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  ١ص 
ٍ                 ابدع  جوهرة فريدة عصماء ٍ  

ٍالتحية و الثناء و الصلوة و البهاء على اول غصن مبارک  "  ّ ّ ّ ّ ٍخضل نضر ريان من ّ ّ ٍ ِ السدرةٍ ّ   
ّالمقدسة الرحماني ّ ِ ٍ منشعبِةّ ّکلتى الشجرتين الرباني  منُ    عصماءٍ فريدةٍةن و ابدع جوهريتّ

  ".ٔال من خالل البحرين المتالطمينتتلئ
  اين کلمات گهربار چون برقى شرر بار ابرهاى تيره و تار ساليانى پر خطر را در هم

ّ عکا مانند اشعّ محصنۀشکافت و در مدينۀ   ّ زرينى بر تارک کودک نازنينى فرو نشست اينۀّ
ّکلمات دريات از قلم نفس مقدس حضرت عبدالبهآء زندانى سلطان عثمانى صادر و در ّ  

  .است  نخستين قسمت الواح وصاياى مبارکه راجع به حفيد مجيدش حضرت شوقى افندى مرقوم گشته
ٓبا آنکه در چنان سند عظيم آن هيکل مکرم وصى مطلق مرکز ميثاق امر اعظم الهى ّ ّ  

  ّ سر مصون از انظار عموم مکتوم ماند بنحويکه نه ايشان و نهمعرفى گرديدند ولکن اين
   از آنجائيکهزايد امر بهائى را از آن خبرى بودّعظيم دائم التجامعۀ احدى از افراد 

  ًدر شرق اصل خالفت موروثى کامال مفهوم و در نزد عموم مقبول و معلوم است و جريان
  ًامور بر اين محور کامال عادى

   
  ٢ص 

  يم امرعظ ميرفت که حضرت عبدالبهاء نيز به پيروى از شارع اميدى است و طبيع
ّاعظم الهى که عمال بر اصالت اصل وصايت صحه نهادند همان روش را در تعيين وصى ّ ً  

  اى از ّى نيست که مالحظه ميشود عدهّتعجبمنصوص خويش مراعات فرمايند لذا جاى هيچگونه 
  ان از محضر مبارک آن حضرت استفسار نمودند آياّياران ايران در ايام حيات مرکز پيم

ّپس از صعود هيکل مبارک مرجع احباى الهى شخص معينى خواهد بود ؟ لوح  مبارکى از ّ  
  :يراعه ميثاق نازل و در جواب چنين فرمودند 

   "ُؤلؤ المکنون و سيلوح انواره و يظهر اسرارهْل فى صدف االمر المختوم کالٌ مصونرِسَ لّان هذا" 
ّ مدت سه ماه در عکا١٨٩٧با مراجعه بکتاب خاطرات جناب دکتر يونس خان که در سنه  ّ  

  از اين يادداشتهاى.ّدر محضر حضرت عبدالبهاء مشرف بوده است اين مطلب روشن تر ميشود 
  حضرت عبدالبهاءمبارکۀ تاريخى چنين استنباط ميگردد که چون در غرب دانستند از سالله 

  ه است يکى از ياران بحضور مبارک عريضه نگارشده ميپرسد که در کتابطفلى بوجود آمد
  اشعياء بشارت است که پس از هيکل ميثاق طفلى زمامدار و راهنماى اهل ايمان خواهد بود



  ّآيا اين طفل متولد شده و موجود است ؟ و نيز از فحواى بيانات دکتر يونس خان معلوم
  ود نميگذرانيده و نيز از وجود لوح منيعى کهى را بخاطر خسؤالاست که ايشان چنين 

ّ کننده نازل گشته و ذيال درج ميشود در آن سنوات ايشانرا اطالعىسؤالدر جواب    :نبوده است  ً
  ُ و موجود سيکونٌا ذلک الطفل مولود هوا  يا امة

   
  ٣ص 

ٍتشاهدينه باکمل صورة و اع  تسمعين به فى االستقبال وٌله من امره عجب ٍ و اتم کمالٍظم موهبةُ ّ  
ٔ يتلئال وجهه تاللٍةّ و اشد قدرٍقوة و اعظم ٓيتنور به االفاقًا ؤٔ ِفال تنسى هذه الکيفية ما دمت ّ ّ    ّنال ّ حيًاٰ
ّممر الدهور و االعصار و عليک ا ٰ علىٌلها آثار ّلتحيةّ   ّ و الثناء                    ع عّ

  ّن لوحى احباى شرق را خبرى نبوده است که چرا از وجود چنيميآيدّالبته بنظر عجيب 
ّولى بايد در نظر داشت که در آن ايام احباى شرق و غرب را با هم چندان ارتباطى ّ  

  در امريکا الواح واصله نسخه بردارى ميشد و يا دهان بدهان نشر مييافتّ حتى نبود و
ّخان در مدت اقامتش در عکا نامهدکتر يونس    رد و اين نامه از امريکا دريافت ميدا اىّ

  در موقعى ميرسد که ابرهاى تيره نقض شديدتر از هر وقت هيکل اطهر را احاطه نموده و
   ونحوهسؤالّوجود مبارک در هنگامه عظيمى بسرميبردند جناب دکتر که بالمره از سابقه 

  :اند باوصول نامه مذکور و ندانستن جواب در خاطرات خويش مرقوم ميدارد جواب خبرى نداشته
  ند آهسته آهسته نزديکاميدهنگاميکه در جلوخان بيرونى خوش خوش ميخر" 

  شدم با آهنگ شکسته و گسسته عرض کردم قربانت گردم فالن کس از امريکا مينويسد که در
  ،عالم موجود است ّاند ظهور بعد از من بتازگى متولد شده در اين اينجا شنيده ايم سرکار آقا فرموده

   
  ٤ص 

   را پس ازسؤالجواب اين .....صود حاصل و اگر غير از اين است پس اگر چنين است مق
   بلى صحيح است: فرمودند چند ثانيه با يک نگاه مستانه و جانانه بيک کلمهّتأمل و ّتوقف

  ّاز استماع اين بشارت پر مسرت جان و روانم باهتزاز آمد يقين دانستم که بساط نقض
  ّ اما مفهوم کلمۀ ظهورّترابى جنت الهى گرديد برچيده شد امر الهى عالمگير و عالم 

   چنانکه در اذهان اهل بهاء منظور و مذکور است در اين مقام مرموز و مستور ماند
  اگر جواب مثبت يا منفى هرّ البته دوباره بنحو استفهام عرض کردم يعنى ظهور است ؟ و

  ّ اما خوشبختانهينمود ديگر ايجاب مسؤاليک عنايت ميشد يحتمل اشکال ديگر ايجاد و 
ّجواب قاطع که هر کس و هر سائل متبصر و متفکرى را قانع نمايد از لسان مبارک نازل ّ  

  ".مودند ارتفاع امر در دست اوستو باز بيک کلمه واضحتر فر
  ّبعد جناب دکتر مينويسند که جواب نامه را نوشته ارسال داشتند و تا   مدتى

  ّ نکردند و در مخيله خويش نيز ازآن ديگر نيانديشيدنداز آنچه گذشته بود باحدى اظهار



  ّطفل مولود موجود کجااست آيا در شهر عکاآن اند که  ولى گاهى در خاطر خود ميگذرانيده
  ّ و اين انصراف خاطر که حتى در انديشه آن هم نبودند مبنى؟ّاست يا محل ديگرى است

  ّظار بايستى متمرکز در توجه بمرکزٰبر دستور جمال اقدس ابهى بود که جميع افکار و ان
  ّعهد و پيمان الهى باشد الغير لذا ايشان بخود اجازه نميدادند که حتى در فکر خود

ّاقل از آنى از توجه    حرکاتاز ت منصرف گشته و در جستجوى ديگرى باشند زيرا به آن حضرّ
  بلرزه انداختّ مقدسه را و سکنات و همسات ناقضين که در دو نسل متوالى اساس عائلۀ

  .ًکامال با خبر بود و از اثرات شوم آن با تمام قوى استيحاش داشت 
  : زيارت آن طفل مينگارد  در همان خاطرات دربارۀ ىدر جاى ديگر

   
  ٥ص 

  چندى بود اهالى مسافرخانه طالب ديدار حضرت شوقى افندى"
  قًا اينّاتفابودند و به خدمت حضرت افنان التماس ميکردند يکروز 

  طفل چهار ماهه را در بيرونى مبارک حاضر کردند احباب با شوق
  و شعف تمام استقبال نمودند بنده هم بزيارت ايشان شتافتم

  ّاما سعى ميکردم جز بنظر يک طفل بهائى با نظر ديگر نگاه نکنم ولکن
   درونى مرا برآن داشت که تعظيم و تکريم نمايمّقوۀبى اختيار يک 

  وب جمال اين طفل شيرخوار گرديدم موهاىدقيقه مجذ و بقدر يک
  ّسيدم و کيفيتى در اين طفل احساس نمودم کهنرم سرمبارکش را بو

  بهيچ زبانى عنوان آن ممکن نيست مگر آنکه صورتا آن وجود عزيز را به طفل
  مريم که در تصاوير در بغل مادر نشان ميدهند تشبيه نمودم تا چند روز

  ّر نظرم مجسم بود کم کم فراموش کردم اينديگر قيافه نورانى اين طفل د
  احساسات را دو دفعه ديگر در وجود خود مشاهده نمودم يکى وقتيکه

  ."ايشان نه ساله بودند يکى هم يازده ساله 
  و نيز مرقوم ميدارند که پس از زيارت آن طفل و مشاهده اطوار و حرکات و مالحظه

  ّوانستند آن سر نهفته را در قفس سينهبروز جمال و کمال از آن طلعت بيمثال ديگر نت
ُمستور نگاه دارند لذا نزد يکى از احباى ممتحن قديمى که معتمد همه بود رفتند و ّ  

  .بيان داشتند  آنچه از لسان اطهر دربارۀ آن طفل نازنين که ارتفاع امر در دست اوست شنيده بودند
  ز صعود حضرت عبدالبهاء وبا همۀ اينها که مذکور شد بايستى بدانيم که تا بعد ا

ّو تالوت الواح مقدسه وصايا احبارا از آن سر مصون اطالعى نبود که گوهر بيهمتائى ّ ّ   که از خالل دو بحر ّ
   

  ٦ص 
  ٓمتالطم ميدرخشيد مرکز امر الهى خواهد شد ولى قدر و بهاء آن گوهر يکتا چنانکه بايد



  از آن برخاسته بودکه  بدريائى ١٩٥٧و شايد معلوم نگرديد تا زمانيکه در چهارم نوامبر 
   هجرى قمرى١٣١٤ماه رمضان  تولد مبارک حضرت شوقى افندى در . بازگشت 

   مسيحى اين دو تاريخ در يکى از١٨٩٧ّواقع گشته و اين تاريخ مطابق است با اول مارس 
  مبارک خودشان مندرج است ،ّخط ّدفاتر يادداشتهاى ايام طفوليت حضرت شوقى افندى ب

  ّمبارکه ضيائيه خانم وورقۀ  نوۀ ارشد حضرت عبدالبهاء ميباشند مادرشان ن حضرتآ
  را حضرت عبدالبهاء" شوقى "پدرشان جناب افنان ميرزا هادى شيرازى بودند نام مبارک 

ّکليهعنايت فرمودند ولى همه گاه حضرتشان را شوقى افندى خطاب ميفرمودند و ب    اعضاءّ
  ر فرموده بودند که ايشان را چون ديگر طفالن ندانند و همهّخاندان حتى والدين دستو

   حضرت عبدالبهاء و عائله مبارکه در هنگام والدتًگاه تجليال شوقى افندى بخوانند
  ّحضرت شوقى افندى در عکا و در سراى عبدا پاشا سکونت داشته و هنوز زندانى

   در اين سالاميد بطول انج١٩٠٨ زندانى تا سال ّمدتسلطان عبدالحميد بودند و اين 
ًبود که حزب ترک جوان انقالب کرد و محبوسين کال آزاد گرديدند و بدين ترتيب حضرت ّ  

  عليا پس از تقريبًا پنجاه سال سرگونىورقۀ عبدالبهاء و خواهر عزير و بزرگوارشان 
  .و زندانى روى آزادى را ديدند 

  ّ پاشا در حوالى سجن عکا ساکن جميع عائله مبارکه در سراى عبدا١٨٩٧در سنه 
   بشرف لقا فائز گرديدند در١٨٩٨ - ٩٩ّبودند اولين دسته زائرين غربى که در زمستان 

  ّهمين بيت بوصال محبوب خود نائل آمدند و اين عده سرحلقه سلسله زائرين زيادترى شدند
ّکه بمرور ايام عده شان فزونى گرفت  ّ.  

   
  ٧ص 

ّزائرين در آن ايام اول    بحيفا وارد ميشدند و بعد با کروسه سواحل دريا را پيمودهّ
  ّبمحضر انور ميشتافتند مدت زيارت کوتاه بود و همه ميهمان وجود مبارک بودند براى
  ّورود بسراى عبدا پاشا اول از دهليزى ميگذشتند و بعد وارد باغچه اى ميشدند که

  سر بر آسمان افراشته زينت افزاىداراى گل و ميوه بود چند درخت خرما هم در گوشۀ 
ّآن سرا بود در يک سمت خانه پله هائى وجود داشت که بطرف باال ميرفت از پله ها ّ  

  .مييافتند  وارد فضاى بى سقفى ميشدند و از اين فضا باطاقهاى مختلفه و غالم گردشها راه
ّاگر بخواهيم بذره اى از عواطف قلبيه و اشواق باطنيه حضرت عبدالبها ّ   ءّ

  که در سن پنجاه و سه سالگى بشارت والدت نوه ارشدشان را شنيدند پى بريم بايستى
  ّبدانيم که آن وجود مقدس تا آنوقت چند پسر از دست داده بودند که از همه بهتر و

  زيباتر و کاملتر همان پسر رعناى خوش رفتار بود که باسم حسين شهرت داشت و با آنکه
  اى عظيم بود ولى اراده غالبه گذاشت داراى وقار و هيمنهپا از سنين طفوليت فراتر ن

  ّالهيه او را از جهان خاک بعوالم ديگر منتقل فرمود براى حضرت عبدالبها ء فقط چهار



  دختر باقى ماند که از سه دختر داراى سيزده نوه شدند که ارشد جميع طفل رضيع بود
  .ا پيمود ّکه بر اثر اقدام جد عزيز خود ره بندگى جمال قدم ر

  ّ جذاب و بيمثال خوداز همان اوان شيرخوارگى با طلعتاين کودک نازنين 
  ّو بعدًا با آثار و نشانه هاى بزرگى و بزرگوارى که متدرجًا از فطرت و طبيعت

  ّ ايشان ظاهر و عيان ميگرديد ريشه محبت خود را تا اعماق دل و جان حضرت عبدالبهاءّخاص
ّى چنان اب ِ حنونى که هميشه درياى محبت در قلب مبارکشنافذ و ثابت نمود چقدر برا َ  

  و محبوب ّمواج و شمع عشقش در سوز و گداز بود سخت مينمود که عشق درون را نسبت به حفيد عزيز
   

  ٨ص 
  خود ظاهر نسازد که مبادا در اخگر سوزانش آن نونهال نورسته بخطر افتد بدين معنى

  مکن بود آتش حقد و حسادت و عناد ديرين را در دلاى از آن عشق سوزان م که بروز قبسه
  دشمنان حضرت عبدالبهاء دامن زند و چنان گوهر آبدارى را بخطر اندازد و سرانجام

  بسيارى از اوقات حضرت ولى. بچاه بغض برادران حقود چون يوسف بيگناه دچار گردد
  ان مى آوردند وّامرا بصرف لطف و مکرمت از گذشته ايام با اين کمينه سخن بمي

ّکامالواضح ميفرمودند که قلب مبارک از اوان کودکى لبريز از عشق و محبتى اليزال ً  
  د و چنان اخگرى را در دل و جان افروخته بودند کهّنسبت بمرکز ميثاق حى متعال بو

ّپيوسته در حرارت آن ميسوختند و کامال آگاه بودند که حضرت مولى الورى حرارت محبت ً  
  ّاى از آن محبت آن  را نسبت بايشان پنهان ميداشتند که مبادا بروز شعلهباطنى خود

ّوجود فريد وحيد را بخطر اندازد و با اين حکمت بالغه الهيه بود که حصن حصين ٓ  
  .امرا را از رخنه و فساد ناقضين پرکين محفوظ و محروس ميداشتند 

  يت و در کمالّساسححضرت شوقى افندى طفلى ظريف اندام و در نهايت درجه 
  شان چندان خوب نبود و والدين هميشهّصحتقدرت و پشتکار بودند با آنکه در کودکى و ّقوه 

  از اين جهت نگرانى داشتند ولى هرگز از اطفال گوشه نشين و آرام نبودند بلکه تمام
  ّيت ميگذراندند ولى رفته رفته داراى هيکلى آهنين شدندّفعالساعات روز بجست و خيز و 

  و حصر و ارادۀ آهنينى گرديد که در ساليانّ حد  قواى بىّتجمعّو همين جثه توانا مرکز 
   خود اى از پيش پاى  مانعى را باشارهّبعد آن وجود مقدس را قادر بر آن ساخت که هر رادع و

  ّاولين شمائلى که از آن طلعت نورا در دست داريم نشان ميدهد که دو چشم درشت دنبرانداز
  در چهرۀ آن کودک نازنين ميدرخشد چانه در غايت جمال و کمال و خوش نما که درو قوى 

   
  ٩ص 

ّاوليهآن سن چهره را کشيده و بشکل قلب مينمود عجبا که  در همان تصاوير     نگاههاى آنّ
  ّمملو از حسرت است که گوئى انعکاسى از متاعب و احزانى است کهو حزين  کودک زيبا



  .حيات مبارک همراه بود  زايدى که تا مراحل اخيرّازنين را فرا گرفته سايه دايم التاى آن طفل ن چون سايه
  تر انهاى آن هيکل مبارک بسيار ظريف و قامتشان از حضرت عبدالبهاء کوتاهواستخ

  بود چندانکه ايشان را بيشتر شبيه حضرت بهآءا مى نمود و خود از لسان مبارک
  عليا برخى اوقات دستهاى مرا در دست خود گرفتهبارکۀ ورقۀ مشنيدم که فرمودند حضرت 

  ّولىدستهاى حضرت . ميفرمودند که اين دستها شبيه دستهاى حضرت بهآءا است 
  از فراست و کياست دارندّمملو امرا از نمونه دستهائى بود که بنظر من مردان 

   دستها نمايان بود ، ازّبيشتر چهارگوش بود تا کشيده قوى بود ، حساس بود رگهاى روى
  هر حرکتى معنائى ظاهر ميساخت و در عين حال نهايت درجه اعتماد و اطمينان را نشان

  کالينز که سالها در زير سايه مبارک بسربرد هميشه ميگفت که تمام رنجهاى اميليا .ميداد
  چشمان مبارک ميشى بود ، ولى. وجود مبارک را ميتوان در دستهايشان نمايان ديد 

  ًامال در آنها بنگرند خيال ميکردندکاند که  اغلب نفوس چون فرصت و وقت نداشته
  سياه يا آبى است ولى حقيقت اين است که ميشى کمرنگ بود و گاهى اوقات برنگ

  ّيت چهره و چشم حضرتّحساسمن هرگز چشم و چهره اى را ب. اق نمودار بودّرخاکسترى ب
ام  نديدهّولى امرااى چون سايه روشنى که بر آب زالل  و عاطفه هر نوع احساس  

   بودند ّمهتز ّوقتى آن وجود مقدس از امرى مسرور و.  مبارک پيدا ميشد انعکاس يابد در چهرۀ
  بطوريکه حاشيه باال عادتى مخصوص بخود داشتند و آن اين بود که چشمهاى مبارک را باز ميکردند

   
  ١٠ص 

  ى داشت که گوئى دو آفتاب از دو افق برآمدهنمايان ميشد و آنقدر لمعان و روشنائ
ّو حاالت خشم و حزن و الم نيز بهمين قوت وحدت در آن دو آفتاب ديدگان نمايان ّ  

  انعکاس اين عواطف مؤلمه چه بسيار در حيات مشحون از مشکالت و هموم. ميگرديد 
   پاها طورىايشان ظاهر بود پاهاى مبارک مانند دستهايشان کوچک و قوس پا بلند و حالت

  .ّبود که قوت و قدرت از هر دو ظاهر ميگرديد 
  ن طفوليت خيلى سريع الحرکه و چاالکاناگفته نماند که حضرت شوقى افندى در او

  بودند و اين مطلبى است که از لسان خود آن حضرت شنيدم که فرمودند در آن سنين سردسته
   ايشان سرآمد همه اطفال زرنگّبودن ايشان بين کودکان مسلم بود و همه ميدانستند که

  اند پر روح  پرحرارت و شجاع و بسيار بانمک و خندان طفلى بوده.و بازيکن ها ميباشند 
  و بذله گو ، اين طفل نازنين در بسيارى از راهها راهنماى بسيارى شدند و همه

  ارتهنگامه اى در جمع کودکان برپا شود براهنمائى  ايشان است اين حر ميدانستند که هر
  ًذاتى سرچشمه نگرانيهاى بسيار بوده مثالوقتى اعضاء عائله مشاهده مينمودند ايشان با

  پروائى و شتابى از پله هاى زياد و بلند باال و پائين ميروند مضطرب ميشدند چهبى چه 
   حضرت عبدالبهاء ايستاده بودند وّمقدمبسا که مسافرين در پائين پله ها در انتظار 



  طفل مانند آبشارى از باال سرازير شده بيک چشم بهم زدن بپائين ميرسندميديدند که آن 
  ّو بنحوى مى آمدند که کل را واهمه ميگرفت اين طاقت و توانائى سرشار هرگز در تحت
  ّنفوذ و اختيار کسى نيامد چنانچه همان کودک چون بسن رشد و بلوغ رسيد و زمام امور

ٰمانده جند هدى شد و جنود نجات حضرترا در کف کفايت و قدرت خود گرفت و فر ِ ُ  
  ّبهاءا را قيادت فرمود ، هرگز خسته نگرديد و سستى نورزيد بل کل را از فتحى به
  ّظفرى رهنمون شد ، و غلبۀ روحانى جهان خاک را نصيب احباى الهى فرمود ،
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ّاز اين حالت طفوليت ايشان مدرک موثق زيبائى در دست داريم و آن گو   حضرت  ّاهى نفس مقدسّ
  :مرقوم فرموده اند  عبدالبهاء است که در پشت پاکتى براى تسرير خاطر حفيد دلبند خود جمله ذيل را

  . "شوقى افندى مرد معقولى است ولى زياد ميدود "
  ّاما هرگز نبايد بخاطر احدى خطور نمايد و مبادا که اين بحث را برآن گيرند که خداى

  از حليه ادب و وقار عارى بود اين را بدانيم که اطفال شرق عمومًانکرده آن کودک الهى 
  ّبخلعت ادب مزينند تا چه رسد بنوزادگان بيت مبارک حضرت عبدالبهاء که از گهواره

  آنان را بتشريف ادب ميآرايند و نيز بايستى بخاطر آوريم و بدانيم که اگر جنبۀ
  يارانبهآءا از بازماندگان شهير شهرّرسالت را هم کنار بگذاريم عائله مقدسه حضرت 

  باستانى ايران بوده و به ادب و کمال و وقار و حسن سلوک و رفتار مشهور بالد
  ًبودند لذا کامال ميفهميم و بخاطر ميسپاريم که آن طفل ملکوتى در عين دويدنها و

  .بازيها بشرافت نسب و بحليه ادب ممتاز بود 
  دى عادت خانه و خانواده برآن بود که همۀّاز ايام کودکى حضرت شوقى افن

  ّاهل بيت در حدود طلوع آفتاب از خواب برخيزند و ساعت اول روز را در اطاق حضرت
  عبدالبهاء و محضر مبارک ايشان باشند تا پس از تالوت ادعيه و مناجات ، صبحانه

  را بنهايتًاطفال کامالدو زانو روى زمين نشسته دستها ّ البته را باهم صرف نمايند
   مبارک مناجات تالوت ميکردند هرگزاشارۀه وقار و طمأنينه بر سينه مينهادند و ب

  صداى بلندى مسموع نميشد و حرکت ناهنجارى از احدى مشاهده نميگرديد صبحانه آن بيت
  عبارت بود از چاى که روى سماور دم ميکشيد و در استکانهاى کوچک بهر يک داده ميشد

  . و شيرين را با چند لقمه نان گندم  و پنير صرف ميکردند ًو معموالچاى داغ
  دکتر ضياء بغدادى که با عائله مبارک آشنائى کامل داشته در خاطرات آن
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  ّشوقى افندى اول کسى بود که از خواب برميخاست چه بسا که:"ّايام خود مينويسد 
  ا دست مبارک حفيد محبوبهيکل اطهر حضرت عبدالبهاء ببالين ايشان تشريف فرما شده ب



  ّو نيز در همين دفتر خاطرات است که داستان اولين لوح" خود را بيدار ميفرمودند 
  ايشان پنج ساله بودند که دست از سر" ميگويد . خطاب بحضرت شوقى افندى را ميخوانيم 

  حضرت عبدالبهاء برنميداشتند تاوجود مبارک چيزى بر ايشان مرقوم فرمايند در نتيجه
  :گرديد  ين استقامت لوحى در کمال مالحت از يراعه فضل و رحمت بافتخار آن طفل ملکوتى نازلا

  ما بردار گفتى بنويس نوشتم ديگر چه بايد کرد حال ّاى شوقى من فرصت تکلم ندارم دست از سر
  ٓ نوشتن تونيست هنگام برجستن و يا الهى مناجات کردنست مناجات جمالووقت خواندن 
     ع ع .ّال فرصت چيز ديگر نهفظ کن و از براى من بخوان تا استماع نمايم و امبارک را ح

   آسمانى بدست ايشان رسيد فورًا بناى حفظ مناجاتهاى حضرت بهاءاچون اين هديۀ
  ّرا گذاردند و آنقدر بلند تالوت ميفرمودند که اهل خانه و حتى همسايگان صوت

  شوقى افندى جواب چون والدين و ديگران ايراد گرفتند حضرتّرنان آن طفل نازنين را ميشنيدند و 
   

  ١٣ص 
  اند آنقدر بلند بخوانم که صدايم بگوش ايشان دادند حضرت عبدالبهاء بمن امر کرده

  تالوت مناجات روزى چند ساعت ادامه. برسد و من منتهاى کوشش خود را مينمايم 
   نمودند که ايشان را ممانعتّىتمنٔداشت باالخره والدين از محضر مبارک عبدالبهاء 

  اند که و نيز گفته." شوقى افندى را بحال خود گذاريد : " فرمايند در جواب فرمودند 
  ايشان از همان اوان منتخباتى از آيات حضرت عبدالبهاء را که پس از صعود جمال اقدس

  ميفرمودندٰابهى مرقوم فرموده بودند بحافظه سپردند و هرهنگام که اين آيات را تالوت 
  ّاند که يکى از احباى و نيز گفته. اشک فراوان بر دو گونه آن کودک مهربان فروميريخت 

  ّغرب از حضرت مولى الورى تمناى مناجاتى براى اطفال نمود و چون آن مناجات از يراعه
  ّميثاق نازل شد اول کسى که آنرا حفظ کرد حضرت شوقى افندى بودند که هم در اندرون

  .ردند و هم در جمع ياران تالوت ميک
  ّدر ايامى که حضرت شوقى افندى: هاجر خاتون دايه هيکل مبارک ميگفت 

ًء قرآن کريم را اقالاّضرت عبدالبهآء يکى از مشاهير قرهنوز در گهواره بودند ح ّ  
  يکمرتبه در هفته ميخواستند تا نزديک گهواره جالس شده صفحاتى چند از آن صحيفه عظمى

ّکالم و رقت بيان در اعلى مرتبه از فصاحت و بالغت است با صوت رنانکه در عذوبت  ٰ ّ  
  ٰبراى آن کودک عزيز تالوت نمايد اين را نيز بدانيم که حضرت مولى الورى و والده
  حضرت شوقى افندى و بسيارى ديگر از عائله مبارک داراى صوت دلپذيرى بودند

  ن حضرت شوقى افندى يقين استى چوّمستعداستماع اينگونه نغمات در وجود مبارک 
  که تأثيرات عظيمه داشته بطوريکه ايشان بنفسه المقدس تا آخرين دقايق حيات که
  آيات تالوت ميفرمودند نميشود بيان کرد چقدر صوت مبارکشان زيبا و گيرا و در
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  اه بود آن صوت مليح ملکوتى نه زياد بلند بود و نه کوتّقوتاز قدرت و ّمملو عين حال 

  ّو هر وقت بفارسى يا انگليزى تکلم ميفرمودند کلمات با هيمنه ادا ميشد و در نهايت
  ّزيبائى و وضوح بود هر هنگام که اين کمينه از آن صوت الهى ياد ميکنم در مخيله

  ّاى را مى بينم که بر شاخسارى تنها جالس است و براى خود تغنى مينمايد چه خود فاخته
  مليح را ميشنيدم احساس ميکردم دستى قلبم را بسختى فشار ميدهدبسا اوقات که آن صوت 

  ّزيرا حس ميکردم که آن لحن مملو از قدرت و اطمينان را آهنگ غم افزاى ديگرى در پى
ٰمى يافتم و عجب در اين است که طرز تالوت زيارتنامه ها در دو مقام مقدس رب اعلى ّ ّ  

  صداى شيرينش در هنگام تالوتّ حتى اشتندّو حضرت عبدالبهاء بالمره با يکديگر فرق د
  نوعى ديگر ميشد و اين آهنگ رسا ممزوج ميشد با شوقى بى انتهى" انى ابسط اليک"

ّدر محلى ديگر مسموع نميگرديد اين تفاوت صوت و لحن در دو مقام مقدس هرگز که ابدًا ّ  
  رکه در دو ضريحاز بين نرفت و هيچگاه تبديل نشد و هميشه با تالوت دو زيارتنامه مبا

ٰحضرت رب اعلى و مرکز عهد و پيمان جمال اقدس ابهى توأم بود  ٰ ّ.  
ّاوليهيکى از زائرين دوران    حضرت شوقى افندى:   در خاطرات خود مينگارد ّ

  روزى وارد اطاق حضرت عبدالبهاء شدند و قلمى که آنجا بود برداشتند که چيزى بنگارند
  اش  طفل شيرين را به پهلوى خود کشيده دستى روى شانهحضرت  عبدالبهاء بنهايت مالطفت آن

  حاال وقت نوشتن نيست حاال وقت بازى کردن است در آينده: " زده فرمودند 
  اين شوق شديد طفل بخواندن و نوشتن منجر بتأسيس مکتب سرخانه" زياد خواهى نوشت 

  ودکان فرمودندّدر بيت مبارک گرديد که يکى از احباى قديم ايران را مأمور تعليم ک
ّاين را نيز ميدانيم که در همان ايام کودکى ايشان در شهر عکا معلمه ّ   در بيت مبارک اى ايتاليائى ّ
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  همه اطفال را درس ميداده زيرا کمى پس از ازدواج خانمى با موهاى خاکسترى بديدار
ّما آمد و معلوم شد که ايشان همان معلمه ايتاليائى سرخانه ايام گذشت   .ه ميباشد ّ

ّبا آنکه ايام طفوليت حضرت شوقى افندى در مدينه محصنه عکا بپايان رسيد ُ ّ ّ  
   و اينّاى که محصور بديوار و خندق بود و فقط دو دروازه داشت باب البر يعنى مدينه

  ّباب بصحرا باز ميشد و باب البحر که بدريا راه داشت نبايد تصور کنيم که ايشان
ّدر شهر عکا بمنازل احبا ميرفتند و چه بساّ البته  نداشتندفرصت گردش در خارج شهر ّ  

  که براى ديدن زائرين بخان عمدان که مرکز آنان بود نيز تشريف ميبردند و در بسيارى
ّمبارکه در مرج عکا مشرف ميشدندروضۀ از اوقات بهمراهى حضرت عبدالبهاء بزيارت  ّ  

  ود نازنين در اين زيارتها چقدر مسرورّ از معيت آن وجالورىمعلوم است که حضرت مولى 
  مبارکهروضۀ ق ميافتاد که پس از زيارت ّاتفااند گاهى هم   فراوان بردهّلذتاند و  بوده



ّشب را در مسافرخانه بهجى بسر ميبردند و بکرات و مرات ديده شده است که در دل شب ّ  
   خوب ميپوشاندندحضرت عبدالبهاء باطاق خواب فرزند دلبند خود رفته روى ايشان را

  "من با او کار دارم کاردارم " و بخادم آن محل ميفرمودند 
  ّبيروت نزديک ترين شهر مشهور و بقرب جوار عکا فائز بود و خيلى از اعضاء عائله

  بدان شهر ميرفتند در يکى از اسفار حضرت شوقى افندى را نيز با خود بردند دکتر ضياء
  ش ساله بودند که به بيروت تشريف فرما شدند و اوبغدادى ميگويد که ايشان پنج يا ش

  ايشان: آنچنان در تحت تأثير آن هيکل نازنين واقع گرديد که در خاطرات خود مينگارد 
   عکسهاى کتبّدقتاکثر اوقات خود را در اطاق کار دکتر ضياء بسرميبردند و با کمال 

   نحوه يادداشتها معلوم ميکردند ازسؤالّطبى را مالحظه مينمودند و راجع به بعضى 
  اند است که ايشان ابراز ميل نموده
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  که در عمل تشريح يکى از حيوانات حاضر باشند زيرا فرموده بودند فقط با ديدن عکس
  از نور معرفت و اين شوق فراوان بکسب علوم دکتر ضياءّمملو راضى نيستند آن چشمان درشت 

   که يک گربه بزرگ وحشى را بدست آورده دررا که تلميذ دانشکده طب بود برآن داشت
   بتماشاى اين عملّدقتبرابر حضرت شوقى افندى تشريح نمايد ايشان با نهايت سکوت و 

  مشغول بودند دکتر ضياء بغدادى با خود ميگويد اين عمل در برابر طفلى سبق خوان آيا
  مسئله را مستفسر به نتيجه اى بوده است ؟ روز ديگر از حضرت شوقى افندى همين ّمنتج

   مينمايد که تمام آنچه که در ضمن عمل شرح داده بود ، ايشانّتعجبميشود بعد بينهايت 
  پس از: " کلمه بکلمه تکرار نمودند بهمين مناسبت در دفتر خاطرات خود مرقوم ميدارد 

  مشاهده اين احوال و اطوار بخود گفتم فى الحقيقه اين طفل از کودکان عادى نميباشد
   يکى١٩١٦حضرت شوقى افندى در سال . "  يکى از فرشتگان عزيز آسمان است قطعًا

  از مواضيعى که براى مطالعه انتخاب فرمودند علم الحيات بود معلوم ميشود آنچه در
  ند و دکتر ضياء در همان دفتر خاطراتمى آوردکودکى در عمل تشريح آموخته بودند بياد 

  ت خارق العاده و شوق وافر در کسب علوم و معارفمرقوم ميدارد که ايشان عالوه برقدر
ّداراى قلبى چون آئينه بودند که در نهايت صفا و محبت و وفا بود بنحوى که حتى اگر ّ  
  در بين بازى يکى از همساالن را رنجور ميساختند شب را نميخوابيدند مگر اينکه او را

  ن اوان کودکى اغلببيابند و از او دلجوئى فرمايند و مسرورش سازند و از هما
  بهمه رفقايشان ميفرمودند قبل از آنکه برويد بخوابيد خوب است هرگونه اختالفى باهم

  .داريد مرتفع سازيد تا در نهايت آرامى و سکون خاطر بخواب رويد 
  ّحضرتشان در همان سنين طفوليت غالبًا خوابهاى غريب ميديدند اين خوابها گاهى

  گفت دايه هيکل مبارک. ّديد و زمانى علت پريشانى ميشد سبب سرور خاطر منيرشان ميگر
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  شبى ناگهان از خواب برخاستند و آغاز گريه و بيقرارى گذاشتند بمحض آنکه نالۀ
  فرمودند که طفل را حضور مبارک ببريم تا طفل بسمع مبارک حضرت سرکار آقا رسيد فورًا

  فل را گرفتند با صداى بلند بحضرتشايد بمالطفتى ايشانرا آرام سازند بمحض آنکه ط
  ."خانم خانم مالحظه ميکنيد شوقى افندى از حاال خواب مى بيند : " عليا فرمودند ورقۀ 

  اند ولى ّالبته نفوس غير بهائى هم بشرف زيارت آن کودک آسمانى فائز شده
   کهترىاند تنها دف اند و چه فکر کرده مدارکى در دست نداريم که بدانيم آنان چه نوشته

  ّ است حاکى است از خاطرات خانمى آلمانى که يکى از اطباىّتوجهموجود و بينهايت جالب 
  قبل از نقل قسمتى. ساکن حيفا بوده و گاهى افتخار معالجه اعضاء حرم را داشته است 

  از خاطرات او بايستى گوشزد سازيم که اين دفتر يادداشتها بيست سال پس از حدوث
   است ولى چون شامل مذاکره ايست بين او و حضرت عبدالبهاء در بارۀوقايع تدوين يافته

  ق افتاد که او راّاتفاّحضرت شوقى افندى قابل مطالعه است در يکى از ايام تابستان 
  اند پس از اتمام کار و عمل ، حضرت ّبراى معالجۀ انگشت يکى از خدام به بيت خواسته

  . طلبند که با اهل حرم يک استکان چاى ميل نمايد عليا ايشان را بحضورمى ورقۀ مبارکۀ 
ٰدر اين بين يکى از خدام خبر آورد که حضرت مولى الورى ايشان را احضار فرموده   اند و ّ

  و چون بمحضر مبارک رسيد چگونگى حال مريضه خود را بعرض رسانيد در اين ضمن جناب آقا
  طفل عزيز: "ق ميشوند او مينويسد زا هادى افنان بهمراهى حضرت شوقى افندى وارد اطارمي

  ّنزديک شد و با کمال احترام دست پدر بزرگ خود را گرفت و بوسيد و در تمام مدتى که
  جناب افنان مطالبى حضور مبارک بعرض ميرساندند آن کودک نازنين در نهايت درجه وقار

  بوسيدندعليا را ورقۀ مبارکۀ نزديک در ايستاده بودند و بعد از آنکه دست حضرت 
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  ند و ميرفتند اين جانب نگارنده اوراقميآمدبر زمين جالس شدند در حاليکه ميهمانان 

  هرگز نتوانستم چشمم را از طلعت آن طفل بزرگوار بردارم ايشان لباس تابستانه در
  بر داشتند يعنى کت و شلوار کوتاه و جورابى که روى زانوان را ميگرفت از قد و قامت

  ّ شايد پسرى يازده ساله باشند ، چهره داراى همان معصوميت و زيبائى طفالنحدس زدم که
  بود نگاه چشمان درشت سياه ولى حزين ايشان تا اعماق قلب من اثر کرد و اين طفل بهمان

  ىّخصحال ادب و وقار بر زمين جالس بود ابدًا حرکت نکرد و چون پدرشان اجازه مر
  گوش وى چيزى گفتند و ايشانهم با کمال آرامى وگرفتند که بروند نزديکشان شده در 

  ّطمأنينه مانند نفوس معمر نزديک پدر بزرگ عزيز محبوب خود شده بانتظار
  کلمه اى ايستادند حضرت عبدالبهاء چيزى بفارسى فرمودند و طفل با لبخندى آسمانى



   طفل کردم که چگونه اينّتعجبدست ايشان را گرفت و بوسيد و از در خارج شد خيلى 
َمراعات جميع اصول آداب را مينمود بنحويکه پشت بر در از محضر پدربزرگ خود خارج ُ  
  ّگرديد و در تمام طول مدت چشمان درشت سياه خود را از چشمان آبى حضرت عبدالبهاء

  برنگرفت بعدًا حضرت عبدالبهاء بسوى من و خواهرشان تشريف فرما شدند در اين حال
  اى احترام از جا برخاستند ولى ايشان قبول نفرمودند امرعليا براى ادورقۀ حضرت 

  خوب دختر من آيا: " بجلوس نمودند و خود نيز در نزديک همان محل جالس شده فرمودند 
  حضرت سرکار آقا: " در جواب عرض شد " از شوقى افندى ايلياى مستقبل من خوشت آمد ؟ 

  چهره معصوم اين طفل دو چشماگر اجازه دارم کلمه اى بعرض رسانم ميگويم که در 
  سياه بزرگ زيارت کردم و اين عالمت و نشانه است که او در زندگى مصيبت زياد خواهد

  چون اين را عرض کردم حضرت عبدالبهاء به آفاق بعيده. " ديد و رنج بسيار خواهد کشيد 
  بگشايد و کشور ستانى  هانوۀ من چشمان نفوسى را ندارد که راه: " ّنظر انداخته و پس از مدتى فرمودند 
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  ثار وفادارى و استقامت مشهود و در عمق آن وجدانىآنمايد در چشمان او و در نگاه او 
  ّ اى دختر من ميدانى که چرا خداوند مقدر فرموده است که او- ّدر نهايت قوت طالع است 

  نکه منتظر کالمىمنصوب گردد ؟ اينرا پرسيدند و بدون آمن بدين مقام و منصب شديد وصايت 
  باشند و در اينحال گوئى من در آنجا نبودم تمام نگاه خود را متمرکز در چهره خواهر

  حضرت بهاءا من ناچيز را بجانشينى خود: " مهربان خود فرموده ادامه کالم دادند 
ِانتخاب فرمودند نه براى اينکه من ولد ارشد بودم بلکه جمال قدم از همان ساليان َ  

ّاولي    وجودم در هستى من کشف فرمودند که آيت الهى بر جبين من منقوش است و کمىهّ
ّ داشته امر فرمودند که بدون مالحظه ارشديت و حق الدمّتذکرقبل از صعود مرا م ّ ّ  

ّبايستى در بين ابناء حتى احفاد خود بنگرم و کسى را که خداوند مقدر فرموده ّ  
  ّفوليت بجهان باال شتافتند و در بين نوادهپسران من همه در ط. بوصايت انتخاب کنم 

  ّهاى من فقط اين طفلک شوقى افندى است که در اعماق چشمان نافذش اين سر الهى ملحوظ
   حضرت عبدالبهاء رو بمن فرمودندّجددپس از اين بيان سکوتى عميق روى داد م "ميگردد

  ٰ اعلى مرتبه قدرت و شأن اعظم امپراطورى جهان و در انگلستانىدر اين وقت امپراطور: " 
   عزيز من براى اداى وظائف سنگينّوصىاست زبان اين امپراطورى زبان جهان است و اين 
  ّاول زبانهاى شرقى و حکمت شرقّ البته ّخود بايستى در خطه انگلستان بمدرسه رود ولى

   درّرا در اين کشور مياموزد و اساس را مکمل ميسازد و سپس بدان ديار رهسپار ميگردد
  آيا تربيت غربى طبيعت زيباى شوقى افندى: اين موقع در خاطر خود مشکوک شده عرض کردم 

  را عوض نمينمايد و روح عظيم ايشان تحت تأثير معارف و مراسم غربى تيره نميگردد
   حضرت؟ستنيّئى در دست خدا باشد همان علم لدنى کافى  زيرا براى کسى که بايد وسيله



   مهيمن و متين فرمودند من ايلياى خود را بانگليسها نميسپارم کهعبدالبهاء با صدائى
  ٓاو را تربيت کنند من او را تقديم آستان الهى مينمايم
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  . ّو قدرت محيطه خداوند او را حتى در اکسفرد حفظ و حراست خواهد کرد 
  بنهايت وقار ها ّمدتچيزى بفرمايند از اطاق خارج شده بسوى باغ رفتند و  ديگر بدون آنکه

  ."ّتفکر زياد در نقطه اى ايستادند  و در حال
   از عکا بحيفا منتقل شدند و رفته رفته حضرت١٩٠٧عائله مبارکه در حدود فوريه 

  عبدالبهاء نيز در اين شهر سکونت دائمى اختيار فرمودند اطاقهاى بيت مبارک هر يک
   شوقى افندى اطاقى براىبراى يکى از اعضاى خانواده تخصيص داده شد و وقتى حضرت

  خود داشتند همان حجره کوچک جنب اطاق حضرت عبدالبهاء بود بسيارى از اوقات در دل
  برق سال( ى ايشان هنوز ميسوزد تالورى مالحظه ميفرمود که چراغ نف شب حضرت مولى

  لذا ميرفتند و با نهايت مالطفت بر در) بعد از صعود در بيت مبارک کشيده شد 
  از تمامى دل و جانّ البته و) بس است بس است برويد بخوابيد : " دند زده ميفرمو

  ّشاد بودند که اين حفيد جوان هر امرى را بسيار جدى ميگيرد و در کمال اتقان انجام
  ميدهد حضرت شوقى افندى باين کمينه فرمودند که وقتى در همين حجره مشغول کار بودند

  يستاده به بيرون نظاره ميفرمودند بطوريکهکه هيکل اطهر وارد شده رو به پنجره ا
  پشتشان بايشان بود در اين لحظه صداهاى گفتگو و خنده از اطاق ديگر مسموع شد بعد

  "نميخواهم تو مانند اينها آلوده بدنيا گردى : " ّاز مدتى رو بايشان کرده فرمودند 
  لبهاءوقت ديگرى حکايت کردند که روزى در محضر مبارک بودند و حضرت عبدا

  و نيز" نگاه بچشمهايش کن مانند آب زالل است : " رو بحرم مبارک نموده فرمودند 
  حضرت شوقى افندى حکايت کردند که روزى هيکل مبارک از پنجره به بيرون نظر مينمودند

  از پله ها باال  و مالحظه کردند که من با نهايت شتابزدگى از در بيت مبارک وارد شده و بکمال عجله
   بود که ديگرىّو اين در ايام" کن  اينطور راه نرو با وقار مشى"  فورًامرا احضار کرده فرمودند رفتم
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  ّايشان بزرگ شده و براى خدمت حضرت عبدالبهاء دامن بکمر زده بودند در آن ايام قباى
  بلند ميپوشيدند و با کمربند آنرا مى بستند و کاله بر سر داشتند عکسهايشان مى

  ً که کاله را کمى عقب ميگذاشتند بطوريکه پيشانى پهن و بزرگشان کامال نمودارنمايد
  بود چهره مبارک در همه ادوار در کمال زيبائى و جمال بود چانه محکم و چشمانشان

  قرمز و لب باال و پائين عين يکديگر بودندمبارک درشت و همه خيال ميکردند سياه است لبهاى 
  .لتى باريک داشتند و از سن بلوغ همه گاه سب



  قبل از سفر حضرت عبدالبهاء بغرب بيت مبارک بيشتر جنبه شرقى داشت
  ام رفته رفته برخى عادات و رسوم جديده در آن رسوخ يافت در يادداشتهاى خود نوشته

  ٓحضرت شوقى افندى االن شرحى مبسوط در باره ناهار خوردن بيت مبارک براى من حکايت
  ت اين بود که در حدود ساعت يازده حضرت عبدالبهاء به تاالرکردند ترتيب و تنظيم بي

   وقتى عمو قلى ساعت را بعرض-ند و از عمو قلى ميپرسيدند ساعت چند است دبيت وارد ميش
  اى را روى زمين اطاق ناهار خورى پهن ميکرد ميز گرد کوتاهى ميرسانيد خادمه اى سفره

  دند و باطاق ناهارخورى آورده قاشق  و چنگالغلطانمى  ،که در راهرو بيت هميشه ميگذاشتند
  روى ميز مينهادند بعد نان و چند دستمال پهن ميکردند حضرت عبدالبهاء بر سر اين ميز

   دامادها عموها و- چهار زانو جالس ميشدند و بهمه ميفرمودند بيائيد بنشينيد 
  يشدند حضرتپسرعموها و هر کسى بود بسر اين ميز بهمان ترتيب هيکل مبارک جالس م

  عبدالبهاء گاهى با قاشق و زمانى با دست غذا ميل ميفرمودند و گاهى سر سفره با دست
  عليا ازورقۀ مبارک خود براى ديگران غذا ميکشيدند و چون غذا به نيمه ميرسيد حضرت 

  ند و عادت آن وجود مبارک چنين بود که کفشهاى راحتى خود را هنگاممى آوردمطبخ تشريف 
  بيت از پا در آورده کفشهاى راحتى ديگرورود به 
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  ًمعموال بشقابى در دست داشتند و همه گاه پهلوى حضرت عبدالبهاء. بر پا ميکردند 
  جلوس ميفرمودند جاى ايشان هميشه پهلوى هيکل اطهر محفوظ بود کمى ميگذشت و ديگران

  دند حضرت عبدالبهاءنيز وارد ميشدند خانم و اطفال صباياى مبارک يک يک بنوبت مى آم
  ّو ديگران که اول سر ميز نشسته بودند از جا برميخاستند تا براى ديگران جا باز شود

  حضرت شوقى افندى فرمودند که ناگهان مالحظه ميشد که اطاق ناهار خورى پر ميشد از
  اطفال و مادرها و ديگران همه در گفتگو بودند خيلى باصطالح شلوغ ميشد و در اين

  عليا دوخته بودند که ايشان با دستورقۀ شقاب حضرت بمه اطفال چشم  بر شلوغى ه
  عزيز خودشان کمى از بشقاب خود که همه گاه لذيذتر از هر چيز بود عنايت فرمايند و

  ًند و معموال احدى جز حضرت شوقى افندى کهاميدمين" لقمه حضرت خانم " همه آنرا 
  ّخدام هم بسر همان ميز حضرت عبدالبها. يکرد محبوب همه بودند اين لقمه را دريافت نم

  ناهار ميل ميکردند ولى پس از مراجعت سرکار آقا از غرب اين اوضاع عوض شد و رفته
  ّرفته وسائل بيشتر و مناسب ترى از قبيل ميز و صندلى و بشقاب و لوازم ديگر تهيه

  چند حضرت عبدالبهاء هر ّولى امراّبرگرديم بمدينه عکا و اوان کودکى حضرت .گرديد 
  ّاز روى نهايت لطف و رقتى که نسبت بايشان داشتند منتهاى سعى و کوشش را مبذول

  امکان داراى زندگانى پر از جمال و سرور گردند ولىّ حد ميفرمودند که نوه ارشدشان تا
  چگونه ممکن بود از طفلى آنچنان هشيار و بيدار اسرار مصائب زندان و رنج سرگونى را



ّ دارند مثال ورود هيأت تفتيشيه را در نظر آوريم که با چه حدت و قوتىپنهان ّّ ً  
  از جاسوسها شد که تحقيقاتّمملو ّوارد سجن مظلم عکا شدند و بغتتًا تمام شهر 

  حضرتّضد ات و تحريکات و اقدامات بر ّاتهامّمينمودند و حتى فضاى آن مدينه پر از 
  ٰه ناقضين باوج اعلى رسيدعبدالبهاء گرديد اقدامات و اعمال شنيع

   
  ٢٣ص 

  ّمات قتل آن هيکل  نازنين و خوف و هراس سرگونى مرکز عهد ميثاق رب العالمينّمقدو 
  از هوائى ترس آور و غم انگيز نمود باّمملو جميع انحاء شهر و خانه و خانواده را 

ّهمه اين احوال آيا براى احدى ميسر بود که اين حاالت و کيفيات را از نظ   ر تيز بينّ
  آن طفل عزيز مستور دارد و يا اين حوادث شوم در قلب آن کودک مظلوم تأثير ننمايد و

  .او را از همان اوان صباوت باحزانى بى پايان دچار نسازد 
ّدر همان ايام بود که طوفان نقض از هر هنگام شديدتر گرديد که حتى    بهائيانجامعۀ ّ

  ٓ بودند که بشرف همراهى مظهر ظهور الهىى بهائيانرا بزلزله امتحان دچار نمود و اينان
  ّدر ايام سرگونى و سجن فائز گشته سهيم و شريک مصائب التحصى بودند با وجود اين در

  ّمعرض اثرات مرض کشنده نقض واقع گشته برخى آشکارا طرفدارى از محمد على ميکردند
  که حضرت عبدالبهاء حفيدم مينمودند در همين سنين بود ّو بعضى علنًا بوى اظهار ترح
  ّند که در منازل اين مردمان لب بچاى يا قهوه نزنند البتهدمجيد خود را منع اکيد فرمو

  ٓ الهى بدست ناقضين پرکين مسموم گردد حضرت شوقىجاى ترس هم بود که مبادا اين وديعۀ
ّافندى خودشان اين قضيه را فرمودند لذا بخاطر آوريم که آن هيکل مکرم در آن    روزگارّ

  ّکه دوران صباوت را ميگذراندند اين منع شديد چه اثراتى در قلب مطهرش بوجود آورده
  و شايد بواسطه همين اوضاع بود که ايشانرا زودتر روانه حيفا کردند که با دايه

  خود در آن شهر ساکن گردند در آن هنگام حيفا مسکن برخى از ياران بود و درست معلوم
  ّخى حضرت شوقى افندى از عکا بحيفا نقل مکان نمودند همين قدرنيست که در چه تاري

ّمسلم است که در ايام شداد اين نقل و انتقال صورت گرفته است  ّ.  
  ّاول زبان خارجى که آموختند فرانسه بود و تسلط کاملى بر آن لسان داشتند
  فرانسه نشان مکالمهّدر اواخر چون سالها تکلم بدين لسان را ترک فرموده بودند چندان رغبتى ب

   
  ٢٤ص 

  نميدادند ولى هر وقت که بدين زبان صحبت ميکردند در گوش من بسى شيرين و دلربا بود
ّو هر قدر هم مدت مصاحبه کم بود ولى قدرت و تسلط خود را نشان ميدادند و تا آخرين ّ  

   عملروزهاى حيات تمام حسابها را بزبان فرانسه جمع و ضرب ميکردند و مانند برق اين
  .را انجام ميدادند و بسرعت بسيارى بحسابهاى خود رسيدگى ميفرمودند 



   زيست ميکرد هاجرخاتونآن حضرت هنوز هاجر خاتون در خدمت ١٩٠٧در سال 
  اى ساکن بودند که بعدها همان دايه ايست که از کودکى با ايشان بود و در همان خانه

   گرديد در همين خانهّلى امراو حضرت ّخاصمسکن دائمى حضرت عبدالبهاء و منزل 
  در حدود ده ساله: ( ّرؤياى مهمى ديدند که براى کمينه شرح آنرا چنين نقل فرمودند 

  اند همان وقتى که هاجر خاتون در خدمت ايشان بوده و در حيفا بمدرسه ميرفتند بوده
  شبى در عالم رؤيا مشاهده فرمودند که با طفل عربى که همدرسشان بود در اطاق

ّميهمانخانه بيت مبارک در شهر عکا بودند يعنى در همان سراى عبدا پاشا که محل ّ  
ٰسکونت حضرت عبدالبهاء و والدت مبارک در آنجا واقع شده در آن حال حضرت رب اعلى ّ  

  بان اطاق ورود فرمودند و سپس مشاهده شد که مردى با اسلحه آتشين وارد شد و بهيکل
ٰرب اعلى حمله کرد و     را شهيد نمود و بعد رو بحضرت شوقى افندى نموده گفتن حضرتآّ

  حال نوبت شماست و شروع کرد بدويدن در پى حضرت شوقى افندى و دور اطاق ميدويدند
  ناگهان از خواب پريده و برميخيزند و خواب را براى هاجر خاتون بيان ميفرمايند و او

  ضور مبارک بعرض برساند ميرزانيز نزد ميرزا اسدا رفته درخواست ميکند که ح
  اى حضور حضرت من اراده ا تقديم ميدارد پس از اسدا شرح خواب را درتلو عريضه

  مالحظه شرح خواب لوح مبارکى بافتخار حضرت شوقى افندى از يراعه فضل و عطاى مرکز
  ر بحبوحۀ در اين است که در همين اوان بود که هيکل ميثاق دّتعجبميثاق صادر ميگردد و 

  مصائب و طوفان باليا بسرميبردند و يکى از
   

  ٢٥ص 
   راآن حضرتسه قسمت الواح وصايا را مرقوم ميفرمودند و بموجب همان الواح است که 

  : صورت آن لوح مبارک اينست  بعالميان معرفى فرمودندّولى امرابعنوان 
   باشمطمئنشوقى من اين خواب بسيار خوب است "          

ّ         تشرف بحضور حضرت اعلى روحى له الفدا دليل تفيض  ّ  
  ٰ          از حضرت کبريا و حصول موهبت کبرى و عنايت

  وارم که مظهراميداست و همچنين باقى رؤيا ٰ           عظمى
  ٰ          الطاف جمال ابهى گردى و روز بروز بر ايمان و

  ّل و تضرع و مناجاتّ          ايقان و عرفان بيفزائى شب تبت
  "ع ع. ٰ          کنى و روز آنچه الزم است مجرى دارى 

ّحضرت شوقى ربانى بستگى و تعلق خاصى به دايۀ    خود هاجرخاتون داشتندّّ
  :لوحى ميفرمايند  م منصوب گرديد که درّا حزينى است که بشرف خدمت آن وجود مکر و اين همان امة
  ." هاجرخاتون را تکبير برسانيد غ مالحت شوقى افندى را ببوسيد ونوگل با                " 

   



  ٢٦ص 
   فرمودند بينهايت ازّولى امراام که حضرت   در دفتر خاطرات خود نوشته

  خبر صعود هاجرخاتون محزون شدم  والده تصميم گرفتند که او بايد از حيفا برود
  و براى وجود مبارک بسيار ناگواردر آن وقت هاجرخاتون بسن کهولت رسيده بود دورى ا

   دهساله- و سنگين مينمود و اين تلخى حرمان را تا اعماق قلب خود احساس ميکردند 
  شان رفت و چون خبر صعود او رسيد در تاريکى شب بگوشه يا بيشتر بودند که دايه

ّتنهائى رفته و بياد او مدتها گريستند تعلق خاطر ايشان به دايه شان ضرب المثل   .ائله بود ع ّ
  هر چند ايشان به بهترين مدرسه حيفا رفتند ولى بينهايت ناراحت بودند اين
  ّيين متعلقّمدرسه هنوز موجود است و باسم دبيرستان برادران مشهور و به آباء يسوعي

  در دانشگاه شاد نبودند با وجوديکه داراى طبعىّ حتى است فرمودند نه فقط در اين مدرسه
  از شعف و سرور بودند ولى با آن قلب رقيق و سابقه زندگانىّو مملسرشار و دائمًا

ّدر محيط عکا که بالمره با زندگانى ديگران فرق داشت قطعًا ايشانرا از همه جدا ّ  
  نگاه ميداشت بنحويکه از همان اوان طفوليت دردهاى درونى داشتند و اگر خوب در حيات

  ز و معصوم و آن فکر حاد و ذهن وسيع وّمبارک دقت نمائيم خواهيم ديد که با آن قلب با
  از عاطفه و عشق چگونه ممکن بود که از ديگران ممتاز نگردندّمملو روح سرشار و قلبى 

  ّبلکه اين طبايع لطيفه همه دست بدست هم داده وجود مقدسشان را مورد صدمات و
  مى بينيم که  نهاّرنجهائى ساخت که از حد قسمت و نصيب يک فرد انسان بيشتر بود و با همه اي

  .ّخود تحمل فرمودند  از خدماتّمملو با چه شکيبائى و سکونى مصائب کليه را در دوران عمر 
   

  ٢٧ص 
  چون حضرت عبدالبهاء مشاهده فرمودند که ايشان در آن مدرسه مسرور نيستند

  لذا تصميم گرفتند حضرت شوقى افندى را به بيروت بفرستند آنجا در يک مدرسه
   چيزى نگذشت که معلوم گرديد در آنجا هم ابدًا- کاتوليکى وارد شدند شبانه روزى

  ّمسرور نيستند و چون از اين حال و وضع طفل معصوم اطالعاتى بحيفا رسيد عائله
  اى اجاره کنند يکى از خادمات با وفا را خدمت ايشان اعزام داشتند که خانه مبارکه

  ست فرمايند اين خادمه عزيز با نهايتتا حضرت شوقى افندى با ايشان در يک منزل زي
  ّى عازم بيروت شد اما چند صباحى گذشت و همين خادمه با وفا بحيفاگزارشوق براى خدمت

  نوشت که حضرت شوقى افندى ابدًا از مدرسه خود راضى نيستند و برخى اوقات که
  ذاند روزها ميگذرد و رغبت بحضور کالسهاى درس نميفرمايند و غآورمنزل تشريف مي

  ميل نميکنند و رفته رفته بنيه شان را از دست خواهند داد زيرا هم اکنون الغر و نحيف
  اند بمحض وصول اين اخبار جناب آقا ميرزا هادى عريضه را بمحضر مبارک تقديم شده

  ّمينمايد و حضرت سرکار آقا فورًا وسائلى تهيه فرمودند که حضرت شوقى افندى



  لذا بعد از گذشتن از اين مراحل در. ارد شوند در دانشکده امريکائى بيروت و
   شده تابستانها را در حيفا حضور حضرت عبدالبها بسر ميبردند و درّمستقردانشکده 

  تابستانها بود که بينهايت ميکوشيدند تا هر چه ممکن است در حضور مبارک باشند زيرا
ٰتعلق خاطرايشان بهيکل مبارک مرکز عهد حضرت رحمن نمونه عبود   ّيت محضه و پرستش آنّ

  ّوجود مکرم بود زيرا آن طفل نازنين را در حيات خود جز خدمت به آستان حضرت
   تحصيلىّموادعبدالبهاء مقصدى نبود و هدفى جز ترضيه خاطر منيرشان نداشت چنانچه جميع 
  خود را روى اين پايه استوار ميفرمودند و هميشه در اين فکر و انديشه بسر بردند که

  .ّبيانات مبارک را ترجمه کنند و چه وقت الواح مقدسه را بالسنه خارجى در آورندچگونه 
   

  ٢٨ص 
   نمودم نامّتمنىحضرت شوقى افندى فرمودند در همين سنين بود که از محضر مبارک 

  خانوادگى عنايت فرمايند زيرا نام افنان ايشانرا با بسيارى مشتبه و مشابه ميساخت
  ّزشان را بلقب ربانى مشتهر فرمودند و همين لقب را برادرانلذا هيکل ميثاق وجود عزي

  ّو خواهران نيز بکار بردند در آن ايام نام خانوادگى کم بود و بسيارى از نفوس باسم
  شهرهاى خود شهرت داشتند مانند خراسانى يزدى و غيره و يا بنام پدربزرگ و يا شخصى

  ه نگارنده حلقات وقايع و سوانح را دربرجسته در عائله مشهور ميشدند چقدر مشکل است ک
ّيک سلسله معينى درج نمايد و روابط آنان را محفوظ بدارد زيرا در ايام مبارک مرکز ّ  

  بسوى حضرت عبدالبهاء منعطف بود و ياران الهى جز شخص شخيص ًاّحقميثاق همه چشمها 
  هيکل مکرم احترامعبدالبهاء ديگرى را نميشناختند هر قدر هم که نسبت به حفيد مجيد آن 

   خورشيدّميگذاشتند و ايشانرا فى الحقيقه از اوان کودکى دوست داشتند معهذا مسلم است که تا
  Thorton Chase  تورتن چيسها نميرود برخى از زائرين مانند تابان است احدى در پى ديدار ستاره

  ت و ديده بديدارّ بمحضر مبارک در شهر عکا شتاف١٩٠٧ّاولين بهائى امريکائى که در سال 
   دوست روشن داشت در خاطرات خود فقط نام مبارک را بدين ترتيب ذکر کرده است

  و عکسى هم از وجود عزيزشان در آن دفتر چاپ کرده" شوقى افنان را مالقات کرديم " 
  ّو ايشان را در همان لباس معمولى آن ايام نشان ميدهد که داراى کت و شلوارند ولى

  يقۀ ،ورابهاى سياه بلند که تا روى زانوان را ميپوشاند و کالهى بر سرشلوار کوتاه و ج
  ّموادّ مالحان باز و پهن بطوريکه شانه هارا پوشانده است و از آن دوره کت مانند يقۀ

  تاريخى زيادى بدست نيامد تا نقاط خالى اين داستان را يک يک بيان کرده جلو برويم و
ّتاريخ را مکمل سازيم تعجب اس   ّت که حتى آنانکه بشرف همراهى هيکل ميثاق در سفر غربّ

ّمخصص گشتند و دفتر يادداشت مرتب ّ  
   

  ٢٩ص 



  .مختصرى يادداشت نمايند  همراه داشتند بخاطرشان نرسيد که درباره اين طفل دوازده ساله که درآمدوشد بود
  ندچون دوران زندان بى امان بپايان رسيد حضرت  عبدالبهاء در انديشه آن شد

  : مرقوم است ١٩١٠که اسفارى تبليغى در بالد غرب بفرمايند در اخبار امرى امريکا سنه 
ّاز چگونگى ايام مبارک حضرت عبدالبهاءدر خطه مصر "    ال کرده بوديد وجود مبارکسؤّ

  احدى را از تصميم خود با خبر نفرمودند در ظرف دو روز حضرت شوقى افندى دو نفر ديگر
  . "ر خود احضار فرمودند و اين عبد را بحضو

  يکى از ياران خوب بخاطر دارد روزيکه هيکل ميثاق با کشتى بسوى مصر عظيمت فرمودند
  قبل از غروب مشاهده نمود که حضرت شوقى افندى روى پله هاى بيت مبارک حيفا در کمال

  :حزن و تنهائى جالسند و با لبخندى حزين فرمودند 
  ."دارد  اند البد حکمتى شريف دارند و مرا اينجا تنها گذاردهٓحضرت عبدالبهاء االن در کشتى ت"

ّچون بعوالم مهر و محبت درونى و تعشق حضرت عبدالبهاء نسبت بدين نوه بيهمتاى خود ّ  
  ّاطالع داريم بايستى بيقين دانسته باشيم که آن موالى مهربان اين کودک لطيف و اين

  خواستند لذا چيزى نگذشت که در پى ايشانقلب رقيق را هرگز در درياى بيکران احزان نمي
  ُفرستادند تا جراحت اين نخستين فراق را التيام بخشد حضرت عبدالبهاء يک ماه در پرت

  ّ بعد باسکندريه تشريف بردند حال چه مدت حضرت شوقى افندى در اين سفرسعيد بودند
  در اوائل  يدانيم که مدارسّهمراه بودند ابدًا معلوم نيست حتى اشاره اى هم بدان نداريم فقط م

  ١٩١١ميدانيم که در آوريل  اند و نيز اکتبر باز ميشد لذا قبل از افتتاح مدارس از مصر مراجعت فرموده
   

  ٣٠ص 
  ّحضرت شوقى افندى در رمله بمحضر مبارک مشرف شدند و اين نکته را از يادداشتهاى

 Louis Gregoriورى     ّاولين ايادى امرا از نژاد سياه يعنى جناب لوئى گرگ

   به مالقات نوه ارشد حضرت١٩١١ آوريل ١٦: يم که مرقوم داشته اند آوربدست مي
  ."ّمحبت بودند  ّعبدالبهاء شوقى نائل شديم چقدر اين طفل زيبا و تا چه حد نسبت به زائرين پر

  امبردر ماه اوت همان سال حضرت عبدالبهاء بصفحات اروپا تشريف فرما شده و در ماه دس
  ّ مراجعت فرمودند پس از بازگشت از اين سفر معلوم گرديد که قصد و نيت حضرت١٩١١

  ا در سفر امريکا با خود همراهعبدالبهاء آن است که نوۀ عزيز خود شوقى افندى ر
  ببرند حال احدى نميداند که آيا اين تصميم را پس از مشاهدۀ اوضاع اروپا گرفتند و يا

  .ّجود مبارک مرکز عهد رب العالمين سخت و ناگوار گذشت دورى طفل نازنين بر و
  ّحضرت شوقى افندى باين کمينه فرمودند که حضرت عبدالبهاء براى اين سفر تهيه

  ّو تدارک مفصل ديدند چنانچه البسه مخصوص براى ايشان سفارش فرمودند که از جمله دو
  را بدان زينت بخشندمولوى بود يکى سبز و ديگرى سفيد که در امريکا جبين مبين 

  وقتى همه چيز حاضر شد بدستور مبارک حضرت شوقى افندى قباى بلند را در بر کرده مولوى



  ّرا بر سر گذارده حضور حضرت عبدالبهاء مشرف گرديدند چشمان مبارک از سرور و مباهات
  ّاگر حضرت شوقى افندى بمعيت هيکل اطهر بديار غرب سفر ميفرمودند ديگر. برق ميزد 

   ولى چه ميتوان کرد که آن ناقضمى آوردميشود حساب کرد که چه اثرات و اثمارى ببار ن
  از خدعه خود سبب شد که آن حضرت محروم از اين سفرّمملو عنود دکتر فريد با دسائس 

  ّگرديدند اين دکتر فريد فرزند ميرزا اسدا اصفهانى بود که بمعيت هيکل اطهر
   طفل جميل بهمراهى پدر بزرگ عزيزو جليل خود در اينبامريکا رفت و نگذاشت که آن

  سفر پر خير و برکت شرف حضور داشته باشند و اين دکتر فريد همان نفس پليدى است که
   

  ٣١ص 
  وقتى بالمآل هيکل اطهر از اسفار پر اثمار خود مراجعت فرمودند بمحض ورود به بيت

  از حزن درّمملو سخنى که با صوتى ّمبارک مستقيم باطاق منيره خانم جالس شدند و اول 
  فريد روح مرا: " حاليکه دستهاى مبارک را بهم ميسائيدند بيان فرمودند اين بود 

  اس ايشانراّاى نداشتند که دسائس اين خن حضرت شوقى افندى بهيچوجه شک و شبهه. " سائيد 
   :اس در اين اسفار محروم کرد و آن از اينقرار بود کهّناز همراهى احسن ال

  اى از ّ هيکل ميثاق بهمراهى حضرت شوقى افندى و عده١٩١٢ مارس ٢٥در 
  ّمنشى ها و خدام از اسکندريه با کشتى سدريک بسوى اروپا حرکت فرموده بودند که از
  ّناپل بسوى امريکا عزيمت فرمايند ولى وقتى کشتى به بندر ناپل رسيد مأمورين صحى

  ّز منشيان و يکى از خدام و شوقى افندى مريضايتاليا اظهار داشتند که چشمهاى يکى ا
  :چنين مينويسد  ٓع االثارياست و بايد فورى بسوى شرق برگردند در اين باره جناب محمود زرقانى در بدا

  ّچند نفرى از احباى امريکا که در آنجا منتظر) مارچ٢٩( ربيع الثانى ١٠صبح "
  س و مس ودکاک اهل کندا و مسترّموکب اقدس بودند مشرف شدند از آن جمله مستر و مسي

ِو مسيس آشتن اهل دنور و مس ميتو از دوستان لندن از ناپولى تا نيويورک ملتزم ِ  
  ّرکاب مبارک بودند و آن روز ذکر اين بود که هيئتى از اطبا محض معاينه چشمهاى

  دّمسافرين ناپولى بکشتى خواهند آمد و ذکر علت چشم آقا خسرو را دکتور سابق نموده بو
  ولى چون دکتورهاى ديگر آمدند و همه چشمها را معاينه نمودند گفتند چشم آقاى شوقى

  ّافندى و آقا ميرزا منير هم علت دارد و بايد مراجعت کنند هر قدر وجود مبارک و
  گفتند اگر  ّخدام و دوستان امريکائى کوشيدند با اراده باطنيه و تقدير الهى موافق نيامد و

  . "هر سه نفر صادر  وند آنها را مراجعت خواهند داد لهذا امر مبارک بعودتتا نيويورک هم بر
   

  ٣٢ص 
  ّحضرت شوقى افندى شبى ميفرمودند که چشمهاى مبارک در کمال صحت بوده و
ّفى الحقيقه ايشان همه گاه داراى چشمانى بينهايت پرقوت و حدت بودند دکتر فريد ّ  



   اين سفر همراه نباشند و بارض اقدس برگردند درآن حضرتکرارًا اصرار ورزيده بود که 
  و در آنموقع بهر نحو از گفته هاى مأمورين ايتاليائى پشتيبانى ميکرد ، فضولى فريد

  و حسابّ حد اى بود از جاه طلبى بى ّسبب محروميت شديد وجود مبارک گرديد و اين نمونه
  .بردند او و امثالش که باين طرز مکر و حيله مخصوص بخود را بکار مي

  درست تصور حال پر مالل آن نهال نورسته بوستان الهى را که بيش از پانزده بهار از
  ّسن مبارکش نگذشته بود بنمائيد که با چه دل شکستگى بايستى از اين سفر صرفنظر نموده

  از عنايات و الطاف ميگرديد چقدر اينّمملو مراجعت بفرمايند سفرى که در آن قلب منيرش 
  ن سبب احزان آن قلب لطيف و رقيق شد بحساب نتوان آورد مخصوصأ وقتى بخاطريأس و حرما

  يم که اين حفيد بيمانند چه تعلق خاطرى و چه تعشقى نسبت به پدر بزرگ عاليقدرآورمي
  ت سن فکر اين سفر در کشتى بزرگ و ديار غرب مخصوصًا در آنَداثَخود داشتند و در آن ح

  از حوادث خطيره بود در روح پر جذبه وّمملو نادر و ّاياميکه چنين اسفارى بينهايت 
  از هيجان آن کودک نازنين چه امواج شور و اشتعالى بوجود آورد و اين اثرّمملو قلب 

  آنقدر عميق بود که هر وقت بخاطر مبارک اين حادثه خطور ميکرد آثار حزن از سيماى
  ول حيات مورد صدمات وّملکوتى شان ظاهر ميگرديد ولى آن قلب ممرد که در تمام ط

  لطمات بيشمار واقع گرديد عادت داشت که چگونه در برابر اينگونه حوادث ناگوار
  بسى آسان است که بگوئيم ارادۀ الهى بود و خود راّ البته سر تسليم و رضا فرود آورد

  ّراضى کنيم ولى از کجا ميدانيم که گاه نقشه الهى که از هر حيث مکمل است بواسطه
  مشى زندگانى راّخط شهوانى و دسائس نفسانى فردى از افراد انسان تبديل نگردد و اميال 

ّبالمره واژگون نسازد در اين قضيه ّ  
   

  ٣٣ص 
ّالبته مسلم است که قلب رؤف حضرت عبدالبهاء دستخوش رنجهاى فراوان گرديد و فقط ّ  

  ت خوددارىبراى حفظ و حراست حفيد مجيد خود بود که راه سکوت را پيمود از هر جه
  فرمودند و ابرازى نفرمودند که مبادا مستقبل اسرار آميز آن وديعه الهى مکشوف و راز

  .اى شديدتر از آنچه شد روى دهد  در کف نا محرم و حيات ايشان در خطر افتد و حادثه
  اى بيکى از منشيان حضور نوشته شش ماه بعد از آن حضرت شوقى افندى نامه

  با آنکه وجه اشتراک نجم باختر پرداخته شده برخى از شماره" : در آن تأکيد فرمودند 
  آن هنوز نرسيده لذا لطفًا تحقيق و سفارش کنيد که جميع نسخ آنرا بفرستند و نيز

  در آخر نامه نشانى." ّصورت کاملى از اسفار کامل وجود مبارک را تهيه و ارسال داريد 
  .فى مينمايند ّخود را از اول اکتبر کالج امريکائى بيروت معر

  از طرف ديگر مالحظه ميشود که با وجود استغراق در بحور مشاغل و امور طاقت فرساى
  اسفار امريکا افکار مرکز عهد و ميثاق الهى در امريکا و بعد در اروپا غالبًامعطوف



  آن نونهال بوستان الهى بود که بدان سختى از همراهى با حضور مبارک محروم گرديد در
  عليا مرقومورقۀ ختلف که حضرت عبدالبهاء براى خواهر يگانه خود حضرت هاى م نامه

   از اين عبارات.ّاند با نهايت عشق و محبت نام مبارک ايشان را ذکر ميفرمايند فرموده
ِرشيقه بلطائف حب و تعلق خاطر و همچنين نگرانى درونى اب حنون پى ميبريم  َ ّ ّ:  

  "ولى طبق واقع کتمان ننمائيد اين بهتراست  داحوال شوقى افندى را زود مرقوم داري" 
   

  ٣٤ص 
  "نورديده روحانيان شوقى افندى را ببوسيد "

  "نو گل باغ مالحت شوقى افندى را ببوسيد " 
  ت قلب و لطافت عواطف آن طفلّرقه  است که هيکل ميثاق بىاين خود شاهد ديگر

ّيگانه واقف و آگاه بودند و ميدانستند که مقدر است از او   ل زندگانى در لهيبّ
  ّزحمات و مشقات حيات بسوزد و اکنون هم از دورى پدر بزرگ خود و حرمان از حضور ايشان

  ّدر رنج بى پايان است لوح مبارک ذيل اين تعلق خاطر و نگرانى ضمير منير حضرت
  ّعبدالبهاء را نشان ميدهد که چگونه در بارۀ صحت و سالمت آن نهال برومند و فرزند

  :اند  در اضطراب و تشويش بودهدلبند 
  ّيا صغير السن و منير الوجه از قرار معلوم نقاهتى ٰشوقى افندى عليه بهاءا االبهى" 

  ّندارد گاهگاهى راحت الزمست و اال مانند از براى شما حاصل لهذا مجبور بر راحت شده ئى ضرر
ّعبدالبهاء از شدت تحمل مشقات بنيه بکل ّ   ود و از کار بازمانى حال چند روزو ناتوان ش  ضعيفىّّ

   
  ٣٥ص 

    ع ع.مبارک باشى حمايت جمال وارم که در حفظ واميد راحت کنى ضرر ندارد و 
ّدوران فراق  بپايان رسيد حضرت مولى الورى در سن شصت و نه سالگى و تحمل ّ  

   بمصر ورود فرمودند١٩١٣ با ضعفى شديد در تابستان سال ّممتدخستگى زياد از اسفار 
   بواسطهّولى امراّعائله مقدسه فورًاخود را بحضور مبارک رساندند ولى حضرت 

   گردند قرار بود پس ازّمشرفمداومت در دروس نتوانستند در آن موقع با ساير بستگان 
  پايان سال تحصيلى بحيفا و از آنجا با کشتى به مصر تشريف ببرند و گاهى هم با قافله

  ين طريق طوالنى تر ميشد اين بود که شش هفته طول کشيد تااّ البته بحيفا ميرفتند و
  .عليا برمله اسکندريه براى شرفيابى وارد شدند ورقۀ ّايشان بمعيت حضرت 

  حضرت شوقى افندى بارها فرمودند که حضرت عبدالبهاء اقيانوسى بودند که اگر
   ايشانراششويفرو ميبرد و امواج اضطراب و تکوههاى غم را در آن ميريختند در خود 

   اين خوددارى فوق توانائى بشرى را ميتوان از خاطرات دوستان بفهميم کهمى آوردبحرکت ن
  ّعليا بمعيت حضرت شوقى افندى واردورقۀ چون باستحضار وجود مبارک رسيد که حضرت 



  اند يعنى دو نفريکه در تمام جهان از همه بيشتر در قلب منيرش عزيز بودند از شده
  رمودند بلکه ساعتى بيشتر با ياران نشستند و براى آنان از هر درى صحبتجا حرکت نف

  فرمودند تا آنکه با نهايت آرامى و سکون ياران را بدرود گفتند و آنوقت براى ترحيب آن
ّدو ميهمان محبوب تشريف بردند يکى از احباء در خاطرات آن ايام مينويسد  ّ:  

  نيامدند و ما از زيارت طلعت ميثاقامروز محبوب عالميان از منزل بيرون  " 
   

  ٣٦ص 
  عليا و همراهان است که تازه ديروز واردورقۀ ّمحروم مانديم روز اول ورود حضرت 

  شوق وصال و اهتزاز از ديدار را بخاطر آوريم و اين حالت مبارک را در نظر" شدند 
  بريم و بشيرينىدر حول وجود مبارک طائف بود پى ميکه بداريم اندکى بوقار و طمأنينه 

  وصال حضرت شوقى افندى نيز واقف ميگرديم که باز در محضر مبارک تالوت آيات و مناجات
  آغاز گرديد و چه بسا که بامر حضرت عبدالبهاء ايشان با آن صوت ولحن روح افزا بتالوت

  ٰآيات حضرت رحمن مشغول شده و در مجالس ياران نيز مناجات تالوت مينمودند و ممکن است
  ٰ حضرت مولى الورى لحن و آهنگ تالوت آيات و مناجات را بحضرت شوقى افندىکه

  تعليم داده باشند و گمان نميرود که اين عمل غير معمولى باشد زيرا نگارنده خود در
  بسيارى از مجالس مالحظه کردم که چون فردى از افراد لوحى و يا مناجاتى تالوت ميکرد

   ميکردند لذا دور نيست که حضرت عبدالبهاء نيز حفيد لغت را تصحيحّتلفظّديگران حتى 
  ّمدت دو. مند فرموده باشند  مجيد خود را در اين رشته نيز از هدايتهاى الزمه بهره

ّماه در مصر بحالوت لقا فائز و شب و روز را بخدمت و عبوديت آستان مقدس نائل بودند ّ  
  ارک براى استقبال زائرينّو براى هيکل مبارک چاى و غذا تهيه نموده و بامر مب

  بايستگاه راه آهن ميرفتند و حامل پيامهاى مبارک براى نفوس مختلفه بودند و چون مرکز
  از قدرت و شائق بکار و خدمتندّمملو حضرت شوقى افندى ّ حد پيمان ميدانستند که تا چه

  در حاليکه همه مشغول نوشيدن چاى بودند و حضرت عبدالبهاء با زائرين مکالمه
  ّيفرمودند در ضمن آنهمه مشغوليات الواح امالء فرموده و حضرت شوقى افندى تحريرم

  اى از زائرين را به هدايت و راهنمائى ايشان سپرده و ميفرمودند مينمودند زمانى دسته
  آنها را در گردش شهر راهنمائى فرمايند و موقعى نيز به قاهره ميفرستادند و با آن

  ر وجود مبارک سراغّيت که دّفعالروح حرکت و 
   

  ٣٧ص 
  اند و اين خدمت به زائرين که دراين اسفار بديدن اهرام مصر نيز رفتهيقين است داريم 

  ّروز بروز زيادتر ميشد زيرا چون مژده آزادى هيکل مبارک باطراف رسيد احباى تشنه لب
  ر يوماز هر کشورى براى زيارت عزيز مصر مالحت شتافتند ديگر خلوت خاطر نبود بلکه ه



  ّجماعات زياد در حول وجود مبارک طائف و جالس بودند  نفوس از هر دسته و ملت و
  ّمذهبى بدين چشمه گواراى روحانيت و صفا خود را رساندند و اشخاص شهير از قبيل حضرت

  عجب اينست که پس از( ابوالفضائل و لوا گتسينگر نيز در جزء زائرين مشاهده ميشدند 
  ّ اين دو نفس مقدس اجساد آن دو در جنب يکديگر در زير يک سنگ درگذشتن سالها از صعود

  ّاى مشرف گشتند و تالمذه ايران ّاز هندوستان عده) خاک مصر الى االبد استقرار يافت 
  و بيروت بحضور شتافتند و بغير از ديدار و مکالمه با اين نفوس کثيره مصاحبه

  ور مصر از هر منصب و رتبه اى بزيارتّمطبوعاتى نيز هر روز انجام ميشد نفوس مهم کش
  : "کوکب ميثاق نائل گرديدند يکى از منشيان حضور در خاطرات خود مرقوم داشته است 

  اگر يکى از منشيان اينطور." ّچه ساعات مملو از سرور و بهجتى در محضر مبارک ميگذرد 
  فندى چه اندازهّحس کرده و نگاشته است پس اثر اين فيض لقا در قلب ممرد حضرت شوقى ا

   با آن بيرحمى از نعمت مصاحبت پدر بزرگ بزرگوار خود در اسفارآن حضرتبوده هر چند 
  اى بعيده محروم و مأيوس گشتند ولى اکنون پس از آن حرمان تلخ و دشوار چون لب تشنه

  اند حضرت شوقى افندى که آنقدر شائق وصول اخبار اسفار بسر چشمه وصل و لقا فائز شده
  ند قلبدّل مکرم بودند حال چگونه دل بدريا زده خود را بمحبوب دل و جان ميرسانآن هيک

ّانسان در سن شانزده سالگى ظرفيت اهتزاز و سرورى دارد که در سنين ديگر تکرار ّ  
ّ ابرهاى تيره جنگ اول و اثرات سيئه آنهنخواهد شد با آنکه آن ساليان را هموار ّ  

  نه از حين بازگشت حضرت عبدالبهاءتاريک کرده بود ولى بنظر اين کمي
   

  ٣٨ص 
  از اسفار امريکا تا سال صعود مبارک از بهترين و خوشترين ساليان عمر حضرت شوقى

  .افندى بود که ديگر روى خوشى واقعى و بهجت حقيقى را نديدند 
ّگاهى از ايام وصال و تشرف بمحضر مبارک حضرت عبدالبهاء حکاياتى براى اين ّ  

  روزى در محضر مبارک حضرت: " فرمودند از جمله آنکه وقتى فرمودند کمينه بيان مي
  عبدالبهاء جمعًا ناهار بسيار لذيذى تناول کردند و چون بپايان رسيد حضرت مولى الورى

  اى بسيار ٰفرمودند وقتى جمال اقدس ابهى از اسفار سليمانيه مراجعت فرمودند در خانه
  ّندازه سخت و فقيرانه بود در همان ايام بود کهقير منزل داشتيم و وضع زندگانى بى اح

  ّاى نازل ميشد و احباى الهى شبها جمع شده گاهى ٰاز قلم اعلى هرروز آثار بديعه منيعه
  ٓتا صبح آن آيات و ابيات را تالوت ميکردند و مست و مخمور از خمر الهى ميگشتند

   آن نان و خرما هرگزّلذتفرمودند خوراک منحصر بود به قطعه نان خشک و کمى خرما ولى 
  . "اى مقايسه نگردد  همفراموش نشود و با هيچ اطع

   و دهشت  اين کمينه گرديد و آنچهّتعجبداستان ديگر فرمودند که بينهايت سبب 
  اى اى کرايه روزى در حضور حضرت عبدالبهاء در کالسکه: " از لسان مبارک شنيدم اين بود 



  ّ بسيار محترم و موقر نيزىشاهاکالسکه يکى از پامله ميرفتيم در از اسکندريه به ر
  حضور داشت ايشان ميهمان آن حضرت بودند و بدين ترتيب بسوى منزل مبارک در رمله عازم

  شديم چون به مقصد رسيديم و از کالسکه پياده شديم  حضرت عبدالبهاء از راننده
  ّدتر از حد معمولپرسيدند که چقدر بايد کرايه مرحمت کنند راننده خيلى خيلى زيا

  درخواست کرد حضرت مولى الورى در خواست او را رد فرمودند راننده قوى هيکل از جا
  برخاست و با لحنى بسيار جسارت آميز آغاز سخن کرده پائين آمد و کمر مبارک را سخت

  ّگرفت و با نهايت قوت هيکل مبارک را حرکت ميداد و هر چه دلش ميخواست ميگفت حضرت
  ى که نهالى تر و تازه بودند از اين پيش آمد ناگوارشوقى افند

   
  ٣٩ص 

  مخصوصًادر برابر آن ميهمان بزرگوار بينهايت نگران و خاطر لطيفشان افسرده گرديد
  و چون طفل کوچکى بيش نبودند و قدرت حمايت در خود نميديدند بوحشت افتادند ولى

  رامى و وقار در مقابل هجماتحضرت عبدالبهاء ابدًا تغيير حالت ندادند و در کمال آ
   باالخره.ّآن متجاسر ايستادگى فرمودند و بالمره از اعطاى درخواست وى امتناع ورزيدند

  ّراننده کمر مبارک را رها کرد و حضرت عبدالبهاء آنچه حقش بود بوى داده فرمودند
  نمودىّبعلت اين رفتار ناهنجار خود را از انعامى که در نظر داشتم بتو بدهم محروم 

  .و با نهايت سکون و آرامى با ميهمان خود وارد منزل شدند 
  ولى همين حادثه اثرى عميق در اخالق و روحيۀ جوان حضرت شوقى افندى نمود چنانکه در

ّتمام طول مدت کار و خدمت هر قدر که وجود مبارک با خدام حضور صدمه ميخوردند ّ  
  اى ايشان مداهنه ه در هيچ امر و حادثهو از دست نابکاران ناراحت ميشدند محال بود ک

  .فرمايند و يا بگذارند احدى در امرى خدعه نمايد و پيش ببرد 
  ّآنچه از کماالت و فضائل در ايام واليت امر از وجود مبارک تجلى کرده و بظهور

  ّميرسيد اگر خوب در سوانح زندگانيشان دقت نمائيم اصل و اساس همه آنها در عنفوان
   بيکى از منشيان١٩١٤ً مثال در هشتم مارچ .گذاردّ نمو  زد و آغاز بروز وشباب جوانه

  اى با نهايت سختى و مالمت نگاشته و وى را از غفلت در عريضه حضور حضرت عبدالبهاء نامه
ّمدتها ميگذرد که خبرى از حيفا ندارم و حتى کلمه اى از شما"  ميدارند ّتذکرنگارى م ّ  

  ّوارم که قلت مکاتيب به کثرت رسائلاميدامرى نداشتم ّنرسيده ابدًا توقع چنين 
  مالحظه کنيد که طفلى هفده." اى حاوى بشارات ارض اقدس باشد  تبديل گردد و هر نامه

  :ساله با چه قدرت و سيطره اى مرقوم ميدارد و در همان نامه نوشته اند 
ّ معظم حضرت سرکار آقا در کمال صحت باشنگاروارم که خداونداميد"   و بهمان." د ّ
   

  ٤٠ص 



  اى و لوحى که از هيکل اقدس در موضوع منشى دستور ميدهند خطابات مبارک و يا هر اشاره
  ٰمحکمه کبرى موجود است تا قبل از بيستم مارچ بحضورشان ارسال دارد و باز مالحظه

  اى از الواح را تعقيب ّفرمائيد که باچه دقت و شوقى خطابات مبارک و يا هر کلمه
  هاى نجم باختر که شامل  بشارات ايند و نيز بوى دستور ميدهند که تمام شمارهميفرم

  ّديگر از طبع وقاد آن وديعهکه جنبه اى   ديگرىمسئله. و اخبار اسفار حضرت سرکار آقاست فورًا بفرستند 
  نقشه اياالت: "الهى را نشان ميدهد باز در همين مکتوب موجود است که ميفرمايند

  ّام خيلى زيبا و جالب توجه شده خواهش دارم صورت کامل ده و تمام نمودهّمتحده را کشي
   ورود مرقوم و ارسال داريد زيرا ميلّدوم مرکز پيمان مشرف شده بترتيبشهرهائيکه بق

  ّمالحظه ميفرمائيد نفس مقدسى  که" ر نقشه نشان دهمتمام اين بلدان را ددارم 
  هان ترسيم و تدوين فرمود از همان ريعانّآنقدر نقشه هاى فتح و ظفر براى احباى ج

  .مشغول بوده است خود شباب سخت بکار 
  ّاز امور حتى روزيکهخيلى  ١٩١٧در يکى از دفترهاى يادداشت حضرت شوقى افندى سال 

  اند و اينگونه يادداشتها انضباط اند عالمت گذارده يخ به بيت مبارک تحويل داده
  نشان ميدهد که از اوان صباوت آغاز گرديد و تاکامل ايشانرا در اداره جميع امور 

  ّآخرين لحظات حيات بکمال قوت ادامه داشت حضرتشان از عنفوان شباب عادت بقرائت
  ّ و مجالت داشتند ها بخواندن اخبار و مقاالت روزنامهّتامّکتب فرمودند و نيز توجه 

   اعلى قرار گرفته استايست که مورد خطاب قلم مخصوصًا روزنامه تايمز که تنها روزنامه
  ّ اصول اساسيه- ّدر همين دفاتر نيز ملحوظ است که ايشان جزئيات تقويم بهائى 

   و تقويم شمسى-) اين صورت بفرانسه است (  صورت اسامى انبياى بنى اسرائيل - امر الهى 
   حساب کامل ابجد-ُ نسخه الواح - اسهاى مختلفه اوازن ي مق- قمرى و طرز محاسبۀ آنها 

ّبسيارى از مطالب ديگر از ايام طفوليتو  ّ  
   

  ٤١ص 
  هائى از طبايع عاليه جمع آورى ميفرمودند و در دفاترشان باقى است و همه اينهانمونه

  .ّمشهود و در رشد و نموبوده است  واضحًا ًايست که از اوان کودکى در وجود مبارک کامال
ّاوليهحضرت شوقى افندى از همان ساليان    اند ّتبه با احباى الهى داشته اشتياق بمکاّ

  مبارکشان بسيار مقبول و محبوب بود در يکى از نامه هاوجود ّيت در نزد ّفعالو اين رشته از 
  :ّ که خطاب بجناب آقا محمد مصطفى رومى ساکن برماست ميخوانيم ١٩١٤  جوالى٢٦ه ّمورخ

  که اصل نامه را امرا در آن صفحات مسرور شدم ّترقىآنقدر از دريافت بشارات " 
  بحضور مبارک حضرت عبدالبهاء تقديم نمودم لبخند رضايت که در کمال لطافت بود در

  ّچهره نورانى ظاهر شد و قلب اطهر بسيار خشنود گرديد شما را مژده ميدهم که صحت
  م که فرمودند هر وقت و هر جاآوروجود عزيزشان در کمال خوبى است زيرا خوب بياد مي



  ّرا بشنوند صحت مبارکشان بهتر و خوشتر ميگردد بنابراين بيان است کهاخبار خوش امر 
  شما را بشارت دادم که حضرت عبدالبهاء در کمال تندرستى و سرورند اين مژده را بعموم

ّاحباء ابالغ داريد انشاءا که باستماع اين خبر بزرگ همت خود را مضاعف نمايند ّ  
  همترج. " مألوف گردند افزون از قبل باشاعه امر مبارک مشغول وت بيفزايند و با نشاطى مو بر استقا

  هنگاميکه در بيروت تشريف داشتند نفوذ شديدى در جمع تالمذه فرمودند و نيز
  هر دسته از زائرين که بقصد ارض اقدس از آن مدينه ميگذشتند بزيارت ايشان فائز و از

  پر از عنايات بسوى حيفا و زيارتمند ميشدند و با دامنى  ّدرياى لطف و محبتشان بهره
   است١٩١٤ مى ٣ّحضرت عبدالبهاء ميشتافتند در يکى از نامه هاى ايشان که مورخه 

  ت آنان از نو آغازّيّفعالو صورتى گرفته و  ذه بار دگر سرمع تالمجم: " ميخوانيم 
  جالسگرديد مکاتيب باطراف ارسال ميشود و هر مکتوبى شامل بشارات ارض اقدس و خطاب بم

  )ترجمه . " (بهائى در بالد مختلفه جهان است 
   

  ٤٢ص 
ّ جائزه اول اتحاديه تالمذه دانشگاه بايشان تقديم شده١٩١٥در فوريه سال  ّ  

  اند فقط در ظهر کتاب تقديمى مرقوم اى شرکت فرموده ولى  مرقوم نيست که در چه مسابقه
ّاست که جائزه اول است که از طرف اتحاديه تالمذه دان   شگاه بحضرت شوقى افندى تقديمّ

  گرديده ايشان در دوران دانشگاه تلميذ ممتازى بودند ولى هرگز هيکل مبارک هيچ ادعائى
  نفرمودند و خود را از علماء و اساتذه نشمردند و هيچ لقب و عنوانى را نپذيرفتند

  ىظر با آنکه جاه طلبى خودنمائّن بين فردى فکور دوربين و وسيع الخيلى فرق است
  .و خود پسندى را شعار خود سازد 

   خود کامى و خودخواهى هرگز در پيشگاه آن هيکل اقدس راهى نداشت و،ت و تظاهرّاناني
   و تمامّتامّجاه طلبى   در تمام حيات از ايشان ظاهر نگرديد به تنها امريکه تعلق 

ّکليهداشتند و با تمامى قوى و    م امر اقدسّقد و تّترقىّ دل و جان بدان متمسک بودند ّ
  سماويه دائمًا قلب منيرشان را از شعله سينا منير ميداشتعاليه الهى بود اهداف 

  ّغايت قصوى و منتهى آرزوى روح و جان ايشان اين بود که بندۀ آستانش گردند و تا حدى
  که طاقت و قدرتشان اجازه ميدهد بارى از دوش حضرت عبدالبهاء بردارند مالحظه در اين

  ار مقدم محبوب ونثغوب نموده ببينيد با چه لطافتى رقائق عواطف خود را مکتوب مر
  :معبود خود حضرت مولى الورى ميفرمايند 

  ها  المولى الکريمّاي" 
  لمحضرک المبارک ة و الفناءّء و تقديم واجبات  العبوديّالثنا و ّالشکربعد اداء فرائض 

  ّة و الطافک الخفيةهاتک القديمّه و االمتنان من توج ما فى الجنان من الولّو بث
ّکليصلنا النا وّ قدميک يا موالى بانموطئاعرض ل   ّ بکل سرور و سالمة محفوظين و نحنةّ



  روس ّبالد ريق من البرد و المطر آمنين سالمين فى کنف رعايته و حمايته و قد باشرتّفى الط
  ى لخدمةنساعديو  لنىّؤهي و عنىف الجهد الجهيد فى اکتساب ما ينًفيها باذال ًاّعليها مهتم ًّامکب

   
  ٤٣ص 

  ّاالمر فى مستقبل االيام و قد واجهت الدکتوره برکات وهى مقيم فى بيروت مع عقيلها
ّمن ربهما المنان و التالمذالمحترم و کالهما يستدعيان المؤنة و االحسان  ّ   ةّ

   فى جميعّةات االلهيتأييدجمعهم سالمون مجتهدون فى العلوم و الفنون ملتمسون البا
   وةن يفوز بفوز االجابا ٰ من الجبن و عسىشىءالشئون و قد ارسلت بواسطة البريد 

  ١٩١٨ ک ١٥   شوقى      .رقيقک الفقير و عبدک الحقير. القبول 
  شار ور حضرت شوقى افندى همانطور که گفته شد از اوان کودکى داراى طبعى س

  ت بال وغبود آنى فراممکن ليان جنگ چگونه و سرور بودند ولى در سا ّقلبى مملو از اهتزاز
  آسودگى خيال داشته باشند از محضر مبارک دور بودند و همه گاه اخبار ناگوار

  ّبسمع مبارکشان ميرسيد و آن نونهال بوستان سرور و روحانيت را غرق در بحور غموم
  قحط وو تشويش مينمود جميع عواطف ايشان متمرکز در وجود مبارک بود و آن سالهاى 

  .ى از نفوس راه هالکت پيمودند خاطر لطيفشان را دائمًا حزين ميداشت رمجاعه که بسيا
ّالبته در اين گرفتاريها و سختى ها عائله مبارک نيز شريک و سهيم عامه ناس بودند و   روزّ

  ّبروز نائره جنگ زبانه ميکشيد و همه نفوس را در خود ميگرفت حتى خبر بمباران حيفا
  ّنمودند ديگر معلوم است که بروجود مبارک حساسى چون حضرت شوقى افندى اينرا منتشر 

  ّايام و ساعات چگونه گذشته است همينکه وخامت احوال بفراغت بال تبديل يافت حضرت
  عبدالبهاء امر فرمودند که عائله مبارکه چندى بيکى از دهات نقل مکان نمايند

  الورى ّکه خطرى اعظم از کل ماسبق حضرت مولىهنوز لب بر جام سرور نزديک نساخته بودند 
  را احاطه نمود و آن ورود سپاهيان ترک بسر کردگى جمال پاشا بود که بفرموده حضرت

  جمال پاشاى بيرحم" شوقى افندى قائد عثمانى 
   

  ٤٤ص 
   لدود امر مبارک در فکر اعدام هيکل اطهر و همه عائله مبارکهّعدو"  مقتدر بى باک 

   از قبل در تمام صفحات و در قلوب ياران ايجادّبر دهشت اثر اضطرابى اشدافتاد اين خ
   آن وجود مبارک در خود نداشتّاى جز حب کرد ولى فکر کنيد که بر آن قلب منير که ذخيره

  ى همان افسرى که بابنال(  بود Alenby لشکر زير دست سرتيودر پول که Tudor Poleسرگرد . هچه گذشت
  حکايت نمود که اين خيال خام و نيت ناپاک)  وارد حيفا گرديد ١٩١٨ فتح و ظفر در اوت

  يان فاتح در ارضلشکر داشت که دو روز قبل از ورود ّمقررآن قائد بيباک قطعى بود و 
  ّه جميع قواى ترکيAlenby النبىّاقدس انجام پذيرد ولى بعلت سرعت در حرکت و ورود افواج 



  به کشيدنّه قائد عثمانى جمال پاشاى ظلمانى در صالعقب نشينى کرده منهزم گشتند و نقش
  ّحضرت عبدالبهاء عملى نگرديد در آن ايام شداد و غالظ که خطر جمال پاشا ارض و سماء
  را بلرزه انداخته بود حضرت شوقى افندى هم در محضر مبارک شريک و سهيم جميع احزان

  ات حيات خود براىّهى از تجربي دارم که وجود مبارک که گاّتعجباند و  و نگرانيها بوده
  ّاين کمينه بيان ميفرمودند چگونه است که از چنين دورانى بحث مفصل نفرمودند و شايد

  ّبراى اين بود که اساسًا آن حضرت آنقدر مشغول کار و خدمت و اقدام در امور امريه
  دشان بودبودند که از اينگونه حوادث بيزارى ميجستند و نيز از  بيان آنچه دربارۀ خو

ّسخت استيحاش داشتند و عالوه روح خسته و فکر فعالشان در تمام مدتى که اين کمينه ّ  
  ّافتخار کنيزى آستان مقدسش را داشتم جمعًا معطوف و متمرکز در اداره امر بود و

  ق يابد اينگونه مسائل بودّحقدائمًا در صدد اين بودند که چگونه اهداف ضرورى و فورى ت
   .موازنه ميفرمودند برابر چشم داشتند و هر روز منتظر بشارتى بودند و هر روز مقايسه وکه دائمًا در 

  همانسال  نوامبر١٩دورۀ دانشگاه بيروت بپايان رسيد و در ١٩١٨در سال 
   

  ٤٥ص 
  بسيار مسرورم که دورۀ: " اند  است که بيکى از دوستان انگلستان چنين مرقوم فرموده

  ر دانشگاه بيروت بپايان رسيد و حال ميتوانم بخدمت محبوبدانشکده علوم و صنايع د
  ان مشغول گردم بينهايت مشتاق وصول بشارات و اخبار شما هستم زيرا بمحض وصوليعالم

  ّهمه را بمحضر مبارک رسانده يقين دارم که قلب منيرشان مشعوف شده جانشان قوت
  و بالياى بى سابقه بوداز مصائب ّمملو ّو صحت ميگيرد چهار سال گذشته ساليانى 

  ساليانى که ظلمهاى نگفتنى در بر داشت و آنقدر بدبختى و دمار ببار آورد که از حدود
  ٓوصف و بيان خارج است حال که کبوتر صلح بال و پر گشوده براى ياران الهى فرصتى عظيم

   راّاست که باشاعه امر حضرت پروردگار پردازند و بتمامى دل و جان عتبه ساميه الهيه
  ّخدمت نمايند حال در اين آفاق که جديدًا بانوار آزادى منور گشته بدون هبچ رادع و

  اينگونه نامه ها." ا رسوخ خواهد يافت فى الحقيقه عصر عصر خدمت است  مانعى کلمة
  ّ است مالحظه فرمائيد که چقدر تعشق بتسرير خاطرّولى امراآئينه تمام نماى حضرت 

ّبهاء داشتند و با چه تعلقى و همتى ميکوشيدند از جميع جهات ايشانمنير حضرت عبدال ّ  
  را مسرور بدارند درست مطالعه کنيد که چگونه قصد غائى از حيات را خالصه و حصر در

ّعبوديت آستان مقدسش فرموده و با چه قوت فکر و فراست نتايج و خيمه بعد از ّّ  
ّجنگ را مقدمه بروز استعداد و قابليت قبول    ا دانسته اند و بخوبى از اين کلمةّ

  ّنامه که بانگليزى است پى بقدرت و قوت قلبى ايشان ميبريم و با آنکه آغاز نگاشتن
ّاوليهبوده و مراحل    ّ تکميل را مى پيموده تا چه حد فصيح و متين است و گاهى عباراتىّ

  بارک بود کهّدر نوشته هاى ايشان ظاهر ميشد که مبشر قدرتهاى مکنونه در قلم م



   و تمام شب و روز بتحريرّتامّبعدها با کمال فصاحت و انسجام و قدرت و خالقيت 
  ٓياران الهى از پير و برنا: " پرداخت در همان اوان در نامه هاى ايشان ميخوانيم 

ًضعيف و توانا صحيح و سقيم مسافر و مقيم کال از نتايج حوادث ّ  
   

  ٤٦ص 
  وح  در اجسام مختلفه دارند جمعًاهجتند همه حکم يک ر بزمان در نهايت درجه سرور و

ّمتحدند متفقند خادمند و جازم هدفشان يکى است و آن وحدت عالم انسانى است  ّ.  
ّوقتى بسن بيست و يک رسيدند ديگر روابط خفيه وديه ايشان با حضرت عبدالبهاء ُ ّ  

   نوشته شده١٩١٩در سال ها  ًاز خالل مکاتيبشان کامالواضح و عيان است و اکثر اين نامه
  پدر بزرگ محبوبم حضرت: " و در بسيارى از آنان هيکل مبارک را اينگونه ميستايند 

  ّالبته." ّحفيد حضرت عبدالبهاء شوقى ربانى : " و امضا ميفرمايند " عبدالبهاء 
ّيد که در مدت چهار سال جنگ روابط بکلى مقطوع بود مواصالت و مراسالتىآوربخاطر بي ّ  
   نداشت لذا در پايان جنگ جهانگير که بار دگر سيل عرايض جارى گرديد و جوابهاوجود

  ّعنايت ميشد طبيعى است که احبا و دريافت کنندگان جوابها بايد بدانند که اين منشى
  اى بود که در باال جديد کيست و رابطه او با هيکل ميثاق چيست لذا امضاى مبارک بنحوه

   چاپ را شمايل مبارک١٩١٩ سپتامبر ٢٧ّ نجم باختر مورخه ٢٧ه ً مثال در شمار.ذکر  گرديد
  :ّکرده چنين معرفى مينمايند

  مشهورند حفيد مجيد حضرت مولى الورى) ّربانى ( بلقب که ايشان شوقى افندى " 
  و قسمتى از يادداشتهاى روزانه ايشان."  و مترجم الواح مبارک ميباشند 

   ."است که از همين شماره درج مينمائيم
  ّاز آنجائيکه ميديدم که چگونه شوقى افندى در جميع امور بکمال دقت و متانت

  نجمدر ّ را مالحظه ميفرمودند لذا عقيده مندم که اين نحوه از معرفى هم که ّجزئيات
  باختر بعمل آمده بايستى بامر و ارشاد حضرت مولى الورى باشد تا قاطبه ياران غرب

  .پى ببرند  ًبروابط خانوادگى ايشان کامال
  معلوم است که بعد از خاتمه جنگ چگونه امواج مشاغل از هر سو هيکل ميثاق را

   
  ٤٧ص 

  احاطه نمود عرائض از هر سمت بمثابه باران ميريخت راپرتهاى مختلفه از هرجهت ميرسيد
  زائرين از هر سو بديدار ميشتافتند در اين بحبوحه غوائل حضرت شوقى افندى هم در محضر

  و شاهد جميع اين مشاغل بودند چنانچه در يکى از نامه هاى خودشان اشاره باينمبارک 
  ّارسال رقائم تأخير رفت بدانيد که فقط بعلت کثرت امالءدر اگر : "...موضوع ميفرمايند 

  تمام بعد از ظهر صرف آن شد که قسمتى از نامه هاى لندن... و ترجمه الواح مبارک است 



  : "و همين مکتوب را باين جمله پايان ميدهند ..." مه نمايم را براى حضور مبارک ترج
  امروز انقدر..." ّبا نهايت عشق و محبت بهائى عکس ضميمه را براى شما ارسال ميدارم 

  حوادث روى  داد و آنقدر کار و مشاغل از هر جهت احاطه کرد که در اين ساعت
  ّ حضور مبارک مشرف شدند و هرديگر تاب و توانائى براى من نمانده در حدود بيست نفر

  ّيک از امراء و بزرگان و پاشاهاى اين سرزمين و حتى از سربازان بودند که همگى ميل
  حضرت عبدالبهاء از صبح تا غروب و... اى با هيکل اطهر بنمايند  داشتند مصاحبه

  ّنيمه شب مشغول تحرير الواح هستند تا تعاليم ساميه الهيه و اصول و سننتا ّحتى 
ّربانيه را با عشق و محبت خود بعالمى    ...از اوهام و احزان ابالغ فرمايند ّمملو ّ

  در اين حال که بنگارش اين سطور مشغولم بايستى فورًا بحضور مبارک شتافته تا آنچه
  و القاء دارند در محضر مبارک بنويسم و جواب عرائض واصله را طبق اوامرصادره امالء ارادۀ

  ."ّيه نموده ارسال دارم از محضر مبارک ته
ّاى است از قوت و قدرت الحد آن اى از اين سطور نشانه مالحظه فرمائيد که هر کلمه ّ  

ّوجود مبارک و عظمت عشق و محبتى که بحضرت عبدالبهاء ميورزيدند آنقدر اين تعشق ّ  
  عرش پدر تاجدار  اى آزاده در برابر ل و شائق بودند که چون شاهزادهيّو تعلق عظيم بود که همه گاه ما

  دوران شباب بتوانند جوانى و نشاط بينهايتقدرت بخدمت و بندگى قائم و استوار باشد تا با همه 
   

  ٤٨ص 
  ّصاحب العرش را حمايت نمايند و مسرور و راضى بدارند اين حدت شوق و کثرت

  .ّمکرم بود و بس وجود وفا و ذوق منحصر بدان 
  عى که باحتفاالت رسمى دعوت ميشدندرفته رفته حضرت عبدالبهاء در مواق

  و يا بمجالس روز افزون خود حضور مييافتند حضرت شوقى افندى را نيز همراه ميبردند
ّاز جمله هنگامى بود که بمعيت ايشان بمالقات حاکم نظامى حيفا و فرمانده کل قواى ّ  

  نمود که تشريف بردند همين فرمانده بود که بامپراطورى خود پيشنهاد َالنبىژنرال 
  ه حضرت عبدالبهاء در سبيل خدمت بابناءّمستمربا تقديم نشان عالى امپراطورى از زحمات 

  در دفعه ثانى که: " اند  حضرت شوقى افندى مرقوم داشته. زمان قدردانى بنمايند 
  تعالى آنو  ّترقىّبمالقات فرمانده کل قوى رفتيم تمام صحبت در بارۀ امر مبارک و 

  ّژنرال مردى بسيار نجيب و متواضع و داراى شخصيت نافذى....بود در اکناف جهان 
  ."ميباشد  اى مخصوص است در عين حال که صحبتى گرم و گيرا دارد آداب و سلوکشان را هيمنه

  بالبنان ٌت مولى الورى در جميع مجالس مشار ارشد حضرچندى نگذشت که نوۀ
  دگى برفاه و آسايش ملهوفين براى رسيىگشتند چنانکه همين ژنرال محترم صندوق

  هيکل ميثاق طبق معمول مبلغى عنايت فرمودندّ البته و مظلومين تأسيس نمود و
   نوه حضرت عبدالبهاء واصل گرديدّتوسط...مبلغ : " و او در موقع عرض رسيد مينويسد 



  ًکامالمعلوم است که حضرت شوقى افندى از همان اوان داراى مسئوليتهاى فراوان" 
   را خدمت آستان بودند و با وجود مشاغل وفيره هرگز زائرين حضرت عبدالبهاءو مشتاق

  فراموش نميفرمودند و همه را بزيارت خود مستفيض ميداشتند و در اينگونه مجالس
  ال ميفرمودند و از وضع يارانسؤّات امريه ّترقياز ياران اطراف جهان در بارۀ 

  د و چون روز بروزو چگونگى امر در هر سامان استفسار ميکردن
   

  ٤٩ص 
  وظائف مرکز ميثاق شديدتر ميشد جمعى از ياران بمعاضدت موالى مهربان قيام نمودند
  ًو بشرف خدمت مفتخر و متباهى گشتند ولى کامال معلوم است که احدى بمقام و مرتبه
  حضرت شوقى افندى نميرسيد و با ايشان بهيچوجه قابل مقايسه نبود بخاطر دارم که

  ّ يکى از احباى امريکا اتومبيلى تقديم حضور مبارک کرد١٩٢١د در حدود سال فرمودن
  خبر وصول اين هديه از طرف ادارات دولتى هنگامى ابالغ شد که آغاز تعطيل هفتگى

  را بايشان سپرده دستور فرمودند اتومبيل را از گمرک ورقهبود حضرت مولى الورى آن 
  ّاحدى از رؤساى دوائر حکومتى در محل کار خود کنند با آنکه روز تعطيل بود و ّخصمر

  ّ شدند امريه مبارک را اجرا نموده حضورشان عرض کنند اتومبيل بيرونّموفقنبودند 
  ّدر انتظار مقدم مبارک است و چون سرکار آقا اين خبر را دريافت داشتند بسيار تعجب

  ر شدند حضورشان عرض شدّيت سريع مستفسّموفقکردند و بى اندازه مسرور و از چگونگى اين 
  اوراق حکومتى را بخانه هاى فرد فرد رؤساى ادارات مربوطه بردند و از هر کدام تقاضا

  مخصوص خود را امضا نمايند و دستور الزم دهند که اتومبيل حضرت عبدالبهاءورقۀ شد 
  تّ شود اين يک نمونه از کارهاى ايشان است و با همين همّخصاست و بايستى از گمرک مر

  و فراست و پشت کار در تمام عمر بانجام خدمات مشغول بوده هر امرى را که اراده
  ّميفرمودند بايستى فورًا انجام پذيرد و اگر از فورى هم زودتر ميسر ميشد قطعًا همان

  .ميگرفت   و بسرعت انجامّدقترا ميخواستند آنچه که در تحت اختيار هيکل اطهر بود بنهايت   
  ه شد طلعت ميثاق ايشان را اغلب همراه خود ميبردند اين مصاحبتهمانطور که گفت

  ّ دو سال طول کشيد و بينهايت مورث سرور و انبساط آن دو هيکل مقدس بودّمستمر
  شهرت ّ در اين ايام ستارۀ.و تأثير شديد عميق دائمى در وجود مبارک آن غصن برومند داشت

   
  ٥٠ص 

  رّروز باالتر ميرفت و چيزى نگذشت که کالناحضرت عبدالبهاء در جميع مجامع روز ب
َ العَلىَع    هم در اين سنين با نهايت فراستّولى امرا حضرت . آفاق گشتندم شهرۀَلَ

ّ امور دقت و توجه ّقور و تمشيت مهام جمهور و سکنات آن هيکل وبطرز ادارۀ   ىّخاصّ
  ب جسته و آنّيثاق تقرميفرمودند و در همين روزگار بود که مردمان نام آورى بمرکز م



ّحضرت را اغلب بکماالت و صفات الهيه ميستودند و بزرگترين شخصيت دينى در شرق ّ  
   در عين حال آن نونهال بوستان جمال مشاهده ميفرمودند که چگونه اين.ميشمردند

   خشم از بغض و حسد در دلهاى بعضى اشخاص انداخته و نائرۀ اىشهرت روز افزون سايه
   و از طرفى شاهد.ن زده بطوريکه در آتش حقد و حسد دائمى خود ميسوختندآنان را دام

  مقام خود با چه رأفتى  با آنانّعلوحسن رفتار مرکز ميثاق الهى بودند که در 
  در اين مکتب عظيم. معامله فرموده و در بارۀ هر کدام چقدر انعام و اکرام مينمودند 

  ّاسات قويه اش درسى و شش سال دورۀ واليتالهى درسى آموختند که اثرات حسنه و انعک
  .ً کامال ظاهر و نمايان گرديدّولى امراامر و زندگانى حضرت 

ِ اوقات بهمراهى اب حنون آسمانى خود بزيارت روضۀزهمانطور که گفته شد بسيارى ا َ  
  ١٩١٩ فوريه ١٨ّ در يکى از اين ايام از بهجى نامه اى بتاريخ .ّ مشرف ميشدندکهمبار
  : خود مرقوم فرمودند که قسمتى از آن در اين مکان نقل ميگرددندوستى از دوستاب

ٰ نورا بدان دوست باوفا تحيات ابدع ابهى ابالغ و خاطرات شيريناز اين بقعۀ"  ّ  
  ّ حيفا را شهرى مملو، شهر حيفا و بهجىبعد در مقام مقايسۀ."خود را مرقوم ميدارم 

  هواى حيفا پر: "  آرام توصيف نموده ادامه ميدهند ّاز ازدحام و بهجى را مکان مقدس
  . "ّارات مختلفه شده ولى محيط بهجى بينهايت صاف و معطر و پاک است ّاز دود و بخار سي

   وقتى بشرف حضور نائل و مفتخر شديم١٩٢٣اين کمينه خوب بخاطر دارد که در سال 
   

  ٥١ص 
  ّيام بسيار قليل بود حال مالحظهوسه از حيفا به بهجى رفتيم اتومبيل در آن اّبا کر

   از بدى هواى حيفا شکايت ميفرمايند١٩١٩در سال ّ حتى ّولى امرافرمائيد که حضرت 
  ّاين خود نشان ميدهد که آن وجود مقدس چه عالقه مفرطى به محيط آرام و هواى پاک

  بيانمبارکه در محضر حضرت عبدالهاء روضۀ ّ در آن نامه از تشرف ب.و تازه داشتند
  ّفرموده و مرقوم ميدارند که هر روز دو مرتبه به تقبيل آستان مقدس نائل ميگرديدند

  ّو نيز از مشى و خرام و گردش حضرت مولى االنام در مرج عکا و دشتهاى پر از گل و
  ّگياه و طراوت بهجى بحث ميفرمايند و متذکر ميشوند که چقدر آن روزگار در قلب

  و جاللت بوده که در جوار محبوب اعالى خود بسر ميبردندايشان شيرين و پر از قدر 
 ايشان را  ّمعلوم بود که ايام وصال پايدار نميماند زيرا ديرى نپائيد که تصميم گرفتند

 اين بود که  براى ادامه تحصيالت به دانشگاه اکسفورد بفرستند يگانه آرزوى آن غصن جوان

 در آن موقع  .کماينبغى و يليق بپردازند انند بترجمه الواح و آثارّتسلط کامل در لسان  انگليزى يابند تا بتو

  که بينهايت بحضرت عبدالبهاءLord Lamington يکى از بزرگان انگلستان باسم لرد المينگتن 
  ارادت داشت در آ ن کشور زيست ميکرد به او نوشتند که وسائل ورود حضرت شوقى افندى را

  ّ مسافرت بچند دليل گرفته شد اول آنکه ايشان درّباکسفورد مهيا سازند تصميم اين



  حدود دوسال شب و روز در حضور مبارک زيست فرمودند و چون جنگ خاتمه يافت مالحظه
  گرديد که سيل مکاتيب از جميع اطراف جهان جارى شد لذا گفتند اگر حضرت شوقى افندى

  وقت چند نفر منشى درّبايد سفرى بخارج بروند هر چه زودتر بهتر است دوم آنکه در آن
  ّحضور بخدمت مشرف بودند از جمله پسرخاله حضرت شوقى افندى بود که تحصيالت خود را در

  ّبيروت تمام کرده و در حيفا زندگى ميکرد و وضع صحى حضرت عبدالبهاء از هر جهت
   

  ٥٢ص 
  Tudor Pole لّکه صحت مبارک روز بروز بيشتر ميشد چنانچه تيودر پوچه  با اين تصميم موافق بود

  .در لندن بودند بهتر است  ّسرکار آقا قوى ترو صحتشان از اوقاتيکه: "  بود مينويسد لنبىايان لشکراز که 
  :اند   مرقوم فرموده١٩١٩حضرت شوقى افندى هم در نامه اى بتاريخ آوريل 

  ٰبا وجود ثقل عظيم مکاتبات و آمد و شد زائرين و ورود ميهمانان حضرت مولى الورى" 
  و دو هفته بعد از آن بيکى از دوستان انگلستان." ّدر کمال قوت و سرور و نشاطند 

  ّاين خبر بهجت اثر را عنايت ميفرمايند که حضرت عبدالبهاء در نهايت جديت" نوشتند
ّخبر مهمى که بينهايت جالب توجه است اين است."  ديگرى ميباشندّممتددر فکر سفر  ّ  

  اند اگر اراده الهى باشد فرى باقيانوس هند هستند و فرمودهکه محبوب عالميان در صدد س
  به هند تشريف فرما خواهند شد و از آنجا اراده هند و چين و ژاپن و جزائر

   بعد بامريکا رفته بشهر محبوب شما لندن  مى آيند و از راه فرانسههاوائى را دارند
  ّت و وال تمنا داريم که چنينّآلمان  و مصر بارض اقدس مراجعت ميفرمايند در نهايت محب

ّسفر مبارکى که مدت آنرا در حدود چهار تا پنج سال معين فرموده ّ اند ان شاءا  
  ّمستعدّو اراد انجام پذيرد جميعًا اين آرزو را در دل داريم و بنهايت عشق و محبت 

  ."ّى آستان مقدسش ميگرديم گزارخدمت
   صعود عزيزان خود را بنمايند با اينکم هستند نفوسى که دربيست و سه سالگى فکر

ٰمقدمات چه کسى قادر بود که حتى  کمترين حدسى بزند که ساعت صعود حضرت مولى الورى ّ ّ  
ّنزديک ميگردد مخصوصًا که آن وجود مقدس در کمال صحت و سالمت و استقامت مزاج ّ  

   افندى با نيست اگر حضرت شوقىّتعجب بودند پس جاى ّممتدّو حتى در فکر سفرى چنان 
  سفر گشتند  متعال خود خدا حافظى فرموده عازمّحقنهايت راحتى خيال و فراغت بال از مرکز عهد 

   
  ٥٣ص 

   بودند ومطمئن که از ارض اقدس باروپا رفتند در دل و جان ١٩١٩يقين است در آن بهار 
  ان دلبرى آستگفرموده و مجهزتر و قوى تر به بند وطيدشان چنان بود که زود مراجعت اميد

  ّميثاق بنهايت همت قيام فرمايند و نيز کمينه يقين دارد که در اعماق قلب خود نهايت
  فائز و نائل  قطعًاّممتد هيکل اطهر در آن سفر ّمعيتاطمينان را داشتند که بشرف خدمت و 



  ميشدند و به آرزوى چندين ساله خود که قرب جوار محبوب عالميان و خدمت شبانه روزى به
  هاى خوش و ساعات خدمتى که دراميدموالى مهربان بود متباهى ميگرديدند بهمين آستان 

  محضر مبارک بسر خواهند برد محبوب يگانه خود را بدرود گفتند و عزيمت فرمودند ولى
   و نافذ است و آن عامل قوى اغلبّمؤثرهمه ميدانيم که عامل ديگرى در زندگانى انسانى 

   جام آمال را خرد مينمايد و آرزوها را بخاک ميسپارد اينکندش دلها را در مسير خود مى
  ّوى نقشه ها و زندگانيهاى ما مى افتد و موجد محروميتها رعامل سايه تقدير است که بر

  ّو احزان ميگردد حرمان ابدى از فيض ديدار طلعت ميثاق و عدم تحقق آرزوهاى خوش جوانى
  چنان لطمه شديدى بر پيکر آن وجود نازنينّو محروميت از خدمت و محضر حضرت مولى الورى 

  اتّتأثروارد آورد که اين حزن و الم را هرگز از خاطر نبردند براى اينکه اندکى به 
  بيکى از افرادکه عجيبه اين غمهاى جانفرسا پى بريم يکى از مکاتيب حضرت شوقى افندى را 

  : ميباشد١٩٢٢سال مه بتاريخ فوريه اند نقل مينمائيم اين نا عائله مرقوم داشته
   دست دادمززم موالى عظيم محبوب را ناگهان انميدانيد که در چه آتش حرمانى ميسو" 

  و در آخرين لحظات حيات عنصرى مبارک از زيارت جمال و درک فيض محضر پر انوارش الى
   هر قدر به آستان مبارک آن موالى مهربان خدمت و بندگى نمايم االبد محروم ماندم

   بوفا قيام کنم هنوز خويشتن را در برابربا جميع قواهر قدر و 
   قادر بههرگزامواج عواطف بى حسابش آنقدر مديون ميشمارم که 

   
  ٥٤ص 

  ترجمه." اداى آن نخواهم بود و اين آرزو را با خود بگور خواهم برد 
ّاگر درست در کيفيت اعزام هيکل مبارک تفکر نمائيم بيکى از جوانب حيات ّ  

   صباوت قدم بيرون گذارده بودنديبريم حضرت شوقى افندى تازه از مرحلۀايشان پى م
که بتصميم و اراده حضرت مولى الورى عازم انگلستان شدند در آن موقع بدکتر لطف ا  

   شدهّخصحکيم که بزيارت هيکل مبارک حضرت مولى الورى فائز و در پايان دورۀ زيارت مر
  ندور برّرمودند که بمعيت حضرت شوقى افندى بدان کشوو بسوى لندن رهسپار بود دستور ف

ًولى قبال بايستى در آسايشگاهى اقامت نمايند تا کامال    ّشاقۀ انجام تکاليف ّمستعدً
ٰخود گردند اين مطلب کامال نشان ميدهد که در طول سنين حرب عظمى و هجوم آالم و ً  

  ٰ چقدر قوى و اعصاب حضرتتشويش خاطر و رسيدگى بامور جاريه متزايدۀ هيکل ميثاق
  ّشوقى افندى فرسوده گرديده بود که مستلزم آن بود مدتى در آسايشگاهى بمعالجه و

  ند که حتمًا بايستى اين معالجه و استراحتدراحت پردازند حضرت عبدالبهاء تأکيد فرمو
  ايشان هم آرزوئى در حيات نداشتند جز آنکه اوامر موالى محبوب خودّ البته عملى گردد

   در حوالى پاريس اقامت نمودند مريض نبودندNevilly  نويلىرا اطاعت نمايند لذا در آسايشگاه
ّولى اعتدال صحت بهم خورده بود و باوجود اين از حرکت و خدمت باز نمى ايستادند احبا   ىّ



  پاريسى را کرارًا مالقات فرمودند گاهى ورزش و زمانى گردش مينمودند و آن شهر زيبا
  Bizen ّبمالقات احباى بيزنّ حتى ز آثار اساتيد هنر بود از نظر مبارک گذراندهرا که مرک

  .رهسپار گرديدند تشريف بردند دورۀ معالجه دو ماه بود و پس از آن بسوى انگلستان 
ّاحباى عزيز انگلستان ايشان را در موقع ورود استقبال نمودند و بنهايت محبت ّ  

  خوب ّنستند برخى ازآنان را بسابقۀ آشنائى و محبتو مالطفت مقدم مبارک را مغتنم دا
   

  ٥٥ص 
  ميشناختند يکى جناب دکتر اسلمنت بود که در ترجمه يکى از الواح هيکل ميثاق با

   بود که در لندن  حضور حضرتTudor Pole حضرت شوقى افندى همکارى نمودند ديگرى تئودر پول
   وارد فلسطين گرديد و اين شخص مشهورىبنِلَيان فاتح الشکرّاء مشرف شد و با عبدالبه

  ّ مأموريت داشت احبا را کمک و معاونت مينمود و ديگر لرد المينگتناى کهدر هر نقطه 
  بود که در چند صفحه قبل ذکر ايشان گذشت و ايشان بودند که پس از مالقات حضرت شوقى

  :ب را حضور طلعت ميثاق معروض داشتافندى اين عريضه بسيار جال
ّيافت مکتوب آن حضرت توسط شوقى افندى و اطالع بر صحت وجود مبارکتاناز در" ّّ  

ّبينهايت مسرور شدم ايشان صحتشان خوب است و با حدت ذکاء و شرافت سلوک ّ  
   است بدانشگاه داخل شدهاميداخالق در وجود من تأثير نمودند  ّعلوو رفتار و 

  خ نيز حضور يافتند ولىتحصيالت خود را ادامه دهند چند روز قبل در مجلس شيو
  ."ّانه مباحث جلسات چندان جالب توجه نبودّتأسفم

  )لردها (از اين نامه معلوم ميشود که حضرت شوقى افندى بمحض ورود بلندن به مجلس شيوخ
  اند اين هم تاريخ اند و نامه حضرت عبدالبهاء را به لرد المينگتن رسانده رفته

   بر ذوق و شوق وافر وجود مبارک است که هر امرّورودشان را تعيين مينمايد و هم مدل
  اند ّرا با چه دقت و فراستى مطالعه ميفرمودند چنانچه بمحض مالقات اظهار ميل نموده

ُکه طرز اداره ام المجالس عالم را مالحظه کنند در تمام عمر بهمين حال بودند ّ  
  ودند و آخرين اخبار وّمسائل روز و مباحث سياسى را با کمال رغبت و دقت مطالعه ميفرم

  بعد از آنکه. ّاطالعات را ميدانستند و از مناظره مجالس ملل و دول با خبر ميشدند 
  يکىدر ّبافتخار همسرى ايشان مشرف شدم سفرى بلندن  رفتيم و ياد دارم بمحض ورود 
  از جلسات مجلس شوراى انگلستان حضور يافتيم اين کمينه که آنقدر نزديک آن

   
  ٥٦ص 

  ّمقدس جالس و آنچنان غرق حيرت از عظمت اين نعمت بودم که امر ديگرى برايمهيکل 
  جالب نمينمود باوجود اين از تماشاى آن مجلس و منظر مهيب آن در شگفتى بودم معلوم

   واقع شد طولى نکشيد که ايشان شهر لندن را خوبّمؤثربود که در وجود مبارک نيز 



  ن عاصمه را ديدن فرمودند هرجا که رفتيم از آّمهمشناختند و مناظر شهر و اماکن 
 Westminsterّايام تحصيل ياد ميفرمودند ، بطوريکه محلهاى تاريخى مانند وست مينستر 

  موزه ويکتوريا و آلبرت و باغهاى - ّنمايشگاه ملى  - بريتانيا  موزۀ- برج لندن  −پل  کليساى سن
  ک تجديد ميکرد در دوران دانشگاهّمشهور هر يک خاطراتى از ايام تحصيل در قلب مبار

  ّنۀ قليلى از حضرت عبدالبهاء دريافت ميداشتند و خوب معلوم بود که با اين مقررىؤم
  ى ايشان آنقدرّمستمرکم هر چه توانستند نواحى مختلفه انگلستان را مشاهده فرمودند 

   چندين بار مبارک را با اتوئى که خريده بودند اتو ميکردندکم بود که خودشان البسۀ
  اى کهبه آسايشگاه شهر پرتسموت براى مالقات دکتر اسلمنت تشريف بردند و از نامه 

   پس از صعود دکتر اسلمنت مرقوم فرمودند معلوم است که اين ديدارها چهDr. Hall بدکتر هال
  ّايامى که در آن شهر بکمال: " اى در هيکل مبارک نموده است  تأثيرات عميقه

  وست فقيدمان جان اسلمنت بسر بردم همه گاه در خاطر است و هرگز ساعاتىراحت بهمراهى د
  ."را که با هم بوديم و در همان آسايشگاه دور هم غذا ميخورديم فراموش نمينمايم 

  ّ نيز رفتند چند سال بعد که بمعيت هيکلTorquay وقتى در آن حدود تشريف داشتند بسواحل تورکى
  همان باغها وو  را بمن نشان دادند Babacomby ن جاده باباکمبىمبارک بهمان سواحل رفتيم هما

  و اماکن ديگريکه در ازمنه گذشته وجود عزيزشان در آنجا مشى و خرام فرموده بودند
  ّزيارت کردم و ديدم که در همان باغها جاده هاى سرخ و چمنهاى سبز فراوان است

  مقامات  بعد در دامنه کوه کرمل و حولو عين اين نقشه ها در خاطر مبارک نقش بست و ساليان
   

  ٥٧ص 
  .ّمقدسه خيابانهاى سرخ رنگ و چمنهاى سبز فراوان احداث فرمودند 

  ّخاطرات ايام مدرسه هرگز از قلب منير محو نگرديد ياد دارم در سالهاى
  ّاخير حيات مبارک زائرى از انگلستان مشرف شد و براى وى تعريف از حدود و ثغور

ّخامه و مرباى آن نواحى فرمودندنانهاى سياه دون شاير و ّکشور و حتى  ُ.  
   با جناب آقا ضياءا اصغرزادهّخصٔت در انگلستان هيکل مبارک باالمّدر ايام اقا

  )ليدى بالمفيلد ( دوست و نزديک بودند و نيز با جناب دکتر اسلمنت و ستاره خانم 
  که جميع قواى خود را متمرکز درو برخى از ياران منچستر دوستى نزديک داشتند با آن

ّکليهدروس ميفرمودند ولى در    ّ خدمات احباى انگلستان شريک و سهيم بودند يکى ازّ
ّياران هند که در آن ايام بديدار احباى انگلستان رفته بود در نامۀ بتاريخ ّ  

  : بدوستان هند چنين مينويسد١٩٢١ى پنجم م
  ّحاضر شدم آقاى شوقى افندى ربانىغروب چهارشنبه در محفل مالقاتى هفتگى " 

  ّاى در بارۀ مسائل اقتصادى خواندند و طرز حل اينگونه مشکالت جهان را شرح مقاله
  ."ّدادند اين مقاله خيلى جالب توجه و در کمال زيبائى مرقوم شده بود 



ِآکسفورد و کمبريج هنوز چنان عظمتى دارند که باصطالح سر آنها قسم ميخورند و در َ  
   هر دو مانند دو ستاره بزرگ با تابشى خيره کننده در آسمان علوم دور از١٩٢٠سال 

  قدر و مقام آنها با اوضاعّ البته معاهد ديگر در مدار مخصوص خود در گردش بودند و
  از اقدمBalliol ات تربيتى فزونى يافته بسيار فرق داشت دانشکده باليول ّمؤسسکنونى که 

  ست در اين دانشکده حضرت شوقى افندى نام نويسى فرمودندات دانشگاه آکسفورد اّمؤسس
  ّسالهاى بعد هيکل مبارک اين کمينه را در همين محل بگردش بردند و تمام خيابانها
 آرامى که از زير را نشان دادند کتابخانه مشهور آنرا ديدن کرديم و از باالى نرده هاى آهنى رودخانه

  
  ٥٨ص 

   خوب تماشا نموديم کليساى مسيح که هزار سال ازميگذشت و چمنهاى سبز اطراف را
  از هنر و جمال معمارى وحتى باغچه هائيکه در گذرگاهّمملو تأسيس آن ميگذشت و قوسهاى 

ّآن وجود مقدس در ايام تحصيل بودند يک يک را از نظر گذرانديم بناهار خانه رفتيم و ّ  
  زيارت کردم معلوم بود که جميعّاطاقى که محل سکونت وجود مبارک در روزگار تحصيل بود 

   و خوب ميدانم که بسيارى ازمى آورداين اماکن خاطراتى عجيب در قلب منير بوجود 
  .ّها مملو از احزان بود اين خاطره

  اى حضور مبارک عرض نمود و در آن نامه شرح ّچندين سال قبل يکى از احبا نامه
   Prof. Lends ت اين شخص بنام استاد لندسمالقات خود را با يکى از اساتذه آکسفورد بيان داش

  مذاکره غير رسمى   هيکل اطهر بود بايد دانست که آنچه در آن نامه مرقوم رفتهّخاصّو معلم 
  :چنين بيان داشته است  ّبوده که در طى آن مذاکره استاد مزبور درباره حضرت شوقى افندى

  يد شخصى را پيدا کنندايشانرا عقيده بر آن بود که براى تکميل تحصيالت با" 
  د و بعقائد و آراى وى اطمينان داشته باشند و اگر چنين شخصىنبشناس ًکه ويرا کامال

   ميکردند و در دفتر سياه کوچکى يادداشتسؤالرا مييافتند تا ميتوانستند از وى 
  ّمينمودند من برنامه کار خود را معين و اعالن کرده بودم روزى ايشان آمده از من

   بين ساعت هفت و نيم و هشت چه ميکنيد جواب دادم شام ميخورم ولى شوقىپرسيدند
  افندى با نگاه نوميدى بر من نگريسته گفتند تمام اين وقت را شما براى شام خوردن
  از وقت شام  ّالزم داريد؟ هرگز اينقدر ذوق تعلم و شوق کسب علوم را در احدى نديدم بنابراين

  ." قبول کردم اين زحمت را  کنند براى خاطر ايشانسؤالکه بيايند و خود گرفته تقديم ايشان کردم 
   

  ٥٩ص 
  درست معلوم است که وجود مبارک شائق بودند تا ميتوانند با اساتذه خود

  ّآنچه اين استاد بيان کرده دليل بر محبت اوستّ البته سروکار داشته باشند و
   بخاطرش نرسيد که اگر امتيازىولى باوجود قدر و مقامى که در حدود خود داشته هرگز



  ت حضرت شوقىسؤاالّدر مستقبل ايام خواهد داشت در پرتو همين است که صباحى چند ب
  افندى جواب داده است با آنکه همه در دانشگاه دانستند که چرا ناگهان ايشان بحيفا
  اّمراجعت فرمودند وشاغل چه امر مهمى گرديدند ولى در تمام رسائل اثرى از رساله ي
   در سال.ّمکتوبى نيست که مدل و مشعر بر ابراز همدردى و تسليت از طرف استادان باشد

   که کتاب عالم بهائى تدوين گرديد يک جلد براى استاد خود مرحمت کردند و باو١٩٢٧
  براى اينست که بدانيد از روزيکه اجبارًا از دانشگاه خارج شده بدين ارض: "نوشتند 
  ّ در ايام تحصيلآن جناب کمکهاى ذيقيمتى که ّالبته...ول ميباشم ام بچه امورى مشغ آمده

ّنموديد اينجانب را مجهز داشت که بانجام وظائف سنگينى که امروز بر عهده دارم موفق ّ  
  ّشوم با ارسال اين کتاب وقت را غنيمت دانسته تشکرات قلبى خود را از مساعدتهاى

  رسيد که   کتاب گذشت و مکتوبى از همين استاددو سال از ارسال اين. " شما ابراز ميدارم 
  دانشکده امورخطاب بهمه تالمذه سنوات ماضيه و براى طلب مساعدت مالى بجهت ادارۀ 
  : " مرقوم داشتند  ًاّجددبود هيکل مبارک بمحض وصول اين نامه بيست ليره انگليزى مرحمت کرده م

  ."در محضر شما بسر بردم   در دانشکدهّنامه شما مرا بياد ايام خوش گرانبهائى انداخت که
   بس عالى و متعالى بود ولى مالحظه درّولى امراهر چند مقام  و منزلت حضرت 

  که اى ّتواضع و ابراز عدالت آن وجود مقدس نمائيد و نيز در مراتب ادب و احترامات فائقه
   

  ٦٠ص 
  مقامّعلواشت که با آن ّ وجود عزيزشان بود تدبر کنيد که ايشان را بر آن ميدسرشتۀ

   و نيز اين نامه را با.ّ حقه را در جميع شئون مراعات فرمايندّحقّاعطاء کل ذى 
   جناب پرفسور داجت برئيس دانشگاه بيرو١٩٢٣ در سال ّکمال دقت مطالعه نمائيد که

   در شرق ادنى است و اينجانبّترقىدانشگاه بيروت معهد عظيم : "اند  مرقوم فرموده
  ."ّينهايت مديون آن مؤسسه ميداند خود را ب

  که حضور مبارک و خانمش نوع ديگر بود خانم ايشان در نامه اىMargoliouth رفتار استاد مارگوليوث 
  هر دو مشتاقيم: " ّبراى عرض تشکر از دريافت کتابى که ارسال فرموده بودند مينگارد 

  تش کوتاه بود بهجت و سرورىّيم که ورود شما بخانه ما هر چند مدآوربخاطر عزيزتان بي
  . "براى ما آورد که هنوز خاطره آن تازه است 

  ّمشرف شده زيرا پنج سال بعد از بازگشت بارض اقدسمبارک اين تنها خانه اى نبود که بقدوم 
  ّهميشه محبتها و ميهمان نوازيهاى آن خاندان را: " مرقوم ميفرمايند Mrs. Wite بخانم وايت 

  ّمدتر ميآورم کمکهاى شما باينجانب و ميهماندارى کريمانه تان در بنهايت عالقه بخاط
  . "ميمانم  ّهميشه دوست قدر شناس و مملو از عاطفه شماو اقامت من در آکسفورد هرگز از خاطر نرود 

   آغاز١٩٢٠در يکى از دفترهاى حضرت شوقى افندى صورت دروسى را که در سال 
  :نموده اند مرقوم فرموده اند 



  دانشمند محترم کاراليل      علوم سياسى ....١٩٢٠تبر  اک١٤
  استاد دانشکده باليول آقاى اسميت         مسائل اجتماعى و سياسى"  اکتبر  ١٥
  استاد کاراليل            مسائل اجتماعى" اکتبر   ١٣

   
  ٦١ص 
  ميسن استاد علوم. ه .تآقاى           اقتصاد سياسى١٩٢٠ اکتبر     ١٢
  .   تاريخ اقتصادى انگلستان     " اکتبر     ١٦
  )استاد ( آقاى راس             منطق"  اکتبر      ١١
  استاد ف  ارکهارت          مسئله شرق" اکتبر       ١٢
  کاراليل در نيو کالج        روابط سرمايه و کارگر" اکتبر       ١٩

  در همين دفاتر يادداشتهائى از اين دروس دارند عقيده خودشان در بارۀ رفتن
  که بيکى از ًبدان معهد عظيم علمى کامال واضح و صريح بود و خوشبختانه در نامه اى

ّاحباى شرق در آن ايام مرقوم داشته   :اند بدين مطلب اشاره فرموده مينويسند  ّ
  الحمد در نهايت...ّحبيب روحانى و مقرب درگاه  کبريا را بجان و دل مشتاقم " 

  ّال مشغول تحصيل لوازم وتهيه اسباب خدمت اين امر دروارى و سعى و اعتداميدّصحت و 
  م چنان است که آنچه جوهر محاسن اين بالد و اين جامعه استاميد...ّمستقبل ايام هستم 

  ّبزودى کسب نموده بسر منزل خود مراجعت نمايم و حقايق امريه را در قالبى جديد نهاده
  ."ّخدمتى بآستان مقدس نمايم 

  )شوقى اکسفرد انگلستان               (                   
   فرمودهّمقررت که پيوسته هدف اصلى زندگانى خود را ترجمه الواح و آثار سى نيّشک

  ّبودند که با آن قلم شيرين و شيوا در طول مدت واليت بانجام اين خدمت بسيار عظيم
  که لغات زيبا وّ بودند از ايام دانشگاه بيروت تا اواخر حيات عادتشان آن بود ّموفق

  اصطالحات و عبارات شيوا را يادداشت ميفرمودند صدها از اينگونه کلمات و استعارات
  اسلوب چه شوق و حرارتى و انضباط وبا در دفاترشان موجود است و اين خود شاهدى است ناطق که 
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ّمعينى دائمًا ميکوشيدند که تسلط کامل بزبان بيابند مخصوصًا در اين لسان    بينهايت دوست  کهّ
ّداشتند و از مطالعه آن لذت ميبردند کتاب مقدس ترجمه موثق قديم را ّ   ّبکمال دقت مرور  ّ

  را بسيار دوستGibbon  و گيبن Carlyle ّمطالعه فرموده و از مورخين نامدار کاراليلو 
ُداشتند و از اسلوب نگارش آندو باالخص گيبن تمجيد و تعريف فراوان ميفرمودند ّ  

  م را دوست داشتند که خاطرودرى کتاب مشهور گيبن يعنى انحطاط و سقوط امپراطورى ربق
  ّندارم هيکل مبارک را هرگز بدون جلدى از مجلدات آن ديده باشم يعنى يکى از قسمتهاى



  اين اثر عظيم را حتمًا در اطاق مبارک و يا اگر در سفر بودند در
  ختخواب مبارک مشاهده شد يعنى همان سريرىجامه دان جا ميدادند و همين کتاب در جنب ت

  عروج فرمود چه بسا که صفحاتى چند از اين کتاب رابقا ّکه بروى آن روح مقدسش بعالم 
  براى اين کمينه بلند قرائت ميفرمودند و برخى اوقات قرائت جمالت را قطع

  طىّ چه قدرت و تسل-چه اسلوب عظيمى : " بکمال لطف و استعجاب ميفرمودند نموده 
  و چه جمالت فصيح زيبائى جمالت مانند امواج دريا يکى پس از ديگرى ميايند خوب گوش

   کلمات را.صداى مبارک و لهجه ايشان آنقدر رسا و شيرين بود که وصف نتوانم ."کن
  اى ميدرخشيد و معناى حقيقى آن کلمه ه اى چون  دردانهمل مينمودند که هر کّتلفظچنان 

  قه با طرز قرائت لسان اطهر بود که هر يکيالمع ميگرديد فى الحق ساطع و ّتلفظاز طرز 
  از جمالت چون عقد ثريا ميگشت مخصوصًا ساعتى را ياد دارم که در نهايت آرامى خاطر

  در يکى از باغهاى لندن. ) اسفا که اينگونه ساعات در زندگانى بسيار نادر بود ( 
  يمکتى جالس بوديم و هيکلمعروف به پارک جيمز روبروى استخرى مدور روى ن

  ان خود قسمتى از کتاب گيبن را براى اين کمينه ميخواندند و چقدرّاقدس با صوت رن
ُاز آن لذت وافر برديم تأثير اين کتاب در اسلوب نگارش وجود مبارک واضحًا پديدار   است ّ

   
  ٦٣ص 

  .ميباشد ًال نمودارکام ّو تأثير کتاب مقدس نيز در ترجمه کلمات مکنونه و الواح و مناجاتها
            ايشان در آکسفورد معاصر سر انتونى ايدن سياستمدار شهير انگلستان

  و با او آشنا بودند ولى رفيق نبودند هرگز از لسان مبارک نشنيدم که در آنجا دوستى
  ّبراى خود انتخاب فرموده باشند روابط ايشان منحصر بود به اساتذه که مدتها باقى

  ّم است که حتى در آن اوان خود را از ديگران دور ميگرفتند و سر گرم کارماند و معلو
ّو افکار خويش بودند شايد اين تفرد و تنهائى بعلت شرم و حيائى بوده که جبلى هيکل ّ ّ  

  ٓ الهى بودند کهاطهرشان بوده است و در دوران واليت امر آنقدر وقور و داراى سيطرۀ
  ت انجمنّهمينقدر معلوم است که  عضوي.  کسى ملتفت ميشد  احوال مبارک را کمتراين جنبۀ

   ديگرّجزئياتمناظره را قبول فرمودند و گاهى براى ورزش ببازى تنيس مشغول ميگرديدند 
  زندگانى ايشان چندان معلوم نيست اين قسمت در زير ابرهاى احزان صعود ناگهانى مرکز

   و حياتاميدهاى  ّکلى رشتهعهد و پيمان حضرت رحمن تاريک و پنهان بماند و ب
  ايشان را از هم گسست اثرات اين غم بى پايان در سراسر عمرشان باقى ماند تنها چيزى
  ّکه ميتوانيم بگوئيم اين است که در اين مدت بسيار کوتاه در چنان معهد عظيم علمى

  اسلوب نگاشتن و کماالت معنوى و عقل منطقى و افکار رقيقه و عواطف انصاف و عدالت
ّو قواى تفکر و تدبر کال بمنصه بروز و ظهور رسيد و چون اين فضائل با شرافت ًّ ّ ّ  

  نسب و نجابت ذاتى که از خواص ممتازه اعضاء عائله جمال اقدس ابهى بود توأم گرديد



  .ٓت صافى و جامع جميع کماالت صورى و معنوى الهى گشتندآحقيقت کامله و مر
  ّنى مکاتيب و رسائل و تلگرافهاى اکثر احبا در لندن بودنشا Tudor Poleمرکز کار تئودر پول 

    امرا هر وقت لندن تشريف ميبردند براى وصول نامه هاى خود بدانّولىو حضرت 
  ١٩٢١ نوامبر ٢٩نشانى مراجعه ميفرمودند  در روز 
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  ٰحضرت عبدالبهاء بملکوت ابهى: " هشت و نيم صبح تلگراف ذيل بدان مرکز رسيد 
  تئودور پل تمام ياران را بوسيله"  علياورقۀ . ود فرمودند ياران را خبر کنيد صع

   که بحضرتميآيدّتلگراف يا ارسال نامه از اين واقعه هائله مطلع ساخت و بنظر 
  ميدانست زيرا. شوقى افندى بوسيله تلفون عرض کرده است که براى ايشان خبرى دارد 

ّاطالع دهد تحمل آن براى آن وجود نازنيناگر آشکارا وصول اين خبر مدهش را  ّ  
  روز بعد در حدود ظهر حضرت شوقى افندى بلندن رسيده. بسيار صعب و سخت خواهد بود 

  فورًا بهمان نشانى رجوع فرمودند و داخل اطاق کار او شدند ولى خود تئودر نبود
  تاد کهو آن حضرت کنار ميز او ايستاده بودند که ناگهان چشمشان به تلگرافى اف

  نام حضرت عبدالبهاء را داشت چند دقيقه بعد تئودر پل باطاق خود باز گشت و مشاهده
  نمود که بواسطه وصول اين خبر مصيبت اثر حضرت شوقى افندى بيحال و نگران و در شگفتى

  که يکى Miss Grand را بخانه ميس گراند آن حضرتبى پايان در روى صندلى افتاده اند از آنجا 
  ّوجود مبارک را به بستر سپرده تمنى کردند چند روز ن لندن بود بردند و فورًااز يارا

  استراحت فرمايند همشيرۀ ايشان روح انگيز خانم نيز در لندن تحصيل ميکرد و فورًا
ّبمعيت   ستاره خانم آمدند و کوشيدند که قلب شکسته ايشان را قوت ّ  

  ّت زيرا بعد از دريافت خبر رزيه کبرىبخشند جناب دکتر اسلمنت نيز فورًا بکمک برخاس
  ّش متمرکز و معطوف وجود مبارک حضرت شوقى ربانى گرديد و در همانّحواستمام فکر و 

  : نوامبر عريضه اى  حضور ايشان بشرح ذيل نگاشت ٢٩روز يعنى 
  عزيز ترين محبوب من حضرت شوقى افندى ديروز خبر رسيد که حضرت عبدالبهاء" 

  ٰلکوت ابهى صعود فرمودند اين صاعقه اى بود از آسمان که قلوب رابه آرامى تمام بم
  از احزان نموده مخصوصًا شما که تنها و دور از عائله مبارکه و دوستانّمملو 

  ّ که شما حتمًاميآيدخود بسر ميبريد حال نميدانم که فکر و نقشه شما چيست بنظرم 
  ر اين اثناء اگرميل داريد که هر چه زودتر خود را بحيفا برسانيد د

   
  ٦٥ص 

  ميدانيد که مقدمّ البته  ميکنم باينجا تشريف فرما شويدّتمنىاراده فرموديد 
  مبارک شما چقدر براى ما عزيز و گرامى است فقط تلگراف  بفرمائيد و اطاقى مخصوص



  ّبراى وجود مبارک در اينجا تهيه خواهم کرد و نيز هر خدمتى و کارى که از عهده
   از رجوع آن بينهايت سرافراز خواهم شد ميدانم که قلب نازنينميآيداين جانب بر 

  ّشما چقدر جاى محبوب معظم خود را در آن جمع و در زندگانى خود خالى خواهيد يافت
  يم که حضرت مسيح پس از صعود بدوستان خود نزديکتر شدند آنقدر نزديکآورولى بياد بي

   را بدين نعمت عظيم فائز نفرمودندّبودند که در ايام حيات مبارکش ياران خود
   لطف و عنايتش را بروارم محبوب ما نيز ما را تنها نگذارد و بيش از هر وقت سايۀاميد

  سر ما بيندازد همه بايستى  شانه زير بار سنگين مسئوليتهاى عظيمه امر داده اداى
   الورى و قواىّتکاليف را عهده دار شويم و بيقين مبين بدانيم که روح مقدس حضرت مولى

  ّاش همه گاه محيط بر هستى ماست و حتى در وجود و زندگانى ما موجود و  قاهرهۀنافذ
  . "پايدار خواهد ماند 

   مراجعت بارض اقدس فرمودند تئودور پلّمستعدپس از چند روز استراحت خود را 
  :ّ دسامبر همانسال بيکى از احباى امريکا مينويسد ٢در 
  و همشيره شان در اواخر ماه دسامبر بحيفا مراجعت ميفرمايندّحضرت شوقى ربانى " 

ّتصور ميرود که سوم دسامبر هنوز در آکسفور" و ستاره خانم نيز همراهشان خواهد رفت    دّ
  ّ براى عرض تسليت ايشان را Prof. Margoliouthليوثگوشتند زيرا در همان روز استاد مارتشريف دا

   لندن مرقوماى که وجود مبارک بيکى از تالمذۀ از نامهبخانه خود دعوت کرده است و نيز 
  انه اين نامهّتأسفاند م داشته اند معلوم است که دعوت دکتر اسلمنت را قبول فرموده

  :تاريخ ندارد ولى از مندرجات آن باحزان عظيمه وجود مبارک اندکى واقف ميگرديم 
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   و حسرتىّتألمو روحم را دچار اين خبر وحشت زا چند روز تمام جسم مرا عليل " 

   افتاده بودم و ابدًا نميتوانستم افکار خودّشديد نمود سه روز در رختخواب بى حس
  را جمع نمايم هيجانى عظيم سراسر وجودم را فرا گرفت رفته رفته قواى ملکوتى آن

ّاب آسمانى مرا حيات تازه عنايت کرد و بانفاس قدسيه خود روح اعتماد در من دميد َ  
  وارم که از اين ببعد نيز هادى و راهنماى من بوده و اين عبد را در خدمت کوچکىاميد

  ّمقدر بودّ البته که بامر مبارک انجام ميدهم الهام بخشند رسيدن اين يوم رهيب
  ّولى چقدر ناگهان و غير منتظر رسيد بايستى بحق اليقين بدانيم امريکه تا بحال

  ّ جهان در ظل ظليل خود مبعوث فرموده باستقاللعه را در اکنافياينهمه ارواح شج
  ات فائضهتأييدذاتى خود دائم و برقرار است اين امر عظيم الهى زنده است و به 

  ّ القرار و مترقى خواهد ماند چيزى نخواهد گذشت که سراسرّملکوت غيب پايدار و ابدىّعلو زا
   حيفا در حرکتم تا دستورىجهان را در قبضه قدرت خود تسخير نمايد اين عبد فورى بسوى

  که عنايت فرموده اند دريافت دارم تصميم قطعى من آنست که حيات خود را وقف بندگى



   آنچه دستور فرموده اند در سراسر زندگانى خويش بدانوآستانش نمايم و بعنايات ا
  عامل باشم دوستان عزيز اصرار فرمودند که يکى دو روز در اين آسايشگاه با دکتر

   روحى مرا چنان از پاى در آورده که ديگر طاقتى در بسر برم زيرا اين لطمۀاسلمنت
  ّخود نمى بينم لذا فردا بسوى لندن و بعد بسمت ارض اقدس حرکت خواهم کرد اين رزيه
  ٰعظمى هيجانى عظيم در عالم امر بوجود آورد و قدرتى بديع در ارکان هستى ايجاد فرمود

  ّهاى خود را زير بار مسئوليتهائى ن تازگى گيرد و شانهزود است که ارواح افسرده يارا
  يادىاه رند که حضرت عبدالبهاء بهر يک عنايت فرموده اند يقين است آنچه او باگذ

  ّعطا بردوش هر نفسى گذارده بکمال سرور و همت حمل مينمايند ارض اقدس مرکز جهانى
  يقين است که حضرت مولىبهائى خواهد بود و عصر جديدى در امر مبارک آغاز ميگردد 

  ّ را مرتبامورالورى با قواى عظيمه محيطه خود جميع 
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   اين عبد را اطمينان ميبخشد کهاند و روح پر فتوحش تحکم فرمودهو ارکان را مس

   آن موالى مهربان ظاهر و عيان خواهد شد نقدًا حکمت هاى بالغۀبزودى آثار باهرۀ
  بديدارّ البته  هستم و اگر ماندن ما در لندن طول کشيدبهمراهى ستاره خانم عازم حيفا

  شما خواهم آمد و حضورًا شما را اطمينان داده شرح ميدهم که با چه اتقان و اعتمادى
   و چه بيانات عجيبه اى دربارۀ مستقبلّمنظمّبدالبهاء امور خود را مرتب و عحضرت 

  د را در تلو نامه ابالغ ميدارم خواند ادعيۀ خالصانۀ ٰاعظم ابهى فرمودهامر عظيم 
  و با ايمانى که بامر مبارک دارم خير خواه شما و شريک و سهيم شما در خدمت امر

  مالحظه فرمائيد هنوز حضرت شوقى افندى از لندن حرکت نفرموده. " عظيمش ميمانم 
  و تا آن روز احدى از مضمون الواح وصايا خبرى نداشت و با وجود اين با چنين قدرت

ّمينانى از مجارى امور بحث مينمايند و احبا را تسلى داده بمستقبل عظيمطاو  ّ  
  امر اعظم بشارت و اطمينان ميبخشند تنها چيزيکه ميدانستند اين بود که بمحض ورود

   امانت حضرت مولى الورى و مخصوص ايشان است حضورشان تسليم خواهداى کهبحيفا بسته 
ٔکه روح مقدس حضرت مولى االنام آهنگ پروازًشد کامال معلوم است در آن هنگام  ّ  

ّبملکوت بقا نمود غصن برومند خويش را برداى مقدس مخصص و ممتاز فرموده بودند ّ  
  آخرين: " خود اينطور مينويسد در نامۀ١٩٢١ دسامبر ٢٢چنانکه يکى از ورقات در 

  وقى افندىدستورهاى مبارک را عنايت کردند و همه را در پاکتى سربسته امانت حضرت ش
  گذاردند بنابراين بسته عنايتى همينطور ميماند تا ايشان مراجعت فرمايند از قرار

ّين ماه حيفا را بقدوم مبارک مزين ا است تا آخراميدمعلوم حضرتشان در راهند و    ."نمايند ُ
  ّرداى مقدس اعالئى که از خزانۀ غيب بدست قدرت حضرت من اراده ا قامت اين غصن 

  . آراست ايشان را در کنف لطف و عنايت الهى دلگرم ومسرور و مصون بداشتجوان را
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ّچنانچه در هنگام هجوم احزان و در احيان شدت حرمان روح قوت و اطمينان بايشان ِ ّ  
  ّعنايت ميگرديد بنحويکه در بحبوحه طوفان بال آنقدر قوت قلب و جنان داشتند که

  ّ مالحظه فرمائيد يکى از احباى قديم باسم.ميشدندّسبب تسلى و سرور خاطر ديگران نيز 
  :هال حضورشان چه عرض مينمايد . ت .ا

ّاز محبت آن محبوب واصل گرديد هر کلمه اى از آن قوتّمملو مکتوب مرغوب و "  ّ  
  قلبى بود که باين ماتم زدگان رسيد و همه را بر آن داشت که عزم جزم نمايند و در

  ٰد اين لطمه عظمى که به پيکر امرا وارد گرديد بسيارسبيل امر الهى استقامت کنن
  حکمتهاى مودعه در آن را متدرجًا عموم درک خواهند کرد نامهّ البته ناگهان بود و

  ّشما امواج احزان را بدريائى از آرامش و صبر و سکون و تسليم در برابر اراده حى
   تصميم عطا کردّقوۀردفرد را ّاين نامه ارواح را قوت بخشود و ف...قدير تبديل کرد 

   در گريوه اينکيکديگر ميگفتيم اگر آن وجود مباربطوريکه پس از ختام نامه همه ب
  ٰ کبرى ميتوانند خود را از امواج باليا آنقدر برتر و باالتر گيرند کهّزيۀر

ّديگران را نيز تسلى و قوت بخش   د ما نيز بايد در اثر اقدام مبارکشان مشى نمودهنّ
  ّامتى جديد برپا نمائيم و بخدمت امر حضرت پروردگار پردازيم و جمعًا در ظل ظليلقي

  آن بنهايت رفاه زيست نمائيم ، ميدانيم که قبل از عزيمت بحيفا بايستى به بسيارى
  از امور رسيدگى فرمائيد با وجود اين ميخواهيم حضورتان بعرض برسانيم که دلها از

ّمحبت شما لبريز است و احباى   ّمتفق و ّمتحد الهى در اين هنگام بيش از هر وقت ّ
   االرکانند بسوى ارض اقدس بشتابيد و بيقين مبين بدانيد که در تمام راه قلوبّقوىو 

  ".با شما يکى هستيم ّو ارواح ما همراه شما و شما را تا مقامات مقدسه عليا مشايعت مينمايند همه
  ه بواسطه اشکاالت گذرنامه و غيره تاطبق تلگرافى که بحيفا فرمودند معلوم شد ک

  حرکت فرمودند  دسامبر بود که با کشتى١٦آخر ماه نميتوانند از لندن عزيمت نمايند در هر حال روز 
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  )ليدى بالمفيلد ( و همراهانشان عبارت بود از روح انگيز خانم همشيره و ستاره خانم 

   ورود١٩٢١ دسامبر ٢٩پار شده روز کشتى بمصر رسيد و از مصر با راه آهن بحيفا رهس
  فرمودند آنانکه در ايستگاه راه آهن بانتظار مقدم مبارک بودند شهادت دادند که
  ثقل فادح احزان چنان آن هيکل نازنين جوان را خسته و رنجور داشته که براى باال

  رفتن از پله هاى بيت مبارک زير بازوانشان را گرفتند و تنها کسى که در آن بيت
  يتوانست فى الواقع در فقدان محبوب بيهمتا ايشان را راحتى و رخا بخشد و قلبم

ّکئيبشان را تسلى و قوتى دهد همانا حضرت  ّعليا بودند که باوجود تقدمورقۀ مبارکۀ ّ ُ  



  ّدر سن و رنجورى و ناتوانى بسيار از غم برادر بزرگوار در نهايت سکوت و سکون رفتار
  در کمال فروتنى و انقياد معامله نمودند چندانکه درفرموده و در جميع اوقات 

   اطرافيان در هجوم نجات گشتند که همۀاين طوفان بالى ناگهان اهل بهاء را صخرۀ
  را از ضربات امواج احزان محفوظ ميداشتندّباليا بذيل اطهرش متشبث ميگشتند و خود 

   درن آموخته بودندَاز اب حنون و برادر بيچوّ آنچه در مدت حيات ذيقيمت خود 
ّاوليهرساندند مخصوصًا در سنين و ظهور  بروز ۀّصنهنگامۀ پس از صعود بم    ادوار حياتّ

ُمقدسه عليا بيش ازورقۀ پرحادثه موالى عزيز مهربانيها و مقام و منزلت حضرت  ّ  
  .ّپيش معلوم و عيان گرديد و وظيفه شان معين و اعالن شد 

  ارضه کسالت و در نهايت آرامى و غير منتظر چشم از جهانٰچون حضرت مولى الورى بدون ع
  واقعه ّ مقدسه که در اينلم ملکوت صعود نمود اعضاء عائلۀاعه ّبربسته و روح مقدسش ب

ّهائله کل مستغرق بحر احزان شده بودند دربارۀ محل استقرار جسد آن هيکل مکرم ّ ّ  
  لعملى در اين باره اوراق مبارکّخود را بى تکليف يافتند لذا به نيت يافتن دستور ا

  را تفتيش کردند و چون اشاره اى در اين باب نيافتند صالح چنان ديدند که در قرب جوار
  باب جسد مبارکحضرت ّمرقد مطهر 
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  چشمشان بالواح وصايا افتاد که روى پاکتّ البته را بخاک بسپارند در حين مرور اوراق
  همينکه ايشان بارض اقدس. ندى مرقوم گشته بود سربسته سطرى خطاب بحضرت شوقى اف

  ورود فرمودند نوبت آن رسيد که در عين هجوم احزان و آالم نغمات الهى که در آن سند
  ّربانى بوديعه گذاشته بود استماع گردد پس از گذشت چند روز الواح وصايا در محضر

  در وجود نازنين حضرتمنير تالوت گرديد اگر ميخواهيد اثر قرائت اين منشور الهى را 
ًغصن ممتاز بدانيد بايستى عرض شود که ايشان  از وجود مؤسسه واليت امر قبال ّ  

ّاطالعى نداشتند و هرگز بخاطر مبارکشان نگذشته بود که فرع مقدس بسمت     امرّولىّ
  ّاقدس الهى تعيين و تسميه شده باشند تنها امريکه انتظار و شايد توقع داشتند اين

   ايشان نوه ارشد حضرت عبدالبهاء بودند دستورى فرموده باشند که طبق آنبود که چون
  .بيت العدل اعظم را تشکيل دهند 

  ّحضرت شوقى افندى در آنحال خويشتن را در بيت مبارکى که خالى از رب البيت
  بود يافتند در هر گوشه و کنار آن بيت هر قدمى که بر ميداشتند بياد طلعت بيمثال

  ّاء ناالن و گريان بودند ولى آن موالى بيهمتا ديگر نبود که تسلى بخشدحضرت عبدالبه
  لذا رفته رفته خود را غريق بحور باليا يافتند امواج اين بحور تلخ و ضرباتش شديد بود

  ّلحظاتى مملو از تاريکى و: " چنانچه در همان اوقات بر سبيل حکايت مرقوم ميفرمايند 
  لبريز از احزان و هيجان است اين حالى است که اغلب بمنرنج را ميگذرانم ساعات حياتم 



  دست ميدهد زيرا هر جا که قدم ميگذارم هيکل نازنين محبوب خود حضرت عبدالبهاء را
  ّآنقدر سنگين است که تحملاند م و در ضمن مسئوليتى که بر دوش هاى من گذارده آوربخاطر مي

  ّ مکرم بر شانه هاى اينقدر جوان وّرا سخت تر ميسازد چنان وظيفه شاقى را آن هيکل
  ."ناتوان من گذارده اند 

   امر جوان و در حدود يکماهّولىاين مکتوب نشانه اى است از احزان قلب کئيب 
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  چنان مينمايد که سراسر: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٢ فوريه ٢٢پس از ورود بحيفا يعنى 

ِ و اين عظم رميم را حياتى جديدّوجود و هستى خود را بايستى بالمره تبديل نمايم َ  
  بخشم تا قواى بديعه اى در قالب  عنصرى فروريزد و روح مشتاقم لبريز از عنايات

ًتوکالکامله موالى حنون شود بدين طريق ميتوانم م    حياتلشکر عليه مقام خود را در ّ
  عطوفم که آن موالى مطمئنامر أبدع که حامل چنين اصول و تعاليم عاليست حائز گردم 

  ّمرا بحال خود وانميگذارد دائمًا بذيل هدايتش متمسکم و يقين دارم که حکمت او بالغ
  َو کامل است  آنچه اليوم الزمه وجود اين عبد است اينست که اب ِ حنون که مرا در

ًورطه امتحانى چنين صعب گذارده قطعًا موفق و منصورم خواهد فرمود کامال بسنگينى ّ  
  ز روى کمال علم و ايقان بر عجز خويش معترفم هر هنگام که دست و اّرُاين وظيفه مق

  ."بکارى ميزنم جز رخوت در خود اثرى مشاهده نمينمايم 
  از الهام و تشجيعّمملو  که معلوم است عرائضى ه موقنه اى بودمخاطب اين نامه مؤمنۀ

  را خواندمنامه ها : " حضور مبارک ارسال نموده است بنحويکه هيکل مبارک ميفرمايند 
  اتّتذکرّدر اين جوانى و عجز و ناتوانى باينگونه عواطف قلبيه و ...و اشک ريختم 

  ّاى تسلى بخش باشد نيازمندم اينجانب بتمام يا جملهو  آور ّمسرتمنيعه ولو به کلمه اى 
  اين نهضت" ورقات و اعضاء عائله مبارکه نصيحت شما را گوشزد کردم که گفته بوديد 

  دوست" ز فرقه بندى ننمائيد ، اين نامه را بدين نحو امضاء ميفرمايند ٓالهى را هرگ
  "ّاز محبت و عاطفه شما ّمملو 

  :در همان ماه نامه ديگر مرقوم فرمودند بدين مضمون 
  ّدر بحبوحه اين مشقات" رنج دورى و عذاب حرمان بسى طاقت فرسا است " 

  اح وصاياى مبارکه در بارۀبى انتهى مالحظه نمائيد که حضرت عبدالبهاء در الو
  : ساله چه ميفرمايند ٢٤اين جوان 

   
  ٧٢ص 

ّاال و هو فرع مقدس مبارک منشعب من الش   ّ فى ظلهّجرتين المبارکتين طوبى لمن استظلُّ
  :و نيز ميفرمايند " مدود على العاملين مال



  دى و مرجع جميع اغصان و افنان و اياّولى امراآية ا و غصن ممتاز و " 
َامرا و احباءا است و مبين آيات ا هر کسى که با آن وجود مقدس علم َ ّ ّ ّ  
   ممدودشّظلمخالفت برافرازد و عصيان ورزد يا معارضه و نزاع و جدال و انکار کند و از 

  ًدورى گيرد کامال بمثابه آن است که مخالفت وعصيان و اعراض و نزاع و جدال و انکار
  ميآيدٓموده است پس بر چنين فردى غضب الهى و قهر خداوند يکتا فرود ّ جل جالله نّحق

ّو نيز از اين وثيقه ربانيه دريافتند که رئيس ال   عزل بيت العدل اعظمند و ايشان ون يّ
  ند و هر آنچه تصميم اله عظمى در تحت حفظ و حراست حضرت بهاءاّ مجلّاين عصبۀ مقدسۀ

  هر کس که عصيان اوامر ايشان و يا بيت العدل اعظم رابگيرند من جانب ا است و 
ّبنمايد و يا سر بمخالفت بلند کند با حق جل جالله عصيان ورزيده و مخالفت نموده ّ  

  است و نيز دريافتند که در طول حيات خود ولد بکر خويش را بوصايت منصوب دارند و اگر
  ّاب فرمايند و نيز با نهايت دقتنبود غصن ديگر را انتخ"  ابيه ّسر الولد" آن ولد بکر

  مالحظه فرمودند که حضرت عبدالبهاء با چه لطافت قلبى ياران را سفارش و تأکيد
  ّ سدرۀ رحمانيه شوقى افندى را نهايتوميفرمايند که فرع دو شجره مبارکه و ثمرۀ د

  رورمواظبت نمائيد که غبار کدر و حزنى بر خاطر نورانيش ننشيند و روز بروز فرح و س
  ."ش زياده گردد تا شجرۀ بارور شودّروحانيت

  چقدر آسان است که باور کنيم شخصى ميتواند کره خاک را بر دوش خود حمل نمايد ولى
  چه مشکل جانفرسائى خواهد بود اگر بشخصى بگوئيد که جز تو کسى نيست که اين بار

ّگران را بردوش گيرد احباى عزيز الهى بمحض اطالع بر ارادۀ حض   ٰرت مولى الورىّ
  غصن ممتاز بها را بواليت امر فورًا قبول

   
  ٧٣ص 

  کردند و سر باطاعت نهادند ولى آالم درونى آن هيکل نازنين اين بود که خودشان
  .ٰنيز اين رتبه اسنى و مقام اعلى را قبول فرمايند 

  بلّعليا و برخى از نزديکان از اين سر پنهان قورقۀ مبارکۀ ّشکى نيست که حضرت 
  از ورود ايشان مستحضر شدند و يا هنگاميکه اوراق حضرت عبدالبهاء را تفتيش نمودند

ّ مبارک را در باره مضجع ايشان بيابند بخالصه اى از آن اطالع يافتهتا ارادۀ َ َ  
   که بايران و امريکا اخبار  دسامبر٢١عليا بتاريخ ورقۀ مبارکۀ بودند تلگراف حضرت 

  ّمحافل تذکر روز هفتم ژانويه تشکيل دهند و: " اين مطلب است فرمودند حاکى از 
  ًا قيام نمايند حضرت عبدالبهاء دستور العملقّفًا متّمتحدّدعا نمايند که احبا 

  ".ترجمه بزودى ارسال ميشود  کامل در الواح وصاياى مبارک مرحمت فرموده اند
  ١٩٢٢ ژانويه ٣ى بتاريخ جوهر مقصود و اصل مطلب هنگامى اعالن شد که در حفله رسم

  ّالواح وصايا را در محضر مبارک تالوت نمودند و بعد بعموم ابالغ گرديد البته



ّدر آن ايام حضرت شوقى افندى و يک يک اعضاء عائله مقدسه از مراحلى بسيار سخت ّ  
  و ناگوار گذشتند ولى اين رنجها محدود بهمان روزگار نماند بلکه ساليانى

  بسيارى از اوقات مالحظه گرديد که چون هيکل اطهر را رنجى شديد. چند ادامه داشت 
  فراميگرفت فورًا بر بستر مى افتادند و ابدًا طلب خوراک و نوشيدنى نميفرمودند

  و با احدى مکالمه نميکردند وجود خود را در پوششى پيچيده بيحرکت ميماندند و قادر
  ابى داخلى بسر ميبردند بمثابهبر اقدامى نبودند کارى انجام نميدادند فقط در عذ

  کسى بودند که در زير باران سختى افتاده است اين حالت آنقدر ادامه مييافت که قواى
ّکافله الهيه مجدد تعادلى مى بخشيد و هيکل اطهر قيام ميفرمودند در تمام اين ّ  

  :ّاحوال در عالم خود بودند احدى جسارت تقرب نميداشت روزى باين کمينه فرمودند 
  عمر در همين راه ّميدانم که اين راه مملو از رنج و عذاب است و من بايستى آن را بپيمايم و تا آخر"
   

  ٧٤ص 
  ." گرديده استّمستقرّمشقات بى حساب ّبمانم هر امر مهمى در عذاب تأسيس شده و با 

َساليان اول واليت امر کال ممزوج با رنج و ا ً ّ   ّم بسر آمد و در تمام طول آن مدتَلّ
  شوق طالب حضور موالى عالميان بودند و اين رنج و وزمتماديًا با قلبى طافح از آر

  ّحرمان آنقدر عظيم بود که هر محبى را براى خاطر آن محبوب محزون ميساخت و اگر
   حضرت شوقى افندى براى اين کمينه حکايت فرمودند و عين آن دراين حادثه را که والدۀ

  امريکا ارسال شده مندرج است بخاطر آوريد احساسات رقيقه بيکى از ياران اى کهنامه 
ّقلب ممرد حضرت شوقى افندى را که ارق از نسيم صبا و مملو از احزان بى انتها بود ّّ  

  حکايت کردند که روزى حضرت عبدالبهاء بحجرۀ ما تشريف آورده بجناب. مى بينيد 
  د مراجعت نمايد پس از اخذميرزا هادى افنان فرمودند تلگراف کنيد شوقى افندى زو

  از روى خير خواهى و نهّ البته اين دستور عائله مبارکه مشورت نمودند و پدر و مادر
  ّتمرد هم رأى شدند که اگر ناگهان چنين امرى بدست حضرت شوقى افندى برسد لطمۀ

   بسيار خواهند ديد لذا با ارسال نامه اىشديدى براى ايشان خواهد شد و صدمۀ
  هل حرم چوناّالبته ّ البته ردند ولى آنچه مرقوم داشتند بعد از صعود واصل شداکتفا ک

  ّصحت وجود حضرت عبدالبهاء را خوب ميديدند هرگز بحکمت اين امر پى نبرده نميدانستند
ّبچه علت هيکل مبارک اين تعجيل و شتاب را روا ميدارند هرگز تصور نميکردند صعود ّ  

   که اميال و نقشه ها و آمال بشرى با ارادۀ الهى حتىبدان زودى واقع ميشود چه بسا
  در دوران حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء دخالت کرده و ندانسته لطمه بامر مبارک

   مالحظه فرمائيد حضرت شوقى افندى اغلب ميفرمودند که اگر بموقع رسيده-وارد آوردند 
   عنايت ميکردند و از همه گذشتهبودند شايد آخرين وصايا و دستورالعمل هاى مبارک را

  .حرمان نميسوختند  ّآن چشمهاى مملو از ذوق و شوق بديدار محبوب بيهمتا نائل ميگشت و اينقدر در آتش



   
  ٧٥ص 

  پس از ورود حضرت شوقى افندى بحيفا همان اطاقى را که در جوار حجرۀ مبارک بود
  ١٩٢٣ريف بردند و تا تابستان  خود تشاختيار فرمودند ولى چيزى نگذشت که بمنزل خالۀ

  ّعليا براى ايشان در طبقه دوم بيتورقۀ در آن خانه زيست فرمودند تا حضرت 
   رفتن آن.ّ تعبيه و تمنى نمودند که به بيت مبارک باز گردندّحماممبارک دو اطاق و 

  ً اوال سکونت در همان اطاق دائمًا خاطرات. خود دالئل زيادى داشت خالۀحضرت بخانۀ
   اهل بيت و زائرينّمستمرّايام حضور را در ضمير منير تجديد مينمود ثانيًا رفت و آمد 

  و از همه برتر و باالتر حالت عدالت و انصاف هيکل مبارک بود که چون واليت امر
   يکى از خواهرها عنايت شد ميل و اراده فرمودند که با حضور و سکونت خودبخانوادۀ
  .لى ايجاد فرموده باشند  خواهر ديگر تعاددر خانۀ

   شديدى که پس از خواندنّولى در هر حال و کيفيتى که بودند هرگز از اثرات لطمۀ
  تلگراف صعود بوجود مبارک دست داد بيرون نيامدند و پس از ورود بحيفا هنوز فشار غم

  ّو اندوه تخفيفى نيافته بود که خود را در زير بار مسئوليتى بس عظيم يافتند يعنى
  ٰان تکاليفى را که جمال اقدس ابهى بحضرت مولى الورى عنايت کرده بودند حال طبقهم

   ممتازى گشتند کهّخاص ّالواح وصايا بر دوش ايشان افتاد و داراى مسئوليت و وظيفۀ
  ّوصى و ّولى امرااحدى در آن سهيم و شريک نميگرديد يعنى حضرت شوقى افندى 

  . اعالن اين امر خطير چنين بود  طرز.مطلق حضرت عبدالبهاء گشتند
   حضرت شوقى افندى١٩٢٢ّاز گفته هاى بسيارى معلوم است که روز سوم ژانويه 

ّبزيارت مقام اعلى و مرقد حضرت عبدالبهاء مشرف گشته و همان روز الواح وصايا ٰ  
  ّ مبارکه زيارت  و خط و امضاء ايشان با حضور جمعى از اعضاء عائلۀ خالۀدر خانۀ
   در اين جلسه هيکل مبارک حاضر نبودند. مولى الورى بحاضرين ارائه داده شدحضرت

  .ّ کاملى از آن سند مهم بنويسدّولى دستور فرمودند که يکى از احباى ايران نسخۀ
  ّدر همان ايام حضرت شوقى افندى بيکى از دوستان

   
  ٧٦ص 

   در بيت مبارک حضور الواح وصايا١٩٢٢ ژانويه ٧در يوم : "قديم خود مرقوم فرمودند 
  ."ژاپن بودند زيارت شد  ّاحباى عزيزى که از ايران  ، هند ،مصر ،پاکستان ، ايتاليا ، آلمان ، امريکا و

  اين غيبت  ّدفعه دوم نيز که الواح وصايا تالوت گرديد حضرت شوقى افندى حضور نيافتند و
  .ّدت خضوع و فروتنى بوده هم از کسالت مزاج و هم از ش

  ّن و آداب محلى روز چهلم حفله رهيبى در بيت مبارک برپا شد که حاکم حيفاطبق سن
  و اعيان و اشراف و بزرگان نيز دعوت داشتند پس از صرف ناهار احتفال ادامه داشت



  در آن موقع نطقهاى جالبى از طرف حاضرين در مناقب حضرت عبدالبهاء ايراد گرديد
  يهمانان ميل داشتند که حضرت شوقى افندىو بعد مضمون الواح وصايا اعالن شد لذا م

  در آن جلسه تشريف آورده و نطقى ايراد فرمايند يکى از ياران بحضور شتافت و در خواست
  عليا بودند در جواب فرمودندورقۀ ّمدعوين را عرضه داشت هيکل مبارک در اطاق حضرت 

  فرموده امر دادندآنقدر محزونند که قادر بحضور نيستند ولى فورًا چند کلمه مرقوم 
  ّاظهار تشکر و قدردانى ورقهدر همان جلسه از طرف وجود مبارک خوانده شود در اين 

  از طرف عائله مبارک نموده از حضور ميهمانان نهايت تقدير ميفرمايند و نيز مرقوم
ّداشتند که کلمات محبت آميز دوستان خاطره مقدس محبوب ما را در ضمير تجديد ّ  

  واريم که با اعمال و رفتار خويش قابل و اليقاميدميع بستگان کرد اينجانب و ج
  َمثل اعالئى شويم که حضرتش در تمام عمر براى ما بيادگار گذاردند تا بتوانيم

  ّ است که روح مقدسش همه گاه با ما باشداميدمورد عطوفت و ستايش دوستان شويم 
  :رمايند  و بيش از پيش بيکديگر نزديک گرديم ابتداى اين پيام ميف

  اين لطمه براى جوانى چون من بسيار عظيم بود بنحويکه حضور در آن جمع محترم" 
ّکه بوجود دوستداران آن محبوب معظم آراسته است براى اينجانب ميسر نگرديد  ّ" .  

  
  ص  

  ١٩٢٢ ژانويه ٧عليا مضمون الواح وصايا را بعالميان اعالن فرموده روز ورقۀ حضرت 
  ّشد محافل تذکر در تمام دنيا انعقاد يافت محبوب عالميان ارادۀبايران تلگراف 

  ّمبارک خود را در الواح وصايا بيان فرموده اند نسخه آن بزودى ارسال ميگردد احبا
ند  ارا خبر کنيد الواح وصايا ارسال شد شوقى افندى مرکز امر ا" .  

   حضرت شوقى افندىطبق الواح وصايا: " ويه نيز تلگراف فرمودند ن ژا١٦در 
و رئيس بيت العدل اعظمند احباى امريکا را خبر کنيد ّولى امرا ّ".  

   وّدقت واليت در نهايت ّکرسى از بدو جلوس برّولى امرابا آنکه حضرت 
  فراست جميع امور را اداره مينمودند ولى معلوم است که همه گاه تکيه بر حضرت

  سخت فضائل ملکوتى و کماالت ذاتى و مقام منحصرّعليا ميفرمودند در آن ايام ورقۀ 
ّمقدسه بزرگترين حامى و پناه آنوجود مقدسورقۀ ّبفرد و تعشق بيحد و قياس آن    .بشمار ميرفت  ّ

  فورًا پس از ارسال اين تلگرافها هشت فقره از الواح وصايا را انتخاب فرموده
  ّقت مالحظه فرمائيد خوبّبراى جميع احبا ارسال فرمودند اگر آن هشت فقره را بد

  .خواهيد ديد که فقط يکى از آنها آنهم بنحو اختصار اشاره اى به هيکل اطهر داشت 
  ّه دو سدرۀ رحماني مبارکه و ثمرۀاى ياران با وفاى عبدالبهاء بايد فرع دو شجرۀ

  شوقى افندى را نهايت مواظبت نمائيد که غبار کدر و حزنى بر خاطر نورانيش ننشيند
  ّوز بروز فرح و سرور و روحانيتش زياده گردد تا شجرۀ بارور شود زيرا اوستو ر



ّاو نمايند و توجه باو کنند ّ بعد از عبدالبهاء و جميع افنان و ايادى و احباى الهى بايد اطاعتّولى امرا.  
ٰکه اسنى مراتب واليت امر و ابهى عنايات عاليه از آنهمه جمالت     را شامل بودّحقٰ

  ّ شوقى افندى فقط بجمله اى کفايت فرمودند خوب واضح است که از ابتدا در ظل حفظحضرت
   

  ٧٨ص 
  .و حراست و هدايت الهى بودند و هادى محبوب و راهنماى جليل اهل بهاء گشتند 

ّاوليهوقتى در حاالت ايشان در سنين    ّ واليت دقت شود مالحظه ميگردد کهّ
  ى بروجود مبارک وارد ميشد و بيم آن بود که آنلطمات عظيمه و هجمات خطيرۀ پى در پ

  ّحضرت را از پاى در آورد ولى بعد مشاهده ميشد بقوه غيبيۀ الهيه بر پاايستاده حاضر
  ّبراى مقابلى با لطمات ديگر بودند و ابدًا ديده نشد که حتى يک مرتبه آن هيکل

  البهاء داشتند هميشهعشق شديدى که بحضرت عبد.ّنازنين بالمره از پاى درآمده باشند 
  ّ به نير١٩٢٢ بتاريخ فوريه اى کهايشان را در هر حال حامى و ناصر بود در نامه 

   خودّتاماند احزان باطنى وجود مبارک منعکس گشته و مراتب اعتماد  افنان مرقوم فرموده
  :ّرا بعنايات حضرت عبدالبهاء بکمال قوت بيان ميفرمايند 

  ان و نگرانى و بالياى بى پايان واصل شد رنج بل عذاب اين احز شما در بحبوحۀنامۀ" 
  ّحرمان آنقدر شديد است که وصف نتوان نمود و مسئوليتى که بر شانه هاى ناتوان اين

  نسخه الواح وصايا را براى.... عبد نهادند آنقدر ثقيل است که بيان نتوان کرد 
  قرباىس چه باليائى از دست اّ وجود مقدمطالعه شما ميفرستم تا مالحظه نمائيد که آن

  ّخود تحمل فرمودند پس از مطالعه اين اوراق با چشم خود خواهيد ديد که چه تکليف
  ّاند هيچ چيز جز قدرت خالقه کلماتش حامى  جوانى چون من نهاده ثقيلى را بر شانۀّشاق

  . "و ناصر اين عبد نخواهد بود 
ّاهمياين نامه و اين طرز بيان بسيار شايسته     است زيرا اين نامه خطاب استتّ

ُبه نير افنان پسر سيد على که خصم لدود حضرت عبدالبهاء بود و هيکل مبارک ّ ّ  
ّاوليهدر همان سنين     آئينه تمام نماى حوادث گذشته را در برابر فرزندش نگاهداشتندّ

  و از وى ميخواستند که در دوره ٴ جديد الواح وصايا را قبول نمايد و طبق تعاليم
  . احکام نازله آن رفتار کند و مرکز امر را حامى و ناصر شود و

ّاوليهنامه هاى  ٓ ايشان کل حاکى از قدرت اخالقى و سيطره روحى و حکمت و وقار الهىّ ّ  
   

  ٧٩ص 
   بيکى از استادان دانشگاه بيروت نامه اى ارسال ومارچ   در .ّآن هيکل منور است

  در جواب: " ّهايت قوت و صراحت بيان فرمودند در آن مقام و منزلت خود را با ن
  بهائىجامعۀ ال شما که نوشته ايد آيا اينجانب رسمًا عهده دار حفظ و نمايندگى سؤ



  ّهستم باطالعتان ميرساند که حضرت عبدالبهاء در الواح وصاياى خود اينجانب را رئيس
ّمليه اند و اين محفلى است که محافل محفل بين المللى انتخاب فرموده    آنرا انتخابّ

ّميکنند و اين محافل ملي   . "ه نمايندگان مجامع بهائى در تمام اقطار جهان ميباشد ّ
  بهائىجامعۀ هرگز نبايد بخاطر احدى خطور نمايد که انتشار الواح وصايا جميع مسائل 

  قّاتفاّرا حل کرد و امور بنهايت سهولت بر محور مطلوب بدوران افتاد ابدًا چنين امرى 
    دسامبر١٤عليا در ورقۀ مبارکۀ  قبل از اينکه شوقى افندى بحيفا برسند حضرت .نيفتاد
 ّاز امتحانات الهيه واردّمملو اکنون بمرحله اى : " بامريکا مرقوم داشتند  

ًميشويم احباى الهى بايستى کال ّ    و استقامت از امرّقوتًا در نهايت ّمتحدّ متفقًا ّ
   مشغول ميشوند و از طريق نشرّجدداقضين پرکين بدسائس خود مالهى دفاع نمايند ن

  ّاکاذيب به تخريب امر الهى قيام مينمايند پس احبا بايد لجنه هائى انتخاب نمايند
ّکه با نهايت حکمت و بردبارى توسط مجال   ."ّت و جرائد حقائق امريه را اعالن کنند ّ

   مبارک و وقايع جسيمه مخصوصًا جامعهحوادث بسيار ناگوار در موقع صعودّ البته ّالبته
  امريکا را فرا گرفت چنانچه هيکل ميثاق از دنائت رفتار ناقضين در امريکا بينهايت

  ّنگران بودند و حتى در يکى از الواح خود پيشگوئى فرمودند که در مستقبل طوفانى شديد
  ا محفوظ و ظليل امرّظلّآن بالد را فرا خواهد گرفت و دعا ميفرمايند که کل در 

  از  ١٩٢١ نوامبر ٨و مصون بمانند مالحظه کنيد که دو هفته قبل از صعود يعنى 
Roy Wilhelm ّمحل اعتماد ويلهلم کهُ رى  

   
  ٨٠ص 

  ."ّازاوضاع و صحت ياران اخبار نمائيد : "  فرمودند سؤالهيکل اطهر بود تلگرافى 
  .ا در مشورتند ييالدلفن و ف واشنگت-شيکاغو : " روز ديگر  ايشان جواب عرض نمود 

  ّنيويورک و بستون به آنان ملحق شدند و در کمال قدرت ايستادگى کرده بقوت خود
  َهر کس با ابرص: "  نوامبر اين بود ١٢جواب فورى از طرف مرکز عهد در ." مشغولند 

  د مريض شود هر کس با حضرت مسيح است از فريسيون و يهوداى اسخر يوطى گريزان استننشي
  در همان. "  تلگرافى خبر دهيد  Parson و پارسن Goodal Trueّالبته از ناقضين دورى کنيد به گودال ترو

  ّسالمت کل را از عنايات: " ُروز تلگراف ديگرى بهمان شخص يعنى رى ويلهلم فرمودند 
  .و اين آخرين پيام مبارک بامريکا بود . " الهى ملتمسم 

  عليا ازورقۀ اين درد را دوا نکرد و چون حضرت ه ّ البتصعود ناگهانى مرکز ميثاق
  ّاين حوادث مطلع و آگاه بودند امريکا را اخبار فرمودند که هيکل ميثاق براى حفظ و

  ّهدايت اهل عالم دستور العمل کامل عنايت فرموده اند دسائس محمد على و اعوانش پس از
  اق افزايش يافت در آنهنگامّصعود مبارک هرگز سستى نگرفت بلکه بعلت صعود مرکز ميث

ّيگانه مجلۀ وقايع امريه بود که از اعمال ناقضين مرتب خبر ميداد" حقيقت " ّمجله  ّ  



ٔطبع و نشر اعمال ناقضين بينهايت سبب نگرانى مؤمنين مجرب قديمى شد باال   ّخصّ
  ّ داشتند و به رويه هيکل مبارک آشنا بودند از اينّتماسآنانکه با حضرت عبدالبهاء 

ّرويه رنج بسيار ميبردند که چرا مجله اى   امرى اقدامات ناقضين را شرح و بسط ميدهد  ّ
  آزادى ميکوفتند و از دسائس ناقضان اهريمنان  با وجود اين جوانان تازه کار را که کوس

  بمناسبت همين احوال بود که دو ماه قبل از صعود حضرت  بى خبر بودند بحال خود گذاردند
  آن حدود مرقوم و ارسال فرموده آنان را انذار فرمودند ّمفصلى براىعبدالبهاء لوح 

   
  ٨١ص 

  که از اعمال ناقضين بر حذر باشند زيرا حضرت بهاءا کرارًا فرموده بودند که
  روائح کدره اى در اطراف منتشر ميگردد و صريحًا بيان داشتند که اين روائح کدره

   سهل نگيرند بل در نهايت وفادارى و استقامتّاعمال ناقضين است اين مسئله را احبا 
  .از آنان دورى جويند 

ّاين حال نگرانى و تشويش و اين اعمال دنيه ناقضين و وضع و کيفيتى را که بوجود ّ  
  ّآورده بودند بدورۀ واليت حضرت شوقى افندى به ارث رسيد يکى از احباى ثابت قدم

  د از اعالن الواح وصايا حضور حضرت يعنى تقريبًا دو هفته بع ژانويه ١٨در 
خاطر مبارک مستحضر است که ما دچارّ البته : "اى نوشت   در عريضهّولى امرا  

  ايم و از اعمال ناقضين رنج بسيار ميبريم اين وضع نفوذ عجيبى در مجامع مشکالت عديده
  ّخى مملوبعد از آن سيل عرايض و راپرتها بود که واصل ميشد بر. " ّاحبا نموده است 

   امر جوان بايد همۀّولىحضرت شوقى افندى و ات بود ّاتهاماز حقايق و جمله اى مخدوش ب
   واينها را مطالعه و رسيدگى فرمايند خوشبختانه در برابر ابرهاى تيره و تار بيوفايان

  ظلمت ديجور ناقضين پر جور و کين خورشيد ثبات و استقامت ياران همواره درخشان بود
  ّا وفاى حضرت عبدالبهاء با قلوبى طافح از محبت حضرت رحمن بکمال قدرت وپيروان ب

  ّ امر جوان خود شدند و عواطف قلبيه وّولىّنهايت خلوص نيت و فداکارى طائف حول 
  ّاحساسات ذاتيه و انقياد خود را بخاکپاى مبارکش تقديم نمودند جمالت ذيل گل چينى

  : بمحضر مبارک واصل شد ّاز پيامهاى بسيارى است که در آن ايام
   امر محبوبّولىبينهايت مشتاقيم که بهر نهو و طريقى که ممکن است قيام و حضرت " 

  ًخود را معاضدت نمائيم قلوب ياران از ثقل فادحى که بر شانه شماست کامال آگاه
  ّ احباى واشنگتون مستحضر شدند که محبوب ما حضرت عبدالبهاء زمام امور امر ."است

  بيت العدل ّحفظ و حراست احباى رحمانى را بکف کفايت آن محبوب گذارده و شما را رئيسالهى و 
   

  ٨٢ص 
  ّاعظم معرفى فرموده اند اين سطور را با قلوب خود مينگاريم و با تمام قدرتى که



  در وجود داريم وفادارى و انقياد فرد فرد را به تعليمات محبوب خويش تقديم مينمائيم
  اى محبوب ِ محبوب ِ ما وقتى که: " در امريکا چنين نوشتند ارکان امر ...." 

ّياران الهى دانستند که حضرت عبدالبهاء ما را بدون معزى و مسلى نگذارده َ ُ   اند ّ
  ّقلوبشان لبريز از شوق و قدردانى به آستان مقدس گشته چه که آن موالى شفوق و حنون

  بدينوسيله قلوبّ البته فرمودند ّمقررغصن محبوب خود را مرکز وحدت جامعۀ بهائى 
   روزگار- . " ّجميع ياران در سراسر جهان سکون و قرار يابد و بنور ايقان منور شود 

  ما در تاريکى محض فرو رفت بدين حال پر مالل باقى مانديم تا وقتى که تلگراف مبارک
ّعليا واصل گرديد و اين اولين اشعورقۀ حضرت    رسيد زيرا عنايات الهى بود که بما ۀّ

  ّ امر ما مقرر فرمودهّولىّدانستيم که حضرت محبوب عالميان آن وجود مقدس مهربان را 
  و عالوه بر اين حفظ و حراست امر الهى و رياست بيت العدل اعظم را نيز در کف قدرت

   ميل و اراده فرمايند بيقين مبينّولى امراآنچه را حضرت  " -. "  گذارده آن حضرت
  . "همان ميل و اراده اين بندگان است بدانيد که 

ّيکى از احباى قديم امريکا پس از تشرف خود بحضور حضرت     )١٩٢٢اوت ( عليا ورقۀ ّ
  ياران الهى بينهايت بوجود مبارک حضرت شوقى افندى عالقه و بستگى: " عرض مينمايد 

ً کال حامىدارند و آرزوئى ندارند جز اجراى تعاليم حضرت عبدالبهاء که فرموده اند ّ  
  يکى ديگر از ياران قديم در همان موقع. "  باشند ّولى امراو ناصر و مطيع حضرت 

  ّ عرض کرد و هيکل مبارک را با عواطف ساميه خود قوت وّولى امراحضور حضرت 
  هر چند هنوز دچار مشکالت هستيم و برخى مصيبت ها دامن گير ما: " اطمينان داد 

  ّکنيم که قواى شفا بخش امر الهى در اين ايام اسرع از قبل درميباشد ولى احساس مي
  . " خود ادامه دارد امريکا مشغول بکار بوده و با قدرت
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ّالبته اينگونه پيامها سر چشمۀ تسلى خاطر و اطمينان قلب براى آن وجود نازنين ّ  
  ّعده يارانبود ولى شعله سوزان هجران را خاموش نمينمود و اين پيامها نسبت به 

  ُدر جهان بسيار قليل و ناچيز بود و عالوه بر اين ياران نازنين از اين حقيقت محزن
  ّخبر نداشتند که نفوسى با کمال قدرت و همت در حول و حوش هيکل مبارک جمع شدند و

  حفظ و حراست واليت امر الهى را شعار خود ساختند ولى چيزى نگذشت که بسيارى از
  ين را فريدًا وحيدًا در درياى مشاغل مستغرق گذاردند و حقيقتآنان آن هيکل نازن

َالمخلصون فى خطر عظيم ظاهر و باهر گرديد    بلى در طوفان شديد علفها بجاى خود. َُ
  ّميمانند و درختهاى تنومند از ريشه کنده ميشوند يقين است که موجى از عشق و محبت

   وصايا و تعيين چنان وجود نازنينىامر را در سراسر جهان فرا گرفت و الواحجامعۀ 
   احسن و اعظم نعم الهى دانستند و همين سبب شد که ناقضينّولى امرارا بعنوان 



  ّ قيام بر دسائس نوين و اقدام بر ضديت امر نازنين نمايند اينان چونّجددپرکين م
   بر آوردهاهريمن هزار سر از هر سوراخى سر درآورند هر سر آنرا که ميکوبيدند سرى ديگر

  .ضربه اى سهمناکتر وارد آورده زهرهاى کشنده خود را بر آن غصن برومند جوان ميريختند
  ّمحمد على و برادرانش و اعوانش اعداى دائمى امر مبارک بودند و آنانکه از وضع تازه
  .چندان راضى نبودند و سست عنصران و جاه طلبان هر کجا بودند سر بمخالفت برداشتند

  ّيه دو نفر از احباى قديم امريک که در ايران خدمت ميکردند حضور مبارک ژانو١٦در 
  عرض نمودند که حضرت عبدالبهاء لوحى بافتخار حاجى امين مرقوم و ارسال فرمودند که

  در حاشيه آن لوح امنع اقدس مرقوم است که در جوف نامه اى از حضرت شوقى افندى است
  ولى اين نامه  مطالعه ياران ايران مخصوصًا ارسال مينمايند است براىّامريهّکه حاوى اخبار مهمه 
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  بعد از صعود مبارک رسيد همه زيارت کردند و مسرور شدند و چون نام مبارک حضرت شوقى
   ميباشند اعداء و متزلزلين به مخالفتّولى امراافندى بر سر زبانها افتاد که 

  ّموده متحدًا قيام بر خدمت کردند و نيزّبرخاستند ولى ياران ثابت قدم کل تمکين ن
  : است دم که در ايران خدمت ميکردند مشهواين حالت در نامه دو نفر از ياران قدي

  ّامر برخاسته ولى اغنام الهى هرگز متفرق نشدند کل در نهايتّضد ناله اى بر ( 
   عالميان امر جوان خود هستند و از صميم قلب موالىّولىق و اعتماد طائف ّاتفادرجه 

  را بدين انتصاب شاکرند نام مبارک حضرت شوقى افندى را همه دانستند و ميدانند و
  جميع عالم بهائى از اکناف جهان با نداى قلب مقدم مبارک را مرحبا و خوش آمد ميگويند

ّمبارک باد آنکه باسم رب آمد    ّکاش اينجا بوديد و اظهارات مملو از قدردانى و...َ
  جمعى بنغمۀ" ّتسلى دل يافتيم " بگوش خود ميشنيديد گروهى ميگويند ستايش ياران را 

ّانا کل  راضون "    .) نشورندّدر تغنى و" امر الهى جوان شد  " ّمسرورند و کل به ترانۀ" ّ
  ّ هيکل مبارک اولين توقيع منيع خود را خطاب بياران ستمديدۀ١٩٢٢ ژانويه ١٦در 

  در اين صحيفه ملکوتى خود را سهيم و شريک ياران درايران مرقوم و ارسال فرمودند 
  ّغموم و احزان وارده از صعود هيکل ميثاق دانسته و کل را تشويق  و تحريص ميفرمايند

   ژانويه٢٢ در .که در امر الهى ثابت و راسخ بمانند و در حفظ آن  از دل و جان بکوشند
  ّ استقامت احباى عزيز امريکا وورقات مبارکه از ثبات و: " بامريکا تلگراف فرمودند 

  ّتصميمات ساميه آنان غريق تسلى خاطر هستند روز روز استقامت است ياران عزيز امريک
   "٠ّبدانند که اين عبد در نهايت عشق و محبت در جميع امور با آنان سهيم و شريک است 

  ال داشتهّو قبل از آن اولين توقيع منيع خود را خطاب بياران امريک ارس) ترجمه ( 
ّو آن رق منشور با اين کلمات دريات آغاز ميگردد  ّ:  
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  ّدر اين ساعات نخستين بامداد که انوار خورشيد عالمتاب اراضى مقدسه را روشن" 

  ساخته و هنوز ابرهاى تيره حرمان و دورى هيکل ميثاق آفاق قلوب را تاريک داشته
  ّيز از عشق و محبت ناظر ماوراءاحساس ميکنم که با تمامى هستى خود و روحى لبر

ّبحار و متوجه جامعۀ عظيمه امري    و عنايت حضرتفاى ميباشم  که اينقدر مورد لط هّ
  ا را ّ معلوم است که از همان وقت سکان سفينة- ) ترجمه." (ٰمولى الورى بودند 

ًدر نهايت قوت و قدرت در دست نگاهداشتند و نقشه سير و حرکت خود را کامال ّ  
  ياران: " ّعظيمه امريه ميفرمايند جامعۀ ميدانستند چنانچه خطاب بهمان  

  ِالهى بايستى صراط مستقيم و پهناور تبليغ را برجل استقامت به پيمايند و در نهايت
   فنا و نيستى و انقطاع و حکمت و حزم و متانت بکوشند تا جميع آمال موالى- ّاتحاد 

ّمهربان تحقق يابد کل آگاه و پر ا   َنتباه باشند که آن اب ِ حنون هرگز ما را تنهاّ
ّنميگذارد و حضورش را در کل احيان احساس نمايند و از ناقضان اهريمنان بالمره ّ  

  اش را در حيات ّاجتناب کنند اين امور را اهداف زندگى خود قرار داده و قواى خالقه
  : "ن مرقوم فرمودند ّچهار روز بعد از آن به احباى ژاپ. " روزانه خويش بکار برند 

  ّهر چند اين ايام مظلمه را در بحور احزان ميگذرانيم ولى هر وقت بخاطر ميآورم که
  وار بودنداميدحضرت مولى الورى چقدر نسبت به آن عزيزان و قاطبه ياران در شرق دور 

  و اطمينان داشتند اخگر آمال بديعه در دل زبانه ميکشد و غمام تيرۀ احزان و حرمان
ّبر طرف ميسازد مدت دو سال بعد از جنگ که بافتخار خدمت و عبوديت حضور مبارکشرا  ّ  

ًمشرف بودم کامال ياد دارم هر وقت عرايض آن عزيزان بلحاظ مبارک ميرسيد لمعه   اى ّ
  ّدر همين ايام هيکل مبارک. " از سرور وجه مبارک را فرا ميگرفت که وصف نتوانم 

  ّاحباى امريک جمه الواح وصاياى مبارک نيز بودند چنانچه يکى ازعالوه بر انشاء رسائل مشغول تر
   

  ٨٦ص 
  بزودى: "  بامريکا مينويسد ١٩٢٢ ژانويه ٢٤ّباسم هواک که مدتها مجاور بود در 

  حضرت شوقى افندى مشغول. الواح وصاياى مبارک بامريکا و اماکن ديگر ارسال ميگردد 
  . "ترجمه آن هستند 

  ّ قيام بدسائس خفيه خود نمودندّجددّيرزا محمد على و اعوانش مبعد از صعود مبارک م
   از گفتار و کردار آنان مشوب شد مالحظه کنيد با چه لحنىامورُچنانچه اذهان والت 

  :ارسال داشته است  ّولى امراِمندوب سامى انگلستان سر هربرت ساموئلز نامه ذيل را حضور حضرت 
  آقاى شوقى ربانى عزيز

  م جاى بسيارگزار ژانويه واصل گرديد از عواطف شما بسيار سپاس١٦ّرخه مکتوب مو
  ّ خواهد بود اگر فقدان شخص شخيص عبدالبهاء علت وقفه در ادامه تحصيالت شماّتأسف



   است چنين نباشد خيلى شائقم بدانم که چه اقداماتى براىاميددر دانشگاه گردد  
  ّبه بيت المقدس تشريف فرما شديد جاىاند هر وقت  استحکام نهضت امر بهائى فرموده

  . هربرت ساموئل -ارادتمند .  بسى خوشوقتى خواهد بود اگر بديدار شما نائل شوم 
ًهر چند لحن نامه دوستانه است ولى مصرح است که حکومت کشورى ميل دارد کامال از ّ  

  ر بيوفاآنان بخوبى بصير و آگاه بودند و ميدانستند که برادّ البته ّوضع مطلع باشد
  ّمحمد على چون دستش از همه جا کوتاه شد بعد از صعود حضرت مولى الورى بحکومت

ّتقرب جسته و طبق قوانين اسالمى خود را وارث برادر معرفى کرده است حتى پسر خود ّ ّ  
  شعاع ا را که براى اشاعه اکاذيب ناقضين بامريک اعزام داشته بود بارض اقدس

  که جديد جوالن و حمله هاى تازه بعائله غمزده عبدالبهاءرعاحضار کرد که در اين م
ّآغاز نمايند آنچه در باطن داشت ظاهر کرد و نزد والت امر ادعا نمود که پس از ُ  

ّصعود برادر توليت مقامات مقدسه بايستى باو برسد اول به مندوب سامى پناه برد و ّ  
  ايشان جواب دادند اين امرى است دينى و محاکم شرع

   
  ٨٧ ص

ّبايد رسيدگى کنند سپس نزد مفتى عکا رفت و اين ادعا را تجديد نمود او نيز ّ  
ّصريحًا جواب داد که قوانين بهائى با اصول محاکم شرعيه اسالميه مطابقت ندارد ّ  

  ّلذا عذرش را خواست وقتى جميع طرق را مسدود يافت بزور و تزوير متوسل شد و برادر
  مبارکه را از خادم با وفاى آنروضۀ د که کليدهاى کوچک خود بديع ا را فرستا

  مبارکهروضۀ ب نمايد با اين ترتيب خواست توليت خود را بر صّمقام مقدس بعنف غ
  ّبهائى روى داد که حکومت عکا مأمورجامعۀ بعالميان به ثبوت برساند انقالبى در 

  ه و احدى را راهّمقدسه گماشتروضۀ فرستاد تا کليدها را گرفتند و پاسبانى بر 
  ّکمى بعد از غروب بود که قاصدى از عکا به بيت مبارک رسيد و شرح حال و.ندادند 

  ّميتوانيد تصور کنيد که در قلب لطيفّ البته گزارش احوال را بحضور مبارک عرض کرد
ّآن موالى جوان چه حالتى دست داد زيرا اولين بار بود که ناقضين به تمل   ک حرم اقدسّ

  مبارکه در حضور حضرتروضۀ  ب١٩٢٢ّ يکى از احباى امريکا که در تاريخ .د شدنّموفق
ّدر اين مدت سه: " ّ مشرف شد در بارۀ اين حادثه چنين مينگارد ّولى امرا  

ّمبارکه مشرف شدم ولى فقط از باغچه زيارت کرديم زيرا ضريح مقدسروضۀ مرتبه ب ّ  
  حضرت شوقى افندى بينهايت در...اهد شد احدى نميداند چه خو... را قفل کرده بودند 

   طوفانهاى بال آرامّزحمت اند ولى وجود مبارک برويه مرکز ميثاق که در بحبوحۀ
  مبارکهروضۀ بودند در نهايت سکون و وقار مشغول تأسيس چراغهاى داخل و خارج 

  طّتوسّهنوز اين قضيه پايان نيافته بود که مسئله بيت بغداد و غصب آن " ميباشند 
  ّ باحباى دنيا دستور دادند تلگرافاتىّولى امراق افتاد حضرت ّاتفاشيعيان 



  ِبفرستند و خود هيکل مبارک به امير فيصل پادشاه عراق تلگراف فرمودند که اين بيت
ّمبارک محل زيارت اهل عالم و متعلق به بهائيان است و غصب بيت با معرفت حکومت ِّ   

  ّخارج از حد عدالت
   

  ٨٨ص 
  .ست بايد حکومت مانع از غصب آن گرددا

  ّاحباىّ البته وان ايشان مورد لطمات متتابعه از هر سمت شدندَافى الواقع در آن 
ّالهى در سراسر عالم کال مطيع و منقاد و عشاق جان نثار حضرت غصن ممتاز بودند ً ّ ٓ  

ّامرى که سبب تحسر شد سرور دشمنان از صعود موالى عالميان و قيام مجددش   ان بر ضدّ
  ٰامر حضرت رحمن بود آنقدر ناقضين جسور شدند و آنقدر اشاعه اقوال کذبه دادند که
ّيکى از احبا که منشى حکومت و کامال در جمع مردم وارد و از حاالتشان مطلع بود ً ّ  

  آن جوان ، و چون حضرت" اکثرًا در مواقع اشاره به هيکل اطهر ميگفتند : " مينويسد
را بعبا و ردا نياراستند و گيسوان بلند نگذاشتند بل در همان خود ّولى امرا  

  نينه در بين جمع مشى و خرام ميفرمودندأمُجوانى در البسه غربى خود بنهايت وقار و ط
  ّ عداوت آنان زبانه کشيد مخصوصًا وقتى که ناقضين مشاهده کردند چگونه طرًاشعلۀ

  .دوران گرديد  ّرفته همان جوان اعظم شخصيت آنبايشان اداى احترامات فائقه مينمايند و رفته 
  ايشان هرگز تقليد از مراسم حضرت عبدالبهاء ننمودند همانطور که گفته شد به عبا و

ٰردا ملبس نگشتند تارک مبارک را بمولوى زينت ندادند بصلوة جمعه حاضر نشدند هر ّ  
   با آنان که باروز ساعتها با علما و رجال دين ديدن و آميزش نفرمودند مخصوصًا

  نهايت شوق ميخواستند به بينند و بدانند آن غالم الهى که جانشين هيکل ميثاق
  ّگشته کيست و بچه نحو به تمشيت امور قيام و اقدام ميفرمايد حتى برخى از اعضاى

ّعائله بدين رويه از حيات مبارک احتجاج ورزيدند ولى در جواب همه فرمودند من موظفم ّ  
  ام گذارده اند انجام حياتم را صرف خدمت نمايم تا وظيفه اى که بعهدهکه جميع ساعات 

  دهم همين مسائل نيز روز بروز بر نگرانى و تشويش خاطر منيرش افزود و از داخل و خارج
  ّناراحتيها فزونى گرفت حتى برخى
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ّجسارت را آنقدر زياد نمودند که در سر سر    مظنون شده بخود ميگفتند که ايشانّ
ّجوانند و درست مسلط بر کار نيستند الزم است از قدما و معمرين طلب کمک و افکار ّ  

  .نمايند و هر چه زود تر بيت العدل تشکيل شود بهتر است 
ُشکى نيست که آن هيکل نازنين در بحبوحۀ حقد و کين معرضين و ناقضين گروهى را ِ ّ  

  ون پروانه حول شمع وجودشداشتند که فى الواقع عاشق آن جمال بيمثال بودند که چ



َ ميکردند يا سرزنش مينمودند و عده اى هلسؤالبودند نفوسى که ّ البته ميگشتند ّ  
  من مبارز ميگفتند و وجود مبارک دائمًا در اين فکر و انديشه که مظاهر تقواى خالص

  ١٩٢٢را بيابند و با آنان در برخى امور بحث و شور نمايند چنانچه در ماه مارچ 
  ى از نمايندگان کشورهاى مختلفه را در حيفا جمع فرمودند ليدى بالمفيلدا ّعده

   ميس: بودند و بعد نفوس ذيل را دعوت فرمودندحيفاخانم و مسيس هواک در ) ستاره ( 
   دريفوسو ُ لرا.ا ريمى از امريکن مونتفر ويلز و ميس،روى ويلهلم. روزنبرگ از انگلستان 

  ،مصطفى رومىّسيد . ُ پل   سرگرد تئودور،شوارتز از آلمان کنسول واليس .بارنى از فرانسه
  ّ جناب فاضل مازندرانى و آواره که از مبلغين.و کرين ترو و کاترين ترو از امريکا

  آنوقت بودند ولکن وصول آنان بارض اقدس به تأخير افتاد و بعد هيکل مبارک هردو را
  ست که نه فقط خيلى از بهائيان عجب ا.براى اسفار تبليغى بالد بعيده اعزام داشتند

  قديم را عقيده بر آن بود که هر چه زودتر بيت العدل اعظم تشکيل شود بلکه حاکم
  حيفا در ضمن مذاکراتى که با مأمور خصوصى هيکل مبارک داشت فتح باب نموده گفت هر

  چه زودتر بيت العدل تشکيل شود براى استحکام امور بهتر است زيرا اوضاع و احوال از
  قالب خانوادگى بيرون آمده بصورت هيأتى قانونى تبديل ميگردد که جميع امالک و

   اماکن بنام آنان رسمًا ثبت و محفوظ ميشود اين نه فقط رأى و عقيده يک حاکم
  چپانگليسى بود بلکه بسيار

  
   

  ٩٠ص 
ّاز دوستان و حتى برخى اعضاء عائله مقدسه نيز همين رأى را داشتند و اين خود ّ  

   جوانى ِايشان و وضع زندگانى شان. بودّولى امرا رفتار آنان با حضرت نۀنمو
  ّنوعى بود که اينان تصور ميکردند مساعدت هشت نفر ديگر را الزم دارند که در ضمن

  احراز رياست آنان با ايشان در جميع امور مشورت نمايند تا امور بر شالوده اى
  ّاماکن مقدسه باقداماتى پردازندّضد دشمنان بر  گردد که اگر ّمستقرقانونى پايدار و 

  .و يا اقامه دعوى نمايند دفاع امر محکم و متين باشد 
  جميع نفوس را که احضار فرمودند به ارض اقدس وارد شدند و مورد مشورت قرار گرفتند

  ًوضع هيکل مبارک در انظار کامال روشن و نمودار گرديد همه مشاهده کردند که در
   واليت جالس و با قواى وافرى که خداوند بايشان برايگان عنايتّکرسىل بر جميع احوا

  ّفرموده بود آفاق بعيده را مينگريستند و بحوائج  ضرورى مکان و وقت خود توجهى
  :نميفرمودند چنانچه در همان يادداشت مرقوم است 

ّاوليهدر روزهاى "    ...با  دائمًا ّولى امرا زيارتم مشاهده کردم که حضرت ّ
  ُ دريفوس و ليدى بالمفيلد و تئودور پل مشورت ميفرمايند و چون،روى ويلهلم



  نسول شوارتز و خانمش وارد شدند همين بحث يعنى استقرار بيت العدل اعظم را باک
  را شنيدم و معلوم شد که بنيان ّايشان شروع فرمودند کليات اين مذاکرات 

ّحافل محليه و مليه در ممالک وکه مفع ميگردد بيت العدل اعظم وقتى مرت ّ  
  ُبلدان در نهايت استحکام تأسيس شده باشند و نيز دانستم که حضرت شوقى افندى

  دوستانى از ايران و هند طلب کرده بودند تا با آنها نيز مشورت فرمايند ولى
  . "مسافرين شرقى بموقع خود نرسيدند 

   خانم مأمور مراجعت به آلمان و تمام اين مذاکرات آن شد که کنسول شوارتز ونتيجۀ
  روحانى امريکا روى ويلهلم را مأمور فرمودند که در انجمن. ّتأسيس و تحکيم مبانى محليه گردند 

   
  ٩١ص 

  حاضر شود و همين نکته را بيان نمايد و لجنۀ ادارۀ امور در امريکا لجنه حقوقى
  انگليزى را نيز براىّشود و ادارۀ تمام محافل محليه را برعهده گيرد و ياران 

  ًهمين مقصد بسوى کشور خود اعزام فرمودند کامال معلوم است دو ماه از واليت امر
ّاوليهّ بنهايت قوت در تأسيس مبانى ّولى امرانگذشته بود که حضرت     و تحکيمّ

  ّاساسهاى محافل محليه اقدام نموده و شالوده گذارى عظيم ادارى را طبق الواح
  .دالبهاء آغاز فرمودند وصاياى حضرت عب

  دشوار مينمود در شهرّ البته ّفشار اين کار بحدى بود که براى چنان وجود نازنينى
  حيفا نه نفر را گرد هم آوردند و محفلى تشکيل فرمودند و در خالصه اين محفل مالحظه

  ّولىت رحض: " عليا رسيده بدين مضمون ورقۀ مبارکۀ ميشود که نامه اى از حضرت 
   غصن ممتاز سرور اهل بها شوقى افندى در زير فشار غموم و هموم التحصىامرا

ّمجبور به ترک اين بالد شدند و اين هجران براى راحتى و کسب صحت است بعد از مدتى ّ  
  . "ّالبته مراجعت ميفرمايند تا بخدمات خود ادامه و وظائف خويش را انجام دهند 

  ينجانبه را مسئول ادارۀ امور نموده و چنينبموجب توقيع ايشان که ضميمه است ا"
  ّ محفل روحانى در مدت غيبتّمعيت و دستور فرمودند که با مشورت عائله مبارکه و ّمعين

  ".ر جريان طبيعى خود باقى بماندّمرکز امر امور امريه ب
   در حيفا تشريف نداشتند بلکهّولى امرادر آن موقع يعنى پنجم آوريل حضرت 

  علياورقۀ مبارکۀ زرگترين پسرخاله خود باروپا تشريف برده بودند حضرت بهمراهى ب
  :گرديد  ّو ترجمه اش در آن مجله درجّخط ّبه مجله امرى نجم باختر خبر دادند و عين دست
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  امريکا
  ُ           مدير محترم روزنامه نجم باختر عليه بهاءا االبهى



                             هوا  
  مصيبت عظمى صعود حضرت عبدالبهاء بملکوت ابهىواقعۀ مولمه            اين عبد پس از 

  ّ           بحدى مبتال و دچار صدمات اعداى امرا و حزن و الم گشته ام که
ّوجودم را در همچه وقتى و در چنين محيطى منافى ايفاى وظائف مهمه مقدسه  خويش ّ  

ّچار امور امريه چه داخل و چه خارج را بعهدۀ عائله مقدسهميشمرم لذا چندى نا ّ  
   تعالىّبمنها تميگذارم  الفدآء عليا روحى لهاورقۀ مبارکه برياست حضرت 

ّکسب صحت و قوت و اطمينان و نشاط روحانى نموده بنحو دلخواه   رشتۀو مرام  ّ
  .گردم ّنيه ام فائز و نائلمال روحاآّتبًا بدست گرفته بمنتهى آرزو و ًرا کامال مر خدماتم

  ١٩٢٢                             ابريل                         بندۀ آستانش شوقى
ّعليا نامه اى بعموم احبا مرقوم فرمودند و در آن اوورقۀ  هشتم آوريل حضرت    ًالّ

  نتمجيد و تحسين فراوان از اداى واجبات وفادارى ياران ميفرمايند و سپس اطمينا
ّ باتکاى آن روح عظيم است که مسئوليت خود را قبولّولى امراميدهند که حضرت  ّ  

ّميفرمايند تا انشاءا کل قيام به نشر نفحات قدسيه الهيه نمايند و بواسطه ّ ّ  
ّمحافل محليه جمعًا بيکديگر متحد و  ّ گردند و مسائل جزئيه محليه را بواسطهّمتفقّ ّ  

  حضرت شوقى افندى پس از صعود: " يند و بعد ميفرمايند ّمحافل خود حل و فصل نما
  ّ شديد مااليطاق دچار گشته اند الزم شد مدتى استراحتّتأثرّنير آفاق چون به 

ّات الهيه در قبول اين مسئوليت عظيم ايامى را بهتأييدفرمايند و براى جلب  ّ ّتبتل و تضرع بگذرانند لهذا اين ّ ّ  
   

  ٩٣ص 
ّ در مدت غيبت مبارک اينجانبه را نماينده خود مقرر داشتندنواحى را ترک فرمودند ّ  

  ّولىّعائله مقدسه حضرت عبدالبهاء يقين دارند که جميع ياران در اين اوان که حضرت 
ٰاند در سبيل تقدم و ترقى امر حضرت رحمن از هيچ امرا مهاجرت فرموده ّ   .مجاهدتى دريغ نخواهند فرمود  ّ

  :ميگردد  ّمزين است عينًا درج" ه ّبهائي" عليا که بخاتم مبارکه رقۀ ومبارک ّخط و اينک دست
هوا                                     

    بندگان جمال ابهى و ياران عزيز عبدالبهاء هر چند قلوب اهل بها از اين
  اتٔانين ياران گوشزد مال اعلى و طلعّ  مصيبت عظمى در اشد احتراق و حنين و 

  ّدر جنت ابهى ولکن چون يوم يوم خدمت و هنگام هنگام نشر نفحاتست  قدس 
ّ  بايد احباى الهى چون شعلۀ نورانى بکمال همت قيام بر خدمت امرا نمايند ّٓ  
    و گوى سبقت از يکديگر بربايند و چون شهاب ثاقب طارد هر ناقض ناکثى

ّ  گردند تا در لوح محفوظ الهى در زمرۀ الذين وفوا ب   عهدا و ميثاقه ثبتٓ
   و غصن ممتاز و سرور اهل بها شوقى افندى را اين مصيبتّولى امرا  گردند حضرت 

ّ  کبرى و فاجعه عظمى و احزان بى پايان و شدت تأثر سبب شد که چند ّ  



  ّ  روزى هجرت و سفرى اختيار نمايند و کسب صحت و راحتى فرموده
  ائف خويشظامرا و و  مراجعت بساحت قدس نمايند و بخدمت 

   ارسال ميشودًاّ  قيام فرمايند و در غياب ايشان بموجب دستخطشان که لف
ّ  اين مسجونه را معين فرمودند که بمشورت عائلۀ مقدسه امورات امريه ّّ  

  صوابديده ّفانيه موقتًا مجلسى ترتيب داده که ب   قرار و انجام پذيرد لذا اين
  وارماميداند مجرى گردد و  ى افندى تسميه نمودهّ  نفوس معينه که حضرت شوق

ّ  در مدت غياب ايشان دوستان الهى و اماء رحمان کمال جهد در ترقيات ّٓ  
  ١٣٤٠ماه شعبان )  ه ّبهائي( ّ امرا بنمايند و امرا انتشار سريعى بنمايد  انه بعباده رؤف رحيم     

  
  ٩٤ص 

  ت پيداست اينست که حضرت شوقى افندى براىّالبته آنچه از ظاهر امر در اين صفحا
  استراحت تشريف بردند ولى خدا ميداند که در قلب و روان و جان  و وجدانشان چه

  ايشان ببالد: " عليا مرقوم داشتند ورقۀ ه است حضرت دطوفانى از باليا برپا بو
  بردند و با پسر خاله خودشان براى معالجه به آلمان تشريف ."مختلفه سفر ميفرمايند

  ّطبق آنچه از فم اطهر شنيده شد در آنموقع اعصاب بالکل از هم پاشيده بود و بعد
  ن از اولياء ا هيکل مبارک سر بصحرا نهادند و به تنهائى هجرتيبشيم سابق

   به دريفوس نامه اى مرقوم داشتند و آنقدر وى در .حال مبارک بهتر شداندکى فرمودند 
  که ميتوانستند اسرار قلب حزين را نزد او فاش نمايند بعد ازرا محرم ميدانستند 

  بعد براى رسيدن بسواحل برنز: " َآنکه خبر وصول نامه را ميدهند ميفرمايند 
Bernese  از اوبرالند Oberlandگذشتم که فى الحقيقه وطن ثانى من شد در خلوتگاه   

  اى وشم که اين حمالت بيرحمانهجبال شامخه آن حدود و جذبات شورى که ايجاد مينمايد ميک
  ّامرى که در اين ايام... ّرا که براى مدتها قلبم را جريحه دار نموده فراموش کنم 

ّبينهايت سبب تحسر من گشته آنستکه در وضع کنونى و صحت و سالمت مزاج بهيچوجه ميل ّ  
  نمايم قدرت آنرا در خود نمى بينم که در باره اين مسائل اساسى بحث  ّندارم و حتى

   آن آشنا هستيد محيطّجزئياتّشما از  مشکالتى که در برابر دارم بخوبى مطلعيد و با 
ّحيفا را تحمل نميتوانم و تغيير اساسى در آن حدود مقدور نيست تغيير مرکز کار حتى ّ  

   زيرا مقبول نيست و بعقيده من اگر مرکز کار و خدمت خود را تبديلميآيدبفکر من ن
  رار قلب خودسيد بهيکل امر خواهد خورد ديگر بيش از اين نميتوانم انمايم لطمه اى شد
  . "ّام بينهايت در اين مدت صدمه ديده است  را بگويم و حافظه

ّاوليهبا آنکه در آن سنين     هيکل مبارک در اروپا گردش ميفرمودند ولى اين گردش حرکتّ
   

  ٩٥ص 



  روند و عنقريب مصائب و مشاکل ازو جوالن نبود بلکه بمثابه شخصى بودند که از جلو مي
   در همان کوههاى بلنداميدبارها بتنهائى در خلوتکده . پى ايشان بسرعت روان است 

   در همان حدود زيستاى کهنامه هائيکه بزبان فرانسه براى عائله . معتکف گشتند 
  اماند موجود است و تم ميکردند و ايشان شب در خانه آنان مسکن داشتند مرقوم فرموده

ّاينها حکايت از رقت عواطف وديه وجود مبارک مينمايد که ُ   ّآن قلب پاک و ممرد از ّ
ّدائمًا سارى و جارى ميگرديد و اينگونه تجليات روح مقدس نشان ميدهد که چقدر ّ  

  صدقاى خود عالقه و بستگى داشتند و نيز از همين نامه ها انسان خوبَبدوستان و ا
  ّفوس خالص و مخلص که داراى قلب پاک بودند محبت شديدميفهمد که هيکل اطهر چقدر بن

  دوستانشان اغلب از اين طبقه. داشتند و مهر آنان را دائمًا در دل حفظ ميفرمودند 
  :اينک چند فقره از نامه هاى مبارک . بودند 
  - ١٩٢٣ دسامبر ٢٢
ِآقاى هورا عزيز  کارت ارسالى شما واصل شد مالحظه در تصويرى که در ظهر"     نامه بودَ

  ّو ديدن مناظر زيباى انترالکن خاطرات فراموش نشدنى و دوستى و محبت و ميهمان نوازى
ّشما را در مدت اقامت مملو از سرور تجديد نمود هيچيک از اين عواطف را فراموش ّ  

  ّنخواهم کرد و خاطرات شيرين هر يک را با دقت و قدردانى هميشه در خزانه دل محفوظ
  ُوف نامه مقدارى تمبر پست ميفرستم که انشاءا مورد پسند شماخواهم داشت در ج

   است بزودىاميدباشد سال نو را تبريک ميگويم و دوام و بقاى عمر برايتان طالبم 
  . " دوست صميمى شما شوقى -مالقات دست دهد هرگز فراموشتان نميکنم 

  :مايند  بهمان آقاى هورا مرقوم ميفرّجدد سپتامبر م٢٦و سال ديگر در 
   مينويسم ميل دارم بدوست صميمىاى کهّدوباره از سفر خود بازگشته ام و اولين نامه " 
   

  ٩٦ص 
  ًام هوراى عزيز باشد در خانه شما بود که سويس زيبا را کامال ديدم و فراموش نشدنى

ّلذت محبت و ميهمان نوازى شما را چشيدم اين توجهات را هرگز فراموش نميکنم و چون ّ ّ  
  م که خسته و فرسوده از راه رفتن هاى خود باز ميگشتم و درآورتى را بخاطر مياوقا

ّآن محل زيبا که جذابيت آنرا هرگز فراموش نميکنم استراحت مينمودم  بى اندازه ّ  
  يد تا شما را در بين اعضاءورااشتياق دارم که اگر ممکن است به  اينجا تشريف بي

  اتب قدردانى و صداقت خود را ابراز دارم نامهعائله خود زيارت کنم و بدينوسيله مر
  اى از ايران براى من رسيده تمبرهاى آن داراى تصوير شاهنشاه ايران است هاى تازه

  وارم مورد پسندتان باشد از تمامى قلب بقا و دوام عمراميدبراى شما ميفرستم و 
  ر محبوب زيارتوارم باز شما را در قلب آن کشواميدطوالنى برايتان از خدا خواهانم 

  . " دوست صميمى دائمى شما شوقى -نمايم 



  ّ دسامبر از وصول کارت پستال دوست خود اظهار تشکر ميفرمايند٨و در روز 
  در مقام مقايسه با مناظر: " و در ضمن منظره اى از حيفا برايش فرستاده ميفرمايند 

  فراموش" براى دوستى زيباى سويس بسيار ناچيز است ولى آنرا بعنوان تبريک سال نو و 
  .ارسال ميدارم " نشدنى 

  ّآقاى هورا که اينقدر مورد الطاف و عنايات مبارک بود مردى بود که سياحان را در
  کشور سويس راهنمائى مينمود خانه ايشان در خيابان شهر بود و اطاق زير سقف خود را

   فرانک بود سقف آنبحضرت شوقى افندى اجاره ميداد کرايه اين اطاق هر شب تقريبًا يک
  آنقدر کوتاه بود که داماد حضرت عبدالبهاء که مردى بلند قامت بود چون وارد اطاق

  شد قادر بايستادن نبود در اين اطاق يک تختخواب و يک لگن و دولچه آب براى دست و
    از اماکن مشهور و در قلب سويس واقع گشته از Interlakenانترالکن. صورت شستن داشت و بس 

  نجاست که کوه پيمايانآ
   

  ٩٧ص 
  براى صعود بقلل مرتفعه حرکت مينمايند اکثر روزها قبل از آفتاب از اين نقطه با خط
  آهن مسافتى را ميرفتند و بعد کوه پيمائى روزانه را آغاز ميفرمودند کفشهاى سنگين
  دودًکوه نوردى بر پا مچ پيچ بسته کوله پشتى و عصائى در دست گرفته و معموال در ح

   ساعت راه ميرفتند اغلب تنها بودند اگر گاهى يکى از بستگان همراهى١٦ده تا 
  ًميکردند اوال آنقدر راه نميرفتند ثانيًا بعد از دو سه روز عذر خواسته از جا

  حرکت نميکردند از همين جا بود که بدون کمک طناب و راهنما بقلل برخى از کوهها
  شتند و اغلب از اين گردشها تعريف ميکردند ورسيدند خيلى اين اسفار را دوست دا

  .ّحتى تا زمان ازدواج بهمين تمرين ادامه ميفرمودند 
  ّ براى اولين بار در سفر مبارک به انترالکن رفتم حضرت شوقى افندى١٩٤٢تابستان 

  مرا بخانه دوست خود آقاى هورا بردند و ميل مبارک بود همسر خود را برفيق قديمى
   ميفرمودند پير مرد خوبى است و چه بسا که با نهايت صبر و حوصلهّمعرفى فرمايند

  بشرح گردشهاى من گوش ميداد و از اينهمه شوق در حرکت و کوه پيمائى من که جوانى
ّبيش نبودم در تعجب و تحير بود بدبختانه وقتى بدان منزل رسيديم دانستيم که آقاى ّ  

  .ديدن فرمودند   رفتيم و هيکل مبارک قبر او راهورا از دنيا رفته بود فورًا بقبرستان عمومى
ّاوليهدر سالهاى    بقلل آن رسيده بودند و راههائى را که براىکه ّ حتى کوههائى را ّ

  وصول بمقصود در پيش ميگرفتند همه را با کمال شوق باين کمينه نشان ميدادند
   بود ميفرمودند کيلومتر و گذشتن از دو کوه٤٢کوچکترين راه پيمائى ايشان در حدود 

  .اغلب در باران گير ميکردند ولى آنقدر راه ميرفتند که غالبًا آب روى بدن خشک ميشد
  ّعالقه مبارک بمناظر زيبا حدى نداشت عقيده مندم که اين راه پيمائيهاى بسيار



  ميرساندند ّ و اين صعود بقله هاى مختلفه جبال که در هر يک بسيارى از قواى خود را بمصرفّممتد
   

  ٩٨ص 
  .رفته رفته جراحات عميقه حرمان از حضور حضرت مولى الورى را التيام بخشيد 

  ميفرمودند اغلب صبح خيلى زود ميرفتند و تا غروب چيزى ميل نميفرمودند در فرسودگى
  ّدر ايامى. ( عظيم بيکى از رستورانهاى کوچک رفته سبزى و تخم مرغ سفارش ميدادند 

  با اينحال بمنزل برميگشتند) همين رستوران ارزان  رفتيم ًا بّجددکه با هم بوديم م
   خواب در تختخواب افتاده بعد کمى از آب خنکاميدو در آن حال خستگى زياد ب

ّکوهستانى ميل فرموده بخواب ميرفتند و چون بامداد ميرسيد مجدد روح متهيج خود را ّ  
  معمولى را آغازمشتاق حرکت مييافتند لذا قبل از طلوع آفتاب همان برنامه 

  چه مقدار لطيف بود آخرين تابستانى که در محضر مبارک در همان مناظر. ميفرمودند 
  ّمشرف بودم و گوئى سايه هاى جبال شامخه ميدويدند که بردامان مبارک بنشينند ايشان
  به يک يک مناطقى که ساليان گذشته رفته بودند عالقه داشتند لذا بهر يک تشريف برده

  زديد فرمودند و يکبار ديگر چشمان عزيزشان بر تمام آن اماکن افتادهمه را با
ّاوليهسالهاى    ّ در نهايت درجه تعب و مشقت بودند و بينهايت بروجود مبارک خودّ

  سختگيرى ميکردند انظباط بسيار سختى را همه گاه براى خويشتن و هر کسى که همراه
  ابستان کنار ميگذاردند چه تنهابود بکار ميبردند و وجه بسيار قليلى را براى ت

  بودند و چه وقتى که يکى از منسوبين را بعنوان منشى همراه ميبردند فرق نميکرد
  بايد اين مبلغ تکافوى همه را بنمايد ابدًا چيزى به آن اضافه نميشد اگر عدد

  همراهان بيشتر ميشد جلوى خرج را بيشتر ميگرفتند در هر حال با ترن درجه سه سفر
  يم و محال بود اين روش عوض شود مگر وقتيکه تمام اطاقها پر از مسافر و ياميکرد

ّاطاقهاى درجه سوم فوق العاده کثيف بود آنوقت بليط ديگر تهيه ميشد اگر در شب ّ  
  دو. سفر ميفرمودند روى همان نيمکت سر بروى کوله پشتى گذارده راحت ميفرمودند 

  در مورد وجود مبارک حضرت شوقى افندىميزان مالک عمل در حيات مبارک بود يکى 
  ميفرمودند  امر بهائى که در آن هنگام ، عظمت و جالل و افتخار امر را مراعاتّولىبعنوان 

   
  ٩٩ص 

  ّو ديگرى براى شوقى افندى بعنوان يک فرد عادى در اين صورت آن نفس مقدس ابدًا
  ناشناس و متواضع بسرّتوقعى و انتظارى از احدى نداشتند و هر جا بودند چون مردى 

  نى بود جلوگيرى ميشد ابدًا درا از مصرف وجوه بهر عنوّمرهميبردند و در اين وقت بال
ّفکر تجمل نبودند و هيچگاه قدمى از طريق وجدان منير خود برتر برنداشتند البته ّ  

  ّهمه ميدانيد که ايشان مسئول احدى نبودند يعنى در عالم بهائى کسى نبود که حتى در



  ّل خود چون و چرائى نمايد مگر يکنفر و آن نفس مقدس حضرت شوقى افندى بودند کهخيا
  .ّاز خويشتن حساب ميکشيدند و انه شديد الحساب 

  هر قدر سنين عمر مبارک باال ميرفت وظائف و تکاليف سنگين تر  ميشد ثقل اين وظائف
  ّدى که قدرتقواى آن هيکل نازنين را رفته رفته از بين ميبرد اين کمينه تا ح

  جسارت داشتم ميکوشيدم که وجود مبارک نسبت بخودشان اينقدر سختگير نباشند و يا
  ًاقال تا اينحد حاضر شوند که در خانه خود وسائل راحت يک ميهمانخانه را دارا
  باشند يا گاهگاهى براى معالجه تشريف ببرند و يا باستراحت بپردازند و يا اجازه

   داشته باشد و چون روزى يکبار غذاّحمام اطاقى بگيرند که فرمايند اگر هتل ميروند
  ًميل ميفرمودند اصرار ميرفت که اقال اجازه فرمايند اين يک خوراک را نوعى ترتيب

  ّدهند که مغذى باشد تغيير جزئى که در حيات روزانه هيکل اقدس حاصل شد منوط بهيچ
  صرار و ابرام زياد مبالغىامرى نبود مگر عواطف عاشقانه اميليا کالينز که با ا

  تقديم حضور مينمود و تقاضا ميکرد که آن را صرف راحت وجود مبارک فرمايند و اين
  کمينه آنقدر التماس ميکردم که هر چه اميليا کالينز تقديم ميکند هيکل مبارک براى

  ّتسرير خاطر آن کنيز الهى که صرفًا از روى عشق و محبت تقديم مينمايد قبول
  آنقدر عرض شد تا قبول فرمودند ولى باز هم جزئى از آنرا صرف امور شخصى وفرمايند 

  . ّ امريه ديگر خرج فرمودند امورّبقيه را در حدائق و مقامات و 
ّاوليۀغيبت    مبارک از حيفا قوائى را در ارض اقدس بحرکت آورد که رفته رفته  هيکلّ
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  تمرؤُيکائى مستقيمًا از حيفا به مامر يکى از زائرين .اثمار آن ظاهر ميگرديد
  :عزيزان الهى گفت ه  ياران در امريکا وارد شد و در آنجا بساليانۀ

   هند ،،زيارت ما بنا بر تشويق حضرت شوقى افندى بود در حيفا زائرينى را از ايران" 
  ّحقبرما، ايتاليا ، آلمان و فرانسه مالقات کرديم و بمحض ورود با خود گفتيم که 

   او امور در روى ارض بر حسب ميل و ارادۀنه و تعالى بر عرش جالل مستوى و همۀسبحا
  هيکل مبارک در لباس سياه بودند وقتى که ما. در نهايت آرامش و اعتدال است 

ّبحضورشان مشرف شديم حقيقتًا ذرات وجود اين هيکل نازنين  در سراسر هستى انسان ّ  
   درفکر آن بوديم که آن وجود لطيف. آمدّمؤثر از قلب و روان و جميع اعضاء و جوارح

   عظمى چه ثقل عظيمى را بردوش گرفتند که امور کشورها و سياست دول جميع درّدر رزيۀ
   زيرا آنان را. صبيان مينمودبرابر آنچه اين يکنفر در تحت نظر داشت چون ملعبۀ

  فتيم احدى نميتواندمحدود ببالد خود ديديم و اين وجود مبارک را در برابر جهانى يا
  حضرت عبدالبهاء... دچار چقدر مشکالت ميباشند ّولى امراّتصور نمايد که اين 

ّصعود نفرموده زيرا روح مقدس متعالى او با قوتى افزونتر و تجلى وافرتر در جميع ّ ّ  



ٓر  و نافذ و بر مجالى قلب اين غالم الهى موسوم به شوقى افندى واقف وّثؤ مامور ّ  
  ت در عنفوانأت روح الهى از وجود او بجميع جهانيان تابيده است بصورت و هيناظر اس

  شبابند و قلبشان مرکز جهان امروز ميباشد انوار اخالق ملکوتى و عواطف الهى از
  تمامى وجودشان بر عالم و عالميان ساطع است تنها اوست که ميتواند جهان را نجات

ّداده و عالميان را در ظل مدنيت الهى     و با وجود اين آنقدر.مسکن و مأوى بخشدّ
  . شدّتأثرهيکل مبارک خاضع و خاشع و فانى هستند که هر کس بر آن هيکل نظرى انداخت م

ّمکاتيب ايشان معجزه آسا و بزرگترين افضاالت رب االرض و السماست    از اينجهت بود.ّ
  جميع عباد فرمودّکه چنين طلعت نورانى را مرکز هدايت و قطب ارشاد و حالل مشکالت 

   
  ١٠١ص 

  اى از عالم مسائل ّهر مشکلى را در نهايت سهولت حل و فصل ميفرمايند و از هرگوشه
  مختلفه به پيشگاه مبارک ميفرستند و همه را بنحوى عجيب رتق و فتق ميدهند اصول و

   حضرت بهاءا را که هيکل ميثاق اشاعه فرمودند هر يک را در استحکام ساميۀمبادى
  ّ متين و وسيع مؤسساتبانى ملکوت الهى در روى زمين بکار ميبرند و اين شالودۀم

  ."تحکيم ميباشند  را در حيفا حضرت شوقى افندى بيد قدرت و صبر و اطمينان مشغول تأسيس وّالهيه
  ّهر کس که بحيفامشرف ميگردد: يکى ديگر از نفوسى که براى مشورت دعوت شد مينويسد 

   را مطالعهّولى امرارد که طرز کار و نفوذ قلب و روح حضرت و افتخار آنرا دا
  نمايد امرى معجزه آسا را بچشم خود ميبيند در حيفا شنيده بودند که حضرت شوقى

   هر روز بانجام٦افندى ساعت نيم بعد از نيمه شب از خواب برميخيزند و تا ساعت 
  بودند بدون آنکه چيزى ميل ساعت مشغول کار ٤٨ ّائف مشغولند و حتى ديده شد کهوظ

  فرمايند يکى از زائرين که در حضور بود مأمور شد دسته گل بنفشه اى را براى
ّمؤتمر روحانى از طرف حضرت شوقى ربانى بارمغان ببرد و مراتب محبت و تعلق خاطر ّ ّ  

  بر: " مبارک را بعموم ابالغ نمايد گزارش او که برنده آن ارمغان بود چنين است 
  . " شد که هنگام آن رسيده که اساس ملکوت الهى را بروى زمين استوار سازيم همه واضح

  ّبنا بدستور مبارک بود که در همان سال محفل ملى امريکا را انتخاب کردند و آن
  لجنه سابق که مأمور مشرق االذکار و امور ديگر بود منحل شد و فى الحقيقه با اين

  .استوار گرديدوى زمين  رکار اساس بديع امر الهى بر
  عليا از غيبت طوالنى هيکل مبارک بى اندازه نگرانورقۀ مبارکۀ  حضرت ١٩٢٢در پائيز 

  درخواست و ناراحت شدند لذا چند نفر از عائله مبارکه را فرستادند تا از وجود نازنين
   خودپيمائى روزانه  حضرت شوقى افندى طبق معمول براه.نمايند که به ارض اقدس مراجعت فرمايند

   
  ١٠٢ص 



  ّتشريف برده بودند و چون بسوى منزل باز ميگشتند مادر ايشان در خيابان وجود مقدس
  عليا وورقۀ ّرا ديد و بحضور شتافت و با اشک چشم شمه اى از غم و اندوه حضرت 

  بعد از ظهر. ٰنگرانى بستگان و اشتياق ياران حضرت رحمن را حضور مبارک عرض نمود 
  ّبر حضرت شوقى افندى با صحت و سرور بحيفا مراجعت فرمودند و طبق دسام١٥روز جمعه 

   قيام نمودند و زمامّولى امراالواح وصاياى حضرت عبدالبهآء باجراى وظائف 
  امور را در کف قدرت و کفايت گرفتند تلگرافات و نامه هائى نيز بقلم اطهر موجود

  بعلل: " شد و چنين ميفرمايند ّاست که حاکى از بهبود حال مبارک در آن ايام ميبا
  ّ و مرتب با شماّمستمراوضاع و احوالى که در تحت اختيار من نبود از مکاتبه 

  ّممنوع شدم و اين يکى از علل حزن و اندوه تلخ اين عبد است ، ولى حال با قوتى
  ّو در همان روز بيکى از احباى فرانسه. " جديد و روحى تازه بارض اقدس برگشته ام 

  اکنون که روحم تازه و قلبم لبريز از اعتماد است بانجام وظائف: " م فرمودند مرقو
  اين غيبت: " اند  و نيز بياران ژاپن مرقوم فرموده. " جسيمه خود اقدام مينمايم 

  اجبارى و ناگهان براى اين عبد واجب و ضرورى بود و در باطن يقين داشتم که از
   نخواهد شد و در  اين هنگام که ساعات طوالنىحرارت و اشتعال آن ياران هرگز کاسته

  ۱۹۲۲  دسامبر١٦و در . " ام ام بحيفا باز گشته ّتجرد قلبى خودم را بپايان رسانده
  ّبا آنکه اين مدت طوالنى بود ولى اکنون با طلوع فجر: " بامريکا مرقوم فرمودند 

  ًا از مرکز دورّوقتميوم جديد واضح شد که چقدر اين غيبت براى من الزم بود با آنکه 
  بودم بخود مينگرم و نتائج آن را بقدرى عظيم مى بينم که هر خدمتى اکنون به آستان

ّدر مدت غيبت اولين شب صعود را به. " ّمقدس انجام دهم هرگز بدان پايه نرسد  ّ  
  ّاگر چنان شبى در قرب مرقد مطهر ميگذراندند براى آنّ البته تنهائى گذراندند و

ّمؤثر بود که تاب و توان را از دست ميدادند و چون از سفر بازحضرت آنقدر  ُ  
  ّبا احساساتى مملو از سرور و اعتماد: " گشتند ميفرمايند 
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  چهرۀ مملو: " يکى از ياران دوران مدرسه حضور مبارک نوشت . " بخدمت مشغول هستم 
  ّشوش مجدد طالع شدَجه بطلعت آن و " ٠ّاز ابتسام آن محبوب  همه گاه در مد نظر است 

  اين بشاشت وجه و سرور باطن طبيعت اصلى حضرت شوقى افندى بود و اين بهجت موفور در
  .ًپيامهائيکه بمحض ورود بانحاء عالم مخابره فرمودند کامال طالع و منعکس است 

ُ است حضرت رب الجنود با ورود ماميد: " بايران     اين عبد بميدان خدمت عناياتّجددّ
  ّ خود در آن ارض مکرم عنايت فرمايد اينست اعظم آمال وّه اى بجنود مجندۀبديع
ّ مستمرادعيۀ ّحرکت سريع و تقدم و ترقى امر مبارک توقف: " بامريکا "  اين عبد ُ ّ ّ  

   باين عبداى کهننمايد و هرگز باز نمى ايستد بدرگاه او ملتمسيم که با قواى بديعه 



ّالى حنون جنود مجنده الهيه را بفتوحات عظيمهء و حمايت موّاتکاعنايت شد و ب   .برسانم ّ
ّاکنون که تسلى خاطر يافته و بنعمت صحت و قواى جديده متنعم گشته: " بانگلستان  ّ    امّ

ٰخود را در ميادين خدمت شريک ياران و در عبوديت استان رحمن سهيم آنان ميدانم ّ."  
  ّ متضرع براى شما بوده و هستمدر هر آن در فکر آن عزيزان و همه گاه:" بآلمان"

ّو اکنون بعنايات الهيه جمعًا و متحدًا و متفقًا رشته طوالنى خدمات خود را به ّ ّ  
   است اجتماع ياران در مياديناميد: " به هند . " ّآستان مقدس آغاز مينمائيم 

  . "ّۀ فتوحات روحانيه در آن سرزمين باشد ّمقدمخدمات فخيمه 
  از اعتمادّمملو  بديعه به ارض اقدس وارد شده و با قلبى با قواى: " به ژاپن 

  از فراز درياها دست يارى بسوى شما دراز نموده سهيم و شريک خدمات شما به آستان حضرت
  ّبا شوقى خلل ناپذير و قوتى بديع در ارض اقدس: " به عراق . " بهاءا ميباشم 

  . "مشتاق وصول اخبار و بشارات شما هستم 
   

  ١٠٤ص 
  ّاکنون که بدين اراضى مقدسه وارد شده ام دست يارى بسوى شما دراز: " ّبه ترکيه 

  . "ٰنموده سهيم و شريک آن ياران در خدمات امر حضرت رحمن ميباشم 
  . "مشتاق وصول بشارات شما در ارض اقدس هستم : " به فرانسه 
  ام دوستان شدهدر اين هنگام که با نهايت سرور به ارض اقدس واصل : " به سويس 

  ."عزيز خود را اطمينان ميدهم که در جميع اوقات در خدمات شريک و سهيم آنان هستم
  ّام تحيات قلبى خود را در اين موقع که بارض اقدس مراجعت نموده: " به ايتاليا 

  . "ياران ايتاليا ابالغ مينمايم ه ب
  . "استراليا در ارض اقدس ميباشم  ّبشارات احباىّبا نهايت محبت منتظر : "به استراليا و نيوزيلند مستر دان 

  حضرت شوقى افندى تلگرافهائى هم به اقوام خود مخابره فرمودند که هر يک نشانه اى
  از عزم راسخ و شوق وافر هيکل مبارک در خدمت آستان جمال قدم است و هر يک شامل

   کس فرو مى نشست وپيامى لبريز از فرط شوق و عشق جوانى بود که چون سهمى در قلب هر
  ً مثال بيکى از خاله هاى خود که در سفر. امر جوان مينمودّولىاو را عاشق بيمثال 

  ًزمام امور را کامال در دست دارم: "  تلگراف فرمودند ١٩٢٢ دسامبر ١٨بودند در 
ّجاى شما بسيار براى من خالى است از صحت خودتان اطالع دهيد    پسره و همان روز ب. " ّ

  ".تم اعتماد کامل بهمکارى شما دارم بميدان خدمت باز گشّجددم: "ود فرمودندخاله خ
  ".همکارى برادرانه شما هستم با نهايت اعتماد منتظر:"يگر از بستگان دور ميفرمايند و روز ديگر بيکى د

  از آنجائيکه هيکل مبارک در هر امرى نظم و ترتيب شديد را مراعات ميفرمودند در
ّاوليهّايام    ها از ّاليت امر نسخه تمام رقائم و تلگرافات را مرتب نگاهداشته اند بعد وّ
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  ّشدت کار و وسعت دامنه خدمات از ادامه اين ترتيب ممنوع شدند ولى در هر حال

   اگر بخواهيد.ّتلگرافات را تا آخر حيات با شماره و تاريخ مرتب نگاه ميداشتند
   ثبت استّولى امرا ّسجلت مراکزى را که در توسيع دايره مکاتبات را بدانيد صور

  اى برخىر مرکز و ب١٣٣ با ١٩٢٣ مرکز مکاتبه داشتند در ٦٧ با ١٩٢٢مالحظه کنيد در 
   نوشته١٩٢٢ دسامبر ١٦ در اى که در نامه .اند از آنان بيش از يک بار مرقوم فرموده

ّرقى و تقدم امر الهىت تاحال با نهايت اشتياق منتظر وصول بشار: " اند مرقوم است  ّ  
  ّاخبار فتوحات امريه فورًا باطالعّ البته و وسعت خدمات و اقدامات شما هستم و
   شهر و با٦٥ کشور و ٢١ّدر آن ايام با . " ياران در جميع انحاء عالم خواهد رسيد 

  تعدادى از افراد مکاتبه داشتند که برخى از آنان غير بهائى بودند و در همان سال
  يت امر به ايران ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، سوئد ، سويس ،ّاول وال

  امريکا ، کانادا ، استراليا ، جزائر پاسيفيک ، ژاپن ، هند ، برما ، قفقازيا ،
ّترکستان ، ترکيه ، سوريه ، عراق ، فلسطين مرتب مرقوم ميفرمودند  ّ ّ.  

  ّشوق و محبت از ياران انگلستانّروز بعد از ورود هيکل مبارک نامه اى مملو از 
ّواصل شد و نيز در همان روز پيامى مملو از شوق و محبت بياران انگلستان مرقوم ّ  

  برادران و خواهران بسيار عزيز من در امر حضرت بهاءا قبل از هر: " فرمودند 
  يمّچيز بينهايت مشتاقم ولو با عباراتى هر چند نارسا بيک يک احباى الهى ابالغ نما

  ّکه در اين مدت غيبت اجبارى با نهايت بى صبرى و کمال شوق منتظر آن وقت و ساعتى
  بودم که بارض اقدس مراجعت و دست همکارى بسوى شما دراز کنم تا همه با هم بر نشر

  مندى  نفحات ا قيام نمائيم و در استحکام مبانى امرا که وظيفه هر فرد عالقه
  ّه همکارى کنيم اکنون که خوشبختانه صحت خود را بازاست با نهايت شور و ول

ّام و ميتوانم با قوت و حدت بانجام وظائف خود قائم و مداوم بمانم و رشته يافته ّ  
  هاى مختلفه امور را در کف گيرم تلخيها و
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  ناکاميهاى چند ماهه مرا چنان رنجور و فرسوده نمود که خود را آماده براى انجام
  ّيديدم ولى اکنون در شيرينى ساعات کنونى کل فراموش شده و خويشتن را روحًاوظائف نم

  ّو جسمًا مجهزتر براى حمل ثقل عظيم وظائف و تحرير مکاتيب امريه مى بينم ديگر
  ّنميدانم چگونه مراتب سرور و قدردانى خود را از بشارت تشکيل هيأت مجلله شورى

  يد مساعى دوستان و همحهدف اصلى خود را توبيان نمايم و چقدر مسرورم که اين هيأت 
  بعد از اين جمالت آن هيأت را بعواطف. " اند  آهنگ نمودن  وظائف قرار داده

  ّقلبيه خود اطمينان عنايت ميکنند و ميفرمايند که با نهايت شوق منتظر اخبار آنان



  . "برادر شما شوقى : " هستند و در کمال سادگى امضاء مرقوم فرموده اند 
  در اين چند روز اخير با نهايت: "  مرقوم فرمودند ّجدد همان ماه به آنان م٢٨در 

  ًا پس از اطالع بر مراجعت اينمطمئنشوق منتظر اخبار و بشارات ياران غرب بودم که 
  اى کهّاولين نامه : "و بعد اشاره ميفرمايند . " عبد بارض اقدس ارسال داشته اند 

  ًوارم که کامالاميدان انگلستان بود با نهايت خلوص دريافت داشتم از يکى از يار
  . "انجام دهم  ّتسلط بر وظائف خود يافته سهم ناچيز خود را در معاونت و مشاورت آن عزيزان

  معلوم است که وظائف: "  بيکى از بستگان خود مرقوم فرموده اند ١٩٢٢ دسامبر ٢٠در 
  حضرتمبارکۀ ّست اما کلمات ّبسى سنگين و مسئوليت ها بسيار خطير و بيشمار ا

  ع و حامى من است و روز بروز جهات مختلفه اين وظيفه دشوار در برابردر ٰمولى الورى
   آن موالى حنون اطمينان وات متزايدۀتأييدچشم نمودار ميگردد و در جميع احوال 

  . "آرامش باطن عنايت ميفرمايد 
  ّملى امريکا مرقوم نمودند چنين ّمقدس دسامبر به محفل ٢٢ّدر اولين توقيعى که در 

ّبعلل مجبره و اموريکه هرگز پيش بينى نميشد مدتى از مکاتبه با آن" ميفرمايند  ُ  
  ّجلله و زمامدارى بامعزيزان محروم ماندم چنانچه از ابتداى تشکيل آن هيأت 

  اقتدار شما نتوانستم پيامى ارسال دارم اين امر
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  . "ين عبد گرديد فى الحقيقه سبب حزن شديد ا

  اين نداى موالى جوان و برومندى که از اعماق درياى بال از دل برآورده است نشان
  باز. ّاندازه متحمل سنگينى فشار صدمات وارده بودند  ميدهد که چگونه و تا چه

   اطمينان و اعتماد ودر هر حال نهايت درجۀ: " برگرديم بهمان نامه که ميفرمايند 
  اى از اين ايقان من کاسته نميگردد که هر چه در ّ دارم و هرگز ذرهايمان و اعتقاد

ّامر مبارک روى دهد مملو از حکمتهاى بالغه الهيه است که بالمآل سبب و علت ّ ّ  
  ّارتفاع مبانى ساميه امريه خواهد شد چه بسا که اين حوادث گوناگون جامعه اى را

  ر آنى بوجود آرد ولى بيقين مبينّدگرگون و مملو از هيجان نمايد و تأثيرات ناگوا
ّبدانيد که آنچه پيش آيد ممد نقشه عظيمه الهيه است  ّ" .  

ّاوليهدر آن ساليان    ّ محافل را دعوت فرمودند که مرتب حضور مبارک تقارير و تحاريرّ
  ّارسال دارند و از حوائج و آمال و نقشه ها و عمليات خود آن حضرت را مستحضر سازند

  ک مايل بودند بدعا و کمک برادرانه هر قدر هم که خفيف و حقير وزيرا وجود مبار
  ناچيز باشد در فتح و ظفر امر الهى شريک و سهيم ياران باشند و چون سيل مکاتيب

  بينهايت مسرورم: " واصل شد هيکل مبارک ابراز سرور و رضايت فرموده مرقوم داشتند 
   و يک يک را اطمينان ميدهم کهّاز اينکه پيشنهاد مرا محافل مقدسه اجرا نمودند



  . "هرگز از کمکهاى برادرانه دريغ نخواهم کرد 
  ّو چون احبا از ورود هيکل اطهر به ارض اقدس خبردار شدند آنان نيز آغاز مکاتبه با
  ارض اقدس نمودند و اين مسئله فى الحقيقه آن هيکل نازنين را در مشقتى بى پايان

  يکى از سخترين کارها مکاتبات: " ر خود ميفرمايند گذارد چنانچه بيکى از بستگان دو
  خصوصى ياران است اگر بتقليد حضرت مولى الورى رفتار شود جسارت است و چون روز بروز

  ّدامنه امر وسيع ميگردد مکاتبات با افراد عملى نخواهد شد اگر بعده اى نامه
   رنجشّبنويسم و بديگران ننويسم شما خوب آگاه و مطلعيد که همين سبب
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  ّو نوميدى و چه بسا که علت عداوت در بين افراد گردد و نيز خوب ميدانيد که بسيارى
   و آمال نامحدود اگر مکاتبات شخصىّتوقعّاز احبا از حيث عمل محدودند ولى از جهت 

  ه کنار گذارم و فقط باخباريکه از همکاران من ميرسد اکتفا کنم کافى وّررا بالم
  ّکامل نخواهد بود و اگر فقط محافل متفرقه دنيا طرف مکاتبه گردند اينمورد اعتماد 

  نيز کافى و عملى نيست و بعالوه تمام روابط و عالئق شخصى من قطع خواهد شد با
  . "نهايت شوق منتظر عقيده و رأى شما در اين مسئله غامض ميباشم 

  آنجائيکه سرعت عمل دراز : " ّ بيکى از احباى آلمان مرقوم شده است ١٩٢٣در فوريه 
ٓنشر و اتساع امر الهى بوجود آمده هيکل مبارک با آنکه بسيار شائقند ولى ّ  

  ا در شرق و غرب عالم مکاتبه نمايند زيرا در اينصورتّنميتوانند با افراد احب
ٓبسيارى از اوقات ايشان گرفته خواهد شد و قواى مبارک تحليل ميرود احباى الهى ّ  

ّيع افکار وجود مقدس متمرکز در امور امريه عموميه و خدماتبايد بدانند که جم ّ ّ  
  ّفورى و ضرورى است لذا فقط با مجامع بهائى مکاتبه مينمايند و محافل محليه شهرها

ّيتهاى خود را توسط محافل ّفعالو قصبات بايستى تمام  ّمليهّ   حتى. "  نمايند ّمنظم ّ
  دبير بودند چنانچه محفل انگلستان را در اين باره هنوز در فکر و ت١٩٢٣در نوامبر 

  ّاطمينان دادند که هر مکتوب و مراسله اى که واصل ميگردد هيکل اطهر با نهايت دقت
ّاهميتيک يک را مطالعه ميفرمايند و احدى جز وجود مبارک آنها را هر قدر بى     باشدّ

  ند که ديگرباز نميکند و نيز اضافه نمودند که آنقدر در بحر غوائل و مشاغل مستغرق
   سال وجود اطهر در٣٦ّوقت و فرصت مکاتبه با افراد را ندارند فى الحقيقه براى مدت 

   بودند که چگونه وقتى باقى بماند تا جواب رسائل افراد داده شودّمستمراين گرفتارى 
  ّطىبا وجود همۀ مشکالت و تدابير مکاتبه با افراد را هرگز قطع نفرمودند زيرا در 

  ز بتجربه مالحظه شد که محافل هنوز نضج کامل نگرفته و برشد واقعى کهساليان درا
  اند که بمسائل افراد مانند پدرى مهربان و يا برادرى مورد انتظار بود نرسيده
  لذا هيکل مبارک اين ّات عميقه را التيام بخشند و حل مشاکل آنان را بنمايندحفرزانه نظر نمايند و جرا
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ٔر خود قبول فرمودند و اين رويه باالوظيفه را نيز ب   . با ياران غرب بيشتر بود ّخصّ
  ّالبته برخى محافل از اين نوع مکاتبه افراد با مرکز امر خوششان نمى آمد و اگر

  گاهى فردى از افراد داراى مکتوبى و عنوانى و بيانى بود محافل فکر ميکردند که
  ده شود لذا کمتر با روى خوش اينات امرى پيامى بافراد داّمؤسسبايستى از طريق 

ّمليه بيکى از محافل ١٩٤١مسئله را تلقى ميکردند چنانچه در     ابالغ شده است کهّ
  افراد آزادند بحضور مبارک در بارۀ هر امرى که دارند نامه بنگارند و بدانند که

  اتسّمؤسحضرت شوقى افندى نيز مختارند که جواب عنايت کنند يا خير در اين هنگام که 
   است و برّشاقّامريه چندان استحکام نگرفته با آنکه مکاتبه با افراد بينهايت 

  زحمات هيکل اطهر ميافزايد ولى براى خاطر عزيزان الهى اين زحمت را برخود قبول و
ّبا افراد مکاتبه ميفرمايند و گاهى اوقات يکى از اخبار مهمه امريه را در نامه ّ  

  ّ آنکه محافل بايستى اول اقدام به ارسال اينگونهافراد مالحظه فرمودند و حال
ّبشارات نمايند زيرا مرجح است که اول اينگونه اخبار از محافل واصل شود ّ  

  ت اند از هر جا که خبر دريافت شوداولى از آنجائيکه هيکل مبارکشان مشتاق وصول بشار
  ارد فورًا او راّاگر احدى قدمى برخالف مصالح امريه بردّ البته قبول ميفرمايند و

ّانذار ميفرمايند مقصود اينست که در کليه امور نفس مقدس حضرت  ّمختارند  ّولى امرا" .  
  ّاکنون در کمال صحتم و در انجام: "  به تئودر پل مرقوم فرمودند ١٩٢٣در 

  مکاتبات تنها مشغله آن وجودّ البته . "مسئوليتهاى خطيره خود قائم و مداوم 
  ّقات زائرين هم بود اينان از اطراف جهان براى زيارت اماکن مقدسهنازنين نبود مال
  ّ داشتند که مدتى در محضر مبارک باشند از ابراز اينّحقّ البته ّمشرف ميشدند و

ّمکرمت هرگز دريغ نميفرمودند و در ساليان اول واليت امر محافل مالقاتى مرتب در ّ  
  :ت خود به ارض اقدس مرقوم ميفرمايند بيت مبارک برقرار بود پنج روز بعد از مراجع

  تمام اخبار و بشارت شما را بسمع زائرين و مجاورين در محفل"
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  مالقاتى رساندم و اين محفلى است که در بيت مبارک و در اطاق پذيرائى حضرت

  و رسم مبارک اين بود که شام را در مسافرخانه. " ّعبدالبهاء مرتبًا تشکيل ميگردد 
  ّبا زائرين غربى ميل ميفرمودند بدينوسيله آنان مدتى بلقاى مبارک فائزغربيها 

  ميشدند و زيارت عصر يعنى زيارت مقام حضرت اعلى و مقام حضرت عبدالبهاء را با
   در حدائق مقامات مبارکه يکىزائرين شرقى ميرفتند و گاهى اوقات با زائرين شرق

   هيکل مبارک به حفظ مقامات ووراماستکان چاى صرف ميفرمودند و عالوه بر اين 



ّترتيب و تنظيم حدائق و توسيع مؤسسات امريه نيز مى پرداختند در  ّ   ١٩٢٢ آوريل ٩ُ
  تکميل مسافرخانه غربى را آغاز فرمودند و در رضوان همان سال با آنکه هنوز وجود

  .ذيرفتحضرت بهاءا اتمام پٰمبارک تشريف نداشتند ولى چراغهاى برق مقام اعلى و مقام 
  حضرت عبدالبهاء ّساختمان مسافرخانۀ غربى و نصب چراغ برق مقامات هر دو در ايام 

   با ميسن ريمى آنرا تکميل فرمودند در مارچ ّولى امراگرديد ولى حضرت  آغاز
  دربارۀ ساختمان مرقد حضرت عبدالبهاء و ارتفاع مشرق االذکار در جبل کرمل و نقشۀ

  تمامّ البته ّائق از دامنه تا قله کرمل مذاکرات زيادى فرمودندتوسيع و تجميل حد
  ّاين امور با آنکه اکثر اوقات مبارک را ميگرفت ولى نظارت و مشغوليت در آن فرح
ُآور بود تنها امريکه بالمره قواى هيکل مبارک را خرد ميکرد اعمال زننده ناقضين    بود کهّ

  : چنين مرقوم فرمودندىاز سفر ند بطوريکه درست روز بعد از وروددمى آورهر روز ببهانه اى از گوشۀ سردر 
   آورىّتعجبهنوز چيزى نگذشته که انذارات حضرت مولى الورى در بارۀ ناقضين بنحو "

  ّاعمال دنيه ناقضين بدان مقام رسيد که وجود مبارک مجبور " ٠ق ميگردد ّحقواضح و م
   بياران الهى ارسال داريدىشمام مکاتيب را سفارت: " فرمايند شدند بامريکا اين نوع دستور 

  مبارک ناراحت بوده است و اين نشان ميدهد که از بابت وصول مکاتيب قلب." ّنيز اطالع دهيد
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  ّاز تجربيات سابق خودّ البته : "در ماه ژانويه بحسين افنان مرقوم داشتند 

  ّنيت و پاکى قلب است و درّميدانيد که من به تنها امرى که اهميت ميدهم خلوص 
  ّ و تمام متمسکم و بهيچوجه با دشمنانّتاماجراى امور مربوط به امر مبارک بعدالت 

ّامر مداهنه نتوانم ناقضين و دسائس دنيه آنان را منتقم قهارى جز خدا نيست که ّ  
  حسين افنان نوۀ حضرت بهاءا يعنى. " که آنان را نيست و نابود نمايد 

  ده حضرت عبدالبهاء بود و چيزى نگذشت که خود او نيز بدنائت نقض عهدهمشيره زا
  آلوده شد سه برادر او سه نوه حضرت عبدالبهاء را ازدواج نموده دو نفر از اينان دو

   بودند و چنان اين افراد با يکديگر آميخته شدند که شبکهّولى امراخواهر حضرت 
  جائى کشيد که رفته رفته تمام بستگان ونقض در حول هيکل اطهر کشيده شد و کار ب

  . خود را از الطاف آن حضرت محروم نموده ساقط گشتند ّولى امرانزديکان حضرت 
  اينجاست که از خالل قلبى آبگينه ئى و شفاف بزيارت هيکل وقور و مردى آهنين عزم و

  از يارانّفوالد رأى نائل ميگرديم که در ظل ممدودش امر مبارک را محفوظ فرمود و 
ٌين همان نفس مقدسى است که جوهرةالهى در جميع احوال دفاع کرد ا    وء عصماٌيدة فرّ

ٰيگانه در گرانبهاى خزانه غيب حضرت مولى الورى بود که بعنوان ابهى وديعۀ    خودّ
  ّبعالميان عطا فرمودند و اين وجود مقدس بهمان حسين افنان در آخر نامه خود

  ّشتاق منتظرم بشواهد بينه اى مالحظه نمايم که آن جناب جانببا قلبى م: " ميفرمايند 



  ٰالواح وصايا را گرفته  و با تمام قوى از هر نفسى که رائحه نقض از او ميوزد
  هيکل مبارک فرمودند که در بحبوحۀ دسائس. "  متحاشى و برکنار باشيد ّمرهبال

  و خاشاکى که در دست داشتندّاهريمنان ناقضين پر کين که بنهايت قوت و جسارت هر خاک 
  . همواره در اجراى وظائف خود قائم و مداوم ماندند آن حضرتبر سر امر مبارک ريختند 

  برقرار سازند  کشورى روابط حسنهل مبارک مجبور شدند با قواى حاکمۀکاوضاع امر نوعى شد که هي
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  ند که از رموز مسائل وّالبته ساکنين فلسطين حضرت عبدالبهاء را ميشناختند و هر چ

ّغوامض امريه اطالعى نداشتند ولى آن وجود مبارک را رئيس اين نهضت روحانى جهانى   .ميدانستند  ّ
   استاميد: "  حضرت شوقى افندى به مندوب سامى تلگراف فرمودند ١٩٢٢ دسامبر ١٩در 

   خود بازائف خطيرۀظوقع که به ارض اقدس براى انجام و و عواطف مرا در اين مّتحيات
  ".ام قبول نمائيد گشته

  معلوم است که در بارۀ هشت ماه غيبت هيکل اطهر دشمنان امر شايعات زيادى دادند
  ّ با اطالع به اين امور حکمت اين.نددو آتشى برپا کردند و هر روز آتش را دامن ميز

  . خواهيد دانست ىمّيان محبت آميز را به مندوب ساب
  مبارکه بود که کليدهاىروضۀ ر مبارک را مشغول ميداشت امريکه بيش از هر چيز خاط

  ّاحبا و ناقضين هر دو از بيرونّ البته آنرا هنوز والة امور در دست داشتند و
  مبارکه همچنان بخدمت خود ادامه ميداد تصميم قطعىروضۀ  ميشدند و خادم ّمشرفبزيارت 

  د تا آنکه با اعزامهيکل مبارک خواب و آرام نداشتنو خيلى به تأخير افتاد 
  مبارکه از ناقضينروضۀ کليدهاى دنيا ّنمايندگان و وصول تلگرافهائى از محافل روحانيه 

  با جناب سرهنگ سيمز:"  به تئودر پل مرقوم فرمودند  فوريۀ مسترد گرديد و در 
Col. seimsمذاکرات مفصل داشتم جزئي   ّ   زات امور را شرح داده نداى ياران را که اّ

ّطار جهان متحدًا متفقًا خود را متمسک به الواح وصايا ميدانند بسمعجميع اق ّ ّ  
  ّاو رساندم اخيرًا از طرف حکومت به محمد على پيغام داده اند که چون او متجاوز
  بوده لذا مخارج برعهده اوست هنوز در اطاعت اين امر تهاون ميورزد و من با نهايت

  ."شوق منتظر وقايع مستقبل هستم
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  ّحضرت شوقى افندى ربانى حيفا: " و روز ديگر تلگراف ذيل از قدس بحضور مبارک رسيد 

  مکتوب واصل شد اقدامات انجام گرديد تصميم نهائى مندوب سامى بنفع شما و کليد
  . "تسليم حضور مبارک است 

  ّنامه اى که در اين تلگراف ذکر شده نامه حاکم عکاست باسم سر جيلبرت کالى



 Sir Gilbert Clayدر نامه ديگر به تئودر پل.ه بودت که براى مندوب سامى نوش   
  معلوم  و.  ّبا حاکم حيفا آشنائى کامل دارم حاکم عکارا مالقات کردم " :ميفرمايند

  روضۀ است که آشنائى والة امور با هيکل مبارک رفع سوء تفاهمات را نموده و کليد
  . "عزيز تسليم نمودند  م آنجا گرفته بودند باز پس آورد و بهمان خادمبجبر و عنف از خادکه ّمقدسه را 
   بغداد پيش آمد که در آنجاّ مبارکه تمام نشده بود که قضيۀ کليد روضۀهنوز مسئلۀ

  بيت مبارک حضرت بهاءا را شيعيان به تزوير غصب کرده بودند و تا حال در دست
  .کشيدند بجائى نرسيد که تملک آنجا را اعاده دهند ولى هر چه زحمتآنان باقى است و ساليان دراز کوشيدند 

  ّهر وقت قسمتى از حيات مبارک را شما تحت دقت قرار ميدهيد با خود ميگوئيد اين
  بدترين سالها و تلخ ترين اوقات هيکل اطهر بوده است ولى بايد دانست که سراسر

ّدوران واليت امر مملو از مشکالت و فشارهاى تحم   ّ ناپذيرى بود که حد و وصف نتوانلّ
  ّاگر خوب دقت کنيد مالحظه مينمائيد که نقشه هائى در کار است از اينّ البته کرد و

  ٢٤ و ٢٣ و ٢٢پستى و بلنديها در حيات مبارک زياد مشهود است مالحظه در سنوات 
  ّنمائيد و دقت در زندگانى شخصى ايشان کنيد که چگونه به امر مبرم الهى بايستى

  ّصراط ممدود را پيموده و وظائف مقرره را بانجام برسانند ناگهان بخود آمده و
  آيا من اليق جانشينى چنان موالى عظيمى هستم ؟: " بخويشتن خطاب فرمودند 
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ّاين مسئله موجب نگرانيهاى فکرى و غم و غصه هاى ممتد    آن قلب منير شد و چونّ
  تقدير خود در جنگ و ستيز آمدند در رسالت وح باو انبياء گذشته در اعماق ر اولياء

  خود بحث ميکردند و از خداى خود استخالص خويش را مى جستند ولى سرانجام معلوم شد
  ّکه مفرى جز قبول امر مبرم الهى نيست خود را در تارو پود الواح وصايا گرفتار

  :د ميفرمايندّيام ياد نموده انديدند و غالبًا در توقيعات مبارک وقتى از آن ا
  و." بعد از صعود هيکل مبارک زندگانى من دچار انقالب و طوفانى عظيم گرديد"

  اگر همکارى و معاضدت ياران با وفا در سراسر دنيا: " در توقيعى ديگر ميفرمايند 
  ّنبود که با نهايت همت بخدمات خود ادامه فرمودند و در اين دو سال اين عبد را

   عليم شاهد استّحقّاسطه هجوم رزايا بالکل مأيوس ميماندم بوّ البته معاونت کردند
  ّ سيئه زمان و ضعف جسم ومقتضياتّکه در اول ورود به ارض اقدس و آغاز کار و خدمت 

  يم بيش از آّبيان کرد هر وقت ياد آن ايام مىفرسودگى جان نه آنقدر بود که بتوان 
ّحد تصور از معاونت ياران قدردانى و شکر    و در توقيعى ديگر. " ينمايم ى مگزارّ

  هر وقت بگذشته نظر مينمايم و آن دورۀ غيبت اجبارى خود را مى بينم: " ميفرمايند 
  که چگونه هر ساعتى از آن مشحون از تلخى و ناراحتى شديد و اضطراب و تاريکى گذشت و

  يانعزيزان الهى چقدر ناراحت بودند و قلوب و ارواح هر بندۀ با وفاى موالى عالم



   را بسختىّتأملبچه امواج اضطرابى دچار شد خوب ميدانم که چگونه آن ماههاى سکوت و 
ّاين حالت و کيفيتى که پس از صعود مبارک بدان دچار شدند تا مدتها" گذراندند  ّ  

  ّوجود نازنين را غمگين داشت و اثر آن در مکاتيب مبارک اکثرًا نمايان است حتى در
ّاز اينکه مجبورم گاهگاهى حتى براى مدت مديدى: " ته اند  مرقوم داش١٩٢٣سپتامبر  ّ  

  ّيت درّموفقاز ميدان خدمت کناره جويم بينهايت محزونم غيبت طوالنى اين عبد و عدم 
ّخدمت را احباى عزيز الهى نبايد حمل باين نمايند که بعلت مخالفت و بى وفائيها و ّ  

  ا فلج ميسازد ولى بايداين حال امور رّ البته عدم رضايتهاى خارجى است
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  اين را هم در نظر بگيرند که اين عبد خويشتن را اليق مقام نميدانم و قدرت انجام

  مالحظه مينمائيد که بزرگترين مرحله براى وجود. " وظائف را درخود نمى بينم 
ّمبارک اين بود که نفس مقدس خويش را بطراز قبول خود مزين دارند  ّ.  

  ًا حضرت شوقى افندى از حيفا هجرت اختيار فرمودند وّجدد مان در اوائل تابست
ّبراى حفظ صحت خود و تسلى قلب ياران بکوههاى سويس پناه بردند در اين سفر ّ  
  ّبالمره خود را از همه جا دور داشته و در حال تنهائى و انزوا در روح مبارک خود

  ّتقدير خويش مى جنگيدند تا قوت وّتفحص نموده و با خالق يکتا مناجات ميفرمود و با 
  ٰقدرتى بيابند که ابهى وظيفه الهى را در دست گرفته در ميادين مختلفه بخدماتى

  ّ همان ماه باحباى امريکا١٤ ماه نوامبر مراجعت فرمودند و در .ساميه ادامه فرمايند
  ه اىتوقيعى ارسال فرمودند و در آن توقيع سفر خود را غيبت اجبارى مينامند و جمل

  در آنست که آئينه تمام نماى قلب و روح مبارک است و بخوبى واضح ميسازد که در آن
ٓسفر بوجود مبارکى که قلبش محل تجلى اسماء و صفات الهى بود چه گذشته است  ّ ّ" :  
ّدر اين سفر الواح وصايا جلوۀ بديعى در نظر من نمود هر چه در آن تفحص و دقت ّ  

  ّو از اسرار يافتم و دستورهاى مبارک هر يک مبرم و درکردم جميع جوانب آنرا ممل
  ."مى آوردغايت وضوح است هر قلبى را نگران ساخته و هر فکرى را بحرکت 

ّاز اين بيان مقدس کامال مستفاد ميگردد که آن وجود مبارک دائمًا حصر توجه در ً ّ  
ٰقوت و قدرت الواح وصايا ميفرمودند هيکل مبارک بحد اعلى بصفات ف ّ   روتنى و تواضعّ

  ّمتصف بودند و از طرف ديگر کمال ايقان و اعتماد را بحضرت عبدالبهاء داشتند اين
  ّ و ممتاز آن وجود مقدس بود و از همين بيان معلوم است که براى اجراىّخاصدو صفت 

  ى فرموده و راهى را که بايد به پيمايند درّممتد الواح وصايا افکار ّجزئياتجميع 
  ضحًا مشهودًا مشاهده فرموده بودند در اين سفر کمى قبل از شب صعودبرابر خود وا

  آن حضرت عبدالبهاء به ارض اقدس مراجعت فرمودند و ياد آورى واقعه صعود آن حضرت باز
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  قلب منير را بحرکت و هيجان آورد بطوريکه در پيامهاى مبارک که باطراف ارسال

  : "منعکس است چنانچه در برخى ميفرمايند ًفرمودند کامال اين مسئله نمودار و 
  ّبا حالتى مملو از غم و اندوهى که اين شب در هيکل" ّخاطرات مملو از احزان 

   است که ساعات مظلم ايناميد: "  به ايران تلگراف فرمودند مى آوردمبارک بوجود 
  . " صبح نورانى براى ايران محبوب باشد ّاز احزان مقدمۀ ّشب مملو
  دين نحو از چنين ليله ليالئى ياد  واشاره باحزان قلبى ميفرمودند زيراسالها ب

   بخوبى ياد دارم بعد از آنکه سى و.مى آورددائمًا در قلب مبارک غمهاى شديد بوجود 
   سال٣٦که آيا ميدانيد : "  به اين کمينه فرمودند مپنجمين سال صعود را گذراندي

  ّاين سوانح حتى تا آخر. " خسته هستم خسته تمام است اين حمل ثقيل را بردوش دارم 
  ًا ازّمظفر ادامه داشت پس از آن خوب مشهود است که هيکل اطهر فاتحًا سال 

ّ و تذکر بيرون آمده و در طى زمان ظل ممدود و مقدسش بيشتر ازّتبتلمحراب  ّ ّّ  
ّجهانيان را در بر گرفت ، از همان ايام با قوت قلم و نفوذ افکار متدر ّ   جًا پردهّ

ّاز وجه اين سر ربانى بر ميداشتند همان به که به منشآت هيکل اطهر مراجعه نموده ّ  
  از حقايق مندرجه در آنها کسب فيض براى فهم اين مطلب بنمائيم که چگونه اين سير

   و تمام دستّتامّتکامل صورت گرفت از همان ساعت اول هيکل اطهر باثقه و اعتماد 
   شديد و روحانى بود کهّتماسند و بنحوى اين دّفراد احبا گذارلطف و مکرمت برقلوب ا

ّ بسوى آستانش  نباض گرديد آن وجود مکرم با آنهمه سيطرۀوجميع قلوب ر    الهى ازّ
ّضعانه تمناى دعا ميفرمودند و يا اظهار رقيت نموده خود را شريکاّافراد احبا خ ّ  

  مودند دست بدست هم داده اينمساعى ياران الهى در سراسر جهان ميشمردند و ميفر
  مّوظائف را انجام دهيم و فتح و ظفر سريع و نهائى امر را در هر سرزمينى محقق سازي

  باچگونه ّهر سؤالى که از احبا ميفرمودند قاطع بود و افکار مبارک صارم مالحظه کنيد 
  سيرآيا ميخواهيم از زمره مردمانى باشيم که در م: " ّعزيزان خود تکلم فرمودند 

  بر صخره افکار واهيه واقف گرديم تا ما را بهر سوى   بکشند برويم و يا از آنهائى باشيم که
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  فکر عليل وهر هدايت و حفاظت الهى بنهايت ثبات و استقامت واقفند و هرگز در برابر 

  آيا براى ترضيه خاطر. نميگردند و هيچ طوفانى دامن ايشان را تر نميسازد خم ضعيفى 
  د ميگوئيم هر چه روى دهد تقدير الهى است و در اينصورت راه رخوت و سستى و غفلتخو

   وضع١٩٢٣ّ حتى در " عواقب و خيمه امور نميدانيم؟مسئولرا پيموده و ابدًا خود را 
  ئهّ هرگز اجازه ندادند که جهان و جهانيان و آثار سيهعالم را واضحًا مشاهده فرمود
  نه و نفوذ نمايد ابدًا اجازه نميفرمودند که پيروانّآنان در امر مقدس بهائى رخ



  :امر رحمن را اختالطى ناموزون از ساکنين روى زمين بدانند بنهايت صراحت فرمودند 
   ناس موافق نگردد چگونه ممکن است عقائد مخدوشارادۀ الهى هرگز با افکار ضعيفۀ" 

ّو نظرات نفوس بى ادراک و هوسران و توهمات واهيه و تصو   رات ذاهله عالم کون وّ
ّفساد که کل مملو از خاطرات مرعبه است با اراده قويه سلطان ايجاد يکسان ُ ّ   . "گردد  ّ

ّاوليهکرارًا در همان سنوات    ّاحباى الهى بايستى برخيزند و اين جهان: "  فرمودند ّ
  ىزمان: " بيکى از دوستان چنين مرقوم فرمودند . " ّمعذب و غافل را خدمت نمايند 

  ّرسيده که ياران الهى بايستى در اين مسئله تدبر کامل نمايند و دائمًا در فکر آن
  ّحتى امروز عزيزان. " ّباشند که مخدوم معظم يعنى امر الهى را چگونه خدمت نمايند 

   ارشاداتالهى بايستى اين مسئله را در نظر داشته با خود بگويند حوائج ضرورى  امر مبارک
  .مفتخر سازند را جليله خود  ّالهيه چيست و در هر سبيل بخدماتعاليه ر و اهداف واصله از مرکز ام

ّاوليهدر همان سنوات     واليت امر مالحظه مينمائيم که افکار مبارک و آمال قلبّ
ّو مستقبل عظيم آن بود که چگونه در ظل امر مبارک بترقياتاعظم  محيط ّتوجهمنيرشان م ّ  

   بجزائر پاسيفيک با نهايت مالحت و کمال١٩٢٢انويه فائز خواهند شد در  ژعاليه 
  ّحتى اسم آن جزائر نائيه عواطف ساميه اى در قلب و آرزوهاى: " سرور مرقوم فرمودند 

  بسيارى در وجود احداث مينمايد که
   

  ١١٨ص 
ّمرور زمان و مصائب دوران هرگز از قوت اين عواطف روحانيه نمى کاهد و ريشۀ آن ّ  

  عزيزان عبدالبهاء در: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٤در ژانويه . "  کند را از قلب نمى
  ازنين دوستان عزيز و ن-مانيا و جزائر مجاوره پاسيفيک ساستراليا و نيوزيلند و تا

ّملکوت حضرت بهاءا باز نسيمى مملو از عطر محبت ياران و اشتعالشان در خدمت ّ  
  ئيه بارض اقدس وزيد و همه ما را بيادٰامر حضرت رحمن از سواحل بعيده آن جزائر نا

  ّروح خدمت و فداکارى ياران متوجه ساخت حرارتيکه پس از صعود موالى عالميان در
  ّو بيکى از محافل روحانيه. " ّقلوب احباى جوان بوجود آمد هرگز افسرده نخواهد شد 

  س خودّامريکا مرقوم فرمودند و اين کلمات بمثابه آنست که قلب منير با روح مقد
ّحکمت بالغه الهيه چنين مقدر فرموده که اولياء و اصفيا که: " نجوى ميفرمايد  ّ  

  ًا در بحبوحۀ مصائب وماملين پيام الهى در اين جهان پر رنج و مصيبت اند دائح
َباليا راه خود را بپيمايند و علم امر را در دست داشته و در مواقع هجوم َ  

   بدارند و در برابر امتحانات بى نظير پايدارىطوفانهاى شديد آنرا همچنان مرتفع
  نمايند و بدان وسائل و نفوذ و حمايت با نهايت اطمينان و طمأنينه بفتوحات خود و

ّاوليهبسيارى از رقائم . " احياء عالم ادامه دهند    ّ داراى همين حالت و کيفيت استّ
ّو آنچه در آن اوان برشته تحرير آمده کل حاکى از عواطف قلبي   ه عميقه هيکل اطهرّ



  ّدرست است که هر وقت ترقى تدريجى امر: " است چنانکه در همان ماه مرقوم فرمودند 
   وءىّايسه کنيم تقدم امرا را بطعتالء فورى برخى مسائل دنيوى مق آالهى را با

  ّى مييابيم ولى فرق در اين است که احباى الهى با تمامى دل و جانّدر کمال تأن
   شک و ريب در دل راه نميدهند که انقالب روحانىو يقين دارند و ادنى شائبۀمعتقدند 

   سبحانه و تعالى بوسيله ما ضعفا در قلوب عباد ايجاد فرموده در کمالّحقعظيمى که 
ّقوت و صالبت در تقدم و تعالى است و در راس موعد معين عالم انسانى را احياء ّّ  

  يم و عظيم باشد و هر قدر تيره بختيهاى زندگانىهر قدر بالياى ما جس...خواهد نمود 
  راهنماى  دائمأ ناظر بحيات پرکار حضرت عبدالبهاء باشيم که در هر حال قائد و،ّغير مترقب
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  ّمحبوب و جليل ما بودند و در جميع احوال کل را بالهامات دائمه خود حفاظت و هدايت
  شتن زندگانى اين موالى حنون اثقالّفرمودند و روح و قوت بخشيدند با در نظر دا

  ّحيات را بنهايت استقامت و شهامت حمل مينمائيم تا در جهان باال بفوز و حضور معزى
ّو مسلى خود ب   هر چه بر ما بگذرد و. " ّى جزيل و شرفى بى پايان مشرف گرديم جره اُ

  ّ مسئوليتّهر قدر مستقبل ايام مظلم بنظر آيد اگر هر يک از ما بسهم خود ثقل فادح
   خواهيم شد که يد غيبى الهى در کار است و امور جهان ومطمئنها را حمل نمائيم 

  ٓ مينمايد که فتح و ظفر امر الهى راّمنظمّ عالم امکان را بنحوى مرتب و مقتضيات
  ّمحتوم و کل امور را تمشيت و راههاى وصول به آمال و آرزوى ديرين را تمهيد خواهد

   وظيفه ما اينست که با اقوال و اعمال و رفتار و زندگانى خويشّاولين. "  " فرمود 
  محيطى بوجود آوريم که بذور افشانده در قلوب استعداد بروز و ظهور و وصول بمرحله

  ّثمر و نتيجه را در يابند يعنى بذرهاى لطف و عنايتى که مدت هشتاد سال ايادى قدرت
  ّفشاندند بنشو و نما فائز گردند نموحضرت عبدالبهاء بنهايت سخاوت در هر سرزمينى ا

  ّاين بذرهاى افشانده شده و اثمار حاصله از آن ، يگانه مربى عالم امکان و ضامن
  از خرابى و حرمان است جميعًا بايستى قيام بر تبليغّمملو صلح و سالم براى جهانى 

  ّاتم  امر مالک انام نمائيم و با نهايت تقوى و ايمان و فهم و قدرت باعالء کلمۀ
  ّالهى پردازيم و اين خدمت شريف را محور اصلى حيات خود سازيم ، احباى الهى بايستى

  ّ گردند ، منافع شخصيه را فدا نمايند ازّتشتتهجرت نمايند و در نقاط مختلفه جهان م
  راحت و رخا دست بشويند ، از سرور و شادمانى و خوشيهاى زندگانى برکنار گردند ، با

  ِيت روح و ريحان دوستى جويند ، بدين ترتيب ميتوانند به آداب ملل وجميع ملل بنها
  گوئى اين. " ِنحل آشنا گردند سنن و قوانين و افکار و آداب اقوام را بياموزند 

ّکلمات دري   ّات هنگام ابالغ فرمان تبليغى حضرت عبدالبهاء مرقوم رفته ولکن کلّ
ّکليهدر همان سال بود که .  ميباشد ٢٤ و ٢٣منتخباتى  از توقيعات مرقومه در سنين  ّ  



  بهآءا ّاحبا را تشويق فرمودند که منتهاى سعى و کوشش را بنمايند تا امر حضرت
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ّکسى که از اوان طفوليت در تعاليم الهيه نشو و نما نموده و در سنين جوانى به ّ  
  دالبهاء پرداخته حال با قدرت و توانائى بىتالوت و تحرير کلمات و آيات حضرت عب

  ٓنظيرى ياران شرق و غرب را بسوى تقدير الهى راهنمائى  ميفرمايد ، مالحظه کنيد
  ياران الهى از مداخله: " ّ بيکى از احباى امريک چنين مرقوم فرمودند ١٩٢٢در سال 

  ن بودند و ازّو از همان ايام در فکر مهاجري. "  ممنوعند ّمرهدر امور سياسى بال
  سيرّخط ّهمان سنوات صورت مراکز جديده را مرتبًا ثبت و درج ميفرمودند با آنکه در 

  آن وجود مبارک جز خار باليا چيز ديگرى نروئيد و با آنکه تقديرشان چنان بود که
  ّثقل فادح عظيمى را بردوش و مسئوليت خطيرى را بر عهده گيرند ولى در هر حال و هر

  ّامر در تمام جهان اطالعجامعۀ  افراد بهائى و ّضرورياتوائج و ًوقت کامال بح
  داشتند و واضحًا و صريحًا يک يک را بيان ميفرمودند و نيز سبيل ارتباط افراد

ّاحبا را با مرکز امر يعنى وجود مقدس خود و حتى طرز تقرب بدان جايگاه رفيع را ّ ّمصرح و معين فرمودند  ّّ ّ.  
  رجاى شديدم آنست که ياران: " بيکى از ياران مرقوم فرمودند  ١٩٢٢ فوريه سال ٦در 

ّالهى مرا يکى و فقط يکى از خدام کثيرى که در    ...بدانند ٓن بوستان الهى بخدمت مشغولنديآ
  وارم که هرگز بواسطه اعمال و افکار يا اقوالم افاضات قدسيه روح متعالى موالىاميد

  ّت که در مقابل مسئوليت خطيرى که بر شانه عليم شاهد اسّحقّحنون را سد ننمايم 
  در پنجم مارچ. " ّناتوانم نهاده شده نياز اين عبد بفيوضات قدسيه اش بس عظيم است 

  مايلم آرزوى: "  اضافه فرمودند ّجددهمان سال در ذيل همان توقيع بقلم مبارک م
  مينى جز برادر در هر سرزاباطنى و آمال قلبى خود را ابراز دارم که دوستان الهى مر

  حقيقى خود ندانند و جز بنده اى از بندگانش نشمارند که دست برادرى به آنان داده
  تا جميعا به بندگى آستان موالى عالميان فائز گرديم و دائمًا اين عبد را شفاهى
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  و کتبى شوقى افندى خطاب فرمايند زيرا ميل ندارم که باسم ديگرى جز آنچه که از
ّ صادر ميشد شناخته شوم اين اسم از هر نعت و صفت ديگرى احلى و مؤيدلسان اطهر ٰ  

  . " روحانى اين عبد است ّترقىرشد و 
  روز والدت" : چنين تلگراف فرمودند به هندوستان در نهايت اختصار١٩٢٤و در سال 

  ":  منشى آن حضرت از طرف هيکل مبارک مرقوم داشت ١٩٣٠و در سال ."  بگيرندمرا نبايد جشن
  مقام و رتبه ديگرى جز آنچه حضرت عبدالبهاءّ البته در بارۀ مقام حضرت شوقى افندى



  ّبه ايشان عنايت فرموده اند ندارند مقام مبارک در الواح وصايا مصرح است اگر نفسى
  وصايا را سوء تفسير نمايد مانند آنست که تمام الواح وصايامبارکۀ قسمتى از الواح 

  . " است را بغلط تفسير نموده
  و چون هيکل مبارک توقيع منيع دور بهائى را مرقوم داشتند در آن سفر جليل براى ابد

ّمقام خود را معرفى فرمودند و با بيانى قاطع مصرح داشتند که رداى مقدسى که ّ ّ  
  ّحضرت بهاءا هيکل مبارک مرکز ميثاق را بدان آراستند بالمره غير از آن عنايتى

  پس از دانستن اين حقيقت واضحه. هاء به ايشان ابراز فرمودند بود که حضرت عبداب
   واو را خداوندا يا سرکار آقا خطاب کردن و يا حضرتّولى امرادعا کردن بسوى 

ّگفتن تقدس طلبيدن جشن تول   پا حيات او برش را گرفتن و يا مراسمى براى هر واقعۀدّ
  ّ اساسش شريعت مقدسه حضرتايست که اصل و هّداشتن بالمره مخالف مبادى سامي

   از طرف هيکل مبارکآن حضرت منشى ١٩٤٥و در سال . " بهاءا را تشکيل ميدهد 
  هرگز نهى صريح نفرمودند که کسى شمائل وجود مقدس را نداشته باشد: " مرقوم داشت 

ًولکن ميل مبارک آنست که توجه ياران کال ّ   ."ٰشمائل حضرت مولى الورى معطوف گردده ب ّ
  مد که اينگونه در بارۀ خود مرقواى آن دارد که از خود بپرسيم اين چه جوهرى بوج

  نمود؟ فرمود و گفته هاى وجود نازنين چه اثرى در قلوب ياران و چه جلوه ئى در نظر ديگران
  فرمودند  دعوت١٩٢٢ او را در سال ّولى امرااز دفتر روزانه يکى از نفوسى که حضرت 
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  : مقصود بيايد مطالب ذيل را استخراج ميکنيم که به ارض
  ّ حضرت شوقى افندى تشريف آوردند و با نهايت محبت و عطوفت شرف١٩٢٢ - مارچ ٢٢" 

  از نيرو وّ البته مالقات دست داد هشت سال بود که از زيارت آن حضرت محروم بودم و
ّترقى آن وجود مبارک بسيار  تعجب کردم زيرا بجاى طفلى ارجمند ح   ال جوانى برومندّ

  ّرا زيارت ميکردم که هيمنه و نفوذ معنوى و قدرت روح و افکار آن حضرت افزون از سن
  حضرت شوقى افندى به ايشان يک نسخه استنساخ شده الواح وصايا را. " نمودار بود 

  عنايت فرمودند که بخواند و همان شخص تأثير تالوت آن الواح را در دفتر خود چنين
  :نمايد ياد داشت مي

  ّهرگز در عمر خود نوشته ئى را نخوانده بودم که تا اين حد مرا مسرور نمايد و"
   مقصود را در برابر چشم من آورد که بدان سوى روّاين سند مقدس کعبۀ...الهام بخشد 

  ايم در حول آن جميعًا طائف ّنمايم و توجه کنم محورى را ارائه فرمود که تا زنده
  ّعشق که حاکم برمقدرات جهان است سالطين ديگر و اعيان و اشرافباشيم سلطان سالطين 

  ".دارى فرمودّو افراد رعيت را بدينوسيله حفظ و نگاه
  بر سر ميز که جالس بوديم بينهايت: "...ويسدو بعد در بارۀ حضرت شوقى افندى مين



  نه هاشا −م هيکل ّبا مرکز ميثاق داشتند لذت ميبرداز شباهتى که حضرت شوقى افندى 
ّ سر مبارک و طرز مشى و خرام ايشان بينهايت شبيه آن وجود مقدس است و چون بسن و- ّ  

  ّسال ايشان دقت کردم احساس دردى شديد در دل نمودم  که با اين هيکل جوان چگونه
  حمل اين ثقل عظيم را مينمايند از نقطه نظر جنبه بشرى ايشان در عنفوان شباب و

  طاقت فرسا مينمايد ّلذا قبول اين مسئوليت خطير براى شانه هائى بدين جوانىيت حيات خود ميباشند ابد
  يقين دارم که آنقدر وظيفه خطير و عظيم است که ايشان براى ايفاى آن ناگزير بايستى

  عواطف اينّ البته بسيارى از اميال و خوشيهاى حيات و آزادى شخصى خويش را فدا فرمايند
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  لى همه ميدانيم که هر کس در مسير زندگى ظاهرى خود وقتى وانسانى ابدى نيست و

  . "فرصتى براى آزادى و بر آوردن اين آمال و آرزوها دارد 
  بايستى بکوشيم تا اين: "  يک زائر هندى در بارۀ ايشان چنين نوشت ١٩٢٩در سال 

  نطورّوجود مقدس را بشناسيم زيرا تا بمعرفت وجود مبارک فائز نگرديم نميتوانيم آ
  که بايد و شايد شانه زير بار فرائض الهى گذاريم  و اين هيکل مبارک در نهايت سکون

  آنچه اين زائر عزيز درّ البته ".ّو از حرکت و اهتزازندو سکوت و در عين حال ممل
  ّشرح زيارت خود مرقوم داشته جزئى از کل است حال گوش بنغمه زائرى امريکائى دهيد

  ّاولين اثرى که از آن هيکل نازنين در وجود خود: " شده است ّ مشرف ١٩٤٧که در سال 
ّيافتم ابتسام مملو از گرمى و محبت ايشان بود بعد از ترحيب از هيجان من کاسته ّ  

   شدم که از برون بمزايا و فضائلّموفقدر ضمن اين زيارتها ...شد و آرامى يافتم 
  وقار و هيمنه ، حرارت و اشتعال ،ّوجود مقدس پى ببرم شرافت نفس ، آن عظيمه بى نظير 

  ّقدرت و نفوذ را در ايشان مجتمع ديدم هيکل مبارک داراى اين قوه و قدرت بى نظيرند
  ّاى را از صورت مزاح فورًا بجدى تبديل فرمايند و در تمام اوقات يعنى که مذاکره

   وّهرگاه و همه وقت امر بهائى را مافوق هر چيز در دنيا بدانند با رويه عملى
  منطقى خود مر ابعنوان مسافرى ترحيب فرمودند و در عين حال فهماندند که مساعدى
  مطلوب نيز بودم و فورًا برخى از وظائف مرا که روز ديگر شروع ميشد بيان داشتند در

  ّهمان روز اول فرمودند تمام خدمات را از جانب من انجام ميدهى آنچه دستور ميدهم
  ّفق نشدى و يا در ضمن عمل دچار مشکالت گشتى فورًاعينًا متابعت ميکنى اگر مو

  نآ که در مراکز امر درآنان... صريحًا مرا خبر کن و منتظر دستور ديگر من باش 
  ّايام بشرافت خدمت حاضر بودند روز راحتى نداشتند اينجا بود که انسان مى فهميد و

  مى آموخت که هر لحظه اى از حياتش
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  در يادداشت هاى همين زائر از طرز تشريف فرمائى هيکل. " رک است ق به امر مباّمتعل
  مبارک بر سر سفره ميخوانيم که ميگويد چگونه بر سر ميز غذا از نقشه هاى خود همه

  ى حاضرين ميخواندند و گاهىرارا مستحضر ميفرمودند تلگرافات واصله و پيامها را ب
  ."ّيکى از اسناد مهمه را به همه ارائه ميدادند 

  ّدر اين مواقع بودکه چشمهاى مبارک از شدت شوق و اهتزاز برق ميزد و گاهى از جيب
  ند چه بسا که بشقاب غذا را پس زده قلم وآور مبارک نامه ها و پيامهائى بيرون مى

  کاغذى مى طلبيدند و نقشه هاى خود را با نهايت شور و وله بيان ميفرمودند و بهمه
  هيکل مبارک بى اندازه استيحاش داشتند...ندمى آوردزاز مى فهماندند و همه را باهت

  از اينکه کسى عکس ايشان را بگيرد لذا هر عکسى که موجود باشد انعکاس حقيقى آن
  طلعت دلربا نخواهد بود و عالوه بر اين عواطف و احساسات مبارک مانند امواج سريع

  هر حقيقى جمال ايشانير مرور ميکرد عکسهاى زياد الزم بود تا مظدريا بر وجه من
   مسرور و خندان بودند ديگران نيز مسرورهر وقت آن هيکل نازنين...  آريد را بدست

  و خندان ميشدند چشمهاى عزيزشان پس از استماع خبر اختتام برخى از نقشه هاى امرى
  برق ميزد و چقدر حالت بهجت و سرور را دوست داشتند ايشان بمثابه جبلى راسخ بودند

  ّهايت قوت بر جاى خود استوار مانده و هرگز مغلوب نميگرديد و همانند کوهکه با ن
  حضرت شوقى افندى در... ٰهم داراى نغييرات شگرف اوج اعلى و هم دامن صحرا بودند 

  ّهر امرى نهايت دقت مجرى ميداشتند و هر کس که افتخار خدمت و بندگى آستانش را
   امور دقيق ميشدندّجزئياتّ تا چه حد در ّداشت با اندکى توجه پى ميبرد که ايشان

  ّها آنى از مخارج امريه بى خبر نميماندند و با ّدر ضمن تمام مشاغل و مسئوليت...
  ّنهايت شوق احصائيه امر را دائمًا حفظ ميفرمودند هرگز نميتوانيم بدانيم و بفهميم

  تند بطوريکه از زمام امور را محکم در کف قدرت خود داشّولى امراکه چقدر حضرت 
  برگ گياهى گرفته تا اعلى امور در مرکز جهانى همه در زير نظر آن حضرت رسيدگى

ّاهميتشد و در نظر ايشان هر يک مکان و مي   . خود را دارا بودند ّ
   

  ١٢٥ص 
  طلعت مبارک بسيار: " ّ زائر ديگرى با نهايت دقت و فراست مينويسد ١٩٥٧در سال 

  بيمثال در قلب و روح انسان بينهايت پاک و خالص و درست و تأثيرات آن جمال ازيب
  بينى...چشمان درشت مبارک را زيارت کردم ...ُعين حال لطيف و پر از هيمنه است 

ّهمان است که در شمائل ايام طفوليت ايشان ديده بودم يعنى شبيه بينى حضرت ّ  
  . زمان کودکى است معصومعبدالبهاء است و هنوز هم نگاه مبارک داراى همان اثر چهرۀ

  با آنکه شصت سال از عمر مبارک ميگذرد بنظر چنان ميرسد که بيش از چهل وهشت بهار
   سبلت خاکسترى رنگ باريکى  سايه بر لبهاى نازک بهم.از عمر مبارک نگذشته باشد



  . دهان محکم و زيبا و دندانهاى مبارک سفيد چون لؤ لؤ الالست، ايشان انداختهفشردۀ
  در نهايت سادگى و صراحت... ندى ميزنند تحفه اى از عنايات الهى است هر وقت لبخ

  لهجه اند هرگز در فکر اين مسئله که ديگران ايشان را اکرام و احترام نمايند
  ّنيستند و هر کس بمحض اينکه بحضور مبارک مشرف شد قطعًا خود را در آن محضر منير

   صبورند و هيچوقت در برابر پرسشها وب وّ بينهايت مؤد-فورًا خاضع و خاشع مى يابد 
  سؤاالت نفوسى که هنوز بلوغ امرى ندارند خشمگين نميشوند ولى اين امر را نيز

ّاهميتپنهان نميدارند که کداميک از سؤاالت حائز     است و کدام يک از آنهاست که درّ
  سر ميزهيکل مبارک . ّمستقبل ايام بايستى بيت العدل اعظم رسيدگى نموده جواب دهند 

  وقتى خوب...در نهايت سادگى جالس ميشدند ولى داراى هيأت و سيماى سلطانى بودند 
   بسيار عظيمى يافتم کهّ محرکۀّقوۀ ّدر آن طلعت الهى دقت کردم ايشان را بمثابۀ

   مقصودم اينست که پيروان امر جمال.به نيروى عظيم خود همه را با خود بجلو ميکشاند
  ّل بمراحل عرفان و بلوغ امرى قوه ئى عظيم بايد که آنان راقدم را در سبيل وصو

  ّيت تشويق نموده بمراحلى باالتر و بزرگتر بکشاند تا قيام وّفعالدائمًا بحرکت و 
   بارى.اقدام نمايند زيرا خيلى معدودند نفوسى که بخودى خود اقدام و حرکتى کنند

   و موانع وتقو ِ بينند و کمىموالى مهربان با آن چشمان دقيق حوائج مستقبل را مى
  مشاکل را با نهايت وضوح مشاهده

   
  ١٢٦ص 

  ميفرمايند و فى الحقيقه مشعل الهى را در دست گرفته جميع جوامع بهائى را در پى
  خود ميخوانند و با خود ميبرند و حرکت ايشان چون برق سريع و در صراطى مستقيم است

  ّتأنى فرمايند ولى هرگز از صراط مستقيمست گاهى بشتاب حرکت کنند و زمانى اممکن 
  منحرف نميگردند چاره اى ندارند جز آنکه در سبيلى مشى فرمايند که با نور هدايت

   خالقهّقوۀ آنقدر محضر مبارک .الهى روشن است و ديگران را نيز بدان سوى ميخوانند
  ّحضرت ربوبيتدارد که هر شخصى در آن مجلس نورانى با خود ميانديشد که او صنع کامل 

  ّو داراى سهمى کامل در نقشه خلقت ميباشد اين وجود مقدس که حضورش تا اينحدود در
ّنفوس تأثير دارد خود از وجود خويشتن بالمره فارغ است و بينهايت حساس بنوعيکه ّ  

  فرمايند و در تمام عالميفکر هر کس را ميخوانند و چگونگى هر محيطى را احساس م
  راط مستقيم حضرت رحمنصِ سرموئى از ند ايشان را باندازۀ که بتواّوجود قوه اى نيست

  اقت و آشنائى و خويشاوندى ابدًا در تصميم ايشان تأثيرى ندارد ورف .منحرف سازد
  چون هنگام اجراى تصميمى ميرسد ابدًامالحظه آن ندارند که طرف مسرور ميگردد يا

ّرنجور زيرا وجود مقدس بالکل ماوراى حدودات بش   ّريه اند در سر سفره فرمودند حالّ
ّکه احباى الهى اوقات خود را صرف در حل معضالت آثار و کشف حقايق و اسرارنيست وقت آن  ّ  



ّآيات نمايند بالعکس بايستى کال فعال گردند و با عزمى ثابت بکوشند تا نقشه ً ّ  
  .ّدهساله را فاتحًا مظفرًا بپايان برسانند 

   ناطق است مطالب بسيارى گوشزد ميفرمايند هر يک را شرحسر سفره همواره لسان مبارک
  و بسط ميدهند و چون موقع حرکت رسد ناگهان دستمال خود را جمع فرموده از جا

  ّمحال است کسى بتواند ولو بحد اقل مايمکن از ضياء جمال و زيبائى...برميخيزند 
  بروجه شما لبخندى توصيفى نمايد اگر وجود مبارک ّولى امراطلعت بيمثال حضرت 

  زنند و يا با آن چشمان نافذ نظرى بر چهرۀ شما
   

  ١٢٧ص 
  يابيد که با تمامى قلب و روح ّاندازند احساسى مملو از بهجت و اعتالء در خود مى

  ه استّهر چه ميفرمايند در حول مسائل امري...خويشتن را در اهتزاز مشاهده ميکنيد 
   دادن جهاد کبير اکبر روحانى صحبت ميفرمايندّاين ايام فقط و فقط در باره پايان

  هر وقت بشارتى برسد آثار بشاشت و سرور از وجه منيرش مشهود است و هر وقت خبر بدى
  ايشان ميل... ّيکل مبارک مملو از آثار حزن و اندوه بى پايان ميشود هبرسد تمام 

ّدارند که احباى الهى از زيبائى و جمال اماکن مقدسه و ترتيب و    تنظيم حدائق وّ
  اگر جميع اين نظم و ترتيب ولى ى آنان تمجيد و تحسين نمايند و اظهار نظر کننديزيبا

ّالمره استيحاش ميفرمايند و حتى فرصت وبرا در نتيجه زحمات آن حضرت ذکر نمائيد  ّ  
  مجال آن نميدهند که زائرين از اين همه عنايات بيان شکرانه اى نمايند و يا بعرض

  ر ساحت قدسش مفتخر گردند تمام زائرين سعى وافر داشته و دارند که طلعتقدردانى د
  ند ووراًًا و کامال تر و تازه مسرور و شاداب در جمع خود بياد بيمدائ ارمبارک 

  اسفا ولى ّتجليات جمال ايشان را با خاطره اى شور انگيز در قلب و روان ثبت نمايند
  ه ه ابرهاى تيره و تار حزن و الم احاطه نمودکه آن طلعت نورانى را اکثرًا در حاليک

  ّبود يافتم بلى بى حکمتى هاى دوستان و عصيان ياران و غفلت از اوامر حضرت رحمن کل
  ابرهاى تيره و تارى بود که دائمًا بر وجه منيرش سايه مى انداختند فى الواقع وقتى

  ى مبارک را آنطور کهّ و متحسر ميگرديم که احدى نداّتأثردرست فکر کنيم بينهايت م
  . "ّبايد و شايد لبيک نگفت 

  ّولىّاين يادداشت ها از آن جهت مهم است که بعقيده نگارنده وصف حقيقى حضرت 
  امرا است  و اگر هم قرار بود اين کمينه در اين باره شرحى بنويسد قطعًا
  وانم ضمانتهمينگونه رقم مينمود و نگارنده حضرت عبدالبهاء را بياد ندارم و نميت

  اند ولى بسيارى از ياران قديم بودند که ّکنم که حضرت شوقى ربانى شبيه ايشان بوده
  ّل مبارک حضرت عبدالبهاء را در اين وجود مقدس ميتوانستندکهي

   



  ١٢٨ص 
  :ّزيارت کنند ، حال از خاطرات خود شمه اى مرقوم ميدارم 

ّخلقت حضرت شوقى افندى فعال و خالق بود يعنى د"    ائمًا بايستى بکوشند و چيزى راّ
ّمنظم و مرتب کنند از خياالت واهى بى اندازه نفرترا ابداع و تأسيس فرمايند امرى  ّ  

  ّداشتند هرگز کسى را نديدم که در تمام زندگى در يک سبيل سالک و بسوى يک هدف معين
  يت فرموده سبحانه و تعالى به ايشان عناّحقدر حرکت باشد آنچه دارا بودند يا هر چه 

ّاشد قوه بود يعنى ذوق شديد ، دوست داشتن شديد ، دورى شديد ، بود باکمل وجه و ّ  
ّيعنى هر چه بود در کمال شدت از ايشان بروز و ظهور مينمود ايشان مانند سياره اى ّ  

   بسيار عظيمى نيز بودند هر جاذبۀّقوۀبودند که در نهايت سرعت در حرکت ولى داراى 
ّامرى تأکيد داشتند احدى قوت مقاومت نداشت ذره اى از قواى خود راوقت در اجراى  ّ  

  بهدر نميدادند فقط يک چيز ميخواستند ولى آن چيز را با نهايت شوق طالب بودند و
  فورى و در نهايت کمال و اتقان آنرا ميخواستند اين حالت در هر امرى از امور مشهود

  از نقاط عالم و يا در بناى دو سهبود چه در بناى مشرق االذکار در نقطه اى 
  ّپله در يکى از حدائق حول مقام مبارک وقتى اراده بناى آنرا ميفرمودند مانند

  ند و از پا نمى ايستادند تا آن کار تمام ميشد همه راميآمدصاعقه بر آن نقشه فرود 
  دبا خود بجلو ميبردند آنچه در وجود مبارک ملحوظ است خارق العاده بوده است وجو

   درخت سرو و برخى اشياء- ّ جاده هاى سرخ و سفيد گل شمعدانى سرخ -ّمقدس چمن سبز 
  ُديگر را دوست داشتند مقصودم اينست که بدانيد که ايشان هر درخت و گلى را دوست

  ّنداشتند فقط اينها که نوشته شد طرف توجه مبارک بود و اينها را هم فقط در اماکن
   اين مطلب را بايد در باره غذاهاى هيکل مبارک رنگها وّمعينه خود دوست داشتند عين

  لباسها نيز بدانيد معدود بود چيزهائى که ايشان مشتاقانه طالب بودند و ديگر به
ّبقيه حتى اشاره هم نميفرمودند و از آنچه داشتند هرگز خسته نميشدند اين   ّمحدوديت و انضباط ّ

   
  ١٢٩ص 

  رف بيست سال چنين اساسى متين براى امر مبارکوجود مبارک   بود که توانستند در ظ
   فرمايند اگر کسى ديگر بود که اينقدر انضباط در اذواق  خودّمستقردر تمام جهان 

  . بانجام اين خدمات نميگرديد ّموفقّنداشت و داراى چنين طبيعت خاصى نبود هرگز 
   زلزله سنجدر رصد خانه ها زلزله سنجى ميگذارند که هر جا زلزله اى روى داد" 

ّواضحًا نشان ميدهد بنظر من حضرت شوقى افندى از زلزله سنج هم حساستر بودند قوه ّ  
  ّاى در هيکل مبارک بود که فهم آن از حدود عقل و فهم بشرى خارج است با اين قوه
  بود که اشخاص را فورًا تشخيص ميدادند امورى  را در نفوس ميديدند که خود آنها

ّ من بايستى ما احباى الهى کامال بوجود مبارک توجه نمائيمملتفت نبودند ، بنظر ًّ  



  ص کنيم و اشتباهات زندگى خويش را بيابيم و از خود بپرسيم که آياّو در خود تفح
ّشايسته نيست آن وجود مبارک را هادى و راهنماى خويش بدانيم ؟ اگر توجه و تفحص ّ  

  ّژادى خود پى ميبريم و البتهّدر توقيعات مبارک نمائيم به قصور فردى و ملى و ن
  ى هيکل مبارک اشتباهات خود را تصحيحئهنماااگر عاقل باشيم از آنها بر حذر بوده بر

ّيت است و داراى نورانيت مخصوصّفعالّطبيعت هيکل مبارک شاد و مملو از . مينمائيم  ّ  
  ّد بنوعى که اگر مسرور باشند و يا از امرى مهتزنطبع عظيمى ميباشّعلوبخود و 

  اگر: "چه بسا از لسان مبارکش شنيدم که فرمودند ...ّگردند از شدت سرور ميدرخشند 
  من مسرور بودم و اگر مرا شاد مينمودند ميديديد که براى امر مبارک چه کارها انجام

  وجود مبارک سر چشمه اى بودند که هر هنگام به جوشيدن و." ميدادم ولى اسفا که نشد 
  ّ شما خوب دقت کنيد و.و خاشاک آمده و آنرا مسدود ميساختُ مشتى خس ميآمدفوران 

  ّ براى تقدم و تعالى امر مبارکاى که مالحظه فرمائيد تمام اين اقدامات عظيمه
  انجام فرموده اند در بحبوحۀ رنجها و گرفتاريها بود هرگز آزاد نبودند هيچوقت در

   مى يافتند ببينيد چهباطن آرامش حال نداشتند پس اگر سرور باطن و آرامش خيال
  ميکردند هيکل مبارک را لطمه زدند لطمه زدند لطمه زدند از هر سوئى لطمه وارد ساختند

  هر کس رسيد لطمه اى زد اکنون
   

  ١٣٠ص 
ّکار بجائى رسيده که هيکل مقدس را يکه و تنها مشاهده مينمائيم که جميع از اطراف ّ  

  ديوارى تکيه داده در برابر جميع مقاومت حمله ورند و آن هيکل نازنين بر آن حضرتبه 
  .ميفرمايند و يقين دارم که با لمآل فتح و ظفر با ايشان است 

ّوجود مقدس آهنگ مرکزى تعاليم مقدسه بودند که هر سرود و آوازى بايد " ١٩٤١ ّ  
  مطابقت با آن آهنگ نمايد ولکن مالحظه شد که ساکنين اين خانه خارج از آن ميسرايند

  کارشان سخت است هيکل مبارکّ البته ّاين مرکز توجه و هم آهنگى نتوانندو چون با 
  ّى ميباشند که گرمى روحانيت افراد را نشان ميدهد چنانچه در حياتجچون هوا سن

  ّمبارک ملحوظ گرديد که ناگهان در درياى غم فرو ميروند در صورتيکه صورت ظاهر علتى
  حانى آثار حزن و الم در وجه مبارک ظاهر رومشهود نبود بنهايت سرعت با آن غريزۀ

  ّميگرديد چه بسا که مدتها ميگذشت تا ديگران بعلل آن احزان پى برند و اندکى
  ٔبرنجهاى درونى آن قلب منير آگاهى يابند يقين است که اين امور باالخره هيکل

  اين در دست خدا و طبق حکمتّ البته  چه وقت و چگونهمى آوردمبارک را از پا در 
  ًا از تمام مبارزات داخلى خارجّمظفرّبالغه او خواهد بود مسلم اينست که فاتحًا و 

  ام ّخواهند شد چنانچه تا بحال خود شاهد اين قبيل فتوحات روحانيه وجود اقدس بوده
  ّولى چه ميتوان کرد که اين مسائل پى در پى و اين نزاعها دائمى است اول يکى آغاز



  ."کرد  نرا ميگيرد بدين  سبب وجود مبارک را فرسوده خواهندمينمايد و بعد ديگرى پى آ
ّ مطلع گردد قطعًا برشدت کار وّولى امرا هر کس که  از حقيقت حيات حضرت ١٩٤٣ ّ  

  ّ شده و بر ساليان دراز مشقات و صدماتى که فريدًا وحيدًا درّتأثرنگرانى ايشان م
ّسبيل امر حضرت رب االيات تحمل فرمودند خواهد گ ٓ   ريست و مخصوصًا بر اينکه آنّ

  وجود نازنين مورد تضييقات نامحدود از طائفين حول بودند و همه را ساکتًا صامتًا
  . "ّبا بردبارى زياد تحمل فرمودند اشک خواهد ريخت 

  يوم ّحضرت بهاءا مظهر ظهور کلى الهى بودند و آنچه براى حفظ و صيانت جهان در اين
   

  ١٣١ص 
  ّو در الواح مبارکه مصرحًا بيان فرمودند حضرت عبدالبهاء مظهرالزم بود عنايت 

ٰقدرت و مرآت تعاليم الهيه بودند اين مظهر عبوديت کبرى در خدمت امر اقدس ابهى ّ ّ  
َمثل اعلى و درارائه حيات اتم و اکرم بهائى جوهر و حقيقتى را از خود َ ََ َ َٰ ِ  

ّبظهور رساندند که اعلى و اعظم از آن متصور نيست    و مرور زمان آثار عظيمه آنراٰ
ّهرگز محو و زائل نخواهد نمود و با داشتن اين دو وجود  مقدس و مرکز الهام و ُ  

  ّ و تمامى الزم و ضرورى بود که معلمى ديگر در صحنه کار و عمل ظاهر گرددّتامّمربى 
  هّبسيارى از نفوس حتى مجاورين ارض اقدس و ساکنين بيت مبارک را بکه اينست آنچه 

  ّامتحان انداخت بنحويکه معدودى از اين ورطه امتحان بخوبى گذشتند علت اين شکست
  ّروحانى واضح است اينان در عالم خيال و تصور خود يک حضرت عبدالبهاى ديگرى را

   داشته باشند ولىّولى امراميخواستند و اراده داشتند يک سلسله آباء باسم 
   در منّولى امرارگترين اثرى که حضرت نقشه الهى طرح ريزى ديگرى داشت بز

  گذاردند اينست که ايشان را مانند کره نارى ميديدم که در نهايت درجه حرارت و شتاب
  ّدر جميع احوال بسوى يک مقصد معين بسرعت در حرکتند اينست آنچه از ايشان در خاطر

   عبدالبهاء ماهمن ميگذرد اگر حضرت بهاءا شمس طالع از افق ابهى باشند و حضرت
  ّتابان اين شريعت سمحاء حضرت شوقى افندى بالمره وجود و حقيقت و جوهرى ديگرند

   کرهّولى امراّمنه مستقرند وليکن حضرت يخود در نهايت هّعلوّآنان در مقر 
  ّاى نهانى بسوى هدفى معين بحرکت آمده و دائمًا رو بجلو ّنارى هستند که با قوه
  ى ديگر باز بتوانم اين حقيقت را واضحتر سازم حضرت بهاءاميروند شايد با مثال

  عناصر مختلفه را جمع فرمودند حضرت عبدالبهاء اين عناصر را بهم آميخته و خداوند
  در اين موقع عنصر ديگرى به آن اضافه فرمود تا عناصر مختلفه را ترکيب دائمى بخشد

  قت خويش را ظاهر و بارز فرمايندو از لوث جدائى پاک و منزه فرمايد تا اصل و حقي
   زمان وّضرورياتّ بود و اين وجود مقدس مخصوص ّولى امرااين کيمياى جديد حضرت 

  َاى بديع با مدارى ّحوائج امر مبارک  در عالم امکان بوجود آمد که چون سياره



  . "الهى عنايت شد   و حرکت انتقالى مخصوص بخود بعالميان از خزانه غيبّمستقل
   

  ١٣٢ص 
  ّ تا ابد براى نوع انسان سرى از اسرار امر حضرتّولى امراهر چند حقيقت حضرت 

ّرحمن باقى و جاودان خواهد  ماند و احدى از نوع بشر به آن سر مستتر عارف نگردد ٰ  
  مگر آنکه پس از قرنها ظهورى بديع از افق الهى طالع شود و حقيقت وجود ايشان را

  سط دهد و براى ما که الى ماال نهايه پائين تر از رتبه وبراى نوع انسان شرح و ب
  مقام ايشان هستيم حقيقت اين وجود مبارک دائمًا در ابرهاى اسرار باقى ميماند ولى
  ّاز اين نعمت نميتوانيم محروم باشيم که خاطره شيرين و گرانبهاى آن وجود مقدس را

  بارکش هميشه ورد زبان و يادشمهرچند هم کم و ناچيز باشد از دل بزدائيم باز نام 
ّاوليهدر ساليان . مونس جان همه خواهد بود     هر چند وجود مبارک محاط به انواعّ

  نگرانيها و احزان بودند ولى جوشش  جوانى و قواى وافر عنفوان شباب آن حضرت هرگز
  ّاز ديده مردم پنهان نميماند در تمام عمر مملو از شوق بودند و سر چشمه اين

  ق تا آخر عمر همواره پر جوش و خروش بود آنى منقطع نگرديد و اين شوق لبريزاشتيا
  . "ًرا در مکاتيب و پيامهاى مبارک کامال واضحًا منعکس مى يابيم 

  بائى از مناظر عظيميدوست داشتند تصويرهاى بسيار زرا ّهيکل مبارک بى اندازه عکاسى 
  امه هاى خود بلسان فرانسوى به در يکى از ن١٩٢٤سويس بدست خود گرفتند در سال 

  با کمال بى صبرى منتظر وصول تصاويرى که فرستادم: " ّعکاس سويسى مرقوم داشته اند 
  ّتمنىم...انشاءا بدست شما رسيده باشد من آنها را خيلى دوست دارم ...ميباشم 
  وب دروارم خاميدبمحض وصول کارت پستالى ارسال داريد و رسيدش را اطمينان دهيد  است

ّقبال از شما تشکر ميکنم دوست صميمى شما ...آمده باشد    ّاين نامه بخط شخص." ً
  .ديگرى است ولى امضاء مبارک را دارد 

  دهند در هر امرى که اراده ميفرمودند ديگر صبر نداشتند مگر آنکه بزودى و فورى انجام
   

  ١٣٣ص 
   سبز ميخواستند تلگرافىًمثال وقتى براى حدائق حول مقام اعلى و اماکن ديگر چمن

  . در بارۀ بذر چمن فورى خبر دهيد ١٩٢٣مى : " بيکى از دوستان در پاريس فرمودند 
  تلگراف من هنوز بى جواب: " و چون جواب نرسيد فورًا تلگراف ديگرى فرمودند " 

  بذرها رسيد ولى نتيجه مطابقّ البته . "مانده فورى در بارۀ بذر چمن خبر دهيد 
  ز همان سال بحيفا مراجعت فرمودند باي مبارک نبود زيرا بمحض اينکه در پائميل هيکل

ّنهايت همت در ايجاد چمن کوشيدند و هرگز اعتنا نفرمودند که حتى مجرب ترين ّ ّ  
  ٢٩ در . که چمن در کوهسار فلسطين نميرويدنهاى حضرت عبدالبهاء بعرض رساندباغبا



  بذرهاى ارسالى نتيجه: " رقوم فرمودند سپتامبر بيکى از بنى اعمام خود در مصر م
  مطلوب نداد بزودى سى کيلو از بهترين بذرها که در مصر موجود است و براى اين اقليم

  جوابى رسيد ولى مفهوم نبود لذا تلگراف. " مناسب است با شرح و تفصيل ارسال دارند 
  ًاّجددنيد جواب ماى مخصوص بيان ک  در نامه راّتعجب ميکنم شرح اين مطلب: " فرمودند 

   دسامبر بشرکت١٨ّغير مفهوم بود لذا بالمره از معامله با خودى دست برداشته در 
  ّمعروف فرانسه راشنان در اين باره مرقوم و دستور ارسال بذر چمن و گلهاى معين را
  دادند و در پايان نامه مرقوم فرمودند با کمال شوق منتظر اقدام شما هستم معلوم

   بکاشتن برخى از گلها شده بودند سال بعد بخانم و آقاىّموفقان سال است که در هم
  . "کوه کرمل با گلهاى اورلئان در انتظار شما است : " دريفوس تلگراف ميفرمايند 

  زيرا در نامه اى که بفرانسه دريافته ّمعلوم است که با برخى از مؤسسات دوستى و آشنائى 
  مبلغى ميفرستم که زود بذرهاى چمن را " : مرقوم است ميفرمايند ١٩٢٥ژانويه 

   است که بذرهااميدبفرستيد زيرا آنچه ارسال داشته ايد نتيجه اش خوب شده است 
ّت دريافت داريم قبال از شما تشکر ميکنم و شما را بعواطف قلبى خودّرا بفوري ً  

  ن بارههمين چمن ها بمقدار زيادى در جوار مقامات سبز شد و در اي." اطمينان ميدهم 
  من از دوستداران گل هستم: " ند زراعتى انگلستان مرقوم فرمودّبيک مؤسسه 
  . "ّ ميفرستم و تمنى ميکنم از گلهاى زينتى براى من ارسال داريد همبلغ يک لير

   
  ١٣٤ص 

  ّالبته خود هيکل مبارک هرگز اين گلها را نميکاشتند وجود مبارک باغها را دوست
ّوقت فرصتى بود که باغى مصفا را تماشا فرمايند البتهنه باغبانى را هر  داشتند ّ  

  ّدر مدت بيست سال با هم ديدن کرديم و هر وقترا دريغ نميفرمودند بسيارى از باغها 
  ّباغ زيبائى را ميديديم سالهاى بعد مرتب براى ديدن آن باغ ميرفتيم و مانند آن

  هر گل و شاخه زيبائى رابود که بديدار دوستى قديمى ميشتابيم و در تمام اوقات 
  ميديدند سعى وافر ميفرمودند که عين آن را براى زينت حدائق مقامات بکار برند
  ّهزاران گل از هلند و صدها از فرانسه براى باغها خواستند حتى از اقطار جنوبى

  اشجار براى باغها آوردند ولى ناسازگارى محيط با اين اشجار و عدم لياقت و شوق
  ر مساعى ايشان را تقريبًا بى ثمر گذاشت اين شد که ديگر جز بذر چمنباغبانان اکث

  ّمؤسس اصلى حدائق حضرت عبدالبهاء بودندّ البته .ّبه چيز ديگر توجه نفرمودند  
   آنها راّولى امراکه در حول مقامات باغهاى نارنج و گل ترتيب دادند و حضرت 

   وقتيکه١٩٢٣ ياد دارم در   سال .ودندتوسعه بخشيدند و با نقشه هاى بديعه زينت فرم
ّبراى اولين بار با مادرم به تشرف آستان مقدس مشرف گشتم بمحض اينکه مادرم چشمش ّ ّّ  
  به نقشه هاى حدائق افتاد گفت مالحظه کن اين عين نقشه هائى است که حضرت ولى



  ايندٰ نظم بديع امر حضرت رحمن طرح ميفرمتأسيسامرا در سرتا سر جهان براى 
   هستم اين نبود ولى بايستى دانست که آنقدرمطمئنّالبته فکر و خيال خود هيکل اطهر 

  پرفکر و براى خود صاحب تدبير و نقشه و طرح کامل بودند که هر چه انجام ميفرمودند در
  . نظر عموم نظم الهى جلوه مينمود 

  ّد و براى تشرف به آستان دانشگاه هاروارد بو  که استادProf. Allen Lockپرفسور الن الک  
ّاوليهّمقدس در همان سنين    بود خاطرات خود را از گردشى که در حضور مبارک   بحيفا آمدهّ

ّهيکل مبارک تسلط کاملى برجزئيات امور : " مينويسد  در باغهاى مقام اعلى داشته چنين ّ  
   نديده بودم که ه عظيمى هستند هرگز در عمرمّ  مجريّقوۀ دارند داراى تدبير بى نظير و

  ّمورد توجه شده و هر يک در مقام خود برجسته و عاليقدر گردند   وّمهمّجزئيات امور اينقدر 
  ّايشان مشرف بودم و از مگر وقتيکه در محضر

   
  ١٣٥ص 

  ّلسان مبارک در بارۀ اين جزئيات شنيدم و دانستم چقدر همين مسائل ساده و عادى
  ّيا تزئين يکى از خيابانها آنقدر مهم و جالب استّحتى تأسيس طبقه اى از طبقات و 

ّاهميتکه هر يک در مقام خود ولو جزئى باشند داراى  ّ کلى ميگردند زيرا مقدر استّ ّ  
  ّکه اين طرحها و نقشه ها نقش معينى در حيات آدمى داشته باشد و مزيد برعواطف و

ّه از اين مقام مقدس شوند همين تصور محسوس مأياحساسات جار   مور احياى ارواح درّ
  ّاز همان اول کار سال بسال بر وسعت حدائق افزودند و بر. " اين طرح الهى است 

  زيبائى هر يک اضافه فرمودند همين اعمال روزانه و تدريجى هيکل اقدس بنوعى جلوه و
  ًبروز کرد که در سالهاى آخر عمر مبارک اقال در حدود نود هزار نفر بزيارت مقام

  ّ يکى از همين سياحان حضور مبارک عريضه اى عرض١٩٣٥در سال . ّرف شدند ّرب اعلى مش
ّکليهکرد و آنچه در آن نامه با نهايت سادگى بيان نموده نمونه عواطف    ّ سياحان استّ

  ّبينهايت از جمال بى نظير مقام مسرور گرديدم و در تحت تأثير شديد روحانيت: " 
  . "منبعث از حدائق واقع شدم 

ّدائق و تزئين هر گوشه اى از آنها نبود مگر از شدت توجه آن حضرت بعواطفتوسيع ح ّ  
ّقلبيه و آرزوهاى منيعه حضرت عبدالبهاء و براى همين بود که سال بسال متدرجًا ّ  
  بدين  تأسيسات اقدام فرمودند و خاطر مبارک آگاه بود که مرکز ميثاق الهى ميل و

ٰن آلمانيها تا مقام مقدس اعلى طبقاتى طرحارادۀ مبارکشان چنين بود که از خيابا ّ  
  درّ البته ّو تهيه گردد و از اين جهت آن طبقات را بوجود آوردند و قس على ذلک و

ّطى زمان و عمل و اقدام افکار بديعه و تصور ات جديدۀ بخاطر مبارکشان آمد اين   است که  ّ
   .است  بخش همۀ اراضىحوالى مقامات يک باغ نيست بلکه حدائق کثيره ايست که زينت

ّبراى اينکه کامال پى بحقيقت عمليات و اقدامات هيکل اطهر ببريم و بدانيم ً  



  که در بهجى و کوه کرمل چه بوجود آورده اند بايستى آشنا با طرز کار و عمل آن حضرت
  ّعادت مبارک آن بود که هروقت حيفا تشريف داشتند هر روز بزيارت مشرف. گرديم 

ّوز به مقام مقدس اعلى تشرف حاصل نمودهميگشتند يک ر ٰ ّ  
   

  ١٣٦ص 
   باغهاّو روز ديگر مرقد مطهر حضرت عبدالبهاء را زيارت ميفرمودند و همينکه منظرۀ

  از نظر مبارک ميگذشت در انديشه آن ميشدند که چگونه هر يک را در کمال اتقان زينت
  عبدالبهاء تأسيس نه اطاقحضرت مبارکۀ دهند و نيز آن حضرت آگاه بودند که ارادۀ 

ّدر مقام اعلى بود شش اطاق را نفس مقدس مرکز عهد و پيمان تأسيس فرمودند لذا سه ٰ  
  ّولى امرااطاق ديگر بهمان طرز و ابعاد طبق ارادۀ آن وجود مبارک ، حضرت 

   اعلى طبق دستور مبارک وسيعتر گرديد که منظرجعاضافه فرمودند و مدخل داخلى مض
  ًمال هويدا و نمودار و زيباتر شود برخى از ترتيبات  داخلى مقام را نيزٰاعلى کا

  عوض فرمودند و زينت هاى جديد اضافه گرديد ولى هرگز از حدود سادگى خارج نشدند
ّزيرا همين سادگى است که جذابيت مخصوص بمقامات مقدسه ميدهد و بعد از آنکه ّ  

  ّد تمام فرمودند توجه بکوه کرملٰساختمان مقام اعلى را با تأسيس ستونها وگنب
  ّنمودند کوه خدا را قطعه بقطعه سال به سال بطراحى بديعى آرايش دادند ولى ديگر
  ٰفرصتى دست نداد که طبقات ماوراى مقام اعلى را باتمام رسانند زيبائى اين حدائق

  يگردر همين است که هر قسمتى از آن با وضع کوه و زمين و تناسب هر يک با قسمتهاى د
  ّ نظم و نسقى موزون يافته جميع اين امور را بنهايت آرامى و با عده قليلى از
  ّکارگران که ابدًا از فن باغبانى سر رشته نداشتند انجام دادند برخى اوقات در

  کشى کند ولىّخط مواقع خيلى ضرورى مهندس استخدام ميفرمودند که حدود و ثغورى را 
  هيکل مبارک دستور ميفرمودند و چون گاهى پس ازموارد ديگر تمام کارها را خود 

  مراجعت از زيارت براى اين کمينه شرح اين طرز کار را بيان ميفرمودند لذا آشنائى
  ّبعمل و اقدام مبارک نصيبم گرديد اغلب ميفرمودند که اول به نقطه اى از زمين نظر

  کرده سپس اقدامّمياندازند بعد در فکر خود طرح نقشه اى بمناسبت آن قطعه تهيه 
  ند با يکمى آوردبه تأسيس آن در کوه ميفرمودند گاهى هم اين نقشه ها را روى کاغذ 

  هزاران افکار مانند برق بر خاطر منير ميگذشت گاهى اوقات هم تمام کوهّ البته نگاه
ّرا در نظر ميگرفتند و ابعاد را با نهايت دقت معين ميفرمودند و طول و عرض هر ّ  

   بمناسبتًقسمتى معموال
   

  ١٣٧ص 
  ً براى مثال گفته ميشود که مثال در زمينى که.ّابعاد نقاط ديگر در کوه تهيه ميشد



   متر ايجاد کنند که در دو طرف آن درختهاى سرو هر يک٢٥ميخواستند خيابانى بطول 
ّبفاصله معين کاشته شود وقتى تمام نقشه را در خاطر خود طرح فرمودند در محل    حاضرّ

َنخ و ميخهاى چوبى و وجب و کمى گچ طول و عرض خيابان و فاصلۀشده با    درختها و دوائر  َ
ّمحل گلها را معين نموده بعد دستور تأسيس و کاشتن گلها و سروها را ميفرمودند و در فاصلۀ  ّ  

  ند بدينمى آوردغروب تمام آنچه اراده فرموده بودند در روى آن نقطه از زمين بوجود  ظهر تا
  ود که هيکل مبارک قدم بقدم بجلو ميرفتند و در هر قدمى درختها غرس و دوائرترتيب ب

   در اين.آراسته و گلها در زمين کاشته ميشد و بفوريت تمام کارها باتمام ميرسيد
  حدود ضرب المثلى است که هر کس خاتم حضرت سليمان را در دست داشته باشد چون آن را

  اهد انجام ميگيرد بنابراين برخى از کارگرانبچرخاند بيک چشم بهم زدن آنچه ميخو
  عرب چون ميديدند که در ظرف چند ساعت قطعه اى از کوه بگلستانى با شکوه تبديل

  .مييافت ميگفتند حضرت شوقى افندى خاتم سليمان  در دست دارند 
  خيلى سخت است که انسان بفهمد و بداند چرا برخى مردمان امور را دير و با کمال

  جام ميدهند و حال آنکه حضرت شوقى افندى هر امرى را در نهايت سرعت وى انّتأن
  هيکل مبارک در تحتّ البته اتقان بپايان ميرساندند جواب درست اينست که بگوئيد

  هدايت الهى بودند بنظر من مردان بزرگ آنانى هستند که هر چيز را بهمان عظمتى که
   گيرمن و ال يغنىسّ جزئيات اليا در شبکۀ خود راندارا هست مشاهده مينمايند و ناتوان

  مياندازند عظمت حضرت غصن ممتاز آنقدر بود که هرگز ميل نداشتند دستوراتى صادر
ّفرمايند که ديگران کار را انجام دهند بلکه رويه ايشان همان که گفته شد اول طرح ّ  

  دند تا در زيرّنقشه را در فکر خود کامل ميفرمودند سپس در موقع و محل عمل ميايستا
  ّين خود بنهايت دقت تمام آن نقشه و طرح را از کاغذ بر روى زمين منتقل بزينظر ت

   بل هر امرى را در نهايت متانتامورفرمايند نه فقط اينگونه 
   

  ١٣٨ص 
  هرو ّترتيب و تنظيم ميدادند و همت ميفرمودند که کار فورى و بنحو اکمل اتمام پذيرد 

  ّبارک مدير و مدبر بودند  فورى انجام مى پذيرفت و هر وقتکارى را که خود وجود م
  ّ ميگذشت هيکل مبارک را حدت بصرى بود کهّتعللبعهده ديگران ميگذاردند بتعويق و 

  مى سنجيدند و اغلبو  مشاهده فرموده ىطول و عرض و مناسبت هر شيئى را در نهايت درست
  نميشوند که ببينند وقتى نقشه اىميفرمودند بخيال تنها کفايت نميکنند يعنى منتظر 

  تمام شد چگونه جلوه مينمايد هرگز اين عمل را نمى پسنديدند بلکه هر نقشه را در
  ّروى زمين با تناسب اشياء ديگر ميديدند و مى سنجيدند و ابعاد را خود معين فرموده

  اقدامکامل مينمودند و نتيجه و جلوۀ آخرين را قبل از احداث ميدانستند لذا فورًا 
  ّباتمام ميفرمودند ترکيب اين حدت بصر و ابتکار عمل بود که جميع اقدامات هيکل



  ّمبارک را در هر قدمى تا اين درجه زيبا و جاذب قلوب و در حد خود بى نظير و مثيل
  نمايان ميساخت هرگز مانند آنانى نبودند که پاى بند سنن و تقاليد باشند و روزگار

  رح و نقشه ريزى و امور ديگر بگذرانند مقصود اينست که طبقّرا در کسب اطالعات و ط
ّآنچه خود وجود مبارک فرمودند ايشان مرد تخيل نبودند امور را در مخيله خود ّ  

ّنميديدند بجاى اين داراى آن موهبت خاصه الهيه اى بودند که در ضمن اقدام و عمل ّ  
  وه و جمال تمام ميفرمودندهرکارى را در زير دست مبارک و هنر پرور خود بنهايت جل

  ّالهام از پى الهام در هر قدمى متواصل و از پى همين الهام بود که بکمال قوت و
  .ميرساندند   عظيمه را با اين اتقان و جمال و کمال بپاياناموراطمينان بجلو ميرفتند و 

  د و بعد از آنکه معامالت با حکومت تمام ش.ّ اين نظريه استّمدُ اراضى بهجى مامور
  يحط امر مبارک در آمد فورًا براى تسمبارکه بتملکروضۀ  هزار متر زمين حوالى ١٤٥

  آن زمين هاى نا هموار اقدام و شروع بخيابان کشى و احداث حدائق فرمودند خانه کوچکى
  در گوشه اى بود بر باالى آن شده منظره باغها را که از نظر مبارک گذشت تعمير بناى

  دام و فورى دستور فرمودند که پلکانى احداث شود و هر روزآن خانه کوچک را اق
  بباالى آن شده از آنجا پيشرفت کار  را خوب مشاهده ميفرمودند در عين حال

   
  ١٣٩ص 

  در اطاق کوچک همان خانه تمام مکاتيب واصله را جواب عنايت ميکردند و چون منظره را
  کها را در طرف شرقى بصورتاز سطح اعلى بهتر ديدند دستور فرمودند که تمام خا

ّاوليهى جمع کنند و آن نقشه  اّتپه   اى حول روضۀ مبارکه احداث  که قرار بود دايرهّ
ّنمايند بالکل متروک ماند يعنى با آن حدت بصريکه ايشانرا بود هر طرحى را که در ّ  
ّروى زمين بهتر و خوشتر مالحظه ميفرمودند نقشه اول را بر هم زده و طراحى بديع ّ  

  .را که بهتر و زيباتر بود ادامه ميدادند 
  .ّحضرت عبدالبهاء و هيکل مبارک هر دو عاشق نور بودند از اطاقهاى تيره مکدر ميشدند
  گاهى اوقات که مشاهده ميکردم چراغى بسيار نورانى روى ميز تحرير مبارک است و نور

   لذا از لزوم آنآن چشم را ميزند ميترسيدم که مبادا چشم عزيزشان را ضررى رساند
  استفسار کردم هيچوقت دليلى نيافتم جز اينکه نور زياد را دوست ميداشتند و در هر

   دراى کهّاز انوار فرمودند و اول نقطه ّمملو حال اطاقشان پر از نور بود مقام را 
ٰهمان سال اول چراغى بزرگ نصب فرمودند در مدخل مقام اعلى رو بروى خيابان ّ  

  ّ که مشرف بودم مردم آن زمان از روى١٩٢٢ بياد دارم از سال . بودآلمانيها و دريا
  اعتراض ميپرسيدند که چرا اين چراغ بايد آن باال باشد همين باعث شد که يک نفر

  ّمسيحى متعصب باسم ضومط صليبى را بر روى خانه خود که شمال مقام قرار داشت نصب و
  انى هيکل مبارک بشود ولى ابدًا چنينآنرا هر شب روشن ميکرد که بخيال خود باعث نگر



  .لباس بود  ٰ اعلى مانند گل بر روىسّنبود بلکه بفرموده مبارک آن صليب در حدائق حول مقام مقد
   در سال.رفته رفته روشنائى حدائق را زياد و ستونهاى چراغهاى پر نور ايجاد فرمودند

  ، نور روشن گرديدستون از ٩٩مبارکه با روضۀ ّ براى اولين بار که حدائق حول ١٩٥٣
  در محضر مبارک بسوى بهجى ميرفتيم ناگهان افق را چنان نورانى ديدم که گمان ميرفت

  بشهر کوچکى وارد ميشويم و هيکل مبارک با مشاهدۀ اين انوار بياران عزيز ايران
   نور شد هر شبعلىٌشه اينجا نور بود وليکن حاال نورفرمودند همي

   
  ١٤٠ص 

  .مبارکه  را روشن ميفرمودند روضۀ  و هّقد مطهرامرمقام اعلى و 
ّل مبارک انجام ميفرمودند در نهايت درجه دقت و صحت بود ابدًا بظنکيههر کارى که  ّ ّ  

  ّو حدس توجه نداشتند و بقضاوت کسانيکه با ايشان کار ميکردند اعتماد نميفرمودند
  :ن مثال يکى ذکر ميشود ّهميشه خودشان با حدت نظر ناظر همه چيز بودند از هزارا

  ّبراى احتفال برخى از ايام تسعه طبق تقويم قمرى خود هيکل مبارک ميکوشيدند از
   گردند و نيز دقيقه و ثانيه تحويل خورشيد را در نوروز با کمالمطمئنهالل ماه 

ًدقت تمعن ميفرمودند مثال در جزو تلگرافها مالحظه ميگردد  که به پسر خاله خود ّ ّ  
  اند که از رصد خانه دانشگاه ساعت دقيق تحويل شمس را بپرسد  تلگراف فرمودهدر بيروت

   به برادر خودشان١٩٣٢ً مثال در سال .ّو اين دقتى بود که در همه امور مجرى ميشد
ّجمعيت تخمينى امپراطورى روم را در مدت دو قرن اول: " در بيروت تلگراف فرمودند  ّّ  

  ّاين دقتهاى شگفت آور هيکل مبارک از براى آن" . ّمسيحيت تحقيق و ارسال داريد 
  ّبود که ميدانستند اين حقايق تاريخيه وقتى نقل قول شود تأثير عجيب در خواننده

  ميکند و بمثابه ترصيع تاج و نشانى است که هر گوهرى در مقام خود جاى ميگيرد تا
  ثه اى جزئى راّزينت کلى و اثر زيبائى ابدى جلوه گر شود مالحظه فرمائيد که حاد

  وقتى مربوط بامر مبارک ميشد چنان با شوق و جذبه بيان ميفرمودند که حيات تازه در
   درجه قطب جنوب است٧٧ در  McMurdo Soundساندو رد موًآن ميدميدند مثال همه ميدانند که جزيره ماک

  دندولى وقتى که کتب بهائى بدان جزيره ارسال و واصل شد خبرش را بنحوى ابالغ فرمو
  .ميآمدکه هر قلبى باهتزاز  

   با عزمى آهنين تصميم گرفتند که بدخواهان را مأيوس و مخذول نمايند و١٩٢٤در سال 
  به آنان بفهمانند که با وجود لطمۀ عظيمى که از صعود حضرت عبدالبهاء وارد شده و

  يچوقتاوضاع بسيار ناگوارى که وجود مبارک در آن مستغرق گشته اند با اين حال در ه
  ٓ الهى و حکمت رحمانى وّقوۀّو هيچ محلى ابدًا آن قلب جوان مأيوس نگرديده بلکه ب
  .ّقضاوت ربانى همواره منير و عالميان را ارشاد ميفرمايند

   



  ١٤١ص 
   وشکستن سنن قبل کار بسيار مشکلى است: " در يکى از نامه هاى خود ميفرمايند 
   زيراميآيدى در اين هنگام بسيار صعب فهماندن اين امر به افراد جامعۀ بهائ

  ادراک و فهم مطالب گوناگون را نمينمايند و خويشتن را با تغييرات الزمه دور جديد
  با وجود اين آنچه ضرورى اين امر بود با کمال قدرت و در. " تعادل نمى بخشند 

   هيکلنهايت متانت انجام فرمود ، در حيفا بينهايت الزم  بود که چند نفر بمعاونت
  اطهر قيام کنند ، جناب ميرزا هادى افنان در زبان انگليسى چندان مهارتى نداشتند

  از دامادهاى مبارک دو نفر در حيفا بشغل تجارت مشغول بودند و سومى در مصر بسر
  ميبرد پسر خاله ها يا کار ميکردند و يا درس ميخواندند هر چند برخى از اعضاء

  مک آنان کفاف کار روز افزون امر را نميکرد مخصوصًاعائله مساعدت مينمودند ولى ک
  وقتى قلم مبارک براى ترجمه آثار و الواح بحرکت در آمد و از همه زيادتر مکاتيبى

  ّ به احباى لندن١٩٢٣ سال  در ژانويۀ.بود که از اطراف  جهان بمرکز امر واصل ميشد
  نا درحيفا باشد تا مرا درّدر اين ايام الزم است که مساعدى توا: " مرقوم فرمودند 

  اى ترجمه همراهى نمايد اين مساعدت بسيار مقبول و از لوازم ضرورى است چنين مسئله
  را بمشورت محفل شما وا ميگذارم تا شخصى را انتخاب نموده اعزام داريد که در اين

  ّکسى که نداى مبارک را لبيک گفت دکتر اسلمنت. "  اين عبد را يارى نمايد ّمهمامر 
  ّى مفتخر گرديد صحت ايشان چندان خوبگزارعزيز بود که فورًا بحيفا آمد و بخدمت

  ّايام نقاهت را: " نبود چنانچه بعد از صعود بحضور مبارک تلگرافى عرض نمود 
  با وجود عليل بودن تا آخر. " ميگذرانم الواح وصايا واصل گرديد عبد صميمى شما 

  .عمر بخدمت خود ادامه داد 
  يه بين هيکل مبارک و جناب دکتر اسلمنت بينهايت شديد گرديد بطوريکه بعدّدُروابط و

   عزيز دکتربينهايت از صعود محبوب: از صعود ناگهانى او به اقوام و بستگانش مرقوم فرمودند 
  جميع افراد جامعۀ  باشيد که اين عبد ومطمئناسلمنت محزونم آنچه که کوشيدم بجائى نرسيد 

   
  ١٤٢ص 

  چهار روز بعد از. " اين مصيبت شريک آالم شما هستيم  مکتوب ارسال ميشود بهائى در 
  مبالغه نيست اگر بگويم کلمه اى نمى يابم تا حرمان شخصى: " آن مرقوم فرمودند 

  لحن بيان. " خودم را از صعود همکار عزيز و دوست بزرگوار دکتر اسلمنت بيان نمايم 
   شهيرى بود که بهاءا وّمؤلفر اسلمنت مبارک بدين مناسبت بود که نه فقط دکت
  "نسلهاى آينده از آن مستفيض خواهند شد : " عصر جديد را نوشت و بفرموده مبارک 

  او مرا صديقى بود: " بلکه دوست صميمى هيکل مبارک نيز بود چنانچه ميفرمايند 
  خص وجوددر اين ش. " ى معتمد و همکارى خستگى ناپذير و مصاحبى محبوب صميمى مشاور



  هاى خود را متمرکز فرمودند ولى دست تقدير او را ربود و همه آمال قلباميدمبارک 
  منير بخاک ريخت در سوگوارى او گريستند ولى با وجود احزان وارده در رتق و فتق

  اى وقفه حاصل نگرديد و همواره بجلو رفته جهان بهائى را با ّامور امريه ولو ثانيه
  ستان ، امريکا آلمان ايران و هندوستان  دستور فرمودند به انگل.خود ميبردند

  ّپيامهاى تسليت باعضاء عائله اسلمنت که کل غير بهائى بودند ارسال دارند و محافل
  ءّتذکر شايسته اى براى او منعقد سازند و ايشان را بمقام ايادى امرا ارتقا

   زيرا صعود او جراحت ديگرىّحضور جناب دکتر اسلمنت مسئله اى را حل نکرد. بخشيدند 
  .بر قلب مبارک اضافه نمود 

  ّ حکايت از ثقل فادح مسئوليتها و نگرانيهائى مينمايند که دست تقدير١٩٢٦در سال 
  بيرون وّ حد شانه آن حضرت گذارده است و در همان سال مساعى روز افزون و صدمات از بر

  . خود را بيان ميفرمايند از خار و تکاليف دشوارّمملو نگرانيهاى درون و راه 
  غالبًا مشتاقم همکارى: " چهار ماه بعد از آن بجناب هوراس هولى مرقوم فرمودند 

  مانند شما نزد خود در حيفا داشته باشم فقدان اسلمنت تا اعماق قلب من اثر کرد
  کهنقاط عالم بنحوى سر وصورت گيرد و جميع  من آنست که اوضاع امر در مرکز جهانى اميدتمام 

  بتوانم امور حيفا را بر اساس
   

  ١٤٣ص 
  اند اينرا در ماه مى مرقوم فرموده. " متينى استوار سازم منتظر وقت مناسبى هستم 

  ّو در ماه سپتامبر همان سال مجدد به هوراس هولى پس از تمجيد از خدمات او مرقوم
  لى است زيراچقدر احساس ميکنم که جاى همکارى چون شما در حيفا خا: " فرموده اند 

  ّشما در کار مقتدر ، دقيق با اسلوب و هشياريد ولى در اين ايام نميتوانيد
  نبايد چنين کارىّ البته ّمسئوليت خود را در امريکا رها کرده بدينسوى بشتابيد و

  . "ّ است براى مدتى حيفا از عهده مشاغل و غوائل خود برآيد اميدبشود 
  بينهايت نيازمند کاتبى " ١٩٢٦ ژوئن ٣٠فرمودند و نيز به مسيو دريفوس چنين مرقوم 

  ّ و با انضباط و مجرب باشد چنين کاتب توانائى بايد  مواهبّفعالهستم که معتمد و 
  خود را در رفع حوائج ضرورى امر صرف نمايد جناب دکتر اسلمت مصاحب بى نظيرى بودند

  مخلص بودند و در عيناز انجام هيچ مساعدتى مضايقه نداشتند زحمت ميکشيدند خالص و 
   مرگ او را سوگوارى ميکنم يک منشى توانا و زحمتّتأسفحال مقتدر و خاضع در نهايت 

  کش  که از تمام دل و جان بکار خود بپردازد و دو مشاور عمده الزم دارم که
  ّبنمايندگى امر در مواقع معينه قيام نمايند و داراى اخالص و وقار باشند و در عين

   نفر همکار شرقى که بيدار و ماهر و عالم باشند در اين ارض بسيارحال وجود دو
  ضرورى است اگر چنين نفوسى يافت شوند اين عبد فراغت مى يابم و بعالوه نفس اين



  معاضدت سبب نزول قوائى است که امرا را بفتوحات عظيمه خود يعنى آزادى و فتح و
  . "ام صدمه ديده است  ز اين نميتوانم بيان کنم زيرا حافظهواضح تر او  بيش از اين - ظفر نهائى ميرساند 

  با آنکه مخاطب اين نامه ها افراد بودند ولى هرگز از ابراز حوائج ضرورى امر خود
ّاهميتاز آنجائيکه : "  به امريکا مرقوم فرمودند ١٩٢٦دارى نميفرمودند در سال  ّ  

  دد الزم ميشود که يکّو کثرت امور امريه روز بروز در حيفا واضح تر ميگر
  داراالنشاء بين المللى در اين ارض تأسيس شود

   
  ١٤٤ص 

  زائد و وسيع و وظائف سنگين مساعدت نمايند اينّتا اين عبد را در امور دائم الت
  داراالنشاء اگر بوجود آيد داراى دو وظيفه استشاره و اجرا خواهد بود و بعد

  ّحت دقت و مالحظه دارم و سه نفر ازبا نهايت شوق اين امر را ت: " ميفرمايند 
  امريکا اروپا و ايران خواسته ام که به ارض مقصود آمده مشورت نمايند حوائج را در

  . "ّ اين ايام را تخمين زنند ّضرورياتنظر گيرند و 
  ّنه فقط معاضدت نمايند بلکه مرکز جهانى را بتمام عالم متصل: " و ميفرمايند 

  در ماه مى بيکى از" ّيس اولين بيت العدل اعظم خواهد شد  تأسّسازند و اين مقدمۀ
  آيا ممکن است در پائيز سال" همان نفوس که در نظر مبارک بود چنين مرقوم فرمودند 

  ّديگر بحيفا بيائيد مسائل مهمه غامضه اى در پيش است و احساس ميکنم همکار معتمد
  . "ر نميتوانم بنويسم شجاع مقتدرى الزم دارم هجوم افکار آنقدر است که ديگ

  ت همکارى ، هرگز بوجود نيامد ناتوانى افرادأبا همه مجاهدتى که فرمودند اين هي
  ّتوأم با وقايع امريه و حوادث ناگوار ، گرفتاريهاى شغل و تجارت باعث شد که

  ّ را لبيک گفته به ارض مقصود برسند و هيکل مبارکّحقهيچکدام نتوانستند نداى 
  ّ وحيد و نوميد از داشتن همکارى معتمد باقى ماندند حتى در فوريههمانطور فريد و

  وارم هر چه زودتر بتوانى خودت رااميد"  بيکى از آنان مرقوم فرمودند ١٩٢٧سال 
  . "جهت حمل اين وظائف سنگين بمن برسانى 

  با نهايت: " ج نيامده بود مرقوم ميفرمايند اّو باز بهمين شخص که بعلت کسالت مز
  ى در انتظار زمستانم زيرا مشاهده مينمايم که ثقل کار روز بروز زيادتر ميشودنگران

  ر وظيفه اى بدين سنگينى دست تنها مانده ام به تجربه رسيد که مشورتبو من در برا
  عالج کار را نمينمايد آنچه اليوم مورد نياز من است همکارى نزديک و مداوم است تا

  امر مبارک منتشر گردد و در عين حال استحکام پذيردبتوانيم ابداع وسائلى نموده که 
  ولى در هر حال اين کاريکه بنظر من فرعى است ادامه ميدهم

   
  ١٤٥ص 



  بهمان شخص بهائى باز. " ولى همين کار را يک داراالنشاء توانا بايستى انجام دهد 
ّدر اين ايام تنها هستم و آنچه در قو: " در ماه اکتبر مرقوم ميفرمايند    ه دارمّ

  بسيارى از امور مانده و من در: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٨و در ژانويه سال " ميکوشم 
  . "ّوانا و خالص و مجرب مانده ام تانتظار معاونين 

  چشم انسان از مشاهدۀ اين وضع خون ميگريد مالحظه کنيد که ديگر هيکل مبارک به
ّاوليهّجوانى ايام    صيبت جانگداز تخفيف يافته بودرفته رفته ثقل مّ البته  نبودندّ

  ّولى حوائج ضروريه روز افزون امر را مالحظه فرمودند که مساعدى الزم است که با
  هيکل مبارک همکارى نمايد تا وجود مبارک اوقات گرانبهاى خود را صرف امور اساسى

  ديگر فرمايند ولى جميع آمال و آرزوهاى مبارک در بارۀ آن نفوس انجام نيافت آنانى
  که در نظر مبارک بودند حاضر نشدند که آنچه دارند در سبيل تسرير قلب منيرش

  ّ يکى از زائرين در آن ايام نامه اى به.انفاق کنند و در حيفا مسکن و مأوى گيرند
  هند نوشته که اوضاع را واضحًا بيان ميدارد و معلوم است که خود هيکل مبارک اين

  ّيرا وجود مقدس با زائرين با نهايت صراحت آنچهوضع را براى او روشن فرموده اند ز
   هيکل": نوشته شده١٩٢٩ ژوئن سال ١٥در دل داشتند بيان ميفرمودند اين نامه در 

  مبارک مايلند قبل از هر چيز داراالنشائى بين المللى در حيفا تأسيس فرمايند ولى
ّچون اعضاء کافى و مناسب تا بحال يافت نشده اين نيت مبارک معوق   ّ و معطل ماندهّ

  با اينحال است که مالحظه ميشود وجود مبارک وحيد و فريد مانده و با. " است 
  ّمهمه فرموده و همه را چنانکه شايستهاعتماد کامل به شخص خود قيام بر اجراى وظائف 

ّبود انجام فرمودند و در طى ايام بعضى از اعضاء عائلۀ    مبارکه را بشرف خدمت خوانده آنان راّ
  مت منشى گرى عطا فرمودند ولى رفته رفته معلوم شد که آنان نيز ره بيمهرى پيمودندس

ّلذا روز بروز بر شدت حزن و تکدر خاطر انور افزوده شد ّ  
   

  ١٤٦ص 
ّولى هيکل مبارک يکه و تنها جميع طرق را از جزئى و کلى ، سخت و آسان عبور ّ  

  به تنهائى بار تقدير را بر عهدهفرموده و با نهايت تسليم و رضا و قدرت بى منتهى 
   مصائب چه بسا که در نهايت نوميدى بسر بردند ولىزاّمملو خود گرفته و در اين راه 

  ّهرگز دست از دامان وفاى بعهد برنداشتند و ذره اى از محور استقامت دورى نجستند و
  يدًا بىامروز با نهايت صدق و صراحت ميتوانيم بگوئيم که آن موالى عزيز فريدًا وح

ّيار و ياور شالوده مؤسسات امريه را در سراسر جهان بهمان ثبات و رزانت اجداد ّ  
  ّمقدس خود پايه گذارى فرمود و فى الحقيقه ثابت فرمود که غصنى است از اصل قديم

  . عظيم و فى احسن التقويم ذوحظ
  ّمبرز وّدر همان ساعتى که ارادۀ مبارک بر اين قرار گرفت که عده اى از نفوس 



  ّمجرب را بجهت معاونت و همکارى در حول خويش جمع فرمايند طوفان عظيم امتحانات
  عظيم درياى امرا را بموج و هيجانى آورد که تمام ارکانخداوند ّالهيه بقدرت غالبه 

ٰوجود بزلزله در آمد شدت و هيجان اين زوبعه عظمى بر قوى و افکار و تمام هستى ٰ ّ  
   پياپى وارد آورد و آن اين بود که بيت اعظم بغداد که بفرمودههيکل مبارک ضربات

ّمحل مقدس متبرک و منظور نظر ياران و کعبه آمال زائران جهان است" هيکل مبارک  ّ ّ  
  ّو غصب و غضب شيعيان دچار گرديد بيت مبارک را که در ايام حضرت در چنگال حرص." 

   بياران سپردند بار ديگر بدست گرفته وبهاء با زحمات بسيار از دست اعداعبدال
  ّ آن گروه ادعاى بى اساس خود را تجديدّجددقديم افتاد و م تطاول و غصب دشمنان

  يصل قول داده بود که حقوق بهائيان را در آن کشور محفوظفنمودند با آنکه ملک 
   کليدها را از وکيل بيت گرفته بدست غاصبين سپرده و اين١٩٢۲بدارد ولى در سال 

   خود را ثابتّحقّ احباى   جهان کوشيدند که . ادامه داشت١٩٢٥تا اواخر سال ّقضيه 
   صلح احاله دادندۀکم خود کشيدند و از آنجا به محکمه را بمحاّنمايند و شيعيان قضي

  ّبر له احباى الهى دادحکم ٰ اولى رجوع داده شد و اين محکمه  به محکمۀّجددو م
   

  ١٤٧ص 
  اف و تميز بغداد بردند و آنان اين حکم را لغو نموده واين حکم را بمحکمه استين

   چون اين خبر ظلم فاحش به محضر مبارک رسيد هيکل.برله شيعيان فرمان صادر کردند
ّمليهمحافل و  تلگراف به افراد ١٩ّاطهر تمام قواى احبا را جمع فرموده     مخابرهّ

  ، هند، مسکو،ّه ترکي، چين، برما، ژاپن، عراق، ترکستان،ّفرمودند و احباى ايران و قفقازيا
   و جزائر، انگلستان، فرانسه، اطريش، آلمان،ّ ممالک متحده، کانادا، نيوزيلند،استراليا

  محيط اعظم را اخبار داده دستور فرمودند که جمعًا اعتراض خود را بحضور مندوب سامى
   حيث عددّانگلستان در کشور عراق ارسال دارند و چون احباى ايران و امريکا از

ّمليهّقويتر از کشورهاى ديگر بودند لذا دستور فرمودند محافل محليه و     نه فقط بهّ
  انگلستان در لندنعاليه مندوب سامى احتجاج بفرستند بلکه بشخص ملک فيصل و مقامات 

   ارسال دارند هند و برما را فرمودند به ملک فيصل اعتراضّتعددنيز نامه هاى م
  ّيزى ارسال ندارند در نقاطى  که احبا کم بودند مانند چين وبنويسند ولى بلندن چ

   روحء افراد باشد تمام اين اقدامات نشانۀنسه دستور فرمودند عرائض به امضافرا
  ّ در اين تلگرافات موقعيت را خطرناک و نتائج را خطير.م جامعه بودّحيات و تقد

ّمعرفى ميفرمايند و دستور دادند جمعًا بايستى تمنى    نمايند که مقامات مربوطهّ
  ّ مقدس محبوب ازّلحّ مسلم بهائيان در بارۀ اين مّاقدام فورى بعمل آرند تا حق

  بين نرود زيرا اين منظر اکبر و بيت اعظم حضرت بهاءا است و آنقدر در اين کار
ّدقت فرمودند که حتى جمالتيکه بايستى در نامه ها بکار برند ارائه دادند بشرقيها ّ  



  با نهايت ادب و شوق تقاضاى تجديد نظر" تور فرمودند در نامه هاى خود بنويسند دس
ّبه غربيها فرمودند با کمال حدت و شدت بنويسند که..."  بهائيان ّحقو احقاق  ّ  

   عدالت حکومتى خود بر طرف نمايند و باّقوۀمظالم وارده را از اين حکم ظالمانه ب
  ّمودند که پيامهاى محافل محليه داراى يک مطلبّهمان دقت کامل خود به امريکا فر

  .ولى جمالت متفاوت باشند 
ّمدت شش ماه در حدود صد تلگراف رد    و بدل شدو مکاتبات مانند سيل از هر طرفّ

   
  ١٤٨ص 

  روان بود که شايد بيت مبارک محفوظ بماند مالحظه در اين اوراق نشان ميدهد که تا
  اغل گوناگون بوده اند بمحض وصول حکم محکمه تميزّچه حد آن وجود نازنين مستغرق مش

  بهائيان جميع"  :بغداد هيکل مبارک به مندوب سامى انگلستان تلگراف فرمودند
ّعالم پس از دريافت حکم غير منتظره محکمه تميز بينهايت متحير و متعجبند که ّ  

ّچگونه انکار حق آنان در مالکيت بيت حضرت بهاءا شده با علم باين   که ساليانّ
   تن بقبول اين ظلم فاحشآن جنابدراز مالک مطلق اين بيت بودند حال باور نميکنند که 

  ّداده باشند همه يک عهد و پيمان شده که در کمال قوت و استقامت بايستند تا حقوق
  ّيتمّحقه خود را محفوظ دارند لذا با عقيده و ايمان کامل بشرافت و انصاف حوزه حاک

ّاست ميفرستند اين پيام از اينجانب باسم عائله سر عبدالبهاء عباس و در خوآن جناب ِ  
  در همان روز بوکيل بيت بغداد که " ٠ّشوقى ربانى . تمام مجامع بهائى در جهان است 

  محزون مباش امر در دست: " در درياى حزن و اندوه مستغرق بود تلگراف فرمودند 
  . " باش مطمئنخدا است 

  وقتى. ّ آن قضيه بيت بغداد را با نهايت حرارت تعقيب ميفرمودند تا چند ماه بعد از
   دستور دادند که با نهايت متانت و وقار از اولياى امورّجددبجميع مراکز و محافل م

  و مندوب سامى در کشور عراق استفسار از نتيجه اقدامات نمايند ولى رفته رفته
  کديگر داده و مانع از اجراى تشريع و تنفيذ دست بدست يّقوۀمعلوم شد که دو 

ّعدالت گرديدند حتى نفوذ حکام دولت انگليس در اين مورد اثرى نبخشيد ولى اين ّ  
  خواهى  ّبيعدالتى را بزودى قبول نفرمودند و کار را تعقيب فرمودند تا آنجا که قضيه داد

   بهائيان قيام کردند وّحقبمجمع بين المللى احاله گرديد و در آنجا بحمايت   
  ک بيت مبارک گرفتند و از حکومت انگليس خواستند که در عراق رفعّتصميم قطعى در تمل

  ّ فشار احبا همواره زيادتر ميشد١٩٣٣ تا سال ١٩٢٨حاف را بنمايند و از سال جاين ا
   اجراى اين تصميم در عراق ناياب بود نفوذ شيعه آنقدر شديد گرديد کهۀلولکن وسي

  .دند آورني  در بوته تعويق انداختند و ديگر از آن تصميم سخنى بميانّبالمره اجراى اين امر را
  ذکر اين خالصه اقدامات هرگز براى نشان دادن ناگواريهاى روزانه و پيمودن صحراهاى
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  ّنوميدى و گاهى بفواصلى دور نمايان شدن چشمه هاى  سرور و زمانى وصول بشارات مسرت
  ٰر و سپس فرسوده شدن قوى و اعصاب کافى نخواهد بود وبخش و بعد رسيدن اخبار حزن آو

  لطمۀ بيت بغداد درست در موقعى رو آورد که دکتر اسلمنت از جهان رفت لذا اين
  .ناپذير مينمود  ّحادثه ناگوار توأم با صعود آن دوست صميمى و مشاور معتمد براى وجود مبارک تحمل

  شايعه ديگرى سبب نگرانى خاطر مبارکّهنوز از اين مقدمه يک هفته نگذشته بود که 
  ٰ بمقام اعلى را ديگران اراده داشتند خريدارىفشرُمگرديد و آن اين بود که اراضى 

  نمايند لذا فورًا حضرت شوقى افندى بياران جهان ابالغ نموده در خواست ارسال
  رىٰ بمقام اعلى را خريداشرفُماور مخصوصًا مرتفعات جّتبرعات فرمودند که اراضى م

   مبارک محفوظ و محترم بماند ، بنوعى ياران الهى اين نداى مبارکحنمايند تا ضري
ّرا لبيک گفتند که يک ماه بعد از آن خبر دادند که تبرعات بحد کافى واصل و ّ ّ  

ّاراضى خريدارى و مقامات محفوظ گرديد ولى شکى نيست که تا اين مقدمه انجام ّ  
  .ان ، اين بار سنگين نيز افزوده شده بود نپذيرفت بر ثقل فادح و کمر شکن احز

  بقدرى فکرم خسته است که: "  بيکى از ياران مرقوم فرمودند ١٩٢٦در فوريه سال 
  در همان موقع. "  اين فرسودگى ديگر از انجام هر عملى عاجزم ّشدتاحساس ميکنم از 

ّبراى مدت موقتى از حيفا بخارج عزيمت فرمودند و در اواخر مارچ همان    سال مرقومّ
  ّيت ها مرا بر آن داشت که در اين موقعمسئولاين ثقل عظيم نگرانيها و : " فرمودند 

  از حيفا خارج شوم در صورتيکه در همين وقت مايل و مشتاق بودم که در مرکز جهانى
  براستى در آن هنگام بايد. " باشم و دوستان و همکاران عزيز خود را استقبال نمايم 

   باشند که حيفا و ياران را ترک فرموده تشريف بردند ولى در هرهمريض و عليل شد
   که خبر دادند آوريل از ايران واصل شد١١حالى بودند بهتر از موقعى بود که ناگهان تلگرافى در 

  در جواب " ٠نقاط سرايت نمايد  دوازده نفر از ياران جهرم را شهيد کردند انقالب ممکن است بهمۀ" 
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  ّانم جميع اقدامات را متوقف سازيدراز اين بالى ناگهانى بينهايت نگ: " فرمودند 

  در همان روز به طهران. " ّم نمائيد ببازماندگان تسلى دهيد ّظلبحکومت مرکزى ت
  : عظيمه بود ارسال شد پيامى که فى الحقيقه داراى روح عظيم امر ومتناسب اين فاجعۀ

  ّيت ملتمسم که با تمام دل وّقازيا با نهايت جد ترکستان و قف،از جميع ياران ايران" 
  ّجان در انتخاب جديد محافل روحانيه شرکت فرمايند هيچ بهائى حقيقى نميتواند کناره

   محافل مرکزى فورى بارض مقصود ابالغ نمائيد با جميعّتوسطگيرى نمايد نتائج را 
  روز ديگر. " ملتمسم مراکز مکاتبه کنيد و بکمال حکمت رفتار نمائيد اعانت الهى را 



   جهرم را توقيف کرده اندتر رسيد مبنى بر اينکه مجرمين اصلى غائلۀ ّمفصلتلگرافى 
  و ضمنًا پيشنهادهائى نيز تقديم حضور مبارک کردند و حضرت شوقى افندى به طهران

  م به پيشگاه اعليحضرتّتأثراز شهادت ياران جهرم بينهايت م: " جواب فرمودند 
ً بهائيان و شخص من تشکر نمائيد که کال از اقدامات حکومترف همۀهمايونى از ط ّ ّ  

  ّراضى و ممنونند و نيز تمنى کنيد تا مجرمين اين اعمال شنيعه بجزاى اعمال خود
  . "ّبرسند از تمام محافل محليه نيز پيام ارسال شود 

   راوى اداشت پس از آنکه وصول نامه ها آوريل يکى از ياران عريضه ئى تقديم ٢٤در 
  ّکسالت شديدى است که بالمره: " ّمرقوم داشته اند ميفرمايند علت تأخير در جواب 

   نفر از ياران١٢ممکن بود مرا از بين ببرد در چنين موقعى اخبار جانگداز شهادت 
  پس از رسيد تقريرّ البته ّجهرم بمن رسيد جزئيات مسئله را تلگرافى خواسته ام و

  ّ خواهد شد رقابتهاى شخصى و منازعات سياسى هم در اين قضيهکامل بجميع محافل ابالغ
  ّ بوده است توسط محفل مرکزى ايران پيامى براى اعليحضرت پادشاه ايران ارسالّمؤثر

  ّشد و از محافل خارج ايران خواسته ام با لحن ماليمى اين مراتب را در مجالت و
  آن نرسيده که آنان مستقيمًاروزنامه ها انتشار دهند و انذار نمودم که هنوز وقت 

   است که بهائيان از هرّتأسفو چقدر جاى .  گيرند ّتماسبا شخص اعليحضرت همايونى 
  طرف مورد لطمه و هجومند
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   حقوقجهانى بى يار و ياور مانده اند و قواى حاکمه هرگز بمدافعۀجامعۀ و هنوز در 
  ن مسئله هست که هر چه ميکوشند بهحکمتى در ايّ البته ّحقه آنان لب باز نميکنند

  . "نتيجه اى واصل نميگردند 
   مى٢١در . " بينهايت غمگين هستم : " دو هفته بعد بهمين شخص تلگراف فرمودند 

  بقدرى: " بهمين شخص توقيعى مرقوم و گوئى غمهاى خود را ابراز نموده ميفرمايند 
  ّيست بکلى درمانده بى صبر و بىام که ديگر کارى واقعى از من ساخته ن خسته و فرسوده

  طاقت شده ام اگر حادثه ديگرى روى ندهد ميخواهم از اينجا دور شوم در اين چند ماه
  مسائل بسيار بغرنجى در برابر دارم و...اخير از هر سو لطمات عظيمه بر من وارد شد 

   قادرديگر... بيش از هر وقت نيازمند همکارانى شجاع با قدرت و مورد اعتماد هستم 
  با همين حال آنچه بر. " بر نوشتن نيستم زيرا نميتوانم افکار خود را جمع نمايم 

  احساس ميکنم که با صبر و حکمت و شجاعت و: " عهده آن حضرت بود انجام فرمودند 
  . "ّم ترقيات کنونى را جلو برده براى نفوذ  امرا بکار بريم يوسائل ميتوان

  ّراى حفظ احباى ايران جمع فرمودند و دستور فرمودندجميع قواى عالم بهائى را ب
ّتا حدى که ممکن است در بارۀ شهادت احباى جهرم در مجالت و جرائد خارجى اعالن ّ ّ  



ّمليهنمايند و دائمًا محافل    ر باشند و هر چه در اين سبيل و بيدار و هوشياّ
  .نمايند کوتاهى و دريغ نميآيد بر  بيت مبارک بغداد از دستشانبارۀدر

ّاين است شمه اى از داستان حضرت غصن ممتاز ، مالحظه فرمائيد در مدتى کمتر از شش ّ  
  مقدار تيرهاى جفا از هر سو بدان هيکل مبارک نازنين انداختند و اين درست چه ماه

  هنگامى روى داد که تازه مى توانستند بار سنگينى را که حضرت عبدالبهاء بر دوشهاى
   . مراحل را براحتى به پيمايندّۀبقيدند اندکى اعتدال بخشند تا جوانشان گذارده بو

   از نازنينشان ميفرمودند هر وقت احزان و رنجهاى متواليه عظيمه مستولى ميگرديد و وجودًاغالب
  را بگلستان بشارات آتشهاى سوزان ميگداخت ناگهان امطار رحمت الهى باريدن ميگرفت و آتش
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  ّ قلب و روان عزيزشان احياء ميشد و با همتىّجددبديل مينمود و مّو اخبار الهيه ت
  ّاوفر از قبل بکار ميپرداختند هنوز اسرار الهيه تقديراتش بر نگارنده مجهول است

ّولى اين را کامال و واضحًا ميدانم که اولياء و انبياء تمام فتوحات امريه را ً  
  .ند مى آوردبقيمت جان خود بدست 

  "باليا و مصائب جانگداز پيکر عزيزشان را ميگداخت ناگهان روزنامه هنگاميکه آتش 
   رومانيا را چاپ رسمى ملکۀّو که روز چهارم ماه مى ابالغيۀتشهر ترن" ستار اديلى 

   نيک اختر آن ملکۀّکرده بود از نظر مبارک گذشت و همين ابالغ مقدمه بيانات صريحۀ
  ّ روزنامه و مجله که٢٠٠ادا گرديد و در حدود ّدر مدت اسفار ايشان در امريکا و کان

  ّاز کثير االنتشارترين و جالب ترين مجالت آن کشور بود بيانات ايشان را بطبع
  رساندند و در نشر آثار مساعدتى عظيمه نمودند هيکل مبارک در يکى از نامه هاى

   امراىّترقاين حادثه از عجيب ترين و مهمترين حوادث : " خصوصى خود ميفرمايند 
  ّتوجه و انجذاب ملکه رومانيا داراى فصلى مخصوص در تاريخ حيات هيکل مبارک. " است 

  ّميباشد و اين فصل با ذکر ستارۀ درخشان آسمان خدمت ميس مارثا روت مشبع است چنين
  ّولىّخدمتى که اين وجود نازنين به هيکل مبارک در آن ايام نمود جزء حيات حضرت 

  ى الحقيقه داستان حيات هيکل اطهر کامل نميگردد مگر آنکه ذکر اينامرا است ف
ّسرور مبلغين و مبلغات در آن آميخته شود  ّ.  

  ّميس مارثا روت روزنامه نويس و از يک عائله ممتاز امريکائى بود ايامى که خاک
  ّامريکا بقدوم حضرت مولى الورى مشرف شد او هم از جمله نفوسى بود که چشم خويش را

   و چون فرمان تبليغى مرکز ميثاق را زيارت کردزيارت آن جمال بيمثال روشن نمودب
  چنان حرارتى در دل و جان خود مشاهده نمود که بى اختيار قيام کرد قيامى که ديگر

   خود را آغاز کرد هيچ فردى از متواليۀّ متعددۀقعودى در پى نداشت اسفار عظيمۀ
  فر نکرد و چنانچهابتداى تاريخ امر باندازه او س
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   بسيار صعب و با نهايتمقتضيات در  راتمام اين اسفار: "  فرمودند ّولى امراحضرت 
  روت در موقع صعود حضرت عبدالبهاء در حدود ميس مارثا. " رنج و سختى انجام ميداد 

   ازّاى ضعيف و اندامى نسبتًا بلند بود چشمانش آبى و مملو ّ سال داشت داراى جثه٤٩
  ّيت ايشان گرديد اين مسئله استّموفقصراحت و صداقت ، با همه اين احوال امريکه سبب 

  که يقين کامل داشت که حضرت بهاءا بر جميع امور قادر و تواناست ولى مشروط بر
  آنکه ما وجود خود را از سر راه کنار کشيده و فقط مجراى نظيف پاکى براى جريان

   نافذه او جميع اعمال را انجام دهد اسفارّقوۀبگذاريم که ّارادۀ الهيه گرديم و 
ّ تبليغى و اين صفات الهيه اش بود که سبب تقربش به آستان حضرت ّممتد   ّولىّ

  امرا گرديد و آنقدر هيکل مبارک به ايشان عالقه و مهر و بستگى شديد يافتند
ّين و مبلغات ملقب فّغ را به سرور مبل که اين خانم عزيز   . رمودندّ

  باندازۀ اين خانم عزيز نتوانست تا اين درجه رضايت و سرور قلب منير را جلب نمايد هيچ فردى
  ّيت هاى ايشان بايستى درس گيريم کهّموفقاز : "  مرقوم فرمودند ١٩٢٦در اکتبر سال 

  جلب  ّتوأم گردد چه قواى عظيمه الهيه اى را بخودعاليه وقتى ايمان و ايقان با کماالت 
ُيت هاى بى مثيلى حاصل ميگردد و چگونه و رفعناه مکانًاّموفقمينمايد و چه  َّ   . ًّا تحقق مييابد ّعلي َ

  عالميان روشن  از بدو واليت امر تمام دل و جان را بانوار عشق حضرت موالى
  داشت در هر قدمى و اقدامى از محضر مبارک استشاره مينمود و طلب فيض و

  ست اگر گفته شود که او با هيکل مبارک سهيم و شريک اينمبالغه ني. هدايت ميکرد 
  ّدر حيات اوست که انسان چنان عشق و محبت متقابله اى را کشف. ّيت ها گرديد ّموفق

  بيند  ّمينمايد که در محلهاى ديگر يافت نميگردد ، و چنان اعتماد و ثقه کاملى را مى
   غموم ميتابيداز تاريکىّمملو ندگانى تنها انوار سرورى که در ز. که نظير آن ناياب است 

  ّموجود است که کل شاهد همين بشارات بود و بس ، تعداد زيادى مکاتيب ، تقرير ها ، پيامها
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  بر آنند که اين خانم عزيز در هر قدمى هيکل مبارک را از نقشه هاى خود خبر ميداده

  طالب هدايت ان ميکرده و دائمًاّيت هاى امرى را بيّموفق و هحوائج خويش را عرض مينمود
  و فيض از آن قلب منير ميگشته ، و در مقابل هيکل اطهر او را بجوابهاى گرم خود

  حوارى پيروزمند"  او را ١٩٢٣ در سال . حيات زنده و جاودان نگاه ميداشتنددر معرکۀ
ّند و بکرات و مرات در نامه هاى مبارک عباراتاميدن" و شجيع حضرت عبدالبهاء    ىّ

ّى از اعلى رتبه محبت و عالقه بدان وجود عزيز است قلمکمالحظه مينمائيم که حا ٰ  
  ود که چگونه از دريافت نامه هاى امبارک با نهايت گرمى و مالحت بيان ميفرماين



  او را مارثاى محبوب. مسرورند و چقدر همه گاه منتظرند از او خبرى گيرند 
   حضور مبارک نوشت که با بسيارى از اعضاء روتمارثا وقتى ١٩٢٦و در سال . ميفرمايند 

  : دارد جوابًا فرمودند ّتماسخانواده هاى سلطنتى 
  ّيت هاى شما هستم وّموفقّمفصل مرقوم داريد دائمًا بنويسيد زيرا من مشتاق اخبار " 

  ّ اقداماتتان را بدانم شما را اطمينان ميدهم که محبتى بى پايانّجزئياتميل دارم 
  ّجزئيات تشنه اخبار و: " در ماه اوت مرقوم فرمودند "  نسبت بشما دارم در قلب خود

  ام بملکه نوشتهکه اى را  انه شما در ميادين تبليغ هستم و نامهّمظفروقايع پيشروى 
  . "بضميمه برايتان ميفرستم آن را به احدى ارائه ندهيد 

  ند نسخه اى از آنرا بسيار خصوصى را که احدى نبايد بخواند و مالحظه کهمين نامۀ
  خوشحالم: " براى ميس مارثا روت ارسال فرمودند و در ماه سپتامبر مرقوم فرمودند 

ّاهميتکه جواب ملکه رومانيا را براى شما ميفرستم    ّ اين مکتوب از حد انتظارّ
  باالتر است ايشان منقلب شده اند مالحظه کنيد با چه صراحتى و صرامتى شهادت ميدهند

  اعتى ايستادگى ميکنند تمام اينها نشانه هاى واضحى است بر نفوذ روحو با چه شج
   شما بامر مبارکش انجاماى کهّقدسيه غالبه امر حضرت بهاءا و خدمات جليله 

  از اين عريضۀرا ّ وافر و محبت بى انتها بين هيکل مبارک و مارثا عالقۀ" . ميدهيد
   محبوب من آيا تصويب ميفرمائيد کهاى: "تلگرافى او واضحًا مالحظه ميفرمائيد

ّاوليۀطبق نقشه    ّ در اواخر نوامبر از پرتقال شروع بنمايم متمنى است جوابّ
   

  ١٥٥ص 
  ّمقصود اينست که مالحظه فرمائيد با چه لطافت و دقتى کلمۀ." تلگراف فرمائيد 

ّمحبوب را در اول تلگراف خود مينويسد معلوم است آنقدر به هيکل مبارک تعش   ق داشتّ
  آنچه هدايت: " که بى اختيار اين لغت را مرقوم نموده است آن حضرت  جواب فرمودند 

  .ّالهى شما را الهام مى بخشد انجام دهيد رقيق ترين عواطف و محبت خود را ميفرستم 
  ّتبرع: "  پنجاه ليره عنايت کرده مرقوم فرمودند مارثا روتو بعد از آن براى " 

  اين تنها دفعه اى نبود که مورد. " جليله شما بامر محبوب ما ناچيز من در خدمات 
  ميستايند چنانچه درعاليه اين عنايت شد دفعات ديگر هم هست که وى را بنعوت و صفات 

   بى نظيرى که در کرم الهىبراى قدردانى از خدمات جليلۀ: " موقعى مرقوم فرمودند 
  تان و مخارج روز افزونىّممتدر اسفار براى مساعدت شما د: " و يا . " انجام ميدهيد 

   مريض است براىمارثا روتهنگاميکه خبر رسيد که . "  را بر عهده داريد ّمهمکه اين 
  ّ مقاالت و کتب امريه صرف شود مخصوصًا کتاباو وجهى ارسال فرمودند که در ترجمۀ

   در ترويجوتمارثا رميس . " کتاب درس بهائى است : " دکتر اسلمنت را که ميفرمايند 
  اين کتاب خيلى کوشيد خالصه معلوم است که در واقع در مورد اوست که دست کرم از



  ٓآستين عنايت برآمده و آن کنيز آستان الهى را بعطاياى بى مانند در ميادين خدمت
  پايدار نگاه ميداشتند ولى بدانيم که هدايا يک طرفه نبود بلکه مبادله هدايا بين

  انگشترى طال: " م داشت در يکى از توقيعات مبارک ميفرمايند او و هيکل اطهر دوا
  که ارسال داشته بوديد بدستم رسيد و بعد از آنکه در دست کردم آن را تقديم حضرت

ّممکن نيست تصور نمائيد که چه سرور و تسلى خاطر...عليا نمودم مبارکۀ  ورقۀ    عظيمىّ
  مينمايند  يران از شرح خدمات شما حاصلو چه الهامات جانبخشى برادران ستمديده عزيز ا

   اميدجزيل است  ّکه قلوبشان از شدت باليا جريحه دار است اجر شما در ملکوت ابهى جميل و
  ١٩٢٩ّدر حاشيه مورخه سال  " ..ّ سبحانه و تعالى در جميع اوقات بازوان شما را قوت دهدّحقاست 

   
  ١٥٦ص 

  ه بوديد بدستم رسيد و هميشه آنرا بخاطردستمالى که ارسال داشت: " مرقوم فرمودند 
  ّاين نمونه ايست از طرز محبت و دلدارى. " با حالوت آن وجود نازنين در دست دارم 

   چون در نامه قبل مرقوم داشتند انگشترى را حضور حضرت ورقۀّولى امراحضرت 
   قبول واقعّعليا تقديم فرمودند بتصور اينکه مبادا مارثا خيال کند تقديمى او مورد

   او مقبول است و ازنشده فورًا در حاشيه مکتوب ديگر او را دلدارى ميدهند که هديۀ
  مارثا روت و بدل شده چنانچه گاهى کتاب براى ّاوراق معلوم است که هداياى زيادى رد

  ّارسال ميفرمودند که بهر کس ميل دارد هديه نمايد و زمانى چند بسته اوراق مزين
  هّمهمدر مکاتبات خود با نفوس "  وى ارسال و مرقوم فرمودند باسم اعظم براى

   نوزده دالر حضور مبارکمارثا روتو نيز مالحظه ميشود که در موردى ميس ." بکاربريد 
   در جواب اسئله اوّولى امرافرستاده و عرض مينمايد مخارج تلگرافهائيکه حضرت 

  رقيق ترين: " ضور مبارک اين است  بحمارثا روتيکى از پيامهاى . اند  صرف فرموده
  در. " ّعواطف حبيه خود را تقديم ميدارم و ملتمسم که خبرى از آن محبوب بمن برسد 

  نسلهاى بسيارى که هنوز بوجود نيامده: " يکى از توقيعات مبارک به او ميفرمايند 
  ت راهّاند در آتيه نام شما را به بزرگى ياد خواهند کرد چه که با اين همت و شجاع

  ّاو را مبلغ بى نظير. " ٓرا براى اعتالى امر الهى در سراسر دنيا هموار نموديد 
  ٰامر الهى ميفرمايند تأثير عميقى که عرايض اين کنيز آستان حضرت رحمن در قلب

ّاوليهمنير موالى عالميان در آن ده سال     واليت امر که نداى مبارک را کمتر کسىّ
   جوالى سال١٠واند بيان نمايد و يا شرح دهد در تاريخ اجابت کرد نموده احدى نميت

  ّنامه هاى شما مورث قوت و سرور و تشويق من گرديد: "  باو مرقوم فرمودند ١٩٢٦
ّمخصوصًا در اين ايام که بالکل   در ماه جون. "  نوميد و خسته و دل شکسته بودم ّ

   ندارد بلکه بالعکسمکاتبه با شما مزاحمتى براى من: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٧سال 
   را در وجود من احيااميدّنامه هاى شما روح ناتوان مرا نشاط مى بخشد و قوت و 



   در بحبوحه قلق خاطر و مشکالت گوناگونّخصٔميکند باال
   

  ١٥٧ص 
  ّکه زندگانى مملو از ابرهاى تيره ميگردد وصول بشارات شما سرور و اعتمادى عظيم

   شاهزاده خانم ايليانا را حضور مبارک تقديموت نامۀوقتى که مارثا ر "مى آوردبوجود 
   عليا جارى گرديداشک شوق از ديده هاى حضرت ورقۀ: " داشت در جواب او ميفرمايند 

  .ايد  يقين دارم که خود شما خبر نداريد که چه خدماتى براى امر مبارک انجام داده
  عزيزترين و: " نوشته اند  مرقوم گشته ٢٨در ابتداى توقيعى ديگر که در سپتامبر " 

  بعد از بيان وقايع جانگداز ياران در عشق آباد" گرانبها ترين مارثاى من 
  ديگر...ّاگر نامه هاى شما نبود بالکل فرسوده شده از بين ميرفتم : " ميفرمايند 

ّاز شدت خستگى و تشن   و امضاء. ج اعصاب نميتوانم بنويسم لذا قلم را بکنار ميگذارم ّ
  در ماه نوامبر وصول پنج نامه او را" برادر محزون و قدر دان تو " ند ميفرماي

  ابالغ و اين خود نشان ميدهد که چقدر مارثا حضور مبارک عريضه نگار ميشده است و در
  ّدر بحبوحه مشاغل طاقت فرسا چقدر جاى سرور و تسلى خاطر است که: " آن ميفرمايند 

  ّاد مينمائى معلوم است که روح مقدس نافذّمرتبًا با نامه هاى خود مرا ياد و ش
  و"  خود شما مساعى جميله عظيمه تان را روشنى ابدى عطا ميفرمايد جمال قدم بواسطۀ

  بکسانى بدهيد که گمان: " بعد براى او نه نگين اسم اعظم عنايت نموده ميفرمايند 
  رموده مرقومو بعد سى ليره عنايت ف. " ميکنيد اليق داشتن اين نگين ها ميباشند 

  . "چقدر اين مبلغ در برابر مساعى جميله شما ناقابل است : " ميدارند 
   درخواست هر امرى کهّام متوجه خاطر مبارک بود و ازميس مارثا روت در هر هنگ

  ّموجب اعالء امرا بود ابدًا دريغ نمينمود و با کمال صراحت از محضر مقدس مى
  ّ و نيت خالص او اطمينان داشتند لذا هر هنگام هرطلبيد و هيکل مبارک بقضاوت صحيح

  رد براى يکى از افراد نامه تشويقى عنايتکاست اجابت فرمودند گاهى تقاضا ميچه خو
  فرمايند و زمانى مينوشت پيامى تلگرافى براى نفوس برجسته مرحمت فرمايند و آن حضرت

  م خود به او مرقومهمه گاه هر چه خواست انجام فرمودند چنانچه در يکى از رقائ
   

  ١٥٨ص 
  طبق در خواست شما نامه هائيکه خواسته بوديد بنويسم نوشته و بضميمه: " ميدارند 

  در مقابل هيکل مبارک هم او را هميشه چون خادم حاضرّ البته و" ارسال ميدارم 
  بخدمتى دانسته وى را مأمور ميفرمودند و براى رفع مزاحمات و دفع دسائس دشمنان

  بردند و يا تشويق بحضور در کنفرانسهاى بين المللى مينمودند و گاهى او رابکار مي
  که اهداف آنان بعنوان نماينده شخصى خودشان اعزام ميداشتند مخصوصًا کنفرانسهائى



  ّ خطاب به جمعيت١٩٣١ ژوئن سال ١٢ًشامل اهداف و اصول امر بهائى بود مثال در مکتوب 
  مکاران عزيز من در خدمت عالم انسانى ميس مارثا روته: " تربيت جهانى مرقوم ميدارند 

  جهانىجامعۀ ّروزنامه نويس امريکائى و ناطق و مبلغ شريف بهائى را بعنوان نمايندگى 
  بهائى به کنفرانس شما که در ماه جوالى تشکيل ميگردد اعزام ميدارم ايشان شامل نامه

  از" برادر و همکار شما " د ان امضاء فرموده. ّو تحيات من به کنفرانس ميباشند 
  آنجائيکه ميس مارثا روت در زبان اسپرانتو مهارت تمام داشت و بدين لسان در اکثر

  اماکن نطق و خطابه ادا مينمود لذا او را گاهى اوقات به کنفرانسهاى
  : " خطاب به مارثا روت ميفرمايند ١٩٣٨در آوريل . اسپرانتيست ها ميفرستادند 

   نمايندگاناتخاذ نمايند وعاليه وارم تصميمات اميدّيات مرا ابالغ داريد ّبجمعيت اديان تح
  . "ّهاى متزايده مؤيد شوند  ّيتّفعالو عاليه مجمع بانوار هدايت الهى فائز و بانجام آمال و امانى 

   تلگرافى واصل شد که خواهر ملکه رومانيا مرحوم شده روز ديگر١٩٣٦در ماه مارچ سال 
  ". مرا به ملکه محبوب اطمينان دهيدهمدردى: " در و در آن فرمودند جواب تلگرافى صا

  ميس مارثا روت به پيروى از هيکل مبارک موقع وقوع و طرز انجام هرکارى را
ّميدانست مارثا روت زنى بود گرم دل و جذاب و ابدًا توجهى بشخص خود نداشت و ّ  

  ه آنقدر در پيشگاه موالىبواسطه همين کماالت غريزى و سادگى و شرافت ذاتى بود ک
  .عالميان و نزد ملکه خوش خصال عزيز گرديد و ملکه بامر الهى اقبال کرد 

   
  ١٥٩ص 

  ّما مراتب محبت خود را: "  بحضور مبارک تلگرافًا چنين معروض داشت ١٩٣٤در سال 
  اگر: " و در موقع ديگر تلگراف نمود . " تقديم ميداريم مالقات بسيار مفيد داشتيم 

ّح ميدانيد توسط من تحيات صال   و جواب. " راى رئيس جمهور هوور ارسال فرمائيد بّ
  از طرف پيروان امر حضرت بهاءا برئيس جمهور هوور: " اينطور عنايت فرمودند 

  ّابالغ نمائيد که کل دعا مينمايند که در مساعى جميله خود در ايجاد صلح جهانى و
  ّ امرى است که بهائيان مدت يکقرن درن و ايّيت يابندّموفقبرادرى عالم انسانى 

  : مارثا عرض کردچندى قبل از آن در سال ." اند  نهايت ثبات قدم در راهش کوشيده
  در" .دارسال فرمائيژاپن  من پيامى به امپراطور ّتوسطمحبوب من چقدر بجاست که "

ّيات و محبتحاز طرف اينجانب و بهائيان جهان ت: " جواب فرمودند     عموم راّ
   له را اطمينان دهيد که براى سالمتىّمعظمباعليحضرت امپراطور ژاپن ابالغ داريد و 

  ."شخص ايشان و سعادت امپراطورى قديمى شان از اعماق قلب دعا گوئيم
  ّبه هيکل مبارک محبت ايشان را نيز جلب  ، عشق شديد مارثامى آوردّمحبت ّمحبت ّالبته 

  ّ که بر الماس بتابد و الماس طبق ظرفيت و شکل خودميکرد ، مانند خورشيدى بود
  : به مارثا مرقوم فرمودند ١٩٢٧  در سال. شمس را منعکس نمايدانوار ساطعۀ



  عزيزترين من مارثا ، شما را اطمينان ميدهم که هر کجا باشيد چه در اسکانديناويا"
  ّستمره منو چه در اروپاى مرکزى روسيه ترکيه و يا ايران ادعيه بسيار گرم م

  ّوارم که خداوند ترا محفوظ فرمايد قوت عنايتاميدهمواره بدرقه تو خواهد بود 
  نمايد و در هر سبيلى انوار هدايتش را تابان بدارد تا بخدماتى بى نظير در سبيل

  ."ّانتشار امر حضرت بهاءا مؤيد گردى و سر مشق عموم ياران باشى 
  سيه وارد شود ولى براى زيارت ايران رفت درّهيچوقت ميسر نشد که مارثا بخاک رو

  وارم محبوب عالميان نگاهدار شما واميد: "  باو تلگراف فرمودند ١٩٣١ ژانويه ٢٢
ّمؤيد فتوحات امريه در ايران باشد    در ماه آپريل به هندوستان رسيد و بعد. " ّ

   فقره مکتوب١٢هيکل مبارک وصول 
   

  ١٦٠ص 
   هر فخر و شرفى هستى و شايستهّمستحقحقيقتًا  : " او را مرقوم و چنين ميفرمايند

   آنچه دوستان ايران نسبت بشما ابراز داشته اند. و ميهمان نوازىّمحبتهر گونه 
  سزاوارى ، بعد از بيمارى و نقاهت آنقدر مشغول بودم که نتوانستم نامه هاى شما را

  ّکه در مقامات مقدسهفورًا جواب گويم ولى دائمًا در قلب من جا داريد و هر هنگام 
  . ورم آّمشرف ميشوم و سر بر آستان ميگذارم مخصوصًا شما را بياد مي

  از ديگرى بشتاب گذشت و مارثا روت در خدمات خود همواره قائم و مداوم بود  سالها يکى پس"
  ّگيسوانش سفيد و جسمش عليل گرديد ولى روح او در نهايت قوت باقى ماند تا آنکه هر چند

   او هرگزّمستمرشنده و بينهايت دردناک مبتال شد و با وجود اين سفرهاى بمرضى ک
   در جزائر هنولولو رخت١٩٣٩ ماه سپتامبر ٢٨ّمتوقف نشد تا آخرين نفس کوشيد و در 

   هفته هاى اخير اسفار قطب جنوب را در آتش دردى سهمناک.باال کشيدبجهان از اين جهان 
  ّبامريکا شتافت تا در اجراى دومين نقشه هفتميسوخت ولى از خدمت روى برنتافت و 

   فى الحقيقه در سرعت و شتاب اين اقدام از پاى درآمد و بر زمين.ساله مشارکت نمايد
  تکوين امر حضرت بهاءاعصر  ٰابهى ثمرۀ"  مبارک افتاد و حيات خود را که بفرمودۀ

  گراف صعود او بحضوربخوبى بياد دارم روزى که تل. رد کبجان آفرين تسليم " بود 
  مبارک رسيد هيکل مبارک سخت مريض و بسترى بودند و در آتش تب ميسوختند حرارت تب به

  ّچهل درجه رسيده بود اسفا که در چنان حالى بايستى چنان خبرى به آن وجود مقدس
  ّولىد ولى چاره اى نبود مجبور بوديم که تلگراف را تقديم نمائيم زيرا ايشان سبر

 با آنکه مادر و برادر و اين.و کسى که از جهان رفته ميس مارثا روت بودامرا   
  کمينه اصرار بر راحتى آن حضرت نموديم با اين حال هيکل مبارک خود را بسختى بلند

  ّره سفيد و هيکل عنصرى در نهايت درجۀمفرموده در بستر جالس شدند وجه مبارک بال
   در اين حال آن تلگراف مشهور. و اندوه بودضعف و ناتوانى و قلب منير در کمال حزن



ّرا دربارۀ صعود اين نجم درى   ٰ آسمان خدمت امر حضرت رحمن مرقوم و امر بارسالّ
  چه ميتوانم بکنم: " داشته و فرمودند 

   
  ١٦١ص 

  بلى آن پيام تاريخى  که" جميع عالم بهائى منتظرند که من در اين باره چيزى بگويم 
  : در حين درد و بيمارى مرقوم رفتٰرحمن بودحضرت ابان آسمان امر دربارۀ افول نجم ت

  دوستان و ستايندگان بيشمار مارثا در سراسر عالم در پايان يافتن حيات عنصرى او با"
  ّنسلهاى آينده او را از اعظم ايادى امرا در قرن اول.. من سوگوارى ميکنند 

ٰبهائى و اول و ابهى ثمرۀ دورۀ   :و در پايان ميفرمايند" اهند شناخت تکوين خوّ
  ّواجب است که در ساختمان مرقد او با محفل امريکا شرکت نمايم مرقد نفس مقدسى است"

  و آنچه عنايت"  امر در آن اقليم خواهد تابيد نوار جاودانى بر جامعۀاکه خدمات او 
   هيجده سالمارثا روتکردند آخرين وجهى بود که در آن شرکتى که بين هيکل مبارک و 

   از جهان رفتمارثا روتادامه داشت بمصرف رسيد بدوستانى که در منزل آنان ميس 
ٔاز صعود او بملکوت ابهى و استقرارش در مال" تلگراف فرمودند    ."باشيد  اعلى مسرور ٰ

  ّفى الواقع هيکل مبارک مدتها بود که عنايتى بى بديل بوى اظهار و در يکى از
  در خاتمه ميل:"  مرقوم فرموده بودند١٩٢٩ّباى غرب در سال تواقيع منيعه خطاب باح

  دارم چند کلمه ولو هر قدر نارسا باشد در بارۀ خدمات جليلۀ منيعه خستگى ناپذير
ِو مثل    خدمت که ميس مارثا روت بامر مبارک تقديم کرده بيان دارم اسفار بيناعالى َ

  امع و طوالنى و الهام بخش قلوبالمللى او از طرف ديانت بهائى از هر جهت بسيار ج
  صفحات تاريخ جاودانى امر اعظم را زينت بخش خواهد شدّ البته ياران رحمانى است و

ّاوليهاسفار    ٰ او باقصى جنوب امريکاى التين به هندوستان و افريقاى جنوبى و بهّ
  ّممالک بعيده شرق و جزائر نائيه درياهاى جنوب و ممالک اسکانديناويا در شمال کل

   يافته و تاجدارانّتماسموجب عبرت و حيرت ياران است در اين سنوات با سران کشورها 
  بالد را مالقات کرده و با روح نافذ خود تأثيرات عميقه اى در خانواده هاى سالطين

  ات بين المللىّمؤسس افتاده از طرف ديگر با ّمؤثربالکان نموده و در ديگران نيز 
  و نهضت هاىّاز قبيل جمعيت هاى صلح 

   
  ١٦٢ص 

  انسانى و مجامع اسپرانتو ارتباط گرفت و خدماتش مثمر اثمار بديعه گرديد فتوحات
   دقيقه دليل است که روح عظيم امرّاخيره او در معاهد علميه آلمان بر اين لطيفۀ

  ّيت هاى تاريخىّفعال اين مى آوردحضرت بهاءا چه فتوحاتى در ارجاء عالم بوجود 
  ّنها و با تضييقات شديده مالى و عدم صحت و سالمت انجام داده جميعًا شاهدکه دست ت



ّروح وفادارى  و فناى نفس و جديت و همت ا   بهيشان است نزديکترين مثالى است ّ
ٰکيفيت اسفار تبليغى حضرت مولى الورى در    "امريکاّ

  اعظم خزائنٰمارثا روت از يک امر نهايت اطمينان را داشت و آن اين بود که ابهى و 
  عالم يعنى پيام حضرت بهاءا را در دل و جان دارد و خودش را حامل اين کنز الهى

  ىنفايد از اين کنز اليبراى عالميان ميدانست و عقيده مند بود که هر چه ميتواند ب
   اىبرگيرد و به عالميان ايثار نمايد و نيز موقن باين بود که هر نفسى که باخذ قطعه

  ّرات ملکوتى فائز ميشد چه شاه ذيجاه و چه گدائى بى پناه کل بايستىاز اين جواه
  ّممنون و شکرگزار باشند اين بى نيازى او ويرا فائق بر هر مشکلى مينمود و اال زنى

  ّتنها بدون ثروت و يا مقام ظاهرى در نهايت بساطت و سادگى و ملبس بالبسه قديمى
  ّ مارثا روت از علما و داراى ذکاء و حدتچگونه ممکن است اينهمه فتوحات داشته باشد

  فکر نبود و باوجود اين بيش از هر فرد ديگرى سالطين و ملکه ها شاهزاده ها و
  شاهزاده خانمها رؤساى جمهور و نفوس عظيم جهان و مردان ذى شأن و داراى صيت و
  شانىَشهرت را مالقات کرد و جميع را بشارت بظهور اب آسمانى داد تا چنين صحفه درخ

  ّولى داستان اين عاشق دلداده مربوط بحيات حضرت - ّبتاريخ خدمات امريه بيفزود 
  امرا است و با احدى ديگر ارتباط ندارد محال است در اين مورد بتوانيم

ّبجزئيات خدمات او وارد شويم مجالت بهائى مملو از مقاالت و داستانهائى که ّّ  
  د که چگونه پيام حضرت بهآءا را باين همهان دربارۀ اين زن تنها مرقوم داشته

  از مردمان بزرگ جهان رسانيد داستان او و ملکه رومانيا با هيکل اقدس
   

  ١٦٣ص 
  .آغاز گردد  رحله دربارۀ ملکه رومانيا بحثىمگر است و جاى آن دارد که در اين مربوط بيکدي

 نمود  مانيا بحضور مبارک عرضّمارثا روت شرح مفصل هشت مرتبه مالقات خود را با ملکه رو

   در بوخارست روىControceni Palaceىسنرونت در قصر ک١٩٢٦ ژانويه سال ٣ ّاولين مالقات در تاريخ
  ًداد و اين بموجب ميل و ارادۀ ملکه صورت گرفت قبال مارثا روت کتاب بهاءا و

   ميل نمود که باعصر جديد را براى ايشان ارسال داشت و نتيجه اين شد که ملکه اظهار
  فرستنده اين کتاب مالقات نمايد معلوم ميشود که ملکه با خواندن کتاب تحت تأثير

  ّتعاليم الهيه واقع گرديده که چنين درخواستى مينمايد و چون شايع شد که ايشان قصد
   بمنشى خود دستور دادند کهّولى امراسفر بممالک امريکا دارند فورى حضرت 

   ماه٢١ّيل به محفل ملى آن ديار مرقوم دارد اين نامه در تاريخ مکتوبى بعنوان ذ
  در جريده تايمز مالحظه شد که ملکه رومانيا عازم: "  چنين نوشته شد ١٩٢٦اوت سال 

ّقرار معلوم ايشان مجذوب تعاليم الهيه شده اند لذا احبا بينهايتز امريکاست ا ّ  
  ه خداى نخواسته او را از امر مبارکمواظبت فرمايند که مبادا عملى از آنان سرزند ک



   نهايت حکمت مايلند که اگر ملکه باين سفر آمد دوستان درّولى امراروگردان سازد حضرت 
  . "ّملى مشورت کنند  ًو اعتدال رفتار فرمايند و هيچ اقدامى ننمايند مگر آنکه قبال با محفل

   از روح امر مالک قدر شد وّدر طول اين سفر بود که قلب ممرد ملکه نيک اختر لبريز
   نافذه امر حضرت بهاءا شهادت داد وّقوۀبفرموده مبارک بلسانى بينهايت فصيح ب

  مکتوبى سرباز خطاب بعموم ناس منتشر و در کثير. رسالت الهى را ستود  ّعلو
  ّپس از دريافت اين بيانيه. ّاالنتشارترين مجالت امريکا و کانادا مرقوم داشت 

  ّ منير باهتزاز آمد مراتب قدردانى و تحسين و تمجيد احباى شرق و غرب راشيوا قلب
   اوت ملکه رومانيا در جواب پيام٢٧در نامه اى باو ابراز فرمودند و در تاريخ 

  . "نامه مبارک تا اعماق قلبم اثر کرد : " مبارک چنين نوشت 
   

  ١٦٤ص 
  ١٩٢٦ اوت ٢٧ان بر

  زاز آورد با دريافت پيام بهاءا وآقاى عزيز   نامه شما قلب مرا باهت
  عبدالبهاء نور جديدى بر روح من تابيده شد و چون ديگر پيامهاى الهى در موقعى رسيد
  که من بينهايت محزون بودم در تمامى وجودم احزان و نگرانى فراوان احاطه داشت لذا

   زيادى ازّکوچکترين دختر من نيز قدرت تسلى. ّدانه محبت در اعماق دل کاشته شد 
  ملکه رومانيا نه فقط صاحب تخت و تاج بود بلکه در" اين تعاليم ساميه يافته است 

  جمال ظاهرى نيز يگانه عهد خود بود و همچنين از حيث قدرت اخالقى و شهامت نفس نيز
  ١٩٢٦ مى ٤ّاو را فريد دوران مى شناختند در يکى از بيانيه هاى سرگشاده خود که در 

  ّ روزنامه ترنتو و روزنامه اخبار يوميه فيالدلفيا بطبع رسانيد سپتامبر در٢٨و 
  چند روز قبل يکى از خانمهاى امريکائى کتابى براى من آورد که: " مرقوم داشت 

ّکل مدل برعاليه انم زيرا مندرجات اين هديه وبايستى آنرا کتابى جامع و جليل بخ ّ  
  ّال الهى است علت ارسالمسلطه و جّمحبت خالصه و خير خواهى جميع ابناء بشر و حاوى 

  چنين سفر کريمى فقط از آن سبب بود که فرستنده آن ميدانست من در درياى احزان
  .ّمستغرق بودم و نياز شديدى  به تسلى خاطر و سکون داشتم 

  اند در تبليغ  عبدالبهاء بما ابالغ فرموده چه بديع  پيامى است که حضرت بهاءا و فرزندش حضرت" 
  ّاقدام ننمودند و تمسک نجستند چه بيقين مبين دانستند که بذر ّ جبريهّقوۀن پيام باي

ّحقيقت ازليه که اس اساس اين پيام الهيست بالم   اگر ... دواند و سرايت کند و انتشار يابد  ل ريشهآُّ
  رسيد از آثارشان غفلت ننمائيد و رو برمگردانيد نام بهاءا يا عبدالبهاء بسمع شما

   
  ١٦٥ص 

ّدر طلب کتبشان بدقت جستجو نمائيد تا آيات بينات و   ّکلمات  عاليات صلح پرور محبت  ّ



  بسوى...خود چنانچه در قلب من جاى گرفته جاى دهيد  انگيزشان را در دل و جان
  . "ّاين  تعاليم بشتابيد و بر مسرت وجدان بيفزائيد 

  مارثا روتفورى در ماه مى به که بدست مبارک رسيد ل مّ بيانيۀّچون اولين نسخۀ
ّحقا که مساعى بى نظير شما در نشر نفحات قدسيه الهيه شايسته" مرقوم فرمودند  ّ ّ  

  چنين نتيجه اى هم هست شهادت ملکه قلب مرا باهتزاز آورد روحم را تقويت کرد و
  توانائى بخشيد اين فتح و ظفر جاودانى از آن شماست در تاريخ امر احدى چنين خدمتى

  در همان نامه باو دستور ميدهند که با کمال حکمت و مدارا ملکه را" جام نداده ان
ّاز قضيه شهادت احباى جهرم خبر کند تا شايد اظهار همدردى بنمايند و نيز در   بارۀّ

  تضييقات ياران در ايران بهر نحو که صالح ميداند بيان دارد همين بود که
   خبر اين.ّبيانيه ديگرى نوشت و اعالن کرديکمرتبه ديگر ملکه بميدان خدمت آمد و 

 در بهجى بمحضر مبارک رسيد و در اين خصوصفتح در شب صعود حضرت بهاءا  
ّکل در حول ضريح مقدسش بندگان غمزدۀ حضرت بهاءا " است که ميفرمايند  ّ  

  اين  ميگردند که شايد ياران ستمديده ايران از امواجّتبتلم ّمجتمع شده با نهايت تضرع
   "باليا رهائى يابند 
ٔهال و با قلوبى ممتالتب ملکه رسيد و عموم خاضعًا مّانيۀدر چنين موقع بي    ازً

  ّقدردانى و ستايش نسبت بعليا حضرت ملکه گوش به پيام غراى ايشان دادند و دانستند
  که طبق وعود حضرت عبدالبهاء بواسطه اين حوادث است که امر الهى از حجاب ظلمت و

  ه نه فقط ارتباط باّمقدمبا اين . ميگردد ّمستقرّميت بدر آمده بر عرش ظهور محرو
ّملکه رومانيا برقرار گرديد بلکه با ساير تاجداران نيز روابط وديه تأسيس شد و    ازديادُ

  ّالبته.  يافتند ّتماس  بنفسه المبارک با آنانّولى امرايافت و در چند مورد بود که حضرت 
   

  ١٦٦ص 
   دائمًا تشويق بر اين خدمت ميفرمودند و از اعطاى انوار هدايت هرگز دريغ نمىايشان

ّنمودند و مستمرًا با نهايت بى نيازى و حکمت ميکوشيدند که تاجداران اروپا و ُ  
  ّسران کشورها درباره امر پيامى بنويسند هيچگاه نميگذاشتند اين درخواست از حد ادب

  ّيع مواقع با کمال حزم و متانت و خلوص نيت باو وقار و حکمت خارج گردد و در جم
   آرد و مييافتند که شايد پيامهاى ايشان قلوب نفوس غافله را بحرکتّتماساين گونه نفوس 

  .کلمة ا خبردار گردند  مخصوصًا ميل داشتند که دشمنان امر از اعتالى شريعة ا و نفوذ و قدرت
   خود را با ملکه رومانيا ازّتماس   ١٩٣٩ال مارثا روت تا آخرين لحظه حيات يعنى س

  ّدست نداد دائمًا ايشان را از امور امريه با خبر ميکرد و حوادث و وقايع جاريه
  يب را جواب ميدادند و چه بسا کهتّامريه را بر ايشان مينوشت و ملکه نيز تمام مکا

ّ خود مينوشتند اين رسائل کال حاکى از روح محبت و تمسک ّخطبا  ّ ً    ايشان بشريعتّتامّ



   نيز تبادل مکاتيب وّولى امرابين ايشان و حضرت ّ البته .حضرت بهاءا است 
   مارثا روت باو پيام ميدادند بدين ترتيب هم اثراتّتوسطتلگرافها شد ولى غالبًا 

  ّمحبتش عميق تر ميگرديد و هم از حدود  شأن و وقار دو طرف که هر دو در اعلى رتبه
  نبايستى فراموش کنيم که عليا حضرت. لکى و ملکوتى بودند تجاوز نميشد مقامات م

   بودند که انقالبات سياسى  دائمًا آنرا بحرکت وّتقرسملکه رومانيا بر عرش کشورى م
   ميانداخت و از جهت ديگر فشار رؤساى اديان مسيحى به ملکه رومانى بسى سخت وّتشنج

  نت چنداشان دربارۀ دين بهائى که در آن وقناگوار بود کشيش ها ميل داشتند که اي
  شهرتى نداشت ره خاموشى گيرند و فراموش نمايند زيرا آنرا دين مجهولى مى پنداشتند

  ّو اگر اطالعى هم داشتند آنرا شعبه اى از اسالم مى گرفتند و حال ملکه آنها
  الوه اين و بعميآمدّاعالن چنين امرى مينمود اين قضيه براى آنان بينهايت گران 

  .ّعمل را از حدود سياست جهان نيز بالمره خارج ميدانستند 
  هاى من برخى از همرتبه: " ّملکه در اولين نامه خود حضور مبارک ذکر اين قوا را مينمايد 
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  ّتعجب ميکنند و بينهايت مخالفند که چرا قدم جلو گذارده کلماتى مينويسم که
  با در نظر گرفتن اين حدود و. " اج مسموع نميشود ًمعموالاز لسان صاحبان تخت و ت

  قيود مى فهميم که فى الواقع چقدر آن ملکه نيک اختر شجاعت داشت که علنًا و کرارًا
ّبيانيه هائى در اثبات و اعالن امر جمال قدم انتشار داد و عواطف قلبيه خود را ّ  

  بهائى مرقوم فرمودند درّابراز فرمود برخى از اين اعالميه ها را مخصوص کتاب عالم 
  ّ بمارثا روت نامه اى نوشته و بيانيه خود را بضميمه فرستاد و از١٩٣٤ژانويه 

  آيا اين براى جلد پنجم کتاب: " اش وى را خبردار کرده مينويسد  احوال خود و عائله
  . "عالم بهائى کافى است مشکل در اينجاست که نميخواهم مطالب خود را تکرار نمايم 

  : " بمارثا روت مرقوم فرمودند ّولى امرا حضرت ١٩٢٧ اکتبر سال ٢٥ريخ در تا
  از اخبار اين مکتوب باهتزاز آمدم مخصوصًا از شرح...مرقومۀ دلنشين شما واصل شد 

  براى شما چند عدد نگين اسم اعظم ميفرستم که. مالقات شما با ملکه و شاهزاده خانم 
  هر عضو عائله سلطنتى کهبه قديم نمائيد و نيز از طرف من بملکه و شاهزاده خانم ت

  بملکه و شاهزاده خانم اطمينان... ميدانند از آنها بدهيد نگين را ميدانيد قدر اين 
ّدهيد قلب ما مملو از محبت ايشان است و دعا ميکنيم که همه گاه مسرور و موفق ّ ّ  

   اقدس فائز و درباشند و با نهايت بهجت ايشان را دعوت مينمائيم که بزيارت ارض
  . "  محبوب عالميان ميهمان گردند خانۀ
  وارم که نه فقط ملکه رومانيا و ژوليانا و اميد: " مرقوم فرمودند   ژوئن همان سال بمارثا روت٢٩در 

  مالقات کنيد بلکه پادشاه بلغارستان و ملکه ايشان را نيز که دختر عليا حضرت است شاهزاده خانم را



  . " در رقيمه خود بتفصيل اين مالقاتها را براى من خواهيد نوشتّلبته  اديدار نمائيد و
ّات الهيه مارثا روت را موفق نمود که اين مالقاتهاتأييددستور مبارک توأم با  ّ  

  را انجام دهد و نگين ها را تقديم نمايد و عليا حضرت را دعوت بارض مقصود کند
  : حضور مبارک چنين تلگراف نمود ١٩٢٧  جوالى٢٧چنانچه عليا حضرت از قصر سينايا در 

ّتشکرات فراوان قلبيه خود را بشما و تمام متعلقين که"  ّ ّ  
   

  ١٦٨ص 
  . "بهر يک روحًا بسيار نزديک هستم تقديم ميدارم مارى 

  ١٩٢معلوم است که دستور ديگر مبارک را نيز انجام داده است زيرا در ماه مى سال 
   مالقات شما با ملکه رومانيا و پادشاه و ملکهشرح حال: " باو مرقوم فرمودند 

  ."بلغارستان سبب اهتزاز و سرور همۀ ما گرديد 
  ّولى امرادر آوريل همان سال ملکه و شاهزاده خانم به قبرس آمدند و حضرت 

  اند و اشاره جرائد دربارۀ ملکه مرقوم داشته: " فورًا بمارثا روت مرقوم فرمودند 
  موده اند که قصد حيفا را دارند آيا حقيقتًا ايشان چنين ارادهبه ارادۀ ايشان ن

   و تعطيلّتوقفاند و يا آنکه کشف اين راز قبل از موقع ممکن است موجب  اى نموده
   بحاکمّولى امراوقتى ملکه به قبرس رسيدند حضرت ."اجراى اين اراده منيعه شود 

  ايشان خواستند که پيام ذيل را بملکهرز بود مرقوم داشتند و از وستاقبرس که سررنالد 
  ّقطعًا مراتب تقدير عائله حضرت عبدالبهاء و احبا را حضور عليا حضرت: " برسانند 

   بهائىمبادىدر اعالن نم ابالغ داريد پيامهاى ايشان ملکه رومانيا و شاهزاده خا
   و عواطفّقدر دانى و محبتاز سبب اعتالء روح پيروان امر گشته است و نيز ايشان را 

  حاکم جزيره قبرس اين پيام را رسانيد و نتيجه را حضور." ّقلبيه ما اطمينان دهيد 
  :"ّنامه ذيل بخط مبارک جزو اوراقشان باقى است . مبارک ابالغ نمود 

   دسامبر ٣حيفا فلسطين 
   بخارست-عليا حضرت ملکه رومانيا 

  ضاء شما و با بيانى بينهايتّ توسط خواهر بهائى خود شمائلى که بام-عليا حضرتا 
   بقلم آن ملکه نيک اختر که در فوق آن مرقوم رفته بدست من رسيد اينّمؤثرمختصر و 

  ّشمائل بى مثال را در خزانه محبت خود نگاه خواهم داشت بيقين بدانيد که حضرت ورقۀ
  يتّعليا و جميع اعضاء عائله حضرت عبدالبهاء طرًا از داشتن آن شمائل زيبا بينها
  .د نمسرورند و قدردانى مينمايند زيرا يادگار ملکه ايست که در قلب ما عزيز ميباش

   
  ١٦٩ص 

ّوقايع جاريه چند سال اخير کشور شما را با نهايت دقت و تحسر مطالعه کرده   ام و ّ



   خاطر و نگرانى ضمير آن عليا حضرت گرديده استّتأثرميدانم که اين أمور چقدر سبب 
  مطمئنا و صدمات در سبيل زندگانى ارضى آن ملکه بلند اختر روى دهد ولى هر قدر بالي

  ّهستم که حتى اگر در محزونترين ساعات زندگانى خود بخاطر عزيزتان بگذرد که
  آن وجود مبارک و خطابات مهيمنه و دفاعى که از امر بهائى فرموديدعاليه اعالنات 

  متمادى در درياهاى تضييقات وهزاران قلوب ستمديدۀ بهائيان شرق را که سالهاى 
ّاحزان مستغرقند مسرور و مشعوف و تقويت نموده ايد قوت دل و جان گرفته و مسرت بى ّ  
  پايان در قلب و روان خود احساس ميفرمائيد عليا حضرت محبوب مقامى که حضرت

ّبهاءا در ملکوت اعلى براى شما مقدر فرموده ماوراى جميع قواى ارضى است ٰ  
  ّاز لجنه نشر نفحات محفل امريکا خواسته ام که بمجرد. آن فائز شوند  که به 

  ّ انتشار عالم بهائى جلد دوم بنشانى مستقيم عليا حضرت ملکه بخارست و واالحضرت
  اى که شاهزاده خانم اليانا نسخه هائى تقديم دارند و نيز از هر کتاب تازه 

  وارم کهاميدب را نيز ميفرستم و ّبطبع ميرسد ارسال خوهند داشت جلد سوم همين کتا
  .ّمورد توجه و تقدير عليا حضرت قرار گيرد 

   مايلم مراتب قدر دانى و سرور عائله عبدالبهاء را ابالغ نموده وّجدددر خاتمه م
  ّتکرار نمايم که قلوب بهائيان در سراسر جهان از خطابات مهمه آن ملکه زمان و

  .قدردانى است  ّر الهى مرقوم فرموده اند مملو از سرور واى که دربارۀ پيشرفت ام کلمات شريفه
  اعضاء عائله حضرت عبدالبهاء با من يک زبان شده از عليا حضرت ملکه و شاهزاده خانم

  بهّ البته ّژوليانا دعوت مينمائيم که هر هنگام قصد مسافرت باراضى مقدسه داشتند
   با حيات پرشور واى کهّاماکن امريه بديدار سپس بيت مبارک حضرت عبدالبهاء تشريف آورده 

  "شوقى . تقديس حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء مربوط است نائل گرديم 
  بقبرس  ايشان با دختر خود سفرى بمصر آمدند و از آنجائيکه در سفر قبل ايشان١٩٣٠در سال 

   
  ١٧٠ص 

  ١٨د فورًا در ّشايعات نادرستى داده بودند و هيکل مبارک از اين قضيه ناراحت شدن
  محفل بدانند که اگر ملکه رومانيا: " فوريه به اسکندريه تلگرافى دستور فرمودند 

  ّبمصر تشريف فرما ميگردد فقط در ضمن مکتوبى از طرف احبا خوش آمد بگوئيد نامه
  ّبايد در نهايت اختصار و کمال دقت مرقوم گردد اگر ميل داشتيد گل بفرستيد عيبى

  ."جه روابط نداشته باشند محفل قاهره را خبر کنيدندارد افراد بهيچو
  ّ اينکه ملکه نيک اختر براى زيارت مقامات مقدسه ارض اقدس تشريف فرمااميده ب

  ميگردد لوح حضرت بهاءا که خطاب بملکه ويکتوريا مادربزرگ ملکه رومانيا بود
   براى موقع آمدنشانّبه بهترين خط نوشته و در طهران تهذيب گردد کهکه دستور فرمودند 

  ّلوح مذهب شده تا دهم " به طهران تلگراف فرمودند که  فوريه حاضر باشد و در 



  "صفحه يا چند صفحه باشد مارچ بحيفا برسد لوح ممکن است روى يک
ّبه نيت اين بودند که براى ملکه ارمغانى تهيه کرده باشند و چون خبرى نيامد ّ  

  : تلگراف فرمودند بعليا حضرت که آنوقت در مصر بود
   عائله حضرت عبدالبهاء با من-  عليا حضرت ملکه رومانيا زور کشتى مى فالاسوان" 

  دعوت خود را تجديد مينمائيم که عليا حضرت ملکه و واالحضرت شاهزاده خانم را در
  ّبيت مبارک حضرت عبدالبهاء مالقات نمائيم اگر چنانچه در طول مدت اقامت بزيارت

ّاهميتّو سجن اعظم در بلدۀ عکا تشريف فرما گردند عالوه بر مبارکه روضۀ     تاريخىّ
  اين سفر زيارت شما براى بهائيان شرق که در زير بار تضييقات بنهايت سکوت رنج

ّى خواهد شد تحيات عاطره و عواطف قلبيه ابالغ ميگردداميدّميبرند سر چشمه قوت و  ّ  
  " است ّمستمر و سعادت آن ملکه نيک اختر و اطمينان ميدهد که ادعيه ما براى سالمتى

   هتلقاهره: "  مارچ تلگرافى به هتل ملکه فرمودند ٢٦و چون پاسخى باين پيام نرسيد در 
   و طرف خودميراميس ممکن است رقيمه و تلگراف قبل بدست شما نرسيده باشد در آن رسائل ازس

  حضرت عبدالبهاء  در بيت مبارکعائله حضرت عبدالبهاء آن ملکه نيک اختر را دعوت بمالقات
   

  ١٧١ص 
  ّ اينکه اين مالقات ميسر گردد همان دعوت را تجديد مينمائيماميدکرديم و اکنون ب

  ّمبارکه و مرقد حضرت عبدالبهاء و سجن اعظم عکا فائزروضۀ تا عليا حضرت بزيارت 
  ". هستمّتأسفّجوز بينهايت ممگردند از انتشارات بدون 

  عليا حضرت ملکه رومانيا: "فير رومانيا در قاهره تلگراف کرد سدو روز بعد از آن
  ."ند که مالقات حاصل نميشودّتأسفاز کشور فلسطين نميگذرند و م

  در:  بمارثا روت مرقوم فرمودند مييابيم اى کهعکس العمل اين تلگراف را در نامه 
  مانه و خصوصىمطلبى بسيار محر" بمارثا روت چنين مرقوم فرمودند ١٩٣٠ّدوم آپريل 

  قّحقانه تّتأسفبشما مينويسم و آن در بارۀ زيارت احتمالى ملکه رومانيا است م
  و بعد در همين مرقومه مبارک باو مرقوم. " نيافت بچه دليل بر من مجهول است 

  ميفرمايند که دوبار او را دعوت کردم و تلگراف فرستادم و عين تلگرافها را در نامه
  ّ از مدتها تنها جوابى که واصل شد تلگرافى بود از نمايندهدرج ميفرمايند و بعد

  ى بود که درّمجوزّرومانيا در مصر گمان ميرود که سبب اين استيحاش عجيب نشريات غير 
  : "فلسطين و انگلستان و امريکا پخش کردند و نيز بمارثا روت خبر ميدهند که 

   مخالف آنچه بايشان بيان شدًمخبرين جرائد که نزد من آمدند و استفسار کردند کامال
ّبه مجالت متبوعه خود تلگراف کردند حقيقت وقايع را بالعکس جلوه دادند کاش ميسر ّ  

  ايق امر آگاه ميشدند ولى از کجا بدانم که مکاتيب ما ازقميشد که عليا حضرت ملکه بح
   تماماين ببعد بدست ايشان ميرسد گمان ميکنم حال وقت آنست که تنها باو بنويسيد و



  ّجددو م. " حوادث را شرح دهيد و از يأس و نوميدى من ايشان را مستحضر کنيد 
ّبمارثا روت ميفرمايند که آنچه باو نوشته شده بايستى کامال سرى و محرمانه ً  

  وارم که اين حوادث ناگوار موجب تقويتاميد: "نگاهدارد و در پايان ميفرمايند 
  ّاو را بيش از پيش مصمم بدارد که بخدمت وّايمان و ازدياد محبت ملکه گردد و 

  . "ّاعالء کلمه الهيه قيام فرمايد 
   

  ١٧٢ص 
   محزون بود با وجود اينّمترقبهبا آنکه قلب مبارک بى اندازه از اين حوادث غير 

  مارثاى بسيار عزيز محزون مباش بذريکه با اينهمه: " ّمارثا روت را تسلى ميدهند 
ّيت و توکّفعالّمحبت و    ..."ل کاشته اى روئيده خواهد شد ّ

  اين حزن و نوميدى مخصوص قلب منير نبود بلکه عليا حضرت ملکه هم از بهم خوردن اين
  ترتيب محزون و مأيوس شدند در پس پرده هاى اين وقايع عليا حضرت ملکه را با نهايت

  ه کردهاستقالل و شجاعت مشاهده ميکنيم که چگونه از هر طرف مشاورين ايشان را احاط
  ّاند پس از مدتى سکوت عليا حضرت در نامه اى که بدست خود به مارثا روت مرقوم

  ژوليانا: "د  مينويس١٩٣١ جون ٢٨شرح دادند در داشته بودند کمى از اين حوادث را 
  و من هر دو بنهايت قساوت ممنوع از زيارت مقامات و شوقى افندى شديم در آن روزها

  آمالّضد ًر برديم و هرقدمى  که برميداشتيم کامال بر در بحرانى بينهايت سخت بس
ّقلبيه ما شد و سياسيون از نقطه نظر خود همه را با کمال بى مهرى تعبير و تفسير ّ  

  ى تسليم تضييقاتاميده راده باشد ب االّميرسد که انسان هر قدر هم قوىّنمودند ايامى 
  ّز تعجب و حزن فرا ميگيردميگردد ولى در هر حال سراسر قلب را حاالتى ممزوج ا

  مخصوصًا هنگاميکه محاط است به نفوس پست و حقود در آن وقت مجبور بودم که بکمال
ّقوت از طفل خود دفاع نمايم دختر من در آن ايام تلخترين لحظات حيات خود را مى ّ  

  خود برانگيزم و عالوه مجبور بودمّضد پيمود دريافتم که نميخواستم جهانى را بر 
ّ قوت از طفل خود دفاع نمايم اما جمال حقيقت دائمًا باقى است و من بدان بکمال   ّحقّ

  ّيت روزّموفقچقدر خوشحالم که اسفار شما مثمر ثمر است ... ّو حقيقت دائمًا متمسکم 
  افزون شما را در اين سبيل طالبم زيرا ميدانم چه پيام عظيمى را شهر بشهر و کشور

  از امضاى ملکه نامه حاوى جمله ايست که بيش از هر چيزبعد ." بکشور با خود ميبريد 
  بضميمه اين نامه چند کلمه ميفرستم شايد در طبع" حالت عليا حضرت را بيان مينمايد 
  مارثاّ البته . "کتاب جديد مورد استفاده قرار گيرد 

   
  ١٧٣ص 

    که عينّفورًا مفاد نامه را حضور مبارک تلگراف کرد و از محضر مقدس جواب داده شد



  .نامه را ارسال دارند 
  عليا ساعتها در انتظارورقۀ خوب بياد دارم که بارها از لسان اطهر شنيدم که حضرت 

  بودند مخصوصًا وقتى خبر رسيد که کشتى حامل ملکه بسوى حيفا عازم گرديد هيکل اقدس
  که بلند عليا بينهايت منتظر و مشتاق ماندند که شايد زيارت آن ملۀمبارکورقۀ با 

ّق يابد ولى مدتها گذشت و خبرى نيامد و حتى بعد ازّحقّاختر در مقامات مقدسه ت ّ  
  آنکه کشتى بساحل رسيد از مسافر خبرى نشد بعد از آن بعرض رسيد که ملکه و همراهانش
  ّدر کشتى بودند ولى برخى نفوس در همانجا باطالعشان رساندند که چون زيارت ايشان

  در وضع آنوقت مجاز نبود لذا ايشان را در اتومبيلى گذاردهمخالف سياست است و 
   نيست اگر ملکه نيکّتعجببعجله تمام بيکى از کشورهاى همسايه بردند بنابراين جاى 

  اختر در نامه خود مينويسد که مردمان پست حقود ويرا احاطه کرده بودند با وجود
ّتنهائى و تقدم در سن   ّسيارى از اقوام ملکه که کل و مشکالت سياسى در اروپا که بّ

  ّاين مصدقين" خانواده هاى سلطنتى اروپا بودند اين عائله و يا بفرموده مبارک 
  ّبوفادارى خود باقى و برقرار ماندند و اين پايدارى در وفا و محبت تأثير"شاهانه 

  :ودند فرم  هيکل مبارک به عليا حضرت مرقوم١٩٣٤ّ در سوم ژانويه .فراوانى در قلب اطهر کرد
   ايد مرقوم نمودهىير امر الهى براى کتاب عالم بهائ در تقداى کهعليا حضرتا مقاله " 

   افتاد و بدين وسيله ميل دارم مراتب قدردانى صميمانهّمؤثربينهايت در قلب من 
  ّمؤثرقدر  نآّک داريد ابراز دارم اين بيانيه ّخود را بمناسبت تعلقى که بامر مبار

  م بترجمه آن نمودم و يقين دارم که پيروان امر الهى در شرق وه اقداشخصبود که ب
  ّغرب از قرائت آن مسرور و تشويق ميگردند و بار ديگر با همتى افزونتر قيام بخدمت

  امر مالک قدر مينمايند تا صلح اعظم را طبق پيشگوئى حضرت بهاءا در
   

  ١٧٤ص 
ّ الواح مقدسه را که بخط حضرت ميس مارثا روت يکى ازّتوسط. عالم تأسيس نمايند  ّ  

  بهاءا است و يکى از فدائيان امر در طهران آنرا تذهيب کرده ارمغان براى شما
   آنرا بعنوان قدردانى و ستايش من از آن روح پاک و کهمواراميدارسال ميداريم و 

  ربلندى قبول فرمائيد که شما را بر آن داشت تا در دفاع امر نازنين که استقرارش د
ّحيز تحقق است اينچن   .يدئين عواطف جليله اى ابراز فرماّ

  ٰ عظمىّ باشيد که در آستان مقدس حضرت بهاءا براى سرور و سعادت آن ملکۀمطمئن
  "نمايمّ مستمره تقديم ميادعيۀ

   منتخباتى از آيات حضرت بهاءا ترجمه فرمودند و از آنّولى امراوقتى حضرت 
  د اين سفر جليل را براى ملکه جميل ارسال فرمودند هنگاميکه اينکتابى تشکيل دادن

  ّ تشکر و امتنان نمودهز دوران رسيد فورًا اينگونه ابراارمغان بدست آن ملکۀ



   است که روحاميدّتشکرات صميمانه و قدردانى خود را تقديم مينمايم : " مينويسد 
  ّيد فرمايد که زندگانى وعظيم پدر آسمانى دائمًا با ما باشد و همه ما را مؤ

  در جواب اين نامه هيکل مبارک مرقوم. " اعمال خويش را طبق ارادۀ او قرار دهيم 
  ١٩٣٦ فوريه ١٨حيفا : فرمودند 

ّعليا حضرتا ميس مارثا روت بيانيه اى را که بخط خود مرقوم فرموده بوديد براى من ّ  
ّيه بينهايت در من مؤثرارسال داشت تا در کتاب عالم بهائى طبع شود اين بيان ّ  

ّافتاد و فى الواقع کمال قدردانى را از آن ملکه عظمى ابراز ميدارم اين بيانيه ٰ  
  شهادت ديگرى بر مراتب قدردانى علياحضرت از تعاليم بهائى است و جوامع بهائى در

  سراسر جهان با سپاسگزارى و مباهات اين اقدام را تجليل خواهند نمود و اين
  ّ تاريخى مملو از شجاعت ملوکانه را ياد خواهند آورد و يقين است که برّبيانيه هاى

  .مساعى دائمى خود در سبيل نشر امر بهاءا خواهند افزود 
  ٰ عظمى از قرائت منتخبات آيات حضرت بهاءا منافعبينهايت مسرورم که آن ملکۀ

   
  ١٧٥ص 

   اين آيات به اجر خود واصلرجمۀزياد برده اند و احساس مينمايم مساعى اين عبد در ت
   ميسيس ماک نيل آخرين عکس مشرق االذکار امريکا را که در حال ساختمانّتوسط. گرديد 

   است روح حضرت بهاءا آن عليا حضرت را دراميد. است براى شما ارسال ميدارم 
  عانت و امر الهى مبذول ميفرمائيد اکه براى پشتيبانى و توسعۀ اقدامات شجاعانه اى

ّاين نامه را با عواطفى جزيل و احساساتى مملو از محبت ارسال. مدد دائمى فرمايد    . "ميدارم  ّ
   در.ميسيس ماک نيل که در اين نامه ذکر شده خانمى است که در قصر مزرعه زيست ميکرد

ّن طفوليت مخصوصأ ايام اقامت جزيرۀااو    مالتا از دوستان نزديک ملکه رومانيا بودهّ
  ّ رومانيا توجه شديد بامر مبارک دارند لذا حضور ملکه و چون دانست که ملکۀاست

  ّا حضورشان عرض کرد و نوشت در محلى  خويش را بشريعةعريضه نگار شد و عالقۀ
   عليا حضرت ملکه رومانيا.زيست ميکند که وقتى قصر مسکونى حضرت بهاءا بوده است

   شما خوشحال شدم مخصوصًا وقتىبينهايت از نامۀ: " بخانم ماک نيل مرقوم ميفرمايند 
  دانستم که شما در نزديکى مدينه حيفا زيست مينمائيد از آنجائيکه من از پيروان امر

  که شما در آن زندگانى مينمائيد بينهايت براى ما حضرت بهاءا هستم لذا خانه اى
ّعزيز است زيرا مقر نفس مقدسى بوده که جميع ما نسبت    به ايشان نهايت توقير وّ

   بود که دو سال قبل از صعود خود١٩٣٦ ملکه در سال ّۀآخرين بياني" ّتوجه داريم 
ّ اين بيانيه کامال مشهود ميسازد که چقدر بامر الهى تعلق.مرقوم و ارسال فرمود ً   :خاطر داشته است  ّ

  هنمائى گيرند که راآنانکه در جستجوى نورند تعاليم بهائى را ستارۀ             " 
  جميع را بجهان فهم و درايت ميرساند و انسان را اطمينان و آرامش خاطر مى بخشد و



  ".ّتى و عواطف وديه زنده ميسازدبر روح نوع دوس
  و  نيک اختر شهرتى جاودانى در ملکوت مالک قدر يافتاين ملکۀ: "دندوهيکل مبارک فرم

   
  ١٧٦ص 

ِعلت اقرار تاريخى ايشان بظهور اب آسمانى در عليا حاصل نگرديد مگر باين رتبۀ َ ّ  
  ّو بدينجهت ايشان را شايسته است در صف تاجداران ارض که مقدر..ِهيکل جمال قدم 

  مقام بدانند چنين نفوس عظيمهو ّاست بر خدمت امر الهى قيام نمايند حائز اولين رتبه 
  و اقدام کنند بفرموده اقتدارند چون بحمايت امر اقدس الهى قيام که صاحبان اريکۀ

َجمال قدم ُ انه،ِ   ."الکرم لجسد العالم  ّة الغراء لجبين االنشاء و رأسّغرَ البصر للبشر و الة بمنزلّ
  ل امر را از هر جهت احاطهکبت مينمايد بحرانهاى عظيمى که هيّتمام اين مقدمات ثا

   وسيله نزول امر را در زير بار محن و باليا گذارد خود ّولىّنمود و هيکل مقدس 
ّعنايات الهيه اى شد که رفته رفته سبب توجه و اقبال اولين ملکه بهائى در جهان ّ   .گرديد  ّ

  ّو اما از جهت ديگر تاريخ حيات مبارک کامل نميگردد مگر با ذکر حوادث فجيعه
  ّناقضين پرکين نزاع تاريکى با نور دائمى بوده است هر چه ظلمت شديدتر گردد تجلى

ًرتر ميگردد اين حقيقت مسلمه در سراسر تاريخ انسانى کامال مشهود استانوار نمودا ّ  
  بمحض آنکه خورشيد نور ميافکند سايه ايجاد ميشود چراغ روشنى مى بخشد و در زير خود

  سايه مياندازد هر چه نور شديدتر سايه هم غليظ تر است برخى از افراد مبعوث ميشوند
  ّولى امرادر سراسر حيات حضرت . ان شوند و ارتفاع نيکى در جهّعلوّکه متوجه 

  اين منازعه نور و ظلمت را مشاهده ميکنيم زندگانى ايشان ممتلى از لطمات اين نفوس
  هيکل مبارک قيام نمودندّضد  حسادت و نفرت بر -  جنون -بود که از روى جاه طلبى 

  ّمره از بينلائه يا امر الهى را بّآنها چنين انديشيدند که با اين اقدامات سي
   را بد نام نموده خويشتن را بجاى ايشان نماينده وّولى امراميبرند و يا حضرت 

ُسرور جمع اهل بهاء معرفى مينمايند و چنين خيال ميکردند که چون بر مرکب مراد ّ  
ّسوار شوند جميع افراد مطيع و منقاد گرديده و مجرى نيات دنيه آنها ميشوند تا ّ ُ  

  حور آمال پست خود بحرکت آورند در اينامر الهى را بر م
   

  ١٧٧ص 
  ّ نگرديد و چنين موقعيتىّموفقزمينه تاريخ امر شهادت ميدهد که احدى از آنان 

   مبتال بامراض روحانى بودنداى که براى هيچکس حاصل نيامد و با وجود اين آن دسته
  که چون از امرجانين گمراهى بودند ماقدامات شنيعه خود باز ننشستند آنها از هرگز 

  ّنهايت سعى و جديت را مبذول داشتند که ثابتين را در امر الهى متزلزلشدند مبارک مطرود 
  ّ ناقضينى که در ايام حيات مبارک حضرت عبدالبهاء وجود داشتند بعد از صعود-سازند 



  نيز از هيچ عملى کوتاهى ننمودند تا کار را بجائى رساندند که در اوائل واليت امر
  ّمبارکه را غصب نمودند معلوم است که با اين عمل عده اى از دشمنان نيزروضۀ  کليد

ّ در مصر فائق ارمنى که جمعيت علميه تشکيل داد و اين جمعيت.به آنان ملحق شدند ّ ّ  
   بروى کار آوردند در نزد خودّولى امرا حضرت اى کهرا در برابر تشکيالت متينه 
َو ديگران علم نمود بعد از آ   نکه هيکل مبارک الواح وصايا را مطالعه و طرز رفتارَ

  حمله و لطمه اى حاضر و آماده شدند ولى بروزهر  فرمودند براى ّمداقهفجيع ناقضين را 
  ّچنين فسادى با چنين جسارتى که کليد قبله اهل بهاء را غصب نمايند بالمره غير

   هرگز فراموش.کل نازنين شدمنتظر بود و بينهايت سبب لطمه روحى و انقالب فکرى آن هي
  ّ که با مادرم مشرف بوديم هيکل مبارک بسترى بودند و هر دو ما١٩٢٣نميکنم در سال 

  ّرا باطاق خواب خود دعوت فرمودند و هر دو پائين تخت ايستاده بزيارت آن وجود مقدس
  ّمشرف شديم هرگز آن منظره را از خاطر نميبرم که چگونه ايشان با قلبى مجروح و

  ّتحملکسته در بستر افتاده بودند و سايه سياهى زير چشمانشان نمودار بود فرمودند ش
  ً کامال مشهود بود که در دريائى متالطم غوطه ور بودند- اينقدر باليا را ندارم 

  چقدر صعب مينمود براى جوانى که حائز مقام واليت امر ديانتى جهانى است و حال با
  ّد و بايستى براى حفظ امرا و قوت جامعه هر کسمرض مسرى نقض روبرو گرديده ان

  را باين مرض جذام مبتال شده است از جمع ياران طرد نمايند تا بدين ترتيب اغنام
  ناخوشى وجودموجب بروز نقض همه گاه .  نگاهدارى فرمايند درندهٓالهى را از هجوم گرگهاى 

  يزاطهر ميشد چنين مينمود که وجود مبارک بنحوى اسرار آم
   

  ١٧٨ص 
  صدمۀّ البته  به هيکل امرا وارد ميشداى کهاند و هر لطمه  مسئول اين بروزات شده

  ١٩٣٠ در سال . ميگرديد زيرا ايشان قلب اين هيکل عظيم بودندآن حضرت ّتوجه آن مّاصليۀ
   ناموزون ديگرى آغاز شد و آن اين بود که زن ديوانه اى در امريکا اعالن کردنغمۀ
  واح وصايا اصل نيست و چنان گرد و خاک نقض باطراف پراکنده شد که هوا راکه ال

  بزرگترين و قويترين: " مسموم نمود در اين موقع به تئودور پل مرقوم فرمودند 
  اساس امر الهى ميکوشند هرگز اشاره اىّضد دشمنان امر در شرق که با تمامى قوى بر 

  با نهايتّ البته لواح وصايا جعلى باشدبدين مطلب بى اساس نکردند که ممکن است ا
  ّ در آن حمله ور شدند ولى هرگز موثق بودن اين سند الهى را مندرجۀّموادّقوت ب

  حکومات   گمان ميکنم هر قدر اين مسئله منتشر شود ولو آنکه مربوط بيکى از.انکار ننمودند
   که اين Mrs. Whiteتواي اولى خواهد بود شخصًا به ميسيس گردد براى اعالى امر احسن و

ّنغمه را آغاز کرده توجهى و اعتنائى ندارم بلکه برعکس بحال او ترحم مينمايم ّ  
  زيرا عمل او شرافت امر را لکه دار نميکند ولى انوار حقيقت بزودى آشکار گردد يقين



  دارم اين شور و هيجانى که وى برپا کرده است هرگز سبب خرابى امر الهى نخواهد شد
ًعکس اعمال اينگونه نفوس کال بنفع امر الهى تمام خواهد شد بلکه بال   الواح... ّ

  . "ّوصايا آنقدر موثق است که غبار شک و سايه ارتياب هرگز بر وجه آن نخواهد نشست 
  ّوايت آنقدر در عمليات خود پافشارى نمود و بقدرى اصرار ورزيد و جسارت راميسيس 

  ّ متحده نامه اى بنگاشت و از او درخواست کردن پايه رسانيد که برئيس دولت ممالکآب
  ّکه محفل روحانى ملى بهائيان را ممنوع از ارسال مکاتيب نمايند زيرا اين مکاتيب

  ّ مطلق حضرت  عبدالبهاء و ولى امر بهائىّوصىّکل حاکى از آن است که شوقى افندى 
  نامه نوشت و ازدر سراسر دنياست و بعد از اين قدمى فراتر گذارده بحکومت فلسطين 

  آنان درخواست کرد که از طريق محاکم عدليه اقدام کنند و جعلى بودن الواح وصايا را
   هر. کردندّبا نهايت بى اعتنائى چنين درخواستى را ردّ البته هم ثابت نمايند آنان

  اگرّ البته  هيچ نتيجه ظاهرى نشد ولىّمنتجچند تمام اين اعمال 
   

  ١٧٩ص 
  ّ مطالعه شود خواهيم دانست که چنين نفوس تا چه حد سبب رنج وّدر اين امور بدقت

  آزار قلب منير گرديدند زيرا اوائل دورۀ واليت امر بود و از هر جهت بايستى وجود
  مبارک بيدار و هشيار باشند که مبادا از سمتى رخنه اى در امر الهى ايجاد شود و با

   و ايشان را مستغرق در غوائلمى آورد آنهمه مشاغل که از شش جهت بر هيکل مبارک هجوم
  .ّو مشاکل مينمود نگرانيهاى داخلى نيز ممد فرسودگى و از بين رفتن ايشان ميگرديد 

  تًا گرد و خاکى برانگيزد ولى اثرى در هيچ جا نکردّق شد که موّموفقوايت ميسيس 
  يده بودچنانچه در همان وقتى که اعمال اين زن ديوانه باال گرفته و باوج خود رس

  محفل انگلستان بمحفل آلمان بشارت و اطمينان دادند که از تمامى دل و جان مطيع و
  .ّ اند و پشتيبانى صميمى دائمى از تشکيالت امريه مينمايند ّولى امرامنقاد 

  واليت امر و طرز تشکيالتّضد ّ که يکى از مؤسسين امر بود بر  Herrigelدر آلمان هريگل
  ١٩٤١وايت آن شد که شوهر همين زن در سال  و نتيجه اعمال ميسيس . قيام نمودّالهيه

  ّاز اعماق قلب محزونم و توبه ميکنم تمناى عفو و: " حضور مبارک تلگرافى عرض کرد 
  اين خود نشان ميدهد که هرگز با زن خود در اين مسئله هم رأى. " مغفرت دارم 
ّولى امرا البته  حضرت .نبوده است   را جواب دادند و باب عفو الهى راتلگراف او ّ

  توبه نپيمود ، از اعمالراه بر وجه وى مفتوح داشتند ولى معلوم شد که آن زن هرگز 
  ّخود پشيمان نشد ، و حتى شوهرش را فرصتى نداد که بخدمتى قيام نمايد و تالفى

  مافات کند ، قلب شوهر عوض شد ولى طرز حيات آن زن تبديل نيافت
  يکل مبارک بعد از صعود حضرت عبدالبهاء او را به اروپا براى تبليغ     آواره که ه

  ّولىاعزام داشتند قيام کرد تا امر را منهدم سازد ابتدا حمالت او بشخص حضرت 



ّامرا بود و بعدها بجميع مقدسات امر اهانت وارد آورد سالها در ضمن کتب و ُ  
  کرد ولى سرانجام مطرود گرديد وّمجالت آنچه خواست نوشت و افکار عموم را تحريک 

  ه شد ولى مالحظه کنيداميدمزبلۀ شيطان ن
   

  ١٨٠ص 
  .نداشت که همسر او در کمال قدرت و شهامت از وى دورى جست و دست از دامان امر مبارک بر

   در خدمت حضرت عبدالبهاء بزرگ شد و منشى هيکل مبارک بود وکه احمد سهراب 
  ر اسفار امريکا فائز گرديد غرور جاه طلبى ويرا گرفتّبشرف مصاحبت آن وجود مقدس د

ّو خود را مؤسس جمعيت تاريخ جديد خواند و رفته ر   ّته از احبا دورى جست و آنقدرفّ
ّدر اعمال و رفتار سيئه خود پافشارى نمود که حتى آيات مبارکه را در ضمن نطق هاى ّ  

  آثار ظهور اعظم است آنقدرخود مى گنجانيد و هرگز اعالن نميکرد که اين اقوال از 
   مفاسد او نوشت تلگرافها و مکاتيب که ممکن است کتابها دربارۀ براه انداختفساد

  بسيارى موجود است که نشان ميدهد چقدر هيکل مبارک کوشيدند شايد وى را نجات دهند
  ّولى ثمرى نبخشيد بعد ناگزير براى احباى الهى ياران را از مطالب نادرست وى انذار

ّ کل را به نيات دنيه او اخبار فرمودند چه دروغها که گفت و چه تفاسير سخيفهو ّ    اىّ
   ابراز کرد و همه را بر حسبّامريهمخالفتهاى زيادى که با تشکيالت و که نمود 

  ّ سالها اين رويه او ادامه داشت ولى جاى سرور و عبرت.ّالواح وصايا معرفى مينمود
  ّالمره از وى دورى جستند و آنقدر از اسم او بيزار واست که زن بهائى او و دخترش ب

  .از اعمال وى رنجور شدند که اسم خود را نيز عوض کردند 
   اين حمالت و لطمات و اقدامات ناقضين است که قلم مبارک مرقوم فرمودنددربارۀ

ّجميع اين حوادث را احباى الهى بايستى مواهب الهيه اى بدانند که ظاهرش نار و"  ّ  
  اين اصل شامل جميع اقدامات اعداى امرا است. " مت است و باطنش نور و رحمت نق

  چه نفوسى که منکر امر گردند و چه آنانکه خود را حامى و طرفدار و ناشر تعاليم
   اين هجمات چه از داخل و چه از خارج بجاى آنکه اساس امر را متزلزل-ّالهيه دانند 

  نى آن ميگردد و به شعله فروزان سراج الهى روشنى مىسازد باعث تقويت و استحکام مبا
  ّبخشد با آنکه قصد و نيت

   
  ١٨١ص 

  اعدا آن است که غبار تيره اى بر وجه منير امر الهى بريزند ولى بالعکس باعث اعالء
ّکليه وحدت اش آگاه ميسازند و  ساميهدىمبا عاليۀشريعة ا ميگردند و عالميان را بخصائص  ّ  

  . "اش را آشکار مى کنند   ظاهر مينمايند و مقام وحيد آن را نشان ميدهند و نفوذ غالبهياران را
ًاين مقدمه کامال تاريخ دقيق نقض را در زندگانى حضرت  ّنميدارد  بيانّولى امرا.  



   حسادتهاىدرست ادراک کنيم بايستى برگرديم بداستان قابيل و هابيل و براى آنکه آنرا
  .حادثه اى ظاهر ميگردد  سايه غمناکى در سراسر تاريخ و در هر دورى و در هرعائله اى که چون 

ّاز وقتى که يحيى نابرادرى حضرت بهاءا علم مخالفت برافراشت سم نقيع نقض بر َ َ  
  ّهيکل امرا وارد شد و اثراتش هرگز محو نگرديد کسانيکه در تجربيات حيات با

  ّدر اين مسئله دقتى ننموده اند محال است نتائجناقضين سر و کار نداشته اند و يا 
  و خيمه و خرابى و اضمحالل اين مرض کشنده را ادراک و بدرجات تخريب و دمار آن پى

  تيجهّبرند تمام عائله حضرت بهاءا در تيرگى اين نقض عهد بزرگ شدند و بالن
  آمد که تار و پودطوفانهاى اختالف و جدائيهاى دردناک و صلح ها و آشتى هائى بوجود 

  ات هنگامى روى ميداد که يکى از افرادّتشنج لطيفه را از هم گسست و اين روابط دقيقۀ
   اين بيمارى يک مرض روحانى است و براى نفوسى که.خانواده بمرض کشنده نقض دچار شد

  ّبواسطه عالقه خانوادگى سخت بهم مربوط و نزد يکديگر عزيزند درک اثرات سيئه آن بى
  ند باشياء فانيهب ضعف قلب انسان که اغلب پا-زه مشکل و گاهى محال مينمايد اندا

  ّفکر آدمى که اکثرًا سبب تکبر و غرور گرديده و بفکر شخصّعلوعالم وجود است و 
  خود بيشتر اعتماد مينمايد سبب ميگردد که در گرداب مهلک عواطف  و احساسات دچار

  ه که خود فکر ميکند و رغبت و اراده دارد برگرديده چشم خود را از هر امرى بجز آنچ
  بندد لذا در طول زندگانى مسير خطرناکى را مى پيمايد در شرق هنوز خانواده ها

   و اعضاء يک عائله سخت بيکديگر بستگى دارند و اين ارتباطندبينهايت بيکديگر مرتبط
   

  ١٨٢ص 
ٰخانوادگى در غرب بدين قوت و حدت نيست لذا هر قدر يحيى  ّ   گناهکار بود ولى وقتىّ

  نهاّتأسفّسم کشنده نقض را براى ريختن در کام بستگان خود بآنها پيشکش مينمود م
ّ تمسک آنان بذيل مطهر حضرت بهاءا کم بود از قبول جام نقضّقوۀنفوسى که  ّ  

  ّبالمره رو برنگرداندند بلکه نگاهى بجام کرده در دل ميگفتند خوب است بسخنان يحيى
ّ حال خوب دقت فرمائيد اگر ذره اى از اين حالت در خانواده اى يافت. دهيمنيز گوش ّ  

  اطفال آنطور که بايد ازّ البته شود ولو عائله حضرت بهاءا باشد چه خواهد شد
  ّحقايق امور مطلع نميگردند و از مصائب نقض آگاه نميشوند اگر اين انديشه بقدر

  ٰ الهى را مطلع عصمت کبرى نميداند و با خودخردلى در قلبى سرايت نمايد مظهر ظهور
  اى عصمت ّفکر نموده ميگويد درست است که مظهر ظهورند ولى ممکن است در هر قضيه

   شک و ريب در وجود نفوذ کرد تمام هيکل انسانُنداشته باشند و چون اين جرثومۀ
   و نما نيابدُ قبول مرض نقض ميگردد و شايد در تمام عمر اين جرثومه فرصت رشدّمستعد

  ولى گاهى هم ناگهان شعله ور شده تمام هستى را در آتش خود مى بلعد لهذا بعقيده
  اين  کمينه عداوت اعضاء عائله جمال اقدس ابهى با مرکز عهد الهى و سبب دورى



  بازماندگان ايشان از حضرت غصن ممتاز مربوط بوقايع فورى بعد از صعود نبود بلکه
  زيرا قبل از. ّزمانى جلوتر در ايام بغداد جستجو کنيم ّعلل اصليه آنرا بايد 

  ٰاظهار امر علنى جمال قدم اعمال يحيى ريشه هاى اين فساد را کاشته بود و بعد از
  ايمان و اطاعت. هشتاد سال آن شجرۀ ظلم ميوه هاى تلخ و کشنده نقض را ببار آورد 

  عالميان و مظهر ظهور و مرکزدو عامل بزرگ در روابط انسانى است که انسان را بخداى 
  و مؤمن و مرتبط مينمايد لذا ولو آنکه انسان از ديدار کامل محروم و ايمان هما امر

ِنداشته باشد بايستى اطاعت کند نقض عهد در عائلۀ مبارک مانند عشقه اى بود که َ  
  ّبر حول شجره مبارکه پيچيد و ميخواست آنرا بالمره خشک نمايد بهر جا که پنجه

  گرديد بدين سبب است که تعدادى از نفوسى که طائف حولّ نمو داخت شاخه را مانع ازان
  ّخدمت ميکردند و حتى سمت منشى گرى داشتند چون با نقض عهد اعضاى عائلهو بودند 

  مربوط شدند از ميان رفتند و هر هنگام که عضوى از اعضاء عائله طرد شد
   

  ١٨٣ص 
   شدندّى آستان مقدس را گذارده ببستگان خود ملحقگزارمتهم قرب جوار غصن ممتاز و خد آنان

  .گرفتند و رفتند  ّو برخى از همه چيز چشم بستند و باينگونه اشخاص ترحم نموده و راه نيستى پيش
  ّالبته شرح اين وقايع بر روى کاغذ بسى سهل و آسان است ولى اگر سال بسال بگذرد و

ّعواطف وديه قلبها را خرد مينمايد وُخانواده ها از بيخ و بن متالشى گردند  ُ  
  مناظرى روى ميدهد که مغز از کار باز ميماند و انقالبى حاصل ميشود که احساسات

   براستى آتش.آدمى رخوت ميگيرد بعد خواهيم دانست که چندان سهل و ساده هم نبوده
   ببرندّى که گفته اند همين شعله نقض است قبل از آنکه مريض را تحت عمل جراحىّجهنم

  از هر جهت ميکوشند تا شايدّ البته ّتا عضو فاسد را بوسيله عمل جراحى قطع نمايند
  بکمک ادويه و اغذيه رفع مرض شود عين همين حال با ناقضين روى ميدهد ناگهان رنگ

  ّرخسار خبر ميدهد از سر ضمير بعد مکالمه آغاز ميگردد نصيحت ها داده ميشود انذار
   آثار مرض ظاهر ميگردد و بدترّجددود ولى چيزى نميگذرد که مميگردد مريض بهتر ميش

  ّاز سابق ميشود بنحويکه موجب تشنجات وحشت آور ميگردد ممکن است توبه نمايند و
  ّغفران عطا گردد ولى اسفا چه بسا که براى بار سوم همان مرض حمله آغاز مينمايد و

  .پيمايد مراحل مختلفه را مى
   امر او کهّولىّزندگانى مظهر ظهور کلى الهى و مرکز عهد و       اين است داستان 

  .گذراندند  دائمًا در اين گير و دار نقض با مردمان سست عنصر در غمهائى جانگداز روزگار
  اين امور در تاريخ امر کرارًا واقع شد تکرار ذکر فايده اى نبخشد و رسيدگى بيک يک

  ى واضحًا نوشته شود و آن اينست کهآنها ثمرى ندهد ولى يک نکته هست که بايست
   العمل اين رفتار و اعمال در وجود ما که مردمان عادى هستيم نوعى است ،سبدانيم عک



ّو در وجودات مقدسه الهيه بالمره نوعى ديگر است و با آنکه آنان را مراتب ّ ّ  
  هّمتفاوت و يکى فوق ديگرى است ولى در اين مسئله يکسانند و از نوع انسان بالمر

  ّدر سالهاى اول حيات من در خانه حضرت. مغاير 
   

  ١٨٤ص 
اينقدرى عملن با خود ميانديشيدم که چرا هيکل مبارک از جزئى تريّولى امرا   

  ّمتشنج ميشوند و از حال رفته دچار ضعف ميشوند رفته رفته دانستم که اين وجودات
   هستيم با آن ميزان استّمقدسه در داخل قلب خود ميزانى دارند که ما از آن محروم

  .که عملى جزئى ايشان را انذار مينمايد و از بروز و شيوع مرض نقض اخبار ميدهد 
   وريمما چون ماهيانى هستيم که در درياى امرا غوطه. لذا بدين حال دچار ميشوند 

  ولى آنان خود دريا هستند اين است بمحض اينکه عنصرى مفسد وارد آب شود دريا
  .بساحل ميافکند   و آنقدر موج ميزند تا آنرا بر کنار اندازد دريا همه گاه مرده ها رايآيدمبهيجان 

ّحضرت شوقى افندى که گاهى احبا و يا معاريف امر و حتى اعضاء عائله را طرد ّ  
  ايشان کسانى هستند که نفس: " ميفرمودند در بارۀ اعضاء عائله ميفرمايند 

   وراثت خود را ازّحقّدسه قطع مينمايد و بدين ترتيب اعمالشان آنها را از شجرۀ مق
  از احزان ميشد وقتى که افراد ناقابل خانوادهّمملو قلب مبارک . " دست ميدهند 

  مبارک يک يک در گودال نقض سقوط مينمودند اين حوادث را بقلم معجز شيم خود شرح
  ّ الهيه گاهگاهىالغۀبحکمت ب: " ّداده هر يک را امتحانات الهيه دانسته و فرمودند 

  ."چنين حوادثى روى ميدهد تا هيکل امرا از عناصر ناپاک و نااليق تطهير گردد 
  آنانکه اعداى امر الهى هستند و جز شر امر ديگرى طالب نيستند: " و نيز فرمودند 

   داده ميگويند اين عالمت انشعاب در آئين الهى است واميددر موقع بروز حوادث بخود 
ّاضمحالل مؤسسات ربانى است سبب    کدام يک در تمام طول تاريخ بدين امرولى ّ

ّموفق شدند با آنکه اين نقض عهد از امتحانات الهيه و داراى اينهمه اثرات است ّ  
  ّولى هرگز نبايد تصور نمائيم که براى امر خطرى نداشته است بالعکس مرض نقض عواقب

  : "نگرانى قلب اطهر نمائيد که ميفرمايند وخيمه بسيارى ببار آورده است مالحظه در 
   حضرتُفقط پس از گذشت زمان ظاهر و عيان خواهد شد که اين جرثومه نقض که بعائلۀ
  ّعبدالبهاء وارد شد و بيست سال رشد و نما نمود تا چه حد خرابى و دمار بوجود

   
  ١٨٥ص 

  توان با وفادارى ومعلوم است که بسيارى از اين مصائب را ميّ البته . "آورده است 
ّهمت افراد دفع کرد ولى نميتوان منکر شد که اين دنائت اعمال تا چه حد ّ  

  و از همه برتر و باالتر غم و اندوهى بود که در سراسر. بامرا ضرر رسانيد 



  ًا ميگسترد و در پى آن حمالت و لطماتىمحيات حضرت شوقى افندى سايه شوم خود را دائ
   و تمام است کهّتام  کمينه را عقيدۀ.ورندآ وارد ميآن حضرتر شخص بود که بى وفايان ب

   مبارک وارد شد ازل سى و شش سال بر هيکّمدت متواليه که اين صدمات و هجمات عنيفۀ
  نوع باليائى بود که افراد عادى قدرت و توانائى حمل آنرا هرگز نداشتند و اين

   ديگر طاقت و١٩٥٧د که در سال رزايا قلب مبارک را آنقدر فشرده و در هم نمو
  الزم است که بدانيم جمله فوق. ّتوانائى ادامه حيات از آن هيکل مکرم سلب گرديد 

  از نگرانى است که بعد از درگذشت شوهر خواهر خود ابالغ فرمودند از روزنه اين
  از انقالبات وّمملو کلمات ممکن است دريابيم که سى و شش سال متوالى چه مراحلى 

  .اند  يقاتى را هيکل اطهر گذراندهتضي
  ّيکى از احباى الهى مورد سوء معامله اقوام بسيار نزديک خود قرار گرفت و هر آزار

  ّو شکنجه اى که وارد کردند صبر و تحمل نمود چون خبر اين حوادث بسمع مبارک رسيد
   رااز شفقت اين پيامّمملو با قلبى : " بوى اين پيام عنايت آميز را فرستادند 

  ّميفرستم از رنجهاى شما با اطالع شدم و دانستم که در جميع مراحل با کمال شجاعت
  مقاومت نموديد اگر زودتر ميدانستم فى الحين براى شما نامه ميفرستادم من و شما هر

  دو از اين جام نوشيديم و گرفتار سوء رفتار اقوام شديم از وقتى که برغمهاى شما
   با نهايته جاودانى شما هستم وّمستمرنزديکتر دانستم و بياد خدمات ّمطلع گشتم خود را بشما 

ّشوق در اعتاب مقدسه دعا ميکنم و بدينوسيله محبت هاى قلبى عميق خود را   . "ابالغ ميدارم  ّ
  ّمطلع سازم با نقل قسمتى از يادداشتهاى روزانه خود شايد بتوانم خوانندگان عزيز را بهتر

   
  ١٨٦ص 

  ّچگونه هيکل مبارک يکه وو  خرد کننده اى در عائله مبارکه روى داد که چه بحرانهاى
  .بردند  تنها و دور از جميع نزديکان و بستگان فريدًا و وحيدًا در زير ثقل احزان بسر

   حضرت شوقى افندى هرگز سکون اختيار نميفرمايند دائمًا رو بجلو ميروند و- ١٩٤٠
  ّبرف احاطه گشته بطوريکه گاهى از شدت هجومبمثابه شخصى هستند که در طوفان باد و 

  .چشم خود را نميتوانند باز نگاهدارند ّ حتى برف
   بکسى ميمانند که پوست بدنشان با آتش سوخته باشد و معجزه است که باآن حضرت - ١٩٤٥

  اينحال جلو ميروند يقين دارم مسير اين زندگى عوض ميشود ولى اسفا که ديگر هيکل
  ّان نميکنم قوه اى در جهان باشد که اثراتمندى سابق نخواهند بود گفمبارک آن شوقى ا

   وقايع هائله اين چند سال اخير را از وجود مبارک محو نمايد درست است که مرورّسيئه
  .زمان زخمها را التيام مى بخشد ولى جاى زخم هميشه باقى است 

  ن شکستگى جبران نخواهد بنظر من آنقدر وجود مبارک شکسته ميآيند که ديگر اي- ١٩٤٨
  ّيافت ، شکى نيست که حوادث مؤلمه مسير طبيعى پيشرفت امر مبارک را از حرکت و



ّتقدم باز نداشت حت   ّ بيکى از احباى سرد و مخمود چنين مرقوم فرمودند١٩٢٦ در سال ىّ
   کارميدانى که من مرد احساساتى نيستم تشنۀ" و اين شخص بعدها عهد الهى را شکست 

  ّاين مهم وقتىّ البته ّو تمام افکار من متمرکز در انجام وظائف مهمه است وهستم 
  . "م داخل و خارج آزاد گردم و مناسب باشد و من از هجمقتضياته انجام ميگيرد ک

  ّهيکل مبارک بينهايت صبور و در بسيارى از مواقع تا ممکن بود تحمل ميفرمودند
  رکه روى داد مستلزم آن شد که برادر خود را طرد مباکه در عائلۀ ىه اچنانچه حوادث عجيب

  ّقوه در ّنمايند و هشت ماه تمام تلگراف طرد او را نفرستادند و در اين مدت آنچه
  داشتند از نصيحت و انذار دريغ نفرمودند

   
  ١٨٧ص 

  ولى در پايان معلوم گرديد که همه بيحاصل است لذا تلگرافى که قلب مبارک را شکست
ّآنقدر اعمال ناقضين مخرب بنيان امر الهى است.  ارسال فرمودند ٔحفظًا المرا  

  ّکه يکى از آخرين دستورهاى مبارک بايادى امرا اين بود که عده معاونين را
   درست است که آن وجود.حفظ و حراست امرابراى دوبرابر نمايند نصف براى تبليغ و نصف 

  ّند ولى در موقع لزوم کمال مهر و محبت و االراده و سخت بودّقوىّمقدس بينهايت 
  بردبارى را ميفرمودند اساسًا آن حضرت را قلبى الطف از لطيف بود و اگر کمى فرصت

  ّداده ميشد که اندکى در آرامش بسر برند تمام اين محبت را ابراز ميفرمودند
  ن دور را مغمور ميداشت بلکه يارانا جهان مهر و دوستى نه فقط اطرافيبنحويکه اين

  دست را نيز مسحور خود مينمود در مجموعه پيامهاى مبارک شواهد فراوان موجود است که
ًجام محبت آن قلب مهربان از تعشق و تعلق غالبًا لبريز بود مثال وقتى کشورى ّ ّ ّ  

   ّمبتال به بليه اى ميشد بى اختيار فورى تلگراف ميفرمودند ، مالحظه کنيد بايران
   و سالمت ياران را تلگراف کنيد از اخبار زلزله ايران و تّصح"  :تلگراف فرمودند
  چه بسا که چنين تلگرافى بدرقه اش کمکهاى مالى بود که براى " ترکستان نگرانم 

  ميفرمودند و نيز هنگامى که بيکى از ياران امريکا در ايران مصيبت زدگان ارسال
   اسکندريه و،ارک به بيروتابالغ شد و وى را بوطن خود امريکا بازگرداندند هيکل مب

  ّنيويورک تلگراف فرمودند که احبا در کشتى رفته ايشان را مالقات و هرگونه مساعدتى
  ّکه الزم است مجرى نمايند وقتى شد که درحدود هفت تلگراف براى زائرى که بجهت تشرف

  ّ شد که مشرف گشته وّموفقاشکاالت داشت ارسال فرمودند تا باالخره اين شخص زائر 
ّمدت معين را    در جميع. ّ نموده و در رأس موعد معين بخانه خود باز گردد ّتوقفّ

  مسائل بينهايت دقيق بودند و در هر امرى کمال رعايت و مواظبت را مالحظه ميفرمودند
  يکى از: " براى خاطر يک بهائى نيوزيلندى تلگرافى بقاهره چنين دستور فرمودند 

  هرهّاحباى نيوزيلند امشب وارد قا



   
  ١٨٨ص 

  ميشود و يک روز ميماند رجا دارم که ايشان را در ايستگاه راه آهن مالقات کنيد
  ّ صبح توسط٩کاله تابستانى بزرگ بر سر دارد اگر او را نيافتيد روز ديگر ساعت 

  در موقع ديگر بيکى." ش نمائيديّاداره کوک از وى ديدن کرده و بنهايت محبت پذيرائ
   رااو: "ّه بود وارد حيفا گردد اينگونه تسلى عنايت ميفرمايندّاز احبا که نتوانست

  ّوقتى يکى از رجال که خانمش بالمره. "  طرف من به آرامش خاطر اطمينان دهيد زا
  تعادل فکرى را از دست داده بود حضور مبارک تلگراف کرده ملتمس گرديد که اگر پيامى

  شوقى افندى در جواب تلگراف فرمودنداز کوى جانان بوى برسد شفا خواهد يافت و حضرت 
  ."ّباو اطمينان دهيد که محبت من هرگز نقصان نمى يابد نهايت اطمينان را دارم : " 

  بيکى از دوستان که در شرق نزديک زيست ميکرد و اقوامش در فلسطين سکنى داشتند
  مادريد زيرا مشتاق ديدار آورخوش آمديد اطفال را نيز با خود بي" مرقوم ميدارند 

  :بيکى از نفوس برجسته که تازه ايمان آورده بود ميفرمايند . " بزرگ خود ميباشند 
  وارم دائمًا در آغوش جالل واميدّبه شاهزاده خانم تحيات قلبى مرا ابالغ کنيد " 

  . "عظمت حضرت بهاءا محفوظ بمانند 
 بملکوت الهى )  Dagmar Doleلوَدر داگما(که مهاجرى دلير بود سوئيس ّيکى از احباى بسيار عزيز 

   در سويسهتاد در يکى از سفرها که اين کمينق افّاتفا .و در همانجا بخاک سپرده شد صعود نمود
  مريض و بسترى شدم روزى هيکل مبارک تشريف آورده فرمودند که بديدار آرامگاه اين

  نايت ازُمهاجر دلير با راه آهن بدانحدود تشريف برده بودند اين اظهار لطف و ع
  .ّچنان وجود مقدسى نسبت بدان مهاجر عزيز بينهايت در دل و جان اين کمينه اثر کرد 

  از شعف ميگرديد که از حدود تشويق و صدور دستورّمملو گاهى اوقات چنان قلب مبارک 
  ًهم تجاوز نموده با نهايت عاطفه دخالت در امور افراد ميفرمودند مثال يکى از

  ّست بممالک امريکاى التين مهاجرت نمايد و خدمتى در اولين ساله ميخوا١٧جوانان 
  نقشه هفت ساله انجام دهد ولى باو گفته بودند

  
  ١٨٩ص 

  که براى مهاجرت خيلى جوان است و بايد صبر کند تا کمى بزرگتر شود و تحصيالت خود
  اجازه دهد را بجائى برساند هيکل مبارک در اين مورد دخالت فرموده تلگراف فرمودند که محفل

  .نام او را ذکر ميفرمودند  اين جوان بمهاجرت برود و چه بسا که با عواطفى ممزوج از وقار و افتخار
  خانمى پير و مفلوج و بينهايت ناتوان عاشق هجرت بشمال افريقا بود وجود مبارک

  ايشان را تشويق بر مهاجرت فرمودند و رفت و چون بمقصد رسيد از اين عالم درگذشت
  ّ در نقشه دهساله محل صعود ايشان را با دايره طالئىّولى امرا حضرت بعدًا



  نمايان ساختند خانمى سر ميز شام حضور مبارک عرض کرد شوهرم اجازه داده است هر جا
  :ّم مهاجرت کنيم آيا هيکل مبارک محلى را در نظر دارند فورًا فرمودند يميل دار

  ّ محل مخصوصى ميل مبارک است جواب دادندافريقا ، خانم عرض نمود در افريقا آيا
  ّجنوب افريقا خانم از دريافت جواب قطعى کوتاه کمى تعجب کرد و گفت آيا شهر مخصوصى

ّمنظور مبارک است فرمودند جوهانسبورگ ، در سه کلمه مقدرات او معين گرديد  ّ.  
  مايندّگاهى اوقات احبا هيکل مبارک را وادار ميکردند که دستور خود را عوض فر

  ّولى ميفرمايند و حضرت  Marion Jackککه حضرت عبدالبهاء او را ژنرال جک ًمثال ماريون ج
ِقهرمان جاودان و مثل اعالى مهاجرت " امرا دربارۀ او فرمودند    هيچکس در" َ

ّاستقامت و توکل و فناى نفس و شجاعت از وى تقدم نجست بجز مارثا روت که با احدى ّ  
  ک در صوفيه پايتخت بلغارستان زندگى ميکرد و چوناين ماريون ج. " مقايسه نميشود 

  توصيه ميکنم که: " نائره جنگ جهانى در گرفت هيکل مبارک باو تلگراف فرمودند 
  . "بکانادا مراجعت کنيد تلگرافى خبر دهيد که آيا پول باندازه کفايت داريد يا نه 

   هر حال در منتهى درجه انقياد وآيا اجازه ميفرمائيد سويس بروم در: جواب داد 
  ّاجازه فرمودند باوجود اين ميل نداشت از محل هجرت خود حرکت کند. " ّعبوديت هستم 

  اجازه فرمودند ّو التماس کرد دستور فرمايند که بلغارستان و محل هجرت خود را ترک ننمايد باالخره
   

  ١٩٠ص 
  .که در ميدان خويش پايدار بماند 

  خدمت اسرارى نهفته است هيکل مبارک همه را باعتدال تشويقدر هر مقامى از 
  ميفرمايند ولى اگر خود آنان از مکانهاى عادى زندگى قيام نموده باعلى رتبه از

  تشويق ميفرمودند و بينهايت بوجود آنان فخرّ البته خدمت و شهامت پرواز ميکردند
  ق نميدهد اينجاست که خيمهمينمودند زيرا پيمودن سبيل شهادت و جانبازى با تعادل وف

  ّو خرگاه عقل واژگون ميگردد از اعظم افتخارات ما اين است که مبشر اين امر اعظم
  ّجان خود را برايگان در سبيل محبة ا فدا فرمود و افتخار ديگر ما اينست که

  ّبيست هزار نفس مقدس بر اثر اقدام آن وجود اقدس اطهر مشى و حرکت نمودند بارها
  .مقايسه کنم  ه ام اينحالت اعتدال را بفهمم و با آنچه که در کلمات مکنونه ميفرمايندخواست

ّفکر فى امرک و تدبر فى فعلک يا ابن االنسان               "    ّحبتأّ
  ..."اب ّرراش او تستشهد فى سبيلى على الت               ان تموت على الف

ّياره است وقتى که طياره هنوز در روىبراى فهم اين مطلب بنظر من بهترين مثال ط ّ  
  زمين است و چرخهايش را بزمين چسبانده مجبور است در حدود قوانين زمين حرکت نمايد

ّولى وقتى چرخها را در فضا جمع کرد ديگر طياره مقيد بقيود ارضى و در تحت قوانين ّ  
  هايت بسوىزمين نيست بلکه موجودى آسمانى است و بمناسبت همين مقام با سرعت بين



  ى بسيارمينز نصايح بيده بزمين هستيمما هم تا چسّ البته آفاق بعيده ميشتابد
  آسمانهاى تقدير بحرکت آمديم ديگر گوش ّعلوميشنويم ولى اگر زمين را زير پا گذارده در 

  الهى در پروازند اينجاست کهکه قهرمانان عظيم بنصايح ارضى نخواهيم داد اينجاست 
ّارات ابديه مى يابند و نام آنان بر پر و بال ابديت منقوشارواح شجيعه افتخ   .ميگردد  ّ

  چه هيکل مبارک با هر چه روبرو ميشدند و هر چه در دست ايشان بود بکار ميبردند و هر
   

  ١٩١ص 
  خود را تفويض يد مبارک ميکرد با او کار ميکردند فرق نداشت نفوس بشرى يا اشياء و

  د را آماده مينمود هيکل مبارک آنرا بوسائلى براىيا يک قطعه زمين هر کدام خو
   خوب ويکتوريا بديکيان است که همه او را يکى از امثلۀ.نددّمنافع امريه بکار ميبر

   بهمه جا نامه مينوشت اين نامه ها را بشرق و غربا ساله.نداميدخاله ويکتوريا مين
  د و گاهى هم مطالبى راميفرستاد و هيکل مبارک او را در اين عمل تشويق ميفرمودن

  .ّقائم خود مؤکدًا مرقوم دارد رباو گوشزد فرموده دستور ميدادند که در 
  ند شوق مبارک اين بود کهردو آّهيکل مبارک از هر جا که ممکن بود اطالعات بدست مى

  بدانند مهاجرى بسر منزل خود رسيده است يا نه و يا فالن اقدامى که در نقطه اى از
  يت خاتمه يافته يا خير نامه افراد يا راپرت محافل هر چهّموفقند با نقاط نموده ا

  بود دريافت نموده و از همۀ آنها اخبار و بشارات براى ابالغ بعالم بهائى جمع
  آورى ميفرمودند بدين جهت بود که امر را در کمال سرعت جلو ميبردند چون سردار عظيم

   فتوحات تمام افراد لشکر را در سنگرهاىالشأنى بودند که با ابالغ بشارات و اخبار
  ًوار و دلگرم و مسرور ميفرمودند کامال واقف بودند که چه مطالبىاميدخود دائمًا 

ّرا در چه هنگامى بياران حضرت رحمن اطالع دهند مبادا تصور رود که حالت انضباط ّ ٰ  
  شارتى رادر هر حال هر خبر و ب. ّو دقت مبارک در اين عمل از بين ميرفت ابدًا 

  ّ ابالغيه ها و درج کوچکترينّموادّبکمال دقت رسيدگى ميفرمودند براى جزئى ترين 
  ّمطلب در تواقيع منيعه خود آنقدر صرف وقت و دقت و رسيدگى ميفرمودند که فى

  الحقيقه هم براى وجود مبارک و هم بجهت اطرافيان طاقت فرسا بود زيرا هر امرى را
 که  ّيا کلى بايد بنهايت اتقان پايان يابد با تمام افرادىکه اراده ميفرمودند جزئى 

 ّامکانيه  فى الحقيقه اليق اسم بهائى بودند روابط داشتند و اين روابط مافوق حدودات

  Philip Spragueاگّو عواطف و تحيات معموله بود موقعى که ايشان مريض شدند فيليپ اسپر

  تلگراف يکل اطهر اظهار نگرانى نمود و در پايانتلگراف نمود و بى اندازه از خبر ناخوشى ه
   

  ١٩٢ص 
ّقلبم مملو از محبت وجود مبارک است : " عرض کرد    سالمتى: " در جواب فرمودند . " ّ



ًحاصل شد محبت شما را تمامًا و متقابال ابالغ ميدارم    بسيارى از اوقات. " ّ
  الزمه در ارض اقدس تلگراف ّموادبنماينده خود دکتر جياگرى در ايتاليا براى تحصيل 

  دهيدکه فرستاديد سفارش  ئىلطفًا بيست چراغ ديگر شبيه چراغها:" ًميفرمودند مثال 
  ق ميافتاد که تلگرافهاى رسمى و تجارىّاتفاخيلى کم . " ّعواطف وديه ابالغ ميدارم 

  وش ديگر کار ايشان را فرامولى نبايد جنبۀ. ّهيکل مبارک با ذکر محبت خاتمه نيابد 
ّکنيم اگر برخى از پيامهاى ايشان مملو از محبت و برخى متداولى است ولى پيامهاى ّ  

  قبيل پيامهاى بسيارى بمحافل ابالغ شدهاين نهايت تند و شديد است از يديگر نيز هست که ب
ّمنتظرم که از شما راپرتهاى مفصل متعدد: "  بمحفل امريکا ١٩٢٢ًاست مثال پيام  ّ  

  شما: " ًاهى بمناسبت طبيعت افراد لحن مبارک شديدتر ميشد مثال و گ. " واصل گردد 
  . "را باميال خود آگاه و از سرپيچى انذار ميکنم 

  . " غفلت ننمائيد همواظب باشيد ک" و . " بار ديگر شما را تحذير مينمايم " و نيز 
  اى زائد  عظيم پيامهاى مبارک پيامى را بيابيد که در آن کلمهمحال است که در مجموعۀ

  ّو يا بيهوده بکار رفته باشد جميعًا در نهايت صرامت و صراحت است حتى در امور
  بعد. "  نوار سياه رنگ براى ماشين تحرير با خواهرم ارسال داريد هد" ًجزئى مثال 

ّاز جنگ يکى از احباء بيروت ميخواست مشرف شود و     اخوى هيکل مبارک اجازهّتوسطّ
   تمامصورت تلگرافهاى مبارک آئينۀ" ذونند أم"اب عنايت شد  فقط بيک کلمه جوخواست

  نماى افکار و عواطف و دستورهاى هيکل اطهر است برخى پيامها مالحظه ميشود که هر
  ًچند بيش از يک کلمه نيست ولى از هزار مکتوب گوياتر است زيرا معموال تواقيع

  ام توقيع اصل بيان نفسمبارکه را دستور ميفرمودند که منشى جواب بنويسد لذا تم
   مرقوم ميداشتند اگر اراده ميفرمودند در حاشيهاى که نيست مگر همان چند کلمه ّولى امراّمقدس 

  سازند که هيکل مبارک و اينهم اکثرًا براى اعطاى اطمينان بخواننده بود که وى را مسرور
   

  ١٩٣ص 
  .ّ امريه ميفرمودند ّايشان دعا مينمايند و يا تشويق بر پيروى اصول معينهبر
  ّلبته هيکل مبارک بمثابه مرکز ميثاق و حضرت بهاءا داراى ذوق مزاح نيز بودندا

  و اين در موقعى بروز ميکرد که اگر فرصتى و يا سرور  خاطرى مييافتند در اين موقع
ًچشمهاى مبارک برق ميزد گاهى بشدت بصداى بلند ميخنديدند  مثال زائر جوانى نقشه ّ  

   نباش کهّزياد معطل نشو و در انتظار آن: " ى و ازدواجش را بعرض رسانيد باو فرمودند زندگ
  :ميفرمايند  رفته بودندبدو نفر از بستگان خودشان که در بيروت. " کسى از آسمان براى تو بيفتد 

  ".ميرسانند تلگرافى خبر دهيد چه وقت  دو منشى سرکش من دورۀ معالجه خود را بپايان"
  ّتى آن وجود مقدس در نهايت هيمنه و جالل بودند و از جهت ديگر در نهايت درجۀاز جه

   اراضى کرمل را براى حضورشان رنگّمعصوميت هنگاميکه کمينه را امر فرمودند که نقشۀ



  تازه ابتياع شده را ميخواهم رنگ بزنم کنم و وقتى مشاهده کردند که زمين هاى
  ّعلت را پرسيدم فرمودند نشان داده شود که چهفرمودند اينها را کمرنگ کن وقتى 

  ّمبلغ ابتياع شده اين خود نمونه ايست که حتى اين امر جزئى چه سرورى در قلب
  مبارکش برپا ميکرد و نيز ياد دارم ساعتها نقشه اى را براى هيکل مبارک رنگ ميکردم

  يال داشتندّکه درست مالحظه فرمايند و آن اولين نقشه مرقد حضرت خانم بود که خ
  ّرمسين اطهرين برادر و مادر ايشان را نيز در دو سمت آن مرقد مطهر استقرار دهند

  هيکل مبارک هدف:  اين اقدام آن بود که ۀّمقدما رنگ کردم و تقديم داشتم و ساعته
ّنهائى خود را ميدانستند و با نهايت قوت بدان متمسک بودند و با عزمى آهنين بکار ّ  

   عقل و منطق نمودار ميشد ممکن در خالل هر حرکت ايشان نهايت درجۀمشغول ميشدند و
  بود راه وصول بهدف را عوض فرمايند ولى هدف هرگز تبديل و تغيير نمى يافت چنانکه
  حضرت در موقعى خارج از حيفا تشريف داشتند تصميم گرفتند که رمسين اطهرين مادر و برادر

   
  ١٩٤ص 

  ال دهند لذا امر فرمودند نقشه اى کشيده شود که مرقدعبدالبهاء را بکوه کرمل انتق
  عليا وسط و دو مرقد ديگر مانند دو بال در دوسمت قرار يابد و اين همانورقۀ حضرت 

  نقشه هائى بود که امر فرمودند اين کمينه برايشان رنگ نموده تقديم نمايم ساعتها
  ا دستور فرمودند که مراقدآنرا براى تقديم حضورشان رنگ کردم در همان وقت بايتالي

  ّآن دو وجود مقدس ساخته و آماده شود و چون سنگهاى مرمر بحيفا رسيد وضعيت رمسين
  ّ مراقد مطهرهّه قرار دادند باالخره همان فکر اول خود را عملى فرمودند يعنى هر سهعرا مورد مطال
  .خانم دورتر برپا شد  مستقيم جا دادند بنوعى که رمسين اطهرين از مرقد حضرتّخط را در يک 

  َاز احزان انوار هدايت الهى در برابر اقدام آن موالىّمملو در تمام طول اين سنين 
  تأييدمهربان پرتو افشان بود از هر قدمى که برميداشتند معلوم و واضح ميشد که 

ّالهى شامل حال است و هر انتخابى که ميفرمودند مسلم بود که الهام ربانى است ولى ّ  
   است ارادۀ الهى و اعمال انسانىّمؤثرگاه عوامل نامرئى در تمام نقشه ها همه 

  نقشه ها را چه بزرگ و چه کوچک عوض  مينمايد اين تغيير و تبديل در زندگى اعظم
  افراد انسانى و احقر آنها نمودار است و کلمات انبياء شاهد اين مقال ميباشد هيکل

  امثله.  نقشه هاى خود را تعديل مينمودند مبارک در تحت فشار اين قوى بودند لذا
   در حيات مبارک موجود است وقتى در انديشه آن بودند که ضريحّتوجهفراوان و جالب 

  ّبالمره کنار گذاردهرا مبارک حضرت بهاءا را بکوه کرمل انتقال دهند بعد اين فکر 
  .ى جاودان داشتند مبارکه را الى االبد بشرف قبله عالم انسانروضۀ ّو محل کنونى 

  ّنقشه جهاد روحانى نقشه هفت ساله بود و بعد دهساله شد در آن نقشه اول ساختمان يک
  مشرق االذکار ذکر شد ولى بعد سه مشرق االذکار گرديد در اروپا ابتدا هشت هدف امرى



  ه هدف رسيد قوائى نامرئى که ماوراى اختيار آن حضرت بود مورثده داشتيم و سپس ب
   

  ١٩٥ص 
   هر جا مالحظه ميرفت که ممکن است امرا دچار حقارت وداين تغييرات شگرف ميش

  .مى آمدند  مظلوميت گردد فى الحين از جهات ديگر با کمال سرفرازى و افتخار بفتوحات ديگر نائل
  ممکن بود مسير هيکل مبارک تبديل گردد ولى هرگز مغلوب نميشدند و هدف خود را از

  بهترين شاهد ، تأسيس دو. کار آسمانى امور را تعديل ميفرمودند دست نميدادند باذ
  آماده کردن نقشهو ّمشرق االذکار در طى نقشه جهاد روحانى بود ، بعد از صدور دستور 

  ّساختمان براى سيدنى و کامپاال و تخمين قيمتى نسبتًا مطلوب و معتدل و دقت در
  ّين محلى در سيدنى و کامپاال مشغول ديگر امر باجراى آن فرمودند که مهندسّجزئيات

  شالوده ريزى و اجراى برنامه ساختمان دو مشرق االذکار گردند در طول عمل با نهايت
ّدقت مواظب بودند که مبادا ميزان مخارج از حد معينى خارج شود آنقدر در اين ّ ّ  

  ات محفوظهج امر در جميع ک بين و سختگير بودند که مبالغ گزافى از سرمايۀيزمينه بار
  کشورهاىدر ماند و آنرا براى خدمات نقشه ها و توسعه ها و شالوده ريزى مبانى ديگر 

  سائره و اهداف ديگر بکار بردند اگر غير از اين عمل ميشد براى ساختمان يک مشرق
  .االذکار ممکن بود تمام بيت المال را صرف نمايند
  الى کمال سختگيرى مجرىهيکل مبارک بينهايت مقتصد بودند و دربارۀ امور م

ّميفرمودند بارها اتفاق افتاد که افرادى را اجازه تشرف ندادند زيرا ميدانستند ّ  
ّمقروضند و دستور دادند اول قرض خود را ادا نمايند بعد مشرف شوند هر وقت صورت ّ  

  حسابى تقديم ميشد چه صورتحساب يک ناهار و يا شام و يا صورتحساب هزاران دالر محال
ّهيکل مبارک آن مبلغ را فورى بپردازند اول با نهايت دقت مطالعه ميفرمودند وبود  ّ  

  بعد اعداد را ميشمردند تا بدانند که جمع آنها صحيح است هر وقت در حساب کم و
  فرمودند  زيادى موجود بود فورًا بطرف اعالن ميفرمودند چه بسا که اين کمينه را مأمور

  ّو اال نشان داده بگويم دومرتبه جمع بزنند  کارورت حساب را ببرم و بصاحبتا ص
   

  ١٩٦ص 
  هر مبلغى را هم صاحب کارميگفت فورى قبولّ البته بضررشان تمام خواهد شد و

  ّنميفرمودند و باصطالح معمول چانه ميزدند هرگز قيمتى باالتر از حد معمول و
   آثارمات و محفظۀّاعتدال براى هيچ جنسى نميپرداختند بسيار اتفاق افتاد براى مقا

  و حدائق اشياى زيباى نفيسى را انتخاب ميفرمودند ولى چون فروشنده قيمت را پائين
  نمى آورد هيکل مبارک از تمام آنها صرفنظر ميفرمودند با آنکه زينت ها را دوست
  ّداشته و پول هم در اختيار داشتند با وجود اين از حد انضباط خود هرگز قدمى فراتر



  ّموادسالها داراى اتومبيل شخصى و راننده بودند ولى ساليان جنگ که  . نميگذاشتند
  الزمه سنگين قيمت شد فورًا آنرا فروخته جاهاى دور را با اتومبيل کرايه تشريف

  ممکن بود با مبلغى زيادتر اتومبيلى خريده شود ولى هرگز فکر آنراّ البته ميبردند
  ل و تبذير بودند و هيکل نازنين خود وّتظاهر و تجمّضد ّهم نفرمودند بالمره بر 

  .نيست اطرافيان را از بسيارى لوازم زندگانى محروم داشتند زيرا ميفرمودند مناسب و ضرورى
  ّايشان چيزى را از کسى پنهان نميداشتند نسبت باحبا اطمينان کامل ميورزيدند با

   احوال قلوبينمتنع و متعالى بودند و با اّنهايت حريت و هيمنه و در عين حال م
  ق افتاد کهّاتفارا ربوده و همه را در پناه لطف و اعتماد خود ميگرفتند لذا بسيارى 

  ّوقتى زائرين مشرف ميشدند ايشان با نهايت لطف و عنايت از افکار خود براى آنان
  ّتعريف ميفرمودند حتى تفاسير آيات را بيان ميداشتند و نقشه ها و آمال خود را يک

  ّ ندارد که زبان بدين ادعا بگشايد که او تنهاّحقن ميشمردند لذا احدى يک براى آنا
  ّنقشه هاى عظيمه را اول بمحافل. مورد اعتماد و عنايت حضرت شوقى افندى بوده 

ّمليه    که مجريان نقشه بودند ابالغ ميفرمودند ولى در ضمن بهر کسى که ميرسيدندّ
  ّگاهى اتفاق ميافتاد زائرين بشارات آنرا شرح و تفصيل ميدادند بطوريکه ّجزئيات

  ّنقشه ها را خود بديار دور دست ميبردند و بعد از مدتى محافل اصل آنرا رسمًا
   

  ١٩٧ص 
  دريافت مينمودند عين همين عمل را در مرکز جهانى ميفرمودند گاهى آنقدر بصراحت

  ائق و معاهدکاغذى آورده آن نقشه قوس کوه کرمل و حدورقۀ سرميز صحبت ميفرمودند که 
  .ّساميه امريه را براى حاضرين تفصيل ميدادند 

  ّهر کارى را چه محلى چه بين المللى که اراده ميفرمودند انجام دهند اقدام ايشان
  اى به زائرين و ّاول اشاره. درست بمثابه طلوع آفتاب و آغاز روزى نوين نمودار بود 

  ّيل ياران را بحرکت آرند اينها تخّقوۀيا تلويحى در مکاتيب خود ميفرمودند که 
ّاوليهاشعه     بديعى بود رفته رفته اصل هدف مانند آفتابى تابان نمايان و طلوع نقشۀّ

ّبعد معلوم مينمود تا چه حد افکار و تدابير آن هيکل نازنين در هدفى معين متمرکز ّ  
ّکليهگشته بود و روزى ميرسيد که تمام نقشه ها و    که جهان مانند آفتاب ّجزئيات ّ

  ًرا نورانى مينمايد با کمال جالل و جبروت بعالميان اعطا ميگرديد و اين مثال يا
ّ هفت ساله بود يا ده ساله بعد بشارات الهيه انذارات ربانيه در تلونقشۀ   نامه هاى ّ

  ّق اهداف معينى از قبيلّحق و سپس دستور مبارک براى تمى آوردعمومى قلوب را باهتزاز 
   تکميل محفظه آثار ، يا ساختمان يکى از مشرق االذکار ها ابالغ،ٰعلىاتمام مقام ا

  روز موعود" و " ظهور عدل الهى : "  در توقيع مبارک اى کهمسائل عظيمه . ميگرديد 
  .ّمقدس بود  مرقوم است هر يک نشانه هائى از آن آفتاب عالمتاب و افکار آن وجود" فرا رسيد 



  ينهايت دقيق و لطيف بود آداب الهى ، ميهمان نوازىروابط وجود مبارک با زائرين ب
  ّمهربانى که از آن حضرت حتى در جزئى ترين امور ظاهر ميگرديد و مطالبى که با

  نهايت روشنى و صراحت برايشان طرح و با آنان مشورت مينمودند اثر بسيار عميقى در
  ن انجام ميدادندّقلوب همه مينمود و اين اثر حتى در اموريکه بهائيان اطراف جها

   جامعۀنمودار ميگرديد زيرا نفوس سعادتمند چون به بالد خود برميگشتند خمير مايۀ
ّامريه ميشدند و ياران را تشويق بر جديت بيشتر مينمودند جميع را بمراکز امر و    هيکل اطهرّ
  ع پيامىبا استما نزديکتر مينمودند بدين ترتيب نفوسى که در حرمان طلعت بيمثالش ميسوختند

   
  ١٩٨ص 

  در ضمنّ البته و يا کالمى از آن منبع لطف و کرم به قرب روحانى فائز ميگرديدند
  ند که هيچوقت روى کاغذ بدان صراحت ودمذاکرات با زائرين مطالبى را در ميان ميآور

  صرامت نميفرمودند و اهدافى را که در قلب مبارکشان عزيز بود بيش از هر چيز تأکيد
  ّ که با مادرم افتخار تشرف داشتم يادداشتهائى برداشتم و١٩٣٧ر سنه د. ميکردند 

   که جهاد روحانى را اعالن فرمودند و حوائج١٩٥٣ديگر فرصتى نيافتم تا در سال 
ًمفصالّ و تفرق و هجرت ّتشتت  اين نقشه را بيان داشتند و دربارۀّضروريۀ    بحثّ

  ذار کنم و تأکيد نمايم ولى ديگرمن ميتوانم ان" ًفرمودند مثال موقعى فرمودند 
ّيت ياران حزن شديد براى من و ضرر کلىّفعالنتيجه عدم . " نم روح بدمم انميتو ّ  

  بايستى اسبابهاى خود را بسته و حرکت نمايند اگر افراد. براى امرا است 
   ندارد آنان را از اين حرکت منع نمايد ، گذرنامۀّحقى اراده هجرت کنند احدى ّمستقل

ّبا آنکه اکثر احبا فعال نيستند امر الهى در تقدم و" خود را برداشته و بروند  ّ ّ  
  دًا فرمودند درّ مؤک- امر منوط بقواى اسرار آميز الهى است ّترقىتعالى است اين 

ّبرخى نقاط احبا مانند معلمين مدرسه رفتار ميکنند و طرز زندگانى امريکائى را ّ  
  را بايد کنار گذاشت بايستى حيات بهائى تأسيس نمايندّميآموزند بالعکس اين رويه 

  و طبق آن زندگى کنند با آنکه آن وجود مبارک اينقدر به فرد فرد زائرين لطف و
ّعنايت ميفرمودند و وسائل راحت و آسايش هر يک را با نهايت دقت و توجه تهيه و ّ ّ  

  وى چشم همه برتدارک مى ديدند در ضمن با کمال صراحت پرده هاى وهم را از جل
  ميداشتند و جميع را در آغوش امر تربيت ميفرمودند ولى اگر فردى از افراد با نهايت

   شکر و ثنائى نمايد و مراتبّاراده ميکرد که تفوه بکلمۀى گزارّدرجه صميميت و شکر 
  خويش را بخاکپاى مبارکش تقديم دارد فى الحينّعبوديت و خاکسارى و سپاسگزارى 

ّاصل مقصود زيارت تشرف بمقامات مقدسه عليا است : " ميفرمودند روبرگردانده  ّ" .  
   

  ١٩٩ص 



  ّچون صحبت از تشرف بميان آمد امواج عواطف و احساسات و ياد آورى زيارتها و
   شب صعود حضرت١٩٢٢بياد دارم که در سال " ّتشرفها در قلب کمينه بحرکت آمد 

  ا که بدريافتو بين ليال اين کمينۀبهاءا در بهجى بوديم صبح نورانى آن ليلۀ
ّآنقدر عنايات متحير و بينهايت سرمست الطاف اليتناهى ربانى بودم در حضور حضرت ّ  

در. در اتومبيل سرباز هيکل مبارک جالس شده قصد رجوع بحيفا نموديمّولى امرا   
  رکاين موقع در عوالم طفالنه خود اصرار ورزيدم که لب صندلى بنشينم هيکل مبا

ّ باشيد در آن ايام جاده حسابىمطمئنعرض کردم " مبادا بيرون بيافتى " فرمودند  ّ  
  بين عکا و حيفا نبود اتومبيل ها از روى شنهاى مرطوب ساحل عبور ميکردند صدها

  جانور آبى از برابر اتومبيل فرار کرده خود را بامواج پايان ناپذير دريا
  و همه جا پاک و هوا بسى روح پرور بود حضرت مى آوردميانداختند تازه آفتاب سربر 

  شوقى افندى در اين موقع فرمودند که خيلى ميل دارم کوههاى کانادا را ببينم و نيز
   است کوه نوردى را خيلىى کوهسار تا چه اندازه دوست داشتناشاره فرمودند که مناظر

   هيماليا را مطالعهّۀقله  حيات تمام حوادث رفتن بمى پسنديدند چنانچه تا آخرين لحظۀ
  ميفرمودند بينهايت مناظر طبيعى را دوست داشتند يقين دارم اگر ايشان فرصت و

  . زيباى جهان را ديدن ميفرمودند فراغتى داشتند جميع مناظر خارق العادۀ
ّ چون دو نفر از احباى سويس براى زيارت مشرف گشتنددر آخرين سال حيات مبارک ّ  

  رور خاطر مبارک گرديد و با آنها بدون مالحظه اعتباراتورود آنها خيلى باعث س
  هستانهاى سويس آزادانهودائمى زندگانى از حيات خصوصى خود و شوق و ذوقشان درباره ک

ّتکلم ميفرمودند من درآن ايام مريض و بسترى بودم ولى    هيکل مبارک مراجعت فرمودندوقتى ّ
  و گردشهاى خصوصى و کوه نورديهاى خودبيان داشتند که در آن شب از تمام مناظر زيبا 

   اين يک نمونه واضحى است از آنچه که در اعماق قلب.با آنان بحث فرموده اند
  منيرشان دائمًا موج ميزد و نيز بياد دارم که در تمام ادوارى که بسفر ميرفتيم

   
  ٢٠٠ص 

  رفتم و ىدر راه آهن از جاى خود برخاسته باطاقهاى ديگر مّ حتى اين کمينه همه گاه
  ًوجود مبارک کامال خبر داشتند وّ البته م وگشت  و مذاکره مىتبصح لبا ديگران داخ

  م از برق چشمهاًا بحضور عزيزشان ميرسيدّجددايرادى نميگرفتند ولى بعد از اينکه م
  لمعانى و شگفتى وجه ميدانستند که با خيلى ها وارد بحث و مذاکره شده بودم لذا با

  قّاتفابر عکس هيکل مبارک هرگز " چه ميکرديد: " ارک ميپرسيدند عجيب در چشمان مب
  .نيفتاد با احدى آشنائى دهند و يا وارد مکالمه بشوند 

  ّخوب ياد دارم وقتى در قطار درجه سوم راه آهن روى نيمکتهاى چوبى نشسته بوديم
  هاىناگهان ديدم هيکل مبارک با يکنفر مشغول صحبت شدند و او جوان رشيدى از روس



  حضرت شوقى افندى با .دّراى اولين بار در سويس سفر ميکرسفيد و ساکن امريکا بود ب
   اماکن ديدنىّجزئياتّنهايت بهجت و سرور و کمال محبت با وى گفتگو فرموده او را از 

ّمطلع مينمودند که مبادا در ظرف مدت کمى که    ّعينى را از نظر دورمّدارد محل ّ
  را در آورده باو نشان ميدادند که از کجا بکجا برود و چه سويس ّبدارد حتى نقشۀ
   ساده آن جوان که حکايت از قلب پاک او مينمود داده بچهرۀيهتک من .ّخطى را بگيرد

ّنظر دوخته بودم و ميديدم که او چقدر مؤدب و تا چه حد از اين عنايت و توجهى ّّ  
  ّست و در تمام مدت از اعماق و سپاسگزار اّمتشکرکه شخص غريبى بوى مبذول ميدارد 

  مقام اين عنايت و موهبت پى برده و بامر مبارک زندهّعلوقلب دعا ميکردم که روزى ب
   امر ديانتّولىشود و بداند اين شخص غريبى  که صاحب اينقدر بزرگى و بزرگوارى است 

  دًاهمه بايد بدانند که طبق دستور هيکل مبارک اين کمينه اب. جهانى بهائى ميباشند 
  . نداشتم آن وجود عزيز را در ديار غربت باحدى معرفى نمايم ّحق

   به آنان فرمودند که سويس بايد.برگرديم بمذاکرات هيکل مبارک با آن دو زائر سويسى
  داراى مشرق االذکار گردد زمين مشرق االذکار بايد نزديک پايتخت آن کشور يعنى شهر

  لپ است نمودار باشد و اين همانآله جبال برن باشد و از جهتى کوه برنز که از سلس
  .کوهى است که ماهها در آنجا کوه نوردى و راه پيمائى فرموده بودند

   
  ٢٠١ص 

  ّ منشى مبارک از طرف آن حضرت بمحفل ملى ايتاليا و١٩٥٧ ماه اوت و در تاريخ 
  ذکار مبارک آنست که در سويس زمين مشرق االميل و ارادۀ: " سويس چنين مرقوم داشت 

  فمشرن و برارى شود اين زمين در حوالى شهر  حقير باشد فورى خريدوولو خيلى کوچک 
  ّبرلند باشد و هيکل مبارک بينهايت مسرورند که اين تبرع را فرمودهُا زرنِبر کوه ب

  شيوع اين مطلب الزم نيست زيرا ممکن است همان عداوتّ البته زمين را ابتياع نمايند
  ّمان از طرف متعصبان بظهور رسيد اينجا نيز مانع اجراى اينو مخالفتى که در آل

  ّهر وقت لجنه خريدارى اين زمين محل مناسبى يافت هيکل مبارک بايد از. ّنيت گردد 
  ديگرى درجامعۀ ام خود بى نظير است زيرا قاين هديه در م" ّ آن مطلع گردند ّجزئيات

  شده باشد باالخره زمينى در حدود صّافت نميشود که بچنين موهبتى مخصتمام جهان ي
  ال و از آنجابت است بر گورمشرف متر مربع در حوالى برن خريدارى شد اين زمين ٢٠٠٠ 

  ً کامال نمودار است و اينها همانوفرا  يونگ يگروآ – شنوم.ن ورهرّمحل هاى معروف فينسترا
ّجبال و اماکنى است که در ماههاى اول واليت امر در هر يک به تبتل   ّ و تضرع و راهّ

  ّپيمائى روزگارى را گذراندند و آنجاست که بسيارى از ساعات مملو از احزان کمر شکن
  .ّصعود جد بزرگوار خود را سوگوارى فرمودند 

  ّوقتى زائرى از کانادا مشرف شد و در ضمن بيان وقايع و حوادث تبليغى و چگونگى



  د چون بجمالتى ميرسيم که جمالحاالت اسکيموها و پذيرش آنان در امر مبارک عرض کر
  هااسکيمو" قلب جز گل عشق مکار روضۀ در " و يا " اى بلبل معنوى " مبارک ميفرمايند 

  ميگويند ابدًا نميتوانند درک اين مطلب را نمايند زيرا گل سرخ نديده اند موقعى
   سرخ ميشد حضرت شوقى افندى يک شيشه کوچک عطر گلّخصکه اين زائر از حضور مبارک مر

   اين جوهر آن گل سرخ استوّا باحباى اسکيمو بزن و بگربوى داده فرمودند اين عطر 
  . ببرند که بقلم مبارک مرقوم رفته عطر آن پى به آن گلىزشايد ا

  .باز نگشتند ورم در آن شبى که هيکل مبارک از حيفا عزيمت فرمودند و ديگرآ بياد مي راخاطره ديگرى
   

  ٢٠٢ص 
  تا زنده ام محال است فراموش. ّ مردى از نژاد سياه مشرف بودند قبل از سفر زن و

  ّولى امرانمايم که چگونه يکى از دو زائر چشمهاى خود را بر طلعت بيمثال 
  ّولى امراًدوخته بود خوب معلوم و واضح بود که کامال احساس ميکرد چگونه حضرت 

  نبساط مالقات مينمايد اين حالتاهر کس را صنع الهى دانسته و همه را بنهايت فرح و 
  ّو کيفيت روحى مبارک ، واين نعمت ديدار، و اين نگاه دوختن بر وجه محبوب ، چنان

ُمينمود که تمام غموم و هموم که از اول عمر آئينه دل آن جوان سياه را تير    و تارهّ
   ازنموده بود رفته رفته زدوده گشته تابناک گرديد نگاه آن زن سياه ممزوجى بود

   مادرى که بفرزند دلبند خويش بنگرد و در عين حال در نهايت درجهّمحبتنگاه عشق و 
   امر عزيز الهى دائمًا در دل ميپرورانيد گمانّولىه احترام و توقيرى بود که نسبت ب

  .نگاه ميکنند ّميکنم مالئکه آسمانها در برابر عرش عالء وقتى بوجه رب اعلى ناظرند همينگونه
   آنانکه مفتخر بودند در قرب جوار هيکل مبارک بسر برند و چه آنهائى کههمه کس چه

ّتمام عمر در خدمات و کسب معلومات امريه مجرب شدند کل از خالل کلمات حضرت شوقى ّ ّ  
  ند و آفاق افکارشان آن به آن وسيع تردبر افندى روز بروز بعظمت امرا پى مى

  ِثل اعالى حيات ايشان و طرز رفتارشان درَميگردد اين در نتيجه بيانات مبارک و م
   ذکر تصديق محبوسين زندان٥٧ضوان ًمواقع عديده بود مثال وقتى در توقيع منيع ر

  ّرا فرمودند من خيلى متعجب شدم و ميدانستم که هيکل مبارک از) يوگاندا( کيتاال 
  ودند ولىاين خبر مسرورند و به آن فخر مينمايند اگر غير از اين بود ذکر نميفرم

  هرگز بخاطر من خطور نميکرد که بتوان در بارۀ زندانيهائى که بهائى شده اند با
  اين همه اعتبار ذکرى نمود ولى با چشم خود ديدم که بکمال صراحت هيکل اطهر اعالن

  فرمودند که تعدادى از مسجونين بامر مبارک ايمان آورده اند و چه بسا که دربارۀ
   صحبت فرموده شرح و تفصيل دادند تا آنکه من ادراک کردم کههمين مسئله با زائرين

  ّامر حضرت بهاءا مانند آفتاب عالمتاب براى جميع ابناء آدم است چه مقدسين
   



  ٢٠٣ص 
ّو چه گناهکاران ، همه بايستى از آن تمتعى گيرند ولى در اين قضيه دو اصل    ّمهمّ

  ّعيت انسانى بهر شکل و صورتى استجمّ البته ّاست که بايد معلوم گردد اول آنکه
  ّبايد در ظل قوانين و در حدود قلمرو احکام الهى زيست نمايند بدين ترتيب حفظ و
  حراست ابناء انسان و مأمون بودن آنان تضمين ميگردد مسئله ثانى ايمان به مظهر

ّظهور کلى الهى است و اين ايمان عمومى است که شامل کاف   وه امم و ملل از هر رنگ ّ
  ّنژادى ميگردد زيرا ايمان قبسه نار محبت ا است که بروح ميزند و آن را مشتعل

   هر روحى است که بدان فائز گردد وّحقميسازد و بوجود خداى خود آگاه مينمايد و اين 
   فرمودند تشويقاين ايمان ربطى بجرائم او ندارد در بسيارى از مکاتيب که باطراف و افراد مرقوم

  .را به نور تبديل نمايند   ايمان آن ظلمت هاى ديجورّقوۀ قدم در زندانها گذارده بنمودند که
  ّدر تاريخ انبياء مالحظه ميشود که در بسيارى از مواقع آن وجودات مقدسه دادرس
  مظلومان و دستگير بيچارگان و مأمن فقرا و راهنماى دور افتادگان شدند با دست

  ل آنان زدودند ، و يک يک را بلسان فضل ندا دادهمرحمت گرد تيره بختى از آئينه د
  ّيادى مرحمت دستگيرى فرمودند ، و جميع را تشويق نمودند که از خاک ذلتاو با 

  ّبرخاسته و بر افالک عزت و بزرگوارى جالس گردند اگر خوب در رفتار و زندگى حضرت
دقت کنيم همان رويه انبياء الهى را کامال مشاهدّولى امرا ً ّ   ه مينمائيم کهّ

  ّچگونه دستگير ضعفا بودند هرگز نبايد در افکار خود مشوش باشيم بايستى خوب تميز
ّدهيم و مطلب را کامال بفهميم اصل عمده اينست که عده اى از مردمان هستند که چون ً  

  ّبدين مرحله ميرسند شايسته توجه و عنايتند و نيز در وجودشان خزائنى از قواى
  ت که تمام دنيا نيازمند آن ميباشند مالحظه در هنديان سرخ پوستروحانى موجود اس

  :اند  ّقاره امريکا نمائيد که حضرت عبدالبهاء در بارۀ آنان چه فرموده
  ّاهالى اصلى امريکا يعنى هندى ها را بسيار اهميت دهيد زيرا اين نفوس" 
   

  ٢٠٤ص 
  ضرتمانند اهالى قديمه جزيرة العرب هستند که پيش از بعثت ح

ّمحمد حکم  وحوش داشتند چون نور محمدى در ميان آنها طلوع نمود ّ  
  چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنين اين هنود
  اگر تربيت شوند و هدايت يابند شبهه ئى نيست که بتعاليم الهى

  . "چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمايند 
   "٣کاتيب جلد  م١٧لوح مبارک صفحه               " 

   همواره اين ندا را در گوش داشته و کرارًا بمحافل امريکا وّولى امراحضرت 
  ّکانادا تأکيد فرمودند که هر چه ممکن است از اين نژاد در ظل امر مبارک وارد



  ّبرخى از آخرين رسائل هيکل مبارک بمحافل غربيه در اين موضوع بود که. گردند 
  در برخى از" ّليغ هنديان امريکا مدتها به تعويق افتاده تب: " ّمؤکدًا فرمودند 

  تبليغ امرا: " توقيعات اين دستور ها را امر فرمودند و منشى هيکل مبارک نوشت 
  ّ مسائل است در هر جلسه محفل اوقات معين بايستى در اين باره صرف گردد هرّماز اه

  فل بايداّ نقاط و جمعيت ها و محامر ديگرى نسبت به تبليغ در رتبه ثانى است نه فقط
  ّافزايش گيرند بلکه توجه مخصوصى متمرکز در تبليغ هنديان گردد هدف را تشکيل محافل

  بدانند   مقهور و مظلوم آن سرزمينّبدانيد که تمام اعضاء هندى باشند تا آنکه اين عدۀ
  آستان  ّعبوديت که در انجام خدمات امر با ديگران مساوى هستند و شريک عموم ياران در

  .جميع جهانيان است  ٰحضرت رحمن ميباشند و حضرت بهاءا مظهر ظهور الهى براى آنان و
  ّبينهايت هيکل مبارک مسرور گرديدند که از احباى نژاد هند در مؤتمر ساليانه حضور
  ّيافتند وجود مبارک تعلق عظيمى به تبليغ عنصر سرخ پوستان آن کشور دارند حضرت

  ّ روحانيهّت داراى مقدرات عظيمۀعّء بنفسه المقدس فرمودند که اين جماعبدالبها
  ميباشند و تأکيد فرمودند که حتمًا پيام

   
  ٢٠٥ص 

  ه همۀّروحانيه اى است کتشکيل محافل  آن محافل  يکى از اهداف عظيمۀ.الهى به آنان برسد
  .تى جستجو کرده تبليغ نمايندّاقليت هاى ديگر نيز بايسّ البته عنصر سرخ پوست گردد اعضاء از

   بهائى بر خالف مجامعّدوستان الهى بايستى خاطرنشان خود سازند که در شريعت مقدسۀ
ّديگر اقليت ها را پست تر و کوچکتر از خود ندانند بلکه جميع افراد اقليت ها ّ  

ّمورد توجه مخصوصند و حقًا هم بايستى مشمول محبت و عالقه    .ى قرار گيرند ّخاصّّ
  در اين هنگام که نقشه ساليانه خود را ترتيب ميدهيد وجود مبارک تأ کيد در اين" 

ّمسئله مهمه ميفرمايند که يکى از اهداف ازدياد محافل روحانيه و جماعتها و نقاط ّ  
   اين عمل ضامن شالوده ريزى عريض و طويلى است که نگاهدارى اعمده.منفرده باشد

  ّ احباى الهى بايستى در احتياجاتميآيد برات منيعه را بخوبى از عهدهّمؤسس
  ّضروريه محيط خود فکر و تدبير نمايند و بعد قيام بهجرت باطراف کنند چه در شهرهاى

ّدور و چه در مراکز نزديک کال شرکت نمايند محفل مقدس بايستى آنان را تشويق ً ّ  
  زيست مينمايندکنند که کفيل افراد حقير باشند چه بسا مردمانى که در فقر و تاريکى 

  ّاينان بايد مورد توجه شوند زيرا همين نفوس وقتى زنده گردند خدمات عظيمه انجام
  ميدهند چنانکه در تاريخ عالم مشهود است که همين ها مسير تقدير انسانرا عوض

  ّدند و قوت آنان از اغنيا زيادتر بوده است که داراى شهرت و امن و امانونم
ّاوليهّبود که مردانه در ايام بوده اند ، گندم پاک کن     قيام کرد و قهرمان روحانىّ

  . "ّو شهيد امر الهى گرديد نه آخوندهائى که مدعى علم و شأن بودند 



  ًتقريبًا بهمين عبارات در بارۀ نژادهاى ديگر در ساير کشورها دستور فرمودند مثال
  :ودند ّمحفل ملى نيوزيلند تازه تشکيل شده بود که به آنان مرقوم فرم

ّ امور خود را براى خدمات امريه و مدت شش در اين هنگام که نقشۀ١٩٥٧ جون ٢٧"  ّ  
ٔسال مرتب مينمائيد هيکل مبارک مايلند که باال   ّمتوجه  مائورى ها در بارۀّخصّ

   
  ٢٠٦ص 

  ّباشيد اين ساکنين اصلى نيوزيلند فى الواقع نژادى طيب و طاهرند و قرنها مورد
ّيت خاصى ابراز داريد که نه فقطّفعالل نموده اند لذا بايستى ّمصائب بوده و تحم ّ  

  آنان را در شهرها مالقات کنيد و يک يک را بامر مبارک دعوت نمائيد بلکه بمراکز
  ايشان شتافته در بين آنان زيست نمائيد تا محافل تشکيل دهيد محافلى که اکثريت

  ٰاحسن و اولى استّ البته  باشنداعضا از مائوريها باشد و اگر ممکن شود همه مائورى
  . "يت هاى برجسته آن نفوس خواهد شد ّموفقو اين يکى از 

  بيکى از زائرين که از نژاد مغول بود فرمودند که اکثريت ساکنين روى زمين سفيد
ّپوست نيستند و دليلى نيست که اکثريت مستظلين در ظل خيمه حضرت بهاءا بايد ّ  

   امر الهى بايستى آئينه تمام نماى عالم انسانى گرددسفيد پوست باشند بالعکس
  ّالبته هرگز نفرمودند که تفاوت رنگها و عوامل ديگر بايد زائل شود بلکه وجود اين

  .اوصاف متمايزه را الزمه کمال و جمال انسانى ميدانستند 
ّنه فقط حضرت عبدالبهاء در اکثر خطابات دائمًا احبا را تذکر ميدادند که عناصر   مختلفه عالم  ّ

  .الزم است با آنان معامله کرد  قر و احترامىوانسانى را احترام نمايند بلکه تعليم فرمودند با چه 
  ّتقديس عناصر و سنن چنانچه رائج است و هر روز مشاهده مينمائيم بالمره در اين

ّايام از بين رفته است هر ملتى را مقامى و هر فردى را رتبه ايست رفتار هيکل ّ  
  ٰسبت بجمال اقدس ابهى و طلعت اعلى و حضرت عبدالبهاءنّبارک و حالت آن وجود مقدس م

  مالحظه نمائيد که با چه تقوى و تقديسى نسبت به مظهر ظهور الهى. َاحسن مثال است 
ّو مرکز عهد و ميثاق ربانى رفتار فرمودند حتى نحوه نگاشتن ايشان در بارۀ آن ّ  

  ّ خصوص هر يک و نيز طرز تقرب و تقبيل آستان مبارکّوجودات مقدسه و گفتارشان در
  هر وقت هيکل مبارک بيکى از مقامات نزديک. ٰاعلى مثال زندگى عالم انسانى است 

  ّمقدسه ميگرديد  ّميشدند انسان حس ميکرد که وجود عزيزشان سراپا مملو از اسرار مکنونه در آن ضرائح
  احترام و وقار بود بطوريکه ّستان مبارک که مملو از نزديک شدن به آطرز جلو رقتن ايشان طريقۀ

   
  ٢٠٧ص 

  ّدر آن آستان زانو زده جبين بر خاک مينهادند و در موقع خروج با چه تعظيم و توجه
  ّو تکريمى از در بيرون مى آمدند و حتى لحن مبارک و طرز اداى کلمات در موقع



  ّا تقديس و تجليل و توجهىمناجات فرق ميکرد اين امور جميعًا شاهدند که چگونه ب
   نموده و روح خود را درّتوقفّبقدس االقداس نزديک گرديم و چگونه در آن مکان مقدس 

  روح انسان است که بايستى در اين مواقع تازه و. ّآن مشاهد مکرمه تربيت نمائيم 
  زندگانى خاکى در موقع موت چه چيز غير از روح خود همراه خواهيماز گردد زيرا ّمهتز 

  عقائد و آراء فلسفى رائج امروز کم و کسر دارند و از معرفت آنکه برد اين است آنچه 
  کنونى باين رتبه و مقام نرسيده که بداند در اينجامعۀ . ّبالمره محروم و ممنوعند 

  ّ خاک چه سرى از اسرار جهان افالک پنهان و چه امطار قدرت نهانى دائمًا از آنگوشۀ
ّاز گلهاى سرخ آنقدر معطرند که حتى پس از ساليان دراز که ازدر فيضان است برخى  ّ  

  درخت چيده شده و در گوشه اى افتاده اند هنوز عطر و بوى خوش خود را همراه دارند
  ّالبته اين مثال بسيار کوچکى است از براى فهم مطلبى چنين بزرگ امر بهائى بما

  ون حامل روح متعالى آنان بودهّميفهماند که جسم مطهر انبياء و اولياء و اصفيا چ
ّنزد ما عزيز و مقدس و متبرک است اين تقدس و تبرک چون نسيمى از بهشت فيوضات ّّ ّ  

ّيه ميوزد ، و گرد و خاک و خاشاک عالم مادى را از آئينه دلها ميزدايد و طبايعهال ّ  
  وداراين روح عجيب در هيکل اقدس بطرز بديعى نم. ناقصه بشرى را رو به کمال ميبرد 

ّاين را از اوان طفوليت آموخته بودند يعنى همان ايامى که دو زانوّ البته بود ّ  
  .پهلوى پاى حضرت عبدالبهاء مى نشستند و دست بر سينه بدان مظهر کمال مينگريستند 

ّاهميتم که خالى از آورحادثه اى بخاطر مي    پدر و١٩٣٧ نيست بعد از آنکه در سال ّ
  اجعت کردند طبق درخواست اين کمينه کتابهاى مرا ارسالمادر نگارنده بکانادا مر

ّرسله رسيد کتابها و عکس را مرتب نمودم و بر طبق عادت قديمُداشتند و چون اين م َ  
  شمائل مبارک حضرت عبدالبهاء

   
  ٢٠٨ص 

  ّرا بديوار نوعى  گذاردم که چون صبح بيدار شوم اول چشمم بزيارت آن جمال روشن
   گذشت باّولى امرارتيب و تنظيم از لحاظ مبارک حضرت گردد ولى وقتى اين ت

  ّتعجب و استيحاش عجيبى فرمودند عکس مبارک را پائين پا ميگذاريد ؟ عرض کردم براى
ّاين است که اول صبح شمايل مبارک را زيارت کنم فرمودند خير محل آن باالى سر است ّ  

  عظم و شمائل مرکز ميثاق اينتا آنوقت بخاطر اين کمينه خطور نکرده بود که اسم ا
  اين بود طرز.  منزل و مسکن انسان جا گيرند بايستى دائمًا در اعلى رتبۀّاتم امر 

  ّاحترام و توقيرى که حتى در باره عکس ها اجراء ميداشتند و مراتب احترام و تقديسى
  .که از ايشان بدينگونه مسائل مشاهده ميگرديد 

  ّز آن جلوه ديگرى از تقديس و تبرک را درک خواهيدمالحظه در بيان ذيل نمائيد و ا
  ّ عليا که بخط مبارک لوح مبارک جمال اقدس ابهى خطاب بحضرت ورقۀبارۀدر: " کرد 



   کرده بوديد انتشار اين لوح در ضمن يکى از جزوات جائز نيست زيرا هيکلسؤالاست 
  فل ارسال دارند تامبارک امر فرمودند لوح تذهيب شود که چون هديه اى براى آن مح

  . " آثار خود نگاهدارى نمايند ن در محفظۀّميّآنرا جزء اشياء متبرک و مت
  ّکه وقتى بزيارت مقامات مقدسه فائز ميشوند واست امرى را که همه بايد بدانند اين 
  ود و مزرعه راّ بيت عب،ٰ مقام اعلى و قصر بهجى، مبارکهترتيبات داخل و خارج روضۀ

  ّ اصول کلى و دقايق جزئى باشاره و دستور وجود مبارک ترتيب و تنظيمزيارت ميکنند
  ّلبومها و کتابها و محل هر يک بدستور مبارک بود و اينآها سيافته است چراغها عک

  ّترتيب و تزئين ساده که هر بيننده اى را متحير ميسازد بدون مخارج گزاف و با
  ّه فقط زيبا و داراى جلوه خاصىوسائل قليل اتمام پذيرفت اشياء خريدارى شده ن

  بودند بلکه خيلى ارزان هم تمام شدند هر وقت تشريف ميبردند براى زيارت مقامات
ّمقدسه تنها فرصتى بود که من ميتوانستم مکتبه مبارک را جاروب نمايم من و خدام ّ  

  ّبيت دقت بيشمار ميکرديم
   

  ٢٠٩ص 
  د اين وقتى وارد خوابگاه خودرار گيرد ، باوجوقکه هر چيزى درست سر جاى خود 

  ّميشدند که اتفاقًا همان اطاق کارشان هم بود فورًا دستهاى مبارک جلو رفته
  ّتغييرات نا مرئى به هر چيزى ميدادند تا هر يک بصورت اصليه خود قرار گيرند اگر
  چه در بادى نظر فرق ناديدنى بود ولى در نظر تيز بين هيکل اطهر نمايان ميشد تمام

  .ّا با دقت و ظرافت و لطافتى انجام مييافت که خارق العاده بود اينه
  ايشان اشياء تزئينى را خيلى دوست داشتند ولى شرط اين نبود که فقط زينت شده باشد
  ّبلکه هر يک بايد بکمال دقت و مهارت و جمال و هنر مندى جلوه کند در طول سالها

  ً مثال اسلوب هنر يونان را دوستيآيدمفهميدم که وجود مبارک از چه چيزهائى خوششان 
  ميداشتند مخصوصًا از تناسب بيسابقه پارتنن راضى بودند ديگر اسلوب گتيک بود که مى

  ّپسنديدند و از آنچه که بدين ترتيب ساخته شده بود حظ ميبردند و مخصوصًا از
  ساهاىوظ ميشدند چنانچه بسيارى از کليظقوسهاى بلند و باال و نقش و نگار سنگها مح

  گتيک را با هم ديديم و در اطاق مبارک عکس بزرگى از کليساى معروف ميالن وجود داشت
  و نيز قصر الحمراء مورد پسند مبارک بود بطوريکه هم در اطاق خودشان و هم در قصر

  يکى ديگر از اماکن تاريخى که مى پسنديدند.  تزئينات بکار بردند ءبهجى عکس آنرا جز
  فلورانس است اين خود دليل واضحى است بر ذوق وافر هيکل مبارکعمارت سينوريا در 

ّبهنر اصلى و قضاوت و دقت صحيح ايشان در اين مسئله زيرا اين عمارت بالمره از دو ّ  
  .مسرور ميشدند  اسلوب مطلوب يعنى يونانى و گتيک متفاوت است ولى باوجود اين از ديدار آن خيلى

   در کمالميآمدشتند و آنچه بنظر مبارک خوب ابدًااعتنائى بتقاليد و رسوم ندا



  ًابتکار ابداع ميفرمودند مثال در باره داخل محفظه آثار مالحظه نمائيد اين سالن
  ّبزرگ که بايستى حاوى اشياء مقدسه باشد فقط دو بالکونى باريک در دو طرف آن قرار

  قفسه ها ساختدارد که با نرده هاى چوبى اسلوب رنسانس نگاهدارى شده و بيشتر از 
  .چين و ژاپن و چهل چراغ وسط کار اروپا است 

   
  ٢١٠ص 

   قديم برخىوقتى از حضور مبارک پرسيدم در بالکن ها چه ميگذارند فرمودند از محفظۀ
ّاشياء مى آوريم و آنجا را پر ميکنيم و حال آنکه قفسه هاى قديم خاصيت فنى ّ  

   و جديد ، شرقى و غربى ، در زير نظرنداشتند ولى امتزاج جميع اين اسبابها از قديم
  عجيب وجود مبارک جلوه و جالل مخصوصى يافت درست مالحظه کنيد اين اشياء مختلفه از

  ت هاى متفاوت و ازمنه بعيده را چنان با يکديگر ترکيب فرمودندخّبالد متنوعه و سا
   اينو بهم آراستند که عالمى از جمال و وقار و ثروت و جالل بظهور رسيد نظير

  .اختالط هنرهاى ممالک و قرون در هيچ جاى ديگر يافت نميگردد 
  ّيکى ديگر از ابتکارهاى ايشان احداث باغچه اى بود در طبقه دوم بيت عبود در فضاى

  محدودى که بين اطاقها وجود داشت با آجرهاى سمنتى و مقدارى خاک باغچه اى احداث
  مختلف آورده شد و گلدانها را در وسطفرمودند بدين معنى که دستور فرمودند گلهاى 

  نهاده دور آن را نرده اى کشيدند تا اين قسمت کوچک حياط آنقدر زيبا شد که زائرين
   در هر قدمى که آنوجود مبارک پيمودند. باز مينمايندّتعجبوقتى وارد ميشوند دهان از 

  رى از درايت و بسيا امثلۀ.ينيمبده مى اّاگر دقت نمائيم همه را بينهايت خارق الع
   و ابتکار هيکل اطهر دارم بنفوسيکه عاشق وجود مبارک بودند و ايشان راقدرت

ّدوست داشتند اعتماد ميورزيدند و بحدى اظهار محبت مينمودند که نظيرش کم پيدا ّ  
  ٰميشود در نزديک مقام اعلى اطاقى بسيار کوچک و يا فى الحقيقه قوطى کوچکى بود که

  ّم خراسانى خادم ممتاز مقامات مقدسه شبها در آنجا استراحتجناب استاد ابوالقاس
  شبى خواب ديدم تمام سبزيهاى مقامات خشک شده مثل: مينمودند هيکل مبارک فرمودند 

ًاينکه کال سوخته صبح زود خبر آوردند که جناب استاد ابوالقاسم صعود نموده است ّ  
  سيع فرمودند ولى آن اطاقوم را باغهاى حول مقا.  آشکار شد تعبير خواب مبارک فورًا

  ّکوچک هرگز خراب نشد بلکه بالمآل آنرا از نزديکى مقام مقدس انتقال داده به آخر
  باغچه ها بردند زيرا قلب مبارکشان اجازه نميداد که يادبود آن خادم با وفاى امر

   
  ٢١١ص 

  .ّاقدس اعظم بالمره از ميان برود 
   را چنان دربر ميگرفت که هر کس سهمى از اينلطف و عنايت آن حضرت عام بود و همه



ّدرياى محبت ميبرد ولى روابط قلبيه مبارکشان با حضرت ورقۀ    عليا داستانى ديگرّ
   مبارکه بهيکل مبارک رسيد واست وقتى در سويس تشريف داشتند خبر صعود آن ورقۀ

ّالبته از حال و وضع ايشان کامال با خبر بودند و حتى در سال     چنين مرقوم١٩٢٩ًّ
  عليا بغروب زندگانى خود ميشتابند رفته رفته سايۀورقۀ مبارکۀ حضرت : " فرمودند   

  ".ّقدس به تعجيل رو به تحليل ميرودمرگ با ضعف چشم نزديک ميگردد و قواى آن وجود م
  احساس فرموده بودند که آن روز محتوم نزديک ميگردد چنانکه در ماه مارچّ البته و

  ّباحباى امريکا مرقوم و آنانرا اينگونه تشويق بر اکمال بنيان مشرق ١٩٣٢سال 
  بار دگر نداى خود را بدين رجا بلند مينمايم و شايد آخرين: " االذکار فرمودند 

  ّعليا باشد که بسمع شما ميرسانم روح مقدسش بين دو عالمورقۀ مبارکۀ ملتمس  حضرت 
  ٰئى خود را بملکوت ابهى آغاز فرمايد ودر حرکت است و آرزومند است که پرواز نها

  ّوارند که بشارت اتمام اين مشروع عظيم نورى جديد در آخرين ايام حياتاميد
   ساله بودند با٨٢ عليا در هنگام صعود باوجوديکه حضرت ورقۀ. " مبارکشان بيفکند 

  ران را عظيمى بر پيکر اطهر وارد ساخت بطوريکه ديگر غم هجاينحال صعود مبارکش لطمۀ
  : جوالى بامريکا تلگراف فرمودند ١٥ّفراموش نفرمودند و از شدت رنج و سوگوارى در 

  بعد از صعود حضرت خانم دردهاى درونى خود. " سش بملکوت الهى پرواز نمود ّروح مقد" 
  تنها حامى خود را در روى زمين: " را کم کم ابراز فرمودند چنانچه مرقوم داشتند 

  و دستور. " ور و سلوان قلب کئيب اين عبد در اين جهان بود از دست دادم او سر
ّفرمودند که در چنين رزيه اى الزم است ياران مدت     ماه از بر پا داشتن جشنهاى٩ّ

  سرور خوددارى نمايند و نيز فرمودند که محافل
   

  ٢١٢ص 
ّو ملى براى آن وجود مقدس بر پا شود زيرا آن وجود نازنين بزرگوّلى محّتذکر    ّةبقي" ار ّ

  ّ جون همان سال باحباى امريکا١٧ولى در . " در عالم ادنى بودند  " تهالبهاء و وديع
  و کانادا نامه اى مرقوم فرمودند که از خالل آن ميتوان شاهد امواج عواطف آن قلب

  منير بود در اين نامه قلم را در مدح و ثناى آن وجود بى نظير جوالن داده مقام و
   بيان و اعمال خواهر ملکوتى مرکز عهد و ميثاق الهى را تشريحمنزلت ايشان را

  ّفرمودند بدين ترتيب جواهر عشق و لئالى محبت خويش را نثار آن طلعت بيمانند
  نمودند و اين را در تلو کلمات و عباراتى که هرگز فراموش نخواهد شد مندمج داشتند

  ل سرشک از ديدگان حزينم جارى است قلم مى نالد و سي ،تها الورقة المبارکة العلياّاي" 
  ّاز تعشق و وقارت  ّ هيکل منيرت را زيارت مينمايم و وجه صبيح مملواشکآبشار  از خالل

   غبرا ما را از هم دور خاک پنهان گشته و تودۀ  تابناکت در نقابرا مى ستايم با آنکه چهرۀ
   و از سکون و اطمينان شديدّ محبتت را مشاهده مينمايم زچشمان پر ا و مهجور ساخته ولى



ِآن دو چشم آبى بچشمه هاى عشق و محبتى که بامر عظيم اب آسمانى َ   خود داشتى پى  ّ
ّميبرم و روابط وديه اى را که با    خاکسارترين و ناچيزترين بندگانش هستم  عبد کهاين ُ

   آورى ات مغمور مى يابم ياد ّرا همواره در امواج عواطف قلبيه احساس ميکنم و خويشتن
ّتبسم هاى آن طلعت جالل و کمال تسلى قلب آن جمال بيمثال و    حيات ّممرکئيب اين عبد در  ّ

   لمس ايادى.ّآلوده است و مقدر است که آنرا تا پايان بپيمايم ّاست ممريکه به خارهاى مصائب
   

  ٢١٣ص 
  يبخشد است که مرا توانائى م  دل و جان است و همين لطف و عنايتّقوتات  مرا  کريمه

ِنيز بهمان قوت و استقامت طى نمايم سحر  تا صراط مستقيمى را که پيمودى اين عبد ّ ّ  
  مظلمه باليا جذب و شورى ميدهد که به پيروى از حيات پر برکاتت نداى شيرينت در ساعات

   اين عبد ىوفا باز نماند ّاهداب کبريا و تشبث بحبال استقامت وه  بّتمسککه در هر حال از 
ّروة الوثقاى والى او متمسکنيز بع   بمانم رجاى آن دارم که اين پيام مرا بمحضر مرکز امر  ِ

   آن امريکه در سبيل ارتفاع- بزرگوارت حضرت عبدالبهاء ابالغ فرمائى  منصوص برادر
ّجمال اقدس ابهى تحمل مشقات التحصى فرمود و براى ترقى و ّٰ ّتقدمش انهار دماء مطهر  ّ ّ  

  آن دارم سهمگين تر از قبل مبتال گرديد التماس  ّقبل ايام بطوفانهائىجارى گشت اگر در مست
  ".الت النهايه اش محروم نفرمايداضاز اعطاء امدادات و اف که اين رضيع ناتوان منصوص را

   
  )ترجمه                                                ( 

  ّحضرت عبدالبهاء و بعد در ايامعليا فورًا پس از صعود مبارکۀ  آنچه که حضرت ورقۀ
  .ّواليت امر نسبت بحضرت شوقى افندى انجام دادند از حد و حساب خارج است 

   بشارت واليتّ خاصى داشتند که يکى از آنها ابالغدر تمام تاريخ امر الهى ايشان مقام و وظيفۀ
ّامر بود که بقلم ايشان بعالميان رسيد هيکل مبارک با رقت خاصى در   :م خود ميفرمايندرقائ ّ

  بيکرانت را  ّيک از محبت هايت را بيان کنم چه که الطافکدام  را ذکر نمايم تکدام يک از عنايات" 
  ترين دقايق حيات دادرس بتمام و کمال دائمًا باين عبد مبذول داشتى و در سخت ترين و بحرانى

   
  ٢١٤ص 

ّ تجسم لطافت و تعشقنايشا: " من شدى غالبًا ميفرمودند     جامع حضرت عبدالبهاءّ
  ّ عليا رو به تحليل ميرفت محبت حضرت مبارکۀ حيات جسمانى ورقۀههر چ. " بودند 

نسبت به ايشان شديدتر ميشدّولى امرا .  
  در آن لحظاتى که امواج حيات مبارکش از ساحل وجود دورتر ميشد بزندگانى پر حادثه

   سرور و امتنان در قلب مبارک حضرت امر محبوبش مينگريستند و امواجى ازّولىحضرت 
   زيرا مشاهده ميفرمودند که حضرت غصن ممتاز لطمات متزايده راميآمدخانم بهيجان 



   ترّمستقر واليت امر ّکرسىّده تحمل ميفرمايند و روز بروز بر ابا قدرتى خارق الع
  .گردند و زمام امور را از هر جهت در کف قدرت و کفايت خويش ميگيرند  مى
   حضرت شوقى افندى عليا ديگر کسى را جز مبارکۀورقۀ از صعود حضرت عبدالبهاء بعد

   نيز بعد ازّولى امراّ مقدسه گرديدند و حضرت ِنداشتند ايشان ملک طلق آن ورقۀ
ّوجود مبارک حضرت عبدالبهاء نسبت بايشان جهانى از تعشق و تعلق داشتند که احدى ّ  

  .ن مقام را در قلب منير نيافتيا آ عل مبارکۀجز حضرت ورقۀ
  ّ که با مادرم مشرف بوديم در بيت مبارک حضرت عبدالبهاء١٩٢٣خوب بياد دارم در سال 

   و مادرم نزديک Edith Sanderson در تاالر بيت جالس و اديث ساندرسنّولى امرامحفلى بود حضرت 
  عليا در حضور ايشانورقۀ ّايشان جالس و بزيارت مشرف بودند ولى من در اطاق حضرت 

  ّنشسته و در را بسته بوديم در آن ايام محفل زنانه مردانه از هم جدا نبود ناگهان
  گويا يکى از زائرين شرقى از زيارت طلعت مبارک هيجانى در دل يافته خود را بر

  مبارکۀورقۀ اقدام ايشان بنحوى انداخت که صداى عجيبى آمد و اين صدا که بگوش حضرت 
  يد با همه ناتوانى که داشتند يکمرتبه از جا بلند شدند و از ترس اينکهعليا رس

  مبادا بهيکل اقدس صدمه اى وارد آمده باشد با صداى بلند فرمودند
   

  ٢١٥ص 
  اى نبود جالس شدند ولى آثار خوف و چه خبر شد بعد که آمدند و خبر دادند حادثه

ّهراسى که نشانه تعلق و تعشقشان بهيکل اطهر بود   .ها بر چهره مبارک باقى ماندّمدت ّ
   عادت داشتند که در بيست و چهار ساعت فقط يکمرتبه غذا ميلّولى امرا حضرت 

  عليا حيات داشتند شام را در اطاق ايشان و روى ميزورقۀ مبارکۀ فرمايند و تا حضرت 
  مراّولى اعليا حضرت ورقۀ کوچکى که آنجا بود صرف ميفرمودند چه بسا که حضرت 

  را ناراحت مشاهده ميکردند لذا با نهايت عالقه و بستگى رجا ميکردند که در اين حال
  حضرت شوقى افندى فرمودند وجه. ّغذا ميل نکنند که بصحت وجود مبارک ضررى رسد 

  ولى بيشتر  ه از حضرت عبدالبهاء بايشان تسليم شد و باصرار قبول فرمودندّمختصرى بعنوان ارثي
  .عبدالبهاء تکميل گردد  ٰ نمودند تا طبقات مقام اعلى مطابق ميل و رضاى حضرتآنرا تقديم

   مهربان رقيق و لطيف و نزديک بود که در اوائل واليتّآنقدر روابط ايشان با آن عمۀ
  "ابالغ داريد  ما را اطمينان دهيد و سالم ما را: " امر در اکثر از رقائم و تلگرافها ميفرمودند 

   تلگرافى١٩٣١در سال . عليا است ورقۀ هيکل مبارک و حضرت " ما " لمۀ و مقصود از ک
  و رقيق تر از اين نميشود که وقتى" ّبهيه شوقى " ارسال داشتند و امضاء فرمودند 

  ّ تصميم بر ازدواج گرفتند و باصطالح بايستى اول نامزدى صورتّولى امراحضرت 
  بسيار ساده و بسيط را بميل و رغبت وگيرد و بعد خطبه عقد بخوانند اين مراسم 

  .عليا و نزديک تختخواب ايشان انجام داديم ورقۀ اراده وجود مبارک در اطاق حضرت 



   سال وجود٣٥ّمبارکه داشتند آتشى بود که مدت ورقۀ حرارت عشقى که نسبت بحضرت 
  زندىعزيزشان را گرمى و حرارت مى بخشيد و ايشان به مهرى اعلى از مهر مادر و فر

  بخدمت حضرت شوقى افندى قائم بودند و همه گاه سبب سرور قلب انورشان گرديدند بمحض
  آرامگاه ظريف را عليا رسيد فورًا بايتاليا تشريف بردند و دستور آنورقۀ آنکه خبر صعود حضرت 

   
  ٢١٦ص 

   بر مزارّولى امرابا سنگ مرمر دادند فى الحقيقه اين معبد عشقى است که حضرت 
  ّسى بنا فرمودند که تا آخر عمر از حرارت محبت او کاسته نشد طرز بنا از روىک

  ّساختمان ديگرى تهيه شده و در تحت سرپرستى خود هيکل مبارک براى آرامگاه حضرت
ّعليا معين و مقدر گرديد و بعد با نهايت تعلق خاطر اکثر ميفرمودند ورقۀ  ّ ّ" :  

ّ امر اقدس ابهى است پله ها محافل روحانيهّاين مرقد مطهر نمونه تشکيالت عظيمه ّ ٰ،  
ّمليهستونها محافل     جليله بيتۀّسسمؤ ّ بيت العدل اعظم اند و قبۀ متينۀ که اعمدۀّ

  تا شالوده و اعمده متين و.  گردد ّمستقربايستى بر روى اين اساس که العدل اعظم است 
  ّ چون مرقد مطهر عکس بردارىو. ّرصين و رزين نگردد ارتفاع قبه ممتنع و محال است 

ّشد هيکل مبارک بجميع محافل هديه فرمودند و حتى براى اشخاص معين ارسال داشتند ّ  
  .وظ گردند ظ مطلوبى محّل از دريافت چنين هديۀکتا 

   بمحفل امريکا١٩٢٣ّشواهد بسيارى از حالت تقديس مبارک موجود است حتى در سال 
   صوت مبارکرام و توقير امر اعظم بکار بردن صفحۀدستور فرمودند که براى رعايت احت

  را محدود نمايند و نيز بمحفل امريکا فرمودند جلساتى که در داراالنشاء محفل تشکيل
ّميدهند بينهايت دقت کنيد که از هر جهت مراعات ادب و احترام و توقير آن محل ّ  

  يافته و  ر امريکا امتيازٔ که دفتر شما بشرف قرب جوار مشرق االذکاّخصٔمحفوظ بماند باال
  اجتماعى رفتار  لذا مساعى را مضاعف داريد که ياران از هر جهت مطابق اصول اخالقى و

ٔفرمايند و از خط مشى شريعة غرا حفظًا لشعائر االمر االعظم ٔ ِّ ِ   . "سر سوزنى خارج نگردند  ّ
  حالت و  ميفرمايندريم و آنچه هيکل مبارک تأکيد اّالبته در ديانت بهائى رسوم و تقاليد ند

ّکيفيتى است که بايستى در نفوس ايجاد شود تا بدانند در اماکن مقدسه و يا   هر مرکزى که  ّ
  ّدر اعتاب مقدسه بسجده  باوجوديکه حضرت غصن ممتاز.مربوط بامر مبارک است چگونه رفتار نمايند

   
  ص 

  ى آزادند بنحويکهّميافتادند ولى در هر حال توضيح داده ميفرمودند که احباى اله
  ّقلب و روانشان مى طلبد زيارت نمايند حضرتشان اينگونه تقرب به آستان مبارک مى

  جستند زيرا با اين وضع و احترام و توقير بزرگ شده بودند ولى اصل مسئله حالت
  تجليل و توقير است که بايد بدان فائز شد عادات و تقاليد و نحوه و شکلى که در



  ّم کل وسيله ايست براى ابراز مراتب احترام و توقير و افراد بهرزيارت مرعى ميداري
  ّديگرى مسئله روحى و عالقه ذاتى و خصائص جبلى. ٰنوع ميل دارند مجرى ميدارند 

  ّ اماکن متبرکهانسان است که از قلب سرچشمه ميگيرد که چون فردى از افراد خود را در قرب جوار
ّو اعتاب مقدسه مييابد بالط   .سراسر وجودش را فرا ميگيرد  ّتى از خضوع و فروتنى و عبوديتبع حالّ

  بندگان جمال مبارک ميدانستندبندۀ حضرت شوقى افندى بر اثر اقدام سرکار آقا که خود را 
َمشى ميفرمودند نزديک مدخل مقامات ميايستادند و بواردين با نهايت لطف و کرم عطر َ  

  رين فردى بودند که وارد ميشدند و نيزو يا گالب عطا ميفرمودند ولى خودشان آخ
ٰبايستى متذکر باشيم که در بحبوحۀ اين عبوديت صرفه احترامات الزمه مجرى ميشد ّ ّ  

ّو رعايت مقام و رتبه مبارک دائمًا ملحوظ بود زيرا اين کيفيت از لوازم ضروريه ّ  
  وى همهّاجتماعات امريه است و چون وارد ميشدند ايشان در برابر زيارتنامه و جل

  ّزائرين ميايستادند و قبل از همه از در خارج ميشدند بعد معمرين يک يک بيرون
ّميرفتند و کسانى که مثال افتخار آنرا داشتند که بمعيت آن وجود مقدس در ّ ً  

َاتومبيل جالس شده به بهجى مشرف گردند در تمام احوال ادب و احترام و تقديس را َ ّ  
  ٰود مجرى ميشد و محفوظ ميماند بطوريکه در جميع رشتهدر نظر داشتند هر امرى بجاى خ

  با اين حال .متبادل هرگز تغيير و تبديل نيافتهاى روابط بين افراد اين حالت احترام و توقير 
ّتقديس و تبرک بود که هر گاه خداى نکرده بى احترامى بمقدسين ميشد   آرام از وجود مبارک ّ

   
  ٢١٨ص 

  ّ باطالع هيکل مبارک١٩٤١ياد دارم در ژانويه سال . د نسلب ميشد تا رفع تحقير بنماي
ّرسيد که بلديه حيفا سهوًا کوچه اى فرعى را که متصل به بيت مبارک و مسافرخانه ّ  

  ّغربى بود کوچۀ بهاء نام نهادند بحدى حضرت شوقى افندى از اين مطلب محزون و
  فوس مسئول اعزام فرمودهّمکدر گرديدند که وصف ندارد در همان شب منشى خود را نزد ن

  و خواستند که فورًا اين لوحه را بردارند و تا منشى رفت و برگشت بينهايت ناراحت
  د خود من ميروم و با دست خود لوحه را ازننمايناگر اجابت " بودند و ميفرمودند 

  کمينه آنقدر از اين بيان مبارک مضطرب و. " ديوار ميکنم ولو آنکه بزندان بروم 
  شدم که در انديشه آن افتادم که من هم کارى بکنم که بهمراهى وجود مبارکپريشان 

  .بزندان بروم محال بود بگذارم که ايشان تنها بروند 
  اگر بحثى در بارۀ ذوق هنرى حضرت غصن ممتاز ننمائيم آن وجود عزيز را درست
  بود درّنخواهيم شناخت ذوق هنرى که اصل و معناى حقيقى آن در وجود مبارک مخمر 

ّکليه ّ آثار ايشان تجلى کامل داشت و در اين وجود مقدس بوديعت گذارده شده بود درّ ّ  
ّفن معمارى داراى نظري   ّاتى صائب بودند و در نقاشى ذوقى کامل داشتند و اين حدتّ

  ُنظر توأم شده بود با حسن تناسب و اعتدال که محال است هيچ هنرمندى بدون آن



  آن حضرتٰ ساختمان مقام اعلى را ّجزئياتتادى هنر واصل گردد بمقام ارجمند و رتبه اس
  ّ آثار از جزئى و کلى در تحت نظر دقيق خود هساختمان محفظبه پدر من دستور فرمودند 

  تقديمى را آنقدر تبديل ميفرمائيد تاکه نقشه هاى ّوجود مبارک تهيه گرديد و ميفرمودند 
  نقشه ئى که مخلوق چنين پشتکار وّ البته و مبارک است بوجود آيد آنچه ميل و ارادۀ

  ئق رااايشان بودند که تمام حد. ّهمتى است از هر جهت داراى کمال و جالل ميگرديد 
  ورقۀ  ّکه تعلق بحضرت اى ّحتى باشياء و اثاثه. بدون وسائل و معاون ترتيب و تنظيم دادند 

  که هر وقت ان صندلى راحتى بودّعليا داشت تعشق ميورزيدند بطوريکه در اطاق ايشمبارکۀ 
   

  ٢١٩ص 
  صندلى را بعدهمين براى مالقات ميرفتند روى آن جالس شده با حضرتشان مکالمه مينمودند 

  آوردند و هر وقت ميل و اراده داشتند کمى از خستگىخود ِاز صعود خانم اهل بهاء باطاق 
  رت شوقى افندى پر بودکار راحت کنند بر روى همان صندلى جالس ميشدند و اطاق کار حض

  ّمقدسه و نيز در هر جا عکسهاىورقۀ ادوار حيات پر برکات آن از از شمائلهاى مختلفه 
   هفت ماه پس از صعود حضرت ورقۀ.گذارده بودندرا ّمتنوعه از آرامگاه ابدى حضرت خانم 

  : "ّعليا مالحظه کنيد در موقع تشجيع و تشويق احباى غيور امريکا چه ميفرمايند 
  تهاى خطيره مسرور وّليسئو از آن ياران با وفا در انجام ماءمحسّمؤسس اين شريعت 

   منيرراضى مرکز عهد و ميثاق الهى از شجاعت و شهامت شما پر فخر و اهتزاز و چهرۀ
  و نيز. " از انوار سرور و هيجان است ّمملو عليا از وفاداريتان ورقۀ مبارکۀ حضرت 
ّمقدسه اثرى عجيب در نفوس احباى الهى ورقۀ دآورى آن تذکار و يا: " فرمودند    ارددّ

ّبطوريکه در اين جهان مملو از احزان و بالمره از حوادث ويران ياد آن طلعت ّ  
  اردوّلهيه ميگردد که بهر قلب و روحى ه اى از مهر تابان عنايات اّمهربان اشع

  ." ميشود
  ّدسه اى که حضرتهيکل مبارک يک قسمت از محفظه آثار را بالواح مق

  ّعبدالبهاء خطاب بخواهر با وفاى خود مرقوم فرموده اند مزين داشتند و برخى مواقع
  ّآن مرکز عظيم را بشمائلهاى ايشان و عکس مرقد مطهرشان و برخى از البسه و آثارشان

  ّجلوه خاصى دادند روزيکه کمينه را بهمسرى وجود مبارک نامزد فرمودند يک انگشترى
  عليا بايشان مرحمت کرده بودندورقۀ مبارکۀ اعظم که ساليان قبل حضرت ساده اسم 

  دردست من کرده فرمودند حاال کسى آنرا نبيند و من جهت امتثال امر مبارک آنرا با
  .زنجيرى بگردن خود آويختم وقتى روز ازدواج فرا رسيد آنرا در دست خود کردم 

  َاطهرين عليا را ميفرمودند هنگاميکه رمسينورقۀ در هر قدمى که بر ميداشتند ذکر حضرت 
   

  ٢٢٠ص 



  مبارکۀورقۀ آرزوى ديرين حضرت : "  فرمودند تلگراف فرمودند ّمستقررا در جبل کرمل 
  زيرا ايشان ميل داشتند نزديک مادر و برادر خود بخاک سپرده. " عليا برآورده شد 

  کار امريکا باسم حضرت ورقۀشوند و در همان موقع هزار ليره براى اختتام مشرق االذ
  ّعليا ارسال فرمودند و در مواقع ديگر مرقوم فرمودند اين مراقد مطهرهمبارکۀ 
ّاهميتداراى    .ّ مخصوصى در تأسيسات امريه ميباشند ّ

  ّبا انتقال رمسين اطهرين فرمودند بر قدرتهاى مکنونه و سطوت روحانى اين مقام مقدس
   مرکز تأسيسات جهانى بهائى خواهد شداى کهّمطهره افزوده گرديد اينست آن مراقد 

   امر اعظم وارد سازد وقتأسيساتى که جهانى را بحرکت در آورده و عالمى را در نطا
ٰدر همين مراکز امريه است که طبق تعاليم جمال اقدس ابهى مهام    .انجام پذيرد   روحانىامورّ

  بارک حضرت شوقى افندى افتادچون رداى واليت امر بر حسب وصاياى مبارکه بردوش م
  تغييرى شگرف در حاالت آن وجود مبارک روى داد اين تغييرات روحانى آنقدر لطيف و

  ّ آن نيست که ادعاىّحقّعميق و بحدى از حدود استعداد و فهم ما خارج است که ما را 
ّادراک معانى روحانيه و تعابير رحمانيه آنرا بنمائيم غالبًا ميفرمودند    ضبمح: " ّ

  آن آقاى عزيزى که در. " آنکه الواح وصايا را خواندند من ديگر شخص عادى نبودم 
ّنجابت و شرافت ممتاز بود قدم در صراط مقدر خود گذارد و روز بروز در طى آن طريق ّ  
ُتحمل مصائب گوناگون نمود او بود که مهر سلطنت الهى بر جبين داشت و از حاالت و ّ  

ّوجود مقدسش آثار امتياز نمودار گرديد هرگز تصور نرودّاطوار حتى طرز راه رفتن  ّ  
ّ اين حاالت الهى و صفات ربانى،که آن محبوب يکتا تقليد و يا تظاهر ميفرمود ابدًا ٓ  

  ّفطرى آن وجود مقدس متعالى و وراثت ملکوتى آن غصن ممتاز بشمار ميرفت هيچوقت با
  خدمت ئل با کسانى که بشرف افتخاراحدى خصوصى نشدند مگر با اعضاء عائله و نيز در اوا

   
  ٢٢١ص 

  وليکن هر چه سالها گذشت و حمل شديدى که بر دوش وجود مبارک. و معاونت فائز شدند 
  ّبود ثقيل تر گرديد ايشان از نفوس بشرى دور و دورتر شدند حتى وقتى شوراى بين

  آنان را تنهاالمللى تشکيل شد با احدى از اعضاى غربى هرگز تنها نشدند و هيچيک از 
  رود مى گفتند و يا اگرنرا بسفر ميفرستادند با هر يک بدنطلبيدند مگر وقتيکه آنا

  . ميرفتند دستورى عنايت ميفرمودند ّىاز ايادى امرا بنمايندگى هيکل اطهر بمحل
ّالبته ميسس کالينز مستثنى از جمع بود زيرا اين وجود مقدس با آن تعلق خاطر و ّ ّ  

  ه بوجود مبارک داشت در قلب منير جاى مخصوصى يافت چنانچه بعد ازّتعشق وفيرى ک
  صعود پدرم ايشان را دعوت فرمودند که در بيت حضرت عبدالبهاء در همان اطاق پدرم

  زندگى نمايند زيرا اطاقشان در مسافرخانه غربى نمناک بود و ايشان از درد مفاصل
  ين المللى سر ميز شام تمامهمه گاه ميناليدند تمام امور خود را با شوراى ب



  ّ البته  عضو رابط آنرا ابالغ ميفرمودندميکردند و اگر گاهى پيغامى الزم بود ، وسيلۀ
ّاين طرز کار دخلى بمراتب محبت قلبى مبارک نداشت مخصوصًا محبتى که    ميسيسبه ّ

  ضرتايشان تنها کسى بودند که وقتى هيکل مبارک سفر ميرفتند آدرس ح. کالينز داشتند 
را داشتند ، بپدرم و کسى که مسئول پست بود نيز داده ميشد و بس ّولى امرا َ.  

  ًميسيس کالينز کامال و همه وقت از حال مبارک خبر ميگرفت آنقدر بايشان عالقه و
  ّبستگى داشت که هرگز مزاحم هيکل مقدس نشد بلکه نامه هاى خود را براى من ميفرستاد

  ا بسمع مبارک برسانم تا بدين ترتيب کمتر وقت ايشان راتا اين کمينه عرائض او ر
   ولًگرفته باشد کامال ميدانست که برخى از ياران از خودخواهى معصومانه در حدود چه

  يا پنجاه مکتوب از آن وجود مبارک جمع کرده بودند ميدانست که چقدر کار آن حضرت را
  ّ و بر زحمت وجود مقدس نيفزايداحاطه نموده لذا تصميم گرفت که از کار ايشان بکاهد

   را را مسرور نمايد آنقدر مالحظه وجود مبارکآن حضرتّتمام هم او آن بود که قلب لطيف 
  ٰاعلى مينمود که با وجود زيستن در بيت هر هنگام که حس ميکرد هيکل مبارک عازم مقام

   
  ٢٢٢ص 

   فرمايند وهستند فورًا باطاق خود ميرفت که مبادا در راهرو او را مالقات
  براى چند دقيقه از وقت ايشان صرف احوالپرسى يا صحبتى گردد گاهى که بواسطه کسالت

   بديدن او ميرفتند و چه بسا که براى او هديهّولى امرامزاج بسترى ميشد حضرت 
   بديدنّولى امراهم ميبردند خوب بياد دارم وقتى ميسيس کالينز بسترى بود حضرت 

  کشمير بسيار لطيفى را  که يکى از احباب تقديم کرده بود و دوراو رفتند و شال 
  گردن خود داشتند بمحض ورود همان شال را از گردن مبارک برداشتند دور گردن ميسيس

ٰکالينز گذاردند اين خانم عزيز اين مرحمتى مبارک را از ابهى و اعلى خزائن خود ٰ  
  را با آن شال احساس نمودمميدانست و غالبًا ذکر ميکرد که گرمى بدن مبارک 

   در اينجا ممکن است. لطيفه در زندگانى مبارک خيلى کم بودّيۀّاسفا که چنين روابط ود
  ّحقمطلبى خصوصى نوشته شود از هزاران الطاف و عنايات که ابدًا قابل آن نبودم و 
ّسبحانه و تعالى باين کمينه عطا کرد روابط مملو از محبت و لطافتى بود که بين ّ  

   مادرّايام ازدواج مبارک آغاز شد زيرااز  ايجاد گرديد و اين ّولى امراپدرم و حضرت 
   ١٨٩٨ -  ٩٩ّمن بود که به بهائى بودن شهرت گرفت و جزو اولين زائرين غرب در سال 

ٰدر عکا بشرف زيارت حضرت مولى الورى فائز گرديد     بود اروپاّقارهّاولين بهائى . ّ
  ّخاصون ّبهائى فرانسه و کانادا بشمار ميرفت يکى از حواريۀ جامعو مادر روحانى 

  مخصوصًا اين. و ممتاز حضرت عبدالبهاء و بينهايت مورد لطف و عنايت وجود مبارک شد 
   شبى در سر ميز شام بمادرم فرمودند اگرّولى امرارا ذکر ميکنم زيرا حضرت 

  اين تنها دليل نبودّ البته .م ايشان دختر شما نبودند من هرگز با او وصلت نميکرد



  ١٩٤٠ مارچ ٣ولى اقوى دليل اين ازدواج بشمار ميرود ، و چون مادرم صعود کردند در 
ّخدماتش ويرا مخصص برابطه مقدس نمود و اکنون حياتش بتاج: " تلگراف فرمودند  ّ  

  از اين. " ّشهادت مزين گرديد و اين اکليل افتخار را با نهايت لياقت ربود 
   

  ٢٢٣ص 
   حضرت عبدالبهاء.ًکلمات روابط ايشان و قصد ازدواج را کامال ميتوان استنباط کرد

   وّترقىصاحبت ايشان روح را م: " روحانى مادرم تلگرافى ميفرمايند  اءنببيکى از ا
  ّو تا وقتى که در ظل قيادت و سيادت هيکل مبارک قرار نگرفته. " اعتالء مى بخشيد 

  ّدر سبيل امر مينمودم نتيجۀ تعليمات و دروس امريه اىحرکتى بودم اگر جزئى خدمتى و 
  ١٩٣٧ّميشود که چون براى سومين بار در ژانويه بور که از مادرم ميگرفتم در اين معلوم 

ّباعتاب مقدسه مشرف شديم رتبه روحانى پدرم در امر همين بود که ايشان را شوهر ّ  
  .خانم ماکسول ميشناختند 
  موقعى بود که دردر  را زيارت نموده بود و اين ّولى امرا مادرم در خواب حضرت

ٰآخرين سالهاى قرن گذشته در شهر عکا بزيارت حضرت مولى الورى فائز گرديد و در ّ  
  ّ با پدرم مشرف شد ولى نميدانم که آيا در آن موقع حضرت شوقى افندى را١٩٠٩سال 

  ّرگوارم را بالمره از پاى در صعود حضرت مولى الورى مادر بز.زيارت کردند يا خير
  ّآورد خبر صعود را با تلفن بايشان گفتند لطمه اين خبر بحدى شديد بود که ايشان

  ّمريض و عليل و ناتوان گشتند مدت يکسال نميتوانستم حدس بزنم آيا مادرم ميماند يا
  هنه و اگر ميماند عقل خود را از دست ميدهد يا نه و چون مادر عزيزم خيال ميکرد ک

ّديگر لياقت زيارت حضرت عبدالبهاء را نخواهد داشت و حتى در عوالم ملکوت هم مشرف ّ  
  نخواهد شد حزنى شديد دردل و جانش بوجود آمد در اين موقع پدرم در اين انديشه آمد

  ّوصى امر جوان و ّتر مادرم را بحيفا برساند تا حضرت شوقى افندى ولىدکه هر چه زو
  يارت کنند تا غم حرمان و هجران را بلقاى ايشان تقليل دادههمان موالى مهربان را ز

ّتسلى جان و قوت جنان حاصل نمايند و عالج حقيقى همين بود و بس چه که عنايات و ّ  
ّتوجهات خاصۀ    بود که مادر من را از اين قبر ناتوانى بيرونّولى امرا حضرت ّ

  تن نداشتند در صندلى مخصوصى که آمديم ايشان قدرت راه رفمآورد زيرا در آن هنگا
   ايشان را اينطرفجالس شده پرستار

   
  ٢٢٤ص 

  ّو آنطرف ميبرد توانائى يک قدم راه رفتن ديگر در کالبد مادر نبود بالمره از بين
  ّرفته بود ولى هنگاميکه چشمش بجمال بيمثال حضرت شوقى افندى افتاد تمام محبتى که

  ّ در آن سال دو مرتبه مشرف.الهى متمرکز نمودبسر کار آقا داشت در اين غصن برومند 



  ًا از مصر بازّجددّشديم دفعه اول که تمام شد مادرم شفا يافت ، رفتيم بمصر و م
ّگشته بزيارت آمديم و پس از زيارت دوم مادرم در کمال قوت بخدمت قيام نمود    سه.ّ

  مادرم بودم لذاّ مشرف شدم و اين بار بهمراهى دو نفر از دوستان ّجددسال بعد من م
  ّ وقتى مشرف شديم غريبه نبوديم بلکه زائر مشتاقى بوديم که عشق و١٩٣٧در سال 

  . اعتالء رسيده بود مان نسبت بموالى عالميان باعلى نقطۀّمحبت
  ّيقين است که سادگى ازدواج مبارک که عين ازدواج حضرت عبدالبهاء در زندان عکا بود

  .اندازد و سر مشقى کامل براى جميع ياران شود شايسته آنست که بسيارى را بفکر 
  دو خواهر و برادرشان و پدر و مادر اين کمينه احدىو  پدر و مادر هيکل مبارک جز

  ديگر خبر نداشت بينهايت سعى فرمودند که اين مسئله با نهايت سکوت و آرامى بگذرد ،
  دد ، خادمين وزيرا ميدانستند که چقدر اين قبيل مسائل ممکن است سبب مشاکل گر

  ٢٥ کردند وقتى که هيکل مبارک بهمراهى اين کمينه بعد از ظهر ّتعجبباغبانها خيلى 
   خوب بياد دارم که لباس. اتومبيل سوار شده براى زيارت بهجى عازم شدند١٩٣٧مارچ 

  سياه و يک کت سفيد روى آن پوشيده بودم با آنکه از غرب بودم ميل مبارک اين بود که
  ب حيات بيت مبارک سازم و چون آرزوى ديگر جز اطاعت اوامر مبارکخود را مناس

  مبارکه شديم فرمودندروضۀ نداشتتم براحتى هر چه فرمودند انجام دادم همينکه داخل 
  انگشترى را بدهيد منکه تا آنوقت انگشترى مبارک را زينت سينه خود داشتم آنرا

  گذاردند و  نرا در دست راست مناز گردن در آورده تقديم کردم و با دست خودشان آ
  بعد داخل اين تنها کارى بود که انجام شد و مراسم ازدواج بهمين جا خاتمه يافت

   
  ٢٢٥ص 

  رفى نقره اى گلهاى خشک آن مقام مبارک را درظّ مقدس مظهر ظهور الهى شده و از ضريح
   و مستقيمدستمالى پر کرده برداشتند بعد از تالوت زيارتنامه مراجعت بحيفا کرديم

  اين کمينه. عليا رفتيم و آنجا بود که عقد صورت گرفت ورقۀ مبارکۀ باطاق حضرت 
  جز در دو موقع يکى در مسافر خانه و ديگرى هنگاميکه مرا بمحضر مبارک خود احضار و

  وئى فرمودند هرگز با ايشان تنها نبودم و اين ازدواج ما هرگز با مراسمشاعالن زنا
   و جشنها و البسه مخصوصه و غيره توأم نگرديد بلکه در همان شبدعوتها و ضيافتها

 عقد را که دليل رضايتورقۀ پدر و مادر هيکل مبارک طبق اوامر حضرت بهاءا  
   غربى پدر و مادر من در اينايشان بود امضاء کردند و بعد من رفتم مسافر خانۀ

  اطاق کار خودشان براى هم تشريف بردند بّولى امرامراسم نبودند و حضرت 
   موقع شام تشريف آوردند و بپدر و مادر من بينهايت اظهارّامريه رسيدگى بامور جاريۀ

  مبارکه آورده بودند باروضۀ عنايت کردند و تبريک گفتند آن دستمال گلى که از 
  ".ّمطهره استروضۀ اين گلها از داخل : "لبخندى الهى بمادرم عنايت کرده فرمودند



  ازدواج را امضا نمودند بعد از شام بهمراهى هيکل مبارکورقۀ  مادر من هم پدر و
  ً فوجيتا جامه دانهاى مرا قبال به بيت مبارک.به بيت حضرت عبدالبهاء رهسپار شدم

  ّولى خصوصى حضرت ّبرده بود بعد از آنکه مدتى با عائله نشستيم رفتيم بخانۀ
   عليا براى ايشان ساختهّمقدسۀورقۀ حضرت امرا و آن عبارت بود از دو اطاق که 

   در اين ازدواجّولى امرااين آرامش و بساطت و حرمت و وقارى که حضرت . بودند 
ّاهميتمراعات فرموده اند ابدًا دليلى بر آن نيست که آنرا بى     انگاشتند بلکهّ

ّاهميتبالعکس    ّى امراولى که بآن ازدواج نهادند از تلگرافى که بانشاى حضرت ّ
  ١٩٣٧ مارچ ٢٥تلگراف از حيفا   :شان است پيداستي او امضاء والدۀ

   
  ٢٢٦ص 

   را بياران ايران ابالغ ّولى امراحضرت  ٰروحانى پارسيان طهران بشارت عظمى عقد اقتران
  ّآستان مقدس مستر و   دو خادم جانفشانّجليل را امة البهاء روحيه خانم صبيۀ نمائيد اکليل

   ّضيائيه. ماکسول حائز ميسس 
  ناگهان بحرکت آمد و  ّاين حادثه اى بود که مدتها در انتظار بودند و بدريافت خبر آن سيل عواطف ياران

  بينهايت پيام شما در من تأثير : " کانادا فرمودند  بامريکا و. ود که از تمام انحاء جهان ميرسيدتلگرافها ب
   شارع عظيم مفتخر ورت بهاءا که بشرافت انتساب دم بديع حض نظزاويۀ  واليت امر حجرّکرد مؤسسۀ
  ّ که مقدر است مباشرت مبانى نظم بديع راّقارهبا غرب مربوط شد و مخصوصًا ياران آن  بود اکنون

  بچنين ارتباطى باکه بهائى امريک را جامعۀ وظ گشتند ظداشته باشند از اين بشارت مح
  . "نائل آمده اند تبريک ميگويم  فخيمه واليت امرا ّمؤسسۀ

ّبديگران نيز از ابراز عواطف متقابال تشکر نمودند با وجود اين همواره مراعات ً  
ّکيفيت و خلوص نيت صاحب پيام را نيز مينمودند    اگر تلگرافى از شخصى ميرسيد کهّ

  ّدر اعتاب مقدسه برايت دعا: " طرف اعتماد هيکل مبارک نبود در جواب ميفرمودند 
  ّ باحباى.بعبارت ديگر نيازى به تبريک نبود ولى احتياج وى بدعا واضح است. " ميکنم 

  پيام شما گرانبها است دائمًا براى حفظ و: "  شخصى فرمودند عشق آباد بواسطۀ
  "ّجناب جان و لوئيز بوش از احباى قديم تلگراف کردند . " حراست ياران دعا ميکنم 

  در جواب اندکى از اهتزاز وجود خويش را. " از آورد اين جشن عروسى عالم را باهتز
  ّتحسين خارج از حد وصف و بيان خويش را از پيام اهتزاز بخش: " اظهار فرمودند 

  ّو باحباى. " ّشما با محبت هاى عميقانه خود ابالغ ميدارم 
   

  ٢٢٧ص 
  اليا وعزيزان خود را در استر: " نيوزيلند و استراليا در نيمکره جنوبى فرمودند 

ّاهميت. " نيوزيلند بنهايت سرور از عواطف خود اطمينان ميدهم     زيادى که براى اينّ



  ق و غرب را بهم مربوط نمود روابط ديگر را نيزرازدواج قائل بودند اين بود که ش
   بشاراتبالغ است طرز اّتمنىم" کرده بودند سؤالمستحکم داشت بمحفل امريکا که 

  اعالن عمومى را تصويب ميکنم در"  تلگرافى جواب فرمودند "دينازدواج مبارک را بفرما
   و نيز بتقدير ايران وتأکيد واليت امر و به ارتباط شرق و غرب ّآن اعالن بمؤسسۀ

  ."امريکا و بافتخارى که نصيب ياران انگلستان شده اشاره نمائيد 
  دگان انجمناز اين بشارات ياران آنقدر تحت تأثير قرار گرفتند که فورًا نماين

  هشتاد و يکنفر بودند هر يک نوزده دالر براى تحکيم مبانى کهشور روحانى امريکا 
   ازدواجّارتباط امريکا با مؤسسه واليت امر هديه تقديم نمودند بينهايت اين هديۀ

ّکه از روى نهايت خلوص نيت و حسن طويت بود مقبول افتاد  ُ ّ.  
  ين اقامتطپدر و مادرم در فلسرفت دو ماه کارهاى هيکل مبارک بهمان وتيره جلو مي

  ّنموده و تمام آن مدت را در مسافرخانه بسر ميبردند با آنکه هر شب براى شام آنجا
  ّ و ارتباطى نزديکتر بيابند ميسر نگرديددفرصت اينکه خصوصى بنشينن ميرفتند و

  ّيه خانمهمه مرا روحّ البته .باالخره زمانى رسيد که قرار شد از آنجا حرکت کنند
  ند و اين اسمى بود که هيکل مبارک عنايت فرمودند ولى پدر ومادرم اجازهاميدمين

ّاوليهداشتند مرا بهمان نام    آيا گمان ميکنى حضرت: "  روزى مادرم گفت . بنامندّ
منابدًا چنين مسئله اى بخاطر"  در موقع خداحافظى مرا خواهند بوسيد ؟ّولى امرا   

  ز ظهر حضور مبارک عرض نمودم ساعت حرکت رسيده حضرت شوقى بعد ا.خطور نميکرد
   چشمشوان را ديدم دافندى تشريف بردند براى خدا حافظى با والده ام بعد که ايش

   
  ٢٢٨ص 

  هيکل مبارک مرا: " از ذوق مانند دو ستاره ميدرخشيد و در اين حال گفتند 
  ّکر از عنايات النهايه مادرم براى تش١٩٤٠سالها گذشت بعد در سال . " بوسيدند 

   که نصيب عائله ما شد کهّمترقبهحضرت عبدالبهاء و قدردانى از اين نعمت غير 
   امر محبوبشان سرافراز گرديد تصميم گرفتند به امريکاى جنوبىّولىدخترشان بهمسرى 

  رژانتين که تازه جامعه اى کوچک در آنجا تشکيل شده بود حرکت کنند روابطآو کشور 
   در اين موقع آغاز گرديد با آنکه هيکل مبارکّولى امرا حضرت ون پدرم ّيه بيّود

   او بينهايت راضى بودند ولى درپدرم را دوست  ميداشتند و از صفات و خصائص برجستۀ
   اقامت حيفا نه وقت بود و نه فرصت که روابط نزديکترى بين ايشان ايجاد گردد وّمدت

  ّامر با وجود عليلى و ناسازگارى مزاج و در سندر اين موقع که مادرم براى خاطر 
  ّهفتاد سالگى بمهاجرت رفت هيکل مبارک دانستند که بر پدرم چه خواهد گذشت لذا دوم

  بينهايت اين فدا کارى عظيم شما را تحسين: "  باو تلگراف فرمودند ١٩٤٠ژانويه 
  اه دور و وجودستيم رن و پدرم و من با آنکه ميداّولى امراحضرت . " مينمايم 



  .ايشان رنجور و قلب در کمال ناتوانى است بدين خدمت و هجرت راضى بوديم 
  ّولىّ را مينگارم براى اينستکه روح مقدس متعالى حضرت ّجزئياتّعلت اينکه اين 

  امرا را در تمام اين دقايق و از خالل حوادث زمان زيارت نمائيد که چقدر به
  اشتند و چقدر بيطرفانه در هر مسئله اى قضاوت ميفرمودندامور امرى عالقه و بستگى د

   باالخره مادرم به.هر حادثه اى انعکاسى است از قلب بسيط و رئوف و عظيم ايشان
  ئنوس آيرس رسيد و فى الحين سکته کرده و بجهان باال صعود نمود ولى من خبرىوب

  ضور مبارک کردم معلومنداشتم روزى رسيد که سه تلگراف واصل شد و هر سه را تقديم ح
  ّگرديد يکى از مادر است که تمناى دعا کرده

   
  ٢٢٩ص 

  ّديگرى از پدر است که مادر سخت مريض است و روحيه خانم را آماده استماع هر خبرى
  و خبر صعود مادرم رابود ّبنمائيد و تلگراف سومى از دختر دائى من است که همراه مادرم 

  يد مشاهده نمودم کهاين سه تلگراف بنظر مبارک رس که  همينطور.بعرض رسانده بود
  ّ مبارک تغيير نمود بعد با نگاهى مملو از نگرانى و عنايت باين کمينه نگريستهچهرۀ

  متدرجًا خبر صعود مادر را بمن فرمودند گمان نميکنم در تمام دنيا کسى باشد که
  مخصوصًا. ت اخذ کردم نايعاينقدر لطف و عنايت دريافت کرده باشد که من از آن منبع 

  ّبعد از وصول اين خبر جانگداز لسان شفقت بتکلم آمد و از فداکاريهاى او بيانات
  اش در عوالم رشيقه فرمودند و از مقامات ايشان در عالم ملکوت و سرور قلبى دائمى

ّالهيه حکايتها کردند در تلگرافشان بشرق فرمودند ارواح ملکوتى در بحبوحه جنت ّ  
  يانى شيوا و مزاح آميز فرمودند که مى ماکسولا بى برکت ميجويند و بعد بعليا از و

  در عالم ملکوت بهر سمتى ميرود و مزاحم همه ميگردد و هر جا که داخل شده از هيچ
  چيز جز دختر عزيزش بحث ديگرى نخواهد کرد آنقدر مزاح فرمودند که حزن کمينه

   از ملکوت نهان ميديدند تعريفديل شد زيرا هيکل مبارک آنچهببانبساط خاطر ت
  .ميفرمودند و من در نهايت سرور بودم 

  ّار قوت گرفت و بطورى شد که پدرمي و پدرم بسآن حضرتبعد از اين حادثه ارتباط بين 
  ف بندگى مداوم ورّدر آستان مبارک مشرف گرديد و تا وقت صعودش بشعاليه بخدمات 

  مّتأثربينهايت از صعود ايشان م: " ند ّمفتخر ماند دوم مارچ بپدرم تلگراف فرمود
ّولى در عين حال تسلى قلب يافتم که چنين خادم شجاعى بچنين حسن خاتمه اى مشرف ّ  

  ّگرديد باوجود آنکه روحيه از اين فقدان جبران ناپذير محزون است از افتخارات
   است در با اين مناقب و شايستگى و استحقاق مادرش بدان نائل آمده مسروراى کهعظيمه 

  همان بوئنوس آيرس بخاک سپرده شوند آرامگاه ايشان را طبق نقشه اى که کشيده ايد
  ّخود من برپا خواهم داشت محلى که ايشان



   
  ٢٣٠ص 

  بجهاد روحانى پرداختند و با اين جالل برتبه شهادت رسيدند مرکز تاريخى و مهاجرت و
  ت اقامت در حيفا حرکت نمائيدّاقدامات جهانى خواهد شد امور خود را منظم نموده جه

  بعد از وصول اين پيام پدرم" شريک احزان شما . ّ به محبتهاى قلبى من باشيد مطمئن
  ّبه حيفا آمد و بواسطه تجربه کامل بسوابق قبلى موفق گرديد که آنچه در فکر و

  ّمدت در .ٰى بود طرح ريزى نمايندلّ مقدس اعم حضرت عبدالبهاء در بارۀ مقاانديشۀ
   مورد مصائب بيشمارّولى امراّجنگ بحرانهاى خانوادگى شدت غريبى يافت و حضرت 

   با پدرم يافتند که سببى محکمر اين موقع بود که روابط نزديکترقرار گرفتند د
   پدرم تالفى بسيارى از نامهربانيها را کرد.ّراحتى خيال آن وجود مقدس گرديد

ّجود مقدسى که مقامش در اعلى علبينهايت مشکل است که انسان با چنين و   ّيين استّ
  ه و احترامات الزمه و آداب فائقه را ازّقوي روابط نزديک و موأنس باشد و رشتۀ

 گاهى اوقات که. گاه دارد ن شد که اين اعتدال را ّموفقدست ندهد پدرم الحمد  
  ال کشيدهپدرم طرحى ميکشيد و تقديم ميکرد هيکل مبارک در بستر بودند خود را با

  که پهلوى بستر جالس گردد و با همتکيه ببالش ميدادند و پدرم را دعوت ميفرمودند 
  ديگر مالحظه نمائيد که بر من چه ميگذشت و چه. ه در آن طرح نمايند ّقامکالمه و مد

   عزيز را پهلوى هم ميديدم يکى مويش سفيد و ديگرىعوالمى را سير ميکردم که دو چهرۀ
  چنين لحظات آرامى در بحبوحۀ انقالبات خانوادگى و.  خاکسترى موهاى شقيقه اش

  مخصوص براى آنانکه از جام تقدير. بحرانهاى روابط عائله اى بينهايت دلپذير بود 
   مريض و١٩٤٦ و ١٩٤٥انه پدرم در سالهاى ّتأسفم. جز شراب تلخ چيزى نصيبشان نشد 

   باز آمد پدرم کارش بجائى رسيدداميبسترى شدند و طبيب معالج از هر درى کوشيد نا 
   که يگانه فرزند و اينقدر عزيزش بودم نشناختاّکه حافظه خود را از دست داد حتى مر

  اگر. و مثل طفل شش ماهه ديگر اختيار وجود خود را از دست داد 
   

  ٢٣١ص 
  ّ انسان را روحى است اينحالت و کيفيت پدر براىمدليل بيشترى ميخواستم که يقين کن

  ّکافى  بود زيرا پدرم که در اين حال بود با آنکه قدرت تکلم نداشت و ابدًامن 
  ُديگر چيزى را درک نمينمود ولى وقتى هيکل مبارک وارد حجره ايشان ميشدند رعشه و

  والى سرا پاى وجود او را ميگرفت و خوب نمايان بود که اين حالّيا لرزه سريع الز
   او را بشرف لقاى خود فائزّى امراولفقط در موقعى روى ميداد که حضرت 

   ايشان که بهترين پرستار اين ديار است نيز اين عجيب است که پرستار.ميفرمودند
  مسئله را درک  کرد و بينهايت موجب شگفتى او بود اين درست برخالف جميع 



  جديد  موجوده است زيرا فکر و حافظه انسان هر قدر ضعيف گردد حوادث قوانين
   هيکل مبارک. بعيده را خوب بخاطر داردش مينمايد ولى دقايق گذشتۀرا فرامو

  ّى نداشت حتى خود اميدتصميم گرفتند که پدرم نميرد در چنين موقعى که احدى 
   دستور فرمودند که باّولى امراّبالمره از بهبودى پدر مأيوس بودم حضرت  من

  .ّجه طبيب حاذقى معالجه شوندپرستار خود بسويس بروند در آنجا در زير دستور و تو
  اين کار شد و بزودى پدرم بهبودى يافت بطوريکه وقتى ايشان را با پرستارشان براى

  در.  ما را دعوت بچاى کردند هدر وسط راه ديدرا ّاولين بار گردش بردم قهوه خانه اى 
ّچنين موقعى آنقدر قلب من مملو از تشکر و قدردانى به آستان الهى بود که وص   فّ
  نتوانم زيرا پدر را از دست داده بودم و چنين دعوتى را ابدًا انتظار نداشتم در

  ٰساختمان مقام اعلى هيکل مبارک بامريکا تلگراف فرمودنددربارۀ اين موقع بود که 
ّاز بهبودى معجزه آساى مهندس هنرمند مقام اعلى سادرالند ماکسول که اطباء از"  ٰ  

  ." من متزايد استبودند شکرانۀّ او بکلى چشم بسته معالجۀ
  باالخره عمر  ّبعد از اين پدرم دائمًا عليل بود و اغلب طحال اذيتش ميکرد و طحال بود که

  بينهايت در مبارکهيکل  ّايشان را بپايان رساند ولى در تمام اين مدت از صبر و حوصلۀ
   

  ٢٣٢ص 
   بود زيرا ايشان طبعًا بسيار بعيدّولى امرااز شخصى چون حضرت . ّتعجب بودم 

  .بسيار عجول بودند و در زير فشار امور مختلفه ميخواستند هر کارى زود انجام پذيرد
  .لغتى و يا اسمى و اصطالحى ندارم که بگويم چقدر پدرم عاشق هيکل مبارک بود

   را ميپرستيد و احکام و اراده ايشان را بدل و جان اطاعتّولى امراايشان حضرت 
  نى بشخص هيکل مبارک و صفت و کماالت ايشان عشق ميورزيد و ارتباط شخصى خودميکرد يع

   وقتى که تنها خواهر پدرم از دنيا رفت١٩٤٢ بياد دارم در سال .را نيز محفوظ ميداشت
ّاوليهباو فرمودند که ديگر منتريال وطن  ّاوليه ايشان نيست بلکه وطن ّ    شان ارضّ

  روز بروز کمک و معاونت او در امور امرى زيادترچون : " اقدس است و نيز فرمودند 
  پدرم در فاميل خود فقط يک خواهر بهائى" ميشود ديگر دست از سر او بر نميدارم 

   بهائى نبودند و روابط هيکل مبارک با آنانّهکه سالهاى قبل از دنيا رفت و بقيداشت 
  وقتى از اقوام. يداد ّ ديگر طبيعت عزيز وجود مقدس را نشان منيز نوعى بود که جنبۀ

  "غير بهائى پدر من نامه اى رسيد که در آن خيلى ساده نوشته بودند سالم ما را به 
  برسان من بينهايت ناراحت شدم که چگونه چنين عبارتى را بسمع مبارک برسانم" شوقى 
   ميباشند و فقط خطاب شوقى کافى نمينمود باوجود اين با نهايتّولى امراايشان 

   آنهاّ نامه را در حضور خواندم کمى مکث فرموده جواب دادند محبت مرا بهمۀدّترد
ّابالغ کن و در تمام مدت عمر اين تبادل محبت دائمى بود  ّ.  



ّهيکل مبارک مملو از لطف و عنايت و شرافت جبلى بودند و آثار اين    ذاتى ازّعلوّ
  ظهار لطف و عنايت بپدرمحضرت شوقى افندى براى ا. هر حرف و حرکت ايشان ظاهر ميشد 

  در غرب مردها عطر نميزنند ولى استعمال عطر در بين. بارها باو عطر گل ميزدند 
  ببوى مردها در شرق معمول است هيکل مبارک بينهايت عطر دوست داشتند و مخصوصًا عطر گل و

   
  ٢٣٣ص 

  پدرم کهموقعيکه بپدرم عطر ميزدند ، صورت .  مفرطى ابراز مينمودند خوش آن عالقۀ
   که استعمال عطر را براىميآمدًاصال اسکاتلندى بود حالت غريبى داشت او از جاهائى 

ُمرد حرام ميدانستند ، بطوريکه ايشان حتى ادوکلن نميزدند ، ولى وقتى حضرت غصن ّ  
  ممتاز باو عطر ميزدند ، از طرفى در چهره اش حالت عجيبى نمودار ميگرديد ، که بوى

  ّ مورد توجه محبوب دلّحد ز طرف ديگر بينهايت مسرور ميشد که تا آنعطر خواهد داد و ا
   .مى آورد تزاج اين دو حال تغيير شگرفى در قيافه پدرم بوجودمو جانش قرار گرفته است ا

   غذائى درّمواد باهم بسويس رفتيم ولى چون قصد مراجعت کرديم معلوم شد ١٩٥١در سال 
  م بايستى غذاى مخصوص داشته باشد در عين حالّاين کشور بحد کافى موجود نبود پدر

   سال دورى برود از منزل و بستگان بار ديگر ديدنى١١ميل و آرزو داشت که بعد از 
  کامل بنمايد اين آرزوى او مورد قبول وجود مبارک قرار گرفت و ايشانرا با همان

  ه بشارتپرستار سويسى بکانادا اعزام فرمودند در خانه و شهر و کشور خود بود ک
   ايادى امرا بايشان ابالغ کردند و اين مژده هنگامى بسمعارتقاى ويرا برتبۀ

  .ايشان رسيد که ديگر آفتاب عمرش بر لب بام رسيده بود 
  اميدّحضرت غصن ممتاز از ناخوشى پدرم صدمه فراوان ديدند اول از بهبودى او همه نا

   مريض گشته اند و اگرّجددرسيد که مبودند بعد خوب شدند چون بمنتريال رسيدند خبر 
  اين خبر لطمه ديگرى بود. دخترشان ميل دارند مالقات کنند بهتر است زودتر بيايند 

  ّبر قلب منير آن وجود مقدس ، بعجله اسباب جمع ميکردم که بروم و همه دعاى من اين
  جهان اينبود که اگر من بمالقات پدرم نميرسم همان به که زودتر از رنج بيمارى در 

   مشاغل تنها نگذارم ، اين دعا مستجاب را در بحبوحۀّولى امرابرهد و من حضرت 
  ّشد و خبر رسيد که ايشان از هموم جهان فارغ شدند ، آنقدر غصه

   
  ٢٣٤ص 

  زيرا الزم  اينها را ذکر ميکنم. هيکل مبارک زياد بود که من ديگر غم بى پدرى را فراموش کردم 
  پيش بود و   و امتحانات درميآمدند که چگونه امواج احساسات در حرکت است ياران بدان

  .ريخته و رنجور ميگرديد لطمه ها وارد ميشد و تار و پود قلب نيز از ارتعاش اينهمه صدمات درهم
   که اين کمينه بنمايندگى هيکل مبارک بکنفرانس بين القارات امريکا١٩٥٣در سال 



  د تصويب فرمودند که سفرى هم بمنتريال بروم ورفتم و ميسيس کالينز همراه بو
  ّ بقدوم مبارک حضرت عبدالبهاء مشرف شده واى کهمزار پدر را زيارت کنم و تنها خانه 

ّمتعلق به پدر و مادر من بود طبق آمال آنان تقديم بمحفل ملى کانادا نموده   . مراجعت کنم  ّ
  ودند وفادارىحضرت شوقى افندى هرگز دوستان خود را فراموش نميفرم

  ايشان در جميع روابط لطيفه بينهايت قوى بود ، هم بمحفل کانادا و هم باين کمينه
  توصيه ميشود که محفل منتريال دوستان را بر: " تلگراف فرمودند ، و دستور دادند 

  مزار ماکسول دعوت نمايند و بياد او حفله اى بيارايند دستور داده شد از گلهاى
   اوپاشند و نيز مبلغ صد دالر گل که اکثر رنگ آبى باشد بر آرامگاهمقام بر مزار او ب

  بياد سادرلند ماکسول" روى گلها بگذاريد نثار کنيد و اين عبارت را بر ورقه اى نوشته 
ٰقدر محبوب مقام مقدس اعلى يايادى امرا مهندس عال    عکسهاى بزرگ از اين.شوقى −ّ
  جتماع را تلگراف کنيد که در مقام ياد ايشانيد و موقع اآوراحتفال همراه خود بي

  قبل از حرکت عطر گل مرحمت کردند که بر مزار او بپاشم و از گلهاى مقام. " باشم 
  عنايت فرمودند که بر آرامگاه او بگذارم و از همه لطيف تر چون پدرم رنگ آبى دوست

  ا را تقديم کردمداشت دستور فرمودند بيشتر گلها رنگ آبى باشد وقتى باز گشتم عکسه
  .ها بر آن نگريستند و همه را براى خود نگاهداشتند تّمد

   
  ٢٣٥ص 

  در اين عهد و زمان که مردم جهان با کلمات بازى ميکنند و آنها را بدون شعور و
  درايت بهر طرف مى پراکنند و مراعات معانى حقيقى و طرز استعمال آنان را نمى کنند

  يکى از خصائل.  مانند آفتابى در تاريکى ميدرخشيد ّولى امرااسلوب نگارش حضرت 
   در موقع نگارش بکار ميافتاد نهايتآن حضرتّ خالقه ّقوۀوجود مبارک اين بود که چون 
  فرق نميکرد که بچه زبان مرقوم ميفرمايند چه بلغت. سرور و شادمانى خاطر داشتند 

  با. را خيلى دوست داشتند ٰنوراء فارسى و چه بلغت فصحى عربى و چه انگليزى که آن
  آنکه هيکل مبارک در زندگانى خود ساده و در پوشيدن لباس بسيار بسيط بودند

  ّات امريه باسلوب و هندسه کامل وّمؤسسّولى در تزئين اماکن مقدسه و ارتفاع 
ّانتخاب کلمات در موقع نگارش خالقيت و بدعيت و ابتکار و ذوقى بى مثل و مانند در ّ  

   چه بسا نويسندگان که اين اصل.چه مرقوم ميفرمودند دقيق و روشن بودداشتند ، آن
  ّکلى عظيم را در نوشته هاى خود مراعات نمى نمايند که صريح و رسا بنويسند ولى

   داشتند مرقوم ميفرمودند بدين معنى که هر چه قلم مبارک رقماطهر آنچه ارادههيکل 
   است از جمله اى کلمه اى را بتوان زدوده محالمبارک بودزده است آئينۀ تمام نماى ارادۀ 

  مقصود  اين است. ّمگر آنکه آنرا معيوب و ناقص سازد و معنايش را بکلى مختل نمايد 
  کتابى چون گاد پاسز باى. أثير است ّالت که بيان مبارک بغايت موجز و فشرده و شديد



  .فى الحقيقه جوهر الجواهر است 
  ّ اول کور بهائى است صدها تاريخ ميتوان تدويند سالۀاز اين کتاب که شرح تاريخ ص

   اين زايندۀ اصلى و چشمۀ تاريخى غنى باشد خزانۀّموادکرد که هر يک عميق و از حيث 
  عاتش راّکتابهاى بزرگ يعنى گاد پاسز باى آنقدر غنى و لبريز و کامل است که متفر

  خويش بکار بردند ميزانىارکۀ مبانى را که در آثار ب ز.ّنيز سرشار و فياض ميسازد
  براى ياران شرق و غرب بوجود آورد که هرگز آنان را بسوى طبقات پائين تر يعنى

  انهّتأسفالسنه متداوله دارجه بين نويسندگان بيسواد که م
   

  ٢٣٦ص 
ّدر اين عصر فراوانند سوق نخواهد داد و بايد احباى الهى تبعيت از موالى خود ّ  

  ّکلمات را بدانند و هر يک را در محل و معناى خود بکار برندکنند و قدر و مقام 
   با جهالت خوانندگان و يا شنوندگان هرگز مداهنه نميفرمودندّولى امراحضرت 

   براى ابالغ.دانى خود فائق آيندنا حقائقند بر ّبلکه متوقع بودند آنانکه تشنۀ
  رمودند و اعتنائى نداشتند که صحيحه انتخاب ميفرسالت و ارسال پيامها کلمات دقيقۀ

  قادر است آنّ البته ّمردمان متوسط آنرا ميفهمند يا خير اگر کسى چيزى را نداند
  ّ بارى موالى عزيز با آنکه تسلط کامل بر زبان.سر را با کوشش فراوان جبران کندک

  ّداشتند معهذا گاهى جهت رعايت نهايت دقت به قاموس ها مراجعه ميفرمودند در
  بستر را بکار ميبردند و اغلب اين کمينه مأمور بود که لغتىى قاموس بزرگ وانگليز

  را بيابد و اين کتاب سنگين را بحضور مبارک برده تا معانى مختلفه آن لغت از لحاظ
  مبارک بگذرد گاهى اوقات که در کتاب قاموس معنى کلمه اى بچند نوع بيان شده بود

ّشايد معانى درجه سوم يا چهارم و حت   ى زمانى کلمات قديمه را بکار ميبردند ولى درّ
   منتخبه درست و دقيق باشد و همان معنى مطلوب راهر حال مواظب آن بودند که کلمۀ

  ٰ ياد دارم مادرم هميشه ميگفت وقتى انسان اقبال بامر اقدس ابهى مينمايد در.برساند
  ن بپايان نخواهد رسيدحقيقت وارد دانشگاهى ميشود ولى چه دانشگاهى که هرگز دوران آ

   آثار مبارکه و نگارش تواقيع منيعه بنوعى کار ميکردند وحضرت شوقى افندى در ترجمۀ
ّمرقوم ميفرمودند که ميزان معلومات احباى الهى را باال ببرند تا همه در ظل   بيانات  ّ

ّ رحمانيه تربيت روحانى يابند و در دبستان معرفت ربانى نشو و نمارشيقۀ    و مغز و جويند ّ
  .زالل سازند  فکر و روح و قلب خود را سيراب از معانى اليزال و بيانات چون آب

ّهر هنگام که ترجمه ميفرمودند و يا تواقيع مفصله حتى تلگرافاتى مرقوم ميداشتند ّ  
   

  ٢٣٧ص 
   مبارک اين بود که در ايننگارنده در محضر منيرشان دائمًا حاضر بودم ميل و ارادۀ



   طرز انشاء مبارک.ديگرى هم در اطاق باشد تا آنچه مرقوم فرموده اند بشنودموقع شخص 
  بسيار تازه بود زيرا در موقع تحرير کلمات را بصداى بلند اداّ البته براى من

  از ايران است زيرا لسان زيباىّ البته ّفرموده و مرقوم ميفرمودند و اين رويه
  بطور ساده خواند بلکه بايد با لحنفارسى و لسان فصيح عربى را نه فقط ميتوان 

  ٰبياد داريم وقتى حضرت اعلىّ البته .نگ خوش موزون بخوانندهتالوت گردد يعنى به آ
ّقيوم االسماء را نازل فرمودند در حين نزول آيات اين کلمات را تغنى و زمزمه ّ  

ّت رنان نزول آيات در ايام جمال قدم ومودند و بهمين ترتيب و با همين صميفر   نيزّ
  ّ به پيروى همين رويه بود که حضرت غصن ممتاز نيز در موقع تحرير ،.صورت ميگرفت

  اگر جمالت بلند ايشانراّميخواندند بدين جهت است که حتى کلمات را بصداى بلند 
ًمعنى کامال واضح و سيال بودن جمالت کامال مشهود ميگرددبا صداى رسا بخوانند  ًّ.  

  ين جمالت بلند سؤال ميکردم در آن موقع حضرت ولىبرخى اوقات کمينه از لزوم ا
  امرا سر از نامه برداشته با آن چشمان نافذ که هر دم رنگش عوض ميشد با حالتى

   از اعتراض ولى با کمال صالبت بمن نگاه ميفرمودند و ابدًا از طول جمله ها کمىالخ
  ّ تحير اقرار فرمودند که ياد دارم فقط يکمرتبه خود هيکل مبارک با کمال.نميفرمودند

  جمله بسيار بلند شده ولى باوجود اين آن جمله را بهمان حال خود گذاردند زيرا جمله
  حاوى فکر مبارک و بهمان طرز و اسلوبى بود که اراده فرموده بودند گاهى هم مشاهده

  ميشود که جمالت کوتاه پى در پى مرقوم فرموده اند که وقتى درست بخوانند مانند
  ت مرا بدين اسلوب بديع خود جلب فرمودهّقدات تازيانه صدا دار است گاهى ضرب

   است و ترکيب اين دو اسلوب با يکديگرّمؤثرميفرمودند که هر کدام در مقام خود 
  ّخوب که در سبک انشاء مبارک دقت کنيد مالحظه. خواننده را بمقصد نهائى ميرساند 
  خواهيد کرد که مانند خاتم سازى

   
  ٢٣٨ص 

  يافته  جامسان قسمتها بريده و موزون شده و ّهر کلمه اى باندازه معين و متناسب با ساير
   .تزئين نمودار ميگردد رفات کلمات بنهايت جلوه وغو از ترکيب همه اينها است که عروس معانى از 

   طوالنى ق ميافتاد که اراده ميفرمودند عبارتى را در جملۀّاتفاگاهى 
ّرز بيان را عوض نميفرمودند بلکه جمله را آنقدر مقدم و مؤخابدًا ط بکار برند    ر قرارّ

  ميدادند و بصداى بلند قرائت ميفرمودند که پس از ساعتها اين کمينه خسته ميشد 
ّهيکل مبارک اين رويه را ادامه ميدادند تا آنچه که ميل و اراده و نيت و ذوق ولى ّ  

  ان هنرمند خاتم سازى که يک قطعه رامبارکشان بود انجام پذيرد درست بمثابه هم
   آنرا يافته و به تناسب ساير قسمتهاّمعينآنقدر باال و پائين ببرد تا موقع و مقام 

ّدر جاى خود مستقرش سازد هرگز ياد ندارم در اين روش و همت خستگى ناپذير مغلوب ّ  



  ند و هر چهشده و يا فکر را عوض و جمالت را تبديل فرموده باشند دائمًا بجلو ميرفت
  قرار بود ابالغ فرمايند در کمال اتقان مرقوم ميداشتند و روح مطلب و معانى و

  ّمطلب ديگر اينست که هرگز تبعيت از ذوق. ميريختند عاليه مقصود را در غالب کلمات 
   از کثرت استعمال معنى ديگرىاى کهًارج نميکردند يعنى مثال از بکار بردن کلمه د

ّنمينمودند و همان کلمه را در محل خود بنهايت قوت و دقتيافته بى جهت دورى  ّّ  
  بعلت استيحاش مردم" تازه تصديق " و يا " تبليغ "  هرگز از کلمۀ .بکار ميبردند

  ر و روح هجرت را تمجيد و ميادين تبليغ ماوراء بحارياحتراز نميفرمودند و قدرت تبش
  ميفهماندند که در شريعت حضرتدر جميع ادوار درست ّ البته را تجليل مينمودند و

  بلکه روح  ّبهاءا آخوند و کشيش و مال وجود ندارد ، احدى را بزور وارد امر نمينمايند
ّکليهتبشير در جميع ابدان در سريان و قدرت تبليغ در  ّکليهاست و   ياران در فورانّ    اين ّ

  رمايه ٴ شخصىس در ميادين تبليغ و هجرت بفداکارى واز خودگذشتگى و با خدمات
   

  ٢٣٩ص 
ٰاحباى حضرت رحمن انجام ميگيرد  ّ.  

  يم ولىّتمسکما بامر مبارک م: "  غربى به زائرى فرمودند ياد دارم شبى در مسافرخانۀ
  ً مبارک کامالّخيلى از اوقات اتفاق ميافتاد که لحن و شيوۀ. " ّمتعصب نيستيم 

  هنگامى که بحوادث: " يفرمايند ًشاعرانه ميشد مثال در شرح آغاز زندگى حضرت باب م
ٰ قسمت اول حيات حضرت اعلى مينگريم مالحظه ميکنيم که آن طلعت بيمثال چونخطيرۀ ّ  

  تير شهاب از افق شيراز برخاست و با شتابى شديد محيط مظلم ايران را از جنوب تا
  درّشمال بپرتو خيره کننده خود روشن فرمود و وجود مقدسش در اين سرعت بى پايان و 
  بحبوحه نيران فتنه دوران شعله اى زد و خويشتن را در سبيل محبوب عالميان فدا و

  اقمار در  فانى فرمود قهرمانان الهى که از شراب طهور آن مظهر ظهور مست و مخمور شدند چون
  جميعًا   سرعتحول شمس جمالش طائف گشتند و يک يک در آتش و نور وى فرو رفته و بهمان

  . "امر الهى بخشيدند  ّ کردند و بنوبه خود قدرت و سطوتى بديع بتقدم و تعالىى جاناناجان فد
  ّخواندند و شرح استقرار عرش مطهر را در" امير کشور أمن و جمال " حضرت اعلى را 

  :جبل کرمل بدين ترتيب بيان نمودند 
  در  اليهّوقتى همه امور بپايان رسيد و جسد مطهر پيامبر شهيد شيراز بعد از سنين متو" 

ّمقر جاودانى خود در آغوش کوه مقدس خداوند جبل کرمل جاى گرفت حضرت عبدالبهاء ّ  
  مولوى مبارک را از سر انداخته کفش ها را از پاى در آورده عبا را بکنارى زده سر
   وجود  آنّبرهنه پا برهنه خود را بر صندوق مطهر که هنوز باز بود انداختند گيسوان نقره فام

   آن جمال مبين بنورى بديع درخشش يافت پيشانى طرف موج ميزد چهرۀّمقدس بهر
  فرمودند که سيلآغاز ى گذارده با صداى بلند گريستن مبارک را بر لبه آن صندوق چوب



  ".حاضرين جارى گرديداشک از عيون 
   

  ٢٤٠ص 
  ّعصر ثانى در حول وجود مقدس حضرت بهاءا طائف است يعنى آن طلعت الهى که در"
ٰقدس رتبه اعلى و در عظمت و قدرت و جالل رهيب و در جلوه و نور ظهور بى نظير وت   ".بى عديل است ّ
   ظلمت ديجور که از هر سوى جهان را گرفته تباشير سلطنت جمال مختار است کهناي"

  ".ميکنيم ّآثار بروز و ظهورش را در جميع آفاق بنهايت وضوح در تجلى و اشراق مالحظه
ّيا ايتها الورقة المقدسة الن: "عليا ميفرمايندقۀ مبارکۀ ورخطاب بحضرت     دروراءّّ

  وارد  ز خللى بر آنگر پا داشته ايم که دست روزگار هرّقلوب خود قصورى از محبت تو ب
  دائمًا  نميسازد و در سينه هاى خويش آرامگاهى بنا نموده ايم که در آن جمال بيمثالت

  ."درخشان اليزالت در محراب آن الى االبد سوزان وّدر تجلى و ظهور است و آتش عشق 
  در درياها آسمانها زمين ها جبهه هاى جنگ: "ر بارۀ عذاب الهى ميفرمايندد

ّکاخهاى سالطين و کلبه هاى دهاقين و در مقدسترين اماکن متبرکه ، چه دينى و چه ّ  
   آمده ميگويدعرفى ، آثار قهر و غضب الهى نمودار است ناقوس بنهايت سختى بندا در

  ."ّاين عذابى است که امير و فقير برنا و پير ، زن و مرد را از آن مفرى نخواهد ماند
  اينانند که سراسر روى زمين را يک: " در بارۀ خادمين حقيقى امر الهى ميفرمايند 

  وطن دانسته در نزد آنان وطن و غربت ديگر تفاوتى ندارد زيرا ساکنين ملکوت حضرت
  بردارند و  ّ و حاضرند از جميع منافع مادى و لذائذ فانيه زندگانى زمينى خود دستّبهاءاللهند

  ."انسانى بيفزايند سهيم و شريک هر خدمتى گردند تا بر غناى حقيقى و سرور و سالم جهان
  چون   زودگذرى از وجود است و انسانولى هرگز از خاطر نميبرند که اين زندگانى لمحۀ"

  بسوى مقصد رد گشته و بمثابه رهگذرى لحظه اى در آن مى پايد و بعدزائرى بدين جهان وا
   

  ٢٤١ص 
  ّاصلى شهر آسمانى خود که مأمن سرور و مطلع انوار بديعه حضرت رب غفور است مى

  ّو چون ستايندگان اسم اعظم در نشر امر الهى و تقدم فرمان تبليغى حضرت. " شتابد 
  :"ات آنانرا ستودندّمبارک بدين ترتيب عمليعبدالبهاء اقدامات عظيمى نمودند هيکل 

ٔآنان کمربند مرصعى متالالبه جمال و جالل الهى  ٔ    اجّبر حول کره ارض بندند و تاج وهّ
  . " جديده را بر تارک خويش نهند فتوحات منيعۀ

ِخود را بجوشن محبتش مجهز سازند و درع ميثاق را: " و در پيام رضوان فرمودند  ّ ّ  
  ا را با نهايت اعتماد و  ر رخش استقامت بتازند و رماح کلمةبر تن نموده و ب

ّ وعده هاى قطعيه اش به پيش روند و تمام توجه را حصراميدّتوکل پرتاب کنند و ب ّ  
  د که تا بحال پاى احدى از ياران بدان نرسيده و قدم بسوىندر ميادين عظيمه اى نماي



  ٰ مبين بدانند طلعت ابهى که در خزانهق نيافته بيقينّاهدافى بردارند که هنوز تحق
ّاوليهغيب خود آنهمه فتوحات و عطايا جهت اهل بهاء که از نسل روحانى ابطال     اندّ
ّمقدر فرموده باز کل را بامدادات غيبيه الهيه مؤيد فرمايد و بفتوحاتى برساند ّ ّ ّ  
  ."در نگرددّکه عقول محدوده آدمى و قلوب ضعيفه انسانى هرگز برادراک و تصور آن قا

   بسيار بود از جمله انتخاب کتابهائىشؤونّخالقيت فکرى و ادبى هيکل مبارک را 
  بود که براى مطالعه اختيار ميفرمودند بيست سال شاهد بودم که کتاب محبوب ايشان

ُ و سقوط رم بود که گيبن آنرا در نهايت قدرت و صالبت ادبىنحطاطهمان تاريخ ا ُ  
  درّ البته  اکثرًا براى انبساط خاطر منير ميخواندند ومرقوم داشته اين کتاب را

   که نگارنده شرف١٩٣٧جوانى کتابهاى بسيارى را مطالعه فرموده بودند ، ولى از 
  ّآنقدر اوراق و اخبار امرى و متحد المآلهاکه زيستن در بيت مبارک را يافتم ديدم 

  ّد در اواخر ايامّبمحضر مبارک ميرسيد که فى الحقيقه خارج از حد و حساب بو
   

  ٢٤٢ص 
  ساعتها صرف خواندن ميفرمودند تا بکارهاى خود برسند بطوريکه هر جا که تشريف
  ّداشتند ميخواندند در طياره در راه آهن در باغها سر ميز غذا و در مکتبۀ خودشان

  ساعتها مشغول خواندن بودند گاهى آنقدر از نشستن و خواندن فرسوده ميشدند که روى
  ّب دراز کشيده و بخواندن ادامه ميدادند و با نهايت جديت اخبار جهان راتختخوا

  ّ روزنامه پست يومى و گاهى اوقات مجله ژنو و- تايمز مطالعه ميفرمودند جريدۀ
  ميآمدّهرالد تريبيون نيويورک چاپ پاريس را قرائت ميکردند و قبل از جنگ مجله اى 

  .نطلبيدند   از شأن مقاالت آن کاسته شد ديگر آنراولى چون رفته رفته" قرن نوزدهم " باسم 
  لوب و روش آن حضرت اين بود که کارهاى غير ضرورى را از جلو پاسايکى از 

  برميداشتند بدين معنى که مقصد و هدف خود را ميدانستند لذا از مطالعه مطالب غير
  ًثال درست ازّ اخبار محلى صرفنظر ميفرمودند مّجزئياتّالزم و مقاالت درجه دوم و 

   تايمز ميدانستند چه مطلب را ميخواهند و آن مطلب کجاست سرمقاله و بعد مطالبجريدۀ
  دربارۀ رؤساى کشورها و اخبار اين سه مطلب را مايل بودند و همين را بسرعت

ّمطالعه ميفرمودند و يا قسمتى که ميخواستند از مجله ميبريدند و بقيه را دور ّ  
  ّ شدت کار و تراکم امور خسته و فرسوده بودند لذا وقت و فرصتميانداختند ايشان از

  ّامور غير الزم نداشتند و اين طرز کار و عمل گواه حالت آن وجود مقدس است که تا
ّچه حد در هر امرى دقيق بودند زيرا گاهى اوقات حتى يک    زيادى باعث زحمت استورقۀ ّ

  بخوانم زيرا هر روز قطعاتى از شده ام که يک روزنامه را تمام ّموفقخيلى کم 
  بخوان جالب:" روزنامه ها چيده بودند ، مرحمت ميکردند که من بخوانم و ميفرمودند 

  .و غيره بود   مسائل دينى- امور سياسى و اقتصادى ،و اکثر اينها در بارۀ پارلمانها" ّتوجه است 



  دارّخط  پستى  کاغذهاى ورق بزرگ را نميخواستند روى اوراقّولى امراحضرت 
   

  ٢٤٣ص 
  کتابها تواقيع و مکاتيب خود را مرقوم ميفرمودند و همه را با دست مينوشتند و اگر

  ّخيلى تغيير و تبديل ميدادند با کمال دقت و حوصله مى نشستند و ازرا ّنسخه اول 
  ّابتدا تا انتهى مجدد همه را پاکنويس ميفرمودند و گاهى ماشين تحرير بکار برده و

  و انگشت خود ماشين ميفرمودند فارسى که مرقوم ميداشتند به منشى ميدادند کهبا د
  ّ خاصىّبعد از آن که بمقام واليت امر رسيدند خطشان عوض شد و شيوۀ. نسخه بردارد 

  ّشکسته و بينهايت ظريف و زيباست و داراى ابتکار و قوتّبکار ميبردند خط فارسى ايشان 
  نويسى از اعظمّخط ست که همه ميدانند که صنعت او شيوۀ مخصوص بخود ايشان 

  ّهنرهاى شرق بوده حضرت باب و جمال مبارک و مرکز ميثاق هر يک داراى خط بسيار متين
  .روئيده اند  و زيبا بودند و از اين جهت نيز هيکل مبارک ثابت فرمودند که از همان اصل قديم

  ًد مثال نامه هائى که بمحافلّهيچوقت در هيچ امرى داخل جزئيات غير الزم نميشدن
ّروحانيه يا افراد مرقوم فرموده اند مالحظه نمائيد گاهى يک يا دو و حتى سه ّ  

  حاشيه بر آن اضافه و تا کاغذ جا داشته بدست مبارک مطالبى مرقوم فرموده اند و
  گاهى هم در زير نامه فقط تحشيه و امضاء مينمودند مقصود اينست که اين طرز کار

  مت فکرى هيکل مبارک نميشد مقصودشان ابالغ مطلب و فکر بود که اگرباعث زح
  .راضى و خشنود بودند ّ البته بدينوسيله انجام ميگرفت

ّاهميتترجمه هاى ايشان عالوه بر قدرت کالم و زيبائى جمالت     اين را دارد که فقطّ
  وقات جمالته و در عين حال تفسير و تبيين نيز ميباشد گاهى امترجمه نيست بلکه ترج

   مبارک آنفارسى را که ممکن بود دو نوع بخوانند و دو نوع معنى کنند ، از ترجمۀ
  ّقدرت خالقه قلم و احاطه مبارک به آيات. ّ و معين مشهود و معلوم ميگرديد ّخاصنوع 

ّو معرفت کامل بمعانى اصليه بود که جميع مقاصد شارع مقدس در تلو ترجمه واضح و ّ  
  طوريکه گاهى ازعيان ميگرديد ب

   
  ٢٤٤ص 

  ّقرائت ترجمه ايشان معنى اصلى عيان ميگرديد و حتى طرز قرائت هر يک از کلمات
  ّمعلوم ميشد بهمين جهت است که از سوء تفاهم و غيره بالمره جلوگيرى شده است آنقدر
  ّدر ترجمه دقيق بودند که بينهايت ميکوشيدند تا کلمه بکلمه هر چه که درست و بدقت

  اند   اصلى را ميرساند مرقوم فرمايند آنانکه الواح فارسى و عربى را تالوت نمودهمعناى
  . اندّخوب درک ميکنند که آن وجود مقدس چه معجزه ئى در ترجمه آثار مبارکه فرموده
  روزى بيان فرمودند برخى از الواح مبارک است که هرگز درست ترجمه نخواهد شد



  ّ ادبيه بکار رفته که استعارات و صنايع بديعۀزيرا در هر يک از آن الواح آنقدر
  وقتى بنگارنده فرمودند که حاال فارسى ميدانى.  آنها را از بين ميبرد ترجمه همۀ

  من برايت اين قسمت را ميخوانم ببين چگونه ممکن است اين کلمات بانگليزى ترجمه شود
  آن حضرتدم اينست که  مقصو.و آنرا قرائت فرمودند و شروع کرديم دو ساعت به ترجمه

   ضعف و حقارت در پى ايشان ميرفتم وقتى کمينه جمله اىترجمه ميفرمودند و من با همۀ
  عرض ميکردم که حاوى مطلب بود ميفرمودند خير اين ترجمه نيست نقل بمعنى است

  نميتوانيد کلمات را برداشته بگوئيد مطابق اصل آمده است و نيز اشاره فرمودند که
  تى بينهايت وفادار باصل باشد بهمين جهت است که گاهى اوقات ترجمه درمترجم بايس

  نّيّي على چون آيات حضرت بهاءا در اعلزبان ديگر زشت و يا بى معنى خواهد شد و
   بعد فرمودند اين قسمت که خوانديم از.است لذا ترجمه کارى بس سخت و مشکل مى نمايد

  نخواهد شد و مصداق آن برخى الواح مبارکه استجمله مطالبى است که هرگز ترجمه صحيح 
  .ده شّ الهيه مذکور و شرح و بسط داده که در هر يک اسرار
  م که فرمودند در ترجمه کمى تعديل بخرج داده اند و آنتنها يکجا را بياد دار

ِالينعزل "  کلمه بعد از صعود مبارک. ترجمه الواح وصايا بود  َ   .د ترجمه فرمودن ىمرا عضو دائ" َ
  محضر  ازسؤالّيه و هر وقت هبينهايت در ترجمه دقيق بودند مخصوصًا در ترجمه الواح ال

   
  ٢٤٥ص 

  مبارک راجع به آيات ميشد اگر ترجمه خودشان نبود فورًا مراجعه باصل ميفرمودند تا
ً در بارۀ وقايع امريه کلمات محدود و معين بکار ميبردند مثال خيلى. گردندمطمئن ّ   بندرت  ّ

  حالى که  لمه شهيد را بکسى اطالق ميفرمودند يعنى هر کس که کشته ميشد شهيد نبود درک
  .ميشدند  شهداء محسوببرخى نفوس هم بمرگ طبيعى از جهان ميرفتند ولى از جملۀ

  هيکل مبارک تعاليم مبارکه را که تبيين ميفرمودند نوعى بود که آيات را فقط
  يکى از شواهد مسيو نيکال است که. هيه روى دهد ميفرمودند و نميگذاشتند تعبيرات وا

  .کتاب بيان را بفرانسه ترجمه نمود و ميتوان فى الحقيقه او را از بابيان شمرد 
  ٰمنزلت حضرت اعلى را تحقير کرده اند ولى وقتىو سالها فکر ميکرد که بهائيان مقام 

   بيان چه توقير وٰمقام حضرت اعلى و شريعتدربارۀ  ّولى امرافهميد که حضرت 
  ٰاحترامى ذکر فرمودند و کتاب نبيل را که فى الحقيقه تاريخ حيات طلعت اعلى است

   در يکى از مکاتيب خود بيکى از دوستان.ّنشر فرمودند طرز تفکر مسيو نيکال عوض شدطبع و 
  اکنون به آرامى از جهان چشم مى بندم ، مبارک باد نام: " قديم فرانسه مينويسد 

  من آرام و نگرانى مرا رفع فرمود مبارک وقى افندى که اين طوفان را در قلببلند ش
ّباد نام او که مقام و منزلت حقيقى حضرت سيد على محمد باب را ميداند آنقدر ّ  

  مسرورم که ميخواهم دستهاى کسى را ببوسم که نشانى مرا روى پاکت نوشت و توقيع حضرت



  از آن خانم محترم ممنون و سپاسگزارم و اينشوقى را براى من ارسال داشت بينهايت 
  ."ّممنونيت از اعماق قلب من است 

 سالها ترجمه ها هيکل مبارک نه فقط در ترجمه بلکه در نوشته هاى خود نيز آنقدر دقيق بودند که

  ّ ميفرستادند زيرا تسلط و معرفت او را George Townshend و آثار را براى جرج تاوزند
  ناّينهايت تمجيد ميفرمودند و حتى در يکى از نامه هاى خود بايشبزبان انگليزى ب
  . "ّاز پيشنهادهاى ذيقيمت مفصل و دقيق شما بينهايت ممنونم :" مرقوم فرمودند 

   
  ٢٤٦ص 

  هوراس هولى هر وقت توقيع مبارک ميرسيد از نفس توقيع اسمى براى آن مييافت و
  د تا خوانندگان عزيز براحتى تواقيععنوانهاى قسمتهاى مختلفه را نيز اضافه مينمو

  ّمنيعه را بخوانند و بمطالب قيمه و حقايق مودعه آسانتر پى برند باين عمل حضرت
زبردستى بود و هوراس هولى خود نويسندۀ. ابدًا ايراد نگرفتندّولى امرا   

  ين چراغى فرا راه خوانندگان ميشد و در فهم و ادراک مطالبوميدانست که اين عنا
  .تواقيع منيعه آنانرا کمک ميکرد و بر جلوه و بروز هر قسمتى ميافزود  اليۀع

ّاوليۀاز سنين    خبه نشر ميفرمودندت واليت امر هيکل مبارک ترجمه هائى از آثار منّ
  بينهايت سبب: " ّيکسال و ده روز بعد از صعود بمحفل ملى امريکا مرقوم فرمودند 

   الواح و مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء را براى شماخوشوقتى من است که ترجمه برخى از
  ّمستقبل ترجمه هاى موثق و دقيق برايتان بفرستم اين سببدر  است که اميدارسال دارم 

   عظمت امر جمال حضرت رحمن و حصول بصيرت در معانى و افکار ياران دربارۀتوسعۀ
  . "ّحقائق مودعه در کلمات الهيه خواهد شد 

   که در ضمن رقائم ارسالى بنقاط ديگر نيز ترجمه هائى مرحمت فرمودهکرارًا ديده شده
ّاند و بعد از مدتى بمحفل امريکا مجدد مرقوم داشتند     جديد کلماتترجمۀ: " ّ

  ّوارم ترجمه هاى زيادترى از الواح منيعه در مستقبل اياماميدمکنونه را ميفرستم و 
  بضميمه ترجمه هاى برخى از: " ايند و در همان سال ميفرم. " برايتان ارسال دارم 

  خبات کتاب اقدس را ارسال ميدارم ممکن است آنها را نشر و در بين ياران توزيعتمن
  طرز نگاشتن لغات و کلمات شرقى را: " و در ماه نوامبر مرقوم داشتند . " نمائيد 

ّوارم که ياران اين طريقه را که مقبوليت عامهاميدبه حروف التين ميفرستم     دارد وّ
  ّبراى اصطالحات شرقى بکار ميرود بپذيرند  و تصور نکنند که مراعات اين اصل اتالف

  ّبدين ترتيب تلفظ و معانى کلمات شرقى محفوظ ميماند و اگر اين. "  است ٰوىُقت و قو
  ترتيب اتخاذ نگردد قطعًا اصل کلمات از بين خواهد رفت و اين طريقه مخصوصًا براى

  دقيقًا  آنرا صحيحًا وّتلفظ بسيار ضرورى است زيرا طرز امالى يک کلمه و علما و نويسندگان
   



  ٢٤٧ص 
  .خواهند نوشت و من بعد تشويشى در اذهان روى نخواهد داد 

  ّچون ذکر کتاب مستطاب اقدس گرديد الزم است که تذکر داده شود اين کتاب با آنکه
  ّ تا ايامّولى امراّمصدر احکام شريعت مقدسه است حجم آن بسيار کوچک است 

  متح اين کتاب را با ترجمه هاى بى نظير خود بدوستان غرب مرصعودشان قسمتهاى عمدۀ
  ّوجود مبارک نه فقط ترجمه و نشر آثار را بکمال همت بر عهده گرفتند. فرمودند 

  بلکه در عين حال اعتدال اين امر را نيز در نظر داشتند که مبادا ياران الهى
  ّ و وله زائد ، از جاده صواب خارج گردند چنانچه يکى از دوستان پيشنهاد شوربواسطۀ

  ّکرد که کتاب مناجات کاملى تهيه و طبع گردد و همه مناجاتها طبقه بندى شود در
  با او موافقم بشرط آنکه طبقه بندى مناجاتها از حدود منصوصه در: " جواب فرمودند 

   غير اينصورت شريعت سمحاء به سنن صعبه ونفس آيات بقلم اعلى خارج نگردد زيرا در
  ّو نيز احکام الزمه اصليه که فرائض حيات بهائى. " ّعادات متحجره تبديل خواهد شد 

  .بود بعالميان عنايت فرمودند 
   شديد وجود مبارک بود در اينّنوشتن و نشر کتب و آثار امريه دائمًا مورد عالقۀ

  ته نميشدند و دائمًا حامى اين شعبه از خدماتسبيل هر چه اقدام ميفرمودند هرگز خس
  بهترين طريق آنست کهّ البته بودند و آنرا همه جا و همه وقت حمايت ميفرمودند

ّمحافل محلي ّمليهه و ّ    خود پشتيبان نشريات باشند و در اين باب بکوشند که رفعّ
  ، دورۀ تکوينًحوائج ضرورى ياران را بنمايند ولى ايشان کامال ميدانستند که در اين

ّکليهلذا در . ّجميع مراکز امريه بايستى از مرکز جهانى معاونت شوند     مواقعّ
  ّبنفسه المقدس وجوهى براى انجام اين اقدامات مرحمت ميفرمودند نه فقط در اين سبيل
  بل در هر قسمتى که مالحظه ميفرمودند اعانت الزم است فورًا از ارض اقدس مصارف

   در حساب هندوستان مالحظه کنيد در يکسال دوهزار ليره براىعنايت ميشد چنانچه
  هند مرحمت کردند و چون مؤتمر بين القارات در امريکا بپايانّملى ات به محفل ّنشري

  فورًا اقدام نمايند: " رسيد حضرت شوقى افندى تلگراف فرمودند 
   

  ٢٤٨ص 
  روز بعد از آن به لجنۀ" . که در جزو اهداف امريکاست طبع نمايند  جزواتى بالسنه اى

  تبليغ اروپا همين دستور را در بارۀ السنه اروپائى مرحمت فرمودند و بهمين منوال
  ّهند و انگلستان را خبر دادند و محفل انگلستان را بعطيه هزار ليره براى نشر کتب

  وردآغاز واليت امر ماز ّمخصص فرمودند هميشه در فکر طبع و نشر آثار بودند و اين امر 
  ّ آن حضرت قرار گرفت و اگر خوب مالحظه شود خود هيکل مبارک در مدت سى وّخاصّتوجه 

  گردد شش سال تدبيرات مختلفه بکار بردند که کتب امرى به بسيارى از السنه طبع و نشر



   يکى از اهالى لهستان که در سويس تحصيل ميکرد.از هر فرصتى استفاده ميفرمودند
   شد در جواب يکى از خطابات ملکه رومانيا را فرستادند و ازعريضه نگار حضور مبارک

   ارسال دارد و اين در سالآن حضرتاو خواستند که بزبان لهستانى ترجمه نموده حضور 
  .آيات بودند  ّبا همين شور و حرارت تا آخر ايام حيات در فکر و انديشه نشرّ البته  روى داد١٩٢٦

  ّدر اروپا داشت وجود مبارک از اين موقعيت نيزدر اوائل که زبان اسپرانتو شيوعى 
   بهائى بزبان اسپرانتو منتشرّاستفاده فرموده دستور فرمودند که اگر ممکن است مجلۀ

  ياران بتحصيل اين زبان اقدام نمايند در اينّ البته ّشود و در نقاطى که ميسر است
  يفا و محفظه آثار وسبيل آنقدر ذوق و شوق داشتند که در قصر بهجى و مسافرخانه ح

   و جالبى همه را ميچيدند وّخاصاماکن ديگر ، کتب امرى بسيار جمع فرمودند و بطرز 
  ّاين طرز براى اين کمينه که هرگز نظير آنرا نديده بودم بينهايت جلوه داشت حتى

  ّکتبى که صحافى خوب نداشت بترتيب در قفسه ها مى افزودند ولى همه را با ذوق و
ّ مثال رنگهاى خاکسترى آبى سبز و قرمز را بتعداد معين بنحوى با هم زيادسليقۀ ً  

  در يکى از. ّچيده بودند که با آميزش اين الوان کتابخانه جلوه خاصى ميگرفت 
  مارثا روت مرقوم فرمودند که در اطاق مبارک شش ه توقيعات مبارک خطاب ب

  د که اقداماتاز دکتر اسلمنت دارند و بوى دستور فرمودن  مختلفترجمۀ
   

  ٢٤٩ص 
  ّمجدانه نمايد تا اين کتاب بزبانهاى ديگر فورى ترجمه شود و وعده فرمودند که براى

  اقدامات ايشان در اين سبيل آنقدر زياد و. " طبع ترجمه ها کمک خواهند فرمود 
ّمتنوع است که حتى مخابرات مبارک مدل بر شوق زيادى است که در طبع و نشر آثار ّ ّ  

  نموده  تر اسلمنت را بررسىکّاصغر زاده لندن حد اقل مخارج طبع د: " ًاند مثال  تهالهى داش
  ".نسخه کافى است چهل ليره ارسال شد پانصد: "چند روز بعد تلگراف ميفرمايند" .خبر دهيد

ّ قسمت اول ترجمه را امروز با پست فرستادم بقيه زود ارسال ميشود بينهايتنسخۀ" ّ  
  تاريخ طبع: " به اسکوئى در شانگهاى ميفرمايند ." ما ممنونماز همکارى و خدمات ش

  ."ّاسلمنت را خبر دهيد پنجاه نسخه ارسال داريد بدينوسيله محبت خود را ابالغ ميدارم
  در آن محيط اعظم مشاغل طاقت فرسا که از هر طرف امواجش هجوم آور بود طرحى را

ّکه در دست ميگرفتند با نهايت قدرت و همت در تحق   ق آن ميکوشيدند مالحظه در اينّ
   نيوزيلند و برما، ، امريکامارثا روت در يکروز به ١٩٣٢چهار تلگراف فرمائيد که در 

   مجارى و رومانى و يونانى از الزم لوازم،ترجمۀ اسلمنت بزبان چک" مخابره شده است 
  خواهم شد اقدامات تبليغى شديد اروپاست با نهايت شوق در مصارف آن شريک ۀّمقدمو 

  ّترجمه ٴ اسلمنت بخط نابينايان. " " ّمحبت خود را بدينوسيله ابالغ ميدارم 
  ّبينهايت محبوب است لطفًا امکان انجام اين اقدام را خبر نمائيد محبت خود) بريل (



  ايشان را خبر دهيد که فورًا ترجمه اسلمنت را" و . " را بدينوسيله ابالغ مينمايم 
  ّمحبت  فورًا ترجمه بزبان برمائى را اقدام نمايند" و ." مايندورى تمام نابزبان ما

  و چون از نتائج اقدامات بى خبر ماندند. " خود را بدينوسيله ابالغ مينمايم 
  فرانسه حاضر  خبر دهيد که آيا ترجمه اسلمنت بزبان: " لذا مى بينيم که تلگراف ميفرمودند 

  ".هستم رجمه اسلمنت بلسان کردىبا نهايت شوق منتظر خبر اتمام ت"و ." است
   

  ٢٥٠ص 
  .ّوجود مبارک با نهايت عشق و عالقه برخى از احبا را تشويق بر تحرير کتب فرمودند

ّمثال به ميس فلورنس يکى از احباى انگلستان در سال    کتاب:  مرقوم فرمودند ١٩٣٧ً
  يد نوزدهشما بسيار روح افزا و داراى اسلوبى زيباست فورًا آن را طبع و نشر کن

  : چنين ميفرمايند١٩٢٦ى در سال به هوراس هول. " ليره براى اين منظور ميفرستم 
   خود را بدينوسيله ابالغّيۀّصد نسخه از کتاب خودتان براى من ارسال داريد عواطف ود"

  وجود مبارک نه فقط مصارف طبع کتاب را قبول ميفرمودند بلکه هر وقت هر. " مينمايم 
  : فرمودند د از هر کدام تعداد زيادى ميطلبيدند چنانچه بامريکا تلگرافکتابى حاضر ميش

  ."دشبرات  با نامه ارسال  بمبلغ پنجاه دالر تعدادى از اسلمنت بارزانترين طبع ارسال داريد"
  ّدرست است که جهان مملو از وقايع و حوادث  است ولى اگر انسان در بطون وقايع وارد

   نمايد مشاهدهّتأملبگيرد و در بارۀ آثار حوادث  را در نظر مقتضياتشده و 
   با چشمهاىّولى امراحضرت . ّمينمايد که کل بى روح و بى فايده خواهند ماند 

  ّحاد و دوربين خود شرح حوادث و وقايع را مالحظه ميفرمودند و بنحوى در هر يک
ّتبصر و تعمق داشتند و در هر حادثه اى نوعى تفرس ميفرمودند که ّ    موجب اندهاشّ

  ّميشد ، زيرا مالحظه ميکرديم حادثه اى بهيچ جا مربوط نبود ناگهان جلب توجه آن
ّوجود مقدس را مينمود و آنرا جزو وقايع مهمۀ   ّ امريه ميشمردند وّ ترقيات عظيمۀّ

  ،بمثابه آن بود که ماهى کوچکى را در اقيانوس امرا. ّ ابديت مينشاندند ّکرسىبر 
  ًظه فرمايند و کامال نشان ميدادند که حرکات و سکنات و اثرات اين حادثهنهنگى مالح

  براى ايضاح. ّ الهيه است  کاملۀا طبق نقشۀ بهائى و در اقيانوس شريعةجامعۀ در 
ّمطلب بيان ميشود مثال محفلى در محلى تأسيس ميشد يا يکى از احبا صعود ميکرد و ّ ً  

  ميگرديد ّو بسيار گمنام و صغير بود در رسميت امر صادريا گواهى نامه اى از حکومتى ول
   

  ٢٥١ص 
   و ابدًا بيکديگرّمستقلبنظر ما اينطور مينمود که اين وقايع هر يک در مقام خود 

  آن. ربطى و ارتباطى ندارند ولى در چشمان دوربين هيکل اقدس ابدًا اين طور نبود 
  ظيم اصلى الهى ميدانستند و جميع را عوجود مبارک تمام اينها را قسمتهائى از نقشۀ



  ّيتّموفقه ميشمردند و ميکوشيدند اين ّ الهيّق اهداف اصليۀّحقّمربوط بيکديگر و ممد ت
ّکليهرا جلوه و بروزى دهند تا ياران سوانح    چنانچه.  را واضحًا مشاهده فرمايند ّ

  ّکه هم احبا واين قبيل اسناد و مدارک را در کتاب عالم بهائى جمع و نشر فرمودند 
  ّهم ديگران به بينند ، و بخوانند و بدانند که اين شواهد متنوعه، و مدارک مختلفه، 

ّکل ناطقند به حجيت و تماميت و جامعيت و قهاريت امر حضرت بهاءا و ّ ّ ّ    آثارى استّ
   .خاک حکايت ميکنند که از غلبه و قدرت و نفوذ و سرايت شريعة ا در اکناف و انحاء کره

ّجالب توجه است که بدانيم اول پيشنهاد در باره کتاب عالم بهائى ، در ماه فوريه ّ  
  ّولى امرا از طرف هوراس هولى بمحضر مبارک رسيد يقين است که حضرت ١٩٢٤سال 
   که با قدرت و هيمنۀ الهى هر حادثه اى را شکل و عظمت بديعى مى بخشيدند درجوان
  و نفوذ کرده و وى را بر آن داشتند که چنين پيشنهادىراس ، اثر و هّ خالقۀّقوۀ

  راس يارول فرموده از همان وقت هبمحضر منير ارسال دارد فورًا هيکل مبارک آنرا قبو
  ّملى امريکا بود توانست پس ازيکل اطهر گرديد و چون منشى محفل و معاون اصلى ه

   کتابى بدان نفاستاّولى امراندک زمانى در زير نظر و پرتو انوار هدايت حضرت 
   طبع شد و١٩٢٥امر تقديم نمايد و اين همان کتابى است که در سال جامعۀ و زيبائى ب

   صفحه بود١٧٤ و داراى ٢٦و٢٥باسم سالنامه بهائى منتشر گرديد و شامل وقايع سنوات 
  ه شد که شامل حوادث دو سالهاميدّو چون جلد دوم نشر يافت کتاب عالم بهائى ن

  ١٢ صعود مبارک ادامه داشت که و اينکار تا سنۀ. و وقايع بين المللى گرديد ّامريه 
  باآنکه اين کتاب تحت.  صفحه تجاوز کرد ١٠٠٠تمام رسيد که جلد اخير از اه مجلد ب

ّنظر محفل ملى تهيه ميشد و مقاالت ّ  
   

  ٢٥٢ص 
  دند ولى حقيقتّ مربوطه تهيه ميديدند و تقديم حضور مبارک ميکر ديگر را لجنۀّموادو 

   است زيرا مديرّولى امراّ اصلى اين کتابها نفس مقدس حضرت ّمؤلفمطلب آنست که 
  ّو مدبر حقيقى ايشان بودند تمام اين اوراق و عکسهاو مقاالت و ديگر را

  ميفرمودند  ّ الزمه را منظمّموادّبحضور ميفرستادند و ايشان بودند که ترتيب آنرا معين و 
   بهائى در موقعى تنظيم گرديد که اين کمينه افتخار خدمت درمد عالّشش مجل

  محضر مبارک را داشتم و شاهد چگونگى تنظيم و ترتيب و آن قدرت و عظمتى بودم که در
   غير الزم را حذفّموادٰاجراى هر امرى مجرى ميفرمودند تمام اوراق را باز ميکردند 

  ب و بعد بامريکا ارسال ميداشتند وّو قسمتهاى مختلفه را طبق فهرست با دست خود مرت
   بودند و فقطّتأسف نيست و از اين سبب خيلى مىهميشه ميفرمودند که سطح مطالب عال

   ثبات و استقامت و صبر و پشتکار وجود مبارک بود که آنرا طبع کرده جالببواسطۀ
   مربوطهند و اگر اين نبود چگونه ممکن ميشد که لجنۀمى آوردّتوجه و زيبا از کار در 



   وّموادکه اعضايش هزاران فرسخ از هم دور بودند بتوانند تمام راپرتها و مطالب و 
  ّمقاالت و عکسها را ضبط و جمع و مرتب نمايند قدرت و پشتکار وجود مبارک بود که
  ّاين آثار را بوجود آورد و جالب توجه است که نسخه هاى اصلى اين کتاب را بعد از

  .يفا ارسال دارند تا جزء مدارک ديگر در اين ارض محفوظ بماندطبع امر ميفرمودند بح
  بمحض اينکه يکى از کتابها تمام ميشد فورًا هيکل مبارک شروع ميفرمودند براى جمع

  هم بمحفل امريکا دستور ميفرمودند که آنانّ البته ّ الزم براى مجلد ديگرّموادآورى 
ّمليههمين عمل را آغاز نمايند به محافل     در جزو.ر نيز کرارًا مرقوم ميفرمودند ديگّ

  ّتلگرافات مبارک پيدا ميشود که در يوم واحد به يک محفل ملى تلگراف فرمودند که
  ّعکس اعضاء محفل ملى را براى درج در عالم بهائى بفرستند و در همان روز بمرکز دور

  امريکا الزمه بفرستند و بمحفل ّموادافتاده مثل شانگهاى دستور ميفرمودند که 
  ّ عالم بهائى ارسال شد با نهايت دقت در طبع آن اقدام و سرعتنسخۀ: " ميفرمودند 

   
  ٢٥٣ص 

  ّوجود مبارک آنقدر در اجراى اين اهداف ذوق داشتند که حتى فهرست کتاب. " نمائيد 
  را تدوين ميفرمودند آنچه زير عکس ها مرقوم است در حيفا ترتيب داده ميشد رنگ و

  ّى را نيز معين ميفرمودند و از همه اينها گذشته چون هوراس هولى راعنوان هر جلد
  داراى موهبت نگارش و منشى قابل و اليقى ميدانستند در مکاتيب دقيقًا باو دستور
  ّميفرمودند که حوادث بين المللى امر را در تلو مقاله اى مفصل براى عالم بهائى

  ّ مفصل ارسال شد يقين است بانامۀ: " ًمرقوم دارد مثال در تلگرافى باو ميفرمايند 
  ّ عالم بهائى که حاوى حوادث بين المللى امريه استطرز استادانه خود سر مقالۀ

  براى اينکه درست بدانيم که. "  و مطالب الزمه را جمع خواهيد کرد ّموادّتهيه و 
   رسيدگىّجزئياتبدند و يا خود را زحمت ميدادند و چقدر در هر امرى دقيق بو

  ميفرمودند عالوه بر تلگراف ، نامه هائى هم به منشى خود دستور ميفرمودند که به
  ّاين اوراق را حضرت شوقى افندى با کمال دقت مطالعه: " راس هولى مرقوم دارد وه

   ديگر و بصورت کامل درّموادفرمودند و بعد از ترتيب و تنظيم مقاالت و اضافه کردن 
  ُنشانى شما قبل از آخر ماه با پست ارسال ميدارند آنرا بآوردن اين کتاب نسخۀ

ّايشان در رسيدگى بجزئيات و تنظيم اين نسخه وقت بسيارى صرف فرمودند و البته ّ  
  لذا بينهايت مايلند...  و خسته کننده بود ّشاقاينکار براى وجود مبارک بى اندازه 

  وارنداميدب چاپ شود  فرموده اند کتاّمقررکه بهمان ترتيب و تنظيمى که هيکل اطهر 
  . " اين جلد روى ندهد ّموادّ و تقدمى در ّتأخر گذشته ه مانند نسخۀک

   کتاب عالم بهائى از نامه هاى آن حضرت ميتوانيمّاهميت نظر مبارک را دربارۀ
  شما را توصيه: " ّدريابيم بشخصى که در زمرۀ احبا و بهائيان نبود ميفرمايند 



  م بهائى را بدست آورده مطالعه کنيد زيرا اين کتاب داراى عالمينمايم که سالنامۀ
  و در توقيع منيع عمومى. " در هدف و مقصد و نفوذ ديانت بهائى است عاليه مقاالت 

  :ّلرحمن در شرق و غرب ميفرمايندّباحبا و اماء ا
   

  ٢٥٤ص 
ّاز وقتيکه اين کتاب بظهور رسيده در تهيه و تقدم آن ذوقى وافر يافتم و ب"    شخصهّ

  ّدر جمع آورى مطالب الزمه کوشيدم و با نهايت دقت در ترتيب و تنظيم  و انتخاب
  ّ مندرجه آن مداومت نمودم با نهايت اطمينان و تأکيد بهر يک از احباى الهىّمواد

  مطالب آن: " و نيز فرمودند . " در شرق و غرب مطالعه اين کتاب را توصيه مينمايم 
ّ اصليه امريه مختصر و مفيد و مقنع استمبادى و قابل مطالعه و در شرح ىعال ّ  

ّعکسهاى موجود کل جالب توجه است و تا بحال کتابى نظير آن چاپ نشده است  ّ" .  
  علما تقديم کنند براى کتابخانه هاه هميشه اين کتاب را توصيه ميفرمودند که ب
  ابرهاى فاسد ظنون و حجبات سوء: " ارک  مببفرستند زيرا بدين وسيله است که بفرمودۀ

   در هر نقطه و مکان بر وجه امر الهى سايهّتأسفّتفاهمهاى مضره که با نهايت 
  خود هيکل مبارک اغلب اين کتاب را بخانواده هاى. " افکنده رفع و دفع ميشود 

  ون و اساتذه و کتابخانه هاى دانشگاه ها وّسالطين هديه ميدادند و براى سياسي
  بران جرائد و غير بهائيان مشهور ارسال ميفرمودند و بهر يک با نهايت سادگى فقطره

  ّعکس العمل نفوس در مقابل دريافت آن کتاب البته. ملصق ميفرمودند را کارت اسم مبارک 
  دو: " ًمختلف بود مثال يکى از اساتذه امريکا بعد از دريافت اين کتاب مينويسد 

  رسيد کلمه اى ندارم که مراتب تحسين خود را از داشتن اين عالم بهائى بدست ما نسخۀ
  کتابها بيان نمايم و بگويم که با چه ذوقى آنها را ميخوانم زيرا مطالب مندرجه از

ّهر جهت جامع و جالب توجه و الهام بخش است شخص شما را تبريک ميگويم که ادبي   ات ماّ
  ا در بين نفوس و مجامع مختلفه دررا اينقدر غنى فرموده و چنين روح مسالمت آميزى ر

  . "ّظل قيادت خود زنده نگاه ميداريد 
  ّولى از همه مهمتر در قبال اينقدر زحمت و مرارت هيکل اطهر بيانيه اى بود که ملکۀ

  ن رومانيا با آنهمه جاه و جالل ملوکانه براى عالم بهائى ارسال داشت و رضايتأذى ش
  داد که عکس ايشان

   
  ٢٥٥ص 
ّنت بخش صفحات اول آن کتاب گردد و بيانيه خود را نيز زي   روت بحضور  ميس مارثاّتوسطّ

  کالمى نيست که مراتب: "  ميفرمايند مارثا روت بّولى امرامبارک فرستاد حضرت 
   ملکهّۀسرور خود را از دريافت رسالۀ شما بيان دارم در تلو مکتوب مرغوب شما بياني



   واصل شد که داراى قدر و قيمت بى نظير است و جاللدر توقير و تحسين امر مبارک
  ."مخصوصى بکتاب عالم بهائى خواهد بخشيد 

  بارکمخوب مالحظه در زندگانى هيکل اطهر و مقام فنا و نيستى و فداى نفس آن وجود 
  بنمائيد که در تمام طول عمر با آنهمه تحارير فقط يک کتاب بنام مبارک است و آن

  ّ بطبع رسيد بقيه آثار عظيمه خود را فقط مکاتيب١٩٤٦که در سال گادپاسزباى ميباشد 
  "قداتى يوم الميعاد " ّخود بياران الهى معرفى فرمودند حتى توقيع عظيمى مانند 

  ّرا يکى از نامه هاى خود ميدانستند اين حقيقت مسلمه نشانه اى عظيم از اخالق
  ّند با احبا مکاتبه ميفرمودندّملکوتى آن موالى کريم است که تا چه حد متواضع بود

  و آنها مطالبى داشتند که بيان آنرا رجا مينمودند زيرا حضرت عبدالبهاء آن وجود
  ّ حافظ شريعة ا و در تحت تسلطآن حضرت.  فرمودند ّمستقر تبيين ّکرسىمبارک را بر 

  .اختيارى از خود نداشتند  ّو سيطره قواى الهيه اى بودند که اقوى از وجود مبارکشان بود و در برابر آن
  باستثناى سيل مکاتيب خصوصى که هر روز از قلم مبارک باطراف جهان جارى بود برخى از

   و عمومًا به غربّ است که باحباى امريکا و کاناداّ عموميه مبارکتواقيع منيعۀ
  .ى است ّخاصخطاب شده که هريک داراى جنبه هاى 

  طبع فرمودند" نظم بديع حضرت بهاءا " باسم اينگونه مکاتيب را در يک جا جمع و 
  ا  شريعةّ اساسيهمبادىمقصد اصلى از تحرير اين تواقيع آن بود که ياران غرب از اهداف 

ّبا خبر شوند و از عقائد اصليه و اوامر الهيه و تقدير نهائى و ّمستقبل آن مطلع گردند و احباى غرب ّ ّ  
   

  ٢٥٦ص 
ّن بودند در ظل هدايت ربانى درامر مبارک رشد و بلوغ يافته و تکويّترقىکه در حال  ّ  

  ١٩٣١ در سال .ّبوظائف خويش آگاه گردند و بحقايق مودعه در امر الهى مطلع شوند
  براى غرب ارسال شد در) ذروۀ اعالى نظم بديع حضرت بهاءا ( مکتوب ديگرى بنام 

ّاين توقيع با قوت و حدت بديع و لحن نافذى تکلم ّ   گر خطاب مثل قديمي ميفرمايند دّ
  و رموز و حقائق لطيفهعاليه بهمکاران  عزيز نيست بلکه جلوه گاهى از دقائق افکار 

ّرباني    دراى کهدر نامه . الزمه يک نويسنده توانا و يک راهنماى شهير است که ه است ّ
  اين: "  منشى هيکل مبارک در باره اين توقيع نوشته است چنين ميگويد ١٩٣١سال 

  ّتوقيع منيع بقلم مبارک مرقوم رفته و بافتخار احباى غرب ارسال شد زيرا احساس
  ّ ياران بايستى موقعيت و مقام خود را ادراک نمايند و منزلت امرفرمودند که قاطبۀ

  ً اقتصادى و سياسى کامال بدانند و بفهمند که مقصد ومبارک را در قبال مسائل رائجۀ
  اين همان مکتوبى است که. "  همان را بعالميان ابالغ کنند هدف اصلى ديانت چيست و

ّکليه در اين نامه تغييرات .بمناسبت دهمين سال صعود حضرت عبدالبهاء مرقوم فرمودند    اى کهّ
  در عالم وجود حاصل شده شرح داده اند که چگونه تعاليم حضرت بهاءا و مرکز



   رسالۀ١٩٣٢ّصق و متصل سازد و در سال ميثاق بايستى قطعات منفصله جهان را بهم ملت
  کور ذهبى امر حضرت بهاءا را مرقوم فرمودند در اين ذريعه عظمى حقائق امر الهى

  ّو چگونگى تطور دائمى و نشو و نماى تدريجى و سير تکاملى آن را بيان نموده
  وب استو در همين مکتوب مرغ" تقويت آن از سرچشمه قواى آسمانى است : " ميفرمايند 

ّکه روابط خفيه اين ظهور را با ظهورات قبل بيان و چگونگى حل مسائل غامضه جهان ّ  
  امريکا و" ديگرى مرقوم فرمودند که منيع  توقيع ١٩٣٣ در سال .را شرح و بسط ميفرمايند

ّکليۀ اتبيان تقدير منيع ه شد و مقصد اصلى از صدور اين توقيعاميدن" صلح اعظم    ّ الهيهّ
  يمکره غربى در اين مرحله از زمان و اين دوره از تاريخ جهان بانجام آناست که ن

ّ و شمه اى در باره اسفار مملو از اثمار و فداکارى مرکز ميثاقميآيدمفتخر  ّ  
  مرقوم ميدارند که چگونه بعد از زندان طوالنى بدان کشورها شتافتند و بعد فتوحاتى

ّرا که احباى الهى به تأييدات غيبيه الهي ّ   هّ
   

  ٢٥٧ص 
   توقيع ديگرى بعنوان١٩٣٤در سال  و .بدست آورده اند يک يک شمرده و بسط ميدهند

  به آنان عنايت فرمودند و اين توقيع مبارک آنقدر نورانى است که چشم" دور بهائى "
  ّرا خيره ميسازد ياد دارم براى اولين بار که بتالوت اين توقيع منيع مفتخر شدم

  در نظر من از آنچه هست وسيعتر گرديد که با انوار خيره کنندهگوئى که تمام افالک 
  و انجم بيشمارش حدود فهم و ادراک آدمى را توسعه ميبخشد عظمت امر و حقيقت مقام و

ّين اين شريعت غرا همه در نظر ظاهر و عيان گرديد ديگر احباّمؤسس رتبۀ ّ  
ّاوليهّنميتوانستند بهمان حال و کيفيت     توقيع عظيم با اين هيمنه و زيست کنند اينّ

  جالل و سطوتش و ثقل فادح مطالبش آنانى را که در قلب و روح ناتوان بودند از بين
  آيا هيکل مبارک دربارۀ رسائل و تحريرات ديگر خود چه فکر و انديشه. ميبرد 

  آنچه:" ميفرمودند درست نميدانم ولى همينقدر ميتوانم بگويم که غالبًا ميفرمودند 
   را"ّشکفته شدن مدنيت جهانى "١٩٣٩در سال  " . بگويم در اين نامه گفته امبايد

  باو مرقوم فرمودند در اين رساله هم مثل هميشه روح مقدس خود را بصعود مبارک وصل 
  بيانى قوى و مقنع و کامل وضع جهان را تشريح فرمودند و انحطاط سياسى و اخالقى و

  ّد سستى ارکان مسيحيت و اسالم را تشريح و بنوعروحانى عالم را صريحًا مرقوم داشتن
   در پيش دارد گوشزد و يک يکاى کهبشر که غافل از تعاليم الهى مانده مخاطرات جسيمه 

  را واضح ميفرمايند و بجميع فهماندند که تعاليم حضرت بهاءا داروى سريع العالج
  ّعه مربى عالم انسانى است اين تواقيع مني.الهى و روح جانبخش فورى آالم انسانى است

   تواناى آن حضرت درباره هر مطلبىمخصوصًا مواقعى که آيات و آثار قلم اعلى بخامۀ
  کالم الهى است که غذاى روح انسان است بدين ترتيب غذاىترجمه گرديده است زيرا 



   الواح حضرت عبدالبهاءزّروحانى بحد وفور عنايت مينمايند و عالوه بر اين ا
  انتخاب و بقلم مبارک ترجمه و نقل شده است که بر قدرت و شيرينى و عذوبتقسمتهائى 

   گستردهّولى امرااين خوان نعم روحانى بدست مبارک حضرت . کالم مى افزايد 
  گرديد که از هر جهت داراى

   
  ٢٥٨ص 

ّاغذيه کافيه است بايادى لطف و مرحمت در بساط هر يک مائده الهيه تهيه و تدارک ّ  
ًسراسر آن را مملو از اطعمه روحانيه داشته اند تا ياران الهى نسال بعدشده و  ّ ّ  

   را بخوانند وّولى امراّنسل خادمين با وفاى آستان مقدس گردند کلمات حضرت 
  قلوب و ارواح خود را زنده و پر هيجان بدارند زيرا اين بيانات رشيقه شعله سوزان

   ريشه شجره ايمان را در مرغزار قلوب مىّحميت و غيرت هر فردى را باال ميبرد و
  .نشاند و هر يک را در بوستان امر ثابت و نابت و مثمر اثمار بينهايت ميفرمايد

  ّدر همان ايامى که اين تواقيع منيعه را يکى بعد از ديگرى مرقوم ميفرمودند دست
ّبکار مهم ديگرى نيز زدند و آن ترجمه کتابهاى عظيم امرى بود اول ترجمه    اى کهّ

   منزلت انبياىومستطاب ايقان بود که در آن مقام  کتاب بعون الهى الزم آمد ترجمۀ
   جميع اديانتعاليم ساميۀو  اسالم ّالهى بيان شده و بانوار ساطعه از شريعت مقدسۀ

  ٤و در تاريخ . ندد چنين کتابى را در دسترس همه ياران گذار ترجمۀ،اشاره رفته است
  در اين هنگام بينهايت خود را از فشار: "  مرقوم فرمودند ١٩٣٠ماه جوالى سال 

  کارهاى ساليانه خسته و ناتوان مييابم مخصوصًا که عالوه بر وظائف و تکاليف روزانه
  ترجمه کتاب ايقان را نيز بر عهده گرفته و تمام کرده ام اکنون که اين کار خاتمه

   ديگرى از آثار قلم اعلى دسترسىيافته آنرا ارسال ميدارم تا ياران الهى بگنجينۀ
  يابند و در سبيل رشد روحانى خود از آن استفاده نمايند و از مطالعه اين سفر کريم

  ."ّ ظهورات الهيه روز بروز بيفزايندبر مراتب فهم و ادراک خود در باره مقامات ساميۀ
  ودّهمان سال باز در صدد تهيه کتابى ديگر برآمدند اين بار ترجمه آيات نب

  ٰهم نبود بلکه يک شاهکار ادبى بود که ابهى  خودشاننگارش الواح و تواقيع بديعۀ
ّاين تهيه و تدارک قسمت اول تاريخ نبيلو بعالميان شمرده ميشود بهاء  غصن ممتاز هديۀ ّ  

  )مطالع االنوار (  تحت عنوان ١٩٣٣است که بانگليسى نقل فرمودند و آنرا در سال 
  ب چشم از کتبّاگر نقادان اد. رسال فرمودند  ابراى طبع  بامريکا

   
  ٢٥٩ص 

  بهائى بپوشند و عمدًا نخواهند آنها را مظاهر ادبى عالم انسانى شمارند ولى هرگز
  آن را از اعظم کتب حماسى جهان نشمارند تاريخ نبيل بربندند و زنميتوانند ديده ا



  لواقع و نفس االمر قلمند ولى فى ااميدن" ترجمه " درست است که وجود مبارک آنرا 
  .تواناى آن حضرت خلق بديعى از تاريخ نبيل بوجود آورده اند 

   استادى دانشگاههاکرسىّنفوسى که بهائى نبودند ولى در فنون ادب مرجع کل و بر 
   يکى از نمايش.قلم فرسائى نموده زبان بمدح و ثنا گشودندباره  بودند در اين ّمستقر

  زيستن با اين کتاب يکى از اعظم تجربه هاى حياتى هر : " نويسهاى مشهور مرقوم داشت
ّ اين سفر جليل بنفسه محرک روح و مهيج قلب آدمىفردى است و از اين گذشته مطالعۀ   است  ّ

  ".ميگردد چه که در هر مرحله اى از آن روح انسان بانوار روحانى بى پايان روشن و نمايان
  ّون از وصول کتاب تشکر کرده حضور مبارکّ اخالقيّمعيتدکتر آلفرد مارتين رئيس ج

  کتاب پر حشمت و جالل يادگار ابدى شما از جمله کتب جاودان و ميزان: " مينويسد 
ّکلى براى همه ازمنه خواهد ماند نه آنقدر در شگفتى هستم که حد   و حساب توانم چه ّ

   ايدونه توانستهصب شما است چگن مقام و مکه با استيالى آنهمه مشاغل روزانه که الزمۀ
   استاد ايشان  Bayard Dodgeرد داجادکتر باي. " اهکارى بظهور رسانيد ش چنين ّمدت در اين

  کتاب اخير: " ّدانشگاه بيروت بعد از وصول آن عطيه گرانبها حضور مبارک چنين نوشت  در
  يکى از خدمات ذيقيمت شما است و شما را بتمامى قلب تبريک ميگويم يقين دارم که

   بسيار مرغوبى زحمت بيشمار کشيده ايد و عالوه بر اين ،ّراى تهيه چنين ترجمۀب
  از تعطيل تابستان استفاده...کتاب را با آنهمه حواشى و عکس نيز زينت داده ايد 

  کرده بمطالعه اين تاريخ جليل پرداختم هر کسى که در علم تاريخ و سرگذشت اديان
   سپاسگزار ٔ و از نشر چنين اثر زيبائى الى االبدذوقى و شوقى داشته باشد بشما مديون

  انسان نميتواند اثرات عميق اين کتاب آنقدر زياد است که فى الواقع ديگر.خواهد ماند
   

  ٢٦٠ص 
   در هر حال بى اختيار ميخواهم مراتب تحسين و.شما را بعنوان ترجمه تبريک گويد

  ّ راه داريد چنين مهمى را برتقدير خود را بيان دارم که با آنهمه مشاغل که در سر
  عهده گرفته و در نهايت اتقان بپايان رسانديد بنحويکه سالمت بيان و شيرينى و

  عذوبت کالم ، خواندن را بسى سهل مينمايد و فى الواقع اين امر خارق العاده اى است
   و از همه گذشته جالل و عظمت ذاتى.ًزيرا معموال ترجمه ها را انسان سخت ميخواند

  ود را نيز ظاهر فرموديد زيرا قلم تواناى خويش را بيطرفانه بکار برديد و باخ
  ازدياد حواشى و يادداشتهاى فراوان آنرا يک اثر علمى تاريخى نيز فرموديد که احدى

   کتاب را نفوذ و قدرتى عظيم است زيرا ترجمه.نميتواند بگويد اذاعه و تبليغ است
   آن مىاننده درحين قرائت مترجم کتاب را نگارندۀبسيار دقيق و علمى است بطوريکه خو

  خود بينهايت نفيس زيرا تعابيرّ حد ّانگارد و حتى تاريخ نيز اثرى است گرانبها و در
   و از.که اساس جميع اديان است در اين کتاب بروشنى و وضوح بيان شده است روحيه اى



ّاوليهمه اينها گذشته اين سفر جليل نورى تابان بر سنين     ظهور بهائى مى افشاند وۀّ
ّاوليۀين ّسسمؤ حيات ترجمۀ    مرحمتى نسخۀ. اين امر را از هر جهت الهام بخش مينمايدّ

  اين کتاب را به پرفسور کرافورد و پرفسور سيلى قرض دادم که آنان نيز بخوانند و
  ."بخوانند وارم که استادان اين دانشگاه و تالمذه سرفرصت چنين کتاب مهم و نافعى رااميد

  ّالبته از وصول اينگونه مقاالت  وجود مبارک مسرور ميشدند ولى مکتوب ذيل که از
   بحضور مبارک رسيدس راسنر دنيِدانشگاه لندن س شهير و استاد علوم شرقى مستشرق

  :شهادتى ممتاز بر شاهکار حضرت غصن ممتاز بود 
  ست بر نهايت لطف و مکرمتارسال دو کتاب که بقلم خودتان تحرير يافته شاهدى ا"...

  بخود  از داشتن چنين کتبى بينهايت.شما و از اينکه مرا ياد نموديد کمال خرسندى را دارم
   

  ٢٦١ص 
  ّميبالم مخصوصًاکه از جانب چنان شخصى و چنان مکان مقدسى است ، مطالع االنوار

  ى اعلىّه پس از سالها زيارت ميکنم اسلوب نگارش بحد کتابى است کنشيرين و بهتري
  .است که بهتر از اين ممکن نيست بنحويکه در عين قرائت کسى باور ندارد که ترجمه است

  کتاب مستطاب از حيث کاغذ و چاپ و تصاوير نيز در کمال زيبائى و اتقاناين  ،اين عالوه بر
  ّيت عظيم تقديمّموفقاست اجازه ميخواهم که تبريکات صميمانه خود را در قبال اين 

  ّشما در موقع ورود بدانشگاه آن بود که تسلط کامل بر زبان انگليسىدارم هدف 
  ّ اطالعاتاين کتاب نيز سر چشمۀ. انجام يافته ّ اتم بيابيد اين هدف بنحو اکمل و

   استاميدوافرى است براى من که هر سال بايستى نطقهائى دربارۀ باب و بهاء بنمايم 
  ".تى باشيد دوست مخلص شمامکه در کمال سال

  : اتمام و اکمال اين کتاب چنين مرقوم فرمودند روت دربارۀ مارثاه حضرت شوقى افندى ب
ّاوليهّ تاريخ ايام  ترجمۀّمستمرپس از هشت ماه کار مداوم و "     امر را تمام کردهّ

   صفحه٢٠٠ صفحه است و ٦٠٠ّآنرا براى محفل ملى امريکا فرستادم اين کتاب داراى 
  ئى است که در تابستان از کتب مختلفه جمع کرده بودم آنقدراضافى حاوى يادداشتها

  ّبدين کار عالقه و بستگى يافتم که مدتها مکاتبات خود را تعطيل نمودم و اکنون
  ام که ديگر توانائى نوشتن ندارم اين تاريخ موثق است و بيشتر آنقدر خسته و فرسوده

  ضر حضرت بهاءا خوانده انددرباره حضرت باب است قسمتهائى از اين کتاب را در مح
  ّو برخى صفحات را حضرت عبدالبهاء مطالعه و تصحيح فرموده اند از شدت خستگى ديگر

  ".بايد قلم را کنار گذارده بيفتم
  ١٩٣١ اکتبر :چنين تلگراف فرمودندقبل از آنکه کتاب از چاپ خارج شود بامريکا 

  ّ با کمال دقت تاريخ جاودان نبيلگليزى را توصيه مينمايم کهنجميع ناطقين بزبان ا"
  ّرا مطالعه نمايند و آنرا مقدمه اى از براى تجديد حيات روحانى خود بدانند و با



  عزمى بديع در ميادين خدمت وارد شوند
   

  ٢٦٢ص 
   اين کتاب لذا نشر و مطالعۀ مى آوردو بدانند که پايان يافتن مشرق االذکار استعدادى جديد در آن کشور بوجود 

  .ّر اين ساعات بحرانى مجهز ميسازدّاحبا را براى مبارزه د  آن بهترين اسلحه است کهّ تاريخيۀّ موثقۀّمواد ّتذکر و
است  ّبصرافت طبع باز توصيه مينمايم که هر کس در صدد زيارت کشور مقدس حضرت بهاءا  

   عکس و ١٥٠ ، صفحه٧٤٨اراى ّالبته همه ميدانند که اين کتاب د ".ًين کتاب را قبال مطالعه نمايدا
  ّمفصل است که بقلم مبارک حضرت باب رقم يافته عالوه بر اصل کتاب که از  بيست توقيع مشروح و

  حواشى بسيار کتابو ن يادداشتها دهيکل مبارک و قلم تواناى ايشان بوجود آمده با افزو قۀّ خالّقوۀ
   و حوادث تاريخى داراى جاذبهجلوه هاى بديع و جمالى بى مثيل يافته است لذا وقايع

  و قدرتى منيع شده که در کمال ثقه و اعتماد مرقوم رفته برخى از نسخ آن بامضاى
  ّمبارک موشح است دو سال تحقيق و جمع آورى مطالب و ترجمه طول کشيد و براى گرد

  ّآوردن عکسهاى اين کتاب يکى از احباى استراليا را مأمور ايران فرمودند و اين
ّا کمال زحمت قدم بقدم جلو رفت و اماکن تاريخيه مربوط به مؤسسين امر وخانم ب ّ  

  مؤمنين و شهداء را عکسبردارى نمود اگر اين اقدام را نميفرمودند اکثر اين مناظر
  ٰ دست ميرفت و از همه اينها گذشته با ارسال اصل تواقيع حضرت اعلى و طبع آنزا

ّتوقيعات مبارک در اول کتاب بر ابهت و   کوه آن افزودند و اينها تواقيعى است کهش ّ
  ّآن مظهر ظهور الهى بحروف حى خود عنايت فرمودند و در بين آنها توقيع گرانبهائى

  ّمن العبد الذليل: "  آن مرقوم است خطاب بحضرت بهاءا ميباشد و در حاشيۀکه است 
ّالى الرب الجليل  ّو عکس اول کتاب عکس رنگى ضريح مقدس حضر" ِ   ت اعلى است و تمامّ

  از افراد  يه اى بى نظير بود که بحضور عزيزترين فردى هدّزحمات و تدارکات بمنظور تهيۀاين 
  :چنين مرقوم است ّ در صفحه اول آن کتاب عظيم. حضرت بهاءا تقديم نمايندسۀّ مقدعائلۀ

   
  ٢٦٣ص 

  ّاين اثر از حق عظيمى که بر   آنکهاميد عليا تقديم مينمايم بّمقدسۀورقۀ اين کتاب را حضور " 
  ّذات مقدسش نشانه اى باشد چه که ايشانند  ى و از تقدير و ستايشاين عبد دارند رمز

  ".ٰ رسولى امر اقدس ابهىگار دورۀياد ة البهاء و آخرينّبقي
  ّاحباى غرب را يکمرتبه بروح حيات جديد زنده نمود ، گوئى ناگهانجامعۀ اين کتاب 
ّمطهر شهدا بر وجه کل پاشيده شد اين کتاب روزنه اى گرديد که از خاللَقطرات دم  ّ  

  گاه شدند و فهميدند اين امرى است که همه جان بر کف در سبيلآآن بعظمت گذشته امر 
  ّآنان وراث روحانى: " او سالکند و دانستند که وقتى حضرت شوقى افندى ميفرمايند 

   و چقدر قلب مشتاق ايشان از هر يکتقتى اسى و حقيحاوى چه معن" عصر رسولى هستند 



   چه بروزات و ظهوراتى دارد بذريکه اين کتاب در قلوب ياران افشانيد رفته رفتهّتوقع
   کرد و در جهاد روحانى ده ساله باثمار بديعه ظاهر گرديد نتائج آن چندان استّنمو

  صور که فرمانّاز آن گرد خواهند آورد و در طى عها که در عهود آتيه نيز خرمن 
ّتبليغى حضرت مولى الورى پرده از وجه مقدرات خفيه برميدارد مستمرًا اشجار وجود ّ ّ  

  .ّياران باثمار بديعه منيعه مزين خواهند شد 
  ّ هيکل مبارک باحباى غرب عنايتى ديگر فرمودند و آن کتاب منتخبات آيات٥ در سال

  اين: "  هربرت ساموئل ميفرمايند در بارۀ اين کتاب به سر. حضرت بهآءا بود 
   حضرت بهاءا که تا بحال بزيور طبع آراستهمنتخباتى است از آيات مختلفۀ

  ّخوب در اين نکته دقت فرمائيد که انجيل جليل صفحاتى معدود بيش نيست و" نگرديده 
  وجب فيض و مّمنتجگفته هائى که از بودا نقل شده نيز بسيار قليل است و با وجود اين 

ّتبديل و تغيير کلى در قرون باقيه گرديد و زندگانى مليونها نفوس را بالمره ّ  
  .اين کتاب قطعًا سر چشمه هدايت و الهام براى اين دور خواهد بود. دگرگون ساخت 

   
  ٢٦٤ص 

  : "ّ مبارک در ضمن تشکر مينويسد ّ بعد از دريافت اين عطيۀ Norman Bentwichچويتبنپرفسور نرمان 
  س شماست در خزانۀّد و تقدّه زحمات تز که نتيجۀآن جنابى ديگر هديه را با هدايااين 

  ًچقدر اين بيان دربارۀ زحمات مبارک کامال صادق. " خود محفوظ و مأمون ميدارم 
  ّچه زحمتى مقدستر از اين که انسان کلمات" ّد و تقدس ّهّزحمات مملو از تز: " است 

  بيان بى خبر برساند ، و هر کدام که دريافت کردندٓمظهر ظهور الهى را بسمع غر
  ّتوسطپس از وصول کتاب که  رومانيا است  ملکۀمدردانى نمودند از همه باالتر پياق

  ّحتى آنانکه در وادى شک و ريب گمگشته: " روت حضور مبارک ارسال داشته است  مارثا
  را تنها بخوانند و روحّاند از اين کتاب قوت ايمان مى يابند بشرط آنکه اين کتاب 

   حضورًاّو حتى شخص. " گيرد و وسعت يابد را فرصت دهند که در اثر تالوت آيات روشنى 
  ّآيا ممکن است عواطف تقدير و تشکر خود را در: "  نوشت ١٩٣مبارک در سال 

  قبال ارسال اين کتاب حضورتان ارسال دارم هر کلمه اى از آن در قلب من گرانبها است
ّن ايام مملو از نگرانى و ناراحتى تأثيرات مضاعف اين کتاب ناگفتنى استو در اي ّ."  

  ّ ملکه مرقوم فرمودند که چون ملکه معظمه از خواندن اين کتابدر جواب نامۀ
  .اند اجر ترجمه و تأليف خويش واصل شدهه منافع کثيره حاصل کرده اند لذا ايشان خود ب

  مطالب الهى و غناى روحانى آيات هم طراز وه از حيث  جلد ديگرى ک١٩٣٦و در سال 
  ادعيه و" ّبلکه مکمل منتخبات بود از قلم معجز شيم آن موالى عزيز در تحت عنوان 

  صادر گرديد سه کتاب منتخبات آيات و ادعيه و مناجات و کلمات مکنونه را" مناجات 
  يشان استاد آنرد داج رئيس دانشگاه بيروت بمناسبت آنکه در زمان اابراى پرفسور باي



  ند ارسال داشتند و درباره اين سه کتاب سه نامه از او رسيد که اينگونه دانشگاه بود
  :عواطف قلبى خود را از دريافت هر يک ابراز ميدارد 

  معنى و  نوعى سيطره بر زبان انگليسى يافته ايد که ترجمه هرگز" راجع به منتخبات آيات " 
  ادعيه و مناجات که ترجمه: " دربارۀ ادعيه و مناجات " ت ّجذابيت اصل را از دست نداده اس

   
  ٢٦٥ص 

  ّحاوى آياتى عميق و بدايعى شاعرانه است قطعًا دقت و کار زيادى الزم دارد
  ًچنانچه قبال اشاره شد بى اندازه از طالقت بيان و فصاحت انگليسى که بکار...

  :دربارۀ کلمات مکنونه  . " ّرفته در تعجبم و از صميم قلب تحسين و تقدير مينمايم
  ّ اين اثر دقيق شرقى بانگليزى تا چه حد مشکل است و شما راميدانم که ترجمۀ"  

  . "بدين بالغت و عذوبت کالم تبريک ميگويم 
ّفى الحقيقه معدنى از الماس را باحباى الهى عنايت کردند و بمجر   د اتمام اين ترجمهّ

  ظهور عدل" تر مشغول شدند و آن ّمفصلامه اى  وجود مبارک به تحرير ن١٩٣٩در سال 
  اين کشور   و اين کتاب در سالى مرقوم گرديد که بواسطه کشت و کشتار بى باکانه در.بود" الهى

  .کانادا است  گرديد اين توقيع بديع خطاب بياران امريکا وطوالنى اقامت مبارک در اروپا 
   وّترقىشرح داده سهمى را که در ّتم  ا بهائى را بنحو اکمل ودر ابتدا تقدير جامعۀ

ًمفصالنشو و نماى کره ارض بايستى ايفا نمايند     هفت ساله را بيان فرموده اند نقشۀّ
ّمعرفى و اهداف را يک يک نشان ميدهند و اين نقشه اولين قدم براى ت   ق آمال حضرتّحقّ

   دانستند کهعبدالبهاء است که در فرامين تبليغى تدوين گشته و آنقدر آنرا عظيم
   و تعالى الهى و تأسيس مبانى نظم بديع حضرت بهاءا در تمامّترقىفرمودند 

ّاوليه و تمام اين نقشه ّتامت ّقيّموفه ات و کشورها مربوط و منوط بّقار    است با نهايتّ
ّمهربانى و کمال جديت آئينه اى را در برابر وجوه احباى امريکا نگاه داشته تا ّ  

   در آن مستغرقند بکمال وضوح مشاهده نمايند و با عباراتى محکم وّمدنيتى را که
ّمهالک و مهابط مدنيت مادانذار از شديد آنان را چنان    ّى فرمودند که چشمها باز و دلها مملوّ

  از هراس گرديد که چرا تأسيس نظم بديع را دست تقدير براى پيروان امر الهى در
ّقاره امريک مخص ّصليه اينست که کشورهاى آنان در مهالک ماديتّ داشته است علت اصّ ّ  

  و بى نظمى چنان فررفته اند که جز بقدرت يزدان از آن گرداب رهائى نيابند انذارات
  ّمبارک جزء اليتجزاى

   
  ٢٦٦ص 

  ّولى امراّات امريه است و حضرت ّمؤسساجراى وظائف هدايت ياران و راهنماى 
ّبکمال تسلط در طول مدت امر ب ًمفصالغرب ياران  بۀقاطه ّ   همۀّ البته  و کرارًا فرمودندّ



  ّياران بايد آنها را با نهايت دقت مطالعه کنند هرگز درباره آن سکوت نميتوان
   اين مطلب تقدير خود را نيز خواهند يافت بنهايت وضوحّمداقهاختيار کرد بلکه با 

ّرذالت اخالق ، فساد سياسى ، تعصبات نژادى و مدنيت مخربه ّ    جامعه را يک يک بيانّ
  حضرتمبارکۀ ٰداشته و تمام آنها را با مقام اعلى و رتبه اسنى يعنى تعاليم 

  بهاءا مقايسه نموده و فرد فرد ياران را بدان رتبه منيع دعوت فرمودند آنان را
   ساختند تا در سبيلّتعجبّاز جنگى که مقدر بود بزودى عالم را فرا گيرد انذار و م

ِ و راسخ بمانند و در برابر امتحانات و باليائى که ملت و افراد را منامر ثابت    بعدّ
  فرا خواهد گرفت هرگز سستى نورزند و از صراط مستقيم منحرف نگردند و در جميع
  ّاحوال باجراى وظائف روحانيه خود مشغول و مألوف و مداوم بمانند و نتائج عظيمۀ

  قد"  در توقيع ديگرى بنام .ه پيروى نمايندّ الهيه را که در غرب آغاز گرديدنقشۀ
  ّ از يراعه مقدسه صادر گرديد اين اثر مشترک با١٩٤١که در سال " اتى يوم الميعاد 

  اصل شجره فساد را که در عالم وجود ريشه دوانده و شاخه افکنده" هى لظهور عدل ا"
ّمعرفى و اثرات سيئه آنرا تفسير و تفصيل فرمودند و هر دو در سال   ّ دوم جنگ دومّ

   قلم مبارک حکم صور اسرافيل را يافت که رعد آسا خطاب فرمود و جوامع.نوشته شد
  ٰانهماک در گناه و عصيان محکوم نمود و در هر مطلبى از آثار قلم اعلىه انسانى را ب

  با قلمى توانا تقدير نوع انسان را که در نهايت سر سختى. آياتى نقل قول فرمودند 
   حضرت بهاءا سر پيچى مينمايد ترسيم فرمودند و آنقدر اين تقديراز قبول پيام

  مرعب است که خواننده بگريه در آمده با خود خواهد گفت که چرا نوع انسان اينگونه
  .ت و بدبختى ميکشاند ّخود را بحضيض ذل

  شته بردا تحريرات مبارک آنقدر از حيث مطلب و قدرت و بالغت مختلف است که اگر هر کدام را
  اين اوراق کوشش نظرى سطحى نمائيد خود را در دنباله افکار سرگردان مى يابيد غرض از تحرير

   
  ٢٦٧ص 

  و سعى در اين نيست که خالصه تواقيع مبارک بيان شود بلکه هدف اصلى نشان دادن
  .ّيت هاى موالى عزيزمان است ّموفق حيات و جوانب مختلفۀ

  گمنام   را در اينجا درج نمايم اين نامه از مؤمنه اىدر اين وقت الزم  آمد که نامه اى
  است ولى نامه اى است که از اعماق قلب بعد از قرائت کتاب مبارک بمحضر موالى

  :خود خالصًا مخلصًاارسال داشته است 
   خوش و گوارائى است اين کتاب رسيدۀقد اتى يوم الميعاد بدستم رسيد براى من ميوۀ" 

   که هر آنچه الزم دارم همين است و بس ميکوشم که درست آنرا بارا آنقدر دوست دارم
  ّقلب خود ادراک نمايم ، اى حضرت شوقى افندى شکر ترا براى محبتى که فرمودى ،

   من فرمودى ما براى شما چه کرده ايم که شما اينقدرّحقنميدانى که چه عنايتى در 



  . "براى ما زحمت کشيده عنايت مينمائى 
   صادر شدهّولى امرا قلم حضرت  ثمينه که از گنجينۀاين دو وديعۀبعد از نشر 

  منع اقدس جمال قدمابود آخرين ترجمه مبارک را آغاز فرمودند و اين ترجمه آخرين لوح 
   جنگٰ اين لئالى ثمينه از خزانه قلم اعلى در بحبوحۀيعنى لوح ابن ذئب بود و ترجمۀ

  ر ادبيات دينى جهان داراى مقامى است وحيد چه که لوح ابن ذئب د.جهانى صورت پذيرفت
  شارع مقدس بنفسه االقدس آنرا از آيات نازله خويش جمع و تأليف فرموده است امتياز

   قبل از ارسال.ٰديگر آن اين است که در آخرين سالهاى حيات جمال ابهى باتمام رسيد
   اينم آنست که مطالعۀ وطيداميد: " ترجمه اين لوح مبارک بامريکا تلگراف فرمودند 

ّسفر جليل موجب تعمق ياران در فهم حقايق الهيه و ممد احباى الهى در ميادين ّ ّّ  
  : در دفتر روزانه خود نوشته ام ١٩٤٤ ژانويه سال ٢٢در تاريخ "مختلفه تبليغى گردد 

  امروز آخرين تصميمات فصول گذشته و آينده تمام شد مقصود دو فصل کتاب شوقى افندى" 
   که فردا با پست براى هوراس هولى ارسال خواهد شد دو سال يا بيشتر است که ايناست

  کتاب را شروع و تقريبًا بطور مداوم براى ترجمه
   

  ٢٦٨ص 
  آن قبول زحمت فرموده و اين حمل ثقيل را بردوش خود کشيدند ولى نتائج آنقدر عالى و

  ."مايد کتابى است بى نظيرو جان مينکه بار گران را راحت و آسايش دل است متعالى 
   زندگانى نيز بهمين نحو خاتمه مييابد يعنى با تسجيل سطرىچه بسا که حوادث عظيمۀ

  د حادثه اى بپايانندر آن سوانح حاضر يا شريک بوده اچند در ورقى بقلم کسانى که 
  ميرسد و چون اصل واقعه خاتمه ميپذيرد نفوسى که در آن معرکه بوده اند فرسوده

   ميرسند و ديگر قادر باقدامى جز عملى مبتذل و سطحى نخواهند بود گمان ميکنمبمنزل
  ّدر اين هنگام اين فانيه نيز آنقدر خسته و فرسوده گشته ام که فراموش کرده ام مدت

  "کتاب "  غالبًا کمينه را خطاب فرموده درباره ّولى امرادوسال يا بيشتر حضرت 
  همان گادپاسز باى بود که براى" کتاب " ين کلمه بحث ميفرمودند و مقصودشان از ا

  .نوشتن آن تمام وقت و قواى هيکل مبارک صرف گرديد 
  داستان يک قرن را در نهايت جمال و اتقان در کمال فصاحت و اختصار بيان فرمودند

ّبراستى ام الکتاب خواهد شد و در مستقبل ايام    ّين هر کلمه اى از آن را مهمّمورخّ
  هر کلمه اى را جوامع الکلم مى يابند که بافکارى آبستن است و هر فکرى رادانسته و 

  ّطريقى بسوى اهداف مخصوص خود اتخاذ مينمايند اين کتاب مملو است از حقايق مأثوره
  که چون دانه هاى بلورين برف با شکل و زينت مخصوصى در پهلوى هم جا گرفته و هر

  ه و نقش مخصوصى بخود ميگيرد هر مطلبى دردانه اى در کمال اتقان در جاى خود جلو
  ّقالب محصور ريخته شده و تماميت وجودى يافته است و اين ترکيب بنحوى صورت گرفته



  که هيچکدام استقالل ذاتى خويش را هرگز از دست نميدهند و چنان جمع اين مباحث
  قينّحق مبيکديگر آميخته شدند که هر يک انوار هدايتى گرديدند و طالبين را دليل و

را راهنماى جليل گشته اند يعنى هر کس اراده نمايد که در رسالت حضرت بهاءا  
ّتفکرى بديع و در نظم جهانى ظهور الهى تدبرى شايسته بنمايد باين کتاب که از ّ  

   است مراجعه مينمايد و فى الحقيقه تنهاّولى امرااعظم و اتقن کتب حضرت 
   

  ٢٦٩ص 
  ند زيرا جميع رسائل الهى و مکاتيب جهانى خود را کهاميدکتاب ننوشته ايست که آنرا 

  .خواندند نه کتاب "نامه " بمجامع امرى در سراسر عالم بهائى مرقوم فرمودند از روى نهايت تواضع 
   يک سال حضرتّمدت عمل در نگارش اين سفر جليل آن بود که طريقۀ

ّشوقى افندى نسخه هاى خطى و چاپى حتى کتبى را ک   ه نويسندگان غير بهائى دربارۀّ
  ّامرا نوشته بودند با نهايت دقت مطالعه فرموده و يادداشتهاى الزمه برداشتند

   آنانيکه با اين قبيل.ًگمان ميکنم در حدود اقال دويست کتاب از نظر مبارک گذشت
  ميمرسائل تاريخى سروکار دارند ميدانند که در هر مطلبى چقدر تحقيق الزم است تا تص

   با در نظر گرفتن.بگيرند که از تواريخ موجوده در نسخ مختلفه کدام را ثبت نمايند
  اين نکته که در عين انجام چنين اقدام مبرورى بايستى شخصى مانند حضرت ايشان

  هاىى طرح ريز حضرت باب  براى جشنهاى صد سالۀمکاتيب ياران را نيز جواب گويند و
   مرقوم دارند و تصميم هاى جديده بگيرند تا جميع امورا هّشايسته بفرمايند ابالغيه

ٰمرتب و منظم گردد و نيز براى ساختمان مقام مقدس اعلى بايستى اوقات و قوى صرف ّ ّ ّ  
  .ّيت کمر شکنى را بر عهده گرفتند مسئولفرمايند آنوقت ميدانيم که چه 

   دستهاى هنرمند با آنّولى امرا الزم جمع شد حضرت ّمواددر هر حال وقتى تمام 
   گرديدند و اين عمل راّموادخود مشغول طرح ريزى اين کتاب عظيم و بکار بردن اين 

  .ٰچون هنر تذهيب در نگارش خود مجرى داشتند تا تاريخ يک قرن را باتمام رساندند
  ّ مبارک آن نبود که تاريخ مفصل يک قرن را مرقوم دارند بلکه هدف آنودفرمودند مقص

  ّ مدت نشان داده تأسيسن ظهور الهى و اعتالى امر را در ايّمسلمۀبود که حقايق 
  ّ الهيه را که براىّيۀّنظم بديع را گوشزد فرمايند و بحرانهاى عظيمه و قواى سر

   خود مشاهده نمايندّى امر از منابع غيبيه جارى است در برابر چشم ياران عيان فرمايند تالّتقدم و تعا
  الحقيقه با قلم  فى.تحى بفتح ديگر واصل و متواصل ميگرددکه چگونه امر الهى از ف

   
  ٢٧٠ص 

  ّ امريه ترسيم فرمودند و پرده از روىمبارک منظره اى شگرف از جميع سوانح عظيمۀ
ّکليهحوادث    ّ براى مشاهده ياران برداشتند و چون پرده را از صفحه اول اين نمايشّ



  اعظم و اعلى نمايش روحانى جهان" ّ مبارک کل آن را عظيم بيکسو زدند بفرمودۀ
  ّدانسته که اسرار مودعه الهيه اش را فکر بشرى ادراک نتواند وانديشه آدمى بعمق

  ٰحقائقش هرگز نرسد و هيچ چشمى بزيارت ذروه اعاليش فائز نگردد و غايت قصوى و
  . "پايان اين نمايش بى همتا را کماينبغى احدى ادراک نکند و پيش بينى نتواند 

   اين کتاب جمع آورى گرديد صدها روز و ماههاى الزمۀّموادها ساعت صرف شد تا صد
  متتابع گذشت تا همه را با دست خود مرقوم فرمودند و چه بسا که برخى فصول را مجبور

  ّميشدند براى بار دوم مرقوم دارند چه روزها که با دو انگشت خود تمام کتاب را با
  ًاّمستمرى اوقات ده ساعت تمام مشغول بودند و آنقدر ماشين تحرير نسخه برداشته گاه

  ّ کامل اخير تهيه گرديد بعد ساعتهاى بسيار صرف کرديم و اکثر تاکوشيدند تا نسخۀ
  نيمه شب سرميز اطاق خواب پهلوى هيکل مبارک مى نشستم ايشان سه نسخه و من سه نسخه

  ّز اول ميخوانديم اسمهاىدر برابر داشتيم و تمام آن نسخه ها را براى غلط گيرى ا
  فارسى و عربى را که بايد با عالمتهاى مخصوص بحروف التين نوشت دقيقًا مرقوم

  ميداشتيم چقدر طول ميکشيد که عالمتها را سر جاى خود بگذاريم هيکل مبارک بلند
  ميخواندند و گاهى آنقدر ميخواندند که ديگر چشمهايشان سرخ و ناتوان ميگرديد کمر

  تها از خستگى خشک ميشد ولى کار همچنان ادامه داشت تا روزها و شب هامبارک و دس
   ديگرى نبود و آهسته تر محال بودبپايان رسيد اين کارى بود که بايد بشود چارۀ

  بتوان اين ثقل عظيم را حمل کرد فى الحقيقه برخالف جريان وقت و فشار زمان
   جشن قرن حضرت اعلىان هديۀوبعن مبارک آن بود که اين کتاب را  ارادۀ.ميکوشيدند

ًباحباى غرب برسانند لذا هر قسمتى که کامال بپايان ميرسيد آنرا بامريکا ّ  
  .آماده گرديد   کتاب براى چاپ حاضر و١٩٤٤ميفرستادند تا وضع طورى شد که در ماه نوامبر سال 
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  دند بايستى از چه کرّولى امراّاين کافى نيست که احبا بگويند ببينيد حضرت 
  ى اين خدمات را به آستان الهى تقديممقتضياتخودمان بپرسيم چگونه در تحت چه 

   کهولت و ضعف قواى جسمانى وع حضرت عبدالبهاء فرامين تبليغى خود را در موق.داشتند
   که در زير بارّولى امراّ مخاطرات جنگ اول مرقوم فرمودند و حضرت در بحبوحۀ

  ّمر خرد شده بودند و امواج جنگ جهانى دوم سواحل ارض اقدس رابيست سال واليت ا
  نگ مرکز جهانى امر الهى را در دهانجبلرزه در آورده بود و بيم آن ميرفت که عفريت 

ّمملو از بلي   ات خود فرو ببرد و در موقعى که ارکان بيت مبارک بواسطه اعمالّ
   تمام نماى قرنکتابى که آئينۀناقضين بلرزه درآمده بود خود را براى نگاشتن چنين 

   بدبختى اين کمينه بود که گاهى نهايت درجۀ. و آماده فرمودندّمستعدّاول بهائى است 
  لبى شکستهقاوقات شاهد منظره هاى دلگداز ميشدم و آن هيکل نازنين را ميديدم که با 



  يشد که و فشار باليا آنچنان سنگين ممى آوردآنقدر امواج مصائب هجوم . ميگريند 
  .ديگر قلب ميشکست و اشک بر گونه ها فرو ميريخت 

  نگارش افکار خود را متمرکز درو تمام باوجود اتمام چنين شاهکارى عظيم هنوز راضى نبودند 
   ايران ارسالّهمان تاريخ بزبان فارسى فرمودند که براى تسلى خاطر ياران ستمديدۀ

  ّاريها و تضييقات ياران کشور مقدسفرمايند و اين در حقيقت تذکار ديگرى از فداک
  از کتاب قرن کوچکتر بود ولى داراى همان مطالب و از حيثّ البته ايران بشمار ميرود

  مواقع که قلم مبارک در نگارش کتابتمام در .  داراى هيمنه اى مخصوص است طالقت لسان
   اثر بديعولى در موقع نوشتن اين، قرن در سريان بود اين کمينه افتخار حضور داشت

  فارسى ديگر جاى آن نبود که منهم حاضر باشم زيرا فارسى فصيح غير از فارسى دارجى
  مقايسه رااين انگليسى زبانان براى اينکه . ّاست که در موقع تکلم روزانه بکار ميبرند 

  معلومات  .ًکامال ادراک نمايند مالحظه کنند در لسان شکسپير و انگليسى روزنامه هاى امروز
  بنمايم و عالوه شايد آن لوح عظيم را عاليۀ قدر ها نبود که بتوانم درک معانىدر فارسى آنمن 
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  از هر دوازده کلمه سه يا چهار کلمه را ميفهميدم ، باوجود اين هيکل مبارک براى من
  قطعاتى از آنرا ميخواندند و يا بهتر بگويم تالوت ميفرمودند ، باوجود آنقدر

  ياد دارم که گاهى. گفته شد ، قدرت و کمال جمالت را ادراک ميکردم ّمحدوديتى که 
   را ميشنيدم که در حين نگارشآن حضرتکه بطرف مکتبه مبارک ميرفتم از دور صداى 

  آن صوت دلربا را. ّترنم ميفرمودند و اين آهنگ در نهايت شکوه و در غايت جمال بود 
  دم و قلم بسريان طبيعى خود همچناندر حاليکه جمله بجمله مرقوم ميداشتند ميشني

   آن موقعى بود که کلمه اى در جاى خودوسيدند جريان داشت تا وقتى که بوقفه اى مير
   و جمله را ازميآمدنمى نشست در اين هنگام لحن تالوت عوض ميشد صداى مبارک پائين 

  سلوب واى  بسيار لطيف آنقدر ميکوشيدند تا همان ا ّاول ميگرفتند و در ضمن زمزمه
   مرغى خوش آوازآهنگ شيرين چون ترانۀ. ند مى آورداستحکامى را که ميخواستند بوجود 

  ّلوح قرن فارسى را با خط. م ميکرد ّبود که در عالم خود فرو رفته و براى خويشتن ترن
  زيباى بى نظير شکسته خود مرقوم فرمودند و يکى ديگر از شاهکارهاى وجود مبارک

   گرانبهاى هيکل مبارک بود که با از هديۀو دقرن و لوح قرناين کتاب . ديد گر
  ّدست دادن صحت و سالمت خود بياران الهى در سراسر جهان عنايت فرمودند ، و در
  ّماههائى تهيه فرمودند که عالم انسانى از ضربات مهلک و پياپى جنگ جهانسوز ثانى

  . و در آتش آن مشتعل و محترق بود ّتشنجم
  د از آن ديگر کتاب ترجمه نفرمودند چه خسران عظيمى بود که ايشان ديگرسيزده سال بع

   جهانى بهائى که وجود مبارک از ابتداىجامعۀ. وقت و فرصت اين کار را نيافتند 



  ّواليت امر با نهايت قدرت و صبر و اطمينان در استحکام مبانى آن و اتساع ارکانش
  ود مبارک را گرفت و ديگر وقتى و فرصتىکوشيدند آنقدر عظيم شد که تمامى اوقات وج

  ّ خالقه خود را بکار اندازد و از منابعّقوۀباقى نميماند که باين امور پرداخته و 
  ّ خود سهمى بيشتر باحباى تشنه لب عنايت کنند باوجود اينّالهيۀۀ ّيعلمواهب 
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  ّليه ارسال ميشد بجميع يارانمحافل مکه براى انوار هدايت آن وجود مبارک بوسيله نامه هائى 
  افى نبود پيامهاى تلگرافى به محافل جهان اعطاکميتابيد و گاهى اوقات مکاتيب 

   روش ارسال رسائل و اخبار را با تلگراف روز بروز بيشتر ميفرمودند نه فقط.ميکردند
  براى اينکه وقت کمتر الزم داشت بلکه بدين کمينه فرمودند براى تأثيرات فورى و

  ق تلگراف در جمع ياران است زيرا وقتى تلگرافى رسيد معلوم است که حامل پيامىعمي
   و از اين راه هيکل مبارک زبان.است فورى و فهم مطالب آن سهلتر و سريعتر ميگردد

  رّتلگرافى را رونقى بديع بخشيدند چنانچه گاهى تلگرافات حکم نامه داشت ياران تصو
   کلمات زائد را ميزدند خير از ابتدا با هماننکنند که صورت آنرا مرقوم داشته

  ّاسلوب تلگرافى تمام پيامها را مرقوم ميفرمودند بهمين علت است که هر پيامى واضح
  اگر به پيامهاى تلگرافى مبارک حروف اضافه و روابطّ البته  و نافذ بودّمؤثر

   اضافه کنندافزودند دخالتى است در بيان مبارک مانند آن بود که چون اين حروف را
  معانى بيانات واضح تر ميگردد و اين نقصيه از آن شد که خيال ميکردند خواننده اصل

  .بود  ّ احباپيام را نمى فهمد ، در صورتيکه پيامها از هر حيث جامع و قابل ادراک همۀ
   از بذل الهام بياران دريغّولى امراّتا آخرين ايام حيات مبارک حضرت 

  ّجزئيات. تورهاى خود عالم بهائى را دائمًا بشور و وله مى آوردند نفرمودند و با دس
   ديگرى از تشکيالت دورۀنگ جبا خاتمۀ. ّکلمات و دستورهاى مهم چندين برابر شد 

  درت همه را بجلو دعوتقّ روى کار آمد و تا پايان حيات مبارک با همان قوه و ّامريه
   آنکه در عين خستگى و فرسودگى بودندميفرمودند و از ساعات کار هيکل مبارک ولو

   خود بر نداشتندهرگز کاسته نشد و دست از انجام اعمال و اجراى تکاليف مخصوصۀ
  ى  اّاول ترجمه که شامل آثار مبارکه: اقدامات مبارک را ميتوان بچهار قسمت کرد 

 ود  الواح حضرت عبدالبهاء و تاريخ نبيل ب- مانند منتخبات آيات حضرت بهاءا-  
  

  ٢٧٤ص 
  بقلم مبارک مرقوم رفته مانند کتاب قرن و تواقيع منيعه که مانند سيلى جارف   تواقيعى که-دوم 
  بسال باطراف و اکناف منهمر بود و باين وسيله ياران بيدار و بر آن شدند که چگونه سال

   وّسوم برنامه هاى متوالى براى توسيع. و چه وقت اهداف ادارى خود را کامل سازند 



ّاستحکام منابع مادى ديانت جهانى که شامل شالوده ريزى و ارتفاع ابنيه امريه ، ّ  
  ّتزئين اماکن مقدسه در مرکز جهانى و اتمام مشارق اذکار در اکناف عالم ، و ابتياع
ّحظائر قدس محلى و ملى و چهارم از همه برتر و باالتر سوق افکار و تمرکز قواى ّ  

ّالهيه و حقايق مودعه در تعاليم رحمانيه بود تا از اين ياران بسوى اهداف ساميۀ ّ  
ٓ به تقدير هاى ربانى و اهداف الهى و حقيقت شريعت سمحائى پى برند و تعاليمّممر ّ  
  ّجميع اديان را ادراک نمايند و تقدم و تعالى امر حضرت بهاءا را قدم عاليۀ

  .ا بر روى زمين تأسيس کنند و ملکوت خداوند رتضمين بقدم در کمال ثقه و اطمينان 
   

  ٢٧٥ص 
ً و تقدم امر الهى کامال مفهوم نميگردد مگر آنکه برخى از حقائقّترقى سير زهرگ ّ  

ّاساسيه و اصول مسلمۀ   ّ الهيه را از هر جهت مطالعه نمائيم تا رمز امور واضح وّ
  رت فىّه قد اشرق من جهة الشرق و ظهّنٕا"  حضرت بهاءا ميفرمايند .مشهود شود

ّاين بيان مبارک سر ارسال رسل و اصل انزال کتب الهيه را از اين" الغرب آثاره  ّ ِ  
   سال از١٢٠ّاراضى اعالن مينمايد و در اين ظهور اعظم حقيقت اين اصل اقوم در مدت 

ّدر اولين کتاب خود قيوم االسماء حضرت اعلى خطاب. هر جهت واضح و نمايان گشت  ّ  
  ّه ترک اوطان نمايند تا بفتوحات الهيه در نشر نفحات قدسبعالم غرب ميفرمايند ک

   حضرت بهاءا در کتاب اقدس خطاب برؤساى جمهور در.ٰحضرت رحمن فائز گردند
  اقاليم امريکا ميفرمايند و از آنان مى طلبند که برخيزند و بخدمت امر الهى

  الميان اعطا فرمودند عالوه بر آيات باهرات که دو مظهر ظهور الهى بع.سرافراز گردند
   گرفتند وّتماسّمرکز عهد و پيمان جمال اقدس ابهى نيز بنفسه المقدس با غربيان 

  .ّآنان از لسان مبارک تعاليم الهيه را دريافت داشتند 
  که نمايشگاه جهانى کلمبيا در شيکاغو برپا شد نام مبارک حضرت  در سال

  الى گوشزد مردمان آن سرزمين گرديد وّبهآءا براى اولين بار در امريکاى شم
ّهمين قاره مورد توجه مرکز عهد الهى قرار گرفت     مرکز الهى و سيل مکاتباتّتوجه. ّ

  ّو امواج عنايات بود که از همان اوان حدود و ثغور آن خطه و ديار را از هر سوى در
  يًا بر جميعبر گرفت و بعد هم انوار هدايت و داللت و تشويق حضرت غصن ممتاز متماد

  حضرت عبدالبهاء فرامين تبليغى عظيم خود را بامريکاى شمالى عنايت. آنها تابيد 
   بعمومّولى امراحضرت . ّفرمودند که طبق آن قيام بر فتوحات روحانيه نمايند 
ٓاحبا کامال فهماندند که اين منشور الهى ابدًا نتيجۀ ً    حضرت عبدالبهاء باّتماس ّ

  ّ هدايت و داللت آن از کتاب مقدس اقدس جارى مۀشچ بلکه سرنفوس امريکا نبود
  ّدو امر مهم دست بدست. است  و سارى

   



  ٢٧٦ص 
ّ امريکا را مرکز سنوحات الهيه و سوانح امريه نمود و بدينّقارۀيکديگر داده  ّ  

  ّآنان اولين. رتبه و قدرتى رسانيد که نظير آن در تاريخ اديان مشاهده نگشته است 
  ّرب بودند که در سنه اول عهد ميثاق دستشان بدامان امر اعظم الهى رسيد و ازّملت غ

  آن پس حيات روحانى خود را آغاز کردند لذا چون بحر عنايت بموج آمد طبعًا مکرمتهاى
  ّپدر روحانى بولد ارشد تخصيص يافت و چون طفل رضيع دنياى جديد داراى قابليات و

  ن اسرار آميزىوزاج اين عنايت و اين استعداد معجاستعدادهاى عظيمه بود لذا از امت
   اعلى بخشيده و قلم ميثاق آنان را بلقباز لحاظ روحانى رتبۀرا بوجود آمد که امريکا 

   فرمودند که امريکاّولى امراون حضرت بهاءا مفتخر داشت و حضرت ّحواري
  .ّالهيه گرديد  رکز وعود و برکاتّ قلب مطهر و ماميد و أ هيکل ميثاق و ملجمأمن عواطف لطيفۀ

  حضرت شوقى افندى از اوان واليت آنانرا مغمور لطف و احسان شديد خود فرمودند و
   حضرت عبدالبهاء هر يک از ياران راّ همان اشفاق قلبيۀّبهمان رويه يعنى بادامۀ

  د کهّه اى معرفى فرمودنّبهائيجامعۀ ص داشتند و آنان را ّبلطائف لطف و مکرمت مخص
  م و سائر و بيدارند ، خستگى نپذيرند و در سبيلّافرادش در سبيل امرا در تقد

  ّانجام وظائف چنان با لياقت و قدرت مشى ميکنند که هيچ قوه اى مقاومت ايشان
   برحمته من يشاءاند و هيکل مبارک در رسائل بيشمار خود گاهىّنتواند مظهر يختص

  ند و موقعى بجمالتاميدخود ن" يز ترين برادران گرانبهاترين و يا عز" آنان را 
  .ستودند "ّص بمواهب الهيه و بسيار محبوب ّ صاحب عزم راسخ و مخصنبرادرا" عنايت آميز 

  ّ اين کشور آنقدر تقدم روحانى دارند که حضرت عبدالبهاءءّو نيز فرمودند که احبا
  "فرمان تبليغى جهانگير امناى عاليمقام يرليغ بليغ امر الهى و مأمور " ايشان را 

   والدت روحانىّحقت جهانى مفتخر داشتند اين سمت فى الحقيقه ّشمردند و بچنين مأموري
  افتخاربّآنان بود احباى امريک نه فقط مجريان فرمان تبليغى مرکز ميثاق شدند بلکه 

  اجراى الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء نيز مأمور و مفتخر
   

  ٢٧٧ص 
  ّ اصلى نظم جنينى حضرت بهاءا گشتند و بمشعلداران مدنيتگرديدند و بانيان

  .بهائى سرآمد اقران شدند جامعۀ جهانى مشتهر آمدند و به تدوين و تأسيس دستور 
   بايضاح حقايق مودعه در تعاليم الهى پرداختند اشارهّولى امراچون حضرت 

  ّرض بسواحل امريک تقرب امر رفته رفته از اين امرکز ثقل ادارۀ: " فرمودند که 
  ٰميجويد و آنان را خلفاى برادران روحانى ايران که در عصر رسولى اکليل شهادت کبرى

  را ربودند محسوب داشته از اين طريق پيشقدمان کور ذهبى و برتبه وارثين روحانى
   اين عرمرم و  بسيار محبوب و شجاع و قدير و اين جنوداين جامعۀ. قهرمانان الهى فائز گشتند 



  رتبه رسيد در عين انجام  ّوسيله اکمل و اتم که در امر الهى ظاهر گشتند و تقديرات آنان باعلى
  . ّبهاءا نيز بجهانيان معرفى گشتند  ت هاى روحانى خود بعنوان بانيان اصلى نظم حضرتّمأموري

ٓ اول امر الهى دانستند و در امريکا يکى از اشرف وقايع قرن بهائى راجامعۀ  ظهور ّولى امراحضرت  ّ  
  ّمرکز ميثاق قوت گرفت همه حضرت غصن ممتاز را مبارکۀ نفوذ الواح وصاياى  اين ظهور و بروز با

  ظهور اينو و ميدانيم که هرگز ذکرى از خود نميفرمودند ولى انصاف آن است که بروز  ميستائيم
   الواح وصايا ووسيلۀ بّولى امراه موقعى آغاز گرديد که حضرت ّکماالت معنوي

   در آن قيام فرمودند تا بذور افشانده سر سبز شده زينتبکار بردن دستورهاى مندرجۀ
  .بخش بوستانهاى روحانى آن مرز و بوم گرديد 

  ّدر يکى از اولين رقائم مبارک که خطاب بامريکاست ولى بافتخار محفل نيويورک مرقوم
  ّ بامريکابيان ميفرمايند و اين توجه مخصوصگشته طرز رفتار و وجهه نظر خود را نسبت

  :تا آخر عمر بحال خود بماند و ابدًا تغييرى در آن بوجود نيامد ميفرمايند 
  ً حضرت عبدالبهاء را کامال بخاطر دارم ميدانم که عالم غرب دروعود عظيمۀ" ...

  ثاقّمرحله غلبه جهانى امر چه مهمى را بر عهده دارد لذا از حين صعود هيکل مي
  . " عظيم دوخته ام ّقاره و آرزوى خود را بسواحل بعيده آن اميدّچشمهاى مملو از 

   
  ٢٧٨ص 

  چه بسا که از اعماق دل و جان آرزو: " ّو در همان سال به محفل ملى مرقوم داشتند 
  ّ مهمۀّ خدمات متنوعۀّجزئياتبا ميکنم که در ميادين اقدامات وسيعه بشمانزديک بودم تا 

  . " نزديکى ميگرفتم ّستماشما 
  الواح وصاياى حضرت مولى الورى تالوت گرديد اوالد)  ژانويه ٧( از هنگاميکه 

   جوان را برادر خودّولى امراّروحانى آن وجود مقدس يعنى ياران امريک حضرت 
ّگرفته و روابط وديه و تعلقات باطنيه بين آنان تأسيس و تحکيم يافت در آن وقت ّ    لجنۀ ُّ

  ذکار حکم محفل مرکزى داشت و بعد از استماع بشارت عظمى يعنى واليتمشرق اال
  تمام امريکا شادمانى مينمايند: " امر تلگرافى بدين مضمون بحضور مبارک فرستادند 

  اند جميع همم خود را ّکه آن وجود مقدس بوصايت مطلق حضرت مولى الورى منصوص شده
  . "م ميدارند يقدّانه در همکارى آن وجود مکرم تخالص

ّحبيب و محبوب هر دو جوان بودند و بسيار مهيج است که انسان تعالى و تقدم هر دو ّ  
  .را در مرور زمان مطالعه نمايد 

ّبعد از آنکه وجود مبارک از آن گوشه گيرى موقت که براى قوت و صحت بود مراجعت ّ ّ  
  ّقفوم امر الهى متّتقد: نمودند بامريکا تلگرافى باين مضمون مخابره فرمودند 

ّ وطيد من آنست که با تجديد قوى و کسب صحت بتوانماميدنگشته و هرگز نخواهد شد  ٰ  
  بحمايت خلل ناپذير شما اقدامى در سبيل امر الهى بنمايم که فتوحاتى بديعه نصيب



  پيام مبارک هر قلبى را باهتزاز: " ّجواب آن محفل مقدس اين بود . " ّکل گردد 
  ّرا تر و تازه نمود و هيکل امرا در اين ديار بروح وحدت مهتزآورد هر جانى 

   ما با مساعدتهاى کنونى و دائمى هيکل اقدس محفوظّ است که اين روحيۀاميدگرديد 
  ".بماند تمام عشق و فداکارى و وفادارى و همکارى خود را بمقدم مبارک نثار مينمائيم

ّاوليۀدر يکى از توقيعات    جامعه مينامند محفل امريکا که آنان را نمايندگان منتخب مبارک خطاب بّ
   

  ٢٧٩ص 
   ظهور وۀّپيشنهاد حقير اين عبد را با چنان قدرت و کفايتى بمنص: " مرقوم فرمودند 

  يد که مصدر تشويق عظيمى براى اين جانب گرديد و اعتمادى را که به آن هيأتدعمل آور
ّمجلله داشتم قوت بخشود راپرتهاى اقدام   ات شما را کرارًا مطالعه نموده قدمهائىّ

  ّکه براى استحکام امر در امريکا برداشته ايد بدقت مالحظه کردم و با نهايت رضايت
  با...و خشنودى از نقشه هاى مستقبل که براى اشاعه امرا داريد با خبر شدم 
  ى امر درکمال شوق منتظر وصول اخبار اقداماتتان در ميادين تبليغ و استحکام مبان

   حضرت عبدالبهاء تمامى زندگانى و قوى و هستى خود را وقف همين خدمت.آن ديار ميباشم
  . "شما هستم  نمودند هر هنگام که به تقبيل آستان الهى سر بسجده ميگذارم بياد خدمات و اقدامات

  ّ امر مبارک و تأسيس و تقدمّترقى از الزم عوامل ّولى امرااين همکارى نزديک 
ّکيالت امريه و توسيع افکار ياران در آن ديار شد نظم الهى که در ايام حضرتتش ّ  

   هرگز حضرت شوقى.عبدالبهاء بوجود آمد رفته رفته در مراحل عديده بنشو و نما پرداخت
  افندى براى حفظ امرا در آن ديار و ترتيبات بيشمار ياران از همکارى صميمانه

   شما راّجددم: "  به آنان مرقوم فرمودند ٣ و ٢٣سال خود دريغ نفرمودند چنانچه در 
   وّمستعداطمينان ميدهم براى مساعدت آن خادمان جليل امر الهى با تمامى دل و جان 

  ّمن بسهم خود مصمم آن هستم که در مشى صميمانه اعضاء آن محفل" و نيز " حاضرم 
  . "بسوى تقديرات عظيمه همقدم و همراه باشم 

   امر در امريکا هنوز در زير ضربات و لطمهرت عبدالبهاء روى داد جامعۀوقتى صعود حض
  برد و در چنان موقع رهيبى خبر صعود مبارک بر احزان آنان افزوديهاى ناقضين بسر م

  اميد قلم اطهر بوزيدن آمد و اهتزازات ّبيزى نگذشت که نسيم جانپرور از مهولى چ
  ودوست حقيقى باز گرديد و سيل کمک ى بخشش قلوب همه را فرا گرفت و چشمها بسو

   عامل است يکى کسى کهوکمک ، داراى دو جنبه و د. مساعدت بمرکز امر جريان يافت 
  نيازمند کمک است و آنرا بجان و دل ميپذيرد و ديگرى

   
  ٢٨٠ص 

  ّولىحضرت . ّکسى که کمک مينمايد و داراى قوه و قدرتى هست که اعطا نمايد 



  يت استعداد و حضور قلب ياران غرب را شناختند لذا با نهايتامرا از اوان وال
ّهمت و محبت بمساعدت و هدايت آنان پرداختند    : مرقوم فرمودند٢٣بمؤتمر روحانى . ّ

  ّوارم و بنهايت جديت دعا ميکنم که اين مؤتمر روحانى اردوى تبليغى بىاميد" 
  ساکنين سفينۀ: "  اين بود و پيام رضوان هيکل مبارک. " سابقه اى را آغاز نمايد 

  ّحمراء بايستى متحد گردند و در امر الهى قوى و مستحکم شوند و قيام بخدمت نمايند
  ّ رحمانيه را اقتدار گرفت و اين سفينۀّزيرا دست قدرت الهى سکان سفينه را در پنجۀ

  وىّ و در ساليان مملو از تشويش و انقالب از خالل جنگ و صلح بسااز خالل طوفانه
  .ّتقدير معين حرکت داد 

  عظيمۀجامعۀ هيکل مبارک از ابتداى کار و خدمت تا آخرين نفس هرگز از قيادت اين 
ّامريه دريغ نفرمودند حتى در مواقع معينه به آنان متوجه شده درخواست کمک ّ ّ ّ  
ّفرمودند و ابراز محبت نمودند انذار و توبيخ فرمودند و قلوب را قوت بخشيدند ّ  

ّ آن حضرت احباى آن ديار بموهبت و عنايت يختصفرمودۀزيرا ب   صّ برحمته من يشاء مخصّ
  هستند و از ساير مجامع بهائى جهان از اين جهت برترى جستند که حامل فرامين تبليغى
  شدند که بقلم مهندس اصلى نظم بديع به آنان اعطا و واگذار گرديد  و در همان سند

   حصن حصين امرا و مهد نظم ادارى الهى دانستندعظيم الهى است که اين جامعه را
  خودّ اتم  مرکزممت جاودانى بقلم معجز شيو استعداد آنان را براى استقرار بر عرش عظ

  ّ بيکى از محافل محليه مرقوم١٩٢٢ ژانويه سال ٦ در تاريخ .صريحًا مرقوم فرمودند
ّيات و با چه محبت وّ دريم که محبوب عالميان با چه کلماتآوربخاطر مي: " داشتند  ّ  

  ّى در الواح شتى ياران امريکا را خطاب ميفرمايند و ميدانيم کهاميداعتماد و 
ّبزودى بايستى اسرار اين محبت اليتناهى آشکار گردد و آن قاره اى که تا اين حد ّ ّ  

  ًبوجود مبارک نزديک و در قلب منيرش عزيز بود ميبايستى کامال در پرتو عظمت امر
  . "قيقت خود را ظاهر نمايد الهى ح

   
  ٢٨١ص 

  م نظم بديع الهى را در جهان با پيشرفت و تعالى آن در امريکاّ و تقدّترقىمحال است 
ّا احباى ممالک متحده از هم جدا کرد زيرا اين دو يو    سير متوازى و مقارنّخط ّ

  امها وّ اوقات مدت سى و شش سال جميع پيّۀبيکديگرند بغير از چند مرحله در بقي
  تواقيع مبارک که حاوى مسائل عديده ادارى و دستورهاى تربيتى و توضيح مسائل امرى و

  هرگز اينّ البته .ّ تبليغى بود توسط امريکا بعالميان ابالغ گشتيا اعطاى نقشۀ
ًمراتب دليل بر آن نيست که آن وجود مقدس مثال ايران يا بلدان ديگررا از خاطر ّ  

ً مستقالهيکل مبارکّته  الب.منير برده باشند  ّ و بطرقى مملو از تعلق و تعشق با جميعّ ّّ  
  مکاتبه ميفرمودند اين ارتباطهم ّمجامع امريه مرابطه داشتند همچنانکه با امريکا 



  هرگز در آن خللى روى نداد و يکى مانع ديگرى نگرديد بلکه روز بروز ازدياد يافت و
  هر فردى از افراد جهان بهائى بود آنچه موالى آن حضرتّوسعت و دامنه و قوت گرفت 

ّدرباره امريکا گفته شده و ميشود خالصه اش در اينست که ارادۀ غيبيه الهيه آنان ّ  
  بدريافت افتخار فريدىّمختص ّيت وحيد فريدى عطا فرمود و آنان نيز مسئولرا 

  ود حضرت که در اثر هجوم احزان صع١٩٣٢ امريکا بکمال وضوح فرمودند دربارۀ. گشتند 
ّمولى الورى نظم ادارى جمال اقدس ابهى متولد گرديد صعود مبارک قواى کافيه را ٰ  
  ّحققّظاهر و بارز فرمود و در مجارى اين نظم ادارى تجسم يافت تا اعظم وسيله براى ت

  الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء واضح فرمود که امريکا مهد نظم. " ارادة ا گردد 
ٰعطيه عظمى نصيب آنان شد و بدين جهت قهرمانان غيور نظم ادارىادارى است و اين  ّ  

   "٠گرديدند که محور تأسيسات جديدالوالده و قائد قواى نافذه آن گردند 
ّهمانطور که قبال گفته شد هيکل مبارک مدير و مدبرى عظيم بودند و با آن حدت فکر ّ ً  

  ود بتربيت و تمشيت امور نظم و ترتيب بى که دائمًا در نهايت درجۀادّقو طبع و
  امرى آغاز و با انضباط و نظم و نسقى بى سابقه در عين خستگى هاى مفرطه و احزان

  متزايده بخدمت ادامه دادند ولى عدم همکارى
   

  ٢٨٢ص 
  بجائى کشاندرا با وجود نازنين از طرف برخى نفوس که به آنها اشاره شد رفته رفته کار 

  از فهرستى که از مکاتبات خود. رتيب مشکل ديدند که استمرار در خدمت را بدان ت
  نگاهدارى فرموده اند پى ميبريم که در آن ساليان نخستين با اين کشورها مکاتبه

  آلمان ،ژاپن ،عراق ، قفقازيا ، ايران ،-فرانسه -انگلستان -ميفرمودند امريکا 
  ادا ، جزائر کان،ترکستان ، ترکيه ، استراليا ، سويس ، هند ، سوريه ، ايتاليا

   فلسطين و افريقا و نيز به بسيارى از مراکز اروپا و شمال افريقا، و،پاسيفيک ، مصر
   در دفتر مبارک سى و هفت نقطه.شرق نزديک و خاور ميانه ، رسائل ارسال ميفرمودند

   و١٩٢٤ نقطه در ٩٦ و ١٩٢٤ و ١٩٢٣نقطه در ٨٨ موجود است و ١٩٢٣ و١٩٢٢بين سالهاى 
   بوراثت روحانى بايشان١٩٢١ينمائيم يعنى ملک موروثى الهى که در سال  مالحظه م١٩٢٥

  ّواگذار گرديد روز بروز بر وسعت خود ميافزود و وجود مبارک با آنکه محاط به مشقات
   اقتدار خود را در قبضۀرّو تنهائى بودند آستين همت را باال زده زمام جميع امو

  ّجاوره بودند در امريکاى شمالى جمعيتى کوچکّ جمهور احبا در ايران و بالد م.گرفتند
  ولى داراى همان وفادارى ايرانيان و گروهى قليل در اروپا و افريقا و هند و

ّپاسيفيک موجود بودند ولى بسيارى از اين مؤمنين و حتى عده اى از اعضاى عائلۀ ّ  
ّحضرت عبدالبهاء کامال بحقايق اصليه و اصول مسلمۀ ّ   نداشتند  ّع و توکلّ امر نازنين اطالً

  گونه عملىچّه صورت مجسم و الواح وصاياى مبارک چه نحو و بچبّتحوالت عظيمه  دانستند کهيو نم



  ّمحافل موجوديتّ البته .مفهوم احدى نبودخواهد شد و از همه بدتر آنکه نظم بديع الهى 
  ن آگاهىه ميشدند ولى اعضاء بوظائف خود چندااميدگاهى باسامى مختلفه نو داشتند ، 

  آنچه در. ّت ميدانستند اين بود که جمعيتى روحانى ميباشند ّنداشتند و آنچه اکثري
  محفل. ه ميشد اميد مشرق االذکار ن ادارۀّ ملى آن کشور بود ، لجنۀامريکا نمايندۀ

  ند و داراى نه عضو و دو مشاور بود دراميدمين"  روحانى شيکاغو خانۀ" شيکاغو را 
  در يکى از نقاط. معروف گرديدند " هيأت مشاوره "  بودند که باسم نيويورک نه نفر

   عضو١٢کاليفرنيا محفل روحانى تأسيس گرديد ، ولى با 
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  خوب مالحظه. ند اميدن" شوراى بهائى " ّو در انگلستان جمعيتى ترتيب دادند و آنرا 

  بسيار مبهمىّات امريه موجود بود ولى با وضع ّمؤسسميفرمائيد که جميع اين 
  اوضاع. که فى الواقع اگر اسمى بر آن اطالق گردد بهتر از همه همان نظم جنينى است 

ّاحباى مختلفه که در ظل امر بودند دائمًا.  بود شّوشروحانى ايران هم همينگونه م ّ  
  هيکل مبارک سالها کوشيدند تا کمى نظم در. در زير فشار تضييقات شديده ميزيستند 

  آن کشورها احداث فرمايند ممالک ديگر نيز بهمين حال دچار و اکثرًا ازامور روحانى 
  . امر بى خبر و جاهل بودند ّاصول روحانيۀ

  انتخاب کردند و" شوراى بهائى " ّ بهائيان انگلستان جمعيتى را باسم ١٩٢٢در سال 
  ولى امور" وراى مرکزى ش" ى بود باسم هيأترما داراى  با آنکه ب١٩٢٣در سال 

  ١٩٢١در سال . ّحانى و ادارى آنرا محفل روحانى ملى هند و برما اداره ميکردرو
  ّآلمان مؤتمر ساليانه تشکيل دادند و هيأت ملى انتخاب نمودند  در همان سالها

   يک محفل روحانى برجسته ادارهامور ادارى بهائيان قفقازيا و ترکستان در تحت ادارۀ
  ند لذا در ساليان آخر حيات مبارک حضرتاميدنميشد که غالبًا آنرا محفل مرکزى مي

ّدر سال اول واليت امر تنها هيأتى که تقريبًا ميتوان آنرا ملىو عبدالبهاء  ّ  
   . همان محفلى بود که در امريکا وجود داشتاميدن

  ّ درهم و گوناگون احبا را که خوشبختانه در نهايت اين تودۀ ّکار و مشقت وجود مبارک آن شد که
  ًبا آنکه ياران ايران کامال معتقد و از روى. اداره در آورند  ّدر ظل يک نظم و فا دارى بودند ،درجه و

   و براى استقالل آنّمستقلنهايت ايمان فهميده بودند که امر مبارک امرى است 
   ولى هنوز بدان رتبه از کمال واصل نشده بودند که ازجانها برايگان قربانى دادند

  هنوز ابر. ّ و رسوم منسوخه قديمه خود را بالمره آزاد سازند قيود مکان و عادات
   انحطاط شريعت قبل بوجود آمده بود همه جا راتيره اى از عوائد ممسوخه که در نتيجۀ

  پوشانده بود و طبعًا افراد با آنکه برداى ايمان جديد افتخار داشتند ولى بعادات
  يد مشروبات و حرمت قطعى استعمالک اًيه نيز گرفتار بودند مثال نهىّمضره قرون ماض



  ّمخدرات در آن کشورى که سرتاسرش
   

  ٢٨٤ص 
  د درحدر آتش اين بالياى عظيمه ميسوخت معلوم و مفهوم نگرديده بود و اقتناع بوا

  در غرب مخصوصًا امريکا با آنکه بامر جديد. ازدواج در برخى مواقع مجرى نميشد 
  ر ديگران برترى جستند ولى هنوز در سلسله قيودالهى ايمان آوردند و با اين ايمان ب

  ّ خود مقيد ماندند ، هر چند بعضى از اين مجامع اهداف عاليهکليساها و مجامع قديمۀ
   قليل همم و مساعى ياران و قواى مالىّداشتند ولى مقصود اين است که با آن عدۀ

  د صرف نميگرديد وايشان بجاى آنکه در يک هدف که خدمت امرا باشد متمرکز گرد
  بلکه قوايشان در راههاى ديگر بهدر ميرفت و اين خود لطمه اى بود بر استقالل شريعت

 ًاز همه بدتر آنکه نه در شرق و نه در غرب هنوز احبا کامال نميدانستند. ا ّ  
  که تا چه درجه بايستى از امور سياسى دور و بر کنار باشند و چون زمام امور در کف

   مبارک از اين وضع مبهم ناجور بسيار رنجورکل هي،د در آمّولى امرارت قدر ت حض
  ّشدند و از دو طريق به قلع ريشه هاى فساد پرداختند اول آن بود که طريقى عام

   ادارۀ امور زندگانى افراد مطابق با تعاليمّۀقويّاتخاذ فرمايند که شامل اسلوب 
  جًاّ يکسان ابالغ فرمايند و ثانى آنکه متدرّاساسيه باشد و آنرا بجميع مراکز جهان

ّافراد احبا و مجامع ياران را در ظل ظليل تربيت خود در آورده کل را بمقاصد و ّ ّ  
ّاهداف اصليه شريعة ا آشنا و بحقايق مودعه در تعاليم متوجه فرمايند  ّ.  

  طع و المع در همه احيان ساّولى امرااعظم موهبت الهى که از وجود مبارک حضرت 
ّ سبحانه و تعالى براى ترقى و تقدم امر در دورۀّحقى بود که ّخاصميشد نظم و ترتيب  ّ  

   اينّتکوين در اين وجود نازنين بحد اعظم و اکمل بوديعت نهاده بود ، و آثار باهرۀ
ّمليه طرق ادارى امر با کمال سرعت در محافل نکمال روز بروز در يکسان نمود    وّ

  لذا آنچه در امريکا وجود داشت باسم. ع ياران ظاهر و باهر گرديد ّمحليه و جمي
  ّه شد و ياران را بطرز بديع که نصوص الهيه است مأمور به تشکيل آناميدحقيقى آن ن

  ّباعتاب مقدسه ّفرمودند بمحض آنکه الواح وصايا زيارت شد جمعى از ياران آن سرزمين براى تشرف
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  رو يکى از اينين ترُس کسيمي. ين خود عازم کوى جانان گشتند  امر نازنّولىو زيارت 

  : معروض ميدارد١٩٢٣ مى ٤ّورخه زائرين بود که در عريضه خود حضور مبارک م
  مؤتمر روحانى ما داراى روحى بى مثيل بود جمعًا قائلند که از زيارت توقيع منيع"

  ز از کانادا و امريکادوره اى جديد در امرا آغاز گرديده نمايندگان هفت مرک
ّکوشيدم تا نقشه اى را که در ايام تشرف مرحمت فرموديد براى عموم...حضور يافتند  ّ  



  ّ اين مؤتمر انتخاب محفل روحانى ملى و هيأت مديرهنتيجۀ...توضيح و تشريح نمايم 
  نه نفر زن و مردى که بعضويت اين محفل انتخاب شده اند بندگان آستان...گرديد 
  وارند کهاميد  و توفيق بى پايان مينمايند وتأييد از مرکز عهد و پيمان حضرت يزدان طلب تواند و

  .."الهى متباهى گردند  ّبخدمتى در سبيل محبت موالى خود مفتخر و پيشقدم و در تعالى امر
ّدر ايام تشرف درس ادارۀکه  ترو و برخى ديگر يسميس   غفور ّ امر ربّولى امور در محضر ّ

  .ودند بعضويت اين محفل انتخاب شدند آموخته ب
  :أسيس هيکل مبارک تلگراف فرمودندّ بهمين محفل ملى جديدالت١٩٢٢ آوريل سال ٤در 

  ." آوريل صورت گيرد٢١ّاکيدًا توصيه مينمايم که انتخاب جميع محافل محليه در روز "
  مام جهانّات امريه و توحيد مکان و زمان انتخابات ناگهان تّمؤسساين توحيد اسماء 

  بهائى را فرا گرفت حرکتى در جهان آغاز گرديد که هيکل مبارک همه را پشتيبانى
   ميدادند کهنّل روحانيه تشکيل و آنان را تمريميفرمودند و هر جا ممکن بود محاف

  ّ اينها هيجان و دقت کاملطبق اصول الواح وصايا مشغول کار و عمل گردند ولى با همۀ
  ّتمرکز ميگرديد سالها کوشيدند تا اين دقايق امريه مفهوم عمومخطير مامر که در اين 

  ّق ميافتاد که ياران فراموش ميکردند که روز اول رضوان موعدّاتفاگردد زيرا گاهى 
ّانتخاب محفل آنان است هر چند احبا در اين مسائل ابتدا کمى مشوش بودند ولى طولى ّ  

  ريق مشى خود تابنده يافتند لذا بانکشيد که انوار هدايت موالى عالميان را در ط
  شوق و ذوق وافرى به پيروى آن مرکز نور و عنايت پرداختند
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  وقتى بمطالعه آثار مبارک ميپردازيد بينهايت مجذوب اقدامات آن حضرت ميگرديد زيرا
  ّآنچه در آخرين سال حيات مبارک پيروى ميفرمودند همان بود که اولين سال واليت امر

  در حالامر ًکامال نمودار است که جميع جوارح و اعضاء هيکل کامل . رموده بودند آغاز ف
ّجنينى در سال اول بوجود آمد و در طى    سنين مختلفه متدرجًا و با نهايت صبر وّ

  ًو وقتى کامال در. حکمت يکى بعد ديگرى بکسوت ظهور و بروز آراسته شدند 
  نمود که اصل دستور و اساس آن در سال اولّدستورهاى مبارک دقت کنيد دريافت خواهيد 

  ّو آخرين سال همه يکسان و داراى يک کيفيت و يک حقيقت است و با مرور زمان بشاخ و
ّمثال در پيام خود بمحفل ملى. ّبرگ و اثمار گوناگون آراسته و مزين شده است  ً  

  مر الهى درمحفل شما در اين ساعت مهيب تاريخ ا: "  ميفرمايند ١٩٢٣امريکا در سال 
  ،ر گرديدخکه بانجام هر يک مفت شماست  دوره جديدى واقف است وظائفى که بر عهدۀ ساميۀعتبۀ

  و منتظرند که طلوع فجر شما است ّاناتى است عظيم و چشم ناس متوجهّ مملو از امک
  . "ّق جميع وعود الهيه روشن و منير خواهد شد ّحقآن يومى را مشاهده نمايند که به ت

   اه خوب مطالعه نمائيد مالحظه خواهيد کرد که حوادث سى و چهار سال در اينهر گ



  .کلمات مندمج است 
ّيکى از اصول اجتماعى جمال قدم تربيت افراد بهائى است و اين نيز مورد توجه خاص ّ  

  ّاحباى الهى عادت کرده بودند که بايستى تبليغ نمايند و. هيکل اطهر قرار گرفت 
  ند ، و يک زندگانى اجتماعى بهائى براى خودزين همنوعان منتشر ساامر الهى را در ب

  ّتشکيل دهند که در آن ضيافتها منعقد شود ، و ايام اعياد و سوگواريها را بر پا
  سازند ، هنوز عادت نکرده بودند که دست بدست يکديگر داده اقدام بعملى عظيم نمايند

  همين. تى مشغول بکار و خدمت شوند و مانند اصابع يک دست و ارکان يک بدن در هيأ
ّاوليه در همان سنين .ّات خاطر مقدسش کوشاتر ميگشتندّافراد نيز در اجراى منوي ّ  

  بينهايت سبب سرور: " هيکل مبارک بپاريس اين نامه تاريخى خود را مرقوم فرمودند 
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  کمال اتقان ورضايت قلبى اين عبد خواهد شد اگر چنانچه محفلى روحانى در و حقيقى 

  ّطبق اصول امر تشکيل و با نهايت قوت بکار و خدمت آغاز نمايند و اين محفل را
   به تأسيس چنينّموفقّ بهائيان آن کشور برسميت بشناسند اگر تا بحال  عظيمۀجامعۀ

  محفلى نشده ايد خوب است که هر چه زودتر اقدام نمائيد زيرا با تأسيس چنين محفلى
   و چون اين آرزو بر آورده شد يکىميآيد براى امر الهى بوجود مرکز قوى مستحکمى

  ّدر نقاط حساس جهان چنين مرکزى وجود.  هاى تأسيسات جهانى از بين ميرود ٔاز خال
  زيرا در مستقبلى قريب همين. دارد لذا حيف است که آن شهر از اين نعمت محروم ماند 

  ّيقين دارم که مطمح نظر و محل مرکزى اين نهضت جهانگير خواهد شد و محفل هستۀ
  . "اجتماع بسيارى از نفوس خواهد گرديد 

ّوقتى آن وجود مکرم با چنان محبت عظيمى     صراحت لهجه و حکمت بديعى با محافل ووّ
  ى نيست که ياران نيز با نهايتّتعجبافراد طرف مکالمه و مکاتبه ميشدند جاى هيچگونه 

  و آرزوهاى خاطر منيرش را عملى سازند و هر وقتّوفا دارى حول وجود مقدسش گرد آيند 
  ّکه خواهش قلب مبارکش را اجابت ميکردند فورًا بدريافت جواب تهنيت آميزى مشرف

  :ميشدند يکسال صبر فرمودند تا در جواب محفل پاريس اين کلمات عنايت آميز ابالغ شد
  . "شما را به تأسيس محفل روحانى تبريک ميگويم " 

ّات معلوم است که در ايام مبارک حضرت عبدالبها مجامع امريه داراىاز برخى مکاتب ّ  
  -ّلجنه ملى تبليغ : ًلجناتى بوده اند مثال در امريکا لجنه هاى ذيل را داشته اند 

   محفظه آثار- الفت بين نژادها - نجم باختر -  کتابخانه - تربيت اطفال -نشر نفحات 
  ّ مستحکم نداشتند از اولين وهله هيکلً، ولى هنوز ارتباط داخلى امر را کامال

ّمبارک چنان دستگاه کار و خدمت را مرتب و منظم نمودند که خودشان از جريان جميع ّ  
ّامور کامال واقف و آگاه گردند و بدانند که در مجامع امريه در سراسر جهان چه ً  



  ر العملهاىحوادثى روى ميدهد نتائج خدمات ياران چه و اجابت بهائيان در برابر دستو
ّمليهلذا الزم بود که با محافل .  چگونه بوده است آن حضرتادارى مبارک  ّ و محليّ    رابطۀهّ

   کهدر آنوقت. دائمه تأسيس شود 
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  ّاينگونه محافل موجوديتى نداشتند لذا تصميم گرفتند با همه درشرق و غرب بمکاتبه

   بامريکا مرقوم١٩٢٢ر دسامبر سال د. پردازند تا دستگاههاى امرى را بکار اندازند 
ّکليهبى نهايت سبب سرور و رضايت اين عبد است اگر از : " داشتند     محافل روحانيهّ

   روحانى خود را بارض اقدس ارسال دارند اين راپرت خدماترسمىّبخواهيد که فردًا فرد راپرت مفصل 
   حالت کنونىو شرح مجالس خصوصى و عمومى ياران وشامل چگونگى تأسيس محافل 

  .امر الهى در اياالت مختلفه و نقشه هاى  هر محفلى براى خدمات حال و مستقبل ميباشد
ّمتمنى است مراتب محبت و اشواق قلبيه اين عبد را بعموم ابال ّ   غ داريد وّ

  اطمينان دهيد که با تمامى دل و جان حاضرم که جميع ياران را در اين خدمت شريف
  بينهايت: " و نيز بمحفل آلمان مرقوم فرمودند . " ايم بعالم انسانى معاضدت نم

ُمشتاقم که از محفل ملى آن ق   ّطر راپرتهاى جامع و مفصل پى در پى دريافت دارم کهّ
  . "کشور باشد آن  ّل آخرين اخبار امرى و حالت کنونى امر در مراکز متنوعۀمهر يک شا

  ود بلکه عالوه بر آگاهى تمامّقصد و نيت مبارک جمع آورى اخبار در ارض مقصود نب
   امر درّترقىّبالغ بشارات تقدم و ابر اوضاع   جهان ميل هيکل مبارک آن بود که با 

ّکليۀّبالد راقيه و آزاد جهان سبب سرور و تسلى خاطر عزيزان ايران و    ّ احباى شرقّ
ّگردند که کل در زير قيود تعصب گرفتار بودند   وم به نيويورک مرق١٩٢٢ در سال .ّ

ّهمانطورکه در اولين نامه خود به محفل ملى پيشنهاد داده ام با نهايت: فرمودند  ّ  
ّشوق  منتظر وصول اخبار جامع و کامل و مفصل مراکز امريه از احواالت امر در جميع ّ  

  ّ اينگونه بشارات باحباى ستمديده شرق که در نهايت سختى و اضطراب- صفحات هستم 
  بالغ خواهد شد و يقين دارم که چون بدانند امر الهى درند اساعات عمر را ميگذران

   و کمال مشهور است بينهايتّترقىنهايت آرامى و تدريج در سرزمين شما به سير مدارج 
ّتسلى خاطر و تشفى صدر خواهند يافت با کمال شوق منتظر اخبار خوش شما هستم  ّ" .  

  اين طريقه کار از دو جهت
   

  ٢٨٩ص 
   بود و در همين باره بشوراى روحانى انگلستان در ماه دسامبرمورد استفاده و عمل

مرتب با مراکز امريه در بالدّدر اين ايام بمکاتبۀ: "  مرقوم داشتند ١٩٢ ّ ّ  
  ّراپرتهاى مفصل بًاّ مراکز در خواست شده است که مرتّشرقيه آغاز گرديده و از جميع



  و. " کزى ببالد غرب ارسال دارند  محافل مرّتوسطّ امر و بشارات الهيه خود را ّترقى
  با نهايت شوق در انتظار وصول رقائم شما: " به بهائيان اليپزيک مرقوم داشتند 

   است عزيزان ژاپن از اين ببعداميد: " ّو باحباى ژاپن مرقوم داشتند . " هستم 
  ّل بشارات امريه ومّب و مفصل با اين عبد مکاتبه نمايند و هر مکتوبى شاّمرت
  و بهمين. " ّات احبا و نقشه هاى تبليغى ياران و خدمات مستقبل آنان باشد ماقدا

   فى الحقيقه بجميع مراکز بهمين لحن.ّترتيب باحباى جزائر پاسيفيک مرقوم فرمودند
  ات مبارک در تمام عمر صرفممکاتيب ارسال گرديد و مالحظه ميشود که بيشتر اقدا

   برعهده داشتند گرديد و تلگرافهاى پى در پىتهائى کهّيمسئولّتذکر ياران بوظائف و 
  منتظر: "  بامريکا تلگراف فرمودند ١٩٢٣در سال . ارسال ميشد که فراموش ننمايند 

  در ظرف دو"  به آنان فرمودند ١٩٢٣و در سال . " پى در پى محفل ميباشم جامع و راپرتهاى 
   بهندوستان١٩٢٥ سال و در. " ماه گذشته هيچ مکتوبى از آن محفل واصل نگشته است 

  . "رتهاى جامع و پى در پى محفل ميباشم پبا کمال شوق منتظر را: " تلگراف فرمودند 
  .ّچنين تذکراتى اغلب از اين ارض بهمه ممالک و بلدان ارسال ميشد 

  ّآنانکه در ظل خيمه وحدت حضرت بهاءا مجتمع بودند قلبًا و روحًا ايمان داشتند
ّقوه اى ربانى آنان را چون اعضاء يک هيکل بهم مربوط داشتهّو متذکر بودند که  ّ  

  وقت آن رسيده بود که اين. ّاست ولى احساس تنها کفاف حوائج امريه را نميداد 
  درياى عواطف بجوش و خروش آيد و نتائج و اثرات بديعه منيعه از هر سمت ظاهر و باهر

  فل و آغازا محانتخابات و ادارۀعالوه بر ايجاد هم آهنگى بيسابقه اى در طرز . شود 
  مکاتبات کثيره بين المللى بين وجود مبارک و جميع ياران

   
  ٢٩٠ص 

  ّو مراکز مختلفه در اقطار جهان حضرت شوقى افندى در نظر آوردند که برخى مجالت و
   بزيورّجددّکتب امرى که در ايام حضرت عبدالبهاء طبع ميشد حال وقت آن رسيده که م

  ّراسته گردد نجم باختر قديمى ترين مجله امرى در امريکا بود در آلمانطبع و نشر آ
  شمس حقيقت در برما فجر صادق در هند اخبار امرى و خورشيد خاور بدرخشش آمد و همه

ّمرتبًا بطبع ميرسيد جميع را با نهايت همت و حرارت پشتيبانى فرمودند    ّباحباى. ّ
  تر و اخبار امرى هند و خورشيد خاور راّسوريه سفارش فرمودند که مجالت نجم باخ

ّآبونه شوند و شعار جميع مطبوعات و مجالت امريه را صريحًا ببرما مرقوم داشتند  ّ:  
   و تعالى ، وّترقىه شما روز بروز در حال ّوجهه نظر بايستى جهانى گردد و نشري" 

ّداراى اقدامات عملى شود و هر اقتراحى که مينمايند مجدانه همت کنند    و در نهايتّ
ّوفا دارى سنت قديمه امريه را دائمًا پيروى نمايند در طريقه خدمت و ابراز    نظرّ

  ّبالمره جنبه بيطرفى گيرند داراى اسلوبى فصيح و نافذ گردند بدين طريق ميتوانند



  . "ًّا و بال وقفه و سکون در حرکت و تقدم باشند ّمستمربسوى تقدير عالى خود 
  ّاخيرًا از جميع احباى: "  امرى هند مرقوم داشتند ۀّؤسسم خطاب ب١٩٢٢در سال 

  ه وّ قفقازيا و مصر و ترکيه و امريکا و انگلستان و آلمان و سوري وايران ترکستان
  فلسطين تقاضا شد که راپرتهاى جامع اقدامات خود را مرتبًا براى اخبار امرى هند

   است بديناميدته بفرستند شاّقاالت دقيق و رسائل روحانيه نگارسال دارند و نيز م
   ازىّطريق دامنه خدمتتان وسيع تر و بر ارزش واقعى مجله شما افزوده گردد و يک

  با نهايت شوق قدم بقدم... بهائى در سراسر دنيا شود  جامعۀّ امريۀّت مهمۀّمجال
  يفاز ارسال کمکهاى خود بدين مقصد شرّ البته  امرى ميباشم وۀّمؤسس اين ّترقىهمراه 

  ّبى بهمين نحو بآلمان و امريکا و مجالت آنانيمکات..." هرگز خود دارى نخواهم کرد 
ّمليهمرقوم داشتند و کرارًا محافل     را تأکيد فرمودند که با ارسال اخبار وّ

ّمقاالت و بشارات امريه سبب ازدياد قوت و شهرت و ارتفاع شأن و مقام اينگونه ّ  
  لمآلىاّ فرمودند متحد ّمجالت گردند عالوه بر اين امر

   
  ٢٩١ص 

  ّ  روز يکمرتبه بمراکز شرقيه١٩از محفل روحانى حيفا بفارسى نوشته شود که هر 
  ١٩٢٣ّاى هم بانگليزى نشر دهند و حتى بمحفل سوئيس در سال  ورقهارسال گردد و 

  ّوعده فرمودند که محفل روحانى حيفا اخبار امرى ارض اقدس را مرتبًا خواهند فرستاد
   از آن ببعد بواسطه اعزام ياران. ادامه داشت١٩٣٨ل تا سال آ المّمتحدارسال اين و 

  ّاز ارض اقدس بديار ديگر و انحالل محفل حيفا اين متحدالمآل موقوف شد چنين
ّاخبارى مخصوصًا از ارض اقدس دائمًا مورد توجه احبا بود و هر جا که واصل ميشد ّ  

   و عالوه براين عناصرمى آوردازى بديع بوجود ّجميع را حرکت شوقيه بخشيده و اهتز
  مختلفه را بيدار و هشيار ميکرد بنحويکه هر يک احساس مينمودند که عضوى از اعضاى

  .يک هيکل و براى انجام يک مقصد و هدف در جهد و کوششند 
  م که اين نظم بديعى که شب و روز براى استقراريکمى با خود فکر کرده و از خويش بپرس

  کل اطهر تمام هستى خود را فدا کردند چه بوده است فرمودند که ياران الهىآن هي
  .بايستى بکوشند تا دستگاه اين نظم روز بروز شالوده اش محکمتر و مجاريش پاکتر گردد

  ّخود بجريان آورده بجميع جهان قوت ودر اگر چنين شد روح نافذ امر الهى را 
ّ و کل را در ظل خود مبخشدّروحانيت مي    اين نظم ادارى در جميع.حفوظ و مصون ميداردّ

ّاديان الهيه بيسابقه و نظير بوده و حال نيز فريد و وحيد است زيرا بقدرت خالقۀ ّ  
   نظم ادارى.ّ الهامات الهيه سيراب گشته استا بوجود آمده و از سرچشمۀ کلمة
ّ نظم بديع ربانى و پيشرو مدنيت الهى و خود مقدمۀّعرابۀ ّ   جهانىجامعۀ سيس  تأّ

   انتخاب عمومى واگر چه طريقۀ. هد داشتا ملل و نحل جهان را در بر خواست که همۀ



  يند ولى فرق عظيمآّهاى امريه از اين طريق بوجود ميّسرى و آزاد است و جميع هيأت
  مسئول ديگر دائمًا خود را  ديگر آنست که منتخبين مجالس در انظمۀنظمۀااين نظم با 

  ا ساجد و در برابر ّن ميدانند ولى در اين دستگاه الهى کل در برابر کلمةمنتخبي
   ديگر تصميمات انجمن هادر انظمۀ. ظهورش مطيع و منقاد ميباشند و مظهر عرش خداوند 

   
  ٢٩٢ص 

  انتخابآنانکه  در صورتيکه در اين نظم الهى ،ه استّمنوط و مربوط به تحسين و قبول عام
  ّيتى درمسئول ارضند ، ولى بهيچوجه  بندگان الهى در تمام کرۀميگردند با آنکه

ّيت آنها متوجه بمقامى عاليتر از محفل خود آنهاستمسئول. برابر مردم ندارند  ّ  
ّمليهّ بمحفل ملى و محافل ّليهحمچنانچه محافل    ّ در برابر مبين منصوص و بيت العدلّ

   عتيقه را راهىين محافل طرق فاسدۀدر انتخابات ا.  ميباشند و بس مسئولاعظم الهى 
  ى و اسفار انتخابى براىباتند ، اقدامات انتخايما ننامزد براى انتخابات نمى. نيست 

  افراد در نهايت آزادى هر کس را. ّ نفوس بالمره ممنوع است ّعامۀو برانگيختن مردم 
  اى حفظ حقوقکه بفکر و ايمان خود قابل اداره امور امرى ميدانند و يقين دارند بر

َهيأتهاى منتخبه را مانند. ّن امريه قادرند انتخاب مينمايند ئوّمسلمه آنان و ش َ  
  مجارى و قنوات مياه ميتوان گرفت که بيکديگر ارتباط دارند و زارعين براى آبيارى
  باغ و بستان و کشته خود از آن مجارى آب ميگيرند و اين فرات رحمت الهى از اين

  ريزش اين آب گوارا باراده افراد نيست بلکه.  جهان فرو ميريزد مجارى صافيه بجميع
  ، و سر چشمۀه يعنى بيت العدل اعظم افاضه ميگرددّينتقنيعاليه  يا عصبه ّولى امرااز وجود 

ٰعنايات حضرت رب اعلى و جمال اقدس ابهىو اين فيوضات هدايت و ارشاد  ٰ   .است  ّ
  که بفکر و تدبيرات اى ّات سياسيهّسسمؤميع ج: " اند   فرمودهّولى امراحضرت 

  ّ افراد معدود و بعلت استبداد و حکومات جابرۀۀيبشرى بوجود آيد در تحت عوامل قاس
   هنگاميکه چرخهاى١٩٣٤و در سال ." د  ناس بالمآل فاسد و ويران گردۀّامفريب ع
ّمليهمحافل    نفوذش عالمگيرّ و محليه تدريجًا بکار مشغول و اين نظم الهى اثر و ّ

  قدرتهاى مودعه در اين نظم الهى آنچنان است که: " گرديد ، هيکل مبارک فرمودند 
   گشته و از هر جهت لطمه ديده آنرااميد جهانى که از هر سوى نا ديگر جامعۀ

   هر مانع عظيمى راّالهيهات ّسسمؤ و قدرت اين .دنميتواند نا ديده انگار
   

  ٢٩٣ص 
ّمحل نموده و شور و انجذاب متمسکين باهداب کبريا را قوتدر مسير خود خرد و مض ّ  

   و سرور و آرامش باطن هراميدان اين دستگاه الهى و گزارفداکارى خدمتّعلوداده و 
  ّيک را حدت مى بخشد استحکام مبانى ايمان و انضباط روحانى افراد را محفوظ ميدارد



  ۀّر است و جريان مهيب تطهير عامو وحدتى که از هر جهت در مدافعين امر نازنين نمودا
  ّ متضادهّناس از لوث تعصبات و هم آهنگ و يک رنگ کردن اين عناصر و الوان متخالفۀ

ّکل شاهدند بر قوته الن ّ ِافذّ ٔ فى کل االشياءةِ َ قدرته المهيمنة على من وّ َٰ َ ُ ِ ٔفى االنشاء ُ ِ".  
  رت غصن ممتاز در آغوششاهد اين نصرتها را فقط بهدايت و ارشاد کامل هيکل اطهر حض

ّگرقتيم اين وجود مقدس هرگز در عالم تخيل سير ننمود و هرگز بمثابه نفوسى نبودند ّ  
  که جناح مصنوعى را با موم بر هيکل خود ببندند و بهوا پرواز کنند حضرتشان اقدامى

ُنفرمودند مگر آنکه يقين داشتند باعلى ذ   در جميع اوقات. روۀ مقصود خواهند رسيد ٰ
  ًل وسائل کار و اسباب عمل و لوازم حرکت را کامال دقيقًا از روى ضبط و مقياسّاو

ّکامل تهيه ميفرمودند و بعد امر بحرکت و تقدم ميدادند    ّچنانچه در سالهاى اول. ّ
   جامعه زياد بودّقوۀّات امريه را بوجود آوردند و هر جا که ّسسمؤهم آهنگى 

ِال صبر آغاز فرمودند و بعد اعمده محافلّشالوده ريزى محافل محليه را با کم ِ َ  
ّمليه   ًنسبة قوى در قفقازيا ، مصر ،جامعۀ ُ نه ١٩٣٠ را مرتفع داشتند و در سال ّ

  انگلستان ، آلمان ، هند ، برما ، عراق ، ايران ، ترکستان ، امريکا و کانادا
  فقط يک محفلّدر ايران و ترکستان و قفقازيا با نداشتن مؤتمر ملى . بوجود آوردند 

ّمليهمرکزى باداره امور اقدام ميکرد ولى در سايربالد محفل    ّ بخدمت احبا مفتخرّ
  در بکار انداختن چرخهاى نظم ادارى در نقاط مختلفه شرق و غرب نفوسى مبعوث.بودند 

  آن حضرت شدند که افکار و اهداف هيکل مبارک را خوب درک ميکردند و به آنچه ميل و ارادۀ
   

  ٢٩٤ص 
  . خود بکار مى بستند  ّى محلمقتضياتبود بسرعت جواب ميدادند و هر چه پيشنهاد ميکردند فورًا آنرا طبق 

  ّپس از اين اقدام بعنوان مبين آيات الهى بناى تربيت افراد
  را گذاردند از آنجائيکه چهار چوبه عنصرى و روح متعالى هيکل نظم بديع را

  ّه براى قوت فکر و جنان بمشاهده انوار هدايتنميتوانيم از هم جدا کنيم خوب است ک
  .تر و قويتر گرديم ّمستعدّو ارشاد حضرت غصن ممتاز پردازيم تا در عبوديت آستانش 

  ّيکى از امتيازات غصن ممتاز اين بود که دائمًا آفاق افکار احبا را وسعت مى
ٰبخشيدند زيرا علم ايشان بکنه اوامر الهى باعلى ذروۀ  ّعليينِ   اصل بود در متوّ

  ّمدت سى و شش سال خدمت ، ايشان اجازه نفرمودند ناحيه اى از نواحى امر کوچک و
  سعت آن افزودند دائمًا مجالوحقير بماند بلکه روز بروز از هر سمتى بر بزرگى و 

ٰميدادند که احباى الهى در امر حضرت رحمن نفسى براحت کشند تا براى مستقبل عظيم ّ  
  ِکور عظيم الهى با ظهور حضرت بهاءا آغاز گرديد و. بينند خوابهاى خوش شيرين ب

  اتّ اعالى شش هزار سال نبو آنرا پانصد هزار سال فرمودند زيرا ايشان ذروۀادامۀ
   با همۀ اينها  هيکل مبارک فرمودند که ظهور حضرت.انبياء الهى از آدم تا خاتم بود



  ّولى امرا حضرت .وار هدايت الهى است عظيم انبهاءا نيز يکى از حلقات سلسلۀ
  ملل مأمور شدندجامعۀ  مخصوص فلسطين که از طرف اين حقيقت ساده را براى لجنۀ

  ّاصل مسلمى که حضرت بهاءا بعالميان اعطاء: " ًکامال واضحًا بيان فرمودند 
   اىح عظيمهّ ظهورات الهيه سوان،فرمودند اينست که حقايق دينى مطلق نيست بل نسبى است

   جميع اديان از منبع، استّمستمرّبشمار ميرود که براى ترقى نوع انسان مداوم و 
ّاوليهّ اصول اساسيه آنان يکسان است ، مقاصد ند،بهره مندالهى فيض اليتناهى     و اهدافّ

   يک حقيقت است و اعمال هر رسولى تعاليم آنان وجوه مختلفۀ،ّاصليه شان يکى است
  . است اگر فرقى مشهود ميگردد فقط در فروعات احکام،نبياء و رسل قبل استّمکمل اعمال ا

   
  ٢٩٥ص 

  پيام آنها براى احياء روحانى عالم انسانى است که ظهور هر يک مرحله ايست از مراحل
  هدف حضرت بهاءا هرگز تخريب اديان ماضيه نبوده بل احيا و.  و تکامل وجود ّترقى

  ّيق اصليه جميع اديان را فرموده و با کلمات و اشاراتىتکميل آنان است بيان حقا
  هرگز حضرت بهاءا. ّواضح و صريح حوائج ضروريه اين عصر را بيان داشته اند 

   و آمادهّمستعدم جميع شرايع است بلکه عالم وجود را ِتنميفرمايند که شريعت ايشان خا
  قى بيشتر و عظيمتر از منبعميسازند که چون در رأس موعد پرده بر داشته شد و حقاي

   و تعالىّترقى ّاين از لوازم ضروريۀ. ّفضل اليزالى اعطاء گرديد کل اذعان نمايند 
   نظم ادارىو در همين رسالۀ..." ّنوع انسان در مسير ابدى تطور و نشو و نماى اوست 

  يعتنيز با اشاراتى بليغ و عباراتى روشن توضيح و ارتباط اين نظم را با حقيقت شر
  ّنظم ادارى حضرت بهاءا که مقدر است کافل سعادت: " ابهى بيان ميفرمايند 

ّجهانى انسانى گردد بالمره با انظمه ديگر که پس از صعود مظاهر مقدسۀجامعۀ  ّ  
  سابقه بوجود آمد تفاوت عظيم دارد فرق در اينست که اين نظم از سرچشمه الهام الهى

ّنت و اعتالى اين شريعت غرا و ترقى آن بوجود آمدهفيض و برکت يافته و براى صيا ّ  
  ّو نيز بايد بخاطر آوريم که اين نظم خارق العاده ، خارق حجابهائى است که تعصبات

  ّبوجود آورده و ملل را از يکديگر جدا ساخته است ، اين نظم بالمره از سياست
  ت که بخواهند نژادىمتمايز و بر کنار است و قطعًا مخالف هر نوع عقيده و فکرتى اس

  .ّيا طبقه اى و يا ملتى را برتر و باالتر از نژادها و طبقات و ملل ديگر سازند 
ّاين شريعت سمحاء مقدس از وجود طبقه اى باسم رؤساى دين و کشيش و منزه از ّ  

  ّ ابدًا در آن راه نمى يابد و قوت مالى اينامورتقاليد و رسوم است اينگونه 
ٓعاتى است که فقط متمسکين بذيل اطهر الهى در هر وقت و زمانّدستگاه عظيم از تبر ّ  

  . "و بطيب خاطر و ميل و اراده خويش تقديم مينمايند 
  ّاحباى مقصد غائى و سر منزل نهائى اين سير و حرکت ارتقائى را بقلم مبارک خود براى



   
  ٢٩٦ص 

  يع ممالک کره ارضٔباالخره حکومت جهانى که حاکم بر جم: " غرب چنين تشريح فرمودند 
  کديگر امتزاج مى بخشد و عالم را از نکبتيبرا  و اعظم آمال شرق و غرب ميآيداست بوجود 

  حيات روحانى چنين عالمى با. ّجنگ ميرهاند و قواى مسلحه را خادم عدل ميسازد 
ِاعتراف بوجود حى قدير و تمسک بتعاليم يک مظهر ظهور الهى قائم و استوار َ َ ّ ّ  

   پيوسته او را بوحدت ميکشاند دائمًا بسوىاى کهم انسانى با قواى دافعه عال. ميگردد
  ّاين بسى واضح و مسلم است که عالم وجود. " ّاين ذروۀ عليا در حرکت و تقدم است 

  ّ جل وّحق: " بامراض گوناگون دچار گشته اينست که قلم مبارک بدين لحن ناطق ميگردد 
ّت کرد که شايد بمعرفت مظهر ظهور الهى موفق وَعال يک قرن بنوع انسان مهلت عناي َ َ  

ّنائل گردند و بديانت مقدسه اش متمسک شوند ، نامش را بلند و نظم بديعش را مرتفع ّ  
  ّ شارع مقدس در صد جلد از آيات و الواح مبارکه بطريقى بيسابقه رسالت خود را،سازند

َود در مقابل چنين مظهر حال خوب است از خود بپرسيم عالم وج،ًکامال ابالغ فرمود َ  
   اسفا که؟ّمقدسى که آنچنان خود را براى او فدا فرمود چه عکس العملى بروز داد

  ّچون شريعتى غرا از قلم جمال ابهى باهل عالم عنايت شد کمال بى اعتنائى از طرف
  ّعلماى جهان ابراز  گرديد و آن وجود مقدس با ضغينه و بغضاى روز افزون علماء دين

  اهل ايران به تمسخر و استهزاء پرداخته و رؤسا و سالطين که طرف. گرديد مقابل 
  قلم اعلى قرار گرفتند بنهايت حقارت بدان نگريستند و عداوت و بدخواهى نفوس در خطاب

   استقبال مردم از کليه طبقات در برابراين بود که نحوۀ. جميع بالد بر انگيخته شد 
  کامى عالم انسانى که در درياى خود.ر نامطلوب گرديدٓچنين رسالتى جهانى و الهى بسيا

  فرورفته و نسبت بخالق خود بى اعتنا و بى خبر شده و انذارات و نصائح و مواعظ
ّمظهر ظهور را بالمره فراموش نموده ، چنين انسانى بايستى ثمر اعمال خود را ِ َ  

   راستّمايد و از طى آن راهخود را قبول نمين عاليۀاگر صراط مستقيم وصول باهداف و بچشد ، 
ِسرپيچى ميکند ، راهى دور و مظلم و مملو از تلخى و دمار و آغشته بقطرات خون ّ ُ  

   
  ٢٩٧ص 

ّنار سقر و عذاب بى حد وه ب ّمظلومين در برابر او کشيده ميشود که مقدمه ورود بشر َ  
ّمر ميگردد و چنان در گودالى از جهل و عما فرو رفتند که حتى دستى بسو ِ   ى شاهدَ

  ُمقصود دراز نکردند تا بدامن او برسد ، و خود را از گرداب مهلک مصائب بيشمار
ّجز آنکه از سبيلى مملو از مشقات و!! هيهات که راهى ديگر بيابند . نجات دهند  ّ  

  حضرت بهاءا نمائيد که چگونه با عاليۀمالحظه در کلمات . سختى ها بگذرند 
  :ميفرمايند  ّا سر پيچى کرده و عصيان ورزيده اند تکلمنفوسى که از ايمان بشريعة 



  بگو اى اهل ارض براستى بدانيد که بالى ناگهانى شما را در پى است و عقاب عظيمى"
  و شده قسم بجمالم که در الواحاز عقب گمان مبريد که آنچه مرتکب شديد از نظر مح

  "جدى از قلم جلى جميع اعمال شما ثبت گشته زبر
   در ابتداى واليت امر با نهايت وضوح طرقى را که بايد در سبيلّولى امراحضرت 
ّ امر الهى پيش گيرند پيش بينى فرمودند حتى در سال اشاعۀ    مستقبل اين خدمات١٩٢٢ٓ

  : "ّرا در مکاتيب خود بيان داشتند بيکى از محافل محليه امريکا مرقوم فرمودند 
   ريا فرو رفته اند وظيفه و افتخار ما است کهافراد و ملل در طوفان خود خواهى و

  ّت توجه آنانرا جلب نمائيم فقط با وسعت نظرّجًا و با نهايت وفادارى و خلوص نيّمتدر
ٰو خلوص نيت و شور و انجذابى که در انجام خدمات بکار ميبريم بدين هدف اعلى واصل ّ  

  د و درد را شناخته و نه فقط نبض عالم را در دست خود داشتنآن حضرت. " ميگرديم 
ّدرمان ميفرمودند بلکه با کمال حدت نظر و شدت ايمان فرمودند که    پس از هشتاد" ّ

  در " ٠ که نوع انسان از بالى ناگهان راه فرارى بيابد ميآيدسال غفلت بنظر ن
  جهان را مالحظه مينمائيم که در مسيرى افتاده: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٣ّفوريه سال 
  ."از صراط مستقيم منحرف و روز بروز از ميزان الهى دور و دورترميگردد ّکه بالمره 

ٰغالبًا در تواقيع مبارکه و حتى بزائرين اين بيان قلم اعلى را گوشزد فرمودند و ّ  
  با همان چشمهاى تيز بين خود بعمق مجامع انسانى نظر انداخته خطرى اليم و سرطانى

  وارح و ارکان هيکل عالم انسانى را خرد وبس عظيم مشاهده فرمودند که روز بروز ج
ّمتالشى مينمايد ، و آن عذاب مهلک هجوم ماديات است که در هر مذهبى سبب اضمحالل ُ  

ّو دمار گرديده ولى اين ماديات در هيچ عصرى بدين قوت   .ّ و شدت نرسيده بود ّ
   

  ٢٩٨ص 
  نقلرا تعريف آن  *ّچون بسيارى معناى حقيقى ماديت را نميدانند از قاموس وبستر

ّتمايل شديدى است که اهميت غير الزمى بمنافع ماد" مينمائيم    ى دهند و هستى خود راّ
  و تعريف ديگر آنست که وجود انسانى را به. " در پيشگاه آن و حوائجش فدا کنند 

ّتعابير جسمانى و مادى تعريف نمايند او را فقط مرکز عوامل مادى بدانند و از ّ  
  . اخالقى انسانى ابدًا بحثى ننمايند مبادىو بواعث روحانى 

ّ کامال بنفوذ اين روح مادى آگاه بودند و تأثيرات آنرا درّولى امراحضرت  ً  
  ّ از آنرا نيز بحدت بصرۀّجّمجامع انسانى بدقت مالحظه فرمودند و امراض منت

  .ذار فرمودند خود سى وشش سال ياران را بر حذر داشته و انمشاهده و در مکاتيب عديدۀ
  ّتشويش و اضطراب و ماديت شديدى که عالم انسانى درآن: "  ميفرمايند ١٩٢٣در سال 

ّو بالهت و شدت ماديت و تصنع و تظاهر در مجامع امروز ...مستهلک گشته است  ّ   و: " ّ
  انسانى آثار شومجامعۀ در قلب : " ّ به محفل ملى امريکا مرقوم داشتند ١٩٢٧در سال 



  يان و عدم شرم و حيا در اجراى هر عملى واضحًا نمودار است و اين عالئمهبوط در عص
   العملهائى ميگردد که آثار بروز و ظهور هر يک ازسّبنفسها ممد انقالبات و عک

  : " در توقيع عمومى خود بامريکا ميفرمايند ١٩٣٣در سال . " ديگرى نمودار تر است 
  ّهنه ها کل پنجه در سراسر مجامع عالمجنونها و خشمها حيله ها و تظاهر ها و مدا

  آن: "  در توقيع عمومى بغرب ميفرمايند ١٩٣٤در سال . " انسانى امروز انداخته اند 
ّاجل معلقى که ياد آورى مدهشى است از سقوط امپراطورى روم غربى چنان روز بروز َ  

َمرعب تر ميگردد که گوئى عفريت اين بالى ادهم دهان باز نموده و در ان   ّدک مدتىُ
   ميفرمايندو در همان توقيع. " ّجميع عالم وجود و مدنيت آنرا در کام خود فرو خواهد برد 

  ّرا ريز ريز ميکند مدنيت متزعزع اين بى بند و بارى و فساد و بى ايمانى که اعضاء و جوارح هيکل انسانى" 
  

* Webster 

  
  ٢٩٩ص 

   در توقيع عمومى١٩٣٦در سال  " ٠ نيستى نزديکتر ميسازد محکوم بفنا را بورطۀ
  بهر سوى که نظر اندازيم محال است که از فساد اخالق عمومى دچار دهشت: " فرمودند 

  نگرديم و اين سير قهقرائى در جميع جوانب حيات انسانى چه فردى و چه اجتماعى علنًا
  آنچه در اين: " ّ احبا را انذار فرمودند ١٩٣٩و در سال  " ٠ن است واضح و نمايا

ّايام ما را بمبارزه ميخواند عالمى است مملو از مخاطرات و لبريز از فساد  ّ....  
  سردى و جمودت مرگ که از بيمارى بيدينى بر هيکل عالم انسانى با کمال بيرحمى عارض

  چراغ دين خاموش شده و عالم وجود...است گشته ارکان وجود را منجمد و بى روح نموده 
ّ رفته تبعيضات ملى بر همه جا چون وحش عميا مسلط گشته وودر تاريکى بيمانندى فر ّ  

  تضييقات دينى و نژادى در نهايت قساوت و بيرحمى است نظريات و عقايد غلط با جمله
ّهاى مرعب خود ستايش خداى يکتا را از ريشه بر آورده است کابوس مادي   ت جميع طبقاتُ
  را از حمله و فشار خود بلرزه انداخته انحطاط اخالقى و تنزل شأن دين چون
  ّهيوالئى سهمگين متدرجًا با دندانهاى تند و تيز خود ارکان هستى را ريز ريز

ّمينمايد و رفته رفته اعمده و ارکان حيات و هستى را بالمره بسوى سقوط و دمار ِ ِ   . "نيستى ميکشاند  َ
  نى را با بياناتى روشن تر  امراض اجتماعى جاريه در جوامع انسا١٩٤١درسال 

  شيوع بى بند و بارى و استعمال: " ّاز بلور و ارشاداتى مملو از نور بيان فرمودند 
ِ بکسب لذات و غنا واى که قمار و اقسام گناه و عالقه بى پايه -مشروبات الکلى  ّ  

  ر مراعات قوانين اخالقى که روز بروز باته و سستى دشّثروت و تجمالت زمينى رائج گ
  ممانعت از آنّ حتى ّقوتى شديدتر از قبل مخصوصًا در ازدواجها ظاهر ميگردد بنحويکه

  تضعيف مقام والدين و تخفيف اختيارات پدر و مادر در منزل و بر. محال مى نمايد 



  ى که منکراوالد فساد خانمانسوز طبع کتب و آنچه ادبيات مينامند ، اشاعه نظريات
ّتنزيه و تقديسند ، و هر يک مخرب اساس ايمان و ارکان اخالق ميباشند کل مظاهر ّ  

   
  ٣٠٠ص 

  اين روح پستى در جميع طبقات رسوخ و نفوذ. ّتدنى عالم انسانى در شرق و غرب است 
  ّيافته و با ريختن زهر خود بهر فردى از افراد جوامع چه زن و چه مرد کل را عليل و

  ت و پستى پير و جوان را در خود ميگيرد و کارئاناين د. مار ساخته است فاسد و بي
  را بجائى ميرساند که عالم انسانى که تا بحال بيدار نگشته و رسالت و اصالت انبياء

  ّرا درک نکرده و دست توبه به آستان الهى برنداشته سجل کردار خود را باعمالى ارذل
  . " را که سياه بود سيه تر از همه وقت ميسازد  حيات خويشاز قبل مى آاليد و نامۀ

  :مع انسانى فرود آورده فرمودند  سياط قهر الهى را بر پيکر مجاّجدد م١٩٤٩در سال 
   نهضت هاى سياسى بلرزه در آمده و ارکان اقتصاديش از همجهانى است که بواسطۀ"

  صرف رسيده چنينپاشيده شده و حيات اجتماعيش واژگون گرديده و جهان اخالق بظلمت 
  . "عالمى بموت روحانى مبتال گشته است 
  ّ موالى حنون آن بود که احباى الهى را ازبا ذکر اينگونه عبارات و انذارات ارادۀ

  خطرهاى عظيمى که از هر جهت آنان را احاطه نموده است محفوظ و مصون بدارند که سيل
  حيات مبارک نزديکتر ميشديمّمفاسد آنان را بهالکت نرساند و هر چه باواخر ايام 

   اين مواضيع با يارانبارۀّگرديد و با صراحتى بيش از حد درّلحن مقدس شديدتر مي
  ّهر چند قارۀ اروپا مهد: " بحث نموده و گاهى تلويحًا و بيشتر تصريحًا ميفرمودند

  ّمدنيت غربى است که بعدم معرفت وجود خالق يکتا و فساد اخالق دچار شده و
  ّنه بدان افتخار مينمايد ولى ناشرين اين مدنيت محکوم بفنا اهالى امريکااّتأسفم

  ّ و اگر بدقت مطالعه در احوال آن کشور بنمائيد مى بينيد که در وقت حاضر.ميباشند
  ّچگونه مظاهر اين احوال پر مالل در جميع اطراف و انحاء آن خطه نمودار است ،

   را فر اگرفته و بخود مشغول نموده کهّماديت لجام گسيخته ، چنان مردمان آنجا
  . "بجميع عالم نيز سرايت نموده است 

   
  ٣٠١ص 

  ّ در نامه اى خطاب بامريکا هيکل مبارک اول جميع را يادآورى بمناصب١٩٥٦و در سال 
ّروحانيه و افتخارات رحمانيه     شامل آن کشور شده ميفرمايند و بعد يک يک رااى کهّ

  ّحات روحانيه اى نصيب ياران آن ديار گرديد ولى بعد با ميشوند که چه فتوّتذکرم
  يخ حيات خود آن موقع در پرتگاه عجيبى در تارنهايت صراحت گوشزد ميفرمايند که در

  ّت و کيفيات آنواقع گشته اند و اين نقيصه موجود در جميع ياران انعکاس کامل حاال



  ر وجود بوديعه گذارده شدهصدفى است که در آن جواه: " سرزمين است که بقول مبارک 
  و در همين نامه فرمودند که آن کشور از بحرانى روحانى ، اخالقى اجتماعى و. " است 

  سياسى ميگذرد و اين بحران در نهايت سختى خواهد بود آنچنان سخت و دشوار که اگر
   در کمون آن موج ميزنداى کهکسى با نظرى سطحى در آن بنگرد محال است خطرات عظيمه 

  .قيقًا تخمين بنمايد د
ّق بنحوى تدنى يافته که شدت ميزان فساد اخال"   ه و جنايات روز افزون شاهد برحنُجّ

  آنست فساد سياسى آنچنان است که دامنه اش روز بروز وسيعتر ميگردد و اين فساد در
ّجميع انحاء کشور حتى در اعلى طبقات رسوخ مييابد روابط مقدسه ازدواج از هم ٰ ّ  

  يکه آنان را تحقيرراختيارات والدين را در منازل خود از بين برده بطوگسسته ، 
  عظيمهجامعۀ ُد ، و اين امور از مدهش ترين مظاهر فسادى است که دامنگير اين ننماي مى

  گرديده و بنحوى آشکار است که ديگر محال است مبهم و مستور بماند و هر شخص بصيرى
  ساد جريان ديگرى در کار است که در جميع جوانببموازات اين ف. آنرا مشاهده ميکند 
ّدر اين ملت و فى الواقع هر ملت سرمايه دارى ّ آن شرى است که وحيات رسوخ يافته  ّ  

  ّدر رفاه و آسايش مادى نفوس بکار ّوجود دارد و آن تأکيد شديد مستمرى است که 
ّبالمره از آنچه که تعلق بعالم روح دارد غافلند و حال ميرود و    آنکه تنها شالوده اى کهّ
   نهايت اطمينان و اعتماد ميتوان شالوده اى رزين و اعمدۀ متين براى سعادت بابر آن

  ّاين ماديت سرطانى. عالم انسانى برپا داشت همين جنبۀ روحانى حيات انسانى است 
ّاست که در اروپا بوجود آمده و حال در قاره امريکاى شمالى بحد اعالى نفوذ ّ  

   
  ٣٠٢ص 

  و رسوخ خود رسيده و از آنجاست که پنجه هاى قوى خود را بملل آسيائى نيز کشيده و
  اکنون همين سرطان بغارت قلب خود. ّآثار شومش در سواحل قاره افريقا مشهود است 

  ّپرداخته که حضرت بهاءا با نهايت قوت و صراحت آنرا محکوم فرمودند و اينرا
  ّدمه فتنه کبرى شمردند و موجب بالى عقيم گرفتند کهشعله خانمانسوز دانستند و مق

  اى خود بسوزاند و رعب و وحشت و چون صاعقه فرود آيد و شهر ها را در شراره ه
  . "امنى در قلوب ساکنين کره ارض بوجود آرد نا

  ّو نيز همه ما را متذکر داشتند که حضرت عبدالبهاء در اسفار پر خير و برکت خود در
  ر خودّثّالس و بر منابر نداى مملو از تأريکا و اروپا در محافل و مج وسيع امّقاره

  ّرا دائمًا بلند نموده و اهل عالم را بملکوت الهى دعوت فرمودند و بر ضد اين
  ّسيختگى و بى اعتنائى باصول مسلم اخالقىگّماديت انذار نمودند  و از لجام سرطان 

  د آور شدند و مخصوصًا ندا بر آوردندّ روز افزون در رفاه مادى همه را ياتأکيدو 
ّکه آفاق سياست بالکل تاريک است چشمها را بفاصله بين دو مکتب افکار متوجه تر ّ  



  ّساختند هر چند اهداف آنان از يکديگر مجزى است ولى هر دو را رافعين لواى مقصود
  ساسّمحکوم بفنا و نيستى ميدانند زيرا هردو ناشرين فلسفه مادى ميباشند و از ا

  ، و نميدانند که فقط برّى بالمره غافلندنوى حيات انسانروحانى و ارزشهاى مع
ّاعمدۀ متينه قويه روحانيت است که ميتوان بارگاه سعادت و اقبال عالم انسانى را    .بر پا کرد ّ

ّغالبًا توجه احبا را معطوف اين دقيقه لطيفه ميفرمودند که اهداف و مقاصد و ّ  
  ّ اصليۀمبادىّالم کنونى در بسيارى از جهات بالمره مخالف موازين و تمارين ع

  .ه است و اگر عملى شبيه اصول امرى در دست دارند بسى نادر و غير معتدل استّبهائي
ّانوار هدايت بيانات مبارک در اين باره نيز بسيار است ولى نه بشدت و حدت و   .سوزندگى بيانات فوق  ِّ

  ّ فرمودند و اگر ما استعداد قبول تربيت داشتيم البته قيام به تربيت ماشّوجود مقدس
   

  ٣٠٣ص 
ّخود را مهيا ميساختيم تا سعادتمند حقيقى گرديم زيرا مربى و معلمى داشتيم که ّ ّ  

  غالبًا ميفرمودند که. ٓاش بى نظير قضاوتش کامل و تربيتش الهى بود  ذوق و سليقه
  هرگز مقصود بيان مبارک"  استَت سمحه سهله و شريعت اعتدالّشريعت الهيه شريع"

  از دسترا ّاين نبود که احبا مداهنه نمايند بل اصل بيان مبارک اين بود که ميانه روى 
  و اين همان اصلى است که جمال مبارک. فين بر کنار گردند ّندهند و از تقليد متطر

  بگيرد و نيز فرمودند که هر کس دامن عدالت مرا ّفرمودند از حد اعتدال خارج نشوند 
  ّخوب مالحظه کنيد که چگونه و در چه جهان مملو .در هيچ امرى از اعتدال خارج نشود

  از اغتشاشى زيست مينمائيم ، تا بحال چنين حالى در عالم وجود روى نداده که تمامى
  َمظهره ّقبول و توجه بز عدم اُهستى بواسطه کفران وجود خداوند بزلزله افتد و ابناء بشر 

  .شتن را ببالياى عظيمه دچار سازندهايت سر سختى خويظهور او درن
   اگر چنين بود چگونه ممکن ميشد.گريستندقى افندى با چشم ما بدين جهان نحضرت شو

ُکه هادى امم و منجى ملل گردند  َ   مظهر ظهور از عوالم ملکوت خود نزولّ البته .ُ
   ّکرسىثاق بر اجالل فرمود و پيام الهى را به آدميان ابالغ نمود و مرکز مي

   رسيد ،ّولى امرآتبيين آيات و احکام الهى جالس گرديد تا نوبت بحضرت 
  فانىّ مرد اين قرن بودند ، و در اين زمان ميزيستند ولى هرگز تعلقى بجهان آن حضرت

   اگر درست مالحظه نمائيد کماالت و فضائل عالم انسانى به تمامها در آن .نيافتند
ّبود با حدت فکر و هوش و ذکائى الهى بدون غلوُمندمج  مبارکوجود  ٓ    و تشويش و نگرانى و ّ
ٓتسويالت و تعصبات بشرى اوضاع جهان را با موازين الهى مقايسه فرموده و با لسانى بدون ّ  

ًبس شيوا نقاط ضعف بشرى را کامال بيان داشتند و هرگز مد   هنه نفرموده و خطايا رااَ
  . گريستند ن قبول نمىبعنوان اينکه عمومى است بديده 
  ّبگوئيم که چون عادتى سنت شده و يا خطائى عمومى  خالصه آنست که ما ممکن است



  يا آنکه چون قائدين قوم و علماء گشته لذا بر خاطى بأسى نيست و
   

  ٣٠٤ص 
  صين چنينّخصه درست باشد زيرا متّرا ابراز کرده اند لذا بايد آن نظري چنين نظريه اى
  انگاريهائى  ين گفتارها صوت سيطره آميز آنان را قبول کنيم ولى ابدًا چنين سهلگفته اند و بهم

  عالم سياست ، اخالق ، هنر ، موسيقى ،. رت راه نيافت ضح بساحت قدس آن
  ّادبيات ، طب و علوم اجتماعى را يک يک با دقت تمام مالحظه و بسيارى از موازين

  فرمودند و چه بسا که آنان را موافقّآنان را با اساسهاى تعاليم الهيه موازنه 
   وون لذا آنچه در دنياى علوم و فن.ّ الهيه ديدندنيافتند بلکه مخالف نصوص قاطعۀ

  ّصنايع ظاهر ميگرديد حضرت غصن ممتاز را رويه چنان بود که اگر موافق آثار و
  وّتعاليم و اصول الهيه حضرت بهاءا بود صواب و قابل قبول معرفى ميفرمودند 

  .هر چه مخالف با اين اصول بود خطرناک ميدانستند 
  اين کتاب. بهمه اعطا فرمودند حيات ّبا اين روش ممتاز انوار هدايت ربانى در سبيل 

  گنجايش آنرا ندارد که بذکر جميع شواهد پردازيم ولى برخى را که بيشتر در حيات
ّيات مملو از خطائىيکى از نظر. ّاجتماعى ما تأثير دارد الزم است متذکر شويم  ّ  

  تعاليم حضرت بهاءا ميباشدّضد ّکه امروز دنيا را فرا گرفته است و بالمره بر 
   خطاياى خود نمى باشند و آنچه عمل مينمايند منوط و مشروطمسئولاينست که نفوس 

   حوادث زمان و سوانح عمر که خارج از حيطه و اقتدار افرادبعللى است که در نتيجۀ
  هيکل مبارک با شنيدن چنين اصلى صبر و طاقتشان. جود آنان بظهور ميرسد است در و

   حضرت بهاءا است که صريحۀّرا از دست ميدادند زيرا مخالف بيانات مؤکدۀ
  . " نظم عالم به دو ستون قائم و برپاست مجازات و مکافات خيمۀ: " ميفرمايند 

   اعمال خويش ميباشند چنانچه ازولمسئافراد و ملل و مجامع  عالم انسانى هر يک 
  ّعوامل بسيارى در اخذ تصميم افراد نفوذ دارد و شکىّ البته .خواهد شد خواست جميع باز 

   سبحانه و تعالىّحقدر اين بحث نيست ، ولى جوهر تعاليم حضرت بهاءا اين است که 
   طبقّبانسان فرصت و اعانت و قوت ميدهد تا تصميم صحيح بگيرد و چون عملى

   
  ٣٠٥ص 

  ميزان الهى انجام يافت پاداش آن عمل متعاقب آنست و اگر در اجراى اين عمل سستى و
  ولى در علوم روانى کنونى و عمل به آن . ميآيدعقاب در عقب آن ّ البته تهاون ورزند
  د بل آنچه هست درست بر خالف آراء مظاهر ي بينىّمسلمى را نم چنين اصل ،ّدقت کنيد

  را در زندگانى خود صريحتر و روشن تر يافتم چون اراده مبارک اين اصل .ّمقدسه است
  بر ازدواج قرار گرفت و نگارنده را بدين افتخار غير مترقب نائل و مفتخر فرمودند



  ّبا خود انديشيدم که ديگر اين کمينه در باره حسن خاتمه خود غم و غصه اى نخواهم
  نظر اينجانب. از هر خطرى خواهم ماند داشت زيرا در جوار حضرت غصن ممتاز مصون 

  ولى يک روز در ضمن . ميآيداينگونه بود که مردن و ورود بملکوت يکى از پى ديگرى 
  . "تقدير شما در دست خودتان است : " مذاکره حضرت شوقى افندى باين کمينه فرمودند 

  من  عنى بر خود خويشتن را در همان طريق سابق يافتم يّجددماز اين بيان بوحشت افتاده 
   اجراى آن، روح خود را از بگيرم که در نتيجۀبود که در هر اقدامى بيانديشم تا تصميمى 

  مطابق اصول  تقدير در دست خودم بود که تصميم درست يعنى تصميمى ،دست ندهم
   .بگيرم ّالهيه در حيات خود

ّکليهروابط وجود مبارک با    ، مؤمنين و غير عالم بهائى و افراد و صاحبان مناصب ّ
  مدارا و صبر مبارک پايانى نداشت ولى وقتىّ البته مؤمنين روى همين اساس متين بود

ّسيئات نفوس از حد ميگذشت و اعمالشان آنان را رسوا مينمود مجازات مرکز امر سريع ّ  
  پاداش ايشان هم سريع و عظيم بود ولى همه گاه جانب فضل برّ البته و عادالنه بود ،

  الواح و آيات مبارکه اى که در امر الهى. ان بار برتر و باالتر ميشد عدل هزار
  ّداريم از آثار حضرت رب اعلى و جمال اقدس ابهى و مرکز ميثاق و حضرت غصن ممتاز

  ّ عربى فارسى و انگليسى کل از بدايع فرائد ادب و روائع انشاء و بدايعبالسنۀ
  ه جز بکلمات دلنشين حرکت ننمود ياد دارمهرگز اقالم مبارک. است   و نورٰ فصحىالسنۀ

  باشکال فهم يکى از زائرين با نهايت اخالص و تمکين و نهايت وفا دارى از محضر مبارک راجع
   

  ٣٠٦ص 
  بيانات انگليسى ايشان در قاطبه ياران امريک سؤال کرد و درخواست نمود که کمى

  آسان: " نه فرمودند هيکل مبارک با نهايت وقار و طمأني. سهلتر مرقوم دارند 
  نوشتن رفع درد را نميکند ياران الهى را نصيحت کنيد که ميزان معلومات خود را باال

  ّ مملو از شيرينى و استحکام و برقى ازّتلفظّو بعد با آن صوت رنان و . " برند 
  و" من کارى نميکنم فقط انگليسى مينويسم : " چشمان مبارک اضافه کرده فرمودند 

  .مقام نيست ّعلواين رک اين بود که آنچه ديگران مينويسند داراى مقصود مبا
  ّت امريه بايد با لسانى فصيح و نافذ وّم که چگونه اصرار ميفرمودند مجالياد دار

  .اى از اين روش بود اسلوبى شيرين و محکم نگاشته شود و آثار قلم مبارک ايشان نمونه
  ًمال ميدانستم که هيکل نازنين دربارهتازه که بشرف زواج مبارک نائل شده بودم کا

  هنرهاى نو چه ميانديشند و چون  در مکتب هنرهاى قديم بزرگ شده بودم با خود مى
  انديشيدم که اگر وقتى يکى از آثار هنرى تازه ، نقاشى يا مجسمه يا معمارى را

  اپسنديدم وظيفه من چه خواهد بود ولى بعد از آنکه برخى از آثار هنرى جهان را ب
  ّهم ديديم ديگر ترسى نداشتم زيرا پى بردم که تا چه حد وجود مبارک عاشق تناسب و



  جمال و بلوغ اسلوب و شرافت تعبير و حقيقت عميق و ارزش اصلى هنرها ميباشند در اين
ّى مدنيت عتيقه کل ويران ميگردد و هر کس از سوئى نغمه نوينىازمان که ساختمانه ّ  

   ببازار مى آورد مجذوب هيچکدام نشدم زيرا درست است کهآغاز مينمايد و هنرى تازه
  در پى امرى جديد هستند ولى آنچه ظاهر شد بنظر مبارک هنر نبود و ابدًا اجازه

ّکليهاز . ّنميدادند که هر اثرى را احبا هنر بهائى بنامند     تواريخ جهان آگاهى بىّ
  اشتباه نميفرمودند و آنچه و تعالى ّترقىپايان داشتند و حضيض انحطاط را با آغاز 

  .ّدر ظل ظهور الهى بايستى ظاهر گردد با اقدامات نفوس نابالغه يکى نميگرفتند 
   ميدانستند که بمحض غرس شجرۀ امرا شاخه و برگ و شکوفه و ثمر فورًا ظاهرًکامال

  هور و اعصارد ّولى نيازمند ممرظهور اين آثار امرى است محتوم ّ البته .نميشود 
  ّميدانستند که اول بايستى طريقه اى جهانى پيش گيرند و از صلح جهانى. ت اس
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  بسوى وحدت عالم انسانى بگرايند و بعد دورى ظاهر گردد که جميع شاخ و برگ شجرۀ
ّمقدسه الهيه باثمار بديعه منيعه و هنرهاى    زيب و زيور گيرد و با ظهور کورعاليه ّ

  .ّنچه در کمون شجرۀ مقدسه است ظاهر و باهر خواهد شد آّ البته ذهبى امر جمال قدم
  ّاگر کسانى را شکى است مالحظه در ساختمان مقام اعلى ، محفظه آثار و نقشه هاى

  مشرق االذکار هاى افريقا، سيدنى و طهران نمايند اينها را هيکل مبارک خودشان
  د گفت که قديمى است وه آنها نظر افکند خواهبانتخاب فرمودند و يقين است که هر کس 

ّاين کامال درست است ولى صاحبان فن و ذوق ميدانند که در عين قدمت داراى جذابيت ً  
ّروحانيه است که ممر    تحان اذواقمهور و اعصار آنرا از بين نخواهد برد و در ادّ

  ّهنرمندان جهان قرنها مغبوط خواهد ماند و در طى اعصار مختلفه نفوذ حقيقى خود را
  .ظاهر گردد  ّخواهد داد و اين ادامه دارد تا هنگامى که طرحى بديع در ظل امر مبارکن از دست

  ّموقعيکه نقشه اى براى ام المعابد افريقا تقديم شد و آنرا مالحظه فرمودند از
ّآنجائيکه بينهايت تعشق و تعلق باحباى افريقا داشتند بدفاع آنان پرداخته ّّ  

  ز افريقا حاال هم که بهائى شده اند بايستى در زيرّبيچاره احباى عزي: " فرمودند 
  فورًا آن نقشه را رد کردند. " وند يکتا جمع گردند اچنين معبد زشتى بجهت ستايش خد

  حسب. ّو نقشه ديگرى دستور فرمودند که در حيفا و در زير نظر مبارکشان تهيه شود 
   چون اين ساختمانها امهيکل مبارک ميفرمايند: " االمر منشى بافريقا مرقوم داشت 

ّاهميتالمعابد افريقا است لذا داراى  ّ خاصى است و بايستى در هر حال موقر و باّ ّ  
  جالل باشد و هرگز از اسلوب غير معتدل معمارى جديد تقليد نشود کسى نميداند که بعد
  از دو  يا سه نسل ديگر اسلوب معمارى امروز را چگونه قبول و قضاوت خواهند کرد اگر

   نيستّامريهعاليه ر مستقبل زمان معلوم شد که اين طرز ساختمان متناسب با شؤونات د



  ند که نقشه هاىّتأسفوجود مبارک مّ البته ّاحبا نميتوانند معبدى ديگر بسازند
  ارسالى را رد ميکنند ولى جاى هيچگونه سؤالى نبود که حتمًا چنين نقشه اى را رد
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  مايند بدون مالحظه عقايد و افکار مکتب هاى جديد معمارىخواهند فرمود و نيز ميفر
  نه فقط اسلوبهاى دارج در دنيا در غايت زشتى است بلکه از وقر و هيمنه و جمالى که
  از خصائص ممتازه معابد بهائى است نيز خالى است و بايستى بخاطر آوريم که جميع

   ديگران فاقد آنان زيباست در نظرمردمان جهان پيروان مکاتيب جديده نميباشند آنچه در نظر
  . "سليقه هنرى ميگيرند  ذوق سليم است و مردمان با فراست و عالم هر يک را خالى از ذوق و

  ادبيات و موسيقى را بسيار دوست داشتند ولى همين نظر فوق را درباره تغييرات جديده
  .در ادب و هنر و موسيقى ابراز ميفرمودند 

  اتّسسمؤ امرا را محفوظ بدارند تا شريعة ا و ارادۀ مبارک آن بود که
  ّامريه وقار و جمال  خود را از دست ندهند و نام بزرگ بهائى از دستخوش تغييرات

ّو اين امر ابدع ابهى با آنهمه وعود صريحه رحمانيه با اوهام. زمان مصون بماند  ٰ  
ّو هواجس عصر تحول ، آلوده نگردد و از رسوخ و نفوذ مدني   ت محکوم بفناى غربّ

ّاوليهّمأمون بماند و نيز بخاطر داشته باشيم که اکثريت مؤمنين     از نژاد سفيدّ
ّبودند ولى اکثريت اهل عالم از اين نژاد نيست ، خوب بخاطر دارم اولين بار که ّ  
  ّزائرى از ژاپن مشرف گرديد و هيکل مبارک چشمهاى نافذ خود را بروى او دوخته

ّريت جمعيت دنيا از نژاد سفيد نيست بنابراين توقع نداريم کهاکث: " فرمودند  ّ ّ  
  خوب بصورت اين مرد نظر کرده و ديدم. " بهائى از نژاد سفيد باشند جامعۀ ّاکثريت 

  با اين بيان خود ظهورى بديع در وجود وى آغاز و افقى تازه در برابر چشم همه باز
ٰ کل را امر به تقوىّعموم احبا ميدانند که حضرت بهاءا.فرمودند     شرافت و،ّ

  راستگوئى فرمودند ولى بهمان مقدار هم از ياران خود ادب و وقار و توقير خواستند و
  .اند  ّاينکه چگونه اين ادب را مندمج در تعاليم مقدسه خود فرموده

ّاوليه در يکى از تلگرافات ّولى امراحضرت    احترام" :ّ بامريکا متذکر اين نکته شدندّ
   

  ٣٠٩ص 
  ".ّل دقت و حکمت بکار برندّشؤون امريه مستلزم آنست که صفحه صوت مبارک را با کما

ّيکى از اعظم برکات الهيه براى نوع انسان حس تقديس و تبرک است چه بسيار ّ ّ  
ً اين حس را در وجود احبا بيدار ميفرمودند مثالّولى امرامواقعى که حضرت  ّ ّ  

  ٰت اعلى را براى زيارت بکنفرانس امريکا عنايت و ارسالموقعى که شمائل مبارک حضر
  ّ گرديد که در طول مدت زيارت احدى عکس از شمايلمطمئن: " داشتند دستور فرمودند 



  ّزيارت چنين شمائلى را بايستى احبا يکى از افتخارات حيات. مبارک بر ندارد 
  . "دارجه بشمارند بدانند نه آنکه آنرا مانند ديدن يکى ديگر از تصاوير کثيره 

  وقتى دربارۀ سرنوشت ملل و سهمى که در دور بهائى و خدمات عالم انسانى بايد انجام
  ج افکاريدهند صحبت ميفرمودند بقدرى مطالب عالى بود که سبب تنوير خاطر و تهي

  ًمثال در حکمت. ّميگرديد و چه بسا که بالمره با موازين ما مخالفت صرف داشت 
  ن مهد امرا و امريکا مهد نظم بديع خوانده شده بياناتى فرمودنداينکه چرا ايرا

  ّکه بايستى جمعًا بدانند و يقين داشته باشند که علت العلل ظهور جميع فضائل و
  ّقوۀو اين . ّ غالبه روح متعالى و مقدس امر الهى است و الغير ّقوۀکماالت همان 

  .ا بذهب ابريز تبديل مينمايد عجيبه همان اکسير روحانى است که مس وجود ر
  اگر بگويند و خود را قانع..ّدر ظهور عدل الهى بيانات مبارکه مربى افکار ما است 

  ّيت هاىّموفقاخالقى و تمايالت سياسى و عاليه سازند که لياقت ذاتى و موازين 
ّاجتماعى ملل و اقوام علل ظهور مظاهر مقدسه الهيه در جميع آفاق است عالوه بر ّ  

ٰکه با حقايق تاريخى توافق ندارد مخالف تفاسير قطعيه قلم اعلى و کلک معجز شيمآن ّ  
  مرکز ميثاق است که با نهايت صراحت و تأکيد در اين باره فرموده اند و مقصد مبارک

  ُ سبحانه و تعالى رسل خود را مبعوثّحقاين بود که در بين چنين ملل و اجناس 
   اجتماعى داشتهّبراى آنست که  آنان برترى سياسى و قابليتميفرمايند و اين فضل و عنايت نه 

  محزنه اين قبائل ّو استعداد روحانى دارند بلکه بصرف حوائج ضروريه آن ملل و انحطاط
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  ّو تدنى العالج اين اقوام است که پيمبران الهى از بين آنان مبعوث ميگردند و

ّاين حقيقت مسلمه است که احباى الهى بايست   ى با تمامى دل و جان و بدون شرط قبولّ
  بهمين علل مذکوره. نمايند و بفهمند و با کمال  شجاعت شهادت داده ابراز دارند 

  ق قانونّحق اين مسئله ت.است که ايران مهد امرا و امريکا مهد نظم بديع گرديد
  رچشمه فيض که در بين نوع بشر ظاهر ميگردد فقط از سّحقالهى است زيرا عظمت و جالل 

  الهى است و از آنجاست که جميع قواى غالبه و قدرتهاى نافذه بهريک اعطا ميشود و
  اين خود درس عبرتى است براى عالم انسان تا مالحظه نمايند که چگونه با اين قواى
ّمودعه الهيه از ملتى متدنى و جبان و منحط در جميع شؤون عالم انسان يک سلسله ّّ  

  ق مى يابد که همينّحق ظاهر و نمايان ميفرمايد و اين موقعى تقهرمانان قوى الجنان
  ّافراد برداى ايمان بحضرت بهاءا مشرف ميگردند و از اين امر خارق العاده درس
ّعبرت گيرند و بدانند که اين قوه قلب ماهيت در اديان موجود محتوم و مسلم است ّ ّ  

  صورت  ّ غالبه الهيهّقوۀم با همين همين تقليب و استحاله در جميع احوال و شؤون عال
   تشريح گرديدّميگيرد و بهمين رويه حکمت اين امر را که امريکا مهد نظم بديع الهى



  و شؤونعاليه و توفيقات متعاليه فرمودند يعنى اين کشور با آنکه داراى خصائص 
  شهّديگر ميباشد ولى بصرف موجوديت فساد عظيمى که در جميع جوارح و اعضاء آن ري

ّدوانده است بنحويکه غلو کورکورانه اى در سبيل ماد   ّيت بخرج ميدهند و اين فتنه وّ
  ّغلو در فساد از نفس خود آن سرزمين برانگيخته شده و بصرف همين علل امريکا را مهد

  .ّنظم الهى مقرر فرموده اند 
  غافل وّبا اين وسائل است که حضرت بهاءا قواى خارقه الهيه را به نوع انسان 

  کند ومّبى اعتنا ارائه ميفرمايند و از اين کشوريکه مردمانش در درياهاى ماديت منه
  ّاز جمله تعصب نژادى ميباشند و در فساد سياسى  خانمانسوزّ تعصبات مسمومۀطعمۀ

  آشکارى فرو رفته اند و موازين اخالقى خود را از پاى بست ويران نموده اند زنان و
  ّايد که در ممر دهور آثار انقطاع و عظمتمردانى مبعوث ميفرم
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ّاخالقى و تقوى و پرهيزکارى آنان جاودان و بمحبت عالم و انضباط روحانى و تقدس ّ  
ّضرب المثل ميمانند و بصيرت کامله روحانيه شان محير العقول ميگردد    و اينانند. ّ

  در. جام خواهند داد  سهمى عظيم انرت بهاءاکه هر يک در استقرار نظم جهانى حض
  موقعيکه هيکل مبارک مشغول تحرير ظهور عدل الهى بودند و غالبًا با اين کمينه

  دربارۀ مطالب مندرجه گفتگو ميفرمودند و شاهد بودم که ماهها قلم مبارک در جوالن
  بود و چون اين توقيع منيع بپايان رسيد و بيانات عجيبه اى در آن زيارت نمودم هنوز

  ًآشنا نبودم ولى سالها گذشت تا کامال دقيقًا فهميدم که قلم مبارک چگونهکار رموز ه ب
ّبکمک حقايق تعاليم الهيه و فرائض ربانيه و اصول مسلمه شفا بخش الهى جميع ّ ّ ّ  
  امراض مزمنه ما را تشخيص داده توضيح ميفرمايند و بعد از تبيين و تشريح حقايق

  .ثابت تر ميگردد  ّردى بزيارت آن قوت ميگيرد و در ايمان خودّذاتيه را ظاهر مينمايند که روح هر ف
  اگر ما بهائيان فهم واقعى از تعاليم نداشته باشيم دچار خسران مبين خواهيم بود و
  اگر چنانچه بخواهيم هر يک از تعاليم الهى را با محيط خود سازگار نموده ارائه

  ّ، تخريب بنيانى هرگز سبب ترقىدهيم جز ضرر و زيان چيز ديگرى عايد ما نخواهد شد 
  را کهعاليه بدين جهت است که اين کمينه اينگونه مطالب ..ما نبوده و نخواهد بود 

  ياران دانسته و ت جهه شفوق و حنون مندمج است انوار هدايت ب  موالىمتون تواقيع منيعۀدر 
ّبذکر هر يک تا حد امکان ميپردازد که کامال بادراک مبانى اصليه ام ً   .گرديم  ّريه فائزّ

  اين بيان حقايق امور که همه گاه از قلم مبارک صادر ميگرديد نه فقط قواى کافيه
  ّالهيه ظهور را در برابر چشمهاى ما ظاهر و باهر ميفرمود بلکه حدود و ثغور هر يک

  جوانان   قائد١٩٢٦ بيکى از جوانان غير بهائى که در .را در زمان حاضر نيز ارائه ميداد
  جًا بهدايت مللّ ما اين است که روح الهى متدرعقيدۀ" بود مرقوم داشتند خود عصر 



  بهائيانجميع د خواهد شد ّو اقوام مؤي
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   حضرت بهاءامأمور احياى عالم وجودند و بايد با کمال استقامت تعاليم ساميۀ

  ه وّيقترمنهضتهاى  عاليۀرا بسمع جهانيان برسانند هرگز خود را دور از اهداف 
  ٓ انسانى نگيرند و دائمًا مترصدند که فرصتى بيابند تا نداى الهى راّافکار سياسيۀ

  بسمع عموم برسانند و با نهضتهاى ديگر صلح طلبى و اشاعه حقايق و استقرار عدالت
  . "همکارى نمايند 

  ن در زير ديده مبارک روشامورهيکل مبارک هرگز جواب غير صريح نميدادند زيرا همه 
  ّبود در نامه هاى خود بمقدار قوه ئى که بهائيان در وقت حاضر دارا هستند اشاره

  ّ آزادترين و قويترين مجامع امريهامريکا که نمايندۀّملى  بمحفل ١٩٣٨ در سال .ميفرمودند
  ّتقدير آنان بمثابه سرنوشت احباى عزيز ايران نيست و نيز" بود گوشزد فرمودند 
   استعداد آنرا نيافته اند که در اين زمان نهضتى جهانى برپاّتأکيد کردند که احبا

  دارند تا از آن راه بتوانند افکار عالميان را باين امر خطير جلب نمايند و
  احساسات ايشان را براى رفع مظالمى که برادران و خواهرانشان در ايران مبتال هستند

  ملل بنمايندگى امر بنوعى جامعۀبر انگيزند و هنوز قدرت آنرا نيافته اند که در 
  قيام نمايند که شايسته شأن و عظمت ديانت جهانى جمال قدم باشد و اکنون نميتوانند

ّمحل و موقعيتى را احراز کنند که    ّيت الزمه را آنطور که بايد انجام دهند ومسئولّ
  ات انسانى و ارکان معاهد اجتماعى جميعّسسمؤافق مفاسدى که بشالوده هاى دسيل 

  مراد: "  مرقوم فرمودند ١٩٤٨و در سال . " اق روى آورده از جريان باز دارند آف
  ّاينست که نه فقط بدقائق روابط ضروريه عالم پى بريم بلکه بايستى بدانيم که

  ّحکمتهاى بالغه الهيه حاکم بر تقديرات دنياى رثيث و نظم بديع هر دو ميباشد يکى
  از افق عالم وجود سربرآورده و با نقشه هاىعتيق و در شرف سقوط و نيستى و ديگرى 

  . "ى مى پاشد ت را در جميع مزارع هسات بنى انساننجخود بذور احياى جهان و 
  نقشه بشرى ٓيکى نقشه الهى و ديگرى: غالبًا به زائرين از دو نقشه بحث و گفتگو ميفرمودند 
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   بقدرت کامل الهى ابداع شدهّنقشه الهى نقشه کليه ايست که براى نجات تمام کره خاک
   خود که مافوق ادراک بشرى است در ارکان وجود نافذ و کارگر است و باّخاصو بطريق 

   .مى آوردقوائى که خارج از حيطه فهم و قدرت انسان است اهداف خود را يک يک بدست 
  ّهر قدر احبا در. و ديگرى نقشه بشرى است که بصورت فرمان تبليغى بما عنايت شده 

  حدود و ثغور نقشه هاى تبليغى خود بکار و خدمت پردازند و در استقرار ملکوت الهى



ّهمت و کوشش ابراز دارند و عرش رب الجنود را خدمت   ه چونّ شوند برکات الهيگزارّ
ّع بشر از اين عطيه الهيه خود را غافلول بر آنان فرو ميريزد و هر قدر نطغيث ها ّ  

ّاز استماع بشارات ربانيه مسدود سازد و در شرارتو بى اعتنا بنمايد و گوش را  ّ  
ّاعمال و دنائت گفتار مصر    ماند قطعى است که امواج قهر الهى آنان را ازّمستمر و ُ

  شش طرف احاطه نمايد و ملل و نحل را بکوبد و در هم ريزد و در آسياى محن و باليا
  ا قبول ننمود از فشارخرد کند تا وحدت عالم انسانى را که بشر از طريق صلح و صف

  .جور و جفا و وحشت و اضطراب بى منتهى به آشتى و دوستى و سلم و يگانگى پيوندد 
  ّهميشه براى نجات ياران اين مقايسه عجيب را تکرار ميفرمودند که احباى الهى بايد

  ى به نقشه هاى حضرت مولىگزارّق و اتحاد و وحدت مقصد و مرام و خدمتّاتفادر نهايت 
  م و با روح و ريحان بکار خود مشغول باشند و در عين حال مالحظه نمايند کهاالنا

ّچگونه جميع فرق سياسى و اديان مختلفه گرفتار قواى مخربه بغض و کينه و تعصب ّ  
  اتّسسمؤياران بايد بکوشند که خود را از آن مسير پر خطر دور و . نژادى هستند 

  .ّامريه را دائمًا مصون و محفوظ بدارند 
  پرتگاه جنگى ديگر نزديک ميشد تلگرافىه ًا نوع انسان بّجدد هنگاميکه م١٩٣٨در سال 

  زعاتا در منّبياران فرستادند که در نهايت قوت و انذار و دستور مبارک راجع به بيطرفى ياران
   حفظو حضرت بهاءا وفادارى بامر. مس بود ّجهان و مخاطرات مدهشه نوع انسان اظهر من الش

   
  ٣١٤ص 
ّات امريه الهيه مستلزم آنست که در اين ايام مظلمه که قواى عنان گسيختهّسسمؤ ّ ّ  

  بشرى در هم شکسته و ملل و اقوام و اديان و طبقات را از هم متالشى ساخته ياران با
  ّ امريک مصمم گردند کهّقارهّ بانيان اصليه نظم بديعش در ّخصوفاى جمال قدم و باال

ّبا وجود حدت و شدت  ً عمال و قوال،افکار عمومى شخصًا و جمعًاّ    رسمًا و من غير،ً
ّ، قوال و فعال بالمره اجتناب نمايند  و طرفدارىرسم از نشر افکار ً   زيرا امواج. ً

  سهمگين بحرانهاى سياسى بالمآل عالم انسانى را در خود فرو ميبرد و ياران بايد
  له و مداهنه در امور ارکانبينهايت هشيار و بيدار باشند که مبادا بر اثر مساه

  ّات امريه را در هم ريزند و مجارى نزول برکات الهى را مسدود سازند و درّسسمؤ
ّمليهالتأسيس الهى خارق العاده و فوق جميع انظمه  همه اوقات بدانند که نظم جديد   .است  ّ

ّوطن پرستى بهائيان هرگز معنايش آن نيست که با تعصبات ملت و احزاب سياسى م   ملکتّ
  ّاول بخدمت: وطن پرستى خود را بدو طريق نشان دهند عاليه عواطف . همکارى نمايند 

  ّکشور قيام نمايند و در اعتالى موازين معنوى آن بکوشند و ثانى آنکه در ظل هر
  .ّحکومتى که زيست مينمايند خود را باطاعت حکومت مأمور و مکلف بدانند 

ّلفه که در ظل حکومات متنوعه زيست مينمايند ومجامع مخت: "  فرمودند ١٩٣٢در سال  ّ  



  ق کار با يکديگر تباين دارند قطعًا ياراناست و طرحکومات و مللى که در موازين سي
  را بر آن ميدارد که هرگز اقدام بعملى ننمايند که موجب ايجاد سوء ظن و باعث عداوت

  ايق جديد مياندازندزيرا در غير اين صورت برادران خود را در مض. حکومتى گردند 
  اگر ياران بى حکمتى نموده و به اينگونه اعمال بپردازند ديگر بچه طريق ميتوان

  عظيمه جهان را که حدود و ثغورش از حدودات سياسى و اجتماعى گذشته است محفوظجامعۀ 
ّو مصون داشت و يا چگونه ميشود که نژادها و ملل متنوعه که در ظل سراپرده آن ّ  

ّاند و براى ترقى و تقدم خود بهمراهى حکومات مختلفه نيازمندندمحشور شده  ّ  
   

  ٣١٥ص 
  عظيمه بهائىجامعۀ بر مرکب خدمت استوار داشت اگر غير از اين باشد ديگر وحدت 

  بذرها ى افشانده شده و تعالى تدريجى روز افزونّ نمو چگونه محفوظ ماند و رشد و
  ". ّات امريه را چگونه مصون بداريم ّسسمؤ

  ياران الهى در هر کشورى که زيست مينمايند اين: " در وقت ديگر مرقوم فرمودند 
ّات امريه قوى باشد و هر قدر احباّسسمؤنکته را علنًا اعالن کنند که هر قدر  ّ  

  ّ مشتاق گردند در جميع احوال کليه آمال واجراى قواعد و اصول حضرت بهاءابراى 
  انون حکومتى اجرا خواهند  داشت و هرگز بر آناعمال خود را در حدود و قيود ق

  ّات بهائى در هيچ موقعيت و حالى قدمىّسسمؤنيستند که در مسير خدمات و تکميل 
  ّات امريه خود را درّسسمؤمحال است که . برخالف قوانين موضوعه کشور خود بردارند 

  . "عمل ما فوق ادارات و قوانين حکومتى خود بدانند 
  اگر حکومت  مخالفتى ندارد: " د ّبيکى از ممالک شرقيه فرمودن ١٩٣٠و در سال 

ّهيکل مبارک فرمودند که بهائيان تعلق باحزاب سياسيه. " تشکيل محفل الزم است  ّ  
  . "ّندارند زيرا حزب اللهند و در اجراى سياست الهى بذل مساعى مينمايند 

  ه بود ولى حضرت ولىّات امريّسسمؤّهر چند برخى اوقات سياست دول ، مخرب ارکان 
در همه احوال ياران را مأمور بر اطاعت ميفرمودند چنانچه در تملک مشرقامرا   

  االذکار عشق آباد با همه حزن و المى که در قلب مبارک ايجاد گرديد بياران آن کشور
  فرمودند حکومت مطابق قوانين و در حدود اختيارات خودشان عمل کرده اند لذا ياران

  ولى. ّنند و در عين حال بجميع وسائل متشبث گردند که اين امر واقع نشود اطاعت ک
  وار باشند کهاميد امر فرمودند اطاعت حکومت نمايند ، و ّجددوقتى کار از کار گذشت م

  روزى خواهد رسيد که اين پرده هاى ظلمانى از وجه منير امر برداشته شود و
  ّى عالم به سمو تعاليمزمامداران امور در آن کشور و جميع کشورها

   
  ٣١٦ص 



ّآنرا بشناسند و بقوت و استقامت و صداقت احبا شهادتعاليه الهى پى برند و اهداف  ّ  
   پيروان اسم اعظم که اکنون هيأتى کوچک ولى بسيارّانسانيۀ عاليۀدهند و بعواطف 

  . "قوى ميباشند آگاهى يابند 
  وز قويتر و وسيعتر گرديد حضرت ولىّهرگز نبايد تصور کرد که چون امر الهى روز بر

  ّ که احباى عزيز امر اعظم ،١٩٥٠در سال . امرا نظريه خود را تبديل فرمودند 
  ّسهم خود را در اجراى اهداف جهاد کبير اکبر روحانى انجام ميدادند و عده ممالک در

ّجهان دوبرابر شده بود بکافه احباى عالم دستور فرمودند    چه درياران الهى : " ّ
  موطن خود چه در ميادين خدمت و هجرت ، و در زير هر حکم و حکومتى که زيست مينمايند

  ّو هر قدر که قوانين سخت و طاقت فرسا باشد بار دگر اصول مسلمه امر اعظم را
  ّند و متذکر شوند که مراعات اين اصل عظيم امرا را در جميعًکامال بخاطر آور

  را با افزودن مراتب فداکارى ارتقا بخشند و در رفعخود ...جهان مصون ميدارد 
  تعابير سوء که در باره امر الهى شيوع يافته بنهايت هشيارى بکوشند سوء ظن را

  انتقادات را خاموش کنند. هم را زائل سازند اّبالمره از ريشه براندازند و سوء تف
  با نهايت تقديسو ند بکوش و اين حاصل نميشود مگر باطاعت و وفادارى بحکومات متبوعه

ُو خلوص نيت اعتماد کامل و   الة امور را بدست آورده آنرا نگاهدارى و تقويتّ
ّنمايند و با کمال تأکيد و قوت خصائص روحانيه امر و اهداف جهانى و حقايق ّ  
ّاساسيه آنرا صريحًا بيان دارند و عدم تعلق باحزاب سياسيه و تمايالت سياسيه ّ ّّ  

  . " و معلوم سازند ّلدلرا واضحًا ثابت و م
  ٓدر اين اصل اساسى امر الهى يعنى عدم مداخله در امور سياسى و اجتناب از احزاب و

ّاول نفس اطاعت دوم مراعات حکمت است و: تمايالت سياسى سه عامل بزرگ موجود است  ّ  
ّسوم تشبث بقوانين کشورى براى تحق ّ   ا تبا آنکه اصل حکمت در شريع. ق اهداف الهى ّ
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  ًاز ابتدا آنقدر تأکيد شده باز مالحظه ميشود که کامال مراعات نميگردد حضرت شوقى
  :ّافندى در اين باره بيانات شتى دارند 

ّمجامع مختلفه امريه در ظل حکومات"    در موازينل  زيست مينمايند و اين حکومات و ملّ متنوعهّ
   ولى ياران الهى در هر سر زمينى طرز و ترتيب کار خويش با يکديگر تباين دارندو

  که زيست مينمايند هرگز اقدام بعملى ننمايند که موجد سوء ظن و ابراز عداوت در نفس
  ".زيرا در غير اينصورت برادران خود را در هر کشورى بمخاطره مياندازند. حکومت شود 

  أکيدّو در جميع رسائل خود بافراد و مجامع بهائى اصل مسلم حکمت را گوشزد و ت
ّميفرمودند در عالمى که مجالت و نشريات دائمًا امواجى مملو از    ات پخشّاتهامّ

  ّمينمايند و طرق سياسى يکديگر را محکوم و متهم ميدارند ، بهائيان راهى جز مراعات



  اگر بدانيد که هيکل مبارک با چه بيانات و سرورى سرگذشت يکى از. اصل حکمت ندارند 
  ودند که در قلب عالم اسالمى وارد شد و محفل روحانى تشکيلمهاجرين را بيان ميفرم

  داد و جان خود را از دو جهت در معرض خطرى بى پايان گذارد يکى اينکه بهائى بود و
ّديگر آنکه قبل از بهائى شدن کليمى بوده است و مدت ده سال تمام تفوه بکلمه   اى ّ

  ا يافت با خوف و بالغ کلمةى را براى اّمستعد بار که شخص نّننمود و براى اولي
  .هراسى زياد او را به پشت دکان خود طلبيد تا جمله اى درباره امر بديع القا نمايد

  اگر ياران حال اين مهاجر عزيز را بدانند آنوقت ميفهمند حکمت چيست و چگونه ممکن
  .سازندٰاست عدم مراعات حکمت عزيزان رحمن را در بلدان ديگر بمخاطرات شديده گرفتار 

  و با آنکه تبليغ از اعظم تعاليم حضرت بهاءا است هيکل مبارک آنرا در برخى از
  ّبلدان و در بين بعضى از ملل و اديان بالمره ممنوع فرمودند زيرا در صورت ايمان
  آوردن اينگونه افراد و اقوام ياران و مهاجرين در نقاط ديگر بخطر دچار ميشوند و

  اينست جوهر حکمت که غفلت. ه از کار باز ميماند ّدستگاهاى خدمات امري
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  .ٰاز آن دائمًا سبب خسران نمايان براى ياران حضرت رحمن گرديده است 

  ّدر ممالک مستعده هيکل مبارک دائمًا امر ميفرمودند که ياران بکوشندّ البته ولى
ّتا رسميت امر را بدست آورند و بوسائل قانونى متشبث گردند تا م   ّصالح امريهّ

  ّمحفوظ گردد و از طريق مجالت و راديو افکار عمومى را جلب نمايند که مقام و رتبه
  ّ ولى احباى الهى اين نکته را صريحًا.و مصالح و منافع امر دائمًا محفوظ بماند

  بايستى بدانند که حراست بين المللى امر وظيفه افراد نيست مگر آنکه دستور و هدايت
  برسد ، زيرا يگانه مرجعى که در اين مباحث دقيقه صاحب رأى نافذ واز مرکز جهانى 

  ، ّدستور کافى و شافى است همان مرکز جهانى است که بعلل دارا بودن سوابق و اطالعات
  مقاليد امور را در دست. ّبهائى آگاه و مطلع اند جامعۀ بجميع زواياى حيات 

  ز آثار مبارک بايستى استمداد نمودهمسئله ديگر که ا. دارند و دستور کامل ميدهند 
ّمعنى آن را کامال بفهميم اصل وحدت است توجه عالم انسانى بدين اصل که عالمت ً  

  ّشاخصه امر الهى و محور جميع اقدامات احباى رحمانى است درست مفهوم مردمان جهان
  ى و قانون اين هدف حياتى امر اله دربارۀنشده و آنرا نوعى از يکرنگى سطحى دانسته اند

  جهانى شريعت حضرت بهاءا هرگز نبايد سوء تفاهمى ايجاد شود مقصد اصلى از وحدت
   اصول و مبانى حيات بنى آدم است يعنى اجزا و وعالم انسانى توحيد ارکان عالم وجود

ُعناصر متنوعه هيکل عالم انسانى را با ادامه خصائص ذاتى خود بيکديگر ملتصق و ّ  
  عظيم امر را متشکل از اينجامعۀ ى الحقيقه در آثار قلم مبارک  ف وّمتحد ميسازد

  ّعناصر گوناگون دانستند و توجه ياران را باين نکته معطوف داشتند که هر چه ممکن



ّاست از اقوام و نژادهاى گوناگون در ظل سراپرده حضرت رب بيچون مجتمع گردند تا ّ  
  کلمة ا با يکديگرجامعۀ   نافذۀّقوۀّآنکه اين الوان متنوعه و اجناس مختلفه ب

ّامتزاج و امتشاج يابند و در ظل تشکيالت امريه و قواى موهوبه از آن نشو و نما ّ  
  جويند و سهم مخصوص خود را در غناى حقيقى زندگانى اجتماعى بهائى
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  ج نفوس در خدماتّيعالم دارا گردند چنين افق وسيعى فى الحقيقه جاذب قلوب و مه
ّامريه است هرگز شريعت بهائى از تنوع افراد عالم انسانى غافل نبوده واليه ع ّ  
  ّله آن ندارد زيرا اين تنوع نژادها و اقاليم و تواريخ و زبانهااچوجه کوشش در ازيبه

ّو سنن و افکار و عادات است که ملل عالم را از هم متمايز و در ظل امر متحد   .ميدارد  ّ
  شر و همچنين فرق و احزاب شب و روز ميکوشند تا کلماتى رسادر اين عصر که افراد ب

  بگوش مردمان بگويند و قصد آن دارند که جميع افراد را وادار به قبول مقاصد خود
  سازند و بزور افکار سياسى طرز زندگى خانه دارى و وسائل بهداشت ، فلسفه اخالق و

  ّ براى ياران الهى جالب دقتقوانين اجتماعى خود را بر ديگران تحميل کنند بينهايت
ّ توجه خاصى داشته باشند ّولى امرااست که بدستور و رفتار حضرت    عالم غرب. ّ

  امروز در شهوت يک رنگ ساختن ميسوزد بهر سرعتى که ممکن است ميخواهند همه يکسان
  ّ مادى بجميع طبقاتىباشند هر چند اين نهضت بدون شک منافعى در بر دارد و مزايا

  ّاند ولى بذرهاى بسيارى از افکار مضره نيز که مخالف مبانى حضرت بهاءاميرس
  است در مزارع قلوب پاشيده ميشود که بمرور زمان علفهاى هرز روئيده و گلهاى صلح

ّعالوه بر آنکه مدنيت مادى غرب بکمال. ايمان را از جلوه و جمال باز ميدارد  ّ  
   و آز جمع آورى پول را تحريک و تشجيعّقوت بيدينى را رواج ميدهد و حرص تملک

َمينمايد امواجى از نوميديها ناراحتيها و حس حقارت و پستى در اقوام عقب افتاده ّ  
  در اين هنگامه اندکى.  که بينهايت ضرر و زيان روحى در بردارد مى آوردنيز بوجود 

  بچه مقصدى راّبخود آمده تفکر نمائيم و دريابيم که انوار هدايت موالى مهربان ما 
  خود خواهى ، خود پسندى و از. عالى ميخواند و اين نهضت ها مردم را بکجا ميکشاند 

  ولى. ّخود راضى بودن جهان خاک را گرفته و اثرات سيئه اش همه را از پاى در آورده 
ّتأملدر اقدامات موالى مهربان    ميدادند و  نمائيد که چرا اين وجود عزيز آنقدر زحمت بخودّ

   
  ٣٢٠ص 

  ّصورت اسامى طوائف و قبائل و نژادها را تهيه ميفرمودند که براى چشم روشنى ياران
  ّبفرستند علت چه بود ؟ مقصد مبارک چه بود ؟ بلى آنان را چون جواهر درخشان و
  گوهرهاى شبچراغ جمع آورى ميفرمودند و رداى امر حضرت بهاءا را بدان زيب و



  چرا در چنان.  امر را مشاهده کنند نافذۀجامعۀ  ۀّقوزيور مى بخشيدند ، تا چشمها 
َمحل مقدسى چون مقر اطهر بهجى شمائل اولين بهائى از طايفه ا َّ ّ ّ    را نصب()قزامّ

   در امريکاى مرکزى و جنوبى بامر()کانيّ و نيز عکس اولين کسى که نژاد افرمودند ؟
  عکس ها جزء اين ّ البته يخته شدمبارک اقبال نمود در همان قصر مبارک بدست عزيزشان آو

  ًا راهّجدداشياء عتيقه و هنرهاى ثمينه جهان نبود ، ولى يوسف هاى جمالى بودند که م
  .ّمنزل پدر را يافته و در زير سايه مقدسش جمع گرديدند 

  چقدر خوب بخاطر دارم وقتى که هيکل مبارک در بين زائرين کسى را مالقات فرمودند که
  ّآنقدر چهره مبارک مملو از. الطين جزائر هاوائى در پاسيفيک بود از بازماندگان س

  سرور و شادمانى گرديد که ميتوانستيد انوار بهجت الهى را در آن طلعت بيمثال
  ّو اين مردى را که بعلت رنگ و نژاد خون در عمر جز تحقير ثمرى. مالحظه نمائيد 

  ً که کامال واضح و عيان گرديدددننديده بود چنان در درياى عواطف خويش غوطه ور فرمو
  گمان نکنيد. که آن اشعه بهجت و سرور تمام وجود او را جان بخشيده و باهتزاز آورد 

  ابدًا. که اين اظهار عواطف از روى سياست از آن وجود اطهر اقدس ظاهر ميگرديد 
ّچنين نبود اين عنايات خاصه انعکاس جواهر تعاليم الهيه است که در ظل آن ه ّ   رّ
  ّقسمتى از هيکل عالم انسانى را خزانه هائى از مواهب ثمينه الهيه دانيم که براى
  جاى ّاتقان نظم بديع حضرت بهاءا و اکمال آن از لوازم ضروريه اصليه محسوب و در

   
)(کوتاه قدان افريقائى     
()ه مشهور به هنديان امريکائى ميباشند و صاحب امپراطورى عظيمى بوده اند طوائفى ک  

  
  ٣٢١ص 

   ساميه داللتىّنه فقط احبا را به پيروى از اين مباد. خود منصوب ميگردد 
  .در اين سبيل مشى مينمودند  ميفرمودند بلکه خود دائمًا

  ّلمره بايستى زائلّچون فردى از افراد برداى ايمان مزين شد موانع طبقاتى و رنگ با
  ّگردد و هرگز احباى الهى اجازه ندهند ولو آنکه در تحت فشار عظيم حوادث و عقائد

ّعمومى باشند که حتى گرد اين عوائق و تعصبات در تحت هيچ بهانه اى بر د   من پاکاّ
ّآنان بنشيند و بعد اصلى را گوشزد ميفرمايند که بالمره با اصول کلى جهان سياست ّ  

  اگر" ميفرمايند . ّ و اين حقيقت را بايستى با دقتى زيادتر مطالعه کرد مخالف است
  ّ هرگز بروز و ظهور آنرا عليه اقليتّر تعصب نژادى و غيره ظاهر گردداثرى از آثا

  . "ها بکار نبريد بل آنرا برله اين ياران بکار اندازيد 
   قديمهنظمۀاه ق بّ و چه از سرمايه داران متعلاحباى الهى چه از بالد شرق باشند

  ّهرگز نبايد با اقليتهاى حوزه اقتدار خود به بى اعتنائى معامله نمايند و منافع



  ّجمعيت هائى که در. ّآنان را زير پا گذارند و يا آنان را بالمره از ميان ببرند 
ّظل سراپرده اسم اعظم تشکيل ميگردد بايستى اينرا اولين وظيفه خود بدانند و بلکه ّ  

  ّيضه قطعى خويش شمارند که جميع اقليت ها را نشو و نما بخشند ، تشويق وآنرا فر
ّکليهتحريص نمايند ، و     اند و دينى که آمدهّ و مليتقهنان را از هر نژاد و طبآ ّ

   است که درّمهماين اصل آنقدر جهانى و . در داخل خود محفوظ و مصون بدارند 
  ّ ارجحيت راّحقه ياران بصرافت طبع مواقع تساوى آراء براى عضويت در هيأت مدير

ّبنفوسى ميدهند که از اقليتهاى دينى ، نژادى و ملى هستند   موجبّ البته  بکار بردن اين اصل.ّ
ّدلگرمى و تشويق مظلومين و اقليتها ميشود تا مصالح امريه هر جامعه   .ّاى تقدم يابد و محفوظ بماند  ّ

  صل عظيم بياناتى فرمودند که کمينه عين بيان  با بيان موجز و روشن دربارۀ اين اهنگامى
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ّاقليت يک اکثريت از اکثريت يک اقليت مهمتر است " مبارک را يادداشت کردم  ّ ّ ّ" .  

ّمقصود اينست که کثرت عدد باعث قوت نيست تعداد افراد را نميتوان ميزان اقليت ّ  
ّگرفت ولى قوت عده و يا ضعف آن در داخل    يزان است آنقدر در اينبهائى مجامعۀ ّ

   هاى ّتيّقضيه تأکيد شده است که فرمودند اگر روزى حکومت بهائى تشکيل شود حقوق اقل
  .ّمذهبى در نهايت قوت محفوظ خواهد ماند 

ّامر بهائى نه فقط حافظ مجامع عالم انسانى است بلکه حقوق مسلمه اقليت ها    نيزرا ّ
ّکليهّمحفوظ ميدارد و حتى حقوق ملل و    افراد جامعه را همه گاه محترم ميشمارد و ّ

  بهاءاحضرت وحدت عالم انسانى که هدف اصلى شريعت "  ميفرمايند ّولى امراحضرت 
  ّاست موجب تشکيل کشورهاى متحد جهانى است که در آن آزادى حقوق هر کشورى محفوظ است

  . "ّو آزادى افراد نيز در نهايت قوت و کمال مصون ميماند 
  ّر که سيطره محافل را با کمال قوت هيکل مبارک حفظ ميفرمودند از حقوق افرادآنقد

  ّشتند بطوريکه روابط محبت با سابقه اى بين ايشان و جميعانيز کمال مراعات را د
ّمليه محافل ّتوسطافراد ياران بوجود آمد هرگز پيامى بعالم بهائى     نرفت مگر آنکهّ

   هر يک جميع را تشويق بر ابتکار عمل ميفرمودندّمخاطب آن افراد احبا باشند و در
  .و بدون مساعدت معنوى آنان هر نقشه اى را محکوم به سقوط ميدانستند 

  ّدر احيان تشرف و تقبيل آستان مبارک: "  بامريکا مرقوم داشتند ١٩٢٧در سال 
ّمبتهال متضرعًا ملتمسم که انوار هدايت ربانى طرق مشى شما را منور بدارد و  ّ   آنً

  جمع را بروح خدمتى که در ياران الهى موجود است پايدار بدارد تا بنهايت حکمت آنرا
  ّاگر اين شعله شوق در سينه ياران مشتعل گردد و در ظل اداره. بکار اندازند 

  قوانين حضرت بهاءا در آيد امر الهى
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  فريضه هر فردى از" ه ّو نيز تذکر فرمودند ک. " را سريعتر بسوى مقصد نهائى کشاند 

  افراد بهائى است که خود را امين با وفاى فرمان تبليغى حضرت عبدالبهاء دانسته
   تا تقدم اين فرمان الهىمبانى امر را مستحکم سازدو بابتکار عمل پردازد جلو برود 

  :ّو نيز محفل را متذکر فرمودند که . " ّدر چهارچوبه تشکيالت امريه تأمين گردد 
   تصميم نهائى با محافل است ولى در حين عمل و خدمت روح تعاون و تعاضدّحقه ّ البت"

  ّحتى ضعفاى. ّو تفاهم و اعتماد دو طرفه را بين محفل و افراد احبا تقويت نمايند 
ّعباد را مشمول برکات الهيه معرفى فرمودند    چه بسا که اضعف عباد بيسواد و بى: " ّ

ًتوکالتجربه م   در مشکلترين مسائل مورد بحث محافل رأى و عقيده اىعليه بصرف الهام ّ
  ّعشق هيکل مبارک به ضعفا حد و انتهائى. " بسيار ممتاز و تاريخى ابراز ميدارد 

ٔنداشت و مخلصين با وفا را بحد نهايت دوست داشتند افراد متعدى و باال ّ    طلب جاهّخصّ
  ّراين حالت و کيفيترا هرگز دوست نداشتند و چون نداى هجرت را بلند فرمودند د

  قيرحّافراد احبا هر قدر هم که : " د ّخود مبرم گشته در نقشه اول هفت ساله فرمودن
  ّباشند هرگز تصور ننمايند که ممنوع از هجرت اند و هر فردى که آرزوى دخول در اين

  ميدان عظيم نمود بهيچوجه نبايد موانعى در برابر آنان بوجود آرند تا بروند و طبق
  در.  باشند از پير و جوان و غنى و فقير قيام نمايند گزاره امر الهى را خدمتدلخوا

  جميعًا در اين امر مبرم شريک گردند ولو هر قدر: " ى فرمودند هلظهور عدل ا
  وسائل آنان کم و معلوماتشان ناقص ّحقيرند و در تجربيات زندگانى محدود هر قدر 

  محيطى که در آن زيست ميکنند يهاى آنان زياد و هر قدرو هر قدر نگرانى حياتشان شديد و گرفتار
  ّناسازگار باشد چه که اضعف متمسکين با هداب کبريا بى تجربه و بدون ادنى وسائل سخت و

ّحيات و برخى اوقات حتى امى فتوحاتى در اين ميادين بدست آورند که در برابر ُّ  
  تشريح و بعد. " يستى بحت فرو رود ين در سايه نرّبحّيت هاى علما و حکما و متّموفقآنان 
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  ميفرمايند که اگر ماهيگيرى بيسواد که حساب هفته را نميدانست و از بسته هاى غذاى
  ّروزانه خود ميفهميد که روز هفتم رسيده است در ظل تعاليم حضرت مسيح در آمد و روح

ّمقدس او در وى دميده شد و پطرس اعظم جانشين آن رسول مکرم گرد ِيد پس روح ابّ َ  
  ّموفقآسمانى حضرت بهاءا چه هنگامه اى بر پا خواهد کرد که اضعف عباد خود را 

ُعجائبى نمايد که اعمال رسل در برابر آن چون خاک و خس گردد ه ب   نه فقط ضعفا را. ُ
  "تشويق و ترغيب فرمودند بلکه ديگران را نيز با بيانى صريح و قوى انذار فرمودند 

  ّراد احباى امريکا الزم است مخصوصًا بر اغنيا که در کار و زندگانى خودلذا بر اف
ّمستقلند و نيز کسانيکه در زندگانى مادى دچار عقدۀ    آسايش طلبى هستند اقدامّ



  ّنمايند و منابع ثروت و حيات عزيز خود را به آستان مقدس امر عظيم تقديم کنند
  و در. " عظمت و جالل آن نخواهد شد امريکه هرگز نفوس انسانى قادر بر شناسائى 

  ّهر هنگام که فردى از افراد احبا در قبال انجام اين فريضه: " نهايت فرمودند 
   از شوق بهيجان آمدهّولى امراٰعظمى قدمى بر ميدارد و اقدامى مينمايد قلب 

  . " ملهم بالهامات بديعه در خدمت امر ميگردد 
  ّارزش داشت و ممکن است که بسيارى از احبا هنوز از  جهدر نظر مبارک اين نکته نهايت در

  نباشند و آن اينست که فردى از افراد که قبول دعوت حضرت بهاءا را مينمايد ّتصرفات کامله آن برخوردار
  قبل از. ّچگونه در اين تار و پور عظيم تشکيالت امريه جاى خويش را احراز ميکند 

  ٓ امر الهى را موجودى زنده و در حالّلى امراوهر چيز بايد بدانيم که حضرت 
ّنشو و نما مشاهده ميفرمودند که بسرعتى مختلف در جهات متنوعه جهان در ترقى و ّ  

ّتقدم است وحدت اصليه و تمسک ب ّ   مبدء را اساس الزم ميدانستند ولکن در فروعه ّ
  ک ساختمانّاختيار تنوع ميدادند براى اينکه باز مطلب روشن شود مالحظه در ي

  ماشين است ولى انسان رد در هر نقطه دنيا که باشد همانوًاتومبيل نمائيد مثال اتومبيل ساخت کارخانه ف
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  اينطور نيست نفوس بشرى با يکديگر متفاوتند و در ادوار مختلفه حيات تغيير و تبديل

  است يک نوعمى يابند از استاد دانشگاه و از طفلى چند ماهه که نوۀ همان استاد 
ّمجامع مترقى توقع بيشترىاز مر هم ابتدا اجامعۀ ّتوقع و انتظار نميرود لذا در  ّ  

  ّ که از احباى ايران داشتند از مجامع جوان جديدى لذا هيکل مبارک انتظار.ميرفت
  ّاالحداث نداشتند و از مجامع غربى در اروپا و امريکا توقعشان بيشتر از مجامع

   بايستى نيز بخاطر آوريم که قبل از شريعت بهائى.اسيفيک شدهامرى در افريقا و پ
  اسالم جوانترين ديانت عالم بود و بهائيان که از ديانت اسالمى بامر بهائى وارد

  ٰميگردند نزديکترند بقواعد و احکام و قوانين و سنن صادره از قلم اعلى که برخى بر
  ّنفوس چنان متوقع بودند که از لذا از اين .شالوده هاى احکام اسالمى اعطاء شده

  ًابتداى ايمان عمل بتعاليم و احکام نمايند زيرا کامال به آداب و رسوم آشنا بودند
ّولى نفوسى که از ساير اديان حتى از ملل مترقى آمده بودند   ّمدتها وقتّ البته ّ

  .الزم داشتند تا در اين سبيل تمرين و تربيت يابند 
  ّه و معرفى ميگردداميدى بهائى است و چگونه بدين سمت نقبل از اينکه بدانيم چه کس

  مرى قيام وا غصن ممتاز چگونه بادارۀ امور تّبهتر آنست که اول بدانيم که حضر
  ّ پس از مداقه در اديان بدين نتيجه بر ميخوريم که پيروان شرائع.اقدام ميفرمودند

  .امثال مختلفه جلوه و تغيير دادند  ّ الهيه را بصور وافذۀ نّ سيالۀّقوۀّه در طى مسير تاريخ خود رفته رفته فسال
  ّحضرت شوقى افندى دين الهى را مانند موجودى زنده معرفى فرمودند و آنرا به بهترين



   طبيعى آن توصيف فرموده اند چنانچهّترقىو زيباترين و شاعرانه ترين عبارات در حين 
  مودند که اديان الهى مراحل مختلفۀ در شيکاغو فر١٩٥٣خطاب به مؤتمر بين المللى 

  شجرى است که در عصر آدم در روى زمين غرس شد ،و بعد اغصان و افنان و اوراق خود را
ٰ الهيه باعلى ثمرمنتشر نمود تا بزمان حضرت باب رسيد که اين شجرۀ قديمۀجهان بجميع  ّ  

ّوجود ظهور حضرت اعلى مزين گرديد ولکن ٰ  
   

  ٣٢٦ص 
ُى محن و باليا بمدت شش سال آنقدر کوبيده و فشرده شد تا دهناين ثمر در آسيا ّ  

   سينا روشن گرديد ووجودش اخذ گرديد و اين زيت در قلب منير جمال اقدس ابهى بشعلۀ
ّاولين اشراق خود را در بغداد نمود و در ادرنه باعلى سمو    ارتفاع واصل گرديد وّٰ

  ستراليا گسترده شد و انوارش دراشعۀ ساطعه اش بر سواحل اروپا و امريکا و ا
ًتش مقدر است که اقال تا هزار سالياّجلتکوين امر الهى تمام جهان را گرفت و ت ّ ّ  

  مالحظه در عظمت اين يوم و تازگى امر .ّجهانيان را روشن و منور بداردآفاق قلوب 
ّاوليهاقدس الهى در اين مراحل    .() اش بنمائيدّ

  تحديدند و هر امرى را فورًا بچهار ديوار انديشه هاىافکار کوچک طائف حول تقييد و 
  خود محدود ميسازند و هر فکرى را با ميزان کوچک خود مى سنجند و بخيال خود بدين

  ّطريق مسرور و مأمون ميمانند و اگر خوب دقت نمائيد اين نفوس خانه جديد زيباى
   کهنه خود که به آنخود را تزئين ميکنند ولى با تزئينات از کار افتاده خانه هاى

  افکار عظيمه بالعکس آفاق را ميشکافد و دائمًا حدود خود را. اند  معتاد بوده
  ّاگر در عرائض احبا و جوابهاى صادره از حضور.  ميدهد ّترقىوسيعتر ميسازد و فرصت 

  ّمبارک دقت و مطالعه نمائيد خواهيد ديد که چگونه موازنه عجيب را هيکل اطهر با
  ّت اقتضا مينمود و جزء لوازم ضرورى ترقىمآنچه را که حک. گاه ميداشتند کمال قدرت ن

  امر در عصر حاضر بود اخذ ميفرمودند و تشويق ميکردند ولى هر گونه مسائل ديگرى که
ّروح سيال امر را در قالب و ظروف متبلور ميساخت بالمره رد ميکردند لذا بسيارى ّ  

   فرقه اى ، نژادى را دور ريختند تا روحّاز افکار نارس محدود ملى ، ايالتى ،
ّنباض امر بسوى استقرار نظم بديع بال مانع در حرکت و تقدم باشد تا    امرجامعۀ ّ

  ّبسيار در زندگانى بهائى خود متحيرم که چرا.  گردد ّمستقرمستحکم و حکومت جهانى 
ّاطبا ، وکالى عدليه ، نفوس با فهم و تجار و کسان ديگر که همه در ز   يتندّفعالکار و  ندگى مشغولّ

   
)( به توقيع منيع   براى زيارت اصل اين بيان اقدس احلىمراجعه فرمائيد .  

  
  ٣٢٧ص 



   که مدينۀميآيدطرز عمل و اقدام خود را بررسى نمى نمايند و تغيير نميدهند بنظر 
  .کنند  له براى آنان داستانى است که فقط ميتوانند فيلم آنرا روى پرده نمايش تماشافاض

  .ّولى طريقه کار هيکل مبارک اين بود که با کمال دقت نقشه خود را آغاز ميفرمودند 
   داشتند بعد فرمان تبليغى را بکار انداختند و کار خودّمستقرّاول نظم ادارى را 

  نددقاشهاى عظيم دوره رنسانس که نقشهاى عظيم را بوجود آورئى را مانند ناو عالم به
   کردند سپسّمعينّآغاز ميفرمودند اول طرحى از تمام افکار ريختند بعد ابعاد را 

ّمربعات تقسيم و هر مربعىه ّرنگها و نسبت ها را تهيه نمودند و بعد آن نقشه را ب ّ  
  ّنقش نمايان ميگرديد لذا اولّرا بر سطح ديوار نقل نمودند سپس متدرجًا طراحى و 

ّمشى را معين ميکردند رفته رفته سايه ها ريزه کاريها رنگها و جزئيات بىّخط  ّ  
  انتهى را با هزاران رنج و صدمه و کار تعقيب ميفرمودند و سرانجام نقشى کامل و

ّزيبا تهيه ميشد هرگز نميگذاشتند اول صورتى بکشند و رنگ بزنند زيرا اين مخالف ّ  
ّ هنرمندان کامل است ابتدا بايستى طرح کامل تهيه شود بعد جزئيات عمل گردد رسوم ّ.  

   ولى حال يکى ذکراز زندگانى هيکل مبارک بيان کردهزاران مثال هست که ميشود 
  تأسيساعظم  بعد از صعود حضرت عبدالبهاء بسيارى از اشخاص ميخواستند بيت العدل .ميشود

  ر ماندند تا شالوده ها ريخته شود و اعمده مرتفعگردد ولى تقريبًا نيم قرن منتظ
   در غرب تمام کتاب اقدس را ميخواستند.ندزّبتوانند قبه را بر آن استوار ساگردد تا 

  متدرجًا اعظم قسمتهاى اين کتاب بقلم مبارک ترجمه و بياران داده شد ابتدا برخى از
  م حيات مبارک خودشانّتعاليم و احکام را عنايت کردند و بعضى را در اواخر ايا

  اليمعّق ميافتاد که يکى از احباى پر شوق ميخواست تّاتفاگاهى . ترتيب دادند 
   فاضله اى بوجود آرد ومدينۀو در ناحيه اى از نواحى دنيا مجرى دارد را اقتصادى امر 

  جواب جميع اينگونه اقدامات از حضور مبارک اين بود که حال وقت اين امور نيست تمام
   خود را حصر در ازدياد عدد مقبلينقواى

   
  ٣٢٨ص 

   داشتيم مدارسى در عواصم جهان ما ميل .ّو تکثير جمعيت ها و محافل نمائيد
  تأسيس نمائيم مورد تصويب نميشد زيرا هرگونه انحطاطى در اداره اينگونه مدارس سبب

  استاد فقيربهائى از حيث سرمايه و جامعۀ وهن امرا ميگرديد چه که در حال حاضر 
   ما.است ولى تأسيس مدارس در جنگلها با اساسى بسيار متواضع و ساده مورد قبول بود

  در پى تأسيس دانشگاه بهائى بوديم ولى اين کمينه با آنکه هرگز مقروض نبودم و
  ًثروتمند هم نبودم کامال ميدانستم که اقدام بچنين عملى تمام امور ديگر را در

ًکال نيازمند کمکهاى مالىکه ّ ميکرد و اقدامات ديگر احبا را جهان بهائى بفلج مبتال ّ  
  بودند بوقفه دچار مينمود لذا اينگونه پيشنهاد ها را قبول نميکردند تا آنچه در



   هيکل مبارک با تمام قوى ميکوشيدند که.ّقوه داريم براى فتح روحانى جهان بکار بريم
ّمؤسسات امريه خارج از حد توانائى امر وسع ّ   ّتهور اقدامرا به کمال هرکارى ّ البته ت نگيردّ

  عقيده بهّ البته ّميفرمودند ولى با حساب دقيق قضاوت مبارک بقوت ايمانشان بود
  ّ جل جالله جز ارادۀ غالبه او نخواستند اگر درّحقمعجزات داشتند ولى هرگز از 

  ّتوکل و اعتماد و ّحيات حضرت عبدالبهاء نيز دقت کنيد مى بينيد که در بين فکر و عمل
  .ند مى آوردبخدا دائمًا موازنه عجيبى بوجود 

   شد و حسب االمرسؤال" احضار ارواح " از حضور مبارک دربارۀ : اينک مثال ديگر 
  هيکل مبارک وقت را مناسب آن نميدانند که در اين خصوص بيان: " جواب نوشته شد 

  ران است که بايستى تمام قواى خودّخاصى بفرمايند زيرا اقدامات وفيره اى در دست يا
  . "ّرا متمرکز در آن نمايند و آن تأسيس محافل جديده و جمعيت هاى جديده است 

  آن نيست کهموقع ًمثال هنوز " وقت آن نرسيده : " در بسيارى از مسائل ديگر نيز فرمودند 
ٰعلم يا بهاءاالبهى را در اقصى نقاط عالم مرتفع سازند و جميع عالميان َ    را درَ

  يعنى در پى تزئين.  سازند ّمستقرزير خيمه واحد داخل کنند و اساس حکومت الهى را 
  خانه اى که هنوز بنا نشده

   
  ٣٢٩ص 

   کشور وجود داشت و٣٥امر بندرت در جامعۀ ّاز نخستين ايام واليت امر که . نباشيد 
  م نقشه هاى وسيعهجمع قليلى تازه از انوار هدايت الهى بهره برده بودند طرحهاى عظي

  ّخود را با کمال روشنى و جال کشيدند هر قدر جامعه هاى امرى در ظل امر مبارک رشد
  .ّميکردند خطوط طرحها آشکارتر و جزئيات نمودارتر ميشد ّ نمو و

  هاء در الواح وصايا پيش بينى اين امر  را فرموده بودند وقت و مکانبحضرت عبدال
ّاين تطور و ارتقاء را بدقت در اين اوراق مذکورّاجازه آن نميدهد که جزئيات  ّ  

  ّداريم لذا هر يک از ما بايد سعى کنيم که طرحهاى عظيمه آن حضرت را بدقت مطالعه
   آنرا براى خود دريابيم هر چه کار و عمل هيکل مبارک را زيارتتّنمائيم و جزئيا

  ميشدم که اوست تنهاميکردم و بيانات رشيقه شان را مى شنيدم در نزد خود متيقن تر 
  ّبهائى در اين عالم وجود هر کس ديگر که ادعاى اين مقام را دارد قسمتى از اين
  ايمان را مالک است و از زاويه مخصوصى بامر مينگرد و آنرا با رنگهاى محدود

  مام مشاهده ميفرمودند و آنراّبخود در هم مينمايد ولى چشمهاى ايشان امر را بالت
  آن وجود مبارک نه فقط قدرت اين.  مالحظه ميکرد ّتامالل و موازنه با تمام عظمت و ج

  ّ و وضوح جزئياتّقوتمشاهده را داشتند بلکه توانائى آنرا هم داشتند که با نهايت 
  :بهائى مرقوم فرموده اند  مالحظه در اين خالصه نمائيد که با قلم معجز شيم خود از امر. آنرا بيان فرمايند 

  .م هنگام آن رسيده است که مختصرى در بارۀ اين امر بيان گردداحساس مينماي" 



  بهاءا معروف است ناسخ بال شرط جميع اديان سابقه و حامى حقايقحضرت شريعتى که بنام 
  سلف ّاصليه آنان است که در متون کتب جميع اديان موجود ميباشد و مذعن است که اديان

   
  ٣٣٠ص 

ّاز جانب حق جل جالله بجهت    ّتربيت عباد عنايت شده است و حافظ جامعيت و موقنّ
ّبقدرت کتب الهيه ازمنه سابقه نيز ميباشد و هرگز در پى تحقير مقامات مقدسه ّ  

  ين شرايع سلف نبوده و تأثيرات روحانى آنان را کوچک نمينمايد اعمال هر يکّسسمؤ
  هدف اصلى عمومىّملتصق و متحد ميسازد و را را با کمال وضوح بيان ميدارد و جميع 

   ميکند مقاصد و افکار آنان را کهتأييد و تأکيد نمى پذيرد رآنانرا که هرگز تغيي
  ظاهرًا مخالف يکديگر است بهم الفت مى بخشد و خدمات جليله آنان را که در سير
  ّتدريجى ظهورات خود فرموده اند با نهايت تشکر و قدردانى يادآورى مينمايد و بدون

ّ ظهورات و مکمل تعاليم آنانّترقىا يکى از حلقات سلسله شک و شبهه خود ر َُ  
  ّميداند و آنچه از احکام و اوامر آورده است طبق حوائج ضروريه عالم امروز است که

   اين امر.ّانى و ترقى سريع جامع بشرى استخود نشانه ازدياد استعداد عالم انس
ّف متحد ساخته آنانرا بظلقدرت و استعداد آنرا دارد که فرق مختلفه را در يک هد ّ  

  خيمه وحدت عالم انسانى بکشاند و جميع اين اعمال را در چهارچوبه نظم بديع الهى
  ٓ آن الهى و موجد وحدت عالم انسانى ومبادىانجام ميدهد و آن نظمى است که اصول و 

  "بنى آدم بشمار ميرود نجات ّعلت 
  ّافت که در سوانح اديان و ايامّچون اين قسمت را بدقت مطالعه نمائيد خواهيد دري

  ّشريعت مقدسه بهائى جا و مکان مخصوص خود را در اين ازمنه و اوقات يافته است و
  . در تاريخ عالم امکان ميباشد ّمؤثرّقسمتى از ارادۀ غالبه الهيه است که 

ّشريعت مقدسه بهائى جوهر تعاليم ربانى و موعود جميع انبياء الهى است    دينى است.ّ
ّروح وحدت بجميع اديان مى بخشد اولين رسالتش تأسيس مدنيت الهى استکه     بياد.ّ

   زندگانى يکدارم در موقع مذاکره با يکى از استادان سابق دانشگاه امريکا وقتى استاد از هدف
  زندگانى يک فرد بهائى  کرد بايشان بسيار زيبا و موجز فرمودند که هدف نهائىسؤالفرد بهائى 

   
  ٣٣١ص 
  س وحدت عالم انسانى است و بعد براى او شرح دادند که حضرت بهاءا درتأسي

  الم گردد نه فقط افرادعّزمانى ظاهر شدند که رسالت ايشان بايستى متوجه جميع 
  امروز نجات افراد در صورتى حاصل ميگردد که عالم. مسئله نجات امروز فردى نيست 

  ّو تبديل و اصالح کلى پذيرد و مجامعانسانى نجات يابد يعنى دنيا بايستى تغيير 
  عالم انسانى نيز داراى روح وحدت گردند و چون جميع عالم و مجامع از مهالک نجات



  افراد نيز خواهد شد و بدين ترتيب افراد نيزحال يافتند اين نجات و رستگارى شامل 
  رک کرارًا چه شفاهى و چه کتبى وجود مبا.اصالح ميپذيرند و رستگارى مى يابند

  ق يابد يعنى اصالح و رستگارى عالم وّحقفرمودند که اين دو عمل متوازيًا بايستى ت
  بشخصى غير بهائى در. ّاصالح افراد در خلق و خوى و رستگارى آنان در روحانيات 

  ّهرگز شک و شبهه اى نبوده که قلب ماهيت افراد و تخلق بصفات":  مرقوم داشتند ١٩٣٦
  مع انسانى بر روى اينگونه افراد ظهور الهى است که مجاو کماالت بديعه اساس فضل 

   چگونه ممکن است. يافته بسوى رستگارى ابدى رهسپار ميگردندتأسيستعمير و تصليح و 
  ند که دررّنمونه اى از جمعيت مستقبل را نشان داد مگر اينکه در مجامع بهائى بنگ

   دستگاههاى مجامع عتيقهسرتاسر جهان تأسيس و ارتفاع يافته اند و هنوز در فشار
  زيست مينمايند دستگاههائى که محکوم به فنا هستند قطعًا روزى آيد که جميع اين

   دائمى امر بهائىّترقىّريزند تا راه براى ظهور و تجلى حقيقى و  بنيانهاى کهنه فرو
  ّ آيات الهيهن براى ارائه اين اصول به تبييّولى امراحضرت . " هموار گردد 

ّند تا هر عقيده و فکرى بصورت خاص آشکار و مجسم گردد اين اصول مسلمه راپرداخت ّ ّ  
   دهور و اعصار انبياءّممر سبحانه و تعالى در ّحقنصب عين هر فرد بهائى گذاردند که 

ّو رسل را مبعوث و کتب الهيه را توسط آنان بنوع بشر عطا فرمود  ّاهداف ربانيو ّ   ه راّ
  ّمودند که وظيفه افراد در برابر اين تعاليم الهيهواضح و روشن داشت و نيز فر

  نمايند و باحکام و ّکه در هر ظهورى خود را از قيود و قالب عناوين ظهورات ماضيه بالمره منقطع آنست
   

  ٣٣٢ص 
ّتعاليم ظهور جديد کامال متمسک شوند    چگونه ممکن است کسى که از ديانت مسيحى آمده.ً

ِ ظهور اب آسمانى را در وجو َ قبول نموده و ايمان آوردهود مبارک حضرت بهاءا  
  هنوز در جلسات کليساها حاضر شود و دعا براى بازگشت مسيح موعود بنمايد آيا آنچه

   او ميداند که سلطان وجود ظاهر؟ميگويد مخالف دين و ايمان قلبى واقعى او نيست
   روح امرا درگشته و ملکوت الهى با آمدن او در عالم انسانى تأسيس يافته و

  قالب دستگاههاى ادارى بهائى محفوظ ميماند با ايمان بچنين مبدئى چگونه ممکن است
  ّ احباى الهى در شرق و غرب.که هنوز در کليسا برود و براى ظهور ملکوت دعا بنمايد

ّکامال اين نکته مهمه را درک نکرده بودند ولى در اثر مطالعه تواقيع مبارکه و ً  
  ًستورهاى ايشان خطوط فاصله واضحه را کامال مشاهده نمودند سايه مبهمبکار بردن د
  اهنه و تظاهر و راحتى شخصى در برابر اشعه ساطعه تعاليم و اوامر دُمصالحه و م
  ّره از بين رفت ديگر کارى باقى نماند مگر آنکه تصميم بگيرند که يامايشان بال

   چون چنين وضعى پيش.کى خود رجعت کننداز انوار درآيند و يا بهمان تاريّمملو بعالم 
  رديد و افراد غربال شدند و اثرى عجيب در جميع عالم وگآمد مجامع بهائى تطهير 



ًاحباى الهى نمود و هر يک را بيدار کرد که کامال فهميدند و ادراک نمودند که ّ  
ٓجهانى الهى و ساکنين ملکوت الهىجامعۀ ند و افراد  امؤمن بحضرت بهاءا    در يومٓ

   حضرت.براى وضوح مطلب مثالى ساده ميزنم. ّجديدند و متمسک باوامر ونواهى 
  بهاءا سفينه اى ساختند و مرکز عهد و ميثاق الهى دستگاه بخار آنرا تأسيس

   آنرا در درياى وجود با کمال آرامى بحرکت آوردند وّولى امرانمودند و حضرت 
  ّاين سفينه با چشمى ديگر نگريستند و حتى افرادرفته رفته عالم وجود بر ساکنين 

  ّاحبا با بصيرتى بديع بخود آمده و اوضاع را آشکار مشاهده نمودند و طولى نکشيد که
  ًکامال مفهوم عموم گرديد که ما قسمتى از جامعه اى که در آن زيست ميکرديم نبوديم

   .عالم انسانى هستيم ، ما مستقبل جهان ميباشيمجامعۀ ما خود 
   

  ٣٣٣ص 
  ّبا داشتن اين انوار هدايت اصول الزمه و مصرحه طرز قبول و تسجيل بهائيان جديد را

ّاوليۀ سال ١٥ّدر مدت . ًکامال ميفهميم     دورۀ واليت امر تأکيد بر اين بود که هرّ
  ًفردى اظهار ايمان مينمايد بايستى کامال بداند که چه اقدام عظيمى را بر عهده

  : " فرمودند ١٩٢٧ّيد عالئق گذشته را بالمره از هم بگسلد در سال گرفته زيرا با
  بد در حدودٔان درستى ندارند ممکن است الى االاگر غير از اين باشد آنانکه هنوز ايم

  و ثغور کشور ايمان در حرکت باشند و در قبول وفادارى امر مبارک بتمام دل و جان
  ٰزون شد و مقامش اعلى از قبل و دردر همان سالها شهرت امر روز اف. " نشتابند 

  ه دانستند که داراى احکام وّمستقلّبسيارى از بالد غربيه رسمًا آنرا از شرايع 
  اى از محاکم رسمًا بر ر مصر محکمهطه مخصوص بخود است چنانچه در قّمستقلاصول 

  استقالل امر شهادت داد و اعالن نمود و علنًا گفت که بهائيان فرقه اى از اسالم
   دارند و روز بروز همه دانستند کهّمستقلنيستند بل مانند مسيحى و کليمى شريعتى 

   هيکل مبارک در حفظ.اين شريعت استقالل ذاتى و تعاليم و احکام مخصوص بخود دارد
ّشعائر امريه و حراست ارکان شريعه بسيار ساعى و مصر    و مداوم بودند و هميشه هشيارّ

  لى در روح امر وارد گردد لذا در ضمن مطالعه و عملو دائمًا بيدار که مبادا خل
  ّمشهود شد که برخى محافل دستور فوق را در قبول احباى جديد بکمال سختى اجرا

  ميکنند و در پذيرفتن ياران تازه تصديق سستى مينمايند و در دستگاههاى ادارى
ّاوليهصالبتى ظاهر شد که روح عظيم امر را ممکن بود از جريان    دارد و احياى باز ّ

  روحانى جهان را بتأخير اندازد شايد کار را بجائى ميرساندند که بهائى شدن را
  مبادا در":  به آنان دستور فرمودند ١٩٢٨کارى صعب و دشوار مينمودند لذا در سال 

ّاهميتّدر اجراى اوامر الهيه فروعات مسائل را     خارق العاده دهيد زيرا ممکن استّ
  ّل مانعى عظيم پيش آورد و نفوسى را که با کمال خلوص نيترفته رفته همين عم



  و صريحًا فرمودند که. " بهائى نموده اند مأيوس سازد جامعۀ ّدرخواست عضويت 
  وظيفه افراد بهائى پرستارى از نفوس جديده است که بمحض قبول

   
  ٣٣٤ص 

  ته و روحو تصديق امر مبارک بايستى در تحت لحاظ لطف و عنايت ياران پرورش ياف
  . و با ثمر شوند ّمستقلايمانى آنان تقويت گردد تا شجرى 

ّالبته روز بروز قوت داخلى مجامع احبا شديدتر گرديد محافل  ّ ّمليهّ    يکى پس ازّ
  ّديگرى در شرق و غرب ارتفاع يافت و اين محافل با کمال قوت و هم آهنگى بخدمات

  بروز مردمان جهان دانستند کهروحانى خود در خاور و باختر مشغول شدند و روز 
   و داراى احکام و اصول مخصوصه بخود لذا مشاهده شد کهّمستقلبهائيت شريعتى است 

ّدستور مبارک نيز تبديل يافت مخصوصًا در طى جهاد کبير روحانى قانون قبول مصدقين ّ  
  ىّا بقوت موعوده خود فائز شده بود و اساس ها جديد اصالح شد زيرا ديگر شريعة

  متين نشر نفحات ا را در اطراف و انحاء جهان گسترده بود و کار بجائى رسيد که
  نشره ٔباالخره با توده ناس براى هدايت آنان مصادف شديم و در جميع اقاليم ب

  ا در بين مجامع کثيره اقدام نموديم درها را باز کنيد و جماعات جهان را کلمة
  وانيد که يوم يدخلون فى دين ا افواجًا رسيدهبخوان مکرمت حضرت بهاءا بخ

  "فرمان تبليغى بيان مبارک از" تا آنچه حضرت عبدالبهاء در فرمان تبليغى خود فرمودند عملى شود 
  ّ اهداف معينه خود را در طولّولى امراخوب مالحظه مينمائيد که چون حضرت 

  يگر تغيير داده لذا بامريکاسالها بدست آوردند طرز کار و عمل را براى اهداف د
   حضرتدستور فرمودند که اولين فريضه تازه تصديق آنست که بمقام و منزلت حضرت باب و
ٰبهاءا ايمان داشته باشد و حضرت باب را نيز مبشر ظهور و جمال اقدس ابهى را ّ  

ّمظهر ظهور و حضرت عبدالبهاء را مثل اعالى شريعة ا بداند و اطاعت تامه  ِ   ازَ
  ّآنچه که از قلم ايشان صادر شده بنمايد و نهايت نمسک و وفادارى بالواح وصاياى

  حضرت عبدالبهاء داشته باشد
   

  ٣٣٥ص 
  و با روح اداره امرى با جميع مجامع جهان همکارى نمايد زيرا در اينصورت اوقات

  هى و تعالى امر الّترقىّف مذاکرات خشک و مناقشاتى نميگردد که مخرب روح ومصر
  است و اين دستور را صراحتًا   عنايت فرمودند و در نهايت تًاکيد خواستند که مگر

  .و صرفنظر نمايند   در مواقع ديگر از سختگيرى و کشيدن خطوط فاصل خوددارى،در مواقع استثنائى و ضرورى
ّسه شخصيت عظيم امر الهى سه مربى عالم انسانى بودند و هر چند پيام هر يک مخصوص ّ  

   بود ولى هدف غائى و مقصد نهائى آنان اين بود که جميع افراد عالم انسانى رابخود



  ّدر ظل خيمه الهى در آورند تا از بالياى عالم وجود شفا يابند و صلح و آرامشى
ّ بديع گيرد و قلوبشان بزيور  ايمان جديد منور شود مدت سى وّقوتجويند ارواحشان  ّ  

  کرارًا و مرارًا ما را حول شمع وجود خويش جمعشش سال مشاهده شد که وجود مبارک 
  تبليغ و هدايت جمهور ناسّ البته ّاشرف اوامر الهيه: " فرمود و تأکيد نمود که 

ّه مقدسه اساسيه ضروريه ايست کاست و اين وظيف ّ    هاىّه افراد احبا که احجار شالودهّ
  ّيرند زيرا قوت وّ امريه اند بايستى آنرا بر عهده خود گظيمۀعات ّسسمؤ متينۀ

  ّات امريه بر دوش آنان است اين نفوس در اجراى چنين وظيفهّسسمؤازدياد جميع 
ّمقدسه اى بايستى دامن همت بر کمر زنند و آنرا از جميع وظائف ديگر مقدم بدانند ّّ."  

  ًامٰ ايشان بل قلم اعلى نيز تبليغ را از اشرف وظائف افراد دانسته دائطنه فق
  طوبى از براى نفسى: " ٰى آن تأکيد و تشويق ميفرمود قوله االعلى ّاحبا را باجرا

  که اليوم بخدمت امر قيام نمود نفوسى که صاحب بيانند بايد به تبليغ مشغول شوند
  ٓاينست امر مبرم الهى که در کتب و صحف از قلم اعلى جارى و نازل گشته اين فقره

  ّل را از اين مقام بلند محرومّ جل جالله بخواهيد تا کّحقبسيار بزرگ است از 
  ّتبليغ متمسک ميشدند هر آينهه ه بمطمئن  مشتعلۀّنفرمايد اگر از اول امر نفوس

ّعالم از نير اعظم منور و روشن مشاهده ميگشت    ّ طرًا برّحق هست که اولياى اميدّ
  ."يان امم گردد ب تبليغ امر قيام نمايند قيامى که سبب قيام اهل عالم شود به بيانى که سبب نطق و

   
  ٣٣٦ص 

  ّ فرمودند هر کسى که در اين ميدان قدم ميگذارد بايستى از اولّولى امراحضرت 
  ّامر بداند که مبادا اصرارى در اجراى تعاليم و احکامى بنمايد که از وهله اول روح

   بکوشند و در نشو و نماى روح طفل روحانى،مبتدى را که تازه بيدار شده مخمود سازد
ًمستقالود اقدام نمايند تا او بنفسه قيام نمايد يعنى خود بفهمد و خ    قيام نمايد وّ

  .اجراى احکام و تعاليم را بتمامى دل و جان مشتاق باشد 
  تبليغ مرقوم رفته اگر جمع شود کتابى حجيمدربارۀ  ّولى امراآنچه بقلم حضرت 

  واضح است وظائف روشن گشته وًگردد ودر تمام اين تعاليم و اوامر هدف اصلى کامال 
   تازهطرق کار و خدمت در نهايت سهولت بيان شده است در بسيارى از مواقع دربارۀ
  ّتصديق ها و طرز تسجيل آنان مرقوم داشته اند و ايشان را مصدق و مبتدى و يا

  ديگر عاليۀّمتمسکين بدين جديد و حاميان بال شرط امر اعظم و بسيارى از اسامى 
   و نيز فرمودند که با تسجيل ايمان خود را آشکار ساختند و بشرف قبول امرنداميدن

ّمبارک مشرف شدند و در ظل امر بهاءا وارد گشتند و امرا را حامى و ّ  
  ناصرند و در صف مجاهدين واقف و قائم در اين دوران که براى هر مطلبى شعارى دارند

  خاطر آوريم هرگز بخاطر ندارم که چنينًخوب است اين طرز بيان مبارک را کامال ب



  اقدام عظيمى را که اقبال بظهور حضرت بهاءا باشد از مقام منيع خود پائين
  "آورده باشند و بفرمايند اوراق تسجيلى را امضاء کردند 

  هرگز کلمات را بيمورد بکار نميبردند و هرگز از اينکه کلمه اى مفهوم اصلى خود را
  ّفراموش نمينمودند ديانت بهائى آخوند و کشيش ندارد ولى احباىاز دست داده آنرا 

َالهى باسفار تبليغى قيام مينمايند و براى هدايت من على االرض ميشتابند و ََ َ  
  .بشارت ظهور ملکوت را بسمع جهانيان ميرسانند 

   
  ٣٣٧ص 

                                ياد داشتهاى روزانه
  ّزيز اندکى بخصوصيات حيات هيکل مبارک واقف شوند و بمطالبىبراى اينکه خوانندگان ع

  د بر آن شدم که صفحاتى چند ازّاطالع يابند که فقط اعضاء عائله آگاهى داشتن
   خود را در اين مقام نقل نمايم ولى بايد بدانيم که اين اوراقداشتهاى روزانۀياد

  بدست آمده سطورى چندّمرتب و هر روز و کامل نوشته نشده بلکه هر وقت فرصتى 
  ّمرقوم رفته و تصويرى سطحى از وقايع مرتسم گشته جزئيات امور آنقدر بود که ساعات

  ّموفق اين اوراق را هم فقط در اوائل .متمادى وقت الزم داشت و وقت بسيار ناياب بود
  به ياد داشت شدم در سنوات اخيره نه وقت بود نه فرصت و نه توانائى اگر ذکر اشخاص

ّود ابدًا نيت معين شخصى منظور نيست بلکه چون در آن حوادث دخالت داشته اند وميش ّ  
  در زندگى حضرت شوقى افندى وارد بوده اند ذکر شان بقلم آمده و نيز بايد بدانيم

  ّهنگامى که انسان با نهايت دقت امرى را مالحظه مينمايد و يا چون تحت تأثير شديد
   چند شرحى مختصر از سوانح مينگارد ولى پس از گذشتنحادثه اى واقع ميشود با کلماتى

  سالهائى چند اگر بدان جمالت رجوع شود هنوز دل را جريحه دار ميسازد و معلوم ميشود
  براى اينکه اندکى بدان بحرانهاى. که جراحات گذشته را گذشت زمان التيام نبخشيده 

ّروحى و شدت لطمات وارده بر پيکر مبارک مطلع گرديد بخ   ود جرئت ميدهم که با ذکرّ
  ّشمه اى از اين ياد داشتهاى روزانه و بدون اضافه کردن شرح و بسطى بر هر قسمتى
  پرده اى از درياهاى احزان که در قلب مبارک موج ميزد برداشته شود و ياران الهى

  بدانند چه کوههاى مشاغل و غوائلى آن هيکل نازنين بر دوش مبارک خود دائمًا حمل
  ّگاهى فکر ميکنم که اين حس. ند ميفرمود

   
  ٣٣٨ص 

ّالهيه بود که وجود مبارک بدان مخص عاليۀمآل انديشى يکى از مواهب     هيکل.ص شدندّ
  مبارک در برابر اراده الهى تسليم صرف هستند و ابدًا دربارۀ خود کوچکترين احساس

  شخص بى طرفى نظرىّ محرکه هيکل اطهر بسيار شديد بود و هر ّقوۀو انديشه اى ندارند 



  باعمال ايشان ميکرد بدون شک ميدانست که جميع فتوحاتى که براى اين امر اعظم بدست
  ّ دافعه شديده آن وجود مقدس بود که در اقدام بهر کارىّقوۀآوردند بواسطه همين 

  ّابدًا ترديد نميفرمودند مقصود اينست که وقتى تصميم بکارى ميگرفتند با نهايت دقت
  لجان نمايدخّزها و حتى سالها در خاطر مبارک ممکن بود فکرى رو.  ميرفتند در پى آن

  .ّولى چون بمرحله تصميم ميرسيدند حتى ثانيه اى براى اجراى آن صبر نميفرمودند 
  ّولىّحضرت مولى الورى بما وديعه اى عنايت فرمودند و اين وديعه ثمينه هيکل مقدس 

   خوب مالحظه.ر کدورتى بر خاطر منيرش بنشيندغبا فرمودند که مبادا ،امرا است
  کنيم ميفرمايند غبار کدورت ولى آنقدر وجود مبارک معرض لطمات واقع شده اند و اين

  ًّا بايستى حامى و مشوق اقدامات آن محبوب بيهمتاّحقلطمات از جانب کسانى است که 
  ن خاطر منير راباشند ديگر خاطر انور جالى اصلى خود را از دست داده است گاهى آ

  مانند آفتابى در طلعت بيمثالش زيارت ميکنيم و مى بينيم که چقدر رنج ميبرند آنقدر
  ق افتاده که از ثقل اين هموم بپاى در آمده در بستر مىّاتفاکه بسيارى از اوقات 

ّ ايام قديم عده زيادى از احبا در حيفا بودند ولى اعزام اينان ببالد ديگر.افتند ّّ  
ّجب تکدر و تحسر خاطر شد که بوصف نيايد آنقدر مو ّ.  

   امروز ساعت شش برخاستم تاويزاهاى الزم را گرفته براى خروج از سويس- ٣٩/ ٨ / ٨
ّمهيا گرديم هيجده ساعت در راه بوديم و اين اولين روزى نيست که با اين شتاب ّ  

   
  ٣٣٩ص 

  ر ديگرى نيست چندو عجله بايد کار کرد اين نمونه اى از حيات ماست وقت براى کا
  روز قبل آنقدر از وقايع حرب بهيجان آمدم که ميگفتم اين جنگ با جميع جوانب و

   و چگونهمى آورده اى براى نظم بديع حضرت بهاءا روى کار ّمقدمحوادث خونينش چه 
  ّولى از اين ظلمت نا محدود درخشش خواهد گرفت در اين هنگام حضرت اميداين آفتاب 
  ّتفسير مدنيت مستقبل جهان را شروع نکن: "  نهايت مزاح فرمودند امرا با

  ".ّمدتهاست که خودم در فکر آن هستم شما ديگر با آن بازى نکنيد اين را بمن واگذاريد
  اين مزاح بود ولى بقدرى دلچسب و بديع بود که وصف نتوانم در اين ظلمتىّالبته 

  ّذر سرور درخشش و سطوع خاصى درکه جهان را فرا گرفته گاهى اين لحظات زود گ
  .زندگانى ما بخود ميگيرد 

   بشرق بازگشتيم ولى در تمام طول سفر آرامشى روى نداد يک شب فقطّجدد م- ٣٩ / ٩ / ٦
ّاهميتيک ساعت و نيم خواب داشتيم ولى در زمان جنگ چه    ى دارد از شهرهائى گذشتيمّ
  اى سربازان روانند و همه ساکنينکه شب را در تاريکى محض بودند از هر سوى دسته ه

  شهرها جميعًا در کنار راديو جمع شده منتظر استماع اخبار بودند راه براى سفر حضرت
باز شد هميشه راه براى ايشان باز است مخاطرات جنگ را پشت سرّولى امرا   



  .گذاشته بسالمت وارد شديم 
  ام و اين را پس از اى شده ستهّ ميفرمايند حس ميکنم که ديگر چون نى شک- ٣٩ / ١ / ٥

   درجه ميرسيد در تمام اين٤٢گذراندن ده روز در تب شديد فرمودند تبى که گاهى به 
  طبيب معالج.  بيمارى با هيکل اطهر تنها بودم و افتخار پرستاريشان را داشتم ّمدت

  هدهّيت عظيمى بر عمسئولّعرب بود يک هفته هر شب حد اکثر چهار ساعت خواب داشتم چه 
  ّيت و پرستارى چنين وجودمسئولاين کمينه بود و چه فشار شديدى بر من وارد آمد که 

  ّمقدسى را داشته باشم
   

  ٣٤٠ص 
  .ى گذشتيم که وصف نتوان نمود ّجهنماغراق نيست اگر بگويم از 

  ٰ امروز فرمودند وقتى در عکا زيست ميکرديم حضرت مولى الورى-  ١٩٣٩اکتوبر  ٢٠
  م و اين انذار ازبا ميروم اگر قهوه آوردند لب نزننگام بمنازل احفرمودند که هر ه

  ّبهر آن بود که ميترسيدند نا بکارى وجود مبارک را مسموم نمايد لذا کسى تعجب نکند
  .که چرا جامعه اى که از اين نفوس تشکيل شد بايد يک يک از حيفا خارج گردند 

  مسين اطهرين مادر و برادر حضرترد  شب گذشته حضرت شوقى افندى فرمودن-  ٣٩/ ١٢/ ٢٠
  اند ميدانستم عبدالبهاء را نقل فرمودند و تابوت ها را در مسافر خانه غربى گذارده

  که هيکل مبارک ميل و اراده آن داشتند که بزيارت آن دو تابوت مقدس بروند ولى من
  قًافاّاتاطمينان نداشتم که بتوانم مخصوصًا در محضر مبارک بدين فضل فائز گردم 

  وقتى از طاالر بيت مبارک ميگذشتند من آنجا بودم و استجازه نمودم که آيا ممکن است
  بسيار مسرور شدم که اجازه عنايت کردند وقتى بمسافرخانه. ّبمعيت وجود مبارک بروم 

  ّرسيديم مقدارى پنبه که تهيه کرده بودند آوردند که در اطراف تابوت بگذارند تا
  ّسبحان ا نزديک مرقد مطهر حضرت. بالشى لطيف آرامش گيرند رمسين اطهرين در روى

  عليا ايستاده بودم و با چشم خود حضرت غصن ممتاز را زيارت نمودم که تابوتورقۀ 
  ند براستى چه برکتىآورغصن اطهر را بر شانه گذارده از خيابان مراقد باال مي

  ى خاطر اين عنايت مخصوص همبچشمهاى من عنايت شد که چنين منظره ئى را ببيند برا
  .که شده چشمهاى مرا بايد بوسيد 

  با. ّ امشب بيان بسيار مهمى فرمودند عرض شد فالن کس خيلى باهوش است - ٤٠/ ١/ ٢
  .مشابه به شيطان مخلوق شرارت ! هوش !هوش :  فرمودند ّتعجبنهايت 

   فطانت در جهانهوش و ذکاوت هم جاى خود را دارند فرمودند هوش وّ البته عرض کردم
   

  ٣٤١ص 
  ائلهع نيست بعد اسم پنج نفر از اعضاى زياد است امروز آنچه الزم است هوش تنها



  مبارک حضرت عبدالبهاء را بردند که همه در فطانت بى نظير بودند و فرمودند مالحظه
  کنيد که عاقبت آنان چه شد ولى فالن بيهوش بود حال فهميدى مقصود من چيست ؟حال

  قصود من چيست؟ درمواقع عديده وجود مبارک براى اين کمينه همين مطلب رافهميدى م
  شرح فرمودند و آنچه بخاطر دارم اينست که اين قبيل نفوس اغلب در پى فکر و انديشه

  امر سرپيچى مينمايند باوجود اين عموماوت خود ميروند و از اطاعت مرکز ّو حتى قض
  روز تعريف بل ستايش و آنرا پرستش مينمايندناس چگونه از هوش و فطانت در دنياى ام

   نمائيم مىّدقتنمى برم را ولى وقتى در زندگى يکى از افراد بهائى که نام ايشان 
  ّبينيم چنين نفوسى در مرتبه اعالى هوش و ذکاوت نبودند اما بمثابه چشمۀ آب زالل

   بينهايتراّولى امخوشگوارى در مسير روزگار گذر نمودند چنين اشخاصى را حضرت 
  .هستند  دوست داشتند و ميفرمودند اين نفوس ساده و بسيطند ولى موقن و در ايمان استوار

  ّ دو حصن حصين الهيه اند چقدر ميلّولى امرا امر مبارک و حضرت - ٤٠ / ١/ ٢٢
  ّدارم احبا را زيارت کنم و بيک يک بگويم و ملتمس شوم که از وجود مبارک پيروى

  حال که هستند در سبيل رضاى ايشان مشى نمايند چه وقتى که از راههاىکنند در هر 
  خوش زندگى ميگذرند و چه از مهالک حيات ، در هر حال ايشان را پيروى نمايند و بذيل

  .ه منجى حقيقى شما ميباشند کّمبارکش متمسک گردند زيرا ايشانند و تنها ايشانند 
  ّشد ولى ناقض بيرون رفت علت اين بود کهامشب مردى به بيت مبارک آمد بهائى وارد 

  ّولى امرااراده خود را بر اراده مبارک برترى ميجست و ميخواست از اطاعت 
  ّسرپيچى نمايد مدتها در مدخل بيت مبارک ايستاد او را ديدم و ميخواستم فرياد کنم

   روح چيزآيا روح خود را بدين سهلى و سادگى از دست ميدهى مگر از زندگانى زمينى جز
  ٓديگرى براى انسان باقى ميماند؟ عزيز ترين هداياى الهى را در خاکروبه مياندازد

  ...ٓ امر الهى بنمايد ّولى سخت است که اطاعت از وزيرا براى ا
   

  ٣٤٢ص 
   چقدر از اين نوعّولى امرااى کاش دوستان الهى ميدانستند حضرت عبدالبهاء و 

  ّارکشان بسر ميبردند رنج بردند و تحمل زحمت نمودنداشخاص که در حول و حوش وجود مب
ّالبته برخى خوب بودند ولى بسيارى بالمره فاسد شدند اينطور بنظر ميرسيد که هر ّ  

  کس در عهد و ميثاق الهى ثابت و راسخ نباشد وجود او لطمه شديدى است که بمظهر ظهور
  ام ها را بچشم خود ديدهالهى و مرکز عهد و ميثاق و ولى امرش وارد ميگردد من اين

  امر مبارک از خطر. ّنقض فردى از افراد چون سمى بود که بهيکل مبارک امر ميرسيد 
  .ّ از تحمل چه مقدار رنج و زحمت ، خدا ميداند و بسّسم محفوظ ميماند ولى بعد

  مالحظه کنيد که حضرت عبدالبهاء خود را در الواح وصايا طير بال و پر شکسته
  .ها اثرات ظاهرى نقض است ربطى بعواطف و احساسات ندارد ميفرمايند اين



   نميگردد و عمل و اقدام محک الهىّموفقبدون اقدام احدى : " هيکل مبارک فرمودند 
  ّاست مقصود رفتن و آمدن نيست بلکه تجلى صفات و کماالت انسانى است ، ماريون جاک

  ام کرد آنقدر در مقام خودقهرمانى از قهرمانان الهى بود زيرا بخدمات قهرمانى قي
  . "ايستادگى کرد تا از پاى در افتاد 

  هدف اصلى زندگانى هر بهائى تأسيس وحدت عالم انسانى است هدف: " و نيز فرمودند 
  و. "  در اخالق و صفات افراد خواهد بود ّمؤثرّما تأسيس مدنيت جهانى است که خود 

   از خار غم و رنج است و ميدانم کهّميدانم که اين راه راهى مملو: " نيز فرمودند 
  . " بپيمايم ، هر کارى با غم و رنج بپايان ميرسد اانتهه بايستى اين راه را تا ب

  شايد اين آخرين جنگ قبل از تأسيس صلح اکبر نباشد ممکن است: " و نيز فرمودند 
  ّبتهصلحى تأسيس شود و بعد ناگهان آتش حرب منفجر گردد و از همه وقت بدتر شود ال

  . اشاره کردند که ممکن است اينطور بشود ّجددّمصرحًا نفرمودند بلکه م
   

  ٣٤٣ص 
  ّ که از لسان مبارکش هر چه مسموع ميگردد رنهّولى امرا حضرت - ٤٢ / ٥/١

  ملکوتى است و بايستى همه با آن هم آهنگ گردند ، ولى اسفا که اعضاء عائله
  ّولى امرا ر که نغمه خود را ساز کرد و با آهنگ ملکوتىظ کنند هفنتوانستند هم آهنگى خود را ح

  .د همه از پا در مى آيند نبخش ند خود را با اين ميزان الهى مطابقتتفاوت يافت و چون نميتوان
  ّ اين امور است که سبب هم و غم مبارک ميگردد تمام غصه من براى اين- ٤٢ / ٢ / ٧

  د کهق مى افتّاتفاّد طبيعى خارج بود گاهى ّقلب منير است امشب بشدتى ميزد که از ح
  حتى نفس کشيدن براى ايشان سخت ميشود و اين حالت ها وقتى روى ميدهد که امرى وجود
  مبارک را ناراحت مينمايد در اين هيکل بشرى قسطاس اعظم روحانى موجود است با اين

   ندارد احدىقسطاس قواى روحانى هر کس موازنه ميگردد صورت ظاهر احدى از آن خبر
  ّنميداند که اين قوه چيست و چگونه کار ميکند همينقدر هست که مى بينيم گاهى در

  درياى غم فرو ميروند و صورت ظاهر امرى که سبب اين حزن شديد باشد موجود نيست اين
ّام غالبًا بليه اى که موجب تکدر خاطر عزيزشان است حالت را در مواقع عديده ديده ّ  

  ها نميتوانيم به بينيم و بدانيم کهود و روزنه اى باز ميگردد ما ميشبعدها ظاهر
   اين حوادث کجاست يقين دارم که همين وقايع غير مرضيه است کهسرچشمۀو چه شده 

  منوط و مربوط بارادۀّ البته باالخره ايشان را خواهد کشت چطور و چه وقت اين
   ميدانيم که فتح و ظفر نهائىّغالبۀ الهيه است ولى هر قدر اين صدمات شديد باشد

   است زيرا هميشه اينطور بوده است اين حوادث الينقطع است اينّولى امرابا 
  ّنزاع داخلى اول با يکى و بعد با ديگر اعضاء عائله وجود عزيزشان را فرسوده ميکند

  .ّاز هم اکنون قدشان خميده است قلبشان خسته است اعصابشان فرسوده است 



   
  ٣٤٤ص 
  ّ و روابط ايشان با خداوند يکى از اسرار الهيهّولى امراايشان  − ١٩٤٣نويه ژا

  ّاست اوست که هر سرى را کشف مينمايد و سخت ترين الواح را بنهايت وضوح شرح و
  تفصيل ميفرمايد ميتوانند مطالبى مرقوم دارند که در باره عميقترين اسرار الهى است

  . اين آثار ظاهر گرددقلب مبارکشان بايد بحرکت آيد تا
  ولى آنچه که امروز از هيکل مبارک بيش از هر چيز باهر است اينست که ايشان اهل عمل

  هر گز ولو براى. ّير و مدبرندد م،ندّسسمؤ ،رند ايشان بنيان گذا،و کار هستند
  ّاز اهداف امريه بکمال قدرت بذل لحظه اى بخاطر ندارم که براى بدست آوردن يکى 

  نفرمايند و عقيده مبرم کمينه اينست که خداوند ايشانراعاليه وششهاى جهدها و ک
  ى و چنين روزى خلق فرموده ، وجود مبارک از اعجب خلقّضرورياتبراى همين امر و چنين 

  ّانسانند و کسى هستند که تمامى وجهه فکر و نظر و همتشان دائمًا بسوى يک هدف
  ً است مثال آنچه دوست دارندّقوتکمال قواى طبيعى ايشان در . ّمعين و واحد است 

  ى بدانها ندارندّتوجهبينهايت عالقمندند و چيزهائى را که دوست نداشته باشند ابدًا 
  ت است ايشان مانند کره اى از نارّ ايشان در نهايت درجه جمال و حدذوق و سليقه

  حرکت نورىميمانند که دائمًا در صراطى مستقيم با سرعتى عظيم در حرکتند و در عين 
  ّو حرارتى از حد افزون بظهور ميرسانند هر وقت دامن براى انجام هدفى بر کمر

   مقاومت نميماند هدف مبارک واحد است و هر چه باشد از روى نهايتّقوۀزنند احدى را 
  فرق نميکند هدف. ق آن را فورى و در غايت کمال ميخواهند ّحقشوق و اهتزاز طالب و ت

  ممکن است اين هدف ساختمان مشرق. هايت متانت و جمال انجام گيرد چه باشد بايد در ن
  در انجام هر امرى چه. ّاالذکارى باشد و يا ساختمان چند پله در يکى از حدائق 

ّجزئى و چه کلى با حدت و قوتى وافر اقدام ميفرمايند و جلو ميروند فى الحقيقه ّ ّ  
  آنچه از ايشان ظاهر ميگردد خارق العاده

   
  ٣٤٥ص 

  ًاست مثالهيکل مبارک چمن سبز و راههاى سفيد خيابانهاى سرخ رنگ و سفيد رنگ را در
  حدائق دوست دارند و چند چيز ديگر هم هست که عالقه دارند مقصودم اينست که وجود
  مبارک هر درخت و گلى را دوست ندارند فقط انواع معدودى را دوست دارند و آن معدود

  جميع حدائق موجود است همين حال را در غذا دارند ورا آنقدر دوست دارند که در 
  مقصود اين است که. همين سليقه را در لباس و رنگ و معدودى از اشياء دارا هستند 

  ّاشياء معدودى مورد عالقه مبارک است و همان معدود را با نهايت تعشق ميخواهند چيز
  از آنها خسته نميشوندّديگرى جلب توجه نميکند ،و اينها را که دوست دارند هرگز 



ّاين تحديد در اميال است که ايشان را موفق کرده تا در مدت بيست سال چنين مبانى ّ  
ّکناف جهان براى امر حضرت رحمن در کمال قوت و اتقان بسازند اگر کسىاساميه اى در  ٰ  

   .ميآمدديگر با طينت و ذوقى ديگر بود هرگز از عهده انجام اينهمه امور بر ن
   وجود مبارک از زلزله سنجى که در رصد خانه ها وجود دارد حساسترند-  ٤٢/  ٣ / ١٥

ّقوه اى در نهاد ايشان بوديعت گذارده شده که از حدود فکر و اطالع ما خارج است ّ  
  ّبا آن قوه آنچه راجع بافراد باشد در خود تسجيل مينمايند چيزهائى را تسجيل

  ّع ندارند ما بايستى از چنين وجود مقدسىّميکنند که افراد خودشان هنوز از آن اطال
   خارق العاده اوصافّقوۀ بديعه اى استفاده کنيم و هر هنگام که اين ّقوۀو چنين 

  .ّاخالقى را نشان ميدهد فورًا در وجود خود تفحص نموده اصالح نفس خويش نمائيم 
  ا آخرين رمق خود داشتند کوشيدند که تّقوۀ اعضاء عائله با آنچه در - ٤٢ / ٣/ ١٦

  حيات مبارک را بگيرند و روحشان را خفه کنند ايشان از کودکى داراى طبعى شاد و
  ّسرور انگيز و فعال بودند و روشنائى شگرف بى نظيرى در چهره مبارک و در هيکلشان

   
  ٣٤٦ص 

  نمودار است که اگر از امرى مسرور گردند و يا باهتزاز آمدند مانند برقى ميدرخشند
  ّبا اعضاء عائله و اين لطماتى که از هر سوى تحمل فرمودند و اينداخلى  ولى سوانح

  ّبحرانهائيکه در طول مدت واليت امر مشاهده نمودند همه مانند ابرهاى تيره ساحت دل
  ايشانرا گرفت و اين پنج سال اخير دقيقًا مالحظه کردم که هروقت سيناى قلب بشعله

  ى بديع ميگرفتند فورًا کسى ميرسيد و سرپوشىجديدى روشن ميشد و هيکل مبارک لمعان
  اين بنظر من از. از غم و هم و نگرانى بر آن مينهاد و آنرا مخفى و پنهان ميداشت 

  معاصى کبيره است چه بسا که از لسان شکرينش مى شنيدم که ميفرمودند فقط اگر
  جود مبارکميکوشيدند که مرا مسرور بدارند ميديدى که براى امر مبارک چه ميکردم و

  مانند چشمه آب گوارائى هستند ولى هر وقت که بفوران مى آيند حادثه اى روى ميدهد
  ّ اگر خوب دقت کنيم تمام.که سنگ و خاشاک بر آن ميريزند تا از جريان باز بايستد

  خدماتى که در سبيل امر الهى انجام دادند در بحبوحه هجوم لشکرهاى غم و اندوه بود
  قيمت خدمات درّ البته ودند آزاد نبودند و آرامش درونى نيافتندو هيچوقت مسرور نب

  نظر اضعاف مضاعف ميگردد ولى با خود ميگوئيم اگر شاد بودند چه قيامتى بر پا ميشد
  هيکل مبارک را لطمه زدند از بين بردند اينست آنچه ميتوانم بگويم اکنون بمقامى

  ر ديوار زده تنها با جميع معاندينرسيده اند که مانند پير مردى ميمانند که پشت ب
  .در جنگ است و ميفرمايد اين نبرد را تنها بپايان خواهم رساند 

   امروز هيکل مبارک با کمينه در خصوص بالياى خود بحث ميکردند-  ٤٢ / ٤ / ٢٦
  فرمودند آنانکه در حول وجود مبارک حضرت عبدالبهاء طائف بودند وجود مبارک را



   آن جمال قدم را از بين بردند و بعد فرمودند نوبت منهم خواهدکشتند چنانکه قبل از
  رسيد مرا نيز خواهند کشت و حکايت کردند که حاجى على يزدى حضورشان عرض کرده بود

  که چند روز قبل از صعود جمال قدم
   

  ٣٤٧ص 
  بهجى براى تشرف ميرود او را احضار فرمودند جمال قدم در اطاق مشى ميفرمودنداطهر بقصر 

  ّو آنقدر محزون بودند که ديگر ياراى تکلم نداشتند کمى که گذشت با اشاره دست خود
  حاج على عرض کرده بود که با آنکه لسان عظمت کلمه اى.  فرمودند ّخصحاجى على را مر

  ّتفوه نفرمودند ولى فهميدم که افسرده و غمگين بودند بعد حضرت شوقى افندى فرمودند
  ّالياى عظيمى فرمودند زيرا واضحًا اعمال محمد على را بعدّحضرت بهاءا تحمل ب

  ّاز صعود ميديدند که چگونه بر ضد سرکار آقا قيام خواهد کرد ولى تمام آن دردها را
  .در قلب خود مکنون و مستور داشتند 

  کار آقا غالبًا باعضاء عائله انذاررس: "  حضرت شوقى افندى فرمودند -  ٤٢ / ٥ / ١٨
  . "تند بعد از من همه بخاک سياه خواهيد نشست فرموده ميگف

  ّ اشغال کشور مصر نزديک گرديد و هيکل مبارک متحيرند ماندن- ٤٢ / ٧ / ٤
  ارجح است يا رفتن اگر اوضاع اين اراضى از بد بدتر شد چه کنند اين حيرت بسيار سبب

  .گرفتار نخواهد کرد  يا ما راناراحتى است ولى حقيقت آنست آنقدر گرفتار باليا بوده ايم که ديگر بال
   هر کس که حقيقت حال حضرت شوقى افندى را ميدانست براى خاطر اين وجود- ٤٣ / ١ / ٣

  ّمبارک ميگريست بر خوبى و معصوميتشان بر پاکى قلبشان ميگريست براى زحمات و
  ّمشقات ايشان در ساليان درازى که بتنهائى ثقل عظيم را حمل فرمودند ميگريست که

  .شدند  ّا اينقدر از دست اطرافيان خود مورد شماتت و مالم و عذاب و مشقت مدام واقعچر
  چند روز قبل باطاق من تشريف آوردند ديگر حالى نداشتند عرض شد آيا ممکن است وجود

  مبارک خود را بتدوين کتبى شبيه کتاب قرن مشغول بدارند فرمودند وقت ندارم بيست
  .سال است که وقت ندارم 

   
  ٣٤٨ص 
   بى اندازه درباره وجود نازنين نگرانم در گذشته وقتى در زير بار-  ٤٣ / ١ / ٣٠

  گاهى...ّ ميافتاد ولى اين ايام ّمؤثردر جميع قوايشان ّ البته شکنجه و زحمت بودند
ّفکر ميکنم که قبل از موعد معين اين هيکل مقدس را هالک کنند    بسختى نفس... ّ

  ثل کسى ميمانند که زياد دويده باشد و سايه سياه عظيمىميکشند وقتى نفس ميکشند م
  زير چشمانشان را گرفته بفشار خود را براى اتمام رقائم آماده ميفرمايند و اين

  رقائم روز بروز زيادتر و اکنون توده اى در روى ميز مبارک شده است گاهى مطلبى را



ّ تمرکز قوى ميسر نميشود،اند که ده دفعه و کرارًا مطالعه ميفرمايند و آنقدر خسته ٰ  
  شکنجه اى عظيم تر از اين براى فردى چون کمينه در عالم انسان نيست که در برابر

  چشم خود به بينم که محبوب قلوب ما در رنج و شکنجه است و من کارى از دستم ساخته
  .ّنيست متحيرم که خدا چگونه بتمام اين رنجها راضى است 

 / نسبتًا آرام بود زيرا بحران سختى روى نداد گمان اين تابستان-  ٤٣ / ١١   
  هرگزهم  اينقدر کار کرده باشند و خود من ّولى امرانميکنم در هيچ تابستانى حضرت 

  . "اين کتاب مرا از بين خواهد برد : " اينقدر کار نکرده بودم غالبًا ميفرمودند 
  ّت بشدتى براى اين کتابمقصود اينس" هر دوى ما را : " و منهم هميشه عرض ميکنم 

  و سال تمام عبد و عبيد اين کتاب شدنددقرن کار ميکردند که پشت مبارک را خم کرد 
  يتهاى ديگر هم داشتند که انجام دهند هيکلمسئولو عالوه بر اين وظائف و مشاغل و 

ّمليهمبارک نامه هائى خالى از هر گونه عاطفه اى از يکى از محافل     دريافت فرمودندّ
   بينهايت حال مرا منقلب کرد و اين خشکترين و سردترين نامه ئى بود که ممکن استکه

  ّنوشته شود نميدانم چرا از محضر مبارک درس ادب نمى آموزند که حتى بنفوسى که از
  نعمت عقل و درايت محرومند قلم قديرشان بنهايت مالطفت حرکت ميکند فى الحقيقه اين

   امرشان باشد و دعاى منّولىّ مقدسى نيستند که مردمان قابل و اليق چنين وجود
  .اينست که خدا اينها را با ديگران عوض فرمايد 

   
  ٣٤٩ص 
  /شوهر يکى از اعضاء عائله مرحوم شد بيوه او به بيت آمد من واسطه- ٤٣  / ١٢   

  ّپيام او بحضور مبارک بودم درخواست کرد که هيکل مبارک وصيت او را قبول فرمايند و
  ّى را که بعنوان تبرع براى امر تقديم ميکند باسم وى بپذيرند و نيز مهرهاىوجه

  ّذى قيمت حضرت بهاءا را که در تصرف مرکز ميثاق بود و در موقعى که عازم سفر
   از ايشان دريافتّولى امراامريکا بودند بوديعت نزد او سپرده بودند حضرت 

  بود هيکل مبارک از قبول هر تقديمى رو گردان چون اين خانم با ناقضين مربوط .دارند
  شدند فرمودند که باو بگويم ولو مليونها مهر باشد و يا تمام کوه کرمل را تقديم
  ّکند ابدًا قبول نخواهد شد مگر آنکه روحًا و قلبًا خود را بالمره از ناقضين جدا

   آثار الزمکند با آنکه مهرها بينهايت در چشم مبارک ذيقيمت بود و براى محفظه
   کارىّولى امراداشتند باوجود اين رد کرده فرمودند که باو بگويم از دست 

  ّساخته نيست مگر آنکه آنچه گفته شد عمل کند مهرها و وصيت و همه چيز را با خود
   سال است که بقول و٢٣ و وحشت ميگرديد اين بود که ّتعجبامريکه بينهايت سبب . ببرد 

  قا مهرها را به آنان سپرده اند چگونه است که با اين همهکار آاعتراف خودش سر
  ّقرابتى که بهيکل اطهر داشت در تمام طول اين مدت بفکر نيفتاد که تقديم نمايد و



  حال در موقع رفتن از بيت آنها را بمن ميدهد و ميگويد شما از من بگيريد منهم در
  .خواهد بود  الف ميل و رضاى خاطر مبارکجواب گفتم من هرگز نميتوانم آنها را بگيرم زيرا بر خ

  تمام روز مشغول ماشين کردن نسخه کتاب قرن هستند که هر چه زودتر براى نشر به محفل
  ّبينهايت دقت دارند که غلط گيرى کامل. ّملى امريکا نزد هوراس هولى ارسال شود 

  ا يک يک کهبشود و من ساعتها نسخه ها را مطالعه کرده زير و زبر و عالئم اسمها ر
  .کارى پايان ناپذير بود انجام ميدادم

   
  ٣٥٠ص 

   ساختمانى يافت نشد که امروز در اين دفتر يادداشت کنم که نقشۀىّحتى فرصت
ّفوقانى مقام اعلى را امروز پدرم تقديم کرد و تاجهاى طبقه دوم را که جزئياتش ّ ٰ  

  ٰ در جشن قرن حضرت اعلىرا دستور فرموده بودند پايان يافت تمام نقشه حاضر است که
  از روى آن پرده برداشته شود و همه بزيارتش نائل شوند و قالبى از آن نيز ريخته

  ّاين قالب مورد توجه و تصويب هيکل خواهد شد و اين امتحان بزرگى است زيرا اگر
  .مبارک واقع شد بعالم ابالغ خواهد گرديد 

   طرف هيکل مبارک براى کشيدن نقشۀقدر جاى افتخار براى پدر من است که بايستى ازچ
   در بارۀ او خواهدّحق شد اين از اعظم عنايات ّموفقٰمقام اعلى مأمور گردد اگر 

ّبود و اگر هم نشد تعجبى ندارد زيرا هزاران بار بيش از حد قابليت و انتظار ّّ  
  .ايم  ّمورد توجه و عنايت و فضل واقع شده

  مس مشرق از افق عظمت اند و حضرت مولى الورى اگر جمال اقدس ابهى ش- ٤٢ / ٧ / ٥
  قمر طالعى که انوار آن خورشيد تابان را بعالميان منعکس ميفرمايند حضرت شوقى

ّافندى بالمره با اين دو وجود مقدس ف   انند کهماى مي رق دارند ايشان بمثابه کرهّ
ّبقوه اى غيبى بسوى هدفى معين پرتاب شده اند بنابراين با آن دو وجو   ّد مقدسّ

ّاهميتاگر بخواهيم اندکى ب. بينهايت فرق دارند     وجود حضرت شوقى افندى پى ببريمّ
  ّقوۀبايع مختلفه را بطبايستى اين نکته را بخاطر آوريم که قلم اعلى عناصر و 

   کلمة ا جمع فرمود و يد قدرت حضرت عبدالبهاء آنها را بهم آميزش داد بعدجاذبۀ
  ّدست عنايت خدا اضافه فرمود تا با نهايت تهور جميع اين عناصراين اکسير وجود را 

ّو طبايع گوناگون خود را ظاهر نمايند و هر يک سهم معين خود را در تحقق ارادۀ ّ  
   وقتى مشاهدۀ. استّولى امراالهى انجام دهند اين عنصر جديد و اکسير وجود 
  ده اند خواهيم فهميد کهخدمات ايشانرا نمائيم و ببينيم چه ميکنند و چه کر

  ّخداوند ايشانرا اينطور خلق فرمود زيرا در اين زمان چنين عنصرى الزمه تقدم و
  ّحق سبحانه ّتعالى امر الهى بود بيقين خواهيم دانست که اين وجود مکرم چيزى جز فضل و عنايت

   



  ٣٥١ص 
   هيکل مبارک. خاک بوجود آمدو تعالى نبود که در اين عصر براى احياى روحانى کرۀ

   بودند که نظير ايشان ديگر يافت نخواهد شد و اين دوّسسمؤّمدير و مدبر و بانى و 
  ّ چقدر تخيالت واهيه انسانى با.حال از الزم لوازم مجامع بهائى در تمام جهان است

ّنقشه هاى کامله الهيه از هم دورند يعنى بدورى زمين از آسمان است اگر در ممر ّ  
   از حرفى صبح و ظهر و شب حمد و ثناى حضرت پروردگار را بجاى آوريم هنوزدهور و اعصار هر

  .الهى کور و محروميم  ّعوالم تشکر ابراز نکرده ايم براستى چقدر از مشاهده و شناسائى برکات اليتناهى
   ديگر هيکل مبارک تاب و توان خود را از دست داده اند بينهايت-  ٤٤ / ٧ / ٢٤

  ّند امروز بحدى امواجآورهمه دارند ايشان را از پاى در ميدرباره ايشان نگرانم 
  ّباليا هجوم آورد که بگريه آمدند نميتوانم آنرا بنويسم تحمل ديدار چنين امورى را

  .دارد  ّم که چگونه خداوند تحمل ديدار اينهمه رنج و شکنجه راّتعجب بينم و در ىدر خود نم
   اند گمان نميبردم در حيات خود ديگر اين آن سالهاست که فرموده-  ٤٠ / ٢ / ١٨

ّبتوانند تحمل بحرانى ديگر فرمايند بى مهرى اعضاء خانواده و مدعيان محبت که ّّ  
  ّساکن ارض مقصود حتى جزء خادمين بودند از هر سوى احاطه کرده و بسيار بعيد است که

  .سالمتى و استحکام اعصاب ايشان ديگر محفوظ بماند 
   را نميتوانم بنويسم ولى درجه جهالت اين نفوس بى لياقت راتّجزئيا -  ٤٥ / ١ / ٣٠

  چگونه شرح دهم نميدانم آيا کلمه رذيل را بنويسم يا نه چنين مردمى در حول وجود
  مبارک سبب فزع دائمى ميباشند و اينست که رنج ايشان را نهايتى نيست فقط پنج يا شش

  ...ميخوردم ّلبته  اّساعت ميخوابند اگر ميتوانستم بيشتر غصه بخورم
   که در آنوقتّ يقين دارم که مسير اين امواج بالمره عوض خواهد شد ولى اسفا اسفا-  ٤٥ / ٢ / ٢٧

  که آنچه اين ديگر حضرت شوقى افندى آن وجود مبارک قبلى نخواهند بود گمان نميکنم
   

  ٣٥٢ص 
  ز آنها را محوّاند مرور زمان حتى آثار يکى ا چند سال اخير بر سر هيکل مبارک آورده

  .زخم باقى ميماند    زمان شفا دهنده است و زخمها را التيام مى بخشد ولى جاىّ البته و زائل سازد و
   شوم که کدام فرد واقعًا بهائى است ومطمئن هر وقت ميخواهم بدانم و - ٤٥ / ٤/ ١٣

  ا کردمّنسبت بموالى خود وفادار و مطيع است اول اطراف را مينگرم و اگر کسى را پيد
  .و منقاد که بدخواهان از او بيزارند با خود ميگويم اين جوهر وفاست و نسبت بموالى خود مطيع

  خانه بردند در اين سه چهار روز اخيرضمريه  امروز على اصغر را ب- ٤٥ / ٧ / ٦
ّبالمره صحت خود را از دست داد    او خرابتر مى گردد حال ما هم پريشانتر حال و هر چه ّ

  فقط بيم آن دارم که اين هم لطمه ديگرى بوجوداين ترسى ندارد و ّبته  الميشود
  .ّچه بايد کرد زيرا مقدر است که خادم خالص على اصغر عزيز بميرد ...مبارک باشد 



  حضرت شوقى افندى فرمودند اين گرانبها ترين شخصى است که دارند ولى خدا او را يارى
   سبحانه و تعالى يارى وّحق را ّى امراولخواهد کرد ميدانم يقين دارم که حضرت 

  ياورى خواهد کرد و با نهايت عظمت و جالل از خالل اين ابرهاى کينه طلوع خواهند
   هيکل مبارک.ّفرمود زيرا قطره اى از درياى محبت الهى بهزار سال رنج و محنت ميارزد
  بارک آنست کهدر صددند براى على اصغر تشييع جنازه با شکوهى برپا سازند اراده م

  اعدا ببينند چگونه با مخلصين معامله ميگردد با وجود اين نميدانيد چقدر براى وجود
  مبارک دردناک است چقدر غم انگيز است فرمودند براى من ديگر کسى نمانده بغير از

  .على اصغر هم رفت ..شما و پدرتان و على اصغر 
  تا ساعت هشت ماندم هيکل مبارکهر رفتم بيمارستان و  چهار بعد از ظ- ٤٥ / ٧ / ٨

  فرمودند به على اصغر بگو تلگرافى بياران ايران مرقوم فرموده اند و او را شير
  ه اند و خدمات متمادى ويرا تمجيد و توصيف کرده اند وقتىاميدّبيشه محبة ا ن

  ًاين پيام مبارک را شنيد با آنکه در نهايت درجه ضعف بود کامال فهميد و لبخندى
  ...نانه در وجه منيرش ظاهر گرديد جا

   
  ٣٥٣ص 

  ّولىّباو گفتم که قبل از حرکت از زمين در آسمان هستى زيرا در آسمان محبت حضرت 
  امرا جا دارى موالى تو از تو راضى و خشنود است و لسان بمدح و ثناى تو گشوده

  يام مبارک درکومى گفت و چون از فحواى پ نامفهتى ساکت بود ولى چند کلمۀّاند مد
  کرد که رفتنى است تمام قواى خود را جمع کرده گفت کتابى را سفارش کرده که بنويسند
  که تقديم حضرت شوقى افندى نمايد وقتى بمحضر مبارک برگشتم و تمام اين حوادث را

  عرض نموده و درباره کتاب گفتم که على اصغر سفارش کرده بنويسند و صحافى شده تقديم
  از اشک شد فداى هيکل مبارک که اينگونه مورد لطمه قرارّمملو مبارک کنند چشمان 

  گرفته اند هر کس بايستى بتقدير على اصغر غبطه بخورد مردن او مردن شاهانه بود
  امروز بتمام نسوان خطاب فرموده گفتند على اصغر چنان خدمت نمود که يکى از زائرين

  فرمودند مظهر. ده خادم بيت مبارک بحضور مبارک نامه اى نوشته و امضا نموده بن
  "ائى ّحبٔ الءّکن کشعلة النار العدائى و کوثر البقا." بيان مبارک در لوح احمد بود 

  ؟ ديگر انسان از حيات چه ميخواهد، اعلى استٔ در ملکوت ابهى معاشر ساکنين مالاکنون
  دو مقام هستبعد از ظهر بمقام تشريف بردند و خادم را امر فرمودند هر چه گل در هر 

  د و بعد تنها باالى سر على اصغر رفتند و عطر گل بر او پاشيدند و گلهاىآوربي
  تند ديگر انسان ازسمقامات را بر روى جسد او گذاردند در تمام حال هيکل مبارک ميگري

  شب که تشريف آوردند باين کمينه حکايتى فرمودند. حيات چه ميخواهد جز اين عنايات 
   من اثر کرد و آن اين بود که فرمودند وقتى با او تنها بودم بيادکه تا اعماق قلب



  آوردم که اين مرد چگونه مرا خدمت کرد در اين حال پارچه سفيد را از وجه او کشيده
  ى صورت او طبيعى بودربوى نگريستند و ميخواستند بگويند على اصغر بر خيز زيرا بقد

  ه استکه ابدًا بنظر نمى آمد که در خواب ابد رفت
   تشييع جنازه على اصغر در نهايت کمال بود لسان اطهر بمدح و ثناى او-  ٤٥ / ٧ / ١١

  مبارک قيام فرمودند ناطق شد و بعد تابوت را امر فرمودند که در مسافر خانه قسمت باال ببرند وجود
   

  ٣٥٤ص 
  و جميعًا ايستاده نماز متصاعدين خوانده شد بدست خودشان عطر گل بر جنازه او
  ّپاشيدند بعد از جا بلند کرده تا دم در مشايعت فرمودند بعد بدستور مبارک احبا در

   بزيارت مقامّولى امرا اتومبيل جالس شده عازم گلستان جاويد شدند و حضرت ٢٥
  رفتند و دستور دادند که گلهاى مقام را جمع نموده بر مزار على اصغر بگذارند على

   وصالش را دارند خوداميده آرزوى آن را ميکشند و اصغر در آسمانهائى است که هم
  .نگارنده هم در همين آرزو است 

  ّ در اين موقع که بنگارش اين سطور مشغولم هيکل مبارک مريضند از شدت- ٤٥ / ٧/ ١٤
  تارفّفعه اول نيست که بدين ناخوشى گرفرسودگى اعصاب سوء هاضمه گرفته اند اين د

  با همه حمالت  حيات مبارک هنوز محفوظ مانده است لذاّميشوند تعجب در اين است که 
  .ّ است اين بار خيلى جدى نباشد تب باال رفته و از چهل درجه گذشته است اميد
٧ / ٥  پزشک معالج با بيان اينکه ممکن است ابتالء هيکل اطهر شدت يابد- ٤٥ ّ  

  ه بايستى براىخيال اينکه با نهايت عجل. بينهايت سبب نگرانى اين کمينه گرديد 
  در حيفا طبيبى نيست که. معالجه با پدرم بقدس برويم مرا بينهايت در زحمت ميدارد 

  هميشه در حال...وارم به آنجا نکشد اميدچنين مريض وحيدى را بدست او بسپريم ولى 
  ّعجله و شتاب و نگرانى و ناراحتى زيستن ديگر براى انسان هيچ قوه اى نميگذارد چه

  حمد-که اطرافيان بايد ايشان را بدين درجه از فرسودگى اعصاب بکشند گناهى دارند 
  .خدا را کسالت شديدى که موجب نگرانى باشد ندارند 

  .برند ه خستگى و فرسودگى عجيبى بسر مى چ امروز بهترند ولى در-  ٤٥ / ٧ / ١٧
  خواهم اين بالئى که نصيب حضرت شوقى افندى و اين کمينه شده است نمي-  ٤٥ / ٧ / ٢٠

  ّهرگز براى احدى حتى شيطان روى دهد هرگز نميتوانم شرح اين باليا را بنويسم زيرا
  .موجب نگرانى فکرى و فرسودگى اعصاب است 

   
  ٥٥ص 

  تنها هستم کار و کار و کار در تمام روزگار همه اش کار زمين هائى که براى امر الزم است بايد 
  و شرارت ّرتب ميرسد و اسئله زياد مى آيد ّمسائل ديگر حل شود عرائض م. خريده شود



  .ّبد خواهى و سوء ظن غير محدود است
/٤/٤ –لين مرسوله سنگها رسيدّ پدرم را امر فرمودند که شروع به ساختن نقشۀ خود نمايد او.  
/٤/٤ –چنين زحماتى براى انسان زياد است و با وجود اين همه مسائل و مشکالت   

  براى مؤتمر ساليانه مرقوم نمودند و نقشۀ ديگرى مرحمت کردند و ساختمان مقام راّپيامى بسيار مهيج 
  .آغاز فرمودند

٥/٥/٤ –ديگر کسى جز پدرم با ما نيست تنها فرد با وفا ايشانند که بايد بهمه کارى   
  ويزاها، مسائل حکومتى و بلديه و جميع اموررسائل، تلگرافات، برسند بانک، پست، 

  ول مشورت ديگران است در عين حال مشغ سالگى موردّۀ ايشان است در سن ديگر به عهد
  امورى را که حسين و رياض و على اصغر ميکردند ايشان تنها انجام. طرح نقشۀ مقام هم ميباشد

  با اين کمينه دربارۀ نقشه هاى آينده صحبت فرمودند.  نمايندهرگز لب به شکايت باز نمى. ميدهند
  چقدر سخت است که پدرم را تنها بگذارم و در اين پيرى و....  چه زودتر بايد برويمهر فرمودند و

ّشکستگى بايد او را مجددًا بى يار و معين گذاشته و با اينهمه کار و مشاکل امريه ايشان را بدرود گفته ّ  
   باره صحبت ولى وقتى امروز با ايشان در اين.ايشان نيستّحتى فرصت تعطيل و مجال راحتى بربرويم و 

   هيکل مبارکّ اين امور بر مى آيد و گفت غصۀکردم با نهايت بهجت و سرور جواب داد که از عهدۀ همۀ
ّهمۀ امور در نهايت خوبى مرتب خواهد شد امروز سه دفعه مفصل گريه کردم ديگر کلمه اى ندارمرا نخور  ّ  

   نشان داد ابدًا تظاهر نداردخوداز ّکه حالت و کيفيت خودم را بيان نمايم چه روح بزرگى 
  .کرد ّو در نهايت شجاعت بمثابۀ قهرمانان بزرگ قبول مسئوليت

   
  ٣٥ص 
   تمام امورىمسئول در سى ام مارچ گالديس به ارض اقدس رسيد ايشان -  ٤٧ / ٧ / ١٦

  هستند که پدرم انجام ميداد بامور بانک ميرسد نامه ها و تلگرافها را ميفرستد
   آخر آوريل پدرم بقبرس سفر کرد.هائى را که بايد مالقات کند مى بيندقاصدى ميکند آن

  شش. ى ميرفت ّخصّو اين مسافرت اولين بار بود که بعد از هفت سال کار متمادى بمر
  ى بر ايشان خيلى مفيد بود و اکنون که مراجعتّخصهفته در قبرس بسر بردند و اين مر

   هاى مقام ميباشندّکرده اند در کمال همت مشغول تکميل نقشه
   گمان ميبرم بعدد خالئق در جهان احزان نيز خلق شده زيرا هر کسى-  ٥٥ / ٩ / ١٥

  ّسهمى از درياى بال دارد اما اگر کسى از اين کمينه از معنى بال بپرسد در جواب
ّخواهم گفت دو نوع هم   ّيت ومسئولَو غم و بال در دنيا موجود است يکى بالى بى  َ

  .از اين مجمل  ّ تو خود حديث مفصل بخوان،ّيت هاى بى پايان توأم استمسئولکه با ديگرى باليا ئي
  ٰ امروز خبر رسيد که جناب ورقا بملکوت ابهى صعود کردند هيکل مبارک-  ٥٥ / ١١ / ١٤

  دربارۀ اين ايادى امرا فرمودند که ايشان از ممتازترين افرادى بودند که در
  ود ايشان غير منتظر نبود زيرا در اين اواخر سخت مريض وبهائى داشتيم خبر صعجامعۀ 



   بسى سختّولى امرارنجور بودند با وجود اين فقدان چنين نفس نازنينى براى حضرت 
  .و دشوار است نفوس برجسته ممتاز بسيار نادرند 

   
  ٣٥٧ص 

                         مرکز جهانى بهائى
ّوجهات خاصه حضرت ّتأسيس مرکز جهانى بهائى  در ظل ت ّيکى ازّولى امرا   

  ّيت هاى تاريخى آن وجود مبارک است که با هيچ امر ديگرى جز نشر نفحات ا وّموفق
ّاهميتتوسعه و تقويت اساس امر در سراسر عالم مقايسه نميگردد و     مرکز جهانى راّ

  است که از آنٔارض اقدس قلب العالم و قبلة االمم : " از اين بيان مبارک ميفهميم 
   امر الهى دائمًا در جريان است و محورى است که در حول آن جميعّ فعالۀقواى نافذۀ

  .. " ّ الهيه طائفند ّات متنوعۀّسسمؤ خدمات مختلفۀ
  ّزمام واليت را در دست گرفتند امالک امريه در ارض اقدس منحصر   که هيکل مبارک١٩٢١در سال  

  ّ در آن عرش مطهر مظهر امر استقراراى کهّکا و اين عبارت بود از خانه مبارکه در ع  روضۀ- ١: بود 
ّيافت و اصال متعلق ب   ٰ مقام مبارک اعلى که- ٢. افنان داماد حضرت بهاءا بود ه ً

  ّدر کوه کرمل قرار داشت و در حول و حوش اين مقام در ايام حضرت عبدالبهاء چند
  .ٰنه اى هم در نزديکى مقام اعلى وجود داشت باغچه کوچک تعبيه کرده بودند ومسافرخا

  ّود در عکا که سالها حضرت بهاءا در آن زيست فرمودند و در همينّ عب خانۀ-٣
   قصر حضرت بهاءا-٥ - بيت مبارک در حيفا - ٤. خانه بود که کتاب اقدس نازل شد 

ّدر مرج عکا و متصل ب   ّمد على در آنعليا که هنوز ناقض اکبر محروضۀ مبارکۀ ّ
   وضع.ّ سکونت داشت و قباله ملک باسم افراد عائله و چند نفر از احبا ثبت شده بود

ّامالک از حيث حقوق مالکيت آنقدر سست بود که فى الحقيقه آنچه هيکل مبارک در مدت ّ  
  واليت خود انجام فرمودند از قبيل حفظ اماکن متبرکه ، توسعه اراضى و حدائق و ثبت

ّمليهسيارى از مواقع باسم شعبه محافل امالک در ب    در اين سرزمين و معافيت جميع دنياّ
  ّ اگر خوب بدقت.اراضى از ماليات

   
  ٣٥٨ص 

  بخاطر داريم کهّ البته .در تاريخ آن بررسى شود جز معجزه کار ديگرى نبوده است
ّاوضاع آنقدر خطرناک بود که حتى محمد على جسارت ورزيد و کليد     رامبارکهروضۀ ّ

ّبغصب از خادم آن مقام مقدس گرفت و بسيارى از مسلمين و مسيحيان که بمحبوبيت ّ  
  ّعامه و اقتدار و نفوذ حضرت عبدالبهاء حسادت ميورزيدند حال فرصت را مغتنم دانسته

  َ جوان او قد علم کرده ميخواستند از هر جهت موجبات رسوائىّوصىّضد بخيال خود بر 
   خود را محاط بمسائل و مشکالتّولى امراشت که حضرت فراهم آرند لذا چيزى نگذ



  عظيمه داخلى و خارجى مشاهده نمودند و چون در اين امور هم بررسى شود جز اعجاب از
  ّجزئياتقيادت هيکل اطهر و جز حکمت بى نظير آن وجود مبارک در تمشيت امور و ادارۀ 

  کارى ديگر نتوانيم
  د ، عصر تکوين با واليت امر آغاز گرديد و آنراعصر رسولى امر مبارک بپايان رسي

ٔطبق اصول الهيه الى االبد شکل و هيأت  ّى دادند اولين مطلبى که مورد توجهّخاصّ ّ  
  ّ خاصه حيات حضرت عبدالبهاء را ابدًاّجزئياتوجود مبارک قرار گرفت اين بود که 

ًتقليد نفرمودند و آنرا بالمره جائز ندانستند و کامال فهماندن   د که نه آن مقامّ
   ميباشند،آن حضرتممتاز مرکز ميثاق را حائزند و نه داراى آن صفات و خصائل و قواى 

  ّلذا نه در لباس نه در عادات و نه طرق زندگى ، ابدًا از آن وجود مقدس تقليد
   عقيده مبارک آن بود که اگر از حضرت سرکار آقا تقليد ميفرمودند هم بى- نفرمودند 

  ّضرورياتهم بى احترامى لذا تباشير يوم جديدى طالع گرديد و حوائج و حکمتى بود و 
  يوم جديد بوجود آمد دورۀ استقالل امر رسيد يعنى دوره اى که بايد شريعت الهى را
  دول و ملوک بشناسند و استقالل ذاتى آن را معترف گردند دورۀ تأسيس نظم بديع و

  البهاء را از وطن سرگون کردند و ايشان را حضرت عبد.ّارتفاع مبانى الهيه رسيده بود
  ّمقدسه را اعالم شريعت مسجونًا بارض اقدس آوردند با آنکه در الواح مبارکه استقالل

   و عامّخاصفرمودند و در اسفار خويش اين جنبه از امر الهى را گوشزد 
   

  ٣٥٩ص 
  مر ميسرّنمودند ولى هنوز تعصبات ارض اقدس چنان بود که اعالن و ابرام اين ا

  ّنميگرديد مخصوصًا در اواخر ايام حيات مبارک ديگر ممکن نبود که طرز و اسلوب
  جامعۀه ب تهاّداين روش از حيات وجود مبارک را مزندگى را تغيير و تبديل نمايند و 

  و اگر اين عمل ناگهان. عظيمه اى ملتصق داشت که اکثريت ساحقه آن مسلمان بودند
  .قر و حرمت امر مبارک ميکاست و مطابق تعاليم مبارکه نبود صورت ميگرفت قطعًا از و

  ّ که از اروپا مراجعت فرمودند جوان بودند و ملبس بلباسّولى امراولى حضرت 
  ّغربى داراى موقعيت و فرصتى بودند که مى توانستند تارو پودى را که دور هيکل

  رست است که حضرت عبدالبهاءد. ى خرق فرمايند ه ئاشاره مبارک ميثاق تنيده شده بود ب
  را جميع ناس ميشناختند و دوست داشتند و احترام ميگذاشتند ، ولى چه بسا که

  ّ شريعت مستقله اى ميباشند بلکه ايشان را بعنوان يکىمسئولنميدانستند ايشان رئيس 
  . دوستداران بشر و يکى از نجباى ممتاز آن سرزمين مى پرستيدندسين و سر حلقۀّاز مقد

ّخصيت نافذ ايشان سبب شد که در هر جمعى حاکميت داشته باشند ش   حضرت شوقى. ّ
ّافندى ميدانستند که داراى اين قوى نميباشند لذا از اول واليت امر خود را ٰ  

ًبهيچوجه داخل اينگونه محيط ها و جمعيت ها نفرمودند و اصال ميل مبارک باين جنبه ّ  



  ّهان باالخص در ارض اقدس آن بود که امراز حيات نبود هدف اصلى ايشان در همه ج
ًه معرفى فرمايند و يا اقال در عداد اديان ديگرّمستقلمبارک را بعنوان شريعت  ّ  

   و نخستين قدمى که در ارض اقدس براى شناساندن امر مبارک برداشتند و براى.بدانند
   مقامشّولى امراوصول بدين هدف شالوده اى متين و رصين گذاردند اين بود که 

  زيرا ايشان رئيس ديانت جهانى بهائى. ّغير از مقامات رؤساى دينى و محلى است 
  درست است. ميباشند لذا بايد طرز معامله با ايشان با رؤساى ديگر فرق داشته باشد 

  ّکه اديان ديگر فلسطين را سر زمين مقدس ميدانستند ولى هيچکدام مرکز ادارى و
  ّ بعلت همين فرق. تأسيس و برقرار نکرددندروحانى خود را در اين کشور

   
  ٣٦٠ص 

  ّعظيم و ارجحيت کامل بود که در مواقع رسمى مى طلبيدند با ايشان که رئيس ادارى و
  از ابتداى واليت امر بحکمت. روحانى جهانى بودند قطعًا نوع ديگرى رفتار شود 

  قۀئسابه رمايند لذا  مبرم خود فى نيست ديگران را موافق عقيدۀاميدّلدنى دانستند 
  که سرکار آقا انجام مشى خود را اين نوع فرمودند که داخل در امورىّخط ذکاء ذاتى 

  ميفرمودند هرگز نشوند يعنى آزادنه در مجامع و مجالس وارد نميشدند و در مجالس
ّکامال ميدانستند که متشرعين شرقى که حول. رسمى و غير رسمى کمتر حضور مييافتند  ً  

  ًخود گيرند کامالاز ايشانند هرگز راضى نميشدند که ايشانرا برتر و باالتر و حوش 
ّدرک فرموده بودند که بعلت حداثت سن مبارک بر رؤساى اديان عتيقه اين عمل ّ  

   ولىممقاآنان ذ شديد خود را بکار بردند تا لذا نفو. بينهايت سخت و گران مينمود 
ّخلُ که مميآمدبود سابقه اى بوجود امرا را بشناسند و اگر غير از اين  ِ  

  اجرا دارند و چنان  الزمه اى ميگرديد که بايستى نسبت بامر مبارکاحترامات فائقۀ
ّسد عظيمى برپا ميشد که در مستقبل ايام شکستن آن ممتنع مينمود    در تمام طول سى. ّ

  سمى حکومت و از مجالس ريکى دوبار دعوت را قبول فرمودندو شش سال واليت امر فقط 
  ّو اجتماعات بالمره دورى جستند و هر موقع که دعوتنامه اى واصل ميشد با کمال
   ايشاناستقامت و حکمت ميفرمودند که چه وجود مبارکشان حاضر شوند و چه نمايندۀ

  ّکرسىّمدتها طول کشيد تا اين امر را ب. ّبايستى داراى مقام و محل مخصوص باشند 
  هر چند مقامى را که.  شدند ّموفقير حيات مبارک بود که نشاندند يعنى سالهاى اخ

   برّمقدم هيکل مبارک را وجود مبارک ميخواستند داده نشد ولى باالخره نمايندۀ
  و در يک يا دو مورد که خودشان تشريف بردند مقام. نمايندگان اديان ميپذيرفتند 

  که دائمًا بکار خود مشغولاز آنجائي.  رياست جهانى بهائى را احراز فرمودند شايستۀ
  ّبودند و در حفظ امرا ميکوشيدند و بر ضد بحرانهاى گوناگون مى جنگيدند و

  حيات ّبعالوه بمالقات زائرين تشريف ميبردند لذا نرفتن به مجالس ديگران امر مهمى در



   
  ٣٦١ص 

   صاحبانّرفته رفته وجود مبارک معتزل از کل گشته ازّ البته  .فترمى ايشان بشمار ن
  .عقل و درايت کسى نبود که گاهى مجالسه و مصاحبه نمايند 

  تماسدر حکومت فلسطين عاليه ّدر بيست سال اول با مندوب سامى و صاحبان مقامات 
  مبارکه سهلتر شد وروضۀ و همين آشنائيها سبب گرديد که استرداد مفاتيح . داشتند 

ّمبارکه و اماکن مقدسه معلوم کلۀ روضّمسلم هيکل مبارک در توليت قصر و ّحق نيز  ّ  
  ّو از اين گذشته توانستند مراقد مطهره را در اعظم شارع حيفا مرکز سکونت. گرديد

  ناس تأسيس فرمايند و عقد نامه بهائى را نيز مانند عقد نامه مسيحيان و مسلمانان
ّبه ثبت برسانند و از همه باالتر آنکه با مجاهدات مستمره تقديس و تبرک    اماکنّ

ّمقدسه را بوالة امور تفهيم فرمودند و جميع امالک را از ماليات بلدى و ملى معاف   .داشتند  ّ
  ّمستمرًا ميکوشيدند که ضريحو  بود ّولى امراّبهجى دائمًا مرکز توجه حضرت 

  مبارک و قصر اطهر بهجى هر دو محفوظًا مصونًا در کف کفايت خودشان باشد زيرا قصر
  رت بهاءا در حيات دنيوى بود و اين همان قصرى است که عودى خمارآخرين منزل حض

  ّآنرا منحصرًا در آن حدود ساخته بود و اول آنرا باجاره گرفتند و بعد رفته رفته
   سال اخير حيات را جمال اقدس ابهى در آنجا١٣تمام آنرا خريدند و همين قصر است که 

ّ محل سکونت محمد١٩٢٩ واقع شد تا سال که صعود مبارک١٨٩٢گذراندند ولى از سال  ّ  
ّعلى و اعوانش گرديد و بعلت عدم توجه آنان بدين مکان مبارک قصر مشيد روز بروز ّ  

   و ايوان وىرو بويرانى و دمار رفت تا آنجا که اثرى از اطاقهاى زيبا و سقف عال
  .تاالر نماند و رفته رفته خراب و مطمور و چرکين شد 

  قصر هنوز در دست ناقضين:  بيکى از دوستان مرقوم فرمودند که ١٩٢٧در نوامبر سال 
  شده است ين نوشته است که سقف پائين ميريزد و خطرناک است به آنها خبر دادهّدال است و مجد

   
  ٣٦٢ص 

  باالخره کار. " که هيچ ترميمى روى نخواهد داد مگر آنکه جمعًا از قصر خارج شوند 
  .را خالى نمايد   ئى نديد جز آنکه با اراده مبارک موافقت کند و قصربجائى رسيد که ناقض اکبر چاره

  : " سال پس از صعود حضرت عبدالبهاء تلگراف فرمودند ٨ يعنى ١٩٢٩ نوامبر سال ٢٧در 
   دسامبر بيکى از٥و در تاريخ . " قصر مبارک تخليه شد و اصالحات آغاز گرديد 

  ّ محمد على و اعوانش آنرا چهل سال درقصر بهاءا که: " مرقوم فرمودند  دوستان
  تصاحب خود داشتند باالخره تخليه گرديد و عکس جوف نشان ميدهد که قصر مبارک را بچه

  ّروزى نشانده بودند اصالحات شروع شد و زائرين در اين ايام بزيارت اطاق مبارک که
  . "ّاز آنجا حضرت بهاءا بعالم باال صعود فرمودند مشرف ميگردند 



ّدر همين قصر بود که جمال مبارک با مسرت ترين و آرامترين ايام خود را گذراندند ّ.  
  ّبراى تجديد بنا و تعميرات الزمه يکى از معتمدين قدماء را که در ايام جوانى در

  ّقصر مشرف بوده احضار فرمودند که در تحت نظر و سرپرستى وى ترميم انجام پذيرد سقف
   زمينها ديوارها و سقف چوبى همه را تجديد-ى ايوان  نقاشيها- چوب بستها - ها 

  اين کار دو سال طول کشيد و بمحض اتمام اصالحات که فى الحقيقه آنرا. کردند 
  ّ اطاقها با فرشهاى تقديمى احباى عزيز ايران مفروششمرد همۀقصر ميتوان بناى ثانى 

  نوشته و تذهيب شده بودزيباى مشکين قلم ّخط گرديد قطعات الواح و آيات مبارکه که ب
  از کتب امرى نمودند و عکسها و ترجمهّمملو زينت بخش اطاقها کردند و قفسه ها را 

ّهاى کتب مختلفه و مدارک امريه را کال در آن جمع آورى و مرتب ساختند ًّ    و چون.ّ
  کار باتمام رسيد مندوب سامى را دعوت فرمودند و هيکل مبارک تمام اين آثار را باو

  ّ فرمودند که آيا ايشان گمان نميکنند که چنين مرکز مقدسىسؤال داده و بعد ارائه
  ّکه مورد توجه جهانيان است خيلى برتر از آنست که مسکن افراد گردد و آيا بهتر

  نيست که اين قصر اطهر بهمين حال محفوظ بماند و مرکز جلب زائرين
   

  ٣٦٣ص 
  نهم اين نظريه بسيار متعالى را قبولايشا. ّمحفظه آثار آيات رب العالمين باشد  و

  آ ن قصر مبارک بيتوته نمايند و ابواب قصر نمود و از آن ببعد زائرين توانستند در
  ائيان نيز مفتوح و آزاد شد تا در اين مراکز زيبائى و کمال ، بهبراى زيارت غير

   و اريخى بيحد و حساب را ديده عکسهاى بيشمار و مدارک توّکتب مختلفه متنوعه 
ّدرباره آنها تفکر و تدبر و تحقيق نمايند  ّ.  

  قصر در دست هيکل مبارک بود ولى ناقضين در حجرات مجاور قصر اطهر هنوزتمام با آنکه 
  ًسکنى داشتند و اين امر سبب تصديع خاطر اطهر بود مثال چون شب صعود جمال قدم

  ّاحباى مسافرين وميرسيد و حضرت شوقى افندى بزيارت حجره مبارک نائل ميشدند و 
  ّمجاورين بشرف حضور فائز و بهمراهى مبارک مشرف بودند و در حين عبور از برابر

  حجرات ناقضين معلوم ميشد که آنان از وراى درها و دريچه ها نگاه ميکردند و گاهى
  .بلند بلند چيزهائى ميگفتند که سبب حزن قلب اطهر ميگشت 

  با قلبى: " ند بعالم بهائى اعالن فرمايند ٔ باالخره توانست١٩٥٧ولى در ماه ژوئن 
   سال٦٧ّطافح از بهجت و سرور و قدر دانى و تشکر موفور ابالغ ميگردد که پس از مضى 
  صعود حضرت بهآءا در روز صعود ، فتح و ظفر بى سابقه اى بر گروه ناقضين

   بودند نصيبّبدکردار که مدت شصت سال ريشه نحوست خود را در حوالى حرم اقدس دوانده
  . "امر الهى گرديد 

  حسين افنان مرقوم فرمودندّ سيد  به١٩٢٣بايد بخاطر داشته باشيم که از ژانويه سال 



ّکه اعالن قطعى نمايد که محل ضريح حضرت بهاءا قبله گاه اهل بها و متعلق ّ  
  وارا آخر حيات کوشيدند که آنرا بر اساس رزينى استتبهائى جهان ميباشد و جامعۀ ب

ِسازند که احدى حق ل َ و بم ندَمّ   شته باشد ولى نزديکان دور در برابر اين ارادۀاِ
ّفقط بعنايات غيبيه الريبيه الهيه بود که بعد از. ّغالبه الهيه مقاومت کردند  ّ ّ  

  استقالل حکومت اسرائيل و خروج جمع کثيرى از دشمنان امر هيکل مبارک
   

  ٣٦٤ص 
  ًا بمقصود و هدف خود واصل گرديدند يعنىّمظفره فاتحًا ٔ باالخرّمستمراز اين نزاع 

   متر مربع زمين بر اراضى حول روضۀ٠٠٠/١٥٠پس از بيست سال کوشش متمادى در حدود 
  اين اراضى از متعلقات و ملحقات قصر بهجى بود ولى ) ١٩٥٣ژوئن ( مبارکه افزوده شد 

  ت سالسبودند و بعد از بي راّاعداى امر در آنحدود با محمد على شريک شده همه ر
   دار رسيد و بعالوه مسافر خانه حضرت عبدالبها و چاى خانه ايشانّحق بّحقٔباالخره 

ّ زائرين در ايام مبارک بود نيز در آخرين ايام حيات حضرتۀتّکه محل ورود و بيتو ّ  
  .در آمد کامل ّشوقى افندى به تملک 

   نغمه اى جديد آغاز کردند و١٩٥٢سال ولى ناقضين دست از اعمال خود برنميداشتند در 
  هيکل مبارک دربارۀ خرابى خانه اى در مجاورت قصر بهجىّضد عريضه اى بر 

  گ خورد زيرا محکمه پس از مطالعۀنتادند و مانند هميشه تيرشان بر سفرس محاکمه ب
  جرئترا ت آنان امر صادر کرد که اين امرى است دينى نه عرفى لذا ديگر کسى ئالطاال

  .جسارت بحضور مبارک نماند 
  ّموفقّدر سال آخر حيات مبارک از حکومت حق تخليه بقيه حجرات مجاور قصر را گرفته و 

  شدند که عالم بهائى را اطمينان بخشند که آخرين شرذمه ناقضين ناپاک از بهجى اخراج
  ّدر برابر  اين امر ناقضين قضيه خود را. شدند وتطهير حرم اقدس کامل گرديد 

  محکمه عليا بردند و از آنجا هم امر رسيد که فورًا بايستى از آن اراضى بيرونب
  ّمالحظه ميشود که در هر قدمى منکوب و مخذول گرديدند ولى ابدًا متنبه. روند 

  نشدند ميل و رغبت مبارک آن بود که اطاقهاى مجاور قصر خراب شود ولى ديگر مراجعت
  ّآن اطاقها بالکلّ البته  مبارک اين بودّما چون ميلا. بارض مقصود نفرمودند 

  منهدم گرديد و قطعه باغى را که حضرت غصن ممتاز با حسن طراز در برابر بهجى احداث
  ّفرموده بودند پس از خرابى اين عمارت مطموره درست بمثابه آن بود که بقيه قالى

   قصر گسترده زمين ها تا نزديک ديوارنخطوط و نقش و نگار باغها روى هما. باز شود 
  .شد و نقشه هيکل مبارک باتمام رسيد 

   
  ٣٦٥ص 



  وجود مبارک دائمًا در صدد آن بودند که اميال باطنى حضرت عبدالبهاء و اراده
  موالى خود را حرف بحرف پيروى نمايند تا آنچه ميل و آرزوى حضرتعاليه ّمقدسه مت

   حرم اقدس.ٰام قدس اعلىّاول حرم اقدس بود ثانى مق. ًعبدالبهاست  کامالمجرى گردد
  نش بفرموده مبارک تمام نبود ، تمام فرمودندماٰ مقام اعلى ساخت،آن گفته شد که شرح

   و امر ديگر آنکه تحصيل و تدارک.و از اجمل بناهاى سواحل مديترانه بشمار ميرود
  ٰاراضى واسعه ئى در حول مقام اعلى الزم بود بعمل آيد تا از هر سمت و جهت آن مقام

   سال براى اين منظور هر چه توانستند از٢٥ّدر مدت . ّدس محفوظ و مصون باشد مق
  اراضى خريدارى فرمودند و اگر درست مالحظه شود اين اراضى وسيعه مانند پوششى سبز

  ّبر کوه کرمل نمودار است که از رأس تا دامنه را ميگيرد و مقام مقدس اعلى در
ٰ متماديًا کوشيدند تا مقام مقدس اعلىّولى امرا حضرت .آغوش کوه خدا آرميده ّ  
ٌمرکز انوار گردد بل نور ٰ على نور و طبقاَ ّ من النور شود تا چشم و قلب ٌتَ َ   نيرمِ

   آنقدر اين خدمت وسيع متمادى و نافذ. گرددّتأثرزائرين از مشاهده آن مسرور و م
  ن الى االبدگرديد که گوئى جوهرى از هيکل مبارک خود را با سنگ و خاک آن سرزمي

  ّولىو ٰوفى َى و مرکز عهد اّممزوج فرمودند صد سال طول کشيد و ايام جمال اقدس ابه
ٰامرا گذشت تا وديعه الهيه سکينة ا عرش مقدس حضرت رب اعلى در مقام خ ّ ّ   دوّ

 ١٩٥٣ تا ١٨٥٠(  گرديد ّمستقردر جبل ا(  
 ّاز شهادت حضرت اعلى مطلع گشت تاهنگاميکه بعلم الهى خاطر مبارک حضرت بهاءا  

  ليله هفتادم نوروز که بملکوت بقاى خود صعود فرمودند جمال مبارک دائمًا در فکر
ّحفظ و حراست اين وديعه ثمينه الهيه بودند و امر بانتقال و نگاهدارى آن از محلى ّ  

ِبه محل ديگر ميفرمودند در يکى از اسفار خود در کوه کرمل باشاره اصبع مبا   رکّ
ّمقام مقدس را در جبل ا مقرر فرمودند ّ  

   
  ٣٦٦ص 

  ّو حضرت مولى الورى را امر دادند که آنجا را براى استقرار آن رمس مطهر خريدارى
  حامل جسدکه ّنمايند ، با آنکه حضرت عبدالبهاء مسجون بودند موفق شدند صندوق چوبى 

  ها گذرانده بارض اقدساطهربود از ايران بخواهند و با کاروان و کشتى از مرز
   "١٨٩٨- ٩٩" ّوقتى که اولين دسته زائرين غربى براى تشرف بحيفا آمدند . برسانند 

  .آن وديعه کريمه در بيت مبارک حضرت عبدالبهاء محفوظ و مستور بود 
ٰ روزى حضرت عبدالبهاء از پله هاى بيت مبارک ناظر بمقام اعلى شده١٩١٥در سال  ّ  

  ده تا بيست هزار ليره براى اتمام آن الزم است.مام ماند فرمودند مقام اعلى نات
  .انشاءا تمام خواهد شد ما کار را باينجا رسانديم 

  شد و ساختمان آن با اسلوبى با شکوهخواهد مقام اعلى ساخته :  " بيکى از زائرين فرمودند 



  چه بايد روىو بيکى از ترکها در حيفا فرمودند نقشه اى از آن. " و عظيم خواهد بود 
  با همه شوقى که باتمام آن داشتند کار تمام نگرديد. ّمقام ساخته شود تهيه کنند 

   شروع به١٩٢٨ گذارده شد و ايشان در سال ّولى امرااين وظيفه بر دوش حضرت 
  شالوده ريزى فرموده ساختمان سه اطاق بزرگ اضافى را طبق اطاقهاى مجاور آغاز کردند

   به١٩٢٩ عدد شود و در فوريه سال ٩ مولى الورى مجموعۀ اطاقها که طبق اراده حضرت
  و در دسامبر همان" ٰساختمان مقام اعلى شروع شد : " ياران الهى تلگراف فرمودند 

  ّبناى سه اطاق اضافى مجاور ضريح مقدس در: " ّسال بيکى از دوستان اطالع فرمودند 
  ارک حضرت عبدالبها که اساس مقامکوه کرمل بزودى بپايان خواهد رسيد و اراده مب

  . " مى يابد قّ حجره است تحق٩ّمقدس داراى 
  ّجالب توجه است که بدانيم ساختمان سه حجره مجاور و ترميم قصر اطهر بهجى در يکسال

  .ّآغاز گرديد و طول مدت کار يکسان بود 
   

  ٣٦٧ص 
   خود مشاهدهدر هر عمل و اقدامى و در هر قدمى انوار هدايت الهى را در برابر

  ٰميفرمودند و آن نور هدايت اراده حضرت مولى الورى بود همانطور که گفته شد مرکز
ّميثاق الهى در طول مدت حيات موفق شدند که    ٰ حجره در مقام اعلى بنا کنند ولى٦ّ

  ٩ميل و اراده مبارکشان اين بود که سه حجره ديگر اضافه شود که اساس مقام مقدس 
  اختمان عظيم ارتفاع يابد که داراى رواق و گنبد باشد و ايناطاق گردد و بعد س

   بودند تا و وقتآرزوى مبارک هرگز از خاطر حضرت شوقى افندى خارج نشد فقط در پى فرصت
  .باشد  ّمهندسى بيابند که بقيه ساختمانرا طرح ريزى نمايد که طبق اراده حضرت مولى الورى

   والده در بوئنوس آيرس١٩٤٠ در سال .رسيدّ باالخره در موعد معين سؤالجواب اين 
  بملکوت الهى صعود کرد و پدرم در امريکا تنها ماند و من تنها طفل آن خانواده بودم

   داشتند روزى باين کمينه اظهار لطفّولى امراّلذابا آن محبت بى حسابى که حضرت 
  ّ ، با آنکه ايامو عنايت فرمودند که بعد از فوت والده جاى پدر در اين سرزمين است

  جنگ بود و هر روز ميادين حرب وسيعتر ميگرديد پدرم را دعوت فرمودند و ايشانهم
   اىهي در هر امرى که ميفرمودند چون ساّ مدت چهار سال.بزودى خود را باين ارض رساندند

ّدر پى وجود مقدس بود گاهى از مهندسين محلى کمک ميگرفتند عالوه بر ّ  
   مدخلى زيبا براى مرقد حضرت ورقۀّولى امراکر بامر حضرت ساختمانهاى سابق الذ

  ّ در سر راه ضريح مقدس بود خراب واى کهعليا درست کردند و نيز باشاره مبارک خانه 
  در و پنجره و سنگهاى آن را به مجاور مسافرخانه و مقام اعلى انتقال داده با

  ٰانى طبقات مقام اعلى را قطعمسافرخانه را وسعت دادند عالوه بر اين چون خياب آن
  ميکرد براى ادامه طبقات پلى بسيار وزين بر روى خيابان زدند و باين ترتيب



  ّاغلب ساختن پله ها مدخلها و غيره را خودشان حساب. طبقات منقطع نگرديد 
  ميفرمودند و وقتى براى برپا داشتن يکى از مدخلها

   
  ٣٦٨ص 

  ّ زيرا هيکل مبارک آنقدر در اين قسمت دقتّمدتها با کمينه مشغول محاسبه بودند
  ًميفرمودند که هرگز نميخواستند کوچکترين چيزى را بنا نمايند مگر آنکه کامال شکل

  ٰيک روز بعد از زيارت مقام اعلى. ًو هيأت و اندازه و ابعاد آنرا قبالبدانند 
   ، پدرراّولى امّفرمودند ابعاد فالن پله ها بايد چقدر باشد ؟ عرض کردم حضرت 

  من که در مسافر خانه غربى است يکى از بهترين مهندسين کانادا است چرا عنايت
   بمن نگاه فرمودند و اينّتعجببا کمال . نميفرمايند و از او استمداد نمى طلبند 

  ّاطالعّ البته .نگاه نه از آن جهت بود که ايشان نميدانستند پدر من مهندس است 
   آهنى که براى يکى از مدخلها ميخواستند براى او فرستادهداشتند ، زيرا عکس باب

  بودند تا طرح آنرا کشيده ارسال دارد ولى از آنجائيکه هميشه تنها بودند و هر امرى
  را تنها انجام ميدادند باور نميکردند که حال کسى در ارض اقدس يافت شود که بتواند

  .پدرم شد  ّ آن شراکت زيباى وجود مقدس باهّمقدمبمعاضدت هيکل مبارک قيام نمايد همين مطلب 
  ذوقّ البته در تمام عمرم دو نفر را نديدم که در کمال ذوق اينقدر بهم نزديک باشند

  و سليقه و مهارت هيکل مبارک را با احدى نميتوان قياس نمود ذوق ايشان بمراتب برتر
  ائى است که در کوهّو باالتر از پدر من بود شاهد اين مدعا سه آرامگاه بينهايت زيب

   مادر و برادرشان بامر مبارک و زير نظر ايشان در،علياورقۀ کرمل بر مزار حضرت 
ّايتاليا تهيه و باين ارض ارسال شد و با در نظر گرفتن فتوحات امريه که منتهى ّ  

   بود و اين جنبه از مشاغل مبارک گمان ميکنم دو نفرى کهّولى امراآمال حضرت 
  کس رضايت قلب منير را جلب کردند ، مارثا روت بود و پدرم زيرا هر دوبيشتر از هر 

  ّبحد اعلى  راّولى امراّحالت تقدس داشتند در نهايت خضوع بودند و حضرت 
  ّ البته.ميپرستيدند لذا در خدمت و وفاى به آستان مبارکش هر چه داشتند تقديم ميکردند

  که ًى پدرم اقال داراى سليقه و مهارتى بودرثا روت آثار عظيمه ديگر داشت ولخدمات ما
   

  ٣٦٩ص 
  ّمقدس را معاونت ميکرد و در کمال رضاوجود در ابداع نقشه هاى هيکل  مبارک روح هنرمند 

  .ميگرديد اطهر و تمکين طبق اراده و ميل ايشان بکار ميپرداخت و موجب رضا و سرور خاطر 
  ّ ها براى وجود مبارک ميکشيد پله هاتا آخرين دقايق حيات پدرم انواع و اقسام نقشه

  ديوارها پايه هاى گلدان ، ابواب و چيزهاى ديگر را بامر مبارک طرح ريزى ميکرد
  اين بود که. ّعالوه بر آنکه مهندس عاليقدرى بود نقاشى و مجسمه سازى خوب ميدانست 



   دستورياد دارم هر شب.  خود سبب رضايت و سرور قلب انور ميگرديد ىبا هنرهاى دست
  مرميفرمودند که انواع و اقسام درها و پنجره ها و چيزهاى ديگر طرح کند پدر بزرگوا

  گاهى در. اين نقش ها را با رنگهاى مختلفه جال ميداد و من همه را تقديم ميکردم 
  انصاف: " ّرختخواب آنها را مالحظه مينمودند ، و بعد از ممارست و دقت ميفرمودند 

  ّرک متعجب شده و عرض ميکردم مقصود مبارک را نفهميدم ؟ فرمودنداز بيان مبا" نيست 
  و بعد ديدم همه. آنقدر زيبا رسم ميکنند که هر چه بکشند انسان ميخواهد بنا کند 

  و.نقشه ها را بنا کردند و اصل هر نقشى را در اطاق باالى تخت خود محفوظ ميداشتند 
  فرمودند که ميل دارند ايشان نقشهچون اين مراحل را گذراندند ناگهان روزى باو 

   عاليقدر وسيله اى يافت کهّسسمؤٔباالخره . ساختمان روى مقام را رسم بنمايند 
  .فرمايد  ّمستقر کاغذ و بعد بر روى زمين الى االبد حضرت عبدالبهاء را بر صفحۀ عاليۀافکار 

   قواى خود را را مى بينم که جميعّولى امراوقتى به آن سالها مينگرم و حضرت 
  ّمتمرکز در کتاب قرن فرموده بودند ابدًا نميتوانم بفهمم که چگونه ميسر بود وقتى

  ّبراى شروع کار نظريات. بيابند که در اين امر عظيم نيز قواى خود را صرف فرمايند 
  .اين بنا داراى سه رواق و گنبد خواهد بود .ّکلى خود را به پدرم عنايت فرمودند 

  .نبايد شکل مساجد و يا کليساها را پيدا کند .  شرقى يا غربى باشد نبايستى زياد
  ّاولين. آزادانه بهر نحو مايلند نقشه را در آن حدود ترسيم کنند 

   
  ٣٧٠ص 

  . تقديم شد داراى رواق بود ولى روى آن چيزى شبيه هرم مشاهده ميشد اى کهنقشه 
  ل دارند گنبد آن شبيه گنبدپسنديدند و بايشان فرمودند که ميهيکل مبارک آنرا ن

  . عالم ميشمارند ّکليساى سنت پيتر روم باشد زيرا آنرا بهترين قبۀ
ْاگر خداوند مهندسى را بعنايت يخ تصَ ِ برحمته نظر ميفرمود و او را براى حضورَ َ ِ  

ّميفرستاد آن مهندس برکات روحانيه عظيمه اى از محضر مقدس دريافت ميکرد برکاتى ّ  
  ّدر عالم و محيط خود بدان واصل گردد و عالوه بر اين فتوحات روحانيهکه محال بود 

  ّفرصت آنرا مييافت که کمال سليقه و منتهاى ذوق را که نتيجه عمرى تجربه و دقت
  .کاغذ بجلوه آورد  وى ربوده است از آن منبع ذوق و سليقه دريافت دارد و همان طرزها و زينت ها را بر

   خيلى اروپائى آمد و قبول نفرمودند ولى از ابعاد آنّاولين نقشه بنظر مبارک
  ًخوششان آمد بعد از اين پدرم نقشه اى را که اصال براى مشرق االذکار امريکا کشيده
ّو گنبدش کمى بسبک هندى بود آورد و در جزئياتش مدتها کار کرد و نتيجه را تقديم ّ  

  تا در تاريخ. تقديم ميشد نمود و هفته ها گذشت که نقشه پس از نقشه بحضور مبارک 
   با آنکه نقشه را کشيده و رنگ آميزى شده و تقديم داشت هنوز وجود١٩٤٣ دسامبر ٢٥

  ّمهممبارک راضى نبودند و فرمودند که مجسمه اى از آن تهيه شود زيرا موضوع بسيار 



  فرمودند. ّاست و تا شکل و هيأت آن در نظر مجسم نشود اخذ تصميم مشکل مينمايد 
  قبول و تصويب گرديد در روز احتفال مئوى اظهار امر حضرت اعلى پرده از آناگر 

  هر چند ديگرى هم بود که کمک کند ولى. برداشته و بعالم بهائى ابالغ خواهد شد 
  تمام کار را فى الحقيقه پدرم انجام داده و با نبودن وقت کوشيد که سر موقع آنرا

  .د بپايان برساند و تقديم حضور مبارک نماي
  ّحضرت شوقى افندى با نهايت دقت و صرف وقت آنرا مطالعه فرموده و روز

   
  ٣٧١ص 
  ّ ماه مى اظهار رضايت و قبول فرمودند و در روزنامه ها و مجالت اعالن گرديد٢٣
  . ايجاب نمايد ساخته خواهد شد مقتضياتٰ مقام اعلى تمام است و هر وقت قشۀنکه 

  ٰ بمناسبت صدمين سال اظهار امر حضرت اعلى برپا شدٰدر مسافرخانه مقام اعلى احتفال
  ّو زائرين بسيارى از اطراف و بالد مجاور مشرف بودند وجود مبارک در اين احتفال

  :ّنقشه را بعموم معرفى و بامريکا چنين تلگراف فرمودند 
  ّبعموم ياران ابالغ نمائيد که در احتفال مئوى اظهار امر مبشر شهيد امر جمال" 

   اقدسّ حضرت عبدالبهاء در محلى که جمالٰابهى در بارۀ ساختمان مقام طبق ارادۀاقدس 
  ّابهى معين فرموده اند تصميم تاريخى اخذ و پرده از روى نقشه آن در احتفال ارض
  اقدس برداشته شد از درگاهش ملتمسيم که موانع حاليه را برطرف فرمايد تا نقشه

  . "ش انجام پذيرد ّتمرکز محبوب امر اارع امر اقدس و مساختمان باراده ش
  وقتى اين ابالغ بعالميان رسيد شديدترين جنگهاى جهانى در شرف اتمام بود ياران غرب
  منتهاى کوشش را کرده بودند که اهداف نقشه هفت ساله خود را بدست آورند و در جميع

  ين موانع بودبعلل هم. ّبالد احبا در زير فشار اوضاع ناگوار اقتصادى بسر ميبردند 
  ّکه ديگر از مقام و ساختمان چيزى مسموع نشد تا صندوق تبرعاتى بدين نام تأسيس

   هيکل مبارک به مهندس عاليقدر مقام١٩٤٦ آوريل سال ١١گرديد تا باالخره در تاريخ 
  :فرمودند   حيفا مرقومّۀمه اى بدين نحو به بلديا را شروع نمايند و ناامر فرمودند که بن

   حيفاّۀساختمان بلدي ادارۀ
  حيفا −١٩٤٧ دسامبر ٢٧

  اضافه نمايم  عالوه بر ارسال نقشه ساختمان ميل داشتم چند کلمه اى براى توضيح- جناب رئيس 
   

  ٣٧٢ص 
  ّمزار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء که باسم عباس افندى شهرت عامه دارند به هيأت

  اطراف عمارتعاليه  آنکه حدائق با. ّساختمانى مکمل در کوه کرمل حيفا موجود است 
   من آنست که ميل و ارادۀميآيدساختمان بنظر چون بقعه اى بيش ناصل را احاطه نموده ولى 



  ّاين هيأت اصلى را محفوظ نگاهداشته بر روى آن قبه و بارگاهى در نهايت جالل بنا
  .کوه کرمل افزوده خواهد شد  کنيم بدين ترتيب بر جمال و زينت

  ٓصد نهائى از اين ساختمان همان است که االن هم موجود است بدين معنى کهّالبته مق
  همانطور که از روى نقشه. ّضريح مقدس است که بر روى مزار حضرت باب بنا ميگردد 

   ستون مرمر و سنگهاى٢٤مالحظه ميکنيد اين ساختمان داراى رواقى خواهد بود که شامل 
  ار گذارده خواهد شد اين قسمت از ساختمانديگر است که بر روى آن يک نرده زيبا ک

  ّاست که بايد زود اقدام شود و بقيه که ارتفاع قبه است پس از اختتام اين قسمت هر
  .چه زودتر اقدام ميگردد
   اين مرد محترم. ماکسول ميباشد که داراى القاب ذيل هستند- س  -و آقاى مهندس اين ساختمان 

   ساختمان ميهمانخانۀمسئولروند و شرکت ايشان از مهندسين مشهور کانادا بشمار مي
   کليساى مسيح و- تاالر هنر -ا جينّک و مجلس شوراى ملى در رب کوک درتننراُف شاتو

   اينجانب وقتى اين بعقيدۀ. و غيره در منتريال ميباشندّتعددساختمانهاى بانکهاى م
   بپوشاند بر جمال شهرنقشه پايان يابد و اين ساختمان مقام را در خود بگيرد و آنرا

ّو جذابي    .ّت حيفاافزوده ميشود و جالب انظار زائرين و سياحان ميگرددّ
  ّ شوقى ربانى -شما  دوست صميمى

  مبارک با چه درايت  تمام اين نامه در اينجا درج گرديد تا مالحظه فرمائيد که هيکل
   .زمه را دريافت دارندال و حکمت و صراحتى با اولياى امور معامله داشتند که اجازه هاى

  سرور ابالغ ميشود که با نهايت: "  دسامبر بامريکا تلگراف فرمودند ١٥در تاريخ 
   

  ٣٧٣ص 
  ّنقشه مخصوص ارتفاع رواقهاى طائف حول ضريح حضرت باب آغاز گرديد اين اول قدم

  ه اتمام بنا طبق اراده و ميل حضرت عبدالبهاستّمقدمّبراى برپا داشتن قبه ذهبى و 
  . "ه پنجاه سال قبل بر حسب فرمان حضرت بهاءا اصل بنا را ايجاد فرمودند ک

  ّقدم اول برداشته شد ولى موانع آنقدر خطير بود که عبور از هر يک محال مينمود
  درست است که دوره انقالب بپايان رسيد ولى منازعات داخلى آغاز گرديد و سراسر اين

  ٰچنين موقعى سنگ براى بناى مقام اعلى الزم بودّکشور را مدتها متزلزل ميداشت در 
  ن سنگهاى الزم نزديک سرحدات لبنان است و صاحباندبعد از تحقيق معلوم شد که معا

  توانستند قول و قرار قطعى و محتوم براى تحويل سنگ بدهند عالوه بر نمى  ابدًا*ناجمَم
ّنقر قطعات سنگ بر پا داشتن چنين ساختمانى عده کثيرى عما   ل ماهر الزم داشت که درّ

ّآنوقت استادهاى فن و بناهاى آزموده و مجرب در اين کشور يافت نميشد فورًا هيکل ّ  
ِمبارک قدمى ديگر برداشتند و اين نمونه قلب راسخ و روح شجاع و مقد   م آن هيکلُ

   فرمودند که آيا ممکن است قسمتى از اين کارها در ايتاليا انجامّتأمل. ّمکرم بود 



ّ در جزئيات اين مطالب هر چه دقت شود جالب توجه است و اگر اين جزئيات جمعگيرد ّ ّّ  
   دستور فرمودندّتأمل پس از .ٰگردد تأليفى جاذب شامل حوادث مقام اعلى خواهد بود

  اين کمينه فورى نامه اى از طرف هيکل مبارک به دکتر يوگو جياگرى بنويسم و وضع را
  جناب ماکسول بواسطه مشاکل:  ون نامه اين بود ًکامال مشروحًا بيان نمايم مضم

  ى در اينجا ببندند که ساختمان را در فلسطين انجام دهندموجوده نتوانستند قرارداد
   دارند که مقاوله تمام کردنّتماسراى ايتاليا راو در عين حال با شرکتى در کار

  ول بايتالياستونهاى گرانيت رواقهاى مقام را خاتمه خواهند داد حال جناب ماکس
  ّعازمند تا اول کنترات ستونها را ببندند و نيز مالحظه کنند که آيا نوع سنگهاى

  فلسطين که بدرد کارهاى اينجا بخورد در آنجا يافت ميشود يا خير و اگر چنين شد
 ----------------------------------------------------------  

   معادن−* 
  

  ٣٧٤ص 
  ا نيز بسته مراجعت خواهند کرد آقاى بن ويدن با ايشان همراهندکنترات اين سنگها ر

   از آنجائيکه اوضاع اين.که هم از ايشان مواظبت کنند و هم اين امور را تسريع بخشند
  ندق خيلى شائّولى امراکشور متزلزل و بيقرار است و مستقبل نزديک نامعلوم حضرت 

  د اين مقاوله ها انجام گيرد و هر چهويدن در آن کشور هستنو که تا جناب ماکسول 
  ّزودتر مراجعت نمايند که مبادا بعلت قطع مواصالت ورود آنان مشکل گردد لذا وجود

  ّمبارک بينهايت همت و مساعدت شما را در اين امر توصيه و تحسين و قدردانى
  ن داشته باشند که ايشاّتام مواظبت آن جنابميفرمايند مخصوصًا تأکيد مينمايند که 

  ...با شرکتهاى معتمد طرف معامله قرار گيرند شرکتى که بانصاف معامله نمايد
  ّانه تمام روابط با بيت المقدس قطع است لذا آقاى ويدن نتوانست که آنجاّتأسفم

  رفته ويزاى ايتاليا دريافت دارد اگر چنانچه شما يا خودش نتوانستيد ترتيب ويزاى
  د و در مراجعت چنان برسد که با جناب ماکسولاو را بدهيد مجبور است به جنوا برو

  ّ سال دارند و با آنکه صحتشان خوب٧٤همراه باشد ميدانيد که جناب ماکسول در حدود 
  اين کشور چنان.  نيز از مواظبت ايشان دريغ نفرمائيد آن جناب ميرود که اميداست 

   ".ّمنقلب است که مدتها طول ميکشد تا امور بمجارى معمولى باز گردد
  همان ماه از طرف هيکل مبارک به منشى محفل امريکا که هوراس هولى بود ٥در تاريخ 

  نوشتم و براى او شرح دادم که مستر ماکسول عازم ايتاليا هستند و چون اوضاع در اين
  دوستانى که" که از بانکها برات نميتوان گرفت لذا ميل مبارک آنست  حدود نوعى است
  ى جمع آورى نموده و آنرا براى امضاى اين مقاوله قرض بدهندقادرند فورًا سرمايه ا

   هر چه زودتر باز پس خواهند داد و بينهايت وخود هيکل مبارک ضامن اين قرض ميباشند



  مشتاقند که بهيچوجه سوء تفاهمى روى ندهد زيرا انجام اين خدمت بر عهده صندوق بين
  دنالمللى است و استقراض کنونى تسريعى در پايان دا

   
  ٣٧٥ص 
  ّ مى بخشد چون اوضاع بنحوى وخيم است که هر آن ممکن است مکاتيب و حتىّمهماين 

  تلگرافها را تحويل ندهند لذا عجله شد که اين خبر زودتربرسد اگر ترتيب و تنظيم
  اين کار نوعى شد که مقاوله بامضاء رسيد جناب دکتر جياگرى نماينده هيکل مبارک در

  لذا مبالغى که جمع ميگردد بنام ايشان بفرستيد تا در اين امراين امر خواهند بود 
ّيت خطير خود را بعهده گيرند جميع اين مقدمات بجهتمسئولمواظبت کامل نمايند و  ّ  

  جناب ماکسول و.آنست که مبادا روزى روابط قطع شود و همه از يکديگر بى خبر مانيم 
   حدود سه هفته ديگر به فلسطين بازويدن را امر کرده اند که بزودى هر چه تمامتر در
  چقدر جاى سرور و شکر گزارى است که. گردند زيرا بيم آن دارند که روابط مقطوع شود 

ٰبا همه اين امور و اين غائله عظمى ساختمان مقدس اعلى روز بروز در نهايت اتقان ّٰ  
  ودى پايان ميرود و امکان آن هست که اين بنيان رفيع بزاميددر پيشرفت است چنانچه 

  آن عظيمتر ميگردد ولى هيکل مبارک از اعماق قلبه مشکالت و موانع آن بّ البته يابد
  . "خواهد شد  ّميدانند و نهايت اطمينان را دارند که جميع محظورات در اين سبيل بالمره برطرف

  از حوادث و مخاطرات بوده و تقدير چنين خواستّمملو ٰتاريخ انتقال جسد اطهر اعلى 
   وقتى پدرم با.ت باشدا مخاطرّ ذهبى اين مقام مقدس نيز در بحبوحۀّارتفاع قبۀکه 

  آقاى ويدن در تاکسى زره پوش از اينجا رفتند بهيچ چيز اطمينان نداشتيم و از تقدير
  دانهاى  در حدود صد متر جامهتا آنان بى خبر بوديم وسط راه آنان را از تاکسى پياده کرده 

  ً اين عمل اصال. تاکسى ديگر سوار شده رو بمقصد رفتندخود را کشيدند و در
  الزم نبود ولى براى اين ذکر ميشود که يک نمونه از مزاحمتهاى بى سبب مردمان اين

   ليدا صورت گرفتّحدود را بدانيد و سفر آنان آخرين پروازى بود که از ميدان طيارۀ
  گهاى استقالل شروع شد وّزيرابعد از آن آمد و شد طيارات ممنوع گرديد و بعد جن

  .  زيستند و روزگارى بسيار تلخ و ناگوار گذراندند ّحمردمان اين کشور در صلح مسل
   

  ٣٧٦ص 
   حضرت شوقى افندى بر باالى کوه کرمل هر روز تشريف بردند و شالوده١٩٤٨در سال 

  ّساختمان مقام را زير نظر خود آغاز فرمودند اول قوسى که مقام را احاطه داشت
  ّسيعتر فرمودند در اين عمل صدها متر مربع سنگ از کوه کنده شد و ترتيب کار راو

  سنگها از ناودان چوبى" طورى داده بودند که چند عمل در يک موقع انجام ميگرفت 
  ّآهن موقت جمع ميشد و بعد بسوى حفرهّخط بسيار بزرگ وسيعى ميگذشت و در گاريهاى 



  ُود پر شود ميرفت و در آنجا انباشته ميشد برخىعظيمى که براى توسعه حدائق قرار ب
  روزها. ها هشت ساعت تمام روى پا ميايستادند و کارگران را تشجيع و هدايت ميکردند روز

  اين کار وجود مبارک نبود ولىّ البته بل ماهها گذشت و اين خدمت را ادامه دادند
  و با نهايت اتقان تمامّکمر همت بسته بودند و عزم راسخ داشتند که ساختمان بسرعت 

  گردد کسى ديگر را نداشتند کسى نبود که داراى اين عزم آهنين و اين اراده متين و
  با اين ترتيب. ّاين قوه و قدرت باشد تا اين خدمت را براى امر الهى انجام دهد 

  ّبود که مقامات مقدسه را محفوظ داشتند ، بنا کردند تزئين نمودند و در اين سبيل
  .نيافت  رمودند که هرگز قعودى نداشت و استقامتى نمودند که ابدًا خللى در آن راهقيامى ف

  استاد: "  نوشته ام ١٩٤٩ فوريه سال ٢٤در دفتر ياد داشت خود بتاريخ سه شنبه 
ّبنا از روز يکشنبه کار را آغاز کرد و يک هفته بعد بقيه سنگها ميرسد معلوم ّ  

  . " شده است ميشود که فى الحقيقه کار مقام شروع
ٰمقام مقدس اعلى را با نهايت و مرارت بنا کردند خودشان ميفرمودند    اين هدف:" ّ

  ّوجود مقدسش در ّقطعى و نهائى حضرت بهاءا بود که براى مبشر عزيز خود که با
  . "بودند آرامگاهى خطير و جالب بنا فرمايند شريک تأسيس شريعت سمحاء 

  ميفرمودند که ّنرا تمام فرمودند بلکه نوعى در بارۀ آن تکلم نه فقط آّولى امراحضرت 
   

  ٣٧٧ص 
  اهل بهاء شد زيرا اين هدفى بود که قلب ياران جهان و قلب موالى مهربانجميع محبوب 

  ّحتى کارهاى روزانه را بنوعى شروع ميفرمودند که. بدان عالقه و بستگى شديد يافت 
  ه کنيد که هيکل اطهر وصول بسته هاى سنگ ومالحظ . ميآمدقلب و روح آدمى بهيجان 

ّعدد آنها و وزن هر يک را باحباى جهان مرتب خبر ميدادند و هر هنگامى که قسمتى ّ  
  د بنا و شروع و ختمااز بنا تمام ميشد عالم امر را بشارت ميدادند چنانچه از ابع

  ميفرمودند  ت را بيانّولى هر هنگام که اين راپرتها را عنايت و جزئيا. آن همه آگاه شدند 
  گرفتمى جميع را فرا در کلمات سحر انگيزشان امواج اهتزاز و شوق موج ميزد و درياى سرور 

  ٓاالثار  ّابدىبطوريکه همه بخود آمده خويشتن را سهيم و شريک اقدامى پايدار و بنيانى 
  پس. ّم الهيه هر نفسى را بقلب امر نزديکتر آوردند يبدين ش. ميدانستيم 

  ّب نيست اگر مالحظه شود که در مدت پنج سال ياران جهان که خود ساعات مهيب جنگيعج
  را ميگذراندند و کشورهاى آنان در مهالکى عجيب گرفتار بود جميع حول وجود مبارک

  ق اهداف الهىّپروانه وار انجمن گشتند و از بذل هرگونه مساعدت و جانفشانى در تحق
  الر بخاک پاى مبارک تقديم کردند تا آنچه ميل وسه ربع مليون د. دريغ نفرمودند 

  .بدع وجه مصرف گردد احسن و ا امرشان هست بّولىاراده صاحب امر و مرکز عهد و 
  .ّيت بين المللى بتمام معنى بود ّموفقاين فى الحقيقه يک 



   بين المللى و خرابى اقتصاد وّ جهان و روابط سيئۀر گرفتن اوضاع وخيمۀظبا در ن
   چنان بنيانى ، هيکل مبارک ميل داشتند که رواقاموررگران ماهر در تمشيت عدم کا

  ّرا بپايان رسانيده و ارتفاع قبه ذهبى را بموقعى ديگر گذارند ولى اجابت ياران
  ّ بحدى فورى و سريع و کريمانه بودّولى امراجهان در برآوردن آرزوى حضرت 

  ون وقفه جلو رفته و بجلو راندند تا درکه ديگر وجود اقدس اطهر صبر نفرمودند و بد
   .چنين امر عظيمى را پايان بخشيدندمخاطراتى ّ مملو از چنان هنگامۀ

  ّولى امراًال حضرت ّسوانحى بود که هر آن قلب را خرد ميکرد اوّانجام اين عمل مملو از ّالبته 
   

  ٣٧٨ص 
  ولى هرگز شخصًا بااز انوار هدايت الهى بودند ّمملو دائمًا در صراط مستقيم 

   مذاکره نبودند بلکه در جميع اوقات اين کمينه را بنمايندگىومأمورين طرف بحث 
  از اشکاالت بود زيراّمملو و اين عمل بينهايت سخت و غالبًا . خود اعزام ميفرمودند 

  بودند و هرگز حاضرو دقيق  در اين مسائل سخت باريک بين و سختگير ّولى امراحضرت 
  د مغبون گردند و هر وقت که آنها قيمت ها را باال ميبردند وجود مبارک ابدًانميشدن

  ّولو يک شاهى بود عنايت نميکردند و در مقامى بنهايت قوت و قدرت فرمودند که
   ميدارند و بهيچوجه حاضر نميشوند قيمتى را که خودشان عادالنهّتوقفمرا ساختمان مقام 

  راه خود را ميديدند و. مورين عمل نمايند ميدانستند عوض کنند و طبق ميل مأ
  و اين کمينه. ى بنمايند جقيمتها را ميدانستند و نميگذاشتند ديگران ابدًا احتجا

  .مأمور رسيدگى باينگونه امور بود
  ّبا هر مانعى با کمال قوت مبارزه ميفرمودند و در اين مبارزات هيکل اطهر مرا چون

مانع ديگر.  آنچه ميل مبارک بود همان ميشد شمشير خود بکار ميبردند و الحمد  
  ند بلکه رفته رفته کار بجائى رسيد کهمى آوردآنکه نه فقط سنگها را از ايتاليا 

  يم و اين خودآورّحتى سمنت و ميله و تيرهاى آهن را نيز مجبور بوديم از ايتاليا بي
  .سر چشمه نگرانى و زحمت ديگرى شد 

ّبا بدانند و کامال مطلع شوند مرقوم ميرود که رواقبراى اينکه سختى کار را اح ً ّ  
ّفقط دور مقام مقدس اعلى را ميگرفت ولى بعد بايد قبه ذهبى بر روى مقام ساخته ٰ ّ  

  ّشود براى اين کار هشت پايه بسيار محکم بايستى براى حمل قبه ذهبى در نفس مقام
ّاوليهاختمان تأسيس نمايند يعنى اين هشت پايه را بايد داخل هشت ستون س    مقام کارّ

  ين گردد که قابلزراز نو همه را پر کرده تا آنقدر بگذارند که بسنگ اساسى برسند و 
ّحمل ثقل عظيم قبه زرين شود    ّبينهايت نگران بودند که مبادا در طى اين عمل. ّ

  در اين.  در آن بوديعت نهاده شده باز شود ءّ عرش مطهر حضرت عبدالبهااى کهحجره 
ّو احترام و تقدس و تبرک را  از زمان بود که معناى حقيقى ستايش و وقربرهه ّ  



   
  ٣٧٩ص 

  ّنستم که با چه چشمى بمراقد مطهره مينگرند و با چه روحىااز وجود مبارک آموختم و د
  فرمودند اگر حجرۀ عرش مبارک مفتوح. قداست هر يک را در هر امرى منظور ميدارند 

  در نظر من اين انتقال امرى سهل و آسان.  انتقال دهم گردد بايستى صندوق اطهر را
  ولى بيان مبارک نوعى. ّاز محلى بمحل ديگر ميبريم  ّموقتبود و با خود ميگفتم آنرا 

  هرگز صندوق: فرمودند . ل ميکردم قديگر بود کاش تمام آنرا از حفظ داشتم واينجا ن
  ن انتقال احتفال رهيب عظيمىالزمه اي. اطهر را نميشود باين سادگى نقل مکان داد 

  ّت مقدسّخواهد بود ولى از کجا نفوس اليق ميشود پيدا کرد که در آن لحظه و موقعي
  ّذبذب و اکثرًا خدامند و راه وصول بممالکتساکنين ارض اقدس م. حضور داشته باشند 

  ن صندوقآّه از کجا محل مناسبى يابند که ديگر از هر جهت مسدود است و ديگر آنک
  يم را بامانت گذارند تا کار مقام پايان پذيرد کجا ميشود چنان هديه گرانبهائىعظ

ّرا سپرد و چنان وديعه مقدسى را جاى داد حتى صوت مبارک نوعى بود که از استماع ّ  
  آن دلها ميلرزيد بعد پدرم را مأمور فرمودند که به حجره مبارک رسيدگى کند پس از

   دادند يعنى آنانکه در موقع بخاک سپردن جسد مبارکلين قومّتحقيقات و اخبارى که کم
ّحاضر بودند اطمينان يافتند که حجرۀ صندوق مقدس باز نميشود لذا محل ساختمان را   .آغاز فرمودند  ّ

  کارّ البته  پس از دو سال بيمارى جناب ماکسول صعود نمودند١٩٥٢در مارچ سال 
  ّى از لطائف و دقت و مهارت و رسمهاىّساختمان بوقفه دچار نشد ولى ساختمان قبه ذهب

   فداکاريهاىزند و در ازاى زحمات و قدرشناسى ازيباى اين مهندس عاليقدر محروم ما
  ه نشده بود بنام ماکسول واميدخدماتشان بود که دو باب مقام را که هنوز باسمى ن

ِرى و بابى که بزير قبه راه دارد بنام لگجيا   ختمانوقتى سا. ند اميدى آيواس نورّ
   و زحمت بپايان رسيد هيکل مبارک آنرا از بابت جمال و کمالقمقام با اين همه عش

ِملکه کرمل ن    خود روىّکرسىند که بر اميدَ
   

  ٣٨٠ص 
  سر دارد و کمرى از زمرد سبز بر ميان بستهبر کوه خدا جالس است و تاجى از ذهب ابريز 

  ّرى قوت دل و جان همه گرديددامن سفيد خود را بر کوه خدا گسترده است چنين منظ
  روشنکرمل  و کوه و آسمان چشم زائرين بزيارت ملکۀ که از هر سوى بنگرند يعنى از دريا

  در رقائم و تواقيع مبارکه در مواقع مختلفه عديده در مدح و ثناى اين مرکز. ميگردد 
  ارۀ آن زيبا فرمودند ولى هيچکدام از اين زيباتر نبود که دربقۀياعلى بيانات رش

  :ٰمقام منيع قلم مبارک بدين بيان احلى ناطق گرديد 
  ّدر بيان تأثير و نفوذ تراب منتسب به آن مضجع منور"



  ّاز قلم ميثاق در حين تسميه ابواب خمسه آن مقام مقدس
  :ّ کلمات دريات نازل  ايندر لوحى مخصوص

ّاوليه قطۀّازليه و ن اين حقيقت" ٰ االعلى ٔمالالهمنى تراب مطاف ما هذا "     و مظهر ّ
ّ حضرت رب البريه مطاف ارواحّعوالم غيبيه بفرمودۀ ّت الهيه همچنانکه درّوحداني ّ  

ّثابت و محقق و رمس معطرش  ت مقام اعاليشّمرسلين است در عالم کون نيز مرکزي ّ  
   ارض عالم ادنى و در قلبٰ اولى کرۀ دائرۀ.ه واقعّناسوتي بظاهر ظاهر مرکز دوائر تسعۀ

  انبياء و در قلب اين ارض  اين کره ارض اقدس قلب العالم و قبلة االمم النه و آشيانۀ
ّکرم ا کوه خدا جبل الرب ّ ُ   مقام حضرت ايليا و در قلب اين جبل حرم اقدس اراضى َ

ّابهى و جنة عليا حدائق وسيعۀ ّ آن مقام مقدس و در قلب اين حرم فردوس موقوفۀّمتسعۀ ٰ   
   وٰاسنى ّر آن مقابعۀ تۀّتعددم
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   صدف است و در قلب اين مقام که بمنزلۀ ٰدر قلب اين فردوس بنيان رفيع البناء مقام اعلى

  تشييد گشته و در قلب  ّس ضريح مطهر که حجرات آن در يوم ميثاقأقدس االقد اللؤلؤ ال
   حضرتّ مقدس که بفرمودۀ تابوتّر و در قلب اين مقٰاسنى ّ اعزّراين ضريح و گوهر گرانبها مق

ُعبدالبهاء در قرآن مصرح و کتاب ا بآن بشارت داده ّ   و در قلب اين تابوت سکينة ا رمس  َُ
ٰمعنبر معطر رب اعلى ّ   . " اولى و نقطۀ ّ

ّاهميته ايست که هر چه ّسسمؤٰمقام اعلى بنفسه    ّ آنرا متذکر گرديم باز بکنه آنّ
  ّات امريهّسسمؤ که اين نقطه نورا در بروز و ظهور و نشو و نماىپى نبريم و به تأثير عظيمى 

ّالهيه دارد هرگز کمايليق درک نشود اين مقام مقدس هسته مرکزى   .نظم بديع الهى است  ّ
  ٰهر چه ساختمان مقام اعلى ارتفاع مى يافت قلم مبارک در وصف آن جوالنى بديع

ٰميگرفت و غالبًا متذکر ميداشتند که مقام اعلى    نه فقط اشرف حرم عالم بهائى استّ
  ه در مرکز ادارى و روحانىّ تشريعيۀّلجلمّهر يک مؤيد عصبۀ ات الهى که ّسسمؤبلکه 
   اهل عالم جوهرّطهر حضرت بهاءا قبلۀمتربت . ّتند کل طائف اين مقامند امر هس

ّتقديس در اعلى رتبه متمک ِن و در رفرف اسمى واقع و حرم اقدس عالمٰ َ َ   . بهائى استٰ
ُحضرت رب اعلى در باره روابط خويش با من يظهره ا فرموده اند که من در ُ ُِ َ ّ  

   بايد بياد.اراده فرمايند حرکت خواهند داد دست ايشان چون خاتمى هستم که بهر نحو
ِيم که حضرت بهاءا  اين قسمت از کرمل را باشارۀ اآوربي ِ   ّ خود مقررِعَصبَ

  و نيز. گردد ٰالهى ٰاستقرار جسد حضرت اعلى و مرکز ادارى امر بديع ّفرمودند که محل 
ٰبايد بخاطر آوريم که حضرت رب اعلى بودند که ّ  
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ّ ديگر چه مناسبتى احسن و اعلى از اينکه ضريح مقدس.بشارت بظهور نظم بديع دادند َ ََ  
  انى ادارى امرات جهّسسمؤّ تقديس و تبرک و الهام خودشان مرکز روحانى و سرچشمۀ

  ّامريه در صقع جبل عاليۀات ّسسمؤچقدر در تواقيع خود حضرت شوقى افندى از  .گرددالهى 
ّکرمل ذکر ميفرمودند و تأثيرات روحانيۀ ِ ّ اين مرکز اعلى را هميشه متذکرَ ٰ  

ّدر ضريح مقدس هم مرکز ادارى و هم مرکز روحانى تأسيسات الهيه است . ميشدند  ّ.  
ّبمحض مطالعه الواح وصايا اولين فکر و نيت حضرت ّشکى نيست که  ّّولى امرا  

ٰتأسيس اعلى  ّه امريه يعنى بيت العدل اعظم الهى بود و اول اقدامى کهّسسمؤَ ّ  
  ين و ساکنين را در حيفا جمع و با آنان بناى مفاوضه و مشاورهلّمُفرمودند برخى از ک

  ّبياران ابراز داشتند و حتى در را در توقيعات خود اميدگذاردند و کرارًا اين 
ّ احبا را تشويق بر تهيه مقدمات تأسيس آن١٩٢٢يه و ژان١٦ّاولين توقيع عمومى  ّ ّ  
ُعصبه عليا نمودند  ّهرگز ادنى ترديدى در کيفيت و عظمت آن هيأت مجل. ُ   لهّ

  َاعلى هيأتى است که" ه الهى ّسسمؤ فرمودند که ١٩٢٣ در ماه مارچ سال .نداشتند
   اداره و اقتدار خود خواهدم است و امر الهى را در سراسر عالم در حيطۀهادى ام

ّاوليهيم که جريانى عجيب در فکر مبارک در آن سنين آورولى بايد بخاطر بي. " گرفت  ّ  
  مبارک بود که از اعماق دل و جان اراده ّ اول شوق و اهتمام و هيجان جوانى.وجود داشت

   بروزو ظهور گذارند و ديگرىۀّلواح وصايا را بمنص اّموادو ميل فرمودند که جميع 
ّ هدايت و حفظ بود که مصرحوعدۀ   ّاول را  ثانى حالت الواح وصايا است اين جنبۀَُ

ّ بارها کوشيدند که حتى مقدمات انتخاب آن مرکز اعلى را فراهم آورند.اعتدال بخشيد ّ  
   جليله راُتخاب آن عصبۀ که انمى آورددر هر بار دست قدرت الهى سوانحى روى کار 

   داشتند ثابت کرد که هر چند تشکيل چنان١٩٢٢ مشاوراتى که در سال .عقيم ميگذاشت
َمعهدى   ًال ارکان آنقدرّممدوح است ولى براى امر مبارک خطرناک خواهد شد اوّ البته َ

   عليا را حمايتّوانند قبۀتقوى نبودند که ب
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  آنقدر رشد روحانى نداشتند که نفوسى را براى احرازو وقايت کنند و ثانيًا مجامع 

ّمقام عظيم عضويت چنان هيأت مجل   .له اى تقديم دارند ّ
  ىگزارود يافتند آغاز شالوده بات بيت العدل اعظم ابواب را مسدوقتى براى انتخا

ّرموده تا مقدمات انتخاب آن تهيف   ت گردد و هنگاميکه نفوس را طلبيدنده و تقويّ
  رض وارد شده  با وجود مبارک همکارى نمايند اصل مقصد تشکيل هيأتى براىکه بدين ا

  :ّ بيکى از احبا مرقوم فرمودند١٩٢٦معاونت درارض اقدس بود چنانچه در اوت سال 
  در... يک داراالنشاء قوى و اليق در حيفا هستم ّ تهيۀبا نهايت شوق مشغول مطالعۀ"

ّص و تجسس همکارى مجرب ّاين باره خيلى فکر کردم و هنوز در تفح   َ معتمد وّمنظمّ



  .ّيت نمايدمسئول قيد و بندى تمام اوقات خود را وقف انجام اين وناليق ميباشم که بد
  ّ وطيد آن است که روابط اساسيه بين مرکز حيفا واميدوقتى اين امر انجام گرفت 

ّمليهمحافل     دسامبر٧خ در تاري. "  تأسيس و تشييد گردد و استحکام ابدى پذيرد ّ
ّدو نفر از احباى مجرب در حيفا: "  بيکى از بستگان خود ميفرمايند لهمان سا ّ  
  ولى براى اينکه. " وارم که داراالنشاء بين المللى تأسيس نمائيم اميدميباشند 

  درست باصل مقصدهيکل مبارک از تأسيس اين داراالنشاء پى ببريم بايستى بمکتوبى
  فلسطين مرقوم شمال دسامبر همان سال بحاکم قسمت ٢١خ مراجعه بنمائيم که در تاري

  اين دو نفر بهائى بدستور من و: "  در آن پيام بعد از ذکر اسامى ميفرمايند .اند فرموده
  حيفا آمده اند تا با من و بهائيان ديگر عقد مشورت بسته تأسيسه براى اين مقصد ب

  يکى از." بين المللى است  نجمن تأسيس اۀّمقدمداراالنشاء بين المللى نمائيم که 
ّزائرين هند که در آن ايام مشرف بود و بر   :يداردماى دوستان خود نامه نوشته مرقوم ّ

ّمليهحضرت شوقى افندى فرمودند تا محافل "    شأن و مقام آنان است آنطور که شايستۀّ
  ّيت نگردند محال استمسئولمشغول کار و داراى 
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  راّملى محفل جامعۀ  رسمى تشکيل دهيم ميل مبارک آنست که فورًا دستور ى بيت العدل غيرّحت

  بهائى بايد بر طبق همان نسخه اى باشد که در امريکاجامعۀ بنويسيم و اين دستور 
  ّتدوين شده و در حکومت تسجيل نموده اند و اگر ممکن است محفل را باسم جمعيت دينى

ّمليهمايند هيکل مبارک از محافل تسجيل نتجارى و اگر نشد بعنوان هيأتى     شرق خواسته اندّ
  . "که بکوشند تا محافل خود را بعنوان محاکم شرعى در حکومات خود ثبت نمايند 

  ّخيلى جالب توجه است که بدانيم در ژنو دفتر بين المللى وجود داشت و همه گاه هيکل
  ران در شرق و غربمبارک تشويق ميفرمودند که آنجا مرکز اشاعه اخبار و تشويق يا

  ى آن مرکز مشغول بود مرقوم فرمودندگزار بمسيس سانارا که بخدمت١٩٢٢گردد و در سال 
   اروپامبارک آنست که اخبار امرى صادره از دفتر بين المللى به زبانهاى عمدۀ ارادۀ

  ّنشر شود يعنى انگليزى فرانسه و آلمانى و نيز ميفرمايند بشما اطالع داده شود که
   اجراى اين دستور هيکل مبارک حاضرند کمک مالى بفرمايند تا اينکه اين اخباربراى

  ّ هامبورگ مقدر استّدفتر شما در ژنو و مجله اسپرانتو در...بسه زبان رسمى عالم غرب منتشر شود 
  .انجام دهند  ّمحفل بين المللى است در مستقبل ايام که برخى وظائفى که بر دوش

  يت امر از خالل مکاتيب معلوم است که ايشان دائمًا در صددّدر طى ده سال اول وال
  روز بروززيرا تشکيل انجمن بين المللى بودند تا موعد انتخاب بيت العدل اعظم فرا رسد 

ّاهميتوظائف و     مبارک بر اين ارادۀ١٩٢٩در سال . ّ آن در فکر ايشان قوت ميگرفت ّ
  بارۀا ياران من غير رسم احتفال نموده دربود که يک کنفرانس بين المللى تشکيل دهند ت



ّمليهسائل تحکيم محافل  و    تا بيت العدلّت امريه بحث نماينده و در موضوع تشکيالراکذ شرق مّ
  ّبرخى از احباى قديم فکر .اعظم که منظور نظر مرکز ميثاق بوده است زودتر و سريعتر ارتفاع يابد
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  .ّيأتى را موقتًا انتخاب نمايند ديگر داشتند و خيال ميکردند که ه
   بدو١٩٢٩ دسامبر سال ١٢و چون وجود مبارک ملتفت اين افکار شدند فورًا در تاريخ 

  ند که اگر چنين امرى صورت گيرد نفر که بيشتر پيشرو اين کار بودند تلگراف فرمود
   خود و بعد از آن تمام قواى. افکار و سوء تفاهم و اختالف خواهد شدشتشوي سرچشمۀ

  ّ نارسى عالم بهائى را بگيرد و احبا را بخطررا جمع فرمودند که مبادا چنين انديشۀ
  بيندازد زيرا اگر اين فکر عملى ميشد خطر عظيمى داشت که نفوسى انتخاب شوند که در

   امر را ندانسته و اساس تشکيالت را ساميۀمبادىرى نيافته و ّبحعاليم تاصول ت
  بيست سال  لذا.از اداى واجبات خود عاجز ميماندندّ البته ضائىچنين اع. اند  نفهميده

  تمام از ذکر بيت العدل خود دارى فرمودند تا هنگاميکه شوراى بين المللى روى کار
  ّدر اين مسئله شکى ندارم زيرا در. آمد و اعضاء آنرا خودشان يک يک منصوب فرمودند 

  ين قوم ميللّودند که برخى از کم را بيان فرممواقع مختلفه هيکل اطهر اين مطلب
  داشتند که بيت العدلى تشکيل شود تا زمام امور امر را خودشان در دست گيرند و

   بودند که جاى پدر حضرتّنپروراندند آنقدر مس  خود مىّمخيلۀآنانکه اين فکر را در 
و هر چند احترام بالواح وصايا ميگذاشتند ولى در.  حساب ميشدند ّولى امرا  

   امور عاجزند لذا مشاور ادارۀباطن خيال ميکردند ايشان جوان و به تنهائى از عهدۀ
ّفل محلياچون هيکل مبارک امر را چنين ديدند بناى ازدياد مح. معاون الزم دارند  و   هّ

ّمليهو     مبارک را گذاردند و به تعليم يک يک آنان قيام فرمودند زيرا بفرمودۀّ
ّاين محافل محلي) ١٩٢٤( ّمليهزين و محافل ره شالوده هاى ّ    متينى خواهند بود اعمدۀّ

  و هر. "  بيت العدل اعظم در نهايت اتقان استقرار گيرد  ّکه بر رأس آنان قبۀ
   بيت العدلُ عصبۀ جليلۀ بنام اساس و شالودۀميآمدهنگام که محفلى جديد بوجود 

  ّقبه عليا يعنى بيت: " دند  فرمو١٩٥١ در پيام کنفرانس .ّاعظم معرفى ميفرمودند
  که در شرق و غرب عالم اى ّهقوي  متينۀالعدل اعظم بنا نخواهد شد مگر بر اعمدۀ

ّجًا قوت گيرند و مقدر استّمتدر ّ  
   

  ٣٨٦ص 
  . "ّسه محفل ملى ديگر اضافه شود تا بر قواى آن افزوده گردد 
  ّر متينه مبين اکرم رادر بسيارى از تواقيع خود بيانات مبارکه شارع اعظم و تفاسي

  و. ّکرارًا بيان داشتند تا قوت و قدرت و مقام رفيع اين بنيان عظيم مشهود گردد 



  ّرا که هسته مرکزى و مبشر نظم بديع الهى است بدين عناوين معرفى بيت العدل اعظم
ُ مدنيت مشرف بزوال ملجأيگانه  " :فرمودند    ساختمان عظيم نظم جنينىّآخرين قبۀ...ّ

  ّو اعظم هيأت تشريعيۀ...ه ّينٰعصبۀ عليا و مرجع اعلى و باالترين هيأت تقني...
  ىٰاعضاى بيت العدل اعظم طبق اشارات قلم اعلى مسئول تشريع قوانين. " آئين الهى 

  " مبارکه و آنان را بکلمۀ ّا منصوص و مصرح نيست ميباشند که در اصل شريعة
ُيلهمهم بمايشاء     از جمله اختيارات و اقتدارات بيت العدل.شيده اند اطمينان بخ،"ُِ

ٰ است که مصرح و منصوص قلم اعلى نيستىّ منحصر بفرد حل مطالبّحقاعظم     اعضاء.ّ
  بين خود نيستند و هرگز مجبور بر آن نميباشند که آراء خودِابدًا مسئول منتخ منتخبه

  آزاد و  با انتخابىعاليه  اين هيأت.را طبق اميال و عقائد و افکار عامه ابراز دارند 
  .بهائى بشمار ميرودجامعۀ جهانى  و يگانه مرجع تشريع ميآيدّسرى و عمومى روى کار 

  را نشان ميدهد که با قوانين و ّاين نکات برخى از مختصات اين نظم بديع جهان آرا
  . ديگر جهان فرق بى انتهى دارد سنن و اصول حکومات و انظمۀ

  بنحو معجزه آسائى"  در همان موقعى که پدرم بفرموده مبارک ١٩٥٠در ماه نوامبر سال 
  از چنگال مرگ رهائى يافت بهمراهى وجود اقدس در سويس بوديم ناگهان بسرعتى که"

  تلگراف باطراف ارسال و نفوسى را براى حضور در ارض اقدس دعوت ابدًا باور نميکردم
  ّل همه کارهاى هيکل مبارک اولمث. فرمودند که شوراى بين المللى را تشکيل دهند 

  ّلمعانى از افکار ظاهر ميگرديد بعد خورشيدعالمتاب آن افکار الهيه چنان سطوعى
  بعد از ورود بحيفا معلوم شد دکتر لطف ا. ميفرمود که چشم همه را خيره مينمود 

   ون ريمىکالينز و ميساميايا سيس يّحکيم اول فردى بود که بارض اقدس وارد گرديده و بعد م
   

  ٣٨٧ص 
   همه در مسافرخانه غربى حاضر بودند بن ويدن و خانمش گالديس نيز از،لِوِاثل ر جسى و

   در سر ميز شام اعالن فرمودند که ارادۀ مبارک به تأسيس شوراى.قبل حضور داشتند
  ستماع اين بيان  رعبى عجيب همه را فرا گرفت و آنرا ا با.ّبين المللى تعلق گرفته

  نفرمودند تاعمومى  را اعالن موضوع بيشمار براى خود دانستند ولى اين عنايتى
  . که اين بشارت به جهان بهائى ابالغ گرديد ١٩٥١ ژانويه٩

  مهندس قدير پيچ و مهره کارگاه الهى را. اين پيام مانند رعد در آفاق طنين انداخت 
  .تفع گرددّاز هر جهت محکم فرمود تا قبه اصلى که بيت العدل اعظم است مر

  . خبر دادند ّجددبعالميان م را  شوراى بين المللىتلگرافى توسعۀ  در تلو١٩٥٢ مارچ ٨ ماه بعد از آن در ١٢
   رساندند وظائف٩نتصاب سيلويا آيواس به  اّ عده آنان را با١٩٥٥و در ماه مى سال 

  .آن بودند شوراى بين المللى همان داراالنشاء هيکل اطهر بود که سالها در صدد ايجاد
  و اين دستورها شخصى و غير رسمى ابالغ. اعضاء دستور از وجود مبارک ميگرفتند 



  مجالس آنان زياد نبود ، زيرا هيکل مبارک آنقدر کار ميدادند که ديگر وقت. ميشد 
  اموربراى اجالس نداشتند و آنان را نوعى بکار وا ميداشتند که حکومت و والة 

  ّتقبل تشکيالت امريه و تأسيس بيت العدل اعظم داشته خود از مسّفکرى در مخيلۀ
  ّالزم نبود که همه بدانند که شوراى بين المللى را چندان قوت وّ البته .باشند

  ًماها که اعضاء آن شورى بوديم همه کامال ميدانستيم که هيکل اطهر. اقتدارى نبود
   رفته رفتهد و صورتى ميديدند تاٰفقط عامه ناس اسمى از شورى ميشنيدن. مرکز جميع امور بودند 

  . بعدها تأسيس گرددّ فهم مقام عظيم بيت العدل اعظم گردند که مقدر بودّتعدسآماده و م
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  دسامبر٢٤ّدر بين ابالغ اول و ثانى قدمى ديگر برداشتند و تصميمى ديگر گرفته و در 

   ارتقاء بخشيدند ايادى امرا نفر از ياران الهى را بمقام١٢ بعالميان فرمودند که ١٩٥١سال 
  :که بدين افتخار فائز شدند  ّ نفر در ارض اقدس امريکا اروپا و آسيا متفرق بودند آنان١٢و اين 
  . اميليا کالينز در ارض اقدس، ميسن ريمى،لند ماکسولرساد

  .ولى ا ورقا ، طرازا سمندرى ، على اکبر فروتن در آسيا
  .واس در امريکاروى آييکر ، لهوراس هولى ، دوروتى ب

  .زند ، هرمان گروسمن ، يوگو جياگرى در اروپانوجرج   تا
  : بالغ فرمودند ١٩ عدد ايادى را به ١٩٥٢ فوريه سال ٢٩دو ماه گذشت و در 

   شعاع ا عالئى درو ذکرا خادم ،رين ترو در امريکاُشافالخر در کانادا ک فرد
  دان در استراليا و  کالرا، موسى بنانى در افريقا،مانگل در آلِلدلبرت مولشآ ،آسيا

  فرمودند اين انتصاب بموازات تشکيل شوراى بين المللى بود که بر طبق الواح وصايا
   ايادى امرا که حفظ و حراست شريعة ا و اشاعه خطيرۀصورت گرفت و دو وظيفۀ

  . و تبليغ امرا بود بعموم ابالغ داشتند 
   ايادى ارتقاء بود هشت نفر ديگر را برتبۀ ١٩٥٧ّ مورخه اکتبر ن پيام خود بعالم بهائى کهدر آخري

   جان ربارتز در مغرب و -  ويليام سيرز -ايناک اولينگا  :هشت نفر عبارت بودند از عنايت فرمودند و اين
  ُمت ا مهاجر رح- کاليس فدرستون -حسن باليوزى و جان فرابى در جزائر بريتانيا  .جنوب افريقا

   اينان که از چهار گوشه دنيا- عربستان لقاسم فيضى از شبه جزيرۀادر پاسيفيک و ابو
  ّاديان مسيحى و مسلمان و يهودى و بت پرست بودند که کلو سفيد از  نژاد سياه ، افناننمايندۀ

  .د شتن مشهور گٰ اسنىّدر ظل امر مبارک محشور و بدين رتبۀ
   

  ٣٨٩ص 
  رسانيده و) ١٩( عدد ايادى را به واحد ١٩٥٢ّکنيد در مدت دو ماه در سال مالحظه مي

  ّ از واحد اول هر هنگام که يکى صعود.درساندن) ُنه ( به سه برابر عدد ١٩٥٧در سال 



  دو.  بحال خود باقى بماند ١٩ميکرد ديگرى را بجاى او منصوب ميفرمودند که عدد 
  د پدرشان بود باين ترتيب که رداى پدر را برنفر که برتبه ايادى رسيدند بعد از صعو

   بعد از صعود پدر١٩٥٥ فوريه ١٥ّدوش اين کمينه نهادند و نيز على محمد ورقا در 
  ، ئىا و امين حقوق گرديدند و پس از کشته شدن دوروتى بيکر در حادثه هواايادى امر
   اگنس الکساندر،زندون تاو پس از صعود جرج جالل خاضع ،شافالخرد و پس از فوت فر پل هنى

   رساندند و در ضمن نقشه دهساله جهاد کبير٢٧نتخاب فرمودند و عدد ايادى را به ارا 
   چون دريائى در موج و هيجان بود و گوهرهاى فتح و ظفرّولى امراروحانى حضرت 

  .بر ساحل وجود ميريخت 
  گريم خواهيم ديد کهّ بدقت مين٥٢ مارچ سال ٨ ژانويه و ٩لذا وقتى که بحوادث بين 

  "ّات امريه را بوجود آوردند ّسسمؤّاهم : "  بفرموده خودشان ّولى امرا تحضر
   نظم بديع را باز فرمودند که همه در حال جنينى و در جوار شکفته شدۀو اعظم صفحۀ

ّمقامات مقدسه وجود يافتند در تواقيع منيعه احباى الهى    ًکامال آگاهى داده ورا ّ
  هر صفحه اى از صحيفه تکوين نظم بديع ّرمودند که ترقى و تعالى و گشوده شدنتعليم ف

   واقع ميگردد که فى الحقيقه سه جريان سريع را بوجودّمهمالهى در تحت نفوذ سه امر 
   ديگر عبارتند از الواح وصايا و سر چشمۀوّ اول لوح مبارک کرمل است و دمى آورد

ّاوليۀنبع م. فرمان تبليغى حضرت عبدالبهاء    ّ اين فتوحات الهيه ارض اقدس است کهّ
  اين: "ّاز حيث نقطه جغرافيائى و مرکزيت ادارى و روحانى قلب عالم وجود است زيرا 

ّ محرکه تقدمّقوۀّات الهيه طائفند که ّسسمؤارض مرکز و محورى است که در حول آن    و تعالى سريع ّ
   

  ٣٩٠ص 
ًجهانگير امر الهى کال از آن هيأت   و نيز همين ارض است که" افاضه ميگردد عاليه  ّ

  و  است و مرکز قلب خدمات امم است و دائمًا قواى حياتبخش و نافذ الهى از آن در جريانو قبله عالم 
ّات بديعه رحمانيه ايست که اقدامات و مجهودات متنوعهّسسمؤمأمن    " هر يک طائف است   دائمًا در حولّ

  :ابهى است اين بيانات جمال اقدسّمحور اصلى لوح مقدس کرمل 
  من عنايات ا المکنونة المستورة عن  ّر البحر و البر و اخبر بما يظهر من بعدّبشفيه هذا يوم ( 

  ّالذين ذکر هم فى  رى سفينة ا عليک و يظهر اهل البهاءتجسوف  العقول و االبصار
ٰکتاب االسماء تبارک مولى الورى   ّرات و نطق لسان العظمةّذّالذى بذکره انجذبت ال ٔ

ٰهوالمهيمن على من فى اال ّبما کان مکنونًا فى علمه و مخزونًا فى کنز قدرته انه ُ   ّرض و السماء ُ
  . "المقتدر العزيز المنيع  باسمه

  .ّاين بيان مقدس را حضرت شوقى افندى فرمودند مقصود اعضاء بيت العدل اعظم است 
  است که بايستى در انحاء عالم بوجود آيند و هرساتى ّسؤو اما الواح وصايا حاوى م

  ّيک را واضحًا شرح داده  وظائف کل را دقيقًا بيان فرموده اند و فرمان تبليغى



  ّقوۀّشامل ارشاداتى است که ياران جهان را بفتح روحانى کره خاک مؤيد ميدارد تا ب
  لذا مرکز عمل ونافذه تعاليم جانبخش حضرت بهآءا عالم وجود را احيا نمايند 

  ّيت ياران در اجراى اوامر و بدست آوردن ودايع لوح کرمل ، ارض اقدس است وّفعال
  . تمام کره خاک ميباشد، الواح وصاياّۀ تبليغيميدان جوالن و اطاعت فرامين ساميۀ

   
  ٣٩١ص 

  ّ مقدسه را که درافشاند و آن نقطۀ لوح کرمل انوار اليزال خود را بر کوه خدا مى
  ات ادارى الهى فرموده کهّمؤسساصلى مرکز ّ جناح ضريح مقدس حضرت اعلى النه گرفته ّظل

   خود عالمى را بلرزه انداخته عالم وجودىقيّبا قواى مودعه اصليه و مقام حقهر يک 
  را در سايه سيطره خود خواهد آورد تا کره خاک را اداره و ارشاد نمايد و جميع اين

  ت بهاءا و تعليمات ساميه حضرت عبدالبهاء بخدمت وطبق اراده حضرعاليه معاهد 
   واليت امر وۀّسسمؤاتى که حاکم بر دو ّمقررعمل مشغول ميگردند و بر وفق اصول و 

  .ّ اعظم است امور امريه را در سراسر جهان اداره مينمايند لبيت العد
ّاهميتارک در بارۀ بدر سالهاى اخير حيات خود هيکل م   ل و قدرت اين و ظهور و جالّ

  ّات ساميه امريه مرقوم فرموده و در تواقيع منيعه خودهمه را گوشزد فرمودندّسسمؤ
  زند حضور مبارک عريضهنوو بيانات مبارک چنان هيجان آميز بود که مردى چون جرج تا

  ّکرد که بينهايت از عنايت و مکرمت ربانى ممنون و سپاسگزار است که وى را در عدد
  با اجازه حضور: "  مينويسد ١٩٥٢ ژانويه ١٤برده اند و در نامه خود ايادى امر نام 

  وارماميدمبارک بعرض ميرساند که اين کلمات هر قدر حقير و ناچيز ميباشند ولى 
  مراتب تحسين و تمجيد و قدردانى همه را به آستان مبارکتان برساند که چگونه فتح و

  رت فريد وحيد خود در برابرچشمهاىدظفر نهائى امر مبارک را مشهودًا و علنًا بق
ّمملو از تعجب و حيرت ما گسترده فرموديد  ّ" .  

   مقام و وظائف ايادى امرا راّولى امرادر پيام مبارک خود حضرت 
  ۀ جليله اى را کهّسسمؤّآشکارفرمودند و با نهايت همت در دورۀ عصر تکوين آن 

  نتخاب چهار ايادى بوجود ا خود و باّشارع مقدس بنفسه االقدس و در حيات مبارک
  له را مرکز عهد جمال قدم در الواحّآوردند اعالن و گوشزد نمودند و همين عصبۀ مجل

  دًا تصريح فرمودند و چون اين هيأت بوجود آمد فورًا بدستور مبارکّوصاياى خود مؤک
  .خود نمودندعاليه قيام و اقدام بخدمات 

   
  ٣٩٢ص 

   توسعۀ،ٰبناى مقام اعلى تحکيم روابط با حکومت اين کشورًمثال در ارض اقدس در 
  ّ بهائى و تمهيد مقدمات براى تأسيس مرکز جهانى با اخذ دستورهاى مخصوص ازفاوقا



  ّساحت قدس ولى امر منصوص آن هيکل مقدس را مساعدت نمودند و عالوه بر اين در سنه
  ى بين القارات حاضر شدند وّبنمايندگى هيکل مکرم در کنفرانسها ) ١٩٥٢ / ٥٣( تسع 

  .بعد از آن در شمال و جنوب و شرق و غرب قارات خمسه جهان بسير و حرکت پرداختند 
  ّ گرديد که ايادى قارات از بين احباىّمقرر طبق دستور مبارک ٥٤در ماه آوريل سال 

  و معاون ،نماينده: " ّ اى عده اى را بمعاونت خود انتخاب نمايند که اينان ّقارههر 
  ق اهدافّحقدر اجراى وظائف عظيمه و ترا ه ّّيايادى امرا گردند تا محافل مل" مشاور 

   هاىّقارهجهاد کبير روحانى معاونت و معاضدت کنند و معاونين ايادى مسئول ايادى 
ّمليه با محافل ّتماسخود ميباشند و ايادى قارات بسهم خود دائمًا در     هستند وّ

ّکليه    ايادى ارض اقدس باب مکاتبه مفتوح نمودند زيرا اينان واسطه ايادى جهان باّ
  ات مبارکّيبراى اجراى منو. حاء عالم بودند ّبين هيکل اطهر و ايادى متفرق در ان

ّدر هر قاره اى تأسيس صندوق ايادى فرمودند و براى آغاز اين نوع تبرعات حضرت ّ  
ره عنايت کردند ّ بنفسه المقدس براى هر صندوقى هزار ليّولى امرا.  

   نفر ايادى را بسمت نمايندگى١٣ محفل جديد تشکيل ميشد هيکل اقدس ١٣سال ديگر که 
  خاب فرمودند و تا آخر حياتتوجود مبارک بهر يک از مؤتمرهاى روحانى اختيار و ان

  ّهرگاه نماينده اى اعزام ميداشتند از جمعيت ايادى نفسى و يا نفوسى را انتخاب
  ّر ماه قبل از صعود مبارک احباى الهى را انذار فرمودند کهچها.ميفرمودند 

ّيتهاى عظيمۀ تاريخيه امريه مصادف ميگردد با عداوتهاى شديده خارجى وّموفق ّ  
   حيات و نور بر ضدلشکرّدسائس اهريمنان داخلى و اين مقدمه اى است از براى مصاف 

  ّقواى ظلم و ظلمت ديجور که از طرف عامه ناس و همچنين
   

  ٣٩٣ص 
  ات پيش آيدّمقدم خواهد داد و چون اين ىيان مقاومت شديد رو پيشوايان اداز ناحيۀ

ّمليهالزم است که ايادى امرا و محافل     با يکديگر بيش از پيش تشريک مساعىّ
   تدبير درّقوت مفسدين داخلى بعمل آيد تا با ّۀنمايند تا جلوگيرى کامل از اعمال دني

  بدين ترتيب قاطبۀ. ّوخ اعمال واطئه آنان سد منيع بوجود آيد برابر نفوذ و رس
   و نيز در.ياران مظلوم از همسات اين فرقه مکروهۀ مذمومه محفوظ و مصون ميمانند

  ابتداى همين پيام است که خطابًا اليادى امره تأکيد ميفرمايند که عالوه بر اجالس
ّمليهدائم و همکارى مداوم با محافل     اهداف جهاد کبير اکبر بايستى دوقّحق در تّ

ّوظيفه مقدسه منيعه خود را بيش از پيش در نظر گرفته دائمًا در حفظ و حراست احبا ّ  
  :ميفرمايند  الهى با آن محافل همکارى شديد بنمايند و اين پيام منيع را بدين خطاب عظيم ختم

  رًا منصوب شده اندّاز فرد فرد ايادى امرا اعم از آنان که سابقًا و يا اخي" 
  و از جميع يارانى که در اين جهاد شرکت دارند على الخصوص از نمايندگان منتخب



ٔفل روحانى ناحيه اى و ملى در شرق و غرب و باالاايشان اعضاى مح    از کسانيکهّخصّ
  افتخار دعوت و تشکيل اين کنفرانسهاى تاريخى را دارند رجا دارم که جنبش و حرکتى

  ّمدتظيفه و بضاعت بنحوى شايسته خود را در وب مرتبه و استعداد و نمايند و بر حس
ّکوتاهى که بافتتاح اولين کنفرانس باقيمانده براى قيامى دليرانه مهيا سازند   و در ّ

  ّاين ساعت خجسته فرصت را غنيمت شمرده با ابراز صفات و خصال باهره اى که مشخص و
   حضرت بهاءا باشد و درتأمينّمميز مقام شايسته خدمتگزارى در سبيل امر

  ليل و تعظيم اسم اعظم و علىجر کامل اين کنفرانس ها که براى تّيت و اشتهاّموفق
  ات نظم نجات بخش جهانى اش و تعجيلّسسمؤ ّالخصوص بمنظور تسريع در پيشرفت و تقدم
  ١٩٥٧بر اکت"   .ل ميشود جهد بليغ مبذول دارنددر تأسيس ملکوتش در قلوب ابناء بشر تشکي

  ًاّجددم در آخرين پيام خود که فى الحقيقه در ماه اوت تدوين و در اکتبر ارسال گرديد
   

  ٣٩٤ص 
  ت ايادى اخير أدر همين پيام است که هي.  ايادى را گوشزد ميفرمايندۀّسسمؤعظمت 

  ه ايادى امرا در تمام جهان اضافه فرمودند و درّمجللرا انتخاب و به هيأت 
  ّاى دو برابر شود عده اى مخصوص تبليغ ّقارهدادند که اعضاء معاونت در هر ضمن دستور 

 ّو عده ئى ديگر براى حفظ و حراست امرا.  
ّپيشرفتى چنين حيرت انگيز در ميدانى چنين وسيع که در مدتى کوتاه بدست عده ئى"  ّ  

  اين مرحلهقليل از نفوس دلير بحصول پيوسته سزاوار و در واقع مستلزم آنست که در 
  ات اصلى وّسسمؤاز تکامل جهاد دهساله با اعالن قدم ديگرى در توسعه تدريجى يکى از 

ّمرکزى که منصوص قلم اعلى و مؤيد بالواح مقدسه وصاياى حضرت عبدالبهاء است ّ  
ّتجليل گردد بدين معنى که با تعيين عده ديگرى از ايادى امرا عدد خدام ّ  

  ّه در مرحله جنين است و بنص کلک اطهرمرکز ميثاق وظائفبرگزيده حضرت بهاءا ک
  ّدوگانه صيانت امرا و تأمين نشر و تبليغ دين ا به آنان محول گشته به سه

  ان عاليرتبۀّافه شدن اين عده بجمع صاحب منصباض. " . "  افزايش مييابد ٩دفعه 
  ه عظيم الشأنّسسمؤسعه بيشتر ن توّمتضمحال نظم سريع التکامل ادارى جهانى که در عين 

  ّايادى امرا است و نظر باينکه ايادى امرا اخيرًا عهده دار مسئوليت
  ّمقدس صيانت امرا نيز گشته اند مستلزم آنست که اين ايادى جداگانه در هر

ّقاره يک هيأت معاونت که عده اعضايش برابر با عده اعضاى هيأت معاونت کنونى ّ ّ  
   مراقبت در حفظ و صيانت امرّخاصاين هيأت که عهده دار وظيفه . ن نمايند باشد تعيي

ّالهى خواهد بود مکمل هيأت اولى است که وظيفه آن از اين پس منحصرًا موقوف به ّ  
  . "معاونت و معاضدت در اجراى نقشه دهساله ميباشد 

  ن حقائقه ايادى بياّسسمؤاگر هيکل مبارک اطهر با اين عبارات رشيقه راجع به 



ّمليهنميفرمودند و اگر با اين وضوح محافل     را ابرام در تشريک مساعى با ايادى امرّ
  ّنمينمودند تا قالع امريه محکمتر شود

   
  ٣٩٥ص 

  ّو حفظ و حراست ياران جهان از هر جهت مکمل و مأمون گردد خدا ميداند که چه
   آيا پس.سوى احاطه مينمودبالياى عظيمه اى بعد از صعود مبارک جامعۀ امر را از هر 

  .امکان را گرفته است  شاهده نمى نمائيد که افق اين پيام اخير ابر تيره اى را من درّاز خواندن و تمع
  ّولى امراّتعيين ايادى امرا طبق نصوص صريحه الواح وصايا حق مطلق حضرت 
  را بدين سمت پس ازّبود ولى مدت سى سال احدى را اعالن نفرمودند فقط برخى از نفوس 

ٰصعود آن افراد معرفى نمودند باستثناء يک نفس و اين فى الحقيقه اعلى شرف و ّ  
ّابهى منقبتى است که ممکن بود باحدى عنايت گردد ممتاز از کل مارثا روت بود که ٰ  

ّاعلى ايادى امرا که در قرن اول ظهور بوجود آمده: " دربارۀ او فرمودند  ٰ  
  .ى ديگر اميليا کالينز است که به او تلگراف فرمودند و استثنا" است 

  ايادى به فرد فرد آنان نيز ابالغافراد عادت مبارک براين جارى بود که در موقع اعالن 
  شافالخر،: ميفرمودند سه نفر را در حضور و شفاهى باين رتبه اسنى ارتقاء دادند 

  يست تا بيان شود که در موقعکالمى و اصطالحى موجود ن. ٰموسى بنانى و اين کمينه 
  استماع بيان احلى و وصول بدين درجه از لطف و عنايت بى منتهى در قلب اين ضعفا چه
  ّگذشت و با چه عوالم و احساساتى که مملو از عدم لياقت و نيستى محض بود اين شرف و

ٰافتخار را پذيرفتم هر قلبى که اين عنايت را دريافت کرد کوشيد تا محبتى اعلى    وّ
  .عشقى اوفى از قبل بخاکپاى مبارک تقديم نمايد 

   مبانى امر را در انحاء عالم محکم و مستحکمّولى امراسالها طول کشيد که 
  فرمودند و دستگاه ادارى شريعة ا را تأسيس و آنرا بحرکت آوردند ولى دائمًا در

  ّات امريه در حولّسسمؤانديشه آن بودند که کانونى رابوجود آرند که اعظم و اشرف 
  ٰپس از بناى مقام اعلى و استحکام شالوده امر در اين اراضى معلوم. آن مرتفع گردد 

  ،ٰگرديد که اين نقطه اسمى و مرکز اعلى آرامگاه مادر
   

  ٣٩٦ص 
  ّسه روح مقدس: " برادر و خواهر حضرت عبدالبهاء خواهد بود که بفرموده مبارک 

  د از مؤمنين ثالثه امر مبارک از جميع افرادّو سه هيکل مطهر که بع."بيهمتا 
  ٰمؤمنين مقامشان ارفع و اعلى است و احدى از ابطال و حروف شهدا و ايادى و

  .نبوده و نخواهد بود  ّان را تقربى به آستان قدس و مقايسه اى با وجود پر بهايشانگزارّمبلغين و خدمت
  د که بمثابه حضرت غصن اطهر درعليا آن بوورقۀ مبارکۀ يکى از آمال ديرينه حضرت 



   صعود ايشان رخ١٩٣٢ّجوار مادر مقدس بيمانند خود مدفون گردند و چون در تابستان 
ٰداد طبق مقام و منزلت اصلى در جبل کرمل در جوار مقدس اعلى بخاک سپرده شدند  ّ.  

ّالبته مدتها بود که حضرت  ّميدانستند که مدفن مادر و برادرّولى امرا   
ّغصن اعظم در قبرستان عکا ابدًا شايسته شأن و مقام آنان نيست و مدتها درحضرت  ّ  

  .فکر انتقال رمسين اطهرين بودند 
  ّعليا تهيهورقۀ  بايتاليا دستور فرمودند ساختمانى شبيه ساختمان مرقد ١٩٣٩در سال 

  چقدر مايۀ سرور و خوشبختى گرديد که در بحبوحۀ جنگ اين دو. و ارسال دارند 
  ّاجراى اين نيت بظاهر کارى سهلّ البته اختمان بسالمت تمام بارض اقدس رسيدس

  در آن موقع. مينمود ولى چون دست باقدام زده شد ازهر سوى مصائب و موانع روى آورد 
ّبشرف لقا فائز بودم شرح اين واقعه را نوشتم و مجالت امريه آنرا بطبع رساندند ّ  

  کندن قبر در صخره هاى سخت کوه کرمل هنوز: " مايم اکنون از همان مقاله نقل قول مين
  ّجريان داشت باطالع هيکل اقدس رسيد که ناقضين با انتقال رمسين اطهرين مخالفت

  ّمقدسند جسارت آن يافته که نموده اند و بعنوان اينکه از بستگان نزديک آن دو وجود
  نان هر چند بصورت ظاهرّبحکومت شکايت کنند ولى فورًا باطالع والة امور رسيد که اي

  از اقربا هستند ولى در تمام عمر دست از عداوت نسبت بحضرت عبدالبهاء و عائله او
  برنداشته اند و امر الهى را بازيچه هواهاى نفسانى و دسائس شيطانى خويش

   
  ٣٩٧ص 

  گرفته اند طبق الواح وصايا همۀ آنان از جرگه ياران مطرود و ممنوعند و چون اين
   اىرا دانستند فورًا اجازه نبش قبر و انتقال اجساد را دادند بدون خطر و حادثهمطالب 

  .و يا تعويق ومانعى دو روز بعد هيکل مبارک آن دو رمس اطهر را بکوه کرمل آوردند
ّبعد از طلوع آفتاب بهمراهى چند نفر از احبا بسوى عکا رهسپار شدند ، و قبور را ّ  

  کمينه فرمودند که از هر جهت اعصاب مبارک بعد باين . گشوده بقايا را با خود آوردند
  ّاول آنکه ممکن بود ناقضين با وجود حکم محکم حکومت باز. در اين عمل خرد شد 

  ّجسارت ورزيده با عده اى يار و همکار شوند و هجوم عام نمايندو مسلمين را با خود
  را نبش قبر در شريعتهمراه کرده بقبرستان بشتابند و نبش قبر را ممنوع سازند زي

  حضرت شوقى ّاسالم حرام است و از اين گذشته نفس عمل براى وجود مبارک حساسى چون
  فرمودند پس از جمع کردن خاکها. بسيار تلخ و ناگوار و سخت مينمود ّ البته افندى
ِدا شد در صندوق سالم ولى پايه بالکل از بيندوق والده حضرت عبدالبهاء پيصن َ  

  نهايت آرامى و مالطفت در را برداشتند و نيز فرمودند که هيأت و شکلرفته بود با 
  ًحضرت والده در کفن خود کامال نمايان بود بنحويکه شکل و چگونگى آن چهره نورا را

   فرو ريخت هيکل مبارک با دست خود تربتدميشد تشخيص داد ولى بمحض آنکه هوا خور



  ع و در اتومبيل جا دادند و از آنجا را در صندوق آماده اى جماّمقدس و استخوانه
ّبقبرستان ديگر که متعلق باعراب بود رفتند و آرامگاه مطهر غصن اطهر را گشودند و ّ  

  چون ايشان بيست سال قبل از مادر صعود کرده بودند و عالوه در موقعى بخاک سپرده
  مالحظهشدند که جمال قدم در سجن اعظم تشريف داشتند و وسائل دفن کامل نبوده لذا 

ّفرمودند که صندوق بالمره از بين رفته بود مجدد حضرت شوقى افندى با دستهاى خود ّ  
  ّمستقرّ و چند قطعه استخوان آن هيکل مطهر را جمع آورى و در صندوقى ّتربت مقدس

ّيت کامل باتمام رسيد ولى چه لحظات مملو از نگرانى وّموفق همۀ امور با .فرمودند ّ  
  وجود مبارک گذشت اى بر ّاضطراب و غم و غصه

   
  ٣٩٨ص 

  باز از.  خود بحيفا مراجعت فرمودند  ثمينۀو بعد حضرت شوقى افندى با دو وديعۀ
  همان مقاله نقل قول ميکنم زيرا نگاشتن در اين موضوع پس از مضى سالها به آراستگى

  خليج سياهى ديگر  و پردۀهچادر سياه شب بر کوه کرمل کشيده شد: " آنوقت نميگردد 
ّعکا را فرا گرفته عده اى از رجال در مدخل اين مقام بانتظار ايستاده اند ناگهان ّ  

  ّحرکتى احساس گرديد باغبان دويد چراغها را روشن کرد و در انوار مصابيح عده اى را
  ّولى مردى در لباس سياه صندوقى را بر شانه دارد حضرت ،ديدم که در حرکتند

  آهسته. فرزند دلبند حضرت بهاءا را حامل بودند امرا است که رمس اطهر 
   تنگ مشى مينمايند و با نهايت سکوت بسوى منزلى که در قربّممرآهسته همه در اين 
  ّعلياست ميروند خادم با وفا با قاليچه و قنديل از مقام مقدسورقۀ جوار مرقد حضرت 

ّاعلى بجلو ميرود و اطاق را براى ورود مهيا ميسازد    رفته رفته چهره زيباى حضرت. ٰ
در روشنائى مدخل اطاق نمودار ميگردد و هنوز آن وديعه ثمينه راّولى امرا   

ّاق محقر موقت و رو بقبله اهل بهاءط بعد از ورود صندوق را در آن ا.بردوش ميکشند ّ  
   بسوى مدخل حدائق ميروند وّولى امرا همه بهمراهى حضرت ّجددبر زمين گذاردند م

  ند اينآور  حمل فرموده با خود مىّولى امراّاى بار دوم صندوق ديگرى را حضرت بر
  و چون اين عمل. "  حضرت عبدالبهاء است بار صندوق مبارک  حامل رمس اطهر والدۀ

  رمسين اطهرين غصن: " ّانجام يافت محفل ملى امريکا اين تلگراف را دريافت کردند 
  ٰمقام اعلى در کوه کرمل انتقال دادهّمقدس المتى بجوار اطهر و مادر حضرت عبدالبهاء بس

  شد دورۀ اختفا پايان يافت دسائس ناقضان عقيم و نقشه هاى سقيمشان بى اثر ماند
  عليا بر آورده شد خواهر و مادر و برادر حضرت عبدالبهاءورقۀ مبارکۀ آرزوى ديرين 

ّگر رسيده در يک محل که مقدر است مرکييکده  بّجددم   زتأسيسات ادارى امر جهانى بهائىّ
  ّشوقى ربانى. "  اين مژده را بعموم ابالغ نمائيد ،گردد آرميدند

ّعلت اينکه تمام اسم يعنى شوقى ربانى امضاء فرمودند اينست که زمان جنگ بود ّ  



   
  ٣٩٩ص 

  و نامه ها و تلگرافها را باز مينمودند و تمام اسم را الزم داشتند سه هفته رمسين
   ثمينه را درح آن وديعۀي ميالد مس در همان اطاق بامانت بماند تا در ليلۀاطهرين

ّضريح اعلى گذاردند و يوم ميالد مسيح آنان را بخاک مقدس کوه کرمل سپردند ٰ.  
   و اين محفلان شرق نزديک و غرب حضور داشتنددر اين احتفال نمايندگان يار

  در اين موقع: " ّحباى غرب ميفرمايند در همين موقع با.  بود ّمؤثر و ّمجللبينهايت 
   شريعت سمحاء در رتبه و مقام از جميعّسسمؤّاين سه وجود مقدس را که بعد از سه 

  که ياران ياران جهان برتر و باالترند تذکار منيع آنان را با نقشه هفت ساله اى
  سۀّمقدورقۀ امريکا آغاز فرموده اند توأم ساخته مبلغ هزار ليره از طرف حضرت 

  عليا براى مقاوله جديد بجهت اختتام ساختمان  مشرق االذکار ارسال ميدارم وقت تنگ
ٰات متتابعه مالاعلى قطعى است تأييداست و فرصتهاى حاضره بينهايت گرانبهاست و  ٔ".  

  بزرگى و بزرگوارى هيکل اقدس که در هر دم و آنى اراده داشتند بر اثر اقدام پدر
  انتقال رمسين اطهرين که اينقدر در دل ودر موقع ند به بهترين وجه بزرگ عزيز خود مشى نماي

   باندازه اى اين.ّجان شارع مقدس و مرکزعهد اعظمش عزيز بود ظاهر و هويدا گرديد
  حادثه در تاريخ اديان جهان بيسابقه است که بايستى شرح و تفصيل آن آنطور که

  آخرين سنگها را در قوس اين: " مقاله رجوع ميکنم  شايسته است بماند و باز بهمان
  قبر جا دادند زمين قبر را از مرمر پوشاندند وروى هر مزارى سنگى که حامل اسماء

  وقتى همه چيز حاضر شد زمينها را صاف نمودند و راه. ّمقدسه آنان بود نصب کردند 
  اّولى امر حضرت شانۀ  بر روىّجددم...ّمطهره نيز هموار گرديد  وصول به آن مراقد

  ّمقامى اعظم از کلدر ٰهر دو را بضريح مبارک حضرت اعلى آورده پهلوى هم گذاردند و 
  نمودند و ّجهان رو به بهجى بوديعت نهادند شمع ها را بر باالى رئوس مطهره روشن

  روز ديگر غروب بود که در ضريح مبارک...گلهاى فراوان بر پاى هر دو نثار نمودند 
   

  ٤٠٠ص 
  و حضرت شوقى...کب رمسين اطهرين که بر باالى دست بود بحرکت آمد مو...جمع شديم 

  .ّ صمدانى دورى نمى جستند بطواف ضريح مقدس پرداختندافندى که هرگز از اين دو وديعۀ
  هر بر دوش هيکل اطهر بود و بعد صندوقطالاين طواف صندوق حضرت غصن ا در ح
   مقام در تاريکىدايرۀ هاى سفيد و نيمّ حضرت عبدالبهاء پس از طواف از جاده والدۀ

ّ گوئى صندوقهاى مقدسه باالتر از کل در اوج.شب آن موکب رهيب را زيارت نمودم ّ  
   مبارک زيارت شد که صندوق را برنزديک تر آمدند درست چهرۀ...ٰاعلى در حرکت بوده

ّ اول حضرت غصن اطهر را در محل.ند رفتند تا به مقابر رسيدندآور دوش مى    خودّ



  گذاردند هيکل مبارک به آرامگاهى که از فرش پوشيده شده بود وارد شدند و با نهايت
ّماليمت و آرامى صندوق را در محل مقدر خود گذاردند و بدست مبارک گل بر آن صندوق ّ  

ُکه ال يم لهائىّمطهر افشاندند گ    حضرت بعد والدۀ. العزيزُطهره االُدَي ّالاها سَ
   در آرامگاه مجاورّولى امراين ترتيب يعنى بدست مکرمت حضرت عبدالبهاء بهم

  .ّو به بنا ها امر فرمودند که هر دو مرقد را مسدود نمايند ...استقرار داده شد 
  بر مزار ريخته شد و هيکل مبارک بدست لطف و مکرمت خود عطر گل بر هر دو خرمن  گلها

   مسموع گرديدّولى امراّشد صوت رنان حضرت  همه چيزها که تمام و همه جا آرام -پاشيدند 
  .بود تالوت فرمودند   رمسين اطهرينّکه آيات حضرت بهاءا که مخصوص زيارت مرقد مطهرۀ

  بايستى بخاطر آوريم که جميع اين دقايع که آبستن حوادث خطيره و در هر قدمى از آن
  بود دو ماه بعد از گذراندنّغمها و غصه ها و نگرانى ها و تشويش ها در کمين نشسته 

   بيمارى سختى روى داد و هيکل عنصرى آن حضرت که فرسوده بود فرسوده تريک دورۀ
  ّاينجاست که پى ميبريم ايشان با چه عزمى آهنين و چه عواطف قلبيه و شجاعت. گرديد 

  و وفادارى بدينگونه خدمات اقدام ميفرمودند و تا نفس داشتند ميکوشيدند که هر عملى
  . انجام گيرد ّبنهايت دقت و متانت و اتقان

   
  ٤٠١ص 

ّبلى حضرت شوقى افندى بودند که در هر قدمى با کمال قوت بهدايت ساميه الهيه ّ  
  ٔو آن حضرت بود که باالخره مرکز ادارى امر بهائى را بيد. اقدام بعملى ميفرمودند 

  د که بر طبق بشارات سال بعد ذکر سفينة ا را فرمودن١٤قدرت تأسيس فرمود ولى 
ّتا آنوقت احبا مهيا نبودند.مودعه در لوح کرمل بايستى بر جبل ا جارى گردد  ّ  

  تند که بساختنشا نميداد و اين قدم را وقتى برداو اوضاع اجازه چنين اعالنى ر
  ٰاى را که بنا بود طبق آرزوى حضرت مولى الورى  آثار اقدام فرمودند سه حجرهمحفظۀ

   تبديل به محفظه آثار شد٣١ و ٣٠در سالهاى . ٰس اعلى اضافه فرمودند ّبمقام مقد
  ّ در بيت مبارک و نزد احبا موجود بود جمع کرده و چوناى کهکه در آن آثار متبرکه 

  ياران اندکى بشأن و مقام محفظه آثار پى بردند و دانستند که با چه نظم و ترتيبى
  ى اين آثار براى زيارت ياران چيده شدهو با چه زيبائى و وقر و احترام و ستايش

  .همگى بر آن شدند که هر چه دارند تقديم نمايند 
  در آنجا جمع است که در جميع عالم فريد و وحيد واء متبرکه اى فى الحقيقه اشي

  و. ين امر اعظم است ّسسمؤاينها همه يادگار . از حدود وصف و تخمين بيرون است 
  ٰاعلى را ارسال داشتند بر قدر وّرب ان اشياء متبرکه حضرت چون حضرات افنان نيز از اير
  و رفته رفته آنقدر آثار زيارتى ارسال شد که خانه.بهاء اين محفظه افزوده شد 

  عليا بود نيز بمحفظه آثار تبديل فرمودند وورقۀ کوچکى را که نزديک مرقد حضرت 



  .ديم و جديد بدين ترتيب دو محفظه بوجود آمد محفظه بزرگ و کوچک يا ق
  ّکه مقدر است در ه اىّمجلل نيۀبّ تصميم گرفتند که اولين ساختمان از ا١٩٥٤در سال 

   لذا در نوروز همان سال.حول قوسى که مأمن تأسيسات جهانى امر اعظم است بپا دارند
  شالوده ريزى را آغاز فرمودند و در پى نقشه آن شدند و ميفرمودند بايستى سه اصل در

  ّه مراعات گردد نقشه اين بنا بايستى زيبا ، موقر و پايدار باشد و ابدًاريختن نقش
  ّاز اسلوبهاى موقت کنونى نباشد ، هرگز

   
  ٤٠٢ص 

  ّاين اسلوبهاى جديد زودگذر را براى چنين مقصدى نمى پسنديدند اين طرزهاى متنوع را
   دست خواهندّدر مرحله تجربه مشاهده ميفرمودند که طى زمان قدر و قيمت خود را از

  هيکل مبارک از معمارى يونانى بينهايت تمجيد ميفرمودند و ساختمان پارتنون. داد 
  را يکى از اجمل ابنيه جهان ميدانستند که تا بحال بر روى زمين استوار گشته لذا

  ابعاد پارتنون را انتخاب و سر ستونها را از اسلوب دوريک به يونانى تبديل
  اد و پيشنهادهاى پى در پى و کم و کسرها نقشه کشيده شد  و پس از زحمات زي.فرمودند

   گرديد و در"ّمؤثر و داراى جمال خيره کننده اى: "مطابق ميل مبارک در آمد که 
  هر. در حدود يک ربع مليون دالر براى ساختن آن خرج شد .  بپايان رسيد ١٩٥٧سال 

  د لذا براى کارگران درسنگى نمره داشت و اشاره باينکه کجا بايد کار گذاشته شو
  بناى محفظه زحمت زياد نبود بطوريکه بعد از شالوده ريزى و تسطيح کف محفظه و سقف

  .ارسال داشته بودند  ًگفت که نماى ساختمان را قبال در ايتاليا ساخته و پرداخته و بدين ارض ميتوان
   نظر و عزمّقيت ، استقالل فکر وّهيچ عملى جز اتمام محفظه آثار نمونه کامل خال

ّمتين هيکل مبارک نخواهد بود ، زيرا اول در نقشه آن دقت فراوان فرمودند و با نخ ّ  
  و چوب و کشيدن نخ روى زمين ابعاد کامل را بدست آورده و وضع ساختمان را بعد از

  و آنقدر اين عمل تکرار شد تا منتهاى رضايت يافتند و باغچه.اتمام مالحظه فرمودند 
  خيابانها را کشيدند درختها را. هاى اطراف آنرا آغاز فرمودند بندى تمام زمين
  واس که مأمور سرکشى اين بنياني آه گلها را زدند ، و به لروىکاشتند ، قلم

  در ارض اقدس بود فرمودند که ساختمان محفظه را از جهت غربى آغاز نمائيد تا چون
  ّ باغچه هاى مملو ازٓکار داراالثار بپايان رسد اين عمارت زيبا در وسط باغ و

  ّ در طول مدت ساختمان آنچه در اين باغها کاشته بودند.درختها و گلها واقع خواهد شد
  طبيعى خود را کرد و ساختمان و باغها با هم پايان يافت و اين نقطه زيباّ نمو رشد و

  و بطورى با هم آميخته شده مانند. را بوجود آورد 
   

  ٤٠٣ص 



  براستى. ّز مدتها قبل در آن قطعه از کوه وجود داشته است آنست که جميع اين آثار ا
  . س تمام فرمايندّد اين ساختمان را بنفسه المقّولى امرآقدرت الهى بود که حضرت 

  ّ و معيار دقيق و تناسب که اعظم وسيله ايجاد اثرى فنىّتامذوق معصوم و معرفت 
   قيد حيات بودند آنرا بپاياناست در اتمام اين بنا بکار رفت و خوشبختانه تا در

  ّرساندند با نهايت همت و ستايش آثار را جمع و محفوظ داشته بودند و ساختمان را
ّکامال متناسب تبرکات و براى گنجايش آنها حاضر و آماده فرمودند و حتى اثاث ّ ً  

ًحويکه کال و کامال براى حًالزمه را قبال ابتياع فرمودند بن ً   ظ جميع آثار کفايتفّ
  ينمود و چون آثار در قفسه ها چيده شد سعى وافر گرديد که اقرب بسليقه مبارکم

  .تکميل و تنظيم و ترتيب يابد 
  ّدر آخرين پيام رضوان که باحباى جهان ابالغ فرمودند رضايت خاطر مبارک از اتمام
ٰآن بنيان نمايان است زيرا بفرموده وجود عزيزشان قبه ذهبى مقام اعلى و ساختمان ّ  

  فظه آثار که با اسلوبى زيبا و تناسبى بى همتا و جمالى بديع برپا گشته بر جمالمح
ّات الهيه که مقدر است در طى اعصار حول کوه خدا تأسيس گرددّسسمؤو جالل  ّ   .ميافزايند  ّ

ّاهميت ١٩٥٤ نوامبر ٢٧و در تاريخ     اين بيان را بسمع ياران رساندند که قطعه زمينىّ
  ّر آمد و با داشتن اين زمين حال ميسر است محفظه آثار را بپابه تملک امر مبارک د

ُکرد و اين ساختمان مقدمه بنيادهاى ديگر الهى است که مقدر گرديده در عصور آتيه ّ ّ  
  در حول مرکز جهانى ادارى امر تأسيس و استقرار يابد دارالواليه و بيت العدل اعظم

  ّدارى امر که مرتبًا در سالهاىات اّسسمؤّدر حول مراقد مطهره تأسيس ميشود و 
  بقدرى وجود مبارک بدين قوس.اخير عصر رسولى آغاز گرديده رو باعتال خواهد رفت 

ّاهميت    گردند کهمطمئنً ميدادند که ابعاد آنرا کامال روى کوه اندازه گرفته تا ّ
  ّدرست محيط بر مراقد مقدسه باشد و در انتهاى غربى اين قوس محفظه آثار

   
  ٤٠٤ص 

   در نظرد، فرمودن١٩٥٧و در پيام رضوان سال  .ا با نهايت شکوه و جالل مرتفع ساختندر
   بناى عظيم مرکز ادارى جهان بسرعت را توسعه داده تا شالودۀااست که اين قوس ه

  ٰساختمان مقام اعلى و تأسيس حدائق و طبقات بناى مراقد و ارتفاع. اتمام پذيرد 
  اسب و وسيعى الزم داشت که در تمام طول واليت امر با اراضى منّامريه عاليۀمبانى 

ّنهايت جديت و دقت ب ّک آن بنفسه المقدس همت گماشتند بنحويکه قبلّاع و تمليتباه ّ ّ  
  ند و اماکنيدشکّود مبارک زنجير حفظ و حراستى حول جميع مستملکات امريه عاز ص

   ها گذشته زمين مشرقّمتبرکه را در حصن حصينى محفوظ و مأمون فرمودند و از اين
   .رساندند ٔاالذکار حيفا را نيز خريدند و با اين عمل کار خود را در اين رشته بپايان

ّحال ياران الهى بايد دقت فرموده مقايسه نمايند که اراضى امرى در ايام ّ  



  حضرت عبدالبهاء در حيفا ده هزار متر مربع و در بهجى هزار متر مربع بود و پس از
  ، متر بالغ گرديد٥و   وجود مبارک اين ارقام به  سى و شش سالۀکوشش متمادى

   ديگر درّيت هاى عظيمۀّموفقآنوقت عزيزان الهى ميتوانند حدس بزنند که عالوه بر 
  ّتبرعات کريمانۀّ البته .جميع جهات چه خدمتى در اين زمينه انجام فرموده اند

ٰاحباى حضرت رحمن و تقديمى هاى    ً جماعات بهائى متواصال ميرسيد و بدينّمرمستّ
  ترتيب بود که امرا محفوظ ماند و بر احترام شريعة ا افزوده شد و نفوذ و

  .قدرت امر مبارک در افراد و اجتماعات رسوخ بيشترى گرفت 
  ّشعبه محفل ملى امريکا در اين: " بامريکا تلگراف فرمودند١٩٣١در ماه مى سال 
  ىض دارد که اراّحقّرسيد و رسمًا تسجيل شد اکنون آن محفل مقدس اراضى به ثبت 

  مختلفه ابتياع و تسجيل نمايد اسناد و قباله هاى زمينهائى که بنام اين محفل به
  ّات امر مبارک علوى بديع يافت و اساس آئينستم احترامريفمبت رسيده براى شما ث

  ّاين اولين. " ه ابالغ مينمايم ّنازنين استحکامى جديد گرفت محبت خود را بدينوسيل
   محفل بود که در اين اراضى تأسيس و امالکهشعب

   
  ٤٠٥ص 

   تبديل و فروش در همين جا محفوظ ماند ولى همين قدمّحقّ البته بنام آنان تسجيل شد
   بوضوح رساند و مجامعامورو اقدام جنبه جهانى بودن امر مبارک را در نظر والة 

  شعبه محفل روحانى: "  و در پيامى ديگر مرقوم داشتند .يافتندّبهائى تشويق شده قوت 
  ّاول ّملى هند و برما در اينجا تأسيس يافت ياران هند و برما را تبريک گوئيد زيرا

  براى قدر دانى از زحمات. " " شرق بودند که رسمًا در اين کشور به ثبت رسيدندمحفل 
  عظيمه امر را زينت بخشيده قطعه اىۀ جامعّ آن محفل مقدس که صفحات تاريخ متماديۀ

ّاز قيمتى ترين اراضى حول مقام مقدس اعلى بنام شعبه محفل ملى امريکا تسجيل ٰ ّ  
  بتمام قوى کوشيده در ارض اقدس با همين روح عظيم محافل ديگرى را تسجيل. " ميگردد 

  ى آنکه ازبرا:" و تقديس فرمودند چنانچه بعد باستراليا و نيوزيلند مرقوم فرمودند 
  ّروحيه قوى ياران استراليا و نيوزيلند که کمال شوق و استمرار بخدمات امر حضرت

  دند تمجيد و تحسين گردد قطعه زمينى از اوقاف بين المللى بنام شعبۀّپروردگار مؤي
ّآن محفل در اين ارض به ثبت رسيد اين اقدام موجب مزيد برکات روحانيه و ماديه ّ  

ّى ميگردد و روابط وديه اى که شما را بمرکز جهانى متصلبراى ياران آن نواح ّ  
  . "مينمايد مستحکمتر ميسازد 

ّ محافل ملي شعبۀ٩ّتا ايام صعود مبارک    ه در اين کشور تأسيس گرديد که عبارتّ
  .ما هندوستان و بر − آالسکا –پاکستان  -ايران  - انگلستان  − نيوزيلند –استراليا  -  کانادا -بودند از امريکا 

ّبا تکميل حجرات مقام اعلى و ترميم قصر بهجى در مرج عکا قدرت ملموس و محسوس امر ٰ  



  خود خذالنى بود براى ناقضين که هيچوقت دست از  فرمودند و اينمبارک را در انظار نمايان
  درجه  ومت وقتّمقدسه حکروضۀ ّدر قضيه مفاتيح . ّتقدم امر برنداشتند ّضد دسائس خود بر 

  .ا نگريست بشريعة ّنقياد احباى جهان را نسبت بوجود مبارک دريافت لذا بنظر ديگرىو ا اطاعت
   

  ٤٠٦ص 
  ّاکن مقدسه و زيارتگاه ها را از ماليات بلدىمبعد موقع آن رسيد که امالک امرى و ا

  ّاين امر چندان اشکالى نداشت ولى وقتى خواستند اين معافيت. ّو ملى معاف دارند 
  دائم التوسيع امرى در اين کشور نمايند که هر قطعه اى از آن باسم اضىرا شامل ار

  حکومت و بلديه هر کشورىّ البته عوائق مشکله بر ميخوردنده ب. شخصى تسجيل شده بود 
   اىهرگز نميخواهند سر چشمه عايدات خود را از دست بدهند و بعالوه مايل نيستند سابقه

  با در. يگر نيز چنين حقوقى را طلب نمايند تأسيس نمايند که جماعات و اديان د
  نظر داشتن جميع اين موانع خواهيم دانست که حضرت شوقى افندى چه خدمت عظيم مالى

ًبامر مبارک فرمودند تا امالک و حتى لوازم جميع اماکن مقدسه کال ّ ّ    از ماليات هاىّ
  ن رسيد و حکومتّاين مراحل در ايام انتداب بپايا. ّبلدى و گمرکى و ملى معاف شد 

   الزم است. روى کار آمد جميع اين سوابق را قبول و مجرى داشت١٩٤٨کنونى که در سال 
  ذکرشود که در سنوات بين سى و چهل که اين اقدامات را ميفرمودند مندوب سامى

  اده بينهايت مساعدت کرد و از رقائمى که حضور فرست Sir Arthur Wauchopeر ووچاپوانگلستان باسم سر آرت
ّمعلوم است که مردى مؤدب موقر و شريف بوده     نامه اى١٩٣٢ جون سال ٢٦در تاريخ . ّ

  ن شما واصل گرديد بفوريت جوابو ج٢١رقيمه : "  مضمون نوشته است بحضور مبارک بدين
ّارسال ميدارم که تشکر کنم و اطمينان دهم هر وقت قضيه اى را که مذکور داشته ايد ّ  

  ّبراى تصميم بدفتر من ارسال دارند در نهايت دقت مطالعهّبشوراى اماکن مقدسه 
  ّولى امرا حضرت ١٩٣٤و تقريبًا يکسال بعد در ماه مارچ سال . " خواهم کرد 

  پس از مشورتهاى متمادى با والة امور فلسطين جميع: " بامريکا تلگراف فرمودند 
  ّو اين مقدمه اى. " امالک اطراف مقامات را در کوه کرمل از ماليات معاف داشتند 

  ّشد که رفته رفته مرکز جهانى امر را برسميت بين المللى بشناسند و باين مناسبت
   بحضور مبارک در ووچاپروذکر ميشود که سر آرت

   
  ٤٠٧ص 
  وارم اين معافيت شما را معاونت در انجام اموراميد: "  مينويسد ١٩٣٤ ماه مى ١٦

   بخش را همّمسرتخبر : " ن مرقوم فرمودند هيکل مبارک بايشا. " خطيرتان بنمايد 
  ٰ اعلىمل مقاو حاکنون نماينده شما در شهر حيفا بمن ابالغ کرد و دانستم که اراضى

  و در همين نامه بينهايت از اين شخص محترم ".استدر جبل کرمل از ماليات معافيت يافته 



  يل و تزئين ومجودى تارت ميدهند که بدينوسيله بزّاظهار محبت و قدر دانى فرموده بش
  .ممنون گردند  احداث حدائق در جبل کرمل آغاز خواهد شد تا ساکنين شهر از ديدار اماکن مسرور و
  ّخدا ميداند که براى قطعه قطعه از اين زمينها و معافيت ها و تسجيل ها هيکل مبارک

  :ج ميکنمبه اى گذشتند يکى از هزاران مثال را براى مالحظه ياران درعاز چه مراحل ص
  مقاوله اى براى خريدارى امالک شخصى بنام ضومط و ثبت " ١٩٣٥ مارچ ٢٧در تاريخ 

  ّآن بنام شعبه محفل ملى امريکا در فلسطين بسته شد که آن اراضى ضميمه حدائق حول
  مخاصمه چهار ساله آنان بپايان رسيد حال صاحبان اين ملک. ّمقام مقدس اعلى گردد 

ّد نصف اين مبلغ موجود است آيا احباى امريکا متحدًا هزارچهار هزار ليره ميطلبن ّ  
ّليره تا آخر ماه مى و هزار ليره ديگر را تا مدت نه ماه بعد از آن تبرع ّ  

ّمليهّمينمايند مجبورم که از قاطبه احباى امريکا بطلبم که منافع     را کنار گذاردهّ
  حفل ملى دو روز بعد جوابم. "  مرکز امر اين فداکارى را بنمايند ّضرورياتبراى 
  ّولىّاحباى امريکا يکدل و يک جان قيام نموده در قبال اين افتخارى که : " داد 
ّمحبوب به آنان عنايت کرده اند باداى واجب مشرف شدند امرا ُ" .  

  حفظ و حراست اين مرکز. ايشان هميشه ارض اقدس را مرکز اعصاب هيکل امر ميدانستند 
  عالوه  آن و اعالن جالل و جبروتش از جمله وظائف خطيره هيکل اطهر بود و تعالى ّترقىو 

  اشراف و رجال برجسته ّ و رؤساى بلديه و غيره داشتند با اعيان وامورُوالة   بااى کهبر مکاتبه 
   

  ٤٠٨ص 
َ بودند قوت روح صفت ممتاز حضرت غصن ممتاز بود که حتى نفس ّتماسنيز در  َ ّ   لودهآّ

ّبه تعصب و حمي   ردى که در جميع احيان نمى کشيدند و آداب ملکوتى و همدّت جاهليهّ
ّکليهنسبت ب    ساکنين آن ارض نشان ميدادند در رقائم ايشان چه به بزرگان کشور و چهّ

  ک الکساندر مکاتبه داشتند و از با گراند ديواّ مدته.ات و اشخاص نمودار استّسسمؤ
  ورا دوست داشته اند بطوريکه بااو لحن نامه ها معلوم  است که وجود مبارک 

  "ّبرادر عزيز من در محبت ا " " برادر حقيقى من در خدمت خدا : " ميفرمايند 
   و هيکل مبارکاميدمين" وحدت ارواح " گراند ديوک خيلى بامر مبارک جلب شده آنرا 

  اهداف وى که در ّتامروز بروز از شباهت : " را تشويق ميفرمايند چنانچه باو نوشتند او 
ّاصول موجود است مسرورتر ميگردم و از حى قدير ملتمسم که بندگان خود را مؤيد ّ  

  و او. "ّبخدمتى مؤيد گردند ند فرمايد تا بنوع انسان که در رنج فراوان بسر ميبر
  بايستى بحضور آن برادر عزيز و همکار: " در يکى از نامه هاى خود نوشته است 

  ين خدمت حقيرى که بر عهده دارم گاهى دچار يأس ومحترم اعتراف نمايم که در ا
  قواى شريره اى که اکثريت عالم انسانى را فرا گرفته و در جميع...نوميدى ميشوم 

   حضرت شوقى افندىوو در جواب ا. " ّنفوذ يافته بحدى شديد است که وصف نتوان نمود 



  ،ود را در خدمت الهىهمکار عزيز و محترم خ: " بنهايت ماليمت و مهربانى ميفرمايند 
   انسان مينگرم دچار حيراناطمينان ميدهم که اينجانب نيز گاهى که بعالم ستمديدۀ
ّشده که چگونه در امواج انانيت گرفتار و در درياى مادي ّ   ت غوطه ورند چنانچه وخامتّ

  آن نوعى است که روزى جهان را اين قواى شريره از بين خواهد برد ، ولى در عين حال
   نفس ه آن ميباشم که هر قدر وظيفه ما سنگين و دشوار باشد بايستى تا آخرينّمتوج

  ابدى و   ّاستقامت نموده دائمًا دست بدعا برداشته بدرگاه مقدسش استغاثه کنيم که روح
   غفلت برخيزندقديمى الهى در ارواح و نفوس نفوذ يافته موجب آن گردد که آنان از بستر

  استقامت دائمى افراد آن به آن نجات عالم انسان مشاهده نمايند دعا وو افق بديعى را از براى 
   

  ٤٠٩ص 
ّدر اين ايام مملو از ظلمت و شقاوت بايستى ظاهرتر و باهرتر گردد ّ" .  

  هيکل مبارک نه فقط با ملکه رومانيا و بستگان او مکاتبه ميفرمودند با شاهزاده
  ند و اين همان شاهزاده خانمى استا که از يونان بود نيز مکاتبه داشتنيرخانم ما

  نفوسى از قبيل لرد المينگتن وه و نيز ب. اى مصر گرديد ريکه بعدها شاهزاده خانم کاد
  ّمندوبهاى سامى فلسطين ، مستشرقين ، استادان دانشگاهها، مربيان معاهد علمى و

   خويشغيره نامه مينوشتند و يا مجلدات عالم بهائى را ميفرستادند و يا ترجمه هاى
  را ارسال ميفرمودند و روى هر کدام فقط کارت اسم مبارک را ميگذاشتند کارتهاى اسم

  .مبارک را هرگز بکار نميبردند مگر براى يادداشت 
  در اين مسئله مکاتبات بينهايت دقيق بودند تا وقتى که روابط حسنه و حسن تفاهم و

  ّند در مواقع معينه پيامهاىآداب وجود داشت بادامه اين رشته از مواصالت ميپرداخت
  شن و سرور از قبيل ازدواج وجهمدردى عنايت ميفرمودند و هنگام ت و تسلي

ّاز ابتهاج ميفرستادند اين قبيل روابط ود ّيا ترفيع رتبه و مقام پيامهاى مملو   ّشخصيه  ّيۀُ
  دکه ناقضين بدسائس مختلفه بوجو و هر شائبه اىبزرگ نام مبارک را در نزد بزرگان 

  .ند از هر جهت زائل مينمود مى آورد
  ّتماسم المنفعه ات عاّسسمؤعالوه بر اين روابط خصوصى ، هيکل مبارک با بسيارى از 

  مخصوصًا با طرفداران زبان اسپرانتو مکاتبه ميفرمودند زيرا مقصد آنان. داشتند 
  مه هاىنسخه هاى نا. ّتأسيس يکى از اصول مسلمه بهائى در استقرار صلح اکبر بود 

ً کال موجود است ٣١ و ٣٠ و ٢٩و ٢٨ و ٢٧ايشان در سنوات  ّ.  
  ّات چيزى بعرض ميرسيد با کمال گرمى و محبت جوابّسسمؤهر وقت از طرف اينگونه 

   براىّخاصميفرستادند و گاهى هم وجود مبارک مبادرت بارسال پيام يا اعزام نماينده 
  المللى  به کنفرانس بين١٩٢٧ً مثال در سال .مجامعى که داراى اهداف بهائى بودند ميفرمودند

   



  ٤١٠ص 
  مان بنمايندگى بهائيان درداسپرانتيست ها اعالم ميفرمايند که مارثا و جوليا گول

  ات را باّسسمؤ حضور مييابند و ميکوشند تا روابط موجوده بين آن گينزادکنفرانس 
  ت تقويت نمايند در شريعت حضرت بهاءا که يکى از اصولش لسان بين المللى اس

  :اى که به آنان ارسال فرمودند ميفرمايند  نامه
  ّيت ّموفقبا نهايت سرور خاطر و از اعماق قلب  ،همکاران عزيز من در خدمت عالم انسانى" 

  . "کرده اند از خداوند متعال خواهانم  آغازکه آن جمع را در انجام اقداماتى 
  ّانيد حضرت عبدالبهاء بهائيان جهان حتىّالبته بسيار براى شما جالب است که بد

  ّ مدنيت درزبعيده ايران هستند و هنوز اثرى اٰکسانى را که ساکن در قرى و قصبات 
  ّآنجا ظاهر نشده تشويق بر تحصيل زبان اسپرانتو فرمودند بطوريکه با کمال جديت در

  "...د و مستقبلى جليل را براى آن خواهانند نکوش ياد گرفتن آن زبان مى
  نفوسى که براى خدمت عالم انسانى قد علم کرده بودند بينهايت نسبت به هيکل مبارک

   سر فرانسيس- ّتعلق خاطر داشتند و با نظر احترام بى نظيرى بايشان ناظر بودند 
از : " ع اديان جهان بمحضر مبارک نوشت م از طرف مج١٩٢٦ در سال  Sir Francis Younghusbandبندزنگ هايا

  حضور
  ّخاصى را طالبم و بار ديگر ميکوشم و ملتمسم که لطفًا در جلسه اديان  عنايتشما

  بانگلستان تشريف فرما گرديد حضور شما نفوذى مخصوص خواهد داشت و مدح و ستايش عموم
  هيکل. " را جلب خواهد کرد و با نهايت اشتياق تمام مصارف سفر را تقديم ميدارم 

  ّلى نامه اى را براى قرائت ارسال داشتند علتو مبارک اين دعوت را قبول نفرمودند
ًعدم قبول اينگونه دعوتها اوال مشاغل وفيره ايشان بود ثانيًا ميل نداشتند باب ّ  

  .اينگونه دعوتها در زندگى ايشان باز گردد 
   

  ٤١١ص 
  ّ به جمعيت نسوان هندوستان پيامى ارسال فرمودند مالحظه کنيد که حضرت١٩٣٠در سال 
  عليا که نامورقۀ مبارکۀ  کوشيدند تا آخرين ساليان حيات حضرت ّولى امرا

ّايشانرا در بسيارى از پيامها همرديف نام مقدس خويش ذکر فرمايند نص آن پيام ّ  
  ّعليا خواهر حضرت عبدالبهاء نهايت درجه تعلقورقۀ از طرف خود و حضرت : " اينست 

   سبحانه وّحق است اميد ابالغ ميداريم ّخاطر خويش را بمشاورات و تصميمات آن جمعيت
  . "تعالى شما را هدايت و اقداماتتان را برکت عنايت فرمايد 

  ات عظيمه دنيا حضرتّسسمؤعالوه بر مکاتبه با افراد بر جسته جهان و مراسله با 
  شوقى افندى غالبًا در بيت مبارک نفوس عاليقدرى را که صاحب رأى و نفوذ بودند

  ّاز جمله کسانى که مشرف شدند لرد -ته و ميهمان نوازى ميفرمودند بخدمت خود پذيرف



   سر-ساموئل و خانم اوست که مندوب سامى انگلستان در اين سرزمين بود 
   که يکى از صاحبان Moshe Sharett و يکى از دوستان قديمى حضرت عبدالبهاء موشه شارتسستورالد اران

  روزنامهو  و بسيارى از نويسندگان  Prof. Norman Benwichر نورمن بنويچ، پروفسومناصب عاليرتبه اين کشور گرديد
  .بردند ّنگاران و اعيان ديگر همه در بيت مبارک مشرف شده از خوان مکرمت نصيبى

  هر قدر اين امور در مقام خود داراى رتبه و مقام و نفوذ مخصوص بود ولى هرگز جاى
   اىّاول روابط حسنه. صب در اين کشور نگرفت روابط دائمى هيکل مبارک را با صاحبان منا

  بين مرکز جهانى و هيأت انتداب در اين کشور بوجود آوردند و چون دولتى جديد
  در ايجاد حسن تفاهم وّ البته  همان روابط با اينان کوشيدندروى کار آمد در ادامۀ

  ئج ممدوحهروابط و تشييد مبانى صداقت بينهايت از طرف هيکل مبارک کوشش شد و نتا
  ّولى اگر وساوس شيطانيه ناقضين و دسائس دشمنان پر کين از فرق و احزاب. اخذ گرديد 
  ّالبته نتائجّ البته مختلفه نبود

   
  ٤١٢ص 

   رتبه و مقام حضرت شوقى افندىوقتى درست دربارۀ. بمراتب برتر و باالتر ميگرديد 
ّطنى ايشان تفکر و تدبربينديشيم و در کماالت صورى و معنوى و دهاء و ذکاء با ّ  

   فهم وّمستعد ميگرديم که چرا مردمانى صاحب هوش و ذکاوت و ّتأسفنمائيم ، بينهايت م
  اى علومي، و از دروجود عزيز را مجالسى مناسب گردنددرايت طائف حول نبودند که 

  ايشان استفاده کافى ببرند غالبًا از نبودن اين نوع مردمان به کمينه مطالبى
  ّهيکل مبارک را چنان قوه ئى در شناسائى اشخاص و تشخيص کماالت و. ند ميفرمود

ّاستعدادات و ظرفيت آنان بود که انسان متحير ميشد    و جز آنکه بگوئيم اين. ّ
  روزى فرمودند بينهايت جاى.  ديگرى نداريم  چارۀ،موهبت صرفًا خدائى بود نه بشرى

  فهم و درايت و قضاوت نيستند و چه مقدار ّقوۀف است که چقدر مردمان خوب داراى ّستأ
  و تأکيد ميفرمودند که. و طاهر نميباشند ّطيب مردمان با هوش که داراى اخالق و طينت 

ّاحسن وجه ترکيب اين دو خاصيت است يعنى مردمانى يافت گردند نيک خصال ، متقى و ّ  
  اين دو موهبتّوجود مبارک حضرت شوقى افندى محل التقاى . در ضمن باهوش و فراست 

   و فطانت بى مثيل ولى اسفا که چنينءّ يعنى معصوميت بتمام معنى و ذکآالهى بودند
  نفوسى در حول و حوش خود نداشتند چه بسا که اين ضرب المثل فارسى را براى کمينه

  . "دشمن دانا به از نادان دوست " ذکر ميفرمودند 
  نگلستان بيکى از اعضاء خانوادهبراى مثال گفته ميشود که وقتى شخص محترمى از ا

  مبارک اظهار ميل و شوق وافر براى شرفيابى حضور مبارک نموده بود بجاى اينکه از
  حضور استفسار کند و وى را تشويق بر شرفيابى نمايد در جواب او خود سرانه ميگويد

   همين يک کلمه.ترا بازديد کنند پس از مالقات در انتظار آن مباش که ايشان ديدار



  ديوارى شد که بعدها به نجواها تهمت ها و غيبت هاى ناقضين و بدخواهان و دشمنان
  ّتوأم ميشد و اينگونه نفوس مستعده را وادار ساخت که

   
  ٤١٣ص 

ّبنظر بى محبتى بدان جوهر محبت بنگرند در صورتى که اگر آن مرد بحضور     چنانميآمدّ
  ع بازديد نميبود وّقنديشه و توقع ميشد که ابدًا در اّتحت تأثير وجود مقدس وا

  چون وضع را اينطور مالحظه فرمودند لذا نفوسى را که بشرف خدمت نائل بودند در تحت
  قيادت خود قرار داده و با نهايت حکمت و درايت هر قدمى و اقدامى را برايشان

  ادنددانجام در برابر اينهمه غوائل و موانع آنچه . بررسى فرموده شرح و تفصيل ميدادند 
  ّ فکر ديگران را خوب ميفهميدند و نيت آنان را.فى الحقيقه جز معجزه امر ديگرى نيست

  ادراک ميکردند لذا در هر موقعيکه با حکمتى عجيب راه را از چاه نمايان ميديدند
  .نميگذاشتند در گريوه اى افتند که ديگر خالصى از آن سالها طول کشد

  و رؤساى بلديه مشغول مفاوضه و مکاتبه گشتندّاز ابتدا که با والة امور و حکام 
  دينى  بهاءا تحضرّل را کرارًا و صريحًا و مؤکدًا گوشزد ميفرمودند که شريعت مطالب ذي

   سى و.ّ و مرکز دائمى جهانى اين شريعت غرا در ارض اقدس استّمستقلاست عالمى و 
  يافت دارند از جمله اينّل کوشيدند که حقوق مسلمه امر را از اولياى امور دراشش س

   امر بهائى از حيث رتبه و مقام بر تر و باالتر ازّولىبود که به آنان بفهمانند 
ّرؤساى محلى اين کشور است ولى بعلت قلت عدد احبا در ارض اقدس و مبارزه اى ّ ّ   که ّ

  واليت هيکل اطهر برپا کردند و بى ميلى اولياء امورّضد پس از صعود ناقضين بر 
  و مقام ايشانرا نشناختند و آنگونه  در مداخله امور دينى آنطور که بايد قدرىانگليس

  بسيارى که شايسته بود رفتار نميکردند لذا ايشان از حضور بسيارى از مجامع و قبول
   که حضرت عبدالبهاء١٨٦٨يم که از سال آوربخاطر بي. دارى فرمودند از دعوات خود

  به  ابدًا  واقع شدآن حضرت که صعود ١٩٢١دند تا سال سرگون و مسجون بدين سرزمين وارد ش
   دعوت براىّهيکل مبارک خودشان فرمودند علت عدم قبول. ّبيت المقدس تشريف نبردند 

  در اديان دارد ّت المقدس با منزلت و مقام مخصوصى کهبيرفتن به آن شهر اين بود که شهر 
   

  ٤١٤ص 
   شناخت و آنطور که بايد از چنان وجودبهاء را نمىلقدر و مقام و رتبه حضرت عبدا

   درّولى امرااگر اينرا خوب بفهميم مجاهدات حضرت . ّمکرمى استقبال نمينمود 
  اينگونه دعوتها با عدم معرفت. ّاين سبيل براى ما معنى و مفهوم خاصى خواهد يافت 

  ى وروددر اوائل روزى برا: اولياء امور خيلى سبب زحمت وجود مبارک بود فرمودند 
  ستان بحيفا حاکم شهر از وجود مبارک دعوت کرد چون ايشان وارد شدندگلمندوب سامى ان



  مالحظه فرمودند که در صف باالى تاالر يک صندلى وسط براى مندوب سامى خالى است و
  ّ خالى ديگرى است بدون معطلى حضرت شوقى افندى تشريف بردندّايشان محل طرف دست راست

  جالس شدند اين جا را براى حاکم حيفا گذارده بودند و فورًا صندلى ّکرسىو در همان 
  .تشريف فرما نشدند  ديگر براى او گذاردند ولى ديگر براى اينکه اينگونه واقع نشود بدينگونه مجالس

  اشاره اى در يکى از نامه هاى ايشان بدين موضوع رفته که مطالعۀ آن وضع و چگونگى
  ستوارت سيمز که حاکم حيفا بود واسرهنگ . ضح ميسازد استقامت هيکل مبارک را وا

  ّبمقام منشى اول اداره فلسطين ارتقاء يافت و از فحواى مکتوب معلوم ميگردد که
  براى وى در حيفا احتفاالتى ترتيب داده بودند و سران قوم در آن مجالس دعوت داشتند

  ه هنوز مقام و رتبهاز آنجائيک: " ميدارند در اين موقع هيکل مبارک باو مرقوم
  م که براىّتأسفًديانت بهائى کامال معلوم نشده و حدود آن تعيين نگرديده بينهايت م

   در حيفا تشکيل ميدهند حضورآن جنابشخص اينجانب ممتنع است در مجالسى که بافتخار 
  در اين موقع که از شرکت در اين جشن ها محرومم اصالتًا از شخص خود وّ البته يابم
  ًا از بهائيان کشور و بل از قاطبه بهائيان جهان تحسين و قدردانى از عدالتنيابت

   در جميع معامالت خود نسبت به مشکالتى که پس از صعود حضرت عبدالبهاءاى کهعاليه 
ّ کامال واقف و مطلعند که غيبتآن جنابابراز ميدارم  روى داد مجرى داشته ايد ً  

  اجبارى اينجانب از اينگونه احتفاالت
   

  ٤١٥ص 
  ّن عدم دوستى و مراعات ننمودن مراسم مودت نبوده و نخواهد بودّعمومى بهيچوجه متضم

   نسبتّتامّزيرا بهائيان جهان به شواهد عينيه و دالئل باهره بنظر احترام و اعتماد 
  و در همين. " ّ آن ميباشيد متوجهند بشخص شما و تشکيالت عدلپرورى که شما نمايندۀ

  والده شان را براى صرف چاى در باغ دعوت ميفرمايند وو مز و خانم نامه جناب سي
ّاطمينان ميدهند که اگر اين ترتيب ميسر نگردد خود هيکل مبارک بنفسه المقدس ّ  

  .بديدن آنها خواهند رفت 
  ّهيکل  اطهر نسبت بسرهنگ سيمز محبت داشتند زيرا هم در يوم تشييع حضرت عبدالبهاء

  در سال. يراد کرد و هم در روز چهلم صعود به بيت مبارک آمد بر مزار مبارک نطقى ا
   که از حيفا تشريف بردند بايشان نامه اى مرقوم فرموده شرح دادند که حضرت١٩٢٢

  :بود و در همين نامه ميفرمايند  خواهند امورمسئول  عليا در بيت مبارکورقۀ 
  چهار( ان اقدام نمايند هيأتى را انتخاب کرده ام که در جميع امور بمساعدت ايش"

  اين هيأت براى خود رئيسى) نفر از اينها چهار داماد حضرت عبدالبهاء بودند 
   امضاء براى هر نوع قرار و تصميمّحقعليا با اين رئيس ورقۀ انتخاب مينمايند حضرت 

   بديدار شماّموفقم که قبل از حرکت ّتأسف بينهايت م.ّدر مدت غيبت اينجانب دارند



  تا حضورًا از مراتب عدالت شما اظهار قدردانى و تحسين نمايم که در همه حالنميشوم 
  . "ّحافظ منافع امريه خواهند بود 
  ًا بايشان نامۀ مرقوم داشتند و از اين نامه ها معلومّجدددر مراجعت وجود مبارک م

  احتّپس از مدتى ر: " اين مرد اعتماد ميفرمودند عاليه ّميشود که تا چه حد بخصائل 
  ّبدعا و مناجات اکنون با نهايت سرور باطالع شما ميرسانم که براى اجراى و پرداختن

   پس از صعود پدر بزرگ مهربانم بينهايت.وظائف رسمى خود بحيفا مراجعت کرده ام
  م در اين موقعميآمدفرسوده بودم و آنقدر محزون که از عهده انجام تکاليف خود بر ن

  داراىّکه صحتم بهبودى يافته و 
   

  ٤١٦ص 
  ّام احساس مينمايم که براى انجام وظائف شاقه خود حاضرم و قبل از هر قواى تازه شده

  ّعايتهائى که دربارۀ امر بهائى در مدت غيبترز ميل داشتم نسبت بعواطف و يچ
  بينهايت. ّاينجانب مبذول داشته ايد تشکرات صميمانه و قدردانى خود را ابراز دارم 

   هستم که درمطمئن و حرم محترمه تان دارم خوشنودم و آن جناب که با از اين آشنائى
ّظرف زمان اين آشنائى تبديل بدوستى مملو از محبت خواهد شد تحيات وفيره و عواطف ّ ّ  

  . "ّقلبيه خود را ابالغ مينمايم 
ّکرد و بعد حاکم کل سودان گرديد ولى در تمام مدت باعاليه ات ّترقيسرهنگ سيمز  ّ  

  ّ مکاتبه داشت حتى در موقع باز نشستگى نامه هاى او بحضورّلى امراوحضرت 
  ّ اين نامه بيانيه عمومىبضميمۀ: "  باو مرقوم فرمودند ١٩٢٧ در سال .مبارک ميرسيد

  خود را که بجميع بهائيان جهان دربارۀ امر بهائى در مصر نوشته ام براى مطالعه
   ومطمئنيم قلب دربارۀ امور اينحدود جميعًا از صم... ارسال ميدارم آن جناب

  ر عدل و انصافاسپاسگزارم زيرا درتحت سيطره تأسيساتى اداره ميشود که از آن انو
  بهائيان جهان بدالئل واضحه نسبت بدين حس عدالت دوستى نهايتجميع ّدائمًا متجلى است 

  هائى بدستّسپاسگزارى و تحسين را ابرازميدارند خيلى مسرورم که مجلدکتاب عالم ب
  ".سيده و مطبوع طبع شما شده استشما ر

  ِ سرهنگ سيمز که در آن موقع سر سيمز شده ازقصر١٩٣٥ دسامبر سال ٢٧در تاريخ 
   و کتابى که بمناسبتآن جنابعاليه از عواطف : " حکومتى خرطوم بحضور مبارک مينويسد 

  . "ا تقديم ميدارم ّميالد مسيح ارسال داشته بوديد نهايت درجه تشکر و تقدير خود ر
  از ارسال کتاب عالم بهائى جلد پنجم که بنهايت: " و سال بعد نيز مرقوم ميدارد 

  ً است که اقال اندکى ازاميدّلطف ارسال داشته بوديد تشکرات خود را تقديم ميدارم 
   براموروارم که جميع اميدّروح بهائى در امور ملى و بين المللى جهان رسوخ يابد 

  . " المرام باشند ىِضْقَ محضرت ب جريان داشته و آنمحور مطلو



   
  ٤١٧ص 

   است نشان ميدهد که هر١٩٤٥ از ايشان واصل شده در ماه جوالى سال اى کهآخرين نامه 
ّکس توانست عواطف قلبيه و محبت هاى وسيعه هيکل مبارک را جلب و جذب نمايد ، ّ  

  دارى و دريغ نمى فرمودند و باايشان ابدًا از ابراز لطف و مکاتبه و مرابطه خود
  پسر سيمز در  شنيده بودند که.ّکمال گرمى و مالطفت اين رشته محبت را نگاه ميداشتند

  : در جواب سيمز نوشته است،ت فرستادند کشته شده است لذا بوى پيام تسليجنگ
   شديم اين کمال لطف و عنايتّتأثرماينجانب و خانم بينهايت از رسيد تلگراف شما "
  ّو در آخر نامه مفصل. " د که در اين موقع احزان يادى از دوستان خود فرموديد بو

  هرگاه عزيمت تشريف فرمائى بانگلستان نموديد لطفًا ما را با خبر: " مينويسد 
  فرمائيد زيرا کمال سرور براى ما خواهد بود که شما را بار دگر مالقات نمائيم

ّتمنى داريم مراتب محبت و امتنان و    . "ّتشکرات ما را قبول فرمائيد ّٰ
   هر Keith Roach که با حضور مبارک مکاتبه داشت شخصى بود باسم کيث روچاموريکى ديگر از والة 

ّاهميتچند اين شخص داراى     و مقام شامخى نبود ولى هنگاميکه هيکل مبارک ميکوشيدندّ
  سئول اداره اى بودّکه رسميت امر مبارک را در اين سرزمين تثبيت نمايند اين شخص م

   با حضرت شوقى افندى١٩٣٩ تا ١٩٢٥ّکه اين مسائل در آنجا بايد حل و فصل شود و از 
  مکاتبه داشت و خوب ميدانست نفوس ذى شأن در ادارات با امر موافقت دارند لذا گاهى

  ّاولين نامۀ مبارک بايشان. انجام کار را تسهيل مينمود  شنهادهائى ميکرد که طرزيپ
  ّمختصر و ساده است ولى نمونه ايست از حالت و حيثيت مبارک که اگر کسى باخيلى 

  ّمتانت و خلوص تقرب به آستان مبارک ميخواست از بذل هيچگونه عنايت و همراهى
  /٥/٥ا امه ذيل درج ميگردد حيف براى ارائه اينحالت است که ن.مضايقه نميفرمودند

  ود اينجانب و منتخباتى که بمناسبت وراى که نامه ،کيث روچ عزيزم
   

  ٤١٨ص 
  ّارسال داشته بوديد واصل گرديد و در قلب اثر نمود لذا بعجله رسيد آنرا باطالع

ّانده محبت و تحيات عاطره متقابل خود را ابالغ ميدارم و سشما ر   وارم عيداميدّ
  ومو از نامه ها معل. " ميالد حضرت مسيح بر وجود شما مبارک باشد دوست صميمى شما 

  ه نخا  وقتى که ايشان در مريض.است که اين شخص خيلى بحضور مبارک رسيده است
 بيت

  و...صول نامه شما بينهايت ممنونم واز :" ّالمقدس بود وجود مبارک باو نوشتند  
  ّى مسرورم که صحتتان رو به بهبودى گذارده ان شاءا بمحض مراجعت بباغهاىخيل

  کنيد کهميدر اين نامه ها مالحظه . "  صرف خواهيم کرد مراقد آمده در آنجا با هم چاى



  قصد و منظور اصلىّ البته هم سيمز و هم ايشان را دعوت بچاى در باغها ميفرمايند
  ثانيًا براى اين بود که پيشرفت و توسعه حدائق راو  بود  تميهمان نوازى و اظهار عاطف

  دارم که در اين قبيل جلساتّدر عين حال اينگونه اشخاص مشاهده کنند و من شکى ن
  ّنقشه هاى مستقبل خود را براى آنان شرح و بسط داده اذهان را مهياى اقدامات

  .وسيعتر ميفرمودند تا در مواقع صعبه هر يک بحمايت و معاونت قيام کنند 
ُ رويه مبارک اين بود که والة امور و مهندسين و وکالى دادرسى و١٩٤٠در سال  ّ  

  ولى هرگز بدفتر آنان. ب معامل و مشاغل بودند مالقات فرمايند کسان ديگر که اصحا
  و يا منزلشان تشريف نميبردند بلکه هر يک را در بيت و يا اکثر در باغهاى حول مقام

   به١٩٣٢ًمثال در سال . دعوت ميفرمودند و از اين اقدامات نتائج حسنه ميگرفتند 
   ارتفاع مرقد خواهر حضرت عبدالبهاءمساعدت شما را براى: " کيث روچ مرقوم فرمودند 
  اين ساختمان ديروز بسالمت وارد حيفا شد يکى از افسران. در اين موقع الزم ميدانم 

   و ارسال دارد ولى بدون اجازهّخصگمرگ حاضر است که بدون اداى حقوق گمرکى آنر امر
  اين مسئله از بذل  که درّمقامات باالتر اقدام باين کار را دشوار مى بيند لذا از شما تمنى دارم

   
  ٤١٩ص 

  نىاخود را خواهيد کرد تا چنين ساختم ميباشم که سعى مطمئنهمراهى مضايقه ننمائيد 
  که آيت هنر بشمار ميرود بزودى وارد اين ديار گردد که از حيث جمال و زيبائى در
  غنوع خود فريد و وحيد اين سرزمين خواهد شد مراتب تمجيد و قدردانى خود را ابال

  . "مينمايم دوست صميمى شما 
  از اينکه بفوريت: "  مرقوم فرمودند ّجددُ همان ماه هيکل مبارک به او م٢٢در تاريخ 

  براى اجراى درخواست من اقدام نموديد منتهى درجه تحسين و قدردانى خود را ابالغ
  تفاعتى تحويل داده شد و دستور دادم که فورًا اقدام بارمميدارم اين ساختمان بسال

ّ از بذل اين مساعدت تشکر مينمايم و تحيّجددآن نمايند م   ات قلبى خود را ابالغّ
  همين عمل که چنين ساختمانى بدون اداى حقوق گمرکى وارد ارض اقدس گرديد. " ميدارم 

  سابقه اى شد که در عهود آتيه امالک وسعت يافت و نوع کار و شغل زيادتى گرفت و
ّقوق گمرکى رفته رفته در مدت انتداب و حال حاضر ميسرمعاف شدن جميع لوازم از ح   .گرديد  ّ

  :مهمتر و باالتر بود  ّچهار روز بعد بحکومت محلى مرقوم فرمودند و خود شاهد امرى شدند که از اينهم
   هستم که شما شائقيد از نقشه هاى آتيهمطمئن آقاى عزيز - ١٩٣٢ نوامبر ٢٦ - حيفا 

  ٰدر نظر است که طبقات مقام اعلى را تا. ه باشيد ّما در جبل کرمل اطالع داشت
  مهندس. ٰاى ساختمان مقام اعلى است ّخيابان آلمانها ادامه دهيم و اين جزو اليتجز

  موافقت نموده است لذا در نظر است که نقشه طبقات وجديد تا بحال اظهار همراهى و 
  داره نقشه بردارىّجميع مراحلى که مستلزم اين اضافات است ، در طى نامه اى با



  ّبلديه ارسال گردد ، و باطالع آنان برسد که جميع امور با مصارف خود ما و طبق
  ١٩٣٢ وطيدم آنست که قبل از پايان اميد. نقشه ارسالى ساخته و پرداخته خواهد شد 

  .ق يابد ّحقًآنچه ابراز فرموديد پشتيبانى شما در اين امر کامال ت
   

  ٤٢٠ص 
  درخواست اينجانب که دربارۀ معافيت قصر بهجى از ماليات ميباشديقين دارم تا بحال 

   است که ايناميدمبارکه است لذا روضۀ قصر بهجى جزو الينفک . بدست شما رسيده است 
  اتّو تصديق معافيت از مالي.  گيرد ّدرخواست مورد دقت و مطالعه و رعايت شما قرار

  . "نها الزم است نيز صادر گرددى که براى ساختماّموادو حقوق گمرکى و جميع 
  نه فقط حاکم محل را از نقشه هاى خود خبر ميفرمودند بلکه با نهايت احترام و دوستى

  ّو پشتکار دنباله کار را ميگرفتند تا حقوق حقه امر مبارک را محفوظ و دريافت
  ّ در بيت المقدساموردارند و چون کيث روچ خاطر مبارک را مستحضر کرد که اولياى 

  ّبا منويات ايشان موافقت دارند حضرت شوقى افندى برنامه هاى خود را مرقوم و ارسال
   اىّ بنا به پيشنهاد شما ادعا نامه- مرقوم داشتند ١٩٣٤در ماه فوريه سال . ميداشتند 
   هستممطمئن امر بهائى امضاء نموده ام بضميمه ميفرستم و ّولى امرا که بعنوان
  ات را تسهيل مينمايد ، و جميع اراضى حول مقام از ماليّورقه، معافيتکه همين 

  ّمقدس از اداى ماليات معاف خواهد شد و بينهايت از همراهى شما ممنون خواهم بود که
  عليا ميرسد آنرا نيز از حقوق گمرکىورقۀ ّباب مطالئى که براى مدخل مرقد حضرت 

  ل شد که هروقت گذارتان از آنکليد باب فوقانى ارسا ورقه اين بضميمۀ. معاف نمايند 
   باشند که اينجانب بينهايتمطمئن. حدود افتاد براى ديدن حدائق بتوانيد داخل شويد 

  ّاز اين معاونت شما ممنون و سپاسگزار است و معاضدت و مالحظات محبت آميز شما را
  .دوست صميمى شما . براى حفظ مصالح بهائى تحسين نموده و مينمايم 

  : ماه مى بهمين شخص مرقوم شد ١٠ر سه ماه بعد د
ٰمژده معافيت از ماليات جميع اراضى حول مقام اعلى واصل گرديد مراتب قدردانى"  ّ  

ّعميق و تشکرات قلبيه خود را ابراز ميدارم    ّدر طى سنين استحکام ّاين يکى از فتوحات عظيمه امريه. " ّ
   

  ٤٢١ص 
  .مبانى مرکز جهانى بهائى ميباشد 

   بهمين شخص دربارۀ يکى از محاکمات عدليه مرقوم١٩٣٥ جون سال ٢١در تاريخ 
  هر معاونتى که در اين باره مبذول داريد بيقين مبين بدانيد که جالب مدح"ميفرمايند 

  . "و قدر دانى اينجانب و جميع محافل است که براى حفظ مصالح آنان ساعى و جاهديم 
  مکالمات خود با اولياى امور همه آنانّمالحظه مينمائيد که در جميع رقائم و حتى 



   هستند و هم اينکه محافل در اکناف جهانّولى امراّرا متذکر ميدارند که ايشان 
  امى حامى و ناصر و پشتيبان آن مرکز عالىدّدائمًا متوجه وجود مبارک و در هر اق

  که ابرازّمراتب تحسين و تمجيد و تشکر  و براى همين است که در مکاتبات. ميباشند 
  .ميفرمايند هم از جانب وجود مبارک است و هم از طرف محافل جهان بهائى 

  شد هيکل مبارک در مجالس و ضيافتهاى عمومى حاضر نميشدند علل آن ههمانطور که گفت
  ُنيز مذکور گرديد ولى غالبًا بديدار والة امور تشريف ميبردند در نامه هاى موجود

  ّبا نهايت مسرت شما را دعوت: " مرقوم داشته اند مالحظه ميشود که به کيث روچ 
  مسائل جاريه بحث دربارۀ  چاى تشريف آورده با هم مينمايم که فردا بعد از ظهر به بيت براى صرف

  . "اينجانب بخانه شما بيايم  و اگراين وقت مناسب نيست وقت ديگرى را مذکور داريد که...نمائيم 
  بينهايت: "  مبارک در نامه شخصى چنين نوشته است و در ماه دسامبر کيث روچ بحضور

ّازلطف شما دربارۀ ارسال هديه عيد ميالد مسيح که معطر و زيبا بود تشکر مينمايم ّ."  
  . ائدّنامه هاى ديگر او معين ميکند که هيکل مبارک براى او کتاب هم ارسال فرموده

  نهايت  با: " اد مينويسد  بسيار گرمى که حضور مبارک فرستبعد از ازدواج در نامۀ
  وارم حياتىاميدتان تبريک و تهنيت عرض مينمايم و سّخلوص و محبت بشما و عرو

  ّمملو از خدمات داشته و بر اداى واجباتى که
   

  ٤٢٢ص 
  خداوند بر دوش شما گذارده توفيق کامل حاصل نمائيد آيا ممکن است وقتى براى

  ."ّبى مرا متمنى است بپذيريد ّشرفيابى و زيارت تعيين فرمائيد تحيات قل
  عواطف جزيله اى که در هنگام ازدواج: " هيکل مبارک در جواب مرقوم فرمودند 

  ّاينجانب ابراز نموديد بينهايت بمن اثر کرد تحيات و عواطف شما براى اينجانب بسى
  از قدردانى از مساعدتهاى شما در اداى واجباتمّمملو گرانبهاست و دائمًا با احساسى 

   در بيت مسرور خواهم بود هرآن جنابّتشکر و امتنان مينمايم بينهايت از مالقات 
  . "هنگام که متناسب کار و وضع شماست تشريف فرما گرديد 

  ّچيزى نگذشت که همين شخص بمقامى عاليتر در بيت المقدس ارتقاء يافت ولى روابط
  ازدواج دارد هيکل مبارکدوستانه او همواره بر قرار بود و چون مسموع رفت که خيال 

  براى  ّتبريک گرمى براى او عنايت فرمودند علت اينکه اينقدر از رسائل او نقل قول ميگردد
  در دست نبود و  اينست که تسجيل مکاتيب و مراسالت ديگرى که هيکل مبارک با ديگران داشته اند

ً اينها نقل گرديد تا احبا کامال بجميع جوانب حياتهبراى نمون   . الى عزيزشان واقف گردند مو ّ
  انه اين ّتأسفقطعى و فورى الزم داشت ، م  مشکل بسيار عظيمى روى داد که تصميمى١٩٤٨در سال 

  ًمرد کسى بود که کامال هيکل مبارک را ميشناخت و ميدانست  دوست صميمى در ارض اقدس نبود زيرا اين
  رند و در همه احوال در تحت هر مشکل و مصيبتى باشندادّامريه چيز ديگرى را در نظر ن که ابدًا ايشان جز مصالح



ّآراء مبارک حتى کلماتشان مقدس از شائبه تعصب و جانبدارى است    خوب فهميده بود.ّّ
  ّکه ايشان داراى چه شخصيت ممتازى بوده و در تصميمات خود چقدر قوى ميباشند و

  ًمًا و کامال مجرىّچگونه در معامالت کمال معصوميت و جانب عدل و نصفت را دائ
ّکامال و دقيقًا معرفى مظهر ظهور الهى آنقدر کوشيدند که در اين سرزمين امر مبارک خود را. ميفرمايند  ً  

   
  ٤٢٣ص 

   سازند کهمطمئنفرمايند و عواطف نفوس را جلب کنند و والة امور را هر که بود 
  ار و برکنارند وّپيروان آئين شريعه سمحاء بالمره از مداخله در امور سياسى بيز

ّحامى و ناشر اخوت جهانى اند و حتى در زندگانى روز مره خود اين اصل را مراعات ّ ّ  
  بدين ترتيب قلب و مرکز امر را. ّمينمايند و بهيچوجه گرد تعصبات نژادى نميروند 

  ّ عده اى خود خواه،حال پس از اينهمه زحمت و مرارت. ّمحکم و محفوظ و مقدس داشتند 
  ّ پى جلب منافع مادى خود بودند و در امر الهى سستى ورزيدند و با عملکه فقط در

  را مورد لطمات خود وقر و احترام اقدس را جريحه دار کردند و بدين ترتيب وجود مبارک
   بر خود واجب دانستند که آنًا اقدامىآن حضرتاين بود که . دردناک جديد قرار دادند 

   فلسطين بهزلذا دستور فرمودند که آن اشخاص ا .بفرمايند که امر الهى محفوظ بماند
  نقاط ديگر بروند تا حرکات و سکناتشان مصيبتى دردناک بمرکز اعصاب امر الهى نرساند

  ّو اين دستور در ضمن نامه ها و تلگرافها توسط اعضاء عائله مبارکه بيک يک آنان
   فلسطين خارجزست اوجود اابالغ گرديد يعنى نفوسى که اسمائشان در مکاتيب مبارک م

   اين امر مبارک براى برخى تنبيه الهى بود که در قبال.شده در نقاط ديگر مسکن گيرند
   بدبختىمتحان رحمانى و براى ديگران حفرۀاعمال خود بدان  ميرسيدند و براى بعضى ا

  ّمدتها مداراّ البته .و نقض بود که چون در آن افتادند ديگر رهائى نيافتند 
  با وجود اين عاقبت بعضى از آن نفوس طورى شد. ه آنها مهلت عنايت کردند فرمودند ب

   عصيان ورزيدند و بسزاى اعمال خود که طرد بود واصلّولى امراکه در برابر 
  اين اقدام فورى که براى رفع مخاطره اى جسيم بود بنفسه سرچشمه خطرهاى ديگر. شدند 

  ّ که مدتها روح امر الهى از آنان گرفتهگرديد زيرا در جامعه موجود نفوسى بودند
  و رفته رفته صدا و نداى آنان بگوش کردند ّتأملشده بود لذا در اطاعت فورى 

   رسيد ودر بين آنان برخى که در ادارات حکومتى مستخدمامورُزعماى قوم و والة 
  بودند باعث تخديش افکار رؤساى دوائر

   
  ٤٢٤ص 

  نامه اى  منشى مبارک حسب االمر. و خشمناک ساختندشدند و آنان را برانگيخته عصبانى
ّبيکى از والة امور نوشت و علت صدور اين دستور را بدين مضمون شرح داد اوت  ُ١٩٣٩  



  دستور داده شده است که از حيفا خارج گردند در اين باره از وى شکايتى و يا"...
  ش آمدهائى روىي چون پست کهعدم رضايتى نيست دستور مزبور فقط بدين منظورداده شده ا

   خواهد بود لذا براى حفظ مصالحّمؤثربهائى جامعۀ ميدهد و اين جوان در نظم داخلى 
  ّبهائى الزم است که اينان بالمره مرکز سکونت خود را ازجامعۀ ّامريه و حراست 

   ".مايند فلسطين بجاى ديگر منتقل ن
  رفع مشکالت نمينمود دالئل اصليه انفجار بود که اينگونه تفاصيل ّمستعداوضاع آنقدر 

   اىاگر براى ديگران ذکر ميشد بينهايت کار دشوارتر و سبب فساد اکبر ميگرديد و حربه
   سوءاعهتوانست از هر يک محملى ساخته باشدر دست دشمنان امر ميافتاد و هر کس مي

   بعد از از آنجائيکه حکومت اظهار ميل نمودند که بدانند.تفاهمات سخيفه اقدام نمايد
  صعود حضرت عبدالبهاء زمام امر در دست که خواهد بود و بچه ترتيب وتنظيمى امور

ّامريه مرتب و اداره خواهد شد لذا هيکل    ّيات اين مسائل را شرح فرمودند و درّکلمبارک ّ
  چون اظهار اشتياق نموده بوديد که از مجارى امور در: " تلو نامه اى ميفرمايند 
ّ المآلى که احباى انگلستان و متحدالمآلى کهّمتحد باشيد لذا زمان حاضر مستحضر ّ  

  ًدرباره همان مطالب از ايران و بفارسى است براى شما ارسال ميدارم تا کامال از
  ّ امريه با خبر گرديد و در جميع اين احوال اينجانب حاضر است کهامورطرز اداره 

  . "کامل ارسال دارد  ى و سؤالى دارند جواب صريح ودربارۀ اين مطالب و يا مسائل ديگر هر نوع اشکال
  ّمحال است که بتوان در اين وجيزه جزئيات روابط هيکل مبارک را با حکومات وقت شرح

  و بسط داد که چگونه و با چه صبر و استقامتى رفته رفته توانستند جلب خشنودى و
ّاهميتتاريخى و  را بشناسند و جنبۀرضايت و همکارى آنان را بفرمايند که جميعًا مرکز جهانى امر  ّ  

   
  ٤٢٥ص 

  ّحتى در موقع اعطاىو  ّ امريه را از بين نبرندّ مسلمۀآنرا بدانند تا حقوق
  ّيتهاى عظيمهّموفقاين . ّ برخى امور، امر بهائى را مقدم بشمارند ، درامتيازات

  قدمى حاصلمتواليه در قبال دسائس متمادى دشمنان و مخالفتهاى عظيمه آنان در هر 
  گرديد که خود فصلى عظيم و نمودارى بارز از چگونگى قيادت هيکل مبارک است که سفينة

  .ديگر رهنمون بودند  ا را چگونه و در چه محيطى و چه طوفانى از خالل امواج سهمگين از ساحلى بساحل
ّموقعى که سر هربرت ساموئل از کار کناره گرفت نامه اى مملو از عواطف ودي ّ ُ   ه براىّ

   روابط محکمى گرديد در سلسلۀاو مرقوم و ارسال فرمودند که هر جمله اى از آن حلقۀ
  ّو نياتعاليه در اين نامه از مساعدتهاى . حسنه بين مرکز امر و حکومت اين کشور 

  حسنه آن شخص محترم اظهار قدر دانى ميفرمايند و گوشزد مينمايند که ايشان در موقع
  ئل و غوامض مربوط بديانت بهائى همه گاه جانب عدل و شرافت رامواجه شدن با مسا

  ميگرفتند که بهائيان جهان در هر وقت و هر مکان از اين مالحظات دقيقه با نهايت



  ّقدر دانى ياد کنند و از ادارات حکومتى که در ظل قيادت و راهنمائى ايشان باداره
  ّند و با کمال سرور در ترقى وّ اين خطه مشغول بوده دائمًا بحسن نظر مينگرامور

ّتعالى و سعادت ملکى و ملکوتى اين کشور که در نظرشان نهايت تقدس و تبرک دارد ّ  
  ّدر مدت: " ايشان در جواب اين نامه مرقوم داشتند که . سعى و مجاهدت خواهند کرد 

   داشتند مسرور وّتماسپنج سال زمامداراى اين کشور بينهايت از اينکه با بهائيان 
  ."ّدائمًا از حسن نظر آنان و نيات حسنه شان نسبت بطرز اداره امور ممنون بودند 

   بود و بايشان  Sir John Chanallorلران چاناج در موقع بروز اختالفات در اين کشور مندوب سامى سر
  که در فلسطين روى داده نه اىحزاز حوادث م: "  ماه سپتامبر مرقوم فرمودند ١٠ در تاريخ

  ّ اخيرًا خبر دار شدم اينست که بفوريت از اين محل دور نسبت باينّتأسفايت با نه
  ّتکليف شاقى که بر عهده داريد مراتب

   
  ٤٢٦ص 

   خودّ روحانيۀمبادىّهمدردى و تعاون خود را ابراز ميدارم بهائيان کشور فلسطين بعلت 
ّتعلقات قلبيه به آن آب و خاک دارند و از صميم قلب از بروز هر    نوع حوادثى کهّ

ّمنجر به حميت جاهليه و    ّقات هائله گردد بالمره بيزارند و با کمال جرئتّاتفاّ
   سمحاء ترويج يابد بيشتر اين شريعۀّۀ اصليمبادىقائلند که هر قدر تعاليم ساميه و 

  ّ زيرا روح اين تعاليم خود موجب اتحاد.و بهتر ميتوانند بمساعدت ادارات بپردازند
  ه و همزيستى مسالمت آميز مجامع گوناگون در آنني و امتزاج عناصر متبافرق مختلفه

   از طرف بهائيان فلسطين ارسالآن جنابدر اين موقع مبلغى براى . سرزمين خواهد بود 
  ".ّن هر ملت و نژادى مصروف گرددميگردد تا در رفع حوائج ضرورى ستمديدگا

ّوليهاّخوب در اين نامه دقت فرمائيد که در آن سنين    ها هيکل مبارک براىاميد چه ّ
  ّامرى در فلسطين داشتند و چگونه در ساليان بعد همان عده قلب مبارک راجامعۀ 

  .محزون و از خود نوميد داشتند 
  بهائى داده شده بودجامعۀ ً بود که بموجب درخواستى که قبال از طرف ٢٩در همان سنه 

   اين وثيقه تاريخى بدست آمد هيکل مبارکحقوق شرعى جامعه را از حکومت گرفتند و چون
  ".ّيت بيسابقه در تاريخ ديانت بهائى در هيچ کشورى بدست نيامدهّموفقاين :" فرمودند 

  .ّچنانچه ازدواج خود هيکل مبارک بدين ترتيب ثبت و مسجل گرديد 
  حکومتى کار ميکرد و شاهد مجاهدتهاىعاليه که در مقامات  يکى از نفوس شريفه اى

  ظير هيکل مبارک بود و ميديد که چگونه فتوحات باهره اى در هر قدمى نصيب ايشانن بى
ًميگردد و تعلق و ارادت باطنى بوجود مقدس ميورزيد و کامال از ثقل عظيمى که بر ّ   دوش  ّ

  قيادت و هدايت  بهائى را در سراسر جهانجامعۀ هيکل مبارک بود خبر داشت و ميدانست که بايستى 
   که در اين موقع در بيت Sir Arthur Wauchopeر ووچاپو شخص يعنى سر آرتفرمايند اين



   در حيفا Keith Roachّالمقدس مندوب سامى بود و کيث راچ
   

  ٤٢٧ص 
  ّبعنوان نماينده حکومت زيست ميکرد عالوه بر رسميت عقد ازدواج و مراسم ديگر

  .وحات بيسابقه گرديد ّبسيارى حقوق مختلفه امريه در اين دوره بدست آمد که جزو فت
  از قرائن و فحواى مکاتيب معلوم است که اين مندوب سامى هيکل مبارک را مالقات هم

  :ميگويدّکرده است چنانچه در مکتوبى که راجع بمحاکم امريه مينويسند در آخر 
  ممنون و سپاسگزارم ) ١٩٣٠ - ٣٢( بينهايت از لطف شما در ارسال کتاب عالم بهائى "

  . "نمائيم   سعادتى دست دهد که در باغهاى زيباى دامنه کوه کرمل مالقاتىّجددم مواراميد...
  ّاز آنجائيکه قضيه مقام: "  بايشان مرقوم فرمودند ١٩٣٦ ماه مارچ ١٣در تاريخ 

ّاهميتٰاعلى در کوه کرمل حائز    را بحيفا احضار نموده ام... بين المللى است آقاى ّ
   ممنون و سپاسگزارمآن جنابمايم بينهايت از لطف که در اين باره با وى مشورت ن

  خواهم بود اگر موافقت نموده ايشان را بحضور بطلبيد تا دربارۀ برخى مسائل که
  اينگونه مطالب روشنتا هنوز براى اينجانب مبهم است با شخص شما مذاکره نمايند زيرا 

  مرقوم ميفرمايندو بعد باو . " نشود تصميم نهائى براى مستقبل اخذ نخواهد شد 
  بينهايت از همراهى و موافقت شما در نقشه تزئين و تجميل کوه کرمل مسرور و"

  سپاسگزارم و اين امر بى اندازه سبب شوق اينجانب در توسعه حدائق گرديد
  اى موجود است که مانع انجام اين مرام ميگردد برخى ّ قويهّۀيّانه منافع مادّتأسفم...

  ّ را ترقى ميدهند تا منافعن اند که قيمت اراضى کوه کرملاز جمله داللهاى  زمي
  آنى دريافت دارند ولى قويترين دسته ئى که موجود است همانا نفوسى هستند که در
َبرابر نقشه اهل بها قد مخالفت علم ميکنند تا جميع اقدامات را خنثى نمايند همين َ  

  ّه چنان قضيه اى را خواستمنفوس باعث حدوث مشکالت ضومط ميباشند بهمين سبب است ک
ّاز محکمه محلى احاله بقدس دهند تا در زير نظر صائب خود شما اين مسئله حل و عقد ّ  

ّگردد تحيات مجدد خود را در قبال اين عدالت پرورى و مالحظه مصالح امريه ابالغ   ."ميدارد  ّّ
   

  ٤٢٨ص 
  .ريکا به ثبت رسيدهّباالخره ملک به تملک امر درآمد و باسم شعبه فلسطين محفل ام

   انجامّتامّيت ّموفقّ ديگر معافيت از ماليات بود که در زمان همين شخص با مسئلۀ
  ً حضرت شوقى افندى باو مرقوم فرمودند کامال مراتب سرور واى کهپذيرفت و از نامه 

   نامه اى ارسال فرموده و در آخر١٩٣٤ در ماه مى سال .بهجت خاطر عزيزشان نمودار است
  جهانى بهائى مراتب قدردانى از اين همراهىجامعۀ از طرف خود و : " م فرمودند مرقو

   سبب گرديد که نتائجآن جنابکه شخصًا نموديد ابراز ميدارم و يقين دارم مساعدت شخص 



  محکمه بمصالح امر تمام گرديد ان شاءا اين همراهى و مساعدت همواره پايدار
   گرديم مخصوصًا در اين هنگام کهّموفق در جبل کرمل ميل اين امالکجبماند و ما به ت

  . "حکومت هم در آنجا طريقى جديد احداث کرده اند 
  از: "خويش نوشته و ارسال داشت در آن نامه مينويسد ّخط ر جواب نامه را با وسر آرت

ّنامه يازدهم شما و عبارات مملو از محبتتان ابراز تشکر مينمايم اينجان ّ    هميشهبّ
  وارم که اين معافىاميد داشته ام و ّتامشه هاى شما در تزئين جبل کرمل همراهى با نق

  در نامه ديگر مندوب سامى "٠ باشد آن جنابق سريع آمال ّاز ماليات کمکى براى تحق
  ّ بينهايت ممنون هستم اين کتاب را با لذت()از دريافت مطالع االنوار: " مينويسد 

  د که وقتى در ايران بودم و تاريخ اين آئين را شنيدمتمام خواهم خواند زيرا ميداني
  ّبينهايت در من مؤثر افتاد اين کتاب در غايت جمال از طبع خارج شده و تصاويرش

ّ از نيات خالصه شما و هديه زيبايتان ابراز تشکر وّجددى دارند مّخاصّجذابيت    . "قدردانى مينمايم  ّ
  ّخود اينقدر فتوحات امريه حاصل گرديد نامهّاز اين شخص محترم که در مدت زمامدارى 

ّهاى ديگر هم موجود است مثال اظهار تشکر براى دريافت منتخبات آيات حضرت    بهاءا و کتابً
  مينويسد نهايت کوشش را کردم که  است که٣٨عالم بهائى و آخرين نامه او در ماه فوريه سال 

------------------------------------------------------------  
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  ٤٢٩ص 

  وار بودم که هم به زيارت شما و هم تماشاىاميدبراى مالقات شما بحيفا بيايم و 
  انه آنقدر کارّتأسفحدائق جبل کرمل نائل شوم و شخصًا از شما خداحافظى نمايم م

  ّتحيات خود رابدينوسيله خداحافظى و لذا زياد و وقت تنگ شد که از اين فيض ممنوع گشتم 
  شنيده ام که حدائق: " و در زير نامه نوشته است . " بهائى ابالغ مينمايم جامعۀ ب

  . "شما سال بسال وسيعتر و زيباتر ميگردد 
  اگر صاحبان مناصب قدر و مقام هيکل مبارک را ميدانستند و آنطور که شايسته واليت

  ع حضور مييافتند و چقدر اشخاصهيکل مبارک در مجامّ البته امر بود رفتار مينمودند
  ّ شخصى گرفته دوستى و محبت تام و تمامى بوجودّتماسمانند اين شخص محترم با ايشان 

  ّهيکل مبارک حتى در ضيافتى که براى وداع ايشان ترتيب داده بودند حاضر . ميآمد
  يفنشدند و در حقيقت بهيچ يک از حفالتى که براى اين قبيل نفوس ترتيب ميدادند تشر

   در جلسات رسمى و عمومى و اعزام بهائيانّولى امراعدم حضور حضرت . نبردند 
  ارض اقدس بکشورهاى ديگر دو موضوع بحث و انتقاد شديد مجامع و دشمنان امر گرديد و

  ّالبته هيکل مبارک هر دو عمل را براى حفظ و حراست امرا و شأن و حشمت آئين
  ّ عائله که ناراضى بودند ، و عدۀ مذبذبين و دشمنانالهى مجرى فرمودند ولى اعضاء



  پرکين در نهايت آزادگى بجميع مراکز و محافل و ادارات سر ميزدند و با افراد آشنا
  اين اعمال و دسائس رفته رفته. و حکايت ميکردند  ميشدند و هر چه ميخواستند روايت

   روابط سابق را از بين بردبرودت و خمودتى در حوزه هاى حکومتى بوجود آورد که گرمى
  و همين مسئله سرچشمه نگرانى جديدى براى قلب منير گرديد که با فکر خسته و بدن

  .فرسوده خود بايستى براى امحاء آن نيز بکوشند 
  جامعۀ ميکوشيدند از طرف  ّدر همان روزهائى که دورۀ انتداب بپايان ميرسيد و مفسده جويان بر ضد آن

    Emil Sandstromومرست ااندسيل ام فلسطين انتخاب شد و در تحت رياست قاضىدر مسائل ملل لجنه تحقيقى 
  مبارک نامه اى فرستاد و ّ جوالى از بيت المقدس حضور٩باين ارض آمدند همين شخص در تاريخ 

   
  ٤٣٠ص 

  ّاز طرف لجنه مربوطه خود مأمورم که با نهايت دقت در مصالح: " در آن نوشته است 
  بينهايت سبب...حقيقات کامله نمايم ّم و يهود و مسيحيت در فلسطين تدينى اسال

ّاهميتّ نيز بعلت مصالح دينى بهائى و آن جنابّتشکر و امتنان من خواهد بود که  ّ  
  . "اى ارسال فرمائيد  ّتاريخى اين سرزمين براى  اطمينان بيانيه

   دريافتانهم جوالى شمنامه : "  جواب عنايت فرمودند ١٩٤٧ جوالى سال ١٤در تاريخ 
  ّبهائى و اتصاالتجامعۀ م که فرصتى داده ايد تا اينجانب روابط ّمتشکرگرديد بسيار 

  ّآنرا در اين سرزمين مقدس که مورد مناقشات بسيار واقع گرديده براى شما و همکاران
ّاهميت بضميمه خالصه اى از تاريخ اهداف و .ان شرح دهمتمحترم    شريعت بهائى راّ
  ّاين دفتر نظريات بهائيان را دربارۀ اوضاع .گردد ستم و نيز کتابچه اى ارسال مىميفر

  واريم بل عقيده داريم حتمًا دراميدمشى آنان را که ّخط کنونى جهان واضح مينمايد و 
ًمستقبل ايام ميسر خواهد شد براى شما کامال بيان ميدارد  ّ ّ.  

  ّبيت المقدس هر چند که.  است وضع بهائيان در اين کشور بدالئلى منحصر بفرد
  ّروحانى مسيحيان است ولى مرکز ادارى آنان نيست و اين قضيه نه فقط دربارۀ مرکز

   و نيز با آنکه ثانى.ُکليساى رم صادق است بلکه شامل جميع فرق مسيحى ميگردد
  ّالحرمين در عالم اسالم شمرده ميشود ولکن حرم اعظم شريعت اسالم و مرکز حج آنان

  اى بموازات  فقط پيروان شريعت حضرت موسى هستند که عالقه.عربستان است نه فلسطيندر 
  ّعالقه و بستگى بهائيان باين سرزمين دارند زيرا بيت المقدس شامل بقاياى هيکل

  ات دينى و سياسى ايشان است که عالئق محکمى با تاريخ گذشتهّسسمؤسليمان و مرکز 
   بهائيان فرق پيدا ميکنند و آن اينست که فقط در يک امر باواين قوم دارد 

  ين ثالثه عظماى امر بهائى هرسه در اين کشور بخاک سپرده شده اند لذا اينّسسمؤ
  سرزمين نه فقط مرکز زيارت بهائيان در جميع انحاء عالم است بل مرکز دائمى تشکيالت

  .بهائى نيز هست که اينجانب افتخار قيادت آنرا دارم 



   
  ٤٣١ص 

  ّضرت بهاءا بالمره از سياست جداست هرگز در اين مناقشات حزن انگيزى کهشريعت ح
  ّدرباره مستقبل اين کشور اجرا ميگردد طرفدارى از فردى بر ضد ديگر نکرده ايم و در

  ّ که متضمن چگونگى وضع سياسى اين مرز و بوم در اىّاين باره بيانيه و يا اشاره
  .بهائى و شخص اينجانب صادر نخواهد شد جامعۀ ّمستقبل ايام باشد هرگز از افراد 
  ان است مقصد ما اجراى عدالت در جميع طبقات عالمهجدر هدف ما تأسيس صلح عمومى 

   مجرى گردد و چون بسيارى ازتستى عدالّانسانى است يعنى حتى در سياست جهان باي
  ا ابدًانفوس که بشرف ايمان فائز شده اند از اصل کليمى و مسلمان ميباشند لذ

  ّاى بر ضد فرق ديگر نداريم و بينهايت مشتاقيم که آنان را با ّتعصبى بهيچ فرقه
  يکديگر بصلح و صفا دعوت نمائيم زيرا تنهابدين طريقه است که صالح و مصلحت افراد

  .مون ميماند أآنان و کشورشان محفوظ و م
  ّن اتخاذ گردد و هرآنچه مربوط بماست اينست که هر تصميمى درباره مستقبل اين سرزمي

  ّبر اين کشور شود اين نکته را بشناسد که شهر عکا و حيفا مرکز روحانى و کس حاکم
  ادارى شريعت جهانى بهائى است و نيز معترف بر استقالل شريعة ا گردند و

   آن را داشته باشند که اداره امور خود را از اين سرچشمه بنمايند و نيزّحقبهائيان 
ّ زيارت و تشرف بمقامات مقدسه بهائى داده شود تا مانندّحقراف جهان ببهائيان اط ّ  

  ارض  ّ زيارت بيت المقدس را دارند آنان نيز بشرف زيارتّحقيهود و مسيحى و مسلمان که 
  .رند امصون بد اقدس نائل گردند اين حقوق را معتبر دانند و معترف شوند و الى االبد محفوظ و

  ّ کرمل ، مرقد مطهر حضرت عبدالبهاء در همان ساختمان استٰضريح حضرت اعلى در کوه
  مسافرخانه بهائى براى ورود و پذيرائى زائران شرقى است ، حدائق وسيعه که دائمًا

  براى عموم ناس مفتوح است و طبقات که از هر جهت اين حدائق را ميگيرد و مسافرخانه
  غربى در دامنه کوه کرمل ، و مسکن رسمى

   
  ٤٣٢ص 
ّبهائى و بيوت خاصه و حدائق عکاجامعۀ  رئيس   و روضهاست مربوط بسجن حضرت بهاءا  که ّ

ّمقدسه مبارکه در مرج عکا و قصر    بهجى که تاريخى و محفظه آثار است و براى تماشاىاطهر ّ
ّنفوس از هر ملت و مذهبى آزاد است و اراضى کرمل و مرج عکا کل از مستملکات ّ ّ  

  سوب ميگردد و نيز بايستى ملحوظ گردد که جميع اين اماکن وبهائى در ارض اقدس مح
  اراضى چون اوقاف دينى ميباشند از پرداختن ماليات کشورى و بلدى معافند و بسيارى
ّاز طبقات اين اراضى و امالک بنام شعب محافل روحانيه ملى در فلسطين ثبت و م   ّسجلّ

ّشده و در مستقبل ايام بقيه محافل جهان سهمى از    اين اوقاف بين اللمللى بهائىّ



  .محافل خود در فلسطين تسجيل خواهند نمود  برده و بنام شعبۀ
ّبعلت همين اطالعات و مالحظات فوق است که     و اعضاء لجنه شما در خواستآن جناباز ّ

  گردد شخص شما و ّميشود که هر نقشه اى براى مستقبل فلسطين پيشنهاد و اتخاذ مى
  جنه فلسطين مالحظه نمايند که حفظ و حراست حقوق بهائى را درل همکارانتان و اعضاء

  .ملل توصيه و تسليم نمايند جامعۀ اين ارض ب
  ّدر اين موقع الزم ميدانم مراتب تحسين و تمجيد خود را از طرز تحقيق و تفحص احوال

  وارم و دعا مينمايم که نتيجهاميدّدر اين کشور مملو از اضطرابات ابراز نمايم 
  ّاليت هاى شما نشر عدالت باشد تا بسرعت مشکل خانمانسوز که در فلسطين ايجادّفع

ّ شوقى ربانى ولى-ّگرديده حل و فصل گردد دوست صميمى شما    . " امر بهائى  ّ
   نوشتند بهترين Colonel Symes به سرهنگ سيمزّولى امرا که حضرت ١٩٢٣ فوريه ٧ ّنامه مورخۀ

  ّاخيرًا باطالع اينجانب: " ُه ايشان با والة امور است نمونه طرز رفتار و معامل
  ّرسيد که حرم شما حفله اى ترتيب دادند که براى فقراى شهر حيفا سرمايه اى تهيه

  ّمورد توجه پدر بزرگ محبوبم بود کنند چون رسيدگى بحال فقراى اين ارض دائمًا
  وارماميد...صندوق ميفرستم   ايناينجانب نيز بر اثر اقدام ايشان مبلغ بيست ليره براى

  ".که در مصر بشما و حرم خيلى خوش گذشته باشد و در مستقبل نزديکى مالقات حاصل گردد
  المآل ّمتحد: " همين احساسات در نامه اى ديگر دو سال بعد بهمين شخص باز مرقوم رفت 

   
  ٤٣٣ص 
ّ درباره تأسيس صندوق خيريه حيفا بدقت مطالعه گرديد١٩٢٥ فوريه ١٦   ن تأسيسي اّ

  مرا بياد حضرت عبدالبهاء انداخت چه که اين نمونه اى از عنايات مخصوصه حضرت
  عبدالبهاء بفقراست که هميشه در فکر چنين سرمايه اى بودند لذا اينجانب نيز در اثر

  رفع حوائجبراى اقدام ايشان مشى نموده مبلغ بيست ليره براى صندوق ارسال ميدارم که 
  . "ا صرف گردد رنجبران فقير حيف

   در آوريل سال.ّهر وقت ملت ببالئى دچار ميشد هيکل مبارک بکمک آنان قيام ميفرمودند
  ه ازّجًال بر مصائب منتاز آنجائيکه کام: "  به مندوب سامى مرقوم داشتند ١٩٢٦

   حضرت عبدالبهاء را که باّرم رويۀآو بخاطر ميّاغتشاشات اين کشور اطالع دارم و
  سبت بفقرا و محتاجين دائمًا قيام ميفرمودند لذا با نهايت سرور مبلغّکمال محبت ن

  ّبينهايت سبب مسرت اينجانب است...سى ليره براى فقرا و بيخانمانها ارسال ميدارم 
ّکه اگر گاهگاهى از حوائج ضروريه اهالى اطالع فرمايند از هر فرقه و مذهب و ّ  

  ".ّمک آنان تبرع خواهد شد براى کّملتى و در هر نقطه اى که ممکن باشد 
  ّ صد ليره براى زلزله زدگان توسط حکومت ارسال فرمودند و همه ساله١٩٢٧و در سال 

  اتّسسمؤّبرويه حضرت عبدالبهاء که پدر فقرا لقب داشتند در اين قبيل اعانات ب



  ادارات حکومتى با نهايت رعايت ادب و جانبّ البته فقرا عنايت ميفرمودند و
ًمينمودند، جزئى و کلى ، مثال حاکم شمال فلسطين پس از يد تقديمى رسگزارشکر ّ  

  :ّشکر و قدردانى نموده مينويسدّدريافت تبرع از عواطف و پيام گرم وجود مبارک ت
  . "ّ طبريه واصل گرديد ء مخصوص محتاجان و فقراآن حضرت ّتبرع کريمانۀ"

  وجود مبارک مبلغ پانصد ليرهٰ صدمين سال شهادت حضرت اعلى که فرا رسيد ١٩٥٠در سال 
  ّبهمين مناسبت توسط فرماندارى حيفا براى فقرا عنايت فرمودند و رسيد بهمين مضمون

  فرمودند که مخصوص ّدر ضمن متذکر ميشود که در جميع مواقع با ارسال اعانات پيام. تقديم گرديد 
   

  ٤٣٤ص 
  .ّ طبقه و نژاد و دين و ملتى که هستند فقرا است از هر

  المآلى خطاب بجميع ناس ارسال داشت کهّمتحد حاکم حيفا ١٩٢٩ هفتم ماه مى ختاريدر 
  ّدر صدد تأسيس صندوقى ميباشند که فقرا را جمع و تکدى را منع نمايند از جوابى که

  ّالمآل فرستادند اصل مسلم ديانت بهائى را در اين مسئلهّمتحدوجود مبارک بدين 
ّتکدى در شريعت بهائى بالمره: " وم ميدارند در آن نامه مرق. ميتوان درک کرد  ّ  

  ًبهائى وجود نخواهند داشت و در اين موقع کامالجامعۀ حرام است لذا چنين نفوسى در 
   پى برده و آنرابينهايت بموقع و ضرورى ميدانم لذا با کمالآن جنابّباهميت اقدام 

   اين نقشهقّاى تحقبهائى ارسال ميگردد که برجامعۀ  ليره از طرف ٥٠سرور مبلغ 
  بهائى هرجامعۀ ّممدوح يعنى رفع تکدى در بلده حيفا بمصرف برسد اطمينان ميدهم که 

  ّآنچه که تصميم حکومت باشد با کمال صميميت و وفادارى مجرى خواهند داشت و نيز در
ّموقع ديگر حاکم شهر عکا که براى مدرسه اطفال محل مناسبى نيافته بود حضور مبارک ّ  

  ستى ارسال داشت که هشت اطاق از بيت عبود را براى اين منظور اجاره نماينددرخوا
  .ن واگذار شودانه آفورًا اجازه فرمودند که برخى از حجرات براى مدرسه اطفال مجانًا ب

ّدر همان سالها که حضرت شوقى افندى در نهايت همت اعتبار امر مبارک را بحد قابل ّ  
  ال ميبردند و براى شناسائى مرکز جهانى در اين کشورلمس در اين اراضى روز بروز با

ّاز حکومت آن و در دو شهر عکا و حيفا از حکام امتيازات رسمى دريافت ميداشتند ّ  
  همين مقاصد و مآرب را در نقاط ديگر جهان نيز پيروى ميفرمودند و اين خدمات را

   شريعة ا توسيعند که عبارت از تأسيس استقاللاميدساليان بعد اقدامات ثالثه ن
  .نطاق آن در جهان و تکثير عدد پيروان بود 

ّمليهو ّ وسائل الزم داشت و اين وسائل را محافل محليه ،ّتحقق يافتن اين اهداف   ميشمردند ّ
   

  ٤٣٥ص 
  که هر يک بمثابه قطعات سنگ که در ساختمانى بکار ميرود بايد هر کدام بقطع و



ّاندازه معين خود و در محل و مو   گردد و عين  ّمستقرّقع معين خويش در کمال اتقان و استحکام ّ
  :اند  شرح و تفصيل داده بيکى از افراد غير بهائى مرقوم داشتند چنينکه همين مطالب را در نامه اى 

  نهايتو  ّ معين فرمودا ّحضرت عبدابهاء اينجانب را مبين آيات و مسئول شريعة" 
ً اصليه و تأسيس اين محافل کامال طبق تعاليمسعى و کوشش در تبيين اين نکات ّ  

ّمصرحه حضرت عبدالبهاست اوست که قوت عنايت ميکند و از من خواسته است که بتأسيس ّ  
  .ّاين مبانى ساميه امريه بپردازم 

  در پيامها و رسائل خود ذکر نفرمودند قواى ايشان از" من"هيکل مبارک هرگز کلمۀ 
  اتتأييدّو آنچنان فراوان مبذول ميشد که باتکاى همان الواح وصايا سرچشمه ميگرفت 

  ّ امريه گرديدند و بدون آن هرگزات عظيمۀّسسمؤ بر ارتفاع ّموفقه بود که ّمستمر
  شالوده هاىو ّجهانى بهائى بصورت و قوت کنونى خود نميرسيد و اساسهاى متين جامعۀ 

ّمليهّ محليه و رزين کاخ نظم بديع الهى هرگز ريخته نميشد هر چه محافل    زيادترّ
   را بچشمّولى امراشد و دستگاه خدمات قويتر گرديد مقام و رتبه و شأن و جالل 

  ّظاهر و باطن ياران الهى مشاهده فرمودند و بمعرفت بيشترى نائل شدند نه فقط احباى
ّقديمى و مجرب بزيارت اين جلوه و بروز کماالت الهيه فائز شدند که از ابتدا آثار ّ  

ّمنه را در آن وجود مکرم برأى العين ديده بودند بلکه احباى جديدياين حشمت و ه ّ  
ّاهميتًکه هنوز کامال ب   ّ و اسرار مودعه الهيه پى نبرده بودند نيز با مالحظه نفوذّ

  .و قدرت و نظم و نسق آن وجود مبارک در امر راسختر و در خدمت شائق تر گرديدند 
  داشته بود   ى محافل که بدون شعور و ادراک حضور مبارک ارسالدر جواب نامه يکى از منشيها

  موهوبه خود را بوى گوشزد ّ و نحوۀ عريضه او مکلف گرديدند که اندکى از قدرتهاىمقتضياتبصرف 
   

  ٤٣٦ص 
   ابدًا چيزى درّولى امراجواب را منشى از طرف ايشان نوشت و حضرت . فرمايند 

  "مالحظه گرديد بندۀ آستانش شوقى " ودند فقط بامضاى حاشيه بقلم مبارک اضافه نفرم
  :کفايت ورزيدند اينست صورت جواب 

ّهمانگونه که يک محفل ملى داراى حق حاکميت بمحافل محليه است "  ّ ّ ّّولى امرا  
ّمليهّنيز حاکميت بمحافل     دارند هرگز الزم نميشود که ايشان در امرى با آنانّ

  .ّد که آيا اين تصميم موافق مصالح امريه هست يا خير  فرماينسؤالمشورت نموده 
ّاوست که حکمت و صحت تصميمهاى محافل را قضاوت ميفرمايد و هرگز محافل را حق آن ّ  

  مطالعه. نيست که در حکمت و مصلحت تصميمهاى صادره از محضر مبارک قضاوت نمايند 
  کلمه ميباشند معنى ى بتمام امرالهّولىالواح وصايا اين مطلب را روشن مينمايد ايشان 

   اند و تصميمهاى ايشان بانوار هدايت الهى روشنّالهيهّين منصوص تعاليم بزيرا م
  اقدس صادر گردد حافظ امرا است و ضامن سعادت جامعه و  و آنچه از آن ساحتاست



  ّحق ايشان است که هر وقت. ٰکافل اعلى مصالح شريفه صادره در عالم خاک خواهد بود 
  الح امر اقتضا نمايد مداخله در تصميم محفلى نموده آنرا تبديل بأحسن کنند اگرمص

  ّچنين حقى نداشتند حفظ و حراست امر الهى ممتنع و محال مينمود و نيز اگر محافل
ّمليه ّ را از حق دخالت در تصميمهاى محافل محليه ممنوع بدارند اين هيأت عاليهّ ّ  

  ّبهائى محروم خواهند داشت ، گاهى اتفاقعاليه ت ّرا از حفاظت مصالح امريه و قياد
  بسيار اين امر نادر است که بحکم ضرورت هيکل مبارک تصميم محفلىّ البته ميافتد و

   ايجاب کند بدون مالحظه و فوت وقتمقتضياترا عوض بفرمايند ولى هر هنگام که 
  ّل ملى که موردمحف.  خود استفاده کامل ميفرمايند ّحقّبفوريت و قوت تمام از اين 

  ّاين خطاب واقع ميشود بايستى بسيار مسرور و شاکر باشد و بدون ادنى توقفى تصميم
  هيکل مبارک را سر اطاعت نهند زيرا آنچه از قلم و

   
  ٤٣٧ص 

  ّشان صادر ميگردد همان موافق مصالح کامله امريه هست و اين هدفى است کهلسان حضرت
  ٰمن از تمامى دل و جان شائق و مايلند که دائمًا ابدًاامناى رحبهائى و جامعۀ نمايندگان 

  . " زمان و کيد دوران بماند زندًا محفوظ و مصون از گّمستمر
  ّ نيست اگر حضرت شوقى افندى دورۀ بعد از صعود مبارک را عصر تحول وّتعجبلذاجاى 

ّات محلى و ملى و بين الّسسمؤند زيرا دوره اى بود که اميديا عصر تکوين ن   مللىّ
ّات عظيمه بديعه الهيه اى بودند که وجود مقدس آنانّسسمؤتکوين مييافت و اينها  ّ  
  ّجهانى بهائى معرفى و توصيف فرمودند که هر يک در محيطجامعۀ را بعنوان جنين نظم 

  ّگردند و در طى قرون و ى نهائى واصلگفتکشد و نما را پيموده تا بکمال و ش رخود دورۀ
  ّسال اول بعد. ر کور ذهبى امر جمال  اقدس ابهى را بوجود آرند ّممر اعصار و دهو

  از صعود قلم معجز شيم حضرت شوقى افندى بحرکت آمد شالوده ريزى و تبيين اساس اين
  ّقدس الهى که حياتمنظم ادارى را مطابق الواح وصايا آغاز فرمودند روح امر 

  در مجارى صافيه اين تأسيساتّوجود مى بخشيد بحدى از اشباع رسيد که اکنون  بعالم
  ّياران الهى تمام هم خود را بايستى متمرکز در اينّ البته منيعه جريان مييابد و

  ّامر بدارند که اين تأسيسات ساميه مجارى اصليه نزول قدرتهاى مکنونه الهيه باشند
  زپس ا. ّ و تقدم امر الهى در جميع انحاء جهان خواهد بود ّترقىزيرا اين وضع ضامن 

  اين تصميم بود که سيل مکاتيب ايشان جهان را فرا گرفت در هر يک از اين رسائل
ًبديعه وظائف محافل و حوزه حاکميت هر يک را کامال شرح دادند و بجميع فهمانيدند ّ  

  ّکه اين نکته از هر امرى برتر و باالتر است که کل بوظائف خويش چنانچه بايد و
  ّامر الهى از خالل اين مجارى صافيه الهيه رفتهّشايد قيام نمايند تا روح نباض 

  . جانبخش خود زندگى روحانى عطا نمايد ّقوۀرفته جهان را ب



   وبراى ايضاح مطلب در تواقيع منيعه شرح و تفصيل دادند که هيکل انسان را شريان
   

  ٤٣٨ص 
  ّقدسُ حيات را بجميع اعضا و جوارح ميرساند و فرمودند که روح مّقوۀعروقى است که 

ّکليۀّامريه ب عاليۀات ّسسمؤتعاليم حضرت بهاءا هم بايستى از مجارى اين  ّ  
   حيات بخشّقوۀارکان وجود واصل گردد تا هر يک روح حيات يابند و عالم انسانى را ب

   وّ که مجامع ياران قوت ميگيرد است ساريهّقوۀامر الهى زنده و پايدار بدارند از نفوذ 
ِضرت مسيح که استقرار ملکوت اب آسمانى را آرزو فرمود تمه حووعود محت   .ق مييابدّحقَ

  ّالبته آمال و امانى انبياى عظام بعرصه  شهود نميرسد مگر اينکه نظم بديعى
  اين نظم بديع.  شارع اين ظهور اکرم است در عالم خاک تأسيس يابد شّمؤسسکه 

  اميه اش عدل و انصاف و اهدافقلمروش کره خاک و شعارش وحدت عالم انسانى و قواى س
  اصلى اش سعادت کامل اش حکومت حقيقت و تقوى و ظهور جالل پدر آسمانى و جبروتعاليه 

ّکليهّ انسانى تا احدى در ظل اين نظم محروم نماند و اين سعادت مجميع افراد عال    درّ
  .ماند  و پايدار و از گزند  دوران مصون و بر کنار بّمستقرٓجهان ترابى ابداالباد 

  بعد از آنکه طرز انتخاب و اسلوب تشکيالت را يک يک تعليم فرمودند تأکيد صريح آن
  قلم مبارک در اين موضوع شد که چون شعار نظم بديع الهى وحدت عالم انسانى است لذا

ّمسلم و محق   و انظمه بديعهعاليه ّ است که اول اين وحدت بايستى در نفس تشکيالت قّ
ّبنهايت قوت متجلى    .و مجامع ياران بنور آن وحدت روشن و منير گرددّ

ّ به محافل روحانيه محليه مرقوم فرمودند ١٩٢٣در سال    قاطبۀ اعضاء محافل و: " ّ
ّياران حضرت رحمن بايستى بقوت ايجاد و حسن تفاهم بيکديگر  ّتصل و متحد گردندمٰ ّ  

  ّهاى متخذه  راز دارند و تصميم محافل خود ابّ متخذۀتت ثقه و اطمينان را بجميع تصميمانهاي و
ّنيز کال بايد مقدس از اميال نفسانى و هواهاى شخصى و صرفا براى حفظ ً ّمصالح امريه و ترقيات ّ ّ  

   
  ٤٣٩ص 

  ّ شالوده متين زرين اعمده امريه مستقبل را ميتوان استوارناي بر. ياران باشد جامعۀ 
  دامى بى نتيجه خواهد ماند فقطنمود اگر غير از اين باشد هر عملى بى ثمر و هر اق

  ظفبا داشتن اين روح اخالص است که آنچه تأسيس گردد قابل خدمت به آستان مبارک و ح
  . "ّشئون امريه خواهد شد 

ّمليه بمحافل ١٩٢٥و در سال    ّاولين فريضه: "  هم با همين تأکيد مرقوم فرمودند ّ
  و تشريک مساعى و روح پاک وّياران در هر عمل و اقدامى اين است که بوحدت اصليه 

ّکليهّمحبت  ّروح محبت بهائى تنها کليد حل معضالت و رافع مشکالت.  قرين گردند ّ ّ  
  مانع ياران است با هرهمه  محبوب ّحد خواهد بود و در طريق خدمت باين امر اعظم که تا اين



ّو رادعى که  روبرو گرديم حالل مشکالت ديگرى جز روح محبت الهيه نداشته ّ   . "نخواهيم داشت   وّ
ّآنچه امروز از الزم امور است داشتن محفل ملى بسيار متحدى است که از روى"  ّ  

ّوجدان و اصول امر حضرت رحمن تشکيل گردد و اعضاء بکمال قوت بکار و خدمت قيام ٰ  
ًنمايند هشيار و بيدار و بمسئوليتهاى ضرورى خود کامال آگاه و پر انتباه باشند و ّ  

  ّترقى يابند و دائمًا امر الهى و ّمستمرقات با مرکز جهانى بهائى ارتباط در جميع او
ّبهائى را در حوزه حاکميت خود حفظ و حراست کنند چنين محفل مقدسىجامعۀ و تعالى  ّ  

  .حجر زاويه ايست که بنيان مرصوص نظم ادارى الهى بر آن استوار ميگردد 
  تربيت و در شرق و غرب جميع راّحبت و کمال صبر اعضاء محافل را مبا نهايت 

  ّانجام وظائف آگاه فرموده و يک يک را تعليم فرمودند که اعمال کل بايستى زبطر
  اين محافل بر شجره امرا تازه. ّمطابق با اصول امر حضرت غنى متعال باشد 

  جوانه زده بودند و اعضاء چون نو نهاالنى بودند که ممکن نبود گاهى با يکديگر
   اجازهّولى امرا هرگز حضرت ىنکرده و مرافعه اى بر پا ننمايند ولمخالفت 

   حفظ نفرمودند که اينگونه امور رادع و مانع
   

  ٤٤٠ص 
ّمثال در يک محفل ملى بسيار مهمى اعضاء از رفتار يکى از. ّمصالح امريه گردد  ّ ً  

  در اين موقع.همکاران خود خسته شدند لذا رأى دادند که او از جمع محفل خارج گردد 
  ثيراتأت" اندند که اين عمل ممکن است هيکل مبارک انذار شديدى به آنان فرموده فهم

  سوئى در نقاط ديگر عالم امر نمايد و چنان خطرى براى امر حضرت بهاءا بوجود
  ّ دادند که عضويت آن شخص معينّتذکرو نيز . " ّآورد که رفع آن ديگر ميسر نباشد 

  د و تمام انتقادات مقطوع شود و گذشته فراموش گردد در غيربايستى ادامه ياب
ّ حاکميت مطلقه محفل ملى بخطر خواهد افتاد ّحقاينصورت    اين تنها مسئله اى. " ّ

  ً کامال واضح و روشن بود که عالم وجود هنوز نابالغآن حضرتبر . نبود که روى داد 
  ئز نشده اندو عدالت ادارى خودّاست احباى الهى و اعضاء محافل هنوز برشد روحانى فا

  ّامرى بسيار پسنديده است مستلزم ظهور رجال بالغه ايست که داراى تجربيات کامله و
  حال و رجال وقت الزم براى ظهور اين. ّاطالعات واسعه در امر و تعاليم مبارک باشند 

  هيکل واگذار ميکردند و آن حضرتّچه بسا که در بسيارى از مسائل حکميت را ب. است 
  َمبارک همه گاه آنان را نصيحت ميفرمودند که خود را از گل و الى اين امور نجات

  ق اهداف نقشه هاى تبليغىّحقٰبخشند و گذشته را فراموش نمايند و قوى را متمرکز در ت
  خود نمايند و پيام جانبخش الهى را بسمع عموم برسانند و هنگاميکه مرافعات جنبه

  نگونه مسائل بود ياران الهى را نصيحت ميفرمودند که بمحافلمالى و عقد و طالق و اي
   نموده تصميمّدقتّرجوع دهند و از محافل ملى خواستند که در تحقيق و رسيدگى نهايت 



ّالزم اتخاذ کنند و هر چه ارکان محافل قويتر و اعضاء مجرب تر ميشدند مسائل ّ  
ّو احبا در اين تجربياتبيشترى را ميفرمودند به آنان مراجعه دهند تا محافل  ّ  

   حضرتاى کهّات الهيه ّسسمؤتکامل روحانى با هم سائر باشند و از وسائل و و حياتى 
  کامل ّبهاءا براى نوع انسان تعبيه فرموده اند در حل مسائل جاريه زندگانى استفاده

   
  ٤٤١ص 

  مطلوبى روىّنمايند و هر هنگام که خداى نکرده بعلت غيبت و يا عدم اعتماد وضع نا
ّميداد احباى الهى را هدايت و تأکيد شديد مينمودند که از اوساخ عالم مادى خود ّ  

  ّآنچه دارند فداى مصالح امريهافوق محيط خود پرواز نمايند و را نجات داده م
  کنند و مالحظه شد که در جميع اوقات نصايح مشفقانه و برادرانه وجود مبارک بمثابه

  ّقيافه هاى مملو از. يشانى داغ تبدار رنجورى گذارده ميشد دست سردى بود که بر پ
  هاى عبوس رفته رفته بنور الفت و حقيقت روشن و منير ميشد و روح وحشت و غضب و چهره

  ّمحبت امر الهى بار دگر در عروق و شريان چون خون تازه جريان مييافت دردها فراموش
  .ميشد و زخمها التيام ميگرفت 

ّمليهُموافق بود محافل  وسائلبمحض آنکه     در برخى کشورها تشکيل و تأسيس يافت و اعضاءّ
   کاملى استوارى آنان را بر اساس حقوقل اقدس همۀ هيک.طرز کار و عمل را آموختند

  ّبهائى را نمودند و اول نسخه آنراجامعۀ  دستور ن آغاز تدوي١٩٢٧داشتند و در سال 
ّمحفل ملى امريکا تهيه و تقديم نمود    اين قدم را توحيد مجامع بهائى و استحکام.ّ

  مبانى نظم ادارى و جلوه گاه کامل و شايسته مبانى قانونى امرى در هر سرزمينى
ُدانسته و آنرا مقدمه طلوع    پس از تدوين. جهانى بهائى توصيف فرمودند جامعۀ ّ

  .رانسه ّبهائى فورًا دستور فرمودند بالسنه مهمه فارسى ، عربى ، فجامعۀ دستور 
ّ اساسش از تعاليم اساسيه امريهاى کهآلمانى و اسپانيولى ترجمه شود و نظام نامه  ّ  

  ش مبنى بر تفاسير هيکل مبارک بود تدوين شد و آنرا طريقه کامل نظم ادارىّموادو 
  :ّجهانى که مصرحًا در الواح حضرت بهاءا مذکور است توصيف نموده و نيز فرمودند

  ّوى اساسنامه اى است که داراى دستور العمل کامل عمليات محافلدستور جامعه حا" 
ّمليه    است و بواسطه اين اساسنامه است که وظائف و مرکز ادارى و مهر رسمى اعضاءّ

ّمليهمحفل و طرز انتخابات و وظائف و تکاليف محافل    ّ و محليه و روابط بين آنانّ
   

  ٤٤٢ص 
ّمليهؤتمر ساليانه و ارتباطش با محافل با بيت العدل اعظم و حقوق و امتيازات م    وّ
ًرأى دهندگان کال واضح و روشن ميگردد ّ.  

   تدوين شد و يکسال بعد در حکومت تسجيل و ثبت١٩٣١نظامنامه محفل نيويورک در سال 



ّمليه تمام محافل امنامۀظ نگرديد و اين نظامنامه را نمونۀ    امريکا و عالم بهائىّ
ّمليشمردند لذا محافل    ّ کشورشان اجازه ميداد و حظائر قدس ملى ومقتضيات اى که هّ

  حفظدر  چنين عملى را .ّمحلى و اماکن تاريخى و مشارق اذکار را باسم محفل ثبت کردند
  ّ به محافل شرقيه فرمودند١٩٢٨ در سال .اموال امر در جميع ديار الزم و مهم شمردند

  ّ تدوين شده تهيه و تکميل نمايندکه دستور جامعه و نظامنامه طبق آنچه در امريکا
  کم شرعى تحصيل کنند تا بتوانند امور ازدواج و ارثاو بکوشند که محافل را بعنوان مح

  .و غيره را رسمًا ثبت و رسيدگى نمايند 
ّاين خود مقدمه مناقشه عظيم براى رسميت امر گرديد که در بسيارى از بلدان مواجه ّ  

   روز افزون امر بهائى کار راّترقىم آن داشتند که ّبا تعصبات سخت شد زيرا علما بي
ّبجائى کشاند که روزى قالع کهنه آنان در هم ريزد و تسلطى را که بر عامه ناس ّ  

   هيکل مبارک فرموده اند که اگر کسى تاريخ امر مبارک.ّدارند بالمره از ميان بردارد
  ا دائمًا مبتال عةّرا با دقت مطالعه کند مالحظه مينمايد که جريان تاريخ شري

  ّتا بهدفى که مقدر است گردد بتضييقات عظيمه بوده که در پى آن فتوحات جسيمه حاصل مى
  ّرند ولى بقوتى الهىاگذ قه و فشار زيادى مىيواصل شود يعنى امر الهى را در تحت مض

  ّالبته.  اينست سير تاريخ در تمام جهان .ميآيداز آن مضيقه با فتحى بديع بيرون 
ٰشهادت حضرت اعلى و صعود جمال ابهى و حضرت من اراده ا لطمات جسيمه بر امر ٰ  

   و تعالى بود هجماتى است که دائمًا از طرفّترقىمبارک وارد آورد ولى آنچه که موجب 
  آورند ولى بالمآل  بظهور اىجميع کوشيدند که مضايق شديده. ه علماى اسالم بر اين  امر اطهر وارد گشت

   
  ٤٤٣ص 

ّدت سى و شش سال بکرات وم. قه اى خارج گرديد يامر الهى با فتحى بديع از هر مض ّ  
  ن گشتند بنحويکه دائمًا تضييقات در ايران ادامهرايا ّمرات بدسائس مختلفه سبب آزار

   اى و در ترکيه نيز بطريقه.ّداشت و هر يک مملو از حمله و هجوم و غارت و خونريزى بود
   و در.ّرجه بى انصافى احباى الهى را تابعين طريقت دانستند و در نهايت دّحقنا

   اموال آنان،ّمصر بهائيان معرض هجمات شديده و موارد اتهامات ناروا واقع گشتند
  پيروان جمال قدم در روسيه نيز . گلستانهاى جاويد را گرفتندو را بغارت بردند

  احب گرديد و بسيارى ازگرفتار آمدند و محافلشان منحل و مشرق االذکار بهائى تص
  ١٩٣٧بهائى را در آلمان رسمًا منحل کردند و در سال جامعۀ  .ياران را تبعيد نمودند

ّتمام اقدامات و خدمات احبا را ممنوع ساختند دفاتر محفل ملى را بغارت بردند و ّ  
  .عضاء را توقيف و تحت فشار و استنطاق آوردند ابرخى از 

ّالبته تمام اين امور متوج   حضرت شوقى افندى ميشد و غم و نگرانى شديدامر ه مرکز ّ
  ّو براى حل و فصل جميع مشکالت بايستى از مرکز جهانى امر با صرف. ايجاد ميکرد 



  ّليت بعمل آيد بدين سبب بر ثقل زحمات واّو اقدامات بيشمار فع اوقات بسيار
  ار مشاغل فرسودهّمسئوليتهاى مبارک افزوده شد و قلب و فکر منير را که در زير ب

ّولى اهم و اعظم مسائل همه گاه متوجه ايران بود که در. ّبود بالمره از بين برد  ّ  
  ات هموطنان خود قرار گرفته درّاتهامّآنجا احباى مظلوم ساليان دراز است که مورد 

   و اين ستمديدگان بينوا و حاميان غيور ودنير دست و پاى ظالمان از بين ميروز
  ٰبهى شب و روز براى وجود و هستى خود در برابر تضييقات ناروا درممتحن جمال ا
  "بسيار محبوب "  آنان را همه گاه ّولى امرا اين جامعه که حضرت .تکاپو ميباشند

ّند از اول تا آخر حيات مبارک ، مرکز توجه آن قلب نازنين قرار گرفته واميدمين ّ  
  ّتضييقات احباى د و در تواقيع خود بغرب دائمًا ازرسائلشان بسوى آنان دائمًا در جريان بو سيل

   
  ٤٤٤ص 

  ايران سخن ميگفتند و ايشان را تشويق و تحريص ميکردند که قيام و اقدام نمايند تا
  بيان فرموده گوشزد حقوق مسلوبه آنان را اخذ نمايند و بارها اين را مشروحًا

  ر عصر رسولى امر حضرتّر محل بروز و ظهور مطالع انواومينمودند که چرااين کش
  پروردگار بوده و چگونه اين لطمات و هجمات با نهايت مرارت بر پيکر آنان در آب و

ّکشور مقدس ايران محلّ البته خاک خودشان وارد ميگردد و نيز گوشزد فرمودند که ّ  
   اهلۀقمهد امرا و مرکز عواطف رقي" ٰظهور حضرت اعلى و حضرت بهاءا بوده 

ّدر مستقبل ايام تفوق " و نيز " ت بهاء اس    و تمام نصيب کشور خير االنام درّتامّ
  ّولکن همه اينها دليل براين نميشود که تصور کنيم" ّامور مادى و روحانى خواهد شد 

ّعود مصرحه قلم اعلى بسرعت تحقّکه اخالق عمومى اين ملت چنان تبديل يافته که و ٰ   قّ
  ّ دقيق و بدون تعصبىالزم است که شخص" اره فرمودند در يکى از رسائل خود اش. پذيرد 

  ّدر امور جاريه اين کشور مطالعه نمايد آنوقت خواهد فهميد که چه تکليف شاقى بر
  ّعهده هر فردى از افراد مؤمنين آن سرزمين گذارده شده زيرا که اين ملت بيچاره

   تمرکزصقى و نقّتار جمودت و خمودت وعدم مسئوليت و وفادارى به موازين اخالگرف
  ٰقوى در انجام وظائف جاريه اند معتاد به کتمان حقيقت و اطاعت کورکورانه به علماى

ّمتعصب خود گشته و اين تمايالت و عادات مفسده مخربه در جميع طبقات آن ملت رسوخ ّ ّ  
  ّ يافته و چون مقدر است که امر جمال قدم جميع عالم را احيا نمايد قطعىّتامو نفوذ 
ٰه احياى ميهن مقدس او نيز مسلم خواهد بود و چون در ظل امر رحمن داخلاست ک ّ ّّ  

ّشوند صعود و ترقى آن کشور بسوى مقدرات    .اش آغاز خواهد شد  ّالهيهعاليه ّ
  ّ که براى خدمت باحباى عزيز ايران مأمور گرديد و در Keith Ransom – Kehlerيث رانسوم کهلردرباره ک

  خود را کيث حيات گرانبهاى: " گفت بامريکا چنين تلگراف فرمودند اصفهان جهان را بدرود 
   



  ٤٤٥ص 
  در سرزمين ايران و براى خاطر.  بهاءا نمود تفداى امر محبوب در ميهن حضر

  ايرانيان با امتيازى کامل و اراده اى خلل ناپذير و وفادارى و نهايت ثبوت و رسوخ
  ايران از فقدان ياور قاطبه ياران بى يار وبا قواى ظلمت مصادف شد و مبارزه کرد ، 

  ناگهانى يکى از مؤمنات امريکا که در آزادى آنان اقدام نمود نهايت درجه سوگوارى
  ّتذکار اولين شهيد امريکا در آن سرزمين مباهات مينمايند با قلبى حزين ازبو 

   و سهيمحرمان همکارى بى نظير و مشاورى معتمد و دوستى وفادار در سوگوارى شريک
   ايادى امراويرا برتبۀ هستيم تأکيد نمائيد براى کسى که خدمات بين المللى او

  . "گرديد  ارتقاء بخشيد محافل شايسته انعقاد نمايند خسران عظيم ايران سربلندى عظيم امريکا
  ٔآيا مدرسه تربيت الى االبد بسته: " امريکا تلگراف فرمودند ّملى  به محفل ١٩٣٤در سال 

  در جوابى که از محفل رسيد چنين منعکس است. " د تحقيق نموده تلگرافى جواب دهيدش
  ٰکه طبق اوامر مبارک در روز شهادت حضرت اعلى هر دو مدرسه تربيت در طهران تعطيل

  قضيه بسته شدن مدارس تربيت بهترين. معارف اقدام بر بستن مدارس نمود   وزارتلذاشد 
  مدارس. ست که بر حسب تشويق هيکل مبارک آغاز گرديد نمونه مبارزه ياران ايران ا

  ّپسرانه و دخترانه تربيت مدت سى و شش سال سابقه خدمت داشت و جميع مصارف آن از
ً کال١٨٩٨ّاين مدارس در ايام حضرت عبدالبهاء سال . صندوق امر تأمين ميشد  ّ  

  و اطفال جميع فرقبوجود آمدند و چيزى نگذشت که هر يک داراى شهرتى بى نظير گرديد 
  ّ همه گاه مدارس بهائى در ايام تسعه.و مذاهب را براى تربيت و تعليم مى پذيرفتند

  ّتعطيل ميشد ولى در آن ايام به بهانه اينکه بهائى دين غير رسمى است لذا امر
  دادند که مدارس بايستى فقط در تعطيالت رسمى کشور تعطيل شود و اين امر در مبارزه

  کم عقب نشينى داشت و هيکل مبارک هرگزّاخذ رسميت ح
   

  ٤٤٦ص 
  تن بقبول چنين امرى در هيچ جاى دنيا نميدادند لذا بمحفل امر فرمودند که مدارس

ٰرا در ايام تسعه تعطيل نمايند و در يوم شهادت حضرت رب اعلى تعطيل گرديد ّ ّ  
ّکليه  ماند لذا فى الحين امر صادر کردند کهّصرو وزارت معارف در امر خود م ّ  

  مدارس بهائى در سراسر کشور بسته شود و با آنکه جميع اين مدارس از اعظم و اشرف
  .کشور بستند  ات تربيتى بشمار ميرفت روى همين مسئله ناچيز ابواب جميع را بروى نونهاالنّسسمؤ

  ّالبته اين خبر بنقاط ديگر جهان که در انوار آزادى وجدان ميزيستند فورًا ارسال
   است هر کلمه اى از آن نشانه قهر الهى و مبينّمؤثرّذيل بسيار مهم و شد نامه 

ّتحقير و عذابى است که ياران ممتحن ايران در آن ايام تحمل فرمودند  ّ.  
ّاطالعاتى از ايران رسيد و کل حاکى از آنست که براى تدمير و تخريب جميع ّ  



  ، مدارس در کاشان ، قزوينّات امريه در ايران باقدامات جديده اى دست زده اندّسسمؤ
  ّيت هاىّفعالّسلطان آباد بسته شده و در مراکز مهم از قبيل قزوين و کرمانشاه 

  ّتبليغى ياران را ممنوع نموده اند و حتى آنان را از اجتماعات محروم ساخته اند
   دفن اموات در گلستان جاويد ندارند بهائيان راّحقّحظائر قدس مسدود است احبا 

  ده اند که دين خود را مسلمان بنويسند و درصورت عدم اطاعت تنبيه شدهمجبور کر
  بزندان محکوم ميگردند جمهور ناس در آتش شورشى که علماى عنود بوجود آورده اند در
  شور و اشتعالند عرائض محفل را بحضور شاه تحويل نميگيرند همه را رد کرده هيچکدام

  .ال بوزارت ايران ارسال داشته اند ارش احوزرا نمى پذيرند لذا شرح حال و گ
  ّاز روى منطق و دليل متوقع آن بودند که نسيم آزادى بيشترى در آن کشور بوزد ولى

   ميرفت که حکومت وقت ايناميدجز لطمات بيمورد و هجمات بى جهت امر ديگرى ظاهر نشد 
  داريوش از زمانّفئه مظلوم را نيز در ظل عواطف خود محفوظ بدارد و برويه تاجداران سابق 

   
  ٤٤٧ص 

  پناه مظلومان باشد چنانچه شهرتى اعظم  از اين در تاريخ ايران براى تاج و تخت آن
   اکنون مالحظه در دقايق اقدامات حضرت.کشور موجود نيست ولى اوضاع بهمان حال بماند

انتخابّمستعدّ احباى ايران را ندا فرمودند که ١٩٢٨ نمايند از سال ّولى امرا   
ّمايندگان ملى شوند و طبق روين   ّ برادران و خواهران در ممالک متحده انتخابات راۀّ

ّمجرى دارند و در تأسيس محفل ملى قيا    از نمايند ولى اين دستور عملى نشد زيرامٰ
ّمقدمات ضرورى تشکيل محفل همانا داشتن احصائيه کامل احباى ايران بود که همواره ّ  

   گرديدند که نمايندگان خود را بهّموفق ١٩٣٣ خره در سنۀ باال. اجمال بمانددر بوتۀ
   در اين اقدام ُدمّمؤتمر روحانى بفرستند تا محفل ملى ايران تشکيل گردد الح

ّمليه گرديدند و يک محفل بر تعداد محافل ّموفق   . افزوده شد ّ
  نموده و امر فرمودند که در ايران براى مشرق االذکار زمين خريدارى ١٩٣١در سال 

  حکومت همواره در رأى خود صارمّ البته ّساختمان حظيرة القدس ملى را آغاز نمايند
  ّ و احباى ايرانّولى امراّبود و رسميت امر را اعتراف نميکرد ولى حضرت 

  دائمًا در جميع اقدامات نوعى رفتار ميکردند که مبادا خشم حکومت برانگيخته شود
ّحتى نسوان احبا را اجازه  ّمليهّندادند که بعضويت محافل ّ    انتخاب شوند زيراّ

  ق اينّحقميدانستند که اين اختالط نا بهنگام سبب دشواريهاى عظيم شده و تأخير در ت
  مقصد جليل بوجود خواهد آورد و تأکيد فرمودند که آزادى نسوان از مجارى ديگر عملى

  ب تعويق انجام اين هدفّخواهد شد و اگر ياران الهى اول باين اقدام دست زنند سب
  جليل خواهد گرديد لذا صبر فرمودند تا بامر شاه چادرها از سر زنان ايران

ٰبرداشته شد و آزادى نسوان که از تعاليم ساميه اساسيه طلعت اعلى و جمال ّ  



  ّبا وجود اين احباى ايران همواره در زير شکنجه و عذاب. بود عملى گرديد  ٰابهىاقدس 
  ى دائمًا در بين خوف و رجا زيستند که مبادا حرکتى جزئى سبب بروزباقى ماندند يعن

  اغتشاش و هجمات و مايه خونريزى
   

  ٤٤٨ص 
  ّزيرا مالحظه شده که دائمًا تضييقات بعناوين متنوعه در انحاء. و کشتار گردد 

  ّ و کشتن احبا هر از چندى متداول ميشود در جميع اينميآيدمختلفه ايران بوجود 
  ّرس اين عزيزان مظلوم و مسلى قلوب ياران ستمديده آن مرز و بوم جزآفات داد

ّپيامهاى متوالى و مملو از حرارت و عنايت مبارک امر ديگرى نبود و حتى در بسيارى ّ  
  ند ومى آورداز مواقع با عطاياى مالى موجبات رفاه و آسايش مصيبت زدگان را فراهم 

  ه کرده و حقوق مسلوبه ياران را مطالبهّا از احباى امريکا ميخواستند که مداخلي
  توصيه ميشود که" ً مثال در يکى از مواقع پيام ذيل را بامريکا فرستادند .نمايند

ّمحفل خاصى در مشرق االذکار برپا دارند و تضرع و زارى نمايند که جنود غيبيه ّ ّ  
ّالهيه احباى ستمديده و مظلوم ايران را اعانت کنند تا به آزادى موعود     است که اميد خود برسندّ

ّاحباى امريکا بتالفى محروميت هاى قاطبه عظيم ياران    . "بمراتب افزون سازند  خدمات خود راالهى ّ
   اوت همان سال به ايادى٢٣.  روى داد ١٩٥٥ولى اعظم تضييقات اين دوران در سال 

  عد ازّو محافل تلگراف فرمودند که حمالت ناگهانى باحباى ايران آغاز گرديده ب
  ّتصاحب حظيرة القدس ملى گنبد آنرا خراب نمودند و در اين عمل خرابى واعظى معروف و
  ّيکى از سران ارتش ايران کلنگ بر دست گرفته شرکت نمودند حظائر قدس محلى در سراسر

ّايران بتصرف حکومت در آمد مجلس شوراى ملى امر مبارک را تحريم مينمايد در ّ  
  ّحقايق تاريخيه را. امر مينمايند ّضد سيار شديد مسمومى بر ّمجالت و راديو حمالت ب

ّافسد وجه تغيير داده گوش ايرانيان را از جعليات مضره پر ميسازند و ه ب   ينّسسمؤّ
  ّامريه را بشائبه اغراض آلوده وّاساسيۀ ّامر مبارک را مورد اتهامات قرار داده تعاليم 
  .عى بقاطبه ناس ارائه ميدهند ّاهداف ساميه الهيه را بحيل و مکائد فجي

   
  ٤٤٩ص 

   ممتحن آن ستمديدۀىّ جميع احبا، آغاز گرديد اىمتعاقب اين امور خونريزيهاى بيرحمانه
  قرار دادند و اين اعمال وحشيانه را با خرابى بيت مبارکعنيفه کشور را مورد حمالت 

  رت بهاءا را خانه اجدادى حض،زيارتگاه ايران است توأم ساختندشيراز که اعظم 
   هايشان را چپاولّ احبا را غارت و خانه مزارع و دکاکين،بغصب و عنف تصاحب کردند

   به نبش قبور اقدام و اموات را از قبر در آورده اهانت، خرمن ها را سوختند،نمودند
   نساء طاهرات را بغصب، جوانان را در زير شکنجه و ضرب رنجور و عليل ساختند،ورزيدند



   اطفال بيگناه را مورد تمسخر ساختند و،بور بر ازدواج با مسلمانان نمودندربوده مج
  ّ تجار از خريد و فروش با،پس از تحقير و اهانت و ضرب از مدارس بيرون نمودند

   ساله را هتک١٥ دخترى ،روشندف ّ حتى اغذيه و اطعمه به آنان نمىبهائيان ممنوعند و
  ّ احبا را سخت تحت فشار آورده،خرد کردندماهه را زير پا ١١حرمت نمودند و طفل 
  تف هّنفر مسلح با بيل و کلنگ عائلۀ هزار ود...بارک ساختند مجبور بر انکار امر م

   ساله بودند و١٩ساله و کوچکترين شان  ا  تکه تکه نمودند که بزرگترين آنهنفرى را
  .ع مينمودند تلين را تشجيتماشاچيان با صداى طبل و دهل قادر حين قتل و غارت 

   در ايران فرستادهامورّاحباى جهان بامر موالى عالميان هزاران تلگراف بوالة 
  اعتراضى شديد بر اين اعمال قبيح نسبت به برادران و خواهران خود نمودند و تمام

ّمليهمحافل    ّ نامه هاى متعدد به پيشگاه همايونى و حکومت و مجلس ارسال داشتند وّ
  . نفرستادنديقات بيجهت و بيمورد نمودند بهيچ يک از پيامها جوابىاعتراضى بر اين تضي

   دادند که درّلذا هيکل مبارک کميته مخصوص را که منتسب به ملل متحد بودند دستور
  را خود منصوب فرمودند  شوند و نمايندگان ديانت جهانى بهائىطژنو با نمايندگان جهان مربو

   
  ٤٥ص 

  ن بين دوائر و نفوس تقسيم گرديد و اداراتى از قبيلنسخه هاى درخواستهاى بهائيا
  ّ محفل ملى و محافل.شوراى حقوق ملل و شوراهاى ديگر اين نامه ها را دريافت داشتند

   براى. امريکا از رئيس جمهور امريکا طلب کردند که در اين امر مداخله نمايدّمحليۀ
  ّدينى از اديان پس از تحملّاولين بار بود که مظلومان و ستمديدگان يعنى پيروان 
  هر. ّيت و اقدام نمايند ّفعالّآنقدر عذاب و مشقت توانستند براى امر خود اينقدر 

  ّقدر اينگونه مظالم قلب را رنجور و روح را مکدر ميسازد ولى يک امر چون روز روشن
  است که از خالل اين ابرهاى تيره و تار ظاهر و آشکار خواهد شد و آن اينست

  ودع سال پس از ص٢٥ّى بديع و نورسته است در طول مدت  الهى که هنوز نونهالکه امر
ّحضرت عبدالبهاء خود را به تشکيالت امريه بديعه الهيه مجهز ساخت و هر يک از ّ ّ  

  ا بکار برد و پس از پايان دادن نقشه هاى تعاليم نظم بديع را براى اعالء کلمة
   اى  اکنون به نقطه،ود در جهاد کبير روحانى واصل آمد قدرت خٰمختلفه تبليغى باعلى ذروۀ

  بهائى جهان چون به چنين مظالمى کهجامعۀ عنى اعظم يرسيده که بهائيان ايران 
  ّآنان را از تاريکى مقهوريت نجات بخشد گرفتار گردند حوادثى را ايجاد مينمايد که

  صور اسرافيل" نوان ّدر جميع زواياى جهان انعکاس مى يابد و در مستقبل ايام بع
  ّتلقى خواهد شد و اين حوادث را فاسد ترين دشمنان ديرين امر الهى در" مالک انام 

  ايران بوجود آوردند که حکومات را در شرق و غرب بيدار و بوجود چنين ديانتى آگاه و
  طوفان اين سوانح در ايران آنقدر شديد. بحقايق چنين نظم بديعى پر انتباه ساخت 



  ّحدى اثرات آن در انحاء عالم نفوذ نمود که هيکل مبارک فرمودند اين وقايعگشت و ب
ّممهد سبيل و مقدمه آزادى شريعة   ّا از قيود تعصبات جاهليه عالم اسالم است و ّ

   و تمام بمقام شريعت مولى االنام و عظمت ظهور حضرتّتامنتيجۀ نهائى اش اعتراف 
ّى ايران مظلوم واقع شدند و بحدى مشقات بر آنانّ آنقدر احبا.بهاءا خواهد بود   وارد گشت که ّ

   
  ٤٥١ص 

  هيکل مبارک براى مظلومان سرمايه اى تشکيل دادند و بنفسه المقدس هيجده هزار دالر
   حول اقدماى کهّاول براى اين عمل مبرور عنايت کردند و در پيام خود بقواى مظلمه 

ّيروى خالقه شريعت ا که مقدر استحصن حصين امرا قرار گرفته و به ن ّ  
  ّبالمآل آفاق را روشن و منور سازد اشاره فرمودند ، از هر سوى ابرهاى متراکم

  ّايران که در ظلمت تضييقات موفق به ّى براى تسلى خاطر ياران ستمديدۀاحاطه کرد ول
  ّ قارهالمعابد ّکه بياد آنان امد  االذکار طهران نشدند امر فرمودنتأسيس مشرق

   در آن هنگام هيکل اطهر در گوشه اى از سويس معتکف و.افريقيا را تأسيس نمايند
  انى با ايشان نبودند اينّتنهابودند و احدى از ياران و ياوران در آن خلوتگاه رب

   اگر در همين مسئله اندکى.اخبار حزين يکى پس از ديگرى ناگهانى بدست ايشان ميرسيد
ّتفکر و تدبر فرمائيد   ّ مالحظه خواهيد کرد که با چه صبر و دقتى بجميع امورّ

ّرسيدگى فرمودند و احدى نبود که اقال با ايشان اندکى تکلم نمايد يا مشورت کند و ً  
ّيا تسلى خاطر باشد آنوقت خواهيد دانست که چه رنجهائى آن وجود اقدس تحمل ّ  

  ين ميبردند فريدًاُفرمودند و چه بارهاى سنگينى را بر دوش مبارک تنها و بى مع
ّوحيدًا قواى خود را مجهز و بمراکز فعاله تلگراف و محافل  ّمليهّ    را ارشادّ

  ٰفرمودند که در آن هنگامه چه اقداماتى بنمايند کسانى را که بايستى در مجالس کبرى
ّدفاع از مظلومان بنمايند معين کردند و از همه مهمتر مظلومان آن کشور را تسلى ّ  

  ّ براى منهوبين و منکوبين سرمايه عنايت نمودند و بنفسه المقدس يکه وخاطر دادند و
  .تنها بدفاع ياران عزيز ايران قيام و اقدام فرمودند 

ّيکى از اولين مراکز امريه ترکستان روسيه و قفقاز بود که احباى ستمديدۀ ايران ّ ّ  
  هاى مختلفره اعدا دانسته بدانسوى پناهنده و در شّآنجا را پناهگاه خود از شر

  ّمتمرکز شده بودند از قبيل عشق آباد که در آنجا به تأسيس اولين مشرق االذکار
  ّ گرديدند و مدارس براى اطفال بوجود آوردند اين تأسيسات مدت سى سال ادامهّموفق

  ١٩٢٨داشت و جميع در کمال نظم و ترتيب بود تا سال 
   

  ٤٥٢ص 
  د شدند جميعّکى از آن محفل مسکو بود مؤيّکه به تأسيس چند محفل روحانى محلى که ي



  کز در صورتى که محفل امريکا بطبع رسانيد موجودااخبار و نام و نشان تمام اين مر
   حضرت غصن ممتاز دستور فرمودندکه نمايندگان در عشق آباد جمع شوند١٩٢٧ در سال .است

  فى از عشق آباد تلگرا١٩٢٨و در سال . ّو محفل روحانى ملى آن ديار را تشکيل دهند 
  ّ حکومت جميع معابد را ملى کرده و در١٩١٧طبق قرارداد عمومى : " رسيد بدين مضمون 

  تحت شرائط مخصوصى پيروان مذاهب ميتوانند معابد را مجانًا اجاره نمايند و در خصوص
   محفل هدايت مبارک را در اين باره.مشرق االذکار هم همين شرط را ملحوظ داشته اند

  ّبا نهايت همت: " فورًا بمحفل مسکو دستور فرمودند . " سائل است  ىتلگراف
  ّواسطه شويد که اولياء امور از تملک مشرق االذکار صرفنظر نمايند از عشق آباد

  بمحفل مسکو: " و در همان حال بعشق آباد فرمودند . "  را مستفسر گرديد ّجزئيات
  ّم نمايند با نهايت قوت اقدامّمراجعه کنيد که از طرف قاطبه ياران بحکومت تظل

  . " اين عبد باشيد  بادعيۀمطمئننمائيد 
  در اين هنگام که امور روسيه ذکر ميشود يک مقايسه صريحى بايد انجام گيرد و آن فرق

ّاوضاع احباى روسيه و مشقات احباى ايران است    در ايران همه گاه مورد تضييقات. ّّ
  ند و در روسيه مسئله ديگرى بود حمالت اميباشند زيرا از پيروان حضرت بهاءا

  متمرکز در بهائيان نبود بلکه بهائيان نيز جزو ساير اديان مشمول سياست حکومت
  .ميگرديد  جميع فرق مذهبى اعمالّضد ميشدند و اين سياست محصور در بهائيان نبود بلکه بر 

  ًا را کامال روشنروت رسيد که اوضاع آنج  مکتوبى از مارثا١٩٢٨در سپتامبر سال 
   مشرق االذکارتابستان بسيار سختى را گذراندم و اوضاع امور در روسيه از بد بدتر ميشود" نمايد ى م

  اگر ياران بخواهند اجاره ّرا تصرف و مهر و موم کردند و مقدار معتنابهى براى اجاره ميطلبند
   

  ٤٥٣ص 
  ند معبد الهى در تملک حکومتکنند از پرداخت اين اجاره سنگين عاجزند اگر اجاره نکن

  ميماند وضع بسيار خرابى است خيلى  از ياران بايران مهاجرت نمودند مجامع ممنوع و
  اين حوادث و وقايع از هر جهت. "  است قيودات سخت و مجازات شديد است ّمحافل منحل

  اموجب احزان شد مهاجرت ياران بايران ابدًا مورد قبول و تصويب هيکل اطهر نبود لذ
  ّمسافرت ياران بايران بسيار مضر است گذرنامه: " بمحفل عشق آباد تأکيد فرمودند 

ّقبال احبا. " نمايند و بمانند هاى خود را اگر الزم است عوض     را تشويق برً
  . در روسيه فرموده بودند که زبان بياموزند و کتب امرى را ترجمه کنندّتشتتّتفرق و 

  ّى ايران دستور فرمودند که باحباى عشق آباد خبر دهند محفل مرکزّتوسط ١٩٢٩در سال 
  .عدالت بتابد  غيوم کثيفه ظلم بر طرف شود و آفتاب بمانند کهمنتظر ّکه همانجا بمانند متفرق نشوند 

  ّنتيجه جميع اين حوادث را هيکل مبارک در نامه اى بعالم غرب خبر فرمودند در اول
  راى سياست مبرم از طرف حکومت مشمول جميعاج: "  مرقوم داشتند ١٩٢٩ژانويه سال 



  ّياران الهى را جز اطاعت مفرى نيست زيرا بنص قاطع جمالّ البته فرق و مذاهب است و
  ّحکومت خود باشند و هر امرى از مقر دولت صادر شود بديده اطاعت مبارک بايستى مطيع 

   تملک مشرقات را تصاحب مينمايد و از جملهّسسمؤمعابد و نمايند حکومت جميع 
  االذکار است که ممدوح جميع ياران جهان بود و فرمان حکومت شفاهى و کتبى بمحافل

  ّو افراد ابالغ گرديد که از هرگونه احتفال خوددارى نمايند و حتى اجتماع بنام محافل 
ّمحليه بالمره ممنوع شده صندوق خيريه و سرمايه هاى ديگر را تحريم کرده ّ   اند ّ

  اده که هر هنگام اراده نمايد اوراق محافل و تصميمات آنان را تفتيش دّحقدولت بخود 
   مکاتيب چه عرائضى که تقديم بمحفل باشد و چه خطابى از محفل صدور يابدّيۀّکند کل

  ّنشر مجالت. ّکل در تحت مراقبت شديد خواهد بود 
   

  ٤٥٤ص 
ّامريه ممنوع و نفوس برجسته از قبيل مبلغين و ناطقين و اعضاء    محافل را ازّ

  بلد اخراج خواهند کرد پيروان امر جمال قدم با قلبى گداخته از هم و غم و باثبات و
ًّا متحدًا باصول مسلمه امريه متمسک و اوامر حکومت راّمتفقاستقامتى بى نظير  ّ ّّ  

  ّياران الهى با آنچه در قوه داشتند: " و بعد ميفرمايند . " مطيع و منقادند 
  رفع اين قيود گردد و چون بالمآل به ثمرى نرسيدند سر باطاعتکوشيدند که شايد 

  نهادند ولکن در قلب و روان بيقين مبين ميدانند که هيچ قدرت و شوکتى قادر بر آن
ّنيست که شعلۀ ايمان را خاموش نمايد لذا جميع مصالح امريه را تسليم حى قوى ّ  

ِقدير کردند النه حاف ّ َ َخذأ تَْنه لِبادِ عُظِ ٌنةِ سُهُ    ياران الهى مشرق الذکار.ٌومَن ال  وَ
  مقتضياتعزيز را با مبالغ هنگفتى اجاره کردند و هيکل مبارک فرموده بودند اگر 

  ّايجاب کرد ممکن است احباى جهان بحکومت مراجعه نمايند ولى رفته رفته شرائط
  آن نيست ّقوۀشديدتر و قيود مشکل تر گرديد بنحويکه معلوم آمد که ياران الهى را 

  ّکه آن معبد محبوب را نگاهدارى کنند و بيم آن ميرفت که بالمره آنرا از دست بدهند
  فورًا اقدام نمائيد: "  بمحفل امريکا تلگراف فرمودند ١٩٣ل در اين موقع يعنى سا

  . "و جنبۀ بين المللى بودن مشرق االذکار را تأکيد کنيد 
  رائط مناسب يافت نشد و ندانستند چگونهدر نامه قبل خود دستور فرمودند که اگر ش

  نداى اعتراض بلند نمايند و مکانت عالم بهائى را واضح سازند و تمامى مطلب را بيان
ّمليهّکنند محافل محليه و     در آن کشور برسانند که هرگز اينامورّ باطالع والة ّ

   بزحمت بىاقدام را جنبه سياسى ندهند زيرا در اين صورت ياران موجود در آن بالد
  ّپايان دچار خواهند شد لحن اعتراض نوعى باشد که فقط از جنبه انسانيت و   روحانيت

  است که بهائيان جهان ميکوشند تا نتائج اين اقدام را بسمع اعضاء دولت برسانند
  مشرق االذکارى است ّ مؤسسه اى است بين المللى و اين مشرق االذکارساختمان  زيرا



  ّبا تبرعات  و طبق نقشه مرکز ميثاقکه باسم حضرت بهاءا
   

  ٤٥٥ص 
  ولى چون حقايق امور ظاهر. " ّکافه ياران در اقطار جهان به پايان رسيده است 

  اين نحوه از عمل و" مطيع تصميم باشند " گرديد بعشق آباد تلگراف فرمودند که 
  و سرچشمهٔاقدام نمونه و سرمشقى است که الى االبد از وجود مبارک باقى ميماند 

ّتصميمات در مستقبل ايام خواهد شد تا احبا   ّ الهى بدانند که در ظل هر حکومتىىّ
  باشند يعنى حکومت بهر اسم و رسم که باشد زيست نمايند بايستى مطيع و منقاد حکومت

  .بود  ا دارد که مورد احترام و اطاعت صرفه بهائيان خواهد اين امتياز را در شريعة
ّ ايام حيات مبارک بر ضد امرره نيز مانند روسيه اقداماتى شديد ددر مصر و ترکي ّ  

  اقدس انجام گرفت بعد از سقوط خالفت در ترکيه هيکل مبارک مرقوم فرمودند که در آن
  ّکشور اقدامات مجدانه اى در تفکيک ديانت از سياست و ايجاد محاکم عرفيه و بر هم

  حات عظيمى از هر جهت روى داده است جميع اسالميه شده است و اصالّيۀعزدن محاکم شر
  ً مثال شورشى که در آن.ّاحباى الهى با اين اصالحات از تمامى دل و جان موافق بودند

  ّکشور برانگيخته شد نه از اين جهت بود که بر ضد امر الهى بودند بلکه پس از
   اىاستقرار حکومت جديد بناى تفتيش در حال نفوس نموده دريافتند فرق مختلفه

  موجودند که در زير پوشش ديانت بتحريکات سياسى مشغولند و همه اقدامات خود را
  بحساب ديانت ميگذارند و در اين اقدام چون بوجود ديانت بهائى برخوردند دانستند که

  ّاتى ادارى و موجوديتى ممتازّسسمؤّاين جمعيت مشغول تبليغ و انتشارند و داراى 
  ّظن خاصى برخاست و بسيارى بر حذر شدند لذاّميباشند از اين اطالع سوء 

  فورًابمنازل ياران رفته کتب امرى را مصادره نمودند بسيارى را بزندان انداختند و
  شرح اين رسيدگى و تفتيش در بسيارىّ البته .پرداختندّو تفحص از هر سمت باستنطاق و تحقيق 

  ن بسيارى براىاطرفدار ها افتاد و همين مقاالتّاز مجالت و جرائد منعکس شد و نام مبارک امر بر سر زبان
   

  ٤٥٦ص 
  ّامر در آن کشور بوجود آورد بنحويکه قضيه بمحکمه قضائى رسيد تقرير موافقى در

   امر ظهور يافت بطوريکه هيکل مبارکّترقىآنجا قرائت شد و مرحله  جديدى براى 
  ا احضار نکردند کهّتا بحال هيچ کشورى و در نزد هيچ حکومتى احبا ر: " فرمودند 

  . "ا را بيان دارند  ّتاريخ امر و اصول مسلمه شريعة
  ّخيلى جالب توجه است که در جزو اوراق محفل اسالمبول يکى از خطابات ملکه رومانيا

  مطالعه اين خطابه دلپذير در فکر و تصميم قضاة بى ثمر و اثرّ البته را يافتند و
  ت شجاعت و فصاحت تاريخ و مبادى اساسيه امر رانبود رئيس محفل اسالمبول با نهاي



  در برابر عدالت آنچه داريد: " حضرت بهاءا فرمودند گفت بيان کرد و در ضمن نطق خود
  ّنتيجه تمام اين شورشها آن شد که طبق قانون هر جمعيتى بايد در"بگوئيد و بنويسيد 

   لذا جريمه اى از بهائيانّحکومت مسجل گردد تا بتوانند محافل و مجالس ترتيب دهند
  براى عدم اجراى اين حکم گرفته رها کردند و نتيجه ديگر آن بود که امر مبارک در

   اين است خالصه حکم محکمه طبق بيان مبارک خطاب.داخل و خارج کشور شهرت جديدى گرفت
  ّو اما در خصوص امر صادره از : " ١٩٢٩ فوريه سال ١٢ّبياران شرق و غرب مورخه 

  ّواضحًا بيان شده است پيروان حضرت بهاءا بتصور اينکه اقدامات و...ه محکم
  ّ آنان صرفًا روحانى است از روى کمال بيگناهى تصور نمودند که قانون کسبمبادى

  ."ّاجازه شامل ادارات امريه آنان نميگردد لذا مورد پرداخت جريمه واقع شدند 
 را به اثبات رساندند بلکه نمايندگانولى نه فقط بى گناهى امر حضرت بهاءا  

  بهائى رضايت نامه محکمه عدليه و حکومت را کسب نموده و با نهايت لياقت خود را از
   ا را از لوازماتيکه به آنان بسته بودند تبرئه کردند و استقالل و توافق و تناسب شريعةّاتهام
  بعد از انقالب با ديانت  خورد حکومتّ اين اولين بر. عصر حاضر نيز باثبات رساندندّۀضروري

   
  ٤٥٧ص 

  تحريکاتّضد بهائى بود و پس از آن باز هم حوادثى روى داد که قواى حکومتى را بر 
  ات و سوءّاتهام آتش قديم برافروخته شد و ١٩٣٣ در سنه ّجددمذهبى وادار ميکرد لذا م

  ّولى حضرت ١٩٣٣ ژانويه ٢٧تفاهم ها دامن امر را نيز فرا گرفت بطوريکه در 
  چندين نفر از ياران اسالمبول و آدانا را به: " امرا بامريکا تلگراف فرمودند 

  ّتهمت اينکه مخرب اوضاع حکومتند محکوم بزندان کرده اند توصيه ميشود که با سفير
  ترکيه در واشنگتن مالقات کرده ايشان را قانع نمائيد که واسطه شده و حکومت خود را

  خود را آزاد نمايند به آنکارا تلگرافکه اتباع مطيع و غير سياسى ازند وادار س
  توصيه مينمايم: " و بايران تلگراف فرمودند . " کنند و بحکومت خود نيز خبر دهند 

  ّکه فورًا سفير ترکيه را از طرف احباى مظلوم که بجرم اهداف سياسى در اسالمبول و
  ّوز ديگر بيکى از بزرگان کشور ترکيهر. " قات نمائيد دانا زندانى ميباشند مالآ

  ّ امر بهائى باطالع شماّولىّجناب عصمت پاشا ترکيه بعنوان : " تلگراف فرمودند 
  ميرساند که بينهايت از خبر زندانى شدن پيروان حضرت بهاءا در اسالمبول و

  ارى وهائيان جهان وفادب از جانب آن جناب است که ّ شدم متمنىّتأثر و مّتعجبآدانا م
  حضرت بهاءا در سراسرامر  سازيد که پيروان مطمئناطاعت بحکومت را ثابت و آنان را 

  ّالبته" ٰجهان اصالحات عصرى آن کشور را ستوده نهايت مدح و ستايش مجرى ميدارند 
ّياران الهى که با اين قضايا کامال آشنا و مکاتيب مبارک را درباره قضيه سابق ً  

  بودند اقدامات کافيه مجرى داشتند و در نفس کشور نيز محاکم راّبدقت مطالعه کرده 



  ّقانع ساختند که چنين حکمى را ملغى سازند تا آنکه احباى اسالمبول آزاد شدند و
   با کمالّجدد مّکه احباى آدانا هنوز در زندانند"  بامريکا تلگراف فرمودند ّولى امراحضرت 

  بعد دستور فرمودند که ياران آدانا نيز آزاد شدند وچيزى نگذشت . " ّقوت اقدام نمايند 
   

  ٤٥٨ص 
ّکه احباى الهى مراتب قدر شناسى و تشکر قلبى خود را بسفير ترکيه ابالغ دارند  ّّ.  

  ّوجود مبارک مشغول حل و فصل قضاياى ترکيه بودند در اينکه درست بخاطر آوريم وقتى 
  ّا براى رسميت امر و مسائل ديگرل ميسيس کهلر را نيز بايران اعزام داشتند تحا

  بذل مساعى نمايد اين خود نمونه اى است که يک تنه چگونه خود را بسپاه مسائل و
  ّغوائل زده جلو ميرفتند با وجود تکرار اين قضايا در ترکيه وجود مقدس در تمام طول

ّمدت زمامدارى خود احباى الهى را در آن سرزمين چنان     و فرمودند که قابلّمستعدّ
  هيکلعاليه ّاليق انتخاب محفل روحانى ملى کشور خود گرديدند و اين يکى از اهداف 

  . يافت قّس بود که يکسال بعد از صعود تحقاقد
  ّکشور مصر که در ايام جمال مبارک بانوار اسم اعظم روشن گرديد سه سال قبل از

ّميتاه نهايت درجۀر برداشت که هيکل مبارک قضاياى ترکيه حوادثى را د    را به آنّ
  ميدادند ،حادثه اى در قريه اى گمنام در نواحى نيل عليا روى داد که جمع قليلى از

  ّ هيکل مبارک آنرا اولين قدم در سبيل. واقع گرديدندءياران در آنجا مورد هجوم علما
  . جهانى شمردندّمستقلّآزادى نهائى و برسميت شناخته شدن امر الهى بعنوان يک شريعت 

  ه در جميع کشورهاى اسالمى در محاکم شرعى رسيدگى ميگرديد و چون درّل الشخصياالحوا
ّخداى قريه که بتعصبات دينيه جاهليهديه گمنام محفل روحانى تشکيل شد کآن قر ّ  

  ّآلوده بود جميع ناس را بر ضد سه خانواده که جديدًا بامر اقبال نموده بودند
  ن را مطلقه ساختند بدين بهانه که اينانّبسختى برانگيخت و بحيل شرعيه زنهاى آنا

ّبا کفار ازدواج کرده اند و اين قضيه را بمحکمه استيناف کشيدند و حکمى که صادر ّ  
ّشد احبا را متهم و به خرق سنن اسالميه محکوم و ازدواج آنان را فصل نمودند ّ ّ.  

  شگفت آور و،  مثبتّاين قضيه را هيکل مبارک از آنجهت عظيم شمردند که بالمآل تصميمى
  تاريخى صادر گرديد بطوريکه علنًا نوشتند

   
  ٤٥٩ص 

   ازّمستقلًو گفتند ديانتى که اين نفوس قبول کرده اند بايستى دينى عليحده و کامال 
  ديانت بهائى امريست: " اديان ديگر باشد و حکم صادره را نقل فرموده که ميگويد 

   و سنن ومبادىّاصه اى ميباشد که با  خمبادى و داراى عقايد و ّمستقلًجديد کامال 
  ّعقائد و قوانين اسالمى بالمره فرق دارد هيچ بهائى را نميتوان مسلمان شمرد



   و با آنکه ايندچنانچه بودائيها و برهمائيها و مسيحيان را هرگز مسلمان نميدانن
  حباىحکم در دفاتر قريه اى گمنام متروک بماند ولى حربه بسيار عظيمى است از براى ا
  عالم که شب و روز براى استقالل شريعة ا ميکوشند زيرا با نهايت وضوح استقالل

  جا خاتمه نيافت بلکه اين حکم بدست همانه  در مصر کار ب.امر در اين حکم مندرج است
  .کز دينى در قاهره رسيد و آنان نيز عين آنرا در بين مسلمين نشر دادند ااعظم مر

  رتى عظيم در خلق بديع بود و از ناچيزترين مخلوقات از انسانهيکل مبارک را که مها
  اى کاغذ را وسيله اى براى اعالى امر ميساختند اين حکم را مانند هّگرفته تا تکه

  سيفى شاهر در دست گرفته تا آخر عمر آنرا بهر جا الزم ميشد بکار ميبردند و متن
   ميدانستند در مشرق آنرا بگوشّود اسالميهيّحکم را مقدمه آزادى شريعة ا از ق

  دورو نزديک رساندند تا بفهمند که آئين الهى را کفر و زندقه ندانند و در غرب آنرا
  .ّچون اهرمى بکار بردند تا سنگهاى ظنون را از سينه جوامع امريه برداشتند

  بدينوسيله بعموم تفهيم فرمودند که ديانت الهى فرقه اى از اسالم نيست و همين حکم
  ّ نيز وسيله اى فرمودند تا در ارض اقدس ادارۀ خاصى بوجود آمد و باسم ادارهرا

  با داشتن چنين سندى در دست که با نهايت صراحت. رسيدگى بامور بهائى معروف گرديد 
  ّفل ملى بهائيان مصرحا را اعالن نمودند و م محکمه شرعى اسالمى استقالل شريعة

  ت و استقالل خود را در آن کشور تسجيل نمايند و براىّتا توانستند کوشيدند که رسمي
ّحصول اين هدف جزوۀ االحوال الشخصيه را حاضر و طبع کردند و آنقدر مجاهده   ورزيدند که قواى ٔ

   
  ٤٦٠ص 

   اين احوال توانستند قطعهّمسلمين تحريک بر معاندت و مقاومت احبا گرديد و با همۀ
  ّبگيرند و اين امر مخصوصًا در شهرهائى که عدۀزمينى از حکومت براى گلستان جاويد 

ّ االحوال الشخصيه را بفارسى و انگليزى همين جزوۀ.ياران زيادتر بود عملى گرديد ٔ  
   با آنکه در ايران و مصر.طبع فرمودند تا سرمشق کار و عمل ياران در بلدان ديگر شود

   استقالل شد ولى مسئلۀ بهائيان از حکومات اخذّو هند و فلسطين برخى از حقوق حقۀ
ّشريعة ا و رسميت آن بهمان حال باقى بماند و احبا بدون داشتن حقوق کامله در ّ  

   ازدواج و طالق بيش از همه چيزّاين کشورها زيست ميکنند و اين محروميت در مسئلۀ
  باعث زحمت گرديده زيرا عقد و طالق در محافل تسجيل ميشد ولى حکومت هيچکدام را

  .ّيت نمى شناخت برسم
  فى الحقيقه شهامت و پايدارى ياران در اين مسائل از اعظم شواهد وفادارى و فداکارى
  آنان در شريعت جمال اقدس ابهى و اطاعت آنان باوامر صادره از قلم موالى محبوبشان

ّگرديد که قبول هر تحقير و تکدير و محروميت و ممنوعيتى را نمودند ولى دست از ّ  
  ضربات" هد مقصود بفرمودۀ مبارک ارى برنداشتند و براى بدست آوردن شدامن وفادا



  و ابدًا. " دّتحقير و مکروهيت و عدم اعتماد و حمالت انتقاد را برخود قبول نمودن
  ّ الهيهّ اصليۀمبادىّاعتنا به تجاوزات اهل عدوان نکرده از استقامت و تشبث ب

  ث را خالصه فرمودند خدمات ياران را وقتى در کتاب قرن اين حواد.دست برنداشتند
  نند لذاا خود ميدّ از وظائف مقدسۀىاهل بها اطاعت حکومت را يک: " اينگونه ستودند 

  و نهايت درجۀ انقياد اطاعت  حکومات را در سراسر عمر با تمامى دل و جان اوامر صادرۀ
  ّجدانيه بينند و وّمسلمۀخواهند نمود ولى همينکه اينگونه اوامر را متناقض اصول 

  ّه يابند البتهّ روحاني ساميۀمبادى خدا و پايمال نمودن اجراى آن را عصيان اوامر
ّبا نهايت قوت و حدت مقاومت نمايند و زندانى    سرگونى،ّ

   
  ٤٦١ص 

  ّو تضييقات گوناگون حتى شهادت را برخود قبول کنند و راهى را که بيست هزار شهيد
  ه آنکه در اين موارد شهادت را بر اطاعت ترجيح دهندپيمايند خالصمجيد پيمودند ب

   وجدانيه را منکر گشته ازّامور آنان را مجبور ميسازند که اصول مسلمۀ زيرا اولياء
   حمل اين بار ثقيل براى هر يک از مؤمنين و.ّتمسک به آئين الهى دست بشويند

  کل مبارک باجراى اصول در جميع امور هي.ّمؤمنات مافوق تصور و بردبارى و اطاعت است
  ّ اصليه بينهايت اصرار داشتند ولى در فروع آزادى مى بخشيدند و اين اصلمبادىو 

ّکليهّمسلم را در     مراحل بکار ميبردند در هدايت سفينه الهى هرگز مداهنه نفرمودندّ
  و اين اعظم وجه امتياز موالى عالميان از جميع قائدين جهان است يعنى در اجراى

ٰ اصليه محال بود که مداهنه شود ولى در فروع آزادى مجرى ميداشتندمبادى وحقايق  ّ  
  چنين باشد زيرا امر در تمام جهان توسعه يافته و در بالد مختلفه مراحل همو بايد 

  .پيمايد مىرا  ّترقىّمتنوعه نشو و نما و 
  د و اطاعتچوجه مجاز نميدانستني امر را بهّ اساسيۀمبادىّچنانچه مذکور شد تخلف از 

   ولى مجامع بهائى در جهان.ّ اصليه را در سراسر جهان بهائى فرض عين شمردندمبادىاز 
  ّيکسان نبود يعنى در نقطه اى جامعه اى داشتيم سالخورده و عميق و مجرب در امر و
  در جاى ديگر جامعه اى داشتيم که چون نونهالى در بوستان الهى تازه آغاز رشد نموده

  داراى علم و تجربه و وسائل خدمت بود و اين تازه براه افتاده در سعىاست آن جامعه 
  و کوشش مداوم مشى ميکرد و اگر اختالف رفتارى در طرز معامله هيکل مبارک مشاهده

  بهائى ايرانجامعۀ ً چگونه ممکن بود که مثال .ّميشود نظر باين اصل مسلم بود و بس
  بهائى در کشور ايران از آب و گل گذشتهعۀ جامديگر جهان يکسان گيرند جامعۀ را با 

  ّعبور نموده لذا هيکل مبارک متوقع ّو از امواج سهمگين درياهاى مصائب و مشقات
  بودند که اعضاء چنين جامعه ممتحن ممتازى سرمشق جميع مجامع

   



  ٤٦٢ص 
  ّ مدتها طول کشيد.ّجهان باشند و نمونه اطاعت و وفادارى و روحانيت و انقياد گردند

ّامر را در شمال امريکا مجرب و آزموده ساختند متدرجًا تعاليم اساسيهجامعۀ تا  ّ  
  امر را بآنان عنايت و کل را بر اطاعت و به پيروى آن تعاليم هدايت فرمودند يعنى

ّبا صبر و حوصله کار را پيش بردند تا آنجائى که تعاليم اصليه الهيه را بجمع ّ  
  ّعت و وفادارى هم داشتند و چون مجرب گشتند آنان را اطاّتوقعآفاق عطا فرمودند و 

  ّمأمور اجراى قوانين تبليغى در قارات مختلفه و بالد متنوعه حتى کشورهائى
  فرمودند که بوجود خدا عقيده نداشتند ، و چون در اين کشورها امر رسوخ مييافت و

ّعده اى بشرف ايمان فائز ميشدند اقل مايمکن از تاريخ و تعاليم    به آنان تعليمَّ
  بلوغ و کمال برسندّ حد ميشد تا مانند ديگران متدرجًا در راه ايمان باسم اعظم بسر

ّاينگونه از رفتار فقط بهدايت الهى و قيادت ربانى بود که اصل کل ذى حق  ّّ   ه راّحقٓ
   براى شناسائى کامل از طرز عمل و کار هيکل اطهر در.در تربيت عباد مجرى ميفرمودند

ٰختلفه و مراحل متنوعه هيچ سندى احسن و اولى از آخرين نامه آن وجودبلدان م ّ  
  نازنين نيست که بامر مبارکش براى ياران افريقا مرقوم و عنايت گرديد اين نامه

   تقريبًا سه هفته قبل از صعود هيکل اطهر و حاوى جوهر ميل و١٩٥٧ اوت ٨بتاريخ 
   .اراده آن وجود اقدس امنع است

  فراوان ... تبليغى در اموردربارۀ جريان  هيکل مبارک با ايشان...ارت خانم  زيّمدتدر " 
  سانى که در مردمان در آن حدود زياد است و ک بحث فرمودند معلوم ميشود که استعداد

   ملکوت ّسجلبينهايت شائق ثبت اسماءخود در   زيست ميکنندرماوراى آن حدود و ثغو
  ّمستعده ميروند و بايد در ضمن عمل آنان را تسجيل نمايند  وسميباشند آنانکه براى تبليغ اين نف

ّدر اين ايام از جمله معارف ضروريه آنست که مبتديان مقام حضرت  بيدار و هشيار باشند که ّ  
  .بشناسند و از تمامى قلب و روان مؤمن گردند  بهاءا را

   
  ٤٦٣ص 

  اليمعّتوان توقع داشت که تّاز نفوسى که بالمره از نعمت سواد محرومند چگونه مي
ّالهيه را مداقه و     خواندن و نوشتن دليل برّمطالعه نمايند زيرا محروميت ازّ

  ّنقص ذاتى آنان و يا عدم ادراک و معرفتشان هرگز نخواهد بود مخصوصًا در اين ايام
  يم کهّعن حالى آيا متوقّکه حتى کتب بهائى بزبانهاى دارجه آنان موجود نيست با چني

  ّکنين اين سرزمين اطالعات وسيعه اى در امر داشته باشند يعنى از کسى که در لندنسا
ّبزرگ شده و از فردى که در اين اراضى زندگى ميکند توقع يکسان داشتن خارج از حد ّ  

   شناسائى حضرت.ّانصاف و عدالت است اصل و اساس روح و مرکز توجه قلوب مردمان است
  ٰبارک در اين روز و در اين دنيا اعلى رتبه ايست کهبهاءا و پى بردن بمقام م



ٓميتوان بدان واصل گرديد لذا احباى الهى نبايستى بهيچوجه در اين سبيل سختگيرى ّ  
ّبيمورد نمايند اگر چنين کنند اين امواج محبت و شوقى که از قلوب مستعده ايشان ّ  

  نفس اين.  خواهد شد ّسرچشمه گرفته بعلت همين سختگيريهاى بيمورد از سرچشمه خشک
   تسجيل اند دليل قاطعى است بر مجذوب شدن آنانّمستعدمسئله که چنين نفوسى حاضر و 

  ٓبامر الهى و اگر اين عواطف رقيقه دستخوش موانع گردد چنين احساس خواهند کرد که
  ٓآنان را عمدًا از ورود بساحت قدس منع مينمايند و امر الهى به بحرانى عجيب دچار

ّمليه مقصد نهائى محافل .شدخواهد    ات ادارى در افريقا آنست که پيامّسسمؤ و جميع ّ
ّجانبخش الهى را بقاطبه ساکنين آن قاره برسانند و نفوسى را که خالصًا مخلصًا در ٓ  

  ّاين سبيل سالکند در ظل خيمه امر مبارک داخل کنند اين اصل عظيم را محفل هرگز از
  ّهايت شجاعت در اين طريق مستقيم بمانند تا عدهوجهه نظر خود دور ندارد و با ن

ّمتمسکين باهداب کبريا را مضاعف سازند و جميع را در حوزه حاکميت خود محفوظ ّ  
ّبدارند بعد متدرجًا در تربيت آنان همت و مداومت فرمايند تا نونهاالن بوستان    ايمان هم درّ

  نخواهد بود که اعظم از اينحزنى . ّ روحانى مجرب گردند مبادىاصول ادارى و هم در 
   

  ٤٦٤ص 
  ياران. ّخداى نکرده تشکيل اين ادارات امريه باعث اختناق روح سرشار تبليغ گردد 

ّاوليه    امر در شرق و غرب عالم از امر مبارک چيزى در دست نداشتند و اگر آنان راّ
  ند کهباوجود اين همانها بود. با بهائيان امروز مقايسه نمائيم هيچ نميدانستند 

   همانها بودند که عاشقانه قيام کرده،ٓخون خود را در سبيل الهى تقديم کردند
ّربنا اننا سمعنا و اطعنا : " فرياد برآوردند    ديگر از پى دليل و برهان نرفتند" ّ

ٓچه بسا که فرصت نکردند حتى کلمه اى از آيات الهى بخوانند    لذا آنانکه مسئول.ّ
  از يک مطلب اطمينان کامل حاصل نمايند و آن ستى قطعًاتسجيل اين افراد هستند باي
   بنور ايمان روشنى يافته يا خير اگر چنين شد بر اينناينست که آيا قلوب مبتديا

  وارند که سال جديداميدرک ا هيکل مب.اساس هر بنيان ديگرى را ميتوان استوار ساخت
  مه دهند و نفوس تازهّه آن خواهد بود که مبلغين افريقائى بسير و سفر اداّمقدم

ّتصديق را مالقات نموده در کسب علوم امريه و فهم مبادى الهيه کمک و معاونت   . "نمايند  ّ
  هرگز طريقه اعتدال را درهيچ کارى هيکل اطهر از دست نميدادند آنچه فرمودند و هر

  چه عمل کردند جانب اصل اعتدال را ملحوظ نظر داشتند مالحظه در مطلب ذيل بنمائيد
  :که در همين مکتوب اضافه شد 

  ال شما در بارۀ تقاليد و سنن قبايل هيکل مبارک ميل دارندسؤّو اما در خصوص " 
  ّکه شما در نهايت درجه صبر و تحمل باشيد زيرا ترک اين تقاليد بسيار صعب است و

  ّامرى است که فقط بمرور ايام صورت ميگيرد و عالوه بر اين در اينگونه مواقع هر



  ّى را به تنهائى بايد معالجه نمود و اين معالجه بايستى با نهايت حکمت و محبتشخص
  ّجزئياتٰمجرى گردد مبادا که قوانين بهائى را بر اين افراد بزور تحميل نمايند و 

  اوامر را بخواهند در اين مرحله ابتدائى عملى سازند
   

  ٤٦٥ص 
  زدواج کرده و داراى يک زن استّالبته واضح است که اگر يکى از افراد تازه تصديق ا

  بايستى باو فهماند که چون بهائى شده بهمين يک زن بايد اکتفا نمايد در اين مورد
  پيروى از قوانين قبائل را مجاز نشمرند ، محفل بايستى در اين مسئله بنکات اساسى
ّبينهايت دقت مجرى دارند اصول مسلمه امريه را با آداب و رسوم حيات قبائل فرق ّ ّ  
  دهند و مالحظه کنند که در چه قيود و تقاليد و رسومى تازه تصديق ها گرفتارند و

  چقدر در هر يک فرو رفته که خالصى از آن خيلى بطول مى انجامد بايستى صبر پيشه
  گيرند تا وقتى که عناصر بهائى در جامعه قوى گردند و قدرت کافى يابند که اينگونه

  کل مبارک با محفل شما نهايت موافقت را دارند که هي.نفوس را کمک و معاونت کنند
   رأى نبايد بسرعت در آن نواحى اجرا گردد بهترين سياست آنستّحقّجزاى محروميت از 

  . "ّ به تربيت آحاد احبا نمايند مّکه با نهايت محبت و شفقت قيا
  تدآمقصود هيکل مبارک آن بود که چون شجره بارور نظم بديع الهى را بنگريم در اب

ّيک حبه صغيرى بيش نيست متدرجًا اين حبه در زمين قلوب جاى ميگيرد و چون عنصرى ّ ّ  
  ّذى روح آغاز نشو و نما نموده تا بحد بلوغ برسد مالحظه کنيد که چگونه هيکل مبارک

ّبه تبعيت از فرامين بالغه کامله حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا اول    مشى راّخط ّ
  ياران  ّ داشتند زيرا مرکز ميثاق آنرا اول فريضهّمقررميع عالميان ا بج ابالغ کلمة

  تا آنکه جميع  ًّا نهايت همت را مبذول دارندّمتحدًا ّمتفقا  شمردند که در اشاعه کلمة
ٓناس در ظل خيمه الهى در آيند يعنى براى ساختن عمارتى مصالح ّاوليه ّ    خام ّمواد و ّ

  ّاول امرى که الزم   نوع انسانعظيمۀجامعۀ صين ريان ن در شالوده ريزى ب.الزم است
  و چون اين امر  ّ آنست که جماعات کثيره کرۀ ارض در ظل امر مبارک در آيندتاس
  چگونه و کجا ميتوان  بدون مراعات اين اصلّ البته . ديگر آغاز ميگرددّضروريات يافت قّتحق

  .الهى در روى خاک گردد الل و جبروتن جمّنظم الهى را تأسيس کرد که مظهر تجلى و مک
   

  ٤٦٦ص 
  ّامريکاى شمالى که بفرموده مبارک مهد نظم ادارى است مدت شانزده سال تمام در تحت

  ّات امريه مرتفع گرديد وّسسمؤ اطهر بود تا رفته رفته  هيکلمراقبت و تربيت دائمى
   قالعستحکم فرمودند و بعدتا توانستند مرا نمونه اى براى مجامع ديگر شد در ابتدا شالوده 

  من عظيم طيورى راأدر اين م. يسات را مرتفع ساختند ّعظيمه امريه و حصن حصين تأس



  .ّدست آموز فرمودند که در رأس موعد معين در آسمان خدمت و هجرت بپرواز آيند 
  ّمدت بيست سال نقشه هاى مختلفه تبليغى به آنان عنايت کردند و جميع را در اين

  ّيت و تعليم فرمودند تا افراد بتوانند زمام امور مهمه ديگر را در دستسبيل هدا
ّتشکيالت امريه الهيه آلتى است در : " غالبًا ميفرمودند . گيرند    ست ما و هرگزدّ

  ّ تشکيالت امريه مجارى صافيه اى ميباشند که.فوس نميگرددنجانشين ايمان و ايقان 
  لهزهان و جهانيان سارى ميگردد و قواى نآروح الهى از آنان جريان يافته بسوى ج

  قدر سريع و کثير است که بايستى هميشه اين مجارى را صاف و پاک ونشريعة ا آ
  ّ نگاه داشت تا نوع انسان بدين نعم سابغه دائمًا مرزوق و متنعم بماند اگرهموار

   برکاتاين مجارى صافيه مسدود و افراد ازّ البته ّمتوجه تحديد و تقييد گردند
ّالبته نفوسى که آنقدر به آالى وفيره سماويهّ البته .ّسماويه ممنوع مى مانند  ّ  

   وّتبتلشدند بايستى در نهايت گانى ّمتنعم و برخوردار و حافظ و حامل چنين گنج شاي
  ّتضرع بکوشند که مبادا وسائل فوز باهداف از اصل هدف که ايمان و ايقان است برترى

   ايمان را بگيرد و نيز بايستىىخداى نکرده اين کارگاه ادارى جاان جويد و يا حو رج
  شغول بدارد امور آنقدر آنان را مّجزئياتُمالحظه نمايند که مبادا فرو رفتن در 
  ّ الهيه چشم بپوشند و نيز بايد بينهايت هوشيارّکه از اهداف اصليه و آفاق واسعۀ

   بغبار کدره جاه طلبى و اهواءو بيدار بمانند که مبادا وجه منير آئينه ملکوت
  . "دچار وقفه سازد  دنيوى تيره گردد و اين شجره الهوتيه را از اثر و ثمر باز دارد و امر الهى را

   
  ٤٦٧ص 

   آغاز مکاتبه با جهانيان فرمودند و در ظرف چهار سال حاالت و١٩٢٢در ژانويه سال 
ّ جميع رموز کامال مطلع ومنير بر اطوار و گفتار ياران را مشاهده نمودند و قلب ً  

  روز بروز بر: " ّ به محفل ملى امريکا مرقوم فرمودند ٢٦آگاه بود لذا در ژانويه 
  ّات امريه افزوده ميشود و فروعات نيز تزايد مى يابد درّمؤسسنطاق و قلمرو 

ّاين موقع الزم است که حقايق اصليه امريه را دائمًا مرکوز ذهن سازيم و آن اينست ّ  
  ّيع اين ادارات امريه هر قدر که با نهايت هم آهنگى و صالبت بکار مشغولکه جم

  ّه هدف و احباى الهى بايستى اين وسائل خدمتن واسطه اند ،باشند وسيله اند نه مقصد
  ا بکار برند بر حذر باشيم که مبادا در شوق و اشتياق خود را فقط در تبليغ کلمة

  ٓخداى نکرده از هدف اصلى و مقصد نهائى الهى کهکه مشغول تکميل اين وسائل هستيم 
  ."اين وسائط براى نيل بدان تعبيه گشته محروم و ممنوع گرديم 

  طبق نقشه هشت ساله ده کشور اروپا کشورهاى اهداف گرديد و براى ادارۀ امور امرى
ّمليۀ تأسيس محافل ّجود آمد که مقدمۀوآنان محافل ناحيه اى ب   .ّ مستقله گشتندّ

ّکليهب    اين محافل ناحيه اى هيکل مبارک پيامى عنايت کردند و در هر مکتوبى همينّ



  منشى. ّنکته اصليه را که کرارًا بمحافل ديگر گوشزد کرده بودند تأکيد نمودند 
  هدف نهائى اين تأسيسات ادارى تبليغ امرا: " مبارک حسب االمر مرقوم داشته 

  موافقت و ات پيروان امر الهى با يکديگر ّاست و مقصد تشکيالت آنست که عملي
  همان نکته اى را هيکل مبارک .مطابقت يافته محفوظًا و مصونًا بسوى يک هدف سائر باشند

  ّکه بمحافل قديمى و مجرب بارها فرموده اند ميل دارند به محفل شما نيز ابالغ گردد
  ل داريد که مبادا درّو آنست که بينهايت هوشيار و بيدار باشيد و کمال همت را مبذو

ّضمن عمل باتخاذ قوانين و قواعدى پردازيد که ممر صافى خدمات امريه را دچار ّ  
  ياران  و تشويش غير الزم خاطراموربه تعويق انجام منجر ّصعوبات سازيد زيرا اين سد سبيل 

   
  ٤٦٨ص 

ّمليهمحافل . خواهد شد    ت را برّ تعاليم الزمه را در دسترس خود دارند لذا بايد همّ
  ّآن گمارند که دائمًا ياران را تشويق بر نشر نفحات الهيه بنمايند تا مراکز جديد

  . " ها تشکيل و بمحافل تبديل گردد ّمعيتفتح شود و ج
   را واضحًا مشاهدهّجزئياتّوجود مقدس که هر امرى را بنهايت روشنى مالحظه و 

  .و چگونه آنرا بپايان رسانند در چه موقعى چه عملى انجام دهند نميفرموند که يارا
  فت ساله که مجرى آن محفل امريکا بود دستور دادند آن محفل دره در مورد نقشۀ

  توسيع ارکان و استحکام مبانى هجرت بکوشند زيرا فى الحقيقه منظور اصلى از تشکيل
ّ ادارات امريه و ارتفاع تشکيالت الهيه براى توليد نهضتهاى تبليغىبيتمحافل و تر ّ  

  همانطور که در کهکشان آسمانها منظومه هاى شمسى بسيارى يافت ميشود که. ست و بس ا
  هر يک در جهان خود در حرکت اند در عالم امر نيز هر قسمتى در مرحله اى از مراحل

  ّمجامع شرق اوامر و احکام الهيه. با کوشش فراوان بخدمات مشغول است ّ نمو ّترقى و
  ّل نموده اجرا کردند ولى هيچيک به نعمت آزادى و رسميترا در زندگانى فردى خود قبو

  مجامع امرى در امريکا و اروپا و استراليا آزاد بودند ولى چون در. مرزوق نشدند 
ّاين کشورها احوال شخصيه مردم در دست محاکم عرفى است بدين علت و بعلت سابقه و ّ ّ  

ّوضع زندگانى احبا از اجراى تعاليم و احکام الهيه در    زندگانى خصوصى خود عقبّ
   بودند و مانند برادران ودآزابا آنکه جهانند   کشورهاى عقب افتادۀ بسيارى از مقبلين جديد که در.افتادند

  اسالمى زيست ميکنند در زير سالسلخواهران بهائى خود که در کشورهاى 
  وانين و رسومّت بعلت قّي با وجود آزادى و حرلى و،نددبر مىنّتعصب و فشار حکومات بسر 

ّکليهگذشته و سوابق تاريخى و دينى از اجراى     حضرت.ٓ احکام الهى ممنوع ماندندّ
که نبض جهان را در دست داشتند جميع اين ملل مختلفه را در ظل اسمّولى امرا ّ  

  اعظم و در تحت تأثير روح امر حضرت بهاءا محفوظًا
   



  ٤٦٩ص 
ّکليههايت حکمت و متانت قيادت ميفرمودند و ّالهيه بنعاليه مصونًا بسوى اهداف     راّ

  رخصت و فرصت دادند که در محيط خود مانند جنينى رشد و نما کنند تا رفته رفته در
   الوان مختلفه به لون واحد تبديل گردد و اجناس،ّطى زمان و مرور عهود و دوران

ّمتنوعه بوحدت اصليه واصل شود     بايد و شايداگر اين نکته لطيفه را چنانچه. ّ
  ادراک نمائيم شايد اندکى پى بريم که عالم بهائى در تحت حفظ و حراست و هدايت

  ّمبارک چه عوالمى را پيمود و وجود مقدس حضرت غصن ممتاز چه خدمات عظيمى بامر حضرت
  .ّبهاءا و پيروان مختلفه متنوعه آن فرمود 

  استعداد نوع بشر و عظمت امرًاين مباحث کامال نشان ميدهد که با در نظر گرفتن 
  ٓالهى ترتيب و تنسيق نظم ادارى و نظم بديع جهانى و اجراى اوامر و احکام و بکار

ً ادارى در انحاء مختلفه جهان بايستى کال تدريجى صورت گيرد مبادىبردن    سالها. ّ
ّاحباى شرق و غرب در ظل ت   ّل بحدو در سبيل وصّولى امراعليم و ارشاد حضرت ّ

  ّمدتها طول. و اندکى نظم بديع و تنفيذ برخى اصول را آموختند . غ سائر بودند بلو
  کشيد تا حضرت غصن ممتاز توانستند بر شالوده اى که بيد قدرت حضرت عبدالبهاء

  ًگذاشته شده بود بنيانهاى جديد استوار فرمايند تا بهائى از غير بهائى کامال
  عقيده و ايمان و امتيازات و مسئوليتهاىمنفصل گردد بدين معنى که بهائى بتواند 

  ّمدتى حال بدين منوال گذشت تا آنکه دست. حاصله از آنرا علنًا معرفى نمايد 
  ّ و تنظيم امور داخلى زده ، احبا را تشويق و تحريص فرمودند که هر چهبيتتره ب

  رانند و فى الحقيقه يازّليم الهيه استوار ساابتوانند زندگانى خود را بر وفق تع
  ٓکه اساس آن بر تعليم بموازين الهى و تربيت به آداب رحمانىاى مدرسه ه ٰجمال رحمن را ب

  بود دعوت فرمودند ، در ضمن عمل آنانکه عصيان ميورزيدند براى حفظ ديگران تنبيه
  ميشدند زيرا در غير اينصورت رفتار برخى که فقط پيروى از هوى و هوس نفسانى

ٰايت و حسن شهرت امر حضرت رحمن رامينمودند بجميع ياران سر ُ  
   

  ٤٧٠ص 
  ير و تنبيه حصن حصين امرا را محفوظ و شهرت و عظمتعزّلکه دار مينمود و اين ت

  اين تنبيه اگر ادارى بود يک فرد. آنرا از هجوم ابرهاى تيره ظنون مصون ميداشت 
  ت و حضور درّ رأى دادن و انتخاب شدن و عقد و طالق بهائى و تبرعاّحقبهائى از 

  ّو چون دستور طرد ادارى را دادند مخصوصًا متذکر شدند که اين. ضيافات ممنوع ميشد 
ّبکلى متفاوت و مجزى از طرد     ساريۀمنۀزروحانى است که نفوس بعلل امراض مّ

ّروحانيه بالمره از امر مبارک منفصل ميگردند    طرد ادارى بزرگترين تنبيه ادارى.ّ
ّملياست که محافل     در اجراى آن بينهايت بايستى حکمت و درايت بخرج دهند و جز درهّ



  .مواقع استثنائى در موارد ديگر بکار نبرند 
  ّ احوال شخصيه در تحت نظارت محافل رسيدگى ميگردد و شاملّمواددر شرق بسيارى از 

  عدم اطاعت اين قوانين مرتکبين را دچار تنبيه. برخى از احکام کتاب اقدس ميباشد 
   در غرب برخى از احکام از قبيل رضايت والدين در ازدواج و عقد و طالق. نمايدمى

ّبهائى را اعالن فرمودند و تبعيت از آنرا واجب شمردند و عدم ات   باع از اين قبيلّ
  در مواقعى که طرز رفتار فردى از افرادّ البته احکام را نيز مستوجب قصاصى دانستند

  ّ سياسيه و يا ارتکاب عملى کهاموردخالت در ًثال ّبالمره بر خالف تعاليم بود م
  امر را دچار نکبت وجامعۀ ميگرديد " اخالقى مبادىعصيان جميع " بفرموده مبارک 
  ّ مجازات ادارى اجرا ميشد تا هر فرد مؤمن متمسکى در کمال هشيارى و،بدنامى مينمود

  بر حذر و دائمًاّ الهيه ّبيدارى بکوشد که از کردارهاى بر خالف اصول مسلمۀ
  در تمام مراحل با کمال وضوح و. ّدر پيروى اوامر و احکام الهيه ساعى و جاهد باشد

  حذاقت دستور فرمودند که اين تنبيه ادارى را سبک نگيرند  و هر چه ممکن است محافل
  ّبکوشند که افراد احبا بدين مرحله از مجازات نرسند زيرا خداى نکرده ممکن است

  ميمانند ّحساس انتقام نمايند اگر اين نکته را مراعات کنند احبا محفوظبرخى در دل ا
   

  ٤٧١ص 
  فريدى دارند  مقصود اينست که دائمًا ياران را داللت نمايند و بفهمانند که چه امتياز عظيم

  .مباهاتى را خسران مبين بدانند  که مسئول انجام وظيفه ادارى ميباشند تا از دست دادن چنين فخر و
ّکل مبارک بکرات و مرات بجميع م نکته را هياين   ّبهائى عالم تذکر دادند و عملمع اجّ

  ّامريه دانستند و احکام وجامعۀ ّبدين مبانى را از مراحل الزمه ترقى و تعالى 
  .شمردند   را از جهت ديگر تار و پود اين دستگاه عظيممبادىاوامر را از جهتى و اصول و 

ًنى امر کال در نهايتاز جهانى چنان بود که در اصول جهٓادارۀ امر الهى از مرک ّ  
ّاستقامت و صالبت متحد و متفق بمانند ، ولى در فروع قابليت انطباق با  ّ   مقتضياتّ

   خوب که مالحظه نمائيد خواهيد ديد که يکى از مساعى جليله.امکانيه را قائل گرديدند
  بود که بهائيان را جزو مجامع در هم شکستن قيود ازمنه سابقه ّولى امراحضرت 

  ّعتيقه ميدانستند بسيار کوشيدند تا متدرجًا هر يک را بمعارف امريه آشنا نمودند و
  بنظم ادارى تعليم فرمودند و تربيت کردند مانند طبيب حاذق داروى جانبخش براى

  . فرمودندّخاصنگاهدارى افراد مرحمت کردند و قضاياى خصوصى را معالجه و مداواى 
   :اران مثال هست که چند نمونه آن را براى وضوح مطلب بيان ميدارمهز

   بايدّامريهبمحفل هند و برما مرقوم فرمودند که نساء مانند رجال در جميع تشکيالت  ١٩٢٣در سال 
  ّنسوان در هند تا حدى به آزادى رسيده بى حجاب بودند و. شريک و سهيم گردند 

   مصر و عراق که،د ولکن به ممالکى از قبيل ايرانميتوانستند در تشکيالت خدمت نماين



  سال طولو پنج ها هنوز در حجاب بودند براى اينکه مبادا قاطبه مسلمين بخشم آيند بيست مخان
ّکشيد تا آنها را اجازه فرمودند که در تشکيالت امريه بعضويت محافل نائل گردند ّ.   

  ن فرمودند و حضرت عبدالبهاءبا آنکه حضرت بهاءا حقوق رجال و نساء را يکسا
ّستايش فراوان از اناث نموده بحدى که ميفرمايند چون در ظل ّ  

   
  ٤٧٢ص 
  ا درآيند بشهامتى اکبر و شجاعتى اعظم از رجال قيام بر خدمت کنند ولکن شريعة

ّمليهتطبيق اين اصل را با عضويت محافل     به تأخيرّولى امراّ و محليه حضرت ّ
  ّترقىو   زمان و مکان هر دو آماده گردد يعنى مصالح عمومى امرمقتضياتانداختند تا 

  .آنرا در جميع بالد فداى اجراى اين اصل نفرمودند 
  مثال ديگرى که خوب نشان ميدهد چگونه تعاليم مبارک و در چه موقعى بمحافل مختلفه

   جهاد کبيرّاعطاء ميشد مسئله تأسيس اوقاف و حظائر ملى ميباشد که جزو اهداف نقشه
  روحانى براى تمام عالميان بود ولى ببرخى محافل مخصوصًا مرقوم فرمودند که مبادا

ّاين عمل بواسطه اقدامات محليه به تأخير افتد يعنى بمحافل محليه     داراىاى کهّ
  ثيره و بودجه هاى سنگين و در زير بار تشکيالت بودند اين تأکيد راکوظائف 

ّانجام اهداف محلى مانع تحقق د ّننمودند و حتى نميگذاشتن   ّم ملى گردد چنانچهعظياهداف ّ
   به منشى خود دستور فرمودند که بيکى از محافل ناحيه اى افريقا٥٧در تابستان 

  ّبنويسند که چون اقدامات احبا در سراسر جهان مثمر ثمرات بى پايان شده و حظائر
ّمليهقدس و اوقاف    ّيتوانند حظائر و اوقاف محلىٓ خريدارى گشته لذا ياران الهى مّ

  بود که هيکلعاليه با ايجاد چنين موازين . در هر نقطه که ميل دارند تأسيس کنند 
ّمبارک مدتها قبل از صعود توانستند دستگاه تشکيالت امريه را آنچنان قوى و ّ  

  .ّ و مؤيد گردندّموفقمستحکم بدارند که با نهايت راحتى و سهولت بخدمات بين المللى 
ّرگز چنين توفيقى حاصل نميشد مگر با اين قدرت خالقه وحسن تناسب و محبته ّ  

   فقط هيکل مبارک آگاه بودند و ميدانستند. ملحوظ ميداشتندشئونکامله اى که در جميع 
  چه وقت و کجا مهلت بدهند ، و در چه وقت و کجا تأکيد و اصرار بفرمايند که فالن

  .اگر چنين نميشد دستگاه امر فلج ميگرديد . ابد ق يّحقهدف بهر قيمتى که شده بايد ت
  نمونه ديگر از مؤتمر روحانى است تا مالحظه نمائيد که درباره همين يک موضوع

  چگونه و با چه حکمتى هر مسئله اى را
   

  ٤٧٣ص 
   محفل امريکا١٩٣٢ً مثال در سال .مطابق ظرفيت آنان قياس فرموده دستور فرمودند

  ّبعلت فشارهاى اقتصادى اجازه فرمايند نمايندگان در مؤتمرپيشنهادى عرض نمود که 



  منافع: "  در جواب فرمودند .ساليانه جمع نشوند و آراء خود را با پست بفرستند
  روحانى که از مشاورات نمايندگان در مؤتمر روحانى حاصل ميگردد اثراتش از مالحظات

  و در سال. "  را حذف کنند اقتصادى شديد تر است تأکيد ميگردد که مصارف غير الزم
  ه مؤتمر ساليانهباله را آغاز ميکردند هيکل مبارک ّ که اولين نقشه هفت س١٩٣٧

  ّتلگراف فرمودند که مدت انعقاد جلسات را بيشتر نمايند تا فرصت کافى داشته باشند
   در سال.ّ اين نقشه را بدقت مطالعه و با نهايت فراست طرحهاى جديد بريزندّجزئياتکه 

ّ وقتى که امر به تأسيس محفل ملى استراليا و نيوزيلند فرمودند البته١٩٣٤ ّ  
  ًکامال مستحضر بودند که فاصله بين اين جزائر بسيار زياد و مشکالت آمد و شد نيز
  بينهايت است با وجود اين در موازنه بين تشکيالت و عوامل ديگر نتائج روحانى را

  مر صادر فرمودند و حال آنکه همين محفل اکثرَافزون يافتند لذا امر به تشکيل مؤت
  ّ خود را بمکاتبه انجام ميداد و حد نصاب اعضاء همه گاه در استراليا وجودامور

  ٓبا همين سياستهاى روحانى و حکمت و قضاوت الهى بود که امر الهى را از. داشت 
  جزئيه حائلمرحله اى به مرحله ديگر با سرعت بجلو بردند و هرگز نگذاشتند مالحظات 

  بوسيله ّتشکيل محفل ملى با ارسال آراءّ البته .ّق اهداف اصليه گردد ّحقو مانع ت
  ُپست ممکن بود ولى محبوبتر آن ميشد که مؤتمرى انعقاد يابد و محفل انتخاب شود و

   بنمايند زيرااموراکثريت اعضاء حاضر شوند و هر چه بيشتر وقت را صرف مشاوره در 
  مالحظه در امور مالى. ّ نه فقط انتخاب نه نفر براى محفل ملى مور بودااصل اين 
ّ جمال اقدس ابهى و حضرت عبدالبهاء اساس اين کار را گذارده و احباى.امر نمائيد ٰ  

ّالهى را تشويق بر تبرعات فرمودند ولى فقط در سنه     بود که فى الواقع پى١٩٢٣ٓ
  اىّ باحب.ريزى کامل از سرمايه هاى امرى آغاز گرديد

   
  ٤٧٤ص 

ّعزيز الهى و اماءالرحمن در امريکا و انگلستان ، آلمان ، فرانسه ، سويس ، ٓ  
  از آنجائيکه: "  مرقوم فرمودند ١٩٢٣ مارچ سال ١٢ّايتاليا ، ژاپن و اقيانوسيه در 

ّ و توسعه خدمات روحانيه منوط و مشروط بتقويت اساس مادى است لذا الزم استّترقى ّ  
ّ محلى و يا ملى صندوقهاى محلى و ملى نيز تأسکه بمحض تشکيل محفل ّ ّ    گردديسّ

ّاحباى با وفاى جمال اقدس ابهى تقويت اين صندوق ها را از وظائف مقدسه خود ٰ ّ  
ّدانند و براى تقدم امر الهى آزادانه و کريمانه تبرع نمايند     ماه مى٦و در . " ّ

  ّى تقويت نقشه و تقدم هرّهمان سال بجهت احباى امريکا شرح و تفصيل دادند که برا
  ق جميع آمال الزم است که فورًا صندوق مرکزى تأسيس شود و يارانّحقيک از اهداف و ت

  ّرا تشويق نمايند که با تبرعات کريمانه صندوق را تقويت نمايند تا محافل بتوانند
  و در ماه اکتبر. ّدر اجراى نقشه هاى تبليغى بفوريت و جديت قيام و اقدام کنند 



ٰز ياران را تشويق فرمودند که با کمال حريت پس از صعود حضرت مولى الورى قيامني ّ  
  ى بقواى مالى دارد از هر جهت معاضدتمنمايند و امر مبارک را که احتياج ضرورى مبر

  ابّاز جهتى تقدم و تعالى امر مبارک که هدف اصليش نجات عالم انسانى است . نمايند 
  ّ از جهت ديگر حضرت شوقى افندى اصل مهم ديگرى را وّتبرعات کريمانه بستگى داشت

ًدائمًا بياران تذکر ميدادند زيرا اگر اين دو اصل کامال مفهوم نميگرديد سيل ّ  
   گوشزد يارانّولى امراّ اولين اصلى که حضرت .ّتبرعات کريمانه مسدود ميشد

  ميشود که بنعمت ىٰفرمودند اين بود که بزرگترين فضل حضرت رحمن شامل حال بندگان
  ٓمعرفت حضرت بهاءا و قبول پيام جانبخش الهى در اين يوم فائز شده اند لذا

  ّاينانند اهل بيت او و اينانند که مقدر است ملکوت خدا را بر روى زمين تأسيس و
  ّتحکيم نمايند و ايشانند که آنچه دارند با نهايت محبت حضوربرادران و خواهران خود

ّ لذا وقتى پيام الهى را بنفوس ميرسانند البته.تقديم مينمايند ٓ  
   

  ٤٧٥ص 
  .نميتوانند بآنها بگويند در برابر آنچه بشما هديه کرديم چيزى هم بايد تقديم کنيد

  ّ اصليه و دقيقۀاز هم اکنون بايد اين نکتۀ: "  فرمودند ١٩٣٩چنانچه در سال 
  ّکيالت امريه قرار دهيم که راهنماى خود در تشمبدأالعين داشته و لطيفه را نصب 

  فقط نفوسى که خود را از پيروان ثابت قدم و حاميان بال شرط اسم اعظم ميدانند شريک
  ٰو سهيم ياران در خدمات آستان جمال رحمن گردند عالوه بر آنکه شرکت غير بهائى در

  ّ تبرعات مالى موجب مشکالت و مزيد زحمات ميگرددّخصٔ بهائيان باالّخدمات خاصۀ
  ّات بهائيه عطاياى حضرت بهاءاّسسمؤ باشيم که اين ّتذکردين نکته نيز بايد مب

  .روحانى امر را منتشر سازند  بدين عصر است تا بخدمات ادامه دهند و باحسن وجه نفوذ
  تّات فقط بهائيانند که اين صندوقهاى محافل را از جيب فتوّمؤسسحامى جميع اين 

  مى دل و جان و بدون شرط و قيد رسالت حضرت بهاءاخود تقويت مينمايند و از تما
  . "را قبول نموده و اوامر او را مطيع و منقاد خواهند بود 
  موجب مشکالت و مزيد" اند يعنى  و اين موضوع که هيکل مبارک بدان اشاره فرموده

  ًاينست که مثال اگر از غير بهائى براى مدارس بهائى و مشرق. " زحمات ميگردد 
ّات بهائى و اقدامات ديگر تبرعات قبول کرديم اگر اين تبرعّسسمؤذکار و ٔاال ّ  

  ّاز جانب حکومت و يا از جانب مجالس و محافل اجتماعى و افراد کريم و خير باشد
   امرى ذيرأىامورّالبته روزى مايل ميگردند که چون وجهى داده اند در ادارۀ 

  ارس بهائى را طبق ميل و اراده خودًباشند و مثال برنامه مشرق االذکار و يا مد
  امور لذا از ابتدا اين اساس را محکم فرمودند که براى ادارۀ .تبديل و تغيير دهند

  ّ تبرع ندارند ولى اگر نفوس خواستند و اعتمادّحقامرى جز بهائيان کسانى ديگر 



  وزيعّ خيريه از قبيل تامورنمودند که مبلغى را بمحافل بهائى تقديم کنند که صرف 
  حافل ميتوانند اين وجه راماعانه در بين مردمان از هر آئين و نژادى بشود 

   
  ٤٧٦ص 

  .قبول و طبق دلخواه آن نفوس توزيع نمايند 
  ّاصل ديگر اينست که تبرعات آزاد و بصرف ميل و اراده و دلخواه نفوس تقديم ميگردد

  وشن گردد که هر نوعًاين مطلب بايستى کامال واضح و ر: "  فرمودند ١٩٢٦در سال 
  ّفشارى هر قدر هم ضعيف و خفيف و غير مستقيم باشد تيشه بر ريشه اين اصل مسلم

ًميزند و اساس تبرعات را بالمره از ميان بر مياندازد و اين اصل کامال مطابق ّ ّ  
ُ جل و عال که ميفرمايند و انما نّحقاست با رفتار وکردار  ّ   م لوجه ا و الُکمعْطّ

  کورا جميع ناس را بخوان مکرمت خود دعوت ميفرمايد و چونُو ال ش ًزاًء◌م جنريد منک
  نفوس بدين خيمه يکرنگ جهانى وارد ميشوند از آنان پول نمى طلبند بلکه ايمان

   دخول الزم نيست ، ماليات اجبارى وجودّحق بر خالف بسيارى از معابد ميخواهند
  . ديگرى جز اين نيست أملجندارد اينجا مأمن فقراست و اغنيا را نيز 

  عات ياران بخزانه محفل در حال حاضر بمثابه خونى استّرتب: "  فرمودند ١٩٣٥در سال 
ّاهميتکه از قلب بهمه اعضاء و ارکان بدن ميرود و داراى    سرمايه ...تى بى پايان اسّ

ّکليه ميگردد و ّمستقرّات امريه بنا و ّسسمؤّملى حجر زاويه ايست که برآن جميع  ّ  
  يتهاى فردى الزم استّفعالياران در تقويت اين صندوق بايد بکوشند و در اين سبيل هم 

ّو هم تبرعات اجتماعى و احبا در هر حال که هستند چه در جمعيت ها و چه در جوامع ّ ّ  
  ".حروم ننمايندکثيره از اين فيض خود را م

ًمدت سى  سال کوشيدند تا ياران کامال ّاهميتب ّ   ند و فى الواقع ّملى پى ببر تأسيس سرمايه ّ
  ّتوجه است همانطور که قلب از مجراى شرائين و عروق ، خون   بسيار جالبعاين يکى از مواضي

  ّميرساند و هر يک را قوت و حيات مى بخشد بهمين نسبت  جوارحوبجميع اعضاء 
   

  ٤٧٧ص 
ّات بين المللى و ملى و محلى امرى ميتوانند مواهبى را که ّسسمؤ   ّ تبرعاتجۀنتيدر ّ

   عالمّالبته مرکز جهانى چون قلب هيکل.آنان بظهور رسيده بجميع زواياى جهان برسانند 
   مدارس تابستانه، - مشرق االذکار - ّات ملى ّسسمؤّکز ملى با داشتن اانسانى است و مر

  اخبار امرى همان وظيفه را در حدودو ات تبليغى، کتب بهائى ّسسمؤ ،ّاوقاف امريه
  ّيتهاىّفعالّنجام ميدهد و با سرمايه محلى ياران ميتوانند حظائر قدس و ّملت ها ا
ٰ و تعالى امر الهى را در شهرها و قرى و قصباتّترقى خود را ادامه دهند و ّمستقل   .تضمين نمايند  ٓ

  ّحضرت شوقى افندى اين نکته را واضح فرمودند که يکى از امتيازات افراد احبا آنست



  ّريه در اين جهان باشند و نيز فرمودند اصل عمده که مراعات آنکه حامى اقدامات ام
ّاز اهم وظائف است اقدام به عمل مبرور تبرع و تقديم است ، نه مبلغ و مقدار آن  ّ.  

  فقيرى که با تقديم مبلغى جزئى فداکارى عظيمى نسبت بخود و خانواده اش مينمايد
   کرارًا.و هزارها تومان اغنيابهمان اندازه الزم و عزيز و محترم است که صدها 

  ّفرمودند که شرکت جميع افراد در اين امر مهم محبوب و مقبول است زيرا اين شرکت
ّنشانه عشق و تمسک احبا بامر مبارک و عالمت قوت و استحکام مبانى الهيه جهان ّ ّ ّ  

  ههنگامى ک. ٰاست و در ضمن هديه و نشانه فداکارى است در سبيل امر جمال اقدس ابهى 
ّبراى اتمام ساختمان جميع تبرعات تقديم ميکردند هيکل مبارک احبا را بدين عمل ّ  

  هرگز: " در يکى از تواقيع مرقوم است . مبرور و ضرورى تشويق و ترغيب ميفرمودند 
  ّ گرديم که قواى روحانيه منبعثه از اين بنيان وّمهمنميتوانيم منکر اين اصل 

  از اين ساختمان رفيع بعالم انسانى مبذول گردد تاّ مقدر است اى کهالهامات جاريه 
  ّحد اعظمى منوط و مربوط است به ازدياد عدد مؤمنين که هر يک بفراخور حال خود

   تقديمىنّتبرعى در اين امر خطير مينمايند و نيز مشروط بدين نکته لطيفه است که آ
  ّو تبرع فى الواقع بايستى از روى فداکارى

   
  ٤٧٨ص 

  م گيرد زيرا اينگونه هدايا که بصرافت طبع و با روح فدا تقديم ميشودو خلوص انجا
ّبرکات الهيه و الهامات سماويه است جالب    براى اغنيا بينهايت مشکل است که..." ّ

  فراوان موجود است ولى براى فقراباز نقدر دارند که هر چه بدهند آفداکارى نمايند زيرا 
  وس در عالم فقر و با فداکارى تقديم آستانسهلتر است و هدايائى که اينگونه نف

ّمقدس مينمايند حامل برکات الهيه براى نوع انسان خواهد بود  ّ.  
   در کتاب قرن آوردند و آن داستانّولى امرام مثالى را که حضرت آوربخاطر مي

  ُمسافريست که از عشق آباد به لندن وارد ميشود و بدست خود دستمالى را که در آن
  يب زمينى خشک شده بسته بودند به پيشگاه حضرت مولى الورى گذارده عرض ميکندنان و س

  ير را در برابرحق هيکل مبارک آن بسته .که تقديمى يکى از کارگران بهائى است
  ميهمانان جليل باز فرمودند دست بغذاهاى ديگر نزده آن نان خشک را خود ميل نموده و

  ّسيا در عشق آباد ، ام المعابد غرب درّام المعابد آ. بديگران عنايت کردند 
ّشيکاغو و مشرق االذکارهاى ديگر در اروپا و افريقا و استراليا کل از تبرعات ّ  

  جميع ياران ساخته شد و چه بسيارى از اين تقديمى ها فداکاريهاى مالى زنان و
  .ّمردان و کودکانى بود که صميمانه و خالصانه تقديم ابنيه الهيه نمودند 

ّاوليهمان دوران در ه    واليت امر در حينى که محافل را تشويق براى ايجاد صندوقهاىّ
ّملى و محلى ميفرمودند اساس ديگرى را نيز تأسيس فرمودند و آن اين بود که ّ  



ّافراد کامال آزادند که تصريح نمايند تقبلى آنان براى چه"  دادند ّتذکرصريحًا  ً  
  ّانند که اصل تبرع آنست که افراد آزادانهمقصودى صرف گردد و اساسًا بايستى بد

  نسبتبه ّبصندوقهاى امرى اعانه نمايند و آنرا در اختيار محفل ملى گذارند که 
  ّخالصه آنکه هر امرى را در محل خود تصريح. " احتياجات در تمام کشور توزيع کنند 

ّفرمودند و صندوقهاى محلى و ملى و اصل مبرم تبرعات ياران و صندوقها ّ   ىّ
   

  ٤٧٩ص 
  ى را مورد نظر قرار دادند و تأکيددمختلفه را توضيح و در هر حال آزادى فر

  فرمودند که بهر نحو ميل و اراده ميکنند بايستى به محفل خود معروض دارند تا طبق
   چون در نقشه جهاد کبير اکبر١٩٥٧و در سال . ّنيت آنها وجوه تقديمى بمصرف رسد 

  ذکار جزء اهداف گرديد وعده فرمودند که يک ثلث مخارجروحانى ارتفاع سه مشرق اال
  اين بنيانهاى مرتفع را از ارض اقدس عنايت خواهند فرمود و در عين حال ترجمه و طبع

  ّ حظائر قدس و بسيارى از اقدامات احباى ديگر مشمولوکتب بهائى و خريدارى مراکز 
  جميع. رک دريافت کردند ّعنايات خاصه هيکل اطهر گرديد و هر يک سهمى از دست مبا

  ّات امريه گردندّسسمؤاين اقدامات را از بهر آن نمودند که سرمشقى براى افراد و 
ّکليهق اهداف ّکه با نهايت فرح و انبساط در تحق ً امريه روحًا و ماال سهيم وّ ّ  

  يابيم  اگر خوب در روح مطلب دقيق گرديم صراط مستقيمى در برابر خود مى.شريک باشند
   گشته و ما را ديگر زحمتىءىضُ نورانى و مّولى امراانوار اعمال حضرت که ب

  نيست جز آنکه مسرور و مشعوف و شاکر باشيم که چنين طريق پرانوارى را در برابر
  مالحظه. داريم و بر اثر اقدام آن موالى مهربان عاشقانه مشى و سلوک نمائيم 

  س احتياج بسرمايه اى داشت بنهايتفرمائيد که هر وقت براى انجام امرى ارض اقد
  ّصرامت آنرا با ياران عزيز الهى در ميان ميگذاشتند و با کمال معصوميت و صراحت

  ابالغ ميفرمودند که براى انجام يکى از اهداف در مرکز جهانى وجه موجود است و هر
  ّوقت هم که تبرعات براى اقدامات ياران ميفرستادند در نهايت صفا و عنايت ذکر

  ً مثال کمى بعد از صعود حضرت عبدالبهاء براى مشرق االذکار مبلغ نوزده.ميکردند
   است مبلغ نوزده ليره که بضميمهّتمنىم: " ليره عنايت کردند و مرقوم داشتند 

  . "ّميفرستم جزو تبرعات بسيارى که در سال گذشته بخزانه محفل رسيده قبول نمايند 
ّن است بل مشوق و مهيج آنان نيز ميگردد کهاينگونه رفتار نه فقط سرمشق يارا ّ  

   
  ٤٨٠ص 

  .ند قيام نمايند نتوا الهى بهر نوع که مىامر در خدمت 
  ضّقوم ميرفت مملو از تشويق و تحري مراى کهقلم مبارک همه گاه در جوالن و هر کلمه 



  ىبود که ياران برخيزند و آب حيات تعاليم حضرت بهاءا را به تشنگان وادى نوميد
  :ٰبرسانند و غالبًا اين بيان قلم اعلى را ذکر مينمودند 

  ٰهر نفسى که خود اليق اين مقام اعلى است بان قيام .ٓر الهى مصروف داريدّجميع همت را در تبليغ ام" 
ٔنمايد و اال له ان يأخذ و کيال لنفسه فى اظهار َّ َهذا االمر الذى به ت َ ّ  کل بنيان مرصوص و اندکَزعزعٔ   ِتّ

  ". النفوسِانصعقتجبال و  ال
  ّلذا آنانکه بعلت موانع بيشمار قادر بر حرکت و استقرار در ديار ديگر نيستند تا

  ٰباشاعه امر الهى مفتخر گردند ولى وجدانًا خود را مسئول انجام اين فريضه عظمى
  ميدانند تصميم بگيرند وکيلى از جانب خود اعزام دارند تا بانجام اين خدمت که اشرف

ّمليهّحضرت شوقى افندى بنفسه المقدس بارها بمحافل .ات است سرافراز گردند خدم ّ  
  ". طرف وجود مبارک اعزام نماينددستور دادند که افرادى را وکالتًا از

  ّ در طول مدت عمر مبارکشان هر چه بود بعالميانّولى امرا تخالصه آنکه حضر
  ّمشى کلى راّخط عاليه جهودات بعقيده اين کمينه با اقدام بدين م. اعطا کردند 

   براى اينکه اين مطلب.ّدايت خود روشن و منور داشتندهّمعين و بانوار حکمت و 
  آهن کشيده شدهّخط ًکامال مفهوم گردد معروض ميشود که در راه آهن مالحظه کنيد دو 

  ّموجود معين ميکندّخط دو . يند آبحرکت ميّخط که واگنها در روى آن دو 
   

  ٤٨١ص 
  و اگر واگونها در همان خطوط حرکت کنند.  هدف و مقصد حرکت از کجا بکجاست که

  ّسماويه  و مجهوداتعاليه همين حالت در بيانات مبارکه و اقدامات . ّالبته محفوظ ميمانند 
ّحضرت غصن ممتاز موجود است که با حکمت و درايت الهى مسير احبا را در هر   موضوعى  ٓ

ّمعين و بانوار هدايت رب ٓانى روشن و منور فرمودند و امر الهى را که چونّ   گياهى در بوستان حضرت  ّ
ّرحمن روئيده بود قوت بخشيدند تا رفته رفته    .تبديل گردد بهائى جهانى جامعۀ جويد و ب  و تعالىّترقىٰ

   
  ٤٨٢ص 

                                    خاتمه
  عظيمهجامعۀ عناصر مختلفه موجوده در  با قواى خاق العاده خود ّولى امراحضرت 

ّالهيه را در طى سنين متوالى و تجربه هاى روحانى رفته رفته بترکيبى واحد مبدل ّ ّ  
  چنين ترکيبى هرگزّ البته فرمودند که شامل جميع ملل و نحل و مجامع جهانى گرديد و

  ى تعاليمّالّ و مرتب فرمود که مجّمنظمّامريه را چنان جامعۀ . قابل انشقاق نيست 
   از آن ساطع و الئح شد ، آياتمبادىّالهيه گرديد و انوار اوامر و نواهى و اصول و 

َم جمال اقدس ابهى و بيانات مٰطلعت اعلى و تعالي   ٓ اعالى امر الهى را چونلَثٰ
  ّتار و پود در رشته هاى زرين بيکديگر بافته و از آن رداى زربفت زيبائى بوجود



ًتا اقالمعه انداختند وردند و بر دوش جاآ    هزار سال در پناه آن محفوظ و مصونّ
  ّاصابع قدرت اين رداء را بنقش و نگارهاى زيبا مزين و هر چهه ب. زيست نمايند 

ّالزمه تقدم و تعالى و صالبت و صيانت و ادامه آن بود مهيا فرمودند و چنان ّ  
  ى احدى نگذاردند و باقطعات  زيباى آنرا بيکديگر ملصق فرمودند که جاى رخنه برا

  نات خود هيکل نازنين امر را روئين تن فرمودند که سهام انشقاق هرگزيات و تبيحتوضي
ّدر آن نفوذ نيابد و تا ظهور جديد که بار دگر جهان را بانوار بديعه الهيه منور ّ  

  . بماند ره باقى و برقرار و مداوم و استوا واحدٍةُلثَبهائى کجامعۀ خواهد فرمود 
  فيد مجيد حضرت عبدالبهاء طبق نصوص الواح وصايا داراىحّالهيه    شجرۀّ طيبۀَارومۀ

  ار خود درخششى بديع گرفت و سلطنتى فريدبقواى بى انتهى بود و بسنن اجداد واالت
ّ عالوه بر کماالت ذاتيه که از خصائص خون پاک عائله مقدسه بود بمقام،دارا گرديد   ته برحمّيختص ّ

   
  ٤٨٣ص 
  ّن يشاء منصوب و مشمول انوار عصمت موهوبى گرديد و در ظل هدايت و قيادت طلعتم

ّاعلى و جمال ابهى و قدرت خالقۀ ٰ   ٰ ميثاق امر اعظم رشته هاى اين رتبه اسنى راٰ
ّبنهايت قدرت و قوت در کف کفايت خود گرفت و با سى و شش سال تحمل مشقات و سختى ّ ّ  

  .باهر فرمود  اهر وظ خويش را قت المعۀ کمر را خرد ميکرد حقيهاى بى پايان که قلب را مجروح و
  زيرا کمتر کسى را مى. ّدر تمام مدت تاريخ امر اين وجود نازنين فريد و وحيد است 

  يابيد که در ثلث قرن اينقدر نقشه هاى کار و عمل را ابداع فرموده و بکار انداخته
   که بر دوش مبارکش داشت بجميعامور ّ است که با اين همه ثقل مهامآن حضرت. باشد 

ّکليه نيز رسيدگى فرموده و در عين حال ّجزئيات    جوانب کره خاک را مشمول نقشه هاىّ
  خود فرمود و در هر مرحله اى دستورهاى کافى صادر و انوار هدايت خود را بجزئى و

  م و نقشهجهانى بهائى را طبق ارادۀ جمال قدجامعۀ اوست که اساس . ّکلى ساطع نمود 
ّمرکز عهد اتم َ   ٰ شالوده ريزى و تأسيس فرمود و چنان به نقطه اعلى رسانيد و جميعَ

  .سپرد  بهائى را صحيح و سالم بدست بازماندگان خودجامعۀ ّمراتب آن را مکمل فرمود که 
  استاد جواهر ساز از گنجينه جواهرات خود دانه هاى درشتى از احجار کريمه انتخاب

  بعد جواهراتى. ّيک را در محل خود بنهايت تناسب و جاللت مى نشاند مينمايد و يک 
  کوچکتر از آنها برداشته و يک يک را در حول هر يک از نقاط مرکزى نصب مينمايد تا

  حضرت غصن ممتاز نيز از خزانه آيات الهى. ترکيبى بى نظير و جقه اى بى مثيل گردد 
  اطراف وّر و تدبر ميفرمودند، ّ آن تفکّفکر بدعى را ميگرفتند ، مدتها در

  جوانب آنرا سنجيده راه را هموار ميفرمودند ، سپس آنرا در نقطه اى مى نشاندند ،
  حول و حوش آن تعليم اصلى را با بيانات رشيقه خود و تفاسير زيباى خويش زينت

  اگر و. ميدادند و چنان اين عمل را بپايان ميرساندند که چشم بيننده را خيره ميکرد 



   
  ٤٨٤ص 

  ّميعه کللها دانه هاى ذى قيمت آن جواهرات اين کار انجام نميگرفت در زير خروار
  .انظار پنهان ميماندند از مستور و 

  مبالغه نيست اگر گفته شود که ما بهائيان فى الحقيقه مفتخر و ممتازيم که در کاخى
  ّات رحمانيهُزيست مينمائيم که هر قسمت از آن از سقف تا بن بجواهرات ثمينه آي

  ّمنقوش و مزين گشته است و هر يک چون ستاره اى درخشان ، صفحه اى از آثار و الواح
  درست بمثابه آنست که انوار. و آيات الهى را در برابر چشمها نور افشان مينمايد 

  ال تحصاى خورشيد فلک اثير را از قطعه شيشه اى تابناک گذرانده و در و ديوار را
  هيمنۀ ِات جالل کلمات وبحشن فرموده اند تا چشمهاى ما که بواسطه سبالوان مختلفه رو

  .نهفته نائل گرديم  آيات از ديدار اصل و معنى و مفهوم آن محروم هستيم بدرک معانى مکنونه و اسرار
  ّولىآنچه تمام عمر ميدانستيم ناگهان مشاهده ميشود که از خالل کلمات حضرت 

  فته بمعناى ديگرى طالع ميگردد و هر کدام ما راّامرا تجلى بديعى بخود گر
ْچنان تشنه مينمايد که خود را سرزنش کرده هل   زيد ميگوئيم و با شوقى وافر درَ مْنِ مَ

ّ و به تفحص و تعمق ميپردازيم صفحات تواقيع حضرتش غور مينمائيم   و از زيارت اينّ
  مائيم و آرزوى آن داريمآثار مبارک چنان جذبه اى در دلها حاصل ميشود که قيام مين

   بدينگونه. و مفتخر گرديمّمشرفکه شايد بخدمتى در ميادين هجرت و يا در معارک فدا 
  ّدر ظل عواطف حضرتش رشد و نماى روحانى يافته روز بروز امر مبارک را اوسع از قبل

   ديگر در برابر چشمکلمات و روشنى تعاليم آفاق بعيدۀّعلومى يابيم و بواسطه 
   براى مثال چند قطعه از کلمات هيکل.ر شده ما را بمنظر اکبر رهنمون ميشودنمودا

ٰ حضرت مولى الورى عرش مطهر طلعت اعلى را در جبل.ّاقدس را با دقت مطالعه ميکنيم ّ  
ّالرب   حضرت شوقى. چشم استقرار دادند  فراوان و ريزش اشک ّتأثر کوه کرمل با ّ

  و ساختمان جديدافندى ساختمان اصلى را تکميل فرموده 
   

  ٤٨٥ص 
ّمقام اعلى را در آن محل مقدس بپايان رسانيدند تا چون ملکه اى بر عرش جمال ّ  

  .جالس شد و جالب نظر جهانيان گرديد 
ٰحضرت عبدالبهاء در ايام حرب عظمى مجموعه اى از الواح بامريکا ارسال فرمودند و ّ  

  ر از اطفال که اين کمينه همياران الهى جشنى بر پا نمودند و در اين جشن چند نف
  چنين هديه گرانبهاى آسمانى را.  بر گشودند هجزو آنان بود پرده از الواح مبارک
  مسرور و مفتخر شدند ولى ملتفت معنى و مفهومّ البته ّاحباى امريکا دريافت کرده و

   عظمى که در آن سمت دنياّۀ از اين عطيّولى امرا حضرت . مندرجات آن نگشتندو



  اى در آن ّ الهيهامانت سپرده شده بود خبر داشتند و ميدانستند چه قواى عظيمۀب
  ّبانه روزى را متحمل گشتند تاش رحمانيه موجود است ولى بيست سال تمام زحمت وثيقۀ

  حمل ثقيل را بردوش بگيرند واين ٰاساسى بنهند که حاملين اين امانت کبرى بتوانند 
  ارکان تشکيالت قوى گرديد از اين مخزن نهانى چند قطعه و چون .ندانبمقصد نهائى برس

  گوهر شاهوار را انتخاب فرمودند و جواهر ديگر را در حول و حوش آن نشانده نقطه هاى
  ٰشمال و جنوب را فتح کردند ، شرق و غرب را بانوار ساطعه جمال ابهى. زيبا ساختند 

ّمنور ساختند محافل روحانيه هر يک مانند زمرد زيب ّ    مرکز٤٢ا بدرخشش آمدند و ّ
ّجهانى در حول و حوش ارکان امريه تجلى آغاز نمودند     به نسيمى از نسائم اين- ّ

  ّ کشور را فتح روحانى نمودند و تأسيسات امريه را در هر يک تقويت کردند٥الواح 
   روحانى و معانى و بيان را بجريانر انها، زبانّو با ترجمه آثار الهيه به 

  ّرفته رفته قواى مکنونه در آن الواح بظهور رسيد و خادمين و مبلغين و. ند آورد
  مهاجرين را دسته دسته بنقاط مختلفه جهان گسيل دادند و هرگز از بذل هدايت و

   ميشد آنّمستقرگستردن سايه عنايت دريغ نفرمودند ، در هر نقطه اى که مهاجرى 
  .ند مى آوردباهتزاز  لم امرا را در آفاق بعيدهنقطه را بانوار امر اعظم روشن ميديدند و ع

   
  ٤٨٦ص 

  علياورقۀ لذا حضرت . ّلوح کرمل و قواى مودعه در آن مورد توجه آن حضرت قرار گرفت 
ّرا در کوه کرمل قرب جوار مقام اعلى ابدى   مسين اطهرين رار.  القرار فرمودند ٰ

  .ّر مرکز تشکيالت امريه گردد منتقل ساختند تا آنکه مضاجع خواهر و برادر و ماد
  حمن فرمودندرّنمودند و آنرا مقر امر حضرت قوسى در فوق اين آرامگاه عظيم تأسيس 

ّو در انتهاى اين قوس اولين بنا را برپا و آنرا محفظه آثار معرفى فرمودند و ّ  
  ّخود دربارۀ قواى نازله از اين مکان مقدسمبارکۀ کرارًا در توقيعات و آثار 

ّترقينات التحصى مرقوم فرمودند و بيا   ّات جميع ملل را در ظل امر شرح دادند کهّ
ّماوراى قواى عادى و ماوراى حدود ملى و ماوراى آراء سياسى است بل بالمره از آن ّ  

  ّ ندارد و بالکلىّدور ميباشد و فهماندند که اساس تعاليم الهيه با هيچ فردى ارتباط
  ابدًا اهل بهاء فردى را برتر از.  و برکنار است ّاز افکار متداوله عموميه دور

   نمى بخشند ، پيروان اينقّوفّديگرى نميگيرند و ملتى و يا طبقه اى را بر ديگران ت
  امر اعظم جميع ملل را جنس واحد ميدانند و انوار محيطه اين قانون الهى را شامل

  انسانى را واحد جامع پيروان اسم اعظم ، عالم .ّاشخاص و ممالک و ملتها مى بينند
  ّکاملى مى شناسند و در کمال صميميت طرفدار مصالح جهانى ميباشند و هرگز مصالح

ّفردى محلى و ملى را برتر و باالتر از مصالح جهانى نمى   زيرا يقين. شمرند  ّ
  نقدر بيکديگر التصاق عجيب يافته ديگر سعادت جزءآميدانند در جهانى که اجزاء آن 



  اين امر مبارکى. ّمون نميگردد ، مگر آنکه سعادت کل محفوظ بماند هرگز مصون و مأ
   در عصر رسولى وجود يافته و طفلآنّرموده مبين منصوص الهى جنين است که بف

  نوزادش نظم بديع است که در عصر تکوين بظهور آمده و دورۀ صباوت و مراهق را مى
  ّرا در طى سالها ميگذراند تاپيمايد تا اين نظم در جهان تأسيس شود و مراحل ديگر 

ّببلوغ برسد و آن عصر ذهبى دورۀ جمال قدم است که بطراز موهبت مدنيت الشرقيه و   ه ّالغربي ّ
  ٰاعلى درجه ارتقاء و ادوار نظير و مثيل آن مشهود نگشته و ايننمودار ميگردد که در تمام 

   
  ٤٨٧ص 

  عالم  ّ ظل ظليل آن نونهاالن بوستانجهانى است که هرگز سقوط نمى نمايد و درجامعۀ قدرت 
ّترقيانسان به  ّات النهايه فائز ميگردند و بسوى اعلى ذروه تقدم روحانى مشىّ   .نمايند يو خرام م ٰ

ّحوادث زمان را قلم مبارک بادوار تقسيم فرمودند که هر يک جزئى از تطور کلى امر ّ  
  بيک نظر مرحله اى که در آنٓالهى است و نوعى نقشه آن را واضحًا ترسيم فرمودند که 

ّکليهزيست مينمائيم مى بينيم و فتوحات     را ميشماريم و اقداماتى که براى ورودّ
  بمرحله اى ديگر در پيش داريم منظور داشته از صميم قلب ميکوشيم تا بدين وسيله

ّى امر اقدس الهى مؤيد گردگزاربخدمت    تعاريفى که بقلم مبارک مرقوم.يمٓ
ّخوذ از آثار الهى است و در ضمن مبين حوادث زمان در طى ترقىّل مأکفرمودند  ّ ّ ٓ  

ّکليهسلسله ادوار . ٰامر حضرت رحمن ميباشد    ّ الهيه که يک کور آن با حضرت آدمّ
  آغاز و بوجود حضرت خاتم ممتاز گرديد ، عالم انسان در مکتب هر يک از انبياء سبق

  ٰرا براى ورود بمرحله اى اعلى وخوان گشت و با پيروى تعاليم و احکام آنان خود 
ّرتبه اى اسنى مهيا نمود و بدين ترتيب مراحل مختلفه را گذرانيدند تا براى وصول ٰ  

  ٓق وعود الهى با ظهور حضرت بهاءا آغازّکور تحق. ّبمرحله بلوغ مهيا گشتند 
  .گرديد و هدف اصلى آن وحدت عالم انسانى است 

  ّاعات و اکتشافات علمى ميسر گرديده ، و انسان راّوحدت مادى کره خاک بوسيله اختر
  يد بظهور رساند و صلح ايجاد کندقادر ساخته و بلکه ناچار نموده که جامعه اى جد

ّترقيّتا در ظل قواى صلح نوع انسان بتواند منحصرًا در    ّات مادى و روحانى خودّ
   در اين کور محمودّاين هدف بسيار عظيم است لذا ظل ممدود جمال اقدس ابهى. بکوشد 

ّده قرن اول اين کور الهى در ظل. براى پانصد هزار سال ادامه خواهد يافت  ٓ ّ  
  ّولىٰتعاليم و اوامر و اصول مندرجه در آثار جمال ابهى خواهد بود و حضرت 

  :فرمودند تقسيم امرا اين ده قرن را باعصار مختلفه 
ُت تا صعود حضرت من اراده اٰ از بدايت اظهار امر طلعت اعلى اس-ّعصر اول  َ  

   
  ٤٨٨ص 



ّ سال است که قلم مبين منصوص آنرا عصر رسولى تسميه فرمود و از خواص٧٧ّو مدت آن  ّ  
  امر اعظم را درجامعۀ  آن عصر حوادث و وقايع عظيمه اى بود که چون طوفانى باهرۀ

ّر الهى فدا نمود و حتبرگرفت بيست هزار نفس را در سبيل اشاعه ام   رهظمّ مطهر ى خونٓ
  .ٓظهور الهى در اين راه بر زمين ريخته شد 

   عصر تکوين است يا استحاله و عصر آهنين که ايمان بجمال مبين توسعه- ّعصر دوم 
  يابد و در اين عصر است که شالوده هاى نظم ادارى که نشانه اعظم اين عصر است در

  بسوى کمالتر و قويتر گشته ٰ  اعلىانحاء جهان گسترده شد و بايستى روز بروز اين ارکان
  بديعدر حرکت باشند تا بمقام احسن التقويم واصل گردند يعنى هنگاميکه نظم 

  . يابد ّتامّ گردد و تمکن ّمستقرجهانى جمال قدم در عالم وجود 
ّدر اين عصر است که امر مقدس الهى از مرحله مجهوليت بيرون آمده و در مرحله ٓ ّ  

ّکبرى وارد ميشود و سپس برسميت ممتاز ميگردد و چون از قيودّمقهوريت و مظلوميت  ٰ  
  و رفته رفتهت گيرد ديانت رسمى کشورى ميشود ّو سالسل گذشته استخالص يابد و رسمي

  . ماند تاريخ اديان بى نظير و مثيل خواهددر حکومت بهائى تشکيل ميگردد و اين امرى است که 
  عصر ذهبى ميگردد و اين عصرى است کهپس از ختام عصر تکوين نوع انسان وارد 

  همانگونه که آبها سطح زمين را: " ّدر کتاب مقدس باين عبارات پيش گوئى شده است 
  . "ّر از معرفت رب و بهاء او خواهد شد  پ خاکپوشاند ، در آن يوم کرۀمي

  ّخدمات احبا را هيکل مبارک در عصر تکوين به عهود مختلفه تقسيم فرمودند و هر يک
   آغازش صعود حضرت عبدالبهاء در سال.ا با تأسيس ارکان نظم ادارى منطبق ميفرمودندر

  ّاولين عهد گذشت ، اظهار امر حضرت بهاءا در بغداد بود مئوى که احتفال١٩٦٣ و انجامش در ١٩٢١
   

  ٤٨٩ص 
ّنقشه هفت ساله اول نقشه هفت ساله دوم و نقشه جهاد کبير اکبر روحانى که مخصوص ّ  

ّيغ و تقويت بود و حتى جهاد روحانى را بمراحل متنوعه تقسيم فرمودند اول سالتبل ّ ّ  
  ّ کشور فتح روحانى شد دوم سال١٠٠ّ که اهداف اصلى نقشه تمام و در طى آن ١٩٥٣

  ّ تصميمات مقتضى براى تقويت و توسعه اتخاذ فرمودند و اين تصميم راه را براى٥٤ -  ٥٦ 
  ّتام نقشه باز کرد و نيز مصارف امريه بسيار شد زيراّ محفل ملى قبل از خ٤٨تأسيس 

  ات مطبوعاتىّسسمؤّبخريدن حظائر قدس ملى و زمين هاى مشرق االذکار و تأسيس 
   مضاعف ساختن مراکز بهائى در تمام جهان و٥٦ - ٥٨ّامرى پرداختند و سوم سال 

   نه فقط داراىو قبل از صعود فرمودند مرحله چهارم. ّ محفل ملى جديد بود ١٦تأسيس 
  اهداف توسعه و تقويت است بلکه شامل ارتفاع مشرق االذکار ها نيز خواهد بود که جزو

  ذاته  ّدر تمام طول عصر تکوين عهود ديگر نيز موجود است و هر عهدى فى حد. نقشه است 
ّاهميتکمال    ّ در تقدم است را دارا است زيرا در هر کدام امر با کمال قدرت بسوى عصر ذهبىّ



  .روى خواهد داد طبق فرموده مبارک در قرون اخيره شريعت حضرت بهاءاکه 
  با بشارات بسيار و عظيم ما را به آفاق وسيعه کشانيدند و با اين شهامت فرمان

  ٓ خود و هدايت الهىّا اين اقتدار مواهب عليۀبٰتبليغى مبارک را اجرى فرمودند و 
  احدى. ى واى برما که پايان آن قيادت را ديديم ول. ظهور و بروز رسانيدندۀّرا بمنص

   آخرين نغمه١٩٥٧ّنميدانست و احدى قادر بر تحمل اين دانستن نبود که پيام اکتبر 
  چه پيامى که. ٓآن بلبل الهى بود که از قفس جان در اين خاکدان ترابى بلند فرمود 

ّمملو از سرور بود و سراسر بفتوحات امريه و    ّه هاى نوين مزين و آرزوى نقشاميدّ
   و چون اصابع قدرت. گرانبهاى آن موالى عزيز بشمار ميرودگشت و اين فى الحقيقه هديۀ

  کلک گهربار را زمين گذارد و پيام را براى عالم بهائى فرستاد روى
   

  ٤٩٠ص 
  در اين پيام. از جهان و جهانيان بر تافت و همه را در غم و حسرت بى پايان بگداخت 

  س بيننجهاد روحانى زود به نتيجه ميرسد و در آن موقع احتفال پنج کنفرافرمودند که 
   اروپا و آسيا، امريکا، جنوبى نيم کرۀ، در افريقا٥٨ جوالى و سپتامبر -  مى -  مارچ − القارات در ژانويه

  بکار بردند هيکل مبارک   تسعتشکيل خواهد شد نقشه همان بود که در کنفرانسهاى سنۀ
  :ّمدير و مدبر جلسات خواهند بود  ّاين پنج کنفرانس را معين فرمودند که هر يکمحافل مسئول 

  ّ محفل ملى استراليا- ٢    محفل مرکزى شرقى کنفرانس افريقا- ١
  ّ محفل ملى آلمان- ٤        ّ محفل ملى امريکا- ٣
  .ّ محفل ملى جنوب شرقى آسيا - ٥

   تقديم شکر و سپاس به-است ّ پنج هدف معين قّ کنفرانسها براى تحقند ايو فرمودن
ّآستان جمال اقدس ابهى شارع اين شريعت سمحاست که در اين عصر مملو از تشويش و ٰ  
  اضطراب و نگرانى و بحرانهاى متوالى در تقديرات عالم انسانى بندگان خود را بنهايت

  ّ و مؤيد فرمود که بدون وقفه اهداف نقشه جهاد کبير روحانى راّموفقلطف و عنايت 
  ٰبق ميل و آرزو و اراده حضرت مولى الورى انجام دهند و در اين احتفاالت جشنط

ّفنوحات امريه خود را برپا سازند و بعد بحبل مشورت و تبادل آراء متمسک شده ّ  
  ّتقويت و تقدم سريع امر تبليغبراى ّدربارۀ تهيه وسائل و طرق فتح نهائى و اجراآت الزمه 

  اخذ نمايند و ساختمان سهۀ الهى است تصميمات الزم که فى الحقيقه هدف اصلى نقش
  ّام المعابد اروپا و افريقا و استراليا را بر عهده گيرند و نيز بشارت دادند که

  واقعه هاى عجيبى در مراحل مختلفه نقشه جهانگير روى داده است بنحويکه در اين پنج
  ّيت بر جميع خدمات عصرّسال چنان فتوحاتى نصيب ياران گشته که از حيث کميت و کيف

  هرگز چنين تکوين برترى و رجحان يافته با نهايت سرور يک يک را احصاء و در پايان فرمودند
   



  ٤٩١ص 
ّتقدم عظيمى در ميادين امريه در چنين مدت کمى و با چنين عده قليلى نصيب ّ ّّ  

   را در همان پيام بود که آخرين عدد ايادى امرا.ٓپيروان امر الهى نشده است
  ّه افزودند بدين ترتيب عده زمامدارانّمجللّمعين فرمودند و هشت نفر بر اين هيئت 

   نفر رساندند که بحفظ و حراست امرا قيام و اقدام٢٧عاليقدر نظم ادارى را به 
  و نيز به ايادى امرا دستور فرمودند که بر عدد معاونين بيفزايند تانمايند 

   پنج نفر ايادى ارض اقدس را بنمايندگى خود به. گردندمأمور مخصوص حراست امرا
   اعزام فرمودند و دستور مخصوصى عنايت کردند که در کامپاال و سيدنى ازّقارهپنج 

ّمقدسه عليا در اساس اين دو امروضۀ ّتراب مطهر    المعابد بگذارند و نيز سهمى از  ّ
   موقع تأسيس مشرق االذکار آنرااين تراب را براى فرانکفورت عنايت فرمودند که در

  َزاويه اى از آن بنا بنهند و شمايل جمال قدم و شعرات  مبارک را براى در
َيقا عنايت فرمودند که شعرات مبارکرّکنفرانسهاى متعدده در اروپا و استراليا و اف َ  

  ٔدر اين سه نقطه دنيا الى االبد بيادگار بماند و شمايل مبارک را امر فرمودند بعد
  و در کنفرانس امريکا نماينده هيکل. ند ّزيارت احبا بارض اقدس باز گردانز ا

ًاطهر همان دو شمايل طلعت اعلى و جمال ابهى را که قبال عنايت فرموده بودند در ٰ ٰ  
  ّ اين آخرين عالئم و آثار عشق و محبت موفور آن جمال.معرض زيارت حضار قرار دهند

  ّ که همه را در آغوش مهر و محبت جاودان خود حفظّوقور نسبت به بندگان رب غفور بود
   سال همراه وهم قدم و مطيع و٣٦فرمود که جمعًا در هر قدم با موالى خود در ظرف 

ّو چون احباى جهان در چهار گوشه دنيا که بهمت حضرت . فرمانبردار ماندند    ّولىّ
   دوختند و از روىامرا روشن گشته بود جمع شدند و چشم بر شمائل شارع قدير خود

   داغ جديد بر قلبتند طوفانى از حزن و اندوهى که ازسّنهايت احترام و تعشق بر آن چهرۀ نورانى نگري
  ريخت و چنان در برابر جمال و بهاى او داشتند بر پا شده  سيل اشک فراوان از چشمانشان بر دوگونه فرو

   
  ٤٩٢ص 

   اشر هيمنهشتند و در چشمهاى پگ منقاد خاضع و خاشع و اوامر او را بدل و جان مطيع و
   گويان از آنّولى امراتند و سکه تا عمق دلها نفوذ ميکرد نگريسته و ميگري

  .ّ امر ما و چه شد عطيه واليت امر تو ّولىمنبع قدرت و جالل ميپرسيدند کجاست 
  خودّاين فى الحقيقه از اعظم امتحانات امريه بود که خدا عنايت کرد و بعد عنايت 

َ کيست که در برابر اراده اش لم و.را پس گرفت اوست يفعل مايشاء و يحکم مايريد ِ  
َبم گويد ٰ در موقع شهادت طلعت اعلى جمال ابهى از افق دلها طلوع فرمود و چون آن؟ِ ٰ  

  جمال مبين بعوالم غيب خود صعود فرمود قمر ساطع از افق عهد و پيمان قلوب را
   چون کوکب ميثاق افول کرد ، غصن ممتاز بنده نوازش وبانوار مهر خود روشن فرمود



  ولى حال گوئى که در صف سالطين. دست رأفت و مکرمت بر سينه هاى داغدار نهاد 
ً و چنان نمود که کال حجره اى خود ناگهان وقفه اى حاصل آمدآسمانى سلسله مراتب ّ  

  اى عالم با چشمهاىّ احب.را گشودند گرد هم آمدند و در را بر ديگران مسدود ساختند
  گريان بر ابواب بسته اين حجره نگريسته مانند طفالن بيچاره اى که ناگهان پدر و

  ؟ابواب مسدود گرديد  چرا جميع،پديد کرده با خود ميگويندلزله اى از بين برده و همه را نامادر را ز
  ّولىرت ّهاى ايمان ياران تا اين حد در معرض خطر مانند سال صعود حض هيچوقت ريشه

  طوفان غم جميع را فرا گرفت سرها به تمکين و خضوع پائين آمد و. را نبود ام
ّباوجود چنين ضربۀ مهلکى در آن طوفان سهمناک متمسکين بامر مبارک ثابت و برقرار ُ  

  ّ اين پنج کنفرانس را مراکز اجتماع مقررّولى امراگوئى که حضرت . بماندند 
ّى بتوانند با عده کثيرى جمع شوند و قلوب يکديگر را تسلىٓفرمودند که ياران اله ّ  

  اى خدمات بديعه را از ايادى گرفته قيام نمايند و نقشه جهاد روحانىهدهند و راه
  ًا بپايان رسانند و وسائل و طرقّمظفر امر محبوب خود را فاتحًا ّولى

   
  ٤٩٣ص 

  ّکليل جليل قبه عظيم بيترا تمهيد کنند تا جميع اعمال و خدمات ساليان خود را با
  اگر غير از اين بود صعود ناگهانى محبوب آفاق. ٓالعدل اعظم الهى تزئين بخشند 

  بصرف اينکه ياران در اتمام. ّالبته بسيار صعب و سخت ميشد ّ البته ٰوقائد جند هدى
  ٰتمام قوى و عواطف معطوف به نيمه راه جهاد اهداف مشغول بودند و بصرف اينکه 

  در اين کنفرانسها رسالت مخصوصى بياران اعطاء شدگرديد و بصرف اينکه روحانى 
ّکل محفوظ ماندند و بعد وصول پيامهاى مملو از محبت ايادى امرا روابط قويه ّ ّ ّ  

  ّو وسائل عظيمه اى شد که قلوب را متحد  کرد و زنگ غم از دلها بزدود تصميمى بديع
ًت کال کنفس واحده تصميم گرفتند که هرگزاخذ شد و عشقى عجيب در ارواح رسوخ ياف ّ  

  ّاجازه نخواهند داد نقشه مبارک ناتمام ماند زيرا فرموده بود که بحبل مشورت متمسک
  ّگردند و وسائل طرق فتح نهائى نقشه الهيه را بدست آرند همه گفتند قطعًا چنين

  ب منيرش مسرور قل٦٣ق خواهيم داد که در سال ّحقخواهيم کرد و جميع اهداف را چنان ت
  ّ ديگر شهادتى اعظم از اين براى قوت و.گردد و خطابى جليل از ساحت اطهرش صادر شود

   موجود نيست که ياران داغديده نقشه موالى عزيز خود را بفتحغلبه امر اقدس ابهى
  ّامرى بسيار ناگوار و سخت و طاقت فرسا بود حتىّ البته .روحانى نهائى رساندند
  ّد ولى احبا اين عمل را آغاز کردند و بانجام رساندند و پنج سالشروعش صعب مينمو

  متوالى بخدمات و فداکاريهائى اقدام نمودند که در تمام تاريخ سابقه نداشت و اين
ٰامات در نبودن قائد جند هدى و بدون وصول آن عبارات رسا و اخبار جانفزا وداق ُ  

ّالح سفينه نجات دست بر سکانّپيامهاى مملو از بشارات صورت گرفت بلى ديگر م ّ  



  ّ فتحى به فتح ديگر فائز شد و اين حوادث کل معجزه آسا وزا ا نداشت ولى سفينة
  ميفرمايند  ق فرموده هاى حضرت مولى الورى است کهّحقاز اعظم شواهد حفاظت امر بها و ت

   حدود قدرت انساناز ّقوه اى نهانى در اين امر موجود است که بمراتب اعظم و اقوى و ارفع" 
   

  ٤٩٤ص 
  )ترجمه( ".ّو حتى مالئکه هاى آسمانى است

  زندگانى و مرگ آنقدر بهم نزديکند که گوئى در هر ضربان قلبى نيمى از مرگ و نيمى
  .ّ است ولى در سوانح عادى حيات ، مرگ جلوه حقيقى خود را بقوت نشان نميدهد مکنوناز زندگى

  ّ در کمال صحت بودند و آن تابستان اخير را؟داشتکى بود که انتظار صعود مبارک را 
   حقيقتى است که هم هيکل مبارکنبهتر از هر وقت در حيات خود بسر ميبردند و اي

  ّبنفسه المقدس اشاره بدان فرمودند و هم طبيب معالج که چند هفته قبل از صعود
  ر رو به پايان احدى باور نميکرد که ضربان داخلى آن قلب اطه.مالقات کرد شهادت داد

  ًبسيارى از اين کمينه مستفسر شدند که آيا عالمتى قبال مشاهده شد که. ميرفت 
ّمدل   اگر در روزى خوش و هوائى ماليم ناگهان.  بر صعود باشد ؟ جواب منفى بود ُ

  طوفانى سراسر آفاق را بگيرد  بعدها ممکن است فکر کنند و بگويند قبل از حدوث اين
  چند نکته. بود هوا ى در گوشه و کنار ظاهر شد که نشانه انقالب ٰزوبعه عظمى ابرهائ

ّاهميت کمينه ر و هيچکدام در حين حدوث در نظميآيدّم که بنظر من مهم آوربياد مي   ىّ
  م محال بود که زندهداشت ّاگر کمترين اطالعى از صعود مبارک مىّ البته .نيافت 

  را متروک تنها و خدمات عظيمه شانبمانم و حال که ماندم ديگر محال بود ايشان را 
  گذارم زيرا اين امور بود که فى الحقيقه وجود مبارک را ساليانى قبل از موقع منتظر

  روحانى را مخصوص خود فرمودند و آن تدوين منتخباتىيکى از اهداف جهاد . از بين برد 
  ح وصايااختصاص واضح است زيرا کتاب اقدس و الوااز کتاب مستطاب اقدس بود و اين 

  ا و قائقى ميباشند که اساس شريعةّ الهيه هستند که شامل نکات و دودايع
ّممه ّد طرق براى تأسيس مدنيت الهيه اند احدى جز مبين منصوص را نبود که دستُ ّ ّ  

   در اين عمل مبرور اوقات مبارک را٥٧ّ مدت سه هفته در بهار .بدين اقدام عظيم زند
  ن سه هفته طبق معمول در حجرۀ مبارکدقيقًا صرف فرمودند و در آ

   
  ٤٩٥ص 

  جالس بودم و دقيقًا در کار آن وجود نازنين ناظر و از آنچه قرائت فرمودند
  و شرح دادند دستگيرم شد که تدوين کامل از اين کتاب عظيم نيست بلکه تقسيم مطالب

  عهختلفه است تا خوانندگان بدانند که چه احکامى در اين وديمبصورت مواضيع 
ّ و در اين ايام بود که چند بار اشاره فرمودند که چنين حس.ّالهيه موجود است ّ  



ّاهميتولى اين اشاره را من چندان . مينمايم که قادر باتمام اين کار نخواهم بود    ىّ
  ثقيل مکاتيب روز افزون ميناليدند و آنرا از فرسودگىحمل  و گاهى در زير .نميدادم

ٰ بالمره قوى رخوت يافته بودامورّعلت يکسره بودن کامل جسم ميدانستند که ب ّ.  
   و نيز آخرين تابستان.دهشت دچار ميشدمه م و بدآور پس از صعود بود که اينها را بياد مى

  ظر که خيلى دوست داشتند تشريف بردند و در کوههاى عظيم کهابود که بديدار برخى من
   بوحشت انداختابود که همين امر مرآشنايان قديم بودند گردش کردند ولى بعد از صعود 

  ّالبته در حال گردش من مسرور بودم زيرا ميديدم وجود مبارک مسرور ميباشند و باين
  .ميفرمودند  ه براحتى مشى و خرامدجهت براى دقيقه اى چند آن ثقل عظيم را برزمين گذار

  ى محفظه آثارقبل از اختتام تابستان بلندن تشريف بردند تا برخى اسبابهاى ديگر برا
  خريدارى فرمايند و قصد مبارک آن بود که تمام اشياء متبرکه را به محفظه آثار

  وقتى آنجا بودند آن سرما خوردگى شديد شيوع يافت و هر دو مريض. منتقل فرمايند 
   دوست داشتند و به وىّولى امرا داشتيم که او را حضرت ىشديم طبيبى بسيار عال
  . آنکه چند روز تب شديد داشتند سرما خوردگى خيلى شديد نبود اعتماد ميورزيدند با

  طبيب اصرار ورزيد که تا تب رفع نگردد هيکل مبارک آغاز سفر نفرمايند و باين امر
  با آنکه در آتش تب ميسوختند تمام رقائم و تلگرافها را مطالعه. راضى شدند 

  ين حال اشتها را از دستميفرمودند هيچ امرى ايشان را از کار باز نميداشت در ا
  يک هفته گذشت و مشغول اتمام نقشه. دادند و وجود مبارک بسيار ضعيف شدند 

   
  ٤٩٦ص 

  دستور فرمودند ميز بزرگى باطاقشان ببرم و. زيباى نيمه راه جهاد روحانى بودند 
  ه شد نقشه زيباى خود را روى آن پهن کرده ساعتها روى آندچون اين ميز در اطاق گذار

   ميکردند و با مراجعه به يادداشتها و احصائيه تقدم و موقف جهاد روحانى را روىکار
  وقتى از محضر عزيزشان سؤال شد که ساعتها است که مشغول . دّاين نقشه تجسم ميدادن

  خير: " فرمودند . اين کار هستند سزاوار است بقيه را بگذارند براى وقت ديگر 
  گرى نيست مگر آنکه اين کار را بپايان رسانم يکبايستى تمام کنم نگرانم چارۀ دي

  دو اسم ديگر هست که بايد اضافه کنم اينها را در نامه هاى امروز ديده ام امروز يا
   کالمى را که غالبًا در سال اخير حيات مبارک شنيدهّجددم. " کار را تمام ميکنم 

  ّتوقفم بايستى ديگر اين کار مرا ميکشد چطور ممکن است ادامه ده: " بودم فرمودند 
  . "ّکنم زياد است ببين چقدر اسم باقى مانده که بنويسم ببين چقدر بايد دقت کنم 

  رفنتد در رختخواب نشسته راپرتهاى بينهايت خسته بودند در حال خستگى برختخواب 
   ساعت ّ مرتبًا چندينميرسيد که اگر همه روز و هر روزىواصله را قرائت فرمودند آنقدر مکاتيب 

  .به اين راپرتها عقب ميافتاد  بقرائت و مراجعه اوراق واصله نمى پرداختند مطالعه و رسيدگى



َاينست که سحر يوم چهارم قلب. ّاما فشار کار و زحمات مبارکش از جهات مختلف بود  َ  
  آنقدر اين واقعه مؤلمه ناگهانى و آرام در رسيد که بکمال. مبارک از کار ايستاد 

  بطوريکه صبح روز ديگر که نگاهم. ّقدس بجهان باال عروج فرمود راحتى آن روح م
  ُبچهره مبارک افتاد ابدًا ندانستم که واقعه مؤلمه صعود رخ داده است چشمها باز

  براحتى و. بود ولى نگاه ديگر رنجى نداشت و حالت وحشت و نگرانى در آنها نبود 
  ز خواب بيدار و به آرامى درآرامى دراز کشيده بودند گوئى هماندم وجود مبارکش ا

  ّهيکل مبارک از همان ايامى که بطور ناگهان از.  امرى ميباشند امورفکر و انديشه 
ٰصعود جد بزرگوارش حضرت مولى الورى با خبر ّ  

   
  ٤٩٧ص 

  اين. شدند چه رنجها بردند حال بنهايت آرامى و سکون بحضور مبارکش خوانده شدند 
  .رى بود بار رنجها و لطمه ها سهم ديگ

  چگونه. در عمق دردهاى آن روز سياه ، آنچه بر سر من آمده براى احدى نميخواستم 
   امر ايشان از دستشان رفته ، در فکر حالّولىّممکن بود باحباى جهان خبر دهم که 

  ّپيرها و مريض ها و ضعفاى عباد بودم که اين لطمه گران را چگونه با بردبارى تحمل
  ستم که خبر صعود ناگهانى حضرت عبدالبهاء چه لطمه ئى بر حضرتزيرا ميدان. نمايند 

ّبدين علت بود که به. ّ وارد ساخت و حتى چه بر سر مادر خودم آورد ّولى امرا  
  محافل) وى ُرِل( سخت مريضند ّولى امراشوراى بين المللى تلگراف کردم که حضرت 

ّمليه ُ را خبر کند که احبا دعا و رجاى شفا نمّ   ميدانستم که چند ساعت بعد. ايند ّ
  ّبايد بوسيله تلگراف حقيقت اين واقعه دردناک را باحبا اخبار نمايم ، ولى باز فکر

  چند ساعت بعد.  خبر ناگهانى صعود را ماليمتر مينمايد کردم که اين تلگراف لطمۀ
ّمليه حيفا به محافل ّتوسط   ا اينگونه اين حادثه و مصيبت ناگهانى را ابالغ کردم زيرّ
  :ًّا بايد از مرکز جهانى بتمام مراکز امريه برسد ّحقاخبار 

ّحضرت شوقى افندى محبوب القلوب احبا و امانت مقدسى"    که حضرت عبدالبهاء  ّ
  در حالت  خواب صعود فرمودند بياران  ٓبياران الهى سپرده بودند بر اثر حمله بغتى قلبى

  ّ ايادى امرا که در ظل عنايات مبارک ۀّسسمؤّمتشبث و ب تأکيد نمايند بحبل استقامت
   محبوب امرا شديدًا تقويت و تحکيم فرمودندّولىيافته و آنرا حضرت  پرورش

  ّتمسک جويند در اين موقع رهيب تنها وحدت قلوب و وحدت
  مقصد و وحدت مرام ميتواند بطور شايسته وفادارى جميع محافل

   
  ٤٩٨ص 
ّمليه    که تمامى حياتّولى امرآالهى را نسبت بحضرت  و قاطبه ياران ّ



ّخود را فداى خدمت آستان الهى فرمودند بمنصه بروز و ظهور برساند  ٓ"  
  .ّ                                                   روحيه 
ّمليهروز پنجم از لندن اين تلگراف بتمام محافل    : مخابره شدّ

ّمحبوب القلوب احبا و ولى"    پس از دوران گريپ  ٓ امر عزيز الهى در کمال آرامى ديروزّ
ّمليهميشود ايادى امرا ، محافل  ٰآسيائى بملکوت ابهى صعود فرمود رجا    ، اعضاء معاونت، ّ

  عظيم معاونت نمايند  در آغوش حمايت خود بگيرند و يک يک را در اين امتحان ياران را
   ، از ايادى امرا و اعضاء معاونت وميآيد لندن بعمل در تشييع جنازه محبوب آنان روز شنبه

ّمليهمحافل    نشر مييابد حاوى اين مطلب باشد  ّ دعوت ميشوند که حضور يابند و هر چه که در مجالتّ
  مستقبل  گذراندن مراسم تشييع بزودى در حيفا مجتمع ميگردند و نقشه هاى ادى امرا پس ازکه اي

  "ّروحيه . در يوم شنبه منعقد گردد ّمينمايند توصيه ميشود که محافل تذکررا به بهائيان ابالغ 
  سيل غم و اندوهى که از اين واقعه دردناک بقلوب ياران جمال قدم در جميع جهات رو
  آورد ، اثراتش بمثابه هجوم حزن و المى بود که در سى وشش سال قبل از آن در هنگام

   آفاق را فرا گرفت و سراچه دلها را در هم فروصعود موالى مهربان حضر ت مولى الورى
  .ريخت مشکالت بهمان اندازه عظيم و جسيم بود 

   
  ٤٩٩ص 

   خود را مشمول قوانين و احکام کتاب مستطاب اقدس، در تمام عمرّولى امراحضرت 
  ّالبته. ّدانستند لذا طبق حکم کتاب محل دفن بفاصله يکساعت نبايد بيشتر باشد 

  لذا با. حفيا منتقل سازيم ه  اين قانون را بشکنيم و جسد مبارک را بمحال بود که
  اين قطعه. رنجهاى بى پايان جسد مبارک محبوب القلوب ياران در لندن بخاک سپرده شد 
  ّآرامگاه در کمال آرامى و جالل و جمال است درختها از هر سو آن محل را احاطه

  ساعت. اخسارها آوازه خوانى مينمايند نموده و مرغان خوش الحان در هر ساعتى بر ش
ّلندن محل توجه تمام جهان بهائى شد .  نوامبر بود ٩تشييع  ده و نيم صبح شنبه  ّ.  

  القدس لندن جارى شد و هر پيامها ، تلگرافها ، نامه ها چون سيل از هر سو به حظيرة
ّيک موجى از هم و غم و گوهرى از عشق و محبت دربرداشت     بادرياىو اين امواج. ّ

  ّاحزانى که در حول آن وجود مقدس در تالطم بود آميخته گرديد آن هيکل نازنين بار
  .سنگينى را که سالها بر دوش داشتند بر زمين نهادند 

ّاولين اشخاصى که در آن ايام مملو از احزان بيارى من شتافتند و بداد من ّ ّ  
  رک وارد شده و از آن فاجعهرسيدند ايادى امرا بودند  ، بمحض آنکه باطاق مبا

   فورًا John Ferrabyابىّحسن باليوزى در لندن خبر دادم ايشان و جان فره ٰعظمى خبردار شدم فورًا ب
  ُهمان شب دکتر جياگرى از رم وارد شد و روز بعد اميليا کالينز. نزد من آمدند 

   بمن رسانيد کهکه هميشه در حجرۀ غم جليس من بود در اين موقع از ارض اقدس خود را



  گل تلفن کرده گفتم که آيا حاضرلدلبرت مولشآبه . سوگوارى را با هم بگذرانيم ساعات 
   را غسل دهد ؟ ايشان با هرمان گروسمن درّولى امراّاست بيايد و جسد مقدس  

  همان شب رسيدند و ايادى امرا اطمينان دادند که نهايت سعى و کوشش را مينمايند
   شايسته امکان دارند بکار برند تا نهايت درجه احترام و سپاس و ستايشى که رتا هر چه د

   تمام ايادى امرا.شأن و مقام محبوب عالميان است انجام گيرد
   

  ٥٠٠ص 
ّاز قارات مختلفه با احبا براى تشييع جنازه تشريف آوردند و هر يک باعث تسلى اين   .قلب مجروح شدند  ّ

  يادى امرا مجتمع شدند تا آيات مناسب براى آن حفلۀ رهيبت ااّهمان شب اول حضر
  ّانتخاب نمايند و اين احتفال ايادى امرا اولين مجمع پس از صعود مبارک شد که

  .متعاقب آن مجامع کثيره ديگر براى فتح و ظفر نقشه مبارک تشکيل گرديد 
  وبشان را بدرود ابدىروز تشييع فرا رسيد روزى بود که ياران بايد جسد اطهر محب

  ّ اتوموبيل جالس شدند و چون بمحل آرامگاه٦٠ صدها بهائى در پى عرش مبارک در .گويند
  ع يارانيرسيدند گروهى ديگر از ياران که در آنجا مجتمع بودند به آنان ملحق گشته جم

  ّانگلستان تشريف داشتند تا احترامات خود را بتابوت مقدس ابراز دارند و ببينند که
ّت سرزمين آنان را محل توجه ابرار فرمود سا خداوند بدالئلى که مستور از انظار ّ.  

  ّتأثردسته هاى گل بود که نثار آن قطعه از زمين شد حالت سکوت آميخته با احترام و 
   حفلۀ بسيار.عميق همه را فرا گرفته فقط اشکها بود که دامن دامن فرو ميريخت

  :کتاب شرح صعود مبارک نقل ميشود برگزار گرديدًزيبائى طبق شرحى که ذيال از 
   عظيم امرا را بداخل تاالر آورده روى مکانى مخصوص که با پوششّولىعرش حضرت " 

  ّسبز لطيفى آراسته شده بود استقرار دادند ، تاالر بطورى از جمعيت پر شده بود
ًد کال قيام کردند هنگام صلوة که رسي.که بسيارى از ياران مجبورًا در خارج ماندند ّ  

ٰو بعد از تالوت آيات عربيه جمال اقدس ابهى شش مناجات بالحان مختلفه و السنه ّ  
   امريکا و آسيا بنمايندگى نژاد سياه و-افريقيا - ّفارسى و انگليزى احباى اروپا 

  ٓملل سامى و آريائى تالوت کردند سپس عزيزان الهى در نهايت احترام و وقار و ترتيب
  ّ مخصوصى که براى مرقد مطهربمشايعت عرش اطهر بحرکت آمدند و چون به بقعۀو تنظيم 

  . اهل بها جا دادند ّتعبيه شده بود رسيدند صندوق مقدس را در نقطه اى رو بقبلۀ
   

  ٥٠١ص 
   نورا ايستادند تا هنگامى رسدٓياران الهى جميعًا ساکتًا صامتًا در حول آن بقعۀ

  روحيه خانم که خود در بحور احزان.  گردد ّمستقرنى ّکه عرش اطهر در مقر جاودا
  مستغرق بودند بغموم دلهاى ياران ستمديده پى بردند و اين انديشه آتش درونى حرمان



   امر محبوب اين عزيزان غمزده بودند حالّولىرا دامن زد چه که حضرت شوقى افندى 
ٓدست تقدير لن يتغير الهى چنين محبوب دل و جانى را که ود   ّيعه ثمينه الهيه بودندّ

  ّحقّاز کف آنان مى ربايد و در نقاب خاک پنهان ميسازد و احدى را در برابر مشيت او 
   اين جمع بشرف لقاى آن وجه منير نائل نگرديدند و درک حضورشانرا.چون و چرا نيست

   اين بود.اند ّننمودند و اکنون در برابر ارادۀ قاطعه الهيه سر تسليم فرود آورده
  ّروحيه خانم تصميم گرفتند و اعالن نمودند هر کس مايل است اداى واجبات خضوع و که

   بيش از دو ساعت ياران.احترام نمايد نزديک شده بنوبت از برابر صندوق مبارک بگذرند
  ّ رحمانيه گذشتند اکثر زانو زده گوشه ها و لبه هاىشرق و غرب از برابر آن وديعۀ

   چنين حادثه ناگوارى که تا اين درجه ممزوجزانح روزگار هرگ در سو. را بوسيدندصندوق
  از عشق و غم باشد روى نداده کودکان خرد سال با مادرهايشان نزديک شده سرهاى کوچک

  خود را باحترام خم مينمودند پيران سالخورده ميگريستند انگلو ساکسن ها که جنسًا
  انى قلوبشان ميگداخت که سيلاحساسات درون  را ابراز نميدارند در چنان آتش حرم

   بامداد آن روز آفتاب جهانتاب بر آن نواحى و.سرشک  بر گونه ها فرو ميريختند
ّارجاء بماليمت مى تابيد ولى ناگهان لکه ابرى نمودار شد و باران کمى باريد و َ  

  ّ برخى با تعشق تمام.ريزان شداشکّقطراتى چند بر عرش مطهر ريخت گوئى که آسمان نيز 
   با دستى لرزان شاخه گل سرخ زيبائى را کهىشه هاى کوچک عطر گل نثار کردند ديگرشي

   بر آن روىد که قطرات بارانآورنشانه قلب داغدارش بود بر صندوق مبارک نهاد يکى هم طاقت ني
  برخى با دستهاى مرتعش پنهان ريزد هنگام زانو زدن بى اختيار با دست صندوق مبارک را پاک کرد و

   
  ٥٠٢ص 

  ، قطره هاى اشک، سيل سرشک.ّکمى از تراب مقدسى که زير صندوق بود بيادگار برداشتند
  بوسه هاى فراوان و تجديد عهدهاى بندگى آستان بود که نثار عرش اطهر آن وديعۀ

ّربانيه گرديد وديعه اى که خود را     و چون.اميدن مى نايار"برادر حقيقى " ّ
   حرم مبارک نزديک شده،جبات بندگى مفتخر گرديدداى واآخرين فرد صفوف غمزدگان با

  روى عرش بدعا گذراندند سپس شال سبزى بررا ّدر برابر صندوق مقدس زانو زده لحظاتى 
ّمطهر کشيدند و زر دوزى آبى متبرکى را که از    ّمقدسه عليا بود بر روى شالروضۀ ّ

  کل آسمانى را که حضرتانداختند و سراسر آنرا با گلهاى ياسمن پوشاندند و بعد آن هي
  . " من خالل البحرين المتالطمين ٔابدع جوهرة فريدة عصماء تتلئال" عبدالبهاء 

  آرامگاه ابدى که ديوارهايش بشاخه هاى گل آراسته و زمينشبداخل خوانده بودند 
  . " دادند مبارکه پوشيده شده بود آهسته آهسته فرود آورده استقرارروضۀ بقاليچه اى از 

  ّم طول مدت دسته اى از گلهاى سرخ و سفيد که مخصوصًا اين کمينهدر تما
  ّسفارش داده بود بر روى تابوت مقدس قرار داشت و با اين فکر که جميع ياران حق دارند



  از طرف روحيه: " ّتحيات عاطره با اين دسته هاى گل تقديم دارند جمله ذيل نوشته شد 
  "گداز است  ٰ که قلوبشان از اين مصيبت کبرى در سوز وو جميع عزيزانت و عاشقانت در جميع دنيا

  ّو چون آرامگاه مقدس بسته شد اين دسته گل روى آن بماند و بعد دسته گلهاى فراوان
  ّاز طرف هزاران بهائى بر آن زمين مقدس گذارده شد و چون دريائى مينمود که بامواج

  .ساخت  ّچه گل صد برگ معطرررا يک پارنگارنگ در حرکت آمد و تمام آن منظره را گرفت و آنجا 
  چون مراسم دفن باتمام رسيد بعموم بهائيان ابالغ و تقاضا شد که مجالس شايسته

  نماينده ّ پس از حفله رهيبى از احبا کهّولى امراجسد مبارک حضرت : " منعقد نمايند 
   

  ٥٠٣ص 
  لندن استقراردر ه ابدى  کشور شر ق و غرب بودند طبق قوانين کتاب اقدس در آرامگا٢٧از 

  ّاحبا اطمينان يابند که. ّيافت مضجع مطهر از زيباترين نقطه هاى آن قبرستان است 
  صعود آن حضرت ناگهان و بدون رنج بوده است طلعت مبارک چون هميشه در نهايت جمال و

  فلا توصيه ميشود که مح. هيجده نفر از ايادى امرا حاضر بودند،آرامى و کبريا بود
ّمليه ّ باحباى الهى دستور دهند تا محافل تذکر زيبا و شايسته در ّ ٓ    نوامبر١٨ّ

  ٓ عنايات منهمره از آن سر چشمه هدايت الهى باشند کهّتذکرمنعقد سازند و دائمًا م
ّسى و شش سال خود را بتمامه فداى امر مبارک فرمود و بخدمات مستمر   ه قائم و مداومُ

  "ّروحيه . ى محافظت امر حضرت پروردگار بماند و دائمًا هشيار و بيدار برا
  ّ مبارک از همان نوع مرمر سفيدى که براى مراقد مطهره در حيفاع مضج١٩٥٨در سال 

   شد ستونى ازّمستقردستور داده بودند و مقبول خاطر اطهرشان بود ساخته و پرداخته و 
   افريقاMکه نفشهقرار گرفت بنحويائى که حامل کره ارض بود بر آن مرمر بتاج زيب

   مشتعله بود که در سال اخير حيات هيکلّقارهمواجه قبلۀ اهل بها گرديد زيرا اين 
  ّو چون آن ذات مقدس عالقه. ّاطهر آنقدر سرور و آرامش در قلب مطهر بوجود آورد 

  مفرطى بعقاب داشتند لذا از روى عقاب کوچک ساخت ژاپن که همه گاه در حجره مبارک
  ن بزرگ ساخته شد و بر روى کره قرار گرفت عالمت ديگرى براى فتح وّبود عقاب زري

  ّظفر جز اين عقاب نميتوان در نظر گرفت که زينت بخش مرقد چنان نفس مقدسى گردد که
  خود موجد نقشه ها و مورث فتوحات و گسيل دهنده پيروان امر حضرت بهاءا از جبهه

  .ّر پنج قاره دنيا گرديد اى ديگر و از فتحى بفتحى ديگر د اى بجبهه
  ٓالهى ّ آهنين و قدرتى خلل ناپذير در برابر امتحانات صعبه کوشيدند تا احباىبا ارادۀ

   
  ٥٠٤ص 

  فرمان تبليغى حضرت مولى الورى را بکار برند و از پيروى آمال و آرزوهاى موالى
  ى بگذارندٓحنون توانستند سر مشقى براى ياران الهى بوجود   آورند و اساسهاى رصين



  ّامريه استوار گردانند و چگونگى بکار عاليۀات ّسسمؤّو کل را برشالوده هاى 
  با نفوذ آن روح عظيمى. ّبردن اين مقاصد الهيه را بجميع عالميان ارائه فرمايند 

  که ممزوج دلپذيرى از شهامت و حکمت بود ، امر حضرت بهاءا را هدايت و حفاظت
ٓ اعلى از قبل رسانيدند و امانت الهى را که بردوش داشتندفرمودند و آنرا بمراحلى ٰ  

ّبا نهايت وفادارى حمل و تا حدى که صحت وجود اقدس اجازه ميداد آنرا به جهتى ّ  
ٰاعلى و رتبه اى اسنى کشانيدند و در طول اقدامات کمر شکن چقدر هدف سهام بال ٰ  

  ّ گرديد بنهايت قدرت تحملّتيام ناپذيرى که مستولى بر جسم مقدسششدند و جراحات ال
  .رضوان فرمودند روضۀ  آهنگ ساحت قدس جانان و ىفرمودند و با چنين حال

ّ ربانيهّ وصايا غصن ممتاز سدرۀ مقدسۀّ طبق الواح مقدسۀّولى امراحضرت  ّ  
ٓبودند و اين نص صريح الواح وصايا چنان در قلوب ياران الهى رگ و ريشه دوانيد که ّ  

  ّر گرديد و هر کس که بذر اين حب و اشتعال را در دل پرورد خويشتن را القراّابدى
  ّو مستغرق بحور الطاف رب ودود. " ّله الممدود  فى ظّطوبى لمن استظل: " مشمول 

ٰساخت و خود را در جنت ابهى    . و مستريح يافت ّمستقرّ
   
  


