول تألو ّآن رمس مطهر وارد 

  ّگرديد نسبت بخطرات و زحماتى که حضرت عبدالبهاء بوحده طى
   

  ٥٥٢ص 
ّساختمان مقام و استقرار آن جسد مقدس تحمل فرمود و تا آخرين ّ  

  ّلحظات استخالص مبارک از شدائد سجن ادامه داشت بمنزلۀ جزئى از كل
  .ّو مقدمه اى از چنان امر اوعر خطير بوده است

  جهت ارتفاعّمحل  در اجراء اين مقصد جليل تدارک ّمهم ّاولين مشكل
ّطماع آن تا مدت مديد بر حسب تحريکاتمقام بود که مالک حريص و  ّ  

  ّناقضين و تسويالت مغلين از فروش آن امتناع ميورزيد و ديگر مسئلۀ
  خريد اراضى جهت احداث طريقى بمقام  که از لحاظ  ساختمان امرى الزم

  ّو ضرورى محسوب ميگرديد و صاحب زمين مبالغ باهظه ادعا ميکرد
  ّربها مجبور بودند مدتها با وىبنحوى که وجود اطهر با صرف اوقات پ

ّديگر ايرادات و اشکاالت بيحد و حصر عمال. بگفتگو و مذاکره پردازند ّ  
  حکومت و والة امور از اعالى و ادانى که حضرت عبدالبهاء ميبايست با

ّکليۀدات ّاداى توضيحات و سپردن تعه    اشکاالت و موانع را برطرف و افکارّ
  ديگر وضع. ن و مستريح نمايندّ مشوش و منحرف آنانرا مطمئ

  که در اثر القاآت و مفتريات مرکز نقض و اعوان وى نسبت مخاطره آميزى



  بمنظور و مقصود از احداث اين بنا در اذهان توليد گشته و حيات هيكل
  ديگر تعويق و تأخيرى که در نتيجۀ غيبت. مبارک را تهديد مينمود

  در امر ساختمان پيش آمد نمودهّ مقدس از حيفا آن وجودطوالنى و الزامى 
  و طلعت انور را از نظارت و سر پرستى مستقيم در اين کار عظيم باز

  اين موانع و محظورات از جمله مسائل و مشاكلى بود که در. ميداشت
ّسبيل تحقق اين مقصد اعز اعلى موجود و آن حافظ وديعۀ رحمانيه ّ ّ  

   از آنها فائق آمده وّميبايستى در آن لحظات حساس و خطير بر يک يک
   

  ٥٥٣ص 
  .ّراه را براى تنفيذ نواياى مقدسه صاف و هموار فرمايد

  هر سنگى از"فرمودند ى چه بسيار که از لسان مبارک شنيده ميشد که م
   چشم واشکّسنگهاى مقام و راهى که به آن بقعۀ مقدسه منتهى ميگرديد با 

  خود بر قرارمصائب و مصارف ال تحصى بر داشته شده و در جاى 
  ّ  يکى از دوستان که ناظر اوضاع و احوال آن ايام بوده نقل"گرديده است

  يکشب چنان خود را در درياى احزان"ميکند که هيكل مبارک فرمودند 
  آالم مستغرق و ابواب را از هر جهت مسدود و مستغلق يافتم که جز و

ّتوسل بدعا و تشبث بذيل کبرياء چاره اى نديدم اين بود    که تمام ليل راّ
   داشتم  پرداختم و از ترتيل آن اولىبتالوت ذکرى که از حضرت نقطۀ

  فرداى آن شب صاحب زمين. آيات اطمينان قلب و راحت خاطر يافتم
  بنفسه آمد و عذر خواهى کرد و شخصًا تقاضا و استدعا نمود که ملکش را

  ".خريدارى نمايم
  و دسائس و تفتينات اعداءبارى پس از ده سال مصائب و متاعب بيکران 

ّداخل و خارج مرکز ميثاق  موفق گرديد در همان سنه که خصم الد ّ  
ّ از مقام سلطنت مخلوع شد و اولين مؤتمر ملى بهائى امريک براى اامر ّ  

   امور مشرق االذکار آن ارض در مدينۀتمشيتّانتخاب هيأت تنفيذيه و 
  که مبادرت فرموده بودشيکاغو تشکيل گرديد امر خطير و عظيمى را 

ّبسر منزل مقصود برساند و امانت الهيه را بمحل     و مرکز معهودمعلومّ
   هجرى١٣٢٧ و اين اقدام منيع در تاريخ بيست و هشتم ماه صفر بسپارد

  در يوم نيروز و عيد سعيد فيروز) ميالدى١٩٠٩ مارس ٢٢مطابق با (



  پا داشته بودندّاولين عيدى که هيكل مبارک پس از خروج از حبس بر
   

  ٥٥٤ص 
  ّآن يوم مکرم تابوت مرمر را با زحمات  و آن وجود اقدس درصورت گرفت

  بسيار بمقام اعلى که قدس االقداسش را در بحبوحۀ انقالبات ناقضين و
  مفتشين بيد قدرت بنيان فرموده بود منتقل ساخت و شب هنگام در

   غرب با وضعىروشنائى سراج واحد در حضور جمعى از ياران شرق و
ّمهيمن و مؤثر صندوق چوبى حامل عرش مطهر و رمس جناب انيس را ّ  
  ّبدست مبارک در درون تابوت در قلب آن ضريح منور و مضجع معنبر

   و چون اين امر بکمال احترام و احتشام اختتام پذيرفت و عنصرقرار داد
ّاعز الطف حضرت اعلى بتأييدات غيبيه و توفيقات صمدانيه آمن ّ   سالمًا ًاّ
ّمحفوظًا محروسًا در مقر ابدى خويش در آغوش جبل مقدس رب ّ ّ  

  استقرار يافت حضرت عبدالبهاء که تاج مبارک را از سر برداشته و کفشها
  ّو لبادۀ مبارک را بيک سو نهاده بودند بجانب تابوت خم شدند و در حينى

  ن و چهرۀّکه شعرات نقره اى فام آن طلعت نوار در حول رأس منير پريشا
  مبارک مشعشع و درخشان جبين را بر کنار صندوق قرار داده با صداى
ّبلند شروع بگريه نمودند بطوريکه حاضرين از تأثرات و احزان قلبيۀ ّ  

  ّهيكل اطهر بناله و حنين در آمدند و آن شب از کثرت تألمات و خلجان
  .احساسات خواب از ديدگان مبارک متوارى گرديد

  ّين امر جليل و مقصد رفيع توقيع مقدسى از يراعۀ عظمتپس از انجام ا
ّمرکز ميثاق نازل و حصول اين  موفقيت جديد و موهبت حضرت رب ّ ّ  

  اى"مجيد را بدوستان الهى و ياران يزدانى بشارت فرمودند قوله العزيز 
ّياران الهى بشارت کبرى اينکه هيكل مطهر منور مقدس حضرت اعلى ّ ّ  

  ّاز آنکه شصت سال از تسلط اعداء و خوف از اهلروحى له الفدا بعد 
   

  ٥٥٥ص 
  بغضاء همواره از جائى بجائى نقل شد و ابدًا سکون و قرار نيافت بفضل
  جمال ابهى در يوم نيروز در نهايت احتفال با کمال جالل و جمال در

  المرقد هذا هو. ّجبل کرمل در مقام اعلى در صندوق مقدس استقرار يافت
ّالرمس المنور ّالجدث المطهر و هذا هو  هوالجليل و هذا   اميد چنانست که... ّ



   در جميع اطراف و اکناف جلوۀ ديگر نمايد ابميمنت اين امر عظيم امر
  اين تأييدات و. ّو طلوع و اشراقى عظيم فرمايد و هذا من فضل ربى
  ّ بحيز حصول رسيدّتوفيقات از فم مطهر جمال قدم موعود بود الحمد

  ّ الکبرى التى شملتنا اجمعينةعمة العظمى و الموهبّن على هذه ال اشکروفا
  ".ّمن رب العالمين

  واز تصادفهاى عجيب آنکه در همان"و همچنين در آن لوح منيع مذکور 
  رسيد مضمون اينکه از هر شهرى از... روز نوروز از شيکاغو تلگرافى

ّشهرهاى امريک احبا بالنيابة از خود مبعوثى ا   نتخاب نمودند و بشيکاغوّ
  چهل مبعوث در شيکاغو جمع شدند و قرار قطعى موقع. فرستادند

ّمشرق االذکار و بنيانش دادند تا كل احباى امريک در بنيان مشرق االذکار ّ  
  ".در شيکاغو مشترک باشند

   بکوه کرمل و استقرار آن رمس اولىبا انتقال عرش اطهر حضرت نقطۀ
ّمنور در آن جبل مقدس    نقشه اى که بنهايت عظمت در اواخر حياتّ

ّمبارک حضرت بهاءا تنظيم و بمشيت نافذۀ الهيه ترسيم شده بود تنفيذ ّ  
ّگرديد و مساعى و زحمات بيشمار مرکز عهد و پيمان الهى بتاج  موفقيت ّ  

   اعلى که بفرمودۀ مبارکٔمالّ مقدسۀ عليا مطاف ج شد و بقعۀّکبرى متو
   الهام و پس از روضۀ مبارکۀ جمال اقدسّمطلعرابش حضرت عبدالبهاء ت

   
  ٥٥٦ص 

   عالم بهائى محسوب است بطور ابد درّابهى اعلى و اشرف مقامات مقدسۀ
ّصفح جبل رب مرتفع گشت و آن مرکز بهى االنوار در ارض ميعاد که از ّ  

ّاول معزز و در کتب و صحف سماويه بابدع اذکار معروف و ّاول ال ّّ  
  .ده بطراز منيع تأسيس گرديدموصوف بو

ّاين مقام مقدس وجهش بسوى مدينۀ منورۀ عكا و روضۀ مبارکۀ عليا ّّ  
ّاالمم متوجه در يسارش مقر حضرت ايليا و در يمينش  قلب العالم و قبلة ّ  

  اتالل جليل مهد مسيح صبيح در خلفش جلگۀ شارون و در دامنه اش كلنى
ّزهاد آلمانى که از ايام مقارن    ١٨٦٣اظهار امر جمال منير ابهى در سال ّ

  ءمجى"د را ترک نموده و در انتظار  النه و کاشانۀ خو ا ميالدى در مدينة
  .واقع ميباشداند  دهّباين صفح مقدس ملتجى گردي"  ّرب



   نورا مبارکۀّپس از ارتفاع مقام تحوالت حاصله از تکميل و تشييد آن بقعۀ
  ل اراضى موقوفۀ وسيعه و استقرار مضاجع و تحصيو ايجاد حدائق غلبا

ّمنوره مراقد مخدرۀ کبرى ام حضرت عبدالبهاء و حضرت غصن ا االطهر ّّ  
  ّو حضرت ورقۀ عليا ثمرۀ ازليۀ سدرۀ منتهى در جوار آن مکمن اسنى
ّشطرى از عظمت و جالل و شهرت و کمال آن روضۀ غنا و محط ر   الحّ

  ّساخت و رشحى از رفعت و امتناع مقصد اعز اعلى را ظاهر و آشکار ٔمال
  ّابهائى را که علت بعث و پيدايش اين مقام اقدس اعظم بوده باهر و

ّ حال چون بمرور ايام تأسيسات بهيه و مشروعات جليله وپديدار گردانيد ّ  
  معاهد عظيمه طائف حول اين مرکز ادارى جهانى اهل بهاء ايجاد گردد

ّمقصد قدسيه و لطيفۀ ربانيه از حيز غيب قدمقواى مکنونۀ منبعث از آن  ّ ّ ّ  
  بعرصۀ شهود خواهد گذاشت و اين مصدر الطاف الهى و مشرق آيات

   
  ٥٥٧ص 

  ّسبحانى على رغم تشبثات دشمنان و همجات عنيفۀ اهل طغيان بر منزلت و
  مکانت خواهد افزود تا آنکه شوکت و عظمت بالغه اش واضح گردد و

  .ش در انظار عالم و عالميان مشرق و نمايان شودّقدرت و عزت کامله ا
  ّلسان قدم در الواح و صحائف مقدسه بذکر شؤون و مقامات منيعۀ آن جبل

  ّمطلعالهى و کرم اعظم يزدانى مألوف و در لوحى مخصوص که باعزاز آن 
  ّانوار از سماء ارادۀ طلعت مختار نازل اين خطابات عاليات مدون و

  يا کرمل انزلى بما اقبل اليک وجه ا مالک ملکوت"مسطور قوله البديع 
  ّاليوم مقر عرشه و طوبى لک بما جعلک ا فى هذا... ماءّاالسماء و فاطر الس

  و ذکر ظهورک وّ آياته و مشرق بيناته طوبى لعبد طاف فى حولک ّمطلع
  ى صهيون قولى اتى المکنون بسلطان غلب العالم و بنوررّبروزک يا کرمل بش

  ًا فى مقامکّتوقفّع به اشرقت االرض و من عليها اياک ان تکونى مساط
ّ التى نزلت من السماء و کعبة ا طوفى مدينةّثم اسرعى  ّ ّ التى کانت ا ّ  

  ."ّمطاف المقربين و المخلصين و المالئکة العالين
   

  . سفيد است٥٥٨ص 
   

  ٥٥٩ص 



  وزدهم                                           فصل ن
  اروپ و آمريکه                            سفر حضرت عبدالبهاء ب

  چنانکه در صفحات قبل مذکور گرديد سطوع انوار حقيقت بر افق باختر
ّو استقرار امر مقدس حضرت بهاءا در اقطار غربيه که از شؤون و ّ  
ّمظاهر بهيۀ دورۀ ميثاق محسوب قواى عظيمۀ  روحانيه و ثمرات جن   ّيۀّ

  ّ نير پيمان و شرکت مرکز عهدّطيبه اى ببار آورد که الطاف مخصوصۀ
   امور و تنسيق خدمات تاريخى ياران آن سامان بخودتمشيترحمان را در 

  و ندا بملکوت يزدانى درى ّجلب نمود و ارادۀ مبارک بر اعالء كلمۀ ربان
  جود و ظلم ولى تا بحران ناقضان پيمان موّمدن و ديار غرب تعلق گرفت

  ّو عدوان حکومت جائره در بين بود انجام نواياى طلعت ميثاق الهى ميسر
   تا آنکهّتحقق آمال آن مشرق مواهب سبحانى ممکن نشد نگرديد و

  ّبتوفيقات صمدانيه ظلمت ديجور نقض زائل گرديد و آفتاب جهانتاب عهد
ّآفاق قلوب را منور نمود ورقاء ايکۀ عبوديت از قفس سجن ره   ائى يافتّ

  و زنجير سجن يوسفى از گردن عبدالبهاء برداشته شد و سالسل و اغالل
  اين بود که آن هيكل انور  وبر گردن عبدالحميد خصم پليد بيفتاد

  ّبمجرد استخالص از حبس و استقرار رمس اطهر حضرت باب در آرامگاه
  د سابعّفراغت و اطمينان خاطر از لحاظ آن وديعۀ الهيه در عقو ابدى خود 

  ّاز حيات مقدس خويش قيام فرمود و با آنکه در اثرتتابع محن و باليا و
  ّصرف ايام مبارک در غربت و اسارت و وجود غوائل و مشاغل  بى پايان

   
  ٥٦٠ص 

  علل و امراض مختلفه بر هيكل انورش طارى گرديده و قواى جسمانى
ّبكلى تحليل رفته بود آن منادى ملکوت با همت و استقامت    بى نظير ارادهّ

  فرمود تا آخرين رمق حيات را در سبيل خدمت امر محبوب ايثار نمايد
  ّو بانجام خدمت و رسالت عظيمى که در قرن اول بهائى بيمثل و عديل

  .است مبادرت ورزد
  سفر سه سالۀ مبارک بدوًا بقطر مصر سپس بصفحات اروپ و امريک

ّاهميتبدرجه اى عظيم و حائز    يايد و نتايج تاريخى آن است که بوصف نّ
   همينقدربقدرى مهيمن و خطير است که در تحرير و تقرير نگنجد

ّميتوان گفت که اين سفر مقدس فصل بديعى در تاريخ قرن اول بهائى ّ  



  مفتوح و دورۀ نوينى در عالم بسط و اشاعۀ آئين جمال اقدس ابهى ايجاد
  ّآثار بهيۀ مضيئه اش و معلومّنمود که در مستقبل ايام قدر و عظمت آن 

  .کما ينبغى و يليق بر جهان و جهانيان مکشوف خواهد گرديد
ّامر مقدس الهى در اثر سقوط و هبوط دشمنان از قيودى که مدت شصت ّ  

  ّو شش سال آنرا از حرکت و تقدم سريع باز داشته بود مستخلص
  گرديد و قائد عظيم و مرکز عهد کريمش با وجود تضييقات و

ّفيره که هنوز فعاليت دوستان رحمانى را در مهد آئين نازنيناضطهادات و ّ  
  ّمحدود مى ساخت آزادى عمل يافت و اين آزادى بجز برهۀ قليلى از ايام

  که مخالفت اعدا تجديد گرديد تا پايان) ١٩١٤ - ١٩١٨(جنگ عمومى 
   احيات مبارک ادامه پذيرفت و تأسيسات و مشروعات مرکز جهانى امر

  در اثر اين تغيير و. ر گونه تضييق و تهديد رهائى حاصل نمودنيز از ه
   اّتحول شديد ابرهاى تيره زائل شد و شمس پيمان در آسمان امر

   
  ٥٦١ص 

  فشانى مألوف ّرُسطوع و اشراق جديد نمود و چنان بنورافشانى و د
  ّگرديد که عشاق روى مبينش را در شرق و غرب در درياى شگفتى و

   ساخت و نفوذ و تأثير نامتناهيش را در جريان تاريخاعجاب مستغرق
ّحمامۀ الهيه آهنگ رياض غربيه نمود و. ابدع اعظم باقى گذاشت اين امر ّ  

  ّغصن دوحۀ رحمانيه که بفرمودۀ مبارک در ريعان شباب بزندان اعدا
  گرفتار و در پيرى و فرسودگى از آن استخالص يافته بود به تبليغ امر

  ّم فرمود و با آنکه در مدت حيات در محافل و مجالس اهلپروردگار قيا
  غرب وارد نشده و در مجامع عمومى بنطق و بيان نپرداخته،  مدرسه

  نديده و لسان و آداب و رسوم و قواعد قوم را نياموخته بود بلحنى بديع
   اروپّالعقول از فراز منابر و کرسى خطابات در عواصم مهمۀ ّو قدرتى محير

ّاسعۀ امريک باثبات حقيقت الوهيت و حقانيت مظاهر مقدسه و ابالغو بالد ش ّّ ّ  
ّتعاليم رحمانيه و بسط مبادى ساميۀ ربانيه و کشف اسرار مدنيت الهيه و ّ ّ ّ ّ  

ّحل مشاكل اقتصاديه و اعالن وحدت عالم انسانى پرداخت   وجود مبارک. ّ
  وت الهىنظر به تصميم قاطعى که در انجام سفر بديار غرب و ندا بملک

  ّدر آن بلدان اتخاذ فرموده بودند با وجود ضعف و انحالل قوا در يکى از
   ميالدى يعنى يکسال پس از سقوط عبدالحميد و١٩١٠ّايام ماه سپتامبر 



ّاستقرار رمس منور حضرت اعلى در جبل کرمل بدون اطالع قبلى بصوب ّ  
   آنگاهدّمصر توجه فرمودند و قريب يکماه در پورت سعيد اقامت گزيدن

  ّبقصد عزيمت بجانب اروپ وارد کشتى گرديدند ولى چون صحت و
  ّسالمت مبارک رخصت حرکت نداد در اسکندريه نزول اجالل فرموده سفر

ّرا بتأخير انداختند و مقر مبارک را در رمله يکى از ضواحى اسکندريه ّ  
   

  ٥٦٢ص 
  و آنّمعين فرمودند و پس از چندى به زيتون و قاهره تشريف بردند 

  سپس در تاريخ. ّاشطار بقدوم مرکز عهد حضرت پروردگار مزين گرديد
ّ هيكل اقدس بمعيت چهار نفر از خدام و ملتزمين١٩١١يازدهم اوت  ّ  

  رهسپار شدند و) ٢(بجانب مارسى ) ١(رکاب بوسيلۀ کشتى بخار کرسيکا 
  بلندن عزيمت فرمودند و يوم) ٣( مختصرى در تونون لبن ّتوقفبعد از 
  مردم عاصمۀ عظيمه بزيارت مرکز ميثاق الهى  اردهم سپتامبرچه

  مفتخر و متباهى گرديدند و پس ازيکماه اقامت در اين مدينه وجود
  ّمبارک بپاريس تشريف فرما شدند و مدت نه هفته در آن شهر اقامت و در

ّدسامبر همان سال به بر مصر معاودت فرمودند و مجددًا در رملۀ ّ  
  ّرحل اقامت افکندند و فصل زمستان را در آن محل بسرّاسکندريه 

    تا  نوبت سفر ثانى مبارک رسيد و در تاريخ بيست و پنجم مارسبردند
  ازطريق ناپل مستقيمًا بصوب نيويورک) ٤" (سدريک" با جهاز ١٩١٢

  ّحرکت و در يازدهم آوريل به بندر مذکور ورود فرمودند و مدت هشت ماه
  ريک از يک کرانه تا کرانۀ ديگر به سير و سياحتّدر خطۀ وسيعۀ ام

  )٧(كليولند، ) ٦(شيکاغو، ) ٥(ّپرداختند و طى آن شهرهاى واشينگتون، 
  )١٢(بروكلين، )  ١١(ورسستر، )  ١٠(بستن، )  ٩(مونت كلر، )  ٨(پيتسبورگ، 

  جرزى) ١٦(وست انگل وود، )  ١٥(فيالدلفيا، )  ١٤(ميلفورد، )  ١٣(فن وود، 
  دابلين، )  ٢٠(موريس تون، )  ١٩(مدفورد،  )  ١٨(کامبريج،  )  ١٧(، سيتى 

  کنوشا، )  ٢٥(بوفالو، )  ٢٤(مالدن، )  ٢٣(منترال، )  ٢٢(ايکر،  گرين)  ٢١(
  )٣١(دنور، ) ٣٠(لينکلن، )  ٢٩(اماها، ) ٢٨(سن پل، )  ٢٧(ميناپوليس،  ) ٢٦(

  )٣٤(نفرانسيسکو، سا)  ٣٣(سالت ليک سيتى، )  ٣٢(گلن وود اسپرينگز، 
   

  ٥٦٣ص 



  )٣٩(الس انجلس، ) ٣٨(پاسادينا، ) ٣٧(بركلى، )  ٣٦(آلتو،  پالو)  ٣٥(اوكلند، 
   اقدام مرکز ميثاقئموط) ٤٢( بالتيمور و) ٤١(سن سيناتى ) ٤٠(ساکرامنتو، 

   هيكل مبارک١٩١٢  سپس در تاريخ پنجم دسامبرالهى واقع گرديد
  عزيمت و از آنجا) ٤٣(ک بشطر ليورپول از نيويور" سلتيک"بوسيلۀ کشتى 

  و) ٤٤(با قطار آهن بجانب لندن حرکت فرمودند بعدًا به آکسفورد 
  ّتشريف فرما شده و از آنجا   مجددًا) ٤٦(و بريستول ) ٤٥(ادينبورگ 

  ّ بطرف پاريس توجه١٩١٣ بلندن معاودت و در تاريخ بيست و يکم ژانويۀ
  گرديدند و از آنجا در) ٤٧(توتگارت فرمودند و در سى ام مارس عازم اش

  تشريف بردند و نه روز بعد به وين) ٤٨(بوداپست ه يوم نهم آوريل ب
  عزيمت فرمودند و در تاريخ بيست و پنجم آوريل به اشتوتگارت مراجعت

  م ژوئن هيكل اقدس درّو در اول ماه مه وارد پاريس شدند و تا دوازده
  که از مارسى" هيمااليا"سيلۀ کشتى  فرمودند و روز بعد بوفّآن شهر توق

  حرکت ميکرد بقطر مصر رهسپار شدند و بفاصلۀ چهار يوم بپورت سعيد
  ّتوقفّورود فرمودند و پس از گردش مختصرى در اسماعيليه و ابوقير و 

ّبالنسبه ممتدى در رمله بجانب حيفا توجه فرموده و سفر تاريخى مرکز ّّ  
  .ميالدى پايان پذيرفت١٩١٣ميثاق الهى در يوم پنجم دسامبر 

  ّهيكل مبارک طى اسفار مذکور در مجامع و محافل و کنائس ومعابد و
  ّدارالفنون ها و معاهد علميه در حضور جماعات کثيره از فالسفه و

  دانشمندان و ارباب علوم و صنايع و رؤساى اديان و اعاظم رجال و اکابر
  شان از هزار تجاوزقوم از هر طبقه و مرتبه که در بعضى موارد عدد

  ّمينمود تعاليم اساسيه و اصول و مبادى ساميۀ اب بزرگوارش را که در
   

  ٥٦٤ص 
  کتاب مستطاب اقدس تنزيل يافته بود به آهنگى بديع و بيانى بليغ و

  ّقدرتى بى مثل و عديل اعالم و سياست الهيه را بملل و نحل عالم همچنين
  .االشهاد ابالغ فرمودندرؤوس ّشريه على ّبرهبران و زمامداران افکار عموميۀ ب

  ّاز جمله بيان تحرى حقيقت فارغ از سوء تفاهم و تقليد،  وحدت عالم
  ّدر اين امر ابدع اعظم،  وحدت اديان الهيه،  ترکى ّانسانى محور تعاليم ربان

  دين،  تساوى ّتعصبات مذهبى و جنسى و طبقاتى و وطنى،  تطابق علم و
   طير عالم انسانى را بمنزلۀ دو جناح جهت عروجحقوق رجال و نساء که



  ّى و حصول مقامات مادى و معنوى است،  تعليم اجبارى، ّبمدارج ترق
  ّاختيار لسان بين المللى،  تعديل معيشت و حل مسائل اقتصادى، تأسيس
  ّمحکمۀ کبرى براى حل اختالفات و منازعات بين دول و ملل،  وجوب

   ساحت پروردگار بمنزلۀ نفس عبادت مادام کهاشتغال بکار و قبول آن در
  با روح خلوص و خدمت توأم گردد،  تجليل عدالت بعنوان اصل اساسى و

  ضابط حقيقى در جامعۀ بشرى،  تکريم مقام ديانت چون نور مبين و
  حصن متين از براى نظم عالم و حفظ امم و باالخره تأسيس صلح عمومى

  .انى و غيره و غيرههدف اعلى و مقصد اسناى عالم انس
  ّآن منادى ملکوت عالوه بر تبيين و تشريح تعاليم مقدسۀ اين دور اکرم

  ّو مايۀ سعادت و نجات عالم بشريت" روح عصر"که بفرمودۀ حضرتش 
  است بکمال صراحت اخبار فرمود که آتش مهيب جهانسوزى در کار است

  الى مبرم نکوشنداگر رجال عالم و مصلحان و زمامداران امم در دفع آن ب
ّو به آب تعاليم الهيه خاموش ننمايند قارۀ   لهيب  اروپ بتمامه منفجر گردد و ّ

  قطعۀ"آن عالمى را بسوزاند و نيز بصريح بيان اعالن و انذار فرمود که 
   

  ٥٦٥ص 
  بعالوه هيكل مبارک"  است ّاروپ مانند جبه خانه شده و موقوف بيک شراره

ّوالت و تطورات عظيمه اى را که در آن قارۀدر جميع محافل و مجالس تح ّ ّ  
  منقلبه در شرف تکوين بود اعالم و نهضت عدم تمرکز قواى سياسى را که

ّبنهايت شدت در حيز ظهور و بروز و بتقويت و استقالل اجزاء داخلۀ ّ  
  حکومات و تقسيم حدود و اختيارات منتهى ميگرديد گوشزد نمود و

  ّن ترک و ايذاء و آزار ملت يهود در قطعۀبوقوع حوادث مؤلمه در سرزمي
  ّاروپ اشاره فرمود و منظرۀ آتيۀ جهان و اشراق نير صلح و سالم از افق
ّامکان را پس از ختام انقالبات حاليه و استقرار تعاليم ربانيه باين بيان ّ ّ  

  عنقريب مالحظه نمائيد که"روح بخشنده روشن و آشکار ساخت قوله العزيز 
  ّبلند گردد و پرچم وحدت و محبت عالم انسانى در قطبعلم تقديس 

  و" آفاق موج زند و صلح عمومى بنياد شود و پرتو حقيقت جلوه نمايد
  روى زمين بهشت برين گردد و جهان ناسوت آئينۀ ملکوت شود"همچنين 

  جهان جهان ديگر گردد و نوع انسان تربيت و روش و سلوک ديگر
   هيكل مبارک چنان روح حيات و استقامتّدر طى اين اسفار از".  يابد



ّو انقطاع و فعاليت و توجه  تام و حصر افکار در اجراى منظور مقدسى که ّّ ّ ّ  
ّالجل آن قيام فرموده بود ظاهر و باهر گرديد که مالزمان حضور و کافۀ ٔ  
  نفوس که از نزديک افتخار مالحظۀ اطوار و افعال آن وجود اقدس را

  در احيان سفر و. و حيرت مستغرق شدندداشتند در درياى بهت 
  گردش بالد حضرتش بهيچوجه بمناظر و مواقع بديعه و ابنيه و جهات
  عاليه که انظار واردين و مسافرين را بخود معطوف ميساخت و ملتزمين
  ّرکاب اکثر از لحاظ تنوع و رفع خستگى و انبساط خاطر مبارک مايل

   
  ٥٦٦ص 

  ّ مواقع را ديدن نمايند توجهىبودند که هيكل اکرم آن مواضع و
ّاهميتت و سالمت خويش ّنمى فرمود بصح    نميداد و با وجود ضعف وّ

  شب و روز بنشر نفحات ا. نقاهت به آسايش و راحت خود نمى پرداخت
  که موجب ديگر امر. شب به تبشير ملکوت ا مألوف مشغول بود و روز و

ّو توجه نفوس از خاص و جلب انظار   گرديد مراتب استغنا و استقاللّعام   ّ
  آن وجود اکرم از قبول. آن مظهر لطف و عطا و معدن جود و سخا بود

  هدايا و تحف ياران و اعانات دوستان که جهت مصاريف مبارک بطيب
  ّخاطر و شعف وافر تقديم مينمودند امتناع ميورزيد و از تفقد حال

  قرا و مستمندان آنملهوفين و دلجوئى مظلومين و عيادت مرضى و بذل بف
  اراضى قلوب کئيبه ميباريد و رحمت بر چون ابر. ديار خود دارى نداشت

  باعتراضات. ّچون آفتاب مکرمت بر ارواح و عقول مستعده پرتو ميافکند
  ّفرمود و بحمالت مغلين وى ّرؤسا و پيشوايان متعصب مذهبى اعتنا نم
ّنطق حقانيت امراز کرسى خطابه و . تحريکات مخالفين وقعى نميگذاشت ّ  
ّحضرت مسيح را در معابد يهود و حقي   المرسلين را ّت رسالت حضرت سيدّ

  ّدر کنائس ابناء كليم و ملت روح بنهايت صراحت و صرامت اثبات و
ّفرمود و همچنين وحدت ظهورات الهيه و لزوم اتباع تعاليم ربانيهى ّمدلل م ّ ّ  

ّرا نزد مادي   .ن تشريح و توضيح مينمودون و زنادقه و معترضين و مرتابيّ
  در تجليل و تکريم مقام حضرت بهاءا در مجامع و محافل و هياكل و

  ّصوامع مرکب از اجناس و طبقات و مذاهب مختلفه من دون ستر و حجاب
  ميکوشيد و از قبول طرفدارى و پشتيبانى اهل ثروت و قدرت و ارباب

  و چه در امريکانفوذ و مکانت که در موارد عديده چه در انگلستان 



   
  ٥٦٧ص 

  نسبت بانجام هر گونه خدمت و بذل هر نوع مساعدت در راه انتشار و
  تقويت پيام آن منادى بقا اظهار ميل و اشتياق مينمودند شديدًا

ّو باالتر از همۀ اين مراتب سجيۀ محبت و برتر. فرمودى استنکاف م ّ  
  اوفى بکمال خلوص وّعطوفتى بود که آن قدوۀ اهل بهاء و مرکز عهد اتم 

ّصميميت نسبت بکافۀ ناس از بيگانه و آشنا و وضيع و شريف على حد ّ ّ  
   و اين اظهار عنايت و بذل مرحمت بمکان و زمانسوى ابراز ميداشت

  مخصوص محدود نبود و بافراد معدود اختصاص نداشت بلکه جميع نفوس
  ّمشرف وّدر هر مقام و رتبت و از هر طبقه و ملت که بمحضر انورش 

  بفيض زيارتش مفتخر مشمول الطاف بيکران و مورد فضل و احسان
  ّمطلعبدين طريق آن مشرق مواهب سبحانى و . بى پايانش واقع ميگشتند

  ّانوار رحمانى در مدت سه سنه اهل عالم را که در درياى اوهام و افکار
ّماديه ّ مستغرق و در باديۀ اغراض و تعصبات جاهليه سرگردان و بسّ   باتّ

  ّغفلت و دورى از  حق و حقيقت گرفتار بودند نصيحت و ارشاد نمود و
  آنچه مايۀ نجات عباد و آسايش من فى البالد است تشريح و جامعۀ انسانى

  .فرمود  وحدت و يگانگى دعوتو دخول در سراپردۀى ّرا بورود در شريعۀ ربان
ّهيكل مبارک در طى سفرهاى متعدد بمصر چند بار با خدي   و آن قطرّ

   و لرد کيچنرآن حضرت مالقات فرمودند و بين دومّعباس حلمى پاشاى 
  ّمراسم معارفه و آشنائى بعمل آمد و مفتى آن ديار شيخ محمد) ٤٩(

  ّبخيت همچنين امام خديو شيخ محمد راشد و چند تن از علما و پاشاها و
  ينۀّرجال ايران و نمايندگان مجلس ترکيه و ارباب جرائد مهمه در مد

 
  ٥٦٨ص 

   آن ّرؤسا و مديران مؤسسات عظيمۀ مذهبى و دون ّاسکندريه و  قاهره و
ّانور مشرف شدند و كل از فيض لقايش مستفيض و از بحر بمحضر ّ  

  ّدر مدت اقامت هيكل اکرم در. ّفضل و احسانش متنعم و مرزوق گشتند
  اقدسدراختيارآن وجود )  ٥٠(ان گاردنز گانگلستان عمارتى که در کادو

  قرار گرفته بود زيارتگاه واردين و مطاف طالبين و قبلۀ منجذبين و
  مقبلين از طبقات و مسالک مختلفه واقع گرديد که با سرور موفور و



ّالوصف بمالقات زندانى عكا شتافتند و بزيارت نفس مقدسى اشتياق زائد ّ  
ّمبارکش مزين و آن سرزمين را اولين صحنه  که ديار آنانرا بقدوم   ازّ

  .ّمساعى روحانى خويش در غرب مقرر فرموده بود روآور گشتند
  ّورقۀ مؤمنۀ موقنه که در ايام اقامت هيكل اطهر در) ٥١(مفيلد ليدى بال

  لندن افتخار پذيرائى و مهماندارى مبارک را دارا بود شرح مشاهدات
  ّآه چه ايام خوشى"ابتهاج بدين وصف مينگارد  ّخويش را در آن ايام  پر

   عالم براى زيارت هيكل اقدسّطالبين و محبين از نقاط مختلفۀ! ود ب
   همه روزاست ميآمدند گوئى هنوز صداى اقدام آنها در گوش طنين انداز

  ازصبح تا شام سيلى از نفوس و جماعات من دون وقفه و تعطيل بجانب
ّرؤساى کنائس،  مبشرين ملت. بيت مبارک روان و مجذوب آن مه تابان ّ  

  ،ه،  رجال و مصادر امور،  عرفا و حکماّ  استادان علوم و السنۀ شرقيروح،
  نمايندگان فرق مختلفۀ عيسوى از طايفۀ انجيلى و کاتوليک و دون آن، 

ّاطبا و شخصيتهاى مهمه از)  ٥٢(تياسفه،  هندوها،  اصحاب علم مسيحى،  ّ ّ  
  )٥٣(جات  نلشکرون و سربازان ّاسالم و بودائى و زرتشتى همچنين سياسي

ّو ساير خادمين نوع و کارکنان امور خيريه و تأسيسات  عام المنفعه،  ّ  
   

  ٥٦٩ص 
  طرفداران حقوق نساء،  ارباب جرائد و اصحاب قلم،  شعراء،  معالجه کنندگان

  بوسائل روحانى،  طبقات ممتاز نسوان، هنرمندان و صاحبان حرفه و صنعت، 
  پر ثروت و غنا تا مردم فقير ودوستداران موسيقى و درام و بازرگانان 

ًکالبينوا    ّ بمحضر مبارکش مشرف و جميع مشمول مراحم و اعطاف آنّ
ّمنادى ملکوت که حيات مقدسش را وقف راحت و ترقى ابناء نوع نموده ّ  

  ".بود ميگشتند و کوثر روح از ايادى فضل و احسانش ميچشيدند
  حتفال غربى حضورّاولين بار که هيكل مبارک حضرت عبدالبهاء در يک ا

  ّبهمرسانيد و از کرسى خطابه در مقابل جمع کثيرى از حضار ايراد نطق
  در شهر لندن بود) ٥٤" (سيتى تمپل"فرمود در کنيسۀ مسيحى موسوم به 

  .ج.ّبدوًا قسيس محترم  ر. ّ اتفاق افتاد١٩١١و آن در تاريخ دهم سپتامبر 
   سپس آنّم معرفى نمودهيكل اطهر را بنهايت تجليل و احترا) ٥٥(کمبل 

  ّوجود اقدس با بيانى مهيج و لحنى طنين افکن شروع بالقاى خطابه فرمود
ّو باثبات وحدانيت الهيه و   وحدت اساس اديان پرداخت و بکمال وضوح ّ



  اعالم نمود که امروز ميعاد وحدت نوع انسان از جميع اجناس و طوائف و
  ّوقت آن است که كل درشعوب و قبايل و اديان و مذاهب فرارسيده و 

  .شوند ّ يک رنگ توحيد در آيند و در سراپردۀ اتفاق و يگانگى محشورّظل خيمۀ
  فرسکن ويلبريآرچ دجناب موقع ديگر در هفدهم سپتامبر بر حسب تقاضاى 

  "وست مينستر"در )  ٥٧" (ّيوحناى الهوتى"طلعت ميثاق در کنيسۀ )  ٥٦(
  ّقت و عظمت الوهيت بشأنى که در حقيدربارۀپس از نماز عصر )  ٥٨(

  کتاب مستطاب ايقان از كلك اطهر جمال اقدس ابهى نازل گرديده بياناتى
   

  ٥٧٠ص 
   يکى از نفوس که جريان تشريف فرمائى مبارک را بکنيسۀايراد فرمودند

  آرچ ديکن کرسى مخصوص"ّمذکور در همان ايام ثبت نموده مينويسد 
   قرار داشت در اختيار ميهماناسقف اعظم را که در صدر محراب

  القدر خويش بگذاشت و خود بکمال خضوع در کنار هيكل انور جليل
  حاضرين از وضع. بايستاد و ترجمۀ خطابۀ مبارک را بنفسه قرائت نمود

  ّمحفل و احترامات فائقۀ رئيس بينهايت منجذب و متأثر گرديدند و به
ّتبعيت قس    تأييد و برکت نمودند دريس زانو زده از آستان مبارک رجاىّ

  اين حين  وجود اقدس قيام فرمودند و در حالى که ايادى مبارک مرتفع
ّبود با لحنى مليح و جذاب در بين سکوت حضار بدعا و مناجات ّ  

  پرداختند و از ساحت کبريا طلب برکت و رحمت نمودند چنانکه فضاى
  لوب ازآن معبد عظيم از ارتعاشات آن صوت بديع باهتزاز آمد و ق

  عالوه بر. "ّتموجات آن بحر محيط انشراح و انبساط بى پايان حاصل نمود
  احتفاالت مذکوره هيكل مبارک بر حسب دعوت و خواهش شهردار لندن

   صرف صبحانه اليهٌتشريف فرما شده و با مشار) ٦٠(وس ادر منشن ه) ٥٩(
ّنيز در محل جمعيت تياسوفيها بموجب استدعاى رئيس  وفرمودند ّ  

  ّجمعيت خطابه اى ايراد نمودند و همچنين در جلسه اى که در مرکز هيأت
  از طرف انجمن. افکار عاليه در لندن تشکيل شده بود صحبت فرمودند

  نيز از هيكل اطهر دعوت گرديد و آن وجود اقدس)  ٦١( سوماج  برامو
  در جلسۀ مخصوص که تحت ادارۀ آن انجمن منعقد شده بود ايراد نطق

  ّند و همچنين طبق دعوت جمعيت مسلم انگلستان در جامع اسالمىفرمود
ّدر مقابل جم غفيرى از اجلۀ نفوس ) ٦٢(واقع در وکينگ     وحدتدربارۀّ



   
  ٥٧١ص 

  ّعالم انسانى خطابه اى مهيمن و غرا ايراد فرمودند و از طرف شاهزادگان و
  .گشتند ذيرائىرجال و وزراء سابق ايران و اعضاء سفارت شاهنشاهى در لندن پ

  بعنوان ميهمان اقامت) ٦٣(کسفورد وجود مبارک در منزل دکتر چين آدر 
ّفرمودند و در همان شهر در مقابل جمعيت عظيمى از حضار در جلسه اى ّ  

  در دانشکدۀ منچستر منعقد) ٦٤(که تحت رياست دکتر استلين کارپنتر 
  وريکه حاضرين ايراد فرمودند بطّلّده بود نطقى بليغ و مؤثر و مستدش
   مجذوب بيانات مبارک گرديده و بى نهايت باصول و مبادى امرًّالك

  همچنين از کرسى خطابه در يکى از کنائس بنام. عالقه مند شدند
  لندن بر حسب خواهش) ٦٦" (ايست اند"در ) ٦٥" (کنگرگى شنال چرچ"

  ملهج ّرئيس کنيسه بيانات منيعى ادا نمودند و در بعضى از مراکز مهمه از
ّخطاباتى بجمعيت حاضرين که از اجلۀ نفوس) ٦٧" (وست مينستر هال"در  ّ  

  از بزرگان انگلستان قرار) ٦٨(توماس بركلى  تشکيل و در رأس آنها سر
  ّبه بيان مبادى الهيه و) ٦٩(همچنين در کاکستون هال . داشت القا فرمودند
ّبسط تعاليم رباني ّه پرداختند و كل از آن بحر زخار اغّ   تراف حقايق وّ

  "قلب مشتاق"بعالوه هيكل مبارک در نمايش مذهبى . معانى بديعه نمودند
  ّدرمحل وست مينستر حضور بهمرساندند و اين)  ٧٠(وس ادر چرچ ه

  ّ اقدس در مدت عمر مالحظه فرموده بودندآن وجودّاولين نمايشى بود که 
  د وو چون در آن نمايش تاريخ حيات و مصائب حضرت مسيح له المج

  در طاالر. ناء نشان داده ميشد اشک از ديدگان مبارک جارى گرديدّالث
  مرکز ميثاق) ٧٢" (تاويستک"واقع در ميدان ) ٧١" (ستلمنت زادوارد پاسمور"
   

  ٥٧٢ص 
ّدر حضور جمعيتى مرکب از چهار صد و شصت نفر از افراد بر جسته و ّ  

  اداره ميشد) ٧٣(منتخب جامعه که تحت نظارت پرفسور ميکائيل سادلر 
  از نسوان کارگر آنجا را که درّ عده اى سپس طلعت انور. صحبت فرمودند

  فاصله بيست ميلى لندن تعطيل را بر گزار ميکردند ديدن فرمودند و باز
  ّبراى مرتبۀ ثانى بدان مؤسسه تشريف فرما شدند و جمعى از طبقات و

   مسيحى، ّمتنوعۀّعناصر مختلفه از جمله چند تن از کشيشان متعلق بفرق 



  رئيس دبستان پسران،  يکنفر از اعضاء پارلمان،  يک دکتر،  يک نويسندۀ
  از جريده نگاران،  يک شاعرّ عده اى مشهور سياسى،  معاون يک دارالفنون و

  ّمعروف و يک قاضى بزرگ شهر لندن را که براى تشرف بمحضر مبارک
  .فرمودند ت و عنايت مخصوصّاجتماع نموده بودند مالقات و بهر يک اظهار محب

  نگارندۀ وقايع تشريف فرمائى حضرت عبدالبهاء بانگلستان ضمن تاريخچۀ
  خاطر دارم روزى هيكل انور در کنار پنجرۀ"مسافرت مبارک مينويسد  

  بزرگى در روشنائى آفتاب جلوس فرموده و در حينى که جمع کثيرى از
  ّار بيانات وجود مقدس بهمرد و زن در حول مبارک حلقه زده و در انتظ

  بحث امور تربيتى و اجتماعى و لوايح اصالحات مملکتى و ارتباط
ّتحت البحريها و مخابرات بى سيم با ترقيات عصريه و حلول دور جديد و ّ ّ  

  ساير مسائل روز سرگرم بودند مرکز ميثاق طفل خرد سالى را که لباس
   و مصارف مادرّمندرسى در برداشت و از محضر مبارک جهت قلک پول

  ّمفلوجش تقاضاى اعانه مينمود در آغوش گرفته اظهار محبت و عطوفت
  ".فرمودند و طفل از اين عنايت مبارک غرق سرور و شادمانى بودى م
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   فراموش نشدنى بخوبى نشاناين منظرۀ"ّسپس نويسنده متذکر ميشود که 

  ّتفقد و دلجوئىميداد که چگونه هيكل مبارک حضرت عبدالبهاء آنى از 
  مستمندان انصراف خاطر حاصل نمى فرمودند و هيچ احتفال و اجتماعى
  ."نميداشت ّهر قدر مهم و بزرگ بود آن وجود اکرم را از انجام اين مقصد خطير باز
ّاز جمله شخصيتهاى مهمه که در ايام اقامت مبارک در انگلستان و ّ ّ  

  تند از رورند آرچ ديکنّاسکاتلند بساحت انور تشرف حاصل نمودند عبار
  رورند)  ٧٦(رورند رندا ويليامز، ) ٧٥(رورند کمبل، )  ٧٤(ويلبر فرس، 
  )٧٩(ليدى استيپلى،  ريچارد و سر)  ٧٨(المينگتون،  لرد) ٧٧(ت، برالند کر

ّجالل الدوله فرزند ظل الس)  ٨٠(ميکائيل سادلر،  سر ّ   امير على لطان،  سرّ
  ّعديده حضور مبارک مشرف و پذيرائى وکه بدفعات ) ٨١(مهاراجه جالور 

  )٨٢( راج پوتانا،  ديگر مهاراجۀضيافت شايانى بافتخار مبارک بر پا نمود
  )٨٥(بارونس بارنکف، ) ٨٤(شاهزاده خانم کاراجا، ) ٨٣(رانى ساراواک، 

  )٨٨(ليدى گلن کامر، ) ٨(و خواهرش، ليدى اگنيو، ) ٨٦(ليدى وميس 
  )٩٠(پاتريک گدس،  فسور برون،  پرفسورپر) ٨٩(تانس مود، سميس کن



  )٩٢(، "کريسچين کامنولث "ّمدير و ناشر مجلۀ) ٩١(مستر آلبرت داسون 
  ميسس) ٩٤(ميسس آنى بزانت، ) ٩٣(ويد گراهام پول، يمستر د

  ّکه با هيكل اطهر مذاکرات مفصل) ٩٦(مستر استد  و) ٩٥(پانک هورست 
   وقار و عظمت و هيمنهّبعمل آورده و كل مجذوب بيانات و شيفتۀ
  .ّو احاطۀ علميۀ آن وجود اقدس گرديدند

  ميهماندار مذکور در توصيف احساساتى که براى افراد هنگام ًاّمجدد
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  نفوسيکه استدعاى"ّتشرف خصوصى بمحضر مبارک دست ميداد مينويسد 

  اين افتخار و موهبت را داشتند بسيار بودند افتخار و موهبتى که درک
  جز براى همان نفوس که از کأس لقايش سرشار و از بحر بيانشآن 

  ّشدند براى احدى کما هو حقه مقدور نه و ناظرين صرفًا ى مستفيض م
  ّاى از آن تحول روحانى را از وجوه آن مستغرقين درياى انوار پس ّشمه

  حالتى مخلوط از حيرت. از خروجشان از ساحت مبارک احساس مينمودند
  بعضى اوقات زائرين چنان. بى مشحون از رضايت و قناعتّو مسرت و قلو

  ّمحو آن طلعت احديت بودند که گوئى ميل مفارقت نداشتند و آن سرور
  و انتعاش و ارتقاء  و اعتالء خاطر را که در مصاحبت آن شمع انجمن الهى

  ". مبادله نميکردندبراى آنان حاصل شده بود بنعمت دو جهان
  ّايج مترتبه بر سفر تاريخى مبارک را بانگلستان آثار و نتهمان نويسنده

  مسافرت حضرت عبدالبهاء باين"بدين بيان توصيف و تشريح ميکند 
  سرزمين تأثير عميقى در قلوب و ارواح از طبقات و مسالک و فرق و

  اقامت مبارک در لندن بينهايت مورد. ّ متنوعه باقى گذاشتمشارب مختلفۀ
  مان نحو که معاودت حضرتش موجب اسفتجليل و تکريم قرار گرفت به

  در اين سير و سفر هيكل انور از خود دوستان. و حسرت فراوان گرديد
  ّعشق و محبت سوزانش دلها را. و ارادتمندان بيشمار بجاى گذاشت

  قلبش بعالم غرب راه يافت و افئدۀ. ّجذب نمود و بحرارت شوقيه بگداخت
  ر وّخطابات مؤث. انيداهل غرب را منجذب دلبر ماهروى شرق گرد

  گرانبهايش نه تنها انظار حاضرين و مستمعين را بخود جلب مينمود بل
ّدر اذهان و افکار كافۀ نفوس از نزديک و دور رسوخ ميکرد و آتش حب ّ  

   



  ٥٧٥ص 
ّو ود در قلوب مشتاقان بر مى افروخت ُ.  

  تشريف فرمائى آن وجود اقدس در پاريس نيز با همان شور و شعف و
  .يم و تکريم که از طرف دوستان لندن ملحوظ شده بود انجام گرديدتعظ

  اقامت) ٩٧(هيكل مبارک چندى در يکى از عمارات خيابان کامونس 
  ليدى بالمفيلد که ذکرش از پيش گذشت و در رکاب مبارک. گزيدند

  ّايام اقامت مبارک در پاريس مانند سفر"به اين شهر آمده بود مى نويسد 
  هيكل اطهر هر... روحانى و پر انجذاب برگزار گرديدلندن در محيط 

  ّروز صبح بر حسب روش و سجيۀ معهود براى طالبين و واردين که حول
  آن مظهر فضل و عطا مجتمع شده و بنهايت احترام و اشتياق استماع

  بيانات مبارکه را انتظار داشتند از تعاليم حضرت بهاءا و مبادى اين امر
  نفوس مزبور از اجناس و اوطان و مذاهب و. مودنداعظم صحبت مى فر

ّمسالک مختلفۀ شرقى و غربى مرکب بودند مانند تياسوفى ها، ماد   ّيون، ّ
  زنادقه، معتقدين باحضار و ارتباط با ارواح،  صاحبان علم مسيحى، 

  مصلحين اجتماعى،  هندو،  صوفى، مسلم، بودائى، زرتشتى و بسيارى از
  هنوز يک مالقات و مصاحبه تمام نشده مالقات.  ديگرّارباب عقائد متنوعۀ

ّرؤسا و شخصيت هاى مهمۀ مذهبى از.  ديگر بعمل مى آمدو مصاحبۀ ّ  
  شعب مختلفۀ مسيحى حضور مبارک مى رسيدند،  بعضى طالب درک حقائق
  و مسائل بديعه بوده  گوش هوش به خطابات مبارک فرا مى دادند و بعضى از

ّشدت  تعصب آذان    ."ادراک نمايند يا حقيقتى  مى گرفتند مبادا مطلبى بشنوند وخود راّ
ّنفوس مهمه اى که در پاريس افتخار تشرف به محضر   انور را حاصل ّ

   
  ٥٧٦ص 

  سابق ايران مانند نمودند بسيارند از جمله شاهزادگان و رجال و وزراء
  پاشا پاريس،  رشيد ّظل السلطان،  وزير مختار ايران،  سفير عثمانى در

  )٩٨(اسبق عثمانى و وايکونت آراواکا پاشاها و وزراء والى سابق بيروت، 
  هيكل انور در پاريس در مجالس. سفير ژاپون در دربار اسپانيا

ّاسپرانتيست ها و تياسوفيها و محصلين دانشکدۀ علوم دينى و عدۀ کثيرى ّ  
   درّاز مجمع روحيون صحبت فرمودند و نيز در يک کانون مذهبى واقع
  يکى از نواحى فقير نشين آن شهر بر حسب دعوت کشيش ايراد نطق



  ّفرمودند و جمعى از متحريان حقيقت نيز که از پيش نسبت به امر مبارک
  ّآشنائى داشتند در مجامع و محافل احبا حضور بهمرسانده تبيين و

  .ّتشريح تعاليم الهيه را از لسان اطهر اصغا نمودند
  ّكل مبارک بالنسبه کوتاه و قليل بود ولى از لحاظّدر اشتوتگارت توقف هي

  هرگز شور و. انجذاب دوستان وعنايات مرکز پيمان بى مثل و عديل
  نشود و خاطرات خوش آن احيان ّنشور آن ايام از صفحۀ ضمير محو

  ّطلعت ميثاق با وجود تکسر و ضعف مزاج بمنظور مالقات. فراموش نگردد
   بدان صوب حرکت فرمودند و گذشتهدوستان عزيز و مخلص آن مدينه

  از حضور در احتفال ياران غيور و فداکار اشتوتگارت نسبت به اعضاء
  مجتمع شده بودند اظهار نوازش و) ٩٩(هيئت جوانان که در شهر اسلينگن 

  )١٠٠(عطوفت بيکران فرمودند و برحسب دعوت پرفسور کريستال 
   آنان در حضورّرئيس اسپرانتيست هاى اروپ نطق غرائى در مجمع

    بهّالوه وجود اقدس براى ديدار احبابع. ّجمعيت کثيرى ايراد فرمودند
  تشريف فرما شدند و) ١٠٢(واقع در ايالت وورتمبرگ ) ١٠١(هايم تمرگن باد

   
  ٥٧٧ص 

   يکى از١٩١٥ّدر همين محل بود که چند سنه بعد يعنى در سال 
  ان صفحات و ابرازدوستان بيادگار تشريف فرمائى حضرت عبدالبهاء بد

ّتشکر و قدردانى از الطاف و مواهب آن وجود اقدس مجسمه اى از هيكل ّ  
  .مبارک برپا نمود

  يکى از نفوس که در اجتماعات ياران آلمان حاضر و انجذابات روحانى و
  مراتب خضوع و خشوع"عواطف قلبى آنان را شاهد و ناظر بوده مينويسد 

ّو توجه و خلوص احباى آلمان موج   ب انبساط و سرور خاطر مرکز عهد وّ
  دوستان آن سامان عنايات مبارکه را بجان و دل استقبال. پيمان گرديد

  ياران. و بيانات و نصايح مشفقانۀ موالى حنون را بسمع قبول اصغاءنمودند
  از دور و نزديک براى زيارت هيكل اقدسش شتافتند و مشتاقان و طالبان

  ّپيوسته سيلى از عشاق. نورش بر آمدندّحقيقت در مقام تشرف بمحضر ا
  ّمحل اقامت مبارک در حرکت بوده و آن مظهر) ١٠٣(بجانب هتل مارگارت 

  رأفت کبرى با مهر و عطوفت سرشار واردين را پذيرائى مى فرمود و
ّمورد لطف و محبت قرار ميداد چندانکه قلوب در درياى بهجت و مسرت ّ  



  وب ساطع و المع گرديد و السنمستغرق شد و وجوه از انوار وجه محب
  .ّكل  بذکر نعوت و محامد دلبر ميثاق ناطق

  در وينه پايتخت اطريش حضرت عبدالبهاء چند يومى اقامت و در
  در بوداپست رئيس. مجمع تياسوفى هاى آن شهر القاء خطابه فرمودند

  هيكل انور. ّدارالفنون رجاى تشرف نمود و بمحضر مبارک مثول يافت
  را مالقات و) ١٠٤(ستشرق مشهور پرفسور آرمينوس وامبرى چند نوبت م

  در مجلس تياسوفى ها صحبت فرمودند و رئيس انجمن تورانيان و
   

  ٥٧٨ص 
  نمايندگان مجامع ترک و افسران ارتش و چند تن ازاعضاء پارلمان  و

   جوليوس جرمانوسپرفسورهيئتى از طرف حزب ترک جوان براهنمائى 
  ّف شدند و كل احترامات فائقه مبذول داشتند وّحضور مبارک مشر) ١٠٥(

  .مقدم مبارک را بدان مدينه گرامى شمردند
  ّ توقف هيكل مبارک در بوداپستدربارۀ) ١٠٦(دکتر روزستم وامبرى 

  ّمحل اقامت حضرت عبدالبهاء) ١٠٧(در آن اوان هتل دوناپالوتا"مينويسد 
  ۀ علم و حکمت وّقبله گاه و مرکز توجه نفوسى واقع گرديد که شيفت

  ّمجذوب نورانيت و عظمت مبارک بودند و باستماع فلسفۀ الهى از لسان
ّمعلم و مربى بزرگ شرق ابراز اشتياق و عالقۀ موفور مينمودند ّ".  

ّاز جمله شخصيت هاى مهمه اى که در بوداپست بمحضر انور مشرف شدند ّ ّ  
  )١٠٩(زوين، اسقف آلکساندر گي) ١٠٨(عبارتند از کنت البرت آپونى، 

  مستشرق معروف و دانشمند نامدار، ) ١١٠(پرفسور ايگناتيوس گلدزيهر 
ّنقاش مشهور بوداپست و رئيس جمعيت)١١١(ديگر پرفسور رابرت نادلر  ّ  

  .تياسوفى مجارستان
ّاما آثار قدرت و عظمت بى حد و حصرى که طى  اسفار غرب از هيكل ّ  

  ۀّ اجالى آن نصيب قارحضرت عبدالبهاء الئح و مشرق گرديد اعظم و
   در ا امرلّ و انتصارات باهرۀ جامعۀ متشكفتوحات. امريکاى شمالى شد

  ّاياالت متحده و کشور کانادا از يکطرف و استعداد و استقبال بى نظير
  ّقاطبۀ ملت امريک نسبت به پيام مبارک و عنايت و التفات مخصوص طلعت

  ّن ملت از طرف ديگر موجب آنّانور بمقدرات درخشان و آتيۀ عظيم آ



ّگرديد که وجود اقدس بدون توجه به صح   ت و سالمت خويش اوقاتّ
   

  ٥٧٩ص 
  را صرف سير و حرکت در نقاط مختلفۀ آن سرزمين وسيع گرانبها
  پنجهزار از اين سير و سياحت که مستلزم قطع مسافتى متجاوز. بفرمايند

  نى از ساحل اقيانوس اطلسميل از کرانۀ شرقى تا کرانۀ غربى امريک يع
  آوريل تا دسامبر بطول انجاميد  تا اقيانوس کبير و بالعکس بود و از ماه

  ّو موجب صدور خطابات و بيانات بديعۀ منيعه معادل سه مجلد از لسان
  آن قدوۀ اهل بهاء گرديد ذروۀ اعلى و غايت قصواى سفرهاى مبارک را

  ۀ مرغوبه و نتايج عظيمۀ و چون ثمرات فخيمدر غرب تشکيل ميدهد
   ميشود که منظور آن منادى ملکوت ازمعلومحاصله را در نظر آريم 

ّتحمل صدمات و مشقات آن اسفار طوالنى بنحو اتم و   ّاوفى تحقق پذيرفت ّّ
  .شد  در صفحات باختر به ابدع وجه برآورده ا ّو نيت مبارک در اعالء كلمة

ّدر اولين جلسه که احباى نيويورک    بدرک لقاى انور فائز و بفيض استماعّ
  بيانات حضرتش مفتخر گرديدند هيكل اطهر بدوستان آن سامان فرمودند

ّاشتياق مالقات شما سبب تحمل زحمات و مشقات سفر گرديد حال" ّ  
  ".ّمالحظه نمائيد که چقدر محبت به شما دارم

  روش و اطوار و سکنات و رفتار حضرت عبدالبهاء در مسافرت امريک
ّاهميت آن وجود اقدس و مقام و ّمراتب محبت و عالقۀ   ى را که مرکز عهدّ

  از جمله. الهى نسبت به سفر مذکور قائل بودند واضح و آشکار مى ساخت
ّآثار بديعۀ بهيه و شؤون جليلۀ  روحانيه که در ايام اقامت طلعت پيمان در ّ ّ  

  ّ ام المعابد غربيۀّآن خطۀ مشتعله ظاهر و نمايان گرديد استقرار حجر زاو
  بدست مبارک در کنار درياچۀ ميشيگان جوار مدينۀ شيکاغو است که

   
  ٥٨٠ص 

  ّبنهايت جالل و ابهت در حضور جمعى از دوستان شرق و غرب مجرى
  ّديگر خطابات و بيانات مبارک راجع به عظمت و کيفيت عهد و ميثاق. شد

  ّى از احباى نيويورکالهى که پس از تالوت سورۀ غصن در احتفال عموم
  تسميه) ١١٢"(مدينۀ ميثاق"بعمل آمد و بعدًا آن مدينه از لسان اطهر به 

ّديگر زيارت مهيج و مؤثر هيكل مبارک از مرقد . گرديد   "تورنتون چيس"ّ



ّاولين بهائى قارۀ امريک و يا در حقيقت اولين مقبل بامر مقدس حضرت ّ ّ ّ  
  ديگر ضيافتى که هيكل. ليفرنيا بودبهاءا در عالم غرب در انگل وود کا

ّميثاق بنفسه المقدس در يکى از ايام بهار در فضاى آزاد و سبز وخرم ّ ّ  
  انگل وود غربى در نيو جرزى بر پا فرمود و در آن بزم الهى و بساط

  ّآسمانى گروهى از عشاق آن روى و خوى نازنين حضور بهمرساندند و از
  ّ آن موالى کريم مرزوق و متنعمموائد جسمانى و نعم و آالء روحانى

ّديگر اظهار عنايت و طلب تأييد و  موفقيت نسبت به کرسى. گرديدند ّ  
  در گرين ايکر در ايالت)  ١١٣" (ُاپن فوروم"آزاد خطابات موسوم به 

  کثيرى ّ عدۀّکه در آن محل) ١١٤" (پيسکاتاکا"در ساحل رودخانۀ " مين"
  ّکز مذکور بعدًا بيکى از اولين مدارساز ياران رحمانى اجتماع نموده و مر

  ّ دوستان امريک تبديل گرديد و در عداد يکى از مقدم ترينتابستانۀ
  ديگر ايراد نطق از طرف مرکز عهد. ّموقوفات امريۀ آن سامان در آمد

ّالهى در حضور چندين صد از احبا در جلسۀ اخير هيئت تنفيذيۀ ّ  
  االخره حضور و شرکت آن وجودمشرق االذکار منعقده در شيکاغو و ب

  اقدس در مراسم ازدواج دو نفر از دوستان از الوان مختلف،  يکى سياه و
  ّديگرى سفيد،  که عمل مبارک سر مشق ياران در رفع   تعصبات و اختالفات

   
  ٥٨١ص 

  جميع اين. ّنژادى و ايجاد محبت و ائتالف بين اجناس مختلفه قرار گرفت
  ّوجه و التفات شديد مبارک نسبت بيارانمراتب حکايت از درجات ت

  ّراستان امريک مينمود،  توجه و التفاتى که راه را براى ارتفاع مشرق االذکار
  مرکزى آن اقليم هموار کرد و دوستان آن سرزمين را در قبال عواصف
  امتحان و قواصف افتتان که بعدًا در آن ديار بوزيدن آمد چون زبر

ّداد و عالئق اتحاد و اتفاق را در بين قلوب حديد ثابت و مستقيم  قرار ّ  
ّاوليهآنان مستحكم ساخت و خطوات     را که اّ جهت تحقق نظم ادارى امرّ

ّبهمت همان دوستان اتمام و اکمال پذيرفت مشمول برکات الهيه و بعدًا ّ  
  .ّ الريبيه گردانيدّملحوظ لحظات غيبيۀ

  ک ظهورات منيعه و بروزاتّديگر از آثار و کيفيات سفر مبارک در امري
   و نشر نفحات ا و ا اعالء كلمة آن هيكل انور در  از ّبهيۀ لميعه اى است که

  افشاندن بذر تعاليم ا در افئده و قلوب اهالى از طبقات و مسالک و فرق و



  شرح اين اقدامات و فتوحات که. ّمذاهب مختلفۀ متنوعه ساطع گرديد
  ًن منادى ملکوت را ليال و نهارًا بخود مشغولّمدت هشت ماه اوقات آ

  همينقدر کافى است. داشت از منظور و حوصلۀ اين وجيزه خارج است
  ّمتذکر شويم که صرفًا در شهر نيويورک هيكل اطهر در پنجاه و پنج مرکز

  مختلف بالقاء نطق و خطابات عمومى و مالقات هاى رسمى پرداختند و در
  ّو کنائس ملت روح و دارالفنون ها و معاهدمحافل صلح و معابد يهود 

ّعلميه و تأسيسات خيريه و تشکيالت عام المنفعه و جمعيت هاى اخالقى و ّ ّ ّ  
ّمجامع افکار جديده و صاحبان مشارب عرفانيه و جمعيت  حقوق نسوان و ّ  
  ّانجمن هاى علميه و مجامع اسپرانتيست ها و تياسوفى ها و مورمون ها و

   
  ٥٨٢ص 

  ّ طرفداران نژاد سياه و نمايندگان جمعيت هاى شامى و ارمنى وزنادقه و
  ّبسط مبادى ساميه و تعاليم اساسيۀ اين يونانى و چينى و ژاپونى بشرح و

ّامر ابدع اعظم مبادرت فرمودند و كل  در محضر انورش مشرف و از ّ  
  بيانات روح پرورش مستفيض و از بدايع آثارش مستبشر و مستنير

  ّئد و مطبوعات نيز مقاالتى مشروح و مفصل بذکر محامد وجرا. گرديدند
  نعوت هيكل ميثاق اختصاص دادند و ضمن اخبار روز مضامين خطابات
  ّمبارک را باستحضارعامه رساندند و بنوبت خود از وسعت نظر و کثرت
  ّفضل و رفعت مقام و عظمت پيام مرکز عهد حضرت رب االنام تجليل و

  .تکريم نمودند
  و خطاباتش در) ١١٥(ک در کنفرانس عظيم صلح در ليک موهونک نطق مبار
  ّهاى كلمبيا و هاروارد و نيويورک در مقابل جمعيت هاى کثيره و دانشگاه

ّشرکت آن وجود اقدس در چهارمين کنفرانس ساليانۀ انجمن ملى ترق   ىّ
ّنژاد سياه و اثبات حقانيت امر حضرت مسيح و حضرت رسول اکرم در ّ  

  ئل،  کنيسۀ يهود،  در سانفرانسيسکو در حضور دو هزار نفر ازمعبد امانو
ّحضار و خطابۀ بديع و غرايش در مقابل يکهزار و هشتصد نفر از تالميذ ّ  

  ها و اساتيد در دارالفنونپرفسورو يکصد و هشتاد نفر از 
  يکى از) ١١٦" (باورى ميشن "ليالند استانفورد و سرکشى و بازديدش به 

  ّبليغ مسيحى در نقطه اى از نقاط پر جمعيت و فقير نشينمراکز وعظ و ت
  شهر نيويورک و نزول اجاللش در ضيافت پرشکوهى که بافتخار آن هيكل



ّانور در واشنگتن برپا گرديد و جم غفيرى از رجال و عناصر مهمۀ ّ  
  ّپايتخت بحضور مبارک معرفى شدند،  جميع آن ها حکايت از ظهورات و

   
  ٥٨٣ص 

  عه اى مينمايد که هنگام اقامت هيكل ميثاق در امريک و انجامبروزات مني
  ّمأموريت خطير و فراموش نشدنى آن وجود اقدس در خدمت و اعالء امر
  ّاب بزرگوارش در عالم غرب مشهود و كل موجب حيرت و شگفت ناظرين

  .از قريب و بعيد و آشنا و بيگانه گرديد
ّدر مدت توقف حضرت عبدالبهاء در اياالت    ّ امريک نفوس مهمه وّمتحدۀّ

  ّمقامات رسميه از وزرا و سفرا و اعضاء کنگرۀ امريکا و رؤساى کنائس و
  ّپيشوايان بزرگ يهود و ساير شخصيت هاى بر جسته از طبقات مختلفه

  از آن. ّبمحضر انور مشرف و از آن بحر علم و کرم استفاضه نمودند
  پرفسورند اکسفورد،  ليالرئيس دانشگاه )  ١١٧(جمله است دکتر جوردن 

  از دانشگاه) ١١٩(مبيا،  پرفسور جک  از دانشگاه كل) ١١٨(جاکسون 
  رتين ماير، از نيويورک، دکتر ما) ١٢٠(ّآکسفورد، رباى استيون وايز 

  الکساندر) ١٢٣(ّرباى ابرام سيمون، ) ١٢٢(وى، ّرباى جوزف ل)  ١٢١(
  ميسيس) ١٢٦(رانكلين لين،  ف) ١٢٥(نات تاگور،  رابيندرا) ١٢٤(گراهام بل، 

  )١٢٩(فرانكلين مک وى ) ١٢٨(اندرو کارنگى، ) ١٢٧(ويليام جنينگز برايان، 
ّخزانه دار كل اياالت متحدۀ امريک،  لى مک كالنگ،    مستر روزولت، ) ١٣٠(ّ

  وزراء مختار) ١٣٣(ساالر پيرى،  دريا) ١٣٢(دريا ساالر وين رايت، ) ١٣١(
  ماسونگتن،  يوسف ضياء پاشا سفير عثمانى، تانگليس و هلند مقيم واشي

  .خديو مصر ّو شاهزاده محمد على پاشا برادر) ١٣٥(ويليامز سولزر ) ١٣٤(سيتون، 
  يکى از نويسندگان که آثار و وقايع سفر طلعت ميثاق را در امريک مورد

  ّچون حضرت عبدالبهاء براى اولين بار" بحث و تفسير قرار داده مينويسد 
   

  ٥٨٤ص 
  بوم ميالدى باين سرزمين نزول اجالل فرمود و آن مرز و١٩١٢ر سال د

ّرا بقدوم انور مزين ساخت مالحظه نمود جم غفيرى از دوستان و طالبان ّ  
  ّحقيقت بکمال سرور و ابتهاج مترصد ورود مبارک و استماع پيام وحدت و

   ازء الفاظ و عبارات کهاو رام. ّمحبت از لسان آن منادى ملکوت مى باشند



   فيوضات جارى ميگرديد حقيقت غير قابل توصيفى درّمطلعفم آن 
  ّشخصيت مبارک موجود بود که در اعماق قلوب تأثير مى نمود و ارواح و

  جبين گشاده،  چشمهاى نافذ حاکم بر. ّعقول را مسخر و مجذوب مى کرد
  ّاسرار و ضمائر نفوس،  لحن شيرين و مؤثر، خضوع و خشوع،  رأفت و

   برتر و باالتر از همه جالل و عظمت مقرون به مهر و عنايت کهعطوفت و
  از يکطرف آن وجود اقدس را ممتاز از ما سوى قرار ميداد و از طرف
  ديگر الطاف و مراحمش را شامل اضعف عباد مينمود،  اين صفات و

  کماالت مع مناقب و فضائل ال تحصاى ديگر از جمله شؤون باهره و آثار
  ّ از آن هيكل اکرم در خاطرۀ محبين حضرتش باقىمضيئه اى است که

  . "مانده و هرگز از صفحۀ ضميرشان محونخواهد شد
  وقايع سير و حرکت حضرت عبدالبهاء در ديار و مدن اروپ و امريک و

ّفعاليتهاى شديدۀ مبارک در صفحات مذکور هر قدر موجز و مختصر بيان ّ  
ّر و کيفيات مؤثرۀ عجيبه کهاز مناظى گردد باز نميتوان از ذکر پاره ا ّ  

  ّحکايت از مراتب سطوت و نورانيت آن وجود اقدس و القاء خلوص و
ّمحبت در قلوب صافيۀ مستعده مينمايد خوددارى نمود ّاين است که اجماال ً  

  به بعضى از موارد مخصوصه اشاره ميشود تا حقيقت حال بر اصحاب
  .افئدۀ منيره روشن و آشکار گردد
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  جوانى مستمند ساکن اياالت غربى امريک آرزوى مالقات حضرت عبدالبهاء
  را در دل ميپرورانيد و چون بيم آن داشت که هيكل اطهر بدان جهات

  ّتوجه ننمايند و از اين موهبت عظيم بى بهره و نصيب گردد تصميم گرفت
  خود را بهر قيمت به محضر انور رسانده ديده از جمال منيرش روشن

  ولى مؤنۀ سفر نداشت و پرداخت هزينۀ ترن براى او مقدور نبودنمايد 
  فاصل چرخ هاى قطارهاى  هلذا با عزم  جزم و ارادۀ قاطع خود را روى ميل

  ّبينداخت و مسافت بين مينياپوليس تا نيوانگلند را که در آن هنگام محل
  اقامت مرکز عهد الهى بود بکمال شجاعت و استقامت قطع نمود و بدين

  ترتيب با بخطر انداختن جان خويش به آرزوى قلبى نائل آمد و مورد
  .الطاف و عنايات مبارک قرار گرفت



  آن در انگلستان از فرط استيصال و فالکت براى  دهفرزند کشيش دهک
   در رودخانۀ تايمز غرق نمايد و بحيات خود خاتمهخود رامى شود که 

  ّارج و بجانب شط روانّدهد روزى براى اجراى نيت خويش از منزل خ
  ميگردد ناگهان در حين عبور از کنار نهر چشمش به تمثال مبارک حضرت

  مغازه اى نصب شده بود مى افتد و چنان شيفتۀ عبدالبهاء که پشت پنجرۀ 
  ّآن طلعت بى مثال ميشود که بى درنگ در مقام تحقيق محل اقامت مبارک

  ّدر اين تشرف بنحوى دربر مى آيد و بزيارت هيكل انور مى شتابد و 
  ّبحر مواج  كلماتش مستغرق و از فيض بيانات جان پرورش اطمينان قلب و
  ّراحت وجدان حاصل مى نمايد که قصد اهالک و انعدام نفس بالمره از

  .ّمخيله اش خارج ميگردد
   دختر خوابى مى بيند و براى مادرشزنى مسيحى را دختر خرد سالى بوده
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  که حضرت مسيح را در خواب ديده و آن جمال نورانى رانقل مى کند 
  ّبرأى العين مشاهده نموده است و در عالم طفوليت و صفاى قلب اصرار
ّمى کند که آن وجود مقدس حى و حاضر و در بين ناس ظاهر و آشکار ّ  

  ّمادر بگفتۀ طفل توجه نمى کند تا روزى بر حسب تصادف با دختر. است
  ت که عکس مبارک را بر صفحۀّالز مراکز فروش مجکوچک از مقابل يکى ا

  ّ طفل بمجرد مشاهدۀ آن عکسق در انظار قرارداده بود عبور مى کنداو را
    مادرش ازفرياد بر مى آورد اين همان مسيحى است که در رؤيا ديده

  ّاحساسات طفل غرق درياى تعجب و حيرت ميگردد و چون مستحضر
  در پاريس تشريف دارند فورًا کشتىمى شود که صاحب اين شمايل 

  ّگرفته عازم آن ديار ميگردد و بحضور انور تشرف حاصل مينمايد و
  .ّبحقيقت و  کيفيت رؤياى صادقۀ دخترش آگاهى مى يابد

  مدير و نگارندۀ يکى از جرايد منطبعۀ ژاپون بجانب توکيو در حرکت
  کند که حضرتّبوده ناگهان در حين عبور از اسالمبول اطالع حاصل مي

  ّ بمجرد استماع اين خبر دنبالۀ سفرعبدالبهاء در لندن تشريف دارند
ّفورى و معجل خويش را قطع و بال تأمل و درنگ بصوب لندن مى شتابد ّ  

  ّيک شب در آستان مبارک مشرف و از فيض لقاى دلبر آفاق مستفيض"تا 
  ."و باميد و آرزوى قلبى خود نائل گردد



  م اقامت وجود اقدس در لندن ضيافتى در محضر مبارکّموقع ديگر در ايا
   در آن مجمع يکىبرپا گرديد و جمعى هنگام صرف غذا حضور داشتند

  ّاز احباى ايران که تازه از عشق آباد وارد شده بود دستمال بستۀ يکنفر
  هيكل انور. کارگر فقير بهائى آن مدينه را تقديم ساحت انور نمود
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  ّمال را در حضور مدعوين باز و پس از مالحظۀ محتويات کهبال درنگ دست
  يک قرص نان سياه و يک عدد سيب خشگ شده بود غذاى مبارک را کنار

  ّ حب و شوق آن کارگر مخلص بودگذاشته از آن نان و سيب که نشانۀ
  ّتناول فرمودند و مقدارى از آن را نيز بين حضار تقسيم نمودند تا

  يۀ عشق شيرين گردد و کامها شکرين شود و اينمذاق ها از حالوت هد
  معنى که حاکى از مراتب عنايت و عطوفت هيكل مبارک نسبت به دوستان

ّ بود در قلوب حضار بينهايت مؤثر واقع شد و اخالص و منجذب امر ّ  
  .ّجميع شيفتۀ وفا و سجيۀ بنده نوازى مبارک گرديدند

  ار موارد و مواقعى است که ازآنچه در فوق ذکر شد شطرى از هزاران هز
  احساسات نفوس و انعكاس انوار و تأثير اسفار مبارک در مراياى قلوب

  ّعالوه بر آن طى  سير و سياحت هيكل اکرم در اقطار. حکايت مى نمايد
  ّاروپ و امريک شوکت و عظمتى از آن وجود مقدس ظاهر و آثار رفعت و

ّاهميّامتناعى نمودار گرديد که  کيفيت و     آن هرگز از صفحات تاريختّ
   از آنق انفصال نيابداو رامحو نشود و ذکرش از متون صحف و 

  )١٣٦(ّجمله است  کيفيت مالقات حضرت عبدالبهاء و آرچ ديکن ويلبر فرس 
ّيکى از شخصيت هاى محترم و روحانى انگلستان که بينهايت مهيج و مؤثر ّ ّ  

   عطوفت و مرحمت خويش رادر آن مالقات هيكل اطهر دست. ّاتفاق افتاد
   در کرسى کوتاه ترى در اليهٌبر رأس کشيش نهاده و در حالى که مشار

  از آن منظره. کنار مبارک جالس بود بسؤاالت وى جواب مى فرمودند
ّمهيمن تر و هيجان آميزتر آنگاه بود که قسيس مذکور در کنيسۀ يوحناى ّ  

   و برکت در مقابل سريرّ حضار براى طلب فيضّالهوتى در لندن با کافۀ
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   با کمال اعزاز وخود رامبارک زانو زده و از آن پس ميهمان جليل القدر 
  اجالل از بين صفوف جماعت که بحال احترام برپا ايستاده بودند عبور

  ّ کنيسه رهنمائى نمود و در تمام مدت آهنگ دعا و سرودخانۀ داد و بنماز
ّيگر کيفيت تشرف جالل الدوله بمحضرد. ّاز طرف جمعيت بگوش ميرسيد ّ ّ  

   باقدام مبارک انداخت و لسان باعتذارخود راّانور که بمجرد ورود 
  ّبگشود و از مظالم و تعديات خويش نسبت به اهل بهاء استدعاى عفو و

  ديگر استقبال و تجليل عظيمى که در دارالفنون ليالند. بخشش نمود
  ّآن منادى ملکوت مقابل جمعيتىّاستانفرد از وجود مقدس بعمل آمد و 

  ّقريب دو هزار نفس از تالمذه و اساتذه راجع به مبادى اصليۀ اين امر
  ديگر. اعظم،  اساس و مبناى پيام مبارک به عالم غرب،  ايراد نطق فرمودند

  ّرخ گشود و صفى مرکب" باورى ميشن"ّمنظرۀ مؤثر و پرهيجانى که در 
  ن نيويورک در مقابل هيكل انور عبوراز چهارصد نفر از فقرا و مساکي

  ۀ نقره از ايادى مکرمت حضرت عبدالبهاء دريافتّکرده و هر کدام يک سک
ّديگر وضع تشرف زنى عرب از اهالى سوريه که در شهر بستن. داشتند ّ  

  ّجمعيتى را که بدور مبارک حلقه زده بودند عقب رانده و خود را بقدوم آن
  ّيا موالى انى اعترف"ّمهيجى عرض نمود حضرت افکند و بصداى بلند و 
  ّديگر حالت خضوع و خشوع و تبتل و". ّبان فيک روح ا و نفس المسيح

  ابتهال دو نفر عرب که هنگام حرکت حضرت عبدالبهاء از بستن بجانب
  بار آن وجوداشکدوبلين بکمال تکريم دامن مبارک را گرفته با ديدگانى 

  ّاندند و بعظمت و نورانيت طلعت ميثاقاقدس را رسول و مبعوث الهى خو
  ّديگر اجتماع دو هزار نفر از امت كليم در کنيسۀ. شهادت دادند
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  ّالوجهى که از طرف حضار نسبت ّسانفرانسيسکو و توجه و اشتياق زائد
ّباستماع بيانات مبارک راجع به حقانيت حضرت مسيح و رسالت حضرت ّ  

  ّديگر  کيفيت مجلس مونترآل و غليان و. يدّالمرسلين بمنصه ظهور رس ّسيد
  هيجانى که در حين اداى خطابه از هيكل اطهر ساطع گرديد و آن شب
  در اثر سطوت برهان و هيمنۀ بيان حال مبارک بدرجه اى منقلب شد که

  ميشن"ديگر منظرۀ معاودت از . بى اختيار تاج مبارک از رأس انور بيفتاد
   از يکى از مناطق فقير نشين شهر پاريسّمحل اداى نطق و عبور" هال



  ّکه مردم از وقار و عظمت هيكل مقدس دچار حيرت شده بکمال احترام و
ّسکون متوقف گشتند و راهى از بين صفوف جمعيت براى حرکت مبارک ّ  

   پارسى که يوم عزيمت حضرتپزشکديگر حالت آن . ترتيب دادند
  عرض توديع خود راعبدالبهاء از لندن هنگام صبح نفس زنان جهت 

   اذفرکرود آن رأس معنبر و سينۀ چون مشلدى الو. بمحضر انور رسانيد
ّرا با عطر بياغشت سپس در حالى که دست يک يک حضار را معطر ّ  
  ساخت حلقه اى از گل سرخ و سوسن بگردن مبارک بياويخت و بدين
  ّترتيب عشق و محبت سوزان خويش را نسبت به آن جوهر عطوفت و

ّديگر تعلق و اشتياق غير قابل تصور نفوس براى.  ابراز داشتمکرمت ّ  
  زيارت آن وجود اقدس بطورى که هر روز صبح گروهى از طالبين و

  "کادوگان گاردنز"منزل مبارک درهاى  همشتاقين قبل از طلوع آفتاب در پل
  اجتماع نموده و با حالت بيصبرى منتظر باز شدن درب بيت و اجازۀ

  ديگر وضع جالل و هيمنۀ آن حضرت در. هربودندورود بساحت اط
  کنائس و معابد آنگاه که با قدمهاى محکم و متين براى اداء نطق باالى

   
  ٥٩٠ص 

  فرمود و يا با دستهاى مرتفع جهت دعا و مناجاتى کرسى خطابه حرکت م
  ديگر. از جاى بر ميخاست و جميع بکمال احترام و خضوع قيام ميکردند

  وفيرى  که بصرافت طبع و طيب خاطر از طرف جامعۀتعظيم و توقير 
  ّممتاز و مهذب نسوان در لندن نسبت به آن منادى امر حضرت پروردگار
ّابراز ميگرديد و كل با نشاط و انبساط تام در محضر مقدسش باصغاء ّّ  

  در قبرستان" تورنتون چيس " ديگر زيارت مرقد . بيانات ميپرداختند
  ّب و تضرعى که براى دوستان دست داد در آناينگلوود و حالت انجذا

  حين که مرکز ميثاق الهى بجانب مرقد حوارى محبوبش خم شده جبين بر
  ّآن رمس مطهر قرار داد و ببوسيد و نفوسى که در خدمت مبارک بودند

ًکال   ديگر اجتماع عظيمى از رجال و نساء از.  بهمين قرار رفتار نمودندّ
  ى لندن از مسيحى و يهودى و مسلمان وّطبقات محترم و اجلۀ اهال

  نمايندگان ملل و نحل مختلفه در شرق و غرب که براى استماع خطابۀ
  مبارک راجع بوحدت عالم انسانى در جامع اسالمى وکينگ حضور بهمرساندند

  تمام اين مراتب و احوال و مناظر و. و مقدم جليلش را تکريم نمودند



  از هيكل انور حضرت عبدالبهاء درآثار شاهد عظمت و قدرتى است که 
  ّايام سير و سياحت بالد غرب ظاهر شد و انعكاس آن در قلوب و ارواح

  .ق مندرج گرديداو رامنطبع و در صفحات جرايد و 
ّحال با توجه به شؤون و آثار مذکوره آيا ميتوان تصور نمود که در قلب ّ  

  ّرامات و تعلقاتنورانى هيكل ميثاق آنگاه که خود را مورد اينگونه احت
  الوصف از طرف اعالى و ادانى مشاهده مينمود چه افکارى سريان زائد

  مى کرد و يا هنگامى که در کنار شهردار لندن براى صرف صبحانه جلوس
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  فرموده و در قصر خديو مصر با نهايت اعزاز و اجالل پذيرائى ميگرديد

  ه و شور دوستان را درو فرياد ا ابهى و نغمات نعت و سرور و ولول
  محافل و مجامع پر اشتياق امريک استماع مينمود در خاطر انورش چه

  ان نياگارا يا اوقاتى که در مقابل آبهاى غرّمناظرى مصور ميگشت و
  فرمود وى ايستاده و هواى لطيف و آزاد آن فضاى وسيع را استنشاق م
  تماشاىدر موارد فراغت که کمتر براى هيكل مبارک دست ميداد ب

  جنگل هاى سبز و خرم و بساتين و چشمه زارهاى پر نضارت و طراوت در
  گلن وود اسپرينگز ميپرداخت و يا با جمعى از ملتزمين رکاب در باغهاى

  فرمود و در مواقع غروب آفتابى در پاريس حرکت م) ١٣٧"(تروکادرو"
  سايد ريور"بتنهائى در کنار رودخانۀ عظيم هودسن در نيويورک در 

  تونون له"در ناحيۀ " پارک هتل دو"مشى مينمود و يا در ايوان " درايو
  قدم ميزد و يا از فراز جسر عظيم مشرف بر درياچۀ ژنو) ١٣٨" (بن

  در لندن سلسلۀ مرواريد فام نور را در وسط) ١٣٩" (سرپن تاين"
  فرمود در ذهن مبارکش چه وقايع وى شاخ و برگهاى سبز درختان مشاهده م

  مينمود؟ ّى خطور ميکرد و در خاطر مقدسش چه احساساتى خلجانحوادث
   خواهد شد که در احيان مذکور در مقابل ديدگانمعلومّبلى با اندک تأملى 

  ّمرکز عهد الهى حوادث هولناک ماضيه مجسم ميشد و در قلب نورانيش
  خاطرات احزان و آالم،  خاطرات فقر و. ّخاطرات تلخ گذشته مصور ميگشت

ّ  خاطرات ايام صباوت،  خاطرات پر مصيبت ام بزرگوارش که درمسکنت، ّ  
  آن اوقات پر بال که ابواب رخا از هر جهت مسدود و ثروت و اموال باهظه
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ًکال   طال بود و از  فرط عسرت تکمۀ لباسش را که از  بتاالن و تاراج رفته بودّ

  راى آناندک قيمتى داشت بمعرض فروش ميرسانيد تا از وجه آن ب
  ّحضرت و خواهر و برادر عزيزش قوت اليموت تهيه نمايد،  خاطرات آن

  گهر ناگزير مقدارى آرد خشک در دست ّايام مظلم که همان مادر واال
  ّحضرت عبدالبهاء ميريخت تا بجاى نان سد جوع کند،  خاطرۀ اوقات
   وّطفوليت که هيكل مبارک در کوچه و بازار مورد تعقيب و استهزاء اشرار
  معرض شتم و رجم اراذل و اوباش قرار ميگرفت، خاطرۀ حجرۀ تنگ و
  ّتاريک و حفرۀ مرطوب و پر حشرۀ قشلۀ عكا که در سابق مغسل اموات

  ّسال محل سجن مظلومان واقع گرديد و همچنين خاطرۀ ّبوده و مدت دو
  .زندانى شدن هيكل اطهر در محبس آن مدينه

  ّدر نظر مبارکش مجسم ميشد و قلب انورش راديگر از وقايع مولمه اى که 
   در جبال اولىٔاسارت مصباح مال اعلى حضرت نقطۀ ّميگداخت محقق خاطرۀ 

  ّهنگامى که آن سيد امم خاتمۀ حيات را در قالع محکم. آذربايجان است
  ّمظلم بکربت و غربت بگذرانيد و آن نفس مقدس که پرتو وجودش آفاق

ّتى يک شمع براى روشن کردن محل خويش درّرا منور گردانيده بود ح ّ  
  .ّالبغضاء مشبک گرديد اختيار نداشت و عاقبت صدر منيرش برصاص اولو

   اين خاطرات يقينًا افكار آن آيت هدى در حول حياتباالتر از همۀ
  پر اشراق اب بزرگوار مولى و مقتداى عظيمش دور ميزد و بياد سجن و

  آالم و مصائب آن محبوب عالم را افتاد واسم اعظم مى  بالياى جمال قدم و
  َبخاطر مى آورد و منظرۀ سياهچال طهران آن دخمۀ اظلم انتن و چوبکارى
  مبارک در آمل و روزگار پر محنت جمال سبحان در کوهسار کردستان در
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ّمقابل ديدگانش مصور ميشد و احوال ايام بغداد که هيكل قدم و محيى ّ  
  اى تعويض نداشت و پيروانش با يک مشت خرمارمم يکدست لباس بر

  شب و روز امرار معاش مينمودند در قلبش مرتسم ميگشت و اسرت و
ّغربت مظلوم آفاق در حصار عكا که تا مدت نه سال چشم مبارک به سبزه ّ  

  الحکومۀ آن شهر نسبت به آن نيفتاده بود و تحقير و توهينى که در دار
  .ّ انشاء وارد آمد سينۀ مقدسش را ميفشردمالک ملکوت بقا و حاکم ممالک



  ّبلى در چنين حالت که هيكل ميثاق پس از آنهمه باليا و متاعب التعد و ال
  تحصى مراتب احترام و تقدير و تجليل و تکريم و خضوع و خشوع رجال
  و بزرگان و مشاهير و دانشمندان عالم و رؤساى اديان و فرق مختلفه را

   و رفعت و اعتالء امر اب جليلش مشاهدهّنسبت به آن وجود مقدس
   شوق از ديدگان جارى ميساخت و لسان بذکر حضرتاشکمينمود 

  .سپاس ساحت مقصود ميگشود مقصود و حمد و
  ّيومى از ايام هيكل"ّ در سفر نامۀ حضرتش مدون و مسطور است که 

ّمبارک براى مجلس ثالث تشريف ميبردند از شدت مسرت صداى مبارک ّ  
  لند بود که هنگام تاخت و تاز کالسگه عابرين صوت مبارک راچنان ب

   بقربانت اى ابهاءى اى ا  چه کرده ا مى فرمودند اى بهاءمى شنيدند
ّ بفدايت ايام را به چه مشقت و بال گذرانيدى چه مصائبى تحمل ابهاء ّّ  

  و"  فرمودى آخر چه اساس متينى نهادى و چه علم مبينى بلند نمودى
  هيكل انور وقتى حين مشى و گردش در"يضًا در همان سفر نامه مذکورا

ّذکر و ياد جمال مبارک ناطق و بعباراتى حزن انگيز ذکر ايام سليمانيه و ّ  
  ّ با اينکه اين حکايت را مکررفرمودندى ّوحدت و مظلوميت طلعت قدم م
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  هاى بناى گريه فرموده بودند ولى آنروز بغتتًا حال مبارک منقلب شده هاى
  ّگذاردند بقسمى که صداى مبارک تا دور ميرفت و جميع خدام بگريه

ّاستماع بالياى جمال قدم و رقت قلب سر اکرم کدورت و از در آمدند و ّ  
  ."اندوه شديد روى نمود

  ىّ جديدى در بسط و ترقّبا توجه مرکز ميثاق به صفحات غرب دورۀ
  .ّيخ قرن اول بهائى افتتاح گرديد ايجاد و فصل مشعشعى در تار اامر

  بيد قدرت آن دهقان الهى بذور پاکى از تعاليم رحمانى در مزارع قلوب
  هرگز در اعصار. آبيارى گرديدى ّافشانده شد و بماء لطف و عنايت ربان

  ّسابقه و دهور ماضيه مشاهده نشده که شخصى چنين مقدس و عظيم براى
  از اين جنبش. م قيام نموده باشدمنظور و هدفى بدين پايه عزيز و کري

  ّرفيع و نهضت بديع قواى فائضۀ محيطه اى بوجود آمد و عوامل محرکۀ
  ّنباضه اى منبعث گرديد که هنوز پس از مضى سى و پنج سنه از تاريخ

ّاهميتّق آن تصور ّتحق    و درک عظمتش مقدور نه و احصاء آثار وّ



  در اثر مطالعۀ. نيستينبغى و يليق براى احدى ميسور  نتايجش کما
  خطابات مبارک در محافل غرب ملکه اى از ملکات از رفعت بيان و قدرت

ّبرهان مرکز پيمان که در اثبات حقانيت حضرت رسول اکرم ايراد ّ  
  ّفرموده بودند منقلب گرديد و قلبش مفتون و مجذوب طلعت احديت شد

  المرسلين دّو ايمان و ايقان خويش را نسبت به حقيقت رسالت حضرت سي
  بى پرده و حجاب اعالم نمود و نيز در پرتو اين سفر بهجت اثر برخى از

  اعظم که در بيانات و خطابات مبارک در اصول و مبادى ساميۀ اين امر
  آن تاريخ تبيين و تشريح گرديده بود در فکر يکى از رؤساء جمهور
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ّاياالت متحدۀ امريک حلول نمود و در قوۀ مخيله ّ    اش نفوذ و رسوخ کرد وّ
  ّآن اصول را در برنامۀ صلح خود مدون ساخت و جامع ترين و

  شريف ترين طرحى را که تا کنون بمنظور سعادت و آسايش اقوام و
  .ّنحل عالم القا گرديده تقديم جامعۀ ملل نمود و اساس جمعيت امم نهاد

  ّۀ محبت وحضرت عبدالبهاء در مجالس و مجامع اروپ و امريک آنچه الزم
  وفاق و مايۀ استخالص عالم انسانى از نفاق و شقاق است بيان فرمود و
ّتعاليم اين امر ابدع اعظم را که علت ظهور وحدت اصليه در جامعۀ بشريه ّ ّ  

  االشهاد اعالم نمود ولى افسوس که جهان غافل از قبولرؤوس است على 
  مانۀ آن ناصح اميندعوت آن موالى عليم استنکاف ورزيد و از مواعظ حکي

   در چنگال دو حرب عظيم و دو بالء عقيم افکند،  بالخود رارو بتافت و 
  و مصيبتى که هنوز اثرات شوم و عواقب مدهشۀ آن پس از مضى سنين
  هو ّمتمادى از جريان امور عالم مرتفع نشده و شدت و وخامت آن کما

  .ّحقه بر احدى واضح و مکشوف نگرديده است
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                ياد داشتها         
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٨٠-Sir Michael Sadler 
٨١-Maharaja of Jalalwar 
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٩٨-Viscount Arawaka 
٩٩-Esslingen 
١٠٠-Prof.Christale 
١٠١-Bad Mergentheim 
١٠٢-Wurttemburg 
١٠٣-Hotel Marguaret 
١٠٤-Prof. Arminius Vambery 
١٠٥-Prof. Julius Germanus 
١٠٦-Dr. Rusztem Vambery 
١٠٧-Hotel Dunapalota 
١٠٨-Count Albert Apponyi 
١٠٩-Prelate Alexander Giesswein 
١١٠-Prof. Ignatius Goldziher 
١١١-Prof. Robert A. Nadler 
١١٢-City of Covenant 
١١٣-Open Forum 
١١٤-Piscataqua River 
١١٥-Lake Mohonk 
١١٦-Bowery Mission 
١١٧-Dr. D. S. Jordan 
١١٨-Prof. Jackson 
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١٣٤-Thomas Seaton 
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١٣٨-Thonon les Bains 
١٣٩-Serpentine Bridge 
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                                            فصل بيستم
   در شرق و غرب ا                          بسط و انتشار امر

  سفر تاريخى حضرت عبدالبهاء ببالد غرب خصوصًا سير و گردش
   امريک را ميتوان ذروۀ عظمت وّهشت ماهۀ طلعت انور در اياالت متحدۀ

  اشراق دورۀ ميثاق محسوب داشت،  دوره اى که به آثار و مواهب بديعه



ّمطرز و به اثمار و فواکه بهيۀ جنيه مزين است و علو شأن و امتناع مقامش ّ ّ ّ ّ  
ّدر مستقبل ايام چنانکه بايد و شايد در انظار جهانيان محقق و مکشوف ّ  

  ّه نير ظهور جمال اقدس ابهى در حين اعالم امرهمانطور ک. خواهد گرديد
  ّمبارک برؤساء و زمامداران ارض در ارض سر باشرف نقطۀ احتراق واصل
  ّگرديد بدر عهد و ميثاق الهى نيز هنگامى باوج اعلى و مقر اسناى خويش

  ّ به بث تعاليم و بسط جالل و اعتالء امر اب امتعارج شد که مرکز عهد
  ّن شعوب و جوامع عالم قيام فرمود و افق باختر را از اشعۀبزرگوارش در بي

  بوم را بنفحات قدس ّفروزان کوکب خاور منور گردانيد و آن مرز و
  .ّحضرت قيوم زنده و پاينده ساخت

  چيزى از تأسيس عهد و ميثاق الهى نگذشت که کوکب پيمان در افق
  ّ بهيه اش ظلمات حالکۀانوار ساطعۀ و لمعان حيرت انگيز نمود و  جلوه اامر

  نقض و نکث را در هم شکست و هجمات و همسات مرکز شقاق را که با
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  العالمين قيام ّدر اطفاء سراج مبين و هدم بنيان حضرت رب نهايت بغضاء 

  ّروح نباضش مشعلداران عهد و پيمان و. نموده بود هبا منثورا  گردانيد
  مدن و بلدان در اقطار شاسعۀ ارضمجاهدان امر حضرت رحمن را بفتح 

ّبرانگيخت و قوۀ محيطۀ فائضه اش در حفظ وحدت و جامعيت امر   الهى ّ
  ّسقوط و هبوط عبدالحميد خصم الد آئين. گوشزد قريب و بعيد گرديد

   و استخالص مرکز منصوص از ا نازنين و ظهور غلبه و سطوت شريعة
  بيفزود و قدرت فائقه و سيطرۀاسارت چهل ساله بر هيمنه و عظمت ميثاق 

ّکامله اش را بر فئۀ ناکثان و مدعيان و مستکبران ثابت و مدلل ساخت ّ.  
ّ موفقيت آن نور هدى و نجم بازغ افق ابهى در انتقال عرش اطهر حضرت ّ  
ّرب اعلى و استقرار آن وديعۀ رحمانيه در بقعۀ مقدسۀ نوراء با وجود موانع ّ ّ  

ّ متنوعه قدرت مکنونه در عهد و پيمان ربانشديده و مشاكل خطيرۀ   راى ّ
ّدر انظار نفوسى که هنوز بر حقانيت و اصالت اين لطيفۀ نورانيه ترديد ّ ّ  

  باالخره قيام آن منادى ملکوت به نشر نفحات. داشتند واضح و آشکار نمود
  سبحانى و ابالغ تعاليم يزدانى در مدن و ديار غرب که اعظم اشراق آن

ّ و اشرف تجلى آن سراج وهاج است مقام و منزلت ميثاق وّکوکب نوار ّ  
  .ّرفعت عهد نير آفاق را بيش از پيش روشن و الئح گردانيد



  ّعالوه بر فتوحات و انتصارات باهره  و حوادث جسيمۀ تاريخيه که تحت
    در شرق ا ّلواى ميثاق در عالم غرب حاصل گرديد ترقى و توسعۀ شريعة

  ّ در اقطار شرقيه ا دعائم صرح مشيد نظم ادارى امرو تأسيس قوائم و
  ّهمچنين ارتفاع اولين مرکز انوار و مشرق اذکار عالم بهائى در مدينۀ
  ّعشق آباد و بسط و انتشار آثار امريه و نزول الواح تبليغى خطاب
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ّبه علمداران مدنيت الهيه در خطۀ آمريک و نفوذ كلمة ّ ّ ستراليا راء ا قاره  در ا  
ّنيز بايد از آثار مضيئه و  موفقيتهاى بديعۀ عهد ثالث عصر رسولى و ّ  

  .داشت نتيجۀ مجهودات و مساعى خستگى ناپذير مرکز پيمان الهى محسوب
  در ايران مهد آئين حضرت رحمان با وجود شدائد و مصائب و قتل و

  ّن شدت وّزجر و نهب و اسر دوستان که در ايام قيادت محور ميثاق بهما
ّ تغيير محسوس راه يافت قوۀ قدسيه اّحدت ادامه داشت در جريان امر ّ  

  نبعانى جديد نمود و جامعۀ ستمديده که در پنجۀ تقليب گرفتار و در
  پس پردۀ اضطهاد مقهور و مستور بود بتدريج از ستر و خفا بيرون آمد

  .ّو آثار تمکن و اعتالء آن محسوس و مشهود گرديد
ّالدين شاه چهار سنه پس از افول نير آفاق هنگام اقامۀ ّ جبار ناصرسلطان ّ  
  القرنينى خويش بدست ميرزا رضا يکى از اتباع و هواخواهان جشن ذو

ّ و از جمله مؤسسين و متقدمين اّالدين افغانى خصم لدود امر ّسيد جمال ّ  
  نت و چون اين نهضت در دورۀ سلطّنهضت مشروطيت ايران بقتل رسيد

ّالدين شاه نضج و قوتى يافت و قوام و دوامى حاصل نمود فئۀ ّمظفر ّ  
  ّمظلومه در خطرات جديده افتاد و حزب بى پناه معرض اتهامات شديده

  قرار گرفت بدرجه اى که در بدو امر مسئلۀ قتل شاه را باين طايفه
  اين. منسوب داشتند و اين خطب جسيم را بگردن اين جمع افکندند

ّپس از وقوع اين حادثۀ هائله بالفاصله حاجب الدولۀ غدار در سجنبود که  ّ  
  طهران بکمال قساوت بشهادت بلبل بوستان الهى و عندليب گلزار رحمانى

ّجناب ميرزا على محمد مبلغ شهير و شاعر شيرين سخن امر ّکه از لسان ا   
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  يده مع فرزندّملقب و مفتخر گرد"  ورقا"مبارک جمال اقدس ابهى بلقب 
  ظلوم و جهول بدوًا آن ستمکار. دوازده ساله اش روح ا مبادرت نمود

  شکم ورقا را بخنجر جور و اعتساف بشکافت و آن هيكل وفا و استقامت
   سپس بروح ا تكليفرا در مقابل ديدگان فرزند معصوم قطعه قطعه کرد

  رت گيرد ولى آنّنمود که از امر الهى تبرى جويد و از سرنوشت  پدر عب
ّروح مجسم و نور مصور در غايت وقار و تمکين مقاومت نمود و از تبرى ّ ّ  

  ّ اعلى را بر توطن در جهانٔمالّامتناع ورزيد و چون پدر پاک گهر تقرب ب
  ادنى ترجيح داد اين بود که ظالمان با طناب وى را خفه کردند و آن

  .واز نمودندطير گلشن توحيد بجهان انوار و ملکوت اسرار پر دو
ّاما اولين نفسيکه در دورۀ ميثاق قدم بميدان شهادت نهاد و جام وفا از ّ  
  ّکف ساقى عطا بنوشيد آقا محمد رضاى يزدى است که سه سال قبل از

  اين جوان در شبى که قرار زفاف او. آن در يزد برتبۀ شهادت نائل آمد
   طريق هدفّبود هنگام خروج از حمام و حرکتش بجانب بيت در اثناء

  رصاص اهل بغضاء گرديد و جان در سبيل حضرت کبريا نثار نمود و
  اين واقعۀ مؤلمه در سال هزارو سيصد و ده هجرى يعنى يکسال پس از

ّصعود جمال قدم جل اسمه االعظم در يزد اتفاق افتاد   ّدر تربت حيدريه. ّ
ّپس از حادثۀ رمى شاه  پنج نفس مقدس از احباى الهى که بشهدا   ى خمسهّ
  ّموسوم شدند معرض حمالت عصبۀ شرور و همجات ثلۀ غرور واقع و

ّدر مشهد حاجى محمد تبريزى که از تجار. بشهادت کبرى فائز گشتند ّ  
  ّمعروف بود بدست عوانان بقتل رسيد و جسد مطهرش در آتش ظلم و

  هنگامى) ميالدى ١٩٠٢مطابق با (هجرى ١٣١٩در سال . عدوان بسوخت
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  ّالدين شاه بفرنگستان مسافرت نموده بود در پاريس دو نفر از ّمظفرکه 

  دوستان غرب بنمايندگى از طرف جامعۀ بهائى حضور شاه و ميرزا
  ّعلى اصغرخان اتابک اعظم بار يافتند و از مقام سلطنت در  حق  بهائيان

   مالقات از طرفدر اينايران داد خواهى و معدلت جوئى نمودند و با آنکه 
  ّاه و صدراعظم که عنصرى مرتجع و خالى از نبوغ و شخصيت بود وعدۀش

ّمساعدت داده شد ولى عمال  نتيجه اى بر آن مترتب نگرديد بلکه بالعکس ً  
  چند سنه بعد نايرۀ اضطهاد اوج گرفت و لهيب جور و عناد بيش از



  پيش زبانه کشيد و ياران الهى معرض صدمات و لطمات جديده واقع
  ّر چه مسئلۀ مشروطه خواهى در آن کشور قوت بيشتر مى يافت و هشدند

  ّدامنۀ مصائب و نوائب وسيعتر ميشد و بر آزار و اذيت دوستان عالوه
  هّميگرديد چه که معاندين و مرتجعين بهائيان را مورد اتهامات شديد

ّل و محرک اين نهضت ملى و قيامومسؤ ًقرار داده و اين حزب را عالنية ّ  
  ّرفى مينمودند تا بدينوسيله مخالفت ناس را نسبت باساسعمومى مع

  ّمشروطيت ايران برانگيزانند و ارکان و قوائم آنرا بزعم خويش متزلزل
  ّدر اصفهان يکى از دوستان مخلص حضرت رحمن آقا محمد جواد. سازند

  ّرا برهنه کردند و بدنش را  با تازيانه اى از سيم بکمال شدت مضروب و
  در کاشان مؤمنين از ابناء كليم را بفتواى علماى اسالم و. مجروح ساختند

  تحريک پيشوايان يهود مورد ضرب و شتم و زجر و حبس و حجز اموال
  در يزد و نقاط مجاوره  ياران الهى در پنجۀ تقليب گرفتار و. قرار دادند

  ّسامان اتفاق ّبه اشد عقوبات مبتال گشتند و خونين ترين مظالم و فجايع در آن
  افتاد،  از جمله حاجى ميرزا حلبى ساز را بنهايت قساوت تازيانه
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  زدند چندانکه زوجه اش بيتاب شد و خود را بر هيكل داغدار آن بيگناه
  بينداخت ولى آن بيرحمان دست از چوبکارى برنداشتند و آن مظلومه را از

  ّسپس فرق حاجى را با ساطور قصابى. ضرب چوب مجروح ساختند
  فتند و فرزند يازده ساله اش را بغايت سنگدلى با قلمتراش شرحه شرحهشکا

  کردند و بدين ترتيب در خالل نصف روز نه جان پاک شربت شهادت
  نوشيدند و بمشهد فدا شتافتند و جمع کثيرى از مرد و زن قريب

   آن مظلومان ريختند و ّششهزار نفس مانند سباع ضاريه بر اجساد مطهرۀ
  ّ صباغ و جمعى ااموال ميرزا اسد. ر و اهانتى روا داشتندهر گونه تحقي

  ديگر از شهدا را تاراج کردند و در تقسيم اموال منهوبه با يکديگر
  برخى از قاتالن از فرط بغض و عناد خون. بجنگ و ستيز برخاستند

  شهيدان را نوشيدند و باين درندگى و خون آشامى افتخار نمودند و پايۀ
  مى را بجائى رساندند که برخى از اجزاء حکومت ازشقاوت و بيرح

  مشاهدۀ اين فجايع و مظالم و مالحظۀ اين مناظر دلخراش که پاره اى



  نسوان مدينه بوضع فظيعى در آن دخالت و شرکت داشتند گريستند و
  .ّبرحال مظلومان ترحم آوردند

ّدر تفت  نيز جمعى از عشاق جمال رحمن نرد محبت باختند و بقرب   انگاهّ
  بعضى از.  گرديدّرّد و آن ارض از دماء مطهرشان محمعشق شتافتن

  دوستان را بضرب رصاص از پاى درآوردند و برخى را اجساد در کوچه
  آقا حسين جوان هيجده ساله که تازه بامر الهى اقبال. و بازار گردانيدند

  سيرت اشرار نموده بود مورد قهر والد خويش قرار گرفت و آن پدر ديو
  سفلۀ ناس بر آن مظلوم ريختند و ويرا.  ساختّمطلعرا از ايمان پسر 
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  يکى ديگر از ياران آقا. در مقابل ديدگان مادر قطعه قطعه کردند
  ّمحمد کمال در چنگ اعداء اسير گرديد و آن دژخيمان بضربات چاقو و

  .بيل و كلنگ بدنش را مجروح و پاره پاره نمودند
  لهى بهمين گونه جور و ستم مبتال شدند و بسياط قهردر منشاد اولياى ا

ّو غضب معذب گرديدند و مدت نوزده روز در آتش ظلم و اعتساف ّ  
  ّظالمان آن ارض سيد ميرزا پير مرد هشتاد ساله را درموقع خواب. بگداختند

  سالک سبيل را بزجر شديد شهيد دو سنگ حجيم بر پيکرش کوفتند و آن
  صادق يکى از دوستان صديق و مخلص آب طلبيدميرزا . و قتيل نمودند

  ّخنجر بر سينه اش آختند و از شدت عدوان تيغ آغشته بخون آن مظلوم
  شاطر حسن قبل از آنکه جام فدا نوشد و خلعت جليل و. را مکيدند

  پرافتخار شهادت پوشد لباس از تن بر آورد و بميرغضبان بخشود و
   با کام شيرين بقتل وىبدست خويش نبات بين آنان توزيع کرد تا

  اة  بخديجه سلطان در دامّيکى از اماء رحمن مسم. مبادرت نمايند
  ّشريران افتاد وآن مخدرۀ شصت و پنج ساله را از فراز بام بر زمين

  ّ که ميرزا محمد نام داشت بدرخت راّيکى ديگر از احباى الهى. افکندند
  ّهرش را آتشبستند و هيكلش را هدف رصاص قرار دادند و جسد مط

  ّاستاد رضاى صفار در حين شهادت دست قاتل را ببوسيد و. زدند
  .گرفت جويان واقع شد و بدن انورش مورد اهانت ستمکاران قرار معرض تير جفا



  ّدر نقاط بنادوک  و ده باال و فراشاه  و عباس آباد و هنزا و اردکان  و
  ّباى جمال اقدسهمدان نيز صدمات و بالياى التحصى بر احو دولت آباد 
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  از جمله شهادت جان گداز فاطمه بيگم يکى از اماء. ابهى وارد گرديد
  اين ورقۀ مؤمنه که خانمى محترم و شجيع بود بدست اعدا. موقنات است
   بکمال تحقير و توهين از خانه بيرون کشيدند حجاباو راگرفتار شد و 

  را بشکافتند و هرکس بااز سر برداشتند  گلويش را بريدند و سينه اش 
  آنچه در دسترس وى بود و ميتوانست بر آن هيكل نيمه جان ضربتى وارد
  ّآورد تا بشهادت فائز گرديد آنگاه جسد مطهرش را بدرخت آويختند و

  .طعمۀ حريق ساختند
  ّدر سارى در بحبوحۀ انقالبات مشروطه خواهى پنج تن از وجوه احبا که بين

   و باصالت و نجابت معروف بودند بدست عوانانناس بورع و تقوى مشهور
  موسوم و" شهداى خمسه"بقتل رسيدند،  جان فداى جانان نمودند و به 

  در نيريز کأس بال لبريز گرديد و آالم و مصائب يزد. موصوف گشتند
  از جمله. تجديد شد و نوزده نفس مبارک اسير و شهيد گرديدند

  له و اعمى بود،  آن بيگناه را عبدالحميد که مردى شصت و پنج ساّمال
  دشمنان. بضرب گلوله از پاى درآوردند و جسدش را پايمال نمودند

  دست تطاول گشودند و اموال و ثروت دوستان را بيغما بردند و جمع
  ٔکثيرى از نساء واطفال را دربدر و بيخانمان کردند وآن مظلومان الجل

  ردند و برخى دربعضى بمساجد پناه ب. حفظ جان مجبور بفرار شدند
   و پناهملجأبيوت خويش منزوى گشتند و گروهى بى هاى  هويران

  .سرگردان و بى سر و سامان در کنار معابر مأوى و منزل گزيدند
  در سيرجان و دوغ آباد و تبريز و آوه و قم و نجف آباد و سنگسر و

  شهميرزاد و اصفهان و جهرم نيز دشمنان سرسخت و عنود مذهبى و
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ّياسى بعناوين و معاذير مختلفه حتى پس از صدور فرمان مشروطيت وس ّ  

  اسارت مظلومان پرداختند و تأسيس قانون اساسى بقتل و غارت و نهب و
  دست بخون افراد جامعه اى آلودند که بمقدار رأس شعره از تعاليم و



ّدستورات مقدسۀ الهيه تجاوز ننموده و جز تمسك باوامر مطاعۀ رباني ّ ّ ّ   هّ
  مقصد و مرامى نداشتند و اين جور و عدوان و ظلم وطغيان تا دورۀ

ّحکومت محمد على شاه و فرزندش  احمد شاه حتى هنگام مسافرت هيكل ّ  
  ّ مقدس بارض اقدس ادامه داشت وآن وجودميثاق ببالد غرب و مراجعت 

  اخبار اين عناد و اضطهاد تا آخرين دقايق حيات بسمع آن هيكل انور
  در دولت آباد.  قلب اطهر را ماالمال حزن و اندوه مينمودميرسيد و

  شاهزاده حبيب ا ميرزا يکى از دوستان مخلص و فداکار را که دورۀ
   مصروف گشته بود با تير بشهادت رسانيدند و احياتش بخدمت امر

  در مشهد جناب آقا شيخ على اکبر قوچانى. ّجسد مطهرش را آتش زدند
  ر نبيل هدف تير عوانان گرديد و در سبيل عشقفاضل جليل و نحري

ّو محبت رب مجيد قتيل و شهيد شد   در سلطان آباد آقا ميرزا على اکبر. ّ
  فل چهل روزه را در يکشبّو کافۀ اعضاء هفت گانۀ خاندان از جمله ط

  ّش و بربريت بقتل رساندند و دوستان را در بالد نائين وّحبکمال تو
  ّقمصر معرض اذيت و آزار قرار دادند و بانواعشهميرزاد و بندر جز و 

  .ّمحن و باليا معذب و مبتال ساختند
  ّدر کرمانشاه جوان نورانى ميرزا يعقوب متحده از ساللۀ اسرائيل در عنفوان

  آن خاک را بخون پاک رنگين نمود،  اين شباب جام شهادت بنوشيد و
   در سبيل امرشهيد مجيد آخرين نفسى است که در دورۀ مبارک ميثاق
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ّنير آفاق فدا گرديد  و مادر مهر پرورش پس از وقوع اين رزيۀ مؤلمه ّ  
  برحسب آرزوى فرزند دلبند در همدان محفلى بياراست و بکمال استقامت

  ّبزم سرور بر پا نمود و بپاس اين عطيۀ کبرى و منحۀ عظمى لسان بشکر
  . سپاسگزار گرديدو ثناى حضرت کبريا بگشود و بساحت قدس الهى

  اين بود نبذه اى از باليا و رزاياى بيشمار که در دورۀ ميثاق در مهد آئين
  ق مرقوماو راحضرت يزدان بر دوستان الهى وارد آمد و باختصار در اين 

  جان در سبيل محبوب امکان اين قيام و انجذاب و انفاق مال و. گرديد
ّمنبعث از روح ايمان و قوت تمسك و ايقانى    است که حيات و خدماتّ

  ّ را در آن صقع جليل مزين و مشمول الطاف و عنايات اپيروان امر



ّالواح و آثار مقدسۀ الهيه مورد تجليل و خداوند ذوالمنن نموده و در ّ  
  .تکريم قرار گرفته است

   روح الوجود اولىّامر مقدس الهى که پس از شهادت حضرت نقطۀ
  ى و افول ميرفت و در دورۀ مبارک جمال قدمّلمظلوميته الفدا رو بخاموش

  االعظم در چنگال اهل ستم گرفتار و تحت مخالب ظلم و عدوان  ّجل اسمه
ّمستور و پنهان بود در ايام قيادت مرکز ميثاق بتدريج قوت يافت و ّ  

  سطوع و اشراق جديد حاصل نمود و با وجود مظالم و مهالک شديده که
   اکور گرديد آئين الهى در مهد امرشطرى از آن در صفحات قبل مذ

  ارکان و  برداشته شد و ا ّرو بترقى و انبساط نهاد و نقاب از وجه شريعة
  ّآن اقليم مقدس ارتفاع نظم ادارى در ّدعائم محافل  روحانيه طليعۀ ظهور و

  ّبنياد گرديد،  بر عدد مؤمنين بيفزود و دايرۀ محبين در جميع مدن و
ًهنگامى که مکاتب و معاهد علميه عمال در آن مملکت. تديار وسعت ياف ّ  
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ّوجود نداشت و تعليماتى هم که در مؤسسات دينيه داده ميشد بينهايت ّ  
  ناقص و محدود بود از طرف ياران ايران به تشکيل مدارس بهائى اقدام و
  ّبا تأسيس مدرسۀ تربيت بنين و بنات در مدينۀ طهران قدم اول در راه

  دمات فرهنگى جامعه برداشته شد و از آن پس با احداث مدارسخ
  تأييد و موهبت در همدان و وحدت بشر در کاشان و ساير تأسيسات

  در. ّآن خدمات اتساع پذيرفت تربيتى مشابه در بارفروش و قزوين دايرۀ 
  ّهمان اوان بود که از جانب دوستان اروپ و امريک معاضدتهاى مادى و

  معى ازامعۀ بهائيان در آن صقع جليل ابراز گرديد و جمعنوى نسبت بج
  ّاحباى ان و پزشکان و پرستاران براى همکارى بايّناشرين نفحات ا و مرب

ّالهى باين کشور مقدس عزيمت و در اين خطۀ مبارکه توطن اختيار ّ ّ  
ّاوليهنمودند و تباشير    صريحۀهاى  هّ در سبيل تحقق بشارات و وعدّ
  بهاء راجع بقيام ياران غرب در خدمت امر عزيز الهى درحضرت عبدال

  در. ايران و کمک بمصالح موطن جمال اقدس ابهى ظاهر و آشکار گرديد
  ّطى همين دوره بود که اصطالح سابق يعنى كلمۀ بابى که هنوز باتباع و
  ّپيروان حضرت بهاءا در آن سرزمين اطالق ميگرديد بكلى از لسانها

  بجاى آن در افواه ناس معمول و منتشر شد و از آن" بهائى "افتاد و كلمۀ



ّه بامت يحيى که جمعيتشان بسرعت رو بافول و ذهولّليّوببعد عنوان ا ّ  
  ميرفت اختصاص پذيرفت و نيز در همين احيان بود که مساعى و اقدامات

  ّالزمه در تعميم امر عظيم تبليغ و نشر نفحات الهيه با نظم و نسق
ّف ياران در منبت سدرۀ رحمانيه اتخاذ گرديد و اينمخصوص از طر ّ  

  ّمجهودات موجب آن شد که عالوه بر تقويت اساس جامعه نفوس مهمه اى
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  از طبقات و عناصر عاليۀ کشور و بعضى از مقامات مذهبى و علماء بزرگ

ّشيعه در ظل شريعت ربان   ّحتى پاره اى از اعقاب و احفاد. درآمدندى ّ
   در زمرۀ مؤمنين و حلقۀ موقنين داخل گشتند و ا سرسخت امرمعاندين

  بخدمت اين آئين نازنين قيام نمودند و باز در دورۀ ميثاق بود که بيت
  ّ در مدينۀ منورۀ شيراز که بموجب حکم کتاب اولىمبارک حضرت نقطۀ
ّاء مقرر گرديده بنا باوامر مؤکّمحل زيارت اهل به    وۀ حضرت عبدالبهاءدّ

  ّمساعدت و معاضدت آن هيكل انور مرمت و تعمير گرديد و کانون حيات
ّو فعاليت ياران   قرار گرفت که نظر باوضاع و احوال از زيارت بيت اعظمى ّ
ّ و روضۀ مقدسۀ جمال اقدس ابهى در مرج عكا محروم ا الهى در مدينة   .بودند ّ
ّاهم مشروعات دورۀ ميثاق احداث اول ّاما اعظم و   ين مشرق االذکارعالم بهائىّ

ّاوليۀدر مدينۀ عشق آباد است که خطوات     آن در زمان حيات مبارکّ
  ّحضرت بهاءا برداشته شد و ساختمان آن در اواخر عقد اول از قيادت

  آن وجودمرکز عهد الهى آغاز و در جميع مراحل مورد تشويق و ترغيب 
  ات الزمه نسبت به چگونگى بنا وّمقدس واقع گرديد و از يراعۀ مبارک تعليم

  اين مشروع جليل و بنيان رفيع که شاهد مراتب. ترتيب آن صادر شد
  ّعشق و جانفشانى دوستان شرق و معرف همم و مساعى مشترکۀ آنان در
ّاجراى يکى از فرائض مقدسۀ منزله  از سماء مشيت رحمانى در کتاب ّ  

  ت که در عصرمستطاب اقدس محسوب از مشعشع ترين مفاخرى اس
  ّرسولى اين دور ابدع اعظم بل در قرن اول بهائى نصيب جامعۀ ستمديدۀ

  ّدر ارتفاع اين معبد عاليقدر افنان سدرۀ الهيه. اهل بهاء گرديده است
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ّجناب حاجى ميرزا محمد تقى وکيل الدوله همتى موفور و جهدى مشکور ّّ  
  هاى مرکز ميثاق الهى قرارمبذول داشت و مورد الطاف و عنايات بى منت

  ار شد و جميع اموال اين بزرگوار شخصًا مباشرت بنا را عهده د. گرفت
  ّخويش را در راه انجام اين منظور اعز اعلى وقف نمود و پس از وصول
  ّباين فوز مبين و فيض عظيم بساحت رب کريم مثول يافت و در محفل

  ّ مطهرش در دامنۀ کرممرقد. ّلقا باجر جزيل و ثواب جميل  موفق گرديد
ّالهى در ظل مقام بهى االنوار حضرت نقطۀ   . قرار دارد اولىّ

ّاوليۀسنگ    ١٩٠٢مطابق با (هجرى ١٣٢٠ مشرق االذکار عشق آباد در سال ّ
  که) ١(ّدر حضور فرماندار كل  ترکستان جنرال کروپاتکين )  ميالدى

   بهمرسانيدهبنمايندگى از طرف امپراطور روس در مراسم مخصوص حضور
  را ديدن يکى از دوستان غرب که شخصًا آن مرکز انوار. بود نهاده شد

  :نموده در وصف آن بناى عظيم و اساس فخيم چنين مينگارد
  مشرق االذکار در قلب شهر قرار دارد و گنبد رفيع المنار آن که از خالل"

  لهاشجار و ابنيۀ شاهقه سرکشيده از دور نمايان و از چندين ميل فاص
   بنا در وسط باغى واقعانظار واردين و مسافرين را بخود جلب مينمايد

  شده که از چهار طرف بچهار خيابان محدود است و در چهار زاويۀ آن 
  چهار ساختمان قرار دارد،  يکى مدرسۀ بهائى ديگرى مسافرخانه جهت

ّپذيرائى زائرين و توقف مسافرين،  ثالث محل محافظين و پاسبانان ّ  
  .شرق االذکار،  رابع قسمتى که باحداث مريضخانه اختصاص داده شده استم

  ّدر داخل باغ  نه راهرو و يا نه خيابان فرعى موجود است که بشكل اشعۀ
  يکى از اين. دايره بمرکز بنا يعنى بجانب مشرق االذکار امتداد دارد
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  ار واقع شدهخيابانها که بين درب ورودى باغ و مدخل اصلى مشرق االذک
  ّبنا مرکب از سه قسمت است، . معبر بزرگ ساختمان را تشکيل ميدهد

ّاول طاالر مدور در مرکز،      گالرى ياغالم گردش که دور تا دور طاالردومّ
  مرکزى واقع شده،  سوم طاق نما يا ايوان که تمام ساختمان را از خارج

  بصورت يکمشرق االذکار . احاطه نموده و مشرف بر فضاى باغ است
  نه ضلعى منتظم ساخته شده که يک ضلع آنرا مدخل اصلى بنا يعنى درب

  مدخل مزبور داراى رواق هاللى عظيمى. بزرگ مشرق االذکار تشکيل ميدهد



  است که دو منارۀ رفيع در طرفين آن قرار دارد و از لحاظ ترکيب به
   عالم محسوبدر اگرۀ هندوستان که از ابنيۀ ظريفۀّمحل بناى معروف تاج 

  ّو در نظر بسيارى از سياحان زيباترين معبد جهان بشمار مى آيد
  .شباهت دارد و درب بزرگ مشرق االذکار بجانب ارض اقدس باز مى شود

  ايوانى که بنا را از اطراف احاطه نموده و نماى خارجى آن معبد جليل
  انايو. ّمحسوب ميشود از دو قسمت مرکب است قسمت عليا و قسمت سفلى
  و تزئينات بنا با اشجار و ازهار رنگارنگ که فضاى باغ را پوشانده دست
  بدست يکديگر داده صحنۀ بسيار جالبى را که در آن آثار علم و صنعت
  .با زيبائى و ظرافت طبيعت مقرون و همعنان گرديده است تشکيل ميدهد
  هّجدار داخلى ساختمان از پنج قسمت يا پنج بدنۀ مجزى ترکيب شده ک

  يکى فوق ديگرى قرار گرفته و از کف طاالر تا زير گنبد امتداد دارد، 
ّاول يک رشته مرکب از نه هالل و نه ستون که طاالر را از اطراف احاطه ّ  

   قسمت باالىدومنموده و غالم گردش را از طاالر مرکزى جدا ميسازد،  
  رفينه که در ايوان در ط يا بالکن که بوسيلۀ دو رديف پلغالم گردش
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  مدخل بزرگ واقع شده به آن دست مييابند،  اين قسمت مانند قسمت زير
  ّداراى نه هالل ونه ستون است و توسط طارمى از فضاى طاالر جدا

  ّميشود،  سوم يکرشته مرکب از نه هالل که دهانۀ آنها پر و از کتيبه هاى
  م قرار دارد، برجسته مستورشده است و بين آنها قابهاى منقوش باسم اعظ

  چهارم نه عدد پنجرۀ بزرگ هاللى که دورتا دور بنا واقع شده،  پنجم قسمت
  نوافذ شامل هيجده دريچۀ کوچک که براى دخول روشنائى تعبيه

  پس از طبقات خمسۀ مذکوره گنبد نيمکره اى مشرق االذکار. گشته است
   بامشاهده ميشود که بر سطحى فوق نوافذ قرار گرفته و داخل آن

  بنا از لحاظ عظمت و استقامت. گچ بريهاى دقيق و زيبا تزيين شده است
  ".ّجالب انظار و مورد توجه عموم مى باشد

  ّالتعليم پسرانه و دخترانه که در آن مدينه در اين مقام الزم است بدو دار
  احداث گشته و همچنين بتأسيس مسافرخانه در مجاورت مشرق االذکار و

  ّمربوطه جهت ادارۀ امور دائم االتساعهاى  ه و لجنتشکيل محفل روحانى
  ّجامعۀ عشق آباد و ايجاد مراکز جديدۀ امريه در مدن و بالد مختلفۀ



  ّتمام اين تأسيسات و تشکيالت شاهد بينى بر مراتب. ترکستان اشاره نمود
ّعشق و ايمان و روح فعاليت و ايقانى است که امر مقدس الهى از بدو ّّ  

  .دميده است ّتقرارش در آن سرزمين در کالبد مستظلين و خادمين آستانشطلوع و اس
  ّ در دورۀ ميثاق بفتوحات مهمه اّعالوه بر ترکستان در خطۀ قفقاز نيز امر

  در بادکوبه، . نائل آمد و کوه قاف مشرق الطاف حضرت پروردگار گرديد
  از آن پس در ّاولين مرکز بهائى آن اقليم،  محفل روحانى تشکيل يافت و
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ّساير نقاط جمعيتهاى امريه بظهور رسيد و اين جمعيتها ّ   ىّ
  االرکان تبديل شد و با برادران ّىّالتأسيس بتدريج بجوامع قو جديد

  روحانى خويش در ترکستان و ايران باب معاضدت و همکارى نزديک باز
  ى ايران کهّمخصوصًا چون بادکوبه در سر راه زائرين واقع بود احبا. نمود

ّاز طريق قفقاز و ترکيه بارض اقدس مشرف م   شدند پيوسته با دوستان آنى ّ
ّمحل در تماس بودند و يک ارتباط مستمر بين ياران ايران و افراد جامعۀ ّ  

  .بهائى آن سامان دائر و مستقر گرديد
   روز بروز بر تعدادشان بيفزود و دائرۀ ادر قطر مصر نيز پيروان امر

  أسيس مراکز جديده و تشييد وت. ان رو به بسط و توسعه نهادخدماتش
  ّت مرکز اصليه در مدينۀ قاهره و اقبال چند تن از تالمذه و استادانتقوي

  ّعاليمقام دانشگاه ازهر در اثر همم و مساعى خستگى ناپذير مبلغ شهير و
  ا که جناب ابوالفضائل و ساير ناشرين نفحات  انويسندۀ جليل القدر امر

ّقدم اول در سبيل انجاز وعود الهيه راجع بارتفاع لواء دين ا در قطب ّ  
ّآن معهد علميۀ اسالميه محسوب و همچنين ترجمۀ بعضى از آثار بهيه و ّ ّ  

  ّالواح قيمۀ جمال اقدس ابهى از لغت پارسى بلغت عربى و طبع و نشر آثار
   نويسندگان و دانشمندانّمذکور و بعضى از کتب و رسائل استدالليه بقلم

   و ابهائى و درج و انتشار مقاالت در صفحات جرائد بمنظور دفاع امر
   و تحکيم و تقويت بنيۀ جامعه در نتيجۀ دخول جمعى از ا ابالغ كلمة

  ّ كل از انتصارات و فتوحاتىامر الهىّافراد کرد و قبطى و ارمنى در ظل 
   را در آن سرزمين عظيم تشکيلّاست که نخستين اثمار شجرۀ الهيه

  ّميدهد،  سرزمينى که بقدوم مبارک حضرت عبدالبهاء مزين و در سنين
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ّمؤخره نقش تاريخى مهمى در اعالن استقالل و اصالت شريعة ّ ايفا ا   

ّنموده و در مستقبل ايام نيز نظر بمقام و موقعيت شاخصى که در ممالک ّ  
ّعربيه و اسالميه دارا و ک   انون علمى و فرهنگى ممالک مذکوره محسوب استّ

  .گرديد سهم بسزائى در استقرار امر بهائى در سراسر عالم شرق عهده دار خواهد
  ديگر از اقاليمى که آئين الهى در آنجا نفوذ و سرايت شديد نمود و
ّفعاليت ياران بنحو محسوس متزايد گرديد سرزمين هند و برماست ّ.  

  ّ آن سامان مرکب از ملل زرتشتى و اسالم و هندو وّدوستان دائم التزايد
  بودائى همچنين افراد طايفۀ سيک بتأسيس مراکز جديده اقدام نمودند و

  در ناحيۀ) ٢" (کاالزو ديدانا" را در اقطار شاسعۀ مندله و قريۀ  اپرچم امر
  اخير قريب هشتصد نفر ازّمحل در . در برمه برافراشتند) ٣"(هنثاوادى "
ًوستان مقيم و مستقالد    داراى مدرسه و ابنيه و مريضخانۀ اختصاصىّ

  بودند،  بعالوه از خود اراضى مزروعى مخصوص داشتند که حاصل و عوائد
ّآن صرف پيشرفت امور امريه و مصالح  روحانيۀ جامعه ميگرديد ّ.  

  در عراق بيت اعظم الهى تجديد و تعمير گرديد و ياران غيور آن سامان
   امور آنتمشيتت عدد قيام عاشقانه نمودند و على رغم معاندين به ّبا قل

  در اسالمبول مرکز بهائى تأسيس يافت و در تونس. ّبيت مکرم پرداختند
  در ژاپن و چين و. ّاساس جامعۀ محلى به نهايت استحکام نهاده شد

   بفتوحات باهره نائل آمد و جمعى از ناشرين نفحات ا اهونولولو نيز امر
  ّجهت ابالغ كلمۀ الهيه بدان اشطار سفر نمودند و گروهى در ممالک مذکوره

ّتوطن اختيار کردند و به تشکيل مراکز امريه پرداختند   تمام اين. ّ
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  ّانتصارات آثار مضيئه و شواهد بينۀ باهره اى است که از قدرت عظيمۀ

ّميثاق و توجهات و عنايات مستمرۀ طلعت پيمان در    جميع دقايق و احيانّ
  .حکايت مينمايد

ّجديد التأسيس فرانسه و انگلستان و آلمان و اياالت متحدۀهاى  هجامع ّ  
  ّامريک نيز از فيض الطاف و مواهب بيکران آن مرکز عهد الهى بحد موفور

  برخوردار بودند و لحظات مبارک پس از سفر تاريخى هيكل اطهر در
ّاقطار غربيه آنى از توجه به    ات معنوى دوستان آنّن روحانى و ترقيؤوشّ



  در اثر صدور تعليمات بديعه و الواح و. سامان انفکاک حاصل ننمود
  رسائل منيعه که چون غيث هاطل از يراعۀ عظمتش خطاب باعضاى جوامع
  ّمذکوره جارى و منهمر ميگشت و اراضى قلوب را سرسبز و خرم ميداشت

  ير از مساعى و مجهودات مبذولۀو همچنين تشويق و ترغيب ياران و تقد
  ايشان بتدريج مراکز بهائى در ممالک مشروحه ازدياد پذيرفت و مجامع و

  مطبوعات جديده انتشار.  تشکيل شد ا محافل عمومى براى ابالغ كلمة
ّيافت و بعضى از آثار مقدسه و صحف قيمۀ الهيه بلغات انگليزى و ّ ّ  

ّاوليهر گرديد و قدمهاى فرانساوى و آلمانى ترجمه و طبع ونش    جهتّ
  .ه برداشته شدّ در بلدان غربي اتشييد و تقويت ارکان امر

ّدر قارۀ امريکاى شمالى اعضاء جامعۀ مترق   ى بهائى که از اعطاف مبذولۀّ
  ّمبارک سرشار و از طلوع نير پيمان در افق آن سامان شعله و حرارت

  س مشروع جليل القدر وبى پايان حاصل نموده بودند  در راه تأسي
ّسرمدى االثار ام المعابد غرب همت موفور و سعى مشکور ابراز داشتند و ّ ٓ ّ  

  ٔدوازده قطعه اراضى باقيمانده را که الجل ارتفاع آن معبد رفيع البنا در نظر
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  گرفته شده بود ابتياع نمودند و در انجمن شور روحانى منعقده در سال

  ) ٤(ز طرف مهندس و معمار بهائى لوئى بورژوا ميالدى طرحى را که ا١٩٢٠
  وضع ّکانادائى فرانسوى تهيه شده بود اختيار کردند و بحفر اساس و

  ّدعائم آن بنيان قوى االرکان پرداختند و بفاصلۀ قليلى اقدامات الزمه جهت
  ّساختمان قسمت زيرين بنا معمول داشتند تا آنکه اين مقدمات پس از

  وحيد منجر بمساعى جديده و مجهودات وسيعۀصعود موالى فريد و 
  ديگرى گرديد که به اتمام قسمت فوقانى مشرق االذکار و تکميل تزيينات

  حرب عمومى که وقوع آنرا. أن اختتام پذيرفتّخارجى آن مشروع عظيم الش
  طلعت پيمان پيش بينى و عواقب وخيم و مدهشش را در مجامع و محافل

  ماه پس از معاودت مرجع اهل بهاء بارضغرب اخبار فرموده بود هشت 
  بغتتًا شعله ور گرديد و انذارات صريحۀ قلم١٩١٤اقدس يعنى در سال 

  آتش انقالب به آن ارض سرايت نمود و بار ديگر. ّملهم ميثاق تحقق يافت
ّهيكل اطهر و مقامات مقدسه را در مرج عكا و جبل کرمل در مخاطرۀ ّ  

   اخير اين عهد پرشور و آشوب آغازشديد بينداخت و زوبعۀ ثالث و



  ّاين جنگ مهيب و خانمان سوز هر چند ارکان جامعۀ بشريه را. گرديد
  ّمتزلزل و سيل بال را از هر سو بر عالميان منهمر گردانيد ولى دخول مؤخر
  ّاياالت متحدۀ امريک در آن طوفان جهانى و بيطرفى کشور ايران و دورى

  ّدين جنگ موجب آن شد که اکثريت عظيمهندوستان و شرق اقصى از ميا
  ّاحباى الهى با وجود اضطرابات شديده و انقالبات هائله در حصن حصين

   محفوظ و مصون ماندند و با آنکه ارتباطشان در سنوات معدوده از اامر
  ّمرکز روحانى امر الهى منقطع گرديد معذلک در پرتو امنيت نسبى

   
  ٦٢٠ص 

  ّر مقدور بحفظ تأسيسات و تشکيالت امريۀبيشترى توانستند على قد
ّخويش پردازند و بادامۀ خدمات و مجهودات  روحانيۀ خود  موفق گردند ّ.  

  ّارض اقدس قلب و مرکز مقدس امر الهى در نتيجۀ مخاصمات و محاربات
  مذکوره که بالغاء سلطه و نفوذ حکومت ترک منتهى گرديد آزاد شد و

  ّمتمادى شارع اعظم و مرکز ميثاق اتم راتضييقات و شدائدى که سنين 
  قوم  از يوغ اسارت آن اباصعب وجه احاطه نموده بود مرتفع گرديد و امر

  رهائى حاصل نمود و ليکن مردم آن سرزمين در قسمت اعظم جنگ گرفتار
   امور و ّمهالک و مخاطر شديده گرديدند و بعلت غفلت و عدم لياقت والة

  اران جمهور در محنت و عسرت عظيم افتادند وبيرحمى و القيدى زمامد
  در آن احيان پربال با آنکه سخا و بزرگوارى حضرت عبدالبهاء و

  دورانديشى و مراقبت آن وجود اقدس از ضعفا و مستمندان در تخفيف
  ّمصائب و آالم اهالى بى نهايت مؤثر واقع گرديد ولى محاصرۀ شهر و قطع

  فزود و دايرۀ مشاكل روز بروز وسعتّروابط بر شدت و وخامت اوضاع بي
ّمدينۀ حيفا مورد حمالت متفقين و تهديد مستمر بمباران آنان. پذيرفت ّ  

ّقرار گرفت و اين خطر موقعى چنان قوت يافت و قطعى الوقوع گرديد که ّ  
  ّهيكل انور و عائلۀ مبارکه و دوستان آن شهر ناگزير موقتًا بدهکدۀ

  ّفرماندۀ كل. ّشرقى عكا واقع حرکت نمودندهاى  هابوسنان که در دامنۀ تپ
ّسفاک عدو صائل و خصم لدود شريعة ّقواى ترک جمال پاشاى غدار و ّ ا   

  ّنظر به تلقينات و تحريکات مغرضين و سوء ظن شديد که نسبت بامر
  ّ مصمم ا الهى حاصل نموده بود بمخالفت بى منتهى برخاست و بانعدام كلمة



  يحًا اظهار داشت که چون از دفع دشمنان خارج فراغتّگرديد حتى صر
   

  ٦٢١ص 
  ّيابد بتصفيۀ امور داخل اقدام و در اولين قدم حضرت عبدالبهاء را على
  .نمود  ٔمال االشهاد مصلوب و روضۀ مبارکه را منهدم و باخاک يکسان خواهد
  هيكل مبارک كه هنوز آثار متاعب و رنج سفر در وجود اطهرش موجود از

  الحظۀ اوضاع آشفتۀ جهان و کشتار و خونريزى عظيمى که در نتيجۀم
ّغفلت و استنکاف ملل از قبول تعاليم الهيه و توجه بانذارات و نصايح ّ  

ّرباني   ه رخ گشوده بود بيش از پيش دچار کدورت و مالل گرديد و قلبّ
  غبار غموم بر ضمير منيرش. ّمقدسش در غمرات احزان مستغرق شد

  انقطاع. مصائب و آالم جديده بر نوائب و رزاياى سابقه بيفزودبنشست و 
ّسبل و سد ابواب مخابره با اغلب مراکز امريه خاطر نورانيش را بشدت ّّ  
  ّآزرده نمود مع الوصف در همان ايام مظلم که شدائد و محن خاطرات
  ّسجن ادهم عكا را تجديد ميکرد آن منادى ملکوت اراده فرمود بار

  ّ مضمار خدمت را در خطۀ امريک بالطاف و عنايات النهايۀديگر فارسان
ّخويش مخصص و ممتاز گرداند و در حينى که رسالت مقدسش در عالم ّ  

  ترابى رو بپايان ميرفت امرى عظيم و وظيفه اى خطير و منيع به آن
ّمشعلداران مدنيت الهيه محول و آن جنود مجنده را به تسخير مدن و ّ ّ ّ  

  ّ اين بود که از كلك اطهرش طىّامصار موظف فرمايدديار و اقطار و 
ّالواح متعددۀ مخصوصه که بعضى در جوار روضۀ مقدسۀ عليا و برخى در ّ  
ّبيت مبارک عكا و پاره اى در صفح جبل کرمل در ظل مقام بهى االنوار ّ   اعلى ّ

ّعز نزول يافته دستور افخم اکرم و منشور ابدع اعظم متضمن اين ّ  
ّليل به آن حاميان حصن حصين ابالغ گرديد، مأموريت مقدسىت جّمأموري ّ  

   
  ٦٢٢ص 

  که هنوز پس از مضى يک ربع قرن مقام و منزلتش از انظار مستور و
  ّاثرات فائقۀ آن مکتوم و مجهول و آنچه تاکنون از آثار بهيه و نتايج باهرۀ

ّآن ظاهر و هويدا گشته و صفحات تاريخ قرن اول بهائى را مجل   ل وّ
  ّمزين ساخته است رشحى از نواياى عاليه و مآرب ساميۀ متعاليه اى است که

  آن ساالر جند هدى از صدور اين نقشۀ ملکوتى در نظر داشته و بمرور



ّايام بتأييدات الهيه و توفيقات الريبيۀ صمدانيه از حيز غيب بعرصۀ شهود ّ ّ ّ ّ  
  .ابناک خواهد ساختخواهد آمد و عالم کون را بانوار مضيئه اش روشن و ت

  بارى پس از چهار سنه محاربات و منازعات خونين جنگ جهانى بپايان
رسيد و نخستين مرحله از طوفان و اضطراب عظيمى که حضرت بهاءا  

  سلطه و حکومت. الواح منيره اخبار و انذار فرموده بود خاتمه پذيرفت در
ّترک بر اراضى مقدسه منتفى گرديد و سردار غدار که    بانعدام مرکز عهدّ

  عصبۀ.ّيزدانى کمر همت محکم بسته بود بقهر و غضب الهى گرفتار شد
  غرور بقاياى ناقضين ناکثين که از انتقامات شديده و عقوبات ماضيه درس

  عبرت نگرفته و هنوز آرزوى اطفاء سراج ميثاق را در قلب و روان
   آخرينمى پرورانيدند به خيبت آمال و خسران مآل گرفتار شدند و

  سفينۀ نجات محفوظًا مصونًا. اميدشان به يأس و خذالن تبديل گرديد
ّبساحل سالمت رسيد و رکاب آن از امواج سهمگين باليا محروس و در   .امان ماندند ُ
ّاز طرف ديگر در اثر حدوث اين انقالب اعظم تغييرات مهمه و تحوالت ّ  

   خطابات وّشديده در مقدرات ملل و نحل عالم رخ گشود و مصداق
  ّانذارات قهريۀ جمال اقدس ابهى در کتاب مستطاب اقدس واضح و عيان

   
  ٦٢٣ص 
ّوسائل هجرت و توطن ساللۀ حضرت خليل و وراث كليم در. گرديد ّ  

ّاراضى مقدسه فراهم شد و آثارتحقق وعود الهيه  ّ   که وصفش" نهال بيهمال"ّ
  مذکور وّدر کتب مقدسه موجود و در مفاوضات حضرت عبدالبهاء 

ّمسطور است نمايان گرديد و باالخره جمعيت امم و عصبۀ ملل مبشر ّ  
  محکمۀ کبرى که بفرمودۀ مبارک بايد در انجمن عالم تأسيس و سراپردۀ آن

ّدر قطب امکان بهمت دول و ملل ارض مرتفع گردد از حيز غيب قدم ّ  
  .بعرصۀ وجود نهاد

   حوادث و وقايع ارضدر اين مقام که ذکر محاربات عمومى جهان و
  اقدس در بين است بى مناسبت نيست بدرج پاره اى از اقدامات و

  مجهوداتى که هنگام محاصرۀ حيفا نسبت بحفظ حيات قدوۀ اهل بهاء
  ّاز جمله احباى انگلستان چون بر خطرات. معمول گرديده مبادرت نمود

   درنگ براىّکه حيات مبارک را تهديد مينمود اطالع يافتند بالاى  دهشدي
  .تأمين سالمت آن وجود اقدس اقدامات و مساعى الزمه مبذول داشتند



  لرد کرزن و ساير اعضاء کابينۀ انگلستان نيز رأسًا و مستقيمًا از وضع
  ) ٥( از طرف ديگر لرد المينگتونمخاطره آميز حيفا استحضار حاصل نمودند

  ر انظاربا ارسال گزارش  فورى و مخصوص بوزارت خارجۀ آن کشو
ّاهميتّاولياى امور را به شخصيت و     مقام حضرت عبدالبهاء جلب نمود وّ

  چون اين گزارش به لرد بالفور وزير امور خارجۀ وقت رسيد در همان يوم
  وصول دستور تلگرافى به جنرال النبى ساالر سپاه انگليز در فلسطين صادر

  رت عبدالبهاءبجميع قوى در حفظ و صيانت حض"و تأكيد اکيد نمود که 
  متعاقب آن دستور،  جنرال النبى ". و عائله و دوستان آن حضرت بکوشد

   
  ٦٢٤ص 

  تلگرافى پس از فتح حيفا بلندن مخابره و از مصادر امور تقاضا نمود
  ضمنًا فرمانده جبهۀ حيفا را"  ّصحت و سالمت مبارک را بدنيا اعالم نمايند"

  ّان مبارک اتخاذ و از اجراءمأمور ساخت که تصميمات الزم جهت حفظ ج
  ّنقشۀ پليد جمال پاشا که طبق اخبار واصله بدايرۀ اطالعات انگلستان بر آن

  حضرت"تصميم بوده  که در صورت تخليۀ شهر و عقب نشينى قواى ترک 
  .جلوگيرى نمايد"  عبدالبهاء و عائلۀ مبارکه را در کوه کرمل مصلوب سازد

ّليز باراضى مقدسه و تصرف آن اراضى ازدر اثر احتالل قواى فاتح انگ ّ  
  ّطرف حکومت مذکور مخاطرات عظيمه که مدت شصت و پنجسال حيات

  .انوار شارع قدير و مرکز عهد الهى را احاطه نموده بود زائل گرديد پر
  ّسد منيع در پيشرفت امر بديع برداشته شد و دورۀ فشار و تضييق سپرى

ّ مقدسۀ نوراء از حرگرديد،  قائد امر بهاء و دو بقعۀ   ّيت کامل برخوردارّ
ّشدند و مقدمۀ شناسائى رسمى تأسيسات امريه در آن صقع جليل فراهم ّ  
  آمد و از اين تاريخ تا صعود مبارک حضرت عبدالبهاء که بيش از سه

  ّ در مرکز جهانى خويش اعتبار و حيثيت اسال بطول نينجاميد امر
ّبيکران حاصل نمود و فعاليتها   به بسط ى تبليغى در اقطار مختلفۀ ارض روّ

   در شرق و غرب ا ّ و سمو كلمة اّو توسعۀ عظيم گذاشت و آثار علو  امر
  .هويدا گرديد عالم الئح و

  پس از اختتام جنگ و اطفاء نايرۀ حرب و قتال اولياء حکومت انگلستان
   نسبتّاز خدمات گرانبهائى که حضرت عبدالبهاء در آن ايام مظلم

  بساکنين ارض اقدس و تخفيف مصائب و آالم مردم آن سرزمين مبذول



  فرموده بودند در مقام تقدير برآمدند و مراتب احترام و تکريم خويش را
   

  ٦٢٥ص 
  و اهداء نشان مخصوص از طرف دولت) ٦"(نايت هود"با تقديم لقب 

  يرمذکور حضور مبارک ابراز داشتند و اين امر با تشريف و تجليل وف
  ّدر محل اقامت حاکم انگليز در حيفا برگزار گرديد و در آن احتفال

  پراحتشام جمعى از رجال و اعاظم قوم از ملل و شعوب مختلفه حضور
  .بهمرسانده و در انجام مراسم شرکت نمودند

  اى که در آن اوان بمحضر مبارک حضرت عبدالبهاء ّاز جمله نفوس مهمه
  ّ و تقديم عواطف قلبيه مبادرت جستندّتشرف يافته و بابراز احساسات

  عبارتند از جنرال النبى ساالر انگليز که بهمراهى قرينه اش در بهجى
  ّميهمان مبارک بوده و در مالزمت مرکز ميثاق بزيارت روضۀ مقدسۀ حضرت

  بهاءا شتافتند،  ديگر ملک فيصل که بعدًا بسلطنت عراق منصوب
  ک در حيفا بمالقات آن وجود اقدس فائز در بيت مبار اليهٌگرديد،  مشار

  وايکونت ساموئل"که بعدًا به لقب ) ٧(گشت،  ديگر سر هربرت ساموئل 
  مندوب سامى"ّملقب شد و چندين بار قبل از انتصابش بسمت " کرمل آو

  ّو بعد از ارتقاء بمقام مذکور در حضور مبارک تشرف حاصل" فلسطين
  که درآن وقت حکومت) ٨(رس ولد استنمود،  ديگر لرد المينگتون و سر رنا

  ّعالوه بر اين مالقاتها که از طرف شخصيت ها و. قدس شريف را دارا بود
  مقامات رسمى بعمل آمد نمايندگان جوامع مختلفۀ مسلمان و مسيحى و
  ّيهود نيز بمحضر انور مشرف و قلبًا  و لسانًا از خدمات و زحمات حضرت

  گزارى نمودند و احترامات فائقه مبذولاظهار قدردانى و سپاس عبدالبهاء
  ّاحباى الهى نيز از اقطار شاسعۀ جهان با آزادى و فراغت تام. داشتند

ّبقصد زيارت مقامات مقدسۀ عليا و اظهار محويت و فنا به آستان مبارک ّ  
   

  ٦٢٦ص 
  ّحضرت مولى الورى و ابراز سرور نسبت باستخالص قائد عظيم الشأن اهل

  کز جهانى اين آئين نازنين از يوغ سلطه و اقتدار حکومتبهاء و رهائى مر
  جائره عازم ارض مقصود و کعبۀ محمود شدند و جبين بر ساحت مبين

  ّنهادند و بحمد و سپاس حضرت رب العالمين مألوف گشتند و اين اوضاع



  ولوله در.  بيفزود ا ّ بنحو  خاص بر صيت و صوت شريعةهر يکو احوال 
  هرت و عظمت امر حضرت بهاءا  بمسامع جهانيان رسيد وآفاق افتاد و ش

ّآثار عزت و تقدم كلمة ّ در شرق و غرب نمايان گرديد ا .  
ّو چون دورۀ ميثاق رو باختتام ميرفت شواهد فعاليت ياران و تحکيم ّ  
  ّتأسيسات امريه و تشييد دعائم و قوائم نظم بديع روز بروز مشهودتر و

  دينۀ عشق آباد ساختمان مشرق االذکار که بموجبدرم. واضحتر ميگرديد
ّتعليمات مبارک آغاز شده بود بنهايت  موفقيت خاتمه يافت و آن معبد ّ  

  در امريک حفر اساس. أن ابوابش بر وجه عالميان مفتوح شدّرفيع الش
  ّام المعابد غرب تکميل و اقدامات الزم جهت ساختمان قسمت زيرين بنا

ّاوليه طبق دستور هيكل اطهر قدمهاى  ا ةدر مدين. فراهم گرديد    جهتّ
  .ّتجديد و تعمير بيت اعظم جمال قدم جل ذکره و کبريائه برداشته شد

ّدر ارض اقدس اراضى وسيعه در مشرق بقعۀ منورۀ عليا بهمت حضرت ّ  
  حرم مبارکه و کمک و معاضدت دوستان شرق و غرب خريدارى و به بناى

   بنياد اّئى که در مستقبل ايام در مرکز ادارى امرّالتعليم بها ّاولين دار
  خواهد گرديد اختصاص داده شد،  همچنين زمينى براى تأسيس

  مسافر خانۀ غربى در جوار بيت مبارک تحصيل و ساختمان آن بالفاصله پس
  مسافر خانۀ. ّاز صعود مبارک بوسيلۀ دوستان و احباى امريک انجام پذيرفت
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  ّ که پس از ارتفاع مقام اعلى و انتقال عرش مطهر از طرف يکىشرقى نيز
  از ياران خدوم عشق آباد بمنظور اجتماع زائرين و مسافرين در کوه کرمل
  ّبنيان شده بود از تأديۀ رسوم دولتى معاف گرديد و براى اولين بار پس

   در ارض اقدس اين امتياز از طرف مصادر ااز تثبيت و استقرار امر
  .ّور نسبت بامالک وموقوفات امريه مرعى شدام

  در اثر) ٩(عالم و حشره شناس مشهور و عاليمقام دکتر اگوست فورل 
  زيارت توقيع مبارکى که از قلم معجز شيم حضرت عبدالبهاء بافتخار وى
  ّنازل و يکى از الواح قيمۀ بديعۀ صادره از كلك ميثاق محسوب بشرف

ّاهميتّدس ديگرى نيز که داراى ايمان فائز گرديد و توقيع مق    تاريخىّ
  ّبيشمار است در همان ايام از يراعۀ عظمت مرکز پيمان باعزاز اعضاء



  ۀ مجلس صلح الهاى در جواب نامۀ آنان صادر و آن لوح امنعّکميتۀ اجرائي
  .شد ّابدع توسط نمايندگانى مخصوص از طرف هيكل مبارک بمقصد فرستاده

  ّ گرديد هيكل ميثاق در اواخر ايام حيات فرمانىبطوريکه از قبل مذکور
  ّأن خطاب بجمهور مؤمنين و مؤمنات در خطۀ امريک صادر فرمودّعظيم الش

  ّو چون اين يرليغ بليغ و دستور منيع در اولين انجمن شور روحانى
  دوستان آن اقليم پس از خاتمۀ جنگ تالوت گرديد گروهى از فارسان

ّر يزدانى به تنفيذ نواياى مقدس ربانمضمار الهى و مجاهدان ام   قيامى ّ
  نمودند و به تبشير آئين يزدانى و تأسيس مراکز روحانى در سراسر

  در) ١٠(دان  از جمله مجاهد کبير و فارس شهير هايد. جهان پرداختند
  با کاليفرنيا ترک نمود و  شصت و دو سالگى النه و آشيانۀ خود را درّسن
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  ّتى خالص  و همتى بى نظير بمعاضدت و همراهى امۀ موقنهّعزمى راسخ و ني
ّقرينۀ محترمه اش باستراليا مهاجرت کرد و به تأييدات الهيه بفتح آن قارۀ ّ  
ّوسيعه و ابالغ پيام الهى در هفتصد بلده از بالد آن خطۀ مستعده  موفق ّ ّ  

  ّقۀ زکيۀ شهيرهّ و قبسۀ نار محبت ا ور اديگر نجم بازغ افق امر. گرديد
ّالمبلغين و المبلغات مارثا فخر   ّمبشر"روت که از طرف موالى حنون به  ّ

  ّموسوم و موصوف گرديد،  اين نفس مقدس" منادى ميثاق"و "  ملکوت
  ّبکمال خلوص و انجذاب و توكل و انقطاع قيام نمود و قدم در ميدان

  در بالد وّمجاهدت و مهاجرت بگذاشت و مدت بيست سنه بسير و سفر 
  اقطار پرداخت،  آوارۀ مدن و ديار گرديد و چون کرۀ نار باشاعۀ انوار و
  تبليغ امر حضرت پروردگارمشغول شد تا آنکه دور از موطن مألوف در

  .متعارج گرديد رفارف قرب و مدارج انسه ب سبيل خدمت امر محبوب صعود نمود و
   و اشارات و بشاراتّاين بود شمه اى از حوادث جسيمه و وقايع خطيره

  ّعظيمه راجع به بسط و انتشار امر الهى در ايام اخير ميثاق و عهد ثالث
ّق مندرج گرديد،  ايام مقدسى کهاو راعصر رسولى که باختصار در اين  ّ  

  ّعزت و جالل و عظمت و جمال آن عصر پرانوار بدان خاتمه يافت و از
  مشعشعترين و پربارترينلحاظ فتوحات و انتصارات جليلۀ باهره يکى از 
  .ّادوار قرن اول اين امر ابدع اعظم محسوب ميگردد
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  .   سفيد است٦٣٠ص 

   
  ٦٣١ص 

                                           فصل بيست ويکم
                                       صعود حضرت عبدالبهاء

   وخدمات عظيم و تاريخى حضرت عبدالبهاء در جهان ادنى خاتمه يافت
ّأموريت مقدسى که از طرف ابم   ّ بزرگوارش بعهدۀ آن وجود مبارک محولّ

  گرديده بود پس از بيست و نه سنه بنهايت اعزاز و اجالل اکمال
  ّفصل مشعشعى بر تاريخ قرن اول بهائى افزوده شد و عصر. پذيرفت

  آغازش آن منادى ملکوت در آن مشارک و مقام فريد انوار رسولى که از پر
   فيض الهى وّمطلعاين .  خطيرى را عهده دار بود بانتها رسيدليتومسؤو 

  ّمشرق مواهب سبحانى مصائب و باليائى تحمل فرمود که احدى از تابعان
  ّو پيروان اين ظهور اکرم که بمشهد فدا شتافته بدان درجه تحمل ننموده
  ّو در نصرت امر الهى و خدمت بعتبۀ مقدسۀ يزدانى بقيامى برخاست و

  دات و مشروعات عظيمه اى دست زد که هيچ يک از حاميان وبمجهو
  ّمجاهدان آئين رحمانى بدان عرصه پا ننهاده و باالخره در ايام حيات



ّمقدسش شاهد فتوحات و انتصاراتى گرديد که نه مبشر اعظم اين امر ّ  
  .بودند ابدع افخم و نه شارع قديرش هيچ يک بديدۀ عنصرى مشاهده ننموده

ّفعاليت غرب هنگامى که قواى مبارک در رنج و پر رهاى پردر پايان سف ّ  
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  جهت نمودار هيكل اقدس ياران غايت انحالل و آثار ضعف و انکسار از هر
  اى"هيجان مخاطب ميفرمايد  و ثابتان بر عهد و پيمان را باين خطاب پر

  ياران عنقريب يومى آيد که از بين شما مفارقت نمايم و بملکوت ابهى
   اّروج کنم آنچه تكليف من بود بجا آوردم بقدر قوه در خدمت امرع

  شب بنشر نفحات پرداختم حال کوشيدم شب و روز آرام نيافتم و روز و
  قيام نمايند و درى ّآرزويم آن است که دوستان الهى بخدمت آستان ربان

  ّايام حيات من معدود است و جز... اجراى اين وظيفۀ خطيره اقدام کنند
  )ترجمه". (اين سرور و بهجتى براى من باقى نمانده

  نيز در يکى از الواح مبارکه  که چند سنه قبل از عروج آن قدوۀ اهل و
  ّبهاء برفرف اسمى از يراعۀ انور مرکز عهد ابهى نازل بقرب ايام صعود

  ّ و خدمت بساحت مقدسامر الهىاشاره فرموده و دوستانرا باستقامت در 
  اى ياران با وفا اگر"تحريص مينمايد قوله العزيز  ويزدانى تشويق 

ّحوادث مؤلمه وقتى در بقعۀ مبارکه واقع گردد البته صد البته مضطرب و ّ  
  ّپريشان مگرديد و  مشوش و محزون نشويد زيرا آنچه واقع شود سبب

  قدم ثابت نمائيد و بنهايت استقامت.  و انتشار نفحات ا است ا ّعلو  كلمة
  ّو همچنين در يکى از توقيعات مقدسه"  مشغول گرديد ات امربخدم

  اى"ّياران را بدين بيانات نصحيه هدايت و داللت ميفرمايد قوله البديع 
ّاحباى الهى اين ايام وقت استقامت است و هنگام ثبوت و رسوخ بر امر ّ  
  الهى شما نبايد نظر بشخص عبدالبهاء داشته باشيد زيرا عاقبت شما را

   در ا  داشته باشيد اگر كلمة ا اع خواهد نمود بلکه بايد نظر بكلمةود
  عبدالبهاء در زيرو لو ارتفاع است مسرور و مشعوف و ممنون باشيد 
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ّاهميتشمشير و يا در تحت اغالل و زنجير افتد زيرا    ّ در هيكل مقدسّ
  بايد بچنان ثبوتىياران الهى .  است نه در قالب جسمانى عبدالبهاء اامر



  مبعوث گردند که در هر آنى اگر صد امثال عبدالبهاء هدف تير بال شود
ّابدًا تغير و تبدلى در عزم و نيت و اشتعال و انجذاب و اشتغال بخدمت ّّ  

  بيقين مبين بدانيد"و نيز در مقام ديگر ميفرمايد "   حاصل نگردد اامر
  )ترجمه ( ".ميشه در بين شما حاضرمکه خواه من در اين عالم باشم يا نباشم ه

  در لوحى که چند يوم قبل از وقوع مصيبت کبرى باعزاز دوستان امريک
  ّنازل گرديده آن طير ملکوت بر شاخسار حب و اشتياق بدين نغمۀ

  احتراق آن ورقاء ايکۀ بقا حکايت مينمودپر دلخراش که از قلب مجروح و 
  انيان گذشتم و از بيوفايان دلشکسته واالبهى از جهان و جه يا بهاء"ّمترنم 

  ام و در قفس اين جهان چون مرغ هراسان بال و پر ميزنم و آزرده شده
  االبهى مرا جام فدا بنوشان و  يا بهاءروز آرزوى پرواز بملکوتت ميکنم هر

  ّنجات بخش و از اين باليا و محن و صدمات و مشقات آزاد کن توئى
    و در مناجاتى که از كلك اطهرش" معين و نصير و ظهير و دستگير

  ّماه قبل از صعود در ذکر يکى از افنان سدرۀ الهيه صادر اين ششه قريب ب
ّرب قد وهن العظم منى و اشتعل الرأس شيبًا"بيانات حزن انگيز مسطور  ّ    وّ
ّ فما بقى لى ال حرکة و ال سکون و ال قوة حتى اقومّقد بلغت من العمر عتيًا ّ  

ّدية احبتک الذين اخترتهم فى باب احديتک و انتخبتهم العالءبها على عبو ّ ّّ  
ّكلمتک و اجتبيتهم لنشر نفحاتک رب رب عج ّ ّ   ک العلياتل فى عروجى الى عتبّ

  ّو صعودى الى النشئة االخرى و وفودى على باب فضلک فى جوار
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  ".رحمتک الکبرى و ورودى على شريعة عفوک و غفرانک فى عالم اليتناهى
  ّبارى نظر بمضامين الواح مقدسه و وجود دالئل و اشارات صريحه نسبت

  بقرب صعود طلعت انور و همچنين رؤيا هاى مبارک و بيانات و اظهاراتى که
  فرمودند روز بروز واضحتر وى  اقدس با دوستان و منتسبين مآن وجود

  محسوستر ميگشت که حيات عنصرى هيكل ميثاق در جهان ترابى محدود
  ماه قبل از عروج حمامۀ وفا بعالم بقا دو. رعت رو بافول و اختتام استو بس

  ّنير پيمان خوابى ديدند که براى عائلۀ مبارکه تعريف نمودند و فرمودند
  ّديدم که در محراب جامع عظيمى رو بقبله در محل  شخص امام"

  ّايستاده ام در اين اثنا ملتفت شدم که عدۀ کثيرى از ناس دسته دسته
  ّداخل مسجد ميشوند دائمًا برعدد نفوس مى افزود تا آنکه جم غفيرى



   همانطور که ايستاده بودم باشدند و همه در عقب من صف بستند
   بفکرم رسيد که از مسجدً صداى رسا صداى اذان را بلند نمودم بغتة

  ّخارج شوم در خارج  متذکر شدم که چرا قبل از انجام نماز بيرون آمدم
ّاهميتميگفتم ولى بخود     اين ام ى ندارد چون من نداى اذان را بلند نمودهّ

  ."ّجم غفير بخودى خودشان نماز خواهند نمود
  الورى در اطاق خلوت در باغچۀ بيت چند هفته بعد که حضرت مولى

  فرمودند خواب ديگرى ديدند که بدين نحو براى طائفين حولى ّتوقف م
  مبارک تشريف آوردند و امرخواب ديدم که جمال "بيان فرمودند  

  لکن در آن موقع احدى از حاضرين"  فرمودند اين اطاق را خراب کن
  ّمعنى رؤيا را درک ننمود تا آنکه پس از مدت قليل صعود مبارک واقع

  ّآنگاه اهل حرم متوجه شدند كه مقصود ازاطاق و خرابى آن. گرديد
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  .دهانحالل هيكل عنصرى و قالب جسمانى مبارک بو

  ّيک ماه قبل از وقوع اين رزيۀ کبرى مرکز عهد الهى يکى از دوستان را
  ّکه از فقدان برادر عزيزش متأثر و غمگين بود تسليت ميدادند و در تلو

  اين جهان فانى اشاره فرمودند و نيز قريب  بصعود مبارک ازًبيانات صراحة
  ان با وفاى خودّدو هفته قبل از ارتقاء روح مقدسش بملکوت ابهى به باغب

  ّ گردانيد ايام وصال آن دلبر بيمثال رومعلومبياناتى القا نمودند که بخوبى 
  خيلى خسته شده ام وقت آن رسيده که هر چيز را"به انقضا است فرمودند 

  و بعد اضافه"  ّبگذارم و فرار کنم از شدت ضعف قادر بر حرکت نيستم
  قى کهاو راشغول جمع آورى ّدر اواخر ايام جمال مبارک وقتى م"فرمودند 

  ّروى تخت در اطاق تحرير مبارک در بهجى متفرق بود بودم روى مبارک
  را بگذارم و را بمن کرده فرمودند جمع آورى آنها فايده ندارد بايد آنها

  فرار اختيار کنم من هم کار خود را کرده ام ديگر کارى نميتوانم بکنم لهذا
  ".بايد وداع کرده بروم

  ّلبهاء تا آخرين دقايق حيات مبارک عشق و محبت سرشارىحضرت عبدا
  ّرا که ذات مقدسش بدان مفطور بود نسبت به عموم از وضيع و شريف و

  در حفظ و حمايت مظلومين مى کوشيد و.  صغير و کبير ابراز مى داشت
  در اجراى. در اعانت و احسان محتاجين و ملهوفين سعى بليغ مى فرمود



  ۀ خويش قائم بود و در خدمت و انتشار امر ابّشؤون و وظائف مقدس
  ّدر آخرين جمعۀ توقف مبارکش در جهان. جليلش مواظب و مداوم

  ناسوت با وجود خستگى و ضعف فراوان جهت اداى صلوة ظهر در جامع
  مدينه حضور بهمرسانيد و يک يک از فقرا را بايادى مکرمت و شفقت
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  وقيع که آخرين آثار نازله از لسان قدرتشاکرام فرمود آنگاه بنزول چند ت
  ام مخلص و جانفشان بيت راّعروسى يکى از خد. محسوب مبادرت نمود

  تبريک گفت و تأكيد فرمود که مراسم ازدواج در همان يوم انجام گيرد
ّسپس در جلسۀ مقرر احبا که در بيت مبارک انعقاد مى يافت تشريف فرما ّ  

  كل اطهر طارى و مانع خروج مبارک ازيوم بعد تب مختصرى بر هي. شد
ّروز يکشنبه وجود اقدس جميع احبا را بمقام اعز اعلى روانه. بيت گرديد ّ  

  فرمودند تا در ضيافتى که بمناسبت ليلۀ جلوس مرجع منصوص بر سرير
ّخالفت عظمى و اعالن کتاب مقدس عهد بهمت يکى از زائرين پارسى ّ  

  از ظهر همان يوم با وجود آنکهتشکيل شده بود شرکت نمايند و بعد 
  ّخستگى و کسالت مبارک محسوس تر مى شد مفتى حيفا و رئيس بلديه و

  ّرئيس پليس را بمحضر انور پذيرفته و کمال عنايت و عطوفت در حق
  آن شب که آخرين شب حيات طلعت عهد الهى. ايشان مبذول داشتند

  ّ صحت يک يک ازدر اين عالم بود قبل از تشريف فرمائى باطاق خواب از
  ّاهل بيت مبارک جويا شدند و از احوال زائرين و احباى حيفا استفسار و

  .پرسش فرمودند
  ساعت يک و ربع بعداز نصف شب هيكل اطهر از تخت برخاستند و
  بجانب ميزى که در اطاق مبارک قرار داشت قدم زده  قدرى آب ميل

  ز دو ورقات مبارک سپس به يکى افرمودند و بعد بفراش معاودت نمودند
  که در خدمت و مواظبت موالى حنون بودند امر فرمودند پرده هاى

  قدرى گالب. پشه گير را باال کنند و اظهار فرمودند بسختى نفس مى کشم
  ّآورده شد وجود اقدس کمى ميل فرمودند و مجددًا استراحت نمودند و

   
  ٦٣٧ص 



  ميخواهيد غذا "فرمودنداى  دهچون غذا آوردند با صداى واضح و شمر
  لحظه اى بيش نگذشت که روح". بخورم وقتى که من در حال رفتنم

ّمقدسش بعالم باال عروج نمود و طير بقا قصد مقامات مقدسۀ عليا کرد و ّ  
  .ّدر جهان پنهان جوار اب آسمانى مقر و مأوى گزيد

  در ليلۀ بيست و هشتم(خبر فادحۀ کبرى صعود حضرت عبدالبهاء 
  ّميالدى در حينى که از سن مبارکش هفتاد و هشت سال١٩٢١نوامبر 

  بسرعت برق سراسر مدينه منتشر گرديد و بوسيلۀ) ّميگذشت اتفاق افتاد 
ّسيالۀ برقيه بابعد نقاط ارض متواصل شد و جامعۀ پيروان اسم اعظم را در ّ  
  شرق و غرب در درياى اسف و حسرت بى پايان مستغرق و به آه و انين

  نزديک از عموم پيامهاى تسليت از دور و. انس و دمساز نمودؤبى کران م
  طبقات از اعالى و ادانى برسيد و تلغرافات و مکاتيب تعزيت چون سيل

   درخود رابجانب ارض اقدس روانه گرديد و جميع عواطف همدردى 
  اين واقعۀ جانگداز به اعضاء غمزده و مصيبت ديدۀ عائلۀ مبارکه اظهار و

  و ستايش آن موالى کريم و ابراز غمگسارى در اين ضايعۀبذکر اوصاف 
  .عظيم پرداختند

  )١(وزير مستعمرات اعليحضرت پادشاه انگلستان مستر وينستون چرچيل 
  ّبمجرد انتشار اين خبر پيامى تلگرافى بمندوب سامى فلسطين سر هربرت

  مراتب همدردى و تسليت"ّساموئل صادر و از معظم له تقاضا نمود 
  مندوب". ت اعليحضرت پادشاه انگلستان را بجامعۀ بهائى ابالغ نمايدحکوم

  نيز مراتب تسليت و تعزيت خويش را) ٢(سامى مصر وايکونت النبى 
  بازماندگان فقيده ب"بوسيلۀ مندوب سامى فلسطين بدين مضمون اعالم نمود 

   
  ٦٣٨ص 
  را بمناسبتّر عبدالبهاء عباس افندى و جامعۀ بهائى تسليت صميمانۀ مِس

  از طرف هيئت وزيران عراق". فقدان قائد جليل القدرشان ابالغ نمائيد
ّپيامى توسط سيد عبدالرحمن رئيس الوزراء آن کشور بدين شرح واصل ّ ّ  

  ّ مصيبت عظيم مراتب همدردى و تأثرات قلبى دولت عراقدر اين"گرديد 
  واى اعزامىّفرماندۀ كل ق". را بخاندان حضرت عبدالبهاء تقديم ميدارد

  از طريق مندوب سامى فلسطين تلگراف ذيل را) ٣(مصر جنرال کانگريو
  ّمتمنى است احساسات عميقۀ همدردى مرا به خاندان فقيد"مخابره نمود 



  ّمدير كل سابق) ٤(مانى  ر آرتورّجنرال س". ّرعباس بهائى ابالغ نمائيدِس
  ت و تکريماتّفلسطين با ارسال شرحى  مخصوص عواطف قلبيه و احتراما

  فائضۀ خويش را نسبت به هيكل مبارک ابراز و بمناسبت ضايعۀ عظيمى که
ّمتوجه عائلۀ مبارکه گرديده اظهار غم و تأسف شديد نمود   يکى از. ّ

  ّ و محقق عالى مقام در پيامپرفسورّشخصيت هاى بزرگ دارالفنون آکسفورد  
  ه ايفاد داشته چنينتسليتى که از طرف خود و قرينه اش به عائلۀ مبارک

ّبراى ذات مقدسى که در حيز ادنى مطمح نظرش عالم باال و"مينويسد  ّ  
  انوار ملکوتپر ٔحياتش آئينۀ مال اعلى بوده ارتقاء از عالم ناسوت به جهان 

  ".شکوه استپر امرى بس فرخنده و 
  ، "مورنينگ پست"،  "تايمز لندن"ّجرائد و مطبوعات مهمۀ عالم نيز از قبيل 

  ّ و عدۀ ديگر از "تايمز هندوستان" ،  "لوتان"، "نيويورک ورلد"،  "ديلى ميل"
ّق و نشريات در اقطار متعدده و السنۀ مختلفه در اين مصيبت بدرجاو را ّ  

  ّمقاالت مشروحه پرداختند و بتجليل و تکريم نفس مقدسى که در راه
ّاتحاد و اتفاق عالم انسان و تأسيس صلح عمومى و تأمين ر   خاء و سعادتّ

   
  ٦٣٩ص 

  .بشرى چنان خدمات گرانبهائى اهدا نموده مألوف گشتند
  ّر هربرت ساموئل  مندوب سامى فلسطين بمجرد استماع خبر صعودِس

  هيكل اطهر پيامى به عائلۀ مبارکه ارسال و رجاء و استدعاى خويش را که
   تاشخصًا در تشييع جنازۀ حضرت عبدالبهاء مشارکت نمايد اظهار داشت

  مراتب احترام و"ّهمانطور که در مکتوب بعدى خود متذکر گرديده 
  تکريم و خضوع و تعظيم خود را نسبت به آن بزرگوار و افکار و مآرب

  ".عاليۀ حضرتش ابراز نمايد
  انجام گرديد ّاما تشييع جنازه که صبح روز سه شنبه بيست و نهم نوامبر

  قريب. اهده ننموده بودتشييعى بود که فلسطين نظير آنرا هرگز مش
  ده هزار نفس از اجناس و اوطان و فرق و مذاهب مختلفه حضور داشتند

  قلوب از فراق حضرتش قرين حسرت و اسف"و بشهادت شخص مندوب 
  سر". هيجانپر انوارش مستبشر و پر بى پايان و صدور از تذکار حيات 

  ييعلد استورس حاکم قدس شريف راجع به عظمت و بساطت اين تشانر
ّسادگى و بساطت تشريفات حس تأثر و احترامى در قلوب"مينويسد  ّ  



  مشايعين ايجاد نموده بود که در عمر خويش نظير و مثيل آنرا
  ".بهيچوجه مشاهده نکرده بودم

  ّتابوت حامل عرش مبارک در حالى که بر دوش دوستان و احبايش کشيده
  هيمنه وپر  اين تشييع ّدر مقدمۀ. ميشد به آرامگاه ابدى خود انتقال يافت

  جالل دستۀ پليس شهرى قرار داشت که بمنزلۀ گارد احترام محسوب
  ّدر عقب آنان کشافات از مسلمين و نصارى با پرچم هاى. ميگرديد

  ه خوانان که تالوتّاز آن پس هيئتى از مرثي افراشته در حرکت بودند و
   

  ٦٤٠ص 
  ّعماى ملت اسالم که در رأسآياتى از قرآن کريم مينمودند و بعد از آن ز

  ّسپس نوبت به خوريهاى ملت روح از فرق. آن  مفتى حيفا قرار داشت
  ّدر عقب عرش مطهر اعضاء. مختلفۀ التينى و يونانى و انجيلى ميرسيد

  ر هربرتِعائلۀ مبارکه و از وراء آنها نمايندۀ عالى مقام حکومت انگلستان س
ّو حاکم فنيقيه س) ٥(د استورس ر رونالِساموئل و حاکم قدس شريف س   رّ

  ّحرکت ميکردند و در صفوف مؤخر سران عمدۀ) ٦(استوارت سايمس 
  حکومت و قناسل دول مختلفۀ مقيم حيفا و وجوه رجال و اعاظم فلسطين

  از مسلمان و يهود و نصارى و درزى و مصرى و يونانى و ترک و عرب
 ،کبيرًا و صغيرًا مشاهدهًو کرد و اروپائى و امريکائى رجاال و نسا   

   و اين موکب عظيم در حال سوز و گداز و نوحه و ندبه بکمالمى شدند
  .سکينه و وقار از دامنۀ کوه کرمل متصاعد و بمقام اعلى متواصل گرديد

ّبمجرد ورود به بقعۀ مبارکه عرش مقدس روى ميز سا   مجاور مدخلاى  دهّ
  ّز خطبا مرکب از نمايندگان ملل آنگاه نه نفر اشرقى مقام قرار داده شد

  مختلفۀ اسالم و مسيحى و يهود از جمله مفتى حيفا در مقابل معشر کثير
  ّمشايعين باداى خطابات پرداختند و در ذکر اين رزيۀ کبرى و بيان

   و پس از ختاماوصاف و نعوت آن مظهر فضل و تقى داد سخن دادند
  نهاد و با نهايت احترامخطابات تعزيت مندوب سامى فلسطين قدم پيش 

  و تعظيم در حالى که رو بمقام اعلى داشت در کنار عرش مبارک بايستاد و
  آخرين توديع خويش را نسبت به هيكل اقدس بعمل آورد و ساير

  سپس عرش. اجزاء حکومت نيز بهمين قرار اظهار ادب و احترام نمودند



  کريم در مضجعمقام منتقل و بکمال تجليل و تهاى  هانور بيکى از غرف
   

  ٦٤١ص 
ّابدى خود در جوار ضريح مقدس حضرت رب اعلى نقطۀ   .گرديد  مستقر اولىّ

  ّپس از وقوع اين فادحۀ عظمى و فاجعۀ کبرى در مدت يک هفته هر روز
  پنجاه الى صد نفر از فقرا در بيت مبارک اطعام و از خوان نعمت آن موالى

   مساکين و مستمندان از هرشدند و در يوم هفتم بينى ّکريم متنعم م
  در. ّطايفه و طبقه که عددشان به يکهزار بالغ ميگرديد غله توزيع شد
  ّيوم چهلم صعود مبارک مجلس تذکر بزرگى منعقد گرديد و در آن

  ّاحتشام متجاوز از ششصد نفس از وجوه اهالى حيفا و عكا وپر احتفال 
   از طبقات و مذاهبنقاط مجاورۀ فلسطين و شامات شامل رؤساء و اعاظم

  مختلفه دعوت شده بودند و بيش از يکصد نفر از فقرا نيز در همان يوم
  .پذيرائى و اطعام گرديدند

ّحاکم فنيقيه که در آن مجمع بزرگ در عداد مدعوين حضور داشت زبان ّ  
  به بيان بگشود و نعت و ثناى طلعت انور را در قالب الفاظ و عبارات

  عبدالبهاء رّکنم اکثرى از حاضرين قيافۀ  سگمان مي"ذيل اظهار نمود 
ّعباس آن هيكل نورانى و مجلل را که در بين ناس مشى م   فرمود درى ّ

  آن وقار و عظمت و حسن محاورت و قلب سرشار از. نظر داشته باشند
ّمحبت و عنايت،  توجه باطفال و عشق و عالقه به ازهار و    د،  بزرگوارىاو راّ

  ا نسبت بفقرا و ملهوفين بينوا هرگز از صفحۀو سخا و بذل لطف و عط
  ضمير محو و زائل نخواهد گرديد،  حضرتش بدرجه اى عطوف و مهربان و

  مبارکش ّمحضرش خالى از تكلف و پيرايه بود که شخص اغلب در حضور
  ّفراموش ميکرد که در ساحت مولى و مربى عظيمى وارد شده و به آستان

   
  ٦٤٢ص 

   هزاران نفس در شرق و غرب از برکت تعاليمشّمقدسى وفود نموده که
  ّانشراح خاطر يافته و از پرتو وجود اقدسش اعتالء روح و نورانيت وجدان

  ."حاصل نموده اند
  انوار مرکز عهد جمال اقدس ابهى که نظر برتبۀپر بدين ترتيب حيات 

  شامخ و رفيعى  که از جانب اب جليلش بوى اعطا شده مقام فريد و



  ّاست منقضى گرديد و مأموريت در تاريخ اديان عالم حائزوحيدى را 
  عظيمش در عالم ترابى پايان يافت و با اختتام اين رسالت منيع عهد ثالث
  عصر رسولى،  آخرين مرحلۀ اين عصر اکرم افخم که اعلى و اشرف اعصار

  .ّدور مقدس بهائى محسوب است بانتها رسيد
  ّکه شارع اعظم امر اعز ابهى"  عدل لهميراث مرغوب ال"عهد و ميثاق الهى و 

  بصرف فضل و کرم باهل عالم عنايت فرمود بوجود مرکز منصوص حضرت
  ّعبدالبهاء اکمال پذيرفت و اين در ثمين و نور مبين در صدف ميثاق

   بر ا ّدر اثر اين قوۀ فائضۀ محيطه انوار كلمة. ّبه اشد اشراق جلوه نمود
ّفحات مسکيۀ رحمانيه بجزائر نائيۀ محيط اعظمّآفاق غربيه ساطع گشت و ن ّ  

ّقارۀ شاسعۀ استراليا از اشعۀ شمس حقيقت منور شد و. متواصل گرديد ّّ  
   بمسامع عالميان رسيد ا صيت كلمة. اقصا نقاط عالم انتشار يافته پيام الهى ب

  و مقصد و مرامش در عواصم و بالد شاخصۀ اروپ و امريک در مقابل
ّ کثيره از نفوس مستعده و رجال مهمۀ ارض تبيين و تشريحجماعات ّ  
   پس از پنجاه سال اختفا اولىّامانت الهيه، عرش امنع الطف نقطۀ. گرديد

  سالمًا محفوظًا بساحل ارض اقدس واصل گشت و در نقطۀ مبارکى که از
  ّفم اطهر جمال اقدس ابهى تعيين و بقدوم مبارک آن سلطان قدم مزين

   
  ٦٤٣ص 

  ّاولين مشرق االذکار عالم بهائى در قلب. شده بود استقرار حاصل نمود
  آسياى مرکزى در ترکستان روس بنيان گرديد و معبد عظيم ديگرى

   انوار بل اعظم و اکمل از آن در قطب امريک خيمه وّمطلعشبيه بهمين 
  خصم. ّ مشرف شد اخرگاه برافراشت و زمين آن بشرف اقدام مرکز عهد

ّعبدالحميد از اوج عزت بحضيض ذلت بيفتاد و مرکز شقاق و قطبّالدش  ّ  
  نفاق که عهد الهى را بشکست و ميثاق غليظ يزدانى را امرى سهل و

  نابود گرديد و خطراتى که از حين تبعيد جمال قدم واهى بشمرد محو و
   را تهديد ميکرد زائل شد و اّو اسم اعظم بخطۀ عثمانى قلب امر

   که پس از افول کوکب پيمان ا  تباشير نظم ادارى شريعةّيهّاولتأسيسات 
  ّقدم در عالم تکوين و استقرار گذاشت مطابقًا لتعليماته االعز االسنى بر

  .محور احکام و اصول امر اب بزرگوارش تشکيل گرديد



  مرکز عهد و ميثاق الهى با صدور رسائل و مکاتيب منيعۀ بديعه و انشاء
  ّاجات و ادعيه و اشعار و تفاسير بهيۀ لميعه که چونخطب و الواح و من

  غيث هاطل از يراعۀ عظمتش بلسان پارسى و عربى و معدودى بزبان
  ترکى صادر تعاليم و مبادى ساميۀ اين شرع اعظم را تشريح و احکام و
ّاوامرش را تبيين و اصول و مآربش را تفسير و اصالت و حقانيتش را ّ  

ٔ على مال االًکامال صريحًا مشهودًا   همچنين جهان منحرف. شهاد اعالن فرمودٔ
ّبشرى را که در ظلمت مادي   ات منهمک و از انوار حقيقت غافل و ازّ

  خداوند مقتدر عليم بيخبر و زاهل بود از خطر شديدى که حيات وى را
  ّمع االسف عدم توجه به نصايح آن. تهديد ميکرد اخبار و انذار نمود

  اسقام و آالمه  بينا  جامعۀ انسانى را بپزشکورات حکيم دانا و انکار دست
   

  ٦٤٤ص 
  عديده مبتال ساخت و در چنگال مهلک جنگ و جدال که عواقب شوم و

  بال آن ارکان وجود را مضطرب و منقلب نموده گرفتار کرد و باالخره پر و
  ّ ابدع اتمش جامعۀ شجيع فارسانصدور دستور افخم اکرم و اعالم نقشۀ

  ّو علمداران ميثاق در اياالت متحدۀ امريک را که انتصارات وجيش هدى 
  فتوحات باهره اش تاريخ دورۀ ميثاق را جلوه و شکوه عظيم بخشوده به

ّ و فتح قارۀ استراليا  موفق ساخت و وسيلۀ ا تبشير دين ا و ابالغ كلمة ّ  
ّاستقبال ملکه اى از ملکات و استظاللش در ظل امر حضرت رب   ٓاليات اّ

ّالبينات گرديد و امروز بيمن اين نقشۀ عظيمۀ الهيه و ظهور قواى مکنونه ّ  
  ّاهتزاز و انبساط روحانى جديدى سراسر جمهوريات امريکاى جنوبى را
ّفرا گرفته که فتوحات قرن اول بهائى را بافتخارات و موفقيتهاى بديعۀ ّّ  

ّجليله مزين و مطرز داشته است ّ.  
  ّکر شؤون مهمه و وقايع و حوادث خطيرۀ دورۀ مبارک در اين مقام که ذ

  ميثاق در ميان است الزم است به اخبارات و انذارات و وعود و بشاراتى که
  ّاز قلم ملهم مرکز عهد مالک قدم نازل گشته اشاره نمود و در بحر زخار

ّ كلماتش تعمق و تدبر کرد    و ارتفاع اّاز جمله بيان ترقى سريع امر. ّ
   و انتشار صيت شريعت ا در اقطار و اشطار شاسعۀ جهان بشأنى ا كلمة

  که ملل و نحل عالم از عظمت و سطوت آن بجزع و فزع آيند و زمامداران
  تشتيت انجمن"و رؤساى اديان بجوش و خروش افتند و بعزمى راسخ به 



  امر"گرايند قوله الکريم " رحمان و تفريق و تخريب بنيان حضرت يزدان
  ظيم است عظيم و مقاومت و مهاجمۀ جميع ملل شديد است شديدع

  عنقريب نعرۀ قبائل افريق و امريک و فرياد فرنگ و تاجيک و نالۀ هند و
   

  ٦٤٥ص 
ّامت چين از دور و نزديک بلند شود و كل بجميع قوى بمقاومت برخيزند ّ  

  عرفانّو فارسان ميدان الهى بتأييدى از ملکوت ابهى بقوت ايقان و جند 
  ". و سپاه ايمان جند هنالک مهزوم من االحزاب را ثابت و آشکار کنند

  ديگر اجتماع ساللۀ خليل و ابناء اسرائيل در ارض ميعاد و نصب رايت
ّ در اقطار مصريه،  حصن حصين مذهب سنت و جماعت و انطواء اامر ّ  

   قليلۀبساط قدرت و نفوذ علماء رسوم در ايران و خسران و خذالن شرذمۀ
ّفئۀ ناقضين عهد حضرت رب البريه در مرکز جهانى آئين يزدان و انشاء ّ  
ّتأسيسات و مشروعات بهيۀ بديعه در صفح جبل کرمل و اتساع مدينۀ ّ  
ّحيفا و اتصال آن مدينه بمدينۀ منورۀ عكا و تشکيل واحد عظيمى که ّ ّ  

  ديگر. فتّمقر ادارى و مرکز روحانى اهل بهاء را در آغوش خواهد گر
  ّافتخار و منقبت جليلى که در مستقبل ايام نصيب هموطنان جمال قدم در

   خواهد گرديد و حکومت آن ارض مورد نظر عالم و عالميان امهد امر
  ديگر مقام فريد و مغبوطى که جامعۀ اسم اعظم در قطعۀ. خواهد گشت

  ّ مستعدهّامريک در اثر اجراى مأموريت روحانى عظيمى که به آن جامعۀ
  ّمفوض گرديده احراز خواهد نمود و باالخره در رأس اين وعود و اشارات

ّبشارت تحقق وحدت و اتحاد نوع بشر و وصول يوم فخيم اتفاق و ّ ّ  
  ملل و"و "  ّعلم الهى بجميع امت ها بلند خواهد شد"يگانگى، يومى که 
  د وّملت واحده گردن"و جميع  "  در آيند... ّقبايل در ظل آن علم

ّيت دينيه و مذهبيه و مباينت جنسيه و نوعيه و اختالفات وطنيه ازّضد ّ ّ ّ ّ ّ  
  ".شوند ّكل دين واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد. ميان برخيزد

   
  ٦٤٦ص 

   را که در دورۀ ميثاق درى ّو نيز مقتضى است تحوالت و انقالبات عظيمه ا
  و آفاق جهان رخ گشوده امور عالم در اقطار تمشيتوضع حکومات و 

ّمتذکر گردد،  تحوالت و انقالباتى که از بدو اشراق اين ظهور اعظم از كلك ّ  



  ّ در کتاب قيوم االسماء اخبار و در بيانات و اولىاطهر حضرت نقطۀ
  ّخطابات قهريۀ جمال اقدس ابهى خطاب به سالطين ارض و رؤساى اديان

  از.  و تأكيد گرديده استدر سورۀ ملوک و کتاب مستطاب اقدس تصريح
  آن جمله است تغيير سلطنت مطلقۀ پرتقال و تبديل امپراطورى چين به
  جمهورى و سقوط امپراطوريهاى آلمان و اطريش و روس و سرنوشت

  ّخفت آميزى که نصيب ملوک و زمامداران ممالک مذکوره گرديد همچنين
  .ن آل عثمانّقتل ناصرالدين شاه سلطان ايران و خلع عبدالحميد سلطا

  ّاين وقايع مدهشه و حوادث هائله فى الحقيقه دنبالۀ همان رشته تطورات و
ّاوليۀّتقلباتى است  که در مراحل    ّ آن در ايام حيات مبارک حضرت بهاءا آغازّ

  و بانعدام سلطان عبدالعزيز و سقوط تاريخى ناپلئون سوم و انقضاى
  ّنيۀ پاپ منجر گرديد و پسورى ثالث و زوال قدرت و سلطنت زمامپراط

  از افول کوکب ميثاق دايرۀ آن با انقراض سلسلۀ ملوک قاجار در ايران و
  ّاضمحالل تخت و تاج اسپانيا و الغاء سلطنت و خالفت در ترکيه و ظهور
  ّآثار ضعف و انحطاط شديد در حزب شيعه و بروز عالئم تشتت و انحالل

ّدر جمع مبشرين ملت روح در شرق و ت   ّزلزل مقام و موقعيت بسيارى ازّ
  و نيز اين فصل بتمام معنى خاتمه. تاجداران حاضر اروپ توسعه پذيرفت

  نخواهد يافت مگر از نفوس جليلۀ فضالء و دانشمندان و رجال و
ّشخصيتهاى مهمۀ ارض که در ايام ميثاق به نعت و ثناى آن وجود اقدس ّ ّ  
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  ياداند  دهم امر حضرت بهاءا گشوپرداخته و لسان به تعظيم و تکري
  نيوس وامبرى،ي آرمپرفسور) ٧(از آن جمله است کنت ليو تولستوى، . نمود
   اگوست فورل،  دکتر داويد استار جردن، آرچديکن ويلبرفرس، پرفسور
  استاد دانشکدۀ باليول،  دکتر چاين،  دکتر استلين) ٨( جوت پرفسور

  کرمل،  لرد ،  وايکونت ساموئل اوکارپنتر استاد دارالفنون اکسفورد
  ّ محمدعلى از ون وايز، شاهزادهيّالمينگتون،  سر والنتاين چيرل،  رباى است

  ّخاندان خديو مصر،  شيخ محمد عبده،  مدحت پاشا،  خورشيد پاشا و
   برحسب استعداد و مقام و مراتبهر يکنفوس مذکوره . غيره غيره و

  . شهادت دادند ا  و عظمت كلمة اّعرفانى و روحانى خويش بر علو امر
  ّاين شهادات و اعترافات که گواه صادق و دليل بينى بر مراتب قدر و



  جاللت و نفوذ و مکانت آئين جمال اقدس ابهى در دورۀ مبارک ميثاق
  محسوب و از شؤون ممتازه و خصائص جليلۀ اين عصر اکرم افخم بشمار

  ّ متتابعۀ مهيجه از قلم ملکۀ فرخنده فالمى آيد  بعدًا در اثر صدور خطابات
  حفيدۀ ملکۀ ويکتوريا در بيان ستايش و نيايش تعاليم الهى و ايمان و

ّايقان بظهور اب سماوى و اثبات حقانيت امر مقدس بهائى تقويت و تأييد ّّ  
ّاهميتگرديد و بر وسعت و    . بيفزودّ

  اطفاء سراج ميثاقّ که بنهايت قدرت و همت در  اّاما معاندين امر
  ّکوشيدند و در قلع و قمع شجرۀ مبارکۀ الهيه قيام نمودند عاقبت بهمان

   و جمال اولىّسرنوشت و سوء مآلى گرفتار شدند که در ايام حضرت نقطۀ
  کين شريعت ا که قصد تخريب و تدمير بنيانپر اقدس ابهى دشمنان 

  شاه جابر ايران مقتولپاد. حضرت يزدان را داشتند بدان مبتال گرديدند
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  عبدالحميد معزول و مسجون و. و سلسلۀ ملوک قاجار منقرض گرديد

  ّمنکوب و مقهور شد و معرض قدح و ذم دول و ملل سائره و لعن و
  جمال ستمکار که با خود عهد کرده بود. طعن اتباع خويش قرار گرفت

  کسان نمايد از بيمحضرت عبدالبهاء را اعدام و روضۀ مبارکه را باخاک ي
  جان فرار کرد و به قفقازيا  پناهنده شد و عاقبت بدست يکنفر ارمنى که
  ّهموطنانش مورد زجر و آزار و ظلم و کشتار آن غدار قرار گرفته بودند

   و اّجمال الدين افغانى که عداوت و خصومتش نسبت به امر. بقتل رسيد
  ى در شرق ادنى ممانعتنفوذ و رسوخش در افکار از پيشرفت آئين اله

  مينمود پس از مضى حياتى مشحون از حوادث و آالم به مرض سرطان
  ّمبتال شد و قسمت اعظم زبانش مقطوع گشت و بالمآل به ذلت و فالکت بى

ّچهار نفر اعضاء هيأت خاسرۀ تفتيشيه که از مقر. منتهى در گذشت ّ  
  اى اعمال شنيعۀّخالفت براى محکوميت مرکز ميثاق اعزام شده بودند بجز

  خويش رسيدند و هر يک بنوبت خود گرفتار مخاطر و مهالکى گشتند که
  عارف بيک رئيس هيأت که. نقشۀ آنرا جهت هيكل مبارک طرح مينمودند

  شب هنگام قصد فرار داشت و ميخواست از چنگال غضب جوانان ترک
  .ّخالصى يابد هدف رصاص گرديد و حکم قصاص در  حق او جارى شد



  م بيک به مصر متوارى گشت و گماشتۀ وى جميع هستيش را در بيناده
ّ به عسرت شديد انداخت بحدى که جهت مصاريف يوميهاو راراه بربود و  ّ  

ّناگزير در آن قطر باحباى الهى متوسل گرديد و آنان     وى اعانتدربارۀّ
  نمودند سپس از حضور مبارک حضرت عبدالبهاء استدعاى کمک و

  ّيكل انور بال درنگ مقرر فرمودند از قبل حضرتش وجهىمساعدت کرد ه
   

  ٦٤٩ص 
ّاعطا شود اما بغتتًا ناپديد شد و احبا براى اجراى دستور مبارک هر   چه ّ

  ّديگر هيأت تفتيشيه يکى سرگون دو عضو. ّتفحص کردند وى را نيافتند
  .ّبديار بعيده گرديد و ديگرى در فقر و مذلت ال تحصى در گذشت

  ّمشهور رئيس پليس عكا که پشتيبان ناقض اکبر و آلت دستيحيى بيک 
  ّو وسيلۀ اجراء مقاصد سيئۀ او بود از مقامش معزول و خائب و خاسر

  .شد و بفقر و فاقه افتاد و دست استعانت بجانب هيكل مبارک دراز نمود
  در اسالمبول در همان سنه که سلطان آل عثمان از سلطنت خلع و مقهور

  ک تن از رجال و سران دولت که جمعى از آنان در عدادگرديد سى و ي
   بودند در يوم واحد دستگير و تسليم چوبۀ دار شدند و ادشمنان امر

  ّبنحو وضوح بعلت حمايت از حکومت ظلم و جور و سعى در اضمحالل
  .گشتند آئين الهى و آزار و ايذاء امناى رحمانى بمجازات و تنبيه خويش واصل

  ّته از شخص سلطان ناصرالدين شاه قاجار که در اوجدر ايران گذش
  قدرت و بحبوحۀ آمال و عظمت بوضع حيرت انگيزى از صفحۀ خاک محو

  ًاز شاهزادگان و وزراء و پيشوايان مذهبى نيز که عمال درّ عده اى گرديد
  توقيف و تدمير و قتل و زجر و حبس و نفى جامعۀ ستمديدۀ اهل بهاء

ّاز قبيل کامران ميرزا نايب السلطنه،  جالل الدوله،  ميرزاشرکت نموده بودند  ّ  
ّعلى اصغر خان اتابک اعظم و شيخ محمد تقى نجفى  ملقب به ابن ذئب يکى ّ  

   از دست دادند و بخسران مآلخود راّبعد از ديگرى نفوذ و حيثيت 
  ماندند تاى گرفتار شدند و برخى نيز در اين جهان فانى بقدر کافى باق

   را که نسبت ا  و شهرت و اعتالء شريعة ا  و ارتفاع كلمة اّلو امرآثار ع
   

  ٦٥٠ص 



  به به آن نهايت خوف و نفرت داشتند بديدۀ ظاهر مشاهده نمايند و
  .تباهى حال و سخافت اعمال خويش واقف و مستحضر گردند

  ّ و اياالت متحدۀ اّبعضى از رؤساى ملت روح در ارض اقدس و مهد امر
  امريک نيز چون در دور ميثاق پيشرفت سريع آئين الهى و نفوذ كلمۀ

  ّربانى را در بين احزاب و فرق مسيحى برأى العين مشاهده نمودند در
  )٩(حقد و حسد شديد افتادند و نفوسى فرومايه مانند واترالسکى، 

  ّاز بيم مقام و موقعيت) ١٢(و ايستن ) ١١(ريچاردسون ) ١٠(ويلسن، 
  حال چون.  برآمدند ا صدد جلوگيرى از سيل جارف امرخويش در

  ّمراتب تدنى و انحطاط و تشتيت شمل و انحالل بعضى از تشکيالت و
  تأسيسات کهنسال آن قوم را در ممالک اروپ و شرق وسطى و مشرق آسيا
  ّدر نظر آريم معلوم خواهد شد که اين ضعف و انشقاق و تدنى و افتراق

  پاره اى از اعضاء اين مقامات روحانى با اتباع ورا موجبى جز مخالفت 
  ّپيروان شريعتى که مدعى اکمال وعدۀ حضرت مسيح و استقرار ملکوت
  ّالهى در ارض ميباشد نبوده و نخواهد بود ملکوتى که آن  روح مقدس
  ّبنفسه بشارت داده وتحقق آنرا در بين ابناء بشر بجان و دل از ساحت

  .ند بوده استقدس رحمانى سائل و آرزوم
  مرکز نقض و شقاق که از بدو ظهور عهد و ميثاق الهى تا آخرين دقايق

  بالش در ارض بعناد و بغضاء شديد قيام نمود و در هدم و حيات پر
  بنيان و تزييف مرکز عهد حضرت يزدان سعى بليغ مبذول داشت و در

  لجاج و مخالفت گوى سبقت از دشمنان خارجى امر بربود باسفل درکات
   اعراض ميرزا يحيى بخسران مبين مبتالّمطلعقنوط سقوط نمود و چون 
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  نشؤوافکار و مآرب واهيه اش هبا منثورا شد و مفاخر و . گرديد

  .ماضيه اش کان لم يکن شيئًا مذکورا بشمار آمد
  ّاما نفوس غافلۀ سافله که در دام مکر و تزوير و حيله و خداع آن ناقض

  .ّ بودند كل مخذول و مأيوس و مقهور و منکوب گشتنداثيم گرفتار شده
   در جوانى در گذشت،  ميرزا آقاجان که دستخوش ابرادرش ميرزا ضياء

   بخاک راجع اتلقينات ساالر نکث واقع شده بود سه سال پس از ضياء
  گرديد،  ميرزا بديع ا برادر ديگرش که شريک و همکار و معاضد و



  د وى را ترک گفت و اعمال قبيحه اش را ضمندستيار اعظم او بو
  ّرساله اى بخط و مهر خويش اعالم کرد و پس از چندى   مجددًا باو

   ازاو راهياهوى دخترش بار ديگر پر ّمنضم شد ولى رفتار ناموزون و 
  ّفروغيه نا خواهريش از مرض سرطان هالک. مرکز نقض جدا ساخت

  قلبى مبتال شد و قبل از آنکهّگرديد و سيد على شوهر خواهرش بحملۀ 
  على  نيز در عنفوان ّپسر ارشد سيد. فرزندانش باو برسند جان سپرد

  ّمحمد جواد قزوينى. شباب بمرض پدر گرفتار آمده و راه عدم پيمود
  . گزيدّمقرّيکى از ناقضين مشهور بذلت و خوارى افتاد و در سقر 

  وصايا نسبت بقتل مرکزّشعاع ا فرزند ميرزا محمد على که طبق الواح 
  پيمان اظهار اميد و اطمينان نموده و از طرف محور شقاق بمنظور

   اابراهيم خير ّاتفاق با معاضدت و افشاندن بذر اختالف بين ياران و ابراز
  ّمحرک فساد در امريکا بدان سامان اعزام شده بود با دست تهى بمرکز

  .سار گرديدّخويش برگشت و از اين مأموريت منفعل و شرم
  جمال بروجردى بزرگترين مدافع و حامى قطب نفاق در ايران بمرض
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  ّسيد مهدى. ّنفرت انگيزى مبتال گرديد و بخاک مذلت و فالکت افتاد
  ّدهجى که بمرکز ميثاق خيانت نمود و به ثلۀ ناقضين پيوست گمنام و

  قمغلوب شد و در فقر و فاقه بمرد و زن و دو فرزندش بوى ملح
  ميرزا حسينعلى جهرمى و ميرزا حسين شيرازى خرطومى و حاجى. گشتند

ّمحمد حسين کاشانى که از عمال و ايادى فعال ناقض اکبر در ايران و ّ ّ  
  ّشدند بى نام و نشان و رسواى  خاص وى ّهندوستان و بر مصر محسوب م

  ّابراهيم زنيم آن عنصر مغرور و لئيم که در مدت بيست سنه. ّعام گشتند
  در امريک علم خالف برافراشت و بذر نفاق و عناد بکاشت و با نهايت

 تعليمات"جسارت و وقاحت بيانات مبارک حضرت عبدالبهاء را العياذ با  
  ّخواند و دعوى نمود که مرکز عهد الهى و مبين منصوص" بى اساس

  ّيزدانى،  امر بهائى را بر خالف مقصد حقيقى و منظور واقعى آن معرفى
  و همچنين مسافرت مبارک"  ده و پرده بر حقايق امور کشيده استنمو

  ّ ترهات واز اين پس ،ّ تلقى نمود ابامريک را ضربت مهلکى بر پيکر امر
  ّاراجيف در حالى که جامعۀ بهائيان آن ارض که مؤسسين آنرا خود



ًکالّبشريعت الهيه خوانده    ّ از وى متنفر و بيزار گشتند در همان سرزمين ّ
  که شاهد عظمت و جالل آن نور مبين بود با خذالن و خسران
  .عظيم درگذشت و در ملک و ملکوت ذليل و عويل گرديد

  اعوان و انصار ناقض ميثاق که يا جهرًا و صريحًا پيرو افکار وى ساير
  بوده و يا در پرده و خفا  با او همداستان و بظاهر اظهار ثبوت و رسوخ

  ادم و پشيمان گشتند و مورد عفو و بخششمينمودند بعضى بالمآل  ن
  موالى مهربان واقع شدند و برخى در حفرات يأس و حرمان بخزيدند و
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  قليلى راه ارتداد پيمودند. ّبكلى ايمان و ايقان خويش را از دست بدادند
  و گروهى طريق فنا و اضمحالل سپردند و قطب شقاق مهجور و منفور و

  د و از هر يار و معينى جز مشتى از نزديکانمطرود و مردود باقيمان
  اين هادم بنيان که در طلب شهرت و. اقارب بى بصر محروم گرديد

  کسب مقام بکمال گستاخى در مقابل حضرت عبدالبهاء اظهار داشت که
  ّبدوام و بقاى خود پس از هيكل اطهر اطمينان و تضمينى ندارد مدت

  د حيات باقيماند تا خيبتبيست سنه پس از افول کوکب ميثاق در قي
  تان برآمال خويش را برأى العين مشاهده نمايد و نصرت و غلبۀ ثاب

   اين خصم خصيم در نتيجۀ بحرانىمالحظه کند  ًپيمان را مشهودًا عالنية
   بر پا نمود از توليت مقام اسنى در روضۀ اکه پس از صعود مرکزعهد

   را که در اثر غفلت و تسامحمبارکۀ عليا محروم گرديد و قصر منيعى
ّبينش بوضع تأثرآميزى ويران و بى سر و سامان افکنده بود،  بالزام تخليه ّ  
  کرد و در زاويۀ خمول مأوى گزيد تا عاقبت بفلج مبتال شد و نيمى از
  بدنش از کار بيفتاد و آالم و اوجاع بر وى مستولى گرديد و در نهايت

   و طبق شعائر اسالمى در جوارّبخسران مبين و ذلت عظيم در گذشت
  ّيکى از مراقد آن قوم دفن شد و قبرش متروک بماند حتى سنگى بر آن

   القهر من لدنية قد اخذته زباننشانى منظور نگشت نهاده نشد و نام و
ّمقتدر قهار و بقت قصته عبرة ّ للناظرين وذکرى للمتبصرينً◌ ّ   انتهى. ّ
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  ياد داشتها
١-Mr. Winston Churchill  
٢-Viscount Allenby 
٣-General Congreve 
٤-General Sir Arthur Money  
٥-Sir Ronald Storrs 
٦-Sir Steward Symes  
٧-Count Leo Tolstoy 
٨-Prof. Jowett of Balliol 
٩-Vatralsky 
١٠-Wilson 
١١-Richardson 
١٢-Easton  
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  قسمت چهارم
  حلول عصر تکوين امر بهائى

   هجرى قمرى١٣٤٠ - ١٣٦٣
   ميالدى١٩٢١ - ١٩٤٤

  
  . است  سفيد ٦٥٦ص 
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  و دوم                                         فصل بيست
                                   ظهور و استقرار نظم ادارى

  ّقرن اول بهائى که طلوعش با ميالد حضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق الهى
  ن موالى عظيم بيش از سه ربع دورۀ خويش رامقارن در حين صعود آ

   در آغاز اين قرن نورانى يعنى هفتاد وهفت سنه قبل نور.ّطى نموده بود



  هدايت از افق شيراز طالع گرديد و ظهور حضرت باب چون کوکب
   ظلمت ديجور که آن صقع.فروزان آسمان ايران را روشن و تابناک ساخت

  ّ اهل بصيرت حدت بصر يافتند وجليل را احاطه نموده بود زائل شد
  انفس غافله که عيونشان از تشعشعات آن نور مبين تيره و تار شده بود بر
ّاطفاء سراج رب العالمين قيام نمودند و رؤسا و علما و جمهور ناس کثل   ًةّ

   تا آنکه.ّواحده باستيصال  شجرۀ الهيه و قلع و قمع فئۀ مظلومه پرداختند
  ّريکترين لحظات هنگاميکه بنفسه المقدس درجمال اقدس ابهى در تا

  سجن طهران در چنگال اعداء مبتال و بسالسل و اغالل گرفتار بود بارادۀ
ّغيبيۀ الهيه بتجديد حيات و اکمال مقصد نهائى اين امر اعظم مأموريت ّ ّ  

ّشمس حقيقت سطوع نمود و قلب ممرد سلطان قدم بتجليات ربانيه. يافت ّ ّّ  
  س از مضى ده سال از اين اشراق عظيم رمز مخزون وّمنور گرديد و پ

ّسر مصون که در هويت ظهور حضرت باب مکنون و مستور بود در ّ  
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ّا آشکار شد و ثمرۀ جنيۀ ازليۀ آن پديدار گرديد مدينة    ّدر ارض سر. ّ

  پيام موعود بيان و مسطور در کتب و صحف حضرت يزدان باهل عالم
  مراء ارض در شرق و و عظمتش بمسامع ملوک و اابالغ و صيت جالل
ّ و در وراء جدران مدينۀ محصنۀ عکا تار و پود نظمغرب متواصل شد ّ  

  ّبديع جهان آرايش را وضع فرمود و قبل از عروج روح مقدسش بعالم باال
  عهد و ميثاق الهى را بمنظور هدايت و استقرار اين نظم امتن اتقن و حفظ

ّظلين در ظل كلمۀ افخمش تأسيس نمودّوحدت و جامعيت مست    سپس.ّ
   اّ بقوۀ ميثاق بحفظ دينّاتمحضرت عبدالبهاء غصن اعظم و مرکز عهد 

  ّ لواى امر اب جليلش را در قارۀ امريک وا پرداخت و صيانت كلمة 
  برافراشت و پايۀ تأسيسات خلل ناپذيرش را در غرب اروپ و شرق

  آن وجود اقدس در آثار و. هايت استحکام بنهادّاقصى و قارۀ استراليا بن
  ّخطابات منيعه اش اصول و تعاليم امر اعز ابهى را تشريح و احکام الواح و

ّاوليۀّو قواعدش را تبيين و ارکان و دعائمش را تشييد و مؤسسات     نظمّ
ّدر خطۀ روس اولين معبد بهائى را بنيان. ابدع اکرمش را تحکيم فرمود ّ  

  ّصفح جبل کرمل مقامى جليل و رفيع براى مبشر اعظم مرتفعنمود و در 
ّساخت و رمس انور را بدست مبارک خويش در محل مقدس بسپرد   در. ّ



اسفار جليله اش ببالد و عواصم مختلفۀ اروپ و امريک پيام حضرت بهاءا  
  را بسمع قريب و بعيد برسانيد و شهرت و عظمت آئين الهى را بمقاميکه

  ّ و نظير نداشت ارتقاء داد و در پايان حيات مقدسشاز قبل مثيل
  بوسيلۀ نزول الواح تبليغى و صدور نقشۀ ملکوتى دستور امنع امجد خود را

  بجامعه اى که پروردۀ عنايت او بود ابالغ  فرمود و به تنفيذ اين نقشۀ
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  ر ارتفاعانتشار انواه ّعظيمه که در مستقبل ايام اعضاء آن جامعۀ غيور را ب

ّ در اقطار عالم  موفق خواهد نمود موظف ساخت انظم ادارى امر ّ.  
  ّبا افول نير ميثاق عصر مبارک رسولى عصر جانبازان و باسالن اين دور

ّ که بعلت انتسابش بطلعات قدسيهاعظم   ّ مؤسسين اين امر ابدع افخم وّ
   پيروان وّليۀ اين بنيان اقوم و قيام و شهادتّوضع اساس و مبانى او

  رسوالن اين شرع اکرم،  اعلى و اشرف از جميع اعصار و قرون محسوب و
  ّتجليات و اشراقاتش فائق بر انتصارات و فتوحات گذشته و آينده است
ّپايان پذيرفت و مأموريت و رسالت مرکز پيمان که حلقۀ ارتباط و حد ّ  

  فشاندهالوالده ا فاصل بين اين عصر مشعشع که در آن بذور امر جديد
ّشده و اعصار الحقه که زمان بروز آثار و اثمار شجرۀ  طيبۀ رحمانيه است ّ  

  .بانتها رسيد
ّقوۀ قدسيۀ الهيه ّ ّ که در سنۀ ستين در شيراز تولد يافت و در ارض طاّ ّ  

  ّا و ارض سر مرتفع نبعان جديد حاصل نمود و شعله اش در مدينة 
  ّعطر و اقطار شاسعۀ جهانرا معنبرّگرديد و نفحات مسکيه اش عالم را م

ّساخت اکنون با طلوع عصر تکوين در مشروعات و مؤسسات بهيۀ اين ّ  
  آئين نازنين که بمنزلۀ مجارى و قنوات جهت ايصال فيض نامتناهى الهى

   در اين عصرّبجهان بشرى است حلول نمود و بر قوت و اتقان بيفزود
ّسات محلى وملى و بين المللىّثانى که عصر جديد امر يزدانى است مؤس ّ  

  شريعت حضرت بهاءا بتدريج تشکيل و روز بروز وسعت و عظمت
  خواهد پذيرفت تا عصر ثالث و اخير دور بهائى يعنى عصر ذهبى

  العقول ّرسد و نظم جهان آراى حضرت رحمان در بسيط غبرا جلوۀ محير فرا
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  ّظاهر و آشکار گردد مدنيتنمايد و ثمرۀ نهائى امر جمال اقدس ابهى 
  ّ المجد و الثناء ّالهيه تأسيس شود و ملکوت ا چنانکه حضرت مسيح له

  .ّوعده فرموده در بين بريه استقرار يابد
  ّحضرت اعلى  در کتاب مستطاب بيان که در بدو نشأۀ امر حضرت منان در

  سجن آذربايجان نازل گرديده بصراحت تام به اين نظم ابدع اسنى
  ارت داده و آنرا بنام مبارک حضرت بهاءا مرتبط و موصوف فرمودهبش

ّ در باب شانزدهم از واحد سوم آن کتاب مقدس که ام الکتاب دوراست ّ  
  ا طوبى لمن ينظر الى نظم بهاء"بيان محسوب اين  كلمات عاليات مسطور 
ّو يشکر ربه فانه يظهر و ال مرد له من عند ّ   جمال اقدس و "ا فى البيان ّ

  ابهى واضع اصول و احکام اين نظم امنع الهى در کتاب اقدس
ّبنفسه المقدس ميفرمايد قوله عز کبريائه  ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم"ّ ّ  

ّو اختلف الترتيب بهذا البديع الذى ما شهدت عين االبداع شبهه ّ"و   
  ّيزدانى  کيفيتّحضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق و مهندس و طراح اين نظم 

  ّتأسيسش را در الواح مقدسۀ وصايا تبيين و ارکان و قوائم آن را تعيين و
ّمؤسسات بديعه اش را که اکنون به همت پيروان شريعۀ رحمانى و ثابتان ّ  
  بر عهد سبحانى در شرق و غرب عالم در عصر تکوين دور بهائى نهاده

  .ميشود تنصيص و تصريح فرمود
  د بيست و سه سال اخير فاصلۀ عصر رسولى تا انقضاىبنا بر آنچه ذکر ش

  ّقرن اول بهائى را ميتوان مرحلۀ اوالى عصر تکوين يا عصر انتقال که
  نظمى که.  است محسوب داشت اشاهد طلوع و استقرار نظم ادارى امر

  ّدر مستقبل ايام يعنى در عصر ذهبى کهى بهائى مشروعات جامعۀ جهان
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  اساس آن بنيان ّ و مقصد اعالى اين دور مقدس است برغايت قصوى
  منشورى که اين نظم افخم را ايجاد و اصول و دعائم آن. خواهد گرديد

  ّرا تأسيس و خط مشى و حرکت آن را ترسيم نمود همانا الواح وصايا
ّميراث مرکز عهد جمال ابهى و اعلى و اشرف تجلى روح فياض حضرت ّ  

  ّقۀ اتصال، اعصار ثالثۀ دور بهائى را بيکديگرعبدالبهاء است که چون حل
  .ّمرتبط و وحدت و جامعيت آئين الهى را بنحو اتقن و اوفى حفظ مينمايد



  ّعهد و ميثاق حضرت بهاءا منبعث از ارادۀ قاطعه و مشيت نافذۀ آن
ّکليۀمظهر    ّ الهيه بوده که بنفسه المهيمنة على الکائنات به تأسيس چنين ميثاقّ
  الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء را نيز ميتوان بمنزلۀ. يق اقدام فرمودوث

   که از شارع ا ّوليدى دانست که از اقتران معنوى بين قوۀ دافعۀ شريعة
  ّقدير مندفع گشته و لطيفۀ ميثاق که در حقيقت مبين آيات و مثل اعالى

  ّ اعظم قوۀ در اين دورامر الهى مستور و مکنون بوده ظاهر گشته است
ّقه که از مؤسس و محرک اين نهضت رحمانى سر چشمه گرفته در اثرّالخ ّ  

ّتماسش با روح و فکر طلعت پيمان مبين منصوص و مرجع مخصوص ّ  
  ّوثيقۀ مقدسى را بوجود آورده که شؤون و آثار و نتايج و اثمارش هنوز

  پس از مضى بيست و سه سنه بر نسل حاضر کما ينبغى و يليق مکشوف
  چند از يراعۀ مرکز ميثاق  اين وثيقۀ عظيم و منشور کريم هرنگرديده

  ّ حقيقى آن روح نباضى است که از موجد اينمنشأ  اصلى و مبدأصادر ولى 
ّکور بديع صدور يافته و انتزاعش از آن قوۀ محيطۀ ازليه ممکن نه ّزيرا   

  ّان در هويتّبنحوى که مذکور گرديد نواياى مقدسۀ شارع امر بهائى چن
ّ در حيات مقدس مبين آيات امرکز عهد حلول نموده و حقيقت امر ّ  
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ّمصور و مجسم گرديده و مقاصد و مآرب اين دو طلعت نوراء مرتبط و ّ  
  ّممتزج گشته که تصور انفکاک اصول و تعاليم جمال اقدس ابهى از نقشه و

  ّيق اساسيه و ابطالخريطۀ حضرت عبدالبهاء بمنزلۀ انکار يکى از حقا
  .ّيکى از مبادى قيمۀ اين امر اعظم الهى محسوب خواهد گشت

  نظم ادارى  که در الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء تأسيس گشته نظر به
  ّ و  کيفيت و عظمتش در تاريخ اديان عالم فريد و بى مثيل ومبدأاصل و 

   صحفعديل است و بيقين مبين ميتوان گفت که در هيچيک از کتب و
ّمقدسه و ادوار ماضيه حتى در دور فرقان که احکام و سنن الهى در کتاب ّ  

  مجيد بکمال صراحت و اتقان نازل گرديده هيچگونه حکم محکم و دستور
  .قاطع مبرمى که بتواند با اين اساس عظيم برابرى نمايد موجود نيست
  يينّوضع اصول ادارى و انشاء تأسيسات بديعۀ منيعه و تفويض  حق تب

   آئين الهى را در اين ظهور اعظم بنحوى که در اّآيات به ولى امر
  ّانشعاب و تجزى و انشقاقو ّظهورات گذشته سابقه و نظير نداشته از تحزب 



  ّاين نظم بديع با انظمۀ متنوعه که افکار بشرى براى. حفظ خواهد نمود
  ک از وجوهّادارۀ امور عالم اتخاذ نموده قابل قياس نيست و با هيچي

  ّحکومات مختلفه اعم از دموکراسى و يا حکومت مطلقه و اشرافى نه از
  لحاظ ترکيب و نه از جهت اجرا و عمل مشابهت ندارد و بين آن و
ّحکومات دينيه از عبرانى و مسيحى و اسالم که جهان بشريت در ّ  

   و هر چند درّگذشتۀ ايام شاهد و ناظر آن بوده مماثلتى موجود نيست
   از نظامات ثالثۀهر يکاس واجد پاره اى از اصول و عواملى است که در اس

ّسياسيه موجود ولى از عيوب و مفاسد فطريۀ آنان عارى و مبرى است ّ ّ.  
   

  ٦٦٣ص 
   ازهر يکدر اين نظم الهى عناصر سليمه و جهات مثبته اى که بال شک در 

  ته بدون آنکهانظمۀ مذکوره مشهود است بيکديگر ارتباط و التيام ياف
ّتماميت و جامعيت حقائق  روحانيه که مبدأ و  ّ    اين نظم سماوى استمنشأ ّ

ّ قدرت موروثى ولى مقدس امرّلکه دار گردد ّو  حق تبيين آيات که ا ّ  
  ّمنحصرًا به آن مقام منصوص مفوض گشته و ارجاع وظائف و اختيارات

  ع غير منصوصه ووسيعه به بيت العدل اعظم الهى واضع احکام و شراي
  ّر قبال ملت و عدم الزامشت دّبرائت آن مجمع عظيم از هرگونه مسؤولي

  ّاع نظرات و عقايد منتخبين خويش و وجود مقررات مخصوصه جهتبّدر ات
  ّاجراى انتخابات عمومى و آزاد از طرف کافۀ پيروان آئين يزدانى در

  نظم ادارى از شؤون و خصائصى است که به ًّالتعيين مرجع تشريع ك
  .و ممتاز ميسازد ّحضرت بهاءا اختصاص داشته و آن را از انظمۀ موجودۀ بشريه منفصل
  اين نظم اعظم از بدو ظهور و پيدايشش مورد مخالفت اعدا از داخل و

  ۀ سافله درّدر مدت بيست و سه سنه نفوس واهيخارج واقع گرديد و 
  ّ همت گماشتند وشرق و غرب در تخريب اساس و انهدام ارکان آن

  بجميع قوى کوشيدند تا اصول و مبادى آن را بر خالف حقيقت جلوه
  ّدهند و اهداف و مآربش را مردود و مطرود شمارند و از تقدم و

  پيشرفت آن ممانعت کنند و در بين حاملين لوايش رخنه و شکاف ايجاد
   وسعتّ اقوم روز بروز بر قوت وّاتمولى بارادۀ الهى اين نظم . نمايند

ّبيفزود و آن مظاهر بغضيه از تنفيذ نواياى سيئۀ خويش محروم ماندند و ّ  



  در قطر مصر فائق ارمنى که در طلب شهرت. ّكل خائب و خاسر گشتند
   

  ٦٦٤ص 
ّاوليۀو رياست در سنين     استقرار اين نظم ابدع اکرم بمعاندت برخاست وّ

  اقدام نمود" ّت علميهّجمعي"بزعم باطل خود بر انطواء بساط و تبديلش به 
  در امريک زنى غافل و گمراه. از انجام منظور مأيوس و مخذول گرديد

  اصل و ولوله برپا نمود و زمزمه آغاز کرد که العياذ با الواح وصايا بى
ّمجعول و خالى از صحت و اعتبار است و در اثبات مدعاى خويش در ّ  

ّاياالت متحدۀ امريک و انگلستان بنهايت جد   ّ و عناد قيام نمود حتى ازّ
  اولياى فلسطين درخواست کرد که در اين امر خطير اقدام و بطالن اين

ٔسند مقدس را على مال االشهاد اعالم نمايند ولى    لش اجابت نگرديدمسؤّ
  ّدر آلمان يکى از متقدمين و. و در حسرت و حرمان بى پايان بيفتاد

  نفس ذاهلۀ غافله گرفتار و از در آن سامان در دام اين  اّمؤسسين امر
  در. ّمنهج قويم و صراط مستقيم منحرف شد و بذلت عظيم مبتال گرديد
   اّايران مهد آئين يزدانى طير قبيح به تأليف کتب و رسائل در رد امر

   پرداخت و بجميع قوى بر اطفاء نار موقدۀ ا و تزييف و توهين شريعة
ّالهيه و انتزاع سدرۀ ربانيه ّ    مألوف شد تا نظم ادارى را متزلزل نمايد بلّ

   را از صفحۀ جهان محو و نابود کند ولى عاقبت نعاقش خاموش شد اامر
  .و مساعيش فراموش گرديد

ّناقضين ميثاق نيز بمجرد انتشار کتاب وصايا و اطالع  بر مفهوم و مقصود ّ  
  ع اآن سفر جليل بمخالفت شديد برخاستند و تحت قيادت ميرزا بدي

  توليت روضۀ مبارکه، اعظم و اشرف بقاع عالم بهائى را خواستار شدند و
ّقصد اخراج آن مقام مقدس را از يد اقتدار ولى منصوص امر ّنمودند ا   

  ّولى اقدامات و تشبثاتشان عقيم گرديد و بر مراتب رسوائى و خذالن آنان
   

  ٦٦٥ص 
  ّه اى از رؤسا و مبشرينّ و از طرف ديگر حمالت و تعرضات پاربيفزود

  ّملت روح در ممالک مسيحى و دون آن بمنظور انهدام اساس و انحراف
  اصول و حقائق نظم بديع الهى نتوانست از مراتب عشق و وفادارى پيروان

  ّ حتىّ بکاهد و يا آنان را از انجام اين مقصد اعز اسنى باز دارد اامر



  سابق حضرت عبدالبهاء که ازّتحريکات خائنانه و شرم آميز امين سر 
  عاقبت حال کاتب وحى حضرت بهاءا و جمعى از منشيان و مترجمان

  موالى خويش در شرق و غرب درس عبرت نگرفته و بمعاندت قيام
ّنموده بود و هم اکنون نيز بکمال جد در تعقيب اعمال سيئۀ خويش باقى ّ  

  د شکاف دراست بى اثر و ثمر ماند و مساعى و مجهوداتش در ايجا
  صفوف مؤمنان و علمداران شجيع و بيدار امر الهى و منقلب جلوه دادن

   نظم ادارىمنشأ  و مبدأمنظور اصلى و هدف نهائى اين سند فنا ناپذير، 
ّحضرت بهاءا و ممانعت از تقدم و توسعۀ مؤسساتى که واضع و موجد ّ  

ّآن معين فرموده بود كل عاطل و باطل گرديد   سۀ وصاياّالواح مقد. ّ
ّکاشف  کيفيت تأسيس نظم بديع و منشور مدنيت آتيۀ جهانى که از بعضى ّ  

  ّ بخط و امضاىًّالّجهات و اصول متمم کتاب مستطاب اقدس محسوب و ك
ّمبارک مرقوم و مختوم گشته در قسمت اول آن که در تاريک ترين ايام ّ  

ّسجن حضرت عبدالبهاء در قلعۀ محصنۀ عكا تنظيم شده بک   مال وضوح وّ
  مقام منيع و رتبت عظيم ّقطعيت اساس عقائد اهل بهاء تشريح و دو

ّحضرت رب اعلى تصريح و مظهريت  ّکليۀّ   ّ جمال اقدس ابهى شارع مقدسّ
  ٌ ٌعباد لهّدون كل ما"امر بهائى اعالم و بصراحت بيان تأکيد گرديده که 

   اقدس و نيز در اين سفر جليل عظمت کتاب" ٌبامره يعملونّو كل
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ّام الکتاب دور بهائى تبيين و مؤسسۀ واليت امر تأسيس و  کيفيت موروثى ّ ّ  

  ّآن توضيح و وظائف اساسيۀ آن تعيين و اصول و شرايط انتخاب
  بيت العدل اعظم الهى تعليم و حدود اختياراتش تنصيص و روابطش با

  ّليتمسؤ و  اّمؤسسۀ واليت امر تثبيت و خدمات و وظائف ايادى امر
  آنان تفصيل و مقام عهد و ميثاق جمال اقدس ابهى تعظيم و تکريم

  اين وثيقۀ عظيم همچنان مراتب ثبات و استقامت و قيام و. گرديده است
   اّهمت ثابتان بر ميثاق را تجليل و صدمات و بالياى وارده بر مرکز عهد

  قدس ابهى و عدمّئۀ ميرزا يحيى عدو صائل جمال اّيريح و اعمال سرا تش
  ّتوجه وى را بنصايح و انذارات حضرت نقطۀ اولى روشن ميفرمايد و نيز
  ّمراتب انحراف و اعتساف ميرزا محمد على مرکز نقض و معاضدت و
   اهمدستى فرزندش شعاع ا و برادرش ميرزا بديع ا را درمخالفت امر



  . را اخبار مينمايداثبات و طرد آنان را اشعار و خسران و خيبت آمالشان
   و جميع ياران و دوستان حضرت رحمان را به نشر اافنان و ايادى امر

  ّ دعوت و كل را تشويق و داللت مى فرمايد که ا نفحات ا و تبليغ كلمة
  عظيم قيام نمايند و در ممالک و ديار منتشر گردند  امردر اينّباالتفاق 

  س  اقتدا کنند، از دسائس و وساروحّدر اين سبيل بحواريون حضرت  و
   را از ا امر وّند و از ثلۀ نفاق احتراز جويندناقضان ميثاق اجتناب نماي

  ّباعمال و کردار عموميت آئين. هجوم نفوس غير مخلصه محافظت نمايند
   و نيزّالهى را اثبات کنند و برفتار و گفتار تعاليم رحمانيه را جلوه دهند

ّاهميتدر اين منشور عظيم     و مقصد حقوق ا را که در کتاب اقدس ازّ
  قلم شارع قدير تنصيص شده تأکيد و بخضوع و خشوع و صداقت و
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  امانت به سريرسلطنت و اطاعت و انقياد نسبت به تاجداران عادل و
ّشهرياران کامل امر مى فرمايد و تمناى خويش را در تجرع کأس فدا و ّ  

   بيان مينمايد و از ساحت الهى براى اعداء خودجانفشانى در سبيل بهاء 
  .طلب عفو و غفران و رجاى خير و احسان مى فرمايد

  پس از صعود حضرت عبدالبهاء ياران الهى با وجود لطمۀ شديدى که از
  ّصعود ناگهانى آن موالى عظيم حاصل گرديده بود کثلة واحده قيام نمودند

ّو در حصن حصين وصاياى مقدسه متحصن گ   ّشتند و بهدايت نقشۀ الهيهّ
ّو فرمان ساالر جند احديه قدم در ميدان خدمت نهادند و بدون توجه ّ  

   غافل و ازامر الهىبحمالت مغرضين و مستکبرين که از قدرت و عظمت 
  اعتالء و ارتقاء آن خائف بودند بايفاى وظايف مرجوعه پرداختند و با

  ول شدند و بتأسيسعزم جزم و رأى صائب بافتتاح عصر تکوين مشغ
  ّوهاجّارکان و دعائم نظم ادارى مبشر نظم بديع جهان آراى الهى که تاج 

   و عالوه بر اين امر خطير بمنظوراعصار و قرون است مألوف گشتند
  ّ و تمشيت امور دائم التزايد جامعۀ بهائى در اّحفظ وحدت و تماميت امر

ّاثبات استقالل و رسميت آئين يزدانى و ات   ساع نطاق شريعۀ رحمانى وّ
  ّتزييد عدد مقبلين در طى دوعقد از صعود مبارک حضرت عبدالبهاء در

  .شرق و غرب عالم جهد جهيد و سعى بليغ مبذول داشتند



   مساعى جميله و همم مشکوره که مقصد غائى آن نيل باهداف ثالثۀدر اين
  قامتىّمذکوره بوده ياران امريک چنان همت و شجاعت و ثبات و است

   بجميع اّبمنصۀ ظهور رساندند که قبل از اختتام اين قرن نورانى امر
   در تمامى اشطار منتشر شد و ثقه و ااقطار سرايت نمود و صيت كلمة
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  ّاعتماد موالى حنون نسبت بآن جامعۀ عظيمه به تحقق پيوست و تمجيد
   امر حضرت يزدانّو تقديرى که از لسان مبارک در  حق آن برگزيدگان

  آمال و آرزوى مرکز ميثاق نسبت  ول گرديدّصادر شده بود واضح و مدل
ّبانتصارات آتيۀ آن مؤسسات امريه و تقويت و استحکام مشروعات  روحانيه ّ ّ  

ّبدرجه اى مؤثر و نافذ بوده که حقًا ميتوان آن سر   زمين را مهد نظم ادارى ّ
   تبيين فرموده است ا مرکز عهدّحضرت بهاءا که شارع مقدس تأسيس و

ّاوليۀّدر اين مقام بايد متذکر گرديد که تباشير . محسوب داشت    اينّ
  ّ در ايام مبارکّاتمنظم ابدع اتقن و شواهد طلوع و سطوع اين مقصد 

ّحضرت عبدالبهاء و حتى در سنين قبل از صعود جمال اقدس ابهى جل ّ  
  يش از حلول عصر تکوين از طرفذکره و ثنائه آغاز و تمهيدات الزمه پ

ّطلعت نوراء جهت حصول اين مقصد اعز اسنى اتخاذ شده بود آن دو ّاز   
   در اقليم ا ّجمله تعيين و انتصاب بعضى از مؤمنين و پيروان مقدم شريعة

   از طرف حضرت بهاءا و تشکيل محافل اجليل ايران بمقام ايادى امر
  مبارك حضرت عبدالبهاء در شرق و غرب بامرّشور در مراکز مهمۀ بهائى 

  ّاياالت متحدۀ امريک و تأسيس در"  هيئت معبد بهائى"و همچنين انتخاب 
ّصندوقهاى خيريۀ محلى براى تأمين خدمات و مجهودات امريه و ابتياع ّّ  
  ّاراضى بمنظور وقف در مصالح عموميه و رفع احتياجات آتيۀ آن و ايجاد

ّمؤسسۀ نشريات جه   ّت طبع و اشاعۀ آثار و ارتفاع اولين مشرق االذکار بهائىّ
  ّدر عالم و بناى مقدس اعلى در صفح جبل کرمل و انشاء مسافرخانه

ّبراى پذيرائى مبلغين سيار و زائرين اعتاب مقدسه ّ   اين اقدامات و. ّ
ّمشروعات را ميتوان فى الحقيقه طليعه ومبشر مؤسساتى دانست که ّ  
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  پس از انقضاى عصر رسولى در دورۀ تکوين اين امر اعظمميبايستى 
  بکمال نظم و اتقان تأسيس و با جلوه و شکوه بديع در سراسر جهان

  .ّبنحو مؤبد بر پا گردد
ّو چون مضامين الواح وصايا منشور مقدس نظم ادارى امر حضرت بهاءا  

  ابتان برّو شارح  کيفيت تأسيس آن واضح و آشکار گرديد ياران الهى و ث
  عهد و ميثاق يزدانى بتمهيد اساس و وضع ارکان اين نظم ابدع اتقن بر

  ّ با ايثار خون مطهر خويش نهاده بودند اشالودۀ قويمى که شهداء امر
  پرداختند و چون بيقين مبين دانستند که اين صرح مشيد ارتفاعش جز

  ّ تحمل نموده وبر مبناى متين و پايۀ رزينى که اعمدۀ آن بنيان عظيم را
   آن قصر منيع است برّوهاجّقبۀ رفيع المقام ديوان عدل الهى که بمنزلۀ تاج 

ّ قوى االرکان قرار گيرد بنحو ديگر ميسر نيست در قدماساس آن اعمدۀ ّ  
  ّاول على رغم حمالت شديدۀ ناقضين ميثاق در ارض اقدس و انقالبات هائله

  ر غصب بيت مبارک جمال اقدسدر قطر مصر و ولوله و آشوب شيعيان د
  ّ را در خطۀ روس احاطه اافزونى که امر ابهى در بغداد و خطرات روز

  ّنموده بود و سخريه و استهزاء پاره اى از احزاب و مقامات مختلفه که از
  مقصد و مرام جامعۀ بهائى امريک بى خبر بودند با وجود اختالف مشرب و

  قيام نمودند و بتأسيس و تقويتلغت و آداب و رسوم کنفس واحده 
ّمحافل  روحانيه که منتخب اعضاء جامعه و مأمور تمشيت خدمات امريه و ّ  

ّاداره و تنظيم فعاليتهاى ياران بودند مبادرت ورزيدند و بدين ترتيب ّ  
  ّمحافل مذکوره که اس اساس نظم بديع محسوب بتدريج در ايران و

   جزائر بريطانياى کبير و فرانسه وّاياالت متحدۀ امريک و اقليم کانادا و
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  آلمان و اطريش و هندوستان و برمه و مصر و عراق و ترکستان روس و

  ات وّديد و جنوب افريک و ترکيه و شامقفقاز و استراليا و زالند ج
  فلسطين و بلغار و مکزيک و جزاير فيليپين و جامائيک و کستاريکا و

  ه و شيلى و برزيل ووئر و آرژانتين و اوروگگواتماال و هندوراس و سانسالواد
  اکوادر و كلمبيا و پاراگوئه و پرو و آالسکا و کوبا و هايتى و ژاپن و

  ء اردن واو راّجزائر هاوائى و تونس و پرتوريکو و بلوچستان و روسيه و م
  .لبنان و حبشه تشکيل گرديد



ّاين محافل  روحانيه که در مستقبل ايام بنام اصلى و دائم   ى خويش يعنىّ
  که از طرف شارع اين امر اعظم تعيين گرديده خوانده" بيوت عدل"

  خواهند شد، من دون استثناء در هر مدينه و قريه اى که عدد مؤمنين از
  ّسال در يوم اول ّسن بيست و يک بباال به نه نفر يا بيشتر بالغ گردد هر

  ًجاالو نسا رّلّطرف احباى بالغ آن مح از مًاعيد سعيد رضوان مستقي
  ّمحافل مذکوره داراى اختيارات تامه بوده و بهيچوجه در. انتخاب ميشود

  ّآراء و تصميماتشان مسؤول ملت يعنى انتخاب کنندگان خود نميباشند
  که کافل و" اعظم  صلح"يگانه اساس " اعظم  عدل"بلکه در جميع احوال به 

ّضامن استقرار وحدت اصليه در بين بريه است ناظر م   ّمسؤوليت. يباشندّ
  پيشرفت و تأمين مصالح عاليۀ جامعه در هر نقطه بعهدۀ محفل روحانى آن

  ّنقطه است که بايستى پيوسته اعضاء جامعه را از عمليات و اقدامات
  .ّخويش مستحضر و آنان را به تقديم نظريات و پيشنهادات دعوت نمايد

  ّبات جامعيت وّ وظايف خطيره و حياتى محافل  روحانيه اثجمله  از
ّ بوسيلۀ اشتراک در امور خيريه و ترويج مصالح عموميۀ اّعموميت امر ّ  

   
  ٦٧١ص 

  ّهيئت اجتماعيه و عدم مداخله در امور منقلبۀ احزاب و اجتناب از
ّمخاصمات سياسيه و منازعات مذهبيۀ ملل و اقوام است   محفل روحانى. ّ

  هر يکمخصوص انتخاب و اى ه هبراى تمشيت امور جامعه در هر سال لجن
ّاز خدمات و وظائف امريه را بلجنۀ معين محول مينمايد ّ   اين لجنه ها. ّ

ّبمنزلۀ ايادى و اجنحۀ محفل محسوب و كل در ظل محفل روحانى و ّ  
  مسؤول آن بوده و تحت نظر مستقيم اين هيأت بانجام وظايف مرجوعه

  ّدوق خيريه است که ازّديگر از اقدامات مهمه تأسيس صن. قائم ميباشند
   و طيب خاطر تقديمّتبرعات و اعانات ياران الهى که بصرافت طبع

  اين محافل که حارسان و نمايندگان امر حضرت. ت ميشودمينمايند تقوي
  بهاءا شمرده شده و در زمان حاضر عددشان بچندين صد بالغ و
  ّظله دراعضاء آنها از اجناس و طبقات و مذاهب و مسالک مختلفۀ مست

  ّظل اسم اعظم تشکيل ميشود در اثر خدمات نفيسه و اقدامات فائقۀ
  که جامعۀ بهائى را اعضاءاند  دهّخويش در طى دو عقد اخير نشان دا



   را ا  و قصر مشيد شريعةّمحرکهّ را قوۀ  ارئيسه و نظم بديع امر
   .محکم و اساس متقن و متين بشمار ميآيندهاى  هپاي

ّاقدس اين حکم محکم از سماء مشيت مالک قدم نازل قوله عزدر کتاب  ّ  
  ّقد کتب ا على كل مدينة ان يجعلوا فيها بيت العدل و يجتمع: "بيانه

ّفيه النفوس على عدد البهاء و ان ازداد ال بأس و يرون کانهم يدخلون ّ  
   االعلى و يرون من ال يرى و ينبغى لهم ان يکونواّعلى ال امحضر
  ّ لمن على االرض كلها و يشاوروا فى احمن بين االمکان و وكالءّالر امناء

  المختار مصالح العباد لوجه ا کما يشاورون فى امورهم و يختاروا ما هو
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ّکذلک حکم ربکم العزيز الغفار ّ."  

  الفدا خطاب  و در لوحى که از يراعۀ حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته
ّباى امريک نازل اين  كلمات دربيکى از اح   فهذه المحافل"ّيات مسطور ّ

ّالروحانية مؤيدة بروح ا و حاميها عبدالبهاء و ينشر ّ   جناحه عليها فهل من ّ
ّو هذه المحافل الروحاني"و نيز ميفرمايد " اعظم من هذا  موهبة   ّة سرج نورانيةّ

   يشرق منهآ ينتشر منها نفحات القدس على االفاق وةّو حدائق ملکوتي
  ّالعرفان على االمکان و يسرى منها روح الحيات على كل الجهات و هى انوار

ّاعظم سبب لترقى االنسان فى جميع الش   "ؤون و االحوالّ
ّو نيز در تأييد اختياراتى که  حق تعالى باين هيأت مجلله اعطا نموده   :ميفرمايد ّ

  ّايند و البته بايدّبايد كل بدون شور آن محفل در هيچ امرى اقدام ننم"
  اوامر محفل روحانى را بجان و دل بپذيرند و اطاعت کنند تا امور انتظام

  ."يابد و ترتيبى حاصل کند
ّو در مقام ديگر راجع بکيفيت شور در محافل  روحانيه ميفرمايد ّ:  

   ااگر معاذ ّدر نهايت مذاکره اگر اتفاق آراء حاصل گردد فنعم المراد و" 
  ".ّشود باکثريت آراء قرار دهنداختالف حاصل 

ّو چون اساس محافل  روحانيه پايه و مبناى نظم ادارى حضرت بهاءا  
  ّطبق دستورات صريحۀ مرکز ميثاق طراح و مهندس اين نظم ابدع امتن
  بکمال اتقان گذاشته شد دوستان الهى و رافعان لواى يزدانى در شرق و

   در اجراء مرحلۀ ثانى اينغرب با عزمى راسخ و تصميمى خلل ناپذير
  مشروع عظيم که بمراتب از مرحلۀ اولى صعبتر و وسيعتر بوده قدم نهادند
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  ّو در اقاليمى که جامعۀ بهائى از لحاظ تعداد احبا و نفوذ امر قدرت و
ّتمکن بيشترى يافته بود بتأسيس محافل ملى که در الواح وصاياى ّ  

  موسوم و موصوف شده" خصوصىبيوت عدل "حضرت عبدالبهاء به 
  از جمله وظائف محافل مذکوره که محور و مرکز خدمات. مبادرت نمودند

ّمليۀ    ياران محسوب و در آتيه بانتخاب و تشکيل بيت العدل اعظم الهىّ
ّاقدام خواهند نمود هدايت فعاليتهاى ياران و تشويق و ترغيب محافل ّ  

ّ روحانيۀ محلي   ّ امريه و مرتبط ساختن محافل مزبورهه بتوسيع دايرۀ خدماتّّ
  اين. ّو تطبيق مجهودات آنها بيکديگر در حوزۀ حاکميت خويش ميباشد

ّر اساس موسع و متين جوامع متشكّمحافل ملى که خود ب ّمحليهۀ لّ    قرارّ
  هستند که ديوان عدل الهى، اعلىاى  دهگرفته بنفسه بمنزلۀ ارکان و اعم

  .ّ در مستقبل ايام بر آن استوار خواهد گرديد اذروۀ نظم ادارى امر
  ّاعضاى محافل ملى بواسطۀ وكالى منتخب که تعدادشان بر وفق اصول

ّانتخابات نسبى يعنى بتناسب جمعيت احباى هر محل تعيين و هر ساله در ّ ّ  
  ّايام عيد اعظم رضوان در انجمن شور روحانى مجتمع ميگردند انتخاب

ّدر تمشيت امور جامعه و تقويت فعاليتهاى امريهّاين محافل ملى . ميشوند ّ ّ  
  ّدر نطاق حکومت خود داراى اختيارات تامه بوده و در اخذ تصميمات

ّپيوسته بحق و حقيقت ناظر و از مسؤوليت در قبال منتخبين خويش ّ  
ّمبرى و آزاد ميباشند ولى بر حسب وظيفۀ مقدسى که عهده دارند بايد ّ  

  جامعه را کسب و در جلب اعتماد و همکارىنظرات و آراء نمايندگان 
  ّآنان در پيشرفت مصالح امريه سعى موفور مبذول دارند و ايشان را

  ّبتصميمات و اجراآت خويش آشنا سازند و در تأسيس صندوقهاى خيريۀ
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ّموظف بر تقويت آنند اقدام کنند و تبرعات وًّالّملى که افراد دوستان ك ّ  
  ظهور و پيدايش محافل. ّف مهام امور جامعه نماينداعانات وارده را صر

ّملي   جانشين هيأت (١٩٢٥ّه که بترتيب در اياالت متحدۀ امريک در سال ّ
  )معبد بهائى که در زمان هيكل مبارک حضرت عبدالبهاء تأسيس گرديده

   و در١٩٢٣و در جزائر بريطانياى کبير و آلمان و هندوستان در سال 



   و در ايران و استراليا در١٩٣١ر عراق در سال  و د١٩٢٤مصر در سال 
   بوقوع پيوسته فصل جديدى در دورۀ تکوين امر الهى مفتوح١۹٣٤سال 

ّو مرحلۀ نوينى در ترقى و استحکام جامعه و حفظ وحدت و اتفاق بين ّ  
  .لۀ آن ايجاد نموده استّاعضاء متشك

ّمليهّانتخاب محافل  روحانيۀ     يعنى نمايندگان مؤمنين هرساله بوسيلۀ وكالءّ
  حسب مؤمنات در اقاليم مختلفه تجديد ميشود و تعداد نمايندگان بر و

  يا١٩ يا ٩مملکت متفاوت و از عدد مبارك   احتياجات و مقتضيات هر
  .ّمرکب ميباشد١٧١ يا نه مرتبه نوزده يعنى ٩٥

  محافل مذکوره در اثر روح خدمت و انضباطى که در قلوب و ارواح دميده
ّبعلت تمسك شديد و بالو    شرطى که نسبت باجراى اصول و مبادى اين ّ

ّامر اعظم فارغ از تعصبات جنسى و ملى و طبقاتى بمنصۀ ظهور رسانده ّّ  
  شايستگى و لياقت خود را در ادارۀ امور و تنظيم خدمات و مجهودات

  .ّروز افزون امر ثابت و مدلل ساخته اند
  ّاتساع نهاد و شعب و اجزاء مختلفهّو چون دايرۀ خدمات امريه رو ب

ّيه از بين کافۀّملهاى  هحاصل نمود محافل مرکزى بتعيين و انتخاب لجن ّ  
  ّ از خدمات امريههر يکاعضاء جامعه من دون امتياز و تبعيض مبادرت و 
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  ّيه نيز بنوبۀ خويشّاين هيأتهاى مل. ّرا بلجنۀ مخصوص محول نمودند
ّفعاليتبکمال    قان کامل که با روش و اصولانتظام و با وحدت نظر و ات و ّ

ّمؤسسات عتيقه و تشکيالت باليۀ مدنيت عصر حاضر بكلى مغاير و متفاوت ّ ّ  
ّاست بايفاء وظايف مرجوعه همت گماشتند و تحت اشراف محافل ملي   هّّ

  ّبحفظ مصالح عاليۀ امر و کشف عقايد اهل بهاء و نشر آثار الهيه و
ّماليه و تنسيق خدمات تبليغيه و تقويت و تحکيم مبانىتقويت منابع  ّ  

ّ روحانيه و ابتياع اماکن تاريخيه و حفظ    ّق و آثار مقدسه و جمع اشياءاو راّ
ّنفيسۀ متبرکه و ايجاد روابط با انجمنهاى متنوعۀ عموميه و ترقى حضرات ّ ّ ّ  

   سعى بليغّالرحمن در شرق و تعليم و تهذيب جوانان و تربيت نونهاالن اماء
  .مبذول داشتند

  براى درک عظمت و وسعت خدمات و مجهودات هيأتهاى مذکور کافى
  ّيه را که قسمت اعظم آنها در ديار و ممالکّملهاى  هاست فهرست لجن



ّاياالت متحدۀ امريک و کانادا در ظل نظم دائم االتساع ّغربيه مخصوصًا ّّ  
  ات و تمشيت امورّادارى تأسيس گرديده و بنهايت همت بانجام خدم

  تبليغهاى  ه از آن جمله است لجنۀ تبليغ، لجن. جامعه مألوفند ذکر نمود
  ناحيه اى، لجنۀ تبليغ و اعزام مهاجرين بامريکاى مرکزى و جنوبى، لجنۀ

  طبع و انتشار آثار، لجنۀ وحدت نژاد، لجنۀ جوانان، لجنۀ تصويب تأليفات،
  ، لجنۀ تنظيم برنامه و احتفاالت، لجنۀلجنۀ حفظ و نگاهدارى مشرق االذکار

  که هر سه مخصوص مشرق االذکار(راهنمائى، لجنۀ کتابخانه و فروش کتاب 
  ديگر لجنۀ خدمت بنين و بنات، لجنۀ تربيت اطفال، لجنه هاى ٠)ميباشند

  ّالرحمن، لجنۀ تسجيل محافل و ّترقى و تبليغ و پرگرام حضرات اماء
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  ّر حقوقى، لجنۀ آرشيو و تاريخ امر، لجنۀ احصائيه، لجنۀمشاوره در امو

  ّنمايش کتب و آثار امريه، لجنۀ اخبار امرى، لجنۀ انتشارات و اعالن در
  ّ، لجنۀ تهيه و ارسال آثار)ّخط بريل(جرائد، لجنۀ نشر کتب براى کوران 

ّامريه براى افراد غير بهائى از نفوس مهمه و صاحبان مقامات علمي ّ   ه، لجنۀّ
ّخدمت، لجنۀ نشر آثار امريه، لجنۀ تنظيم فهرست آثار و مواضيع امريه، ّ  

  بيادگار(لجنۀ کتابخانه، لجنۀ راديو، لجنۀ محاسبات، لجنۀ احتفال ساليانه 
  ، لجنۀ)١٩١٢ضيافت تاريخى حضرت عبدالبهاء در وست انگل وود در سال 

  ّنۀ تنظيم مواد و جزوات درّجمع آورى مواد براى کتاب عالم بهائى، لج
  ّمسائل مختلفۀ امريه با ذکر منابع براى تدريس، لجنۀ زبان فرعى

  ّ نظم جهانى، لجنۀ معرفىّبين المللى، لجنۀ ايجاد تربيت بهائى، لجنۀ مجلۀ
  امر و تکميل روابط عمومى با خارج از عالم بهائى، لجنۀ مدارس بهائى،

  ّ مدرسۀ بين المللى، لجنۀ تهيۀ جزوات و رسائللجنۀ مدارس تابستانه، لجنۀ
   لجنۀالقدس،  ّراجع بمواضيع امريه، لجنۀ گلستان جاويد، لجنۀ حظيرة

  ّت محافل، لجنۀ تاريخ، لجنۀ جمع آورى مواد ومشرق االذکار، لجنۀ تقوي
ّاطالعات مختلفه، لجنۀ توزيع آثار امريه، لجنۀ ترجمه، لجنۀ طبقه بندى و ّ  
  تنظيم الواح، لجنۀ جمع آورى و انتشار الواح، لجنۀ اصالح، لجنۀ اموال و
  ّاماکن، لجنۀ تبليغات، لجنۀ اعزام مبلغين، لجنۀ تربيت بهائى، لجنۀ اماکن

  .ّمتبرکه و لجنۀ صندوق پس انداز نونهاالن



ّپس از استقرار محافل ملي   ّيه در شرق و غرب عالم و تشکيلّه و محلّ
ّامريه ايادى و اجنحۀ آن هيأتهاى مقدسه که خود بنفسه حائزى ها هلجن ّ  

ّاهميت   أسيس بيک رشته اقدامات و مشروعاتّ فراوان است، محافل جديد التّ
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   اّمهمۀ ديگر که از لحاظ حفظ وحدت جامعه و استحکام نظم ادارى امر

   وت نمودندو تثبيت اساس  محافل مذکوره داراى تأثير شديد بوده مبادر
  ّ برداشته شد تدوين اساسنامۀ ملىّاتمّاولين قدم که در راه اين منظور 

  بهائى بود که از طرف نمايندگان جامعۀ بهائى امريک اقدام گرديد و متن
   و از آن تاريخ با مختصر ميالدى انتشار يافت١٩٢٧آن در سال 

ّتغييراتى متناسب با خصوصيات ومقتضيات ملى ممالک مخت   لفه بالسنۀ عربىّ
  و آلمانى و فارسى ترجمه شد و دستور محافل مرکزى بهائيان اياالت

  ّمتحدۀ امريک و کانادا و جزائر بريطانياى کبير و آلمان و ايران و عراق و
  .هندوستان و برمه و مصر و سودان و استراليا و زالند جديد قرار گرفت

   جهانى بهائى در مستقبلّاين دستور که مبشر تدوين قانون اساسى جامعۀ
ّايام محسوب براى مالحظه و اظهار نظر بجميع محافل محلي   ه ارسال و ازّّ

ّطرف کافۀ احبا در اقاليمى که داراى محافل مل ّ   ّيه بودند تأييد و تصويبّ
ّشد و با الحاق سند مشابه ديگرى متضمن نظامنامۀ محافل محلي   ۀ بهائىّّ

  ط جامعۀ بهائى نيويورک در نوامبرّبدوًا توس رنظامنامۀ مذکو. اکمال گرديد
  ّسپس از طرف ساير جوامع محلى بهمان سبک و اصول  تنظيم و١٩٣١سال 

ّاساسنامۀ ملى شامل يک بيان نامه است که مواد و. اختيار گرديد ّ  
  ّمندرجات آن مقصد و مرام جامعۀ ملى بهائى را اعالم و حقوق و وظايف

  شريح و مرکز استقرار و مهر رسمى هيأت رانمايندگان منتخب آنرا ت
  ّاز مواد و نظامات است که مقامّ عده اى تعيين مينمايد و همچنين شامل

ّامتيازات محافل ملي نحوۀ انتخاب و اختيارات و و ّه و محليّ   ه را تصريح وّ
ّرابطۀ محفل ملى را با بيت العدل اعظم الهى و همچنين با محافل محلي ّ   ه وّ
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  ّفراد احبا تبيين و حدود و وظائف انجمن شور روحانى و روابطش را باا

ّمحافل ملى تثبيت و  کيفيت انتخابات بهائى را توضيح و شرايط عضويت ّ ّ  



ّکليۀّدر جامعه و  حق ابداء رأى را در    .ّ جوامع بهائى مقرر ميداردّ
ّ از ملى و محلى که كل داراى مّاعممذکور هاى  هتدوين اساسنام ّ   قصد وّ

  مرام واحد بوده و من جميع الجهات مشابه و مماثل يکديگرند راه را براى
  ّتسجيل مؤسسات ادارى امرى بر اساس قوانين جاريۀ ممالک راجع
  بتأسيسات مذهبى و تجارى باز نمود و پايه و مبناى متينى براى اين

  ر گرديدّ و چون اين امر يعنى ثبت نام محافل ميسفراهم کرد منظور
ّحافل  روحانيه مقام و شخصيت قانونى يافتند و سمت و م   صفت شرعىّ

   قدرت و اختيارات آنان تزييد و دايرۀحاصل نمودند و در نتيجه
ّ خصوص  موفقيت محفل مرکزى بهائياندر اين. ّعملياتشان توسعه پذيرفت ّ  

  ّاياالت متحدۀ امريک و کانادا و همچنين محفل روحانى بهائيان نيويورک
  ّديگر سر مشق ساير محافل  روحانيه در شرق و غرب عالم بهائى قراربار 

  ّتسجيل محفل ملى بهائيان امريک بعنوان هيأت امنا که از لحاظ. گرفت
  ّمقررات مملکت يک نوع شرکت رسمى محسوب است موجب گرديد که

  قراردادها مبادرت نموده هيأت محفل بتواند طبق قانون بعقد معامالت و
  ّم خود ثبت و آنچه که از طريق وصيت و غيره بجامعۀ بهائىامالکى بنا

  اعتبارنامۀ اين امر. اهداء ميشود بنام و عنوان رسمى محفل منتقل نمايد
   وزارت امور خارجۀ امريک وّتوسط در واشنگتون ١٩٢٩ابتدا در تاريخ مه 

   استيمسون بنام محفل مرکزى بهائيان امريکا و لير وقت هنرىامضاء وز
  ّ ديگرى محفل ملىّ سپس با اتخاذ اقدامات مشابۀانادا صادر گرديدک
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  در الهور در ايالت پنجاب طبق قانون١٩٣٣بهائيان هند و برمه در ژانويۀ 

  ّ و محفل ملى بهائيان مصر و سودان در١٨٦٠ّثبت شرکتها مصوب سال 
  ّلى بتصويب محکمۀ مختلط آن قطر در قاهره و محفل م١٩٣٤دسامبر 

  ّ بتأييد مدير ثبت كل١٩٣٨بهائيان استراليا و زالند جديد در ژانويۀ 
  اوت ّايالت جنوبى استراليا و محفل ملى بهائيان جزائر بريطانياى کبير در

  ّ بعنوان شرکت غيرمحدود و غير انتفاعى تحت قانون شرکتها مصوب١٩۳٩
  بار و امضاء معاون ثبت شرکتها در لندن تسجيل و باخذ اعت۱۹۲۹
  . گرديدندّموفقرسمى  هاى  هنام



ّمليهموازى با تسجيل قانونى محافل  ّمحليۀّ عدۀ کثيرى از محافل ّ    بهائىّ
  اقدام اين. نيز به ثبت نام در دواير رسمى ممالک مربوطه مبادرت نمودند

   آغاز١٩٣٢که از طرف محفل روحانى بهائيان شيکاغو در فوريۀ سال 
  ّالت متحده و همچنين ممالک شاسعۀ ديگر ازگرديد در ساير مراکز ايا

  قبيل هندوستان و مکزيک و آلمان و کانادا و استراليا و زالند جديد و
  برمه و کستاريکا و بلوچستان و جزائر هاوائى نيز معمول شد و محافل

  در آلمان و مکزيکو سيتى در مکزيک و) ١(ّ روحانيۀ بهائيان اسلينگن 
  در استراليا و اوكلند در) ٢(داليد اسيدنى و سان ژزه در کستاريکا و 

  ّ و دهلى و بمبئى و کراچى و پونه و كلكته و اسکندرآباد و بنگلور جديدزالند
  و ولور و احمدآباد و سرامپور و آندرى و بارودا در هندوستان و تتا در

   کاالزو در برمه و منترآل و وانکوور-بلوچستان و رانگون ومندله و دايدانو
  نادا و هونولولو در جزاير هاوائى و شيکاغو و نيويورک و واشنگتن ودر کا

  بستن و سانفرانسيسکو و فيالدلفى و کنوشا و تى نک و راسين و ديترويت
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  و كليولند و لوس آنجلس و ميلواکى و ميناپوليس و سين سيناتى و وينتکا

   پئوريا وى سيتى و ويلمت وزو فنيکس و كلمبوس و ليما و پرتلند و جر
  سياتل و بنگهامتون و هلنا و ريچموند و هايلندز و ميامى و پاسادينا و

  پوليس و سن پل و بركلى و اوربانا و اسپرينگ فيلد و اوكلند و اينديانا
   قيام نمودند و با تسليمّمهمّفلينت در اياالت متحدۀ امريک در اين امر 

  از ديگرى بعنوان مجامعمشابه خود باولياء امور يکى بعد هاى  هاساسنام
  ّو شرکتهاى رسمى تسجيل و مورد حمايت قانون و مقررات ممالک و

  .اياالت متبوعه قرار گرفتند
  ّهمانطور که تدوين قانون اساسى جامعه  اساس محافل  روحانيه را تشييد و
  موجبات تسجيل محافل مذکوره را فراهم نمود شناسائى نمايندگان منتخب

ّرا براى تأسيس اوقاف ملى و محلى ر مختلفۀ عالم راهبهائى نيز در اقطا ّ  
  ّقيتهاى خطيرۀ سابقه يارانّ و بهمان نحو که در  موفبهائى آماده ساخت

   در اين اقدامّراستان امريک همواره پيشقدم و در صف مقدم قرار داشتند
ّتاريخى نيز قدم اول از طرف آن جامعۀ فعاله برداشته شد و با آنکه در ّ  

  ّعضى از ممالک و بلدان ارزش موقوفات امريه بمبالغ وفيره بالغ ميگرديدب



ّمع الوصف در اثر مراجعۀ محافل مقدسه باولياء امور و تشخيص  کيفيت ّ  
  مذهبى آنها موقوفات مذکوره در اغلب موارد از تأديۀ رسوم دولتى و بلدى

  .ّبالمره معاف گرديدند
ّدر اياالت متحدۀ امريک اوقاف مل   ّى متعلق بجامعۀ بهائى که ارزش آنها بيکّ

  قاو رامليون و سه ربع مليون دالر تقويم و بموجب يک رشته از اسناد و 
   و١٩٤١ و ١۹٣٩ و ١٩٣٨ و ١٩٣٥ و ١٩٢٩ و ١٩٢٨رسمى در سالهاى  
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   بنام محفل مرکزى آن اقليم امناى جامعۀ بهائى ثبت گرديده عبارت١٩٤٢
  مان مشرق االذکار و خانۀ پاسبان و حافظاست از زمين و ساخت

  القدس مجاور مشرق االذکار در ويلمت در ايالت ايلينويز، همچنين حظيرة
  و طاالر بهائى) ٣(ّو دفتر ادارى مکمل آن، ديگر مهمانخانه و خانۀ دوستى 

  روستائى وهاى  هاز خانّ عده اى و استوديوى هنر و صنعت و يک مزرعه و
  که بقدوم) ٤(ّى شامل محل مخصوص در مونسالوات چندين قطعۀ اراض

  ّمبارک حضرت عبدالبهاء مزين گرديده واقع در گرين ايکر در ايالت
  و) ٥(مين، ديگر خانۀ بوش و طاالر بهائى و باغ ميوه در رد وود گرو 

  در کاليفرنيا، ديگر بيت ويلهلم) ٧(در گيزرويل ) ٦(خوابگاه و ابنيۀ رنچ 
  و کاجستان و هفت قطعۀ زمين و ابنيه در وست) ٩(بين و اورگرين کا) ٨(

  ّدر نيوجرزى محل ضيافت تاريخى که از طرف حضرت) ١٠(انگل وود 
   بافتخار بهائيان نيويورک برپا گرديد، ديگر١٩١٢عبدالبهاء در ماه ژوئن 

  که هيكل مبارک بدانجا تشريف فرما شده و قطعۀ زمينى) ١١(خانۀ ويلسن 
  و ابنيۀ رنچ) ١٣( در ايالت ماساچوست، ديگر خانۀ متيوز )١٢(در مالدن 

  در) ١٥(در كلرادو، ديگر قطعۀ زمين در موسکه گن ) ١٤(در پاين ولى 
  .نيوهمشاير ميشيگان و يک قطعۀ زمين جهت مراقد بهائى در پرتسموت ايالت

ّديگر از موقوفات امريه امالک و اماکنى است که در اقليم مقدس ايران ّ  
   گرديده و از لحاظ ارزش بمراتب از ا آئين نازنين تقديم امرمهد

   و چون تا اين تاريخموقوفات مذکوره در فوق وسيعتر و عظيمتر است
ّمليهّجامعۀ بهائيان ايران  موفق به تسجيل محافل  ّمحليۀ و ّ    خويشّ
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   درّنگرديده اسناد مالکيت آنها بنام افراد ثبت و نگاهدارى شده ولى
  عالوه بر بيت مبارک حضرت. ّاالمر متعلق بجامعۀ بهائى است نفسو حقيقت 

  نقطۀ اولى در شيراز و بيت موروثى حضرت بهاءا در تاکر مازندران که
ّاز ايام حيات مبارک حضرت عبدالبهاء  در تملک جامعۀ بهائى بوده پس از ّ  

  ردامنۀ جبل البرزصعود مبارک اراضى وسيعه اى خارج از عاصمۀ مملکت د
  ّمشرف بر ارض مقدسه موطن اصلى جمال اقدس ابهى در نطاق موقوفات

  اين اراضى شامل مزرعه و باغ و تاکستان بمساحت. ّامريه درآمده است
ّمتجاوز از سه مليون ونيم متر مربع است و براى بناى اولين مشرق االذکار ّ  

  که که دايرۀ اوقافّرساير اماکن متب. بهائيان ايران اختصاص داده شده
  بهائى آن ارض را وسعت عظيم بخشوده عبارت است از بيت حضرت
  ّبهاءا در طهران که محل والدت مبارک ميباشد، ديگر چند بيت مجاور

  ّ متعلق بجناب خال وّبيت مبارک حضرت اعلى در شيراز متضمن خانۀ
  امت هيكلّالقدس طهران و حجرۀ بوشهر که در ايام اق  همچنين حظيرة

  ّاکرم حضرت باب در آن شهر محل تجارت آن حضرت بوده و يک ربع از
  ّقريۀ چهريق محل سجن اطهر در آذربايجان و خانۀ حاجى ميرزا جانى

  ّتبريز چند يومى در آنجا توقفبسوى که حضرت نقطۀ اولى در اثناى حرکت 
  ّفرمودند و حمام عمومى در شيراز که وجود مبارک بدانجا تشريف

  ّميبردند و بعضى ابنيۀ مجاوره و نيمى از بيت متعلق بجناب وحيد در
ّنيريز و قسمتى از بيت متعلق بجناب حجت در زنجان و سه باغ در جلگۀ ّ  

  وس درّبدشت که بامر حضرت بهاءا اجاره شده بود و مدفن جناب قد
ّبارفروش و خانۀ كالنتر محل سجن جناب طاهره در طهران و حمام عمو   مىّ
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ّدر اروميه که هنگام توجه حضرت اعلى بصوب تبريز بقدوم   ّمبارک مزين ّ
  ّديگر خانۀ متعلق بآقا ميرزا حسينعلى نور که چندى عرش مبارک در شده،

   حسين در مشهدّمالّآنجا مخفى بوده، ديگر بيت بابيه و خانه ملکى جناب  
ّو منزل سلطان الشهدا و محبوب الشهدا در اصفها   ّهمچنين عدۀ کثيرى. نّ

ّاز بقاع مقدسه و اماکن تاريخيه که مدفن و مرقد شهداى  ّاوليۀّ    امرّ
ّميباشد، اين مستملکات که بغير از معدودى كال در ايام اخيره بدست ً ّ  

ّاهميتآمده اکنون موجود و هر سال بر وسعت و     آن افزوده ميشود و درّ



  فظ و ادارۀ اماکن مذکورهّمواقع لزوم بهمت لجنۀ مخصوص که براى ح
  ّگماشته شده بنهايت سعى و مجاهدت تحت نظارت و توجه نمايندگان

  .ّمنتخب جامعه بتعمير و مرمت آنها اقدام ميگردد
  در اين مقام الزم است بامالک و موقوفات کثيرۀ ديگرى نيز که از آغاز

   ممالک وطلوع نظم ادارى امر حضرت بهاءا مترادفًا و متتابعًا در ساير
  اقاليم عالم مانند هندوستان و برمه و بريطانياى کبير و آلمان و عراق و

  از. ء اردن و شامات تأسيس گرديده اشاره نمودراو امصر و استراليا و م
  القدس بهائيان مصر و  القدس بهائيان عراق و حظيرة  آن جمله است حظيرة

  ّائيان قارۀ استراليا والقدس به القدس بهائيان هندوستان و حظيرة حظيرة 
  ّبيت بهائى در اسلينگن و مؤسسۀ مطبوعات بهائيان انگلستان و مسافرخانۀ
  بهائى در بغداد و گلستانهاى جاويد در عواصم ممالک ايران و مصر و

  ّاين اوقاف وسيعۀ متنوعه خواه بصورت اراضى يا بصورت. ترکستان
  ّتابخانه يا مقر دفنّمدارس يا مراکز ادارى يا دفاتر امريه يا ک

  ّمتصاعدين يا محل پذيرائى واردين و يا شرکتهاى مطبوعاتى قسمتى از
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  ّآنها بنام محافل ملى اقاليم مربوطه تسجيل و قسمتى بنحو امانت نزد وجوه

ّاحبا نگاهداشته شده و كل در سنين اخيره بتوسعۀ موقوفات  ّمليهّ    و تشييدّ
   استّدر رتبۀ ثانى اوقاف محلى. يان نموده استّارکان جوامع امريه کمک شا

ّمليه اوقاف لّکه مکم ّاهميت محسوب و آن نيز حائز ّ    فراوان ميباشد و درّ
ّمحليهّنتيجۀ تسجيل محافل  روحانيۀ     بصورت شرعى و قانونى تأسيس وّ

  مخصوصًا. در ممالک مختلفۀ شرق و غرب باحسن وجه محفوظ شده است
ّ متعلقات امريه که بصورت اراضى و ابنيۀ ادارى و ادر ايران مهد امر ّ  

  موجود است بنحو قابل مالحظه اى بر ّمدارس و ساير مؤسسات ديگر
  ّوسعت و عظمت دايرۀ موقوفات محلى بهائى در سراسر کرۀ ارض افزوده و

  .ّمايۀ مزيد اعتبار و حيثيت آنها گرديده است
  ّامريه وهاى  هّنيه و تشکيل لجنمقارن با تأسيس وتسجيل محافل  روحا

ّملى ومحلى و ايجاد موقوفات بهائى اقدامات وسيعۀهاى  هتدوين اساسنام ّ  
  ّديگرى نيز از طرف محافل جديد التأسيس معمول گرديده که واجد

ّاهميت ّ بيشمار است، از آ ن جمله اختيار مقر مخصوص جهت محافل ملىّ ّ  



  ّسات امريه در ممالک و اقاليماست که از شاخص ترين مشروعات و تأسي
  اين مرکز که محور جميع خدمات ادارى بهائى در. مختلفه بشمار ميآيد

   تأسيس گرديده و اکنون در اّمستقبل ايام محسوب بدوًا در مهد امر
ّجميع نقاط و مراکز امريه بعنوان رسمى و مشخص خود يعنى ّ  

  ّر آريم که در ايام و چون در نظمعروف و موصوف است" القدس  حظيرة"
ّاوليه ّ احباى ستمديدۀ الهى براى زيارت الواح مقدسه و بحث در مسائلّ ّ  

  تنگ و تاريک و حفره هاىهاى  هّتبليغيه نا گزير در دل شب از دخم
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   معلوم ميشود در اين امر،ّزيرزمين دور از تعرض اعداء استفاده مينمودند
  اين مشروع با آنکه. ه استخطير چه پيشرفت محسوسى حاصل گرديد

ّاوليۀهنوز در مراحل     نشو و ارتقاء خويش سالک در تشييد و تقويتّ
  ّخدمات داخلى جامعه و انجام وظايف  روحانيه تأثير عظيم بخشوده و

ّشاهد بينى از تقدم و تعالى مستمر امر ّّمحسوب است ا و چون در   
ّمستقبل ايام اجزاء و ملحقات اين تأسيس بدي   ّع که وظائفش مکملّ

ّ ازملى يا محلىّاعمّمشارق اذکار است تشکيل گردد و تأسيسات فرعيه  ّ  
  ّاالنشاء و صندوق و محفظۀ آثار و کتابخانه و دايرۀ نشريات و  مانند دار

ّطاالر اجتماع و محل انعقاد جلسات و مسافرخانۀ حول اين مقر مقدس به ّّ  
ّاهميت، آنگاه است که تمشيت امور و انجام خدمات مألوف شود    اين کانونّ

ّفعاليتهاى ادارى که نمودار روح خدمتگزارى جامعۀ بهائى بآستان عز الهى ّ ّ  
  .و عالم انسانى على االطالق است بنحو اوفى واضح و آشکار خواهد گرديد

ّو چون نمايندگان جوامع محلى و ملى با افراد ياران در صبحدم و ّ  
  ّه در کتاب مستطاب اقدس محل عبادتسحرگاهان در مشارق اذکار ک

  ّپروردگار مقرر گرديده مجتمع شوند و با قلب فارغ و روح مستبشر
  ّبساحت قدس سبحانى مناجات کنند و طلب صون و حمايت نمايند البته

  ّييدات رحمانيه متواصل شود و حارسانأّالهامات غيبيه شامل گردد و ت
  ّاى خطيرۀ  روحانيۀ خويش کهّامر الهى را در ايفاء وظايف و مسؤوليته

   بايد صورت پذيرد، اّدر طى روز در حظائر قدس، مراکز ادارى امر
   اکنون در سواحلظهير و نصير و معين و دستگير خواهد گرديد



ّدرياچۀ ميشيگان در حول اولين مرکز بهائى قارۀ امريک و در ظل ّ ّ  
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   و در جوار بيت اران مهد امرّام المعابد غرب و همچنين در عاصمۀ اي

ّاعظم در بغداد و در مدينۀ عشق آباد منضم به اولين مشرق االذکار عالم ّ  
  بهائى و در عاصمۀ مصر اعظم و اقدم مرکز عالم عربى و اسالمى و در دهلى

ّعاصمۀ هندوستان و حتى در سيدنى واقع در قارۀ نائيۀ استراليا مساعى ّ  
  ّين مشروع جليلى که بعنايات الهيه شکوه و عظمتالزمه جهت استقرار ا

  ّنهائى خود را در مستقبل ايام بدست خواهد آورد، از طرف جوامع بهائى
ّمليهعالوه بر حظائر قدس . مبذول گرديده است   ّ اقدامات مقدماتى ديگرّ

  ّنيز بمنظور تأسيس حظائر قدس محلى در ممالک مذکوره و چند کشور
ّتى که متعلق بامر بوده و يا از طرف احباى محلديگر بعمل آمده و بيو ّ ّ  

  اقدم و اعظم.  اختصاص داده شده استّمهماجاره گرديده باين مقصد 
ّاين مراکز ابنيۀ متعددى است که احباى ايران على رغم مشكالت و ّ  

   آن صقع جليلتضييقات موجوده بارتفاع آنها اقدام و يا در بالد مختلفۀ
  .خريدارى نموده اندّبراى اين نيت خطير 

ّاهميت داراى  اّامر ديگر  که در ترقى و توسعۀ نظم ادارى امر    فراوانّ
  ّاست پيشرفت قابل مالحظه ايست که در مؤسسۀ مدارس تابستانه مخصوصًا

  ّاين مؤسسه که در محيط بهائى. ّدر اياالت متحدۀ امريک حاصل گرديده
  ّورش مبلغين و مطالعۀ تاريخ وو بمنظور ايجاد تسهيالت در تکميل و پر

ّبحث در حقايق امريه و مذاکره در تعاليم الهيه و تحقيق روابط اين امر ّ  
  ّاعظم با ساير اديان و همچنين نسبت بکافۀ ملل ونحل عالم تشکيل

  ّميگردد در تقويت روح محبت و وداد و تحکيم مبانى همکارى و وفاق
  مدرسۀ تابستانه بدوًا. ّؤثر ميباشدبين دوستان و ياران رحمانى بى نهايت م
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ّ اياالت متحدۀ امريکا يعنى در سه مرکز مختلف اولّمهمدر سه قسمت  ّ  
  و ثانى در گرين ايکر١٩٢٧کاليفرنيا در سال هاى  هدر گيزرويل در تپ

   و١٩٢٩در ايالت مين در سال ) ١٦(واقع در سواحل رودخانۀ پيس کاتاکا
  ديک شهر ديويسن در ايالت ميشيگان در سالثالث در لوهلن رنچ نز



  ّ تشکيل گرديد و اخيرًا با تأسيس مدرسۀ بين المللى در محل١٩٣١
  ّدر ناحيۀ كلرادو اسپرينگز براى تهيه و تربيت افرادى که قصد" پاين ولى"

  امريکاى التين داشتند ّقيام و نشر نفحات الهيه در ممالک سائره خصوصًا
  کز اصلى که بمنزلۀ سه هستۀ مرکزى تربيتى محسوباين سه مر. تکميل شد

  ّميگرديد در اثر بسط پروگرام و تزييد معارف امريه سرمشق ساير
  .جوامع بهائى در شرق و غرب عالم قرار گرفت

ّنظر بمطالعۀ آثار مقدسه و مداق ّاوليۀه در تاريخ ّ    امر و تدريس تاريخ وّ
   و ائتالف بين اجناس و الوانّاحکام اسالم و انعقاد کنفرانسهاى مودت

  مخصوص و روش عملى جهت آشنا کردن يارانهاى  همختلفه و اختيار دور
  ّباصول نظم ادارى و تخصيص جلسات معين بمسألۀ تربيت اطفال و

  تهذيب جوانان و تشکيل كالسها جهت تمرين نطق و فحص و تحقيق 
   راجع بجهات و شؤونّدربارۀ اديان الهيه و مقايسۀ آنها با يکديگر و بحث

   و تأسيس کتابخانه و كالسهاى درس تبليغ و تنظيم امختلفۀ امر
  ّمخصوص در باب اخالق بهائى و آشنائى بموقعيت امريکاى التينهاى  هرشت

   و ترتيب كالسهاى زمستانى و کرسيهاى آزاد نطق و ا از نظر ابالغ كلمة
  ادن نمايشات و گردشهاىّخطابه و اجتماع جهت تالوت آيات الهيه و د

ّدسته جمعى و ساير فعاليتهاى تفريحى و سرگرم کنندۀ    مدارس مذکور کهّ
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  ّابوابش بر وجه افراد بهائى و غير بهائى على حد سواء مفتوح بود چنان
ّجالب توجه و منتج نتايج عظيمه گرديد که احباى ساير اقاليم از جمله ّ ّ  

   آلمان و استراليا و زالند جديد ودر ايران و بريطانياى کبير و
  ّهندوستان و عراق و مصر نيز بدوستان امريک تأسى نموده و بهمان سبک
  وقرارى که ياران آن سامان اقدام نموده بودند بتأسيس مدارس تابستانه
ّکه در آتيۀ ايام بدانشگاههاى بزرگ بهائى منتهى خواهد گرديد همت   .گماشتند ّ

   اّه موجب بسط واتساع دايرۀ نظم ادارى امرّديگر از عوامل مهمه ک
ّگرديد فعاليت جوانان بهائى است که اکنون در ايران و اياالت متحدۀ ّ ّ  
  ّامريک تقدم و پيشرفت عظيم حاصل نموده و اخيرًا در هندوستان و

  انگلستان و آلمان و عراق و مصر و استراليا و بلغارستان و جزائر هاوائى و
  اين. انه در اين باره آغاز شده استّدانا نيز اقدامات مججارستان و هاوم



ّخدمت و فعالي   ّت متضمن تشکيل سيمپوزيم يعنى جشن جوانان بهائىّ
  است که هر ساله در سراسر عالم بهائى برپا مى شود، ديگر احتفاالت

  ت مخصوص جوانان وّالق و مجاو راجوانان در مدارس تابستانه و نشر 
  للى مکاتبات و ايجاد تسهيالت براى تسجيل نامتأسيس دفتر بين الم

   ميباشند و همچنين تنظيم جزوات اّجوانانى که مايل بورود در ظل امر
  ّو رسائل از بيانات و مستخرجات بمنظور مطالعۀ تعاليم الهيه و تشکيل

  ت بهائى دانشجويان در يکى از دانشگاههاى معروف امريک و تعيينأهي
  عه در بيوت و مراکز بهائى و تعليم لسان اسپرانتوكالسهاى مخصوص مطال

  و السنۀ ديگر و ايجاد کتابخانه و افتتاح قرائتخانه و تدوين پيس ها و
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  و انعقاد جلسات محاضره و تربيت ايتام و تأسيس محافلها  هنمايشنام

  مشق نطق و ترتيب مجالس مسامره براى ترويح روح قدماء امر و تجليل
  ّيتهاى تاريخى بهائى از مراکز مختلفه است که مقارن باخدمات شخص

  .ّانعقاد انجمنهاى شور روحانى و منضم بجلسات انجمن داير ميگردد
  ّديگر از مشروعات مهمۀ خطيره که در تقويت و تشييد مبانى نظم الهى

ّکمک فراوان نموده مؤسسۀ ضيافات نوزده روزه است که از ارکان قويۀ نظم ّ  
  وب و در اکثر جوامع بهائى در شرق و غرب بنهايت اتقان وادارى محس

  ۀ حيات جامعهّخصانتظام دائر و برقرار است و در برنامۀ آن شؤون مش
  ًثالثۀ روحانى و ادارى و اجتماعى کامال مندرج و مندمجهاى  هيعنى جنب
ّديگر از اقدامات اساسى که در ظل نظم ادارى بعمل آمده تهيۀ. ميباشد ّ  
  تدريس عملى براى آنان و طبعهاى  هّئيۀ اطفال بهائى و انتخاب دوراحصا

ّمناجات و رساالت حاوى اطالعات مقدماتى دربارۀ امرهاى  هو توزيع مجموع ّ  
  و تنظيم و انتشار منتخباتى از آيات و بيانات مبارکه راجع بپاره اى از

   بامور امرّاصول و تعاليم اين ظهور اعظم از قبيل عدم تعلق و ارتباط ا
ّسياسيه و منازعات حزبيه و عدم جواز شرکت و عضويت احباى الهى در ّ ّ ّ  
  دوائر و تأسيسات مذهبى ملل سائره وتشريح طرق تبليغ و نشر نفحات

  الهى و تبيين نظر بهائى دربارۀ جنگ و خصومات دول متحاربه و تفصيل
  ّمقدسۀوظايف و اختيارات انجمنهاى شور روحانى و همچنين محافل 

ّ روحانيه و ضيافات نوزده روزه و صندوقهاى خيريه است   ديگر از اقدامات. ّ



  ّمهمه تأسيس محفظۀ آثار در ممالک مختلفه بمنظور جمع آورى الواح منزله
  از قلم اعلى و كلك اطهر حضرت عبدالبهاء و ترجمه و طبقه بندى و
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  سناد و مدارکترتيب مخصوص و حفظ ا نگاهدارى آنها تحت نظم و
ّتاريخيه و آثار متبرکۀ امريه است ّ   يراعۀ از  استنساخ الواح صادره ديگر. ّ

  ّمقدس حضرت اعلى و حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء از روى نسخ
ّاصليه که نزد دوستان و احباى شرق موجود است   ديگر تدوين تاريخ. ّ

  افتتاح دفتر بين المللى رهذا، ديگ اعظم تا يومنا آغاز اين دور از ّمفصل امر
ّبهائى در شهر ژنو محل استقرار جمعيت ملل، ديگر انعقاد انجمنهاى شور ّ  

ّمحلى و ابتياع اماکن مقدسۀ تاريخى و تأسيس کتابخان   بهائى بنامهاى  هّ
  ّقدماء و نفوس مهمۀ امر و تشکيل صندوق ذخيره جهت اطفال و نونهاالن

  . ابهائى در مهد امر
  قام مقتضى است بهمکارى و معاضدتى که از طرف نمايندگاندر اين م

  ّرسمى در فعاليتها و التأسيس بهائى بنحو رسمى و غير جوامع جديد
  ّاقدامات متنوعۀ مجالس و مجامع و انجمنها و کنفرانسهاى منعقده در

  ّممالک مختلفۀ اروپ و آسيا و امريک بمنظور تقويت روح اتحاد بين مذاهب
  ويج صلح عمومى و تعميم تربيت و تشريک مساعى بين المللى ومختلفه و تر

ّائتالف بين اجناس متنوعه و ساير مجهودات خيريه و امور عام المنفعه بعمل ّ ّ  
  آمده اشاره نمود و نام برخى از جماعات مذکوره را من باب مزيد

  ّکنفرانس بعضى از مذاهب حيه در"از آن جمله است . استحضار درج کرد
  ّانجمن اتحاد" و ١٩٢٤منعقده در لندن در سال " رى انگلستانامپراطو

  مجالس"و ١٩٣٦سال  قده در همان مدينه درعمن) ١٨" (جهانى اديان
  ّمؤسسۀ"ّمنعقده در عواصم مهمۀ اروپ در هر سنه و " عمومى اسپرانتو

  منعقده) ٢٠" (ّنمايشگاه ترقى صدساله"و ) ١٩" (همکارى فکرى و عقالئى
   

  ٦٩١ص 
  له در نيويورکّمتشك) ٢١" (بازار مکارۀ جهان" و ١٩٣٣سنه  شيکاغو در در

  در)  ٢٢" (نمايشگاه بين المللى باب طالئى" و ١٩٣٩ و ١٩٣٨در سالهاى 
  در) ٢٣" (ّاولين انجمن کنگرۀ مذاهب" و ١٩٣٩سانفرانسيسکو در سال 



  در همان شهر و) ٢٤" (دومين کنفرانس فرهنگى هندوستان"ه و ّكلكت
  "سماج کنفرانسهاى آريا سماج و برهمو"ايندور و در" ّجمن اتفاق اديانان"

  منعقده در بالد" کنفرانس نسوان آسيا"و " انجمن تياسوفيها"وهمچنين 
  در" کنگرۀ زنان شرق"و " شوراى جهانى جوانان"مختلفۀ هندوستان و

  لمللىّجمعيت بين ا"در هونولولو و " کنفرانس نسوان ممالک پاسيفيک"طهران و 
  در شهر بوئنوس آيرس در آرژانتين" کنفرانس مردم"و " زنان براى صلح

  و بسيارى از مجالس و مجامع ديگر که باسامى و صور مختلفه تشکيل و
  ّبسبب مشارکت ياران در مؤسسات مذکوره رابطۀ جامعۀ بهائى با ساير

   واستبهائى بانحاء مختلف برقرار و محفوظ گرديده  جوامع و تشکيالت غير
  ّ در نظر بوده يکى اثبات جامعيت وّمهماز اين مشارکت ياران دو مقصد 

  ّعموميت امر حضرت بهاءا در انظار ملل و نحل عالم و ديگرى ايجاد و
ّتحکيم روابط اصليۀ ثابته بين تشکيالت مذکوره و دواير و شعب متنوعۀ ّ  

  ارتباط و  خطيره از خدمات و اقدامات ديگر.  اوسيعۀ نظم ادارى امر
  ّى است که بين دوائر و تأسيسات مختلفۀ امريه با بعضى از مصادرّتماس

  امور و مقامات عاليۀ کشورهاى مختلف جهان در شرق و غرب و همچنين
ّرؤسا و پيشوايان اسالم در ايران و جمعيت ملل متحد حتى مقام سلطنت ّ ّ  

  جامعه و تقديم آثار وبعمل آمده است و مراد از اين ارتباط دفاع حقوق 
ّتعاليم الهيه و تشريح مقصد و مرام شريعت رباني ّ   ه و ذکر علل و جهاتىّ
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  است  که پيروان اسم اعظم را ببذل مساعى موفوره در اجراء نظم ادارى
ّاوليۀحضرت بهاءا  که در مراحل     رشد و تکامل خويش سالک استّ

  ّطرف اعضاء محفل روحانى ملى بهائياناز جمله مکاتباتى که از . برانگيخته
  امريکا و کانادا بانيان نظم بديع در اين خصوص صدور ّاياالت متحدۀ 

  يافته نامه ايست خطاب بمندوب سامى فلسطين جهت استرداد مفتاح روضۀ
  ّمبارکه بحافظ و پاسبان آن مقر اقدس، ديگر عرايض تقديمى به پادشاه

  دخواهى و استدعاى بسط عدالت نسبتوهله بمنظور دا ايران در چهار
  ّببرادران ستمديدۀ آنان در اقليم مقدس، ديگر نامه اى بعنوان

  رئيس الوزراء مملکت در همان خصوص، ديگر شرح صادره بملکۀ رومانيا
  ّدر اظهار تشکر و قدر دانى از مقاالت تاريخى و نعت و ستايش آن ملکۀ



  ه اى بعلماى اعالم در ايران راجعنيک اختر نسبت بامر مبارک، ديگر مراسل
  ّبلزوم استقرار صلح و وحدت در بين اديان مختلفه و وجوب اتخاذ

  ، ديگر عريضه اى بعنوان ملکّمهمّتصميمات الزمه براى تحقق اين مقصد 
  فيصل پادشاه عراق من باب حفظ و صيانت بيت اعظم در بغداد و

  ّدر آن خطه وخطابى باولياى دولت شوروى از طرف جوامع بهائى 
  ّهمچنين نامه اى بمراجع مملکتى آلمان راجع بتضييقات وارده در حق

  دوستان بهائى آن ديار، ديگر مکتوبى بحکومت مصر و درخواست
ّاستخالص بهائيان آن سامان از يوغ   تعصبات مذهبى و تعديات وارده بر ّ  

  هائىآنان، ديگر ياد داشتى بهيأت وزراء ايران در باب تعطيل مدارس ب
  ّدر آن صقع جليل و نامه اى بوزارت امور خارجۀ اياالت متحدۀ امريک و
ّسفير ترکيه در واشنگتون و حکومت ترکيه در آنکارا جهت دفاع از حقوق ّ  

   
  ٦٩٣ص 

  ّمسلوبۀ ياران در آن خطه و نامۀ ديگر بوزارت امور خارجۀ امريک و
  از) ٢٥(گتسينگر  لوا  ا تقاضاى بذل مساعدت نسبت بانتقال رمس امة

  ّمراقد پروتستانها در قاهره باولين گلستان جاويد بهائيان در قطر مصر و
   ا ت امةّهمچنين شرحى بوزير مختار ايران در واشنگتن راجع بمأموري

  ّو نامه اى بپادشاه مصر متضمن بعضى از آثار و) ٢٦(کيث رنسام کهلر 
  ّت متحدۀ امريکا و حکومتّنوشتجات امريه و مراسله اى بحکومت اياال

  کانادا مشتمل بر تعاليم بهائى راجع بصلح عمومى و نامۀ تسليت آميز بوزير
  مختار رومانى در واشنگتون از طرف بهائيان امريک بمناسبت درگذشت
  عليا حضرت ملکۀ رومانيا و شرحى به پرزيدنت فرانكلين روزولت شامل

   مستطاب اقدس بافتخار رؤساى خطابات مبارکۀ حضرت بهاءا در کتاب
  جماهير امريک و نيز مقدارى از ادعيه و مناجاتهاى منزله از قلم مبارک

  صدور اين مکاتيب و افتتاح باب مخابره بين دوائر. حضرت عبدالبهاء
ّامريه و مقامات رسميۀ ممالک مختلفه فصل جديدى در تاريخ ظهور و ّ  

ّاهميتّفى حد ذاته داراى انتشار نظم ادارى بهائى مفتوح نمود که     وّ
  .عظمت فراوان است

   و اابالغات مذکوره بايد مخابراتى را که از مرکز جهانى امر بمکاتبات و
ّمليههمچنين از جانب محافل  ّمحليه و ّ    بوسيلۀ تلغراف يا مکتوب بمندوبّ



  سامى فلسطين صادر و از آن مقام رسمى تقاضاى اقدام نسبت بتسليم
  ّمقدس حضرت بهاءا بخادم و حارس اصلى آن گرديدمفتاح ضريح 

  اضافه نمود و همچنين نامه هائى که از طرف مراکز بهائى در شرق و غرب
  بعنوان اولياء امور عراق راجع باسترداد بيت مبارک حضرت بهاءا در

   
  ٦٩٤ص 

  بغداد ارسال و عرضحالى که بوزير مستعمرات حکومت انگلستان متعاقب
   بيت مبارک تقديم و پيامهائىدربارۀمحکمۀ استيناف بغداد صدور حکم 

  که از طرف جوامع بهائى شرق و غرب خطاب بجامعۀ ملل صادر و از
  ّاقدام شوراى جامعه نسبت بصدور حکم رسمى و مدافعه از حقوق حقۀ
ّبهائيان اظهار تشکر و قدردانى گرديده است، ديگر مراسالت متعددى که ّ  

  ّ مارتاروت سرحلقۀ مبلغين و ا لمللى بهائى از يکطرف و امةبين مرکز بين ا
  ّمبلغات از طرف ديگر با ملکۀ رومانيا پس از انتشار مقاالت تاريخى و
  ّتعظيم و تجليل آن ملکۀ عاليمقام از امر مقدس بهائى مبادله گرديد و

  مباالخره پيامهاى تسليت و همدردى که توسط جامعۀ بهائى در سراسر عال
  به مارى ملکۀ يوگوسالوى بمناسبت صعود مادرش مخابره شد و نيز پيام

ّتسليتى که به دوشس کنت پس از مرگ تأثر   .انگيز شوهرش ابالغ گرديد ِ
ّ مقام الزم است به تظلمى که از طرف محفل روحانى ملى بهائياندر اين ّ  

  سال وّعراق بکميسيون قيمومت جامعۀ ملل در قضيۀ بيت مبارک بغداد ار
  ّپيامهائى که از طرف محفل مذکور بملک غازى اول پادشاه عراق پس از
  فقدان والد وى و همچنين در موقع جشن ازدواجش فرستاده شد و پيام

  ّتسليتى که کتبًا بنايب السلطنۀ فعلى عراق بمناسبت فوت ناگهانى ملک غازى
  ّملى بهائيانط محفل روحانى ّمخابره گرديد و مکاتبات و مراسالتى که توس

  ّمصر برئيس الوزراء و وزير داخله و وزير عدليۀ آن کشور متعاقب فتواى
  ّۀ اسالميۀ قطر مصر صدور يافت و همچنينّصادره از محکمۀ شرعي

  ّطرف محفل روحانى ملى بهائيان ايران به شاه ايران و هيأت عرايضى که از
  عات بهائى تقديموزراء راجع بتعطيل مدارس و منع آثار و توقيف مطبو

   
  ٦٩٥ص 



  شد و پيام تعزيتى که از جانب محفل اخير خطاب به پادشاه رومانى و
  خاندان سلطنت هنگام درگذشت ملکۀ مارى مادر پادشاه صادر گرديده

  ّ و نيز مقتضى است مراسله اى را که بسفير ترکيه در درباراشاره نمود
  ّه زدگان ترکيه ارسالّطهران با تقديم اعانات احباى ايران جهت زلزل

  رئيس جمهور) ٢٧(مارثاروت خطاب به فن هيندنبورگ هاى  هگرديده و نام
  وزير امور خارجۀ آن کشور را که) ٢٨(فقيد آلمان و دکتر اشترسمن 

  ّبموجب آن کتب و آثار امريه براى آنان فرستاده شده و هفت فقره
  اه پادشاه ايران و کيث رنسام کهلر به پيشگ ا داد خواست متوالى امة

ّمکاتيب متعددش بوزراء و مقامات عاليۀ مملکت را طى اقامت تاريخيش ّ  
  .ّدر آن اقليم مقدس يادآور گرديد

  ّمقارن با طلوع نظم بديع الهى و ظهور جوامع ملى بهائى و ايجاد شعب و
  ارکان ادارى و تربيتى و تبليغى اين نظم ابدع اقوم ثمرات و نتايج مشروع

ّخمى که بمشيت مطلقۀ جمال قدم جل ذکره و ثنائه هنگام نزول لوحارفع اف ّ  
ّکرمل و توجه هيكل اکرم بمضجع آتى مبشر اعظم در ارض اقدس ّ  

  االمم تأسيس يافته بود بتدريج آشکار گرديد و با ابتياع  قلب العالم و قبلة
  شبقعۀ اعلى بفاصلۀ قليل پس از صعود مبارک حضرت بهاءا و انتقال عر
  مبارک نقطۀ اولى از ارض طا و ارتفاع مقام اسنى در تاريکترين لحظات

  سجن حضرت عبدالبهاء و استقرار ابدى رمس اطهر در قلب کرمل و
  ّانشاء مسافر خانه در جوار آن مرقد انور و انتخاب محل مخصوص جهت
ّاولين مؤسسۀ تربيتى بهائى در آن کوه مقدس آثار عظمت و نورانيتش ّ ّّ  

  .از پيش ظاهر و پديدار شدبيش 
   

  ٦٩٦ص 
  ّپس از شکست حکومت متزلزل آل عثمان در جنگ عمومى اول و

  يوغ اسارت آن استخالص کامل مرکز جهانى امر حضرت بهاءا از
  ّحکومت مستبد و جائر قواى ساريه از نقشۀ عظيمۀ الهيه در مجارى و

  در آن نقشۀّقنواتى که يد قدرت رحمانى جهت تجسم حقايق مکنونه 
  د بحرکتّبديعه مقرر فرموده بود بال معارض تحت اوضاع و احوالى مساع

  ر حضرت عبدالبهاء در يکى از حجرات مقامّهآمد و با استقرار عرش مط
  اعلى بر تقديس و جاللت شأن آن جبل الهى بيفزود و آرامگاه ذات



ّمقدسى که بفرمودۀ مبارکش حتى از وجود    در سجن" يک مصباح"ّ
  ذربايجان محروم و ممنوع بود با نصب مکينۀ الکتريک که در آن زمان درآ

  مدينۀ حيفا بى مثل و نظير بود غرق درياى انوار گرديد و حجرات ثالثه
  ّصل بضريح اعز اعلى بنا گشت و بناى اصلى مقام طبق ارادۀ نافذۀّمت

  نّحضرت مولى الورى اکمال گرديد و اراضى حول مقر انور که قيمت آ
  بچهارصد هزار ليره بالغ على رغم تحريکات و دسائس ناقضين ميثاق از

ّرأس کرمل تا دامنۀ کوه محل سکونت زهاد آلمانى    توسعه پذيرفت و) ٢٩(ّ
  ّچهار قطعۀ زمين که بترتيب در شمال و جنوب و مشرق مقام در جلگۀ عكا

  لغ استو ناحيۀ بئر شبع و وادى اردن واقع و جمعًا به ششصد جريب با
  ّوقف مقامات مقدسه گرديد و بموجب نقشه اى که حضرت عبدالبهاء طرح

  ّفرموده بودند اراضى مجاور مقام تسطيح و طبقاتى چند جهت اتصال
  مدينه بآن بقعۀ نوراء احداث و حدائق کثيره در اطراف مقام ايجاد و آن

ّروضۀ عليا زيارتگاه يار و اغيار و محل توجۀ سياحان و اهل  ّ   بلد واقعّ
ّاين اقدامات و مشروعات كل مدل بر بسط و توسعۀ شگفت انگيز. گرديد ّ  

   
  ٦٩٧ص 

  ّتحقق  و شاهد اّمؤسسات و موقوفات بين المللى بهائى در مرکز جهانى امر
ّوعود و بشارات الهيه نسبت به آن سرزمين مقدس ميباشد ّ.  

ّاهميتآنچه در اين مورد ذکرش الزم و واجد    ّست معافيتى است فراوان اّ
ّکه از طرف مندوب سامى فلسطين نسبت بتملکات امريه منظور گرديد و ّ  
  اراضى حول مقام و موقوفات آن و همچنين زمين اختصاصى مدرسه و
  ّمحفظۀ آثار و مسافرخانۀ غربى و اماکن تاريخيه از قبيل قصر بهجى و

ًن مدينه كالّبيت مبارک حضرت بهاءا در عكا و باغ رضوان در مشرق آ ّ  
  ّمهمامر . از رسوم دولتى معاف و از اوقاف بين المللى بهائى محسوب شدند
  ديگر مبادرت بتأسيس شعبۀ دو محفل مرکزى بهائيان امريک و
  هندوستان برحسب قوانين جاريۀ حکومت فلسطين است که طبق

ّدرخواست صادره باولياء امور اقدام و بعنوان جمعيتهاى مذهبى برسميت ّ  
ّمليۀّو در آتيۀ ايام با ثبت شعب محافل (شناخته شد     سايره در سراسرّ

  پس از اجراء اين امر). عالم بهائى تحکيم و تقويت خواهند پذيرفت
 خطير قسمتى از اراضى موقوفۀ مقام اعلى که مساحت آن به پنجاه هزار 



ّمترمربع بالغ بود طى سى معاملۀ قانونيه در ادارۀ ثبت باسم ش   ّعبۀ محفل ملىّّ
  انتقال يافت و اکثر از اسناد مربوطه بامضاى ابن بهائيان امريک رسمًا

  .ّناقض اکبر که ثبات اراضى حيفا بود ممضى و صادر گرديد
  عظيم ديگر تأسيس دو محفظۀ آثار بين المللى در صفح جبل  وّمهمامر 

  ّصل بمقام حضرت رب اعلى و ديگرى در جوار مرقدّکرمل يکى مت
ّرت ورقۀ علياست که براى اولين بار در تاريخ بهائى آثار نفيسۀ امريهحض ّ  

  ّکه تا آن زمان متشتت و من باب حفاظت آنها غالبًا دور از انظار
   

  ٦٩٨ص 
  نگاهدارى ميشدند در مراکز مذکور جمع و منتظم گشت و در دسترس

ّزائرين ارض اقدس هنگام تشرف بمقامات مقدسه قرار داده شد   اين. ّ
  بها مشتمل است بر شمايل مبارک حضرت اعلى و حضرتپر گنجينۀ 

ّبهاءا و آثار متبرکه متعلق بآن دو   قبيل شعرات و تربت و وجود مبارک از ّ
  البسۀ حضرت اعلى و شعرات و دم اطهر حضرت بهاءا و بعضى از اشياء

ّديگر مانند قلمدان و لباس و تاج مبارک و کشکول ايام سليمانيه    و ساعتّ
  ّو قرآن و همچنين پاره اى از خطوط و الواح مقدسه که تعدادى از آنها

  از جمله قسمتى از  كلمات. ارزش استپر تذهيب شده و بى نهايت نفيس و 
ّمبارک مکنونه بخط مبارک، ديگر بيان فارسى بخط آقا سيد حسين کاتب ّ ّ  

  ر حروفات توقيعات حضرت اعلى که بافتخاّوحى حضرت باب و نسخ اصليۀ
ّحى نازل و بخط مبارک مرقوم گشته همچنين نسخۀ خطى  ّ   وسؤال "ّ

ّ بعالوه اين مخزن عظيم متضمن اشياء متبرکه متعلق بحضرت"جواب ّ ّ  
  ّعبدالبهاء و پيراهن خون آلود حضرت غصن اطهر و انگشتر جناب قدوس

   حسين و خاتمهاى جناب وزير والد ماجد حضرتّمالو شمشير جناب  
   مارثا روت و نسخ ا  و سنجاق اهدائى عليا حضرت ملکۀ رومانيا بامةبهاءا

  ّآن ملکۀ نيک اختر خطاب بآن شهيرۀ آفاق و شخصيتهاىهاى  هاصلى نام
ّمهمۀ ديگر و مقاالت و شهاداتش نسبت بعظمت امر مبارک و بيست مجلد ّ  

  ميباشد که ازّاز الواح و ادعيه و مناجات منزله از قلم مؤسسين امر الهى 
  ّطرف محافل  روحانيه در سراسر شرق مطابقه و استنساخ و زينت بخش

  ديگر از آيات. دۀ موجوده در آن محفظۀ مبارکه گرديده استّآثار متعد
  عظمت و شواهد قدرت و نصرت که ببرکت اين مشروع عظيم مشرق از



   
  ٦٩٩ص 

  درسه برمس قديم پديدار گرديد تخصيص قسمتى از اراضى مّارادۀ حى
  عرف"اخت حضرت عبدالبهاء و " شقيقۀ عزيزه"ّحضرت ورقۀ مقدسۀ عليا 

ّجمال اقدس ابهى و استقرار آن هيكل اعز در ظل مقام" قميص منير ّ  
ّانها تور"ّنفس مقدسى که از لسان کبريا بخطاب . انوار اعلى استپر    قت منّ
  ّ مفتخر و مخصص" ّسبقته النساء ما"مخاطب و بمقام " االصل القديم هذ

ّگرديده و در صف اول از اماء  طيبۀ موقنه مانند ساره و آسيه و مريم ّ  
  ّعذراء و فاطمۀ زهرا و طاهرۀ زکيه که در ادوار سابقه و ظهورات ماضيه

ّفائق بر همگنان بوده و نامشان الى االبد در ملکوت عزت مخلد و جاويدان ّ  
   اشراقات لميعۀ اين تأسيس بديع و و نيز از آثار مضيئه واست قرار گرفته

  من خلق من"نقشۀ منيع الهى انتقال رمس منير حضرت غصن ا االطهر 
  حيات عباد و"و مستشهد در سبيل "  و کنزه ا وديعة"و "  البهاء نور

  پس از مضى بيش از نيم قرن از شهادت حضرتش از" ّاتحاد من فى البالد
   اعلى و مضجع خانم اهل بهاست که با وجودجوار مقبرۀ اسالمى بجوار مقام

  اعتراض و احتجاج بديع قبيح برادر و خليفۀ ناقض اکبر آن حديقۀ غلبا
   در همان يوم فيروز که آن رمسبوجود آن کنز ثمين الهى زينت يافت و

ّر بآن مقام انوار انتقال پذيرفت هيكل مقدس مخدرۀ کبرى نواب امّهمط ّ ّ ّ  
  آن دو يادگارّبآن حظيرۀ غنا منتقل گشت و بحضرت عبدالبهاء نيز 
  کوم الهى از اين مفخرت باهتزاز آمد و.  گرديدّمجمال اقدس ابهى منض

  ّ و در شأن آن ورقۀ مقدسۀ نوراء اين كلمۀوبوجد و طرب افتادى ّکرم ربان
  و" ّجعلک صاحبة له فى كل عالم من عوالمه"عليا از مخزن قلم اعلى نازل و 

  ه و چهارم کتاب اشعيا اعظم و اشرف انبياى بنى اسرائيل طبقاصحاح پنجا
   

  ٧٠٠ص 
ّفرمودۀ حضرت عبدالبهاء بشرح مصائب و بالياى وارده بر آن نجم درى ّ  
  ّفلک عما پرداخته و آن سيدۀ امم را بخطابات عظيمه مخاطب و ببشارت

ّيت تو امّذر"و " ود شوهر تو استّرب الجن"روحبخش    ّها را تصرفتّ
  .مستبشر گردانيده است" اهند نمودخو



ّاستقرار اين سه مرقد مطهر در ظل مقام بهى االنوار حضرت اعلى در قلب ّ ّ  
  ّکرمل در حديقۀ عليا مقابل مدينۀ منورۀ بيضا قبلۀ اهل بهاء بر وسعت و

ّعظمت قواى  روحانيه منبعث از آن بقعۀ مقدسه که از لسان قدم بمقر عرش ّّ  
  هى موسوم و موصوف گرديده بيفزود و با حصول اينو سرير ملکوت ال

ّعطيۀ عظمى قدم اول در سبيل استقرار مرکز ادارى جامعۀ جهانى بهائى ّ  
  ّدر سرزمينى که مورد تجليل و احترام پيروان سه ديانت عظيمۀ الهيه
  ّاست برداشته شد،  مرکزى که در مستقبل ايام در جوار مرکز روحانى

  ام وظائف خطيره مألوف خواهد گرديد و هرگز از آنّاين امر مقدس بانج
  از اقدامات جليلۀ ديگر. مرکز نوراء و بقعۀ عليا انفکاک نخواهد پذيرفت

  ّکه در ظل نظم ادارى الهى بعمل آمد و خدمات جامعۀ بهائى امريک را
ّنسبت بامر مقدس حضرت بهاءا بتاج افتخار ابدى متوج ساخت تشييد ّ  

  الذکار بهائى در عالم غرب و تکميل تزيينات خارجى آن معهدّاولين مشرق ا
ّاين تأسيس عظيم که بهمت ياران آن سامان و جد. جليل است   ّيت وّ

ّفعاليت دواير امريه مستظله در ظل نظم بديع ايجاد گرديد در ازدياد ّّ ّ ّ  
ّو اعتبار و تحکيم اساس و توسعۀ مؤسسات آن جامعۀ قوى االرکان تأثير ّ  

   ميالدى يعنى چهل و يک سال قبل از١٩٠٣در ماه مارس . بخشودعظيم 
  ّتاريخ حاضر محفل روحانى بهائيان شيکاغو اولين مرکز بهائى عالم غرب بر

   
  ٧٠١ص 

  اثر اقدام ياران عشق آباد در ارتفاع مشرق االذکار آن مدينه تشويق و
  تانّتحريص گرديد و با عشق و عالقۀ موفور که باظهار عبوديت در آس

  ّمقدس داشت از محضر مبارک حضرت عبدالبهاء کسب اجازه نمود که به
  هيكل مبارک. بناى معبدى چون آن معبد رحمانى در امريک مبادرت ورزد

  ّاين نيت جليل را تقدير و در توقيع منيعى که در ماه ژوئن همان سال از
  كلك اطهر نازل گرديد انشاء اين مشروع عظيم را تصويب فرمودند

   براى١٩٠٧س نمايندگان محافل مختلفۀ آن سامان در ماه نوامبر سپ
  ّانتخاب محل مشرق االذکار در شيکاغو مجتمع شدند و پس از مشورت و
ّتعاطى افکار به تمهيد اساسى که عموميت اين مرکز بديع و تعلق آن را ّ  
  ّبکافۀ ياران آمريک محرز نمايد مباشرت نمودند و آن تشکيل هيأتى بنام

ّبود که پس از انعقاد اولين مؤتمر ملى بهائيان امريک"  يأت مشرق االذکاره" ّ  



   رسمًا تسجيل گرديد و طبق١٩٠٩منعقده در شيکاغو در ماه مارس 
  ١٩١٢ سپس در ماه مه ّمقررات آن ارض بصورت يک شرکت مذهبى درآمد

  ّهنگام مسافرت هيكل ميثاق بامريک زمين مشرق االذکار بقدوم مبارک مزين
  ّو اولين سنگ بنا بيد عنايت حضرت عبدالبهاء نهاده شد و از آن موقع

ّتاريخى و مقدس اين تأسيس عظيم که تاج وهاج  موفقيتهاى ياران الهى ّّ ّ  
ّدر قرن اول بهائى محسوب است پيوسته در حال تقدم و پيشرفت بود تا ّ  
  اشته شدّاساس نظم الهى در قارۀ امريکاى شمالى بکمال متانت و اتقان گذ

  و جامعۀ بهائى آن اقليم بمقامى از استحکام و مکانت واصل گرديد که
  ّتوانست از وسائلى که اين نظم اعز اعلى براى اکمال اين مقصد عظيم در

  ٓ االثارّدسترس آنان قرار داده استفاده نمايد و بانجام اين مشروع سرمدى
   

  ٧٠٢ص 
  .مبادرت جويد

   ابتياع اراضى مشرق االذکار١٩١٤ سال در انجمن شور روحانى منعقده در
   در١٩٢٠تکميل و در انجمن ديگرى که شش سنۀ بعد يعنى در سال 

  مختلف که تسليم انجمن شدههاى  هنيويورک تشکيل گرديد طرحها و نقش
  بود طبق دستور مبارک مورد مطالعۀ دقيق قرار گرفت و از بين نقشه هاى

  ّکانادائى فرانسوى االصل باتفاق آراء ازبورژوا معمار . تقديمى نقشۀ لوئى ژ
  طرف نمايندگان انتخاب گرديد و بعدًا هيكل مبارک حضرت عبدالبهاء

  پس از تصويب مبارک ياران امريک بوضع. ييد فرمودندأآنرا تصويب و ت
  ١٩٢٠ االرکان پرداختند و در تاريخ دسامبر سال ّاساس آن بنيان قوى

  ُب نه پايۀ سيمانى در داخل زمين بعمقميالدى بانعقاد قراردادى جهت نص
   پا بمنظور نگاهدارى قسمت مرکزى بنا اقدام نمودند و بفاصلۀ قليل١٢٠

   قرارداد ديگرى جهت ساختمان قسمت تحتانى١٩٢١يعنى در ماه اوت 
   با وجود بحران اقتصادى شديد و١٩٣٠بنا منعقد گرديد و در ماه اوت 

  ّرۀ امريکا حکمفرما بود قرارداد ثالثىبيکارى و رکود بى نظيرى که در قا
  بانضمام بيست و چهار قرارداد فرعى براى ارتفاع قسمت فوقانى يا طبقۀ

   خاتمه١٩٣١ّاصلى مشرق االذکار بسته شد و اين امر در اول ماه مه 
  ّپذيرفت و در آن روز فيروز اولين اجتماع ياران امريک در آن معبد

   زاويه اش بدست مبارک مرکز ميثاقعظيم نوزده سال پس از وضع حجر



   شروع و در ژانويۀ١٩٣سپس تزيينات گنبد در ماه ژوئن . بر پا گرديد
  زيرهاى  هو غرف١٩٣٥بعدًا تزيينات نوافذ در سال .  اتمام يافت١٩٣٤

   تکميل شد و تزيينات طبقۀ اصلى بنا يعنى طاالر١٩٣٨گنبد در نوامبر 
   

  ٧٠٣ص 
    بانجامآغاز و ژوئيه ١٩٤٠عمومى در آوريل مرکزى با وجود شروع جنگ 

  يعنى هفده ماه قبل رسيد و هيجده پلۀ مستدير در دسامبر 
  از انعقاد جشن مئوى اظهار امر حضرت اعلى که موعد اختتام مشرق االذکار

  آن درست چهل سال پس تا دور بنا نصب گرديد و تعيين شده بود دور
  شيکاغو حضور مبارک تقديم نموده و موردّاز درخواستى بود که احباى 

  .تصويب هيكل اطهر قرار گرفته بود
  اين مشروع فريد و رفيع که نخستين ثمرۀ نظم بديع و اعظم و اتقن

ّتأسيس قرن اول بهائى و رمز مدنيت الهى محسوب در قلب قارۀ امريکاى ّ ّ  
  شمالى در ساحل غربى درياچۀ ميشيگان واقع و از اطراف باراضى

ّخصوص که متعلق بآن مرکز عظيم الشم   أن و مساحت آن قريب بهفتّ
  ّجريب است احاطه شده و مصارف بنا که بهمت دوستان امريک تأديه

  گرديده از يک مليون دالر متجاوز و در اين امر مبرور ساير ياران
  رحمانى در شرق و غرب و از طوايف و ملل مختلفه از مسيحى و

   هندو و بودائى نژاد شرکت جسته و بطيبمسلمان و يهود و زردشتى و
  اين معبد فخيم بنيانش بدست مبارک. ّخاطر تبرعاتى تقديم نموده اند

  حضرت عبدالبهاء آغاز و اختتامش در مراحل اخير با خاطرات حيات
ّبهاى حضرت ورقۀ عليا و غصن ا االطهر و مخدرۀ کبرى ام عبدالبهاءپر  ّ  

  .مقارن گرديده است
  ذکار عبارت از بناى نه ضلعى سفيد رنگى است که داراى خريطهمشرق اال

  سفيد احاطه نمودههاى  ّهاطراف آنرا يک رشته پل. و هندسۀ بديع ميباشد
  ّکه دور تا دور ساختمان قرار دارد و بر فراز آن گنبد زيباى مجللى

   اين جناقها که هم از جنبۀافراشته شده که صاحب نه جناق متقارن است
   

  ٧٠٤ص 



  هندسى وهم از نظر تزيينى تعبيه گشته از پاى گنبد شروع شده و
  بطرف رأس امتداد مييابد و هر چه بقسمت فوقانى نزديکتر ميشود باريکتر
  ميگردد  تا باالخره در فضاى خارج از گنبد در يک نقطۀ مشترک تالقى

   استخوان بندى بنا از قطعات فوالد که داخل بتون قرار داردمينمايد
  تشکيل يافته و براى تزيين بدنه از کوارتز متبلور و کوارتز مات و سيمان

  دوامىپر ّاز ترکيب مواد مذکور جسم سخت و . سفيد استفاده شده است
  ثير عواملأ رنگ روشن و چون سنگ محکم و از تبدست ميآيد که از لحاظ

   و ارتفاع بنا از کفخارجى محفوظ و داراى نسجى لطيف و رقيق است
  پا و بلندى گنبد مت سفلى تا رأس گنبد يعنى منتهى اليه جناقها قس
  ّ پا ميباشد و يک ثلث از سطح گنبد مشبک٩٠ پا و قطر خارجى آن ٤٩

  ّاست بنحوى که طى روز وسيلۀ نفوذ نور آفتاب بداخل و در تاريکى شب
  طبقۀ اصلى بنا. موجب انعكاس روشنائى داخل بخارج ساختمان ميگردد

   پا ارتفاع دارد نگاهداشته شده و٤٥ ستونهاى حجيمى که هر يک بوسيلۀ
  ّفراز مدخلهاى نه گانۀ مشرق االذکار که يکى از آنها مقابل مدينۀ منورۀ بر

ّعكا قبلۀ اهل بهاء قرار دارد نه فقره از بيانات مقدسۀ حضرت بهاءا ّ  
  ّعظم منقش از هاللهاى فوق ابواب عالمت اسم اهر يکمرقوم و در وسط 
  ّمشرق االذکار محل دعا و مناجات و ابراز ستايش و نيايش. گرديده است

  بساحت خداوند يگانه خالى از هر گونه آداب و رسوم و تشريفات و قيود
   کرسى را١٦٠٠در وسط بنا طاالر مرکزى واقع شده که گنجايش . است

ّدارد و در مستقبل ايام مؤسسات فرعى ديگرى که از ملحقات آن    معبدّ
  عظيم محسوب و براى خدمات عمومى و اجتماعى اختصاص داده شده در

   
  ٧٠٥ص 

  ّالشفا االيتام، دار  حول مشرق االذکار بنيان خواهد گرديد، مانند دار
  .صنايع ّالتعليم، مرکز مطالعۀ علوم و العجزه، مسافر خانه و دار دار

  ردد انظار عمومًاين مشروع جليل قبل از آنکه ساختمان آن عمال آغاز گ
  را بجانب خود جلب نمود و اکنون نيز که تزيينات داخلى آن هنوز شروع
ّنشده مورد توجه و عالقۀ ارباب هنر و صنعت ميباشد و جرايد و نشريات ّ  
  ّفنى و هنرى چه در داخل و چه در خارج بتوصيف و تمجيد پرداخته و

  واند  دهاص دامقاالت مشروح و مبسوطى به بيان جالل و عظمت آن اختص



  بدان نحو که اراده و آرزوى مبارک حضرت عبدالبهاء بوده تأسيس اين
  . شد ا ّ گرديد و علت بسط و اعالن كلمة امعبد عظيم موجب انتشار امر

  و بازارهاى مکاره وها  همدل بنا در مراکز هنر و صنعت و موز
  ده از جملهّنمايشگاههاى ملى بمعرض تماشا و باز ديد نفوس گذاشته ش

  پا گرديد هر  در شيکاغو بر١٩٣٣که در سال " ساله ّنمايش ترقى صد"در 
  از مدل مشرق االذکار ديدن" طاالر مذاهب"روز قريب ده هزار نفر در 

   همچنين در موزۀ علوم و صنايع شيکاغو مدل مذکور قسمتى ازنمودند
  رى ازّعالوه بر اين جم غفي. ّنمايش مستمر موزه را تشکيل ميداد

ّمسافران و سياحان از دور و نزديک بقصد زيارت اين بنيان مقدس ّ  
  بشيکاغو عزيمت مينمايند و ابواب آن پيوسته بر وجه جميع احزاب و ملل

   متجاوز از١٩٤١ تا اکتوبر ١٩٣٢مفتوح است چنانکه از تاريخ ژوئن 
  يکصد وسى هزار نفس از بالد و اقطار مختلفۀ عالم بتماشاى اين بقعۀ

  امر حضرت بهاءا محسوب است شتافته اند و" ّمبلغ صامت"ّنورانيه که 
  ّ و بث ا بيقين مبين ميتوان گفت که اين مقام رفيع در انتشار صيت كلمة

   
  ٧٠٦ص 

   از دوائر و شعب نظم ادارى کههر يکتعاليم اين امر اعظم بيش از 
  .ّبخدمت آئين يزدانى مألوفند مؤثر و نافذ بوده است

  ضرت عبدالبهاء قبل از آنکه مشرق االذکار امريک بالفعل مرتفع گرددح
ّاين جلوه و عظمت و اين  موفقيت و نورانيت را بکمال صراحت پيش بينى ّ ّ  

  :از جمله در يکى از بيانات مبارکه اين بشارت عظيم مذکور. فرموده بودند
  وتىچون مشرق االذکار اساسش در امريک نهاده شود و اين بنيان ملک"

  و از. ..اکمال پذيرد حرکت و ولولۀ عظيمى در ارکان عالم ظاهر گردد
   انتشار يابد و تعاليم رحمانى بجميع اقطار نفوذ ا انوار امرّمطلعاين 
  ّالبته از اين: "ّ همچنين در الواح مقدسۀ تبليغى نازل)ترجمه". (کند

  و در مقام ديگر" ّمشرق االذکار هزاران مشرق االذکار تولد خواهد يافت
  و" بناى اين مشرق االذکار در بدايت تأسيس ملکوت است: "مى فرمايند

  "مشرق االذکار آيت باهره است که در قطب آن اقليم در اهتزاز است"نيز 
  هزاران: "و در موقع نزول اجالل باراضى معبد هيكل مبارک فرمودند
   اينمشرق االذکار در خاور و باختر تأسيس خواهد گرديد ولى



ّاهميتّمشرق االذکار که اولين مشرق االذکار عالم غرب است داراى     عظيمّ
  اين تأسيس: " و باز اشاره بهمين معبد جليل مى فرمايد"ميباشد

  ".مشرق االذکار نمونه اى از براى قرون آتيه گردد و بمنزلۀ مادر باشد
   فکرحلول اين"ّمهندس و طراح مشرق االذکار شخصًا شهادت ميدهد که 

  و طرح اين نقشه امر بشرى نبوده زيرا همانطور که ارباب هنر و اصحاب
  شعر و موسيقى در ابراز احساسات و اظهار عواطف درونى از عالم ديگر

ّالهام ميگيرند طراح مشرق االذکار نيز در طى   ّ سنين متمادى که همش درّ
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   اين حقيقتايجاد نقشه اى بديع براى اين هيكل جليل بوده پيوسته

ّاصليه را در مد    نظر داشته که خالق و موجد اين مشروع عظيم نفسّ
  ّمقدس حضرت بهاءا است که از جهان باال تأييد مى فرمايد تا اين

  اين طرح" و باز مى نويسد " بزرگوارى نام حضرتش بر پا گردده  بمعبد
  ت اديانّاعظم تعليم بهائى در اين عصر نورانى است که مبشر وحد مظهر

  در اين طرح مجموعه اى از خطوط هندسى. و وحدت عالم انسان است
  مشاهده مى شود که نمودار عالم کون است و از تقارب و تقاطع دواير

ّمختلفه ورود کافۀ اديان الهيه در ظل ديانت واحد در نظر مجسم ّّ ّ  
  اطهبنا را اح دور ّاى مرکب از هيجده پله دورا دايره"و همچنين " مى گردد

   نمايندۀ هيجدهپلهى مى شود اين هيجده نموده که بسطح طاالر منته
  ّ يعنى حروف حى ميباشد و بابى که در اّنفس مبارک پيروان اوليۀ امر

ّرأس آنها قرار دارد معرف مقام مقدس حضرت باب است   و در مقام" ّ
  ّکه جوهر تعاليم الهيه واحد است و حقيقت همانطور"ديگر ذکر نموده 

ّاديان سماويه يکى است در ساختمان مشرق االذکار نيز خصوصيات و ّ  
  سبکهاى مختلف معمارى بيکديگر آميخته شده و از ائتالف آنها هندسۀ
  ."گرديده است بديعى که حکايت از وحدت و هم آهنگى عالم وجود مينمايد ايجاد

  سيکى از مهندسين عاليمقام و رئي) ٣٠(وان بورن ماگونيگل . مستر ح
ّاتحاديۀ معماران امريکا پس از مشاهدۀ مدل گچى مشرق االذکار که در ّ  

   بمعرض١٩٢٠عمارت شرکتهاى مهندسى در نيويورک در ژوئن سال 
  طرح مشرق االذکار بديع ترين فکر" نمايش گذاشته شده بود اظهار داشت 
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  ّبشرى است که از قرن سيزدهم ميالدى ببعد در فن معمارى بوجود

ّطراح اين بنا در مخيلۀ خويش معبدى از نور مجسم". "مده استآ ّ ّ  
  ساخته که هيكل آن از انظار مخفى و ارکان و قوائم آن بقدر مقدور
  اين. ّمستور و چون مشهودات عالم رؤيا در فضاى اليتناهى مواج است

  از وراء آن آشکار و مانند ّمعبد بمثابۀ پردۀ لطيفى است که تجلى انوار
  ّاشعۀ. ٔ متاللئ و درخشان استّمشبکى است که بين ارض و سماجسم 

  فروزان چنان بر درون آن بناى عظيم حلول نموده که گوئى اجسام را در
  ٠"ّآن حکمى نه و ابعاد را در آن مدخليتى نيست

ّکه يکى از نشريات مهم فنى" آثار معمارى"ّيکى از نويسندگان در مجلۀ  ّ ّ  
  از تزيينات هندسى "الذکار چنين مى نگارد محسوب است در وصف مشرق ا
  و ابواب اين معبد عظيم بعمل آمدهها  هکه در اطراف ستون ها و پنجر

  شخص بآسانى ميتواند سمبل مذاهب مختلفۀ عالم را احساس نمايد، از آن
ّو دايره و صليب قائم و مثلث و مثلث مضاعف" صليب شکسته"جمله است  ّ  

  هر سليمان و باالتر از صور مذکوره ستارۀيا ستارۀ شش پر معروف بم
  ّپنج ضلعى که معرف عوالم روحانى است ديگر صليب يونانى و صليب رومى

ّو اعظم از كل ستارۀ نه ضلعى که ساختمان بنفسه بدان صورت مصور ُ ّ  
  گشته و در تزيينات بنا بنحو اکمل جلوه گر ميباشد و عظمت و جالل

  ". سازدروحانى جهان امروز را ظاهر مى
ّيکى از مشهورترين حجاران اياالت متحدۀ امريک) ٣١(جرج گرى بارنارد  ّ  

  مشرق االذکار"عقيدۀ خود را راجع به معبد امريک چنين بيان مى کند که 
  ببعد در عالم معمارى) ٣٢(بهائى عظيم ترين بنائى است که از دورۀ گوتيک 
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  ."نموده ام در عمر خود مشاهدهايجاد شده و زيباترين ساختمانى است که 
  استاد سابق معمارى از اهالى تورن پس از) ٣٣( لوئيجى کواگلينوپرفسور

  اين بنا مشروع بديعى است که در"مالحظۀ مدل مشرق االذکار اظهار نمود 
  ّفن معمارى انقالب عظيمى بر پا خواهد کرد و در صفحات تاريخ اثرات

  از لحاظ زيبائى نظير آن را در. عميقى از خود بيادگار خواهد گذاشت



   و مصدر آنمبدأعمر خود مشاهده ننموده و معتقدم که بال ترديد 
  ".فيوضات عالم باال و تأييدات جهان اخرى است

  در جريدۀ تايمز نيويورک در قسمت معمارى و) ٣٤(شروين کودى 
  )٣٥(مهندسى دربارۀ مدل معبد که در آن شهر در کورکيان گالرى 

ّبسيار تأمل و تدبر بايد تا"مايش گذاشته شده بود مى نويسد بمعرض ن ّ  
ّمعلوم شود که چگونه هنرمند اليقى چون طراح اين بنا نقشۀ عظيم اتحاد ّ  
  "ّاديان را طرح نموده و فکر جامعۀ مذاهب را در خاطر مجسم کرده است

  رئيس دانشکدۀ صنايع مستظرفه) ٣٦(و باالخره دکتر رکسفورد نيوکامب 
  ّالفنون ايلى نويز عظمت و  کيفيت اين مشروع جليل را که در دار

  ّمقدس ترين مشارق اذکار عالم بهائى در زمان حاضر و مستقبل بشمار
  اين معبد نور بر صحنۀ"مى آيد در قالب عبارات ذيل بيان مى کند 

  ُتجارب انسانى نه مدخل عظيم از حقايق بديعه باز نموده و اهل عالم را از
  ّ و رجال و مسالک و مذاهب مختلفه و اوطان و اجناس متنوعه در هرنساء

ّيت و  رقّرتبه ومقام و در هر درجه از حر   ّيت بورود در سراپردۀ يگانگىّ
  ات عظيمه محرومّترقيّو درک وحدت و اخوت که بدون آن دنياى کنونى از 
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  مچنين مى نويسدو ه" ّ و از مواهب الهيه بى نصيب خواهد ماند صال مى زند
  ّقبۀ عظيمۀ بنا که چون کنائس بزرگ قرون وسطى ايادى رجا بجانب عوالم" 

ّوسيع ترى بلند نموده نه تنها بعلت حقيقت  روحانيه اى که در آن مندمج ّ  
  ّاست بلکه نفس ظرافت و جلوۀ عديم النظيرش است مقام فريدى را دارا

  )٣٧(  تشييد گنبد ميكل آنژعظمت و جاللى به آن اعطا نموده که از زمان
  م تا کنون عديل و مثيلش درّ كليسياى پطرس مقدس در ربر فراز

  ".هيچيک از ابنيۀ مشابه مشاهده نشده است
   

  ٧١١ص 
  ياد داشتها

١-Esslingen 
٢-Adelaide 
٣-Fellowship-House 



٤-Monsalvat 
٥-Redwood Grove 
٦-Ranch Buldings 
٧-Geyserville 
٨-Wilhelm House 
٩-Evergreen Cabin 
١٠-West Englewood 
١١-Wilson House 
١٢-Malden 
١٣-Mathews House 
١٤-Pine Valley 
١٥-Muskegon 
١٦-Piscataqua  
١٧-Davison  
١٨-World Fellowship of Faiths 
١٩-Institute of Intellectual Cooperation 
٢٠-Century of Progress Exhibition 
٢١-World's Fair 
٢٢-Golden Gate International Exposition 
٢٣-First Convention of the Religious Congress 
٢٤-All Faith's League Convention - Indore 
٢٥-Lua Getsinger 
٢٦-Keith Ransom Kehler 
٢٧-Von Hindenborg 
٢٨-Dr. Streseman 

 
  ٧١٢ص 

٢٩-Templar Colony 
٣٠-H. Van Buren Magonigle 
٣١-George Grey Barnard 



٣٢-Gothic Period 
٣٣-Prof. Luigi Quaglino 
٣٤-Sherwin Cody 
٣٥-Kevorkian Gallery 
٣٦-Dr. Rexford Newcomb 
٣٧-Michelangelo 

       
  ٧١٣ص 

                                         فصل بيست و سوم
   بهائى                           حمالت بر تأسيسات و مشروعات

ّچنانكه تاريخ عصر تکوين دور بهائى نشان ميدهد مؤسسات امريه مبشر ّ ّ  
  طلوع و استقرار نظم ادارى آئين حضرت بهاءا از حمالت و هجماتى که
ّمتجاوز از هفتاد سنه امر مقدس الهى موجد و محرک اين نظم ابدع اتقن ّ  

  س باقى نماندرا احاطه نموده و دامنۀ آن هنوز باقى است محفوظ و محرو
  ول اين عصر اکرم و قيام پيروان اسم اعظم موجب حقد وحسدلبلکه ح

  ّاقوام مختلفه را که در گرداب تعصبات اهل طغيان گرديد و احزاب و
ّجاهليه منهمک و به پرستش اصنام و سلوک در سبل متضاده و تشبث ّ ّ  

   کهر الهىامباصول سخيفۀ باليه مبتال بودند بمخالفت برانگيخت و بمعاندت 
ّدر ظل ظليلش ملل و نحل شتى از اجناس و الوان و طبقات و مذاهب و ّ  

ّالسنۀ متنوعه در قارات خمسه وارد گشته و آثار و الواحش در اقطار ّ  
ّشاسعۀ عالم پراکنده شده و اصول و مبادئش بلغات متعددۀ شرقيه و غربيه ّ ّ  

  عهد و ميثاق الهىدشمنان داخله که سر از . انتشار يافته مبعوث نمود
  ّ را بكلى ترک نموده بودند از يکطرف ا پيچيده و يا حصن حصين شريعة

  ّ از طرف ديگر بتزييف و تحقير مؤسسات او اعداء سياسى و دينى امر
ّامريه پرداختند و اين فئۀ مظلومه را که با اطمينان تام و تصميم  ّ  
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  ّد اصليۀ خويش پويا و در سايۀ نظمخلل ناپذير بکمال جانفشانى بجانب مقص
ّبديع الهى متفق و از تحزب و تشعب بيزار و از تعرض در امور سياسى ّّ ّ  

ّبرکنار و بوظائف اجتماعى خود قائم و از حميات جاهليه و   تعصبات قوميه ّ ّ ّ  



ّمليهّفارغ و بعالئقى مافوق عالئق وطنيه و     مرتبط و بحدود و قوانينى حافظّ
  ّ دوام و بقاى نوع انسانى متمسكند مورد حمالت عنيفه قرارحيات و ضابط

  ّدادند و نظم نوزاد الهى را بلطمات و صدماتى که مؤسسين جامعه و
ّاوليهمؤمنين     را در نشأۀ اوالى امر حضرت رحمان احاطه نموده بود دچارّ

  ولى همانطور که معاندت اعداء در ادوار سابقه موجب. و مبتال ساختند
  ّ گرديد در اين عصر نورانى نيز قيام دشمنان علت اشاعۀ امربسط و ا

  شهرت و عظمت جامعۀ بهائى شد و تضييقات اعداء مورث اعتالء و ارتقاء
  .نظم بديع يزدانى گرديد

  حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء در همان اوان که اصول و
  ارکان آن را در الواحّمبادى اين نظم اتم اقوم را تشريح و اعمده و 

ّمقدسۀ وصايا تصريح ميفرمود حمالت و تعرضاتى را که از جانب اعداء ّ  
  نسبت به امر الهى معمول خواهد گرديد بصريح بيان و ابلغ تبيان اعالم

  ّبروز بر وسعت و شدت بيفزايد و انعكاسش فرمود که اين مخالفت روز
  عنقريب نعرۀ قبائل": در سراسر جهان طنين انداز گردد قوله العزيز

  ّافريک و امريک و فرياد فرنگ و تاجيک و نالۀ هند و امت چين از دور و
  ّنزديک بلند شود و كل بجميع قوى بمقاومت برخيزند و فارسان ميدان

  جند عرفان و سپاه پيمانّالهى بتأييدى از ملکوت ابهى بقوت ايقان و 
  ."ر کنند من االحزاب را ثابت و آشکاٌلک مهزومٌجند هنا
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  بانيان نظم بديع الهى چون پس از افول کوکب ميثاق بوضع دعائم اين
  بنيان متين پرداختند اولياى امور و رؤساى شرع در بعضى از ممالک و
  بلدان که از تعاليم و مبادى ساميۀ اين امر اعظم بيخبر و از قدرت و

  انى به تعقيب وّ سخط رب سطوت آن در بيم و هراس بودند غافل از قهر و
  گروهى را به جمعى را بمحکمه کشاندند و. ايذاء امناء رحمان قيام نمودند

ّتبرى از آئين الهى و ترک فعاليتهاى روحانى دعوت نمودند   ّمؤسسات. ّّ
ّامريه را منحل ساختند و دست تعرض بمقامات مقدسه و اماکن متعلق ّ ّّ ّ  

  د و کافر و در زمرۀبجامعه گشودند و فارسان مضمار يزدانى را ملح
  ّمفسدين و منحرفين از قوانين و انظمۀ مشروعه معرفى کردند و آنان را



ّبفقدان عالئق وطنيه و بى اعتنائى بوظائف مدنيه و نشر افکار واهيه و ّ  
ّتخيالت باليه متهم ساختند ّ.  

  االمم که  اقوم اکرم، قلب العالم و کعبة در ارض اقدس مرکز جهانى اين امر
ّابدى هياكل قدسيۀ مؤسسين شريعت غرا و مصدر فيوضات وّمقر  ّ ّ  
ّيات ربانيه در اين عصر نورانى محسوب، در چنين مقام مقدس هنگامّتجل ّ ّ  

  ّطلوع و پيدايش اين نظم الهى اولين ضربه از جانب ناقضين ميثاق وارد
   بيش از پيش بر وضيع و شريف اآمد و اتقان و استحکام اساس امر

  ّفئۀ مضله غروب بدر ميثاق را مغتنم شمرده به تنفيذ مقاصد. يدثابت گرد
  اين بود که بتحريک مرکز نقض و. ديرينۀ خويش اميدوار شدند

  ّنفوس ذاهلۀ غافله و على رأسهم زعيمهم الثانى بديع ا معاضدت مشتى از
ّمغرور مفتاح روضۀ مبارکه را بکمال شدت و حدت از پاسبان آن آستان ّ  

ّيد ابوالقاسم خراسانى اخذ و آن آيت انقطاع را از محل مقدسآقا س ّ ّ  
   

  ٧١٦ص 
ّطرد نمودند و بوالة امور متوسل گشتند و ادعاى اولويت در توليت ّ ّ  

  ولى طولى نکشيد که در اثر. ٔمطاف مال اعلى و قبلۀ اهل بهاء کردند
  ّهاحتجاجات شديده و تحقيقات کامله، حاکم انگليز از طرف مقامات رسمي

  ّ گرديد مفتاح مقام مطهر را بهمان خادم امين و بندۀ مخلصمأمور
ّاما آن عصبۀ غرور از اين خفت و. ّحضرت رب العالمين تسليم نمايد ّ  

ّمحروميت پند نگرفتند و بوسائل ديگر متشبث شدند شايد بين اهل ّ  
  بهاء و ثابتين بر عهد اوفى رخنه اى ايجاد نمايند و مشروعاتى را که

  ن موالى عزيز بتأسيس و استقرار آن مبادرت نموده بودند متزلزلپيروا
   اين بود که بنهايت خدعه به تحريک و تخديش اذهان پرداختندسازند

   مقاصد بانيان نظم ادارى را در انظار ناس،و بنشر اراجيف مشغول شدند
ّنوع ديگر جلوه دادند و با نفوسى که تصور رخنه و نفوذ در  حق آنان ّ  

  ت باب مکاتبه گشودند و حقائق را نزد رؤسا و مصادر امور از منهجمى رف
  قويم خارج کردند و از طريق رشوه و تخويف قصد ابتياع قسمتى از

  قصر مبارک حضرت بهاءا را نمودند و بجميع قوى در منع اهل بهاء از
  خريدارى اراضى مجاور مقام اعلى و انتقال بعضى از اسناد بنام محافل

ّمليه ۀّ روحاني   ّ که در دوائر حکومت به ثبت رسيده بود همت گماشتند و تاّ



  سنين چند به اين امور سخيفه مألوف بودند تا آنکه حيات ساالر نقض
  .منتهى گشت و آمال و اهواء ناقضان ميثاق بخسران مبين تبديل گرديد
  ّقصر رفيع جمال قدم جل ذکره و ثنائه که از حين صعود آن محيى رمم

  بى قيدى آن و مسکن ناکثان پيمان قرار گرفته و از فرط غفلت وّمقر 
  نفوس ساهله مطمور و ويران افتاده بود از يد آنان خارج گرديد و بکمال

   
  ٧١٧ص 

  و تجديد شد و آرزوى ديرين حضرت عبدالبهاء بنحو اوفى ّدقت تعمير
  ّسپس باعانت يکى از دوستان امريک در آن مقام مقدس. ّتحقق پذيرفت

  ّستگاه الکتريک نصب و آن بناى عظيم بار ديگر روشن و منور گرديدد
  ّو حجراتش که بكلى متروک و آثار و اشياء نفيسه اش بجز يک شمعدان که
  ّدر غرفۀ صعود مبارک موجود همگى بيغما رفته بود   مجددًا مفروش شد و

  ّ مجلدمتجاوز از پنج هزارهاى  هّبه اسناد و آثار متبرکۀ تاريخى و گنجين
  ّالواح و بيانات مقدسه که به چهل لغت از لغات ترجمه شده بود تزيين از

ّيافت و مانند مؤسسات ديگر امريه در مرج عكا و جبل کرمل از رسوم ّ ّ  
  دولتى معاف گرديد و از اقامتگاه خصوصى بزيارتگاه عمومى از يار و

  اع اراضىّظهور اين تحوالت و تغييرات، همچنين ابتي. ّاغيار مبدل گشت
  ّحول مقام و انتقال قسمتى از اسناد مالکيت آن بنام شعبۀ محفل روحانى
ّملى بهائيان امريک در فلسطين در حينى که محرک اصلى فساد در دوران ّ  

   مينمود بار ديگرّمرکز ميثاق لحظات اخير حيات پر مالل خويش را طى
  پيمان را درآمال واهواء ناقضين ناکثين را که هنوز قصد اطفاء سراج 

  ّدل مى پروراندند به خيبت آمال مبدل ساخت و عجز و ضعف آنان را در
  .امور واضح و آشکار گردانيد ّقبال ارادۀ مطلقۀ الهيه بر والة 

  در همان اوان که ناقضان ميثاق در ارض اقدس كليد روضۀ مبارکه را از
  راق نيزّپاسبان و حارس آن مقام مقدس بجبر و عنف اخذ نمودند در ع

  حزب شيعه دست تطاول به بيت اعظم الهى گشودند و آن مقام اطهر را
ّکه محل اقامت هيكل قدم و زيارتگاه اهل بهاء و از ايام نفى بغداد تا آن ّ  

ّتاريخ مستمرًا و متتابعًا در تملک پيروان امر ّبود جائرانه تصرف نمودند ا ّ  
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  آثارش از وقايع ارض اقدس شديد ترو انقالب و هيجانى بر پا کردند که 
  اين انقالب و هيجان که از يک سنه. و انعكاساتش وسيع تر و عظيم تر بود

  قبل از صعود مرکز ميثاق آغاز و در اثر صدور دستور مبارک در تعمير و
  ترميم بيت اعظم پس از تغيير رژيم عراق تشديد گرديده بود بتدريج

  ّ و    قضيه در محاکم مربوطه مورد بحثّقوت يافت و آوازه اش بلند گرديد
ّ يعنى بدوًا در محکمۀ شرعيۀ جعفريۀ بغداد و سپسو تحقيق قرار گرفت ّ  

  در محاکم صلح و بدايت و باالخره در محکمۀ علياى آن ارض مطرح
  مذاکره قرار گرفت و در نهايت به جامعۀ ملل، اعلى واعظم هيأت بين المللى

   و هرچندناظر بر اقاليم تحت قيمومت ارجاع شدو مرجع امور و حاکم و 
ّتا کنون به علل و جهات سياسى و مذهبى قضيه ال ينحل باقيمانده و ّ  

ّدست تصرف از آن بيت الهى کوتاه نشده است ولى با تعرض اعداء اشارات ّ  
ّربانيه بظهور رسيد و انذارات رحمانيه تحقق پذيرفت ّ ّ   جمال اقدس ابهى. ّ

ّنوز آن مقام مقدس بچنگ دشمنان نيفتاده و تصور ادعائىّدر ايامى  که ه ّ ّ  
   آن نميرفت در الواح مبارکه بصريح بيان حدوث وقايع شديدهدربارۀهم 

  سينزل و: "ّرا اخبار و با اشاره به آن مقر اعظم ميفرمايند قوله العزيز
ّ ما تجرى به الدموع من كل بصر بصيرّلعليه من الذ ّ"حال چون ميقات   

ّدر فرارسد و موعد مقررمق   ّتحقق يابد وسائل استخالص بيت اعظم موطئ ّ
  ّاقدام جمال قدم فراهم شود و مقام و موقعيتى که از قلم اعلى در شأن آن

  .منظر اکبر نازل شده بابدع وجه چهره گشايد
ّبارى آن بيت مکرم بموجب حکم محکمۀ علياى عراق و رأى اکثريت که ّ  

  نقض مينمود به شيعيان واگذار گرديد و آناندستور محکمۀ بدوى را 
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ّبال فاصله پس از صدور حکم بمنظور تثبيت مالکيت و استحکام تعد   ياتّ

  "ّحسينيه"ّخويش آن مکان مقدس را بصورت موقوفه درآورده و آنرا به 
   و چون محفل روحانى بهائيان بغداد خود را از استفادۀتبديل نمودند

  ه نمود و از تعقيب اقدامات و مذاکرات سه سالۀ خويشبيت محروم مشاهد
ّبا اولياى امور محل براى احقاق  حق و منع تجاوز غاصبين نا   اميد و ّ

  ّ توسط کميسر عالى عراق و١٩٢٧ سپتامبر ١١مأيوس گرديد در تاريخ 
   ملل عرض حالى از طرف بهائيان آن از اساسنامۀ جامعۀ٢٢ ّباستناد مادۀ



  يون دائمى قيمومت جامعه که عهده دار نظارت و سرپرستىسامان بکميس
  ١٩٢٨عرضحال مذکور در ماه نوامبر . ممالک تحت قيمومت بود تسليم نمود

  مورد قبول و تصويب کميسيون واقع و براى رسيدگى و اظهار نظر به
  سرپرستى عراق يعنى حکومت انگلستان ارجاع گرديد و حکومت مزبور

  امل يادداشتى خطاب به کميسيون صادر و بکمالّپس از مطالعه و دقت ک
  صراحت و وضوح اعالم نمود که شيعيان را نسبت به بيت مورد بحث

ّهيچگونه  حق شرعى و دعوى قانونى متصور نيست"   و تصميم قاضى" ّ
  است و" ّبر خالف  حق و عدالت"و " عارى از صواب"ّمحکمۀ جعفريه بتمامه 
  و خلع يد بهائيان" ّعصبات مذهبىمنبعث از ت"صدور حکم بالترديد 

  است و" ّبكلى مباين اصول"اقدام اولياى امور عراق  و" غير قانونى"امرى 
  مالحظات خصوصى"ّميتوان گفت که حکم محکمۀ عليا بظن غالب خالى از 

  .صادر نگرديده" و مآرب سياسى
  ّپس از وصول ياد داشت فوق الذکر موضوع در کميسيون قيمومت مطرح و

  رف آن هيأت گزارشى که متن آن در خالصه مذاکرات چهاردهميناز ط
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  مندرج است بشوراى١٩٢٨جلسۀ کميسيون منعقده در ژنو در پائيز سال 

  در گزارش مذکور که بعدًا بزبان عربى ترجمه و در. جامعه صادر گرديد
  ّکميسيون توجه"ّجرائد عراق انتشار يافت اين عبارت مدون و مسطور 

  ّرا به تظلم بهائيان و نتيجۀ تحقيقات و نظراتى که در اين بارهشورى 
    و توصيه ميکند که�معمول و بکميسيون پيشنهاد شده جلب مينمايد

  از حکومت انگلستان تقاضا شود تعليمات اکيده بحکومت عراق صادر و
ّنسبت بحفظ حقوق مسلوبۀ متظلمين و دفع تعدى غاصبين اقدام سريع و ّ  

  ". داردعاجل مبذول
  از طرف ديگر نمايندۀ رسمى حکومت بريطانيا در يکى از جلسات

  سر پرستى عراق اعتراف ميکند که"کميسيون قيمومت اظهار داشت که 
  ّو طى همان جلسه تأييد شد" بهائيان مورد ظلم و اجحاف واقع شده اند

  ّاقدام شيعيان در تصرف بيت فى الحقيقه مغاير اصول و ناقض قانون که
  نمايندۀ فنالند نيز در راپورت تقديمى. سى عراق محسوب ميگردداسا

  ّاين عدم عدالت صرفًا از تعصبات و"خود به شورى تصريح نمود که 



  ّتعدى"درخواست کرد  و" احساسات مذهبى مردم عراق سر چشمه مى گيرد
  ".و اجحافى که نسبت به عرضحال دهندگان مجرى شده جبران گردد

  ّوبۀ خود پس از وصول گزارش کميسيون و توجهشوراى جامعه نيز بن
  ّ باتفاق آراء١٩٢٩باظهارات و نظرات آن هيأت در تاريخ چهارم مارس 

  قرارى را که بعدًا متن آن ترجمه و در جرائد بغداد درج گرديد صادر و
  جهت حفظ حقوق بهائيان و جبران فورى"از دولت انگلستان تقاضا نمود که 

  ضمنًا به " عليمات الزمه بحکومت عراق صادر نمايدبيعدالتى هاى حاصله ت
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ّدبير كل جامعه دستور داده شد قرار مذکور و تصميم متخذۀ کميسيون ّ  

  باستحضار سرپرستى عراق و همچنين نمايندگان جامعۀ بهائىرا قيمومت 
  برساند و در اجراء اين دستور دولت انگلستان بوسيلۀ کميسر عالى خود

  .مراتب را بحکومت آن ارض ابالغ نمايددر عراق 
   از طرف وزير امور خارجۀ١٩٣١ ژانويه ١٢در نامه اى که در تاريخ 
  هندرسن خطاب به دبيرخانۀ جامعۀ ملل مرقوم انگلستان مستر آرتور

  ّمورد توجه کامل"گرديده قيد شده است که رأى صادره از طرف شورى 
  کميته اى مخصوص" برآنست که واقع و تصميم حکومت اخير" حکومت عراق

  ّتعيين گردد تا نظريات جامعۀ بهائى را نسبت به بعضى از بيوت بغداد
  ّمورد مطالعه قرار داده راه حل عادالنه اى براى تصفيۀ اين موضوع

  و نيز در همان نامه اشاره شده که کميته راپرت اقدامات" پيشنهاد نمايد
  کومت عراق با آن موافقت نموده تقديم و ح١٩٣٠خود را در تاريخ اوت 

  و در." على االصول پذيرفته است"و جامعۀ بهائى نيز پيشنهادات مربوطه را 
  ّو بر آوردهاى تفصيلى با توجهها  هنقش"اند  دهنتيجه اولياء بغداد دستور دا

  ".ّتهيه گردد باينکه قرارهاى مورد نظر در سال مالى بعد بمرحلۀ اجرا گذارده شود
  ّبخواهيم تاريخ اين امر مهم و جرياناتى را که بعدًا بوقوعحال اگر 

  پيوسته ذکر نمائيم يا بدرج مذاکرات و اشکاالت و تأخيرات حاصله
  در حضور" بار بيش از صد"پردازيم و يا مفاوضات و کنکاشهائى را که 

  ّشاه و وزراء و مشيران مملکت بعمل آمده تشريح کنيم و يا روحيه اى را
  ١٩٢٩ متوالى کميسيون قيمومت منعقده در ژنو در سالهاى که در جلسات
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  "ّتأسف" حکمفرما بوده و تحت عناوين ١٩٣٣ و ١٩٣٢ و ١٩٣١ و ١٩٣٠و 
  در خالصه مذاکرات منعکس شده بيان نمائيم و يا" ناراحتى"و " ّتحير"و 

  "ناسازگارى و فقدان روح شکيبائى"کميسيون نسبت به ى اظهارات اعضا
  اولياى امور و" ضعف"و " جانبدارى محاکم عراق"عۀ شيعه و در جام

  ّرا    متذکر گرديم و يا" ّوجود   تعصبات مذهبى در وراء اين بيعدالتى"
  ابراز"توضيح دهيم و يا " ّروش مسالمت آميز متظلمين"شهادت آنان را به 
ّنسبت به صحت و جامعيت پيشنهادات و همچنين" ّظن و عدم اطمينان ّ  

ّاهميتف به اعترا   نقض صريح و" موضوع و يا محظوراتى را که در نتيجۀ ّ
  دين" بهائيان پيش آمده ياد آور شويم و يا دربارۀ" ّبين موازين عدالت

  ّمرام پيوسته بر ذمۀ حکومت عراق را که با هر گونه تغيير رژيم و" اخالقى
   حوصلۀوى باقى است تبيين نمائيم موضوع به تطويل خواهد انجاميد و از

  .اين مقال خارج خواهد بود
  ّو نيز بنظر ميرسد تفصيل حوادث بعدى و عواقب مترتبه بر مرگ نابهنگام
  کميسر عالى انگليس و همچنين نخست وزير عراق و دخول کشور اخير
  در جامعۀ ملل  و اختتام قيمومت بريطانياى کبير نسبت بکشور مذکور و

  ص پادشاه و تزييد موانع در اثرّدر گذشت تأسف آميز و غير منتظر شخ
  وجود نقشۀ اصالحات شهرى و تضمين صريح و قاطع نائب نخست وزير

ّدر مکتوب مورخ اول ژانويۀ    ّ خود بکميسر عالى عراق و تعهد پادشاه١٩٣٢ّ
   بفاصلۀ قليل قبل از خاتمۀ حياتش در حضور وزير١٩٣٣در تاريخ 

  ار الزم در بهار سال بعد وخارجه مبنى بر استخالص بيت و تخصيص اعتب
  ّهمچنين بيان مؤکد وزير مذکور راجع به قول صريح رئيس الوزراء وقت
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  در اجراء وعدۀ نائب نخست وزير و اظهارات وزير امور خارجه و وزير
  ۀ عراق، نمايندگان آن دولت در جلسات منعقده در ژنو و اطمينانّمالي

  ًادشاه فقيد نسبت باعادۀ بيت کامالقطعى ايشان باينکه نظر و تصميم پ
  .مرعى خواهد گرديد مورد احتياج نخواهد بود

ّهمينقدر کافى است ذکر شود که با وجود تعلل و تعرض و فتور و قصور ّ  
  امور عراق در اجراء نظرات و تعليمات و طفره و تسامح فاحش والة 



  ر اينشوراى جامعه و کميسيون دائمى قيمومت، شهرت و اعتبارى که د
  ّقضيۀ تاريخى براى آئين الهى حاصل گرديد و اقدامى که از مجراى

  ّعاليترين مراجع حل اختالف در دفاع حقوق مسلوبۀ مظلومان يعنى دفاع
  بعمل آمد بدرجه اى خطير و عظيم بود که موجب" ّاز  حق و حقيقت"

  اعجاب و شگفتى دوستان و مورث خوف و دهشت دشمنان گرديد بنحوى
  وان گفت از حين دخول امر الهى در مرحلۀ تکوين هيچيک از وقايعکه ميت

  و حوادث طاريه انعكاسش در مقامات عاليه مانند اين حملۀ عنيف و 
  ّ نسبت بيکى از مقدسترين بقاع بهائى در نفس حکومات اّموجه اعداء امر غير

ّو مراجع قضائى جهان مؤثر و شديد اتفاق نيفتاده است ّ.  
ّمقدسۀ الهيه از قلم اعلى در شأن بيت اعظم و ذکر مقامات آندر الواح  ّ  

  ّ بر آن مقر مبارک اّمنظر اکبر و همچنين تعرضات و حمالت اعداء امر
  يا بيت ا ان"ّآيات و بيانات شتى نازل از جمله ميفرمايد قوله الکريم 

  الرضّهتک المشرکون ستر حرمتک ال تحزن قد زينک ا بطراز ذکره بين ا
ّوالسماء و انه ال يهتک ابدًا انک تکون منظر ربک فى كل االحيان ّ ّ ّ   و در" ّ

ّثم تمضى ايام يرفعه ا بالحق و"مقام ديگر اين كلمۀ عليا مسطور  ّ ّ  
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  ٠"ٔيجعله علمًا فى الملک بحيث يطوف حوله مال العارفين

  و لياعالوه بر حمالت ناقضين ميثاق در غصب توليت روضه مبارکه ع
   از طرف حزب شيعه در عراق بايد ا ّتصرف بيت اعظم در مدينة

  را که در چند سنه بعد از جانب خصمى مقتدرتراى  دههمجات شدي
  ّنسبت بنظم ادارى الهى در دو جامعۀ مترقى بهائى در شرق بعمل آمد و
ّمنتهى بتشتيت دوستان و تصرف اولين مشرق اال ذکار عالم بهائى و پاره   اى ّ

  .ّاز منضمات و ملحقات آن معبد جليل گرديد مذکور داشت
ّشهامت و فعاليت و شور و حرارت جوامع مذکور و وجود انتظام کامل در ّ  
  تشکيالت و تأسيسات ادارى آنان و سعى موفور در تربيت جوانان و تعليم

ّمعارف عصريه و تعميم فضائل  روحانيه و اقبال جمعى از نفوس ّ  
   بودند و ااراى عقائد و افکارى نزديک باصول و مبادى امرکه د الفکر ّمنور

  ّباالخره نفوذ و انتشار تعاليم الهيه راجع بلزوم دين و تکريم و تقديس
  ّحيات عائله و احترام تملک خصوصى و نفى تبعيضات و امتيازات طبقاتى و



  امور و مصادر حکم را در طرد فلسفۀ تساوى مطلق بين ابناء بشر، اولياء
  ّکشور روسيه نسبت باهل بهاء ظنين ساخت و آنان را بمخالفت شديد و

  صريح نسبت باين فئۀ مظلومه تحريک و يکى از شديدترين سوانح
  .ّتاريخى قرن اول بهائى را در آن سرزمين ايجاد نمود

  اين بحران بتدريج توسعه يافت و دامنۀ آن بنقاط بعيدۀ ترکستان و
  ر بتحديد آزادى بهائيان و توقيف و استنطاققفقازيا کشيده شد تا منج

  ّنمايندگان منتخب جامعه و الغاء محافل  روحانيه و تشتيت لجنه هاى
  ّامريه در بالد مسکو و عشق آباد و باکو و ساير مدن و ديار در اقطار

   
  ٧٢٥ص 

ّمذکوره و سد فعاليت جوانان و تعطيل مکاتب و معاهد و باغ اطفال و ّ ّ  
  ّئتخانۀ بهائى و منع مخابره با مراکز امريه در خارج و ضبطکتابخانه و قرا

  مطابع و توقيف کتب و آثار و الواح و نهى از تبليغ و ابطال دستور
ّاساسى بهائى و تصرف صندوقهاى خيريۀ محلى و ملى و جلوگيرى از ّ ّ ّ  

  .حضور افراد غير بهائى در محافل و مجامع بهائى گرديد
  ى قانون مصادرۀ ابنيۀ مذهبى نسبت به       ميالد١٩٢٨در اواسط سال 

  ّبدوًا محل مذکور از طرف اولياى امور. مشرق االذکار عشق آباد مجرى گرديد
  تحت اجارۀ پنجساله بجامعۀ بهائى واگذار و رخصت داده شد که در آن
  ّمحل بمنظور عبادت و اجراء مراسم مذهبى استفاده گردد و در رأس

  ورۀ پنجسالۀ ديگر تجديد يافت و مشرق االذکارموعد اجاره براى يکد
   وضع ترکستان و قفقازيا١٩٣٨ماند تا سال  کماکان تحت اختيار جامعه باقى

  ّمشوش و امور آن سامان بسرعت منقلب گرديد و ياران الهى به تضييق و
  متجاوز از پانصد نفر افراد بهائى از رجال و. فشار شديد مبتال شدند

  ادند و بسيارى از آنان در حبس بملکوت ابهى صعودنساء بزندان افت
  ّجمعى از وجوه احبا بصحارى سيبرى. نمودند و اموالشان توقيف گرديد

  و جنگلهاى قطبى و امکنۀ مجاور اوقيانوس منجمد تبعيد شدند و از آن
ّپس اغلب از بقاياى جامعه بعلت دارا بودن مل   ّيت ايرانى بايران گسيلّ

  شرق االذکار نيز بتمامه بچنگ آن قوم افتاد و بموزۀ هنرگشتند و باالخره م
  .وصنايع مستظرفه تبديل گرديد



   که ياران آن اقليم در استقرار و استحکام ازاد امر در آلمان نيز نظم نو
  ّآن نهايت همت مبذول داشته بودند مواجه با فشار و تهديد اولياء امور

   
  ٧٢٦ص 

  ى در آن سرزمين بپايۀ محن و آالمشد و هر چند مصائب دوستان اله
  وارده بر بهائيان ترکستان و قفقازيا نميرسيد معذلک در سنين ما قبل

  ّجنگ تشکيالت بهائى در سراسر آن خطه بتمامه تعطيل و تبليغات عمومى
  ّامر که بى ستر و حجاب مبادى صلح و وحدت جامعۀ بشريه را اعالم و

ّتعصبات ملى و امتيازات نژادى را   . محکوم ميساخت رسمًا ملغى گرديدّ
ًکالّامريه همچنين انجمن هاى شور هاى  هّمحافل  روحانيه و لجن   ّ منحلّ

ّآرشيو محافل تصرف، مدارس تابستانه متوقف و انتشار آثار و. شد ّ  
  .ّمطبوعات بهائى بالمره ممنوع گرديد

  ر نيز گذشته از قتل و حبس و نهب و اسر که ه ادر ايران مهد امر
  چند يکبار در بالد مختلفۀ آن اقليم مانند شيراز و آباده و اردبيل و

  اصفهان و بعضى نواحى آذربايجان و خراسان عرض اندام مينمود و در
ّاواخر ايام در نتيجۀ ضعف قدرت وسطوت علماى رسوم از شدت و ّ  

ّحدت آن کاسته شده بود، مؤسسات جديد   ّالتأسيس نظم ادارى که در ّ
ّوليۀامرحلۀ     نشو و ارتقاء خويش  سائر بود مورد تضييقات شديده واقعّ

  گرديد و والة امور در مرکز و واليات بتخريب اساس و منع بسط و
  .انتشار نظم بديع الهى پرداختند

  ّچون جامعۀ بهائيان ايران با وجود تتابع محن و باليا که مدت سه ربع قرن
  وده بود بتدريج از ستر و خفا بيرونآن فئۀ مظلومه را از هر جهت احاطه نم

  ّآمد و بکمال متانت و اتقان به تأسيس مراکز امريه در نقاط مختلفۀ
ّمملکت و اشاعۀ تعاليم و آثار الهيه و اجراء احکام و سنن رحمانيه و ّ  

ّمجازات متخلفين و منحرفين از دستورات قاطعۀ ربانيه و افتتاح باب مخابره ّ ّ  
   

  ٧٢٧ص 
  ّمالک سائره و ارتفاع مؤسسات نظم بديع مألوف گرديد آثاربا ياران م

  خوف و عناد از جانب مصادر امور که يا از آراء و مقاصد اهل بهاء
  ّغافل و يا گرفتار   تعصبات شديد مذهبى بودند ظاهر شد و با آنکه



  ّياران الهى در جميع احيان مطيع و منقاد اوامر حکومت و تابع مقررات
  ودند معذلک پافشارى آنان در تشتيت اصول و مبادىجاريۀ مملکت ب

ّ روحانيه و تنفيذ احکام و سنن رحمانيۀ   ّ منزله از قلم شارع مقدس کهّ
ّمستلزم تمسك تام بحبل حقيقت و صداقت و عدم کتمان عقيده و انجام ّ  

  ّشعائر دينيه در مسائل مربوط به امر ازدواج و طالق و تعطيل کار در
ّايام متبرکۀ م   ّحرمه بود دير يا زود ايشان را در اصطکاک با روشّ

  حکومت و نظام مملکت قرار ميداد، مملکتى که شرع اسالم را بعنوان
  ديانت رسمى کشور پذيرفته و از شناسائى جامعۀ بهائى که از نظر علماء و

  .ّمجتهدين رافض و مرتد شمرده مى شدند امتناع مى ورزيد
   عليه دوستان الهى اجراء گرديد تعطيلّاز جمله امورى که در آن ايام

  يعنى چون امناى جامعه ترک. مدارس بهائى در نقاط مختلفۀ مملکت است
ّدستورات الهيه و اشتغال در ايام محرمه را در مورد دوائر رسمى بهائى که ّ ّ  
  ّمتعلق بجامعه و تحت نظارت آنان اداره مى شد جائز نمى شمردند اين امر

  ديگر از تضييقات وارده الغاء. دارس مذکور گرديدمنجر به بسته شدن م
  ازدواج بهائى و خود دارى از ثبت آنها در دفاتر رسمى مملکت وهاى  هقبال

ّجلوگيرى از طبع و نشر آثار مقدسه و منع ورود کتب و صحف امريه ّ  
  ق و آثار در مراکز مختلفه و بستن حظائر قدساو رابداخل کشور و ضبط 
   و توقيف اموال و اثاثۀ آنها و همچنين منع اجتماعات ودر بعضى از واليات

   
  ٧٢٨ص 

  کنفرانسها و انجمن هاى شور و سانسور شديد مکاتيب و در بسيارى از
  بين موارد ضبط مراسالتى است که بين دوستان در داخل کشور و يا

  ديگر خوددارى از. مراکز امرى ايران با نقاط خارج مبادله ميگرديد
  ّسن خدمت نسبت بافراد صديق و فداکار بعلت انتسابصدور گواهى ح

  آنان بامر الهى و بر کنارى مستخدمين بهائى از خدمات ادارى و تنزيل
  ى و توقيف و استنطاق و حبس و زجر ولشکرمقام و اخراج از دواير 

  از دوستان رحمانى که بترک وظائف اخالقى وّمورد عده اى اخذ جرائم در 
  داده و از شرکت در امورى که با روح تعاليموجدانى خويش تن در ن

  ّربانى و عدم مداخله در امور سياسى مغايرت داشته امتناع مى ورزيدند و
   را در امنظور از همۀ اين تضييقات و فشار آن بوده که پيشرفت امر



  ّسرزمينى که بخون شهداى بيشمار اين آئين نازنين آغشته شده متوقف
  ى شجرۀ نظم ادارى که ريشه اش از چنينسازند و از نشو و نما

  .جانفشانى عظيم سقايت گرديده است ممانعت نمايند
   

  ٧٢٩ص 
                               فصل بيست و چهارم          

  ّ و مؤسسات آن ا                           انفصال و استقالل امر
  ق و غرب عالم استقرارهنگامى که نظم ادارى امر حضرت بهاءا در شر

  مى يافت و اساس و شالودۀ آن بکمال متانت و اتقان نهاده مى شد آئين
  الهى در يکى از قراء دور افتاده در قطر مصر از جانب مصادر امور و
  رؤساى مذهبى آن ديار مورد حملۀ شديد قرار گرفت، حمله اى که از

   باز نمود و اّلحاظ تاريخ فصل جديدى در مسير ترقى و تکامل امر
  ّموقعيت خطير و بى نظيرى در عصر تکوين اين دور اعظم بل در تمام

ّاين تحول عظيم که در نتيجۀ تعرض اعداء. ّقرن اول بهائى ايجاد کرد ّ  
  ّ را از مرحلۀ مظلوميت بمرحلۀ انفصال و استقالل ا حاصل گرديد شريعة

   تأسيس سلطنت الهى وّسوق داد و راه را براى رسميت آئين رحمانى و
  ّاستقرار حکومت جهانى بهائى که در مستقبل ايام بکمال عظمت و جالل

  .جلوه گر خواهد گرديد هموار نمود
   در کشور مصر مرکز عالم عربى و اسالمى که از طرف اانفصال امر

  ّرؤساى اهل سنت و جماعت اعظم شعبۀ اسالم اعالن و در اثر اقدامات و
ّز پيشوايان آن قوم بمنظور جلوگيرى از فعاليت بعضى ازّتشبثات جمعى ا ّ  

  ياران الهى که در بين آنان حائز مشاغل رسمى مذهبى بودند تشديد
   

  ٧٣٠ص 
  ّگرديد بر حيثيت و اعتبار نظم ادارى دين ا بيفزود و پايه و اساس آن

  ّبديهى است چون اين حرکت و تطور عجيب بساير. را مستحکم ساخت
ّاهميتمى سرايت نمايد و ممالک اسال    آن از طرف پيروان ديانت مسيح وّ

  اسالم چنانکه بايد و شايد احساس شود آنگاه است که دورۀ انتقال که
  ّ در مرحلۀ تکوين و تقدم خويش در آن سائر استامر الهىاکنون 

  .بسرعت رو باختتام خواهد رفت



  احيۀ ببا از واليتعايده يکى از قصبات گمنام مصر واقع در نّدر کوم الص
  ّبنى سويف در مصر عليا بعلت تأسيس محفل روحانى از طرف جمع قليلى

  ّاز دوستان، کدخداى محل برآشفت و نايرۀ حسد در قلبش شعله ور
  گرديد و ياران حضرت رحمان را نزد مقامات انتظامى مملکت و حکمران

ّواليت بمخالفت با شرع انور متهم ساخت بنحوى که عرق عصبي   ّت جهالّ
  بحرکت آمد و ضوضاء شديد برپا شد و رئيس ثبت که سمت حکومت
  ّشرع و نمايندگى وزارت عدليه را دارا بود عليه سه نفر از بهائيان آن
  سامان اقامۀ دعوى نمود و از مراجع قضائى انفصال و آزادى زوجات

  هّايشان را باستناد اينکه ازدواجشان طبق مقررات شرعى اسالمى بعمل آمد
  و اکنون ازواج آنها از ديانت اسالم دست کشيده و بآئين بهائى اقبال

  ّ حکم محکمۀ شرعيۀ١٩٢٥در تاريخ دهم مى . خواستار گرديداند  دهنمو
  ببا در اين باره صادر و از طرف عالى ترين مقامات روحانى مصر در

  بموجب حکم مذکور. ييد گرديد و متن آن انتشار يافتأمدينۀ قاهره ت
  ّلماى سنت عقد زواج بين بهائيان مذکور و زوجاتشان را فسخ و ارتدادع

ّو کفر متمسكين بشريعۀ ربانيه و انفصال و استقالل امر حضرت رب البريه ّ ّ ّّ  
   

  ٧٣١ص 
  با صدور اين حکم محکم حجاب. ّرا از ساير شرايع قبليه اعالم نمودند

   و آنچه را کهاعظم دريده شد و حقايق مکنونۀ مستوره مکشوف گرديد
   سنينّ در شرق و غرب از اقرار و اعتراف به آن طى ادشمنان امر

ٔمتمادى خوددارى و يا اظهار جهل و عدم اطالع مينمودند على مال   االشهاد ّ
  .اعالن گرديد

  در حکم مذکور با قيد حدود و احکام ديانت اسالم و تشريح اصول و
  ّيات مقدسۀ کتاب اقدس ومبادى اين امر اعظم و استدالل ببعضى از آ

  الواح منزله از قلم مرکز ميثاق و پاره اى از جمل و عبارات از رسائل جناب
ّابوالفضائل و درج شمه اى از مقررات بهائى اصالت دين مبين اثبات و ّ  
ّخروج متهمين از شريعت حضرت سيدالمرسلين اعالم و بصراحت بيان ّ  

ّان البهائي"تأکيد گرديده که    يد قائم بذاته له عقايد و اصول و دين جدةّ
ّاحکام  خاصة بتغاير و تناقض عقايد و اصول و احکام الدين االسالمى ّ ّ  

ّتناقضًا تامًا فال يقال للبهائى    اوّال العکس کما ال يقال بوذى  مسلم وّ



ّ مثال مسلم و ال العکس للتناقض  فى ماّ او مسيحىّبرهمى   با الغاء". ذکر ً
  من"ّنفصال ازواج بهائى از زوجات خود مقرر ميدارد عقد زواج و دستور ا

ّتاب و آمن منهم و صدق بكل ماجاء به سيدنا محمد رسول ا ّ   و... ّ
ّعاد الى الدين االسالمى    فى نظر اسالم و المسلمينً صحيحة ً الکريم عودة ّ

ّو سلم بان سيدنا محمد هو خاتم النبي... ًاّحق ّ ّ ّ ّ   ين والمرسلين ال دين بعدّ
  ّينه و ال شرع ينسخ شرعه و ان القرآن هو آخر کتب ا و وحى النبيائهد

  ٠"قبل منه ذلک و جار تجديد عقد زواجه... و رسله
   در کشورى مانند مصر که اصدور اين حکم محکم از طرف اعداء  امر

   
  ٧٣٢ص 
  ّ قيادت و رهبرى اسالم و تجديد مقام خالفت را داشت اولين سندداعيۀ
   قاطعى محسوب ميگرديد که انفصال امر حضرت بهاءا را ازو منشور

ّسنن و احکام اسالميه ابالغ و راه را براى احراز اصالت و رسميت آئين ّ  
ّاين شهادت رسمى که بادلۀ صريحه متکى و بتأييد. بهائى هموار مى نمود ّ  

  ّمقامات روحانى آن اقليم مؤکد بود و علماى شيعه در ايران و عراق در
  ول يک قرن بکمال سعى و اهتمام از اظهار آن خود دارى مينمودند برط

  ّلب منکرين و معاندين اين امر اعظم من جمله رؤساى ملت روح در غرب
  که امر بهائى را يکى از شيع مذهبى و يا شعبه اى از ديانت بابى و يا
  دّفرقه اى از فرق اسالمى و يا ترکيبى از مذاهب مختلفۀ متنوعه ميشمردن
  ينىمهر سکوت زد و بکمال صراحت و تأکيد اثبات نمود که آئين بهائى آئ

   که ازمعلومداراى اصول و قوانين مخصوص و احکام و سنن و  است مستقل
  .ساير اديان و شرايع عالم متفاوت و متمايز است

  ّاين فتواى تاريخى که اثرات و نتايج جسيمۀ مهمه در بر داشت از طرف
  نيان نظم بديع يزدانى بنهايت ميل و رغبت استقبالياران الهى و با

  ّگرديد و با آنکه مقصود و مراد تنظيم کنندگان اين رأى شديد سد باب
ّ بهائيان بمحاکم شرعيۀ اسالميه و ايجاد مشكالت از براى نمايندگانمراجعۀ ّ  

ّجامعۀ اعضاء محافل  روحانيه بوده مع الوصف اين اعالم ممهد سبيل ّ  
  جامعۀ بهائى مصر و از آن پس ساير جوامع بهائى دنيا راگرديد و 

  ّبايفاى وظائف مقدسۀ خويش تحريص نمود تا با استناد اين حکم
  استقالل و شناسائى امر عزيز الهى را از حکومات متبوعۀ خود خواستار



  گردند و چون حکم مذکور بلغات مختلفه ترجمه گرديد و در بين جوامع
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  انتشار يافت باب مخابره بين امناء منتخب جامعه و اولياىشرق و غرب 

ّامور در مصر و ارض اقدس و ايران حتى در اياالت متحدۀ امريک مفتوح ّ  
  گرديد و قدمهاى الزم براى شناسائى رسمى امر بهائى و قبول اين ديانت

  .بعنوان ديانت مستقل برداشته شد
  ه اقدامات و تصميماتىدر اقليم مصر صدور حکم مزبور منجر بيک رشت

  ّگرديد که حصول چنين شناسائى و رسميتى را از طرف حکومت آن ارض
  ّکه هنوز ديانت رسمى آن اسالم و مقرراتش تا ميزان کثيرى تابع فتاوى و

  تصميم خلل ناپذير. آراء رؤساى مذهبى آن ديار است تسهيل مينمود
ّاحباى آن سامان در اجراى تعاليم الهيه و عدم انح   رافشان از اصول وّ

ّموازين امريه بقدر رأس شعره و احتراز از مراجعه بمحاکم شرعي   ه وّ
ّه در معابد و مؤسسات دينيه وّيخوددارى از قبول وظايف خصوص ّ  

  ّتدوين و انتشار احکام اساسيۀ کتاب مستطاب اقدس مربوط باحوال
  ننکاح و طالق و ارث و کفن و دفن اموات و تسليم آ ّشخصيه مانند

  ّباولياى حکومت و صدور قبالۀ ازدواج از طرف محفل روحانى ملى آن
  ّاقليم و انجام احکام و مقررات مربوط بازدواج و طالق و همچنين تدفين
ّاموات بهائى و رعايت ايام نه گانۀ متبرکۀ محرمه که طبق نصوص الهيه ّ ّ ّ  

  ّاشتغال بکار در آن ايام ممنوع است و ارسال عرضحال از طرف
  نمايندگان منتخب جامعه به رئيس الوزراء و وزير امور داخله و وزير

ّعدليۀ آن مملکت متضمن يک نسخه حکم صادر از محکمۀ مصر که بعدًا ّ  
  بارسال نامۀ مشابه ديگرى از طرف محفل بهائيان امريک خطاب بحکومت

  ّمصر تأييد گرديد و تقديم اساسنامه و نظامنامۀ محفل ملى و تقاضاى
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  ّقبول رسميت محفل و اعطاى اختياراتى که بتواند مانند يک محکمۀ
  ّمستقل احکام و فرائض منزله از قلم شارع مقدس امر بهائى را مربوط

  ّ اين اقدامات و تحوالت از جمله نتائج،ّباحوال شخصيه بمورد اجرا بگذارد



   اساس تساوىّاوليۀ اين فتواى تاريخى است که بالمآل بتأسيس امر الهى بر
  .آن سرزمين منتهى گرديد مطلق با ساير مذاهب موجود در

  متعاقب اين اعالم عظيم در اثر ضوضاء و اغواء عوام در پرت سعيد و
  ّ نسبت بدفن بعضى از متصاعدين احبا در قبرستان عمومىاسمعيليۀ

  ّمسلمين فتواى رسمى و خطير ديگرى از طرف مفتى اعظم ديار مصريه
  ّش وزارت عدليۀ آن کشور صادر گرديد که در جرائدبر حسب خواه

  ّمصر انتشار يافت و بيش از پيش بر رسميت و استقالل امر الهى بيفزود
  و تفصيل آن اين است که در آن اوان يکى از بهائيان مشهور مقيم

ّاسمعيليه موسوم به محمد سليمان صعود نمود و از طرف دوستان جنازۀ    وىّ
  ّ موقع مردم شرير و متعصب مدينه مجتمع شده ايندرتشييع گرديد و 

  ّو بکمال شدت از انتقال جسد و دفن آن در قبرستان بلد ممانعت نمودند
  و چنان آشوبى بر پا کردند که مراجع انتظامى ناگزير بدخالت گشته

  جسد را از چنگال آن قوم جهول مستخلص و تحت نظر محافظين بمنزل
   و تا شب هنگام که بلواى  عوام آرام گرفتمتصاعد الى ا عودت دادند

  .مخفيانه آن را بخارج شهر برده مدفون نمودند
   شرحى از طرف وزارت داخلۀ١٩٣٩پس از حدوث اين واقعه در تاريخ 

  قوانين بهائىّمصر بوزارت عدليه مرقوم و با ارسال يک نسخه از مجموعۀ 
  اقليم دستور مفتى صادره از طرف محفل مرکزى آن ّراجع باحوال شخصيه
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  اعظم نسبت به تخصيص دادن چهار قطعه زمين از طرف حکومت جهت
ّتأسيس مراقد بهائى در بالد قاهره و اسکندريه و پرتسعيد و اسمعيليه که ّ  
  مورد در خواست محفل مذکور بود استعالم گرديد و ضمنًا نسبت بجواز

  در. استفتاء بعمل آمديا عدم جواز دفن اموات بهائى در مقابر اسالمى 
   حکمى خطاب بوزارت١٩٣٦پاسخ اين استعالم مفتى آن قطر در تاريخ 

ّعدليه صادر و با اشاره بنامۀ مور    فوريه آن وزارت اعالم مينمايد که٢١خ ّ
  جامعۀ بهائى را بموجب تعاليم و معتقداتشان نميتوان در زمرۀ مسلمين

  ه اى که از طرف آنان بناممحسوب داشت و اين معنى از مطالعۀ مجموع
ّقانون االحوال الشخصيه على مقتضى الشريعة" ّ   تدوين گرديده" ّالبهائيه  ّ

  من کان منهم" سپس بکمال تصريح مينويسد بخوبى واضح و آشکار است



ّفى االصل مسلمًا اصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطايفة مرتدًا   عن دين االسالم ّ
ّم المرتد المقررة فى الدين االسالمى القويم وّو خارجًا عنه تجرى عليه احکا ّّ  

  ّاذا کانت هذه الطايفة ليست من المسلمين ال يجوز شرعًا دفن موتاهم فى
  ".من لم يکن کذلک المسلمين سواء منهم کان فى االصل مسلمًا و مقابر

  در نتيجۀ صدور اين حکم قطعى و نهائى از طرف اعظم حافظ و مدافع
  واگذارىه ّ قطر مصر و انجام مفاوضات رسميه که بدوًا بّشريعت اسالميه در

  قسمتى از قبرستان اختصاصى افراد غير مذهبى مقيم قاهره بجامعۀ بهائى
  آن مدينه منتهى گرديد حکومت مصر موافقت خود را باعطاء دو قطعه
  اين. ّزمين به بهائيان قاهره و اسمعيليه جهت تأسيس مقابر بهائى اعالم نمود

ّاهميتکه داراى اقدام     تاريخى عظيم بود نشانۀ ديگرى از استقالل وّ
ّرسميت آئين الهى شمرده ميشد و موجب توسعۀ دايرۀ تشکيالت امريه و ّ  
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  .ّباعث مسرت و اطمينان خاطر جامعۀ ستمديدۀ بهائى گرديد
  ّسپس بر حسب تصميم محفل روحانى ملى بهائيان مصر و معاضدت محفل

ّلى ايران  رمس منير جناب ابوالفضائل بمحل اعطائى قاهره منتقلروحانى م ّ  
  ّو بقعه اى شايستۀ مقام رفيع و رتبۀ شامخ آن مبلغ شهير و نويسندۀ

  ّجليل القدر بهائى بر پا گرديد و بدين طريق اولين گلستان جاويد بهائى
   و پس از حصول اين منقبت مفخرترسمًا در شرق تأسيس يافت

  يب جامعۀ بهائيان آن اقليم شد و آن انتقال جسد ورقۀ موقنۀديگرى نص
ّ گتسينگر، ام المبلغات غرب از مراقد مسيحيان قاهره به س لواسيشهيره مي ّ  

ّمحل مذکور که بهمت محفل روحانى ملى بهائيان امريک و مداخلۀ وزارت ّ ّ  
  ادىّامور خارجۀ آن کشور بعمل آمد و آن هيكل مطهر در جوار مزجع من

  .ّ در قلب آن روضۀ ابديه بخاک سپرده شد او مدافع بزرگ امر
  ّدر ارض اقدس  که در ايام حيات مبارک حضرت عبدالبهاء و قبل از

  صدور فتاواى مذکور گلستان جاويد بهائى تأسيس يافته بود تصميم گرفته
ّشد که اموات بهائى مقابل قبلۀ اهل بهاء، مدينۀ منورۀ عكا، دفن گر   .دندّ

ّاهميتاين تصميم تاريخى هنگامى بر    ّ آن افزوده شد که مقرر گرديدّ
   مسائل مربوط بازدواج و طالق کهدربارۀّاحبا از مراجعه بمحاکم اسالمى 



  از قبل معمول بوده خوددارى و امر تجهيز و تکفين و تدفين اموات را
  .ّبى پرده و حجاب طبق رسوم و شعائر امريه مجرى نمايند

  ّاز اين مقدمه نگذشت که از طرف نمايندگان جامعۀ بهائى حيفا درچيزى 
   در خواست رسمى باولياى امور فلسطين صادر و١٩٢٩تاريخ چهارم مى 

ّتقاضا گرديد مادام که قانون جديدى راجع به احوال شخصيه شامل کافۀ ّ  
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ّافراد مقيم مملکت از هر طبقه و ملت وضع نشده و اين نيت تحقق ّ ّ  

  ّنيافته است جامعۀ بهائى رسمًا از طرف حکومت شناخته شده و مقرراتى که
  ّاکنون نسبت بساير جوامع مذهبى فلسطين مرعى ميگردد در  حق آن

  . امور مربوطه بوى اعطاء گرددمجرى و اختيار کامل جهت ادارۀ
ّاهميتاين درخواست  که حائز نهايت درجۀ     بود و در تاريخ امر درّ

  ز ممالک و بلدان سابقه نداشت از طرف والة امور فلسطين قبولهيچيک ا
  از جانب نمايندگان  ازواج بهائيان صادرههاى  هدر اثر آن عقد نام گرديد و

ّمنتخب جامعه برسميت شناخته شد و صحت و اعتبار آن را مأمورين ّ  
  اين شناسائى. حکومت ايران در آن سرزمين بطور ضمنى تأييد نمودند

  جر به اخذ يک سلسله از تصميمات ديگر گرديد که بموجب آنبعدًا من
ّامالک و مؤسسات امريه و همچنين موقوفات مقامات مقدسه در مرکز جهانى ّ ّ  

ًکالآئين الهى     از تأديۀ رسوم دولتى معاف شد و اشياء و لوازمى نيز کهّ
  ّاز خارج کشور وارد و بمصرف تزيين مقامات مذکوره ميرسيد بالتمامه از

ّمليۀبعالوه شعب محافل  روحانيۀ . ّمعافيت گمرکى بهره مند گرديد    بهائيانّ
  شرکتهاى"امريکا و هندوستان نيز سمت رسمى يافته و توانستند بعنوان 

  و طبق قوانين جاريۀ مملکت صاحب اموال و امالک بوده و آنها را" مذهبى
ّمليۀاز طرف محافل    . مذکوره اداره نمايندّ

  يز جامعۀ بهائى که از لحاظ تعداد اعظم و اقدم از سايردر ايران ن
  ّيتهاى مذهبى آن کشور مانند مسيحيان، كليميان و زردشتيها محسوب وّاقل

ّبا وجود تعديات و مظالم ديرينۀ اعداء از حکام و پيشوايان مذهبى ّ  
  ّباستقرار و استحکام مؤسسات ادارى خويش مألوف گشته بود پس از

   
  ٧٣٨ص 



  فتواى مذکور بر آن گرديد که بکمال اهتمام اقدام و از مندرجاتصدور 
ّ در اعالم شخصيت و موجوديت خويش و اثباتّقبهاين شهادت غير متر ّ  

ّاصالت و جامعيت مؤسسات امريه تا اعلى مرحلۀ امکان استفاده نمايد ّ ّ.  
  ّبديهى است با انتشار چنين حکم شديد و مؤکد و رفع حجاب از وجه

  ّاز حقائق اساسيۀ اين آئين نازنين که سنين متمادى بحکمت الهىپاره اى 
  مستور و مقنوع بود ديگر سکوت و بردبارى ياران در قبال تضييقات و

  فشارى که براى منع قدرت و سلب آزادى و تضييع حقوق جامعه و عدم
ّپذيرش آنان در عداد ساير اقلي   ت هاى مذهبى آن سرزمين از مسيحى وّ

  .تى بعمل ميآمد امرى غير قابل امکان بنظر ميرسيديهود و زردش
  ّبنا بمراتب مذکوره جامعۀ بهائى ايران که تازه از مرحلۀ مجهوليت خارج
ّشده بود مصمم گرديد در اولين قدم خود را از جوامع مسلم و يهود و ّ  

  مسيحى و زردشتى منفصل و با عزم جزم و ارادۀ قاطع باقداماتى مبادرت
   نسبت بجامعۀ بهائى اّواند مقام و موقعيتى را که اعداء امرنمايد که بت

  ّوراء هر گونه ظن واند  دهقائل گرديده و خود به طيب خاطر اعالم نمو
  ّ لذا با توجه بوظيفۀ صريح وّترديد بمقامات عاليۀ کشور مدلل سازد

ّمقدس خود يعنى اطاعت و انقياد صرفۀ بحته نسبت بمقررات ادارى ّ  
  کت سعى نمود بجميع وسائل مشروعه تا حدودى که در الواح و زبرممل

ّالهيه مقرر گشته اصالت و استقالل امر ّرا اعالم و شناسائى جامعه را از ا   
  .طرف حکومت متبوعه بکمال حزم و اتقان تحصيل نمايد

  از جمله اقداماتى که در اين خصوص از طرف ياران ايران با قبول
  ّ از خود گذشتگى بعمل آمد اتخاذ تصميم بر عدمهر گونه فداکارى و
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  کتمان عقيده و خوددارى از مراجعه به محاکم اسالمى و يا يهودى و يا
  ّمسيحى و يا زردشتى در مسائل مربوط باحوال شخصيه و امتناع از

ّهمکارى و اختالط با احزاب و فرق سياسيه و عدم قبول وظائف شخصيه ّ  
  ّ دينيه و اقدام در تعميم و تنفيذ منصوصات کتابّدر معاهد و مؤسسات

  مستطاب اقدس راجع به صوم و صلوة و زواج و طالق و ارث و تکفين و
  ّتدفين اموات و اجتناب از استعمال افيون و ساير مشروبات محرمه و

  ق مربوط بوالدت و موت و ازدواج و طالق تحت نظارت محافلاو راتنظيم 



  ء امناى منتخبه و ترجمۀ مجموعۀ قانون احوالّ روحانيه و بمهر و امضا
ّشخصيۀ منتشره بوسيلۀ محفل روحانى ملى بهائيان قطر مصر و عدم ّ  

ّاشتغال بکار در ايام متبرکۀ محرمه و تأسيس گلستان جاويد در عاصمۀ ّ ّ  
  مملکت و همچنين در ساير بالد و واليات براى دفن اموات بهائى از هر

   وّهويتق او راّارى در عدم معرفى افراد بهائى در ّطبقه و ملت و پافش
  نکاح و گذرنامه و ساير اسناد و مدارک رسمى بعنوان مسلمان وهاى  هقبال

  مسيحى و كليمى و زردشتى و تحکيم اساس ضيافات نوزده روزه طبق
ّمقررات کتاب اقدس و وضع مجازات و انفصال ادارى متمردين و ّ  

ّت آنان از  حق انتخاب و عضويت محافلّمنحرفين از جامعه و محرومي ّ  
  ّامريه بوسيلۀ محافل مذکوره که اکنون وظايف وهاى  هّ روحانيه و لجن

  اين تصميمات و اقدامات. ّاختيارات محاکم شرعيۀ بهائى را دارا ميباشند
  ّازجمله امور مهمه اى است که جامعۀ بهائى ايران در اثر نفوذ فتواى

  ه نموده و بکمال اهتمام در مقام آن بر آمد کهّتاريخى مصر بدان توج
  مصادر امور را صرفًا از طريق اقامۀ دليل و برهان معتقد و متقاعد سازد

   
  ٧٤٠ص 

  ّکه موقعيت و مقامى را که دشمنان دينى امر بکمال صراحت و صرامت
  .ّبدان شهادت داده در  حق بهائيان ايران ملحوظ دارند

  ّعضى موارد موجب برانگيختن سوء ظن اولياىاين اقدامات با آنکه در ب
  امور گرديد و از طرف اعداء بمخالفت با شؤون مذهبى و اجتماعى مملکت
  تعبير شد معذلک در بعضى مراتب مذاکرات نمايندگان جامعه با مراجع

   ازّرسميه نتايج مطلوبه ببار آورد و پاره اى از تضييقات تعديل گرديد
  صادره باتباع کشور ملغى و درهاى  هگذرنامجمله قيد كلمۀ مذهب در 

  ّبرخى از مراکز امريه من غير رسم بافراد جامعه اجازه داده شد که ستون
  ّدولتى خالى گذاشته متعرضهاى  هق و تعرفاو رامذهب را در معدودى از 

  مذهب نشوند و اسناد مربوط به ازدواج و طالق و والدت و موت را نزد
  ت نمايند و تکفين و تدفين اموات را بر حسبمحافل مربوطۀ خويش ثب
  ولى از جهات ديگر تضييقات و. شعائر بهائى مجرى سازند

ّمحدوديت هاى شديده رخ گشود من جمله مدارس بهائى که بهمت ياران ّ  
ّالهى تأسيس گرديده و کامال متعلق بجامعه و تحت اداره و نظارت آنان ً  



ّتن آنها در ايام متبرکۀ امريه باجبارّواقع بود بعلت امتناع از بازنگاه داش ّ ّ  
ًبسته شد و احباى الهى رجاال ونسا مورد تعقيب و محاکمه واقع گشتند ّ  

  ى از کارلشکرّو جمعى از موظفين و مستخدمين دولتى چه کشورى و چه 
  بر کنار شدند و طبع و انتشار آثار بهائى و ورود آنها بداخل مملکت ممنوع

  .تمامه منتفى گرديدو اجتماعات عمومى ب
  ّدر اين مقام الزم است متذکر گرديد که جامعۀ بهائى بموجب نصوص

ّقاطعۀ الهيه و تعليمات مؤکدۀ ربانيه نسبت باوامر قطعيه و احکام صادره از ّ ّ ّّ  
   

  ٧٤١ص 
   و چه در ساير اقطار عالم پيوسته مطيع امراجع حکومت چه در مهد امر

  تماعى و مدنى خويش را بکمال امانت وو منقاد بوده و تکاليف اج
  ّصداقت و خلوص و حسن نيت اجرا ميدارد و در جميع احيان اين وظيفۀ

  ّمقدس يعنى اطاعت و انقياد صرفه را نسبت بمقامات حاکمۀ مملکت ادامه
  تعطيل مدارس بهائى در ايران خود شاهد ناطقى از. داده و خواهد داد

  ّفئۀ مظلومه نسبت بمراجع رسميۀ مملکتروح احترام و فرمانبردارى اين 
ّمعذلک در امور وجدانيه که تعلق به اصل امر و عقايد اساسيۀ اهل. است ّّ  

  بهاء دارد افراد بهائى بکمال صراحت و صرامت از قبول دستوراتى که
ّداشته و يا مباين با موازين  روحانيه و حسى ّجنبۀ تبرى از آئين اله ّ  

  ّ تلقى گردد خود دارى نموده حبس و ا ّقيمۀ شريعةوفادارى نسبت باصول 
  چنانکه. بر اطاعت ترجيح ميدهندّزجر و طرد و نفى و حتى شهادت را 

  ّراق دم بيست هزار نفس مقدس در سبيل الهى و عدم تمکين آنانها
ّنسبت به اوامر صادره که احباى الهى را به تبرى و انکار و ترک محبت ّ ّ  

  ّويق و ترغيب مينمودند دليل صادق و گواه بينى برنسبت بمرکز امر تش
  .اين حقيقت است

  در موقع حدوث وقايع جانگداز شهادت بهائيان آباده حکمران فارس اراده
  نمود بازماندگان بعضى از مستشهدين سبيل الهى را در آن ارض مرعوب

  م ملزم نمايد لذا از طرف آن نفوس شجيع و ثابت قد اّو به تبرى از امر
  اگر دوستان اين سامان"اين پيام محکم براى حاکم مذکور ارسال گرديد 

  از زن و مرد و صغير و کبير را اسير غل و زنجير نمائيد و يا در



  ميدان فدا قطعه قطعه کنيد هرگز دست از ايمان خويش بر نخواهند
   

  ٧٤٢ص 
  چون اين پيام". داشت و باهواء واميال دشمنان تسليم نخواهند گرديد

  بسمع حکومت رسيد و از مراتب ثبات و پايدارى آن جمع مظلوم
  .خود باقى گذاشت مستحضر گرديد از تعقيب افکار خويش دست کشيد و آنان را بحال

  ّدر اياالت متحدۀ امريک که اساس نظم ادارى بکمال متانت و اتقان بنيان
ّشده بود جامعۀ بهائى آن سامان با توجه به آثار و نتائج مترت   به بر فتواىّ

ّاهميتمحاکم اسالمى مصر و     و انعكاسش در ارض اقدس و پا فشارى وّ
   بيش از پيش در توسيع دايرۀ ااستقامت ياران ايران در مهد امر

ّفتوحات و تحکيم  موقعيتهاى سابقه و تثبيت مقام و حيثيت جامعه در ّ  
  ّقلت عدداين بود که با وجود . انظار عموم دلگرم و اميدوار گرديدند

  ّاحباى آن اقليم نسبت بتعداد بهائيان ايران و اختالف قوانين در اياالت
  ّمختلفۀ امريک که آنان را در مسائل مربوط باحوال شخصيه بيش از ممالک
ّشرقيه با محظورات و موانع متنوعه مواجه ميساخت بار ديگر نهايت همت ّ ّ  

  قالل آئين يزدانىو شجاعت در تشييد نظم الهى و اثبات اصالت و است
  قيام نمودند و باقدامات جديدى دست زدند که نتايج خطيرۀ آن بتدريج

  .ّدر طى سنين واضح و آشکار گرديد
  ّعالوه بر شناسائى محفل روحانى ملى بهائيان امريک از طرف اولياى امور
  آن سرزمين بعنوان يک هيأت رسمى مذهبى و اعطاى اجازۀ مخصوص

  ّارى اموال و امالک امريه و همچنين تأسيس اوقافنسبت به حفظ و نگاهد
ّبهائى و تحصيل معافيت آن از تأديۀ رسوم دولتى از لحاظ تعلقشان به ّ  

ّهيأت جامعه و اختصاص آنها به مصالح عموميۀ  روحانيه اقدامات ديگرى نيز ّ  
   

  ٧٤٣ص 
  از داخل بمنظور تقويت بنيۀ جامعه و تحکيم عالئق وحدت بين افراد

  ّئى از طرف امناى منتخبه بعمل آمد که ذکر آن موجب مزيد تبصربها
  از آن جمله است تأکيد و اهتمام مخصوص در اجراء بعضى از احکام. است

  منصوصۀ کتاب اقدس راجع به فريضۀ صوم و صلوة و کسب رضايت
  ّوالدين در امر ازدواج و اصطبار يک سنه بعنوان اصل الزم جهت تحقق



  زوج و زوجه و اجتناب از استعمال مسکرات و قائلشرايط طالق بين 
ّاهميتشدن     مخصوص براى ضيافات نوزده روزه که حکم آن در کتاب الهىّ

ّنازل و قطع عالئق همکارى و عضويت در دوائر و مؤسسات مذهبى اديان ّ  
ّسايره و خوددارى از قبول وظايف شخصيه در مؤسسات مذکوره   رعايت. ّ

  ان الهى موجب گرديد که وحدت بهائى محفوظاين مسائل از طرف دوست
  ّو وجه امتياز و جهت جامعۀ آن در انظار مشخص و اصول و قواعد آن از

  رسوم و آداب زائده که در اديان و مذاهب سالفه رخنه نموده و از
  .مجعوالت و مبتدعات فکرى بشرى است منفصل و ممتاز گردد

   است اقدامى است که ازّيتّاهماز جمله امورى که از لحاظ تاريخ شايان 
  محفل مذکور که نخستين. طرف محفل روحانى بهائيان شيکاگو بعمل آمد

  ّمرکز بهائى امريک محسوب و اولين محفلى است که در بين محافل آن
ّسرزمين  موفق به تسجيل نام خود در دفاتر دولتى گرديد و مقدم بر كل ّ ّ  

  ز مقامات عاليۀ ايالت ايلى نويزدر ارتفاع مشرق االذکار قدم برداشته است ا
  ّتقاضا نمود اجازه دهند مقررات قانونى ازدواج طبق نصوص کتاب اقدس

  بهائى که از سابق تحت نظر و اجازۀ آن محفلهاى  همجرى و عقدنام
  اجابت اين درخواست از. ّتنظيم گشته برسميت شناخته شده و ثبت گردد

   
  ٧٤٤ص 

  و تغيير مختصرى در نظامنامۀ محافلطرف اولياى امور مستلزم اصالح 
ّمحليه    لذا پس از تأمين اين منظور يعنى تکميل نظامنامه و تفويض بودّ

  ّچنين وظيفه بمحافل  روحانيه و اعطاء اختيار به رئيس و منشى محفل در
  ّاجراى عقد بهائى به نمايندگى از طرف هيأت مذکور اولين اجازۀ کتبى

  ّ توسط ايالت مزبور صادر و اختيار١٩٣٩  سپتامبر٢٢رسمى در تاريخ 
  اجراى عقد و صدور عقدنامۀ بهائى بعنوان محفل روحانى بهائيان شيکاگو

  سپس اقدامات مشابه ديگرى از طرف محافل ساير اياالت. واگذار گرديد
  امريکا مانند نيويورک و نيوجرزى و ويسکانسين و اوهايو در اين زمينه

  باخذ تصريح کتبى جهت اجراى عقد بهائى وّبعمل آمد و در نتيجه كل 
  ّعدم مراجعه بمحاکم مدنى و دوائر دينى  موفق و مفتخر گشتند و اين

  . بيفزود اّامر بيش از پيش بر استقالل و رسميت امر



ّاهميتموضوع ديگر که حائز     مخصوص بوده و قدم جديدى در راهّ
  ديد اقدامى است کهشناسائى آئين الهى از جانب والة امور محسوب ميگر

  از شروع محاربات حاضر از طرف وزارت جنگ امريکا بعمل آمده و بموجب
   صادر از ستاد ارتش آن کشور خطاب بمحفل١٩٤٣ اوت ١٤ّنامۀ مورخ 

  ّروحانى ملى بهائيان امريک ثبت اسم اعظم بر مراقد افراد بهائى که در
  ديده بودنداثناء جنگ مقتول و در مقابر نظامى يا خصوصى دفن گر

  مجاز شناخته شد و بدين ترتيب مراقد مذکور از مقابر مسيحى و
  .گرديد ّيهودى که بعالمت صليب يا ستاره مشخص ميشوند منفصل و ممتا

ّاهميتمطلب ديگر که ذکرش خالى از     نيست و داللت بر شناسائى مقاماتّ
   

  ٧٤٥ص 
  ل تقاضاى محفلّرسميه نسبت بامر بهائى مينمايد موافقتى است که در قبا

  ّروحانى ملى بهائيان امريک از طرف ادارۀ قيمتها در واشنگتون بعمل آمد
  ّمبنى بر اينکه رؤسا و منشيان محافل  روحانيه نظر بسمتى که در ادارۀ

  پاره اى از احتفاالت بهائى عهده دارند و در بعضى از اياالت اجراء عقد و
  ّه مشمول مقررات مصرف بنزينّانجام مراسم ازدواج به آنان محول گرديد

  ّکه در قانون براى مقاصد معينه من جمله خدمات مذهبى پيش بينى شده
  بود واقع گردند و براى سرکشى بنقاط مختلفه و ايفاء وظائف مرجوعه از
  تسهيالت مربوطه استفاده نمايند و اين درخواست بنحوى که ذکر شد

  .مورد قبول ادارۀ مذکور قرار گرفت
  امع بهائى نيز در اقطار مختلفۀ عالم از قبيل هندوستان و عراق وساير مج

  بريطانياى کبير و استراليا صدور و انتشار فتواى علماء مصر را مغتنم
  شمرده و هر يک بر حسب مقتضيات و اوضاع و احوال ممالک متبوعۀ

   و اثبات اصالت اّخويش اين شهادت رسمى را براى معرفى امر
  بکار بردند و از مزاياى آن استفاده نمودند و در حقيقت جوامع  ا شريعة

  ّمذکوره بلکه تمام هيأتهاى متشكلۀ بهائى در شرق و غرب در هر موقف و
  آتيۀ درخشانى کهه ّمقام با توجه بلزوم همکارى و وحدت نظر و اطمينان ب

  براى آنان فراهم ميشد بوسيلۀ تنفيذ احکام و فرائض کتاب مستطاب
  س تا حدود امکان و انفصال از کنائس و معابد اديان عتيقه و عدماقد

ّقبول وظائف شخصيه در معاهد و مؤسسات دينيه از هر فرقه و مذهب و ّ ّ  



  ّاتخاذ روش و سياست مخصوص در ابالغ و انتشار اين فتواى عظيم که
   باز نمود يکدل و يک زبان در اعالم اصفحۀ جديدى در تاريخ امر

   
  ٧٤٦ص 

  استقالل امر حضرت بهاءا قيام نمودند و راه را براى رهائى و استخالص
   را از شناسائى اّآئين نازنين از قيد تعصبات مذهبى و سياسى که امر

  .جهانى و نهائى ممانعت مينمود هموار ساختند
ّاين  موقعيت و رسميت که نصيب امر مقدس گرديد و قسمت اعظم آن ّ ّ  

  ى بهائى در سراسر عالم محسوبّقمترهاى  همات جامعمرهون مساعى و اقدا
ّموجب آن شد که بسيارى از شخصيتهاى مهمه در مراتب و مقامات مختلفه ّ  
  ّاز طبقات و افکار متنوعه لسان بمدح و ثناى آئين الهى گشايند وحصول

ّموفقيتچنين     ّاين نظريات و آراء نفوس.  را تمجيد و تقدير نمايندّ
  ّاران بحسن قبول تلقى گرديد و آنان را در راه نيلبيطرف از جانب ي

  .بمقصود که بس دشوار مينمود تشويق و تحريص کرد
  دادستان پيشين حکومت فلسطين در اين باره) ١( نرمان بنويچ پرفسور

  اکنون فلسطين را نبايد فى الحقيقه منحصرًا سرزمين"شهادت ميدهد که 
   چهار ديانت بشمارّ مقرسه ديانت محسوب داشت بلکه آن را مرکز و

  ّ زيرا امر بهائى که مرکز آن در حيفا و عكاست و اين دو مدينهآورد
  ّزيارتگاه پيروان آن است بدرجه اى از پيشرفت و تقدم نائل گشته که مقام

   و همانطور که نفوذ اينديانت جهانى و بين المللى را احراز نموده است
  توسعه و انتشار است در ايجادآئين در سرزمين مذکور روز بروز رو ب

  ّل بسيار مؤثرىل و اديان مختلفۀ عالم نيز  عامّحسن تفاهم و اتحاد بين المل
  ".بشمار ميآيد

  ّدکتر اگوست فورل دانشمند و روانشناس عاليقدر سويسى در وصيتنامۀ
   از ديانت جهانى بهائى که هفتاد سال١٩٢٠در سال "خود چنين مينگارد 

   
  ٧٤٧ص 
   طرف حضرت بهاءا تأسيس و از افق ايران طالع گرديد درقبل از

  آگاهى يافتم، آئين بهائى آئينى است الهى و کافل خير) ٢(کارلس روهه 
  در اين ديانت عادات و. و سعادت انسانى و فارغ از حدود قيود بشرى



  تعاليم بهائى اهل. ّمبتدعات زائده و قسيس و پيشواى مذهبى وجود ندارد
ّر سراسر کرۀ ارض بوحدت و اتفاق و محبت و ائتالف دعوتعالم را د ّ  
  ّورود در ظل اين ديانت مفتخر و از صميم قلب راجى وه من ب. مينمايد

  ملتمسم که اين امر اعظم در راه نجاح و فالح نوع انسان همچنان پاينده و
  دّمحققًا در بين افرا" و نيز مينويسد اندّجاودان و مترقى و متعالى باقى م

  بشر بايد يک حکومت جهانى و يک لسان بين المللى و يک ديانت عمومى
  نهضت بهائى منادى وحدت عالم انسان است و بزعم... استقرار يابد

ّمن بزرگترين نهضتى است که اليوم براى تحقق صلح عمومى و اخوت ّ  
   و همچنين از قلم ملکۀ رومانيا اين شهادت عظيم"جهانى مجاهده مينمايد

  ديانت بهائى ديانتى است که اديان و" امر الهى صدور يافته رۀدربا
  ّمذاهب عالم را بيکديگر متحد و مرتبط مينمايد و بنيانش بر وحدت و

ّمحبت الهيه استوار است   بموجب تعاليم اين امر اعظم نزاع و جدال و. ّ
ّحرب و قتال و الفاظ کريه و تعصبات وطنيه كل با اساس شريعة  ّ ّ ا  

  عقايد و رسوم جاريه امرى است بشرى و قابل. ر و مباين استمغاي
  ّزوال و حال آنکه محبت الهى حقيقى است رحمانى و عمومى، هر قلبى که

ّت الهيه نباض باشّبمحب   بيند و در مياند در بين ابناء انسان اختالفى نّ
  ".احزاب و ملل تفاوت و امتيازى مشاهده ننمايد

   
  ٧٤٨ص 

  ياد داشتها
١-Prof. Norman Bentwich 
٢-Karlsruhe 

  
  ٧٤٩ص 
                                      فصل بيست و پنجم     

ّ                               توسعۀ بين المللى فعاليتهاى تبليغى ّ  
  در حينى که نظم ادارى امر حضرت بهاءا رو به بسط و ارتقاء ميرفت و

   اقوم از جانب اعداءّاتمالل و اصالت اين نظم ّ الهيه استقّبتأييدات غيبيۀ
ّتصديق و از طرف ياران تحکيم و تثبيت ميگرديد تطور و تحول عظيم ّ  

ّن امريه رخ گشود که نتايج مهمه در برداشت و آنشؤوديگرى در  ّ  



  توسعۀ نطاق دين ا و تزييد عدد مؤمنين و تکثير مراکز ادارى و نشر
   حضرت پروردگار در اقصى نقاط جهان بود کهو اشاعۀ آثار و اعالم امر

ّبتدريج قوت يافت و ثابت و محقق گرديد که نفس اجراى اين نظم الهى ّ  
  ّگذشته از جهات و خصائص ممتازه اش محرک امر تبليغ و مايۀ ظهور

   و چون يومًا فيومًاجنبش و حرکت شديد در اين مقصد خطير است
  ّد و استقالل و جامعيت آن در انظار برداشته ش ا پرده از وجه شريعة

  ّعالميان واضح و آشکار گرديد بر وسعت ميدان خدمت بيفزود و بر همت
  .و شهامت حاميان و ناصران امر الهى عالوه گرديد

  در اين امر عظيم يعنى نشر نفحات سبحانى مؤمنين و مؤمنات بکمال
ّانقطاع و با توجه بنصايح رحماني خلوص و   رات طلعاته و وعود و بشاّ
  ّ مؤسسين اين آئين نازنين که هر يک بر حسب مقام و رسالتّقدسيه

   
  ٧٥٠ص 

ّمقدس خويش نداى الهى و كلمۀ ربان   ّرا طى سه ربع قرن بشرق و غربى ّ
  ّحضرت اعلى مبشر. ّعالم ابالغ فرموده بودند همت موفور مبذول داشتند

  انتشار  را بقيام والواح و صحف مبارکه ملوک ارض امنع اقدس در اين امر
ّنفحات مسکيۀ الهيه دعوت ميفرمايد ّاز جمله در کتاب قيوم االسماء اين ّ  

  ارض الهند ّالملوک بلغوا آياتنا الى الترک و يا معشر"بيانات عاليات مسطور
ّبالحق على الحق سريعًا و م   ّء ارضها من مشرق االرض و غربها بالحق علىاو راّ

ّالحق قويًا ّ "ن در همان سفر مبين اهل غرب را بترک اوطان و و همچني  
  العزيز   امر ميفرمايد قوله  ا ابالغ كلمة  و اّتفرق در ديار جهت نصرت امر

  " ايا اهل المغرب اخرجوا من ديارکم لنصر"
  جمال اقدس ابهى در کتاب مستطاب اقدس نصرت محتومۀ قائمين بخدمت

  ّيح بيان اخبار ميفرمايد قوله جلّو ناصران امر حضرت احديت را بصر
   امرى بجنود کم من افقى االبهى و ننصر من قام على نصرةٰو نري"کبريائه 

  يا" و در مقام ديگر ميفرمايد "ّالمقربين ٕمن المال االعلى و قبيل من المالئکة 
ّ الن ا کتب لكل نفس تبليغ امره و جعله افضل اّ البهاء بلغوا امرٔمال ّ  

  ّلو يقوم واحد على حب البهاء فى ارض االنشاء و"و نيز ميفرمايد " االعمال
ّيحارب معه كل من فى االرض و السماء ليغلبه ا عليهم اظهارًا لقدرته و ّ  

   ابهّامرنا ليغل يقوم واحد منکم على نصرة  لو"و همچنين " ابرازًا لسلطنته



   در تبليغ امر الهىّجميع همت را" و در مقام ديگر نازل "الف على مأة 
  مصروف داريد هر نفسى که خود اليق اين مقام اعلى است بآن قيام نمايد

ّان الذين "و همچنين "  االمرا ً له ان يأخذ وکيال لنفسه فى اظهار هذّاال و ّ  
ّيدهم الروح االمينؤاجروا من اوطانهم لتبليغ االمر يه ّ."  
   

  ٧٥١ص 
  ّدر الواح مقدسۀ وصايا ميفرمايدحضرت عبدالبهاء روح الوجود له الفدا 

ّدر اين ايام اهم امور هدايت ملل و امم است بايد امر تبليغ را مهم " ّ ّ  
ّحواريون حضرت روح بكلى"و نيز ميفرمايد " ّشمرد زيرا اس اساس است ّ  

  خود را و جميع شؤون را فراموش نمودند و ترک سر و سامان کردند و
ّمقدس و منزه از هوى و هوس گشتن   ّد، از هر تعلقى بيزار شدند و درّ

  و بهدايت من على االرض پرداختند تا جهان را ممالک و ديار منتشر شدند
  جهان ديگر کردند و عالم خاک را تابناک نمودند و بپايان زندگانى در ره

   در ديارى شهيد شدند فبمثلهر يکآن دلبر رحمانى جانفشانى کردند و 
  اى ثابتان بر پيمان" بکمال تأکيد ميفرمايد  و نيز" هذا فليعمل العاملون

  ٔاين طير بال و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مال اعلى نمايد و بجهان
  پنهان شتابد و جسدش تحت اطباق قرار يابد يا مفقود گردد بايد افنان

  با حضرات ايادىاند  دهثابتۀ راسخه بر ميثاق ا که از سدرۀ تقديس روئي
  ّ و جميع ياران و دوستان باالتفاق بنشر نفحات ا و اهاء عليهم ب اامر

  دقيقه اى آرام.  و ترويج دين ا بدل و جان قيام نمايند اتبليغ امر
   هرنگيرند و آنى استراحت نکنند، در ممالک و ديار منتشر شوند و آوارۀ

   نگردندبالد و سر گشتۀ هر اقليم گردند، دقيقه اى نياسايند و آنى آسوده
  االبهى زنند و در هر در هر کشورى نعرۀ يابهاء. و نفسى راحت نجويند

  شهرى شهرۀ آفاق شوند و در هر انجمنى چون شمع برافروزند و در هر
  ّمحفلى نار عشق برافروزند تا در قطب آفاق انوار  حق اشراق نمايد و در

ّشرق و غرب جم غفيرى در ظل كلمة   وزد وا آيد و نفحات قدس ب ّ
  ".ّوجوه نورانى گردد و قلوب ربانى شود و نفوس رحمانى گردد

   
  ٧٥٢ص 



  صريحۀهاى  هّياران الهى در اجراى نصوص مقدسه و با استظهار بوعد
  ّرحمانيه  بموالى عظيم و کريم خويش حضرت عبدالبهاء اقتدا نمودند و

  ودبندگان خ بدون آنکه از غيبت عنصرى آن هيكل اقدس از بين ياران و
  ّافسرده و مأيوس گردند و يا بحمالت مغلين و مستکبرين از داخل و

ّخارج وقعى نهند کنفس واحده بنهايت همت و اتحاد و وحدت و اتفاق ّ ّ  
  ّانيه در شرق و غرب عالم پرداختند وّقيام نمودند و بنشر تعاليم رب

  ّمهمترين ّقيتى مبعوث گرديدند که اثرات و نتايج آن ازّبنصرت و موف
ّوادث تاريخيۀ قرن اول محسوب استح   امر خطير تبليغ و اعالء  كلمۀ. ّ

  بعدًا در اثر ّالهيه که در آغاز بنحو فرادى و غيرمنتظم صورت ميگرفت و
  ّظهور و پيدايش نظم ادارى بهائى تمرکز و تقرر پذيرفت اکنون با قيام

  قديممجاهدان فى سبيل ا از رجال و نساء و صغير و کبير و جديد و 
ّو سيار و مقيم خصوصًا در خطۀ امريک چنان وسعت و تقدم حاصل نمود ّ ّ  

  که مواهب و برکاتش بسيط غبرا را فرا گرفت و آثار و انوارش چون
ّاوليۀفتوحات و انتصارات  ّ امر مقدس آفاق را روشن و منور ساختّ   آئين. ّ

ّمقدس الهى که در مدت نه سال دورۀ اوالى اين امر اعظم مشع   لّ
ّفروزانش خطۀ ايران و عراق را منور نمود و در طى سى و ّ   نه سنه ّ

  ّقيادت جمال اقدس ابهى اقطار هندوستان و مصر و ترکيه و قفقاز و
  ه و فلسطين و لبنان و برمه را مشتعل ساختّترکستان و سودان و سوري

  ّو در عهد ميثاق رايتش در ممالک متحدۀ امريک و کانادا و فرانسه و
   و هلند و مجارستاناّانياى کبير و آلمان و اطريش و روسيه و ايطاليبريط

  و سويس و عربستان و تونس و چين و ژاپان و جزائر هاوائى و جنوب
   

  ٧٥٣ص 
  افريقا و برزيل و استراليا مرتفع گرديد حال پس از صعود حضرت

ّعبدالبهاء و قبل از اختتام قرن اول بهائى بهمت رسوالن اسم اعظم و ث   ابتانّ
  ّبر عهد اقوم افخم دايره اش چنان اتساعى يافت که سى و چهار مملکت از

ّممالک مستقله و چندين اقليم از اقاليم تابعه در قارات امريکا و آسيا و ّ  
  افريقا و خليج فارس و اقيانوس اطلس و محيط اعظم را تحت نطاق

  ند ودانمارک و بلژيک و فنالخويش درآورد و ممالک نروژ و سوئد و 
   وستانسالوى و بلغار و رومانى و يوگوىتان و چکواسلواکند و لهسايرل



  آلبانى و افغانستان و حبشه و زالند جديد و نوزده جمهورى در امريکاى
  دعائم نظم ادارى در بسيارى از. ّالتين را بانوار بهيه اش مستنير گردانيد

  ّبانى درممالک مفتوحه منصوب شد و ياران الهى و حاملين بشارات ر
  ،اّبعضى از نقاط تابعه در خاور و باختر متضمن آالسکا، ايسلند، جامائيک

  و در فيليپين و جاوه و تاسمانى و جزائر بحريننپرتوريکو، جزيرۀ سوال
  و تائيتى و بلوچستان و رودزياى جنوبى و کنگوى بلژيک رحل اقامت

  .گشتند  و مألوفّافکندند و بتأسيس مشروعات امريه در مراکز مذکوره مشغول
  اين فتوحات و انتصارات عظيمه در اثر ايراد نطق و خطابه و ابالغ

  بيتو و تأسيس كالسهاى مطالعه و تر بوسيلۀ مطبوعات و رادي ا كلمة
ّمبلغ و انعقاد جلسات تبليغيه و معاضدت با انجمنهاى خيريه و شرکت در ّ ّ  

ّترويج مصالح اجتماعيه و انتشار کتب و الواح قي ّمۀ ربانيّ   ه و ترتيبّ
ّنمايشگاههاى مختلف جهت ارائۀ آثار امريه و مذاکره با رجال مهمه و ّ  
  دانشمندان ارض و اهل قلم و ارباب جرائد و خادمين نوع و رهبران

   
  ٧٥٤ص 

   و گذشته از عوامل مذکورهّاحزاب و قائدان افکار عموميه حاصل گرديد
   امريک فاتحين روحانى اغلب ازکه اکثر از طرف اعضاء جامعۀ بهائيان

  ّممالک مستقله و تابعه صورت گرفته آنچه بيش از هر امر موجب حصول
  نظير ّنتايج مذکوره گرديد مراتب ثبات و استقامت و جانفشانى و همت بى

  مهاجران و مهاجرات عزيزى است که در اين جهاد روحانى شرکت نموده
  ّب العالمين در سنين اخيرۀ قرنو بمنظور فتح اقاليم و اعالم امر حضرت ر

  ّاول بهائى در اطراف و اکناف عالم بسير و سفر پرداخته و يا در نقاط
  .ّمختلفه متوطن گشتند

ّفعاليته در اين مقام مقتضى است ب   هاى تبليغى بين المللى که از طرف پيروانّ
   اعضاء شجيع جامعۀ بهائى امريک مبادرتّتوسط در غرب خصوصًا  اامر
   اين مناديان رحمان از هر فرصت مناسبى استفادهرديده اشاره نمودگ

   را از طريق نشر آثار و همچنين باعمال و رفتار و ا نمودند و كلمة
  کردار و گفتار بنقاط بعيده کشاندند و در مزارع قلوب بافشاندن بذر

  تعاليم الهى مألوف گشتند و در اثر همم و مساعى مشکوره نسائم ظهور بر
  اقصى نقاط عالم مرور نمود و شمع هدايت کبرى در بين قبائل و طوائف



  ارض برافروخت و نداى جانفزاى ملکوت در جزائر و مناطق نائيه که
  ردائت هوا و عدم مساعدت محيط معروف و موصوف بود بلند گرديد وه ب

  ىاقص) ٢(و جزيرۀ اسپيتزبرگ ) ١( در اقاليمى مانند الپلند  ا علم شريعة
  در شيلى که ابعد) ٤(در نروژ و ماژالن ) ٣(نقطۀ ربع مسکون و هامرفست 

  )٥(نقاط شمالى و جنوبى کرۀ ارض بشمار ميآيند و همچنين در پاگوپاگو 
  و) ٧(در ناحيۀ يوکاتان ) ٦(و فيجى در اقيانوس کبير و چيچن ايتزا 

   
  ٧٥٥ص 

  ر هند غربى ود) ١٠(و باربادوس ) ٩(و ترينيداد ) ٨(جزائر باهاما 
  ايست اينديز و ّمتعلق بانگليس در) ١٢(و برنئوى شمالى ) ١١(جزيرۀ بالى 

  و گينۀ جديد و) ١٤(و گويان انگليس و جزاير سيشل ) ١٣(پاتا گونيا 
  .ّسيالن يا سرانديب مواج گرديد

  و نيز الزم است اقدامات و مجهودات مخصوصى را که از طرف افراد ياران
  ّيت درّبهائى بمنظور ايجاد تماس با اجناس و ملل اقلو همچنين جوامع 

  ّيهوديان و سياهان در اياالت متحدۀ قسمتهاى مختلفۀ عالم از جمله با
  امريک و اسکيموها در آالسکا و سرخ پوستان بومى امريکا مانند هنديهاى
  پاتاگونيا در آرژانتين و هنديهاى مکزيکى در مکزيک و هنديهاى اينکا

  در کاروليناى شمالى و هنديهاى) ١٦(رو و هنديهاى چروکى در پ) ١٥(
  در) ١٨(در يوکاتان و الپس ها ) ١٧(ايندا در ويسکانسن و مايانس ها 
  واقع در زالند جديد) ٢٠(در رتوروآ ) ١٩(اسکانديناوى شمالى و مائوريها 

  .بعمل آمده ذکر نمود
ّاهميّيکى از مؤسساتى که در پيشرفت امر داراى ارزش و     فراوان بودهتّ

ّرۀ اروپ و مقر جمعيت امم استدفتر بين المللى بهائى در ژنو قلب قا ّ ّ،  
ّمرکزى که در بدو امر براى تسهيل فعاليتهاى تبليغى و بسط آئين الهى ّ  

  ّاين مؤسسه که در حقيقت معاون و. ّدر قارۀ مذکور ايجاد گرديد
  جوامع بهائى در در ارض اقدس محسوب با  امعاضد مرکز ادارى امر

  ّشرق و غرب ارتباط مستمر برقرار نمود و بوسيلۀ توزيع اخبار و نشر آثار
   و همچنينّمستعدو تأسيس قرائتخانه و استقرار کتب تحت اختيار نفوس 

ّپذيرائى مبلغين سيار و مسافرين از احبا و تماس با ّ   ّمراکز و جمعيتهاى ّ
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  ّز طرف افراد و محافل  روحانيه اقداممختلفه در تحکيم اساس تبليغ که ا

  .ّشده بود کمکهاى بسيار مؤثر و مفيد مبذول داشت
  ّبدينقرار امر حضرت بهاءا که در ايام حيات مبارک پيروانش بمردم
  ايران و عرب و ترک و روس و کرد و هندو و برمه و سياهان انحصار

  کائى و انگليسىّداشت و در ايام حضرت عبدالبهاء با دخول دوستان امري
  آلمانى و فرانساوى و ايطاليائى و ژاپونى و چينى و ارمنى وسعت و و

  تحکيم پذيرفت اکنون مفتخر است که در بين صفوف تابعان خود
  نمايندگان ملل و اجناس و الوان مختلفه مانند اهالى مجار و هلند و

  لبانىو حبشه و آايرلند و اسکانديناو و سودان و چک و بلغار و فنالند 
  سالوى و همچنين طوائف اسکيمو و سرخ پوستان امريکو لهستان و يوگو

  .و امريکائيهاى جنوبى و مائوريها را داخل کرده است
   بتدريج توسعه پذيرفت و ملل و اقوام از عناصر و او چون نطاق امر

ّاجناس متنوعه در ظل امر ّوارد شدند در انتشار آثار امريه نيز بسط ا ّ  
   آثار حاصل گرديد و دامنه اش بديار و ممالک مختلفه کشيده شدعظيم

  ّمنزله از كلك مقدس حضرت باب و حضرت بهاءا که در حيات
  ّمبارکشان بدو زبان اصلى يعنى فارسى و عربى محدود و در اواخر ايام
  مبارک حضرت بهاءا معدودى از آنها طبع و نشر گشته و بعدًا در دورۀ

  انگليسى و فرنساوى و آلمانى و ترکى و روسى و برمائى ترجمهميثاق بلغت 
  گرديده بود اکنون پس از صعود مبارک وسعت بى اندازه حاصل نمود و

  نه لغت ديگر ق به بيست واو رات و ّالکتب وصحف و رسائل و مج
   از جمله لغت اسپانيولى و پرتقالى و سه لغت اسکانديناوى وانتشار يافت
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   وىى و ايسلندى و لغات هلندى و ايطاليائى و چک و لهستانفنالند

  مجارى و رومانى و سربى و بلغارى و يونانى و آلبانى و عبرانى و
  اسپرانتو و ارمنى و کردى و حبشى و چينى و ژاپنى  همچنين پنج لغت از
  .لغات رايج هندوستان يعنى اردو و گجراتى و بنگالى و هندى و سندى

  ّ محافل  روحانيهّتوسطدر اثر اقدام افراد بهائى و قسمتى کتب مزبور اغلب 
  خصوصى و عمومى در شرق وهاى  هطبع و توزيع گرديده و در کتابخان



  السنۀ التوىه ّ بعالوه آثار و کتب امريه در زمان حاضر بغرب نهاده شده
  و پشتو و) ٢٤(و مهراتى ) ٢٣(و اوکرانى و تاميلى ) ٢٢(و ليتوانى ) ٢١(

  و پنجابى و) ٢٧(و سنگالى و ماليائى و اوريا ) ٢٦(و کنارى ) ٢٥(تلگو 
  .رجستانى نيز ترجمه گرديده است

ّو آنچه در اين مقام شايان توجه است انتشار کتب و صحف الهيه در ّ  
  ّاقاليم شاسعه و نقاط بعيدۀ ارض و استقرار آنها در دسترس  عامۀ ناس از

  ّو اين امر اکثرًا بهمت و جانفشانىطبقات و مسالک و مذاهب مختلفه است 
   وّتحقق پذيرفتهاند  ده که در اطراف و اکناف پراکن امهاجرين عزيز امر

  از اند دهدر اين باره نيز ياران راستان امريک گوى سبقت از همگنان ربو
  ّجمله اقدامات مهمه که در اين خصوص بعمل آمده انتشار مجموعۀ بيانات

  ّ آثار و الواح قيمۀ حضرت بهاءا بلغت انگليسى استّمنتخبه از مهمترين
  ديگر ترجمۀ انگليسى. که تا آن تاريخ بترجمۀ آنها مبادرت نشده بوده است

  لوح مبارک خطاب به ابن ذئب و ترجمۀ مناجات و ادعيۀ منزله از قلم اعلى
  بهمان لسان و ترجمه و نشر  كلمات مبارکۀ مکنونه بهشت لغت و کتاب

  تطاب ايقان بهفت لغت و کتاب مفاوضات بشش لغت و تدوين جلدمس
   

  ٧٥٨ص 
  الواح مبارکۀ حضرت عبدالبهاء ترجمه بلغت انگليسى و انتشار کتب  سوم از

   نظم ادارى و بسطو رسائل مربوط بمبادى اين امر اعظم و پيدايش
ّاوليۀّحضرت بهاءا و ترجمۀ انگليسى تاريخ ايام    خ وّ ظهور بقلم مورّ

  شاعر معروف جناب نبيل زرندى که بعدًا بزبان عربى و آلمانى و اسپرانتو
  ّديگر تأليف رسائل مختلفه متضمن شرح و تبيين اصول استترجمه شده 

ّتعاليم بهائى ومؤسسات ادارى و ساير مسائل عموميه از قبيل اتحادي ّ ّ   ۀّ
   نويسندگانجهانى و وحدت نژاد و تاريخ تطبيقى اديان است که بوسيلۀ
  ّتهيه واند  دهغربى و بعضى از رؤساى سابق کنيسه که بامر مبارک اقبال کر

   تمام اين انتصارات حکايت از عظمت و وسعت آثار و استتنظيم گرديده
  نوشتجات بهائى مينمايد که با گسترش عظيم و النهايۀ آنها در کرۀ ارض

  کام کتاب اقدس و کتبديگر طبع پاره اى از اح. همقدم و همعنان ميباشد
ّو جزوات مربوط ببشارات و وعود صحف مقدسه و طبع   مجدد بعضى ّ  
  الواح منزله از يراعۀ حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء و برخى از



  ّمتضمنها  هق راهنما و جزوات و مجموعاو راتأليفات نويسندگان بهائى و 
  يس مواضيع مختلفۀمسائل با ذکر مآخذ بمنظور مطالعۀ کتب و تدررؤوس 

ّامريه و تبيين اصول نظم ادارى و فهرست کتب و نشريات بهائى و ّ  
   و مجموعه هاى ها و نمايشهاکارتهاى ساليانه و تقاويم و اشعار و سرود

  ت منتشره بلسان انگليسى و فارسى وّالمناجات براى اطفال و اخبار و مج
  ّو پرتقالى که كل برى مه اآلمانى و اسپرانتو و عربى و فرنساوى و اردو و بر

  .افزوده است ّق و اخبار امريه بنحو غير قابل توصيفىاو راّسعۀ مطبوعات و تنوع 
   

  ٧٥٩ص 
ّاز جمله نشريات مهمۀ نفيسه مجموعه ايست که از سنين چند متواليًا و ّ  
ّمتتابعًا تحت مجلدات مختلف تهيه و منتشر ميگردد و در آن خدمات و ّ  

ّفعالي    المللى بهائى با عکسها و تصاوير بسيار و اسناد و مدارکتهاى بينّ
ّبيشمار متضمن مسائل و مباحث امريه از جمله بيان مقصد و مرام امر ّ  

   و منتخبات آثار مبارکه و شرح اقدامات و ابهائى و هدف نظم ادارى امر
  ّمجهودات روحانى ياران و فهرست مراکز امريه در قطعات خمسه و صورت

ًو تواقيع مقدسه و شهادات و تجليالتى که از طرف مشاهير عالم رجاالالواح  ّ  
  و نسا در شرق و غرب نسبت بديانت بهائى بعمل آمده و باالخره مقاالت

  ّ روابط اين آئين مقدس با مسائل و جرياناتدربارۀد ّمشروح و متعد
  ّاين بود شمه اى از آثار و کتب بهائى که. کنونى عالم مندرج ميشود

  باختصار مرقوم گرديد و اين امر يعنى مطالعۀ آثار و چگونگى انتشار آن
  ّدر سنين اخيرۀ قرن اول بهائى کامل نخواهد شد مگر از تأليفى که بقلم

  اسلمونت نگارش يافته. ا. ناشر نفحات الهى و منادى امر يزدانى جناب ج
  مى که اينو ذکرش الى االبد زنده و جاويدان است ياد گردد و نفوذ عظي

   از خود باقى گذاشته مذکور ا  و ابالغ كلمة اسفر جليل در انتشار امر
  ّاين تأليف نفيس و جامع که بوضع مستدل و زيبائى تاريخ امر و. آيد

  لغات مختلفه از قبل سى و هفت لغت ازه ّتعاليم رحمانيه را تشريح نموده ب
   متنر منتقل گرديده استشده و اکنون نيز بسيزده لغت ديگو طبع ترجمه 

  ّهزار نسخه بچاپ رسيده و نه بار در اياالت متحدۀها  هانگليسى آن د
  ّامريک تجديد طبع يافته و متن اسپرانتو و ژاپونى و انگليسى آن بخط

  اين کتاب همان کتاب نفيسى است که ملکۀ رومانيا.  استکوران تدوين گرديده
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  منشور عشق و جمال و قدرت و"انده و خو" ّکتاب عظيم محبت"آنرا 
  نشان ّنام نهاده و قرائت آن را بجميع توصيه کرده و مؤکدًا خاطر" کمال

  رااى  دهنفسى را بکار آيد و هر خوانن مطالعۀ اين کتاب هر"مينمايد که 
  ".حکمت و فضيلت بيفزايد

  ّديگر از اقدامات مهمه اى که ذکرش در اين مقام الزم است تأسيس
  ّسۀ مطبوعات ملى بهائى از طرف محفل مرکزى بهائيان انگلستان استّمؤس

  ع آثارّزبه ثبت رسيده و بعنوان ناشر و مو" ّشرکت نشريات بهائى"که بنام
  ديگر. ق مشغول استاو راّامريه در سراسر بريطانياى کبير بطبع و نشر 

  ّجمع آورى و استنساخ چهل مجلد از آثار مبارکۀ حضرت اعلى و حضرت
  ّبهاءا و حضرت عبدالبهاء از طرف محافل  روحانيۀ شرق که از قبل طبع

  بلغت" سؤال و جواب"ديگر ترجمۀ مجموعۀ . و نشر حاصل ننموده
  قانون"ديگر انتشار رسالۀ . ّانگليسى که متمم کتاب اقدس محسوب است

ّاالحوال الشخصي   فارسىکه بلغت عربى و " ة ّ البهائي ّه على مقتضى الشريعةّ
ّبهمت محافل روحانى ملى مصر و هندوستان و ايران و تدوين خالصه اى ّ  

ّاز احکام و فرائض الهيه راجع به تدفين اموات بهائى توس   ط محفلّ
  ّاى بزبان مائورى که از طرف يکى از احباى ديگر ترجمۀ جزوه. ّاخيرالذکر

  زديگر انتشار مقدار کثيرى ا. مائورى در زالند جديد منتشرشده
  خطابات مبارک حضرت عبدالبهاء در اوقات مسافرت هيكل مبارک بغرب
ّتوسط محفل روحانى طهران و تهيۀ تاريخ مفصل امر بلغت فارسى و چاپ ّ ّ  

  از محافلّ عده اى ازدواج و طالق بلغت عربى و فارسى از طرفهاى  هقبال
  ت امرى از طرف محفل مرکزى ايران درّالّروحانيه در شرق و صدور سج
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  ق مخصوص براى استفادۀ نفوسى کهاو رامورد مواليد و اموات و تنظيم 
  ديگر.  اختصاص ميدهند اّاموال و ما ترک خويش را بموجب وصيت بامر
  منطبعۀ حضرت عبدالبهاء از جمع آورى و نشر تعداد معتنابهى از الواح غير

  ّهائى متضمنّطرف محفل روحانى ملى بهائيان امريکا و ترجمۀ کتب ب
  ّبيانات مبارکۀ حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء باسپرانتو توسط دختر



  ازى ديگر ترجمۀ مجموعه ا. زامنهوف مشهور که بامر مبارک تصديق نموده
  )٢٨( بوگدان پوپوويچ پرفسوربيانات و تعاليم امرى بزبان سربى بوسيلۀ 

   و ديگر اهدائى کهّيکى از مشاهير محققين وابسته بدانشگاه بلگراد
  بصرافت طبع و طيب خاطر از طرف پرنسس ايلينا از خاندان سلطنتى

   است  بعمل آمدّملقبرومانى که اکنون بلقب آرک دوشس آنتون اطريش  
  تا رسالۀ انگليسى شامل تعاليم الهى بزبانى رومانى يعنى زبان سرزمين

  .توزيع شودّاصلى معزى اليها ترجمه و بين اهالى آن کشور نشر و 
ّآثار و نوشتجات امريۀ بسيار بخط کوران تحرير يافته که حائز  ّاهميتّ ّ  

  است و اين آثار عبارتند از کتاب مستطاب ايقان و  كلمات مکنونه و
  و مجموعۀ ادعيه و" ّاصل كل الخير"هفت وادى و اشراقات و سورۀ هيكل و 

  ء و خطابات مبارکمناجاتهاى حضرت بهاءا و مفاوضات حضرت عبدالبها
  و) ٢٩" (ترويج صلح عمومى"ّدر امريکا و پاريس در دو مجلد بنام 

  بلسان) ٣١" (هدف نظم بديع جهانى"و همچنين ) ٣٠" (حکمت عبدالبهاء"
  بزبان انگليسى" بهاءا و عصر جديد"ديگر ترجمۀ کتاب . انگليسى

  گليسى وو اسپرانتو و ژاپونى و جزوات تنظيمى بالسنۀ ان) چاپ دو(
  .فرانسوى و اسپرانتو
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ّدوستان الهى در ترجمۀ بيانات الهيه و نشر نفحات مسکيۀ رحمانيه بجميع ّ ّ  
  ّقوى قيام نمودند و طى مصاحبات و مفاوضاتشان با افراد و همچنين
ّتماسهاى رسميشان با مؤسسات و تشکيالت مختلفه آثار مقدسه را در ّ  

  ّدند و نفوس مستعده را باصول و مبادىدسترس طالبان حقيقت قرار دا
  اين قيام و اقدام و بذل سعى و اهتمام از طرف. امر الهى آشنا ساختند

  ّمناديان اسم اعظم و نمايندگان منتخب جامعه که نشريات مذکوره تحت
  ّنظر و مراقبت آنان صورت گرفته و در ايام اخيره بر بسط و توسعۀ آن

  از گزارشاتى که بوسيلۀ. ل و تقدير استافزوده شده شايان نهايت تجلي
ّدواير نشر آثار امريه در اياالت متحدۀ امريکا و کانادا تنظيم شده چنين ّ  

  ٢٨ تا ١٩٤٢ مارس ٢٨ّمستفاد ميشود که در مدت يازده ماه يعنى از 
   متجاوز از نوزده هزار کتاب و صدهزار جزوه و سه هزار١٩٤٣فوريۀ 

  ّامريه و چهارهزار مجموعه از آثار منتخبه ومسائل رؤوس ّرساله متضمن 



  ق چاپى بفروش رسيده يااو را کارت ساليانه و کارت مشرق االذکار و ١٨٠٠
  ّ نشريۀ مختصر در٣٧٦٠٠٠سال  ّ توزيع گرديده است و در طى دوًاّمجان

  بيان مقصد و چگونگى مشرق االذکار امريکا چاپ شده و متجاوز از
  ّمات الهيه در دو بازار مکاره جهان منعقده در قطعۀ آثار و  كل٣٠٠٠٠٠

  ١٠٨٩ّسانفرانسيسکو و نيويورک منتشر گرديده و در مدت دوازده ماه 
ّمختلف اهداء شده و توسط لجنۀ ملى متحريانهاى  هکتاب بکتابخان ّّ  

  ّ جزوه براى مؤلفين و٤٥٠٠ نامه و ٢٣٠٠حقيقت در ظرف يکسال بيش از 
  ّيتهاى يهود و سياه پوستان و همچنينّان اقلسخنگويان راديو و نمايندگ

  احزاب و دستجات مختلفه که در امور بين المللى عالقه مند ميباشند ارسال
   

  ٧٦٣ص 
  .گرديده است

ّبعالوه نمايندگان منتخب و مبلغين سيار جامعۀ بهائيان امريک نهايت سعى ّ  
  ا و وزراءو مجاهدت در انتشار اين آثار عظيمه و تقديم آن بملوک و امر

  ّو رجال و مشاهير ارض بکمک محافل  روحانيۀ نقاط مختلفه مبذول داشتند
  از جمله نفوس. ّو در اين امر خطير نهايت همت و ابتکار بکار بردند

ّمهمه اى که بدريافت آثار امريه  موفق گشته عبارتند از پادشاه انگلستان، ّ ّ  
   جمهور امريکا، امپراطورروزولت رئيس. د. مارى ملکۀ رومانيا، فرانكلين

  ژاپن، رئيس جمهور فقيد هيندنبورک، پادشاه دانمارک، ملکۀ سوئد،
  فردينان پادشاه بلغارى، امپراطور حبشه، پادشاه مصر، فيصل پادشاه فقيد

  سلواکى،نى، مازاريک رئيس جمهور فقيد چکوعراق، زغلو پادشاه آلبا
  لوادر و گواتماال ورؤساى جمهور مکزيک و هندوراس و پاناما و السا

  خديو سابق مصر، شاهزاده وليعهد) ٣٢(پرتوريکو، جنرال چيانگ کايشک، 
  دوشس کنت، آرک دوشس آنتون اطريش،) ٣٣(سوئد، دوک آو ويندزور، 

  شاهزاده خانم الگا از يوگوسالوى، شاهزاده خانم کادريا از مصر، شاهزاده
   و چندين تن ازاز ويسبورک، ماهاتما گاندى) ٣٤(خانم اسل برنادت 

  .شاهزادگان فرمانفرمايان هندوستان و نخست وزيران تمام اياالت استراليا
ّآثار مذکوره که مبين مسائل مختلفۀ امريه و معرف شؤون متنوعۀ تعاليم ّ ّ ّ  
  ّالهيه ميباشد بعضى رأسًا و مستقيمًا و برخى بوسائل مقتضيه و باالخره



ّليهمّمقدارى از طرف احبا و اعضاء محافل     بمقامات مشروحه در فوق وّ
  .همچنين ساير رجال از مراتب مادون اهدا شده است

  گذشته از تاجداران و شاهزادگان و رؤسا و رهبران قوم که بدريافت آثار
   

  ٧٦٤ص 
ّبهائى  موفق گشته اند، مبلغين و ناشرين نفحات ا مساعى الزمه نسبت ّ  

  رسمى و کتابخانه هاىهاى  هکتابخانبنشر اين آثار بوسيلۀ قراردادن آنها در
  عمومى و دانشگاهى مبذول داشتند و بدين ترتيب فرصت مناسبى در
  ّدسترس اهل تتبع و تحقيق قرار دادند تا نفوس مذکور بتوانند از تاريخ
  ّو تعاليم اين امر اعظم اطالع حاصل نموده و باصول و مبادى آن آشنا

  ّيت ياران و وسعت و عظمتّداينک براى استحضار از مراتب ج. گردند
ّدايرۀ فعالي   ازّ عده اى ّتى که در اين باره در قارات خمسه بعمل آمده نامّ
ّمهم که کتب امريه در آنجا قرار داده شده درج ميشودهاى  هکتابخان   از. ّ

  در) ٣٥(آن جمله است کتابخانۀ موزۀ انگليس در لندن، کتابخانۀ بودليان 
  در الهاى،) ٣٦(نگره در واشنگتون، کتابخانۀ کاخ صلح اکسفورد، کتابخانۀ ک

  در اسلو،) ٣٧(ّو مؤسسۀ نانسن ) ٣٦(ّمؤسسۀ صلح نوبل هاى  هکتابخان
  کتابخانۀ سلطنتى در کپنهاک، کتابخانۀ جامعۀ ملل در ژنو، کتابخانۀ صلح

  ابخانۀکتابخانۀ دانشگاه آمستردام، کتابخانۀ پارلمان در اتاوا، کت) ٣٨(هوور، 
  کتابخانۀ دانشگاه مدرس،) ٣٩(دانشگاه ا آباد، کتابخانۀ دانشگاه عليگر،

  ّکتابخانۀ دانشگاه بين المللى شانتينکتان در بلپور، کتابخانۀ دانشگاه عثمانيه
  ّته، کتابخانۀ جامع ملى در دهلى،رآباد، کتابخانۀ امپريال در كلكدر حيد

  در رنگون، کتابخانۀ) ٤٠(خانۀ برنارد کتابخانۀ دانشگاه ميسور، کتاب
  الکنو وهاى  هدر پونه، کتابخانۀ عمومى الهور، کتابخان) ٤١(واديا  جرابيا

  ّدهلى، کتابخانۀ عمومى جهانسبورگ، کتابخانۀ سيار ريودوژانيرو، دانشگاه
  عمومىهاى  هّکتابخانۀ ملى مانيل، کتابخانۀ دانشگاه هنگ کنگ، کتابخان

  ّدر جزائر سى شل، کتابخانۀ ملى) ٤٣(کتابخانۀ کارنگى ) ٤٢(، ريک جاويک
   

  ٧٦٥ص 
  )٤٤(يلو، خوداد ترووان، کتابخانۀ دانشگاه سيخکوبا، کتابخانۀ عمومى سن 

  ريکو، کتابخانۀ پارلمان در عمومى دارالفنون و کارنگى در پرتوهاى  هکتابخان



  مذکور همچنين درهاى  هابخاندر کت. کتابخانۀ پارلمان ولينگتن) ٤٥(کانبرا، 
ّکليۀ   ّمهم استراليا و زالند جديد و نه باب کتابخانه درهاى  ه کتابخانّ

  و بيش از يک هزار) ٤٦( منچوکوئو  ومکزيک و چندين کتابخانه در موکدن
  کتابخانۀ عمومى و يکصد کتابخانۀ سرويس و دويست کتابخانه در

  ّسرخ پوستان در اياالت متحدۀهاى  هشامل دانشکدها  هدانشگاهها و دانشکد
ّامريک و کانادا کتب و آثار امريه راجع بامر مقدس حضرت بهاءا ّ  

  طرح عظيم انتشار. موجود و مورد استفادۀ طالبان حقيقت واقع ميباشد
  ّ لجنۀ مخصوص اتخاذّتوسطّآثار امريه که از طرف جامعۀ بهائيان امريک 

  ارتش وهاى  ه بين الملل شامل کتابخانشده بود از موقع حدوث جنگ دوم
  افراد زندانيان نيز گرديد و از براى کوران هم وسايل استفاضه از الواح و

  ّق بهائى بخطاو راّ كلمات الهيه فراهم شد و اين معنى از وجود کتب و 
ّکوران در سى کتابخانه و مؤسسه و هيجده ايالت از اياالت متحدۀ امريک و ّ  

  و همچنين کتابخانۀ) ساسکاچوان(ير هاوائى و رجينا درهونولولو در جزا
  ّسيار مربوطهاى  هّکوران در توکيو و ژنو و عدۀ کثيرى از کتابخان

ًعمومى در پاره اى از شهرهاى مهم قارۀ امريک کامال واضح وهاى  هبکتابخان ّ ّ  
  .آشکار ميگردد

  اعى واکنون که ذکر آثار و الواح مبارکه در بين است الزم است مس
  ّمجهودات نفس جليلى را که نه تنها در سبيل ترجمه و انتشار آثار الهيه

  ّبلکه در ميدان بين المللى تبليغ و نشر نفحات سبحانيه سهم عظيم و مقام
   

  ٧٦٦ص 
ّاين نفس مقدس اول و اقدم ايادى. فريدى را داراست ياد آور شويم ّ  

  ز صعود موالىامر کردگار است که دست قدرت حضرت بهاءا پس ا
  اى که فتوحات ّحنون در حيز امکان مبعوث و او را بخدمات جليلۀ باهره

  ناشران و مناديان امر حضرت رحمن را در عصر خود بل در تمام قرن
ّاول بهائى  تحت الشعاع قرار داده  موفق فرموده است ّ   فى الحقيقه اگر. ّ

  ام حيات خويشّاى را که اين شهيرۀ آفاق دراي بخواهيم خدمات وسيعه
  بآستان الهى تقديم نموده بستائيم و مقام و منزلتش را چنانکه شايسته
  است تجليل و تکريم نمائيم بايد وى را افخم و اعظم سفير امر الهى

ّخوانيم و او را فخر مبلغين و مبلغات در شرق و غرب عالم بهائى نام نهيم ّ.  



  سى است که در همان سنهّروت سر حلقۀ خادمين و خادمات اولين نف ثارما
  که الواح تبليغى منزله از كلك گهربار مرکز ميثاق زيارت و جامعۀ بهائى
  ّامريک از مضامين آن رق منشور مستحضر گرديد صالى تاريخى موالى
  خويش حضرت عبدالبهاء را اجابت نمود و با تصميمى خلل نا پذير و

   و ديار گرديد وانقطاعى بى نظير بسير و سفر پرداخت و آوارۀ مدن
  ّچون نسيم بهر کوه و صحرا مرور کرد و مشام مشتاقان را بروائح مسکيۀ

ّالهيه معطر ساخت ّاين منادى ملکوت در طى بيست سنه از قيام مستمر. ّ ّ  
  در اين.  دور کرۀ ارض حرکت نمود ا خود چهار بار براى ابالغ كلمة

  ه هندوستان گذر کرد واسفار چهار مرتبه به چين و ژاپن و سى دفعه ب
  ّجميع بالد مهمۀ امريکاى جنوبى را سرکشى نمود و بشارت حلول يوم

  اده خانمهاجديد را به ملوک و ملکات ارض و همچنين بشاهزادگان و شاهز
   و رجال و اکابر قوم و ارباب جرائد و اصحابو رؤساى جمهور و وزرا

   
  ٧٦٧ص 

  اهب و شعرا و جمع کثيرى ازقلم و مشاهير علما و ادبا و پيشوايان مذ
  نفوس از طبقات و مسالک و مشارب مختلفه بطور رسمى و غير رسمى
  اعالم نمود و با مجامع اديان و مجالس صلح و انجمنهاى اسپرانتيست و

  سوسياليست و اجتماعات تئوزفيها و كلوپهاى نسوان و سائرهاى  هکنگر
  ّع احيان بذيل توكلّاين روح مجرد در جمي. تشکيالت مشابه تماس گرفت

ّل بود و در کافۀ احيان از شؤون عرضيه فارغ و آزاد، درّسو انقطاع متو ّ  
  ّروش و سکنات سيره و مشى مبارک حضرت عبدالبهاء را در اقطار غربيه

  سرمشق خويش قرار ميداد و در خدمات و مجاهدات بر اثر اقدام آن
  .قدوۀ اهل بهاء حرکت ميکرد

   نوبت متوالى به حضور عليا حضرت ملکۀ رومانيا بارّاين ورقۀ زکيه هشت
   در کاخ١٩٢٦نخستين برخورد و تماسش در ماه ژانويۀ سال . يافت

  در قصر١٩٢٧کنتروسنى در بخارست بعمل آمد و مالقات ثانى در سال 
  روت مارثا١٩٢٨سپس در ماه ژانويۀ . پليزور واقع در سينايا واقع گرديد

  شاهزاده خانم ايلينا را در قصر سلطنتى بلگرادّمجددًا ملکه و دخترش 
  چندى بعد. هنگاميکه ميهمان شاه و ملکۀ يوگسالوى بودند ديدن نمود

  در) ٤٧(يووا   در قصر تابستانى ملکه موسوم به تهنا١٩٢٩يعنى در اکتبر 



  ّبالسيک در ساحل درياى سياه اتفاق مالقات افتاد و سپس در ماه اوت
  )٤٨(در منزل شاهزاده خانم ايلينا در مدلينگ  ١٩٣٣ و فوريۀ ١٩٣٢

  ّنزديک وين مالقات ديگرى دست داد و در فوريۀ سال بعد   مجددًا در
   باز در همان١٩٣٦قصر کنترسنى تجديد ديدار شد و باالخره در فوريۀ 

   و اين مالقات ها نظر بنفوذ عميقى که از طرفقصر حضور ملکه رسيد
   

  ٧٦٨ص 
  زبان جليل القدر سلطنتى حاصل گرديد از بين اسفارمارثا روت در مي

  ّتر و مؤثرتر است و اين معنى از شهاداتى کهّمهمّاين مبلغۀ شهيره از همه 
  .از قلم آن ملکۀ نيک اختر صادر بخوبى واضح و آشکار ميشود

  عالوه بر مالقاتهائى که بين مارثا روت و عليا حضرت ملکۀ رومانيا بعمل آمد
   سه بار از طرف شاهزاده پول و شاهزاده استگى ناپذير امرآن مبارز خ

  خانم الگا در قصر سلطنتى بلگراد دعوت و با ايشان بمذاکره و صحبت
  ّدر طى اسفار متتابعه اش در بيش از چهارصد دانشگاه و وا پرداخت

  دانشکده در شرق و غرب ايراد نطق نمود و دو مرتبه بجميع دارالفنون
  ير از دو دارالفنون سرکشى نمود و قريب يکصد دانشکده وهاى آلمان بغ

  ت نقاطّال مقاالت بيشمار در جرائد و مج ومدرسه را در چين بازديد کرد
  مورد سير و حرکت خويش مندرج ساخت و در اوقات عديده بيانات و
ّخطاباتش بوسيلۀ راديو منتشر گرديد و کتب و صحف قيمۀ الهيه را در ّ  

  عمومى و خصوصى قرار داد و هنگام اقامتهاى  هخانبسيارى از کتاب
   مقارن با انعقاد کنفرانس خلع سالح با١٩٣٢سه ماهه اش در ژنو در سال 

  بيش از پنجاه نفس از رجال و مقامات عاليۀ کشورها مالقات و مذاکره
  ّنمود و طى اسفار پر شور و حرارتش نسبت به ترجمه وانتشار کتاب

  باب. ّدر موارد شتى سعى بليغ مبذول داشت" بهاءا و عصر جديد"
  آنانه ّمکاتبه با اعاظم رجال و اهل علم و دانش مفتوح و کتب امريه را ب

   کرد و حين زيارت اماکن اسفرى به ايران مهد امر. تقديم نمود
ّتاريخى و متبرکۀ آن ارض مقدس مراتب فداکارى و جانبازى شهداء را ّ  

  ّبان بمدح و ثنا گشود و در ارض سر باّدر خاطر مجسم ساخت و ز
   

  ٧٦٩ص 



ّعشق و محبت سرشار در جستجوى بيوتى که ايام تبعيد حضرت بهاءا ّ  
   اقامت مبارک بوده و يا نفوسى که بدرک محضر اطهرّبآن ارض محل

  ّمشرف شده بودند بر آمد و در آن مدينه از طرف حکومت و شهردار
  ّور و عبور از ديار مؤسسين ادارى امر را درمربهنگام  و ّمحل پذيرائى گرديد

  استقرار جميع ممالک و بلدان بجان و دل مساعدت مينمود و آنان را در
ّو تحکيم مؤسسات امريه کمک و معاضدت ميکرد   ّاين جمله شمه اى از. ّ

ّباهرات آن مقتداى مبلغين و مبلخدمات    ّات است که طى سفرهاى تبليغىغّ
  ّر بسيارى از جهات در تاريخ قرن اول بهائىاز خود ظاهر ساخته و د
  .بى مثيل و عديل ميباشد

ّاز خدمات مهمۀ اين مبلغۀ منقطعه مالقاتهاى بيشمارى است که از   اعاظم و ّ
   و اين نفوس عالوه بر آنچه اسامىّشخصيتهاى ممتازۀ ارض بعمل آورده است

  ب علم و دانشآنان از قبل مذکور گرديد شامل ملوک و زمامداران و اربا
  پادشاه نروژ، ملک فيصل پادشاه عراق، زغلو) ٤٩(ميباشند مانند هاکن 

  پادشاه آلبانى و اعضاء خاندان سلطنتى آن کشور و شاهزاده خانم) ٥٠(
  ، شاهزاده خانم اليزابت از يونان،)دوشس کنت فعلى ) (٥١( يونان  ازمارينا

  رئيس جمهور)  ٥٣(ش پرزيدنت ادوارد بن) ٥٢(پرزيدنت توماس مازاريک، 
  دکتر) ٥٤(چکوسلواکى، رئيس جمهور اطريش، دکتر سون يات سن، 

   بوگدان پوپوويچپرفسوررئيس دانشگاه كلمبيا و ) ٥٥(نيكال موراى باتلر 
  ّاز دانشگاه بلگراد و وزير امور خارجۀ ترکيه توفيق رشدى بيک و وزراى

  نى و شاهزادهامور خارجه و فرهنگ چين و وزير امور خارجۀ ليتوا
  و مهاراجه هاى) ٥٦(ّمحمدعلى از خاندان سلطنتى مصر و استفن راديچ 

   
  ٧٧٠ص 

  دکتر ّپاتياال و بنارس و تراوانکور و حاکم و مفتى اعظم بيت المقدس و
  و سر) ٥٨(آرک بيشاپ سوئد و ساروجينى نايدو ) ٥٧ (مارلينگ ايد

  ت نسوان مصر وّرابيندرانات تاگور و مادام هدى شعراوى رئيس جمعي
   تتروجيروپرفسورن و وزير دربار سلطنتى ژاپ) ٥٩(چيکى دکتر اي
  از دانشگاه سلطنتى توکيو و بارون) ٦١( امريتوس پرفسورو ) ٦٠(اينوئى 
  ّعضومجلس اعيان ژاپن و محمد فؤاد رئيس) ٦٢(و ساکاتانى ريوشي

ّفاکولتۀ ادبيات و رئيس مؤسسۀ تاريخ ترکيه ّ ّ.  



ّه با وجود تقدم سن و ضعف مزاج با بضاعت مزجاةاين امۀ منجذب ّ  
  بتبليغ امر حضرت قاضى الحاجات برخاست و اختالف اقاليم و تغيير مناطق

   از سير واو راکه مستلزم مقابلى با آب و هواهاى مختلف و شديد بود 
ّانقالبات و مشاكل سياسيۀ ممالک که طى اسفار بدان از. حرکت باز نداشت ّ  

  ّيد نهراسيد و از ابراز عشق و وفا و تعقيب مقصد مقدسىمواجه ميگرد
  يک تنه در ميدان خدمت. ٔکه الجل آن قيام نموده بود ممنوع نگشت

  بتاخت و با صدمات و خطرات شديده رو برو شد و بکمال ثبات و
   را در قطب آفاق بلند ااستقامت و انقطاع و شهامت نغمۀ جانفزاى امر

  اعلى المقامات بسمع رجال ارض از مذاهب عظم را درا نمود و پيام اين امر
  و مسالک و الوان و اجناس مختلفه برساند تا بالمآل بامراض و اوجاع مبتال

  شد و بنهايت صبر و شکيبائى بعزم شرکت در نقشۀ هفت سالۀ ياران
   ولىامريک که اخيرًا طرح و آغاز شده بود بوطن مألوف رهسپار گرديد

  ّر جزيرۀ هونولولو اسقام و آالم شدت يافت و در آندر اثناى طريق د
  ميدان عظيم ّنقطۀ بعيده که ملتقاى خاور و باختر و حد فاصل بين دو
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  ّ تشکيل ميداد روح مقدسش بملکوت ابهى پروازاو راخدمات بين المللى 
  انوارش که اعظم ثمرۀ عصر تکوين دور مبارک حضرتپر کرد و حيات 
  . در عالم ترابى خاتمه پذيرفت١٩٣٩ سپتامبر ٢٨سوب در بهاءا مح

ّمارثا روت آن مشعل حب و وداد چون حواريون حضرت روح قيام نمود و ّ  
  در ممالک و ديار"ّدر اجراى اوامر مقدسۀ موالى خويش که ميفرمايد 

  منتشر شوند و آوارۀ هر بالد و سر گشتۀ هر اقليم گردند دقيقه اى
  سوده نگردند و نفسى راحت نجويند و در هر کشورىنياسايند و آنى آ

  ّبهمتى عظيم و ثبات و استقامتى بى نظير به" االبهى زنند نعرۀ يا بهاء
   و نشر نفحات ا مألوف گرديد و در صفحۀ روزگار آثار اتبليغ امر

  جاودانى از خود باقى گذاشت که مايۀ افتخار نسل حاضر و نسلهاى
  . و بايد در جميع احيان سرمشق ابرار واخيار قرار گيردآيندۀ عالم بوده

  ّاين آيت هدى چون نسيم صبا بحرکت آمد و با زاد و توشۀ توكل قدم
ّموفقيتدر ميدان مجاهدت نهاد و آرزوى مبارک حضرت عبدالبهاء را که   ّ  

  ّياران در خدمت امر حضرت منان است بکمال خضوع و جانفشانى 



  ّاى کاش از براى من ميسر ميشد که پاى پياده و لو"برآورد قوله العزيز 
  بکمال فقر بآن صفحات مسافرت مينمودم و نعره زنان در شهرها و دهات

  بهاء االبهى ميگفتم و ترويج تعاليم الهى مينمودم و کوه و بيابان و دريا يا
   اّولى حال از براى من ميسر نه لذا در حسرتى عظيم هستم بلکه انشاء

  ".ّموفق گرديدشماها  
  شاهزاده خانم الگا از خاندان سلطنت يوگوسالوى چون از صعود آن قبسۀ

  از استماع خبر صعود ميس"ّنار محبت ا مستحضر گرديد اظهار داشت 
   

  ٧٧٢ص 
ّمارثا روت امۀ عزيز و محبوب بى نهايت متأسف و متأثر گشتم چه    از اينّ

ّواقعۀ مؤلمه بكلى بى اطالع بودم ّسته از ديدارش محظوظ و مشعوف پيو  
  يقين است. ميشدم عنصرى مهربان و آرام و خادم صلح و سالم بود

  ّفقدان اين خانم محترم در سبيل خدمت گرانبهائى که بکمال جد تعقيب
  ".ّمينمود ضايعه اى بس مهم محسوب ميگردد

  و نيز  شهادت عظيم از قلم مرکز عهد و ميثاق الهى در شأن آن نفس
  فى الحقيقه منادى بملکوت هستى و منادى به ميثاق"ّ زکيه نازل منقطعۀ

  هستى و جانفشانى و بجميع ملل عالم مهربان، تخمى ميافشانى که عاقبت
  خرمن تشکيل نمايد، درختى مينشانى که الى االبد برگ و شکوفه و ثمر

  ."دهد و روز بروز بيشتر سايه افکن گردد
  ق ايمان به آستان حضرت رحماناز بين خدماتى که اين نجم بازغ اف

  اشرف آن ابالغ پيام الهى به عليا حضرت ملکۀ رومانيا تقديم نمود اعظم و
  اين پيام که در تاريکترين لحظات حيات ملکه هنگامى که با غم. است
  اندوه شديد قرين بود بعمل آمد قلب آن ملکۀ نيک طينت را روشن و

  در نامه اى که از.  ناطق ساختنمود و لسانش را بمدح و ثناى پروردگار
  ّخامۀ آن فخر ملوک و ملکات در عظمت و نورانيت آئين الهى صادر اين

  اين بشارت چون بشارات عظيمه وقتى بمن"بيان محکم و متين مسطور 
  الم شديد و اضطراب و انقالب باطن و پريشانى خاطر رسيد که بحزن و

  ".ّنى تام يافتّگرفتاربودم لذا چون تخم پاک در ارض دل تمک



  اين ملکۀ عالى مقام دختر ارشد دوک ادنبورک فرزند ثانى ملکه ايست که
  حضرت بهاءا در لوح امنع اقدسى که باعزاز وى نازل گشته اقدامات و
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   ستايش و تمجيد ميفرمايند و از طرف مادر بخاندان روساو راّعمليات 
  ّيباشد که در حق او نيز از قلم مدوممنسوب و حفيدۀ امپراطور الکساندر 

   ترينّمهماقتران به  اين ملکه ازلحاظ والدت و. اعلى لوح بديعى نازل گشته
  ّتولدش در مذهب انجيلى انگليس بوده و از. خاندانهاى اروپ مربوط است

  طريق وصلت با كليساى ارتدکس يونانى، مذهب رسمى کشورى که آنرا
  ملکه. ّاس نزديک حاصل نموده استبعنوان سرزمين خويش اختيار کرد تم
  ّشهير و صاحب شخصيتى عظيماى  دهبنفسه اهل فضل و دانش و نويسن

  طبعًا غيور و. و فراست و ذکائى شديد و قريحۀ نورانى بشمار ميآيد
   اينّشجاع و در خدمات نوع خواهى و انسان پرورى مصمم و فداکار

  ه فردى از خاندان سلطنتملکۀ اديبۀ فاضله تنها از ملکات ارض و يگان
ّبوده که بفطرت اصليه و سائقۀ وجدانيه عظم   يافته وت پيام الهى را درّ

  المرسلين معترف ّبمقام اب آسمانى حضرت بهاءا و رسالت حضرت سيد
  مرد ّگشته و مطالعۀ تعاليم و مبادى اين امر اعظم را بکافۀ نفوس از زن و

  .و کمال آنرا ستوده استتوصيه کرده و عظمت و جالل و قدرت 
  ّعليا حضرت ملکه پس از ورود بشريعۀ الهى و استظالل در ظل كلمۀ
  ّربانى ايمان و اقبال خود را بى ترس و محابا به اقوام و اقارب خويش

  ّخصوصًا بکوچک ترين دختر خود ابالغ نمود و بمدح و ستايش آئين ربانى
   و پايدارترين ميراثپرداخت و با صدور سه اعالن متوالى بزرگترين

  سپس به تدوين سه مقالۀ ديگر براى. خود را براى اعقاب بيادگار گذاشت
  درج در مطبوعات بهائى و چند نامه بدوستان و آشنايان خود مبادرت

  ّنمود و نامه هائى به رهنما و ام روحانى خويش بنگاشت و بانحاء مختلف
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  ّظهار قدردانى و مسرت نمود واز اين بشارت عظيم که باو اهدا شده ا

  .ّتعدادى از کتب و آثار امريه را براى خود و دخترش در خواست کرد



ّاين اقدامات و عمليات و همچنين عزم جزم و نيت خالصش در تشرف ّ ّ  
ّباعتاب مقدسه و زيارت مقامات مؤسسين اين امر   اعظم که مع االسف بال ّ

  ّو ايقان و عشق و عالقه و همتّاجرا باقيماند كل حکايت از مراتب عرفان 
  ّ اولّ و وى را حقًا در صفو وسعت نظر آن ملکۀ نيکو خصلت مى نمايد

  ّتاجداران و سالطينى قرار ميدهد که در مستقبل ايام بحمايت و نصرت
   قيام خواهند نمود و لسان قدم در وصف آن مظاهر قدرت ا شريعة

ّرحمانيه باين بيان اعظم ناطق قوله جل ک   للبشر و البصر ّانه بمنزلة "بريائه ّ
ّالغرة الغراء لجبين االنشاء و رأس الکرم لجسد العالم ّ."  

  خصوصى خويش مينويسدهاى  هآن ملکۀ فرخنده اختر در يکى از نام
  ّبعضى از همقطاران من تعجب مينمايند و اين جرأت و اقدام مرا در"

  م نبوده تصويب نمى نمايندّاعالن  كلماتى که تفوهش از عادات تاجداران عال
  ّولى محرک روحى مرا چنان تحريک باين اقدام مينمايد که مقاومت نتوانم و
  بکمال خضوع و انکسار معترفم که فقط آلتى در دست قدرت پروردگارم و

  ".از اين حقيقت مستبشر و شادمان
  ّمارثا روت بمجرد ورودش بپايتخت رومانى يادداشتى بانضمام نسخه اى از

  ملکه ساعات فراغت صبح. ب بهاءا و عصر جديد براى ملکه فرستادکتا
  را بقرائت آن کتاب مشغول شد و چنان مجذوب حقايق و معانى آن
  ّگرديد که بفاصلۀ دو روز مارثا روت را نزد خويش پذيرفت و در طى

  در قصر کنتروسنى در بخارست١٩٢٦ آن مالقات که در سى ام ژانويۀ
   

  ٧٧٥ص 
  ايمان خود را نسبت به تعاليم الهى اظهار داشت و بيان فتاد عقيده وّاتفاق ا

ّدر ظل اين تعاليم مشكالت جهان حل گردد" نمود که  ّ"سپس در همان   
  ّسنه بميل و ارادۀ خويش به نشر سه شهادت عظيم و خطابۀ مؤثر و

  ّمتعالى که در قريب دويست جريده از جرائد اياالت متحدۀ امريکا و
  ا درج گرديد و بعدًا ترجمۀ آنها در مطبوعات اروپ و چين و ژاپن وکاناد

  .شرق نزديک و جزاير بحار منعکس شد مبادرت نمود
  ّتعاليم مقدسۀ حضرت بهاءا و"ّملکه در اعالن اولش چنين مى نويسد 

  حضرت عبدالبهاء منادى صلح و سالم است، صلحى که از حدود و قيود
ّ و تشخصات حزبى و قومى مبرى استّبشرى فارغ و از تعينات   و همچنين" ّ



  پيامى که حضرت بهاءا و فرزندش حضرت عبدالبهاء براى ما آورده اند"
  ّ و چون اين دو نفس مقدس بيقين مبينالعقول است ّپيامى بديع و محير

  ّميدانستند که حقيقت ابدى که در جوهر تعاليم الهيه موجود چون شجرۀ
  الوجود را مرزوق د گرديد و اثمار و فواکه اش من فىّ طيبه انبات خواه

  ّخواهد ساخت دستورات مبارکۀ خويش را بنهايت رأفت و محبت و خالى
  اين پيام همان پيام مسيح" نيز  و"ّاز هر گونه تكلف بعالم انسانى القا فرمودند

  است که تجديد شده و با اينکه تقريبًا در قالب همان عبارات و بيانات
   گشته با مقتضيات اين عصر که هزارسال بل ازيد از دورۀ حضرتظاهر

  سپس آن ملکۀ فاضله افکار را". مسيح تفاوت دارد موافق و ماليم ميباشد
  را در خاطر) ٦٣(ّبحقيقت عاليه اى که بيانات مؤثر دکتر بنيامين جاوت 

  دکتر مذکور در مکالماتش با تلميذ خود. ّمجسم مى سازد سوق ميدهد
  بزرگترين اشراقى که از"امر بهائى را بعنوان ) ٦٤( لوئيز کمبل ورپرفس

   
  ٧٧٦ص 

   اليهٌمى ستايد و بمشار" کان طالع گشتهبدو طلوع مسيح تا کنون در افق ام
  و اين امر عظيم را از" ّمراقب و مترصد بوده"توصيه مى کند که پيوسته 
   را نصيحت وملکه نيز بهمين قرار اهل عالم. صفحۀ ضمير دور ننمايد

  هر هنگام نام بهاءا يا عبدالبهاء بسمعتان رسيد از"داللت مى کند که 
ّتمعن در آثارشان غفلت منمائيد، در آثار و کتبشان تعمق نمائيد و ّ  

ّبگذاريد  كلمات و تعاليم بهيۀ صلح آورنده و محبت دهندۀ آنها در اعماق ّ  
  ".ّتمکن گيردقلوبتان چنانکه در اعماق قلب من قرار گرفته 

  و در اعالن ديگر عقيدۀ قلبى و باطنى خويش را نسبت بحقيقت ظهور
   اعالم ًةيالمرسلين جهرًا و عالن ّ حضرت سيدحضرت بهاءا و رسالت

  ّذات کبريا مقدس از عرفان"مى دارد و اقرار و اعتراف مى کند که 
ّفوق ادراک بشر، حقيقتى است مجرد و  کيفي مخلوقات است و ما   تى استّ

  ّفوق تصور عقول و ادراکات بشر، منبع نشاط است و مبدأ کماالت ما
  آن.  و ارتقاءّنامتناهيه، مصدر سطوت و اقتدار است و سرچشمۀ حب

   تميز ميدهد ولى اکثرمان ازّندائى است که در کينونتمان خير را از شر
ّکليهّلذا آن قوۀ . آن غافليم و بسوء تفاهمات گرفتار   ّل که اصل كّ

   را در بين نفوس ا است اصفياء خويش را برانگيخت تا كلمة االشياء



  اين است که حضرت. انسانى تبيين نمايند، لذا انبياء را مبعوث فرمود
  ّمسيح و حضرت محمد و حضرت بهاءا کشف نقاب نمودند و نداى الهى

ّرا در قالب عنصرى مجسم فرمودند تا كل بتقرب الهى فائز گرديم و    بهّّ
  ".آذان ترابى آن ندا را اجابت نمائيم و پى بحقيقتش بريم

  ّپس از صدور اين اعالنات و شهادات مهيجۀ عظيمه شرحى از طرف
   

  ٧٧٧ص 
  پيروان امر حضرت بهاءا در شرق و غرب و بنام آنان در تقدير از قيام
   کهّو اقدام آن ملکۀ عالى مقام ارسال گرديد و وى در نامۀ بسيار مؤثرى

  پيام حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء"در پاسخ مرقوم داشته مى نويسد 
ّنورانيتى عظيم در من احداث نموده، کوچکترين صبيۀ من نيز تقويت روح ّ  

  او و من هر دو اين پيام را. و تسليت خاطر موفورى احساس مى نمايد
  طوع انواردهان بدهان ميرسانيم و بهر نفسى که ابالغ ميگردد فى الفور س

  ّدر وجهش المع و نمايان گردد و مشاكل معضله اش حل و معلوم شود و
ّافکار مظلمه اش مبدل بنورانيت و اميدوارى بى مثيل گردد   مرقوم. ّ

  نموده بوديد که اعالن عمومى من مرحم زخم ستمديدگان اين امر بود،
  ّاين سعادت عظيمى است از براى من و همين را عالمت مقبوليت اين

  توفيقى که در اظهار"و همچنين " تقديمى زهيد در ساحت کبريا دانم
  احساسات قلبى و صدور خطابات علنى نصيب من گرديد آن نيز از

  ّالطاف الهيه است چه که يک سلسله از وقايع چون حلقات زنجير متتابعًا و
  مترادفًا مرا احاطه نمود و بال اراده بجانب مقصود سوق مى داد تا آنکه

   از اسرار برداشته شد و حکمت وقايع آشکار گرديد و بيقين مبينپرده
  دانستم که يد غيبى در کار است که مرا بهدف اصلى داللت و بمنظور

  اندک اندک حجاب زائل گردد و احزان... حقيقى هدايت مينمايد
  .منتفى شود ولى همين احزان و آالم در هر قدم مرا بحقيقت نزديک نمود

  ".الم و يا از اندوه فزع و بيقرارى کنمپس چرا از غم بن
  ّدر يکى از مکاتيب مؤثر و گرانبهايش خطاب به يکى از دوستان امريکائى

  اخيرًا از جانب شخصى موسوم به حضرت"خود مقيم پاريس مينگارد 
   

  ٧٧٨ص 



  عبدالبهاء ابواب اميد و سعادت بر وجه من گشوده شد و در آثار مبارک
  والد بزرگوارش حضرت بهاءا مکنونات قلبى وآن حضرت و پيام ملکوتى 

  اشتياق درونى خويش را در درک حقيقت و معرفت واقعى ديانت
  ّمقصود آن است که آثار و کتب اين دو نفس مقدس مرا فوق. دريافتم

  ّتصور تقويت و تأييد نمود و حال با قلبى طافح از سرور و اطمينان در
  وت هستم ولى از ساحت الهى مسألتّهر دقيقه و آن مستعد ترک عالم ناس

  دارم مرا فرصتى عطا فرمايد تا بتوانم بانجام وظائفى که ادارۀ آن را بر
  ".ّعهده دارم  موفق گردم

  آئين بهائى منادى"و نيز در يکى از شهادات اخير خويش مينويسد 
  ّپيامش مصدق... ّصلح و سالم است و مروج حسن تفاهم در بين انام

  ّاست و مبدأش موافق معتقدات سابقه، هيچ بابى را سد ننمايدّاديان الهيه 
  و هر سبيلى را مفتوح گذارد، در حينى که قلبم از مخاصمات متماديۀ

  ّۀ جاهليۀ آنان خسته وّپيروان مذاهب عديده محزون بود و روحم از حمي
  آزرده نظرم به تعليمات بهائى بيفتاد و روح حقيقى حضرت مسيح که بسا

  و همچنين" هويدا گشت در آن تعاليم ظاهر واند  دهس بدان پى نبراز نفو
  آئين بهائى روح را اطمينان بخشد و قلب را اميد عطا نمايد، طالبان"

  سبيل ايقان را  كلمات اب آسمانى چشمه اى است که در پى آن گمگشتگان
  ".ّپيموده و به نعمتش مرزوق و متنعم گشتهها  هصحراى طلب بادي

  حقيقت درخشنده و پر"نامه اى خطاب به مارثا روت مينويسد و نيز در 
  عظمت حضرت بهاءا پيوسته مرا معين و ظهير و دستگير و الهام

  ّدهنده است، آنچه از خامۀ من صادر شده غليان احساسات و بيان تشکر و
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  ّاگر تصور مينمائيد. امتنان از پرتو نورانى است که در قلب من افکنديد

  از تحرير. ّک من در اين خصوص مؤثر بوده بينهايت مسرور و ممنونمکم
  آن خطابات منظور آن بود که نفوس به اين حقيقت نزديک گردند زيرا

  ".افرادى که نوشتجات مرا ميخوانند بسيارند
  ّتعلقات و اشواق درونى ملکه او را بسوى کوى جانان رهسپار کرد و در

  ّنيت خويش را در زيارت مقاماتسفرى که بشرق ادنى نمود قصد و 
  ّمقدسۀ بهائى اظهار داشت و بهمراهى دختر کوچکترش از مدينۀ مبارکۀ



  ّحيفا گذر کرد ولى در همان دم که در آستانۀ تشرف بعتبۀ محبوب قرار
  ّگرفت دخالت سياسيون وى را از حصول اين مقصد عظيم باز داشت و

  ۀ عليا که بنهايت اشتياق انتظاراين امر در قلب منير حضرت ورقۀ مبارک
ّورود و ترصد ميهمان جليل القدر را داشتند ايجاد تأسف و ت   ّثر فراوانأّ

  وقع ّملکه طى نامه اى شرح ما١٩٣١چند ماه بعد يعنى در ماه ژوئن . نمود
  دو از من و ايلينا هر"را براى مارثا روت بدين ترتيب بيان مينمايد 

   ممنوع گشتيم و از اين حرمان و هجران درّزيارت مقامات مقدسۀ عليا
  در آن اوان امور مملکت در انقالب شديد بود و. غايت اسف و حسرتيم

  هر قدمى که از طرف من برداشته ميشد نوع ديگر تفسير ميگرديد و از
  بديهى است اين اوضاع و احوال. لحاظ سياست عليه من خاتمه مى يافت

  ...نعمت آزادى را از من سلب مينمودمرا در رنج و تعب قرار مى داد و 
  ولى جلوۀ ايمان در جميع احيان زنده و پاينده است و من در خالل همۀ

ّتحوالت و ناماليمات پيوسته به آن حقيقت ناظر و متمسكم   بينهايت... ّ
  اثر و ثمر بوده، اميدوارمپر مسرورم که مسافرت شما آنقدر سودبخش و 
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ّ و بنشر نفحات الهيه  موفق باشيد چه که ميدانم چهّدر جميع احيان مؤيد ّ  
  ".ديگر ميرسانيد ّپيام گرانبهائى را حامليد وچه رائحۀ  طيبه اى را از يک ارض به ارض

   يأس و حرمان آن ملکۀ عالى مقام بيکى از رفقاى دوراناز اينپس 
  صباوتش که در يکى از بيوت مسکونى هيكل مبارک حضرت بهاءا در

  از اظهار لطف شما ممنون و سپاسگزارم و"ّ عكا مى زيسته مى نويسد قرب
  از استحضار بر اين امر که در جوار مدينۀ حيفا بسر برده و چون من
  ّدر زمرۀ پيروان آئين مقدس بهائى وارديد بينهايت خرسند و مشعوفم

  مخصوصًا خيلى خوشوقت شدم که دانستم افتخار اقامت بيتى را که موطئ
  نهايت عالقه عکسهاى ارسالى يک يک با. ايد  مبارک بوده حاصل نمودهاقدام

ّو دقت مالحظه گرديد، يقين است چنين مقر    امنعى که بقدوم حضرتّ
ّبهاءا مزين و باستقرار آن وجود مقدس که محل ستايش و تجليل همۀ ّ ّ  

  ".است متباهى گشته بغايت عزيز و ارجمند است ما
  ّه راجع بامر الهى که آن را از صميم قلب معززآخرين شهادت عمومى ملک

  و محبوب ميشمرد دو سال قبل از صعودش صادر گرديد و در آن



  در اين اوان که جهان مواجه با چنين سر گردانى و"شهادت مرقوم داشته 
  اضطراب شديد است بايد بيش از هر وقت باستقامت در عقيده قائم و

ّبآنچه علت اتحاد و اتفاق است مت ّ   .ّشبث باشيم و از نفاق و شقاق در گذريمّ
  ّتعاليم بهائى مانند نجم درى نفوسى را که طالب هدايت الهى هستند
  ".بسوى معرفت و اطمينان و صلح و سعادت نوع انسان رهبرى ميکند

  ورقۀ منجذبه مارثا روت در يکى از مقاالتش در وصف آن ملکۀ نيک اختر
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  نه آن ملکۀ عاليقدر و دخترش واالحضرتّمدت ده س"چنين مينويسد 

  ّشاهزاده خانم ايلينا، که اکنون به لقب آرک دوشس آنتون  ملقب است، با
   امر حضرت بهاءا طبع ودربارۀکمال عالقه و اشتياق هر تأليفى را که 

   در قصر پليزور١٩٢٧نگارنده در سال . نشر مى يافت مطالعه مينمودند
  ّقات عليا حضرت ملکه  موفق گرديد و آن موقعى بودواقع در سينايا به مال

  ملکه. که اعليحضرت فرديناند پادشاه رومانى همسر ايشان فوت کرده بود
  مرا بنهايت مهربانى پذيرائى نمود و در باب تعاليم بهائى راجع به بقاى
  روح مذاکره شد در روى ميز و در روى ديوان مقدارى از کتب بهائى

   گرديد ملکه آثار مبارک را در خصوص عالم بعد وموجود بود و معلوم
  سپس از من تقاضا نمود تکبيرات. حيات بعد از ممات مطالعه مينمايد

  قلبى حضرتش را حضور ياران ايران و همچنين جمع کثيرى از بهائيان
ّامريک که نسبت به معظم لها در سفر قبلش به امريکا ابراز محبت ّ  

  قصر  در١٩٢٨در نوزدهم ماه ژانويه را ّددًا ملکه مج. نموده بودند ابالغ نمايم
  سلطنتى بلگراد هنگامى که ملکه و واالحضرت ايلينا ميهمان ملکۀ

  يوگوسالوى بودند مالقات نمودم و در اين سفر بعضى از کتب بهائى را
  همراه آورده بودند، از بيانات ملکۀ عزيز که بخوبى در خاطر باقيمانده اين

  ّين اميد و آرزوى بشر در نيل به سعادت حقيقيه قدرتآخر" كلمات است 
  اين تعاليم بتدريج. و عظمتى است که در تعاليم عاليۀ بهائى موجود است

  ".خواهد داشت راه بر جلوه و سطوع خواهد افزود و طالبان حقيقت را چراغ هدايت فرا
  دست ١٩٣٤سپس در مالقاتى که در کاخ کنتروسنى در شانزدهم فوريۀ 
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  داد و عليا حضرت از طبع و انتشار کتاب بهاءا و عصر جديد بلغت
  رومانى در بخارست استحضار حاصل نمود اظهار داشت بينهايت از اينکه
  ّملت وى از اين فوز عظيم يعنى حصول فرصت جهت مطالعۀ اين کتاب

   و امروز که چهارم فوريۀ نفيس  و گرانبها مفتخر گرديده مسرور است
   ميالدى است بار ديگر در کاخ مذکور هنگام غروب آفتاب حضور١٩٣٦

ّمجددًا بکمال رأفت و محبت مرا در کتابخانۀ خويش که. ملکه رسيدم ّ  
  چه اوقات تاريخى. بنور خفيف و ماليمى روشن نموده بود پذيرائى نمود

   مالقات ملکه بياندر اين. ارزشىپر خوشى بود و چه لحظات دلکش و 
  ّاماء معزز آن مدينه يعنى موقعى که در لندن بوده بديدار يکى ازنمود 

  فائز شده و آن خانم محترم اصل لوح مبارک حضرت) ٦٥(ليدى بالمفيلد 
  بزرک ملکه صادر شده باو ارائه داده بهاءا را که باعزاز ملکۀ ويکتوريا مادر

  ّقى وسپس راجع به تر. و وى بزيارت آن توقيع منيع مفتخر گشته است
   چند فقره آثاردربارۀ خصوصًا در ممالک بالکان استفسار و  اّتقدم امر

ّمقدسه از جمله کتاب مستطاب ايقان و منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  
  عين. ّصحبت نمود و از عظمت بيانات الهيه اظهار حيرت و شگفتى کرد

   را بنفسهاگر نفوس آثار بهائى"عبارت ملکه در اين باره چنين است 
ّمطالعه و در اطراف بيانات منزله تعمق و تفرس نمايند هر   قدر از روح امر ّ

  ّباشند باز عظمت و نورانيت آن را احساس خواهند نمود و بر سعۀ دور
   سپس از ملکه پرسش نمودم آيا ممکن است براى"صدر خواهند افزود

  نزددوستان در خصوص سنجاق مرحمتى ايشان که از لحاظ تاريخى 
  بلى"ياران فوق العاده عزيز و گرانبها است صحبت نمايم در پاسخ فرمودند 
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  :و شرح آن بدين قرار است" ميتوانيد
   ميالدى بنگارنده هديه اى عنايت فرمود و١٩٢٨اين ملکۀ عزيز در سال 

  آن سنجاق بسيار زيبا و کم نظيرى بود که چند سال قبل از طرف يکى
  سنجاق. عضاى خاندان سلطنتى روس بوى اهدا شده بوداز اقارب ملکه، ا

  ّاز قطعات طال و نقره بصورت دو بال که روى آنها ذرات دقيق الماس کار
  ّشده بوسيلۀ نگينى از مرواريد درشت بهم متصل مى شدند تشکيل يافته

  شما هميشه هديه و تحفه بديگران"ّملکه در حال تبسم اظهار داشت . بود



  بعد با"  من ميخواهم از طرف خود چيزى بشما اهداکنمميدهيد اين بار
  .دست خود سنجاق را بسينۀ من ملصق نمود

  همان هفته آن هديۀ نفيس و گرانبها را بعنوان تقديمى به صندوق
  انجمن شور روحانى مشرق االذکار بشيکاغو ارسال داشتم و اين موضوع در

  بود مورد شور و تبادلبهائيان امريک که در بهار همان سال منعقد شده 
  اين بود که چون هديۀ مذکور يادگار جمعى را عقيده بر. نظر قرار گرفت

  ّاولين تاجدارى است که براى اعتال و پيشرفت امر حضرت بهاءا قيام
   ليکنّنموده بايد در محلى محفوظ نگهداشته شده و بنام وى باقى ماند

  ّن متوجه ارتفاع آن معبدنظر به آنکه در آن تاريخ جميع مساعى يارا
  ّعظيم بود و هر کدام در تقديم تبرعات از يکديگر سبقت مى جستند رأى

  بالمآل. ّانجمن بر آن تعلق گرفت که سنجاق بمعرض فروش گذاشته شود
   موسوم به مسترايکى از دوستان مخلص لس آنجلس از ايالت کاليفرني

  دوق مشرق االذکارسنجاق را خريدارى و وجهش را بصن) ٦٦(ويالرد هچ 
ٌبر حسب اتفاق مشار. تقديم کرد   براى زيارت اعتاب١٩٣١ در سال  اليهّ

   
  ٧٨٤ص 

  ّمقدسه به ارض مقصود عزيمت نمود و آن هديۀ عالى و نفيس را همراه
  برد و شخصًا تقديم محفظۀ آثار جبل کرمل کرد و بدين ترتيب منظور

  د بودند حاصل گرديدآن دسته از ياران که بحفظ و نگهدارى آن معتق
  ّو يادگار آن ملکۀ نيکو خصال در گنجينۀ آثار و ذخائر متبرکه قرار
  ."گرفت و بمرور اعصار و قرون محفوظ و مصون باقى خواهد ماند

   ميالدى بملکوت ابهى صعود١٩٣٨ عليا حضرت ملکۀ رومانيا در ماه ژوئيۀ
  ع بهائى عالم در شرق ونمود و در اين حادثۀ مؤلمه پيام تسليتى بنام جوام

  ّغرب به صبيه اش ملکۀ يوگوسالوى مخابره گرديد و اين جواب از طرف
ّاز کافۀ پيروان امر حضرت بهاءا صميمانه تشکر"آن ملکه صدور يافت  ّ  

  ّمحفل روحانى ملى بهائيان ايران نيز بنمايندگى از جانب دوستان". ميکنم
  ّ همدردى خود را طى نامه اى بلغت مراتب تسليت و اايران در مهد امر

  فارسى و انگليسى به فرزندش پادشاه رومانى و همچنين به خاندان
  ّنامۀ محبت آميز ديگرى هم مبنى بر تسليت و اظهار. سلطنتى ابالغ نمود

   ميس مارثا روت بشاهزاده ا ّتأثر شديد از اين ضايعۀ عظيم از طرف امة



   و نيزنهايت مورد تقدير قرار گرفتخانم ايلينا فرستاده شد که بي
ّمحافل تذکر شايسته در مراکز مختلفۀ بهائى براى ترقى و تعالى روح آن ّ  
  ملکۀ جليل القدر برپا گرديد و در آن مجامع مراتب ايمان و ايقان آن

  نفس نفيس بظهور حضرت بهاءا اب آسمانى و معرفتش بمقام رسالت
   شهاداتش در اثبات اين امر ابدع اعظمّحضرت سيدالمرسلين و اعالنات و
  ّ همچنين محفل روحانى ملى بهائيانمورد تعظيم و تجليل وفير قرار گرفت

  ّاياالت متحدۀ امريکا و کانادا در جلسۀ يادبودى که بافتخار ملکه در
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  ّاولين سال صعود وى از طرف وزير مختار رومانى در امريک در نمازخانۀ

  ر كليساى بزرگ واشنگتن انعقاد يافته بود شرکت نمود وّبيت اللحم د
  مراتب تکريم و احترام خود را بوسيلۀ حضور در کنيسه و تقديم تاج گلى

  اين احتفال عظيم که در آن. ّمجلل از طرف ياران امريک ابراز داشت
  هيأت نمايندگى امريکا برياست وزير امور خارجۀ آن دولت مشتمل بر

  ّتى و سران نيروى برى و بحرى امريک و همچنينرؤساى دوائر دول
  سفراء انگليس و فرانسه و ايطاليا و نمايندگان ساير دول اروپا حضور

  بهم رسانده بودند بذکر مناقب و اوصاف آن ملکۀ مؤمنۀ موقنه که گذشته از
  مقام فنا ناپذيرش در ملکوت ابهى در حيات صورى و ناسوتى نام و

  ّترام بسيارى از نفوس مهمۀ ارض و اعاظم رجالخويش مورد عالقه و اح
  .خارج از حدود و ثغور مملکت خود واقع بود برگزار گرديد

ّاقبال ملکۀ رومانيا و شهادات عظيمه اش نسبت به پيام مقدس الهى اولين ّ  
  ّاثمار جنيۀ مرغوبه و کنوز مستوره اى است که حضرت بهاءا از قبل در

  و بشارت آن را در کتاب مستطاب اقدسّايام سجن حضرتش اعالم 
   امرى فى مملکتى طوبى لملک قام على نصرة"عنايت فرموده است قوله العظيم 

ّينبغى لكل ان يعززوه و يوقروه و ينصروه... و انقطع عن سوائى ّ   
ّليفتح المدن بمفاتيح اسمى المهيمن على من فى ممالک الغيب و الشهود انه ّ  

  ّالغراء لجبين االنشاء و رأس الکرم لجسد ّ الغرة البصر للبشر و بمنزلة 
  ٠"ّالعالم انصروه يا اهل البهاء باالموال و النفوس



  ّجامعۀ بهائى امريک که بخدمات بين المللى مبلغۀ شهيره مارثا روت عضو
  ّممتاز آن جامعه مفتخر و متباهى است در دوران اخير قرن اول بهائى
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  ايش چه در داخل و چه در خارج بفتوحاتّبهمت و جانفشانى اعض
ّاى  موفق گرديده که در صفحات تاريخ بخط جلى ثبت انتصارات باهره و ّ  

ّبگوئيم اين  موفقيت هاى جسيمه که در سبيل تبليغ اين اگر بر بنا. است شده ّ  
  ّالتأسيس الهى و اجراء نقشۀ  حاصل شده مرهون نظم جديد ا اعالء كلمة و

   حنون محسوب و مسک الختام مساعى يکصد سالۀ اولياى الهىعظيمۀ موالى
  مبالغهّنسبت به امر مقدس حضرت بهاءا بشمار مى آيد راه اغراق و 

  اگر ذکر شود پيروان امر حضرت بهاءا در اياالت و نيز. ايم پيمودهن
  ّمتحدۀ امريک و کانادا در سنين اخيرۀ اين قرن افخم اعظم در ميدان

  ى سبقت از همگنان ربوده و شاهد فتح و فيروزى را درآغوشخدمت گو
ّموفقيت هاى اين جامعه طى دو. جاى شگفتى نخواهد بوداند  دهکشي ّ ّ  

ّعقد اخير عصر رسولى و در مدت پانزده سال اول عصر تکوين نشانۀ ّ  
  بارزى از انتصارات آتيۀ آن ياران عزيز است که راه را براى ظفر و

  حضرت اعلى روح الوجود لرشحات.  هموار نموده استنصرت نهائى صاف و
  دمه االطهر فدا در يکصد سنه قبل اين  كلمات عاليات از كلك مبارکش

  و ازقلم"  ايا اهل المغرب اخرجوا من ديارکم لنصر"ّدرقيوم االسماء نازل 
  اعلى در کتاب اقدس رؤساى جماهير امريک باين حکم محکم و دستور

  اجبروا... يا ملوک امريقا و رؤساء الجمهور فيها"افخم اعظم مخاطب 
ٓالکسير بايادى العدل و کسروا الصحيح الظالم بسياط اوامر ربکم االمر ّّ ّ ّ  

  يات الهىّهمچنين هيكل قدم باشراق انوار سبحانى و سطوع تجل". الحکيم
  جهتّانه اشرق من "اطمينان مى فرمايد قوله العزيز  در افق غرب بشارت و

  حضرت عبدالبهاء ارواحنا لعناياته الفدا".  ظهر فى الغرب آثارهّالشرق و
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  الهى از شرق به غرب تابيده لکن در غرب نور"نيز در اين باره ميفرمايد 

ّثم اعلم بان الشرق"و در مقام ديگر مسطور " سطوع شديد يافته ّّ  
ٔالملکوت و عنقريب تتالال استضائت آفاقها بانوار    مطالعاالنوار فى   هذهٔ



  ّ و نسبت به اياالت متحدۀ امريک اين عنايات"ّالغرب اعظم من الشرق
  ّقطعۀ امريک در نزد  حق ميدان اشراق انوار"التحصى از كلك ميثاق صادر 

  ّدر عوالم  روحانيه"و تأييد ميفرمايد که " است و کشور ظهور اسرار
  و آن) ترجمه(" ّبخدمات فائقه  موفق و سرحلقۀ ملل و نحل خواهد گرديد

ّجمهورى عظيم را اعظم ملت آن قاره خطاب و تصريح ميفرمايد که    مردم"ّ
  ّاين سرزمين را چنان استعداد و قابليتى موجود که علم صلح عمومى بلند

   امر مبرم بر سايردر ايننمايند و خيمۀ وحدت عالم انسانى برافرازند و 
  تواند بامرى مباشرتت بزرگ ميّاين مل"و همچنين " امم پيشقدم گردند

  نمايد که صفحات تاريخ عالم بدان تزيين يابد و السنۀ امم بذکر و ثناى
  )ترجمه". ( مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر عالميان،او مألوف شود

  ّحضرت عبدالبهاء پس از استقرار بر سرير عهد و ميثاق الهى در اولين
   مشتعله برافراشتّقدم لواى امر حضرت بهاءا را در قلب آن خطۀ

  ّالمقدس آهنگ آن ديار نمود و از کران تا کران آن اقليم  سپس بنفسه
   مألوف شد و حجر زاويۀ ا وسيع به سير و سفر پرداخت و بابالغ كلمة

ّمعبد عظيم الشأنى را که بعدًا بهمت پيروان امر الهى در آن سرزمين ارتفاع ّ  
  ّيات مقدسش نقشۀ ملکوتى ويافت بدست مبارکش بنهاد و در پايان ح

  فرمان يزدانى خطاب به آن حاميان حصن حصين صادر فرمود و آنانرا
  ّمأموريتى عظيم عنايت کرد تا بفتح روحانى ممالک و بلدان پردازند و
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  .رايت امر جمال اقدس ابهى را در جميع اقطار و اکناف عالم برافرازند
  دمات صلح جويانه اش نزد عموميکى از رؤساى جمهور آن ارض را که خ

  معروف و مشهوراست مورد عنايت و تمجيد قرار داد و افکار صائبه و
  مشروعات و اقدامات عاليۀ وى را بمنزلۀ طليعۀ صلح و سالم که حضرت

  ّنورانيت"اميدوارى فرمود که  بشمرد و اظهاراند  دهبهاءا پيش بينى فرمو
  جميع آفاق را"و) ترجمه" (ايت کندآسمانى از آن جهات بساير نقاط سر

  ّ و در الواح مقدسۀ منزله از قلم معجز شيمش پيروان"ّروشن و منور نمايد
  خطاب فرمود و" ون حضرت بهاءاّحواري"ّ را در آن اقليم مستعد  اامر

ّآن نفوس زکيه را مطمئن و اميدوار ساخت که چون بعنايت ربانى در اين ّ  
  امريک مرکز" و هدايت اهل عالم توفيق يابند کار عظيم يعنى تبليغ



  ّسنوحات رحمانيه گردد و سرير ملکوت الهى در نهايت حشمت و جالل
  الهى اين نداء"و آنان را به اين بشارت مستبشر فرمود که " استقرار يابد

  ّچون از خطۀ امريک به اروپ و آسيا و افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک
  ّبر سرير سلطنت ابديه جلوس نمايند و صيتّرسد احباى امريک 

  ".گردد ّنورانيت و هدايت ايشان به آفاق رسد و آوازۀ بزرگواريشان جهانگير
ّجامعۀ بهائى امريک که در ظل توجهات مرکز عهد و ميثاق الهى حيات ّ  
  روحانى حاصل نمود و در کنف عنايت و الطاف آن موالى عظيم پرورش

  ّبه مأموريت و ايان مرکز پيمان قرار گرفت ويافت و مورد اعطاف بى پ
ّرسالت جليل مخصص و منصوب گرديد در ايام مبارک به تمهيد مقدمات ّ ّ  
  ّجهت تأسيس مشرق االذکار اقدام نمود، محل آن را خريدارى کرد و پايه
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ّمبلغين و ناشرين نفحات مسکيۀ الهيه را به شرق و. و مبناى آن را بنهاد ّ ّ  
  اساس حيات جامعه را بکمال. ى اعالء كلمۀ يزدانى اعزام نمودغرب برا

  ّاتقان بنهاد و پس از افول کوکب ميثاق به تشييد آن معبد عظيم الشأن
  مألوف گرديد و در ارتفاع قصر مشيد نظم ادارى بنهايت اهتمام قيام

  کوس استقالل آئين الهى را على.  بکوشيد انمود و در دفاع و حمايت امر
  .ّاالشهاد بکوفت و در انتشار آثار و  كلمات الهيه جهد بليغ مبذول داشتٔ مال

  ّ مساعى مشکوره بمنصۀ ظهور رسانيد و ادر صيانت پيروان ستمديدۀ امر
  ّدر دفع مخالفين و منع حمالت مغلين. ّکمکهاى مادى و معنوى ابراز نمود

ٓت رب االياتّهمت گماشت و قلب ملکه اى از ملکات را مجذوب امر حضر ّ  
  اين فتوحات و انتصارات جليله در حينى که سنين قرن. ّالبينات گردانيد

  ّاول بهائى رو باختتام ميرفت به طرح نقشۀ جديدى از طرف آن جامعۀ
  شجيع منتهى گرديد و مساعى آن برگزيدگان امر حضرت رحمان در

  ّآنان محولّاجراى مرحلۀ اوالى مأموريتى که از طرف حضرت عبدالبهاء به 
  نقشۀ بديعۀ هفت ساله تنظيم شد و تصميمات. يافته بود تمرکز يافت

  الزمه جهت اتمام تزيينات خارجى مشرق االذکار و مضاعفۀ عدد محافل
ّ روحانيه در قارۀ امريکاى شمالى و ازدياد مراکز امريه در همان قاره به ّ ّ ّ  

  ّاياالت متحدۀ امريکاىّ نقطه و استقرار نظم ادارى بهائى در کافۀ ١٣٢٢
   از بيست جمهورىهر يکشمالى و کانادا و تأسيس مرکز قويمى در 



  ّامريکاى مرکزى و جنوبى و تزييد عدد ممالک مستقله واقع در نطاق وى
  .ّبه شصت اقليم طبق نقشۀ مذکوره اتخاذ گرديد

  ّاما آنچه جامعۀ بهائى امريک را به چنين اقدامات و مشروعات جليله
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  ّبرانگيخت و بچنين انتصارات و فتوحات باهره  موفق ساخت اقدم و اعظم

  ّآن نصايح قلم اعلى و وعود و بشارات جمال اقدس ابهى و دستور اعز
  اسنى نسبت به تأسيس مشارق اذکار در ممالک و بلدان بنام آن طلعت

ّمنان است، ديگر تعليمات مبارک حضرت عبدالبهاء که طى چهارده توقي   عّ
  ّمنيع در اواخر ايام حيات مبارک از كلك اطهر بافتخار ياران امريک مقيم
  ّاياالت مغرب و مرکز و شمال شرقى و جنوب ممالک متحده و اقليم کانادا
  ّعز نزول يافت و رسالت عظيمى به آن باسالن ميدان عرفان عنايت شد،

  االذکار وديگر بيانات و اشاراتى که از لسان مبارک راجع به عظمت مشرق 
  ّ در آن قاره جارى گرديد، ديگر اتأثيرات عجيبۀ آن در پيشرفت امر

  ّالتأسيس که موجب پيشرفت و تقويت روح خدمت نفوذ نظم ادارى جديد
  و همکارى بين دوستان و ياران الهى در آن سامان شد، ديگر اقدامات و

  ار و الواح جزّخدمات گرانبهاى مبلغۀ شهيره مارثا روت که با آنکه از آث
  تعداد قليلى که بنحو ناقص بزبان انگليسى ترجمه شده بود چيزى در

ًدست نداشت متوكال على ا قيام نمود و بجنوب امريکا سفر کرد و در ّ  
ّبالد مهمۀ آن قارۀ وسيعه به نشر نفحات و تبشير ملکوت دمساز و مألوف ّ  

   الموقنه کيث رانسوم ا ّگشت، ديگر تهور و شجاعت و قيام و جانفشانى امة
  ّ توجه نمود و در اّکهلر اولين شهيد جامعۀ امريک که بمهد امر

  ّمالقات هاى متعددى که از رجال و مصادر امور و علما و رؤساى دوائر
  حکومت بعمل آورد از حقوق مسلوبۀ برادران و خواهران روحانى خويش

  رخواست بمقامّدر آن کشور مقدس دفاع کرد و هفت عرضحال و د
ّسلطنت تقديم داشت و بدون توجه به تقدم سن    و انحراف مزاج بخدماتّّ
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  فائقۀ خويش ادامه داد تا عاقبت در مدينۀ اصفهان روح پاکش بملکوت
  ابهى عروج نمود، ديگر از عوامل و موجباتى که اعضاء آن جامعۀ غيور را



  استقامت در کالبد آنبفداکاريهاى جديد برانگيخت و روح شجاعت و 
  ّنفوس زکيه بدميد اشتياق و ولع موفورى بود که نسبت به تقويت و

  استحکام خدمات جمعى از مهاجران عزيز درامريکاى جنوبى و مرکزى
  به تشکيل اين ناشران امر الهى و رافعان لواى يزدانى بدوًا. ابراز داشتند

  ّر قارۀ امريکاىّاولين مرکز امرى در کشور برزيل پرداختند سپس بدو
  ق و آثاراو راالتين بحرکت آمده جزائر وست اينديز را بازديد و بنشر 

  .ّامريه در ممالک و ديار مختلفۀ امريکاى مرکزى و جنوبى مبادرت نمودند
  مسألۀ ديگر که آنان را بيش از پيش به قيام و اقدام عاشقانه تحريک

  تزلزل و منقلب بين المللىّليت شديدى بود که در قبال اوضاع ممسؤميکرد 
  که روز بروز بر وخامت مى افزود در خود احساس مى نمودند،  ديگر

  ّعنايت و التفات به اين امر خطير که قرن اول بهائى بسرعت رو باختتام
  است و مشروعى را که سى سنه قبل با عشق و عالقۀ مفرط آغاز نموده

  زدان و فارسان مضماربودند بايد بپايان رسانند، اين مجاهدان امر ي
  ايقان از وسعت و عظمت ميدان خدمت نهراسيدند و بقدرت جوامع

   تشکيل داده بودند وقعى ننهادند امذهبى که صف مخالفى در مقابل امر
  و بآشفتگى و عدم ثبات سياسى پاره اى از ممالک که در آن نقاط قصد

   مساعدت آب وّتوطن داشتند اعتنا ننمودند و از اختالف اقاليم و عدم
  هوا در نقاط مورد مهاجرت مأيوس نگشتند و از فقدان آشنائى نسبت به
  ّزبان و آداب و رسوم و حاالت ملل مختلفه مخمود نشدند بلکه با توجه به
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ّشؤون و حوائج مبرمۀ جامعه در قارۀ امريکا کثلة واحده قيام و بطرح و ّ  
  م مباشرت نمودند و اهداف ثالثۀّ نقشۀ بديعه بکمال دقت و انتظاتمشيت

  ّمقرره يعنى تشکيل محفل روحانى در هر يک از اياالت و واليات غير
  مفتوحۀ امريکاى شمالى و تأسيس مرکز جداگانه اى در هر يک از جماهير

  امريکاى مرکزى و جنوبى و تکميل تزيينات خارجى مشرق االذکار را
ّموفقيتبکمال     . خاتمه دادندّ
ّذ اين نقشۀ مقدس و عظيم طرحها اتخاذ گرديد و صدهابراى تنفي ّ  

ّفعاليت ادارى  و تربيتى از طرف مجريان نقشه بمورد اجرا گذاشته شد ّ.  



  ّياران الهى به تقديم تبرعات کريمانه اقدام نمودند و بوسيلۀ تأسيس لجنۀ
   و اعزام مهاجرين به امريکاى مرکزى و ا مخصوص براى ابالغ كلمة

  تبليغى ناحيه اى و تشکيل مدرسۀ بين المللى جهتهاى  ه و ايجاد لجنجنوبى
ّتهيه و تمرين مبلغين بهائى و توطن مهاجرين در نقاط غير مفتوحه و ّ ّ  
ّسر کشى و سير و سفر مبلغين سيار و نشر آثار الهيه بالسنۀ اسپانيولى و ّ ّ  

  ّسطّدرس تبليغ و بسط خدمات امريه توهاى  هپرتقالى و تنظيم دور
ّجمعيت ها و محافل  روحانيۀ  ّمحليهّ    از طريق مطبوعات و ا و انتشار امرّ

  راديو و ارائۀ فيلمهاى مشرق االذکار و مدلهاى آن و اقامۀ کنفرانسهاى
  و باالخرهها  هبين الجوامع و ايراد نطق و خطابات در دانشگاهها و دانشکد

  مربوط به امريکاى التينّتقويت دروس تبليغى و بحث و مداقه در مسائل 
  ّدر مدارس تابستانه به تحقق اين منظور متعالى يعنى انجام نقشۀ هفت ساله

  مبادرت نمودند تا اين مشروع جليل که بزرگترين مجهودات و خدمات
  ّدسته جمعى پيروان امر حضرت بهاءا در قرن اول بهائى را تشکيل
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ّ ميدهد بتاج  موفقيت متوج گرديد ّ ّ.  
  ّدر پايان اين قرن مقدس نه تنها امر عظيم و خطير مشرق االذکار

  ّشانزده ماه قبل از موقع مقرر انجام پذيرفت بلکه بجاى تشکيل يک نقطه
  ّدر هر يک از جمهوريات مفتوحه که بمنزلۀ هستۀ مرکزى آن محسوب
  ّميگرديد محافل  روحانيه در شهر هاى مکزيکو و پوئبال در مکزيک،

   آيرس در آرژانتين، گواتماال در گواتماال، سانتياگو در شيلى،سوبوئن
  ويدئو در اروگوئه، کيتو در اکوادر، بوگوتا در كلومبيا، ليما در پرو،ه مونت

  آسانسيون در پاراگوئه، تگوسيگالپا در هندوراس، سان سالوادر در
  ال سالوادور، سان خوزه و پنتارناس در کستاريکا، هاوانا در کوبا و

   که ابعالوه بسط و انتشار امر. پرنس در هائيتى تأسيس گرديد توپر
  ّاحباى بال و پر گشودۀ امريکاى التين نيز در آن شرکت نموده بودند
  ّبکمال اهتمام تعقيب گرديد و اين امر مهم در جمهوريهاى مکزيک و
  ّبرزيل و آرژانتين و شيلى و پاناما و کستاريکا تحقق پذيرفت و ياران

  ى نه تنها در عواصم جمهوريهاى امريکاى جنوبى بلکه در مراکزى ماننداله
  وراکروز و کانانى و تاکوبايا در مکزيک، بالبوآ و کريستوبال در پاناما،



  رسيف در برزيل، گواياکيل و امباتو در اکوادر و باالخره تاموکو و ماژالن
  ان خوزه و مکزيکوّمحافل  روحانيۀ بهائيان س. ّدر شيلى توطن اختيار نمودند
  ّشهر اخير مرکز بهائى متضمن کتابخانه و سيتى تسجيل گرديد و در

  سيمپوزيوم جوانان بهائى در هاوانا و. قرائتخانه و سالن کنفرانس داير شد
  س آيرس و سانتياگو در موقع خود انعقاد يافت و مرکز مخصوصوبوئن

  .يس گرديدجهت توزيع آثار در امريکاى جنوبى در بوئنوس آيرس تأس
   

  ٧٩٤ص 
ّاوليهمراحل  اين فتوحات و انتصارات در    از برکت قيام و جانفشانى نفسّ

ّمقدسى که وجودش مايۀ ائتالف و وحدت روحانى دو قارۀ اروپ و امريک ّ  
ّمحسوب، بهره مند گرديد و از انفاس زکيۀ  طيبه اش برخوردار شد   اين. ّ

ّوع نير ميثاق به تأسيس اولينٔآيت هدى و منادى مال اعلى که از اوان طل ّ  
  ّمرکز بهائى در قارۀ اروپ و اقليم کانادا اقدام نموده بود در حينى که هفتاد

  ّسنه از مراحل عمر عزيزش ميگذشت با وجود تکسر و انحراف مزاج
  بسفر شش هزار ميلى آرژانتين مبادرت ورزيد و تازه در آستانۀ خدمات

  ناگهان از جهان ناسوت بعالم ملکوتمهاجرتى خويش قدم نهاده بود که 
  صعود نمود و روح پاکش در رفارف قدس مأوى گزيد و بسبب اين

   در آن سرزمين ا جانفشانى و فداکارى عظيم امر تبليغ و اعالء كلمة
  ّتقويت شديد پذيرفت و خطۀ آرژانتين مرکز نشر و اشاعۀ آثار بهائى و

ّمنشأ خدمات و فعاليت روحانى گرديد و   ّ در اثر اين مرکزيت گوىّ
  .سبقت از ساير جماهير امريکاى جنوبى بربود

ّخدمات و جانفشانى هاى ارواح مقدسه و حقائق نورانيه مانند مى مکسول ّ  
  ّکه در سرزمين آرژانتين آرامگاه ابدى خود مقر يافته و هايد دان) ٦٧(

  نسومّء بحار مستقر گرديده و کيث رااو راکه رمسش در مدينۀ سيدنى م
  کهلر که در نقطۀ بعيدۀ اصفهان بخاک سپرده شده و سوزان مودى و
  ليليان کپيس و همکاران شجيع و مخلص آنان که در طهران مدفون
  ّگرديده و لوا گتسينگر که براى ابد در آغوش بر مصر مأوى گزيده و

ًکالباالخره مارثا روت که در محيط اعظم النه و آشيانه ساخته     پرتوى برّ
  معۀ بهائيان امريک افکنده که بدوام ملک و ملکوت روشن و تابنده خواهدجا

   



  ٧٩٥ص 
  بود و اکنون در اين احتفال تاريخى که نمايندگان آن جامعۀ عظيمه برپا

  ّالسن كل به تقدير و تجليل خدمات فائقۀ آن برگزيدگان امراند  دهکر
   و اينحضرت يزدان مألوف و بذکر محامد و نعوتشان مشغول است

  .خواهد ماند ستايش و نيايش الى االبد پاينده و برقرار و بمرور دهور زنده و جاودان
  و نيز در اين موقع خطير که امناى الهى و ياران رحمانى از سراسر

  جمهوريهاى مختلفۀ امريک در اين معبد جليل،اعلى و اشرف معبدى که
  ه و بکمال سرور وتا کنون بنام حضرت بهاءا مرتفع شده، مجتمع گشت

   اين کورّمطلعّحبور در جشن ختام قرن اول اظهار امر حضرت اعلى، 
  ّاعظم و مبدأ دور اتم و همچنين ميالد مسعود حضرت عبدالبهاء

  ّ در ديار غربيه در اروح الوجود له الفدا و پنجاهمين سنۀ استقرار امر
  وده اند، قلوب ازّجوار نخستين مرکز امرى بهائى در خطۀ باختر شرکت نم

  اختتام مرحلۀ اوالى نقشۀ تبليغى که يد قدرت مرکز ميثاق ترسيم فرموده
  ماالمال ابتهاج و سرور است و از اين توفيق عظيم غرق درياى بهجت و
ّحبور، موفقيتى که انوار سرمديش جوامع بهائى شرق و غرب را منور ّ ّ  

ّنموده و در صفحات تاريخ قرن اول بهائى با خط   ّجلى و  كلمات زرين ّ
  .مثبوت و مسطور خواهد گرديد

   
  ٧٩٦ص 

                      ياد داشتها 
١-Lapland 
٢-Spitzbergen 
٣-Hammerfest 
٤-Magellanes 
٥-Pago Pago 
٦-Chichen Itza 
٧-Yucatan 
٨-Bahamas Islands 
٩-Trinidad 
١٠-Barbados 



١١-Island of Bali 
١٢-North Borneo 
١٣-Patagonia 
١٤-Seychelles Islands 
١٥-Inca 
١٦-Cherokee 
١٧-Mayans 
١٨-Lapps 
١٩-Maoris 
٢٠-Rotorua  
٢١-Latvian 
٢٢-Lithuanian 
٢٣-Tamil 
٢٤-Mahratti 
٢٥-Telegu 
٢٦-Kinarese 
٢٧-Oriya 
٢٨-Prof. Bogdan Popovitch 

 
  ٧٩٧ص 

٢٩-Promulgation of Universal Peace 
٣٠-Wisdom of "Abdu'l � Baha"  
٣١-The Goal of a New World Order 
٣٢-General Chiang Kaishek 
٣٣-Duke of Windsor 
٣٤-Princess Estelle Bernadette 
٣٥-Bodleian Library 
٣٦-Nobel Peace Foundation Library 
٣٧-Nansen Foundation Library, Oslo 
٣٨-Hoover Peace Library 



٣٩-Aligarh University Library 
٤٠-Bernard Library 
٤١-Jerabia Wadia Library 
٤٢-Reykjavik Public Libraries 
٤٣-Carnegie Library 
٤٤-Ciudad Trujillo University Library 
٤٥-Canberra 
٤٦-Mukden Manchukuo 
٤٧-Tehna Yuva Balcic 
٤٨-Modling 
٤٩-King Haakon 
٥٠-King Zog 
٥١-Princess Marina 
٥٢-President T. G. Masaryk 
٥٣-President E. Benes 
٥٤-Dr. Sun Yat Sen 
٥٥-Dr.Nicholas Murray Butler 
٥٦-Stephen Raditch 
٥٧-Dr. Erling Eiden 
٥٨-Sarojini Naidu 
٥٩-Dr. K. Ichiki 
٦٠-Prof. Tetrujiro Inouye 

 
 

 ٧٩٨ص 
٦١-Prof.Emeritus 
٦٢-Baron Yoshiro Sakatani 
٦٣-Dr. Benjamin Jowett 
٦٤-Prof. Lewis Campbell 
٦٥-Lady Blomfield 



٦٦-Mr. Willard Hatch 
٦٧-May Maxwell  

   
  ٧٩٩ص 

                          نظرى به گذشته و آينده
 

  . سفيد است٨٠٠ص 
 

  ٨٠١ص 
                                      نظرى به گذشته و آينده

ّ قرن اول بهائى، قرنى که از لحاظ علو  م   قام و ظهور آثار و اثمار بديعۀّ
  منيعه در تاريخ اديان گذشته بل در سراسر تاريخ بشر بى مثيل و

ّدر اين عصر نورانى قوۀ قدسيۀ الهيه، حامل. عديل است، خاتمه پذيرفت ّ ّ  
ّفيوضات عظيمۀ رحمانيه و تأييدات غيبيۀ رب ّ ّانيه، در مدينۀ  طيبۀ شيرازّ ّ  

  م را بنداى جانفزاى صلح و سالم و اصالح منّمتولد گرديد و اهل عال
ّاين قوۀ غالبه که مهيمن بر كل و فائق بر جميع. فى االمکان مخاطب ساخت ّ  

ّممکنات بود متتابعًا و مترادفًا در طهران و بغداد و ارض سر و عكا جلوۀ ّ  
  بديع بنمود و نطاق امرش توسعه يافت تا آنکه از قطر بحار بگذشت و

   اش بجهان غرب متواصل شد و آيات قدرت و عظمتش بنحوّكلمۀ خالقه
  .ّالعقول در مرکز قارۀ وسيعۀ امريک ظاهر و نمايان گرديد ّمحير

  اين امر فخيم و نبأ عظيم که در قلب آسيا ظاهر و بسرعت غير قابل
  مقاومتى بجانب باختر منبسط گرديد از طرف جوانى تاجر از اهل فارس

ّيلۀ ذات مقدسى که از خطۀ نور طلوع نمودتأسيس يافت و بعدًا بوس ّ  
  تجديد پذيرفت و روح جديد بدست آورد و در اثر مساعى نفس
  ّمبارکى که بهترين ايام شباب و ريعان حيات را در حبس و زندان

   
  ٨٠٢ص 

  گذرانيد تقويت و تحکيم حاصل نمود و فتوحات باهره اش را در نقطۀ
  ّمى از دايرۀ عظيمۀ کرۀ ارض از محلّبعيده بين ملتى عظيم که معادل ني



  ّسطوع و پيدايش اين نور مبين دور بود مستقر ساخت تا آنکه گيتى را
  هر حمله و. ّباشراقات ظهور روشن نمود و تجلياتش عالم وجود را فرا گرفت

ّتعرضى را از طرف اعداء دفع نمود و هر مانع و رادعى را بحول و قوۀ ّ  
  ّمغرور متکبرى را که بمقاومت سيل جارفهر . ّالهيه مرتفع ساخت

   برخاست مقهور و منکوب کرد و هر بندۀ مستضعفى را که ا شريعة
  نفوس. ّباعالء كلمه اش قيام نمود بقوت و شجاعتى حيرت انگيز برانگيخت

   نافذۀ خود قرار داد وّزکيۀ منقطعه را وسيلۀ تنفيذ و اجراء ارادۀ
  اش را که با قتل و غارت پيروان و خيبت وانتصارات و فتوحات فائقه 

  خذالن دشمنان توأم و همعنان بود صحنۀ حوادث و وقايع يکصد سالۀ
  .ّهيجان حيات روحانى خويش مقرر فرمودپر تاريخ 

ّب علو م دينيه را که بطايفۀ شيخيه منشعبّالّاين قوۀ عظيمه مشتى از ط ّ  
  الهى مبعوث فرمود و چنانّاز شيعۀ اثنى عشريه منسوب بودند بتأييد 

ّاهميتّنصرت و قوت و وسعت و    ّ بخشود که در مدت قليل شهرت عظيمّ
ّفئۀ مظلومه جمعيت کثيره شد و انفس معدوده هيأت اجتماعيه. يافت ّ  

  ّگرديد و بجامعۀ جهانى تبديل يافت، جامعه اى که در ظل نظم بديع
ّالهى مستظل و به آراء و افکار ثقيفۀ معتدله مت   صف و بجانبازى وّ

  ّفداکارى بيست هزار نفس مقدس مفتخر، از مخاصمات دول و ملل برکنار
ّو از تحزبات و   تعصبات قومى و سياسى و مذهبى فارغ و آزاد، ديانت ّ  
  عمومى الهى را ناشر و در قطعات خمسۀ عالم منتشر، نطاقش در شصت

   
  ٨٠٣ص 

  ليم تابعه منبسط، صحف وّمملکت از ممالک مستقله و هفده اقليم از اقا
  آثارش به چهل لغت از لغات مختلفه منتقل و اوقافش به چندين مليون

  حد و مذاهب و اديانّدالر بالغ، اعضائش تحت امر واحد و نظام واحد مت
ّمتنوعه در ظل لوايش متفق و طبقات و اجناس متکثره در دايرۀ امرش ّ ّّ  

  ات و دول ارض در شرقمستريح و استقاللش مورد قبول جمعى از حکوم
  و غرب واقع و بساط شريعتش از رؤسا و پيشوايان روحانى عارى و

  ّاصول و مقررات ممالک متبوعه را مطيع و منقاد و بر وظائف. ّمبرى است
  ّمدنى و اجتماعى خود واقف و آگاه، خطرات و مصائبى که جامعۀ بشريه



ّمتوجه و بمقدراتّرا تهديد نموده متذکر و آالم و اسقامش را سهيم و  ّ  
  .درخشان آتيۀ خويش مطمئن و اميدوار ميباشد

  ّحضرت باب که ظهور مقدسش مبدأ پيدايش اين جامعۀ جهانى محسوب
    حسين موردّمالاست پس از اظهار امر و ابالغ رسالت خود در شيراز به  

  ّمخالفت شديد اعداء واقع گرديد و کافۀ ناس از مقام سلطنت و مراجع
  ّو رؤساى شرع تا مردم عوام جميعًا کثلة واحده عليه آن مظهرحکومت 

ّاحديه قيام نمودند و آن حضرت را پس از معاودت از مکۀ معظمه بکمال ّ ّ  
  قساوت و بيرحمى اسير و بجبال ماکو و چهريق تبعيد کردند و آن نور
   ولى آن.سرمدى را در آن قلل باذخۀ ظلمانى محبوس و زندانى ساختند

  ارک در همان جبال بعيده در بحبوحۀ غربت و اسارت عهدوجود مب
  خويش را تأسيس و حدود و احکام شريعتش را تنظيم فرمود و آثار و

  احتفال بدشت که تحت. ّالواح مقدسه اش را براى اعقاب بيادگار بگذاشت
  ّقيادت حضرت بهاءا از فحول اصحاب تشکيل گرديد بوضع مؤثر و

   
  ٨٠٤ص 

   قوانين اسالم را نسخ و دورۀ جديد و شرع بديع را اعالمنافذى احکام و
ّنمود  و در تبريز مقارن همان ايام حضرت باب بنفسه المقدس در محضر ّ  
  وليعهد زمان و علماى بزرگ آذربايجان بکمال صراحت و اتقان دعوى
  خويش را اظهار فرمود و خود را قائم موعود و مهدى معهود خواند تا

  ث مازندران و نيريز و زنجان و طهران زبدۀ انصار وآنکه طوفان حواد
  ّمدافعين پر شور و حرارتش را بربود و قسمت اعظم حروفات حى امرش
  ّرا در حيات مبارک جام شهادت بنوشانيد و دين مبين در معرض تشتت
  ّو اضمحالل قرار گرفت و آن وجود مبارک نيز بنفسه المقدس پس از

   سربازخانۀ تبريز هدف هزاران رصاصصدمات و بالياى ال تحصى در
ّ و از آن پس تند باد حوادث ورقۀ زکيه منادى شجيع و متهور.گرديد ّ  

  دور بيان را در چنگ ظالمان اسير و قتيل گردانيد و باسالن و پيروان
  حضرتش را يکى بعد از ديگرى بمشهد فدا کشانيد و کاتب وحى و

  مشير گذرانيد و حضرتحامل آخرين وصاياى مبارکه اش را از دم ش
  بهاءا منجى و مدافع شرع قويمش را در اعماق بئر اظلم انتن گرفتار

  .نمود



  ُنه سال پس از اعالن تاريخى حضرت باب و اظهار امرش بجناب باب الباب
  ثمرۀ ظهور آن حضرت در سجن طهران نمودار گرديد و وعود و

  دور بهائى از افقّبشاراتش تحقق يافت و بزرگترين لحظات عصر رسولى 
  سپس در نتيجۀ تبعيد سريع حضرت بهاءا بعراق. سياه چال سطوع نمود

ّبامر ناصرالدين شاه و هجرت آن جمال ازلى بجبال کردستان و تنزل و ّ  
  ّانحطاطى که در افکار و اطوار حزب بابى در بغداد رخ گشود انوار نير
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  طلوع و سطوع نموده بود تاحقيقت و اعظم اشراق افق هدايت که تازه 
  چندى دچار کسوف گرديد و مقنوع و محجوب شد تا آنکه دورۀ اعتکاف

  ّسال غربت و کربت بمقر بسر آمد و آن مظهر امر رحمان پس از دو
  ّ رجوع فرمود و اخالق و احوال آن فئۀ متشتته که بسرعت رو بزوالمعلوم

   و خلق بديع پديدروح جديد دميده شد. و انحالل ميرفت تبديل يافت
  آمد، معارفش منبسط گرديد و بر مراتب اعتبار و اعتاليش بيفزود تا

  ّآنکه امر الهى در باغ نجيبيه بمنتخبين اصحاب و حاضرين احباب هنگام
  سپس بحران ديگرى که. تبعيد آن طلعت مختار باسالمبول ابالغ شد

  ّض سربزرگترين انقالب درتاريخ اين ظهور اعظم محسوب است در ار
  ّعرض اندام نمود و وصى اسمى حضرت باب بمخالفت قيام کرد و به
  اعراض و معاندت برخاست و در اثر دعاوى مجعوله و القاآت سخيفه و

   تحريک مينمود اين مخالفت اوجاو راّمقاصد سيئۀ وى و نفس خبيثى که 
  ّ را که تازه نضج و قوتى يافته بود متزعزع ا گرفت و اساس شريعة

  ّليکن قوۀ ميثاق. خت و جامعۀ اسم اعظم را در خطرات شديده افکندسا
   از لوث وجود اکه حضرت باب تأسيس فرموده بود فائق آمد و ذيل امر

  ّاين صنم اعظم پاک و مطهر گرديد و راه براى انتصارات و فتوحات آتيه
   بملوک ا ابالغ كلمة  و اآئين جهانى رحمانى در پرتو اعالن امر. مفتوح شد

  و رؤسا و علما و پيشوايان روحانى ارض در شرق و غرب به اعلى ذروۀ
  متعاقب اين فتح و ظفر تاريخى مصائب و متاعب هيكل. جالل رسيد

ّاقدسش تشديد يافت و حکم تبعيد آن مظهر ربانى بمدينۀ محصنۀ عكا ّ ّ  
  لطانالعزيز س که از قلم اعلى به سجن اعظم خوانده شد از جانب عبد

   



  ٨٠٦ص 
  در اين تبعيد و سرگونى که دشمنان آن را نشانۀ. عثمانى صادر گرديد
  ّ تلقى نموده بودند آالم و محن کثيره از داخل و افنا و اضمحالل امر

  خارج که نظير آن از قبل مشاهده نشده هجوم نمود و در بحبوحۀ آن
  ّمقدس نازل گرديد وّتضييقات و انقالبات احکام و سنن الهيه از قلم شارع 

  اصول و مبادى اين امر افخم اقوم که بمثابۀ تار و پود نظم بديع يزدانى
   امحسوب است تنظيم شد و آئين الهى بمرحلۀ جديد وارد و شجرۀ امر

ّبه ازهار و اثمار طيبه مزين گرديد ّ  
  ّصعود حضرت بهاءا بندگان و پيروان آن وجود مقدس را در درياى

   آالم مستغرق ساخت و ناقضان پيمان را مسرور و شادمان نمود واحزان و
ّخالفت با ارادۀ مطلقۀ ربانيه را بم ا اعداء سياسى و دينى شريعة ّ  

  ّميثاق رحمانى و منشور عظيم سبحانى قوۀ ساريۀ   ولى عهد و.برانگيخت
ّنافذه اى را که مدت چهل سنه از آن مظهر احديه ساطع بود در مجارى ّ  

   را بجانب هدف و ا دين ا را وقايت نمود و سفينۀ امر،ّاصليه سوق داد
  اعالم اين عهد بديع و ميثاق وثيق با. مقصد نهائى خويش هدايت فرمود

  مخالفت جديد مواجه گرديد و غصنى از اغصان که بموجب مندرجات آن
  د علمّسفر قويم مقامى بعد از مقام مرکز پيمان الهى بوى مفوض شده بو

  ّناپذير، امر مقدس در اثر صدور اين سند عظيم و فنا. خالف برافراشت
  تحت هدايت حضرت عبدالبهاء بجانب غرب منبسط گرديد و انوارش
ّحواشى قارۀ اروپ را منور ساخت و پرچمش در قلب امريکاى شمالى ّ  

ّبتأييدات الهيه رمس اطهر مبشر اعظم به ارض اقدس انتقال. مرتفع شد ّ  
  ّ و بنيان مقام اعلى جهت استقرار آن هيكل مقدس در صفح جبليافت

   
  ٨٠٧ص 

  ّکرمل نهاده شد و اولين مشرق االذکار عالم بهائى در ترکستان روس مرتفع
  گرديد و چون اين فتوحات و انتصارات در شرق و غرب براى آئين الهى
  فراهم آمد آتش عناد در نهاد مرکز نقض شعله ور گرديد و بتحريک و

  ّفتين قطب شقاق زوبعۀ عظيم ديگرى بوقوع پيوست و اوامر مؤکد برت
  ّحبس و بند مجدد مرکز ميثاق از جانب عبدالحميد پليد صادر شد و

  ّمدت هفت سنه قلب و مرکز امر الهى گرفتار مخاطرات عظيمه گرديد و



  ياران در آه و حسرت شديد افتادند و تأسيسات و مشروعاتى که موجب
   تا آنکه سلطنت و. بود دچار وقفه و تأخير شد ا  و اعالء كلمة ابسط امر

  خالفت آل عثمان منقرض گرديد و حضرت عبدالبهاء از زندان مستخلص
  شدند و باسفار تاريخى خويش ببالد امريک و اروپ مبادرت فرمودند و
  بدين ترتيب ضربت عظيمى بر آمال و افکار ناقضين عهد الهى وارد آمد

ّاوليۀّقدسى که در سنين و مشروع م    قيادت مبارک آغاز شده بود بهّ
   بدرجه اى اّتأييدات غيبيه تکميل و تشييد گرديد و رفعت و عظمت امر

   اصول و مبادئش در اقطار،رسيد که هرگز به آن مقام واصل نشده بود
  عالم انتشار يافت و راه براى اشاعۀ انوارش در شرق اقصى و جزائر بحر

   تا آنکه بحران ثالث و اخير در.ّقارۀ نائيۀ استراليا هموار گرديدمحيط و 
   رخ گشود، جمال ستمکار به معاندت قيام نمود و وقوع امرکز جهانى امر

  ّحرب بين الملل و انقالب جهان و قطع ارتباط با ياران و سد مخابره با
  قاماتّنقاط اخرى بر وخامت اوضاع بيفزود و قائد مقدس امر بهاء و م

  ّمقارن همان ايام يعنى در. ّمقدسۀ عليا را در خطر شديد افکند
  تاريک ترين لحظات جنگ جهانى و سنين اخير حيات مرکز ميثاق يرليغ
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  بليغ تبليغ خطاب به جامعۀ بهائيان غرب بانيان نظم بديع الهى صدور
ّيافت و آن نفوس مجلله به مأموريت و رسالت عظيمى منصوب شدن   د،ّ
ّمأموريتى که ثمرات جليلۀ آن عقود اخيرۀ قرن اول بهائى را بافتخارات ّ  

  .بخشوده است  را بسط و توسعۀ عظيم اّابدى مفتخر ساخته و مؤسسات ادارى امر
  اختتام محاربات طوالنى و خانمان برانداز جنگ عمومى اميد و آرزوى ساالر

ّغدار را به يأس و نوميدى مبدل نمود و با    شکست ننگ آور وى خطراتىّ
ّکه مدت شصت و پنج سال امر الهى و شارع مقدس و مرکز ميثاق يزدانى ّ  
  ّرا احاطه کرده بود بالمره مرتفع گرديد و وعود و بشارات که در صحف و

ّالواح مقدسۀ ربانى مسطور بود مصداق حاصل کرد    بر شهرت و اامر. ّ
   انتشار ا كلمة.  عيان گرديداعتبار بيفزود و قدرت ميثاق بيش از پيش

  .و نورانى نمود ّجديد يافت و تعاليم الهى اقصى نقطۀ جهان يعنى قارۀ استراليا را روشن
  افول کوکب ميثاق که خاتمۀ اين دور اعظم يعنى عصر رسولى محسوب
  است بار ديگر چون صعود اب بزرگوارش دوستان و پيروان آئين رحمانى



  ّبى پايان نمود و فئۀ ضاله، تابعان ميرزا يحيى ورا قرين اسف و حسرت 
  ّميرزا محمدعلى را خوشنود و اميدوار ساخت و مايۀ جسارت و دلگرمى

   گرديد و نفوس ذاهله بزعم واهى خويش ااعداء سياسى و دينى امر
  چنين پنداشتند که جامعۀ اسم اعظم اکنون با صعود آن قائد عظيم و

   متزلزل ا و انحالل خواهد پيمود و ارکان شريعةموالى کريم راه تجزيه 
ّخواهد گرديد غافل از آنکه اعالن و انتشار الواح مقدسۀ وصايا، مؤسس و ّ  
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  ّموجد عصر تکوين دور بهائى و کاشف و مبين نظم بديع الهى، جوامع
ّبهائى را در قارۀ اروپ و امريک و آسيا و افريک بيش  از پيش متحد و ّ  

  بط ساخت و آنان را بارتفاع و تحکيم قواعد و ارکان اين نظم آسمانىمرت
که ظهورش را حضرت باب تبشير و احکام و اصولش را حضرت بهاءا  

ّمحليهّمحافل  روحانيۀ . تنصيص فرموده است تشويق نمود ّمليه و ّ    تشکيلّ
  ّرسميت. شد و دستور و نظام هيأتهاى منتخبه تنظيم و تدوين گشت

  ّات و مؤسسات بهائى از جانب اولياى امور اعالم و حظائر قدس،مشروع
  اوقاف. ّ بنيان و اولين معبد غرب تکميل و تشييد شد امراکز ادارى امر

ّامريه تأسيس يافت و دامنۀ آن توسعه پذيرفت و رسميت آن توسط ّ ّ  
  اولياى امور تصديق و جنبۀ مذهبى اين موقوفات در مرکز جهانى و

  .ّر قارۀ امريکاى شمالى تأييد گرديدهمچنين د
  در قطر مصر هنگامى که جامعۀ بهائى باستقرار و تحکيم مبانى نظم بديع
  ّمألوف بود فتواى تاريخى شديدى از طرف يکى از محاکم شرعيۀ آن

ّکشور صادر گرديد و حزب مظلوم را از شريعت محمديه منفصل ساخت ّ  
  تداد دوستان الهى را با مشاكل عظيمهّو باتهام کفر و الحاد و زندقه و ار

  رأى صادره از محکمۀ. مواجه و به تضييقات و افتتانات شديده مبتال نمود
  عراق که بتحريک اعداء از حزب شيعه تنظيم شده بود از يک طرف و حکم

  ّغليظى که از جانب خصم عظيم تر و مخوف تر در خطۀ روس صدور
  ّکه بيت اعظم الهى مقدس ترينيافته بود از طرف ديگر موجب گرديد 

ّمواقع حج از تصرف امر ّخارج و اهل بهاء از توجه به اولين ا ّ ّ  
  مشرق االذکار بهائى که بامر حضرت عبدالبهاء تأسيس و در دوران قيادت
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   و بانيان نظمامر الهى و ليکن حاميان .مبارک مرتفع شده بود محروم گردد

  ّ که اولين قدم در سبيل ار دشمنان امراعالم غير منتظ رحمانى از
  ّاستقالل آئين جمال قدم جل اسمه االعظم محسوب و همچنين از ضربتى

  ّکه به دو مقام عظيم الشأن آن وارد آمد مضطرب و پريشان نگرديدند
  ّبلکه با عزمى راسخ و همتى وافر بر تکميل فتوحات و توسيع اقدامات قيام

  ّ اعز ابهى را در اعلى المقامات بکوفتند و بهنمودند و کوس استقالل امر
  ّتنفيذ احکام اساسيۀ کتاب مستطاب اقدس پرداختند و در پاره اى ممالک

ّاز اولياى امور رسميت جامعه و ورود آن را در عداد اديان مستقله ّ  
  ّخواستار شدند و از جمعيت امم، اعلى محکمۀ ارض و آخرين مرجع

  .يات دشمنان امر را تقاضا نمودندّ و دفع تعدحکومات عالم، اجراء عدالت
  ات ا سعى مشکور مبذولحّ همت گماشتند و در نشر نف ا باعالء كلمة

  ّدر سى و چهار مملکت از ممالک مستقله و سيزده اقليم از اقاليم. داشتند
  ّآثار امريه را به بيست و نه لغت تازه.  را برافراشتند اجديده لواى امر

  ّبر لغات سابقه ترجمه و نشر نمودند و ملکه اى از ملکات را در ظلعالوه 
  ّ مستظل ساختند و در صف مناديان و حامالن امر الهى وارد ا شريعة

  ّکردند و نقشۀ عظيمه اى را آغاز نمودند که در سنوات اخير قرن اول
  ىين مشرق االذکار عالم بهائدومبهائى آنان را به تکميل تزيينات خارجى 

  ّ موفق ساخت و مرحلۀ اوالى فرمان ملکوتى ساالر جند هدى را که براى
ّتبليغ و اعالى كلمۀ الهيه در سراسر جهان عز صدور يافته بود بتاج ّ  

ّ موفقيت متوج گردانيد ّ ّ.  
ّحال چون بصفحات تاريخ اين امر اعظم طى قرن اول بهائى نظر افکنيم ّ  
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  الطين و امرا و شاهزادگانى که در شرق ومشاهده مينمائيم که ملوک و س
  ّغرب بدعوت مؤسسين اين آئين نازنين وقعى ننهاده و يا پيام الهى را
  ّمورد سخريه و استهزاء قرار داده و يا حکم اخراج و تبعيد آن طلعات

  ّقدسيه را صادر نموده و يا بکمال قساوت پيروان آنان را بمصائب شديده
  ّل مقام و تزييف اصول و مبادى رحمانيه قياممبتال ساخته و يا در تنزي

ًکالاند  نموده    بسياط غضب الهى گرفتار و باسقام و آالم بى منتهى مبتالّ



  تخت خود را از دست دادند و برخى انقراض و بعضى تاج و. گشته اند
  پاره اى بقتل. اضمحالل دودمان خويش را برأى العين مشاهده کردند

  نکوب گشتند و خود را در مقابل سيلرسيدند و جمعى مخذول و م
  .حوادث مغلوب و بى پناه مشاهده نمودند

  ّ که شمشير ظلم عليه شارع مقدس بکشيد و اّمرکز خالفت اعدا عدو امر
ّسه بار حکم تبعيد مظهر كلى الهى را امضا نمود عاقبت بخاک مذلت افتاد ّ  

  ادت حضرتّو بهمان سرنوشتى دچار گرديد که رؤساء يهود مسببين شه
  ّروح در قرن اول مسيحى تحت حکم و سيطرۀ فرمانروايان رومى خويش

  .بدان مبتال شده بودند
  ّزعماى قوم و پيشوايان مذهبى از شيعه و سنى و زردشتى و مسيحى نيز

   را مورد حمالت شديده قرار داده و تابعان آنرا کافر و مرتد اکه امر
  ب اساس و سرنگون کردن علمشمرده و بجميع وسائل ممکنه در تخري

   قيام نموده بودند بساطشان منطوى گرديد و نفوذ و اقتدارشان از اامر
  ّدست رفت و كل در برابرقواى بشرى که از قدرت ناس منبعث و به
  ّلغو امتيازات رؤساى دين و تحکيم اختيارات خويش مصمم بود سر
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  ُاز خائنين و مدبرين ودشمنان دين و ناقضين . تسليم فرود آوردند
  منکرين که بتمام قوى در ظاهر و خفا بايجاد فساد و تشتيت شمل

ّياران و انهدام تأسيسات و مشروعات امريه همت گماشته بودند واحدًا ّ  
  ّبعد واحد با سرعتى حيرت انگيز متفرق و پريشان بل منهزم و منعدم

   مدافعين وّگرديدند و همچنين برخى از فحول مؤمنين و متقدمين و
  ّ که در صف مقدم قرار داشتند و بعضى از اصحاب و امبارزين امر

ّمهاجرين و کتاب شارع اعظم و مرکز ميثاق اتم حتى بستگان و منتسبين ّ ّ  
  ّ مانند ميرزا يحيى وصى اسمى حضرت باب و اّنفس مقدس مظهر امر

   خارج و اّغصن اکبر مذکور در کتاب عهد سبحانى که از ظل ظليل امر
   و ايجاد رخنه و شقاق در بين پيروان اسم اعظم ا به تزييف نام شريعة

  ّمألوف بودند، جميع من غير استثناء از مقامات مشخصه اى که احراز نموده
  بعضى خيبت آمال و سخافت افکار و اعمال خويش. بودند ساقط گشتند

  ى و فالکتّرا بديدۀ عنصرى مشاهده نمودند و جمعى در گرداب تدن



  غوطه ور گرديدند و هيچيک از آنان نتوانست وحدت اهل بهاء را متزلزل
  ّوزراء و سفرا و حکام.  را از حرکت باز دارد انمايد و سيل جارف امر

  ّو رجال دولت نيز که قصد اطفاء نور مبين کردند و علت سرگونيهاى
ًکالّمتتابع شارع مقدس گرديدند،     از ااساس امر در اثر مخالفتشان با ّ

  جمعى مورد قهر و غضب سالطين. مقام خويش ساقط و هابط گشتند
  مخدوم و قبله گاه خود قرار گرفتند و مردود درگاه واقع شدند و کثيرى
  .ّديگر جام ذلت چشيدند و بجزاى اعمال شنيعۀ خويش واصل گشتند
  راتّعالم بشرى نيز که از نصايح و انذارات الهيه چشم پوشيد و دستو

   
  ٨١٣ص 

  ّمنزله از يراعۀ دو مظهر مقدس الهى را که بعدًا در خطابات مبارکۀ
  حضرت عبدالبهاء در غرب تشريح و تبيين گرديد، ناديده انگاشت به

  .ّدو حرب خانمانسوز که از لحاظ شدت و وسعت بيسابقه بود مبتال گرديد
  نهدمنظمش پريشان شد و جوانانش از دم شمشير گذشتند و بنيانش م

  بالعکس حزب مظلوم و بى پناه که از جميع حقوق. و ويران گرديد
ّمحروم و بانواع عذاب معذب بسبب استظاللش در ظل شريعة ّ و ا   

   بانجام امورى توفيق يافت و شجاعت و ا ّتمسكش بحبل المتين كلمة
   ظهور رسانيد که آثار و انوارش با اعمالّمنصۀشهامت و قدرت و لياقتى ب

ّو افعال حقايق مجرده که در ادوار ماضيه به خدمات فائقه  موفق و نام آنان ّ  
  ّبخط جلى در صفحات تاريخ ثبت گرديد برابرى نموده بلکه در بعضى
ّجهات  موفقيتهاى عظيمۀ آن نفوس زکيه را تحت الشعاع قرار داده است ّ ّ ّ.  

   طرف با وجود ضربات و لطمات اليتناهى که از اامر حضرت بهاء
  اصحاب قدرت و سطوت و معاندين دينى و سياسى از خارج بر آن وارد
  گشته و مخالفتهائى که بوسيلۀ دشمنان داخل بعمل آمده بکمال متانت و
ّاستحکام رو بترقى و تعالى است و روز بروز بر قدرت و عظمت و عزت و ّ  

  طالعهّفى الحقيقه اگر تاريخ امر مبارک بدقت مورد م. نصرت آن ميافزايد
  واقع گردد مالحظه ميشود که آئين الهى متناوبًا و مترادفًا با يک سلسله از

  ّحوادث خطيره که فتوحات و انتصارات  روحانيۀ عظيمه در بر داشته مواجه
  و پيوسته بجانب هدف اصلى و مقصد نهائى خويش که يد اقتدار الهى

  ارت و نهب وقتل و غ. ّبراى آن مقدر نموده در سير و حرکت بوده است



  ّاسارت که از بدو ظهور آغاز و منتهى به توقيف و اسارت حضرت رب اعلى
   

  ٨١٤ص 
  ّگرديد نتيجه اش تدوين احکام دور بيان و تأسيس ميثاق حضرت رب
  االنام و اعالم امر بديع در دشت بدشت و اعالن مقام و داعيۀ آن قدوۀ

  دات وفيرۀ متواليه کهسپس تضييقات و اضطها. ابرار در مدينۀ تبريز شد
  ّمنجر بشهادت آن مظهر مقدس الهى در عاصمۀ آذربايجان و سجن

  حضرت بهاءا در سياه چال طهران گرديد، ثمرش طلوع شمس حقيقت
ّاز آن بئر اظلم صيلم و تجلى  روح اعظم بر قلب ممرد جمال قدم گرديد ّ  

  انقالبات متزايدهّو تبعيد نير آفاق به عراق و مهاجرتش بجبال کردستان و 
  که پيروان امر الهى را در بغداد احاطه نموده بود، عاقبتش تجديد حيات

  فرمان عبدالعزيز. ّحزب بابى و اظهار امر مليک سبحان در باغ نجيبيه شد
  و احضار جمال کبريا از بغداد به اسالمبول و طغيان و عصيان ميرزا

  عالم و رؤسا و پيشوايان بملوک  ا يحيى قطب شقاق، حاصلش ابالغ كلمة
ّمذهبى امم گرديد و باالخره نفى و سرگونى آن مظهر احديه از ارض سر ّ  

ّبمدينۀ عكا و حدوث باليا و مصائب ال تحصى علت صدور احکام و سنن ّ  
ّالهيه و تنزيل کتاب عهد حضرت رب البريه در پايان حيات عنصرى آن ّّ  

  ر و اعوان و انصار وى مخالفت و معاندت ناقض اکب.نور مبين گرديد
  س اطهر در غرب و انتقال رم ا  و القاء كلمة امنتهى به انتشار امر

   تجديد سجن حضرت عبدالبهاء و وقوع.حضرت اعلى به ارض اقدس شد
  مخاطرات و اضطرابات هائله که هيكل انور را از شش جهت احاطه نموده

   از چنگ اهل بغضابود اثرش سقوط عبدالحميد و استخالص آن مظهر وفا
ّو ارتفاع مقام مقدس اعلى در جبل کرمل و توجه مرکز ميثاق بديار غربيه ّ ّ  

  حدوث جنگ عالمگير و تهديدات. و حصول فتوحات خطيرۀ عظيمه گرديد
   

  ٨١٥ص 
  ّمنصۀشديد که از طرف جمال ستمکار و ناقضان امر حضرت پروردگار ب

  اياالت افتخار دوستان رحمن در  ّالواح تبليغيه به ظهور رسيد موجب صدور
  ّمتحدۀ امريک و هبوط ساالر لدود و آزادى ارض مقصود از سلطۀ دشمن

   در مرکز جهانى اين آئين نازنين و انتشار احقود و عنود و اعتالء امر



ّنفحات مسکيۀ الهيه در خاور و باختر گرديد   صعود حضرت عبدالبهاء و. ّ
  ّثر غيبوبت آن مظهر عبوديت کبرى رخاضطراب و انقالب عظيم که در ا

  ّگشود سبب انتشار الواح مقدسۀ وصايا و حلول عصر تکوين دور بهائى و
   و باالخره الهى در اقطار ممالک عالم گرديدنصب اعمدۀ نظم جهان آراى

  ّغصب مفتاح روضۀ مبارکه از طرف ناقضان ميثاق و تصرف جابرانۀ بيت
  شيعه و حدوث ابتالآت و تضييقات درمبارک در بغداد از جانب حزب 

ّخطۀ روس و انفصال جامعۀ بهائى از دايرۀ مسلمين در اقطار مصريه، كل ّ ّ  
ّنتيجه اش اعالم استقالل آئين الهيه بهمت پيروان اسم اعظم در اقاليم ّ  

  ّيت امم برع در مرکز جهانى بهائى و تصديق جم اشاسعه و شناسائى امر
ّء و بسط و توسعۀ خدمات تبليغيه و نشر آثار امريهّصحت دعاوى  اهل بها ّ  

ّو شهادت ملکه اى از ملکات بر حقاني   ت آئين يزدانى و تکميل تزييناتّ
  .ّخارجى اولين مشرق االذکار غرب گرديد

  فى الحقيقه اگر بديدۀ بصيرت مالحظه شود معلوم و واضح گردد که
  ّى را در اين دور مقدسّشدائد و آالم و تضييقات و تطوراتى که امر اله

  احاطه نموده با هيچيک از مصائب و بالياى سابقه در اعصار و ادوار ماضيه
  ّقابل قياس نيست و بر خالف اديان سابقه انقالبات و تحوالت طاريه

   نگرديده و در بين ا بهيچوجه موجب تشتيت جمع و تفريق كلمة
   

  ٨١٦ص 
  ق ننموده بلکه بالعکسدوستان حضرت رحمن ايجاد انشعاب و انشقا

   شده و مورث تحکيم و تقويت اّامتحانات و افتتانات علت تطهير امر
   گرديده و بنيۀ جامعه را براى مقابله با موانع و مشكالت ا اساس شريعة

  .آتيه محکمتر و استوارتر ساخته است
  ّامر الهى که طى يک قرن شاهد فتوحات و انتصارات باهره بوده و

  ّين مرحلۀ ترقىدومّات خطيرۀ جسيمه  موفق گشته اکنون در آستانۀ بتأسيس
  ّو تکامل خويش وارد و بوظائف و مسؤوليت هائى که به مراتب عظيمتر و

  ّدر طى اين برهۀ قليل يعنى در ظرف. وسيعتر است مواجه ميباشد
  يکصد سال که از ظهور اين امر امنع اقدس ميگذرد آئين رحمانى در

  سۀ عالم بسط و توسعۀ شديد يافته و پرچمش در اقصى نقاطّقارات خم
  ّارض متموج گشته، ميثاق وثيقش با اهل عالم بر اساس متقن نهاده شده



  در. و بنيان نظم بديعش بر پايۀ متين و رزين استوار گرديده است
   بر بسيارى از موانع و محظورات که آنرا از شناسائى و اّمدت مذکور امر

  باز ميداشت فائق آمده و غلبه و سيطرۀ حقيقى خويش را برّرسميت 
ّدشمنان سياسى و مذهبى مدلل ساخته و اولين جهاد روحانى خود را ّ  

  .براى فتح بالد و تسخير قلوب عباد آغاز نموده است
ّاما آنچه در هويت اين امر ابدع اکرم مستور و بتدريج از حيز غيب ّ ّ  

   اعظم آن تأسيس ديوان عدل الهى استّبعرصۀ شهود خواهد آمد، اول و
   محسوب و بايد در جوار قبلۀ اکه اعلى ذروۀ قصر مشيد نظم ادارى امر

  ديگر رهائى. اهل بهاء و مرکز روحانى آئين يزدانى استقرار يابد
ّشريعت ربانى از تضييقات و   تعصبات مذهبى و تمهيد مقدمات براى ّ ّ  

   
  ٨١٧ص 

ّ اين امر مقدس وتحقق نظم بديع جهان آراىّاستقالل و رسميت عمومى ّ  
  وسيعۀ متتابعه کههاى  هّديگر تهيه و تنظيم نقش. الهى در بسيط غبرا است

  طبق فرمان عظيم ساالر جند هدى جميع اقطار و اشطار و جزائر بحار را
ّبنور ايمان منور و در ظل كلمۀ محيطه   ديگر ارتفاع لواء. اش وارد سازد ّ

  ى در قطب امکان و اهتزازش طبق بيان صريح مرکز پيمان براالبه يا بهاء
  ديگر استخالص بيت اعظم الهى در. فراز اعظم و اقدم معهد اسالمى است

ّمدينۀ بغداد که بموجب نص کتاب اقدس محل زيارت و طواف اهل بهاء ّ  
  ين مشرق االذکارسومديگر بنيان . ّو راکبين سفينۀ حمراء مقرر گرديده

  ديگر. ّ که بايد بنام مقدس حضرت بهاءا تأسيس گرددعالم بهائى
  ّايجاد ملحقات دو معبد جليل القدر در شرق و غرب و نصب قبۀ ذهبى

  مقام اعلى که بموجب ارادۀ مبارک حضرت عبدالبهاء مرتفع و ضريح انور
ّبدان مزين و مکمل خواهد گرديد   ديگر تدوين حدود و احکام کتاب. ّ

  لکتاب دور بهائى و اشاعه و انتشار آن در بين ملل وّمستطاب اقدس ام ا
ّاوليهّديگر اتخاذ تمهيدات . نحل عالم    براى تشکيل محاکم بهائى بمنظورّ

ّتنفيذ سنن و احکام رباني   ّديگر استرداد اولين مشرق االذکار عالم بهائى. هّ
  و تجديد حيات جامعۀ شجيعى که بنهايت عشق و انقطاع به ارتفاع آن

  ّديگرتحقق وعود کتاب مستطاب اقدس و. جليل مبادرت نمودندمعبد 
  ّاستظالل ياران ستمديدۀ الهى در موطن رحمانى در ظل صون و معدلت



  ديگر مقاومت و مهاجمۀ پيشوايان و رؤساى اديان که هنوز از. شهريارى
  عظمت امر غافل و از سيطره و اقتدار آن ذاهلند و به فرمودۀ مبارک

  اء جميع قوى بمخالفت قيام خواهند نمود و علم معاندت برحضرت عبدالبه
   

  ٨١٨ص 
  ّ خواهند افراشت و فارسان ميدان الهى بقوتى آسمانى و قدرتى ملکوتى در

  ديگر حلول عصر ذهبى.  خواهند کوشيد ا  و دفاع كلمة احفظ امر
ّ که عصر اتحاد ملل و اتفاق نحل و طوائف عالم است اامر   ديگر. ّ
  ستقرار صلح اعظم و ظهور ملکوت الهى بر ارض و سطوع انوار يگانگى وا

ّوحدت حقيقى بين ابناء انسان و طلوع مدنيت ربانى در عالم امکان است ّ  
  قريبنضرت بهاءا موجود و مودوع و عکه در کمون نظم بديع ح

  بنهايت عظمت و جالل ظاهر خواهد شد و آفاق را به آثار منيرۀ
  .ن و تابناک خواهد ساختمضيئه اش روش

   در عقود و عهود آتيه اّدر اين مقام بايد متذکر بود که هر چند امر
  دچار شدائد و مصائب عظيمه گردد و هر مقدار بر خطرات و انقالبات

  هائله در مرحلۀ بعدى تکامل جهانى امر الهى بيفزايد و حمالت و مهاجمات
  ين تشديد پذيرد و امواجاعدا از هر ناحيه و جهت عليه آئين نازن

   نزد اهل بهاء،،سهمگين مخالفت از هر سو سفينۀ نجات را احاطه نمايد
ّمتمسكين بعروۀ وثقى که بحقايق الهيه آشنا و بر  ّاهميتّ    اين امور کهّ

   بوده واقف و مستحضرند و نتائج و ا پيوسته مالزم با بسط و توسعۀ كلمة
  يعت رحمانى بديدۀ بصيرت احساسآثار جسيمه اش را در اعتالء شر

  ّ را طى اّاين مسأله محقق است که همان قدرت و سطوتى که امر .اند دهکر
ّيکصد سال تحول و تطور خويش حفظ نموده و آن را در مسير ترقى و ّ ّ  
ّتعالى سوق داده است اين در ثمين را پيوسته از تعرضات اهل عدوان ّ  

   مصون و محفوظ نگاه خواهدمحروس و در کنف صون و حمايت خويش
  ّداشت و موجبات نشو و ارتقاء آن را فراهم و از هر آفت و بليتى حراست

   
  ٨١٩ص 

  آفاق جديده در مقابل انظار اهل عالم هويدا و. و صيانت خواهد نمود
  فتوحات و انتصارات خطيره نصيب پيروان اسم اعظم خواهد گرديد تا



ّال تحقق يابد و صيت عظمت وآنکه پيام آسمانى حضرت بهاءا کام ً  
  ّبزرگواريش بسمع اهل عالم رسد و سيطرۀ محيطۀ ازليه اش بر جهان و

  انتهى. جهانيان واضح و آشکار گردد
   

         صفحه سفيد است٨٢٠ص 
   

  ٨۲۱ص 
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  ۴٧۴- ۴۴٨-٣٩۱-۱٣٨- ۶٧- ٣۵ارض اقدس      )                                                   مراجعه شود 

  ۶۱٩-۶۱۶-۶۱۴-۶٠٩- ۵۱۶- ۴٧۶                              ٣۶۲) مراجعه شود ّارض سر نيز  به(ادرنه، 
          ٣٧۱ -٣٨٧ -۴٠٠-۴۱۴-۴۵۱-۴٨٩                             ۶۲٠ -۶۲۴ -۶۲۶-۶۵٠-۶۶٧- ٨۱٧  

  ٨۱۴- ٨٠۶-٧۴٣-٧۴۲- ٧٣۶- ٧٣                                                              ۶٧٩ادالئيد، شهر 
  ٣٠)به ادرنه نيز مراجعه شود (ّارض سر،                    ٣٨٩- ۱٨٧-۱٨٨-۸پرفسوربراون،  ادوارد

               ۵٧٣                                                         ۶٧-۲۲٣-٣٠٩- ٣۲۲-٣۵٣-٧۵٨  
  ۴۵٠-۴۲۴-۴۲٣-۴۱۵- ٣٧۲- ٣۶٣                             ٧۶٩ادوارد بنش، رئيس جمهور چکسلواکى

  ٨٠۱-٧۶٨-۶۵٨-۵۴٨- ۴٨۱- ۴٧٠                                                ۵٠٩ادوارد گتسينگر، دکتر 
  ٨۱۴- ٨٠۵                                                        ٧٧۲، دوک گادينبور
  )به طهران نيز مراجعه شود . (ارض طا                                               ۵۶٣شهر  ،گادينبور

  ۶۵٩-۵۴٧-۴۳۰- ۲۵٣- ۲۲۵                                    ۶٨-۶۶-۶۵-۴۲آذربايجان، جبال، ايالت 
  )مراجعه شود به کربال(. ارض طف                              ۲٠٣- ۱٣۲- ٩٩-٩٧-٩۲-٧٨        
  ۵۵٠ّارض مقدس                       ۶٩۶-۵٨٣-٣٧۶-۵۴٨- ٣۵٩- ۲٠۴        
  ۶۴۵-۵۴٧ارض ميعاد                                              ٨۱۴- ٨٠۴- ٧۲۶        
  ٧٧٠آرک بيشاپ سوئد                                 ۵٧۶سفير ژاپن  وايکونت، آراواکا،

   
  ٨۲٣ص 

  ٧۶٩استفن راديچ                                            ٧٧٠آرلينگ ايدن، دکتر 
  ۶۴٧- ۵٧۱ استلين کارپنتر                             ٧۵٧-٧۵۶-۶٣-۶۱۶-۵٨٧ارمنى 

  ۶۴٠استوارت سايمس                        ۶۴٧-۵٧٧ پرفسورآرمينوس وامبرى، 



  ۶۴٧- ۵٨٣استون وايز، رباى                                                        ۸ارنست رنان 
  ۵۱۶)ازندرانىفاضل م(، ميرزا  ااسد                                ۲٧٣آرنولد باورز کمبل، سركلنل 

  ۲۶٠- ۱۶۴- ٧۴- ٧٣ّ، ميرزا، ديان ااسد                    ۴۵٩-۴۵۴-۴۱٠-٣۱-۱٧ -۱٠اروپ،اروپا
           ۴٨۶ -۵٠۴ -۵۵٩-۵۶۱-۵۶۵-۵٧۶                         ۲٧۱ - ۳٣۵  
  ۵۵٠ اصفهانى، ميرزا  ااسد                   ۵٩۶-۶۱۱-۶۴۱-۶۴۶- ۵٨٧- ۵٨۴           

  ۶٠۶ّ صباغ، ميرزا  ااسد                   ٨٠٩-٧٩۴-٧٨٨-٧٨۵- ٧٧۲- ٧۵۵           
  ۶٠٩- ۲۴۶-۲۲٩اسرائيل، کشور                                        ٧٩٣-۶٧٠اروگوئه، کشور 

  ۵٧٣اسکاتلند                                             ۶٨۲ -٧۴ّاروميه، شهر 
  ۴۵٩اسکانديناويا                        ۵٧٠ج، کنفرانس سما آريا سماج و برهمو

  ۶٧٩آباد  اسکندر )                              به يحيى ازل مراجعه شود (ازل، 
  ۵۶۱-٣٩۱-٣۶٧ّاسکندريه، شهر، رمله                                                     ٣۶٧ازمير، شهر 

  ٧٣۵-۵۶٨- ۵۶۲ -۵۶٣                                            ٧٩در پاراگوئه  اسانسيون، شهر
  ٧۵۵اسکيمو                                                 ٧٩۲اسپانيولى، لغت 

  ۱٨۶-۱٧۴-۱۴۶-۹۶-٣٠-۲۶-٧-۵اسالم                         ۵٨۱-۵٧۶اسپرانتو، زبان، اسپرانتيست 
         ٧۵٧- ٧۵٧- ٨۵٧-٩۶۱                                          ٣۲۱ -۴۱٣ -۴۲٣-۴۲۵-۴۵۵-۴۵٩  

  ٧۲٧-۶٩٠-۶۶۲-۶۱٧- ۶٠۵- ۵۶٨                                          ۶٨٧-۶٨٠اسپرينگ فيلد، شهر
 ٨٠۴                                             ٧۵۴اسپيتزبرگن، شهردر نروژ 

  ٣٠٠- ۲٩٩-۲٧۴- ۲٣٣-۲۲٣اسالمبول، شهر                                                     ۵٧٣استد، مستر 
  ٣۴۱- ٣۱٩-٣۱٨-٣٠۵- ٣٠۴- ٣٠۲                             ۱۲٨-۶٠٣-۵٠۴-٣٣-٣ّقاره-استراليا، کشور

          ۶۴۱ -۶۴۴ -۶۵٨-۶٧٠-۶٧۱-۶٣                            ٧٧۶۱ -٣۶۲ -٣۶٣-٣۶۵-٣۶۶ -٣٨۱  
          ۶٧٩ -۶٨٣ -۶٨۶-٧۴۵-٧۵٧-٣۶٣                            ۴٠۱ -۴۵۱ -۴۵۶-۴۵٧-۵۴۲ -۵۴۴  
          ٨٠٨- ٧٨٨                                                                  ۵٨۶ -۶۱٧ -۶۴٨٠-٩۵-٨۱۴  

  ٩٨-٩۵-٨۴-٧٩- ۵۵- ۵٠ه ّ اسالمي�اسالمى                                                ۶٩۵ترسمن،دکتر شا
   

  ٨۲۴ص 
  ۴۶۵- ۴٠۶اشرف، ميرزا، از شهداى اصفهان                    ٧٣٩-٧٣٠-٧۲٩-۶۱۶- ۵٧٠ - ۲٣٣         
  ۶٩٩- ۲٠٩ -۱٣اشعيا، کتاب                                                            ٧۴۲         

  ۴۲۶-٣٩٠- ٣٧٠اشعيا، نبى                )         شاهزاده خانم ويسبورك(اسل برنادوت 
  ٣٩٩-۲٧۵-۱٠٠-٧٨-۶٧-۶۱اصفهان شهر                                                       ٧۶٣              

  ۵۵٠- ۴۶۵-۴۶۴-۴۶۱- ۴٠۶- ۴٠۴                                                  ٧۵٩- ۱٧٠اسلمونت، دکتر 



  ٧٩۴-٧٩۱- ٧۲۶- ۶٠٨                                            ۶۸٣- ۶٧۶-۵٧۶اسلينگن، شهر 
  ۵۱٩-۴۵۵-۴۵٣) نمسه(اطريش، کشور                 ٧۴۴- ٧۱٠- ۴٠٧-۶۱۵- ۴٩٩-۱۴۶اسم اعظم 

             ٨۱۲ -٨۱۵ -٨۱٩                                                      ۶۴۶ -۶٧- ٧٠۵۲  
  ٧۵٣اطلس، اقيانوس  صادق خراسانى                        ّمالبه (االصدق،    ا اسم

  ۶۶۱اعصار ثالثۀ دور بهائى  )                                                        مراجعه شود
  ۱۶٨افچه، قريه  )                    منير، ميرزا مراجعه شود به(المنيب    ا اسم

  ۶۴۴- ۵٠۴-۴٨۶) آفريک(ّافريقا، قاره،  مبارک حضرت                         اسمعيل آقا، خادم بيت 
  ٩٠٨-٧٨٨-٧۵٣- ٧۱۴- ۶٧٠                                                            ۵٣٩         عبدالبهاء

  ٧۵٣افغانستان، کشور                       ۲٨۱-۲٧۱ّاسمعيل زواره اى، سيد، ذبيح 
  ۱٧٨افالطون                       ۲۵٣ّ شيخ، رئيس سلسلۀ خالديه اسمعيل،

  )ّالشهداء فخر(بزرگ خراسانى، بديع  آقا                                                ٣٧٧اسمعيل کاشانى 
  ۴٧٨-۴۶٣-۴٠۴- ۴٠۲- ۴٠۱اسمعيل کاشى، استاد                                                           

  ۱٩٣-۱٣۵آقاجان بيک خمسه اى                                                   ٧٣۵- ۵۶٣ّاسمعيليه 
  ٣۸۱- ٣۶۶-٣۶۱جان بيک کجكاله  آقا                                     ۱٨۶-۱۵٧اسميت فيلد، واقعه 

  ۴٠٣) ازشهداى اصفهان(ّيد،جان، س آقا                      ۶٩٠-۶۵٠-۵٠۴- ۴٨۶- ۴۱۱-٣٩۲آسيا   
  ۶۵۱- ۲۸۴جان، ميرزا  آقا                                     ٨٠٩-٨٠۱- ٧٨٨- ٧۵٣        
  ۲۶۶جان، ميرزا، خادم ا، کاتب وحى  آقا                                                      ۶۹۹-۱۷۷آسيه 

  ٣۱۲-۲٨۴-۲۶٠-۲۴٩- ۲۴۵- ۲۴٣                             ّنواب     به(ّآسيه خانم، ام حضرت عبدالبهاء
  ۶۵۱-۴٨٨- ٣۴۶- ٣۱٨)                                                     مراجعه شود                   

  اعظم ّالدوله، صدر آقا خان، ميرزا، اعتماد                                     ۵٧۶-۵۶٣اشتوتگارت، شهر 
  ۱٩۱ -  ۱۵۲                                      ۴٠۱ّ، سيد، از شهداى زنجان اشرف

   
  ٨۲۵ص 

  ۲٠٨القاب حضرت بهاءا                       ۴۶- ۴۲آقاسى، حاجى ميرزا، صدراعظم 
  ٧٧۱-٧۶٨الگا، شاهزاده خانم يوگسالوى                             ۷۸- ٧۳- ٧۲-۶۲-۶٧-۵٨         

  ٣۲۴- ٣۱٩- ٣٠۴-۲٩٨-۲۲٨- ٣٠آل عثمان                           ۱٩٠- ۱۶۶-۱٠۱-۱٠٣- ۱٠٠-٧٩         
  الکساندر دوم، نيكالويچ، امپراطور روس                                                    ۵٣٠- ٣۳۴        

  ٧٧۲- ۶۱٣- ٣۲٧- ۴٠٨ -۱٣-۱٠                                     ۲٨۶- ۲٣٨-۱۴۶- ٩٨-٨۴-۶۱اقدس، کتاب
  ۴۵۴الکساندر سوم                        ۴۱۵- ٣٩٣-٣۵٨-٣۵٧- ٣۴٧- ٣۱۴       
  ۵٨٣الکساندر گراهام بل                        ۴۲٧- ۴۲۶-۴۲٠-۴۱٨- ۴۱٧- ۴۱۶       



  ۵٧٨اسقف  گيزويل، الکساندر                       ۴۵٣- ۴۵۲-۴۵٠-۴٣٨- ۴٣۲- ۴٣۱       
  ۱٣٨هيار،حاجى ّللا                       ۵٠۶- ۵٠۲-۴٧۴-۴٨٠- ۴٧٠- ۴۵۵       
  ۵٠۶- ۴۵۵-۴۵٣-۴۵۲- ۴٣٠آلمان، کشور                           ۶۶۵- ۶۲۲-۶۴۶-۶۶٠- ۶۱۲- ۵۶۴       
       ۶۶۶ -۶٧۱ -۶٨۵-۶٧٣-٩٣۱ -٧٣٩                                   ۵۱٩ -۵۲٠ -۵٣٧-۶۱٨-۶۴۶-۶۶۴  
       ٧۴٧- ٣۴۵ -٧۵٧-٠۵٧-٨۶٧٨- ٠۵                                   ۶٧٠ -۶٧۱ -۶٧٧-۶٨٣-۶٨٨-۶٩۲  
       ٧٨۶ - ٨۱۶                                                                 ٧۲۵ -٧۵۲ -٧۶٨  

  ۵۱٨     ا بالک، امة آلمانو                                                 ٧۵٣اقيانوس اطلس 
  ٧۵٨-٧۵۶-۶۱٨آلمانى                                                    ٧۵٣اقيانوس کبير 

  ۶٣٧- ۶۲٣النبى، جنرال                                  ۶٣٨-۵٧۱-۵۶٣-۱۴٠اکسفورد  
  ۵۱٧الواح ملوک                                            ٧٩٣- ۶٧٠اکوادر، کشور

  ۵٠٠- ۴٩۵-۱۴۶- ٨۴- ٣۱- ۲٨الواح وصايا                                                        ۶۱۲آگره، شهر 
  ۶٧۱-۶۶٨-۶۶٣- ۶۶۲- ۵۲٧                                        ٧۴۶-۶۴٧-۶۲٧پرفسوراگوست فورل، 

  ۵۱٩توارت اليزابت اس                                                      ۵٧٣ليدى  يو،ناگ
  ٧۶٩اليزابت، شاهزاده خانم يونان                                    ٧۵۵- ٧۵٣-۶٧٠آالسکا، ايالت 

  ۴٠۲ّام اشرف                                                     ٧۵٧آلبانى، زبان 
  شيکاغو االذکار  مشرق  به(د غرب  المعابّام                                           ٧۵٣-۴۵۵آلبانى، کشور 

  )                                                      مراجعه شود۵٧٨ونى، کنت پآلبرت آ
 ٧۵امام جمعۀ تبريز                                                     ۵٧٣ن وآلبرت داس

  ۵۴٨- ۱٨٣امامزاده حسن، مقبره                                               ٧٩٣السالوادر، کشور 
   

  ٨۲۶ص 
  ّامير ارسالن خان مجدالدوله، خال                                                   ۵۵٠امامزاده زيد 

  ۱۱٧ّ                                              ناصرالدين شاه  ۵۴٨-٣۵٧امامزاده معصوم 
  ۵٧٣امير على، مهاراجه جالور، سر                                                      ۵۶۲اماها،ايالت 

  تقى خان، ميرزا به(امير کبير، اميرنظام                                    ٧٩٣)در اکوادور(اتو، شهربام
  )شود مراجعه                                                    ٧۶٣امپراطور حبشه 
  ّمحمد منشادى مراجعه به شاه (امين البيان                                                 ٧۶٣امپراطور ژاپن 

  )                                        شود                  ٧٧٠ پرفسورامريتوس، 
  اردکانى  الحسنابو به (الحسن ابو ج امين، حا                   ٣۱-۲۶-۱٧-۱۶امريک، امريکا، امريکائى 

  )                                           مراجعه شود ۵٠٩-۵٠۴-۵٠٨-۵٠٣- ٣۵-۴٣٠           



  ۵۱٠ن اپرسون   آ                     ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۶-۵۵٩- ۵٣۱- ۵۱٩         
  ٣۱٧ آناطولى                        ۵٩۶-۵٨۴-۵٨۵-۵٨٧- ۵٨٠- ۵٧٨         
  ۶٩٠ّانجمن اتحاد جهانى اديان                      ۶۲۱-۶۱٩-۶۱۱-۶۱٨- ۶٠۳- ۶٠۱         
  ۶٩۱ّانجمن اتفاق اديان                        ۶۴۱-۶۴۴-۶۵٠-۶۴٠- ۶٣٣- ۶۲۶         
  ۶٩۱انجمن تياسوفى ها                         ۶٧۵-۶٧٠-۶۶۴-۶۶٧- ۶۵٨- ۶۵۱         
  ۶٩۱انجمن کنگرۀ مذاهب                        ۶٩٠-۶٨٨-۶٧٣-۶٨٠- ۶٧٨- ۶٧٧         
  ۴۲٧- ۴۵٣- ۴۱۲- ۲٨٧-٩-۶- ۲انجيل، کتاب                      ٧٠۶-٧٠٣-٧٠۱-۶٩٧- ۶٩٣- ۶٩۱         
  ۲۲انجيل لوقا                      ٧۴۴-٧۴۲-٧٣٧ -٧٣٣- ٧۱٧- ٧۱۴        

  ۲۲ّانجيل متى                       ٧۶۲-٧۶۱-٧۵٧-٧۵۶- ٧۵٣- ٧۵۲         
  ۵۶٨انجيلى، مذهب انگليکان                       ٧٨۴-٧٨۱-٧٧۵-٧٧۴- ٧۶۶- ٧۶٣         
  ۵٨٣اندره کارنگى                       ٧٩۵-٧٩۴-٧٩۲-٧٨٨- ٧٨٧- ٧٨۶         
  ۶٩٧هر، درهندوستان  اندرى، ش                                                   ٨۱۵- ٨٠٩         

  ۵۲۱- ۴۶۴-۲٧٣انگلستان، انگليس، کشور                   ٧٨٩- ٧۶۶-۶٧۵- ۶۴۴-٣٣امريکاى جنوبى 
              ٧٩۱                                                              ۵٣٧ -۵۶۶ -۵۶٨-۵٧۱-۵٧۲-۵٧۴  

  ۶٨٨-۶۶۴-۶۲٣-۶۱٨- ۵٨۵- ۵٧۴                           ٧٨٩- ٧٠٣-٧٠۱- ۶۱٨- ۳٣امريکاى شمالى 
  ٧٨۵-٧۶٠-٧۲٠- ٧۱٩- ۶٩٠                                         ٧٩۴- ٧٩٣-٧٩٠امريکاى التين  

  ۵٨٠انگل وود، شهر                        ٧٩۱ -٧٨٩-۶٧۵-٣٣امريکاى مرکزى  
   

  ٨۲٧ص 
  ۵٩٨تاکا، شهر اي                         ٧۶۱- ٧۵۵-۶۲٣-۵٣۱- ۱٣٩انگليسى  

  ٧٧٠ايچيکى، دکتر                           ٧۵٩- ٧۵٨- ٧۵٧-۴۱٠انگليسى، لغت 
  -۱٨۶- ۱٨۵-۱۲٩-٨۲- ٧٨- ۴۶ايقان، کتاب  )                      على زنوزى مراجعه شود ّمحمد  به(انيس 

  ۲۶۲- ۲۵٣-۲۵۲-۲۵٠- ۲۴٨- ۱٨۶                                                    ۵٧٣نى بزانت، ميسيس آ
  ٧۵٧-۵۱٧-۴۲۶-٣۴٧- ۲٨٧- ۲٨۵                                                                   ۶٨٠اوربانا 

  ٧٨۲- ٧۶۱                                                 ۴۵٧-۴۳٣-۲۱۱اورشليم  
  ٨) نوشتۀ لرد کورزن(ايران، کتاب                                                   ۴۲۶اورشليم جديد 

  ۱٠۴-٩٨-٨۲-۶۲-۴٩-۴٠-۲٩ايران، کشور                                                        ۶٨٠اور گرين
  ۲۲٧-۲٠۴-۱٩٩-۱۴۶- ۱۴٣- ۱٣٩نزديک کاشانه در                                   (ّاوزون کوپرو محلى 

  ۲٩۶-۲٧۴-۲۴۵-۲٣۶- ۲۳٣- ۲۲٩                                                              ٣۶۴) ّ       ترکيه
  ٣۵٣- ۴٠-٣۲۴-٣۲٣- ٣٠۱- ۲٩٩                                                            ٧۵٧اوکرانى، لغت 



  ٣٩۲- ٣٩۱-٣٧٧-٣٧٠- ٣۶۵- ٣۵۶                                               ۶٨٠-۶٧٩- ۵۶٣اوكلند، شهر 
  ۴۵٧-۴۴٧-۴۱۴-۴۱٣- ۴۱۲- ۴۱٠                                              ٣۶۴)ّدر ترکيه (اوزون کوپرو

  ۵۱٨-۵٠۶-۴٩٠-۴۶۲- ۴۶۱- ۴۵٧                                                ٣٧٣)ّاهالى عكا(اوالد افاعى 
  ۶٠٣-۵٧۶-۵٧۱-۵۶٧- ۵٣٧- ۵۲٠                                                                       ٧۵٧اوريا 

  ۶۵۱- ۶۴٩-۶۱٩-۶۱۶- ۶۱۱- ۶٠۵                                                             ٧۴۴اوهايو، ايالت 
  ۶٩۱-۶٨٣-۶٨۱-۶٧٧- ۶٧۱- ۶۶٨                                                                  ۶٠٨آوه، قريه 

  ٧٣٩-٧٣۶-٧٣۲-٧۲٨- ٧۲۶- ۶٩۵                              ۶۲٣- ۵٨٨-۵۵۶-۵٠۵-۴٧۵- ۱٨اهل بهاء  
          ۶۲۶ -۶٣۲ -۶۴٨-۶۶۵-٧٠۴-٧۱۵                                 ٧۴-٧۴٧- ٧۵٧-٣۵۵-٧۶٧-٠۶٨  
  ۵٧٣ايرلند، کشور                     ٨۱۵-٨٠٩-٧٣٩-٧٣۶- ٧۲٧- ٧۲۴          
  ۵٠٩ايزابال بريتينگهام                                                   ٨۱٨- ٨۱۶          

  ۵٧۱) هند شرقى (ايست اند                       ۲٨۲-۲۶۶-۲۴۴-۲۱٣-٨٩-٨٠اهل بيان 
  ۶۵٠)  ااعداى امر از(ايستن                ۲٠٨-۱۴٧-۱۴٣-٩٨-٣۴ّاهل سنت و جماعت 

  ٧۵٣- ۱۴۶-۲۶ايسلند، جزيره                 ٣۵۵- ٣۵٣- ۲۵۵-۲٩٨- ۲٣٧- ۲٠٨              
  ٧۵٧ايسلندى، زبان                        ٨۱۱- ٧۲٩-۴۴۶- ٣۶٩- ٣۵۵              
  ٧۵۶-۷۵۲-۵۴۵-۴۵۵- ۴۵۴ايطاليا، کشور                             ٧۵۱-۶۶٨- ۶۶۶- ٣٩۲  اايادى امر

   
  ٨۲٨ص 

  ۵٧٣بارنکف، بارونس                                                ٧٨۵- ٧۵٧              
  ۶٧٩بارودا، شهر در هندوستان                       ۱٨۶- ۱٨۵-۱۲٩-٨۲- ٧٨- ۴۶ايقان، کتاب 

 ۶٩۱بازار مکارۀ جهان                      ۲۶۲-۲٨۵-۲۵۲-۲۵٣- ۲۵٠- ۲۴٨         
  ۶٩٧-٣۱۵- ۳۰۹) ّدرعكا(باغ رضوان                       ٧۶۱-٧۵٧-۴۲۶-۵۱٧- ٣۴٧- ۲٨٧        
  ٨٠۵-٣٠٩- ٣٠۵)در بغداد(ّباغ نجيبيه                                                            ٧٨۲        
  ٣٣٣) در حوالى بغداد(باغ هويدر                              ۵٧٨وس گلدزيهر، مستشرق  يناتگاي
  باقر شيرازى، ميرزا، کاتب وحى و از انتون                          آرک دوشس يانا، شاهزاده خانم، ايل

  ۴٠٣-٣۴۶شهداى کرمان                             ٧٨۱-٧٧٩- ٧۶٧-٧۶۱        اطريش 
  ٣۵۶اجى باقرکاشانى، ح                                                         ٧٨۴           

  ۲٧۱-٨٨) ّاز حروف حى  (ّمالباقر،                                        ۶٨۱-۵۲٠ايلى نويز، ايالت 
  ٧٩٣)پاناما در(بالبوا                                           ۶٨٠اينديانا پوليس، شهر 

  ۴۵٩بالتيک، دريا                                                                            
  ۵۶٣-۵۱٨بالتيمور، شهر                          ب                                               



  ۶۲٣) انگليسخارجۀ امور وزير(بالفور، لرد                                                                            
  ٧٨۲- ۴۵٩بالکان                            ّمالن بشرويه اى، به حسي(باب الباب، 

  ٧۵۵)درهند شرقى (بالى، جزيره                                          ۴٣)            مراجعه شود
  رت فقيّالمراکز وعظ درمح(باورى ميشن                                                        ٣۲٧بابا اسکى 

  ۵٨٨- ۵٨۲)                                    نشين نيويورک -۱۵۵- ۱۵۴-۱۱۶- ۱٠۴بابى، بابيان، حزب  
  ٧۵٣بحرين                      ۲٧٧-۲۶٧-۲۴۵-۲۵٩- ۲۱۲- ۱٨٨         
  ٣٩۲)درترکستان (بخارا، شهر                     ۴۱۲-۴۱٠-٣٠٠-۲٩۲- ۲٧٨- ۲٧۲         
          -۶۱۱ -۷٣۲-٨٠۴                                     ٧٨۲- ٧٧۴بخارست، شهر  

  ۱۶۶-۲٠۴-۶٨۲-٩٩-٩-۶٨بدشت، اجتماع                           ٧۲۴-۶۱۶-۶۱۵، شهر )باکو(بادکوبه 
  ٧۱۴- ٨۰٣                                               ۲۱٠گاواد گيتا، کتاب هندو با

  -۴٨٩) فرزند جمال مبارک(، ميرزا  ا بديع                                           ۵٧۶هايم، شهر تباد مارگن
  ٧۱۵-۶۶۶-۶۶۴-۶۵۱- ۵۲٧- ۴٩٣                                          ٧۵۵) در هند غربى (باربادوس 

  )سانى مراجعه شودبه آقا بزرگ خرا(بديع، جناب                   ۶۱۱- ۱٩۱-۱۲۸-۱۱٣-۱٠٩بارفروش، شهر 
                                                   ۶۸۲    

  ٨۲٩ص 
  ۲٨٠-۲٧٣-۲٧۲-۲٧۱- ۲٧٠- ۲۶٨                                         ٣۵۵-٣۴٧-٨٨بديع،کتاب 

  ٣٠٣-٣٠۱ -۲٨۲ -۲٨۹- ۲٩٩                                                 ۵٧٠سوماج، انجمن  برامو 
  ٣٣۵-٣٣۲-٣۲٠-٣۱٨- ٣۱۴- ٣٠۵     )                                      ادوارد براون مراجعه شود به(براون 

  ۴٧٠-۴۵۱-۴۱۴-۴۱۱- ٣٧٨- ٣۶٠                                       ٧٩٣-٧٩۱-٧۵٣-۶٧٠برزيل، کشور 
ّمحلى در غرب ترکيه (برکاس  ّ  (٣۲٧                                      ۴٨۱ -۵۵٠ -۵٩٣-۶٨٣-۶٩۱-۶٩۴  

  ٨۱۵-٨۱۴-٨٠۱- ٧۲۱- ٧۱٧                                                                 ۴٣٠برلين، شهر 
  ٧۵٣-۴۵۵بلژيک،کشور                                           ۵٧٨- ۵٣٧برمه اى، لغت 

  ٧۵٣-۶٨٨- ۶٧٠-۴۵۵بلغار، کشور                      ۶٧٧- ۶٧٠- ۶۱٧-۵۱٨-٣٩۲برمه، کشور 
  ٧۵٧-٣۶۱بلغارى، زبان                             ٧۵۶-٧۵۲- ۶٨٣- ۶٧٩                 

  ٧۶٨-٧۶۱بلگراد، شهر                                                  ٧۵۵برنئوى شمالى 
  ۶٧٩-۶٧٠بلوچستان                                                  ۴٠٣بروجرد، شهر 

  ۵۱٨بمبئى، شهر                              ۵۶۲ّكلين، محله اى در نيويورک وبر
  ۶٠٧بنادوک، شهر                         ۶٧٠-۶۶٩- ۵۱۵بريتانياى کبير، جزاير 

  ۶٠٩بندر جز                         ٧۲٠- ۶٨٨-۶٨٣-۶٧٩ - ۶٧۱- ۶۷۱     
  ٧۵٧بنگالى، لغت                                         ٧۶٠-٧۵۲- ٧۴۵- ٧۲۲     



  ۶٧٩بنگلور، شهر                                                 ۵۶٣بريستول، شهر 
  ٧٧۵بنيامين جاوت                                                       ۲۱٨ۀ سينا ّيّبر

  ٧٣٠)واليتى در مصر(بنى سويف،  )                    بغداد پرداز کار( قزوينى، ميرزا  بزرگ خان
  ّاوليۀ رمسّمحل (بنى صالح، مقبره                                    ۴۶۲-۲٩٩- ۲٩۲- ۲٧٣          

  ٣٨٠) غصن اطهر                                                 حضرت                                         
                              ّعباس وزير                 جناب ميرزا( بزرگ نورى، ميرزا

۶٨٠بينگ هامتون  )                                        والد ماجد حضرت بهاءا  
  ٧٩٣-۶٩۱رس، شهر در آرژانتين بوئنوس آي                                                  ۶٩٨- ۲٠٩          

  ۵٧۶- ۵۶٨- ۵٣٧-٣٩۲-۲٠٨بودائى، مذهب                               ۶٧٩-۵٨٨-۵۶۲- ۵۱٨بستن، شهر 
  ٧٠٣- ۶۱٧                            ۲٣٣- ۲٣۱-۲٣٠-۲۲٣) ّالسالم دار(بغداد، شهر 
  ۵٧٨-۵٧٧-۵۶٣ر بوداپست، شه               ۲۶۵- ۲۶٣- ۲۵۷-۲۶۲- ۲۵٣- ۲۴٠               

   
  ٨٣٠ص 

  ٣۱٩بيت ويسى پاشا                                                      ۲٠٨بوداى پنجم 
  ۴٧٨-۴۴۶-٣٨٩-٣٨٨- ٣٨۱بيروت، شهر                                              ۶٨۲-۵٠بوشهر، بندر 

  ۵۵٠- ۴٨٠                                            ٧۶٩-٧۶۱بوگدان پوپوويچ، پرفسور 
  ٣۲٧بيوک چکمچه                                              ٧٩٣بوگوتا در كلومبيا 

  ٧۶٨- ٧۶۱بهاءا و عصر جديد، کتاب 
                ٧٨۲  

    پ                          ۶٣۵-۶۲۵-۵۲٨-۴٩٠-٣٨٩بهجى، قصر 
  ۶٨٠پئوريا                                                        ۶٩٧            

  ۶۴۶- ۴۵۵-۴۵۴-۴۲۱- ۱۲- ۱٠پاپ پى نهم                                                        ۲٠٩بهرام شاه 
  ٧۵۵پاتاگونيا                       ٩٠-٨٨-٨۴-۸۳-٨۲-۷۰-۴٧بيان، کتاب 

  ۵٧٣پرفسوردس، ِپاتريک گ                       ۶۶٠- ۱۴۶-۱۶۱-۲٠٨- ٩۱-۱۲٨         
  ٧۶۲- ۶٣٧)جرج پنجم(انگلستان  پادشاه                                                           ۶٩٨         

٧٨۴پادشاه رومانى                       ٣۵٧-۲٧٠)بغداد در(بيت اعظم، بيت ا  
  ٧٩٣-۶٧٠پاراگوئه، کشور                         ٧۱٨- ۶٩۲-۶٩۴-۶۶٩- ۶۱٧- ۶۱۲      
  ۵٧۶-۵۶٣-۵۶۲-۵۱۵-۴۶۲پاريس، شهر                                                      ٨۱٨- ٨٠٩      

  ٧٧٧- ٧۶۱- ۶٠۵                                                 ۶٧٧-۶٧۱-۶٧٠ -۴۲٨بيت العدل 
  ۶٨٠-۵۶٣پاسادينا، شهر                                        ٣۲٨) در ادرنه ( ابيت امر



  ٧۵) اقيانوس کبير در(پاگوپاگو،  )                         به بيت اعظم مراجعه شود(بيت بغداد 
  ۵۶٣آلتو، شهر  پالو                                ۲٣٣ )بغداد در(بيت حاج على مدد 

  ٧٩۴پاناما،کشور                                              ٣٨٠)ّعكا در(ام ّبيت خو
   پانک هورست، ميسيس                                            ٣٨٠)ّعكا در(بيت رابعه 
  پاول ديلى                                              ٣٩۲-٣۵٧بيت شيراز 

  ٣٧٣)مراجعه شود ّبه عكا(پتولمائيس                                      ٣۴٧)ادرنه  در(ّبيت عزت آقا
  ۵۶٣-۵۶۱-٣۶٧ )مصر در(سعيد، شهر پرت                     )ّعكا در(ّبيت عودى خمار 

  ٧٣۵                                                          ٣٨٠)ّعكا در(بيت ملک 
  ۶۴۶                            پرتقال، کشور ۲٧٠)در بغداد(بيت ميرزا موسى بابى 

  ٧٩۲-٧۵٨                                                                             پرتقالى، لغت 
   

  ٨٣۱ص 
  ٧٩٣)مکزيک  در(تاگوبايا، شهر                            ۶٨٠پرتلند، شهر 

  ٧۵٧تاميلى، لغت                    ٧٩٣) درهائيتى(پرنس، شهر پرتو
  ٧۵٣تاهيتى، کشور                         ٧۵٣-۶٧٠ريکو، کشور  پرتو

  ۶٣٨تايمز لندن، روزنامه                ۵٠٧-۴۵٩پرسبيتريان، فرقۀ مسيحى 
  ٧٠٩- ۶۳۸تايمز نيويورک، روزنامه                           ۶٩۵پروتستانها، مقابر 

  ۶٣٨تايمز هندوستان، روزنامه                              ٧٩٣- ۶٧٠پرو، کشور 
  ۱٣۶-٨۲-٧۵-٧۴-۲٩-٨-٧تبريز، شهر                                  ٧۵٧پشتو، لغت 

  ۶٠٨-۲٧۵-۲٧۲-۱٩٣- ۱۶۵- ۱۶۵       مراجعه                اابراهيم خير  به(س بهاء پطر
  ٨۱۴- ۶٨۴- ۶٨۲                   )                                  شود

  ۶٧٩)در بلوچستان (تتا، شهر                          ٧۱٠-۴۲٣پطروس حوارى 
  ٧٧٠ پرفسورتتروجرو اينوئى،                   )کستاريکا در(پنتارناس، شهر

  ۶٠۴ّتربت حيدريه، شهر                              ۶٧٩پنجاب، ايالت 
  ۶۴٨-۵٧٨-۱۶ترکان جوان، حزب                               ٧۵٧پنجابى، لغت 
  ۶۴٣-۶۱۶-۶۱۵- ۶۱٣-٣٩۲ترکستان روس                       ٧٩٣)مکزيک  در(پوئبال، شهر

  ٧۵۲-٧۲۵-٧۲۴- ۶٨٣- ۶٧٠                                     ٧۶٨پول، شاهزادۀ يوگوسالوى 
  ۴۴۶ترکى، لغت                 ۶٧٩-۵۱٨)هندوستان  در(پونه، شهر

  ۶٧٠-۶۴۶-۶۱۶- ۵۶٧-۵۲٠ّترکيه، کشور                             ۵۶۲پيتسبورگ، شهر 
  ٧۵۲- ۶٩۲                                                  ۵۱٠پيرسن، ميسيس 



  ٧۵۵ترينيداد، جزيره                           ۵٨٣پيرى، درياساالر 
  )ّبه سنى مراجعه شود(ّتسنن، مذهب                                              

  )شود به شيعه مراجعه(ّتشيع، مذهب                          ت                                     
                                                                   ۱۴٣ -۱۴٩  

  ۶٠۶تفت، قريه                   ۶۱۴) ن در هندوستا(تاج محل، 
  ۲٨٩ّتفسير حروف مقطعۀ فرقان                      ٧۱۴- ۶۴۴-۵٠۲تاجيک، قبايل 

  ۱٨۶تفسير کافى                 ۴٧۶-٣٧۱-۲۴٩تاريخ نبيل، کتاب 
  ۲٨٩تفسير هو                        ٧۵٣ -۱۴۶تاسمانى، دريا 

  ۶٨۱ -۴٠٠ - ۱٨٣تاکر، قريه 
   

  ٨٣۲ص 
  ٧۵٣- ۶٧٠جامائيک، جزاير          - ۴۲)نظام  امير-کبير امير(تقى خان، ميرزا 

  ٧۲٣- ٧۱٩- ٧۱٨-٧۱۵-۶٩۴ّجامعۀ ملل متفق              ۲٧٣- ۱٨۱-۱٩٠-۱٣٧- ۱۲٣-۶٧         
  ۶٨۲جانى کاشانى، حاج ميرزا            ۲۵۴) ّسليمانيه در(تکيۀ موالنا خالد 

  ٧۵٣جاوه، جزيره                  ٧٩٣ )در هندوراس (ا پتگوسيگال
  ۲٨٨ -۲۱٨جبرئيل                                 ۵٧تلکو، لغت 

  )به سجن ماکو مراجعه شود(جبل باسط                              ۴۲٧تورات، کتاب 
  )به سجن چهريق مراجعه شود(جبل شديد                                 ۵٧٧تورانيان، 

  )به کرمل مراجعه شود (جبل کرمل                           ٧٠٩بورگ، شهر تورن
  ۵٠ّجده، شهر                           ۵۱٠تورنبورگ کراپر 

  ۶٨٠-۵۶۲جرزى سيتى، شهر   )     ّاول من آمن امريکا(تورنتون چيس، ثابت 
  ٧۵۵جزائر باهاماس               ۵٧٠- ۵٠٩                       

  ٧٨٨-۵۱٨-۵٠۴-٣٣جزائر پاسيفيک   )         ّخارجۀ ترکيه  وزير(يق رشدى بيک، توف
  ۶٨٨-۶٧٩-۶٧٠- ۵۲٠-۵۱٨جزائر هاوائى                 ٧۶٩               
  ٧۵۲                                                          ۵٨۶توکيو، شهر 

  ۱٠۴) مازندران (جزيرۀ خضراء                     ۶٨٠- ۵۶٣-٧۵۱توماس بركلى 
  ۵۲٠جزيرۀ موريس         ۵۱۴) انگليسى  ّاولين مؤمن(توماس بريکول 
  ٣۶۴جعفر تبريزى، حاجى                              ۵٨٣توماس سيتون 
  ۱٠۲جعفر صادق، حضرت امام                       ٧۵۲- ۶٧٠-۶۱٧تونس، کشور 

  برادر صدر اعظم ميرزا(جعفر قليخان                        ۵٩۱- ۵۶۲بن، شهر ه تونن ل



  ۱۶٨)                آقاخان نورى                       ۵٨۱-۵٧٧- ۵٧۶-۵٧٠-۵۶٨تياسفه 
  ) محمود ميرزا مراجعه شود به(ّالدوله   جالل                                   ۶٧٩تى نک 

  ۴٠۵- ٣٧۵جلفاى اصفهان                                             
  ۴٩٠جليل تبريزى             ج                                  

ّالدين افغانى، سيد   جمال                                            ّ۶٠٣-۶۴٨  
  ۶۴٨- ۵۴٨-۴٩٠- ٣۵٧جمال بروجردى                          ۱٠۲جابلقا و جابلسا 

  ٨۱۵- ٨٠٧- ۶۵۱                                                     ۵٨٣ پرفسورجک، 
  ۵٨٣ پرفسورجاکسون، 

   
  ٨٣٣ص 

  ۱۴۶ چين، بحر                         ۶۲۴-۶۲٠جمال پاشا 
  ۶۴۶-۶۴۴-۶۱٧-۵۱٨-۱۴۶چين، کشور          ۶٩۱المللى زنان براى صلح  ّجمعيت بين

ّجمعيت ملل متحد  ّ۶٩۱-۶٩۲                                         ٧۱۴ -٧۵۲ -٧۶۶-٧۶٨  
  ٧۵٧چينى، زبان                      ۲٧۱ّجواد کربالئى، سيد 

  ۶٨٨جوانان بهائى، تشکيالت 
  ح      )               ترکان جوان مراجعه شود به(جوانان ترک 

  ۲٨٩االسرار، لوح  جواهر
  ۶٠۶-۶٠۵ساز  حاجى ميرزا، حلبى      ۶۴٧)  باليول دانشگاه استاد(پرفسورت، وجو

  ۴۲۴- ۱٣) به پاپ مراجعه شود(حبر اعظم   به پادشاه انگليس مراجعه         (جورج پنجم 
  ۴۵۵                                                  ۶٣٧)           شود 

  ۶٩٨) ّمحلى در جنوب فلسطين(حبرون                              ۱جورج تاونزند 
  ۶٠٩حبيب ا ميرزا، شاهزاده                              ۵٠٧جورج فورد 

  ٧۵٣- ۶٧٠-٣٣٣حبشه، کشور                       ٧٠٨جورج گرى بارنارد 
  ٧۵٧ -۵٠ حبشى                     ۵٠٨جورج هرست، سناتور 

  ۲٠٠- ٨٨- ۵٠- ۴٩حجاز، سرزمين                        ۵٨٣اى ّوى، ربجوزف ل
  ّبه محمد على(ّحجت زنجانى -ّحجت اکبر               ۵٧٨ فسورپرجوليوس جرمانوس، 

  )ّ                حجت زنجانى مراجعه شود                                  ۶٠٨جهرم، شهر 
  ۲٠۶) ه ّکدرخارج م(ا، جبال رِح                                          

  ۴٧-۴۶-۴۲ّ حروفات حى -ّحروف حى               چ                           
                                                                        ۴٨-۴٩  



  ٣٧۱حزقيال نبى                    ۶۴٧-۵٧۱- ۱٧٨چاين، دکتر 
  ٣۶۵-٣۶۴) ترک افسر(حسن افندى                          ۵٠ر، تاجر چا تچستر

  ۴٧ حضرت -حسن، امام                               ٧۵٧چک، زبان 
  ٣۲۴حسن، حاجى ميرزا                         ٧۵٣چکسلواکى، کشور 

  ۲۴۴حسن، حکيم باشى، ميرزا                            ٣٣٧چوپان، دکتر 
  ۵۱۶حسن  خراسانى، حاجى ميرزا                            ٧۶٣چيان کاى شک 

  ٨٩ - ٨۲حسن زنوزى، شيخ                          ٧۵۴تزا يچى چن، ا
   

  ٨٣۴ص 
  ۵۵٠حسين على اصفهانى، آقا                             ۶٠٧حسن، شاطر 

  خال حضرت(حسين على، حاجى ميرزا                         ٣۲٣حسن صفا، ميرزا 
  ۲٨۶)           اعلى                              ۲۵٩حسن عمو، آقا ميرزا 

  ۶۵۲ حسين على جهرمى، ميرزا                 ۵۴۹االشراف، ميرزا  حسن مجد
  ۶٨٣حسين على نور، آقاميرزا   نابرادرى حضرت            (، ميرزا حسن

 ٣۵۶ّحسين کاشانى، سيد                    ۴٠٠)          بهاءا  
  ۴٩٠حسين کاشى، حاجى                                ۶٠۶حسين آقا 

  ۶٨۶- ۶٨۵) حظائر قدس (القدس   حظيرة  ّکاتب وحى  ملقب به           (ّحسين، آقا سيد
  ٧۶۱حکمت عبدالبهاء، کتاب             ۲۰۰-۱۵٩-۱٣۵- ۱٣٣-٧٠)       عزيز
  ۴۴۶حلب، شهر                            ۶٩٨            

  )آذربايجان  حاکم(ّالدوله  حشمت ميرزا،  حمزه                          ۱٠۲حسين ابن روح 
ّبه سيدالشهداء مراجعه شود(حسين، امام  ّ                  (               ۱٣۲     

  ٣٣٣ شهرّحله،        ٣۵٣-۲٠۶-۲٠٨- ۲۵۲-٨٠-۴٩              
  -۱٠) شاگردان حضرت مسيح (ون ّحواري                 ۴٣٨- ٣٧٩- ٣٧٩              

  ٧۵۱-۴٨            الباب مراجعه            باب به (ّالماى،  حسين بشرويه
  ۱٨٧- ۱۵٨-٨حواريون، کتاب       ۱٠۴-٩۶-٨٠-٧۲-۴۴-۴٣)              شود

  ٣۵٩حيدرعلى، حاج ميرزا      ۱۱۲-۱۱٠-۱٠٩-۱٠٨- ۱٠۶- ۱٠۵          
  -۵٣۱- ۴٧٨-٣٩٠-٣٧٨-٣۶٧حيفا، شهر     ۲٠٠-۱٨٨-۱۶۱-۱۶٣- ۱۶٠ - ۱۲٩         
         ۲۶۱ -۴۶٩                                           ۵۴۱ -۵۵۲ -۶۲٠-۶۲٣ -  

  ٧۴۶- ۶٣٧-۶٩٧-۶٩۶- ۶۴۱- ۶٣۶               سفير                 (ّالدوله  حسين خان، ميرزا، مشير
  ٧٧٩                              - ٣٠٠-۲٩٩) ّ          ايران در ترکيه 



  )به يحيى ازل مراجعه شود(٣۴٣ّحيۀ رقطاء                        ٣۶٠ - ٣۲۲            
  حاکم(ّحسين خان، ميرزا، نظام الدوله 

  خ                                    -٨۵- ٨۱- ۵٩- ۵۴)           فارس
                ۱٠٠ -۱٩۱  

  ٣۱٧خارپوط، قريه              ۶۵۲حسين شيرازى، خرطومى، ميرزا 
ّبه محمد، حاج ميرزا سيد(خال اکبر،                                             ّ  

   
  ٨٣۵ص 

  ۶۱۶دانشگاه االزهر   )                              مراجعه شود
  ٧۵٣-۴۵۵دانمارک، کشور                           ٣۶٠ّخالديه، فرقه 
  ۲٨۶- ۲٣۴-۱۴۵دانيال نبى                  ٣٨٣-٣٨۲)ّعكا در(خان شاوردى 

  ٣٧۱-٣٧٠-۲٠٩داود، حضرت                      ٣۲٧)در ادرنه(ن عرب خا
  ۲٨٨دجله، رود                      ٣٨٠)ّعكا در(خان عواميد 

  ۶۴٠درزى، فرقه                 ۲۱٨) زوجۀ حضرت رسول(خديجه 
  ٧۵۵- ۶٩٠المللى بهائى در ژنو  دفتر بين                            ۶٠٧خديجه سلطان 

  ۱٩۴-۱٣٠-٨۶ّدالئل السبعه                            ۵۶٧-٣۶٠ديو مصر خ
  ۵۵٠-۵۲٨-۴۴۶- ٣٧۵دمشق، شهر                       ٧۲۵-۴٣٠-۲۴٠- ٧۲خراسان 

  ۱٣٨دور آدم                                  ۱٠۲ّخر دجال 
  ٨۱۵-۶۶۶- ۶۵٩-٣٩-۲٨دور بهائى                              ٣۵٩خرطوم، شهر 

  ۶٩۴ کنت دوشس                            ٨۱ّخصائل السبعه 
  ۵۶۲دنور، شهر                               ٧۵٣خليج فارس 

  ۶٠٨دوغ آباد   )       به ابراهيم مراجعه شود (خليل، حضرت 
  ٧۶٣دوک او ويندسور                               ۴٩٠خليل خوئى 

  ۶٠٧دولت آباد                 ۶۴٧-۴٧۶- ٣۶٠-٣۴٠خورشيد پاشا 
  ۶٠٧ده باال                                ٧۴خوى، شهر 

  ۶٨۵-۶٧٩دهلى، شهر                                            
  ٣۲٧-٣۱٧ديار بکر، شهر                  د                                

  ۶٧٩ديترويت، شهر                                            
  ۶۱٧) برمه  در(يدانا کاالزو، قريه اد                        ۵٨٨-۵۶۲دابلين، شهر 

  ۶٣٨ديلى ميل، روزنامه                    ۶٩٧ٓاالثار بين المللى  دار



  ۶۴٧-۵٨٣ديويداستار جردن   )         به بغداد مراجعه شود (ّالسالم  دار
  ۵٧٣ديويد گراهام پول                  ۴٠ )تاکر مجاور(داركال، قريه 

  ۶٨٧ديويسن                       ۱٨٧ پرفسوردارمستتر، 
  )سفير روس در ايران (دالگورکى، پرنس 

          ۱۶٨ -۲۲٣  
   

  ٨٣۶ص 
ّرسالۀ اثبات نبوت  خاصه                          ذ                             ّ۶۱  

  ٧۶٠- ۴٣٨رسالۀ سؤال و جواب                                            
  ٨۱ّرسالۀ فروع عدليه   )       باقر، شيخ مراجعه شود  ّبه محمد(ذئب 

  ٧۶۱-۵۱٧-۲٨٨- ۲۵٣رسالۀ هفت وادى                              ۴۲۶کرياى نبى ز
  )ود به زينب مراجعه ش(رستمعلى                                            
  ٧٩٣)در برزيل (رسيف، شهر                                           

  ۱۶٠رشت، شهر                          ر                             
  ٣۵٣رشح عماء، قصيده                                             

  ۵٧۶)والى سابق بيروت(رشيد پاشا   رئيس          ) ّنقاش  (پرفسوررابرت نادلر، 
  ۳۶۲)مالزمين حضرت بهاءا از (رضا، آقا                ۵٨٧) ّ       جمعيت تياسوفيها

  ۳٣٨بيک  رضا  ّاولين مؤمن سياهپوست           (رنرورابت ت
  ۲٩۲رضا ترک                     ۵۱٣)             امريکا

  ۶٠٧ّ صفار، استاد رضا               ٧٧٠- ۵٨٣رابيندرانات تاگور، سر
  حضرتى برادرنا(رضا قلى، حاجى ميرزا                      ۵٧٣راج پوتانا، مهاراجه 

  ۴٠٠)           بهاءا                                            ۵۱٨راچستر، شهر 
  ۶٠٣رضا کرمانى، ميرزا                                   ۶٧٩راسين 

  ۴٠٣) از شهداى شيراز(ّرفيع خياط، ميرزا                      ٧٠٩امب راکسفورد نيو ک
  ّبه محمد حسين، مير امام جمعۀ(رقشاء                            ۶٧٩- ۵۱٨رانگون، 

  )اصفهان مراجعه شود                                  ٧۶٣رئيس جمهور السالوادر 
  ۵٧٣نالد کوربت، رورند ور                      ٧۶٣رئيس جمهور پاناما 

  ۵٧٣رندا ويليامز، رورند                    ٧۶٣رئيس جمهور پورتوريکو 
  ۶٠۴)از شهداى طهران(روح ا ورقا                      ٧۶٣رئيس جمهور گواتماال 
  ۵٧٨روزستم وامبرى                        ٧۶٣رئيس جمهور مکزيک 



  ۵٨٣روزولت، مستر                      ٧۶٣رئيس جمهور هندوراس 
  ٣۵٠-۱۴۱-٧۱- ٧٠- ٣٣- ۳٠ّ روسيه -روس                           ٧۵٧رجستانى، لغت 

  ۵۱٨- ۵٠۶- ۴۵٨-۴۵۵- ۴۴٧- ۴٠٩                                               ٧۵٣ردزياى جنوبى، کشور 
  ٣۵٩رسالۀ ابن ذئب   ۶٨وودگرو، شهر رد

    
  ٨٣٧ص 

         ۵۲٠ -۵٣٧ -۶۴۶-۶۵٨-۶۶٩-۶٧٠                                   ۱۱٧  -۱۲۲ -۱٣٠-۱۵٠۱٣۲-۱۵۴  
         ٧۵۲ -٧۵۶ -٨٠٩                                                      ۱٨۴ -٣۵٩ -۴٠۱-۶٨۲ -٨٠۴  

  ٣۶٠)به بغداد مراجعه شود(زورا، مدينه         ۵۵۶) مقام حضرت بهاءا (روضۀ مبارکه 
  ۴۵۲زولو، طايفه                   ٨۱۵- ٧۱۴-۶۶۴- ۶۵۲- ۶۴٨               

  ۶٩۶-۵۵۶ّزهاد آلمانى                             ۴۵۴رومانف، سلسله 
  ۴۴۶زيارتنامۀ حضرت بهاءا                         ٧٨۲- ٧۵٧رومانى، زبان 

  ۵۶۲)درمصر (زيتون، شهر                   ٧۶۱- ٧۵٣-۶٩٣رومانى، کشور 
  )ّالمقربين مراجعه شود  به زين(العابدين  زين       ٣۲۱)نيز مراجعه شود ّبه ارض سر( روميلى 

  ۲٧۲                                       ۶۴٠- ۶۲۵رونالد استرس، سر 
  )حاکم تبريز(ّالدوله  زين العابدين خان فخر                               ۶۵٠ريچاردسون 

  ۲٧٩- ۲۶٩- ۱۱۴                                 ۵٧٣د و ليدى استيپلى ريچار
  ۱۱٩) به رستمعلى مراجعه شود(زينب                             ۶٨٠ريچموند، شهر 

   
  ژ                    ز                                          

   
  ۶۱۶- ۵٨۶-۵٣۶-۵۱٨ژاپن کشور -ژاپان         ٧۶۱)دکتر زامنهوف  ليديا دختر(زامنهوف 

  ٧۶۶- ٧۵۲- ۶٧٠                                              ۴۵٩-٣۶٩-۲۱٨-۲۱٠زردشت، حضرت 
  ٧۶۱-٧۵٩-٧۵٧-٧۵۶ژاپنى، زبان           ۴٠٨-٣٩۲-۲٠٩- ۲٠٨ زردشتيان -زردشتى 

  ٧۶۱-٧۵۵-٧۲٠ژنو، شهر           ٧٠٣- ۶۱٧- ۵٧۵-۵۶٨- ۵٣٧- ۴۲۵              
  ٨-٧٣٩- ٧٣٨- ٧٣٧۱۲  

   س                                            ۱۶٨زرگنده، قريه 
  )به طاهره مراجعه شود(زرين تاج 

  ۱۴٠سارا برنارد                 ٧۶٩-٧۶٣) پادشاه آلبانى(زغلو
  ۵۱٩سارا فارمر              ٧۵٣-۶٨٨-۶٧٩-۶٧٧-۶٧٠زالند جديد 



  ۵۱٩سارا كالرک                       ۷۶۰- ٧۵۵              
  ۵۷۳ساراواک، رانى                              ۵٨۱-۵٧۶زنادقه 

  ۴۵٣سارايو              ۱۱۶-۱٠۴-٩٩-٨۱-۶٨-۵٧زنجان، شهر 
   

  ٨٣٨ص 
  ۶٧٩سرامپور، شهر          ۶٩٩- ۶٠٨- ۱٧٧)زوجۀ حضرت ابراهيم( ساره 

  ٧۶۱سربى، لغت                          ۵۶٣ساکرامنتو، شهر 
  ۵۴٨ّسر چشمه، محله                            ۵۶۲سالت ليک سيتى 

  ۲۵۱سرگلو، کوه         ۱٣۴) سرتيپ فوج ارامنه(سام خان ارمنى 
  ۱٩۲-۱۱٣-۱٠٨العلما  سعيد                            ۱٩٣- ۱٣۵            

  )ور خارجهوزير ام(سعيد خان، ميرزا                        ٣۱٨-٣۱٧سامسون، بندر 
  ۲٩٩- ۲٩۶                                          ٧٩٣سانتياگو، شهر 

  ۵٣٧سفير اسپانيا                            ٧٩٣سان خوزه، شهر 
  ۵۶٣سلتيک، کشتى               ۶٧) درکستاريکا(سان ژوزه، شهر 

  ۶٠٩)ک فعلى ارا(سلطان آباد، شهر                    ٧٩٣-۶٧٩سان سالوادر، شهر 
  ّبه محمد حسن مراجعه(ّسلطان الشهداء            ۶٧٩-۵٨۲-۵۶۲-۵۱٨سانفرانسيسکو، شهر 

  ۶٨٣)           شود                                ٧۶۲- ۶٩۱                 
  ۵۴۵)خليفۀ عثمانى (سلطان سليمان عظيم                ٨۱۴- ۶٨۲- ۶۶٠- ۱٨٠سجن آذربايجان 

  ۲۶٣- ۲۵۴سلطان، شيخ          -٣٠)ّبه عكا نيز مراجعه شود(سجن اعظم 
  ٣۲٧سلورى، قريه             ۴٧۶-۴۴٩-۴۴٠-۴۱٧ - ۴۱۵- ۴۱۴        

  ٣۶٠)والى بغداد (سليمان پاشا                                  ٧سجن تبريز 
  ٣٩۲)جمال افندى(سليمانخان تنکابنى   به سياه چال طهران نيز مراجعه      (سجن طا 
  ۱٨۲-۱٨۱-۱٣٨-۱٣٧سليمانخان، حاجى                -۲۲۱-۲۱٩-۲۱٧-۱٣)       شود

          ۲۶٣٧- ٣٠٩- ٧۲-۴٧۵-٨٠۴                                     ۵۴٨  
  ۱٧٩سليمان ناظم بيک   )       به سجن اعظم نيز مراجعه شود(ّسجن عكا

  ۲۵۴- ۲٣٨) در کردستان عراق(ّمانيه سلي              ۴٧٨- ۴۱۵-۴۱۶-۴۲۴- ٨۵-۴۱۴         
  ٣٣٣- ۲٨۴-۲٧٠- ۲۶۳- ۲۵٨                                ٧٠)به ماکو نيز مراجعه شود(سجن ماکو 
              -٨-٧٨۲-٨۵                                                   ۵٩٣ -۶٩٨  

  ٣٩۲سمرقند، شهر                             ۴۵۲سدان، محاربه 
  ۶٨٠-۵۶۲سن پل، شهر                              ۲٠٨المنتهى   سدرة



  ۱۴۱)لنينگراد(سن پيترزبورغ                             ۵۶۲سدريک، کشتى 
   

  ٨٣٩ص 
  ٧۵۲سويس، کشور                               ٧۵٧سندى، لغت 
  ۶٨٠سياتل، شهر                       ٣٧٣) ّعكا(سن ژان داکر 

  )به ميرزا على مراجعه شود(ّسياح،جناب                           ٧۵٧سنگالى، لغت 
  ٨۲سيادهن، قريه                              ۶٠٨سنگسر، شهر 

  به سجن طا نيز مراجعه(سياه چال طهران   )          ّبه اهل سنت نيز مراجعه شود(ّسنى 
  ۲٠۵- ۱٧٠-۱۶٨-۱٠۴-٣٠)           شود                               ۲٣۵-٣٠            

  ۲٨٠-۲۶٧-۲۶۶-۲٣۲- ۲۲۴- ۲۲٣                                             ٧۵٣سوئد، کشور 
  ۴٧۵-۴٧٠-۴۴٧-۴٠٠- ٣۵۵- ٣٠٠                                   ٧۵۲-۶٧٩-۶٧٧سودان، کشور 

  ٨۱۴- ٨٠۴- ۵٩۲                                              ۴۱۲سوسياليزم 
  ٧۲۵سيبرى          ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا (سورۀ اصحاب 

  ۵۶٩سيتى تمپل، کنيسه           ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا (سورۀ امر 
  به حسين، امام نيز(ّالشهداء، حضرت  ّسيد            ٣۴٧)اثر حضرت بهاءا (ّسورۀ حج 
  ۲٨٧)              مراجعه شود                 ٣۴٧)اثر حضرت بهاءا (سورۀ دم 

  ) مراجعه شود ا ّبه محمد رسول(المرسلين  ّسيد        ٣۴٨)اثر حضرت بهاءا (سورۀ رئيس 
  ۲۶٨ داودى ّسيد     ۴٧٩-٣۵٧)اثر حضرت بهاءا (سورء غصن 
  ۵۱٩سيدنى اسپراک                ۱۱۲) قرآن مجيد (سورۀ فاتحه 
  ٧٩۴-۶٨۶- ۶٧٩سيدنى، شهر   )     ّاثرحضرت رب اعلى (تفسيرسورۀ کوثر، 

  ۶٠٨سيرجان، شهر                        ٨۱-۱٧٣-۵۵         
  ۲۶٩ّسيف الدوله، شاهزاده       ٣۲۶- ۱۵) اثرحضرت بهاءا (سورۀ ملوک 

  ۶۱٧سيک، طايفه                 ۶۴۶ -۴۵۶ - ٣۴٨ - ٣۴٧       
  ٧۵۵سيالن، جزيره         ٨۱- ۶۱) لىاثر حضرت اع(سورۀ والعصر 
  ۶٨٠- ۵۶٣سين سيناتى، شهر      ٧۶۱-۲۱٩) اثر حضرت بهاءا(سورۀ هيكل 

  ٣۱٨سيواس، شهر                    ٧۵۲-۵٠٨-۲٣٠ّسوريه، کشور 
  ۱۵٧ند، جريده يسولداتن فرو

  ٧٩۴-۵۱٩سوزان مودى، دکتر 
  ٧۶٩سون يات سن، دکتر 

   



  ٨۴٠ص
  ٣٣٧شيشمان، دکتر                                                     ش

  ٧٩-۴۱-٣۴-٣٣ -۳۰ -۲۶ شيعيان - شيعه                                             
  ۲٣۵- ۲٠٨-۱۴۴-۱۲٣- ۱۱۴ - ۱٠٠                                 ۶٧٠-٣٨۶ -٣٠شامات، ناحيه -شام 

  ۴۴۶- ۴٠٨-٣۶٩-۲٩۶- ۲٨٩- ۲٨٨                          ۴٩۱- ۲۱٠- ۲٠٨) موعود زردشتيان(شاه بهرام 
  ٧۲۴- ٧۲۲-٧۱٩-٧۱٨- ۶۶٩- ۶۱۲                              ۵۵٠)امين البيان (ّشاه محمد منشادى 

  ٨۱۵- ٨۱۱-٨٠٩- ٨٠۲- ٧٣۲                      ّاز محبان جمال               (ّشجاع الدوله، شاهزاده 
  ۵۲۱-۵۱٧-۵۱۶- ۵٠٨-۵٠٧شيکاگو، شهر                   ۲٧٩-۲۶٩)            مبارک 

  ۶٧٩-۵٨٠-۵٧٩-۵۶۲- ۵۵٧- ۵۵۲                                                    ٧٠٩شروين کودى 
  ٧۴۴-٧۴٣-٧٠۲-٧٠۱- ٧٠٠- ۶٩۱                                                       ۵۱ّشريف مکه 

  ٧٨٣             )                لىّفرزند ميرزا محمد ع(شعاع ا، ميرزا
  ٧٩٣-۶٧٠شيلى، کشور                    ۶۵۱-۶۶۶- ۵۱۶- ۴٩۴          

  ٩) شاعر(شلى 
  ۱٨٩شمر 

   ص      ميهماندار جمالمبارک در                         (شمسى بيک 
  ٣۲۴- ٣۱٩)           اسالمبول 

  )ّضارب ناصرالدين شاه(بريزى صادق ت            ۱۶٨) از ييالقات طهران(شميران 
  ۱۵۵- ۱۵۱                                              ۶٩۱شوراى جهانى جوانان 

  ) االصدق ا اسم (ّمالّصادق مقدس خراسانى،                          ۶٩۲ شوروى، دولت
  ٣٨۶- ۲٧۱-۵۴-۵٣                                         ۱۲٣شهداى سبعۀ طهران 

  ٣٩٩) مجتهد طهران (ّصادق طباطبائى، سيد                        ۶٠٨شهميرزاد، شهر 
  ۶٠٧) از شهداى منشاد(صادق، ميرزا   مراجعه     به على اصغر(شيخ االسالم تبريز
  )پدر جناب طاهره (ّمالصالح برقانى،حاجى   )                                    شود
  ۱٧۱                                                                               ۳٩٨-٩٧- ٧۵- ۵٠- ۲۶ّشيخيه، طريقه 

ّمتصرف عكا(صبحى پاشا           ٨٨-٧٩-٧٨- ۶٩- ۵٧- ۵٠ - ۴٣شيراز، شهر  ّ (۴۶٣  
   ٨۱) آثارحضرت اعلى از(صحيفۀ بين الحرمين          ۱۱۵-۱٣۵-۱٣۶-۱۶٠- ٩۶-۱۱۴           
  به کتاب عهدى نيز مراجعه(                     صحيفۀ حمرا ۶۱۲-۶۵٩-۵٠٧-۴٧٠- ۴٠۲- ۲۲٠           
  ۴٧۱)                    شود                 ٨٠٣-٧۲۶- ۶۸۲- ۶٨۱           

                                                          
   



  ٨۴۱ص 
  ٧۴-٧۱-۶٣-۵۶-۲٩-۱٣-٧طهران، شهر        آثار جمالمبارک نازله در  از(ّصحيفۀ شطيه 
  ۱۲۳-۱۲٠-۱٠۴- ۱٠٣-٨٨-٧٨                                           ۲٨٩)               بغداد

  ۱٨۶-۱٧۴-۱۶۵-۱۵٠- ۱٣٨- ۱٣٠           به  كلمات مکنونه              (ّصحيفۀ مخزونۀ فاطميه 
  ٣۵٣-۲٩٣-۲٧۲-۲٣٠- ۲۲٠- ۲٠٣                                   ۲٨٨)       نيز مراجعه شود 

  ۴٠٩-۴٠۵-۴٠۱-٣٩٩- ٣۷۸- ٣۵٩           ّالدوله                 مجد دستيار(ّالدولۀ اصفهانى  صدر
  ۶۱۱-۶٠٣-۵۵٠-۵۴٨- ۵۱٩- ۴۱۱                      فرمانده سربازان دولتى در                

  ٨٠۴-٨٠۱-٧٩۴-٧۶٠- ۶٩۱- ۶٨۲                              ۱۱٨- ۱۱٧)            وقايع زنجان
  ۲٠٩صفنياى نبى 

  ظ                                               ۴۵٨ّصفويه، سلسله 
ّصالح الدين ايوبى  ّ۲۵۵  

  ٣٣٣)عرب بابى(ظاهر                                ۶٩٠صندوق ذخيرۀ اطفال 
  ۴۲٣صهيون 

  ع                                                               
   

  ۵٣٩)ّرئيس هيئت تفتيشيه (عارف بيک              ض                               
                                                                         ۶۴٨    

  ٧۵٩هائى، کتاب عالم ب         ۴٨٩)على ّمحمد ميرزا برادر(، ميرزا اضياء
  ۲٧۴- ۶٧) اعظم عثمانى صدر(عالى پاشا                        ۶۵۱                   

                                                             ۲٣٠- ٩٩۲ -٣۲۲-٣۵۱-٣٩٣-۴۱٩  
  ۴۶۲- ۴۲٠                      ط                                       

  ۶٠٧ّعباس آباد                                              
  ميرزا بزرگ نورى والد ماجد(ّعباس، جناب            ٩۵-٩۴-٩٣-۴٧) العين ّقرة(طاهره، جناب 

            ۱۵٩ -۱۶٣ -۱٧۱-۱٧۲-۱٧٣ -۱٧۴                                ۶٩٨- ۲٠٩) حضرت بهاءا  
  ۵۶٧) مصر خديو(ّعباس حلمى پاشاى دوم           ۱٩۲-۲٠٠-۱٧٩-۱٧٨- ۱٧٧- ۱٧۵           
  ٣٧۴)دمشق  پرداز کار(ّعباسقلى خان                ۲۸۲-۶٨۲-۶٩٩- ۲٧۱- ۲۴٠           

  فرماندۀ سربازان(ّعباسقلى خان الريجانى                  ٣٩۱) ّمقر بعثت حضرت روح (ّطبريه 
  )لتى در وقايع قلعۀ طبرسى                   دو                                    ۵۴۴طرابلس غرب 

  ۱٨٨- ۱۱۱-۱۱٠                                                                            ۲٠۶طور سينا 
   



  ٨۴۲ص 
  ّمبلغ ابراهيم(الکريم طهرانى، حاجى  عبد مستخدم يکى از بابيان که باعث      (ّعباس، 

  ۵۱۶ - ۵٠٨)  اخير )                بابيان شد       گرفتارى جمعى از   
  ّمالمعروف به (ّمالالکريم قزوينى، عبد                      ۱۵۴                 
  ۱٣۱)           احمد                      ۲٧٣) ّفرزند محمد شاه(ّعباس ميرزا 

  )از رجال دولتى دربغداد( پاشا  اعبد        ۲٩۴- ۲٩٣-۲٨٩الحسين طهرانى، شيخ  عبد
         ۲٩٨                                                    ۲۶٣٨٨- ٩  
  معاون( خان، شجاع الملک  اعبد              ۵٩- ۵٨الحميد خان داروغه  عبد
  )ان حاکم نيريز     زين العابدين خ            ۵۴۴- ۵۴٣-۶٧الحميد، سلطان عثمانى  عبد

         ۵۵٩ -۵۶۱ -۶٠۲-۶۴۶-۶۴٧٠-٨۸                                ۱۱۴  
  ۲۴۲ قزوينى  اعبد                                         

  ٣٠٠-۲٧۴-٨۱المجيد، سلطان   عبد                    ٩۵الخالق اصفهانى  عبد
  بديع از ابا(المجيد نيشابورى، حاجى  عبد                      ۴۶٣ّالرحمن پاشا  عبد
  ۴٠۴-٣٨۶) شهداى مشهد                               ۶٣٨) رئيس الوزراءعراق(ّالرحمن، سيد  عبد
  ٧۵٧عبرانى، زبان  رئيس فرقۀ       (ّالرحمن کرکوکى، شيخ  عبد

  ۶۶۲عبرانى، قوم                     ۲۵۵-۲۵۱) ّ     قادريه 
  صاحب بيت مسکونى جمالمبارک در(ّعبود  ّسقاى بيت مبارک      (سول قمى، آقاّالر عبد

  ٣٨۴) ّعكا                                                                        ٣۶٠)            بغداد
  ۲۵۴) ّرئيس سلسلۀ نقشبنديه(عثمان، شيخ        ۲۶٨) ازعلماى بغداد(ّالسالم، شيخ  عبد
  ۲٣٣- ۱۴٧-٧۱ -٣٣ - ٣۲- ٣٠عثمانى، عثمانيان          - ۲٩٩-۶٧) سلطان عثمانى(العزيز،  عبد

         ٣۲۱ -٣۴٣- ٩۶۲-٣٧۴-٣٩٣-٣٨٩                                       ۲٧۴ -٣۵۶ -٣۶۱-٣٧۲ -۴٠۲ -۴۱۱  
         ۴۲٠ -۴۵٠ -۶۴۶-٨٠۵-٨۱۴                                           ۴۴٧ -۴۵٠ -۴۵۶-۶۴٣ -۶٩۶ -٨٠۶  
  ٣٠۴-٣٠٣-۲۶۱- ۲٣۵عجم  بقعه واقع در شهر      (العظيم، حضرت  عبد

  ۲۴٣- ۲٣٣- ۲۲۹-۱٠۴ - ٣۲ - ٣٠عراق، کشور                 ۵۴۶- ۴۵۱-۱٩٠)          رى
  ۲٩۴- ۲٩۲- ۲٧۴-۲۶۵- ۲۴٨ - ۲۴۵                )               بهائيان تبعيدى به قبرس از(ّالغفار عبد

             ٣۶٧                                                  ۲٣- ٩٨۲٣- ٠۴٣-٠۵٣- ٠۵۱ -٣۵٣  
  ۴٩٠- ۴٧۵- ۴۴٧-۴۱۱- ٣٩۲- ٣۵۶                                   ۲۶٨) علماى بغداد از(القادر، شيخ  عبد

   
  ٨۴٣ص 
      ۵٠۶ -۵٣۶ -۶۱٧-۶۲۵-۶٣٨ -۶٧٠                                   ۶۱٩ -۶۲٠ -۶۴۵-۶۵٨ -۶٩۶ -۶٩٧  



      ۶٧٧ -۶٨٣ -۶٨٨-۶٧-٩٣۱٧- ٨۱٧٣                                   ٩۶ -٧۴۶ -٨٠-٧٨٠۱  
  ۱٠۴علم هاى سياه           ٨٠۴-٧۵۲-٧۴۵-٧٣۲- ٧۲۲- ٧۲٠     

  شوهر خواهر ميرزا(ّعلى افنان، سيد           ۶۴٠- ۵٨٨-٣٠۴- ٣٠٣- ۲٣۵-۴٨-۲۶عرب 
  ۴٨٩) ّ          محمد على                                   ٧۵۶- ۶٧۱           

  ۴٠٧)از شهداى يزد (على، آقا                   ٧۵۲عربستان، سر زمين 
  ۶٠۵على اصغر، اتابک اعظم          ۶۴٣-۶۱۶-۵٣۶-۴۵۵-۴۴۶عربى، زبان 

  ۴٠۶) از شهداى يزد(على اصغر                  ٧۶٠- ٧۵٨- ٧۱٩           
  ۱٩۲-٧٧-٧۶) شيخ االسالم تبريز(على اصغر،                          ٧۲٩عربى، عالم 

  معاون خورشيد پاشاحاکم(عزيز پاشا 
  ۴٠٠) مؤمنين آباده از(على اکبر، استاد               ۴٧٨-٣٨٧- ٣۴٠)            ادرنه 
  طانشهداى سل از(على اکبر برار، آقاميرزا         ۱٧۶)كالنتر طهران(عزيزخان، سردار

  ۶٠٩)           آباد                       ۶٠۲-۴٠٨-٣٩۲)مدينۀ عشق (عشق آباد 
  ۵۴٩- ۵۴٨-٣۵٧ ّمالعلى اکبر شهميرزادى،        ٧۲۴-٧٠۱-۶٨٣-۶۲٧- ۶۲۶- ۶۱۲         

  ۵۵٠                                     ٨۵-٣۱-۲٨) عصرتکوين (عصر انتقال 
  )شهداى مشهد از(على اکبر قوچانى، شيخ          ٨٠٩- ٧٨۶-٧۱٣-۶۶٨- ۶۶٠- ۵٠٠      

       ٨۱۵                                                      ۶٠٩  
  )ّابن عم حضرت اعلى(على اکبر، ميرزا                ٨۱٨-۶۶٠-۶۵٩-۱۴٧عصر ذهبى 

  ٣٣۵- ۲۶٠                            ۲٠۵- ۱٣٨-۱٣۱-۱۲۲-٣٩-۲٨عصر رسولى 
  ۴۵٨- ۲٨٨- ۲٠٨المؤمنين، حضرت   على، امير        ٨٠٨- ٨٠۴- ٧٨۶-۶۶٩- ۴۴٧- ۲٠۵              

  ۵٣) ّيکى از حروف حى (ّمالعلى بسطامى،  مراجعه     به على ترشيزى نيز(عظيم، جناب 
  به عظيم، جناب مراجعه(على ترشيزى، شيخ                      ٩٠-٨٩)        شود 

  ۲۲۴)                  شود مراجعه                   ّقلعۀ عكا نيز و اّبه سجن عك(ّعكا 
  ۵۴٩على تفرشى، حاجى ميرزا                 ۴۵۱-۴۴۵-۴۱٩-۴۱٧)             شود 

  ۴٠۵) شهداى طهران از (ّمالعلى جان،          ۵۱٠- ۴٨۱-۵٠٧-۴٧٨- ۴٧٧- ۴۶٣       
  ۵٨-۵۴) خال اعظم(ّعلى، حاج ميرزا سيد           ۶۱۲- ۵۵٠-۵۴٧-۵٣٩- ۵٣۱- ۵۲٨      

   
  ٨۴۴ص 
  ۶۶٣فائق ارمنى                          ۶٨۲- ۱٣٠- ۱۲٣     

  ٨٠۱-۱۱٣-۱٠٠-۲٩فارس        ۲۲۵-۱۶٨) ّحاجب الدوله(على خان، حاجى 
  ٧۶٠- ٧۵٨فارسى، زبان      ٧۱-٧٠)محافظ قلعۀ ماکو(على خان ماکوئى



  ۶٠٨) از شهداى همدان(فاطمه بگم          ۴٠٧) زدازشهداى ي (ّمالعلى سبزوارى، 
  ۱٧۱-٩۵-٩۴-۴٩فاطمۀ زهرا، حضرت                         ٣٣٣على کرمانشاهى 

  ۶٩٩- ۲٨٨- ۱٧۵ )                       ازعلماى طهران (ّمالعلى کنى، حاجى 
  ۱۴۱يدلر ف                         ٣٩٩             

   ۱۵۱)ّالدين شاه ضارب ناصر( قمى  ا فتح )          از شهداى طهران(ّعلى محمد ورقا 
  ۲٠٩) پادشاه ايران (فتح على شاه                          ۶٠۴- ۶٠٣         
  ۶٠٧) نزديک همدان(فراشاه             ۴٠۶-۵٣) شهداى نامق از (ّمالعلى، 

  ۴۱۶) اطريش امپراطور(نسوا  ژوزف فرا                ٨٨) ّجناب سياح (على،  ميرزا 
  ۴۵٣- ۴٣٠- ۴۱٩                                          ۶٨٧)ّمفتى عكا(على ميرى 

  ۴۵٣)پادشاه بلغار(فرانسوا فرديناند       ٣۴٩)مأمور دولت عثمانى (عمر، ميرآالى 
  ٧۶۱-٧۵٨-٧۵۶- ۶۱٨فرانسوى، لغت                           ٣۶۶            

  ۵٣۶-۵۲٠-۴۵۵-۴۵۲فرانسه، کشور              ٣٨٨)ّاز مسيحيان عكا(ّعودى خمار
  ٧٨۵-٧۵۲- ۶۶٩- ۶۱٨                                                 ٣٩-۲٩عهد اعلى 

  ٧۶۲-۶٩٣فرانكلين روزولت، پرزيدنت                                          
  ۵٨٣لين . فرانكلين ک                     غ                   

  ۵٨٣) خزانه دار امريکا(فرانكلين مک وى  به ميرزا مهدى نيز مراجعه       (غصن اطهر 
  ٧٨۱) پادشاه رومانى(فردينان                       ٣٧٨)           شود

  ٣۵۱- ۲۵٣- ۴٨فرعون  به حضرت عبدالبهاء نيز         (غضن اعظم 
  )به کتاب قرآن نيز مراجعه شود(فرقان                     ٣٠)        مراجعه شود

  ۲۱۱- ۱۴۵-٨٠-۴٠          ّمحمد على نيز مراجعه                    به ميرزا(غصن اکبر 
  ۶۵۱) على  ّميرزا محمد خواهر(ّفروغيه  )                                    شود

  ٣۱٧) نزديک بغداد(فريحات                                          
  ٧۱٧- ۶٩٣-۶٩۱-۶٧٠-۵۲٠-۴۴٧فلسطين               ف                           

   
  ٨۴۵ص 

  ۱۵۵) شهداى طهران از(قاسم، حاجى         ٧۵۲- ٧۴۶- ٧٣٨                     
  ۶۱۶- ۵۶٨- ۵۶۲- ۵٠٨-۴۴۶قاهره، شهر                                ۶٨٠فلينت 
  ٧٣۶- ٧٣۵-٧٣٠- ۶٩٣- ۶٧٩                                ۱۵۶) اطريشى افسر(، کاپيتان مونزفن گو

  ۴۶۵-۴۶۴-٣۶٧-٣۶۶-٣۶۲قبرس، جزيره                         ٧۵٣فنالند، کشور
  ۶۱۶قبطى                         ٧۵٧فنالندى، لغت 



  ٣٧٨قدس                                ۵۶۲ فن وود
  ّ محمدعلى بار فروشى،ازّمال(ّقدوس، جناب                            ۶٨٠س، شهر فنيک

  ۵۴-۵۱-۵٠-۴٧-۴۶)ّ           حروف حى              ۲٩٩-۶٧)ّخارجۀ ترکيه  وزير(فؤاد پاشا 
               ٣۲۲ -٣٩٣ -۴۲٩-٩٣-٨                                                      ٠۴-٩۶-۱٠۴-۱٠۵-۱٠٩  

  ۱٨۶-۱۶٣- ۱۶۱-۱۲٨- ۱۱٣- ۱۱۲                                               ۵٠٨)هرست  سناتور همسر(فوبه هرست 
                ۵۱۲                                                                            ۲٠٠ -۲٨٠ -۶٨۲-۶٩٨  

  ٧٣) حضرت باب  آثار(قرآن جديد                                ٧۵۴فيجى 
  ۵) به فرقان نيز مراجعه شود(قرآن مجيد      ۱۱۴) حاکم شيراز(ميرزا، شاهزاده  فيروز

  ۱۲۱- ۱۱۲- ٩٩- ٨٣-٧٩-٧٧-۶۱                                           ۵۴۱-۵٣٨فيزان، صحرا 
  ۲٧٨-۲٣۴-۲۱۱-۱۴۴- ۱۲٩- ۱۲٨                                               ۵۱٨ فيشر، دکتر

  ۶٩٨-۶٣٩-۴۵٧- ۴۵۵- ۴۲٧                             ۶٩۱- ۶۲۵) پادشاه عراق(فيصل، ملک 
  ۱۲۴)شهداى طهران  از(قربانعلى، ميرزا                 ٧۶٩-٧۶٣                            

  )اب طاهره مراجعه شودبه جن(العين  ّقرة              ۶٧٩-۵۶۲-۵٠٨فيالدلفيا، شهر 
  ۱٧٩- ۱٧۴- ۱٧۱-۱۶٣-٨۲قزوين، شهر                   ٧۵٣-۶٧٠فيليپين، جزائر

                                                                           ۲۴٠ -۶۱۱  
  يز مراجعهّبه سجن عكا ن(ّقشلۀ عسکريه                         ق                              

  ۴٠۱-٣٨٨-٣٧۵)                   شود           ۱۴۴- ۱۲۴-٩۶-٨۴-٧۶-٧۵-۶۲قائم موعود 
  ۲۵٧ّقصيدۀ تائيۀ کبرى                      ٨٠۴- ۲٨٨           

ّقصيدۀ عز ورقائيه                           ۴٨٨-٣٧۱قابيل  ّ۲۴٨ -۲۵٧  
  ۲٠٨)  زوجۀ حضرت ابراهيم(قطوره     ۴۵۱-٣۲۴-۴۱- ۲٩ّقاجاريه، سلسله -قاجار

  ٧٣۴-۶٧٠-۶۱۶-۶۱۵-٣٩۲- ٣۵۶قفقازيا                ۶۴٨- ۶۴۶- ۴۵۵             
  ٣۶٠ّقادريه،فرقه 

   
  ٨۴۶ص 

  ۳۶۴- ٣۴٨کاشانه، قريه                     ٧۵۲- ٧۲۶- ٧۲۵        
  ۱٧۲-۱۲٩- ۵٠-۴٧ّکاظم رشتى، سيد         ٨۶-٨۲-٧٨- ٧۴-٧٣-۶٧-۶٠قلعۀ چهريق 
               ٩-٨٧۲-۱٠٠ -۱۲۴-۱۶۵-۲٧۵                                ۲٠۶ -۲۱۲ -۲۴۶-۲٨۲-۲٨٩  
  ۵٩ّکاظم زنجانى، سيد                              ۶٨۲               

  ۴٠۴) شهداى اصفهان از (ّمالکاظم،          ۱۹۸- ۱٩٠- ۱٨٨- ۱۲٩-۱٠٩-٨٠قلعۀ طبرسى 
  ۲٨۲-۲۶۲-۲۴٠-۲٣٣کاظمين، شهر                      ۴٠۴- ۳۵۶- ٣۵۵         



  ٣۶٠- ۲٩۶- ۲٨٩                             ۴۱۳ )ّبه عكا نيز مراجعه شود(ّقلعۀ عكا 
  ۶٨٧- ۶٨۱-۶۲٧کاليفرنيا، ايالت                     ۶۶۵- ۵٩۲- ۴۲۱                

  ۶۴٩-٣٩٩ّيرزا، نايب السلطنه کامران م         ۱۱٧) زنجان  در(قلعۀ عليمردان خان 
  ۶۶٩-۵٧٨-۵٣۶- ۵۲٠-۵٠۴کانادا، کشور         ٨۴-٨۲-٨۱-٧۲-٧٠-۶۵-۶٠قلعۀ ماکو 

          ٨۶-٩٩-٨٧                                     ۶٧۵ -۶٧٧ -۶٧٨-۶٩۱-۶٧-٩٣۵۲  
  ٧٩٠-٧٨٩-٧٨۶-٧٨٣- ٧٧۵- ٧۶۲                                       ۶٠٨-۲٧۲قم، شهر 

  ٧٩۴                                         ۶٠٩قمصر،  قريه 
  ٧٩٣) مکزيک در(کانالى، شهر  به تفسير سورۀ يوسف مراجعه(ّقيوم االسماء 

  ۵٠٨کانزاس، شهر          ۵٧٧٩۸۲-۵٣-۴۵-۴۴)                   شود
  )فرمانده قواى اعزامى مصر(ل کانگرو، جنرا             ۴۱۶- ٣۲٠-۱۶۱-۱٧۴- ۱۴۶- ۱٣۱             

                                   ۶۴۶-٧۵٧٨-٠۶                                                           ۶٣٨  
  ٨۱) از آثار حضرت اعلى(ّکتاب الروح                                        

  ٨) کورزون  لردنوشتۀ(يران کتاب ا             ک                         
   

  ) ا ابراهيم خيرنوشتۀ(ّکتاب باب الدين                         ۱۴٠کاتول مندس 
  ۵٠٨                            ۵۶٨- ۴۵٩کاتوليک،فرقه 

  ٨٨) حضرت بهاءا  آثار از(کتاب بديع                     ۴۵٨کاتوليک، کنيسه 
  ٨٣کتاب بيان عربى            ٧۶٣م مصر يا، شاهزاده خانردکا

  ۱٣۱) از آثار حضرت اعلى(کتاب پنج شأن                     ۵۶٨ان گاردنز گکادو
  ترجمۀ خطابات(کتاب ترويج صلح عمومى                ۵٧٣کاراجا، شاهزاده خانم 

  ٧۶۱)ت عبدالبهاء                 حضر                             ٧۴٧کارلس روهه، شهر 
  ۶۱۱-۶٠۵-۴٠٣-۲٧۲- ۲۴٣کاشان، شهر 

   
  ٨۴٧ص 

  ٧۶۴مستردام آکتابخانۀ دانشگاه                          ٣۱٠کتاب دانيال 
  ٧۶۵ تروخيو کتابخانۀ دانشگاه سيوداد ترجمۀ قسمتى از(کتاب حکمت عبدالبهاء

  ٧۶۴ شانتين کتان، بلپور  نشگاهکتابخانۀ دا               ٧۶۱)        آثار حضرت عبدالبهاء
  ٧۶۴ آباد ّکتابخانۀ دانشگاه عثمانيه، حيدر        ۸) نوشتۀ ارنست رنان(ون ّکتاب حواري

  ٧۶۴کتابخانۀ دانشگاه عليگر                              ۱٧٨- ۱۵۸         
  ٧۶۴ دهلى  وکنو دانشگاه ال هاىکتابخانه         ۴٨۴- ۴٧٩- ۴٧۱-٣۵٨-٨٧-٣٠کتاب عهدى 



  ٧۶۴کتابخانۀ دانشگاه مدرس        ۵٣۶-۴٩٩-۴٨٨- ۴٨٧- ۴٨۵         
  ٧۶۴کتابخانۀ دانشگاه ميسور، مانيل                        ٨۱۴- ٨۱۲          

  ٧۶۴کتابخانۀ دانشگاه هنگ کنگ  ّالدين         محيى نوشتۀ شيخ ( هيّکتاب فتوحات مک
  ٧۶۵کتابخانۀ زالند جديد                       ٣٧۱-۲۵۶)      عربى

  ٧۶۴  گکتابخانۀ سلطنتى کپنها       ۱۴۴) آثارحضرت بهاءا از(کتاب مبين 
  ٧۶۴ّکتابخانۀ سيار ريو دو ژانيرو            ٧۵٧- ۶۲٣-۵۱۵-۲٣٠کتاب مفاوضات 

  ٧۶۴کتابخانۀ صلح نوبل، اسلو                 ۶۶٠-٨۴-٨٣- ۱٠- ۶ّکتاب مقدس 
  ٧۶۴کتابخانۀ صلح هوور                    ٧۶۵خانۀ استراليا کتاب

  ٧۶۴کتابخانۀ عمومى جهانسبورک              ٧۶۴کتابخانۀ امپريال، كلكته 
  کتابخانۀ عمومى دارالفنون و کارنگى،               ٧۶۴کتابخانۀ برنارد، رنگون 

  ٧۶۵               پرتوريکو                        ٧۶۴کتابخانۀ بودليان، اکسفورد
  ٧۶۴کتابخانۀ عمومى ريک جاويک               ٧۶۴کتابخانۀ پارلمان، اتاوا 
  ٧۶۵کتابخانۀ عمومى سن خوان             ٧۶۵برا نکتابخانۀ پارلمان، کا

  ٧۶۴کتابخانۀ عمومى الهور             ٧۶۵کتابخانۀ پارلمان، ولينگتن 
  ٧۶۴کتابخانۀ کاخ صلح، الهاى              ٧۶۴ّ ملى، دهلى کتابخانۀ جامع

  ٧۶۴سيشل  کتابخانۀ کارنگى، جزائر             ٧۶۴کتابخانۀ جامعۀ ملل، ژنو 
  ٧۶۴کتابخانۀ کنگره، واشنگتون            ٧۶۴کتابخانۀ جرابيا واديا، پونه 

  ٧۶۵ خانۀ کوران، توکيوکتاب امريکا و        کتابخانۀ دانشکدۀ سرخپوستان، 
  ٧۶۵کتابخانۀ کوران، ژنو                      ٧۶۵                  کانادا 

  ٧۶۵کتابخانۀ مکزيک           ٧۶۴کتابخانۀ دانشگاه ا آباد 
   

  ٨۴٨ص 
  ۲٠٨کريشنا                    ٧۶۵ّکتابخانۀ ملى، کوبا 

  ۶۱٣کروپاتکين، جنرال                   ٧۶۴ّکتابخانۀ ملى، مانيل 
  رئيس فرقۀ(کريم خان، حاجى ميرزا           ٧۶۴کتابخانۀ موزۀ انگليس، لندن 

  ۲٠٣)ّ              شيخيه                          ٧۶۴، اسلو ننسکتابخانۀ نا
  ٧٩٣-۶٧٩-۶٧٠کستاريکا، کشور              ٧۶۵ ئوکوونچن، مدکتابخانۀ موک

  ۵٠کعبه             ٧۶۵ارتش امريکا هاى  هکتابخان
  ۶٨٧-۶٨۱كلرادو، شهر                           ۶٧٩کراچى، شهر 

  ۶٩۱-۶٧٩- ۵۱٨كلكته، شهر         ۱٧٣-۱۶٧-۱۶۵-۱٠٣- ٨٩- ٨۲کربال، شهر 



  ۴٣۲ّكلمات فردوسيه          ۲٨٩-۲٧٠-۲۴۴-۲۶٠- ۲٣٣- ۲٠٠         
  ٧۶۱- ٧۵٧-۶٩٨-۲٨٨-۲۵٣كلمات مکنونه                      ۴۵٧- ٣٧٩- ۲٩٨         

  ۶٨٠كلمبوس، شهر                  ٧۵۶-۶۴٠-٣٠۴-۲۶۱- ۲٣۵کرد 
  ٧٩٣-۶٧٠- ۵٨۲كلمبيا         ۲۵۶- ۲۵٣-۲۵۱-۲۴٨-۲٣٨ -۲٣٣کردستان 

  به ميرزا موسى نيز مراجعه(كليم، جناب          ٣٧٨- ٣۲٠-٣٠٩-۲۶٨- ۲۶٧- ۲۵٧       
  ٣۲۴- ۲٩٣- ۲٧۴-۲۵۴-۲٣۱)        شود                           ٨۱۴- ٨٠۴- ۴٧۵       

  ٣۶٧- ٣۶۶-٣٣٩-٣٣٨- ٣٣٧- ٣٣۶                                          ٧۵٧کردى، لغت 
  ٧٣٧)به يهود نيز مراجعه شود (كليمى         ۴۱٠-۴٠٩-۱٨۶-۱٧٨-۱۲۲-٨کرزن، لرد 

  ۱۶۲-۶۴كلين، قريه                           ۴۱۱          
  ۶٨٠-۵۶۲- ۵۱٨كليولند، شهر                        ٣۱٧- ۲۵٨کرکوک، شهر

  مخاطب(ّکمال الدين نراقى، حاجى ميرزا                               ۴٣٠کرمان 
ّ             لوح كل الطعام                        ۶٠٩-۵۵٠- ۲۴۲کرمانشاه، شهر  ّ(۲۴۵-۲۴۶  

  ٣۲٣کمال پاشا       ٣٩٠- ٣٨٠- ٣٧٨-٣۵٧-۱٣٨ -٣٠کرمل، جبل 
  ۵۶۲-۵٠٧-٣٨٩- ٨ريج، شهر بکم         ۵۵٧- ۵۵۵- ۵۴٨-۵۴٧- ۵۴۱- ۵٣۱              
  ۵٧٣کمبل، رورند           ۶۴٠- ۶۲۱-۶۲٧- ۶۱٩- ۵۶۱              
  ۴۵٣-۴۱۲کمونيزم           ٧٠٠- ۶٩٧- ۶٩۶-۶۶٨- ۶۵٨- ۶۴۵              
  ۶۴کنارگرد، قريه                        ٨۱۴- ٨٠٧- ٧٨٣              
  ٧۵٧کنارى، لغت                    ۵٧۶ پرفسورکريستال، 

   
  ٨۴٩ص 

  ٧٩٣-۶٧٠گواتماال، کشور                     ۵٧٣کنستانس مور، ميس 
  ٧٩٣گواياكيل، شهر        ۶٩۱ سماج وبرهم آريا سماج و کنفرانس

  ۱٨٨-۱٧٩-٧گوبينو، کنت             ۶٩۱کنفرانس فرهنگى هندوستان 
  ٧۵۵گويان انگليس                        ۶٩۱کنفرانس مردم 

  ٣۴٨) نزديک گاليپولى(رکى اوى وگيا                 ۶٩۱کنفرانس نسوان آسيا 
  ۶٨٧-۶٨۱) موقوفه(گيزرويل، شهر               ۶٩۱کنفرانس نسوان پاسيفيک 

  ٣٩٩-۲۴۲گيالن                      ۶٩۱کنگرۀ زنان شرق 
  ٧۵۵گينۀ جديد                          ٧۵٣کنگو بلژيک 
  ۶٧٩-۵۶۲-۵۱۶- ۵٠٨کنوشا، شهر 
   ل                                     ٧٩٣- ۶٧٠کوبا، کشور



  ٣۲٧کوچک چکمچه 
  ۱۴۱) نويسندۀ روسى(تولستوى، کنت  لئو                         ٧کورميک، دکتر 

  ۶۴٧                                         ٧٠٩لرى کورکيان گا
  ٧۵۵) اسکانديناوياى شمالى  در(الپس ها                           ٧٩٣کيتو، شهر 

  ٧۵۴الپلند        ٧٩۴- ٧٩٠-۶٩۵- ۶٩٣کيث رانسوم کهلر 
  ٧۵٧التوى، لغت                         ۵۶٧کيچنر، لرد 

  ۶٨٠-۵۶٣-۵۱٨الس انجلس، شهر                                       
  ۶۴٧-۶۲۵- ۶۲٣-۵٧٣المينگتون، لرد             گ                         

  ۶٧٩-۵۱٨الهور، شهر                                       
  ٧۵۲-۶٧٠لبنان، کشور     ٣۶۶- ٣۶۵-٣۶۴- ٣۶٣-٣۴٨گاليبولى، بندر 
  ۵۶٨) فرقۀ مسيحى( نجات لشکر                      ٧۵٧گجراتى، زبان 

  ۵٧۱- ۵٧٠-۵۶٣-۵۶۲-۱۴۱لندن، شهر                                ۶۱گرجى 
  ٧٨۲-۶٩٠-۶٧٩-۵٩۱- ۵٨۶- ۵٧۶                      ۶۴ )خان منوچهر زادۀ  برادر(گرگين خان 

  ۱۴۱لنينگراد، شهر          ۶٨٧- ۶٨٠- ۵٧٠-۵۶۲-۵۱٩گرين ايکر 
  ّطراح ساختمان مشرق االذکار(رژوا ولوئى ب           ۴٠٣) هداى اردکانش از(ّگل محمد 

  ۶۱۹ )           شيکاغو                               ۵٧٣گلن کامر، ليدى 
  ٧٠٩ لوئيجى کواگلينو          ۵٩۱-۵۶۲گلن وود اسپرينگر، شهر 

   
  ٨۵٠ص 

  ۴٣۲) حضرت بهاءا اثر(لوح دنيا                           ۵٠٩لوئيزا مور 
  ٣۶۴-٣۶۲)اثر حضرت بهاءا (لوح رئيس                           ٧٧۶لوئيز کمبل 

  ٣٧۶- ٣۶۵                                ۱۶٨لواسان، قريه 
  ۴۴۴) اثر حضرت بهاءا (لوح رؤيا              ٧٣۶- ۶٩٣گتسينگر، ميسيس  لوا 

  ٨۵) اثر حضرت بهاءا (لوح سلطان ايران                      ۶٣٨لو تان، روزنامه 
  ۴٠۱- ٣٧٣-٣۴٧-۲٩٧- ۲۹۵- ۲۱۹                                   ۴۵٩)  فرقه مسيحى(لوترى، 
  ٣٧۱-٣۴٧) اثر حضرت بهاءا(ّلوح سياح      ٣۵٩- ٧۵٧) حضرت بهاءا اثر(ابن ذئب  لوح

  ۴۲٩-٣٩۱)اثر حضرت بهاءا (لوح کرمل          ٣۴٧)اثر حضرت بهاءا(لوح احمد 
  ۶٩۵                 )                           حضرت بهاءا  اثر(لوح اشراقات 

ّلوح كل الطعام                         ٧۶۱- ۴٣۲          ّ)۱۲٨)اثر حضرت بهاءا-  
  ۲۴٨                 )                حضرت بهاءا اثر(ّلوح اصل كل الخير 



  )اثر حضرت بهاءا (ّالتوحيد   لوح مدينة                         ٧۶۱            
  ۲۸۹                                  ٧۶۱-۴٣۲)اثر حضرت بهاءا(لوح اقدس 
  -۲۴٨) اثر حضرت بهاءا (لوح مريم        ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا(ّلوح التقى 
  ۲۵٩- ۲۵۱                                    ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا(ضوان ّلوح الر

  اثر حضرت(لوح مصيبت حروفات عاليات       ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا (ّلوح الروح 
  ۲٨٩)                 بهاءا                  ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا (لوح االمر 

  ۴٣۲) اثر حضرت بهاءا(لوح مقصود  )  ضرت بهاءاح اثر (سومّلوح اول ناپلئون 
  ۲٨٩) اثر حضرت بهاءا (ح القدس ّماللوح                            ۴٣٨- ٣۴٧      

  ٣۱٩- ٣٠۴- ٣٠۲                            ۴٣۲) اثر حضرت بهاءا(لوح بشارات 
  )اثر حضرت بهاءا (يکتوريالوح ملکۀ و      ۴٣٨) اثر حضرت بهاءا (لوح برهان 
  ٧٨۲                                      ۴٣۲)اثر حضرت بهاءا (ات يّلوح تجل

  ٣۵٠) اثر حضرت بهاءا (لوح ناپلئون سوم           ٣۵٧) اثر حضرت بهاءا(ّلوح حج 
     ۴۱٧                                     ٨۶) ّاثر حضرت رب اعلى (لوح حروفات 
  ٣۴٧) اثر حضرت بهاءا (لوح نقطه       ۴٣٨) اثر حضرت بهاءا (لوح حکمت 

  ٣۱٩) اثر حضرت بهاءا(لوح هودج       ۲٨٩) اثر حضرت بهاءا (ّلوح حوريه 
   

  ٨۵۱ص 
  ٧۶٩مارينا، شاهزاده خانم يونان                           ۵۱۵ لورا بارنى 

  ٧۶٣مازاريک، رئيس جمهور چکوسلواکى                   ۶٨٧)مدرسۀ بهائى (لوهلن 
  ٧۶٩                                                 ٧۵٧-٧۵٣لهستان، کشور 
  ۱٠۵-۱٠۴-٩٩-٩۲-٨۶- ٨۲- ۶٨مازندران                        ٧۵٧ليتوانى، زبان 

  ۱۵٠ -۱٣۱-۱۱٨-۱۱۵- ۱۱۴- ۱۱۳                                      ٧٨۲-۵۶٨ليدى بالمفيلد 
  ۲٠٩ -۲٠۲ -۱٨٣ -۱۶۵- ۱۶٣- ۱۵۴                                           ۵٨۲ليک موهونگ 

  ٨٠۴- ۶٨۱-۴٠۵ - ٣٩٩- ۲۴۱                                  ٧٩۴-۵۱٩- ۵٠٩ليليان کاپس 
  ٧٩٣-٧۵۴-۲۶ماژالن، شهر                         ٧٩٣-۶٨٠ليما، شهر 

  ٣۶۲ماغوسا، شهر                           ۵٨٣لى مک كالنگ 
  ۴۵٣اطريش  امپراطور ماکزيميليان برادر                               ۵۶۲ لينكلن،
  به قلعۀ ماکو و سجن ماکو نيز مراجعه(ماکو                           ۵۶٣ ل، شهروليورپ

  ٣٠٨)                شود                                                  
  ٧۵يائى، لغت ماال      م                                  



  ۵۶۲مالدن                                          
  ۶٨٣-۶٧٠ء اردن او رام                        ٧۶٠مائورى، زبان 

  ٧۶٣گاندى مهاتما                             ٧۵۵مائورى ها 
  ٧۵۵) نتايوکا در(مايانس ها                                  ۱۶٧مادلى 

  ٧۵۲-۶٨٨- ۵٧٨مجارستان، کشور               ٧۶٨- ٧۶٧- ۶٩٨-۶٩۵-۶٩۴مارثا روت 
  ٧۵٧مجارى، لغت               - ٧٧٩- ٧٧٨-٧٧۴- ٧٧۲- ٧٧۱               
  ۵۲٧-۴٨٩) فرزند جناب كليم(ّالدين  مجد                  ٧٩٠-٧٨۵ - ٧٨۴- ٧٨٠              

  ۶٩٠مجلس عمومى اسپرانتو                            ۵٨٣مارتين ماير 
  شوهر همشيرۀ حضرت(مجيد، ميرزا                       ۵۶٣-۵۶۲مارسى، بندر 

  ۱۶٨)           بهاءا                                           ٣۱٧ماردين 
  ّبه محمدحسين، ميرزا(ّمحبوب الشهداء                        ۱٧٩ا هاينيش ماريان

  )              مراجعه شود                       ٧۶٣-۶٩۴مارى، ملکۀ يوگوسالوى 
  ۶۲٣محکمۀ کبرى   به ملکۀ          (ِمارى، ملکه مادر پادشاه رومانى 
  ۶٩۵)                 رومانيا نيزمراجعه شود

   
  ٨۵۲ص 

ّمحمد، حاج ميرزا سيد                     ۴٨٠ّمحمد ابراهيم خليل    ۱۲٣)خال اکبر(ّ
  ۲٨۶- ۲٧۱                               ٣۶٣)انيس  ّملقب به( اسمعيل کاشانى  ّمحمد

ّمحمد اصفهانى، سيد    )از شهداى بروجرد(ّمحمد حسن خان کاشى   )      ّمحرک يحيى ازل(ّ
       ۲٣٩ -۲۴۱ -۲۴۲-٣٣۴-٣٣۵ -٣۴٠                            ۴٠۲  
  ۲٧۱)ّسلطان الشهداء(ّمحمد حسن، ميرزا             ٣٨۱- ٣۶۶-٣۶٠-٣۴٣ - ٣۴۲ - ٣۴۱     
     ۴٩۱                                                             ۲٨٣ -۴٠۴ -۶٨٣  

  ۴٠٧) شهداى يزد از(سن ّمحمد ح              ۴٠٧) از شهداى يزد(ّمحمد باقر 
  ۵٣) عالم بزرگ شيعه(ّمحمد حسن، شيخ       ۴٠۴-٣٩٩) ذئب(اصفهانى، شيخ  ّمحمد باقر

  ۶۴۲ّمحمد حسين، کاشى                              ۴٠۵          
  امام جمعۀ(ّمحمد حسين، مير، رقشاء                                ۶۴ّمحمد بيک 

  ۴۶۴-۴٣٨-۴٠۴- ٣٩٩)             اصفهان   صدر اعظم سابق                (ّمحمد پاشا قبرسى 
  ۲٧۱)محبوب الشهداء(ّمحمد حسين، ميرزا                        ٣۶٠)          عثمانى

  ۶٨٣- ۴٠۴- ۲٨٣           )                از شهداى مشهد(ّمحمد تبريزى، حاجى 
ّالنبيين، سيد  ّمحمد، حضرت، خاتم                             ۶٠۴              المرسلين ّ



  ۲٠۶-۱٨۶- ٨۴- ٨٣-۶۸-۴٩-۴٨                                      ٣۴٣ ّمالّمحمد تبريزى، 
  ٣۶٩-٣۵۱-۲۵٣-۲۵۲- ۲۲٩- ۲۱٨       )            اصحاب قلعۀ طبرسى از(ّمحمد تقى جوينى 

              ۱٣٧                                    ٠٨۱ -٣٩۲ -۴۵۶-٣٩٣-۵۶۶-۵٨۲  
ّملقب به ايوب ( ّمحمد تقى، حاجى  ّ (۲٧۱                   ۵٩۴ -٧٣۱ -٧٧-٧٧٣۶  

  ۱۱٧ّمحمد خان، اميرتومان   افنان       ّالدوله  ّمحمد تقى، حاجى ميرزا، وکيل
  وجناب طاهره در منزل ا(ّمحمد خان، كالنتر                             ۶۱٣- ۵٣۶        

  ۱٧۴)          زندانى بودند                   ۴٧۱-۴٣٩-۴٠۶) ابن ذئب (ّمحمد تقى نجفى 
  ۲۵۱ّمحمد درويش                              ۶۴٩           

  ۵۶٧ّمحمد راشد   )   ّمترجم رسالۀ فروع عدليه(ّمحمد تقى هراتى
   درديشه( فهانى، حاجى ّمحمد رضا اص                            ٨۱             

  ۴٠٨-٣٣۲)               عشق آباد                                  ۶٠۵ّمحمد جواد، آقا 
  ۶٠۴ّمحمد رضا يزدى                    ۶۵۱- ۴٨٩ّمحمد جواد قزوينى 

   
  ٨۵٣ص 

  ۴٨٣) غصن اکبر، ناقض اکبر(ّمحمد على ميرزا   )    نبيل قائنى، نبيل اکبر(ّ محمد، حاج شيخ 
            ۲٧۱                                                 ۴٨٧ -۴٩۴ -۵۲٧-۵۲٨-۶۶۶-٨٠٨  

  پدر حرم حضرت(ّمحمد على نهرى          ۲٧۱) نبيل قزوينى (ّمحمد، حاجى شيخ 
  ۲٧۱)            عبدالبهاء               ۱٩۴-۱٩٠) نبيل اعظم (ّمالّمحمد زرندى، 

  ۶٠۴-۶٣) از شهداى طهران(ّمحمد على، ورقا        ۲۶۱-۲٧۲-۲۶٠-۲۴٩ - ۲۴۴- ۲۲۴          
  )از اصحاب قلعۀ طبرسى (ّمالّمحمد فروغى،          ٣۱٣-٣٠۲-٣٠۱-۲٨۴- ۲٨٣- ۲٧٨         
         ٣۱۶ -٣۱٣- ٨۲۴-٣۲٧-۲۴٣-٣۴۶-                                        
  ٧٧٠ّمحمد فؤاد          ٣٩۳-۴۴۵-۴۶٣-٣٧٨- ٣۵٩- ٣۵۶        

  )برادر ناتنى جمالمبارک(ّمحمد قلى ميرزا                              ٧۵٨         
  ٣۶۶- ۲٣۱                                ٧٣۴) ّازبهائيان اسماعيليه(ّمحمد سليمان 
ّمحمد، سيد   ۴٩٠ّمحمد قلى سبزوارى، ميرزا   سلطان العلما امام جمعۀ        (ّ

  ٣۳۳ّمحمد کاظم، حاجى              ٨۲-۶٣-۶۱-۶٠)  اصفهان        
  ۵۱ّمحمد کريم خان             ٧۲-٧٠-۶٩-۶٧-۵۵-۴۶-۴۲-۴۱ّمحمد شاه 

ّمحمد کريم،عطار             ۱۶۶-۱٠٣- ٨۵-۱٠۱-٨۱-٧٩          ّ۵۵٠  
  ۲٨۴ّمحمد کريم، اهل شيراز                       ۵٣٠- ۲٠٠- ۱٨٩        

  ۶٠۶ّمحمد کمال، آقا                     ۶۴۷-٣٨٨يخ ّمحمد عبده، ش



  ۲۶٠ّمحمد مازندرانى، ميرزا      ٣۴-۱٣۶)انيس(ميرزا  ّمحمد على زنوزى، آقا
  ۱۶۲) مجتهد اعظم مازندران (ّمالّمحمد،                   ۵۵٣-۵۴٨- ۱٣٨- ۱۳٧        

  ٣۹۱)  بيروتاهل(ّمحمد مصطفى         ۶۴٧- ۵٨٣-۱٣۴ّمحمد على پاشا، شاهزاده 
  ۱٣٣-٧۶ّمحمد ممقانى، شيخ           ٨٧-٨۵)ّحجت (ّمالّمحمد على زنجانى، 

  ۵۶٧) مفتى مصر(ّمحمد نجيب، شيخ           ۱۶۱-۱۲۱-۱۲۲-۱٣٠- ۱۲٠- ۱۱٨        
  ۱۶۲ ّمالّمحمد مهدى کنى،                            ۲۶۱- ۲٠٠       

  ٣۴٣- ٣۴۲) بابيان شيراز از(ّمحمد، ميرزا            ٣٣٨-٣٣٧ّمحمد على سلمانى، استاد 
  ۴۶۳ّمحمد يوسف، پاشا                          ۶٠٩ّمحمد على شاه 

  ۲۶٩)  پاشا اقائم مقام عبد(آقا  محمود  )    مصر خاندان خديو از(ّمحمد على، شاهزاده 
  ۱٧٣) مفتى بغداد(محمود آلوسى، شيخ                             ٧۶٩          

   
  ٨۵۴ص 

  ٣۱٩-٣٠٩ّمسجد سلطان محمد         ٧٧- ٧۶) العلماء  نظام(محمود، حاجى ميرزا 
  ّمحل اختفاى رمس ( امسجد ماشاء                ۱۲٣ ۱٩۲ محمود خان كالنتر 

  ۵۴٩)           حضرت اعلى                      ٣٨۶)ّمفتى عكا(محمود، شيخ 
ّمسعود ميرزا، ظل الس       ۴۰۶) اکم يزدح(ّمحمود ميرزا، جالل الدوله    )حاکم اصفهان(لطان ّ

     ۴۶۲ -۵٧٣ -۵٧٨-۵٨٨-۶۴٩                                   ۴٣٩٩-٠ -۴۶۲-۵٧۶  
  ٧۲۴مسکو، شهر                          ٨۱-۵٠محيط کرمانى 

  ٣۵۵-٣۱٩-٩-۶مسلم، مسلمان، مسلمين          ۲٨٩) قاضى خانقين (ّمحيى الدين، شيخ 
  ٧٣۵-٧٠٣-۶۴٠- ۵٧۵- ۵۳٧                               ۲٨٩-۲۵۶ّمحيى الدين عربى، شيخ 

  ۱۵-۱٣-۱۲-۱٠- ٧-۶مسيح، حضرت                    ۶۱۱مدارس بهائى در ايران 
  ۱٩۴-۱۴۵-۱۴٣- ۱۴۲-۴٨-۴۱                                       ۶٨۶مدارس تابستانۀ بهائى 

  ٣۱٠-۲۵۲-۲۱٨-۲٠٩- ۲٠٨- ۲٠۶                                        ۶۴٧-۴٧٨-٣٨٨مدحت پاشا 
  ۴۲٧-٣٩۲-۴۲٣-٣٧۱- ٣۵٣- ٣٣۱                                                   ۶۲مدفورد 
  ۵٨۲-۵٧۱-۵۵۶-۵٠۲- ۴٩۱- ۴۶۱          )               به بغداد نيز مراجعه شود  ( ا مدينة

            ۶۱۲ -۶۲۶ -۶۵٩                                     ۵٨۶ -۵٨٩ -۶۵٠-۶۵٧-٩۲٧٧-٩۵  
  ٧٧۶                                      ۴۲۵-۲۲٩- ٨۱- ۵۱-۱۵مدينه 

  ۴۱٠- ۴٠۵-۲۱-٨-۲مسيحى، مسيحيان   )        به عشق آباد مراجعه شود(مدينۀ عشق 
  ۵۶٨- ۵٣٧-۴۵٩-۴۵٧- ۴۲۵- ۴۱۲               )               اسالمبول مراجعه شود به(مدينۀ کبيره 
  ٧٠٣- ۶۵۵-۶۵۲-۶۵٠- ۶۲۵- ۵٧۵               )           مراجعه شود به نيويورک نيز(مدينۀ ميثاق 



           ٣۱-۵٧- ٧٣٨- ٧٣٧                                                ٨٠۴۴-٨۱۱  
  ٣۶٩-۲٩٨-۸۳- ٣۴- ۲۶-۱٠-٩ّمسيحيت                        ۲٩۴مرتضى انصارى، شيخ 

  ۴۵۴                                                         ۱٣٣ ّمالمرتضى قلى، 
  ّاولين مشرق االذکار(مشرق االذکار عشق آباد            ۲۵۱)  حضرت بهاءاۀّدخترعم(مريم 

  ۵۵۵- ۵۵٣-۵٣۶-٣۵)                عالم بهائى                        ۶٩٩-۲٨٧-۱٧٧مريم عذرا 
  ۶۵٨- ۶۴۶-۶۲۶-۶۱۵- ۶۱۲- ۶٠۲                                              ۴۵٧ه ّمسجد ايا صوفي

  ٨٠٧- ٧٣٠-٧۲۴-٧٠٠- ۶٨۶- ۶۶٨                                               ٣۱٩مسجد خرقۀ شريف 
  ٨۱۵- ٨٠٩                                         ٣۴٠-٣۲٧مسجد سلطان سليم 

   
  ٨۵۵ص 

  ۲٧٣ملکم خان، ميرزا       ۱٧) المعابد غربّ ام(مشرق االذکارشيکاگو 
  ۶٩٨-۶٩۴-۶٩٣-۶٩۲-۶٩۱ملکۀ رومانيا             ٧٠۵-٧٠٣-٧٠۲-۶۱٩- ۵٨٠- ۵۲٠         
         ٧٠۶ -٧                                  ٧٩٠-٧٨٨-٧٨٣-٧٠٩- ٧٠٧۵٧- ٩۶۲ -٧۶٧-٧۶٧-٨۲۲-٧٧۴  
         ٨۱٧٨                                                                                                       ٠۴ -٧٨۵  

  )به ويکتوريا مراجعه شود( انگلستان ملکۀ                           ۴٠٩-۴٠٣مشهد، شهر 
  ٧۶٣ملکۀ سوئد                 ٣۵۶- ۲۲٩-٩٨-۴۱-٣۲-٣٠مصر، کشور

  ۶٧٩- ۵٨٩-۵۶۲منترال، شهر            ۵۳۷-۵٠۶-۵۲٠-۴٩٠- ۴۴٧- ٣٩۲        
  ٧۵۱منچستر، دانشگاه              ۶۶٣- ۶۵۲-۶۴٨-۶۴٠- ۶۱۶- ۵۶٧       
  ۲۴۶ّمندليج، محلى در راه بغداد               ۶٨٨- ۶٨٣-۶٧٩-۶٧٧- ۶٧۱- ۶۶٨      
  ۶٧٩-۶۱٧-۵۱٨مندله               ٧٣٣- ٧٣۱-٧٣٠-٧۲٩- ۶٩٣- ۶٩۲      
  ۶٣٨-۶٣٧-۶۲۵مندوب، سامى فلسطين               ٧۶٠- ٧۵۲-٧۴۵-٧٣٩- ٧٣۶- ٧٣۵      
      ٧٩۴ - ٨۱۵                                                          ۶۴٠ -۶٩٧  

  ۱۴٠منديس کاتول                ٣٨۶) ّحاکم عكا(مصطفى ضياء، پاشا 
  ۶٠٧منشاد، قريه             ۶٠۵-۶٠٣-٣٩٨ّمظفرالدين ميرزا، شاه 

  ۵٧٠وس امنشن ه                    ٨٩ّ سياح، کتاب ىمقالۀ شخص
  ۶۴-۶٣-۶۱-۶٠ّمنوچهر خان معتمدالدوله              ۶۶٨-۵٣۵-٣٩۱مقام اعلى، ساختمان 

      ۶٩۶ -۶٨- ٩٩۱۴                                                        ۶۵-٨۱  
  ٣۶٧- ۲٧۱) المنيب   ا اسم(منير، ميرزا                          ۵۵۶-٣٩٠مقام ايليا 

  ۲۱٣-٩۱-٩٠- ٨٨-٨۶-٨٣من يظهره ا            ۱٣۶-۱۲٨-۴٧ّمکاشفات يوحنا، 
              ۱۴۴ -۱۴۵ -۲۱٠-۲۶ -۴٧۲ -۴٩۴               ،ّمحل زيارتى درمکه (منى ّ (۵٠  



  ۵٨۱ن، فرقه مورمو            ٧٩٣- ٧۶٣-۶٧٩-۶٧٠-۴۲٠مکزيک، کشور 
  ۶٣٨مورنينگ پست، روزنامه                          ٧٩٣-۶٧٩سيتى  مکزيکو

  ۵۶۲ون، شهر اموريس ت              ٨٠٣- ۵٣۱-۲۲٩- ٨۱- ۵٠- ۲۶ّمکه، شهر 
  به كليم، جناب نيز(موسى كليم، ميرزا               ۱۶۵-۱٣۱-٨٨) ّحرف حى ( باقر ّمال

  ۲٧۶)        مراجعه شود                               ۶٩۴ملک غازى، پادشاه عراق 
  ٣۱٧) حدباء(موصل، شهر                 ٧۴ملک قاسم ميرزا، شاهزاده 

   
  ٨۵۶ص 
  ۶٨۵-۶٨۱-۴٧٩-۲٠-۱٧ميشيگان، ايالت                              ۶٨٠سالوات نمو

  ٧٠٣- ۵٨٧                                                    ۵۶۲مونت كلر 
  ۵٧٣-۵٧۲پرفسورميکائيل سادلر، سر،                          ۶۵۲ّمهدى دهجى، سيد 
  ٧۱٠ميكل آنژ   )     مخاطب کتاب بديع (مهدى رشتى، ميرزا 

  ۵۴٨ميالن، شهر                             ٣۴٧           
  ۵۶۲ميلفورد              ۱۱۱-۱٠٨مهديقلى ميرزا، شاهزاده 

  ۶٨٠ميلواکى، شهر   ّاحب الزمان ، امام غائب      مهدى معهود، ص
  )مراجعه شود نيز به مى بولز(مى ماکسول   ّبه حضرت رب اعلى نيز مراجعه             (

  ٧٩۴                                                            ۴۱-۴٠)         شود 
   ۶۸۰- ۵۸۰يالت مين، ا              ۴٠٧)از شهداى يزد(ّمهدى، مال 

  ۶٨٠-۵٨۵- ۵۶٣-۵۱٨مينياپوليس   )                 غصن اطهر(مهدى، ميرزا 
          ٣٧٨ -۶٩٨ -۶٧٠٣-٩٩  

   ن                                          ٧۵٧مهراتى، لغت 
  ۱٩٣مهر عليخان، شعاع الملک 

  ۶٨٧-۶٨٠ميامى، شهر 
  ۶٠٩نائين، شهر   )      مراجعه شود نيز به مى ماکسول (مى بولز 

  ۵۶۲ناپل، شهر                           ۵۱۴- ۵۱٠         
  ٣٧٣ّناپلئون اول                  ۲۱٠) موعود بودا(ميترا بودا 

  ۴۱٧-٣۵٠-۱۴-۱٣-۱٠ناپلئون سوم       ۴٠٣) از شهداى يزد(آقا رکاب ساز  ميرزا
  ۶۴۶- ۴۵۱                   ۴۶-۴۲) صدر اعظم (آقاسى، حاجى  ميرزا

  ۶٧- ۴۱) ّالدين ميرزا ناصر(ّالدين شاه  ناصر                         ٧۴-٧٣-٧۲- ۶۸-۶۲-۶٧-۵٨                
                 ٧۵-٨-٧٩-٧٨۲ -۱٠٠ -۱٠۱                                  ٧۶-٨۵-۱٠٣ -۱٨۱-۱٩٩ -۲۱٩  



                ۱٠٣ -۱٣۲ -۱۶۶-۱٣٣- ٩٠۴                                 ۲۲٣ -۲٣٠- ٩٩۶-٣۴٣-٧۵٣٩٧-٠  
                                               ۵٣٠                                  ۴٠۱ -۴۵۱ -۴۶۲-۵٠٣-۶۴۶-٨٠۴  

  ٣۱٨ناصره، شهر                              ۴۱٨ميسن ريمى 
  ۵۲٨ناظم پاشا                               ۵٨٩ل اميشن ه

  ٣٠۲- ٣٠۱-۲٧٣) والى بغداد(ق پاشا نام  
   

  ٨۵٧ص 
         ٣٠۶ -٣۱٧                             ّنواب خانم، حرم حضرت بهاءا  
  ۶٩٩- ۲٣٠-۱٧٧) ورقۀ عليا               (  )        به کامران ميرزا مراجعه شود(ّالسلطنه   نايب

  ٣٨٣هر نور، ش                             ۲۶٩نايب االياله 
   ۴٧٨) در فلسطين(اردن  نهر  )       ّمحمد زرندى مراجعه شود مال  به(اعظم   نبيل

  ۴۵۲-۴٣٠) آلمان در(نهر رين   ّبه محمد، حاج شيخ مراجعه         (نبيل قائنى 
  ٨۱نياز، حاجى   )                                       شود
  ۵٩۱نياگارا، آبشار                  ۴٠٣) شهداى شيراز از(نبى، مشهدى 

  ۱۶٣نياال، قريه                        ۴۵٧-۲٨٩- ۲٣٣-٨۲نجف، شهر 
  ۱۶٨-۱۵۲) ازييالقات طهران(ن او راني                           ۶٠٨نجف آباد، قريه 
  ۱٠۴- ٩٩- ٨۶- ٨۱-۶٨نيريز، شهر             ٣۵٩) از شهداى زنجان(نجفعلى زنجانى 

  ٨٠۴-۶٨۲-۶٠٨-۱٨۴- ۱۵۴- ۱٣۱                                                     ۵۱٧ّنجم باختر، مجله 
  ۴۶۲نيس، شهر                      ٨۱) والى بغداد(نجيب پاشا 

  ۱٠٧٣۵٩نيشابور، شهر                 ٣٠۵) بغداد در(ّنجيبيه، باغ رضوان 
  ٧۶٩ر، دکتر لتاموراى بنيكال                             ٧۵٣-۴۵۵نروژ، کشور 

  ۴٨۴انگلند، ايالت  نيو                     ٧۴۶ پرفسورنرمان بنتويچ، 
  ٧٣۴جرسى  نيو           ٣۲۱- ٩۱) به مسيحى مراجعه شود (نصارى 
  ۶٧٩زيلند، کشور  نيو                 ۶۴٠-۴۴۶-۶٣٩- ۴۱۶- ٣۵۵         

  ۶٨۱همشاير، ايالت  وني                              ٣۱٧نصيبين، شهر 
  به مدينۀ ميثاق نيز(نيويورک، شهر                ۴۱٠)هى ّلل اّعلوى هاى على(نصيرى 

  ۵۶٣-۵۶۲- ۵٠٨) مراجعه شود                    ۱٩٣)شاعر بهائى(نعيم اصفهانى، ميرزا 
  ۶٨۱-۶٧٩-۶٧٨-۵٧٧- ۵٨۲- ۵٧٩                           ٣٨٨ )الخضراء  جزيرة(نعمين، باغ 

  ٧۶۲-٧۴۴-٧٠٧- ٧٠۲- ۶٩۱                                    ۲۵۴ّنقش بنديه، فرقه 
  ۴۱۲نى هيليسم             ۶٩۱نمايشگاه بين المللى باب طالئى 



                       و                                      ۶٩٠ّنمايشگاه ترقى صد ساله 
  ۶٩٠نمايشگاه كلمبيا 

  ۶۵٠واترالسکى                                 ٣۵۲ -۴٨نمرود 
   

  ٨۵٨ص 
  ۴۵۴) ايطاليا  پادشاه(امانوئل  ويکتور                     ۴۵۵)  پاپ ّمقر(واتيکان 

  ۴۱۶- ۲٧٣-۱۱- ۱٠ويکتوريا، ملکۀ انگليس           ۶٧٩- ۶٧٨-۵٨۲-۵۶۲-۵۱٨واشنگتن، شهر 
            ۶٩۲ -۶٩۳ -٧۴۵-٧٨۴                                                             ۴۱٨-۴۲۲-۶۴٧  

  ٧٨٣ويالرد هج، مستر                            ۶۴٧والنتين چيرل 
  ۵٧٣-۵٧٠-۵۶٩ديکن فرس، ارچ ويلبر                     ٧٠٧يگل  نوان بورن، ماگو

  ۶۴٧ - ۵٨٧              به يحيى دارابى نيز مراجعه               (وحيد اکبر 
  ۶٨٠- ۲٠- ۱٧ويلمت، شهر                          ۴٧۵)            شود

  ۶۵٠ويلسن                                   ٧٣٩وراکروز، شهر 
  ۴۵۲- ۴٣٠-۴۱٨) پادشاه پروس(ّويلهلم اول                            ۵٧۶ورتمبرگ، شهر 

  ۴۵۲ دومهلم ويل                              ٩رس، شاعر زوورد
  ۵٨٣يان اويليام جنينگز بر            ۶٠۴ّالرضوان، نوۀ فتحعليشاه   ورقة

  ۵٨٣ ويليام سولزر  )     دختر حضرت بهاءا(ورقۀ عليا، حضرت 
  ۵٧٧- ۵۶٣وين، شهر              ٧٧٩- ٧٠٣-۶٩٩-۶٩٧- ۴٩٠- ٣٨٠             
  ۵٨٣ت، درياساالر وين راي  قى خان امير کبير مراجعه   تبه (وزير نظام 

  ۶٨٠نتکا يو  )                                     شود
  ۶٣٧وينستون چرچيل                         ۵۶۲وست انگلوود، شهر 
  ۴۵٣) قانون اساسى(ويمار                   ۵٧۱- ۵۶٩وست مينستر، كليسا 

  ٣٠۱اش، مزرعه ّوش
  ه                                                    ۵٧٠وکينگ 

  ۶٧٩ولور، شهر 
  ٧٩٣-۶٧٠- ٣٣۱هائيتى، جزائر         ۶۶۲)انىّافندى رب حضرت شوقى(، اامر ولى

  ۴٨٨هابيل                             ٧۶٣وليعهد سوئد 
  ۴۶۵هادى دولت آبادى، حاجى ميرزا                               ۵٧٣وميس، ليدى 

  ۵۱٨هارالن اوبر،                         ۶٧٩-۱۴۶، شهر ونکوور
  ۵٨۲هاروارد، دانشگاه                             



  ٧۶٩) پادشاه نروژ(هاکن                      ٧۵۵-٧۴۴ويسکانسين، شهر 
   

  ٨۵٩ص 
  ٧۵۵هنديهاى مکزيکى                             ٧۵۴ هامرفست 

  ۵٠٧رى جسپ، دکتر هن                     ٧٩۴ -۶٨٨هاوانا، شهر 
  ۶٧٨استيمسون . هنرى ل                                ۶٨٠ز هايلند

  ۶٠٧هنزا، ده               ٧۶۱هدف نظم بديع جهانى، کتاب 
  ۵۱٨هوارد استراون                      ٧٧٠هدى شعراوى، مادام 

  ۵٠٩هوارد مکنات   وايکونت ساموئل او     (هربرت ساموئل، سر 
  ۵۱٨هوپر هريس                 ۶۴٠-۶٣٩-۶۴٧-۶٣٧- ۶۲۵) کرمل

  ۵٩۱هودسن، رودخانه                              ۶٨٠هلنا، شهر 
  ٣٧۱هوشع، نبى                              ۵٠٨هلن گودال 
  ٧٧٠-۶٩۱-۶٧٩-۶۱٧هونولولو، جزائر              ٧۵٧-٧۵۲-۵٨٣-۴۵۵-۴۵٣هلند، کشور 

  ۱٧٨هيپاتى                                 ۱٧٨هلوئيز 
  ۵۱۵هيپوليت دريفوس                      ۶۱۱-۶٠٧-۴٠٨همدان، شهر 

  ۶٩۵) آلمان رئيس جمهور(، فن گهيندنبور                       ۶۱٧هنثاوادى، ناحيه 
  ٧۶۳                                                   ٧٩۴- ۶٧٠هندوراس 
  ۵۶٣هيماليا، کشتى             ٣٩٣-٣٩۲-٣٣٣- ۲٧۴-٣۲-٣٠هندوستان 

         ۴۱۱ -۴۴٧ -۴٩٠-۴٩۱-۴٩٣-۵۱٨  
   ى                             ۶۴۴-۶۵۲-۶۱۴-۶۱٧- ۵٣۶- ۵۲٠         
  ٣۶٧يافا، شهر            ۶٩۱-۶٨٨-۶٨٣-۶٧٩- ۶٧٧- ۶٧٠        
  ۲۴۲- ۲۴۱-۲٣٩-۲٣٨-٨٩يحيى ازل، ميرزا                ٧۶٠-٧۵٧-٧۵۲- ٧۴۵- ٧٣٧        

  ۲۶٧-۲۶۶-۲۶۲-۲۶٠- ۲۵٩- ۲۴۵                                    ۵٧۶- ۵۶٨-۵٣٧-۲۱٠- ۲٠٨هندو، مذهب 
           ۶۱٣                                               ٧٠٣- ٧۱۶ -٣٣۱ -٣-٣٣٨-٣٣٣۴٣- ٠۴٣  

  ۴۶۴- ۴۱۱-٣۶٧-٣۶۲- ٣۵۶- ٣۴٧                                                 ٧۵٧هندى، لغت    
  ۶۶۶- ۶۵٠-۶۱۱-۴٩۴- ۴٩۱- ۴۶۵                                     ٧۵۵) ويسکانسين( يداونهنديهاى ا

  ٨۱۴- ٨۱۲- ٨٠٨                                           ٧۵۵) پرو(هنديهاى اينکا 
  ّوحناي(يحيى تعميد دهنده، حضرت           ٧۵۵) آرژانتين(هنديهاى پاتاگونيا 
  ۱۴۴) ّ            معمدانى               ٧۵۵) کاروليناى شمالى(هنديهاى چروکى 

   



  ٨۶٠ص 
  ٧٣- ٧۲) ّبرادر زن محمد شاه(يحيى خان 

  ۵۵) اکبر وحيد(ّيحيى دارابى، آقا سيد 
           ۵۶-٨۱-٩۱-۱۱۴ -۱۱۵-۱۲٩  
            ۱۶۱ -۱٧۱ -۲۶۱-۲٨٩-۶٨۲  
  ۶٠۴-۴٠٨-۴٠۶-٣٩٩- ۲۶۱يزد، شهر 

         ۶٠۵ -۶٠٨  
  ۲٠٨) پادشاه ساسانى(يزدگرد، 

  ۲٠٨ى، دودمان ّيس
  ۳٣۱يعقوب، حضرت 

  ۶٠٩)  در کرمانشاهديشه( ّيعقوب متحده، ميرزا
  ۲٠٩يوئيل، نبى 

  ۴۲۶-۲٠٨-۲٠۵-۱۲٨ّيوحنا، حضرت 
  ۵٨٧- ۵۶٩ّيوحنا الهوتى، كليسا 

  ٣٣۱-۲۵٣يوسف، حضرت 
  ٣٨٩) مفتى ناصره(يوسف، شيخ 

  ۵٨٣) ير عثمانى در امريکاسف(يوسف ضياء پاشا
  ٧٧٠يوشيرو ساکاتانى 

  ۶۴٠-۴۵۵سالوى، کشور يوگو
  ۶۴۰-۴۵۵يونان، يونانى 
  ۷۵۷يونانى، زبان 

  ۱٣۱يهوداى اسخريوطى  
  ۶) ساللۀ خليل، ابناء كليم (يهود، يهودى 

           ۲۶-۴۱-۱۴۴ -۲٠٨-۲۵٣٩- ٣۲  
           ۴٠۶ -۴٠٨ -۴۲٣-۴۴۶-۴۵٧-۴۵٩  
           ۴۶۱ -۵٣٧ -۵۶۴-۵٨٣-۶٠۵-۶۲۵  
           ۶۴٠ -۶۴۵ -٧-٧٣٩-٧٣٨۴۴-٧۶۲  

   
  


