
  

 ١

  سخنى در بارۀ:
  عّمه  لوح

  
  
  
  

  عالءالّدين قدس جورابچى
  ميالدى ٢٠٠٣آپريل 



  

 ٢

 »لوح عّمه«
  

ظيم"، مندرج در جلد دوم مکاتيب هو المشرق عن افق التّقديس" و با مطلع "قد أشرقت األنوار و القوم فى َعَمٍه علوح مصّدر به "
ده صفحه که بيشتر آن به زبان فارسى است ، خطاب به عّمه ) به قلم معجز شيم حضرت عبدالبهآء در هف١٨٦تا  ١٦٨ صفحات(

هاى نخستين پس از صعود جمال اقدس  در سال ،از قرائن بر مى آيد ن کهاشان نگاشته شده است. زمان و مکان صدور لوح چن
  ابهى در شهر عّکا بوده است.

  عّمه که بود؟
موسوم به شاه سلطان خانم است که او را خانم بزرگ و  ،هآءاهللمراد از "عّمه" که مخاطب اين لوح است ، خواهر پدرى حضرت ب

  ، عّزيّه خانم مى خواندند.ند و ازلى هاحاجيه خانم و حاج عّمه خانم نيز مى ناميد
شش و به روايتى هفت همسر و پانزده فرزند، ده پسر و پنج دختر داشت و شاه سلطان  ،ميرزا عبّاس نورى معروف به ميرزا بزرگ نورى

هـ. ق.  ١٢٢٧ . نامبرده در حدود سالخانم معروف به خانم جان خانم بوديعنى کلثوم  ،نم از همۀ دختران بزرگتر و از همسر سومخا
او سوادى جزئى داشت و نه چشم از جهان فرو بست.  ،بيمارى وبا هـ. ق. در نود و پنج سالگى در طهران به ١٣٢٢ زاده شد و در سال

تا  ،جّد تمام برخاست و به دشمنى و ستيز با حضرت بهآءاهلل و آئين شانه وادارى از ميرزا يحيى ازل نيز بتنها مؤمن نشد، بلکه به ه
 ،ممانعت و مخالفت با ازدواج شهربانو ،پرداخت.  از جمله کارهاى دشمنانۀ حاج عّمه خانم ،که در قدرت و توان داشت آن جا

 حسن، با غصن اعظم در ايّام " ادرنه " و ترتيب ازدواج او با ميرزا على محّمديرزا يعنى م ،دختر برادر ناتنى خود و حضرت بهآءاهلل
ميرزا آقا خان نورى، بوده که مايۀ حزن و اندوه و رنجش خاطر جمال قدم و هم غصن اعظم در آن روزگار  ،پسر صدر اعظم ،خان

  گرديد و در اين زمينه بارها در آثار نازله سخن بميان آمد.
لعمراهلل او با ما نبوده و از اين امر آگاه نه.  خطاى «رت بهآءاهلل  در لوح به اعزاز نبيل در اين باره چنين مى فرمايد : از جمله حض

ألجل عّزت ظاهرۀ دنيا به خانۀ دشمن فرستاد و بعد اعراض  ،ورقه اى که از دوست بوده و به او منسوب اين کهبزرگى از او ظاهر و آن 
سزاوار است .  حّب دنيا و جاه او را  آن چهک  جست ... شصت سال از عمرش مى گذرد و الى حين فائز نشده به نمود و به غير تمسّ 

  )١» (ع و عبرات مخلصين نازل ... بر عملى داشت که زفرات مقّربين مرتف
چون فوت شد آن الواح را به حسن مازندرانى حامل هفتاد لوح بوده و « نيز آن حضرت در رسالۀ شيخ دربارۀ او چنين مى فرمايد : 

صاحبانش ندادند و به يکى از اخت هاى اين مظلوم که من غير جهت اعراض نموده، سپردند.  اهلل يعلم ما ورد على الواحه .  و آن 
آن ايّام موافق اخت ابدًا با ما نبوده .  قسم به آفتاب حقيقت بعد از ظهور اين امور ميرزا يحيى را نديده و از امر مّطلع نبوده چه که 

ايشان در محلّه اى و اين مظلوم در محلّۀ ديگر ساکن و لکن محض عنايت و محبّت و شفقت چند يوم قبل از حرکت نزد او  .نبوده اند
واه داند و شاهد و گ فائز گردند. حّق مى ،اليوم سبب تقّرب الى اهلل است آن چهو والده اش رفته که شايد از کوثر ايمان بياشامند و به 

الحمد هلل از فضل الهى فائز شد و  به طراز محبّت مزيّن گشت .  و لکن بعد از اسيرى و  آن کهکه غير اين به هيچ وجه خيالى نبوده تا 
هجرت ما از عراق به آستانه ديگر از او خبرى نرسيد ... و لکن از اخت از بعد من غير جهت آثار عناد ظاهر .  اين مظلوم به هيچ وجه 

او را اخت اين  ،حسن عليه بهآءاهلل و رحمته که مخطوبۀ غصن اعظم بوده محّمدمرحوم ميرزا  ،نگفته اّال آن که بنت اخوىسخنى 
مظلوم از نور به خانۀ خود برده و به مقّر ديگر فرستاد ... و احدى از اولياى اين اطراف و آن اراضى گمان نمى کردند که از اخت 
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 آن چهامر سبيل را مقطوع ديدند و عمل نمودند  محبّت و دوستى است واقع شود .  بعد از ظهور اينچنين امرى که خالف حميّت و 
را که کّل مى دانيد و مى دانند.  ديگر معلوم است که چه مرتبۀ حزن از اين عمل بر مظلوم وارد شد و بعد به ميرزا يحيى پيوست و 

 تَ  وَ  َک بارَ تَ  اهللَ لُ سا کند.  نَ  و چه مى  گويد  شود، معلوم نيست چه مى حال مختلف شنيده مى ى لَ ها عَ دَ يِّ ؤَ يُ  يه وَ لَ ا ها عَ رجِ ن يُ عالى ا
(مضمون فارسى: از خداوند بزرگ و واال مى خواهيم که او )٢» (ّفار ... الغَ  رُ دِ قتَ المُ  وَ هَ  وَ  ّواُب الت  زيزُ العَ  وَ هُ  هُ ن ا  هِ ضلِ فَ  ى باِب دَ لَ  ةِ نابَ ال ا

ييد فرمايد. براستى اوست ارجمند و توبه پذيرنده و اوست أزگرداند و بر توبه و بازگشت به آستانۀ فضل و بخشش اش ترا به سويش با
  توانا و آمرزنده).

...يکى از بنات اعمام از صغر سن به ارادۀ مبارک « فرمايد :  حضرت عبدالبهآء در اين باره در لوح شيخ قمى چنين مى هم چنين
عّم بزرگوار به ساحت اقدس شتافت و گريه کنان رجاى تحکيم و توثيق اين ارتباط نمود  ،.  چون به بغداد آمديمنامزد اين عبد شد

معذلک همواره آرزوى تجّرد داشتم تا به ادرنه آمديم  ،ولى اين عبد قبول نمى نمود.  عاقبت به امر قطعى جمال مبارک قبول نمودم
محض سرور خاطر آن بکوشيد تا آن بيچاره را به پسر صدر  ،ن ارتباط به يحيى داشتو در ادرنه بوديم که عّمه خانم بزرگ چو

ميرزا على خان داد و از قرار مذکور گريه کنان و هراسان و لرزان رفت و ايّام معدود نگذشت که به مرض سل مبتال گرديد و ، اعظم
  )٣...» (اهلل عليها  مسلوًال وفات نمود.  رحمة

  
  حضرت عبدالبهاء در لوح عّمه قصد و شيوۀ گفتار

با همۀ دشمنى و ستيز کينه توزانۀ عّمۀ خويش در اين ساليان دراز با حضرت  ،از متن لوح بر مى آيد، حضرت عبدالبهآء ن کهاچن
اين از  .بيندبهآءاهلل و آئين ايشان، هنوز با دريغ و افسوس دورى و محرومى او را از ايمان به آن حضرت شايسته و برازندۀ وى نمى 

چه از نظر لفظ و چه از نظر معنى و در قالب مجاز و تشبيه و استعاره و مثال،  ،در اين لوح با بيانى زيبا و رسا و کالمى نغز و شيوا ،رو
 عّمۀ خويش را با مهر و محبّت و دلسوزى تمام به درک واقعيّت ها و شناخت حقايق و مآًال حّقانيّت و راستى و عظمت و بزرگوارى

برادر ناتنى  ،يعنى حضرت بهآءاهلل و اثر و نفوذ کلمۀ او و مقايسۀ آن با گفتار و کردار و رفتار ميرزا يحيى ازل ،ظهور برادر واالگهرش
ديگر،  پند و اندرز مى دهد و به گرويدن به آئين نوين يزدان تشويق و ترغيب مى نمايد  که شايد خاتمۀ حيات فاتحۀ الطاف باشد و از 

اى عّمۀ مهربان، امکان از نسيم جان بخش خوى برادر بزرگوارت در اهتزاز و آئينۀ جهان نماى جهان از « فرمايد:  له چنين مىجم
پرتو رويش روشن و ممتاز، صيت بزرگواريش طنين در سپهر برين انداخته و آوازۀ دلبريش در جهان علّيّين افتاده.  آيا انصاف است که 

ه اش مهجور ماند و ثمره اى از شجرۀ طيّبه اش محروم گردد؟ ال و اهلل.  آن  عّمۀ محترمه بايد سرحلقۀ ورقات ورقه اى از سدرۀ مبارک
  ».مقّدسه باشد و شمع افروخته در انجمن مخّدرات منجذبه، در کتاب علّيّين آيۀ مبين باشد و در دفتر موقنات عنوان عظيم

عّمۀ آن حضرت و به منظور رفع شبهات و هدايت  ،ين لوح خطاب به شاه سلطان خانماين نکته ناگفته نماند که اگر چه ا اين جادر 
و تبليغ او بوده، ولى مراد حضرت عبدالبهآء ارشاد و هدايت بستگان و خويش و پيوند و در بعد وسيع تر ، بيشتر ايرانيان نيز بوده است 

خّطۀ ايران بود و مطلع اين بدر  ،مشرق نيّر تابان آن که، با وجود " هنوز در خواب غفلت بى پايان مستغرق :که به فرمودۀ آن حضرت
   .اقليم طهران" ،منير

چنان در باور و عقيده و روش و شيوۀ کينه توزانه و ستيزه جويانۀ خود باقى بماند و نصايح و وصاياى  بارى، با اين همه، نامبرده هم
که در پاسخ به مطالب  آن جااو مؤثّر نيفتاد و ثمر و نتيجه اى به بار نياورد تا  مشفقانۀ مرکز عهد و پيمان يعنى برادرزاده اش، در
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صورت رّديّه و در غايت خشم و کينه با نام " تنبيه النّائمين" که شرح آن پس از اين ه مندرج در لوح مذکور، ازلى ها رساله اى ب
نوشته و چاپ و منتشر ساختند و در آن گستاخانه و بى پروا از بستن  خواهد آمد، همراه با لوح حضرت عبدالبهآء در آغاز آن، به نام او

تهمت و افترا و گفتن دشنام و ناسزا و بازگو نمودن سخنان بى پايه و اساس و حتّى گاه به گاه وقيح و ناشايست، چيزى دريغ و فروگذار 
  .نکردند

  
  مطالب مندرج در لوح عّمه

باچه و سرآغازى فصيح و بليغ و غّرا در دو صفحه به زبان عرب آغاز مى فرمايد که عبارات حضرت عبدالبهآء اين لوح را با دي −الف 
قد أشرقت األنوار و القوُم فى َعَمٍه عظيم.  قد ظهرِت اْالٔسرار و  النّاُس فى َدَهٍش قديم.  قد اْرَتَفَع النّداُء و  «نخستين آن چنين است: 

ستاُر و األشراُر فى حجاٍب غليظ.  و َنَفَحِت النّفحاُت و المزکوُم محروٌم من هذا الَمْشموم الورٰى فى َصَمٍم شديد.  قد ُهِتَکِت األ
مردمان در ضاللت و گمراهى راهوار.  حقايق معنوى آشکار، با اين  ،مضمون فارسى:  انوار ظهور در تابش، با اين همه»(اللّطيف ... 

در آواز، و انسان ها هنوز به ناشنوايى گرفتار.  پرده هاى وهم و گمان گسسته و آدميان به حيرت و شگفتى دچار.  سروش ايزدى  ،وجود
زکام زدگان از بوى اين مشک ناب دور و  ،کژانديشان باز در پس پرده ها ماندگار.  بوى هاى خوش آفريدگار در وزش، با اين همه

  برکنار...)
عّمه خويش  را مخاطب مى سازد و  ،عبارات پندآموز و عبرت انگيزحضرت عبدالبهآء سپس در دنبالۀ  مطلب به زبان فارسى با اين 

يا عّمتى الحنونه، قدرى در رياض اسرار الهى سير نما و در حياض فيض نامتناهى خوض فرما.  چشم بينا بايد و « چنين مى فرمايد: 
حجاب رقيقى بصر را از مشاهدۀ منظر اکبر گوش شنوا شايد، تأييد ملکوت ابهى واجب و تلقين مأل اعلى الزم.  مالحظه فرمائيد که 

منع نمايد و پنبۀ خفيفى سمع را از نغمات جان پرور محروم کند.  ُصداعى عقل را از ادراک معانى کلّيّه باز دارد و ُفقاعى هوش را از 
نقيع، مسموم را معدوم  احساس آثار جليله غافل کند.  رطوبتى در دماغ، مزکوم را از طيب مشموم محروم نمايد و قطره اى  از سمّ 

  »کند ... 
حضرت عبدالبهآء در ادامۀ گفتار مطالبى بازگو مى نمايد که گزيده و چکيدۀ آن اين است:  در راه کشف اسرار و حقايق،  −ب 

ود نقابى موانع بازدارنده بسيار و پرده و حجاب بى شمار است.  چشم دردمند ظاهر از  پرتو آفتاب در آزار و عذاب و پرتو آفتاب، خ
َبٌة َخلُْع الِعذار نقابها"، يعنى: خوبروى را برافکندن روبنده خود پرده باشد  ن کهااست بازدارنده از ديدن آفتاب.  چن گفته اند:"ُمَحج

 آلوده و ناپاک است، مايۀ ،ديگر سخنه مين گونه پرتو آفتاب ظهور نيز  براى کسى که چشم باطنش بيمار و به براى هر بيننده!  به
با آن که آفتاب ظهور در خاور و باختر تابيده و آوازۀ آن بلند شده، با اين  ،دارد.  از اين رو گردد و او را از ديدن باز مى خيرگى آن مى

بيشتر ايرانيان از آن غافل مانده اند.  براستى شايسته چنان است که ايرانيان از اين رهگذر شاد باشند و خداى را سپاسگزار که  ،همه
از همان سرزمين.  اّما جاى بسى افسوس و دريغ که از اين بخشش و دهش ناآگاه و بى  ،ايران است و بنيانگذار آن ،گاه اين آئينزاد

خبرند و در گوشۀ غفلت و ناآگاهى بست نشسته اند.  و در زمان ظهور هر يک از مظاهر مقّدسۀ پيشين نيز چنين بوده است.  از اين رو 
ند در آينده غفلت و سبکسرى پيشينيان را فراموش نمايند و از اين که هموطن آن هستان حضرت بهآءاهلل ن هم که هموطنايرانيا

حضرت اند و با او خويش و  پيوند ، از فرط شادى و سرور در جوش و خروش آيند و از اين رهگذر بر خود باليده و فخر و مباهات 
  کنند.
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ريزد و عّمۀ خويش را بدين سان  گويد و احساس درون را برون مى سخن مىحضرت عبدالبهآء از سبب نگارش اين نامه  −پ 
اى عّمۀ مهربان، اين آوارۀ صحراى محبّت اهلل نظر به محبّت مخصوص که از بدو طفوليّت به آن عّمۀ مهربان «مخاطب مى سازد: 

 ).٤» (شرط بالغ است با تو ميگويم هآن چمن « به تحرير اين کلمات پرداخت و به نگارش اين عبارات متصّدى گشت.   ،داشت
حّق تربت مبارکه و مطاف مأل اعلى کمال ه آيا بخاطر دارى که در کودکى و طفوليّت چه دلبستگى به شما داشتم؟ و اآلن نيز ب

  ».خورم دارم و از اين جهت افسوس مى محبّت را
 نسبت به او سخن مى گويد و او را هشدار مى دهد که در اين لوح از عنايات و الطاف برادر واال گهرش يعنى حضرت بهآءاهلل −ت 

اين نکته را  هم چنينمبادا از انصاف بگذرد و به گفت هاى بى پايه و مايۀ اين و آن، آن همه محبّت و احسان را فراموش نمايد و 
روى تابان جمال رحمن م بر اش طبيعت مستور نماند و ُلعاب عنکبوت اوهاآفتاب حقيقت به ظنون نفوس خفّ « گوشزد مى نمايد که:

  ».پرده نکشاند
از چگونگى ظهور حضرت بهآءاهلل بيان مى نمايد و يادآور مى شود که آن حضرت در برابر دول و ملل بايستاد و در زير کند و  −ث 

را هدف و آماج سهام  زنجير فرياد برآورد و پيوسته در دست دشمنان اسير و گرفتار بود.  با اين همه، هميشه پرده برانداخت و سينه
آن حضرت پس  ،).  افزون بر اين٥مخالفان بساخت و کشکول به دوش نکشيد و حيران و سرگردان  و فرارى در هر سرزمين نگرديد (

باب لقا بر يار و اغيار گشود و به رفع شبهات و  دفع  آن جااز آزادى از زندان سياه چال به عراق عرب تبعيد و سرگون گرديد و در 
بگونه اى که همگان بر علم و فضل و کمالش مقّر و معترف و گويا  ،راضات پرداخت و به اقامۀ دليل و برهان مبادرت ورزيداعت

دولت ايران و عثمانى متّفقًا وسايل تبعيد و سرگونى حضرت بهآءاهلل را به اسالمبول و سپس ادرنه و سرانجام  ،گرديدند.  زان پس
اين آرزو و اميد که نارش خاموش گردد و آوازه اش فراموش شود و آفتاب ظهورش غروب نمايد.  اّما  با ،دزندان عّکا فراهم ساختن

همۀ اين تالش ها عبث و بيهوده گشت و بر عکس ثمر و نتيجه داد، الواح ملوک و سالطين از قلم آن حضرت نازل شد و خطابات 
  شديده صادر گرديد.

ويش را پند و اندرز مى دهد که تا وقت باقى است، فرصت را غنيمت شمرد و يوسف در اين نامه حضرت عبدالبهآء عّمۀ خ −ج 
داند که سبب احتجاب ناس از ). و دراهم  معدودۀ ناچيز را نفوسى مى ٦مصر الهى را به ثمن بخس دراهم معدوده مفروشد  (

ور مظاهر مقّدسه در هر زمان احياى ارواح در ى آفتاب ظهور در اين زمان گرديده اند.  و اضافه مى فرمايد که هدف از ظهيشناسا
که خود نيازمند مربّى  آنانى ،قميص خلق جديد است و تربيت نفوس انسانى در همۀ مراتب و مقامات از ماّدى  و معنوى. با اين همه

  هستند، چگونه مى توانند مربّى آفاق گردند.  زيرا به قول شاعر: 
  )٧» (ستى بخش               کى تواند که شود هستى بخش ذات نايافته از ه«                  

  ميرزا يحيى ازل است).  ،مراد حضرت عبدالبهآء در اين گفتار ،آن که( توضيح 
اين پرسش را مطرح مى فرمايد که آيا پس از شهادت حضرت اعلى چه آثار قدرت و بزرگوارى از ميرزا يحيى ظاهر  ،افزون بر آن −چ 

حضرت باب به  آن کهاى اهل بيان پرده و حجاب از مشاهدۀ آفتاب حقيقت ظهور حضرت بهآءاهلل گرديد؟  با و آشکار شد که بر
  يّاَک ا  يّاَک ا نّص صريح مى فرمايد: " )، (مضمون فارسى: مبادا مبادا در يوم ظهور به ٨" (هندَ عِ  ه خلٌق ن ا ة فَ ي يانِ البَ  الواحدِ بِ  َب جِ حتَ ن تَ ا

 ،اهلل" محروم گردى، زيرا که آن "واحد بيان" آفريده اى است در نزد او ).  به سخن ديگر هُ رُ ظهِ ن يُ "مَ  ن بهاز ايما"ى"واحد بيان
باز دارد، تا چه رسد  "اهلل هُ رُ ظهِ ن يُ مَ ى"ي، بابى مؤمن را از عرفان و شناساحضرت باب گوشزد مى فرمايد که مبادا خود او و حروف حىّ 



  

 ۶

بدالبهآء به عّمه شان گوشزد و سفارش مى فرمايد که کتاب بيان را مطالعه نمايد و در آن تفّکر و انديشه به مرايا!  از اين رو حضرت ع
  کند تا مراتب و شئون مرايا و از جملۀ آنان ميرزا يحيى، بر او روشن و آشکار گردد.

ى آيد، حضرت عبدالبهآء عّمۀ بارى، در پايان مقال که به منزلۀ مسک الختام و فصل الخطاب اين لوح مبارک بشمار م −ح 
  : محترمۀ خود را با گفتارى نغز و شيرين و سخنى شيوا و مليح به زبان عرب چنين نصيحت مى فرمايد

 هللِ الَحقِّ ان . َتاالَتِزِمى الُخضوَع و الُخشوعَ  ِظى ِمَن الُهجوِع وَ َفاسَتيقِ  ؟ى ِفى الِمهادقاد و َتضَطِجعِ ى، الى َمتى َتسَتغِرِقى ِفى الر تِ م يا عَ "
مَس َقد َبَزَغت وَ  الش  نحاَب َقد فاَزت وَ  ا الس  نا  وَ (رياَح َقد هاَجت اال  نرَض َقدِ  ات ا االت وَ بَ رَ  وَ هَتز    .)٩()َبِهيٍج  َزوٍج  ن ُكلِّ ت مِ تَ نبَ ا

 ير النمِ  يُر َعن َبحرِ دِ ِك االبهى. َهل ُيغِنيِك الغَ االعلى ِفى ِذكِر َربِّ  َالِٔ المَ  نَ عِت َنَقراِت النّاقوِر مِ مِ سَ َفَواهللِ لَ  ةٍ ُذٍن واِعيَ ا عِت بِ مَ استَ  وِ لَ  ُيغِنيِك  وا
باِب َعن َهدِ  و َينَفُعِك َطنينُ ا راِب َعن َسِفير الُعقاب َنعِيُب الغُ  يِر الَورقاِءالذ    ِمن جنوٍد َعَرمَرٍم َعظيمٍ  )١٠)(يمالَهشِ  رُ ُمحَتظِ (و َيحِميِك ا

  م  رِويِك َيشِفيِك و يُ و ِا ِقيع وَ  السقِ بَ ال َسراُب  الن ذِ  يدِ ال َو َربِِّك الَمجِ  ؟ِش ِفى َقفٍر َبعيدٍ الَعَط  يد وَ دِ يع َعِن الّداِء الشنشَ الى ا يدَ دِ الجَ  الَخلَق  ا 
  ع ع  ظيم.و ُخلٍق عَ  ِذى َقلٍب َسِليمٍ  بٍد ُمِنيٍب ِلُكلِّ عَ  ِديدِ الحَ  رِ َص البَ بِ  انَعمَ  وَ 
اى عّمۀ من، تا به کى در خواب غفلت بمانى و تا به چند در بستر بى خبرى غنوده باشى؟  از ه مضمون آن به فارسى چنين است: ک 

و زمين به "خواب بيدار شو و فروتنى پذيرا گرد.  به خدا سوگند که آفتاب ظهور درخشيده و ابر بخشش باريده و نسيم دهش وزيده 
.  سوگند به خداوند، اگر گوش شنوا فرا دهى، از عالم باال "انى آمده و از هر گونه گياهى سبز و خرم در آن روئيده استاهتزاز و شادم

ترا از بانگ عقاب  ،ترا از درياى پر آب بى نياز سازد و يا فرياد غراب ،آواى صور را درستايش و سپاس پروردگار بشنوى.  آيا برکۀ آب
ترا از تاخت و تاز لشکرى انبوه حفظ و  ،ترا از آواز هزار دستان خوش تر آيد و آيا سازندۀ آغل ،مگس مستغنى گرداند و يا طنين

و يا زهر کشنده، بيمارى دردناک ترا درمان کند و يا سراب  در خشکزار، ترا سيراب نمايد؟  نه، سوگند به پروردگار که  حراست تواند
  دِل واال سرشتى، ديدۀ روشن و بينا ببخشاييد.خلقى بديع بيافريد و به هر توبه کنندۀ پاک 
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