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 ١ ص
 فهرست مندرجات

 الف  ران ( نشر اّو           يمقّدمهء انشر )جلنهء مّلی نشر آاثر امری ا 
 ب  مقّدمهء انشر ) مؤّسسهء معارف هائی بلسان فارسی ( نشر دوم   
 ت                                          مقّدمهء مرتجم           
 ١  کتاب،  بقلم جورج اتونزند                       ءشرحی درابره 

 
  * * * * 
    ٢٣         مقديمه:
 ٢٣     سا  سأسي  امر حررت هاءهللانيکصدمي 

 حضرت ّبب ءدوره -قسمت اويل 
 فصل اويل:  والدت امرّببی

  ٣٩      هء اولی                طلوع امر حررت نقط    
  ٤٣   ه،  ابب الباب      ياّو  من آمن،  ماّل حسني بشرو     
   ٤٦                                             يّ حروف ح    
 ٤٩    به طدران                      نياهزام  ماّل حس    

 ٥٠  ف مّکه                يت به شر يّ سفر حّج و اهالم قائم               
 ۵٤  نخان حاکم فارس   يحب  نظر حررت ابب حبکم حس               
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 ٢ ص
 ٥٥                                يّ ه پ  از حروف حيّ  اّولنيمؤمن      

 ۵۹    ت حررت اهلی به اففدان ميهز               
 ٦٢                   اهزام حررت ابب به فوب طدران                 
 ٦٥   ان                                    جيت به آررابميهز               

 انجيسجن حضرت ّبب در آذرّب : فصل دوم
 ٦٧    سجن ماکو                                                        
 ٧٢                       ق                             يسجن چدر                
  ٧٤    عدد در تربيز                         يجمل  ول               
 ٧٨    آاثر مبارکهء حررت رّب اهلی                              
 ٨٦   ق                                   يابز گشت به قلعهء چدر                
 ٩٣   بدشت                                        اجتماع               

  
 ي  و زاجاني فصل سوم: حوادث مازندران و ن

     ١٠٤   طربسی                                           ءع قلعهيوقا    
 ١١٣   ز                                         يحوادث نی ر                
 ١١٦   حوادث زجنان                                                     
 ١٢٣      شددای سبعهء طدران               

 ١٢٧     فصل چهارم: شهادت حضرت ّبب
  ١٣٢    نظام دائر به شدادت حررت ابب   ريدستور ام               
 ١٣٣                   ز                            يسرابزتانهء  ترب                
  ١٣٤               يشدادت حررت رّب اهلی و جناب ان               
 ١٣٧   گواهی به هظمت مقام حررت ابب                                
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 ٣ ص
 ١٣٨  حتّقق بشارات راجع به ظدور حررت ابب                   

 ١٤٩                               فصل پنجم:  رمی شاه و عواقب آن
 ١٥١   ن شاه                         ي اندازی به انفرالدّ ريت               
   ١٥٤   ه                                       يّ ع اببيکشتار فج                
 ١٦١  اقبا  حررت هاءهللا به امر حررت ابب                            

 ۱٦٥   غ امر اببی                 يام حررت هاءهللا به تبليق               
 ۱٦٨   اهچا  طدرانيت حررت هاءهللا در سيّ مسجون               
   ١٧١  ف و شدادت جناب طاهره                            يتوق               
 ١٨٠               وان حررت ابب    ري ون و پيّ شدادت حوار                

  
 حضرت هباءهللا ءدوره -قسمت دوم     

 ١٩٩                 فصل ششم:  والدت امر هبائی                         
 ٢٠٨   تاندان مجا  مبارک                                                     
 ٢٠٨                     القاب مجا  اهی                                     
 ٢٠٩   ای سلف بظدور حررت هاءهللا        يبشارات انب               
 ٢١٤  هظمت امر مجا  اقدس اهی                                            
 ٢١٨   اهچا  طدران             يت نزو  وحی در سيّ فيک                

 ٢٢٣              اءهللا به عرا  عرب   د حضرت هبيتبع  :فصل هفتم 
 ٢٢٥           استخالص مجا  مبارک از سجن طدران              
 ٢٢٧   كل مبارک به بغداد                           يسرگونی ه      

 ٢٣٣              بغداد                                                      
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 ٤ ص
   ٢٥٠مجا  اهی به کردستان                                                   ت ميهز  

 ه( يي د حضرت هباءهللا به عرا  عرب )بقيفصل هشتم: تبع 
  ٢٦٥      هيّ مانيابز گشت از سل 

  ٢٦٦  اب حررت هاءهللاياوضاع انبسامان جامعهء اببی در غ    
 ٢٨٥                                 آاثر انزله از قلم اهلی              
  ٣٠٠                  ع پ  از ابز گشت به بغداد يوقا 

 ٣٠٤    كل مبارک به ابغ رضوانيت هميهز  
 فصل هنم:   اظهار امر حضرت هباءهللا

 ٣٠٩               ظدره الّلدی به هّده ای از افحاب    ياهالم من  
   ٣١٢                                     اّّيم رضوان                 
 ٣١٥      ت به اسالمبو ميهز  

 ٣٢٠       ع اسالمبو يوقا  
 ٣٢٥       د به ادرنهياهالم تبع  
 ٣٢٦       ت به ادرنهميهز    

 ٣٣١    ی و اعالن عمومی امريحيزا ي ان ميفصل دهم:   طغ
 ٣٣٣       یيحيزا ري نقض هدد م     
 ٣٣٦   یيحيزا ري کردن حررت هاءهللا توّسط ممسموم      

 ٣٤٢        مباهله 
 ٣٤٥     اهالن همومی امر به رؤسای امور 
 ٣٤٦      ت از قلم اهلیّينزو  آ 
 ٣٦١    م به سرگونی مجا  اهی به قلعهء هّكايتصم 
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 ٥ ص
 ٣٦٤       ت به هّكاميهز  
ّي ايفصل     ٣٦٩    ا زدهم:  سجن حضرت هباءهللا در ع
  ٣٧٠     ای سلف درابرهء هّكايبشارات انب 
 ٣٧٨     شدادت حررت غصن هللا االطدر 
  ٣٨٠      هيّ تروج از قشلهء هسکر  
    ٣٨٣     احلکومهء هّكا احرار مجا  مبارک به دار 
 ٣٨٧     نهء حمّصنهء هّكايتروج از مد 
 ٣٨٩    ابی پرفسور براون در قصر هجیيشرف 

ا )بقفصل دوازدهم:   ّي  ه (يي سجن حضرت هباءهللا درع
 ٣٩٧     رانيذاء و شدادت اهل هاء در ايا 
   ٤٠١             ران               يع:  حامل لوح سلطان ايبد 
 ٤١٥    ر آاثر مبارکه   يسا نزو  کتاب مستطاب اقدس و 
 ٤٣٢              م امر هائی                     يافو  و تعال 
 صعود حضرت هباءهللا   دهم:يسفصل 
 ٤٤٣                         فعود مجا  مبارک                      
  ٤٤٩    اهلی         ن امرياب  معاند و هاقبت پر 

 
 حضرت عبدالبهاء ءدوره -قسمت سوم 

   ٤٦٩                          ثا  حضرت هباءهللايفصل چهاردهم:  عهد و م
 ٤٧١              مان،  حررت هبدالبداء         يو پ مرکز هدد 
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 ٦ ص
 ٤٧٣             والدت حررت هبدالبداء                        
   ٤٧٧               ات مجا  قدميغصن هللا االهظم در زمان ح 

 ٤٨٣                       زا محميدعییي ان و خمالفت ميفصل اپن دهم:  عص
 ٤٨٦    ا و ارواپيامر اهلی در قارّات آس توسعهء 
 ٤٨٣     زا حمّمد هلیري انقض اکرب،  م 

 ٤٩٩          فصل شان دهم:  طیوع و استقرار امر  هللا در غرب  
 ٥٠١    ک                ياستقرار امر اهلی در قارّهء آمر  
 ٥١١    ن غربی در ارض اقدس     ي دستهء زائر نياّول 
 ٥١٩      االرکار سأسي  مشرق 

 ٥٢٥    د سجن حضرت عبدالبهاءيفصل هفدهم:  جتد
 ٥٢٦   مان                    ي هدد و پنياقدامات انقر 
 ٥٣٩   ه به هّكا                        يّ شيئت تفتيورود ه 
 ٥٤١   ت   جمّدديّ ات حررت هبدالبداء در دورهء مسجونيح 
 ٥٤٢     ه از هّكايّ شيئت تفتيمراجعت ه 
 ٥٤٣      انقالب ترکان جوان 

 ۵۴۴    تلع سلطان هبداحلميد از مقام سلطنت و تالفت            
 فصل هجدهم:  استقرار عرش مطهير حضرت ربي اعیی در جبل کرمل

 ٥٤٧   استخالص حررت هبدالبداء از سجن چدل ساله 
 ٥٤٩     دورهء اتتفای هرش حررت اهلی 
 ٥٥١       مقام اهلی 
 ٥٥٤     استقرار رم  مطّدر در مقام ابدی 
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 ٧ ص
 ٥٥٩   کيفصل نوزدهم:  سفر حضرت عبدالبهاء به اروپ و امر 

 ٥٦٠       سفر به مصر 
 ٥٦٢       ت به ارواپميهز  
 ٥٦٢      کاينزو  اجال   به امر  
 ٥٦٣       ابز گشت به ارواپ 
 ٥٦٤      مراجعت به ارض اقدس 
 ٦٠١   انتشار امر  هللا در شر  و غربستم:  بسط و يفصل ب
 ٦٠٢      هللا در شرق عةيتوسعهء شر  
 ٦٠٣      ثاقيشددای دورهء م 
 ٦١١     رانيل مدارس هائی در ايتشک 
 ٦١٢   سأسي  اّولني مشرق االرکار هامل هائی در هشق آابد 
 ٦١٥     ايبسط و انتشار امر هللا در آس 
 ٦١٨    کايارواپ و امر  بسط و انتشار امر هللا در 
 ٦١٩       الملل اّو نيجنگ ب 
 ٦٢٥   ت هودن به حررت هبدالبداءي لق  نانميتقد 
 ٦٢٧     ايانتشار امر هللا در قارّهء اسرتال 
   ٦٢٧   غی حررت هبدالبداءي تبلنيغ تبليغ،  فراميغ بليرلي 
 ٦٣١    کم:  صعود حضرت عبدالبهاءيست و يفصل ب
 ٦٣٩   حررت هبدالبداء در جوار مقام اهلیاستقرار هرش  
 ٦٤٧     امر اهلینين و خمالفيسرنوشت معاند 
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 ٨ ص
 ن امر هبائیيحیول عصر تکو  -قسمت چهارم 

 ٦٥٧    ست ودوم: ظهور و استقرار نظم اداریيفصل ب 
 ٦٦٠   ن:  مرحلهء اوالی استقرار نظم اداریيهصر تکو  
 ٦٦٩     ی حررت هبدالبداءّيالواح  وفا 
 ٦٧٠       هيّ حمافل  روحان 
 ٦٨٠       اوقاف مّلی 
 ٦٨٦       مدارس اتبستانه 
 ٦٩٦      ل بنای مقام اهلیيتکم 
 ٦٩٧      المللینيسأسي  حمفظهء آاثر ب 
 ٧٠٣       اّم المعابد غرب 

 ست و سوم:  محالت بر أتسيسات و مشروعات هبائیيفصل ب 
 ٧١٤      روضهء مبارکهء مجا  اهی 
 ٧١٨       ت مکّرم بغداديب 
 ٧٢٤     حبران در کشورهای اشرتاکی 
 ٧٢٥       حوادث آلمان 
 ٧٢٦       رانيحوادث ا 

 ست و چهارم: انفصال و استقالل امر هللا و مؤسيسات آنيفصل ب 
 ٧٢٩    ع سالفه در مصر يانفصا  امر هللا از شرا 
 ٧٣٧       رانيحوادث ا 
 ٧٤١       ع آابدهيوقا 
 ٧٤٢    کيشناسائی رمسی حمفل روحانی مّلی امر  
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 ٩ ص
 ٧٤٣   کاگويثبت مقّررات قانونی ازدواج هائی در ش 

 ٧٤٩   غیيتهای تبیيي  المییی فعيالنيست و پنجم:  توسعهء بيفصل ب 
 ٧٥٤     غی احّبای غربیيتدای تبليّ فّعال 
 ٧٥٥      المللی هائی در ننونيدفرت ب 
 ٧٥٦      نتشار آاثر هائیترمجه و ا 
 ٧٦٠     سأسي  مؤّسسات مطبوهات هائی 
 ٧٦٣      ماراث روتيغی امة هللا ميتدمات تبل 
 ٧٧٢     ا به امر مبارکياقبا  ملکهء رومان 
 ٧٩٣     نيکای التيت امر ّيّ فتح مجدور  

 ٨٠١      ندهينظری به گذشته و آ       
* * * * * 
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 الف ص
 انشر ءقديمهم              

 فادر ابفتخار احّبای ١٠١ع مورّخ رضوان يع منياين سفر جليل ترمجهء توق
 ده است.يرس  رانيان اي  حمفل روحانی مّلی هائيغرب است که انتشار آن به تصو 

  بلغتمين کتاب کر يم برای ايار امسی هظيمقّدس امر اهلی ابتت ارادهء ولّ 
 لقاء رّب و مرور نسائم ظدور در ت ازيزی تعّلق گرفته که هم حکايانگل 
 ه ای در آن مرمر و مندرج بوده است که يّ بيفهء غيوم نشور داشته و هم لطي 

 وم اشراق ويقت در يانظر به غفلت اهل هامل از ادراک جتّلی آن مش  حق
  يز شدود است. نو اظدر الغيّ   در حيحرمان بنی آدم از لقای طلعت غ 
 عمدونن.يكّل فی سکرهتم ز الّشدود و لکّن اليّ فی ح 

 ق در  كلماتی جز نّص الفاظ فادره از مصدرين اسرار و دقايچون مجع ا
  نّي د ات مبيار امسی برای ترمجهء فارسی امتناع گرديّسر نبود از اتتيامر م 

 ان الفاظی مرتادف اب  كلمات اهلی شود و بدرج اسمياهرتاف بقصور از ات
 ء شد ات هنوان افلی کتاب فاحتهء ترمجهءزی اکتفايخمتار مبارک بلغت انگل 
 آن بزابن فارسی ابشد. 
 د شده ازيزی قيعن که پ  از هنوان افلی انگليهبارت نکتاب قرن بد 
 ن قرن اّو  هائی حاکی است.ّين رّق منشور در اپيفدور ا 

 جلنهء مّلی نشرآاثرامری                                         
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 ب ص
 انشر ءمقديمه             

 نشر دوم             
 م به شرق و غربياهلی در اتتتام قرن اّو  هائی دو اثر هظ ز امريهز  ولّ 
 ع گشود ويد در مطالعهء معارف بديقت اببی جديو به حق فادر فرمود 
 خ امرجلوه ای اتزه هطا فرمود.يه اتر يل و توجيبه حتل 

 که در ترمجهء فارسی به نکتاب   ) God Passes Byنلوح قرنن و مهزاد آن ) 
 خ است و درسلسلهء هقد آاثريفته نگرشی نو در اتر ّيعن شدرت يقرن بد

 امر هللا درتشش و اتبشی ممتاز دارد. گران های حررت ولّ   
 ت بود و جز برای ّيخ در گذشته فقط ضبط و نقل اتبار و رواياتر 

 ی بکاری منی آمد و اماسه سرائی و فخر فروشّيداستان سرائی و سرگرمی 
 ز که فاح  نظران در هلوم جتربی ي نريد و قرون اتيدر دورهء جد 

 ل مرام تواستند جزيد نظر و تکميز جتديخ نيبرتاستند و در هلم اتر 
 دند و مهواره موضوع و حممو يشينديع ني وقايريبه حتّو  مسائل و تغ 
 ات يّ وفع اجتماهی جستند و تصيعی و وقايخ را در حتّوالت طبياتر 

 یخيات ماّدی جامعهء بشری را هّلت وقوع حوادث اتر يّ فينفسانی انسان و ک
 اساس  امر اهلی از فرهنگ و متّدن انسانی بنا بر ولی نظرگاه ولّ  . مشردند 

 د به زمان امروز ويّ م هائی از قلمرو زمان ومکان سبقت گرفته،  نه مقيتعال
 متّدنی  تاّص حمصور و نی ويفرهنگ موجود است و نه در بند سرزم 
 خ به کور و دور و هصر و هدد و تداوم مستمّر يمات اتر يحمدود. تقس 
 وهءين شيمتّدن اهلی که اب ظدور حبران ها و فتوحات روحانی مهراه است ا 
 د.يم می منايه و تفديل را توجيحتل 

  نيخ  مؤثّر است در بيبی در سرنوشت اتر ينکه قدرتی غيگرچه اهتقاد به ا
 قت کهين حقيز معمو  بوده اّما ايحی،  نين،  خمصوفا  موّرتان  مسّيل اداه
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 د و سرنوشت آن ها رايت می منايات افراد و متّدن ها را هدايطرحی اهلی ح 
 ن ّيبراساس افکار و اهما  آن ها رقم می زند و ترّقی نوع انسان در ظّل اد 

 حيرف امر هائی تشر ست مطلبی است که در معاينی نّيرا در هامل امکان اپ
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 پ ص
 فته است.ّي  فين و سأليعن بر اساس آن تدو يع قرن بدي شده و نکتاب منينيو تب

 خ امر هائی است. داستان شوق و هشق ويل اتر يعن  حتلينکتاب قرن بد
 دار ماّدی ويانی،  ان توانی قدرت های ان اپميان و بی امياست. تقابل ا وفا 
 لبهء انقطاع و توّكل و ابالتره دوام فولت  حّق ووی در برابر سطوت و غيدن 
 های اهلی را در و تداوم نقشهريزوا  جوالن ابطل را جمّسم می کند. سأث 
 می سازد. گذشته را راهنما بل بروز وظدور تکامل نوع انسانی جلوه گر 
 نده می سازد و طرح جامعهء واحد انسانی را بر اساس روابطيراهگشای آ 
 ست يخ نيعن نقل اتر يان می کند. نکتاب قرن بدياء بيقت اشيقهء حيّ ضرور  

 خ است و نکتهء يخ و راهنمای مطالعه و درک هدف اتر يدرس هربت از اتر 
  درمين شده که تود بنفسه الکر يار مدّم و اساسی آنکه بقلم کسی تدو يبس
 م داشته است. شواهديت آن سدمی جليل و هظين و هدايسأسي  و تکو  
 ن کتاب مستطابيت مبارکه که حررتش انتخاب و در اّيآاثر و آار از يبس 
 ت آن بسی افزوده است.يّ فيدرج فرموده بر ک 

 ق حمفل مقّدسيش اثر مزبور به تشو ي ساهلا پمين کتاب کر يت ايّ نظر به امهّ 
 ران توّسط فاضل نکته سنج جناب نصر هللا موّدت به زابن فارسی ترمجهيمّلی ا 
 سرحلقهء اهل فرل و کما ،  جناب دكرت هلی مرادد،  يد جميشد و شد 
 داودی مقّدمه ای موجز به لفظ و مشحون به معنی از طرف جلنهء نشر آاثر 
 ز آمده است.ين طبع نينا  در ايت مرام هيّ فيامری برآن بنگاشت که نظر به لطف كالم و ک 

 سی آنين کتاب،  ترمجهء قبلی اب منت انگليدر منت حاضر،  نشر اثنی ا
 ق شد،  بعری از آاثر مبارکه که افل آن بعد از نشر اّو  کتابيقا  تطبيدق 
 لی و فدرستيبدست آمده بود جبای ترمجهء قبلی قرار گرفت،  فدرست تفص 
 نیيلهء حروف چياو راق کتاب بوس د ويه و احلاق گرديّ ز هتياهالم آن ن 
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 م اتي  و هظينف ن اثريا م شد ات مطالعه و هره برداری ازيوتری تنظيکامپ  
 د.ري ران حّق  قرار گّين تدمت مورد قبو  يد است که ايل گردد. اميحّد امکان تسد 

 مؤّسسهء معارف هائی بلسان فارسی                                     
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 ت ص
 هو هللا                                                   

 ن قرن اّو  هائی دو رّق ّيحررند در اپز و گرامی مستيچنانکه دوستان هز 
 فهء نور مبناسبت تتام قرن ابدع اهظم و اقامهء جشندایيفح منشور و دو

 امر هللا جّل رکره و راههء قدرت حررت ولّ يمئوی در سراسر هامل هائی از  
 هيّ کی ابفتخار احّبای اهلی در ممالک شرقيثنائه هّز نزو  ارزانی فرمود،   
 ران رامانی در بالد وّيگری ابهزاز يقرن معروف و موفوف و دکه به لوح   
 ه که بنام نگاد اپسزابین موسوم و منعوت است.يّ ففحات غرب 

 فته و ّي  يکتاب مستطاب گاداپسزابی از چدار قسمت خمتلف ترک
 ل کتابيک مقّدمه و شرح خمتصری در ري ست و پنج فصل ويمترّمن ب

 ق ويمر اهلین را در نظر جمّسم و حقاا ءندهيمی ابشد که نگذشته و آ 
 ع يدر ظّل نظم بد  بعدا  ّيرفته و يقی را که از قبل فورت وقوع پذيدقا 
 کند. اّمايان مي  بعرفهء شدود تواهد آمد بنحو امجا  بيز غيّ زدانی از حي

 قسمتدای چدارگانه هبارتند از اّو  قسمت مربوط به اظدار امر حررت 
 ع مربوط به دورانيت حررت هاءهللا،  سوم وقااهلی،  دوم بعثت و رسال

 ه و فتوحات يّ خيثاق حررت هبدالبداء و چدارم حوادث اتر يادت مرکز ميق 
 كل اطدر حررت يخ ارتقاء هين،  اتر يه از حلو  هصر تکو يّ و انتصارات امر 

 .مبّشر اهظم   سا  بعثت حررتنيمقّدسهء فدم ءت هظمی ات سنهير واليامر هللا بر سر  ولّ 
 ه هاء هللا مبوج  اجازه و يدی حمرتم امر هللا جناب جورج اتونزند هلّيا

 ن سفر جليل مرقوم داشته که در يكل مبارک شرحی درابرهء اي  هيتصو 
 فاحتهء  کتاب درج شده و چون کتاب مذکور به شرح مندرج در فوق ابفتخار

 ق امريتصد ز شخصا  قبل ازيدی امر هللا نّيده و اياحّبای غرب فادر گرد 
 نت فاح  ّيالت رمسی آن ديح و در تشکينت مسّيمقّدس هائی در ظّل د 

 ح ويتطاب به مّلت مس شان خمصوفا  ياانت ايع بوده لذا بيمقام و هنوان رف
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 ث  ص
 ل راجع به ظدور اب مساوی يمستند به وهود و بشارات مندرج در کتاب اجن

 ملل و حنل و مذکور ن امر اهظم را که موهوديقت ايعنی درحقياست 
  ني و مستظلّ ينيحی تبيدر فحف و زبر راّبنی است از نظر معتقدات مس 

 ص منوده اند.يحتر   ق ويه  تشو يّ عهء رامانيم حررت روح را بدتو  در شر يدر ظّل تعال
 ن هبديد هللا ارکانه ايّ ران شيان ايحس  االمر حمفل مقّدس روحانی مّلی هائ

 سی بلسانيبرتمجهء لوح مبارک از لسان انگلمستمند اببراهت مزجاة   
 رهين فر يت اهلی از اجنام اينک که بعون و هنايد و ايفارسی مبادرت ورز  
  ساحت حمفل مقّدس ميفته ترمجه را بکما  تروع وتشوع تقدّيفراغت  

 ران رامانیّي ني  نسبت به نشر و اشاههء آن بيد ات در فورت تصو يمی منا
 ند.يمادستور مقتری فادر فر  

 ق و ادای يان حقايدهد که هر لسان را برای بيدر تامته استحرار م
 ن است که در انتقا  لغتیيمعانی اسلوبی  تاّص و روشی جداگانه است ا

  بعبارة اتری حتت الّلفظ بعمل ّيگر چنانچه ترمجهء كلمه به كلمه و يبلغت د 
 ه استحياحبان قر موافق ارواق ف  طبع وميد نه تندا لطافت گفتار که ماليآ
 از دست می رود بلکه ممکن است در اپره ای موارد موج  سوء تفاهم و 
 ن است که درياحنراف معنی گردد و مفدوم مطل  بكّلی منقل  شود ا 
 ترمجهء کتاب حّتی االمکان از انتقا  لفظ به لفظ احرتاز و روح كالم اتذ و 
 اقيت سيتاّص رها  بلسان معمو  گذاشته شده مع الوفف چون در مواقع 
 قه الزميفهء دقيق لطيسی را مبنظور حفظ اپره ای نکات و دقايو مرمون انگل 
 بعمل آمده ممکن است هبارات  ا  يّ ش لفظيو متحّتم دانسته و ترمجه کم و ب 

  مننوس و درک آن حمتاج به دّقت و امعان نظررياز حلاظ انشاء فارسی غ
 ن يتوانندگان گرامی را به ا ن است که تاطر حمرتميشرتی ابشد ايب 

 د.ينمايموضوع جل  و طل  هفو و اغماض م
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 نصر هللا موّدت -ع يبد ١١٨نوروز                                           
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 ۱ ص
 کتاب  ءشرحی درّبره                                       

 (١) بقیم جورج اتون ند                                     
 خ حوادثی است که دريع و اتر ين کتاب مستطاب شرح وقايمندرجات ا

 قت ويدی که حقيع و هنرت جديوسته و از امر بديهصر حاضر بوقوع پ
  مننوس است ريت آن از ابصار دور و در افکار و ارهان نفوس غيّ امهّ 

 را مبرات  هشق و والء و حمّبت و ن احوا  مايد. مطالعهء ايگفتگو می منا
 م آشنا می کند وين امر هظيهتالء و هجت و قدرت مودوهه در اا
 ل حافل شده و آنچه راين سبيدای درتشانی را که ات کنون در ايوز ري پ

 د دري  جامعهء انسانی تواهد گرديام روحانی نصين قيبعدا  در ظّل ا
 ع مذکوره هر چند مقرون به مصائ  ويانظار جمّسم می سازد. حوادث و وقا
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 ۲ ص
 قت ين است ولی منبع  از حقّياسقام بی اپ الم و مشحون از حمن وآ

 ه ای است که ابواب سعادت و رتا بر وجه اهل ارض مفتوح و نوعيمتعال
 ديلت و تقوی دهوت می منايهء غفلت و هوی به شاهراه فريبشر را از ابد

 عنی حصو  فلح جاودان و ورود در ملکوت ينهء موهود يو به دتو  در مد
 رامن داللت می کند. حررت
 مهيات هظيکطرف بفتوحات و ترقّ ي از ريکصد سا  اتيت در يّ هامل بشر 

 خ بشر بی سابقه و يعه که در اتر يق بديو حّل مسائل معرله و کشف حقا
 ده که يگر اب مشاكل و متاه  شديفته و از طرف دّيق ي است توفرينظ

 ت.زلزله بر ارکان وجود افکنده مقابل و مواجه گشته اس
 ع تر و قدرتی کامل تر و انتصاراتی يرا به جدانی وس خ حاضر ماياّما اتر 

 د و هامل يده معطوف می مناي هصر پر انقالب بظدور رسنيمه يّ پر هاتر که ط
 ان و فراموشی يقی که بدست نسيمفخرت حق انسانی را بسوی هّزت و

 بوبت يسپرده شده سوق می دهد و به جال  و هظمت روحانی که پ  از غ
 می سازد و از  گر از افق هامل انسوت اشراق منوده مستبشريمتمادی ابر د

 انسانی   ابناءنينت جدانی در بّيه حب  می کند و از استقرار ديّ ق اهليحقا
 ن و مذاه  سالفه ظاهر شده وّينتی که متعاق  ادّيد،  ديگفتگو می منا

 ام و مبادی آهنا راق و احکيآهنا را تصد ءهيّ م اساسيه و تعاليّ جوهرافل
 ت قصوی ياهلی و غا ءل و مقصد افلی و هدف هنائی كّل را برتبهيتکم 

 زند که در بسط و يل فال ميمتوافل می سازد و به مّلت روح و مأل اجن
  مللنيالهوتی در ب ءن رنّهيزند و در انتشار اين ندای ملکوتی بر تيا ءاشاهه
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 ۳ ص
 ند.يو حنل هامل بذ  سعی و اهتمام فرما

 دی که برای سعادت يم و فر يت هظيّ ن هنرت و حرکت در حو  شخصيا
 ام منوده طائف است و موجد و حمرّک آن هشق يو احّتاد من هلی االرض ق

 ن رات مقّدس نسبت به هامل انسان يسرشار و حمّبت بی کرانی است که ا
 ش وان حررتري هء دوستان و پيی قلوب فافّيابراز داشته و انعكاسش از مرا

 ده است.يبه آن مصدر الطاف و مطّلع اهطاف متعارج گرد
 ظاهری و بشری فحنه ای از هشق و مبارزه و  ءحرکت مذکور از جنبه

 ور است که بکما  تلوص و يانقطاع و جماهدهء مجعی از زانن و مردان غ
 دان فدا شتافتند يام منوده و جان بر کف مبي مجدور انس قنياق از بياشت

 امل و ترک النه و  بوب بقبو  هر گونه ظلم و ستم و رنج ول حميو در سب
 ات آن دور پر شور و آشوب است تن دردادند.يّ انه که از تصوفيآش

 ه دور و يّ ق  روحاني اهظم جامعهء بشری بقدری از حقارّي ن نيهنگام طلوع ا
  ظدور نيه مستغرق بود که از ادراک چنيّ ی اغراض و اهواء نفسانّيدر در 

 ن مظامل را امری سدل يمشاهده می شد چندانکه وقوع ا ز و قافراهظم هاج
 قتی فرض و حمتوم تلّقی می منود.ي اهلی را حقنيو آسان و قلع وقمع آئ
 ارض گروهی از افحاب قدرت و اهتبار و ارابب  ءبلی در اقطار شاسعه

  و ّيده و از باليموجود بودند که ندای اهلی را شن سطوت و اقتدار
 نت وارد می شد استحرار داشتند و ّين ديوان اري بر پ مصائبی که

 اجراء هدالت  ن فئهء مظلومه را در احقاق  حّق ويات اياهرتاضات و مستده
 قه دريد که فی احلقيآانن مشاهده نگرد افغاء می منودند ولی احدی از

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ۴ ص
 راز کند.مظلومان د   دست هطوفت و اهانت جبان  آنّيد و يآنچه وارد شده تدبّر منا

 ق که يص و حتق هصر تفحّ نيت و سأّسف است که در چنري جای بسی ح
 ات يع و حصو  ترقّ يع و کس  فنون و بدايفنا ا در طل  هلوم ويدن
 ه بکشف آن مهه اسرار و رموز مستوره موّفق گشته و ارض و مسا  را يّ مادّ 

 ق ياش قرار داده از توّجه بعوامل روحانی و درک حقي تو نيحتت نظر دورب
 ع فرائل و مفاتر انسانی است حمروم ويمعنوی که اهظم و اشرف از مج

   مانده است.يبی نص
  تلق ظاهر نيم در بيای از جان  تداوند حکچ مبعوث و فرستادهيه

 ام و رسالت يت و معّرفی پيّ  او در اثبات حقّ نيبراه نشده که دالئل و
 عتی از يچ شر يده و هم تر بو يش از آاثر و انوار حررت هاءهللا هظيتو 
  هائی در نيتدائی که آئيّ ک قرن مبوّفقي يّ ع سالفه مشاهده نگشته که طيشرا
 سراسر هامل بسط  ن حّد دريل آمده و بدين برههء کواته بدست آورده انيا

 فته ابشد.ّيو انتشار 
 ت مظاهر مقّدسه در نف  آن مطالع قدرت و يّ اهظم حّجت و برهان حّقان

 ه است.يّ ت كلمهء آن مشارق وحی و اهلام راّبنيّ قنفور و تاّل  ه ويّ هظمت اهل
 قان بر افروتت و بساط يان و اميحررت هاءهللا در قلوب بشر آتش ا
 گر منبسط فرمود و اهل هامل را بوحدت يهجت و انبساط روحانی را ابر د

 گانگی دهوت منود. فرائل و کماالت حررتش راتی و فطری بود نه يو 
 مباح  حافل ء دتو  در مدارس و مطالعهّيذ و اه تعّلم و تلمّ آنکه از ر 
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 ۵ ص
 شده ابشد. سعهء هلم و حکمت آن وجود اقدس را احدی انکار نتواند منود 

 نشش را مقاومت نتواند کرد حّتی اهداء حررتش بعلّو  يو مرات  فرل و ب
 در ه يّ وضات و مواه  رامانيدرجات و مسّو مقاماتش مقّر و معرتفند. ف

 طه اش يطرهء حميو س و اکمل ظاهر و اقتدار نف  مقّدس او بنحو اتّ 
 نفزود يشد بر استقامت و اقتدارش ميشرت ميروشن و ابهر هر چه مصائبش ب

 د يرهء حّ  و شوقش تزايگشت انيعرت ميوهرچه دايرهء دمشنانش وس
 هء ق کائنات، اوجاع و آالم جامعينا بود و هامل بر حقايفت. پزشک بّيمی 
 ز يه را در هصرحاضر مشّخص فرمود و درمان موافق درد جتو يّ بشر 

 ت و معرفت يّ بعامل انسانی نوران م حررتش همومی و جدانی است ويکرد تعال
  فعودش برفرف اهلی نيد. قدرت و هظمتش از حيفرمايقی اهطاء ميحق
 د بود ويگانه و فر يه يع آتيده در اتبار از وقايدتر و انفذتر گرديشد
 ن معنی از تطّورات و انقالابتی که پ  از فدور تطاابت و انذارات يا

 گردد و در يوسته واضح و مدّلل ميحررتش در هامل وجود بوقوع پ
 ش الئح وآشکار تواهد شد. حّجت و برهان يش از پيز بيمستقبل اّّيم ن
 حتّقق نبّوات و بشاراتی  ای رامانی مهراه استيک از انبي اثنی که اب هر

 د متذّکر ين حلاظ ابيکه از قبل درابرهء  شارع بعد داده شده از ا  است
 ت منزله در ّي  منثورهء اسالمی و نصوص و آيد که اتبار و احاديگرد

 م و جلوهء يح و هظيت فر ينداين ظدور اهظم بي راجع ابميقرآن کر 
 ن وهود و يالعقو  است ولی اکما  ا رّي ت روشن و حميق آن بغايمصاد

 ل اسالم را از ابراز هداوت نسبت ابمر اهلی ابز نداشت و آانن رااشارات اه
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 ۶ ص
 زدانی منع ننمود.ي مظدر مقّدس ري  و تکفياز تکذ
 های ح و وهدهياانت حررت مسيش بي بّي ريات ءکصد سنهي يّ در ط

 ق اهل يق و مطالعه و تدقيمسطور در کتاب مقّدس مورد فحص و حتق
  هالئم طلوع و سطوع آن بشارات را نيّققغرب قرار گرفته و بعری از حم

 ه فقط در ظدور مقّدس يّ نمودند ولی مصداق کامل آن وهود اهلياحساس م
 ن دور مبارک حمسوس و يحررت هاءهللا مشدود و آاثر و انوارش در ا

 عنی در يد يالدی سأسي  گرديم ١٨٤٤معلوم است. امر هائی در سا  
 ش پ  از دوازده يد از موطن افلی تو دو يمهان سنه که نفی و طرد مّلت 
 قات يينفرمان آزادی و لغو تر  در اثر فدورنيقرن سلطه و حکومت مسلم

 ح ي( بفرمودهء حررت مس٣رفت و نزمان اّمتدان )يف پذي( ختف٢مذهبین )
 د که ظلم و ين ظدور اهظم هنگامی ابهل هامل ابالغ گرديمنقری شد. ا

 م متّسک مببادی روحانی رواج کامل نی و هديديجور و فساد و هناد و ب
 ( و كّل در شؤوانت ٤آتش حمّبت هللا در قلوب افسرده شده بود ) فت وّي

  حالی مظدر كّلی ني( در چن٥ه مستغرق بودند )يّ ه و شدوات نفسانيّ جسمان
 ده ي( ظاهر گرد٦ل اشاره شده مانند ندزد در ش ن )ياهلی چنانکه در اجن

 انی در ميتعّلقات ا احساسات وجدانی و نی که انس از حلاظيو در ح
 ارواح را  فرمود و قلوب و م تود را القايق فرو رفته بودند تعاليسبات هم

  تالصه جدا ريمعرض امتحان قرار داده و نفوس خملصه را از انف  غ
 ک منود و چون شبان يان کذبه تفکيهقی را از مدّ ي حقنيمؤمن ساتت و
 ( مردمان غافل در دام٧د.)يجمّزی گردان  "ش هان را ازنبزهايمدرابن نم
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 ش متوّجه ي( و هنگامی بشّدت تطر و تباهی حا  تو ٨تود تواهی گرفتار )
 قی آشکار شده بود يد مسدود و هد  منتقم حقيگشتند که ابواب ام

 فت و نانوارش از شرق بغرب ّيمع الوفف امر اهلی بسرهت برق انتشار 
 تاور بباترت گسرتش  ح ازينت مسّيحنو که در د( و همان ٩دن )يساطع گرد

 ز جبان  غرب منبسط شد و اب سرهت و قدرت وي هائی ننيرفت آئيپذ
 درآورد. ت تود را در آن آفاق ابهتزاز يح رايش از امر مسيتی بيّ قنفور و تاّل 

 هائی   واضح و مکشوف گردد که از آغاز دورنياز مطالعهء کت  و آاثر  موّرت
 وسته ين قرن اکرم پيوران اظدار امر حررت ابب مبّشر اهظم اد عنی ازي
 د يم جديح و تعالينت مسّيوان دري  پنيک نوع ارتباط و هالقهء معنوی بي

 ر و اب رفتار يوجود داشته که بكّلی اب حاالت واحساسات مّلت اسالم مغا
 ا ن ارتباط و حسن تفاهم ر يا ء نشانهنين بوده است. اّوليو کردار آانن مبا

 م يسی مقي  انگلي( طب١٠ک )يتوان از اظدارات و نظرات دکرت کورميم
 ز هنگامی که يه حررت ابب را در سجن ترب يمشاٌر ال . ص داديطدران تشخ

 د بودند مالقات و اب رکر حاالت يازکثرت لطمات در رنج و تع  شد
 اانت آن ين احساس همومی را که آاثر و بيی روحانی مبارک اّيو سجا
 ح دارد در نوشتجات تود يم حررت مسيشباهت به آاثر و تعال حررت

  ١٨٦٥می مقارن اب سا  ّيّ خ غربی که در ا مورّ نيح منوده است. اّوليتصر 
 پلماتي( د١١نو )ين هنرت قلمفرسائی کرده کنت گوبيا ءالدی درابرهيم

 ه و هلّو ي  و تنز يت هشق و حرارت از تقديفرانسوی است که اب هنا
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 العقولی  رّي ت و قّوهء حميّ ابت و جذّ يّ کار و مسّو آراء آن وجود مقّدس و نوراناف

 اانت مبارک نسبت بدوست و دمشن موجود است گفتگو يکه درب
 قه معمو  داشته و ين ابب مطالعات دقيا گر که دريد. از نفوس دينمايم

 ( ١٢کی ارنست رانن )ياند ر در آوردهيمشاهدات تود را برشتهء حتر 
 مسائل مدّمه و ١٨٦٦( است که در سا  ١٣ون )يّ اح  کتاب حوار ف

 ( ١٤گر لرد کورزن )يده را در معرض افکار همومی گذاشته دياّطالهات مف
 ان يرانن حقائقی راجع بظدور مبارک بيفی تود بنام نايکه در کتاب سأل

 ( که درابرهء امر ١٥ج )يگر پرفسور برون استاد دانشکدهء کمرب يکرده د
 ی از اهل فرل ري  مجع کثنيف منوده است ومهچنيی آاثر متعّدده سألهائ

 ن يی مربوط ابخي قرار موضوهات اتر نيحی که هميو دانش از ملل مس
 ق قرار داده و افو  و مبادی آنرا يظدور اهظم را مورد حب  و حتق

 د منوده اند.يو متج ريتقد
 لفه و طرق متعّدده ن احساسات و هواطف که در موارد خمتي انياّما در ب 

 ده مدّمرت و جالبرت از مهه حالت تذّکر و يمبارک ابراز گرد نسبت ابمر
 ز در هنم يدان ترب يتنّبدی است که در موقع شدادت حررت ابب در م

 حی و منمور يالدی برای فرماندهء هساکر که شخص مسيم ١٨٥٠جوالی 
 ن است که ي ابران منودن آن حررت بود روی داد و شرح ما وقع اريت

 ن امر حرور حررت مشّرف يفرماندهء مذکور قبل از مبادرت ابجنام ا
 چگونه غّل و هداوتی يحی است و هيد و معروض داشت که وی مسيگرد

 ن است که ابرادهءيش ايتندا آرزو  نسبت به آن وجود مبارک در د  ندارد و
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 اف گردد و دت اوست معيت که خمالف فکر و هقين جناياهلی از ارتکاب ا

 ت و يّ ن استدها از روی حسن نيحررت ابب درجواب فرمودند اگر ا
 را يت است  حّق تعالی مسؤو  او را اجابت تواهد فرمود و و يّ تلوص طو 
 زی که فدق ي و اضطراب جنات تواهد داد. حادثهء اهجاز آمرّي از ورطهء حت
 قدس را معلوم و قبو  تواهشش را در ساحت يقت افکار و يگفتار و حق

 ه مسطور است و اب يّ خيسازد در متون کت  و فحف اتر ياهلی مکشوف م
 ن امر يشود که چگونه شخص مذکور از مبادرت ابيمراجعه به آن مشدود م

 ست آن ّيگر که ر يد و کار شدادت حررت بدست فوج ديمستخلص گرد
 را فرد مسلمانی دارا بود جمری گشت.

 ن فرستادهء يام و رسالت ايحنهء قت هر چند از فيّ حيهامل غرب و جدان مس
 م اهلی دور بود ولی ساهلا قبل هظمت امر مبارک را احساس منود و يهظ
 ک گفت. شعرا از طبقات و يکهء آمسانی را لبّ ندای رامانی و قّوهء حمّر  همال  

 اری از نفوس ي( و بس١٧( و شّلی )١٦مرات  خمتلفه مانند وردزورس )
 قتيت و اشراق مش  حقيفجر هدا گر درابرهء طلوعيفاح  نظر د

 له برای انتشار يره انشاء منودند. مساهی مجشعرها سرودند و قصائد مؤثّ 
 د و ارواح خملصه از زن و مرد يل جليل در سراسر هامل مبذو  گردياجن

 ام منودند فاحبان يه قيّ مودهه در کت  مساو  ءهيّ ق اهلياء حقايبرای اح
 ه پرداتتند مي  و مفاسد قديح معابه ابفاليّ مه و انف  طيارواق سل

 ت کوشش فراوان در راه حتّقق ّي قصص و حکاني کت  و مصّنفنيفمؤلّ 
 قاظ نفوسيمقافد اجتماهی معمو  داشتند و هنر و نبوغ تود را در راه ا
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 از ي مساهی و جمدودات است که تفاوت و امتنيبکار بردند و بذ  مه

 ات تصمانهء متعّصبني شرق يّ ات و هملاحساسات هامل غرب را نسبت ابقدام
 سازد.يواضح و آشکار م

 م يش را از حلاظ مقصد و هدف اب روح تعاليهء تو يم هاليحررت ابب تعال 
 ع ين ظدور بديقه مقّدمه ای برای اهالم ايح که فی احلقيحررت مس
 ح و مواهظ آن يگردد مشابه و مماثل دانسته و بعری از نصايحمسوب م

 هء تود هنگام اهزام حروف يّ ون را در تطابهء وداهيّ وار حررت تطاب حب
 ت نفوس نقل يهء امر هللا، مبنظور ابالغ كلمة هللا و هدايّ وان اّولري ،  پيّ ح

 فرموده اند.
 شود از آغاز امر يز بطوری که از آاثر مبارکه مستفاد ميحررت هاءهللا ن 

 ص يردم غرب تشخت ترّقی و اتذ کماالت را در ميّ استعداد  تاّص و قابل
 ت جدد و اهتمام مبذو  داشتند که روح يآن وجود مبارک هنا . داده بودند
 ر وافل ّيم راّبنی بسمع اهل غرب و زمامداران آن ديقت تعاليهصر و حق

 ام اهلی در ممالک اروپ بنفسه يد و بند از ابالغ پيگردد و چون بعّلت ق
 ع يابفتخار مّلت روح وتوقان سجن هثمانی لوح همومی يممنوع بودند در اح

 ه انز  يّ حي و رؤسای ارض و ابالتّص ملوک مسنيگر تطاب بسالطيع ديمن
 پنج لوح خمصوص که ابهزاز امپراطور روس و اپپ و ملکهء  يّ فرمودند و ط

 قت امر يده حقيانگلستان و دو فقرهء آن بعنوان انپلئون سوم ارسا  گرد
 ه دهوت فرمودند. يّ عت رامانيی شر اجرا ش را اهالم و آاننرا بقبو  ويتو 
 ه اب قدرت و جال  ملکوتی ماننديّ عه آن ورقاء احدين الواح مقّدسهء منيدر ا
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 ن يد ايی تود احکام و اوامری فادر مناّيملک الملوکی که ابتباع و رها

 م اهلی توانده و تود را رّب االرابب و اب مساوی که به يوم هظيوم را ي
 ان اهالم يد و بصراحت بيفرمايده تطاب ميامم ظاهرگرد نيجمد اهظم ب

 زدانی که يفته و انوار ّيد که بشارات مذکور در کتاب مقّدس حتّقق ينمايم
 حررت روح بدان اتبار فرموده از افق ارادهء سبحانی طالع گشته و آاثرش 

 م به آن مظدر يوم فخين يد در ايده است و كّل ابيدرغرب ظاهر گرد
 ند.يتوّجه منا ميقد يّ ح
 ت مطلقهء يّ  مشنّي قه ندای سبحانی و مبيعه فی احلقيعهء منين الواح بديا

 عات مقّدسه هامل ين توقيآالم و مصائبی که پ  از فدور ا راّبنی است و
 ه احاطه منوده اکنون انظار يّ غرب را در اثر غفلت و هدم توّجه مبواهظ اهل

 د. الواح ينمايه جل  ميمتعالفحف  ن آاثر ويهموم را به هظمت و مقام ا
 ه است ولی جوهر ري مذکوره هر چند مشروح و حاوی مسائل و حقائق کث

 اانت يل که از مرمون بيتوان از فقرات ريقی و مقصد هنائی آن را ميحق
 ده است استنباط منود.يمبارکه استخراج گرد

 غلمان و  عي اقدام ملکه را در منع بّيکتور يع ملکهء و يحررت هاءهللا در توق
 د قرار داده و استقرار زمام مشورت را در         ي و متجنياماء مورد حتس

              نيند که امنای مّلت در حيفرمايحت ميند و نصيستايدی مجدور مّيا
 د کنند،  در            يند و طل  سأييدتو  در جممع شور ابفق اهلی توّجه منا

  بالد سعی موفور مبذو  دارند. هامل   ريمحفظ مصاحل هباد بکوشند و در تع
 ت کما  و مجا  تلق       يند که بغايفرمايه ميكل انسانی تشبيوجود را به ه
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 ده و آن را از نعمت يشده ولی هلل و امراض متنّوهه بر او طاری گرد

 وم يند که اليفرمايح ميز تصر يراحت و استقامت حمروم ساتته است و ن
 طرهء نفوسی قرار گرفته که از ابدهء غرور يقدرت و س امور جدان حتت

 هء غفلت و تود پرستی سرگردان حبّدی که از يسرمست اند و در ابد
 ن امر اوهريش هاجزند ات چه رسد بدرک اي و مصلحت تو ريص تيتشخ
 ق اهظم و سب  اّت از برای فّحت هامل احّتاد من هلی االرض بر ّي. در ريتط

 د مگر ابهانت يقت چدره نگشاين حقياحده است و اعت و يامر واحد و شر 
 ند يفرماي را داللت مني  اهلی و پزشک راّبنی و ابالتره ملوک و سالطيطب

 ت احرتاز کنند،  در يّ ل بر رهيد مبانی فلح بکوشند و از حتمييکه در تش
 د ادوات و يحتد ل هساکر ويق هد  و نصفت سالک شوند و در تقليطر 

 ند و هر مظلومی رااهانت يئم، هر متجاوزی را مقاومت مناه قايّ معّدات حرب
 کنند و در سّد اتتالف و منع فساد مّتحد و مّتفق گردند.

 كل مبارک يفته هّيعی که ابفتخار اپپ هّز نزو  يع مني در توقنيمهچن
 وم موهود اهلی و استظال  يت وهطوفت مّلت روح را بعرفان يبکما  هنا
 ح حررت پروردگار يد ات به تسبيفرمايوت معت راّبنی دهيدر ظّل شر 

 د تداوند مشا يفرمايم زيند و بنام مقّدسش داتل ملکوت شوند و نيگرا
 اندانی  را برای کس  انوار تلق منوده دوست ندارد که در ظلمت جدل و

  فرمود اتريح هامل را بنار حمّبت و ماء روح تطديد،  حررت مسيابقی مان
 دی فرل و احسان ّيوان که از ايبارک از کوثر حوان آن وجود مري امروز پ
 ن ظدور اهظم ظدور پدر آمسانی است که ازيده بنوشند. ايگرد  اهطا
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 ان حقائقی است که حررت يم مقّدسه اش بيا اتبار شده و تعاليلسان اشع

 اری است که يتودداری فرمود و اظدار داشت نامور بس ح از رکر آنيمس
 دن و يحا  استطاهت استماع آن را ندار   لکنمين مناايد برای مشا بياب

 من ين تطاب مديرا اب ن لوح مبارک وجه قدم حرب اهظميابالتره در ا
 د يوان بياحل  اپاپ.... تذ کنسّي نان ميند: قوله الکر يفرمايخماط  م

 نن.ّي من اهل االدنينان ان اشرب مندا اّوال  مثّ اسق المقبليطماال
 خار الكساندر دوم امپراطور روس حررت هاءهللا در لوح منزله ابفت
 ء اشاره فرموده و نسبت ّيتوّجه وی بساحت کرب  ابستجابت دها و

 ت يمملکت هنگام سجن طدران رها  آنريبه تدمت و نصرتی که از جان  سف
 ظدور را ابالغ و  ز هظمتيند و نينمايت و هطوفت ميده اظدار هنايگرد
 ات هامل  ی ال حتصی حتّمل فرمودّيود مبارک بالند  که آن وجيفرمايد ميسأک
 ف و يقی فائز گردد ولی اهل هامل به سيش حقيبد و به آساّيه يات ابقيح

 ند يفرمايبه مظدر امر حررت رامن مقابله منودند و ابمپراطور امر م سنان
 ل اهلی و يان اهالم و تود را در سبيبه جدان و جدان قت راين حقيکه ا

 ا ويهء هّزت و سعادت دنيد و به آنچه مايمنا هّز سبحانی فدا تقّرب مبلکوت
 ا از خمزن قلم اهلی ين  كلمهء هليان ايد و در تامتهء بيهقبی است تشّب  جو 

 اقبل الی هللا بقلبه انّه مّمن فاز مبا  انز  نطوبی لملٍک ما منعه الملک هن مالکه و
 من.يز احلکياراد هللا العز 

 ع از قلم حررت هاءهللا ابهزاز انپلئون سوم يه دو توقهالوه بر الواح مذکور 
 عات مقّدسه مالک اانم به وحدت هامل انسان وين توقيدر ا . دهيانز  گرد
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 ند و درمان آن رايفرمايابتالء آن ابمراض و اسقام خمتلفهء متنّوهه اشاره م

 و ه يّ در احّتاد من هلی االرض و ترک اهواء و اغراض نفسان منحصرا  
 . شمارنديه ميّ ه و اتّباع از سنن و احکام راّبنيّ عت رامانياستظال  در ظّل شر 

 كل واحد يند که ابناء بشر كّل حکم نف  واحد و هيفرمايح ميز تصر يو ن
 ش ي را مغتنم مشارند و بميد فرل رّب کر يم ابيوم هظين يداشته و در ا

 مر اهلی و اهالء ن گردند. ابالغ ايّ ه مز ي  و تنز يش به تلعت تقدياز پ
 ن مقصد اهزّ يهر نفسی که به ا . ع فرض و متحّتم استيكلمهء راّبنی بر مج

 د بصفات حسنه مّتصف گردد و ااّل رکرش در قلوب يد ابيام مناياهلی ق
 ن لوح مبارک يد و كالمش در ارواح و نفوس انفذ نگردد. در اي ننماريسأث

  العباد نيقوله االحلی نقم ب ، نديفرمايمربم دهوت م ن امريامپراطور را به ا
 کم.. قد اتی المختار فی ي اهل االرض ان اقبلوا الی من اقبل الّيابمسی و قل 
 ّتحد العامل و يی االکوان من نفحات امسه الّرامن و يحيظلل االنوار ل

 الّتی نزّلت من الّسماءن. معدم هلی هذه المائدةجي
 مه خماط  گشته اند. از يطاابت هظز خبي ننيسي و قسّ نياز قلم مبارک راهب

 ار کنند و از يند و سأّهل اتتيند که از انزوا قصد فرا منايفرمايمجله م
 ند يش در گذرند و ابفو  و احکام اهلی متّسک جو يافکار و اهواء تو 

 تذت افو  انفسکم و نبذت افو  هللا ورائکم اتّقوا هللا وال أ ا ز: نيبقوله العز 
 ن.نيلتکونوا من اجلاه

 ده نسبت يدر الواح مذکوره تصوفا  در لوح انپلئون انذارات و تطاابت شد
 قيبه امرا و زمامداران هامل موجود است که هر گاه مظدر امر اهلی را تصد
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 م رامانی و اجراء نصوص سبحانی استنکاف ورزند يند و از قبو  تعاليننما

 ز که تطاب به يهء ملوک نو در سور  .  گرفتار تواهند شدنيبه تسران مب
 ند که در يفرماي انز  شده قلم اهلی رؤسای ارض را داللت منيکاّفهء سالط
 ل يند،  در سبيام منايعنی فقرای هباد قيانت امانت اهلی يحفظ و ف

 ل هساکر و يم مبانی فلح بکوشند و در تقليهدالت سالک شوند  و در حتک
 بکار ح و مواهظ مساوی رايادوات حرب سعی مشکور مبذو  دارند،  نصا

 د و هذاب از هر جدت رخ يبندند و ااّل آاثر قدر اهلی آانن را احاطه منا
 : نو ان لن تستنصحوا مبا انصحناکم فی هذا الکتاب ميد بقوله الکر يبگشا

 تذکم العذاب من كّل اجلدات... ارا ال تقدرون ان أي نيبلسان البدع مب
 ن فاراموا هلی انفسکم و انف  العبادن.يتقوموا معه و تکونّن من العاجز 

 نه ای که اهل آن از معرفت وجود يح در اّّيم ظدور نسبت به مديحررت مس
 ض اطاهت و نصرت حررتش ممنوع بود اظدار يمبارکش حمروم و از ف

 سأّسف و حتّسر فرمود و نوحه و ندبه منود و اکنون در جمیء اثنی آن 
 د يقت جتديدوری از  حّق و حقمرّبی وجود مهان غفلت و ضاللت و 

  اهظم اهلی حمتج  و از رّي ض نيکن نفوسی که امروز ازفيده ليگرد
  ّيهء خمصوص و ري اند متعّلق به قوم و هش  ماندهيزدانی بی نصيرامت 

 ف ينهء واحد نبوده بلکه به جامعهء همومی بشر از فرق و طوايقطعه و مد
 ه حررت هاءهللا قبل از ترک ن است کيا . باشنديخمتلفهء ارض منتس  م

 ن تطاابت يز انسوت و ارتقاء به هوامل هّز ملکوت اهل هامل را به ايّ ح
 ارا تّ  ده خماط  فرمود نزود است که انقالب اکرب ظاهرن گردد نويشد
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 ظدر بغتة ما ترتعد به فرائص العاملن.يقات يالم

 رت هبدالبداءپ  از مری چدل سا  از نزو  الواح سابق الذّکر حر
 نت هائی که در ّي منصوص و مثل اهالی دنّي فرزند حررت هاءهللا و مب

 د دولت هثمانی رهائی يام حزب ترکان جوان از حب  طوالنی و شدياثر ق
 ر از اوضاع منقل  ک سفر فرمود و اب سأثّ يفته بود به جان  اروپ و امر ّي

 می که جامعهء بشری را هامل و توّجه به هاقبت پر واب  امم و سر نوشت شو 
 د و يبکما  شّدت و حّدت در انتظار بود بدون آنکه زابن انتقاد گشا

  و قلبی سرشار از نّي د اب لسانی ليانس را مالمت منا ءهيّ مرض رياهما  غ
 حت فرمود و به اتالق و ملکات فاضله داللت يهشق و حمّبت اهل هامل را نص

 ن هصر يکه  حّق جّل جالله در امنود و فلح اهظم هدف اهّز اهالئی را  
 قی و معنوی بشر بدان ينورانی برای هامل انسانی مقّدر فرموده و سعادت حق

 نانيح منود. آن نف  مقّدس نظر به مرات  اطميموقوف و معّلق است تشر 
 ض فرف يو هظمت و وقار و سطوت و حکمت و جاللت و اراده و تفو 

 فطور بود منودار فلح و گانه که وجود اقدسش بدان ميبساحت قدس 
 د که حررتش يگرديم مقّدسه ای حمسوب مينهء متام منای تعاليسالم و آئ

 فرمود و نفوس مستعّده در تشّرف به حمرر يبنفسه بعامل انسانی القاء م
 ت و هلّو  رات در آن وجود مبارک احساس يّ انورش حالتی از روحان

 آانن امری قابل تصّور بود  لهءيّ د جتّسم آن حاالت در خمينمودند که شايم
 ات تود مشاهده ي آن را در حريولی هرگز در هامل شدود و ظدور نظ

 ن ماه بطو يش که چندياسفار تو  يّ كل مبارک در طيننموده بودند. آن ه
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 ط حصو  فلح اهظم ويام فرمود و شرايه قيّ د به نشر نفحات اهلياجنام

 الت ّي منود. در اينيفخم را تبن مقصد اهّز ايلوازم و هوامل حتّقق ا
  سنگ ني( به نص  اّول١٨گان )يشيچهء مّيلمت کنار در يک در و يمّتحدهء امر 

 مه برای يبنای مشرق االرکار هائی در غرب که در حو  آن مشروهات هظ
 ه سأسي  و كّل يّ ري تی و هلمی و امور تياجنام تدمات اجتماهی و ترب

 د و يد مبادرت ورز يناء نوع تواهد گردوقف اهزاز امر هللا و تدمت به اب
 کا آاثر ارتفاع نظم اداری حررت هاءهللا و طلوع و ي در امر نيمهچن

  مالحظه فرمود.نيه را برأی العيّ مهء اهليّ م قيسطوع تعال
 اانت يهر چند دانشمندان و اهاظم انس از طبقات خمتلفه تطاابت و ب

 ن ي قرار دادند ولی اري وفميحررت هبدالبداء را مورد استقبا  و تکر 
   ياجابت دهوت و شور و نشور نفوس نتوانست اهل هامل را از هل

  هناده شده بود ممانعت نيدی غافلّيتامنانسوز جنگ که اساس آن اب
 ک وقوعيالت مّتحدهء امر ّيت از اميد. آن منادی ملکوت قبل از هز يمنا

 ود و پ  از وست اتبار فرميسنهء بعد بظدور پ حمارابت را که در دو
  نياتتتام انئرهء حرب و مباشرت دو  و ملل در استقرار فلح و سالم در ب

 ل شد ولی از هددهء فلح يت امم هر چند تشکيّ د که نمجعياانم متذّکر گرد
 ش از فعود روح مقّدسش مبلکوت اهی که در سا يامدن و پيهمومی بر ن

 نی فرمود و به يش بيفاق افتاد حدوث حرب اثنی را پالدی اتّ يم ١٩٢١
 ش بکما  فراحت اهالم منود که ندر مستقبل حربی يدوستان و احّبای تو 

 ستن.ين شبده نيا  در ايّ واقع گردد قطع نا  يقيدتر يشد
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  نياری از حمّققين هنگام که مقارن قرن دوم هائی است در نظر بسيدر ا 

 مدالک و خماطر ی ّيد که جامعهء بشری در در ينماي منين امور چنيو انظر 
 نه ای که از هرجدت بطوفان حوادث حماط و هاری از يسرگردان و در سف

 قت را ين حقيولی اهل هاء ا .  و حرکت استريسّکان و رهنما است در س
 گر تلّقی کنند ين اوضاع را به حنو دّيند و جر يگر نظاره منايدهء ديبه د
 تعالی و ترّقی بشر را  عنی معتقدند که موانع و مشاكلی که ات کنون راهي

 فته ّيف يش زائل گشته و خنوت و غرور انسان ختفيمسدود منوده کم و ب
 ت مفرطه و هدم توّجه به مبادی يّ و اضطراب و اتتال  منبع  از حّ  ملّ 

 امور هامل کامال روشن و  ءه مشدود شده و هجز افکار بشری از ادارهيّ روحان 
 است. ده يمقابل ابصار نفوس مرتفع گرد ج ازيهای اهام بتدر مربهن و پرده

  و رين است که هر قدمی از طرف مردمان بصياّما آنچه حمّقق است ا
   يقی که برای هتذيالفکر برای افالح هامل برداشته شود و هر طر  منّور

 ل افکار امم تفّحص و جتّس  گردد مترّمن اجراء افو  ياتالق و تعد
 حررت هاءهللا از  آن افو  و حقائق راست که يه ايّ اثبته و حقائق اساس

 ده اند. يه از قبو  آن امتناع ورز يّ نی فرموده و نفوس بشر يش بيمّدهتا قبل پ
 نين و منّور تر يرت يبعبارة اتری زبدهء آما  و تالفهء آراء و هال

 می است که حررت هاءهللا يهء بشر مندرج و مندمج در تعالياحساسات مرتقّ 
 افو  و مبادی  يّ بداء بکما  بساطت و اتقان طسأسي  و حررت هبدال

 اند و آن مبادی و افو  هبارت است از اّو  حتّری فرمودهينيه تبيّ امر 
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 د ين ابيقت فارغ از تعّصبات و اوهام،  دوم وحدت هامل انسانی،  سوم ديحق

 د مطابق هلم و هقل ابشد،  ين ابيسب  الفت وحمّبت ابشد،  چدارم د
 م و يار لسان واحد،  هفتم اجراء تعليرار فلح همومی،  ششم اتتپنجم استق

 ت همومی،  هشتم تساوی حقوق رجا  و نساء،  هنم برقراری هدالت در يترب
 ل يزدهم تعدّيحّق هموم،  دهم  حّق اشتغا  به کس  و کار برای مهه،  

 اج هامل انسانی به نفثات روح القدس.يشت،  دوازدهم احتيمع
 اد و اتّفاق ملل که اّس اساس جدت استقرار فلح همومی و م احتّ يامر هظ

 ل که چون مشع در يحصو  هّزت و سعادت ابدی است تلو هفت افل اف
 اانت يه مشرق و روشنی خبش اجنمن انسان است در بيّ  حقائق اهلنيب

 ده و آن يان اهالم گرديان و افصح تبيمبارکهء حررت هبدالبداء اببدع ب
 وحدت آراء در امور اسی مشع دوميع اّو  وحدت سهبارت است از مش

 نی مشع پنجم يمه مشع سوم وحدت آزادی مشع چدارم وحدت ديهظ
 وحدت وطن مشع ششم وحدت جن  مشع هفتم وحدت لسان.

 ع اقطار و اشطار بکما  مّهت و جانفشانی ابرتفاع يامروز اهل هاء در مج
 دهد يل ميظم را تشکاساس و انشاء مشروهاتی که هستهء مرکزی فلح اه

 مبادرت منوده اند.
 ت استحکام سأسي  ينظم اداری هائی اب آنکه در هنا  
 ت بساطت و سادگی ين استوار است در غاي و رز نيفته و بر شالودهء متّي

 ست يه و ارواح خملصهء جمّرده ايّ ام نفوس زکياست و شرط حصو  آن مهاان ق
  شده نيبعامل انسانی هج ة اهلی و تدمتيانشان از هشق و تشيکه ح

 گر مّتحد ويکدينهء متباغره بين نظم رامانی هنافر متبايابشد. در ا
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 عنی يو مرتبط شده و در سلک واحد  و مقصد و مرام واحد در آمده است 

 ت حدود و يقت کثرت و توّجه به مآرب روحانی اب رهايافل وحدت اب حق
 م حقوق و مصاحل اجتماهی هم يشؤون جسمانی و حفظ حقوق فردی اب حتک

 ام نه از حلاظ وضع ين امتزاج و التيو ا . ده استيآغوش و مهعنان گرد
 گر بوده بلکه بعّلت هم يک افل به نفع افل دي اضرار ّيرات  تاّص و مقرّ 

  افو  متنّوهه و نيآهنگی اتّم و توافق کاملی است که به حکمت اهلی در ب
 ع در فقع واحد و نظام واحد  يو مج ات بشری مقّرريشؤون خمتلفهء ح

 ن نظم اهلی آشنا و در اجراء ين ايده است. نفوسی که به مواز يداتل گرد
 ن نظم اهظم مبنزلهء يدهند که ايتند شدادت مري آن فاح  اّطالع و بص

 ه است.يّ معنو  ات آن قّوهء يكل انسانی است که مرآت روح و حمّل ظدور کماالت و جتلّ يه
 لمت معبدی از نور براپ گشته يگان در جماورت و يشيهء مچّيدر ساحل در 

 ن هصر رامانی يکه منودار فلح اهظم و مظدر جال  و هظمت اهلی در ا
 ن يّ است. جدار معبد شّفاف و از ابواب و نوافذی که بقطعات زجاج مز 

 ک قطعه سنگ که بکما  لطافت يمتام بنا گوئی از  . ل شده استيگشته تشک
 ن است ّيع جدات در آن متألأل و مناي  و آاثر نور از مجحّجاری شده مرکّ 

 عنی اشّعهء ماه و آفتاب و اجرام مساوی آن را در ظاهر روشن و مریءي
 ه در اهصار و قرون يّ ات روحانی که بوسيلهء مظاهر مقّدسهء اهليمنوده و جتلّ 

  تيّ ت و معنو يّ ن دور اهظم از هامل ابال اشراق کرده نورانيسالفه و در ا
   و هال  وين شاهکار فنعت هالمت فليا در . قی بدان می خبشديحق
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 ان ينت هائی است ( از هر سو ظاهر و هّيستارهء نه ضلعی ) که خمصوص د

 ابد. در طو  روز پرتو آفتاب از يکی راه نين معبد هرگز اتر ياست. در ا
 هنگام ک بنا را از داتل روشنی خبشد و ش  با و مشبّ يتال  جدار ز 

 د و چون از هر طرف بنا يمنا انوار داتل فرای جماور را روشن و منّور
 را نظاره كنيم فورت معبد كه سر به آمسان كشيده روح پرستش و 

 م يسازد و چون از ابال نظر افکن ینيايش را در مقابل ديدگان ما جمّسم م
 ء رفعت و م که گوئی از مسايآن را مبثابهء  ستارهء نه ضلعی مشاهده منائ

 ه برای استقرار فلح بر ارض فرود آمده ابشد.يّ هظمت اهل
 نهء موهود اهلی و دتو  در ملکوت يت من هلی االرض به مدياّما برای هدا

 ام نفوس مقّدسه ای  است که تداوند يرامانی وحتّقق فلح اکرب هامل منتظر ق
 ط  عه خمايعهء منيمه دهوت و خبطاابت رفيآاننرا به کس  مواه  هظ

 االرابب ابناء روح و  زدانی که حررت ربّ ين است آن ندای يد و ايفرمايم
 ا يانّه قا  تعال ن زيه را بدان خمّصص فرموده قوله العز يّ افحاب کنائ  غرب

 ن و  ی العامليوم تقو  تعالوا لنجعلکم حميادی االنسان و اليّ جعلکما فأل
 طعتمونی تروا أن ألک ملکوتی وم الفرل تعالوا الجعلکم ملوک مماي نهذا نيمهچن

 جعلکم مؤان  نفسی فی جربوت هظمتی و معاشر مجالی أما وهدانکم به و 
 بدن.فی مساء اقتداری الی األ
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 ٢۲ ص
 د داشتهااي          

۱-George Towenshend  
۲-Edict of Toleration   
 ٢٤ ءهيآ  ٢١ ابب لوقا لياجن – ۳
 ١٢ ن ٢٤ ن مّتی  ن   - ٤
 ٣٨ ن ٢٤ ن ن  ن   - ٥
 ٤٣  ن ٢٤ ن ن  ن   - ٦
 ٣٣ ن ٢٥ ن ن  ن   - ٧
 ٣٥ ن ٢١ ن لوقا  ن   - ٨
 ٢٧ ن ٢٤ ن مّتی  ن   - ٩
١٠ - Dr. Cormick 
١١ - Count Gobineau 
١٢ - Ernest Renan 
١٣ - Les Apotres  
١٤ -  Lord Corzon 
١٥ -  Professor Browne of Cambridge 
١٦ -  Wordsworth  
١٧ -  Shelley 
١٨ -  Wilmette, Michigan   
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 ٢۳ ص
 مقديمه                                                 
  سا  سأسي  امر نيکصدمين سا  فرتنده فا  هامل هائی جشن يدر ا

 کصد سنه از اهالم رسالت حررت رّب يحررت هاءهللا را که اب مری 
 آغاز کور جدان آرای مجا   نياهلی و افتتاح دور مقّدس هائی و هم چن

 باشد در ياقدس اهی و توّلد حررت مولی الوری مقرتن و مصادف م
 خين امر اهظم که در اتر يست و سوم ماه می بر اپ تواهد منود. ايخ بياتر 
 کی از ادوار نبّوت حمسوب يل و طلوهش تامتهء ين هامل بی مثل و هدّياد

 ه از يّ است که هقو  بشر تی يّ دارای قدرت وهظمت و استعداد و جامع
 ن انوار يقت آن هاجز و از احصای آاثر و انوارش قافر است. ايدرک حق

 عنی درانقرای الف سنه چنان هامل وجود ين دور مبارک ّيو آاثر در اپ
 ه کند و پرتو اشراقش بر ري ان را تيد که چشم جدان و جدانيرا احاطه منا

 ت راّبنی در ظّل مؤّس  يّ ه به مشيآت ه که بعدا  در ادواريّ مظاهر مقّدسهء اهل
 ان و يام تواهند منود چنان المع و ساطع گردد که بين کور فمدانی قيا

 د.يايزابن ازهددهء وفف آن بر ن
 از  اض اهلی سر چشمه گرفته در فافلهء کمرتيّ هء دافعه که از روح فيقّوهء سار 

 ه فکر انسانی را اد منوده کجيکصد سنه در هامل امکان حتّو  و انقالبی اي
 شش يداي قرن پنيست. امر اقوم اهلی که در خنستين قدرت تدبّر و تفّکر

 منوده و دورهء تفا و استتار را گذرانده است  يّ ش را طيهء تو يّ مراحل اّول
 العقولش در اجنمن رّي اکنون در اثر ظدور نظم ابدع اکرم و جلوهء حم
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 ٢۴ ص
 ته،  زلزله بر ارکان وجود افکنده و ات ملل وحنل را منقل  ساتيبنی آدم ح

  مقّدرات هنائی ينيد مشروهات بشری و تعياء جامعهء انسانی و جتديدر اح
 م بر اپ کرده است.يز هظيآن رستات

  که به اوضاع و احوا  هامل نيقت بيدهء حقيک ديک انظر بی طرف و ي ّيآ
 ن انقالب يهنگام ظدور و ارتفاع ندای حررت هاءهللا آشنا ابشد حدوث ا

 د که در جان امکان اب ترابی و دمار و وحشت و اضطراب يو تطّور شد
 ن توأم و مهعنان است جز بقدرت مودهه درنظم جدان آرای اهلی ّيبی اپ

 ان مربم انز  قوله تعالی نقد ين بيکه در شنن آن از قلم شارع مقّدس ا
 ابمر  ،عنيا البد  هذياضطرب الّنظم من هذا الّنظم االهظم و اتتلف الرّتت

 م را که در يجان هظيق و هين حتّو  همي اّيگر نسبت تواند داد و آيد
 است  جز بروح نّباض اهلی و قدرت تاّلقهء ري نظ خ بشر بی سابقه وياتر 

 قت يته الفدا در حقيّ فمدانی که بفرمودهء حررت ابب روح الوجود لمظلوم
 و منتس  تواند داشت؟ گر مرتبطين است بقّوهء دّيکائنات متلجلج و منا

 ان افکار و احساسات يکنونی هامل و غل  ءاب توّجه ابنقالابت و تشّنجات جامعه
  اجناس و طبقات و مذاه  و مسالک نيجنون آسای امم و تصومت ب

  و امرای نيخمتلفهء متباغره و اضمحال  ملل و اقوام متنّوهه و سقوط سالط
 بوط  مقامات روحانی و تزلز  ارض و جتّزی ممالک و انقراض حکومات و ه

 نی و مدنی که  در اهصارياسی و احنال  ضوابط ديسأسيسات و مشروهات س
 وستگی جوامع يهء اتّفاق و پي و احرتام مجدور و ماميمتمادی مورد تکر 

 عنی بالفافله  قبل ي الملل اّو  نيكّل از آغاز حرب بو  انسانی حمسوب شده 
 ن امر حررت هاءهللا اب حّدت و شّدتيکو هء هصر تيّ  اّولنياز افتتاح سن
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 ٢۵ ص
 دی هرض اندام منوده است می توان اوجاع و آالم هصر حاضر را يدائم الّتزا

 گر است در نظر جمّسم يکه ازمقترای حتّو  و انتقا  از هالمی به هامل د
  ظدور حررت هاءهللا مرتعش رّي جان که از اشراق نين هصر پرهيمنود. ا

 ته و در اجابت دهوتش استنکاف منوده اکنون در اثر قّوهءو مندهش گش
 اتش درآفاق و انف  موجود يطهء اسم اهظم و اتبش انوار قدم و جتلّ يحم

 و مشدود است،  در راه حّل مشاكل و استخالص از ثقل فادح شدائد و
 ع درسعی و کوشش و تالش و جنبش است.يات بديدتو  در ح

 لهء امر مبارک اب جال  و هظمت بی منتدی ک فد ساين موقع که جشن يدر ا
 ن هبد را منظور چنان است که يدر شرق و غرب هامل بر گزار می شود ا

 ن قرن ابدع افخم را که در آن روح اهظم اهلی بر اهل هامل يحوادث مدّمهء ا
 اض يّ هء تدرّج و جتّسم آن روح فيّ  مراحل اّولنيسطوع منوده و هم چن
 قنواتی که در مستقبل اّّيم به نظم جدان آراء  سبحانی را در جماری و
 قتی ير در آورد و حقين او راق برشتهء حتر يد در اياهلی منتدی تواهد گرد

 نهء بشر ير يکه هامل وجود را احاطه منوده و به ظدور آن آما  و آرزوهای د
 ن جمموههيد. در ايح منايد تشر يهء آن متحّقق تواهد گرديو مقّدرات هال

 کصد سالهء امر که از حلاظ مشو  مواه  و يهد شد که حوادث سعی توا 
  است اب وجود ريد و بی نظيات فر يّ  نزو  مصائ  و بلنيافتخارات و مهچن

 ع جدايفافلهء ابلّنسبه کواتهی که زمان حاضر را از دوران حدوث آن وقا
  يّ دگان نفوس طيع و مظالمی که در مقابل ديان گردد و فجايمی سازد ب 

 ت نف  و يّ  تبعّيای متوالی رخ گشوده و كّل بغفلت و هما و نسلد
 حياند توضو شاهد آن بوده هوی بدون توّجه و اهتنا انظر
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 ٢۶ ص
 عهءيه منشعبه از شيّ فهء شيخيگردد و معلوم شود که چگونه مشتی از طا

 دهء ي حمسوب و بدني و منحرفنيانظار انس از مرلّ  ه  که دريّ اثنی هشر 
 نت ّيک جامعهء همومی و دي اوضاع واحوا  بني،  حتت چنحقارت منظور
 انوارش ات اقصی نقاط  ت اتّفاق حمشور ويم آن بغايوان هظري جدانی که پ
 نطاقش  سلند و مانالن در مشا  و جنوب کرهء ارض ممدود ويهامل در ا

 ش از چدل لغت از يم جدان منبسط و آاثرش به بيم از اقاليدر شصت اقل
  المللی در اقطارنيهامل منتشر و موقوفاتش از حمّلی و مّلی و ب لغات خمتلفهء

 ئت های منتخبه اش نزد مجعی يون دالر ابلغ و هين مليمخسهء هامل بچند 
 ش اجناس و يت معروف و در ظّل لوايّ از حکومات در شرق و غرب برمس

 ر در مدد ّيندگانش در فد ها مراکز و ديو منا ملل متنّوهه مستظلّ 
 جان  ملکه ای  تش ازيّ ک مستقّر و هظمت و حّقانيالت مّتحدهء امر ّي و اامر هللا

 ق و استقال  و افالتش از طرف دمشنان امر در ياز ملكات هامل تصد
 اهظم مرکز هامل هربی و اسالمی اهالم و دهاوی متقنه اش مورد قبو  و 

  نیينت رابع سرزمّيده است و ديل گردي امور واقع تبدنياهرتاف مسؤل
 ت و ارفع و يّ حي و قل  هامل مسنين شرع مبيمشرده شده که مقّر روحانی ا

 د.يمی آ دود و اشرف مرکز مقّدس اسالم بعد از مّکهء معّظمه بشمار ياقدم بقاع مّلت 
 ن کتاب آن ين ايد متذّکر بود که مقصد و مرام از تدو ين مقام ابيدر ا
  ّيان گردد و يل بينت هائی به تفصّيکصد سالهء ديخ يست که اتر ين

  اوضاع و احوالی که ّيح شود و ين هنرت رامانی تشر يافل و مبدأ ا
 ّيد و يدر آ ريقت موجود بوده برشتهء حتر يهنگام طلوع مش  حق
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 ٢۷ ص
 ده مورد حب  قرار ي آن طالع گردني اهلی در بنيچگونگی مذهبی که آئ

 تش در هامل وجود اري ن ظدور اهظم و سأثي اثرات و انعكاسات اّيد و ري گ
  رتصتی نيد و نه فرفت چني اقترا منانيرا نه موقع چنيح شود ز يتوض

 ع و اّمدات حوادثی که اب سطوع يدهد بلکه منظور آن است که افو  وقا
 مراحل  ن امر اّت افخم مقرتن و مصادف بوده رکر شود ويو انتشار ا

 ع اهلی يکزی و مبّشر نظم بدهء استقرار مؤّسسات اداری امر هللا،  هستهء مر يّ اّول
 عت ي و برآورندهء مقصود و هدف شر نيكه تود معّرف روح و جمری قوان

 د.ري م حمسوب است مورد مطالعه و دّقت قرار گيوم هظين ياهلی در ا
 ل حوادث و سواحنی که يح اوضاع و حتلياب وفف مرات  مذکوره در تشر 

 ن امر افخم فراهم ير ازدانی از بدو ظدو يدست قدرت اهلی وحکمت ابلغهء 
 ی ّي مصائ  و بالينيمنوده ات حدود امکان تود داری خنواهد شد و در تب
 هء يت بنيده و تقو يوارده که در اغل  موارد موج  حصو  فتوحات جد

 د انتصارات سابقه بوده هلی قدٍر مقدور کواتهی خنواهد رفت.ييجامعه و تش
 ک سلسله انقالابت داتلی و يخ قرن اّو  هائی مشحون از يقت اتر يدر حق

 ع تارجی است که مبرات  از ضعف و شّدت هرض اندام منوده و كلّ يوقا
 ک ي در ابدی امر هّلت توّقف واضمحال  امر اهلی تلّقی گشته ولی هر 

 ت يتقو  ج وييه و هتيّ عهء راّبنيز موج  کس  سأييدات بديبنحوی اسرار آم
 .ده است يهللا گرد عةيت اساس شر ينفوس مؤمنه و بّ  نطاق امر هللا و تقو 

 د هداوت دمشنان و يهء تشدين بسط و اشاههء امر اهلی تود مايا و
 ت ّيجمّددا  جال  هنا زي نّي و رزاّيده بوده و آن باليات جديّ حدوث بل

 ع درياد روح بدجيجه ايهء سبحانی و ابلّنتيّ بيقات ال ر ياهلی و جارب توف
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 ۲۸ ص
 م يرهء تدمت و حتکيع دايض آانن بتوسيص و حتر يوان امر هللا و حتر ري پ

 ده است.يهللا گرد عهء ابالغ و انتشار كلمةين وسياديجمدودات و دتو  در م
 م مالحظه يچنانچه قرن اّو  هائی را از حلاظ كّلی و همومی نظاره منائ

  هصر اّو  از حلقهء اوالی ّيم کرد که قرن مذکور از هصر رسولی يتواه
  هصر اثنی که شاهد ّين يهء هصرتکو يّ  مراحل اّولنيو مهچنکور هائی 

 فته است.ّي  يتکّون قوای تاّلقهء منبع  از ظدور حررت هاءهللا است ترک
  آن دوران ريهء قرن مذکور و دو هقد اتيّ هصر اّو  شامل هشتاد سا  اّول

 توان آن را هصر يظدور مقّدمات وافتتاح هصر اثنی دور هائی است که م
 د امر اهلی انم هناد. هصر رسولی که به اشراق مش  ي هصر جدّيتقا  ان
 گشته اب اظدار امر حررت   قت و اهالم رسالت حررت هاءهللا منّوريحق

 ابد ييثاق امر اهلی تامته ميابب آغاز و اب فعود حررت هبدالبداء،  مرکز م
 ی حررت هبدالبداء که شارح افو  و ّين اب اهالن وفايهصر تکو  و

 گردد.ين هصر نورانی است مفتوح ميمؤّس  اساس و معّرف دهائم و قوائم ا
 ع آن مورد حب  و ي  قرن اّو  هائی را که حوادث و وقاين ترتيبد

  چدار دورهء ممتاز که ّيتوان به چدار هدد ين جمموهه است ميمطالعهء ا
 ت يّ ت و امهّ يّ  و نوراننّي ک دارای امتداد  تاّص و شؤون و اوفاف معي هر

 گر مّتصل يکدين ادوار و هدود اربعه كّل بيم منود. ايمشّخص است تقس
 م را که احدیيک امر هظيع مراحل و مرات  خمتلفهء يو مرتبط بوده و مج

 افته و نفسی جال  و کما  هنائی آنرا کما هو حّقهيبه اسرار هظمت آن راه ن
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 ٢۹ ص
 مذکوره حو  حمور ک از هدود يدهند. هر يل ميادراک ننموده است تشک

 معلوم و مرکز مشدود طائف و دارای شددا و جانبازان خمصوفه و انظر 
 ی حمتومه و شاهد انتصارات و فتوحات ابهره و فاح  سدمی ّي و رزاّيبال

 ه بوده و يّ ت انفذهء اهليّ در اجراء امر واحد و مقصد واحد منبع  از مش
 گر وانفصا  آاثر ويکديباشد. انفکاک و جتّزی مراحل چدار گانه از يم

 هء يّ ات در دوران اّوليمظاهر الحقه از شؤون و مقافد سابقه که مورث نفخ ح
 عة هللا و موج  يک و اهندام اساس شر ين امر اهظم بوده مبنزلهء تفکيا

  مي قو نين آئيخ ايل اتر ي و تبديريقت امر هللا و تغياهوجاج حق احنراف و
 ه آن حمسوب است.يّ قي حقرياز مس
 الدی ( منتس  به حررت نقطهءيم ١٨٥٣ات  ١٨٤٤ هدد اهلی ) از ّيد اّو  هد

 ه يّ ت اهليّ ت و نورانيّ اولی مظدرهظمت و قدرت و تروع و تشوع و مظلوم
 م فارس که بشدادت آن يد امم در اقليّ آن س ش اظدار امرياست. ابتدا

 د و تامته اش حدوث مذحبهء کربی يز منجر گردينهء ترب يحررت در مد
  در هافمهء مملکت و نيان آن نور مبيملحمهء هظمی کشتار مؤمنني و فدائ و

 نهء منّورهء طدران است. در يقت در سنهء تسع در زندان مديبزوغ مش  حق
 دان قتل و يران مي انيد سرزمين فافله که مّدت نه سا  بطو  اجناميا

 هزار  ش از دهيد و بيران اهلی واقع گردّيغارت دوستان و هن  و اسارت 
 دند و جان در ره حمبوب يل جام شدادت نوشين سبينف  مقّدس در ا

 ت بغض و ير غّدار بندايامکان فدا منودند. دو اپدشاه قاجار و دو وز 
 بانی قاطبهء مّلت ويام کردند و مبعاضدت و مهراهی هلماء و پشتيهدوان ق

 ستند.ن فئهء مظلومه کمر بيه بر قلع و قمع ايّ بت و فولت قوای هسکر يه
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 ۳۰ ص
 كل اقدس مجا  قدم يالدی ( منتس  به هيم١٨٩٢ات  ١٨٥٣از  هدد اثنی )

 ن و امم ّيی رمم و موهود كّل اديطائف حو  آن حم جّل امسه االهظم و
 ن هدد مشعشع اهی که اقدس و امنع و اشرف و اهّز از كّل ياست. ا

 ان قدم د سلطممرّ  قرون و اهصار حمسوب و اب اشراق روح اهظم بر قل 
 حتّقق وهود و بشارات حررت ابب آغاز و هنگام اه چا  طدران ويدر س

  و رؤسای هامل در ارض سرّ نيعه بسالطيمنه و تطاابت بديفدور الواح مد
 قت در جوار سجن اهظم ي حقرّي د اب افو  نيبه اهلی رروهء جال  متعارج گرد

 ی و نه سا  ن هدد اکرم اقوم که امتدادش سيرفت. در ايهّكا تامته پذ
 د و امر هللا بنقاط يه در شرق و غرب ساطع گرديّ عهء قدسياست آاثر من

 هندوستان  جماور در تطّهء هثمانی و روس و هراق و شام و مصر و
 رفت. دو سلطان يرهء دمشنان توسعه پذياس دايت منود و همان قيسرا

 بقطع  فقا  و متّ  حدا  ران و سلطان آ  هثمان متّ يعنی شاه ايمقتدر  جابر و
 سّنی هلم تالف برداشتند. عه وين اسالم از شّيشوايشجرهء امر هللا پرداتتند و پ

 ( منتس  به وجود مبارک حررت  الدیيم ١٩٢١ات  ۱٨٩٢ هدد اثل  از )
 ثاق اجّل افخم يهبدالبداء غصن اهظم و سّر هللا االقوم و مرکز هدد اّت و م

 ل است. افتتاحش يت بی بديّ باد و قدرت و جذّ ياست که دارای مقام فر 
 ن سالفهءّياهالن لوح هدد مجا  اقدس اهی،  سندی که شبه و مثلی در اد

 ر تالفت هظمی و يهامل نداشته است و جلوس مرکز منصوص بر سر 
 اتتتامش فعود آن منادی ملکوت و استقرار هرش مطّدر در جبل کرمل.

 د کهيق وافل گردن هدد مبارک موقعی به اهلی رروهء جتّلی و اشرايا
  

 ٣۱ص 
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 م و سفر يت آن لوح هظيّ ثاق مقام و امهّ ينهء ميحررت مولی الوری در مد
 ح فرمود و ي است تشر رين هامل بی مثل و نظّيخ اديل را که در اتر يجل

   ين هدد نورانی که قر يآشکار ساتت. در ا آاثر و انوار آن را واضح و
 مه ياب سرور و انتصارات هظ دهيد احزان و آالم شديسی سا  بطو  اجنام
 کسوف حسد   ثاق دريد بنحوی که هنگامی بدر ميتوأم و مهعنان گرد

 گر اشّعهء ساطعهء آن کوک  مریء اقطار يمکسوف و مقنوع شد و زمان د
 ا و شرق اقصی را منّور و مشتعل ساتت.ياسرتال ءدهيک حّتی نقاط بعيامر  اروپ و

 ی ّي( قّوهء حمرّکه اش الواح مقّدسهء وفاالدی يم ١٩٤٤ات  ۱٩٢١ از هدد رابع )
  نيع اهلی است که از اقرتان معنوی بيحررت هبدالبداء،  منشور نظم بد

 ثاق بوجود آمده. هدد مذکور که يفهء ميعة هللا و لطيفاهلهء  دافعهء شر  ءقّوه
 ن و استقرار ي قرن اّو  هائی حمسوب آغازش اب طلوع هصر تکو ريهدد ات

 ت هاءهللا که تود بنفسه مبّشر نظم جدان آرای اهلی و نظم اداری حرر 
 ن يباشد مقارن و مصادف است. در ايقی آن ميهستهء مرکزی و منونهء حق

 باشد هداوت و ين ميست و سه سا  اّو  هصر تکو يهدد که مشتمل بر ب
 د و در جماری خمصوص هرض اندام يد گرديبغرای دمشنان امر جتد

 کطرف نفحات يالفت موج  آن شد که از ن معاندت و خميمنود و ا
 بد و از طرف ّيش انتشار يش از پيه در قطعات مخسهء هامل بيّ هء اهليّ قدس
 هامل  زدانی در بعری از جوامع و مراکزي نيگر استخالص و استقال  آئيد

 د.يالعقو  رخ بگشا رّي بوجدی حم
 ليه را تشکيّ هء اهليّ قت کلّ يک حقين هدود اربعه نه تندا اجزاء و ارکان يا
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 گر ممتنع و حما  است بلکه مدارج يکديه و انفکا ک آهنا از يداده و جتز 

 شود که بنحو مستمّر و يه ای حمسوب ميّ مهء رامانيترّقی و تکامل نقشهء هظ
 ن ي قابل انقطاهی در حا  نشو و انبساط است و چون مراحل خمتلفهء اريغ

 م يرن افخم را در تاطر جمّسم منائن قيا يّ امر اهظم و حتّوالت حافله ط
 شود که حتّوالت مذکوره از ي معلوم مميو آاثر و انوار آن را در مّد نظر آر 

 ن هللا يد اساس دييهللا و تش ت از ارتفاع امر هللا و بّ  كلمةيع جدات حکايمج
 قات و مشاكل موجوده  و ييعة هللا از تريی شر جيو استخالص تدر 

 د.ينمايم و مصائ  وارده مف آاليجه ختفيابلّنت
 دهد يخ هائی را نشان ميقت مراحل خمتلفهء اتر يهدود مذکوره که در حق

 ع و ظدور يام مبّشر امر بديه از قيّ مهء  روحانيع هظيک رشته از وقايشاهد 
 عة هللا ير و استقرار نظم اداری شر يقد يّ ثاق حيم و سأسي  ميشارع هظ

 فته و چون ّيقرن اّو  هائی حتّقق  يّ ا  طباشد که كّل متتابعا  و مرتادفيم
 ن مدارج يگر مّتصل و مرتبطند. حا  چون ايکديک سلسله بيحلقات 

 شود که يم معلوم ميخمتلفه را بدّقت مورد مطالعه و امعان نظر قرار ده
 زدانی را يع ي طلوع نظم بدني انزننين آئيچگونه حررت ابب مبّشر ا

 هود کت  و فحف راّبنی احکام و بشارت داد و حررت هاءهللا مو 
 قواهدش را سأسي  فرمود و حررت هبدالبداء مرکز منصوص اهلی افو  

  ميزدانی پ  از فعود موالی کر يوان امر ري م منود و پيو مبادئش را ترس
 ن ادواريا يّ دند. در طيان و رفع ارکان و قوائمش مبادرت ورز يبوضع بن

 ت  تاور به هندوستان و شرق اقصی و از انوار رامانی از مدد امر هللا در جد
 ت منوديه و مصر سرايّ م جماورهء هراق و هثمانی و روسيجدت ابترت به اقال
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 کای مشالی و از آن پ  به ممالک مدّمهء اروپ يو دامنه اش به قارّهء امر 

 ا و يهء اسرتاليئه اش قارّهء  انئيهء مرري ده شد و در مراحل بعدی آاثر منيکش
 ک را يک و مناطق قطبی و ابالتره آفاق جنوبی و مرکزی امر يفيئر اپسجزا

 ن هللا يوان دري زی در تعداد پيشگفت انگ ءاس توسعهي قنيمنّور ساتت. هم
 د و دائرهءياز اقوام و اجناس و مشارب و مذاه  خمتلفه حافل گرد

 ان ازخ امر به مجعی از نفوس بی انم و نشيهء اتر يّ اّول ءمؤمنني که در دوره
 ن و مذاه  ّيفت و ادّيم يران حمدود بود انبساط هظيعهء ايحزب ش

  ريهمدهء هامل را فرا گرفت و از هر طبقه و نژاد و دسته و لون از کارگر فق
 هء مملکت و تاندان سلطنت كّل  در ظلّ يف ات مقامات هاليو زارع ضع

 ر و الواح ت و اطاهتش را گردن هنادند. آاثيّ لش وارد شدند و طوق  رق ّ يظل
 ن امر اهظم که در بدو امر نطاقش حمدود و يمهء ايّ و کت  و فحف ق

 د و يمرت گرديفت و دامنه اش هظّيتعدادش معدود بود روز بروز توسعه 
 آن آاثر و او راق که در فدر امر از مالحظهء شرور اهداء بسرهت استنساخ 

 دست  شد و دور از انظار انسيو اکثر دستخوش سوانح و حوادث م
 د و غالبا  حمو وانبود و حّتی در يگرديبدست و مورد مطالعه واقع م

 گشت در يده ميلهء اهراء وحشت زدهء حزب مظلوم بلعيبعری موارد بوس
 ک قرن به کت  و فحف الحتصی مترّمن دهدا هزار جمّلدات ي يّ ط

 مطبوهه از تطوط و السنهء خمتلفه که هددشان از چدل لغت متجاوز و 
 ت نظم و اتقان يد و اب هناين بود مبّد  گرديّ سه مز ير نفيه تصاو برتی ب
 ل جدان هائی در دسرتس فت و از جان  حمافل و جوامع متشكّ ّيانتشار 

 نين آئيم و مبادی ايگر در تعاليار گذاشته شد. از طرف دير و اغّي
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 که م  يفت و آن احکام و تعالّيز تکامل و انبساط  حمسوس راه يرامانی ن

 ظ و فع  يد و غليه شديّ هء اهليّ بيدر آغاز امر نظر مبصاحل و حکم غ
 د يد و روح جديد گرديالوفو  بود در اثر ظدور متعاق  اهلی جتد

 ن ّي منصوص بسط و انتشار بی اپنّي له مبيحافل منود و از آن پ  بوس
 رفت و هّزت و شدرت فراوان بدست آورد و ابالتره حتت انتظام و يپذ

  افراد و مؤّسسات هائی در شرق و غرب نيخمصوص در آمد و بافو  
 ادوار  يّ گر که طيبنحو هموم مبورد اجرا گذاشته شد. امر قابل مالحظهء د

 تدّرجی است که در حنوهء  گردد توسعه ويمذکوره بنحو وضوح مشدود م
 عه ابراز و يخمالفت اهدا حافل شده،  خمالفتی که بدوا  از طرف حزب ش

 فهء يام سلطان و تليد حررت هاءهللا به تاک هثمانی و قيتبع سپ  اب
 وان حررت ري م اهل سّنت،  اکثر پيمقتدر آن ارض که در رأس مجدور هظ

 رفت و اکنون در اثر طلوع نظم جدان يد پذيحمّمد قرار گرفته بود تشد
 آرای اهلی در تطّهء غرب و متاّس و افطکاکش اب مؤّسسات مدنی و 

 بانی دو  و مللی واقع يت ممکن است مورد سأييد و پشتيّ حيمسمذهبی هامل 
 ن مقامات روحانی آن يشه دار تر ين و ر ي تر ميگردد که در سلک قد

 شود که بعری از جوامع ي مالحظه منيو مهچن . باشندينت منسلک مّيد
 د دمشنان و اب حتّمل مصائ يالّتزا ه اب وجود هناد و تصومت دائميّ امر 
 ت و يّ ت و مقدور يّ ان و حمن و شدائد فراوان مراحل جمدولکر يو آالم ب 

  اهلی نيت آئيّ ل برای حصو  رمسيد سبانفصا  و استقال  را که تود ممدّ 
  يّ ه تواهد بود طيو سأسي  جامعهء جدانی هائی در قرون و اهصار آت

 هري تدای تطيّ گر از موّفقياهتالء وافل شده اند. د منوده و مبدارج ترّقی و
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 ه از مراکز اداری و يّ رهء مشروهات امر يوسعت و انبساطی است که در دا

 مشارق االرکار در شرق و غرب هامل هائی رخ گشوده،  مشروهاتی که در 
 های انه و دور از تعّرض اهداء در سرداها و حفرهيل امر خمفياوا
 آشکار نی آغاز و اکنون بکما  اتقان و جال  در مقابل انظار انس ير زميز 

 ده يت قانون واقع گردي هموم و اماميه مورد تکر ري و اب متّلک موقوفات کث
  نياد مشرق االرکار هشق آابد،  اّولجين سأسيسات و مشروهات اب اياست. ا

  در اثر ارتفاع اّم المعابد غرب مبّشرريل و در  اّّيم   اتيمعبد هامل هائی جتل
 وه و هظمت جاودان حافل منوده ک جليه در قل  قارّهء امر يّ ت اهليّ مدن

 باشد توسعه و تکاملی است که در امر يگر که قابل توّجه مياست. مسنلهء د
  نين آئيوان اري جدانی امر هللا از طرف پ رت مقامات مقّدسه در مرکزّيز 

 رت که در فدر امر مترّمن قطع راهدای ّين ز يمقّدس بوجود آمده. ا
 دهء شرق يمعدودی از دوستان ستمدطوالنی و پر تطر بود و بدوا  به 

 اده اب قلوبی مشحون از تلوص و اجنذاب به ياحنصار داشت که اپی پ
 ض يجان  ارض مقصود و کعبهء حممود شتافته و بسا اوقات اب حرمان از ف

  يريج در اثر تغينمودند بتدر يرت حمبوب به وطن منلوف معاودت مّيز 
 ه از ري حرکت مجاهات کث ت و راحت بهيّ اوضاع و احوا  و حصو  امن

 ل بطرف ارض اقدس روانه يمؤمنني و مؤمنات که از اطراف جدان چون س
 ای  از ملکات  ت و فوت ملکهيد ات منتدی به سفر پر فيشدند مبّد  گرديم

  مقصود تقّرب جست نير جاانن وفود منود و به سرزمّيشد که چون به د
 شخصا  در آاثر تود  ش ممنوع شد و بنحوی کهياز وفو  به آرزوی تو 

 تيّ ن نيل اي و تبدري مسيريز به تغينگاشته در آن موقع حّساس و هز 
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 ن منقبت کربی و يل به اير و سأّسف از ند و ابکما  سأثّ يم ملزم گرديهظ

 منحهء هظمی حمروم ماند.
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 قسمت اويل

 دورهء حضرت ّبب
 هجری قمري ۱۲۶۰ –۱۲۶۹

 ميالدي۱۸۴۴ – ١٨۵۳
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 فصل اويل                                              
 والدت امر ّببی                                            

  مرحلهء هصر رسولی نيالدی خنستيم ١٨٤٤ست و سوم ماه می يخ بيدر اتر 
 ن يدرتشنده تر  ن وين هصر مقّدس  جمّلل تر يدور هائی آغاز و اب حلو  ا

 ل و يخ روحانی بی مثيحلقه از حلقات کور اهظم اهلی که در اتر 
 د. مرحلهء اولی و هدد اهلی که از جدت حدوث يل است افتتاح گرديهد
 ع قرن اّو  هائی را ين وقاين و شگفت انگيزتر يدتر يمه شديع هظيوقا
 قطهء د. طلوهش اظدار امر نينجاميش از نه سا  بطو  نيدهد بيل ميتشک

  نين  و اتتتامش سطوع اّولني و المرسلينّي اولی نالّتی تدورحوهلا ارواح الّنب
 ن يانوار ظدور اهظم امنع اهی است که در شنن آن از خمزن قلم اهلی ا

 وم و انح كّل رسو  حبا  يال ات انز : نقد بّشر كّل نّبی هذاياانت هاليب
 ن است که ين. اني و المرسلنييّ بدا امتحن هللا كّل النّ يهلذا الّظدورن و نف
 ن ظدور ياشراق ا ر امر اهلی که حوادث مربوط به طلوع ويمورّخ فنا ان پذ

 جان ويخ پر هيمی از اتر يش از نير در آورده بياهظم را برشتهء حتر 
  رامانی که از حلاظ نين آئيهء ايّ ع دورهء اّوليش را بذکر وقايجاودان تو 

 نّيخ اديوانش ففحات اتر ري ی و فدا کاری پاز نظر جانباز  مّدت کواته و
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 ن دورهء نه ين خبشوده اتتصاص داده است. اّيه را جلوه و فروغ بی اپيّ اهل

   ي از حنيتوان از حلاظ قدرت و جاللت مکنونهء  در آن و مهچنيساله را م
 ت معجزه آسائی که مقارن يّ فيتتابع سوانح و قتل وغارت دوستان و ک

  ادوار خمتلفهءنيو مؤّس  آن دور مقّدس رخ گشوده در بشدادت موجد 
  و مين هنرت قو يد حمسوب داشت. حمرّک و ابنی ايد و وحيمذهبی فر 
 م حررت ابب هللا االهظم و رکر هللا االکرم است که چون يز هظيرستات

 ران را از جنوب به يد و آمسان مظلم اياز طالع گردري کوک  دّری از افق ش
 ت يّ ده به سرهت و نورانيو اب حتّمل مصائ  و آالم شد منود يّ مشا  ط

 ن کوک  دّوار يز از افق هامل انسوت غروب فرمود. در ظّل ايت انگري ح
 ه طائف يّ حقائق مقّدسه ای  چون اقمار ظاهر شدند و در حو  آن طلعت احد

 ام منودند ويگشتند و اب بذ  جان و ما  در انتشار آاثر و اشاههء انوار ق
 ه پرداتتند.يّ ه و نشر نفحات سبحانيّ ء كلمهء اهلابهال

 اد منود و روح جيم در هامل وجود اي انقالب هظنين رات مقّدس که چنيا
 د مهان قائم موهود و مددی معدود فاح  يات در کالبد امکان بدميح

 د. آن يعت فرقان بظدور مبارکش منسوخ گرديالعصر و الّزمان است که شر 
 عهء راّبنی در رکر هظمت مقام و امتناع رسالت يل ودمظدر امر اهلی و حام

 الّتی رّوت ها من رّوتن و  ز: ناان نقطةيد قوله العز يفرماي منيش چنيتو 
 ن يفوتن اّما مردمی که ايوت و نوره اّلذی ال مينانّنی اان وجه هللا اّلذی ال 

 هءيق ملل راني آانن اشراق منود نفوسی بودند که در بنيه در بيّ مش  ازل
 هامل به ففت جدل و اندانی موفوف و به تشونت و اهنماک در تعّصبات 

 تيّ معروف و در ارضاء مطامع و اهواء زمامداران ات حّد بندگی و  رق
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 ان در اّّيم  حررت يحمکوم و مفطور،  از حلاظ رّلت و حقارت چون سبط

 در هصر دود يت جاهالنه مانند يّ موسی در مصر و از جدت هناد و ام
 رة يقت مبثابهء هبدهء اواثن در جز يحررت روح و در ضاللت و دوری از حق

 شدند. دررأس يالعرب هنگام ظدور حررت تتمی مرتبت حمسوب م
 عه قرار ين قوم شّيشواي مجعی از هلماء رسوم و پنين و خمالفيمعاند

 ش در توف و يت متعّص  و فاسد و از رتبه و مقام تو يداشتند که بغا
 ع ين مجاهت که زمام انس در قبرهء قدرت آانن واقع اب مجيس بودند. اهرا

 نمودند و اب آنکه مّدت يت و آزادی خمالفت ميّ افکار مرتّقی و طال  حرّ 
 ل هللا ان هجّ يکدزار سا  قلوبشان در انتظار ظدور در التداب والسنشان به بي

 م و يو تعظ فرجه منلوف و در منابر و مساجد به نعت و ثنای امام غائ 
  مقاماتش مشغو  چون آن مظدر امر اهلی از مکمن هّز سبحانی ميتکر 
  و اطفاء سراج ري و تدمريد هلم تالف بر افراشتند و در تکفيگرد  ظاهر

 موقده اش کمر مّهت حمکم بستند و سر اجنام در قبا  سطوت و هظمت 
 و  مشاهده گشتند. اّما واسطه امرش مندزم و مغلوب و تائ  و تاسر

 ن معاندت و مقاومت مهاان ملوک قاجار بودند که برای جل  يلهء اجراء ايوس
 ش را که مبنظور بسط هدالتيت و تشنودی هلماء قّوت و نفور تو يرضا
 ده بود در راه ظلم و جور بکار بردند و تن يت مقّرر گرديّ  رفاه رهنيو سأم

 ض و مرتّدد و يبه نکبت ومذّلت در دادند. بدوا  حمّمد شاه که هنصری مر 
 ن حلظه از ورود حررت ابب به يف الّنف  و متزلز  بود در آتر يضع

 د و يبساط سلطنت امتناع ورز  هافمهء مملکت و وفود آن جوهر هطوفت در
 ن شاه اپدشاه جوان و بی جتربه بدون سأّمل و تدبّر بهيالدّ  از آن پ  انفر
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 ر بی يرت منود و دو وز ر و شدادت آن مظدر امر حررت رامن مباديتعز 
  ني نظام اب حمرّکريزا تقی تان امري زا آقاسی و مري  حاجی مني و پرکريتدب

 ت و ي فساد هم رأی وهم داستان شدند. اّولی که هنصری بی کفانيو  هامل
 بد قل  و متلّون المزاج و معّلم و مرشد حمّمد شاه بود حررت را به جبا  

 د طولی داشت حکم يدر سفک دماء  گری کهيد کرد و ديان تبعجيآرراب
  ونيز فادر منود. معاونينهء ترب يت استقامت را در مديقتل آن آ
 ق بودند که ين آانن گروهی از حّکام و شاهزادگان فاسد و اناليمعاضد

  استحقاق بدست آورده هر ريش که من غيبرای حفظ مقام ومنص  تو 
 د و بندهء يهبد هبنمودند و چون يامر دون و تالف معدلت مباشرت م

 ن مذهبی مّهت ّيشوايذ مقافد سوء زهماء و پيد در تنفيزر تر 
 گماشتند. اّما قدرماانن و جانبازانی که مرات  فداکاری و جانبازی آانن يم

 ساتته و بکما  شجاهت و شدامت در مقابل  خ امر هللا را منّوريففحات اتر 
 ومت منودند  هبارت ن و ارکان دولت و مّلت اپ فشاری و مقايهلماء د

 گر از يدهء حررت ابب و مجعی دي،  مؤمنني برگز يّ بودند از حروف ح
 قدوهء احرار و ابرار که در قبا  آن مهه جدل و قساوت و سنگدلی و 

 ق و ينگ اب روحی اتبناک و مهّتی بلند وهرفانی همري شقاوت و تدهه و ن
 اب انقطاع اتّم و ام منودند ويل قيلت و تقوائی بی مثيغ و فريانی بليب

 ه حبت و حسن رفتار ي  فرف و تنز يت تالص و تقديّ م راسخ و نيتصم
  نيد المرسليّ  نسبت به مقام حررت سري وفميم و تکر يو هلّو  کردار وتعظ

 ة و الثّناء که موج  اهجاب و شگفتی يّ   الّتحيدم اطين هليو ائّمهء طاهر 
 ه منلوف گشتند.يّ ء راّبند به تدمت و اهالء كلمهيگرديشان ميمهوطنان ا
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 ست و پنج يحررت ابب جوانی بودند اتجر از تاندان رسالت که در سّن ب
 ام يت اهل هامل قيسالگی بر حس  امر و ارادهء مطلقهء راّبنی به دهوت و هدا

  نفسی که ندای رامانی را استماع منود و قلبش به نور نيفرمودند. اّول
 ه ای بود که به لق  ابب الباب  ملّق  ي بشرو نيحسد  ماّل يان منّور گردميا

 هجری قمری  ١٢٦٠ ءلهء پنجم مجادی االولی سنهيم در لين ابالغ هظيشد. ا
 ی ّيکی از زوايت مبارک که در يالدی در بيم ١٨٤٤می  ٢٢مطابق اب 

 خ ياز واقع بود بعمل آمد و بشرحی که در اتر ري مرتوک و تاموش شدر ش
 عنی خلتی يلهء مقّدس ي قبل از حلو  لنيحس ماّل مدّون و مسطور است 

 نه به مالقات حررت يقبل از افو  آفتاب بر حس  تصادف در تارج از مد
 ر ّيت و هطوفت آن سر گشتهء ديد و آن حررت بکما  هنايابب فائز گرد

 نی يت در حيت فرمودند و پ  از ورود به بيحمّبت را به منز  تود هدا
 ت آن مصاحبهء يّ  راحت غنوده و از مقام و امهّ نه در بسرتيکه مردم مد

 م مذاکراتی متباد  يزابن هظيدمان و مي منيی بی ترب بودند بخياتر 
 ت و چگونگی يّ فيد ولی از کيد و آن مفاوضات ات فبحدم بطو  اجناميگرد
 ده شده اّطالع مبسوطی ي شننيحس لهء مقّدسه جز آنچه که از لسان ماّل يآن ل

 آن مطال  و اظدارات هر چند خمتصر و حمدود است ست و يدر دست ن
 سازد.يولی رفعت و جاللت آن حلظات پر قدر و منزلت را خبوبی الئح و واضح م

 ش بساحت مبارک پ  از رکر سؤاالتی که ي در شرح تشّرف تو نيحس ماّل 
 ه که از لسان اطدر جاری شده و يهء شافياز حمرر انور منوده و اجوبهء کاف

 ت دهوی مبارک نسبت به مقاميّ ر هظمت روح و هلّو رات وحّقانكّل مدّ  ب
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 اانت آن مش  معانی يکند: نبنحوی مسحور بيان مي بنيت است چنيّ قائم

 دا بی ترب ماندم و فکر يف ا و مايخود شدم  و از دنيگشتم که از تود ب
 م حمو ري معاودت من بودند از ففحهء ضم افدقاء که در تارج منتظر

 د و ندانستم چه وقت و چه هنگام است ات آنکه فدای مؤّرن بلند يگرد
 د و مرا از آن حالت جذبه که حمو آن ي انداز گردنيشد و اران فبح طن

 دار منود در يی تفّکر و سأّمل بودم بّيطلعت بی مثا  و مستغرق در در 
  برای نير در کتاب مبيه را که تداوند قديّ  گوئی نعم و مواه  اهلنيآن ح

 هء ينمودم و مصداق آيقت احساس مياهل جّنت مقّدرفرموده بچشم حق
 دا لغوبن در نظرم جمّسم يّسنا فميدا نص  و اليّسنا فمينال  ءمبارکه
 ال  سالما  يما  ااّل  قيال سأث دا لغوا  ويسمعون فيان نال يقت بيد و حقيگرد

 دا يتدم فيّ حت دا سبحانک الّلدّم ويدم فيسلمان مشدود آمد و ندای ندهو 
 . دين  بگوش جان افغاء گردنيالعالم دم ان احلمد هلل ربّ يسالم وآتر دهو 

 ومن متواری شد و د  از نغمات جان پرور يدر آن ش  تواب از ه
  نيه اش حيّ د وجان و وجدان از ترمّنات معنو يحررتش متلّذر گرد

 ان آن يهر ب ءدر تامته . د حافل منوديوم االمساء اهتزاز جديّ ت قّينزو  آ
 صفون يهء مبارکه انطق نسبحان رّبک رّب العزّة هّما ين آيان به ايموالی هالم

 ن.ني و احلمد هلل رّب العالمنيو سالم هلی المرسل
 ن امر چنان انگدانی و فاهقه آسا بر يدهد ناي شدادت منيابز  ماّل حس و

 را  دگامنيد که ارکان وجودم را متزلز  منود و انوارش ديمن القاء گرد
 جان و يزش روح و روامن را مسّخر کرد و هيه ساتت و قّوهء سحرانگري ت

 د در من منودار شد. حالتی از سرور ويوحشت و انقالب و اهجابی شد
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  يريت وجودم تغيّ ف تارج است گوئی ماهينان دست داد که از توفياطم

 ز ر و حرکت هاجيم که تود را از حتر يمنود و ضعف و توف و انتوان
 شنت روح يد و در تو يل گردينمودم به قدرت و قّوت تبديمشاهده م

 ع قوای هامل مبخالفت من يشدامت و شجاهتی احساس منودم که اگر مج
 ستادگی توانستم منود. جدان را چون يک تنه مقاومت و ايخاست يبر م

 فتم و ندای مالئکهء آمسانی را در قل  ّي ريش اسيمشتی تاک در کّف تو 
 د يدار شو يزد که ای تفتگان بياستماع منودم که به اهل هامل فال م و فؤاد

 قت ساطع يت طالع شده و آفتاب حقيد فبح هدايار گرديو ای غافالن هش
 ت و ين هنايا د و تود را ازيگشته ابواب رامت اهلی ابز است داتل شو 

 دن.يموهبت حمروم منمائ
 باشد مهاان نزو  يمه ميء هظلهيت آن ليّ هء اهتالء و نورانيآنچه ابالتّص ما

 وم االمساء موسوم و ناّو  و اهظم يّ وسف است که به قي سورهء مبارکهء ريتفس
 ن سفر يهء ايّ ان حمسوب است. از مطالعهء ففحات اّوليو اکربن کت  دور ب

 الی و اّّيم  يلهء اظدار امر مبارک که فخر ليل که سورهء اّو  آن در مهان ليجل
  نيحس فی که از لسان ماّل ي از مالحظهء شرح و توفنيته مهچنفّياست هّز نزو  

  واضح و مشدودمين اهالم کر يفادر شده هظمت و رفعت ا
 د و هصر يلهء مقّدسه مبدأ کور جدين ليئهء ايگر آاثر مريگردد. ديم
 ه است که دهوی مبارک ندای اهلی و وحی يقت متعالين حقيد جلوهء  ايجم

  از قبل بدان بشارت داده و آن مطّلع سل كاّل  اء و ر يمساوی است که انب
 عت يع شر يکی تشر يم يم و دو رسالت هظيانوار فاح  دو مقام فخ

  و اهالن ظدوری اکمل و اّت از ظدور تود کهريگری تبشيو د مستقلّ 
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 مه به ملوک و يگر تطاابت هظيباشند. ديمتعاقبا  اشراق تواهد فرمود م

 منه به سلطان زمان حمّمد شاه قاجار.يو ابالغات مدابناء ملوک و انذارات 
 ر يآقاسی وز  زاري ه تطاب به حاجی ميّ ه و كلمات قدر يّ اانت نصحيگر بيد

 ر الملک تف هن هللا اّلذی ال اله ااّلهو احلّق ي وز ّيد نيفرماياهظم که م
 دا ابرن يالعاد  و اهز  نفسک هن الملک فااّن حنن قد نرث االرض و من هل

 ان ي تطاابت منزله به ملوک و زمامداران هامل و بنيو مهچن .منياحلکهللا 
 ت امر مبارک و هدم ثبات قدرت و سطوت ظاهرهء آانن و يّ هظمت و حّقان
  معشر الملوک و ابناء ّيز نين هللا بقوله العز يام و نصرت ديدهوت كّل به ق

 ک و نا الی الرتّ تّي نبّلغوا آنيعکمن مهچنيالملوک ان انصرفوا هن ملک هللا مج
 ارض اهلند و ماو راء ارضدا من مشرق االرض و غرهان.

 د ياج اهصار و قرون است آغاز گردی هصری که اتج وهّ خين اهالم اتر ياب ا
  انوار ساطعهء ظدور قل  مطّدر نفسی را که از قلم اهلی در کتاب نيو اّول

 ته و ما يّ انان نلواله ما استوی هللا هلی هرش راميقان به بيمستطاب ا
 ن ي  منود. پ  از ايده تقليف گرديتهن توفيّ فمدان يّ استقّر هلی کرس

 ج در يگر بتدر يخ و قبل از انقرای چدل روز هفده نف  مقّدس دياتر 
 ن رواتيد. ايل گرديتکم يّ ظّل لوای امر هللا وارد شدند و هدد حروف ح

 ئقهء فطرت ه در اثر سعی و جماهدت و دها ومساهرت بعری به سايّ نوران
 در  ای ه و برتی درهامل مکاشفه و مجعی در حا  توّجه و مراقبه و اپرهيّ افل

 ر حمبوب شتافتند.ّيفتند و به دّيش راه يی فادقه مبطلوب تو ّياثر رؤ 
 ن نف  مقّدسی که انمش در لوح حمفوظ مسطور و در سلک حروف يآتر 
 ود که در آنل جناب قّدوس بير جليد هامل کامل و حنر يحمشور گرد يّ ح
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 گذشت و نسبش به حررت امام يست و دو سا  از همر مبارکش ميزمان ب

 د کاظم رشتی اهلی يّ ذ سيد و از اهظم و اقدم تالميسري ه الّسالم ميحسن هل
 د. قبل از جناب قّدوس جناب طاهره يگرديهللا مقامه حمسوب م

 بود که در هداد حروف  د و او تندا امه ای از اماء رامنيان فائز گردميبشرف ا
 گانه نفسی يز يد و نين مقام اهّز اسنی مفتخر گرديه در آمد و به ايّ انيب

 مبحرر مبارک حررت اهلی تشّرف   يّ ر حروف حيبود که بر تالف سا
 حافل ننمود. طاهره از تاندانی مشدور و در فرل و کما  و فباحت و 

 ق و روحی پر اجنذاب يلانی طيب مجا  مشاٌر ابلبنان بود. طبعی سرشار و
 ع داشت. از لسان هظمت بلق  طاهره  ملّق  يع و نظری وسيو افکاری بد

 ن نيالع ش به نقرّةيمقام تو  د کاظم رشتی استاد وااليّ د و از جان  سيگرد
  در ّيرت حررت اهلی در هامل رؤ ّين امهء موقنه در اثر ز يخماط  شد. ا

 بود به امر مبارک اقبا  منود  دهينی که هنوز مراحل همرش به سی نرسيح
 هللا و نشر نفحات هللا پرداتت و  و بکما  شدامت و شجاهت ابهالء كلمة

 د.يامر اهلی را پرتوی ابدی و روشنی سرمدی خبش
 هء منبع  از نقطهءيّ ه که در الواح و آاثر منزله به نحروف اّوليّ انين حروف بيا
 ض رامانین  )ترمجه (يه از منبع فيون سار ياولین و نمکمن اسرار اهلین  و نه 

 الملک فّفا  فّفا ن منعوت  جاء رّبک و ان نويد به بيموفوف و در قرآن جم
 ان به مقام ن اقرب يدند و حررت اهلی آاننرا در کتاب مستطاب بيگرد

 قت يامساء... الی هللان ستوده و آن نفوس مقّدسه را انوار ساطعه از فجر حق
 زد هرش  حّق ساجد بوده و هستندن تطاب زا  نيال ز  ويکه نمل 
 انن که ندر حرور تدا برري وحّنا به نپياند و در مکاشفات فرموده
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 لی از طالنيد آراستهن و به ناكليهای سفختتدای تود جال ن  و  نجبامه

 اند قبل از تشّتت در بالد به حمرر مبارک باشند مذکور شدهيمکّلل م
 ک را ي ع هري تودنيو آن وجود مقّدس در ححررت اهلی احرار شدند 

 خمصوص جدت ابالغ كلمة هللا منصوب فرمودند  ای فهيبه شطری منمور و به وظ
 ت منودند ات در مهان يش هنايو بعری را اجازهء معاودت به اوطان تو 

 كل مبارک يابی هين شرفي امر پروردگار پردازند. در ارير به تبشّيد
 ت آن جنود جمّنده را تاطر نشان ساتتند و يّ سؤلت ميّ هظمت مقام و امهّ 

 ه دهوت يّ عهء راّبنيت حکمت و اهتدا  انس را به شر يامر فرمودند که به هنا
 ون آن حررت را متذّکر يّ اانت حررت روح تطاب به حوار يند و بيمنا

 ع را گوشزد فرمودند وآانن را انذار يوم بديشدند و رفعت و جاللت 
 ق  حّق منحرف شوند و از دتو  در ملکوت ممنوعيمنودند مبادا از طر 

 ام کنند يم اهلی قيگردند. قلوب را مطمئن فرمودند که اگر در اجراء تعال
 ة  و  هطوفت ملحوظ و به تلعت نو جنعلدم ائمّ نيشان را به هيحّق تعالی ا
 قتی ين مفتخر و متباهی تواهد ساتت و توّجه آانن را به حقنيجنعلدم الوارث

 حت يظدوری افخم و اکرم از ظدور تود معطوف ساتتند و نص اهظم و
 ند. بقدرت و هظمت يا منايّ ل مديوم جليفرمودند که تود را برای آن 

 م را بر يه در ادوار سابقه اشاره فرمودند و غلبه و تفّوق ابراهيّ مظاهر اهل
 دود و حررت رسو  يح را بر قوم يمنرود و موسی را بر فرهون و مس

 ن دور يان منودند و فرمودند در ايمرب اسالم را بر قبائل هرب بغياکرم پ
  يّ  حروف حنيو از ب . ای اهلی استي  اوليوزی نصري ز فتح و فيمبارک ن

 و رسالت خمصوص خمّصص ت  تاصّ يّ  را به منمور نيحس جناب ماّل 
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 د فرمودند که هدد اهلی اب وی بسته شده و به او امر يداشتند و سأي

 د و يت منايبائی را رهايند در مقابله اب هلماء جان  فرب و شکفرمود
 ان به رمز مصون ويان و ابدع تبيت کند و ابمجل بميبصوب طدران هز 

 از وحجاز ري نه مودوع و مکنون و نپرتوش شيسّر خمزون که در آن مد
 را منّور تواهد ساتتن اشاره فرمودند.

 ار و اب نف  يّ آن مرکز انوار سن ارواح جمّرده که چون جنوم ابزغه حو  يا
 دادند پ  از استماع يل ميان را تشکيمقّدس حررت ابب واحد اّو  دور ب

 می يح مبارک اب هزمی راسخ و قلبی مطمئن و روحی سرشار و تصمينصا
 ام يش قيم تو يت هظيّ ی مقّدسه و اجنام منمور ّيذ نواير در تنفيتلل انپذ

 ران منتشر گشتند و ي در سراسر اريمنودند و اب ثبات و استقامتی بی نظ
 ان ففيل حوادث و خمالفت دمشنان که در قلع و قمع اببيدر مقابل س

 ش يآرائی کرده بودند مقاومت کردند و در اثر افعا  و اهما  هاشقانهء تو 
 خ امر هللا مفتوح و شور و نشور و هنگامه و يففحات درتشانی در اتر 

 قطار هامل افکند و آوازه و ولوله اش در آشوبی بلند منودند که زلزله در ا
 د.ي انداز گردنيهوافم مدّمهء بالد غرب ارواپ طن

 دا يحررت ابب از جان  پدر و مادر از ساللهء حررت فاطمه فلواة هللا هل
  ائّمهء اطدار نيه الّسالم که در بي هلنيبودند و نسبشان به حررت امام حس

 ع و رتبت شاخمی را حائزند يرف ای حّقهء حررت رسو  اکرم مقاميو اوف
 ت بی فربی و ياب هنا يّ سد. آن حررت پ  از اهزام حروف حري م

  فرستادهء نيحسز از جان  ماّل ياق مرتّفد وفو  اتبار مسّرت انگياشت
  و بندهء تالصنيک اميش بودند ات آنکه مژدهء تشّرف آن پيحمبوب تو 
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 از وافل شد و ري اءهللا بش بساحت مبارک حررت هنيحررت رّب العالم

 آنگاه اب روحی مستبشر و  . قل  حررت ابب را ماالما  سرور و ابتداج منود
 هجری قمری مطابق اب سپتامرب ١٢٦٠خ شعبان يح در اتر يو فؤادی مسرت 

 رت ّيت هللا و ز يالدی مبوج  وهود و اتبار اسالمی هزم طواف بيم ١٨٤٤
 ت يّ ( به مع١٨٤٤ه رمران ) اکترب بقاع متربّکه فرمودند و در نوزدهم ما

 ت و آماده می فرمودند يه تربيمهء آتيشان را برای تدمات هظيجناب قّدوس که ا
  ّياز بوشدر اب کشتی شراهی به جان  مقصد روانه شدند. سفر در 

 د ات آنکه به جّده نزو  اجال  منودند و لباس يک ماه بطو  اجناميش از يب
 بر مجل هازم مّکهء معّظمه گشتند و در اّو  احرام در بر کردند و سوار 

 الدی( بدان نقطه ورود فرمودند يم ١٨٤٤دسامرب  ١٢) ١٢٦٠ماه ری احلّجهء 
 ش يو جناب قّدوس که مدار مرکوب را در دست داشت مهراه موالی تو 

 خ مربوط است يو چنانکه در اتر  . دياده به آن مقام مقّدس رو آور گرديپ
 ب متام روز را به دها و مناجات بر گزار منودند و وم هرفه حررت ابيدر 
 ف بردند و طبق آداب و شعائر خمصوفه نوزده يوم حنر به منی تشر يدر 

 گوسفند قرابنی فرمودند نه رأس به اسم مبارک تودشان و هفت رأس به انم 
 قّدوس و سه رأس به انم تدمتکار حبشی که در رکاب مبارک حرکت 

 ر حّجاج  بدور کعبه طواف منوده و مراسم ويسات يّ نمود سپ  به معيم
 دند.يمناسک حّج را ابمتام رسان

 ت خمصوص يّ ه که واجد امهّ ري سفر حررت ابب به حجاز اب دو واقعهء تط
 ط يزا حمري اّو  اظدار امر و امتام حّجت به م . باشدياست توأم و مقارن م

 ه حمسوبيّ خيوان و طرفداران معروف مکت  شري کی از پيکرمانی که 
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 کی ومطمئن ش متّ يهء تو يّ ه بقدری مغرور و مبرات  هلميد. مشاٌر اليگرديم 

  تان تصم لدود ميبود که حّتی تود را ملزم به اتّباع از حاج حمّمد کر 
 ادت يست و قّيد کاظم رشتی اهلی هللا مقامه ر يّ امر هللا که پ  از فعود س

 ت  تاّص يّ هء استقال  و مرجعيداهه را احراز منوده بود منی مشرد و يّ خيش
 ف يلهء جناب قّدوس به شر يعی بوسيحادثهء  اثنی ارسا  توق . در سر داشت

 ف مذکور چنان ي شر نيدر آن ح . عهء اهلی استيمّکه و دهوت وی بشر 
 ش بود که از درک يسر گرم امور ماّدی و مقافد و مآرب نفسانی تو 

  يّ م ماند. ولی هفت سنه بعد طهظمت امر هللا و اجابت ندای اهلی حمرو 
 ن امر و ّياز انمی از اهل بغداد از جر يمذاکرات و مقاوالتش اب حاجی ن

 د و بکما  توّجه و دّقت شرح حوادث يشدادت حررت ابب مستحرر گرد
 ت سأّسف وانزجار کرد.ين فاجعهء مولمه اظدار هنايو مصائ  مبارک را استماع منود و از ا

 به توّجه فرموده و از يّ نهء طيحّج حررت ابب به مدپ  از امتام مناسک  
 بوشدر معاودت منودند. پ  ه ق بيآجنا   جمّددا  به جان  جّده و از آن طر 

 ش را از حمرر ياز ورود به آن شدر جناب قّدوس مهسفر و حواری تو 
 را به آن دلدادهء حمّبت هللا اجنام  ع تودين توديمبارک مرّتص و آتر 

 رت حمبوب و درک لقایّيرا مطمئن فرمودند که بز شان يدادند و ا
 ز اتبار منودند که به اتج پر افتخار فدا يد و نيمقصود فائز تواهد گرد

 شان آن وجود يء متّوج تواهد شد و پ  از اّيل حررت کرب يدر سب
 د و يد اهداء تواهند نوشيز بنفسه المقّدس شربت شدادت را از يمبارک ن

 افت.مبلکوت اهی تواهند شت
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  ١٢٦١خ ففر يش در اتر يترب معاودت حررت ابب به موطن افلی تو 

 اد منود و جي انس انيبی در بي( جوش و تروش غر ١۸۴۵مارچ  -ه ي) فور 
 ام يگر تشّتت و قيران را منقل  و متزلز  ساتت. از طرف ديا ءتطّه

 موقده هء اشتعا  انر يه مايّ غ و اهالء كلمهء اهليوان آن حررت در تبلري پ
 تيّ سنه انظار دوست و دمشن متوّجه امهّ  د و در مّدتی کمرت از دويگرد

  و ريرهء تدمينه و بغرا برافروتت و انيو هظمت امر مبارک شد. آتش ضغ
 د در فدور يشد ءنهيد. حّ  وحشت و حسد و نفرت و کي زابنه کشريتکف

 وضوح فت و بّيهء حررت انتشار يو چون داه . دياد گردجيسفلهء انس ا
 بلکه فاح  مقامی  وست که آن حررت نه تندا تود را ابب امام غائ يپ

 شنت را مبّشر امری افخم ياهلی و اهظم از مقام فاح  الّزمان مشرده و تو 
 ش دانسته و بکما  قدرت و سطوت سّکان مملکت از يو اجّل از ظدور تو 

 ا و يرک دنابناء ملوک را در سراسر هامل به ت ف حّتی ملوک ويع و شر يوض
 د و تود را وارث ارض و آنچه يفرمايم مقّدسه اش دهوت مياتّباع از تعال

 عتی که افو  و احکام و مبادی يخواند و نفوس را به شر يدر او است م
 د مسّلمهء انس است دهوت ير اب حدود و شؤون و هقاياجتماهی آن مغا

 ارکان دولت و بانی سلطان مملکت و يکند هلماء و رؤسای روحانی به پشتيم
 گر هم هدد يکديام منودند و اب يم مّلت کثّلة واحده قيهن ورائدم تودهء هظ

 زند و يع قوی بر قلع و قمع شجرهء امر هللا برتيو مهداستان شدند که جبم
 شمردند يهنرت مقّدسی که مؤّس  آن را ملحد و غاف  و مّدهی کارب م

 ند.يحمو و انبود منا
 قت و مظاهر نفی و ظلمت ابيمشرقه از مش  حق  انوارني تصادم بنياّول
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 از آغاز شد. از قبل جناب ماّلهلی بسطامی ري ت به شيّ مراجعت طلعت احد

 كه هنصری شجاع و پر حرارت بود در چنگا  اهداء   يّ کی از حروف حي
 ن نف  مقّدس به ابالغ يد. ايگرفتار و معرض هجوم اهل بغرا واقع گرد

 ود و به نشر نفحات حررت رامن منلوف شد و در ام منيكلمة هللا ق
 ل ويعه لسان به اقامهء دليخ حمّمد حسن هامل بزرگ و معروف شيحمرر ش

 نان اظدار داشت که از قلم مولی و يبرهان بگشود و بکما  شدامت و اطم
 فتهء  وی در ظرف دو شبانه روز معاد  متام قرآن که در ّيحمبوب اتزه 

 ت فادر ّيده الواح و آيغمرب اکرم انز  گرديبر پست و سه سنه يمّدت ب
 نان گرفتار و در غّل و ميان در دست اهر ميشود. هاقبت آن جوهر ايم
  واقع ريد و مورد هر گونه اهانت و حتقيد گردي و تبعري افتاد و اسريزجن

  نفسی است که نيشد و به ظّن غال  به رتبهء  شدادت فائز آمد. ماّل هلی ناّول
  حرفی است که جام بال نياز را برای ابالغ كلمة هللا ترک منود و اّولري ت شيب

 گر از نفوسی که در مهان اوان بظلميد ن )ترمجه (. دياز کف ساقی بقا بنوش
 د جناب ماّل فادق تراسانی است که ابجراء يو هدوان هواانن مبتال گرد

 رت اران ل هبايم مبارک که در تصائل الّسبعه مذکور و امر به تکميتعل
  ظدور رياز در مقابل مجاهت کثري ام منود و در مسجد شيند قيفرمايم
   ين مندهش و مرطرب شدند و آن نف  نفيع را اهالم کرد حاضر يبد

 كل مطّدرش فرود ينه بر هّين منودند و هزار اتز ّي و هر ريرا دستگ
 که  تان نظام الّدوله والی فارس  نيآنگاه حس . آوردند و طعن و لعن کردند

 د مبارک را در ير بود و تطاابت و انذارات شديهنصری پست و شر 
  آن استحرار حافل منوده بودنيوم االمساء توانده و بر مراميّ کتاب ق
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 گر از افحاب را يکی ديفادق و جناب قّدوس و  دستورداد جناب ماّل 

  ند. لذا آن سه نف  مقّدس راي منارير و حتقياتذ و در مأل  هام تعز 
 دند و پ  از آن يده و مدار منوده در کوی و برزن گردانيحماسن سوزان

 از شدر اتراج منودند.
 م بودند و مباحثه و گفتگو در يجان هظيدر ه از در آن اّّيم ري مردم ش

 فت و فلح و آرامش منقطع ّيمدارس و مساجد و کوچه و ابزار شّدت 
 تزلز  مقام، هلم تالف از توف  ءد و امور منقل  شد. هلماء و رؤسايگرد

  فادر منودند. حکمران فارس متوّحش ري و تدمريبرافراشتند و حکم تکف
 حتت  ف حررت ابب دستور داد. حس  االمر حررت رايشد و بتوق
  تان حاضر ساتتند نياز روانه منودند و در حمرر حسري احلفظ به ش

 د به چدرهءيخ و هتاب بگشود و به اشارهء وی لطمهء شديحاکم زابن به توب
 تاد سپ  امام مجعه وساطت فيمبارک وارد آمد بقسمی که هّمامه از سر ب

 د هلی تا  آزاد يّ منود و حررت به ضمانت و کفالت جناب حاجی س
 دند و ات چندی سکون و آرامش برقرار بوديشان روانه گرديت ايشدند و به ب

 سا  رهء هناد فرو نشست و حررت اهلی توانستند نوروز آن يو ان
 شرتی در مصاحبت مادر و حرم يت بيّ و سا  بعد را اب فراغت و امن

 ش بسر برند. ولی در تال  احوا  شور و وهلی که در يو تا  بزرگوار تو 
 هء اجتماع راه يافحاب شعله ور شده بود ابفراد هلماء و جّتار و طبقات هال

 قيتدق ق ويفت بنحوی که كّل در تفّحص و جستجو افتادند و فکر حتقّي
 شمار اب هشق و ي اهالی در سراسر مملکت قّوت گرفت و نفوس بنيدر ب

 اانت رسوالن ويفته ابفغاء بّيهالقهء سرشار درحماضر و جمال  حرور 
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 م و خمافت طالبان را يت شجاهت و تالی از بيان ابب که در هنايداه
 خواندند پرداتتند.يه ميّ عهء اهليبشر 

 ت يّ الب و دمدمه و التداب اوج گرفت و کار امهّ ن مهدمه و انقيابری ا
 جناب آقا  ق برآمد ويفدد حتق حافل منود بقسمی که حمّمد شاه در

 کی از اجّلهء هلماء را که در فصاحت و بالغت سرآمد يی دارابی يحيد يس
  ينيد تعيد  ملّق  گردينان بود و بعدا  به لق  وحياقران و مورد ثقه و اطم

 د و مرات  را يقت مناين حقيمور ساتت که بنفسه فحص ارا منيمنود و و 
 د که شخص حمّقق و فاح  نظر يبه مقام سلطنت معروض دارد.جناب وح

   يه وارد و متبّحر بود و سی هزار حديّ   اسالميو دراتبار و احاد
 سه جلسه که به حمرر مبارک  يّ از شد و طري در رهن داشت هازم ش

 ت حررت يّ نوران ب و مسحور هظمت وتشّرف حافل منود بكّلی جمذو 
 تّيان آيد و بيد. جمل  اّو  به مذاکره در افو  معرفت و توحيگرد

 متشاههء  قرآن و اتبار و بشارات ائّمهء اطدار بر گزار شد. در جمل  اثنی 
 د از مّد يا  مناؤ خواست از حمرر مبارک سيمالحظه منود مسائلی را که م
 ده لکن حررت ابب ضمن يائل گردنظر دور و از تاطرش حمو و ز 

 ح فرمودند و يع مسائلی را که فراموش منوده بود توضيش مجياانت تو يب
 ن يفت و از مشاهدهء اّيع مشكالت تود را در يی اپسخ مجيحيد يّ س آقا

 بی به وی دست داد.در جلسهء اثل  يد و حالت غر ي گردرّي معنی متح
 ع که از دو هزار ي منريفسن تي سورهء کوثر منود و نزو  اريتواهش تفس

 ار يفته و آشفته ساتت که بی اتتيی را شيحيد يّ ت مرّک  بود چنان آقا سيب
 شخدمت درابر حبروريلهء پيام کرد و گزارش خمتصری بوسيق
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 هللا منود و  ات را وقف اهالء امر هللا و انتشار كلمةيهء حيّ اپدشاه فرستاد و بق

 ز گرفتار شد و به اتج وّهاج شدادت يري هء نل در حادثين سبيهاقبت در ا
 ن سفر چنان بود که اب مالقات يت از ايّ ی را نيحيد يّ د. آقا سيمفتخر گرد

 دی بی انم و نشان و فاقد يّ  حررت را که سنيحررت ابب دالئل و براه
 شان را به ترک يد و اياحتجاج رّد منا ءشمرد بقّوهيه ميّ مدارج و معامل هلم

 اثبات غلبه و  ش ملزم سازد و برای ابراز تدمت وير تو دهاوی و افکا
 شگاه ينصرت حررت را شخصا  به طدران حرکت دهد و مرات  را در پ

 ی در يحيد يّ گر بود و آقا سير اهلی امر ديحرورمکشوف سازد ولی تقد
 شنت را نچون يت منوده تو يتشّرف مبحرر مبارک چنانکه بعدا  تود حکا

 ف مشاهده کرد و تود را يحررتن  پست وضع ر اقدام آنيغبار در ز 
  مقدور و مغلوب احساس ريدر مقابل آن حبر هلم  لدّنی چون قطرهء حق

 ازري ی در شيحيد يّ منود بنحوی که والی فارس که در اّّيم  اقامت آقا س
 دماندار او بود جمبور شد ما وقع را بعرض شاه رساند و وی را يم

 ق يمقام سلطنت که منمور فحص و حتق ندهء هالیيمستحرر دارد که منا
 ان يوان و فدائري ده تود در زمرهء هاشقان وارد شده و در سلک پيگرد

 حررت ابب درآمده است. 
 ن که در ظّل امر هللا وارد يگر از اجّلهء هلماء و اهاظم جمتدديکی دي

  كلمة هللا منلوف شد جناب ماّل حمّمد هلی زجنانی  ملّق  ريد و به تبشيگرد
  در رتبه و مقام اب جناب رير و فاضل شدين هامل حنر يا . به حّجة است

 د در طراز واحد وارد و از حلاظ شوق و حرارت از آن جوهر حمّبت يوح
 گرفت. در سلک فرقهء اتباری منسلک و دارای رأی سامل وفکريهم سبقت م
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 بر کنار بود  دييد و تقيع و از هر گونه تقليجازم و در حماوره و مباحثه شج

 بدرجه ای که هقايد و آراء هلماء را از ابواب اربعه ات مقامات مادون كّل را 
 ل و برهان مفحم يداد و آاننرا بقّوهء دليراد قرار ميمورد انتقاد و ا

 ده بر اپ کرد و يعه مباحثات شدين متعّص  شّيشوايساتت. مکّرر اب پيم
 ن شخص يآهنا فائق آمد. اع يدر اثر وسعت جنان و طالقت لسان بر مج

 ی را مشاهده منود ري د و اقبا  جّم غفيبزرگوار چون آوازهء امر هللا را شن
 کی ازين ساکت و فامت ابقی ماند لذا يند و در امر دينتوانست آرام نش

 . از فرستادري م به شين امر هظيذ تود را برای استطالع از چگونگی ايتالم
 اانت مبارک شد يفتهء بيب حررت ابب و شز جمذو يذ اب متين تلمياز قرا ا
 د و درمعاودت به زجنان اپره ای از آاثر مبارک را به يموقن گرد و مؤمن و
 وم االمساء يّ جناب حّجة ففحه ای از کتاب ق . م کرديقدر تسلياستاد هال

 ت امر يّ دا شد و به حّقانيمنزله از قلم انور را به دّقت تالوت منود واله و ش
 د و در حرور مجعی از هلماء و تالمذه اظدار منود که يگرد  اهلی مذهن
 دي ظّل را آفتاب تواند بال تردّيل را هنار و يت لّين آيهرگاه منز  ا

 چد.يش سر نپميفرمان او را اطاهت کند و از مندج قو 
 غ و يدان تبليع را قبو  منود و قدم در ميگر که امر بدينف  مقّدس د
 زا اامد ازقندی است که اهلم و افرل و ري جناب مهللا گذاشت  اهالء كلمة

 ن حمّقق پر اجنذاب در انتظار يد. ايگردياشدر هلمای تراسان حمسوب م
   در شنن قائم موهود و اتبار و آاثر يندای اهلی معاد  دوازده هزار حد

 ق ياهل حب  و حتق  دوستان ونيف و بيقات ظدور سأليراجع به هالئم و م
  شاگردان ونين بشارات در بياشاههء ا ن را به نشر وآان منتشر ساتت و
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 ص منود.يق و حتر يان آن در جمامع و جمال  تشو ياتباهش و ب

 فت هداوت و ري ت بشّدت رو به انقالب مّينی که اوضاع در بالد و واليدر ح
 د. حاکم فارس که يز به اهلی  رروهء کما  وافل گردياز  نري دمشنی مردم ش
 ش که در يد چون توّسط هّما  تو يپروران نه و انتقام میيک  در د  ح ّ 

 شرفت امر حررت ابب استحرار حافل يسّر سّر مراق  احوا  بودند از پ
 د که از شدرت و هظمت آن حررت يآن گرد منود سخت برآشفت و بر

 د يی مناري ش بود جلوگيکه روز بروز بل ساهت بساهت در توسعه و افزا
 زا آقاسی ري د معمو  دارد. مذکور است حاجی ميت شداسين ابره سيو در ا

 داده بود حررت  ن احوا  بوی دستوريز در تال  اي نرير کبيوز 
 ابب را که به زهم وی نظم مملکت را خمتّل و اساس مذه  را مرتعد و 

  تان فرماننين بود که حسيمتزلز  منوده حمرمانه به قتل رساند. ا
 د تان داروغه ين فرمان هبداحلميوج  اف حررت را فادر منود و مبيتوق

 د هلی که حررت يّ زا سري ت تا  جناب حاجی ميوار بيدر د  ش  از د
 د و يف بودند ابال رفت و تود را به داتل منز  رسانياهلی در آجنا توق
 ع آاثر و او راق را ضبط منود. در مهان ش  به ي و مجريحررت را دستگ

 به و مرتقّ  ريانی حادثه ای  رخ گشود که بنحو غسبح ءت اهلی و ارادهء انفذهيّ مش
 كل مبارک فرفت داد که به نشرين را بر هم زد و به هيع نقشهء معانديسر 
  نياب در ب م و بسط و توسعهء امر تود پردازد و آن واقعهء هائله بروز ويتعال

 کصد ي  يد و قر يمه ش  بطور انگدانی آغاز گردياهالی بود که از مهان ن
 ر فنا فرستاد. توف و اضطراب قلوب مردم را فرا ّيمبتلی منودو بد نفر را

  اوجاع و آالم و وحشت و دهشت راه فرار درنيگرفت و اهل بلد در ب
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 ز گرفتار شده يفاقا  سه نفر از مالزمان و تدمهء حکومت نپيش گرفتند. اتّ 
 و در   مبتلی ي بالی مدنيز هميدند. اهراء تاندان وی نيهالکت رس

 وس و خمذو  بدون آنکه به يد واقع گشتند. حاکم منيمعرض تطر شد
 کی از ابغدای اطراف شدر يکفن و دفن موتی پردازد از توف جان به 

 مرتقّبه متحرّي و ري ن حبران غيد تان که در اثر ايپناهنده شد. هبداحلم
 وینت شخصی تود ميبال تكليف مانده بود قصد کرد حررت ابب را در ب

 ن يد مبجّرد ورود به تانه مالحظه منود فرزندش مشرف مبوت است از اده
 د را مسدود و راه جنات يد و چون ابواب اميمنظره منقل  ومندهش گرد
 كل يفکند و از هيفت تود را بر اقدام حررت بّيرا از هر جدت مقطوع 

 اطدر رجا منود از معافی او در گذرند و آن وجود مبارک را قسم داد 
 ن ياهما  او در  حّق فرزندش جمری نگردد و هدد کرد که چون از ا فريک

 امون ظلم و جور ري گر پيد و دري ش کناره گيبد از مقام تو ّيورطه جنات 
 ش مستجاب ينگردد. چون استدهای او در ساحت رّب غفور مقبو  و دها

 د مرات  را به حاکم معروض داشت و از وی در تواست کرد که يگرد
 ع را احاطه منوده يد ات از قدر و غر  اهلی که مجيا مناحررت را ره

  تان اب نظر داروغه موافقت منود و به آزادی نيمستخلص شوند. حس
 ند.ياز را ترک مناري كل مبارک تن در داد مشروط بر آنکه حررت ابب شيه
 ه مصون و حمفوظ ابقی ماندند يّ   حررت ابب به ارادهء قاطعهء اهلين ترتياب

 د کاظم زجنانی يّ س ت آقايّ ( مبع ١٨٤٦) سپتامرب  ١٢٦٢رمران  و در ماه
 فت و مّدتّيگر اوضاع آرامش يبصوب اففدان حرکت فرمودند و ابر د
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 ج بر شدرت و اهتبار يد ات آنکه بتدر يش نسبی فراهم گرديلی آسايقل

  عیيک سلسله حوادث و وقايت كلمة هللا بلندتر شد و يفزود و فيامر هللا ب
 د و يق منجر گرديروی داد که به سجن آن حررت در قلعهء ماکو و چدر 

 و چون  . فتّيز تامته يت استقامت در سرابزتانهء ترب يهاقبت بشدادت آن آ
  و فدماتی که بر نف  مقّدسش وارد تواهد ّيآن جوهر هطوفت از بال

 ن ياز و اجنام آتر ري د مستحرر و آگاه بودند قبل از حرکت از شيگرد
 ت مبادر و حرم  يّ لک تود را طبق وفميوند مايش و پيع از تو يودت

 ان يحمرتم منتقل فرمودند و هاقبت حا  تود را برای حررت حرم ب
 شان مناجات خمصوفی انز  فرمودند ات در مواقع يمنودند و برای ا
 تّين آيد منودند که اب تالوت ايشانی تالوت گردد و سأکياضطراب و پر 

 رد.يف پذيتفع شود و آالم و اسقام ختفمهوم و غموم مر 
 الّدوله منوچدر تان  حررت ابب قبل از ورود به اففدان شرحی به معتمد

 .ت مرقوم فرمودند و حمّل مناسبی را جدت اقامت تواستار شدند يحاکم وال
 کی از يزا سيد حمّمد سلطان العلماء را که ري الّدوله منز  امام مجعه م معتمد

  منود و ينيد تعيگردين بزرگ اففدان حمسوب ميدداهاظم قوم و جمت
 دمان امام مجعه بودند و بکما  يت ميحررت مّدت چدل روز در آن ب

 رائی گشتند و اهل بلد بطوری جمذوب آن حررت ي و احرتام پذميتکر 
 شان معتقد شده بودند که روزی در موقع يده و به بزرگواری ايگرد

 قراری ياق و بيت اشتياز اهالی اب هنای ري مراجعت حررت از امّام مجع کث
 ل فرموده بودند يبه جان  امّام روانه شدند ات از آبی که آن حررت تغس

 ت مبارک به درجه ای بود کهيّ و هظمت و نوران . نديت شفا استفاده منايّ به ن
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 امام هنوان و مقام ظاهری تود را فراموش منود و بکما  ادب و احرتام 

 الی تشّرف يکی از ليد و در يم تدمات مبارک مباشرت ورز شخصا  ابجنا
 العصر را تواستار شد.  سورهء وريپ  از فرف شام از حرور مبارک تفس

 ی بر آن ري ز تفسيت انگري حررت بی سأّمل و بدون سکون قلم اب سرهتی ح
 ح ي و تشر ينيسورهء مبارکه مرقوم فرمودند و ساهاتی چند منحصرا  به تب

 ش رکر يفات تو يخ اجّل اامد احسائی آنرا در سأليره که شحرف اّو  سو 
 ند يفرمايمنوده و حررت هاءهللا در کتاب مستطاب اقدس بدان اشاره م

 م که معاد  ثل  قرآن است چنان احساسی ي هظرين تفسيد. ايبر گزار گرد
 ار از جای ياد منود که بی اتتجياز اهجاب و احرتام در نفوس حاضره ا

 ت تروع و تشوع بوسه زدند.يدامان مبارک را بندابرتاسته و 
 شد و يد ميجان و شوق و شعف اهالی اففدان روز بروز متزايابری ه

 نه برای تشّرف به حمرر حررت يشمار از اطراف و اکناف مديمجاهات ب
 ابب به تانهء امام مجعه روآور شدند. برتی را منظور کس  اّطالع و مجعی 

 ه و گروهی را مقصد طل  شفاء يّ نيکشف مسائل دقت و  يت  درک حقيّ را ن
 الّدوله که  ن اتبار بسمع معتمديء بود. چون اّياز ساحت مظدر کرب 

 حی بود وافل شد يحکمرانی هاقل و هاد  و از افل و نس  گرجی و مس
 د و در حرور مجعی از يل گرديشخصا  به درک تدمت حررت ما

 ان جواب يه منود حّرار از با  در اثبات نبّوت  تافّ ؤ  هلما سريمشاه
 در  كل انوريدند لذا از حمرر مبارک استدهای جواب کرد هيامتناع ورز 
 م ين امر هظيح ايکمرت از دو ساهت معاد  پنجاه ورق در توض  ءفافله

  فرمودند و آنينيت اتقان و استحکام تبيه را بندايّ قت کلّ ين حقيمرقوم و ا
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 فتهء ينی مرتبط ساتتند. معتمدالّدوله چنان شيرا اب ظدور قائم و رجعت حس
 د که در مهان جمل  يد امکان گرديّ ان و قّوت برهان و استدال  آن سيب
 نت اسالم اهالم و فرائل و کماالت نف  ّيان تود را نسبت به شارع دميا

 ده يمش فادر گرديه از قلم معجز شياانت متعالي بنيمقّدسی را که چن
 .ق و ارهان منوديتصد

 ه يّ چون هلماء مالحظه منودند جوانی اتجر که بظاهر از هلوم متعارفهء هصر 
 کی از ينف  حکومت و اهالی بلد که  و معارف مکتسبه هاری است بر

 فته و آاثر هظمت ّيد غلبه و نفور يگرديران حمسوب ميهء ايّ مراکز مدّمهء هلم
 و بفکر چاره ان گشته است متوّحش و نگران شدند يو تفّوق او مشدود و ه

 ح و هلنی اب حررت را مقرون به يو هالج افتادند و چون خمالفت فر 
 ت متشّب  شدند و جبعل اتبار و انتشاريمصلحت ندانستند حببل سعا
 ت موضوع جل  ويّ  را به امهّ رير کبيد توّجه وز يافکار موحشه پرداتتند شا

 ر ابب که آان  ی از نفو ري ند که برای افالح اوضاع و جلوگيوی را ملزم منا
 ن موقع يفت اقدام هاجلی مبذو  دارد. در اري فآان   رو به بسط و توسعه م

 قت ابهلی ي انس به آن شجرهء حقميو تکر  ريبود که شدرت و هظمت و توق
 اس رو يز همان قين نيد و آاثر هداوت و بغراء معانديدرجهء کما  رس

 ع انگوار مرتادفا  يقاک رشته حوادث و و يبظدور و بروز هناد و از آن پ  
 د و سراج يوست که به شدادت آن حررت منتدی گرديا بوقوع پيو متوال

 امر هللا بصورت ظاهر تاموش شد.
 ن اوضاع ّيل و مغرور بود چون بر جر يزا آقاسی که هنصری حمري حاجی م
  كالم حررتريم آنکه مبادا شخص شاه حتت نفور و سأثيب فت ازّياّطالع 
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 فتد به دست و اپ افتاد و درفدد يت و مقام بيّ ثيد و تود از حري ر گابب قرا
 چاره جوئی برآمد و چون پی برده بود که معتمد هواتواه آن 

 باشد هتاب يگر حمّل ثقه و اهتماد شاه ميده و از طرف ديحررت گرد
 ش را متوّجه امام مجعه منود و وی را به قصور در اجنام يو تطاب تو 

  حا  به هلمای اففدان که ات آنزمان توّجه و نيتت و در هفه متّدم سايوظ
 شان رايهای متعّدد ارسا  منود و االتفاتی نسبت به آانن نداشت انمه

 م به خمالفت اب حررت ابب ي مستقريمورد لطف و احسان قرار داد و من غ
 س منابر به لعن و طعن پرداتتند و ن بود که هلماء در رؤ يق کرد. ايتشو 

   منودند ات آنکه رأی اپدشاهی بر ي و تکذريود مقّدس را تکفو آن وج
 د. معتمدالّدوله که يآن تعّلق گرفت که حررت را به داراخلالفه احرار منا

 منمور اجرای فرمان سلطان و اهزام حررت ابب به طدران بود مصّمم گشت 
  ن و هلماء اهالم کهيش منتقل سازد. جمتدديحررت را موقّتا  به منز  تو 

 اراستند وياز نفور امر مبارک سخت تائف و هراسان شده بودند جممعی ب
 ن شخص يفتوای قتل فادر منودند و مدر و امراء کردند که دهاوی ا

 خمالف شرع انور است و اجراء حکم شرع در  حّق او حمتوم و مقّرر حّتی 
 ر به حررت نسبت جنون داد و رأی يامام مجعه را توف فرا گرفت و انگز 

 ت يل ورقه بنگاشت. معتمد از فدور فتوای مذکور بغايتود را در ر
 د يشيد و برای آنکه انئرهء انقالب را تاموش کند فکری اندي و متنثّر گردرّي متح
 وع داد که ابب به طدران روانه شده است و يی منود و شري و تدب
 د يد حررت را مّدت چدار ماه در همارت تورشي  موّفق گردين ترتيبد
 ش منمن و منویيدهء تو يه مقّر خمصوص حکومت بود در تلوت سرپوشک
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 ان بود که ي احني خبشد. در مهنيجان و فزع انس را تسکيدهد و ه

 را  ع ثروت و مکنت توديمعتمدالّدوله از حمرر مبارک در تواست منود مج
 ات د ي حرور منامي شده بود تقدميون فرانک تقو يکه در آن اّّيم  به چدل مل

 ت يّ ز رکر منود بر آن نيشرفت امر اهلی فرف شود و نيدر نصرت و پ
 است که حمّمد شاه را ابمر مبارک داللت کند و وی را بر آن دارد که 

 کی از ير فاسد را از مقام فدارت معزو  و يزا آقاسی وز ري حاجی م
 ر اهلی موافق يکن تقديتواهران تود را حببالهء نکاح آن حررت درآورد. ل

 زالی اقترا ننمود و مهانطور که حررت ابب يامد و مصلحت سلطان الين
 وست و در يزدی پيلی برامت اينی فرموده بودند معتمد بفافلهء قليش بيپ

  تان نيپ  از وفات معتمد گرگ . ديع گرديه تسر يّ ی مربمهء راّبنّيحدوث قرا
 و   احلکومه شد يص بود انيحم و حر ري برادر زادهء او که هنصری ب

 شاه را بر آن داشت که برای مرتبهء اثنی دستور احرار حررت ابب را 
 ن شخص شقی پ  از وفات هّم يد. در تال  احوا  ايبطدران فادر منا

 اموا   ءهيّ فت و آنرا معدوم کرد و کلّ ّيت انمه او دست يّ ش به وفيتو 
 درنگ به اجرای يمعتمد را تصّرف منود و پ  از وفو  حکم کتبی شاه ب

 ل حتت حمافظت هّده ای يا اب  لباس تبديّ ن اقدام کرد و حررت را تفآ
 ک بود بطدران ارسا  داشت. در يست آن بعددهء حمّمد بّياز سواران که ر 

 هء کنار گرد منموری از طرف يتخت در قر يل از اپيفافلهء کمرت از سی م
 نکه يبر ام منود مشعر يک تسليزا آقاسی وارد و انمه ای  به حمّمد بري حاجی م

 .دستور اثنوی ابشد  منتظر حررت را به كلني منتقل منوده و در آن حملّ 
 ١٢٦٣ع الثّانی سا  يخ ربيل  دستخّط  شاه در اتر يبعد بفافلهء  قل
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 د. هرچند مرمون ي( تطاب به حررت ابب وافل گرد ١٨٤٧ل ياپر  -)مارچ 
 نات يه ات چه اندازه تلقداشت کيم شده بود ولی خبوبی معلوم ميترق ءحمرتمانه

 ر در شخص شاه انفذ و مؤثّر بوده. ابری ير شر يو افکار مغرضانهء وز 
 اد وسائل مالقات جيی معتمدالّدوله نسبت به اّي  آما  و نواين ترتيبد

 د و قلعهء ماکو که در مشا  يحررت اهلی و حمّمد شاه بی اثر و مثر گرد
  انم نيه ای هميجماورت قر  ان در اقصی نقطهء مملکت درجيغربی آرراب

 ر اهظم واقع يت خمصوص وز يت و هنايقرار داشت و سکنهء آن مورد اما
 د امم مقّرر يّ هء وی از طرف حمّمد شاه مقّر سجن سيبود برحس  توف

 وان مبارک ري بت و خمافت پيد و در آن حمّل مرتوک و مدجور و پر هيگرد
 کی افتخار يو نف  که را اجازهء مهراهی و مالزمت داده نشد مگر د

 كليگری تدمت و مباشرت امور هيمصاحبت آن حررت را دارا بود و د
 نکه افکار ير مقتدر و مّکار بعنوان اياطدر را هدده داشت. ابری آن وز 

  که فتنهء تراسان و کرمان در کار و کشور رين موقع تطيری در اّيشدر 
 دد موّفق شد نقشه ای د مصروف مداّم امور گر يکار است ابيدر انقالب و پ

  در مقّدرات نيت و مقام وی مهچنيّ را که در فورت حتّقق قطعا  در موقع
 د داشت بر هم زند وي شدريثت سأيّ حکومت و نف  سلطنت و مجدور ره

 د.يمملکت ممانعت منا ءاز ورود حررت ابب بعافمه
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   ۶۷ ص
 فصل دوم                                

 انجيسجن حضرت ّبب در آذرّب                              
 ان مّدت سه سنه جيت حررت ابب در جبا  آررابيّ سر گونی  و مسجون

 ن و از جداتی ين و پر حادثه تر ين دوره حمزن تر يد و ايبطو  اجنام
 گردد. دورهء ين حلظات شش سالهء رسالت آن حررت حمسوب ميپرمثرتر 

 ت کربی در قلعهء يّ ماه حب  بال انقطاع آن مظدر مظلوممزبور مرّک  از نه 
 آن مّدت يّ باشد که طيق ميست وهفت ماه زندان در قلعهء چدر يماکو و ب
 ق روانه شدند. در يز احرار و   جمّددا  به چدر يكل اطدر به ترب يکواتهی ه

 عنی ي آاثر هداوت و تصومت دو تصم لدود هنود امر هللا نين سنيا
  نظام وزرای حمّمد شاه و انفرالّدين شاه به اشّد ريقاسی و امزا آري حاجی م

 توان اب ين سجن مبارک را ميقت ايد. در حقياحوا  معلوم و مشدود گرد
 ز يد سرگونی حررت هاءهللا در ارض سّر و خمالفت هبدالعز يدوران شد

 ر تودتواه و مغرور وی هالی اپشا و يسلطان مستبّد هثمانی و دو وز 
 حررت هبدالبداء  ن اّّيم يکرت ي آنرا اب اتر نيا مشابه دانست و مهچنفؤاد اپش

 د و مجا  سّفاک مماثل مشرد.يد پليحتت خمال  هبداحلم در ارض اقدس
 د. در يقت اشراق منود و امر مبارک اهالم گردياز مش  حقري در ش

 كل انور را در آن اوان آرامش وياففدان اب آنکه دورهء آن کواته بود ه
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 ٦۸ ص
  و ّيان فحنهء مصائ  و بالجيش موّقت دست داد  ولی ففحهء آررابيآسا
 ن هنگام که يد. در ايدان شدادت وجانبازی آن بزرگوار واقع گرديم
 شد امر يات انسوتی آن مرّبی وجود در هامل ادنی مشرده ميهء حري  اتنيسن
 سش هء مؤّس  و شارع مقدّ يع به اهلی رروهء بلوغ و هظمت وافل و داهيبد

 ع شد و هدد و ياحکامش تشر  د،  حدود ويهلی رؤوس االشداد اهالن گرد
 ه يّ ع قبليت اتقان سأسي  گشت،  استقال  و انفصالش از شرايمانش بندايپ

 فت و هشق و اجنذاب اتبعانش اب انقطاع و فداکاری آانن اثبت و ّيحتّقق 
 و   بود که دوستان ي پر خمافت و مدني سننيد. درمهيحمّقق گرد
  در ظّل لوای اهظمش مقامات آن قدوهء ابرار را درک کردند و به نيمستظلّ 

 ی مقّدسهء آن جوهر وجود کما هو حّقه آگاه شدند و آن ّيمقافد و نوا
 انجيعدد و وارث اتج و ختت در هافمهء آررابيدهاوی در حرور ول

  ن شدايد بود کهيا ءدوره  يّ  در طنيد و مهچنيبصراحت اتّم اهالم گرد
 راههء قدرت آن مظلوم آفاق يه،  از يّ ان فارسی،  خمزن احکام و اوامر اهليب

 ظدره هللان  يقات ظدورنمن يه راجع به هظمت و ميّ وهود و بشارات قدس انز  و
 د. اجتماع بدشت نظام سابق را در هم يا  واضحا  سأييد گردحيفر 
 فحاب را ی از اري ز و زجنان مجع کثيري د و حوادث مازندران و نيچيپ

 د.يشربت شدادت بنوشان
 کرد ير اندان و کواته نظر تصّور ميزا آقاسی وز ري ل حاجی مين تفصيابا

 د آن طلعت يکه اب بر هم زدن نقشهء مالقات حررت ابب اب حمّمد شاه و تبع
 ه به اقصی نقطهء مملکت امر اهلی را در بدو طلوع و ظدورش حمو و يّ احد

 د،يوز تواهد گردري و موجدش مظّفر و پانبود تواهد کرد و بر مؤّس  
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 ٦۹ ص
 ت و استحکام يهللا و تقو  غافل از آنکه نف  سرگونی موج  اهالء كلمة

 ه را فرفت مطلوبی يّ عة هللا تواهد شد و آن مظدر الطاف فمدانيشر 
 عش را که يهء امرش را اهالم و نظم بديّ بدست تواهد داد ات حقائق اساس

 نون و مستور بود ظاهر و آشکار سازد و آن در کمون ظدور مقّدسش مک
 ش را بکما  وضوح بسمع يام تو يد و پيرا از حتّزب و تشّع  حفظ منا

 قت مسّلم را ين حقيز نتوانست اير بی متين وز يه برساند. ايّ مقامات رمس
 وان آن مش  ري اق و ارادت پيد که نفی و طرد بر مرات  اشتيدرک منا

 زتر يهشق و حمّبت را در قلوب مشتاقان ته تواهد افزود و آتش يّ ازل
 ود و نسخ يکسر به ترک حدود و قيتواهد کرد و آن جنود جمّنده را 

 دانيخت و به ورود در ميه بر تواهد انگيهء ماضيافکار و معتقدات ابل
 و ابز احساس  .   تواهد منوديص و ترغيشدادت و جانبازی حتر 

 ان جيه به جبا  آررابيّ مظدر احد عنی اهزام آنين همل يمنی منود که نف  ا
 غمرب اسالم ي  منثوره از پيد که اتبار و احاديمورث آن تواهد گرد

 مشتعله حتّقق و مصداق حافل  ءنسبت به ارتفاع ندای اهلی در آن تطّه
 از وارد شد و اب بروزري ر غافل از آنچه بر حکمران شين وز يد. ايمنا
 اوان لرزان و هراسان از مقرّ  سخط اهلی اب وحشت و اضطراب فر نياّول
 ش ي تو ريت حقارت فرار کرد و دست از زندانی و اسيحکومت بندا 

 ن اقدام منفور موجبات يبرداشت درس هربت نگرفت بلکه اب مبادرت اب
 ش را در ظاهر يحرمان ابدی تود را فراهم کرد و راه سقوط و هبوط تو 

 .ا ساتتيّ ا و هقبی آماده و مديعنی در دنيو ابطن 
 ر اهظم اوامر غالظ و شداد نسبت به سجن حررت ابب بهيابری وز  
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 می ّيّ ق ايخان ماکوئی حمافظ قلعه فادر منود. حررت در اثناء طر يهل

 جان و ياقامت فرمودند و در آن اوان چنان شور و ه زيچند در ترب 
 بر  د که حکومت ابب مالقات راياق و التفاتی از قاطبهء اهالی ظاهر گردياشت

  مؤمن ريع را از مؤمن و غيكّل مسدود منود و ابستثنای هّدهء معدود مج
 ت هظمت در معابر و يو چون آن آ . از تشّرف مبحرر مبارک ممنوع ساتت
 د نهللا اکربن از هر ّيفرمود فر ياسواق حتت مراقبت حمافظان حرکت م

  ان احساسات بهين شور و نشور و غليد. ايسري جان  بعنان آمسان م
 اء امور منادی در شدر روانه منودند که يفت که اولّيدرجه ای شّدت 

 د يف و به حب  شديد اموالش توقيد ابب برآيّ دار سيهر ک  در مقام د
 كل مبارک بسجن ماکو که از طرف يد. پ  از ورود هيحمکوم تواهد گرد

  کات  نيد حسيّ حررت بنام ن جبل ابسط ن موسوم شد ات دو هفته جز آقا س
 و برادرش احدی را رتصت مالقات اب آن وجود مقّدس حافل 

 ع مذکور است که در يان در رکر شدائد آن حصن منينبود. در کتاب ب
 ن برای روشنی حمّل در  ک مصباح مریءيه حّتی ن يّ الی آن نور احديل

 ار نداشت. مقّر اطدر حجره ای بود از نتشت حمضن و نبال ابوابن وياتت
 ن يشاه که در مهان قلعه از قلم آن مظلوم آفاق فادر اع حمّمد يدر توق

 ان جانگداز مدّون ندر آن قلعه از مرامت آن حررت ساکن و اهل آن يب
 گذردن.يمنحصر است به دو نفر مستحفظ و چدار سگ حا  تصّور فرما چه م

 د آن حررت به جبل ماکو و يدمشن هنود امر هللا تصّور منوده بود که تبع
 م در ابعد نقطهءيآن ورقاء بقا در رروهء آن جبل ابرخ هظ مسجون ساتنت
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 مملکت در سرحّد روس و هثمانی و توّطن در قلعهء خموف و مرتوک که از 

 اد جي انيد و مهچنيگرديع منتدی ميچدار جدت به چدار برج حمکم و رف
 شان و استقرار آن مظدر يوان اري  آن حررت و اقارب و پنيجدائی ب
 ر جوار قومی متعّص  و تند تو که ازحلاظ  نژاد و آداب و هطوفت د

 ران متفاوت بودند و سپردن آن يرسوم و زابن اب قسمت اهظم سکنهء ا
 ر اهظم و مورد الطاف ينی که مولد وز يسدرهء طوبی بدست مردم آن سر زم

 د که شعلهء امر آن يو مراحم خمصوص وی واقع بود موج  تواهد گرد
 ه اش فراموش و گل شکفتهء يّ مقافد ملکوت ا  وحررت تاموش و آم

 ولی  . ات پژمرده و افسرده گردديعان حيوجودش در حببوحهء شباب و ر 
 ن قراوت سخت دچار غفلت و اشتباه گشته يبزودی معلوم شد که در ا

 قت يی وارده مانع از اشاههء انوار آن مش  حقّيرا نه مصائ  و باليز 
 ت او بودند در اجراء مقافد يوّجه و هناد و نه مردمی که حمّل تيگرد
 هء وی اپ فشاری کردند بلکه آن مجع سرکش و مغرور که از هلم و يّ طانيش

 ح مشفقانهء ي  بودند در اثر حمّبت و رأفت و نصايهرفان بی هره و نص
 ه يّ فته و آشفتهء آن مظدر احديحررت تاضع و تاشع شدند و بقدری ش

 مات و يد هلی تان و تعليو انذارات شد راتيدند که هلی رغم حتذيگرد
 وما  بر مرات  تعّلقشان يوما  فيد يسري ا  از طدران ميده که متوالاوامر مؤکّ 

 شد بطوری که در هر فبحگاه قبل از ينسبت به وجود مبارک افزوده م
 ساندند واز دور وجه ري مباشرت به کس  و کار تود را بپای قلعه  م

 کش طل  يدر قل  و روان از ساحت مل کردند ويحش را نظاره ميفب
 ه چنانچه مناقشه ويّ نمودند حّتی در مسائل شخصي و احسان مريت
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 داد جبان  قلعه شتافته و اب توّجه مبقام مبارک و يشان رخ مي انياتتالفی ب

 ق فواب منحرف يدادند که از طر يگر را قسم ميکديرکر انم مقّدسش  
 ز بنفسه در يخان نيمه ای انطق نگردند. هلقت بكلي از حقرينشوند و بغ

  و مرطرب رّي بی که برای وی حافل شد چنان متحيی هجّياثر رؤ 
 ن شد که جبربانيد و حمّبت و هظمت مبارک در قلبش جای گز يگرد

 وان حررت ري قات بکاست و از ورود پييام منود و از شّدت تريمافات ق
 ق ين طر ياورد و بديبعمل نل جبان  قلعه روان بودند ممانعت يکه چون س

 ران مشتاق و منجذب توانستند حبرور مبارک مشّرف شوند و از آن ّي
 ن جناب ابب الباب بود که يو از مجله وارد . ض گردنديحبر الطاف مستف

 ن سفر طوالنیيران ابقصی نقطهء غرب شتافت و اياز تراسان در مشرق ا
 شعف موفور در ماکو  مود و اب شور وياده اب هشق و انقطاع بپيرا پ

 د و نوروز سا يفت و از جام لقا سرشار گردّيمبحرر انور تشّرف 
 ش بر گذار منود.ي( را در تدمت مولی و حمبوب بی انباز تو  ١٨٤٨)  ١٢٦٤

 خان يزا آقاسی که سرّا  منمور مراقبت اهما  هلري هّما  و گماشتگان حاجی م
 فته و ّي يريدادند که اوضاع تغه اّطالع ي قلعه بودند به مشار النيو حمافظ
 ن بود که يا . گر گشته استيش نوع ديخان نسبت به زندانی تو يروش هل

 ق که از قلم مبارک به ير اهظم مصّمم شد فی الفور حمّل سجن را بچدر يوز 
 خ مجادی االولی ين انتقا  در اتر يد موسوم گشته  انتقا  دهد. ايجبل شد
 الدی ( فورت گرفت و حراست و يم ١٨٤٨ل ي) مطابق اب آور  ١٢٦٤سنهء 

 . ی تان برادر زن حمّمد شاه سپرده شديحينگاهداری طلعت اهلی به 
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 ت غلظت و شّدت رفتار منود ولی يز در بدو امر بندايی تان نيحيهر چند 
 ز اب يد. اکراد حمّل ني تلق و توی آن زندانی ملکوتی گردريابلمآ  اس

 عه مشدور حّتی از مردم ماکو ينسبت به حزب ش آنکه   تعّص  و  تنّفرشان
 د تر بود مع الوفف حمّبت حررت در قلوبشان رسوخ منود و مفتون يشد

 دند بدرجه ای که ماننديمثا  گرديو جمذوب جاللت و هظمت آن دلرب ب
 ش به ابب قلعه توّجه يهء تو يّ ومياهالی ماکو هر روز قبل از مبادرت مبشاغل 

 هنادند  م میي بر آن آستان هظميم و تکر يتشوع و تعظ وتروع   منوده و سر
  بالد غرب که بشخصه نيکی از حمّققيکردند. يو طل  هفو و خبشش م

 ش راجع ابمر حررت ين مناظر بوده در نوشتجات تو يشاهد و انظر ا
 سد نمردم اب هشق و هالقهء بی کران برای افغاء كلمات و نصائح ينو يابب م

 د نفوس بدرجه ای بود که ّيردند و گاهی ازدکيحررت ابب اجتماع م
 ی تارج از حمّوطه اب ري ن را نداشت و مجع کثيش وارديداتل قلعه گنجا
 د می پرداتتندن. ياانت مبارک و قرآن جدياق ابستماع بيکما  توّجه و اشت

 د آاثر و ي اهالی حافل گردنيق بيجانی که در چدر يقه شور و هيفی احلق
 ار از سادات و يعاع  قرار داد و مجاهات بسالشّ  ظدورات ماکو را حتت

 طبقات ممتازهء انس از هلماء و فرال حّتی ارابب مناف  و رجا  دولت اب 
  نيکما  هتّور و شدامت به امر حررت اقبا  منودند. از مجله مقبل

 مقام ي هالني و موظّفنيکی از حمرتمين است که ّيّ زا اسد هللا  ملّق  به دري م
 نيوب و در شؤون هلمی و ادبی مشدور  تاّص و  هاّم  بود. احکومت حمس

 د و ينف  مقّدس بکما  تلوص و اجنذاب به امر حررت ابب مؤمن گرد
 ن واقع شد و حررت وی را ن مکمن لئالی هلم اهلی ن وّيمورد الطاف بی اپ
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 کی از يشی بود از اهالی هند که يگر درو ينخمزن امانت  حّق ن تواندند. د

   حررت ابب ين نف  نفيد، ايگردي حمسوب منينّواب سابق آن سر زم
 ش ي مشاهده منود که ابو امر فرمودند از ثروت و مقام تو ّيرا در هامل رؤ 

 ن بود که به يچشم پوشد و اب قدم انقطاع هازم کوی جاانن گردد ا
 فت. ّيق يک وجود توفيرت آن ملّيت وجدان جبان  قلعه شتافت و بز يهدا
 گر در ظّل امر هللا موج  ين دو شخص جماهد و نفوس خملصهء ديد اورو 

 د و اجّلهء هلمای آن شدر و يز رسي اهلی شد و آوازهء آن به ترب نيشدرت آئ
 ان مرات  را به طدران نوشتند و دتالت   جمّدد فدر جيسائر رؤساء آرراب

 ستان ز که از دو ين نّيّ  تواستار شدند. پدر درين امر تطي را در اريکب
 ت موضوع را يّ زا آقاسی بود وی را متذّکر شد و امهّ ري ک حاجی مينزد

 ع ين دولت دسته دسته ابمر بديتاطر نشان ساتت که حّکام و منمور 
 ر متلّون چونيار ببار تواهد آورد. وز يه مشاكل بسيّ ن  قريگروند و ايم

 ی فت و جوش و تروش هلما را مشاهده منود براّين منوا  ياوضاع را بد
 ق به يجان انس حکم فارم نسبت ابحرار حررت ابب از چدر يف هيختف
 اق و تعّلق نفوس ين امورچون از مرات  اشتّيّ ز فادر کرد. متصديترب 
 جانی ينکه آشوب و هيدار آن وجود مقّدس مستحرر بودند برای ايبد
  حرکتريت مسميزد در موقع هز ياد نشود و فتنه و ولوله ای بر خنجيا

 ز روانهيه به ترب يّ شان را از راه ارومي دادند و جبای هبور از توی ايريغحررت را ت
 ه نزو  اجال  فرمودند يّ ساتتند و چون حررت ابب به اروم

 ت اهزاز و يرائی منود و هنايكل اطدر را پذيزا هري شاهزاده ملک قاسم م
 ک مجعه هنگامی که وجود مبارک سوارهياحرتام جمری داشت. حّتی در 
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 ق يطر  يّ اده در رکاب مبارک طيجبان  امّام در حرکت بودند شاهزاده پ

 منود و شور و شعف اهالی از اهالی و ادانی جدت مشاهدهء حررت و 
 م و جليل بدرجه ای بود که فرّاشدای يدمان هظيک نظره به آن ميافکندن 

 در  . ی منودندري حکومت جمبور به دتالت شدند و از ازدحام انس جلوگ
 نه آن وجوديم بر اپ شد و سّکان مديز هظيز غوغا و رستاتيز نيترب 

 ن موج  يت مسّرت و انبساط استقبا  منودند و هجوم وارديمقّدس را بغا
 شد که حکومت ابالضطرار حمّلی برای اقامت آن حررت در تارج از بلد 

 ن يولی ا . ی شودري  منتظره جلوگريواقعهء غ  منود ات از بروز هرينيتع
 شرت يد و هر چه بيجان  هاّمهء انس نگرديان احساس و هي مانع از غلريتدب

 اق يافزودند مرات  اجنذاب و اشتيقات و انذارات مييکردند و بر تريمنع م
 اهلیه نمود ات بيافت و اوضاع روز بروز کس  شّدت مييد ميطالبان تزا

 فرمان  زا آقاسی بصدورري ن هنگام بود که حاجی ميدر ا .د يدرجهء کما  رس
 ن يش مبادرت منود و دستورداد که هلماء اهالم و جمتدديی تو خياتر 

 شند و هر نوع مصلحت ينديی بري ند و تدبيارايز جممعی بيهظام در ترب 
 ن فتنه اقدام هاجل مبذو  دارند و امر ابب يدانند در تاموش ساتنت ا

 صله دهند.يکن فميرا ابسرع ما
 م مبادرت ي  جممعی هظيماء برتتن حکم قاطع فورا  هليپ  از فدور ا

 کردند و حررت ابب را حبرور در جلسه دهوت منودند و مقصدشان 
 ن حلظات دورهء رسالت ين و حّساّسرت يکی از مدّمرت ين اجتماع که ياز ا

 دهد آن بود که آن وجود اقدس را حماکمه کنند و يل ميحررت را تشک
 هيّ هاوی آن مظدر احدش بطالن ديند و بزهم تو يل و برهان منايطل  دل
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 ولی بر  . خ و بن بر اندازنديکفر و احلاد را از ب  ءشهيرا مدّلل سازند و ر 

 د يت و استحکام امر حررت گرديتالف انتظار جمل  مذکور موج  تثب
 و فرفت مناسبی برای آن جوهر وجود فراهم آورد که بدون سرت و 

 ارک را رمسا  و هلنا  در ش را اهالن و مقام و دهوی مبيحجاب مقصد تو 
 ند. جمل  در حمّل يان منايم در حرور مراجع شرع بيآن جممع هظ

 ان و جيعدد و حکمران آررابيزا ولري ن ميحکومت در حرور انفرالدّ 
 ه مانند حاجی ماّل يّ خين هظام و رؤسای شيمجعی از هلمای اهالم و جمتدد

 سالم و امام مجعهء خ االي شنيعدد ومهچنيحممود نظام العلماء معّلم ول
 د. چون حررت به جمل  ورود فرمودند در مقّر يل گرديز تشکيترب 

 آنگاه نظام . دندي شده بود جال  گردينيعدد تعيخمصوص که برای ول
 ست جمل  را هدده دار بود از اّدهای حررت سؤا  منود ّيالعلماء که ر 

 و منتظر ان فرمودند نمن قائم موهود يمن بيكل مبارک اب حلنی مديه
 د و بساحت يدانري را بر زابن م کدزارسا  انم اويمعدودم موهودی که مّدت 

 د از جای يديد و چون رکرش را می شنيکردياو دها و مناجات م
 د ويش را جبان و د  آرزومند بوديد و درک لقاينموديام ميتود ق

  شرق و غرب ميگو يبراستی م . ديکرديهّجل هللا فرجه از لسان جاری م
 ت امر من مؤمن گردند.ن )ترمجه (يّ ند و حبّقانيد كلمهء مرا اطاهت مناياب

 ت شدند و ري ی هت و حّياانت مبارک غرق در در يحّرار از استماع ب
 ر يش را بز يق فرو رفتند و سرهای تو يحلظه ای چند درسکوت هم

 خ يجبز ماّل حمّمد ممقانی ش افکندند و احدی جسارت تكّلم ننمود و
 هيّ که بکما  وقاحت زابن بطعن و لعن بگشود و آن مظدر احد  نيواحدالع
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  ّيت قدرت و هظمت فرمودند يطان تواند. حررت ابب بندايو شري را پ
 کنم. سپ  نظام العلماء يد و سأييد ميخ آنچه گفتم مهانست و ابز سأکيش

 ل اقوم يل و برهان منود در اپسخ فرمودند برهان اهظم و دليطل  دل
 ها ن مدّ يدر اثبات ا . شودياست که از قلم و لسان مبارک انز  م تیّيآ
 د استناد فرمودند و اظدار يتی چند از قرآن جمّيت  كلمات آبيّ عنی حجّ ي

 ت جاری ّيشان آيدو شبانه روز معاد  متام قرآن از قلم ا يّ داشتند که ط
  گردد و سپ  بال سأّمل به تالوت هبارات مشغو  شدند. نکتهء حنویيم

 ان مبثل منافی قواهد حنو يگرفتند درجواب ناحتجاج به قرآن منودند و ات
  وارد که رين سؤالی غيکی از حاضر يان کردندن. آنگاه از طرف ياز آن ب

 كل انور يدون مقام و دهوی آن حررت بود از حمرر مبارک بعمل آمد ه
 فله از جای ه را تالوت و بالفايّ ت قرآنّيکی از آينان يت وقار و اطمياب هنا

 د يق آن اجتماع متفّرق گردين طر يبرتاسته و جمل  را ترک فرمودند و بد
 را آانن را مقصد چنان بود که يامد ز يجه ای بدست نيو از حلاظ هلماء نت

 ن منظور يند ولی نه تندا ايش ملزم منايحررت را برتک دهاوی تو 
 ک مقام و ن مقصود فراهم نگشت بلکه آن وجود مبار يد و ايحافل نگرد
 ن بود که يا . ت و هظمت ظدور را اهالم فرمودنديش را تثبيدهوی تو 

 ش تجل وشرمنده گشتند و يت تو يّ حررات متوّحش و از هدم موّفق
 گر را مورد هتاب و تطاب و مالمت و انتقاد قرار دادند و پ  ازيکدي

 ند و ير منايدند که حررت را تعز يمذاکره و مشورت مصلحت چنان د
 خ االسالم فورت گرفت و آن نف  يزا هلی افغر شري مر در منازتانهء من ايا
 و چون  . ش چوبکاری منوديالقل  حررت را بدست تو  يّ م و قسيلئ
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 د و از اجراء يوس  گرديل مبقصود منيزا آقاسی از حصو  منمو  و نري می حاج

 هند.ق اهاده ديش مثری حافل ننمود امر داد حررت را به چدر ينقشهء تو 
 دانهء فدر اهظم و يشود که اقدام سفيم معلوم ميحا  چون بدّقت مالحظه منائ

 جه اش اهالم رمسی ويان نه تندا نتجيد آن طلعت رامان جببا  آررابيتبع
 ان درحرور هلماء و حجج اسالم بود بلکه نفی مبارک يح امر نقطهء بيفر 

 از ري پر انقالب شه از مراکز يّ در اقصی نقطهء مملکت و دوری آن مش  ازل
 و اففدان و طدران موقع مساهد و فرفت مناسبی بدست داد ات آن 

 ش منلوف شوند و به يم اهظم آاثر مبارک تو يل و تنظيحررت به تنز 
 ه و مدّ  بر قّوت يّ عه که كّل مشتمل بر حقائق اهليالواح و فحف من فدور

 گردند.  ه است موّفقيّ ن ظدور رامانيه در ايّ و هظمت  كلمات راّبن
 ظدور حررت ابب از حلاظ هلّو آاثر و وسعت و فسحت معانی منزله از كلك 

  است. آن وجود مبارک ريل و نظيه بی مثين ماضّيخ ادياطدر در اتر 
 ت و الواح فادره ّيدهد که آيبنفسه األقدس در اّّيم  حب  ماکو شدادت م

 ش ين زمان به براههء اطدرش که از مقامات و مباح  خمتلفه مرّک  ات آياز 
 باشد. مجا  مبارک جّل امسه االهظم در کتاب يت ابلغ مياز اپنصد هزار ب

 ئه نو از ّيند قوله هّز کرب يفرماين آاثر ميقان راجع به کثرت و هظمت ايا
 نقدر انز  شده که هنوز احدی احصا ننموده ين غمام رامت رامانی ايا

 ار که هنوز به دست د و چه مقديايست جمّلد اآلن بدست ميچنانچه ب
  افتاده و معلوم نيامده و چه مقدار هم که اتراج شده و بدست مشرکين
 ت است تنّوهیيّ ت امهّ ين مقام حائز هنايست چه کرده اندن. آنچه در اين
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 است که در حنوهء كلمات مبارک موجود و بشؤون خمتلفه و احلان و فور 

 ه و يّ ت و رسائل هلمّيه و تط  و آرتنامّيه و مناجات و ز يمتنّوهه از اده
 ه و شرح اتبار و يّ و بسط حقائق قرآن هيّ اانت نصحيه و بيّ مباح  حکم

  ءحّق ارواح مقّدسه ه و رکر مقامات و هلّو درجات دريّ   اسالمياحاد
 عات فادره برؤسای امور ويل هللا و الواح و توقين فی سبيمستشدد

  اهلی نيمبنظور استحکام آئ ن احکام و حدودين مجدور و تدو ّيشوايپ
 وان امر مبارک ظاهر و مشدود است.ري  فرائض روحانی پينيو تب

  سورهء مبارکهء رياز از قلم اطدر تفسري هء اظدار امر مبارک در شيّ در دوران اّول
 ع کت  يوسف که حررت هاءهللا آن را ناّو  و اهظم و اکربن از مجي

 ن يد. مقصود افلی از نزو  اياند انز  گردف فرمودهيان توفيدور ب
 ان حمامد و نعوت يوم االمساء موسوم وموفوف مهاان بيّ ع که به قيسفر من

 وسف بقا و رکر مصائ  و آالمی است که آن سدرهء منتدی از جان  ي
 ش در ظدور بعد حتّمل تواهد فرمود.يبرادر بی وفا و اهداء هدّو تو 

 ش از نه هزار يزده سوره و بّيکصد و ي که از ميم و لوح کر ين کتاب هظيا
 ه يک آي يني و تبريه مرّک  است و هر سوره ای از آن تفسيصد آيو س
 باشد،  فاحته اش بذکر مقام و دهوی حررت ابب يوسف ميت سورهء ّياز آ

 شود. يده به نمعشر ملوک وابناء ملوکن آغاز ميو تطاابت و انذارات شد
 ان و يواب  حمّمد شاه را ب  آن مجا  ازلی هاقبت پرنين کتاب مبيدر ا
 ه امريّ و يزا آقاسی را به ترک مقام و شؤون دنري ر اهظم حاجی ميوز 
  نير الملک... اهز  نفسک هن الملکن و مهچني وز ّي نميد بقوله الکر يفرمايم

 حت و انذار و بتوّجه بهيعه را نصيحزب ش ن تصوفا  يهلماء و رؤسای د
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 هللان و  ةيّ ور حررت هاءهللا ن بقد. ظدينمايقت دهوت ميحّق و حق

  و مقامات و شؤوانت آن وجود مقّدس را جتليل و رياالکربن را تبش ديّ نس
 ش يقت رسالت تو يان را اهالن و حقيت امر بيّ بصراحت اتّم افالت و جامع

 د و سّکان غرب را ين هللا را سأييح و هّزت و نصرت حمتومهء ديرا تشر 
 رکم لنصر هللان خماط  و ّيغرب اترجوا من د اهل المّيم  ن يخبطاب هظ

 وان فرقان را انذار و ري ر و پي اکربن  حتذريناهل ارضن را از نانتقام کب
 ند ن انر اکربن آانن را يد که اگر از حکم اهلی اهراض منايفرمايد ميسأک

 كل اطدر و فدای جان در يز مبقام شدادت هياحاطه تواهد کرد و ن
 وده رفعت شنن و هلّو منزلت اهل هاء نافحاب ل جاانن اشاره منيسب
 د و ظلمت و زوا  اپره ای از اجنم ظاهره در مساء يستاينهء امراءن را ميسف
  مقام امامت که در ارض نيد و در  حّق غافبيفرماينی ميش بيان را پيب

 اند ام منودهيه الّسالم به معارضه و حماربه قي هلنيه حررت حسيفرات هل
  هلی نين حارب احلسيذد بقوله احلّق نفسوف نعّذب الّ ينمايمطل  هذاب 

 نتقم هللا مندم فی رجعتنا و فی دار يارض الفرات من اشّد العذاب... فسوف 
 مان.ياالترة قد اهّد هلم هذااب  هلی احلّق ابحلّق ال

 ان مبنزلهءين کتاب مستطاب که در دوران رسالت حررت ابب نزد اهل بيا
 لهء يشد اّو  و اهظم سورهء آن در ليّلت اسالم مشرده م منيفرقان در ب 

 د و بعری از ففحات ياظدار امر در حرور جناب ابب الباب انز  گرد
 بهء آن سدرهء يّ  او راق جّنت اهلی و امثارطني بعنوان خنستنيآن کتاب مب

  شد و آنميطوبی توّسط حامل امانت راّبنی حبرور حررت هاءهللا تقد
 ت را سأييد وّيت منز  آن آيّ مالحظه،  هظمت مقام و حّقانحررت مبجّرد 
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 ت اتّم و ري فهء نور بود که اب بصي رّق منشور و فحنيق فرمودند. مهيتصد

 د و يه بلسان فارسی ترمجه گرديّ ن هّمت امهء موقنه طاهرهء زکّياحاطهء بی اپ
 د از را مبخالفت و هناري نخان حکمران شيدهء آن حسيتطاابت شد

 ان نسبت به مظدر امر حررت ي ظلم وطغنيخت و موج  ابراز اّوليبرانگ
  سفر جليل بود که تالوت ففحه ای از آن روح جناب حّجت نيرامن شد. مه

  قلعهء طربسی ني منود و شعلهء هشق و انقطاع در قلوب مدافعريرا تسخ
 فدا  دان جانبازی ويز و زجنان را بورود در ميري برافروتت و قدرماانن ن

 مبعوث کرد.
 ع مبارک تطاب به حمّمد شاه ي توقنين لوح امنع اقدس اّوليپ  از نزو  ا

 عات يد و سپ  توقيران از قلم ملدم حررت ابب فادر گردياپدشاه ا
   اپشا والی بغداد انز  شد.يد و جنيگر ابهزاز سلطان هبداجمليعهء ديمن
 نه يدر راه بني مّکه و مد است که ني احلرمنيفهء بيعه فحيگر از آاثر لميد

 عی ي توقنيفت مهچنّيط کرمانی هّز فدور يزا حمري در جواب اسئلهء م
 ف مّکه و کتاب الّروح مترّمن هفتصد سوره و تصائل الّسبعه يابفتخار شر 

 ند. يفرمايع مي هبارت اران و شدادت بظدور بديريکه در آن امر به تغ
 ّمد تقی هراتی بلغت فارسی ه که توّسط ماّلحميّ گر رسالهء فروع هدليد

 د را منقل  ساتت و به ي سورهء کوثر که جناب وحريد و تفسيمنتقل گرد
  سورهء مبارکهء ري تفسنيت منود. مهچنيان به امر اهلی هداميق و ايتصد

 راههء مبارک انز  شد و رسالهء يت امام مجعهء اففدان از يوالعصر که در ب
 د. يوچدر تان معتمد الّدوله مرقوم گردنبّوت تاّفه که بنا بدرتواست من

 ع حررت ابب برای اثباتيع اثنی به حمّمد شاه که در آن توقيگر توقيد
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 عاتی ي توقنيش تواهش مثو  منودن. مهچنيقت حا  تو يامر و نظدور حق

 زا آقاسی فادر گشته ري ن و حاجی ميادهن تطاب به هلماء قزو يکه از س
 ند که احرار آن حررت نجبدت يفرمايهظم مر اي بوز ريع اتيو در توق

  يريم تغين تصمياجتماع اب هلماء و حصو  حکم فافلن بوده چگونه ا
 دن.يز گرديز مبّد  به ماکو و ترب ين مقصد هز يرفت و نايپذ

 م حررت ابب تراوش يت که از قلم معجز شّياّما قسمت اهظم آاثر و آ
 بت ي. در آن اّّيم  پر مصق استيفته مربوط به دوران حب  ماکو و چدر ّي

 ده يفادر و بنفوس و مقامات شّتی ارسا  گرد شمار از كلك اطدريالواح ب
 ک از هلماء ي هره عاتی که طلعت اهلی مبوج  شدادت حررت هاءهللا بيو توق

 م جنف و کربال فادر و مرات  ي هلماء مقنيران در بالد خمتلفه و مهچنيا
  اوان نياند ظاهرا  درمهح فرمودهيشر ل تيک را بتفصيغفلت و هماء هر 

 خ حسن زنوزی که مّدت نه يز مبوج  شدادت شيو ن . فته استّيهّز نزو  
 ر يماه به استنساخ آاثر منزله از لسان مبارک که توّسط کات  وحی حتر 

  از قلم مبارک بر ريش از نه تفسيشد منلوف بوده در دوران سجن ماکو بيم
 فه بوده و حّتی يقهء لطيده که مشحون از حقائق دقيه مرقوم گرديّ ت قرآنّيآ

 وم االمساء يّ  مذکوره را از اپره ای جدات از کتاب قريکی از تفاسيآن حررت 
 اند ولی ان است افرل و اکمل مشردهيکه اشدر و اهظم آاثر دور ب

 د.ي در کجاست و به چه سر نوشتی دچار گردريد آن تفاسيمتنّسفانه معلوم نگرد
 ان است که مشتمل بر يز آاثر منزله در قلعهء ماکو کتاب مستطاب بگر ايد 

 ه راجع به ظدوريّ ع و مترّمن اشارات و بشارات هياحکام شرع بد حدود و
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 ده به يظدره هللا و شؤون و مقامات  آن وجود مقّدس و انذارات شديمن 
 آن سدرهء   آاثر فادره از قلمنين سفر جليل که در بيباشد. ايان مياهل ب
 ل شده و هر يه مقام  تاّص وممتازی را دارا است از نه واحد تشکيّ احد

 م گشته است ابستثنای واحد آتر که يواحدی از آن به نوزده ابب تقس
 ان هربی که يمرّک  از ده ابب است. هالوه بر کتاب مذکور در مهان اّّيم  ب

 ز قلم انور هّز ان فارسی کوچکرت و مندرجات آن حمدود تر است اياز ب
   مشدور اسالمی که يان مصداق حديفت. اب نزو  کتاب بّيفدور 

 دن يد و احکام جديرو کتاب جد  ظدر من بنی هاشم فبي يد ن يفرمايم
 د ظاهر يت رّب جميّ ع از مساء مشيع بديشرا رفت و احکام ويحتّقق پذ

 از   يان حمسوب بتقر ين کتاب مقّدس که حمور آاثر دور بيد. ايگرد
 هء مبارک که يّ اری از آاثر اثنو يفته و بر تالف بسّي  يه ترکيهشتدزار آ

 ده بكّلی از هر گونه تصّرف يف واقع گرديف و حتر يدستخوش تصح
 د ين مصحف آمسانی را ابيحمفوظ و مصون ابقی مانده است. ا

 نه ای از وهود و بشارات و شرح اوفاف و نعوت حررت يقه گنجيفی احلق
 ت نه سنن و احکامی که دستور دائم و نظام مستمّر جامعهء موهود دانس

 هء انسانی در قرون و ي برای داللت نسلدای آتّيل داده و يه را تشکيّ بشر 
 ن کتاب مبارک حدود و فرائض ياهصار متمادی مقّرر شده ابشد. ا

 ل فوم و فلوة و نکاح و طالق و ارث و ي از قبميمسطورهء در قرآن کر 
 ت و مقام ي را تثبنيدالمرسليّ  حا  رسالت حررت سنيدر ه ه را نسخ وري غ

 غمرب اکرم احکام يد مهان حنو که پينمايم مي و تعظميآن حررت را تکر 
 ه رايّ حيعت مسيهء مندمج در شر يّ قت اهليبّيه و حقيل را نسخ و مبدأ غياجن
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  ت و ّياری از آين کتاب مقّدس بسيق و سأييد فرمود. بعالوه در ايتصد

 امت و حشر يه مانند جّنت و انر و موت و قيّ در فحف قبل كلمات مذکوره
 ت قدرت و بالغت يزان و ساهت و جزا و امثا  رلک بندايو رجعت و م

 ن منشور اهلی مترّمن يده است. ايح گرديقی آهنا تشر ي و معانی حقينيتب
  ظيغل د ويشد افو  و قواهد و احکام و فرائری است که متعّمدا  بنحو

 قاظ يه و ايقهء ابليده و منظور از آن اهندام سأسيسات هتيع گرديتشر 
 اد انقالب و جي از رقد غفلت و مخودت و انين و انتباه غافليرؤسای د
 ع بوده يل برای ظدور دور بديد سبيد در قلوب نفوس و متديحتّو  جد

 یء دع الّداع الی شيوم يوم موهود اهلی نيد ين کتاب جمياست. اب انزا  ا
 ددم ما کان قبله کما هدم رسو  هللا امر يقت نو يد و حقينکرن  فرا رس

 ه راجع به ظدور قائم موهود وارد يّ ت اسالمّين که در اتبار و روا ةيّ اجلاهل
 رفت.يشده حتّقق پذ

 د آور گردد که در واحد سوم از کتاب مستطاب ّين مقام الزم است يدر ا
 جود است که از اهظم و اّهم بشارات عی مو يع و رکر منيان اشارات رفيب

 منزله از قلم ملدم حررت اهلی حمسوب و در آن بصراحت اتّم اسم موهود 
 نظر يانه نطوبی لمن يده قوله هّز بيعش اهالم گرديان مذکور و نظم بديب

 ظدر وال مرّد له من هند هللا فی يشکر ربّه فانّه يالی نظم هاء هللا و 
 ست سنه يی است که مظدر موهود پ  از مری بن مهان نظميانن. ايالب

 من ن قد اضطرب الّنظم يان مديح و به بيحتّقق آن را در کتاب اقدس تصر 
 عن طلوع و سطوهش را ي  هذا البديمن هذا الّنظم االهظم و اتتلف الرّتت

 ثاق حررتيت و مرکز مّي آنّي حررت هبدالبداء مب ص فرمود ويتنص
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 م منود ي و ترسيني تعّيوفا ءاتش را در الواح مقّدسهيّ فيهاءهللا شؤون  وک

 ندگان منتخ  هامل هائی در هصر ي،  منانيو حا ،  حارسان حصن حص
 ن امر اهظم،  بکما  احّتاد و اتّفاق و مّهت و استقامت بوضع ين ايتکو 

 د که ين فرح مشياساس و ارتفاع قواهد و دهائم آن منلوفند و چون ا
 دور جامعهء جدانی هائی و مبّشر استقرار ملکوت اهلی درهامل رروهء اهالی ظ
 ن دور امنع اقدس در آتر اّّيم  يان گردد و هصر رهبی ايانسانی است بن

 ت و برکاتشّيه آشکار و آيّ ن سدرهء رامانيهء ايّ د آاثر و امثار هيرخ گشا
 د.يان واضح و الئح تواهد گرديبر جدان و جدان

 ن و درتشنده ير حب  ماکو بودند که مشروحرت حررت ابب هنوز گرفتا
 ن ين الواح مقّدسهء تود تطاب به حمّمد شاه را فادر فرمودند. در ايتر 
 ان نعت و ثنای حررت يه و بيّ ت اهليّ ت و وحدانيّ ع که بذکر فردانيع منيتوق

 ن است آن وجود مبارک يّ دم مز يهء اطدار فلوات هللا هلرسو  اکرم و ائمّ 
 ه ای يّ طهء ازليش را ابالغ و قّوهء حميت امر تو يّ مؤّکد حّقانح و يبلحن فر 

 د. سپ  يرا که در ظدور مقّدسش مستور و مکنون است اهالم می فرما
 ح و اهما  و افعا  يه بر مقام و دهوی مبارک را تشر ت و اتبار مدلّ ّيآ

 ح و ينخان نشقی و ملعونن را تقبياپره ای هّما  حکومت تصوفا  حس
 ئی را که آن حررت بدان مبتال شده بنحو مؤثّر و انفذ ّيالمصائ  و ب

 اری جدات به نلوح سلطانن يع مبارک از بسين توقيا . ديح می فرمايتوض
 زندان  راههء مقّدسهء حررت هاءهللا ازيکه حتت مهان شرائط و احوا  از 

 ن الواح انزله بهيده و مطّو  تر ين شاه فادر گرديهّكا تطاب به انفرالدّ 
  ارض حمسوب است شباهت دارد.نيسالط
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 مهء منزله در قلعهء ماکو کتاب دالئل الّسبعه است که از يّ گر از آاثر قيد

 ح و يانی فصين آاثراستداللی حررت ابب مشرده شده،  دارای بيمدّمرت 
 ن سفر ي است. در انينی متقن و متيع و براهينی بديغ و مراميانی بليتب

 ان و حّجت يت امر اهلی اتيّ هء قاطعه که برحّقانو ادلّ  جليل هالوه بر حجج
 تن که در يّ ده رکر نهفت مظدرملکيو برهان بر اهل اکوان اکما  گرد

 قت غافل و ياّّيم مبارک فاح  سلطنت و قدرت بوده و كّل از درک حق
 ت آانن که در يّ ان مسؤليل و بي رکر هلماء اجننياند و مهچنراهل مانده

 ی ري زدان در دور فرقان البّته مجع کثيمعرفت امر حررت  فورت اقبا  و
 ق می گشتند حائز ان موفّ ميض ايشان بفياز مّلت روح بر اثر اقدام ا

 ت است.يّ ت امهّ يهنا
 ق يات مبارک حررت که بتمامه در سجن چدر ي حريدر دو سا  ات
 ن انز  ّيّ د امم لوح حروفات ابفتخار جناب ديّ د از قلم آن سيمصروف گرد

 ان يفت که مراد از نزو  لوح مذکور بري  تصّور منيشد و در ابدی امر چن
 ه است ولی بعدا معلوم و حمّقق يّ مسائل مربوط به حکمت و معرفت اهل

 قت مستغاث و از طرفي حقينيک طرف تبيد که منظور مبارک از يگرد
  ظدور آن حررت و اظدار امر نيگر اشاره به نوزده سنه ای است که بيد

 عنی دوران يک ي اوقات اتر نيمه يّ ظدره هللا فافله تواهد بود و در طيمن 
 غربت و کربت حررت اهلی و وفو  اتبار جانگداز شدادت جانبازان 

 ز بصدور يز بود که آن حررت پ  از معاودت از ترب يري مازندران و ن
 د و ير اهظم مبادرت فرمودند و اب حلنی شديه تطاب به وز يّ تطبهء قدر 

 رات  غفلت و هماء و رّلت و فناء وی را آشکار ساتتند و آنمن ميمد
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 د.يم گردير تسلير شر يلهء جناب حّجت به آن وز يع بفرمودهء حررت هاءهللا بوسيلوح من

 انی که از حلاظ طلوع يق احيان سجن ماکو و چدر يحررت اهلی در اح
 اهلی رروهء مجا   ه دريّ نات رامانيّ ت و بّيه و نزو  آيّ دات اهليمواه  و سأي

 ات يق حين دقاين و مظلمرت يو کما  و از نظر شدائد و مصائ  از تلخرت 
 ان يفت اهل بّيک يش را نزديفت چون اّّيم شدادت تو ري مبارک بشمار م

 را به قرب ظدور موهود بشارت داد و ابشراق مش  معبود داللت فرمود و 
 اميعنی ابالغ پيم تود ي و دو رسالت هظمياب توّجه به دو مقصد قو 

 ش ي ظدوری اهظم و اجّل از ظدور تو ريکطرف و تبشيمستقّل اهلی از 
 ه و ارکار و يع حدود و نزو  ادهين احکام و تشر يگر به تدو ياز طرف د

 شد يل از قلم مبارکش مندمر ميفدور رساالت و تطاابت که چون س
 از اّو  ال  ثاق كّلی اهلی را که به موج  نصوص مقّدسهيقناهت ننمود بلکه م

 ده اب هدد وياء و سفرای اهلی از من هلی االرض اتذ گرديله انبياّو  بوس
 ام نف  مقّدسیيل منود و قلوب و افکار را به قيش تکميمان اتّص تو يپ

 نمود متوّجه ساتت. بلی يف ميان توفيکه ظدورش را اهلی مثرهء شجرهء ب
 در کاّفه کت  و  ع ادوار و اهصار موجود ويثاق اهلی در مجيهدد و م

 ای يفحف مقّدسه مندرج و مسطور است ولی حررت رّب اهلی برتالف انب
 وسته تلو رموز و اشارات مذکور و ضمن يثاقشان پيسلف که هدد و م

  روشن و نيت مستور بوده بشارت ظدور بعد را اب مرامّيات و کناحيتلو 
   و هدد و ن آنچه حررت هاءهللا منمو يز مبايان فرمودند و نيح بيفر 
 ثاق تود را در کتاب خمصوص مرقوم و به انم نکتاب هددین ابقیيم
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 ان ين وهود و اشارات را در سراسر کتاب بيگذاردند حررت ابب ا

 ان است در موارد ال حتصی و حتت يفارسی که خمزن احکام و اوامر دور ب
 ر موارد ن آاثر و بشارات جز ديا الفاظ و هبارات شّتی رکر فرمودند و

 روشن و کامل و  نه که متعّمدا  در پرده و حجاب ملفوف است اکثريّ مع
 اانت آن حبر هلم لدّنی اوفاف و نعوت آنين بيح و قاطع است. در ايفر 

 ح و قدرت و يل و ففات و کماالتش را تشر يمظدر مقّدس اهلی را تفص
 و  وهر مانع ينيخ ظدورش را تعيف و اتر يه اش را توفيهظمت ال هنا

 ن است که يا . ديفرمايرادهی را در معرفت امر مقّدسش حمو و انبود م
 مجا  قدم جّل امسه االهظم در رکر بشارات منزله از قلم حررت اهلی 

 ز نما قّصر فی يد قوله العز يفرمايع ميراجع به ظدور مبارک در کتاب بد
 ن يه اچ هصر و هددی ظدور قبل بيهم در هّيّ غه ايان و تبلينصحه اهل الب

 ح ظدور بعد را رکر ننموده ن.يل و تصر يتفص
 گذشته از اشارات و بشاراتی که در متون کت  و الواح و بطون فحف و 

 ظدره هللا مذکور و مستور است آن يآاثر طلعت اهلی راجع به ظدور من 
 وسته منتظر و مرتّفد يت فرمودند که پيه را نوهی تربيّ حررت افحاب اّول

 ش مطمئن يهء تو يّ اانت شفاهيد حّتی بعری را اب باستماع ندا ابشن
 ات بدرک ظدور موهود موّفق تواهند شد. ازمجله يفرمودند که در اّّيم ح

 وم ظدور را ادراک يند که يفرمايم يّ ابقر حرف ح در لوحی تطاب به ماّل 
  به نيرت حررت حمبوب فائز تواهد شد و مهچنّيتواهد منود و بز 

 د فرمودند که به لقای مقصود يازمؤمنني نو گر يکی دياح يّ جناب س
 ت به طدران فرمودندميد و جبناب اّو  من آمن که امر به هز يتواهد رس
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 ٨۹ ص
 نهء مقّدسه رمزی مستور و جوهری مکنون يبشارت دادند که در آن مد

 از اب آن برابری نتواند منود و به جناب قّدوس در ري است که حجاز و ش
 گانه يشدند فرمودند مبحرر انور يرک مرّتص منی که از حرور مبايح

 ت قصوای حّ  و شوق آن دو يمقصود هامل که اشراقش مقصد اهلی و غا
 خ يد. هنگام سجن ماکو به شيوجود مقّدس است مشّرف تواهد گرد

  موهود را به چشم نيحسن زنوزی اظدارفرمودند که در کربال مجا  حس
  حرف ّين را به تطاب نان ّيّ ظاهر مشاهده تواهد منود و جناب د

 ظدره هللان خماط  داشتند و در کتاب پنج شنن انم يالثّال  المؤمن مبن 
 م را به قرب ظدور طلعت رامن که مکّمل دور يمبارک را اهالم و جناب هظ

 دوار فرمودند.يان است مطمئن و اميب
  يّ  و وفنيچ وجه رکر جانشيابری حررت ابب در الواح و آاثر مقّدسه ه

 را بشارات و وهود ي کتاب تودداری منودند ز نّي  مبينينفرمودند و از تع
 ح و دور مبارک يمبارکه نسبت بظدورموهود بدرجه ای روشن و فر 

  کتاب نّي  مبّيو  يّ  وفينيچ وجه به تعيبقدری کواته و حمدود بود که ه
 تندا امری که طبق شدادت حررت هبدالبداء در کتاب  . فتري اج منياحت
 ی از طرف يحيزا ري هء ميد مهاان تسمياح بدان مبادرت گرديّ الهء سمق

 د يان است که بنا بتنييد و فالحديحررت اهلی بعنوان مرجع امسی اهل ب
 له ينوسي فورت گرفت ات بدريگر از مؤمنني شديکی ديحررت هاءهللا و 

 كل انور يانظار ات ظدور حررت موهود متوّجهء شخص غائبی گردد و ه
 ت امور و اهالء يهاءهللا بتوانند اب سکون و آرامش نسبی به متشحررت 

 ند.يامر مقّدسی که مورد توّجه و تعّلق تاطر مبارکشان بود اقدام فرما
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 ان از يند نبيفرمايحررت اهلی در مهان سفر جليل راجع بظدور موهود م

  نيچنانر و نور اون و مه ءع ففات اوست و تزانهياّو  ات آترمکمن مج
  ان را ظاهر کردی و ااّل يناگر بظدور او فائز شدی و اطاهت منودی مثرهء ب

 وان تود را ري گر افحاب و پيستی نزد تداوندن و در مقام ديق رکر نيال
 ان نکرده آنچه اهل فرقان يد نای اهل بيفرمايات داللت مين  كلمات هالياب

 ان يد نبيفرمايد ميکدن و بکما  سأيل تود را ابطل کنيکردند که مثرات ل
   وشدود يو آنچه در او انز  شده مشا را از آن سارج وجود و مالک غ

 وم ظدوره ان يک ّيّ ک اّيّ د نايفرمايد ميدن و تطاب جبناب وحيمنع ننما
  ّيد نان يفرمايز ميرلک الواحد تلق هندهن و ن نّ اه فيّ انيحتتج  ابلواحد الب
 ؤمن مبن يان يمثل نقطة الب سکم فانّ ان فلتعرفّن حّد انفيكّل شیء فی الب

 هلی من فی ملکوت  ظدره هللا قبل كّل شیء و انّنی اان بذلک افتخرنّ ي
 آاثر  ی رمم و منجی امم را دريعاد ظدور آن حميو م  .الّسموات و االرضن
 الّتسع  د و قوله جّلت هظمته نو فی سنةيفرمايان اهالم ميمقّدسه بصراحت ب

 ونن و نفی سنة الّتسع انتم بلقاء هللا ترزقونن  و  تدرکريانتم كّل ت
  امر ستعلمونن و نمن اّو  رلک االمر الی قبل ني نفاّن لکم بعد حنيمهچن
 طفة ت من النّ ينوانت اخللق مل تظدر و اّن كّل ما قد رأيکمل تسعة کيان 

 الی ما کسوانه حلما مثّ افرب حّتی تشدد تلق اآلتر ارا  قل فتبارک هللا 
 قری يد نافرب حّتی يفرمايم مين و در تطاب جبناب هظنيسن اخلالقاح

 گر يز در مقام دين و ننيان تسعة فارا  قل فتبارک هللا احسن المبدهيهن الب
 ح اتم يقات اظدار امر جدری مجا  اقدس اهی بتصر يراجع بسنهء نوزده و م

 نيمهچن از قلم مبارکش انز  ناز مبدأ ظدور ات هدد واحد مراق  بودهن و
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 .ن  ظاهر تواهد گشت نيابتدای مثان ن در انتدای واحد ويوم الدّ ينمالک 

 قت که قرب ين حقيت ايد و تقو يش و سأکياق تو يو در رکرمرات  اشت
 ظدور موهود مشتاقان را از توّجه مبحبوب و اقبا  حبررت معبود ابز 

 شود من اّو    ظاهرنين حيد ن اگر در ايفرماينداشته و خنواهد داشت م
 نمن.ين و اّو  ساجديهابد

 ات از لسان ين  كلمات هالي اّيت و فنا به آستان مجا  کرب يّ و در اظدار حمو 
 ستشار ابشارتی و ال ياطدرش انز  نقد کتبت جوهرة فی رکره و هو انّه ال 

 ته...ّي نانّنی اان اّو  هبد قد آمنت به و آبنيانن و مهچنيمبا رکر فی الب
 د يفرمايز ميانن  و نيکسالهء ظدور بعد اقوی است از كّل من فی البينطفهء  

 ت من ّيه از آيک آيان ورقی است از او راق جّنت اون ... ناگر يع بينمج
 ان را ثبت کنی يظدره هللا را تالوت کنی اهزّتر تواهد بود از آنکه كّل بي
 دهدن...يان منيدهد ولی كّل بيه ترا جنات ميک آيرا که آن روز آن يز 

 ظدره هللا آتر يان در مقام نطفه است و در اّو  ظدور من ينامروز ب
 ظدره هللا يان هظمت و جال  تود را از من يان استن ... نبيکما  ب
 دی و يان کخات  فی ي نكّل مارفع فی البنيکندن )ترمجه (  ومهچنياتذ م

 ء لما شايف يقل  کيظدره هللا جّل رکره يدی من ياّنی اان تات فی 
 د که يو جناب وح يّ و حبرف ح .من المتعا نيشاء انّه هلو المديشاء مبا ي

 وقن ي ان نيقيی اليستحيد نيفرماياند مراجع بظدور موهود پرسش منوده
 د نلويفرماي منيه ن و مهچنيدّ  هليل ان  يی الّدليستحيه... و يف
 ن... و لو رفعت هنک حکم االمياوم ظدوره ال تؤمن به أليقنت ابّنک يا

 ناین و ابالتره در مقامية هؤمن به جلعلته قرّ يهلمت اّن احدا  من الّنصاری 
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 ابّنی بذلک  يّ فاشدد هل د ن سبحانک الّلدمّ يفرمايمناجات بساحت رّب االرابب م

 تی و ية من تظدرنّه هن كّل شیء  قبل هدد واليالکتاب قد اتذت هدد وال
 دا ن  و ناّنی ما قّصرت هن نصحی لذلک يشد  يّ تک هلّيکفی بک و مبن آمن آب

 نونتی يک  سرّ يوم ظدوره كّل ما هلی االرض فارا  يؤمنّن به ياخللقن  و نان 
 زن فوأدی و اّنی قد حي   كّل  قد بلغوا الی رروة وجودهم  ... و ااّل يح
 ف حتج  احد هلی هذان.يلذلک فک  ت كّل شیءٍ يربّ 

 ن و پر يات مبارک که مدّمرت ي حريسا  ات د سهيچنانکه  قبال  مذکور گرد
 دهد شاهد يل مين دوران رسالت آن مظدر مقّدس اهلی را تشکيحادثه تر 

  پر انقالب آن طلعت نين سنيفتوحات جليله و انتصارات ابهره است. در ا
 ش را رمسا  و هلنا  اهالم فرمود يم تو يوّهاب نه تندا مقام و رسالت هظ

   هاطل از قلم ملدمش جاری بود يکه چون غ  تّيبلکه در اثر نزو  آ
 زدان يثاق حررت يع و هدد و ميان را تشر يهء دور بيّ م اساسياحکام و تعال

 هء حصو  استعداد برای درک يانت اتبعان و مايرا که حافظ وحدت و ف
 هء يّ اّّيم اّول يّ ش بود سأسي  فرمود. در طيظدور اهظم و اقوم از ظدور تو 

 ع يق بود که استقال  و افالت امر بديک درقلعهء چدر حب  آن وجود مبار 
 ان و ميد و آن جنود جمّنده بکما  ايبر افحاب کامال  معلوم و مفدوم گرد

  که افو  و مبادی نيام منودند و در مهان حيقان ابنتشار امر رامان قيا
 د يگرديم ميان تنظجيد در جبا  آررابيد از قلم شارع جميظدور جد

 ل اجتماهی بزرگ از دوستان و حمّبان پر شور و يم اب تشکحلو  دور اهظ
 هء آن هلی يّ قيجان امر هللا در حوالی مازندران ابالغ و مقافد و مآرب حقيه

 د.يرؤوس االشداد واضح و آشکار گرد
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 وسته اب حررت اهلی در يحررت هاءهللا که در اثر خمابرات مستمّر پ

 شان يد اقتدار ايان در يتدای اببيّ ور و فّعالارتباط و متاس بودند و زمام ام
 ما  دتالت يسا  و مستقأن احتفا  ر يل وانعقاد ايقرار داشت در تشک

 شان يادت ايقت آن اجتماع حتت رأی و قينفرمودند ولی در معنی و حق
 ام منود و جناب يد قيد. جناب طاهره اب نظرات افراطی شديگردياداره م

  ني وحشت و اضطرابی که قدرا  چننيی تسکقّدوس طبق طرح مقّرر برا
 نمود بر حس  ظاهر ياد مجيوان اري م در قلوب پيام ومقصد هظيق

 د ينگونه افکار تند و شدي وامنود کرد که اب انيمبخالفت بر تاست و چن
 خمالف است و ترک افو  و احکام و شعائر و آداب و رسوم موجوده را 

 ن اب تّط مشی امر هللا و منافی يبنحوی که جناب طاهره معتقد است مبا
 هللا می مشارد. عةيمصاحل شر 

 م آن بود که اّوال  بوسائل مقتری ين اجتماع هظيهدف افلی و اساسی ا
 عت رامان از رسوم و آداب و سنن و يان و انفصا  شر ياستقال  امر ب

 ه بنحو مؤثّر و انفذ اهالم گردد و در اثنی موجبات استخالص يّ ع قبليشرا
 لهء اولی نمس . ان از سجن ظالمانهء دمشنان فراهم شوديلی و مقتدای اهل بمو 

 ن سالفه بود بنحو ّيه و قطع تعّلق و ارتباط اب ادميد قديکه الغاء تقال
 د وسائل استخالص آن يعنی متديکن مقصد اثنی يرفت ليمطلوب اجنام پذ

 ت مواجه شد يّ  از مهان آغاز اب هدم موّفقني از قبرهء سطوت ظالمنينور مب
 د.يسور گردي مريه غيّ واجرائش ابرادهء حمتومه اهل

 ان از يعت بيی که هلمدار استقال  و انفصا  شر خين مؤمتر بزرگ و اتر يا
 د. حررت هاءهللاين بود در جلگهء بدشت بر اپ گردّيع و ادير شرايسا
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 طه در آن نواحی سه ابغ که از اطراف و جوان  مبناظر سبز و ترم احا

 کی از آهنا را برای اقامت جناب قّدوس و يشده بود اجاره فرمودند  
 .گری را برای جناب طاهره و اثل  را خمصوص تودشان مقّرر فرمودند يد

 کنفر از افحاب حررت ابب که از اطراف و ين اجنمن هشتاد و يدر ا
 اکناف بالد جدت شرکت در مذاکرات جمتمع شده بودند حرور داشتند و 

 د يست و دو روز بطو  اجناميوم ورود ات اتتتام احتفا  که بياز  كلّ 
 وم از آن اّّيم لوحی از قلم مبارک يدمان حررت هاءهللا بودند و در هر يم

 ک ي هره د و از طرف آن وجود مبارک بيگرديانز  و در مجع احباب تالوت م
 ز  نت نفسی که م  يّ شد بدون آنکه هو يت ميدی هناين اسم جدياز حاضر 

 خ بنام يكل مقّدس بنفسه از آن اتر ياز مجله ه . ن امساء بود معلوم گردديا
  نيبلق  قّدوس  ملّق  و قرّةالع  يّ ن حرف حيهاء توانده شدند و آتر 

 عات يد و حررت ابب در توقيبعنوان طاهره موفوف و مشتدرگرد
  نيک را همي خمصوفی که بعدا  بنام دوستان بدشت فادر فرمودند هر

 نه خماط  ساتتند.يّ القاب مع
 ت يکه رکر شد حررت هاءهللا بکما  قدرت و متانت و در غايبطور 

 ت و مبقصد اهلی و هدف اسنای يم را هدايحکمت و رزانت آن حفلهء فخ
 كل مبارک بعّلت نقاهت يک روز هنگامی که هيش داللت فرمودند. يتو 

 در هّفت و هصمت و ان مظيابب مالزم بسرت بودند جناب طاهره که در نظر
 دا حمسوبيدر تقوی و طدارت رجعت حررت فاطمه فلوات هللا هل

 د انگدان بی سرت و حجاب در حمرر مبارک در مقابل افحاب يگرديم
 ظاهر شد و در جان  راست جناب قّدوس که آاثر تشم و غر  از
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  حلو  دور نيد و اب  كلمات آتشيدا بود جال  گرديشان هو يرتسار ا

 ه را هلی رؤوس االشداد ابالغ ميد را اهالم و نسخ سنن و شعائر قديدج
 ت و دهشت گشتند ري ن منظره سخت دچار حيا ءمنود. حّرار از مالحظه

 ه اش يسا ءی مشاهدهو حرور وی را بنحو مذکور در مجع نفوسی که حتّ 
 شمردند تالف هفاف و معارض اب ارادهء حررتيرا  مردود و ان فواب م

 لطاف حمسوب داشتند. توف و غر  افئده را فرا گرفت و قدرت اال يّ تف
 جان و يع سل  شد حبّدی که هبداخلالق اففدانی از کثرت هيتكّلم از مج

 ش گلوی تود را چاک داد و در حالی که آغشته ياضطراب اب دست تو 
 گر ي  دور ساتت برتی ديمد ءوانه وار تود را از آن فحنهيخبون بود د

 دند و رفضيجمل  را ترک گفته و دست از امر اهلی کش زياز افحاب ن
 گر مات و مبدوت بر جای يدند مجع ديآداب و سنن سالفه را نپسند

   منثورهء يجان حديتشک شدند  و گروهی اب قلبدای آکنده از شور و ه
 امت حررت فاطمه هنگام هبور از فراط  يوم قيد در يفرماياسالمی را که م

 ده يش ديدر پ انظار جلوه گر تواهد شدبی پرده و نقاب در 
 فتند. جناب قّدوس از فرط غر  ّي تاطر نيجمّسم منودند و تسک

 د که منتظر فرفت يسري  بنظر منيفامت نشسته بودند چن ساکت و
 شان قرار داشت ضربتی بر جناب يی که در دست اري باشند ات اب مششيم

 ن فتنه و غائله وارد آورند. يطاهره موجد ا
  از  ّيد خبود راه دهد و ين دغدغه و ترديطاهره بدون آنکه کمرت  جناب

 ت وجد و شعف از جای يبد در هناّيش تاطر يان احساسات تشو يغل
 ت قرآنّيبرتاست و بال تفّکر و سأّمل افحاب راخماط  ساتت و برهنج آ

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٩۶ ص
 شنت يراد منود و  كلمات تو يت فصاحت و بالغت ايد تطابه ای بغايجم

 جان اتتتام داده و فرمود نمن مهان كلمه ای هستم که يان پرهين بيرا اب
 د نقباء ارض از استماع آن مندهش گردند و راه يچون قائم به آن تكّلم منا

 ن را دهوت و ينه و وقار حاضر يت سکيار کنندن سپ  بندايفرار اتت
 ام يم قين واقعهء هظيان در جتليل احير  داللت منود که بکما  روح و

 ند و جشن و سرور و شادمانی براپ دارند.يامن
 د طاّمهءيی نقرهء انقور بصدا آمد و نفخهء فور مرتفع گردخيدر آن روز اتر 

 دا گشت و از آن پ  در يه مذکور ظاهر و هو يّ ت قرآنّيکربی که درآ  
 حرکات و سکنات و شؤون و آداب و اجنام فرائض مذهبی اتبعان که كّل 

 د رخ يه حمسوب انقالب شديّ عت حمّمديور شر يان و مدافعان غياز حام
 آغاز  ن اجتماع هر چند ازيد. ايه مرتوک گردميگشود و احکام و سنن قد

 ی معدودی که ري د و از حلاظ کناره گيپرمهدمه و دمدمه مشاهده گرد
 شمردند قابل سأّسف و ي اسالم را ممتنع و حما  منينسخ حدود و قوان

 رفت يم بنحو کامل حتّقق پذيام هظيآن ق سأثّر است  معذلک مقصد هنائی
 د.ي اهلی بکما  هظمت و جال  اهالم گردنيو استقال  آئ

 ن واقعه در حجره ای از حجراتيامر مبارک که چدار سنه قبل از وقوع ا
 م ياز جبناب ابب الباب ابالغ و سه سا  پ  از آن اهالم فخري ت مکّرم شيب 

 ت ّيلهء راقم آيم و بوسيو تنظه اش در سجن ماکيافو  و مبادی متعال
 عه يک سنه از نزو  سنن و احکام بديم شده بود اکنون پ  از مری يترق

 ت و رهنمائی يورش حتت هدايوان غري و نسخ حدود و قواهد سابقهء پ
 حررت هاءهللا برتک احکام و قواهد اسالم و کسر آداب و رسوم مبتدهه ای
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 هءيود و حدود ابليه بود مبادرت منودند و قفتّيعت غرّا  راه يکه در آن شر 

 ن مقّدمه نگذشت که حررت ابب يزی از ايقه را مرتوک ساتتند. چيهت 
  و مبتال بودند در ريبنفسه المقّدس هنگامی که هنوز در خمال  اهداء اس

 ه در هافمهء يّ خيعدد زمان و مجعی از هلماء اهالم و رؤساء شيحرور ول
 ت و اثبات يّ ا اهالن و اب اظدار مقام قائمش ر يان دهوی تو جيآرراب

 د يوان تود را در احتفا  بدشت سأيري ام پياستقال  و افالت امر مبارک ق
   فرمودند.يت و تصو يه تقو يّ عهء اهليو نظرات و معتقدات آانن را نسبت بشر 

 ع افو  يده شد و طلوع دور بدين اجتماع نفخهء فور دميابری در اثر ا
 ن ّيخ ادي که در اتر نيم و متي هظنيم منود و حتّولی چن را اهالميشرع قد

 فات و فارغ از ين است تالی از هر گونه رسوم و تشر يهامل بی مثل و قر 
 ن انفصا  که امر اهلی را از ظلمات يطنطنه و دبدبهء ظاهره فورت گرفت. ا
 ن قوم مستخلص ّيشوايد رؤسا و پيحالکهء  تعّصبات و اوهام و نفور شد

 رفت که ابدا  يع و کامل و قاطع و انفذ حتّقق پذيدرجه ای سر منود ب
 عة هللا اب آن ينه ای که شر يچوجه اب سکون و طمننيفت و هري تصّور آن من

 مهء يج هظي نتانيآغاز شده بود مشاهت نداشت. احتفا  مذکور که چن
 های د در بدشت در نقطهء حمقّری از کنارهيه بر آن مرتّت  گرديّ خياتر 
  هباد بودند که تود از ني مشتی از مسترعفنيدران بر اپ شد و حمتلفمازن

 ن برتاسته و جبز هّدهء معدود كّل از ثروت و غنا و شؤون يففوف معاند
 ن جنود جمّنده ازفحنهء يم ايو مقامات هامل ادنی هاری بودند. قائد و زه

 د و و مسجون بو ريد اهداء اسيمبارزه دور و در ابعد نقطهء مملکت در 
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 ان وی را رافض يی از اببري د که حّتی مجع کثيد و وحيرافع لوا امه ای  فر 

 ن امهء موقنه اهظم نساء يشمردند. ندائی که ايعت اهلی تارج ميو از شر 
  رامانی و نسخ احکام و سنن نيان بلند منود مهاان استقال  آئيدور ب

 ت يرّا را در ظّل راعت غي شر نياسالمی است که مّدت دوازده قرن مستظلّ 
 ت امور روحانی و اجتماهی آانن يش جمتمع منوده و بکما  قدرت بتمشيتو 

 منلوف بود.
 عنی يست  سنه اب نفخ اثنی  ين انفصا  و جتّزی که پ  از مری بيا

 ج اب ضعف و يرفت چون بتدر يع پذياهالم امر مجا  اقدس اهی تسر 
 عت يفزود و شر يو شّدت ب د بر حّدتيه توأم گرديّ انقراض احکام اسالم

 اامدی اب آنکه بوضع اهلی و وحی مساوی سأسي  شده بود مبرور زمان 
 ه در تاکيّ  شرهنيش را از دست بداد ات ابلغاء قوانيقّوت و قدرت تو 

 ران منتدی شد و در ي در کشور مقّدس انيهثمانی و ترک واقعی مهان قوان
 احکام و حدود منزله در ع رامانی و ي موج  انفصا  نظم بدرياّّيم ات

 هء اهل سّنت در تاک مصر و ممّدد شدن يّ کتاب اقدس از قواهد شره
 ن يد و اين نظم ابدع امنت در ارض اقدس گرديل برای شناسائی ايسب

 وسته در مدارج ترّقی و تقّدم سائر تواهد بود ات ابلمآ يحتّو  و تکامل پ
  حررت نيرد و آئياست انفکاک پذين از سيدر ممالک اسالمی امر د

 ت شناتته شود و افو  و مبادی ي ملل و حنل هامل برمسّ ني در بنيرّب العالم
 ن ين امر اهظم در اقطارشاسعهء هامل مستقّر گردد و اشّعهء ساطعهء ايمهء ايّ ق

 د.ينور اّت ففحات قلوب را در شرق و غرب روشن و منّور منا
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 فصل سوم                                             

   و زاجانيي حوادث مازندران و ن                                 
 ل يان که در اثر تشکجيدوران اسارت حررت ابب در اقصی نقطهء آرراب

 ه در يع ماضيهللا از سنن و شرا عةياجتماع بدشت  و اهالم انفصا  شر 
  نيم در آئيور حتّو  هظد و بسب  ظديخ امر هللا خمّلد و جاودان گردياتر 

 ع افو  و احکام يت در حرور هلماء اهالم و تشر يّ عنی اظدار امر مددو ياهلی 
 از و تعالی يثاق حررت رّب االانم امتيان و سأسي  هدد و ميدور ب

 د که از خمالفت يجهء انقالب شديخمصوص حافل منود اکنون در نت
 د  بر يان منبع  گردعت راميوان پر شور و نشور شر ري ام پيدمشنان و ق

 ات يجان واضطرابی که در اواتر اّّيم حيفزود و هيت و هظمت بيّ امهّ 
 دار و بشدادت آن وجود اقدس منتدی شد موج  ظدور يطلعت اهلی پد

 ران و اهرتاض و تصومتی از جان  اهداءّيانقطاع و شدامتی از طرف 
 ت مبارک مشدود چوجه در سه سا  اّو  رسالي آن هريد که نظيامر هللا گرد
 توان ين دورهء کواته و پر دهشت و مدابت را مين است که ايا . نشده بود
 ن ادوار هصر رسولی دور هائی ين و پرحادثه تر ي تر نيقه تونيفی احلق

 حمسوب داشت. حوادث مذکوره که مقارن اب سجن حررت ابب در ماکو
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 ل يت امر مبارک را تشکق اتّفاق افتاد و اهلی رروهء جلوه و هظميو چدر 

 د حقد و ّي و ازدنيرهء هشق در قلوب حمبّ يجه اش اشتعا  انيدهد نتيم
 ن برهه از زمان يد. دمشنان امر هللا در اين گردي در فدور معاندنيک

 نخان والی يابهما  و افعالی مبادرت منودند که مبرات  از آتشی که حس
 ت قساوتي بندارير کبيزا آقاسی وز ري فارس بر افروتت و حاجی م

 ع دوستان و ين فجايد منود منفور تر و ظالمانه تر بود. در قبا  ايتشد
 ک يچ يدند که اب هيوان امر هللا ثبات و استقامتی مبنّصهء ظدور رسانري پ

 ران در فارس و اففدان ابراز شده بود قابل ّيه که از جان  يّ از ظدورات شوق
 ا  رخ گشود جامعهء يمرتادفا  و متوال ع و سوانح کهين وقايا . باشدياس منيق
 ل از فحو  افحاب و خنبهء احباب حمروم ساتت ات يران را در مّدت قلّي

 د و سپ  ابفناء و احماء کامل يابالتره بشدادت شارع مقّدس منتدی گرد
 ک نف  مقّدس که ين هللا منجر شد،  جبز يان مقّدم  دياتبعان و داه

 ن ساهات يفت و در مظلمرت ّيال  اهداء جنات ت انفذهء رامانی از خميّ مبش
 دهء اهلی از تشّتت و ي ستمدنيعنی استخالص آئيابجناح دو مقصد متعالی 
 ام فرمود امری که ابرادهء راّبنی يع قيد امر بديجد ءاحنال  و سأسي  دوره

 عنی ظدور حررت ابب جبدان انسانی القا يه يّ ستی پ  از ظدور اّوليبايم
 د.يطرهء آن هامل امکان را احاطه منايس گردد و قدرت و

 ش را در يت تو يّ ت جال  و هظمت مقام  قائميچون حررت ابب اب هنا
 ت قدرت و حسد و بغض و هناد يعه که در غايحرور مجعی از هلماء ش

 ل مصائ  يت و رسالت تود را اظدار فرمود سيّ بودند اهالم و منمور 
  کرد.رياس ف گرفتار ويع و شر يضجبان  امر هللا روی منود و كّل را از و 
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 ن مصائ  و نوائ  بر مرات  هشق و وله اتبعان که در اقطار خمتلفيا

 فزود و روح حرارت و اجنذاب در يان حرمان مبتال بودند بري متشّتت و به ن
 ت که چون ّيد،  قلوبی که در اثر فدور آيت گرديران تقو ّيبهء يقلوب کئ

 د حافل يگشت شور و ولهء جديجن انز  مل جارف از اهلی قلل سيس
 د در سراسر کشوريآشوب شد م ولوله وين دهوی هظيمنوده بود. ا

 د. جمامع و ياد منود و ابب مباحثه و احتجاج در مهه جا مفتوح گردجيا
  نيهللا شد و شکاف و اتتالفی که ب دان فحبت و ابالغ كلمةيمساجد م

  نيقرت شد. در چنيهم ته بوداد گشجيانس از حلاظ معتقدات مذهبی ا
  حمّمد شاه در چنگا  امراض گرفتار و افکارش بتمامه جبان  ريساهت تط

  را که حمور رير بی تدبيزا آقاسی وز ري ش معطوف شده بود و حاجی ميتو 
 ت و قّلت براهتش مشدور  تاّص و  يرتق و فتق امور حمسوب و هدم کفا

 شد و يکه امور هر دم  مشّوش تر مد و اضطرابی احاطه منود  يهاّم چنان ترد
 ن گاهی فتوای هلماء را ن نف  متلوّ يگشت. اياوضاع  آان فاان مشكل تر م

 داد و آرائشان را تالی يکرد و حلظه ای ِاسناد تعّدی و اجحاف ميد ميسأي
 شد و برهه ای در او راد و يشمرد و هنگامی هارف مياز هد  و انصاف م

 ی ري ت تطيّ ت امر و مسؤوليّ گشت و امهّ يق مش مستغر يانهء تو يارکار فوف
 ساتت.ي دور مريرا که اب آن مواجه بود از ففحهء ضم

 دی در مصاحل مجدور ير اهظم در مداّم امور و بی قي وز ريابری سوء تدب
 ن حزب مظلوم يه اين را بر آن داشت که بر فراز منابر هليفحو  جمتدد

 نتشان خبوخنواری خمّمر يط ند و مردم متعّص  و اندان را کهيام منايق
 زانند و بقتل و غارت و هن  و اسارتيفه برانگين طايبود بر قلع و قمع ا
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 ند و اب انتشار ي  منايگناه ترغيت و آزار اطفا  بيّ و تعّرض به نساء و ار

 مذهبا بعنان آمسان رسانند و در معابر  ال و وايو  د واّيت فر يّ دهوی مددو 
 ت ّين و روايت دّيّ به کنند که ای مؤمنني ناز ضرور و منابر نوحه وند

 ن بلکه افل اساس اهظم مذه  حررت يهء طاهر ثوره از ائمّ نحهء ميفح
 دما الّسالم است جابلقا چه شد و يبوبت امام معصوم اثنی هشر هليجعفر،  غ

 اقوا  ؟بت کربی چه شديبت فغری چه بود غيغ ؟ جابلصا کجارفت
 پرواز نقبا و جنبا را چه  ؟ر چهّيت ابن مدز ياست و رو ي ابن روح چنيحس
 تر دّجا  کجاست و ظدور  ؟ميم و فتوح شرق و غرب را چه منائيکن
 ه ي  هرتت طاهره است کو و مّتفٌق هليهالماتی که در احاد ؟ انی کیيسف

 هء اطدار   ائمّ يد احادي ابّيست يون نري کار از دو شّق ب  ؟مّلت ابهره کجا
 د مبوج ي ابّيزار گشت ... و يز مذه  جعفری برا انکار منود و ا

 ن ي اري بلکه تدمريافو  و فروع مذه  و فصوص و نصوص شرع انور تکف
 ره دانست.يشخص را اهظم فر 

 ت يور و مبارز امر هللا اب هناين غّيدات منادين اهرتاضات و هتديدر قبا  ا
 و  ف رسائليوی از موالی حمبوب تود به سألري شدامت به پ شجاهت و
 هء  متقنه منلوف شدند و يدالئل مشغو  و بصدور اجوبهء  کاف ج  وجاقامهء ح

 ش نسبت برسالت يد تو يح اساس هقايبکما  فصاحت و بالغت بتوض
 دم مبادرت منودند و اب يت ائّمهء اطدار فلوات هللا هليّ غمرب اکرم و حّقانيپ

 بشارات راجعل اتبار و يت و تفصّي آريان به تفسيان و قّوت تبيقدرت ب
 بظدور قائم موهود پرداتتند و مقصود از غلبه و سلطنت آن حررت را 

 تيّ قت مبظلومين حقيه مشردند و در اثبات ايّ ه وغلبهء ابطنيّ سلطنت معنو 
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 دالّشدداء روح الوجود لرتبته الفدا استناد جستند يّ ت حررت سيّ و مغلوب

 و در پنجهء تقلي  ظالمان  اهلی اب آنکه حبس  ظاهر مغلوب يّ که آن جند
 قت غال  و مظّفر بود و مظدر هظمت و يد ولی در حقيد گردي و شدرياس

 د.يگرديه حمسوب ميّ اقتدار اهل
 ات ياهو که سراسر مملکت را احاطه منوده بود در اواتر حين انقالب و هيا

 د ات هاقبت شاه در اثر اشتداد کسالت يحمّمد شاه ابوج کما  رس
 اهظم  ريزا آقاسی وز ري ست و فرمانروائی حاجی مّيوران ر در گذشت و د

 د يز که فاح  قدرت و حمّل الطاف و اهطاف ملوکانه بود سپری گردين
 و حاجی  اموا  و ثروت ابهظه ای را که بظلم و اهتساف گردآورده بود از 

 د و ازيدست بداد و مورد قدر و غر  اهالی از اهالی و ادانی واقع گرد
 زا ري ن ميسپ  انفرالدّ  . هء طدران طرد شد و بکربال پناهنده گشتدار اخلالف

 ننموده  يّ ش از هفده سا  از مراحل همر تود را طيخ بيکه در آن اتر 
 زا تقی تان ري ت ميکف کفاه  د و زمام مداّم بيبود وارث ختت و اتج گرد

 ر تود ين وز ي نظام که هنصری مستبد و سّفاک بود واگذار شد. اريام
 ای امور به ير متصّدّين و اوليبصرامت رأی و بدون مشورت اب ساتواه 
 ن حکومت در اقطاريمور نان دستور داد. والة و مي  اببير و تعذيتعز 

 ن قوم که ّيشوايز موقع را مغتنم مشرده  ابستظدار هلما و پيخمتلفهء کشور ن
 کردند مبخالفت برتاستند و هانه ای ياهالی را بشورش و تعّدی دهوت م

 ک در حوزهء يجدت کس  مداتل و جل  منافع بدست آوردند و هر 
 گر سبقت يکديذاء حزب مظلوم بر يش در اضرار و ايت تو يّ حاکم

 ذ دست دريع و تنفيخ امر قّوهء تشر ي ابر در اتر نيجستند و برای اّول
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 فه ين طايگر زدند و اب مجدور انس کثّلة واحده بقلع و قمع ايکديآغوش 
 گرفتاری حررت هاءهللا ه  تند و ابقداماتی متشّب  گشتند که ابلمآ  بپردات
 د وجود مبارک بعراق منتدی ياه چا  طدران و از آن پ  به تبعيدر س
 وان امر هللا معدود و در نقاط خمتلف ري ده که پيد. در مراکز بعيگرد

 در  گشتند وري ع دست بسته طعمهء مششيمتشّتت و متفّرق بودند مج
 ن معنی سب يتی داشتند بدفاع  برتاستند و ايّ که ابلّنسبه مجعری  ّيد

 ران را که فرفا  برای حفظ ّين اقدام يل و مّکار ايد که دمشنان حميگرد
 ند و ي مناريان تعبيان و طغيدمشنان مبادرت شده بود بعص جان از شرور
  رهء تصومت و بغراءين بود که انيا . نديفزايت و هدوان بيّ بر مرات  ضدّ 

 د. از مجله در مشرق و جنوب و مغرب و يش شعله ور گرديش از پيب
 ز و زجنان و در نف يري عنی حواشی مازندران و نيران يمرکز ا

 انت يع و حوادثی هولناک از قتل و غارت و تيا  متتابعا  وقايداراخلالفه متوال
 ن را واضح و يان رخ گشود که شکست و تذالن معانديه اببيت هليو جنا
 خ الی االبد الئح و يئت و احنطاط آن مجع مغرور را در ففحات اتر دان

 د.يآشکار گردان
  حس  االمر دستار سبز مبارک را که از طرف حررت ابب بوی نيماّل حس 

 ان يت سودا را که ارتفاهش مبوج  بيت شده بود بر سر بنداد و رايهنا
  نير روی زمت حّق ديهصر و آ غمرب اکرم منادی ظدور و مبّشر ولّ يپ

 ست و دو نفر از فحابه بر اس  سوار يش دو يشاپياست برافراشت و پ
 د.يت مناميرهء ترراء هز يد ات بکمک و معاضدت جناب قّدوس جبز يگرد

 ش اهلی مقّدمهء متاس و تصادم سپاه جناتين قائد جيشدامت و استقامت ا
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 ن کارزار يت آن متام کشور را فرا گرفت. اير تالف بود که فکو لش

 زده ماه بطو  ّيوست مّدت يکه قسمت اهظم آن در جنگل مازندران بوقوع پ
 قهء يوان حررت ابب و گلدای شکفتهء حدري دان، زبدهء پيد و ابسالن مياجنام

 ن واقع گشتند. در ّيقان بودند که معرض مصائ  و آالم بی اپيان و اميا
 م  جناب قّدوس و و هلی رأسد يّ می از حروف حي  نين مبارزات قر يا

 شربت شدادت   يّ  حروف مقّدس حنين و اّوليجناب ابب الباب آتر 
 ام اراده و فکر ين قيبان و حامی ايق اهلی شتافتند. پشتيدند و برفينوش

 ر مطالع انوار يم تلل انپذيج و حمرّکش تصميّ حررت هاءهللا و مد
 آن  ادگی برت آزادی و آز يزدانی بود که بنداي نين آئيمؤمنني و جماهد

 ان يند و چنانچه بيگشتند که امر اهلی را تالی از توف و حمااب اهالم منا
 ذاء اتبعان يفتد و قصد تعّرض و ايو برهان در نف  معاندان مؤثّر ن

 ن فارسان مرمار راّبنی ويزند. از حرکت ايکنند بدفاع از جان برت
 ه وافل يّ ت اهلقايد که چون توفيزدانی واضح و معلوم گرديل يسالکان سب
 ه ري له مقاومت مجاهت کثيه متوافل چگونه فئهء قليّ بيدات الر يشود و سأي

 د. افحاب قلعه که يد و انف  معدوده برهساکر مصفوفه فائق آيمنا
 نمود اب آنکه اکثرشان در زمرهءيزده نفر جتاوز منيصدو سيهددشان از س

 ی مدارسّيه حمسوب و مّدت همر در زوايّ نيهلماء و طاّلب هلوم د
 ابهتکاف و انزوا مشغو  و مبطالعهء  کت  و فحف منلوف و از فنون 

   بودند در مقابل ففوف و الوف يه بی هره و نصيّ ه و ادوات حربيّ هسکر 
 ت و ّيت قاطبهء مّلت برتوردار و بعنايزات کامله جمّدز و از امايکه به جتد

 ام سلطنت وبانی دولت و الطاف مقيمراحم هلماء مستظدر و از پشت
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ١٠۶ ص
 ر مقتدر دلگرم و هره مند بودند و در رأس آهنا يمات وز يامدادات و تعل

 داری و استقامت منودند. ولی يری قرار داشت اپّيسرداری ازتاندان شدر 
 دولت منتدی شد و ابطا  و افحاب كّل از دم  انت هساکريکار خبيپ

 ون منودند و اتج ش گلگياه را خبون مطّدرتو ي گذشتند و تاک سريمشش
 افتخاری بر سر هنادند که جواهر زواهرش الی االبد درتشنده و اتابن و 

 د که يبه ای گرديّ هء انبات بذور طيئه ماين دماء بر ين است. اّيمتألأل و منا
  نين آئيگل و شکوفهء آن در مستقبل اّّيم بصورت سأسيسات اداری ا

 ن دور مشعشع يرهبی ا عنی در هصريقات مقّدر ي ظاهر و در منيانزن
 ع يه و استقرار نظم بديّ ن سدرهء رامانيبهء ايّ موج  بروز امثار و فواکه ط

 د.يط غربا تواهد گرديجدان آرای اهلی در بس
 ن امر يوان اري ن جانبازی که از طرف حمّبان و پيج ايهر چند آاثر و نتا

  و نيموّرت م است و اب آنکه يم و فخيار هظيده بسيمقّدس مبنّصهء ظدور رس
  امر هللا حمسوب پرده بر نين وخمالفيع که در زمرهء معاندي وقانيضابط
  ريگر تعبيام روحانی را بنحو دين قيت ايّ فيده کيق امور کشيحقا

 منوده  فرفنظر ع و حوادث جانگدازيل وقايمنوده اند،  مع الوفف از تفص
 روح و ارتفاع  ای که مدّ  بر هظمتهيّ ق کلّ يق و دقايو فرفا  بذکر حقا

 ن ابره يد. آنچه در اينماين امر سبحان است قناهت مّين مناديمقام ا
 ن توّجه و تذّکر و هّلت انتباه و تبّصر است مهاان مرات  شجاهت و ّيشا

 ت يّ داری و استقامت وانتظام و اتقان و هلّو مّهت و مسّو نيشدامت و اپ
 ان انرباط و هم آهنگی ن جانبازان اهلی در قبا  ضعف و تواری و فقديا

 ع وي هنصر شجنيو مشاهدهء رّلت و زبونی دمشنان هنود است.  ماّل حس
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 ن مبارزهء روحانی قرار يشقدمان اي که در فف اّو  جماهدان و پريدل

 بتی را بر تود مهوار يبائی هر حمنت و مصيداشت بکما  فرب و شک
 د مگر آنگاه که يرج مناام تاي از نريچ وجه حاضر نشد مششيمنود و ه

 ت بطش و فولت در يمالحظه منود گروهی از افراد مسّلح و غربناک بندا
 ک فرسنگی ابر فروش جمتمع شده اب الفاظ و  كلمات مستدجن راه را بري

 گناه و يآن جنود اهلی مسدود ساتته و هفت نفر از دوستان و مهراهان ب
 گر درجات اتالص و يد. دپر جذبه و شورش را هدف گلوله قرار داده ان

 و ران فداکار او است ّيران و ّين جوهر هرفان و توّجه و متّسک يان اميا
 دان در حمافرهء ينی که افحاب در کاروانسرای سبزه ميکه چگونه در ح

 کی ياهداء واقع امر به اران فرمود و اب آنکه سه نفراز افحاب آن بزرگوار 
 مقّدسه به ابم حمّل ارتقاء جستند  رهءين فر يگری برای ادای ايپ  از د
 د و مقتو  گشتند،  در اقامهء اران انصرافيسه به ضرب رفاص شد و هر

 گر روح توّكل و يحافل ننمود و به اجنام و اکما  آن اپ فشاری کرد. د
 ق هدی ابراز ياستغنائی است که از طرف آن مردان راه تدا و سالکان طر 

 را بر  و متواری اموا  و متعّلقات تودد،  هنگامی که دمشن مندزم يگرد
 چوجه اهتنا و التفاتی به يار کرد آن نفوس منقطع هيجای هناد و فرار اتت

 ا د  نبستند بلکه از ما  و منا  ينفائ  مرتوکه ننمودند و به حطام دن
  و مرکوب جدت جماهده ريدند و تندا حبفظ مششيز چشم پوشيش نيتو 

  روح فداکاری و انقطاع از ما سوی هللاني. مهل اهلی قناهت منودنديدر سب
 سهء مملو از يدان را بر آن داشت که کيکی از فارسان ميع يبود که ااب بد

 شابور گرد آورده بود بکنار راهيش در نيوزه را که از معادن والد تو ري ف
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 ل يسهء تود در سبينی از رتائر نفيزا حمّمد تقی جو ري د و ميپراتب منا

 زا فرماندهی فاسد و تبدکار ري قلی ميبگذرد  وهنگام فرار شاهزاده مدداهلی 
 م و زر،  يهساکر مازندران و ترک اموا  و ااثثهء گرانبدا و فندوقدای س

 عهء راّبنی ادنی توّجدی ابموا  ابهظه که يطالبان رضای رامانی و حامالن ود
 بسوی آهنا ند و دست تصّرف يمرتوک و بال معارض ابقی مانده بود ننما

 تیيّ  است هلّو مّهت و تلوص نمير و تکر يهء تقديز آنچه مايو ن . ندينگشا
 د و آن وجود مقّدس از شاهزاده ي ابراز گردنياست که از جان   ماّل حس

 ح ينان فر يد اهالم کرد و اطميتقاضای معدلت وانصاف منود و بکما  سأک
 لطنت را نداشته و ارات  سيداد که وی و افحابش هرگز قصد مقام و اتت

 ن يستند. در قبا  ايچوجه در پی تزلز  و اهندام اساس حکومت نيه
 دالعلماء يت و وفا چقدر پست و موهون است رفتار سعيّ فدق و ففا و حسن ن

 القل  و زشت کردار ابر فروش که چون از  يّ حم و قسري شوای بيپ
 وار  وانهيد ديش مستحرر گرديک شدن افحاب مبحّل اقامت تو ينزد
  هّمامهء تود ري و کبريی از مرد و زن و فغري ام منود و در برابر جّم غفيق

 مذهبا بعنان آمسان  نا و وايد بان چاک منود و واي افکند و گر نيرا بر زم
 د و از آن قوم پرلوم درتواست کرد که مجلگی بسالح مسّلح شوند و يرسان

 گر يند. ديممانعت مناگناه قطع کنند و از ورود بشدر يراه برآن فئهء ب
 ف ي است که اب اندام حننيمالحظهء شجاهت و شدامت تارق العادهء  ماّل حس

 ان و قدرت اراده و ايقان جبان  تائنی ميو دست لرزان توانست بقّوت ا
 ک يرا در وراء درتت خمتفی منوده بود امله ور گردد و اب  که تود

 نگ و حامل آنرا بدو اپرهک از تنهء درتت و لولهء تفي هر ريضربهء مشش
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 قی که مورث انبساط جان و اهتالء روح و يگر از حقايد. ديم منايتقس

 ف فرمائی يوجدان است مشاهدهء هظمت و جال   حررت هاءهللا هنگام تشر 
 فی در قل  ي قابل توفريحررت بقلعهء طربسی است که چه ابتداج غ آن
 ر احباب يزائدالوففی در فدور سااد منود و چه احرتام جي انيماّل حس 

 كل مبارک استحکاماتی را که افحاب معّجالنه برای يخت. چگونه هيبرانگ
 د فرمودند و چگونهيان منوده بودند ابزديش بنيانت تو يحفظ و ف

 د و آن يمات مبارک سب  استخالص معجزه آسای جناب قّدوس گرديتعل
 ردد و در مبارزات و ور قلعه منرّم گي غني  توانست مبدافعينف  نف

 د يانتصارات آن حزب اهلی که ابلمآ  مبحافره و اهندام قلعه منتدی گرد
 ز است يم و شگفت انگيو ابز چقدر هظ . ديک مساهی منايمهکاری و تشر 

 نان ويمرات  حکمت و وقار و متانت و افطبار جناب قّدوس و روح اطم
 اقتی که يدند و کاردانی و ليوان امر هللا دمري استقامتی که مبجّرد ورود در پ
 دند و شور و شعفی که از جان  آن مجع ياز تود مبنّصهء ظدور رسان

  مشدور فاد فمد که هنگام ريشان در تفسياانت ايمشتاق در استماع ب
 د، يگرديگشت ابراز ميح تالوت ميحررت اب حلن مل فبح و شام توّسط آن

 در اّّيم توّقف ساری می از آن معاد  سه برابر قرآن يی که نري تفس
 مش فادر شده و اکنون اب وجود امالت دمشن و ياز قلم معجز ش

 ر افحاب را حمافره منوده يشمار که آن وجود مقّدس و سايخماطرات ب
 ده بود به آن يد و برابر مهان مقدار که از قبل مرقوم گرديبود ابمتام رس
  ميی را خباطر آور خير ز اب قلبدای آکنده از سرور مصاف اتيو ن . اضافه شد

 د و تطاب نایي بلند گردنيد  ماّل حسّيکه قبل از طلوع آفتاب فر 
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 بگوش جان افغاء شد و ماّل   دنيزدانی بر مرك  سوار شو يفارسان 

 که جناب يده در حالينفر از فحابهء رجند ست و دويت دو يّ  مبعنيحس
 قلعه تارج و نعرهء فرمود از يع حرکت ميش آن مبارزان شجيشاپيقّدوس پ

 د و آن ابسالن مرمار رامان يسري  فاح  الّزمانن بعنان آمسان مّين
 گاه تصوفی يان مبواضع دمشن امله منودند و جباميبکما  قّوت و ا
  مشاهده رّي   معسکر بود وارد شدند و اب کما  حتيشاهزاده که رئ

 به کردند که شاهزاده از شّدت توف و وحشت تود را از منفذ هق  
 ش گرفته است و هساکر وی بی يتندق افکنده و اپی برهنه راه فرار در پ

 ن يو ابز چون تاطرهء آتر  . اندف و بی سرپرست جبای ابقی ماندهيتكل
 م واله و ي را در هامل ترابی در نظر جمّسم کننيات پر های  ماّل حسيروز ح

 مه ش  يز ن که چگونه آن وجود مقّدس در حالی که اپسی اميان گردري ح
 گذشته بود از جای برتاست و پ  از اجنام وضو و ادای مناز به درگاه 

 کر ي  پياز لباس نو در بر کرد و هّمامهء حررت ابب را ز يتدای بی ن
 ش سوار شد و امر ابفتتاح درب قلعه داد و در رأسيمنود و بر اس  تو 

  ّين   دّيزده نفر از فحابه جبان  دمشن حرکت کرد و اب فر يصدو سيس
 گری اب امالت متتابع يکی پ  از ديفاح  الّزمانن هفت سنگر آانن را 

 د يبار يش مري كل مني  هاطل بر هي چون غريمسّخر منود و اب آنکه ت
 بسرهت متام هساکر تصم را مغلوب و مندزم ساتت ات آنکه اپی اسبش 

 نن ورطه مستخلص شود هّباسقلی تايدر کمند افتاد و قبل از آنکه از ا
 های انبوه  شاتهنيانی سردار تائن و تائف که تود را در بجيالر 

  پراتب کرد و به فدرنيی جبان   ماّل حسري درتتی پندان ساتته بود ت
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  قابل وففی است که از ريگر شجاهت و شدامت غيانورش افابت منود. د
   در مصاف بعد مبنّصهء ظدورريران منقطع و دلّيجان  نوزده نف  از 

 اده يد و آن جماهدان امر اهلی به اردوی دمشن که مرّک  از دو فوج پيرس
 رهبی در قلوب سران سپاه  و سوار بود امله ور گشتند و چنان دهشت و

 مه يکی از آانن که مهان هّباسقلی تان مذکور بود سراسياد منودند که جيا
 که هنگام  ديمرطرب و  مشّوش گرد ای ر افکند و بدرجهيتود را از اس  بز 
 ک ي کرد و همان حالت که ريش برکاب گيکی از موزه هاينزو  از اس  

 ن بود بشتاب متام تود را به شاهزاده ّيگرش هر ياپ در کفش و اپی د
 د و شکست مفترحانهء تود را نزد يزا برادر حمّمد شاه رسانري قلی ميمدد

 وی اقرار و اهرتاف منود.
 است مرات  ثبات و استقامتی است که هء اهجاب و جتليل يز آنچه مايو ن

 د و يدا گرديل هشق ظاهر و هو ي وجانبازان سبريان دلياز آن فدائ
 ده را حتّمل منودند و در يی شدّيت فرب و سکون مصائ  و باليبندا

 ن نفوس مقّدسه پ  از امتام يز برافروتتند. ايبوتهء امتحان چون ره  ابر 
 اردوگاهدای مرتوک دمشن بدست می آروقه بدوا  به گوشت ستوران که از 

 کردند سپ  به سبزه و هلف که از مزارع جماور در يآمد سّد جوع م
 ربدند يکردند روزگار بسر مي فراغت از امالت دمشن مجع آوری منيح

 ل هلوفه ياز حتص ن راه هدی تنگ شد ويبعد ها که هرفه بر آن جماهد
 ن ياء مانند ز يو چرم اشز حمروم ماندند به پوست اشجار و جلد دواب ين

 ه يله تغذي و کفش متشّب  شدند و بدان وسريو کمر بند و غالف مشش
 از آن ای جده روز جز ماء قراح که هر فبحگاه جرههينمودند و مّدت هيم
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 ش از آتش يگری نداشتند. هنگامی برای حفظ تو يدند مؤونهء  دينوشيم

 نی پرداتتند و به ير زميمعابر ز توپخانه در داتل قلعه بکندن نق  و حفر 
 ان گل و الی اب البسه ای که از يآن نقاط پناهنده گشتند و چندی در م
 دند و از استخوان يم گذرانّيّ کثرت رطوبت ننده و مندرس شده بود ا

  نيکی ازموّرتيواانت امرار معاش منودند و ابالتره بنحوی که يمسحوق ح
 حالی ملزم يوع و فرط ضعف و بمعافر شدادت داده موقعی از شّدت ج

 ش را از تاک تارج کرده از ي قائد بزرگوار تو نيشدند اس   ماّل حس
 اق ببلعند.ي  دهند و بکما  ولع و اشتيدی ترتيدهء آن تر يگوشت پوس
 زی ين مقام رکرش الزم و ضروری است رفتار پست و شرم انگيآنچه در ا

 بعمل آمد و شرح آن  مان شکنيق و پياست که از طرف شاهزادهء انال
 ه پ  از حمارابت و شکست های متواتر قسم ين قرار است که مشار ٌ اليبد
 د که احدی يد فادر منايآزاد و امر اک  قلعه را كاّل  نيد کرد که مدافعّي

  مملکت از نقاط جماور دست تعّرض نسبت به نياز هساکر دولت و ساکن
 ش يآانن را به اوطان تو ند و تود شخصا  وسائل معاودت يافحاب نگشا
 هء سورهء فاحته بنگاشت و به يق را در حاشين هدد وثيفراهم سازد و ا

 له و يد مؤّکد کرد ولی بعدد تود وفا ننمود بلکه دام حي قرآن جمريمتد
 اهتماد  ر بگسرتد و چون مجعی از فحابهء قّدوس بنا بدهوت وی ويتزو 

 فراد و هساکر دولتش در اردوی شاهزاده واردشدند ايبه گفته ها
 بدستور آن غّدار ستمکار به آن مظلومان بی پناه امله منودند بعری را 

  کردند ريلی را اسيغما بردند و قلياتذ کردند و اموا  و ااثثهء آانن را به 
  قطعهّي گذراندند و ريو به مثن خب  فروتتند و گروهی را از دم مشش
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  در دهانهء توپ قرار ّي ابران منودند و ري بدرتت بسته تّيقطعه كردند و 

 ق ساتتند و بعری را سر از بدن جدا کردند و ي طعمهء حر ّيدادند و 
 انت   يز در اثرتيبر رأس سنان قرار دادند. قّدوس قائد آن مجع بی پناه ن

 دالعلماء که نسبت به آن يجمّدد آن شاهزادهء تائف در چنگا  سع
 د. تودهء انس به يداشت گرفتار گردت بغض و هداوت را يحررت هنا

 ز بر آن وجود مبارک هجوم منودند و لباس از يک آن جمتدد فتنه انگيحتر 
 دند و در کوچه ي کشريكل اطدرش را در غّل و زجنيتنش برکندند و ه

 ع به سّ  و لعن پرداتتند حّتی يو ابزار ابرفروش حرکت دادند و مج
   افکندند و ين بر آن مظدر تقدهء  شدر آب دهايبعری از نسوان فروما

  آن جوهر استقامت را شرحه شرحه کردند و ريغ و تين کار اب تّيدر اپ
 دند.ي سوزاننيجسد مطّدرش را به آتش ک

 ه يّ خي از نوادر حوادث اتر ريع دخلراش که در دوران اتين وقايمتعاق  ا
 گر ياهلی و از طرف د کطرف موج  افتخار و هّزت امريحمسوب و از 

 گری که در يد ديشود ضوضاء شديهء  ننگ و بد انمی اهداء مشرده ميما
 ز رخ گشود و دامنهء يري ع هولناک مازندران است در نيه وقاياساس شب

 ده شد يعنی بنواحی فارس کشيانقالب از ففحات مشا  به جان  جنوب 
 م و ين نور هظينهء مقّدسی که حمّل اشراق ايو طوفان فساد در جوار مد

 ز قرب يري د و قلعه تواجه که در ني است مرتفع گردميض کر يع فمطّل
 عه قرار گرفت. نف  مبارکی يحمّلهء چنار سوتته واقع بود فحنهء حوادث فج

 ن کارزار در رأس افحاب به مدافعه برتاست و بکما  شجاهت و يکه در ا
 ديّ د زمانن جناب آقا سيد هصر و فر يد نوحياق شربت شدادت نوشياشت
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 شدند. در فف اّو  يد توانده مي است که به لق  وحريی دارابی شديحي

 ن تان قرار ين العابديز ز يري اهدا که آتش مظامل را روشن منودند حاکم ن
 ارش يفت. معاضد و دستري ه و متعّص  بشمار ميداشت که شخص فروما

 زا ري وز مري بانش شاهزاده في و پشتريهبد هللا تان شجاع الملک و ظد
 ن مصائ  و يکرد. ايع ميت و تشجياز بود که وی را تقو ري مران شحک

 زده ماه ّينوائ  هر چند از حلاظ طو  مّدت به اپی ملحمهء مازندران که 
 ه موج  بروز شدائد وآالمی ري د ولی در مراحل اتيسري د منيبطو  اجنام

 ع مشتی از ين وقايد که همان درجه فع  و جانگداز بود. در ايگرد
 ع و مظلوم  و فلحجو که دارای قلبی اپک و روحی يآرام و مطهنافر 

 جرّار که  اتبناک بودند معرض هجوم اشرار قرار گرفتند و در مقابل هساکر
 فته بود اپ فشاری و استقامت منودند وّي  ياز افراد سلحشور و جمّدز ترک

 ت و امداد يشمار و دائما  تقو ي  نفرات بينکه قوای دولت از حياب ا
 از جواانن  گشتند معذلک نتوانستند بر آن مجع منقطع و اپکباز که اکثريم
 ل ي  بودند تشکي ساخلوردگانی که از فنون حرب بی هره و نصّيو 
 ش وارد سازند.يطرهء تو يبند و روح بزرگ آانن را در ظّل قدرت و سّيشد تفّوق يم
 القاء كلمه و ن انقالب و ضوضاء مانند ساحنهء مازندران اب اهالن امر و يا

 وان حررت ابب توأم و مهعنان بود و ري ابراز حرارت و اجنذاب از طرف پ
 ت ين بودند که اب هناين دّيشوايحمرّک آن مانند واقعهء مذکور رؤسا و پ

 ان يقدرت و فولت هلم تالف برافراشتند و انس را به کشتار و قتل ابب
 د و به ما  و جان آنختنيت جاهالنهء هوام را برانگيّ اغوا منودند و ام
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 ز مهان يگر مؤمنان و اتبعان نينفوس بی پناه جتاوز کردند. از جان  د

 روح تلوص و جانفشانی و انقطاع و فداکاری را که افحاب مازندران به 
 منّصهء ظدور رسانده بودند از تود ظاهر ساتتند و اب مهان بسالت و 

 ماء و زمامداران امور به دان شدادت گذاشتند. هليشجاهت قدم در م
 ان يوستند و در اضمحال  فئهء مظلومه هقد احّتاد بستند. اببيگر پيکدي
 ند و در مقابل امالتيروش معدود قبل از آنکه دست به دفاع گشاه ز بين

 چوجه قصد يند رمسا  و هلنا  اظدار داشتند که هيام مناين قيمتجاوز 
 ارات حّقهء سلطنت را يقوق و اتت خمالفت اب حّياتال  در شؤون مملکت و 

 ل فرب و يگر اب توّسل بذيقت را ابر دين حقينداشته و ندارند و ا
 استقامت و قبو  هرگونه هناد و اضطداد از طرف دمشنان حقود اثبت 

 فت ّيع مازندران هنگامی که مبارزات شّدت ي وقاريو ابز نظ . و مدّلل ساتتند
 ل يد ظالمان به ريحمسوس گرد و آاثر ضعف و زبونی در ففوف دمشن

 انت متشّب  شدند و بکما  دانئت و احنطاط به قتل و کشتاری دست يت
 اد ره  و وحشت از حوادث جيزدند که از حلاظ توف و دهشت و ا

 د و مجع يع جناب وحين وقايعرت بود. در ايمازندران فعبرت و فج
 ائز گشتند. اهداء م برتبهء شدادت فين امر هظيوان اري ی از اتباع و پري کث

 ادت و انتساب به تاندان يآن وجود مقّدس را اب دستار سبز که هالمت س
 ت حقارت و رّلت در کوچه و ابزار يرسالت بود به اس  بسته و اب هنا

 گردش دادند سپ  رأس مقّدسش را از تن جدا ساتتند و آنرا بکاه 
 ترب جشن و ن ياز که از استماع اري انباشتند و حبرور شاهزاده در ش
 مت و نشانهء ظفر و نصرت ارسا يسرور بر اپ منوده بود بعنوان غن
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 ز سپردند و آن يري ش را بدست نسوان متعّص  نري كل منيداشتند و ه
 م يوزی هظري د شعف و مسّرت که گوئی بفتح و فّيه اب فر يّ نفوس دن

 و چغانه موّفق گشته در اطراف جسد به رقص و هلدله پرداتتند و اب ساز 
 به نغمه و ترانه دمساز گشتند.

 دند و آن يدفاع گرديان بير منمور امله و کشتار اببکآنگاه پنجدزار هس
  گذراندند،  اموالشان را ضبط کردند و ريارواح جمّرده را از دم مشش
 ران منودند و منوی و منمنشان را آتش زدند يمنازلشان را تراب و و 

 برتی را انتن از بدن قطع منودند.  بعری را داغ و درفش کردند و
 خکوب ينه بقتل رساندند و گروهی را دست و اپ مّيمجعی را بررب اتز 

 دهء غر  آلود يکرده اب مدار در کوی و برزن در مقابل انظار انس که اب د
 ستند حرکت دادند. آنگاه ينگر ياستدزاء به آن نفوس مقّدسه م و پر

 ن بر قاطر و ّيمه هر يری از آانن را ن و بعرينساء و اطفا  معصوم را اس
  رؤوس برادران و پدران و شوهران و فرزندان نيشرت سوار کرده از ب

 ل رامان جدا شده بود هبور دادند.يجان آن جانبازان سبيدلبندشان که از اجساد ب
   و دردانک هنوز آتشش تاموش نشده بود که انئرهء اثلثی ين انقالب مديا

 بش سوزاننده تر بود در مغرب يدتر و هليذکوره شدکه از دو واقعهء م
 م ين طوفان هظيد. در ايعنی زجنان و نقاط جماور شعله ور گرديران يا

 خامنان ي و نفوسی که آواره و بنيکه از حلاظ طو  مّدت و تعداد مقتول
  است جناب ماّل حمّمد هلی زجنانی  ملّق  به حّجت ريگشته بی سابقه و نظ

 کدزاريان امر اهلی مع ين مدافعان و حامين و شاتص تر ير کی از مربّزتي
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 دند و يور امر هللا جام شدادت نوشيع و غيوان شجري و هشتصد نف  از پ

 ع و ي مشعلداران امر بدنيثار ما  و جان  فافله و شکافی را که بياب ا
 اسی موجود بود يفاحبان افکار و تعّصبات منحّط و متزلز  مذهبی و س

 ای که مسؤ  حوادث ش واضح و آشکار ساتتند. سران همدهياز پ شيب
 م بودند  دريک و سديزجنان مشرده شده و در قتل و هن  دوستان شر 

 ن شاه قرار داشت ي ارسالن تان جمدالّدوله تا  انفرالدّ ريمقّدمهء آهنا ام
 اران و معاضدان وی در ي  بود. دستيه قل  و هوام فر ري که هنصری ت

 گری حمّمد تان يکی فدرالّدولهء اففدانی و ديع ي و فجان مظامليا
 ت گشته ي  هساکر و مدّمات تقو ي نظام از حري تومان است که بفرمان امريام

 ت کاّفهء هلمای زجنان واقع يق و امايگر مورد تشو يو از طرف د
 دند. نقطه ای که فحنهء فداکاری و جانفشانی افحاب و حمّل يگرديم

 د و مکّرر اهداء واقع بود قلعهء ي و هدف امالت شدّيحدوث مصائ  وبال
 ان از رجا  و يش از سه هزار تن از اببيهلی مردان تان است که هنگامی ب

  و آالم و ّيان و نسوان در آن جمتمع گشتند. سرگذشت حمن و باليفب
  و بی سابقه ريگناه در طو  قرن اّو  هائی بی مثل ونظياسقام آن مجع ب

 .ل استيو هد
 م و يبت هظين مصيع مدّمهء ايق و وقاين مقام اشاره به بعری از دقايدر ا

 ه اب يّ خ امر هللا را در دوران فباوت و مراحل اّوليدردانک که ففحات اتر 
 ه يّ هء اهليّ بي و ظدور قوای غني انزننين آئيجانبازی و فداکاری هّشاق ا

 و ضروری است. از ام الزم ين قيت ايّ فين منوده برای درک هظمت و کيّ مز 
 ده از طرف حکومت و اهزام منادی در شدر ويمجله فدور دستورات اک
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 وسنت مجعی از نفوس مؤمنهء يز و متقابل و پيانقسام اهالی به دو دستهء متما

 خملصه به جناب حّجت و ترک تعّلقات ماّدی و قطع هالئق و هواطف 
 نان اتّم  ابلطاف يی و اطمظاهری و اجتماع در حو  آن مشع اجنمن رامان

 م و ين تقسيزی است که ايو مواه  سبحانی و مشاهدهء منظرهء سأّسف انگ
 ح ينصا گرينمود. دياد مجيت و انصاف اري جتّزی در انظار فاحبان بص

 چوجه ين قلعه که هيو مواهظ مؤّکد جناب حّجت به مؤمنني و حمصور 
 ز آن رائحهء انتقام استشمام ند و به اهما  و افعالی که ايدست تعّرض نگشا
 ع ياانت مؤثّر آن قدوهء ابرار راجع به وقاي بنيند و مهچنيشود مبادرت ننما

 قت که هّزت و سعادت ابدی و فتح و ين حقيمؤلمهء مازندران و تذکار ا
 ل جاانن و يثار جان در سبيزدان موقوف ابيقی آن جماهدان امر يظفر حق

 د يز سأکيامر فاح  الّزمان است و نش در يت تو يّ بذ  هستی و موجود
 د نسبت به مقام يقه که ابيفهء دقين وظيت خمصوص به ايح و هنايفر 

 ر مدرابن ّيق و يق فديسلطنت تاضع و تاشع و در  حّق هموم رف
 گر از مسائل مدّمه شجاهت و شدامت افحاب است که اب چه يابشند. د

 و تعّرضات آن قوم قدرت و سطوت امالت فدرالّدوله را دفع منودند 
 ش يه بر شکست مفترحانهء تو يمداجم را مقاومت کردند ات آجنا که مشاٌر ال

 خ و غر  سلطان ي سب  مورد توبنيد و هميمعرتف گرد مقّر و
 گر حالت انزجار و تنّفری يقرار گرفت و از مقام و منصبش برکنار شد. د

 مشنان ابراز منودندهء ديّ دن ريل و تدابياست که مدافعان قلعه در قبا  ح
 زد و اتباع ابب را به ترک يآنگاه که منادی از طرف حکومت ندا م

 حينمود و وهدهء فر ي امر هللا دهوت منيهللا و تروج از حصن حص عةيشر 
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 ش دست کشد و از امر يدهء تو يک از آانن ازهقيداد چنانچه هر يم

 ری ّيوفت شدر د چشم پوشد مورد هفو و خبشش و حمّل مدر و هطيجد
 قانی است که از يان و مسّو مّهت و اميگر مرات  ايقرار تواهد گرفت. د

 د. ين  ظاهر و آشکار گرديکی از نساء روستائی موسوم به ز يطرف 
 ف و بسالت و ي قابل توفرين خمّدرهء مؤمنه اب شوق و اجنذابی غيا

 باس  قلعه وارد ساتت و بلنيل تود را در ففوف مدافعيشجاهتی بی مث
 را اب مقراض ارادت کواته کرد و  سوان توديد و گيمردان ملّب  گرد

  فاح  الّزمان بتعاق  دمشنان ّيد ّيی بر کمر بست و اب فر ري مشش
 شيو مدامجان پرداتت و بدون توّجه به تواب و توراک و راحت و آسا

 ق افحاب و استخالص يش مّدت پنج ماه در حببوحهء انقالب به تشو يتو 
  قلعه نيد های حمافظّيگر فر يد. دياز چنگ معاندان منلوف گرداحباب 

 ات مخسه است که ري جدت دهوت افحاب به دتو  در سنگرها و رکر تکب
 ات درمهان ش  وفو  ري ن تکبياز طرف حررت اهلی مقّرر شده بود. ا

 نش در فرای يد که طنيمنه و هظمت ادا گرديهء مبارک چنان به هيّ امر 
 شد و دشت و هامون را بلرزه در آورد بقسمی که تارج قلعه منعک  

 ده بودند از فرط دهشت و يبعری از افراد دمشن که در اردوگاهدا آرم
 گساری ياضطراب جان سپردند و مجعی از رؤسا و فرماندهان که به م

  افکندند و بساط قمار را بر هم نيمشغو  بودند جامدای ابده را بر زم
 ن ّيمه هر يت آانن نيّ گران به تبعير هنادند و دزدند و اپی برهنه رو بفرا

 مه به تانهء هلماء هجوم کردند.ياابن گذاشتند و بعری سراسيسر به ب
 سهءيد  مقايی را خبود جل  می مناري گر که توّجه هر منصف بصيمطل  د
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 ط يات افحاب و اوضاع و احوا  تباه دمشنان است. در حميّ حاالت و روح
 ران روح تلوص و حمّبت و جانفشانی و موّدت ّيجتماع قلعه کانون ا

 حکمفرما بود و السن كّل بکما  اشتعا  و اجنذاب بتالوت اشعار و ارکار 
 ل و يلااللطاف منلوف و فوت هت يّ ان نعوت و اوفاف حررت تفيو ب
 د در حالی که در اردوی دمشن جز قدقده و يسري  بعنان آمسان مريتکب
 گشت.يگر مسموع منيز ديو اداء  كلمات مستدجنه چ لهياهو و اهما  رز يه
 امدائی است يت است پري د بصيگراز مسائل مدّمه که رکرش موج  مز يد

 عات و يکه از جان  حّجت و وجوه افحاب حرور اپدشاه معروض و شا
   و ياهّتاماتی که از بدتواهی دمشنان سر چشمه گرفته شده بود تکذ

 ای دولت اهالم و ينسبت به مقام سلطنت و اولاد آانن يمرات  وفاداری و انق
 ری استدهای فدور اجازه جدت تشّرف در هافمهء مملکت ّيشگاه شدر ياز پ

 گر اتذ و ي اهلی در حمرر سلطانی شده بود. دنيت آئيّ و اثبات حّقان
   جمعو  يل آهنا به مکاتيامدا از طرف حکومت و تبدي پنيضبط مه

   بنام افحاب به طدران يسا  آن مکاتگر مشحون از شتم و لعن و ار يد
 ام و معاضدت هاشقانه ای است که از طرف نسوان حمصور يگر قياست. د

 دهای شعف وّيگشت و فر يقلعه نسبت به برادران روحانی تود ابراز م
 شد. بعری تود را يده ميمسرّتی است که از جان  آن نفوس خملصه شن

  بصفوف نيت مدافعيو اما انه بلباس مردان ملّب  و برای نصرتيخمف
 پرداتتند و يشتافتند و بعری مبواظبت و نگاهداری مرضی ميجنگ م

 گر يدند و برتی ديکشي بر دوش منيدای آب برای جمروحکگروهی مش
 ده و برای استحکام دوريرا بر  سوان بلند تودي کاراتن گميمانند زانن قد

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ١٢۱ ص
 ر دمشنان و يو ز انت و تير تگيز ديت انگري دند. مسئلهء حيچيپ تفنگدا می

 ارسا  قرآن ممدور نزد جناب حّجت و تقاضای بر قراری فلح است در 
 وم رسوالن حّجت را كه طبق در تواست آانن برای هقد يحالی که در مهان 
  در ل شده بودند اب مهراهان ازاطفا  و فغار كاّل  يحمّبت و آشتی گس

 ت را که شخص معّززی بود ئي  هيک افکندند و رئيهای تنگ و اتر دمخه
 گر از افحاب را قطعه قطعه کردند بدون آنکه يکی ديدند و يحماسن بر 

 ت و يّ ن امهّ ي کمرت ّيند و يش منايمان تو يادنی توّجدی به هدد و پ
 ن توّجه ّيز آنچه شايو ن . ارزشی نسبت به قو  و قرار تود قائل شوند

 اب حّجت است که اب م و ثبات و استقامت جنياست مقام توّكل و تسل
 نان  تاطريش اب قّوت جنان و اطميوجود فقدان بغتی مهسر و فرزند تو 

 کرد و به يبائی داللت ميفرمود و به فرب و شکيحت ميافحاب را نص
 نمود ات آنکه تود يق مي  و تشو يغفور ترغ يّ ض امور به ارادهء حيتفو 

 ق اهلی يبرف د ويبنفسه در اثر جراحات وارده مبقام شدادت فائز گرد
 گر قساوت قل  و اهما  سبعانه ای است که از طرف دمشن يشتافت. د

 زات کامل نسبت به آن جماهدان امر يتوخنوار اب هساکر جرّار و جتد
 ص و ين قوم هنود به مساهدت و مهراهی مردم حر يد. ايرامان ابراز گرد

  ن متعّص  و جاهل چنان به هن  و غارت و کشتار و اسارتّيشوايپ
 خ هامل مشاهده نشده است. يمظلومان پرداتتند که شبه و مثل آن در اتر 

 ن مّدت اپنزده شبانه ّيگر استقرار اسراء از مرد و زن،  گرسنه وهر يد
 ش از حدّ يروز در معرض هوای سرد زمستان است که در آن سنه ب

 فته بود در حالی که نسوان شدر اب سرور و نشاطّيمعمو  شّدت 
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 دگان برقص و آواز دمساز بودند و آب يدالوفف در مقابل آن ستمدزائ

 انداتتند و ابقبح هبارات و يفتگان مجا  سبحان ميدهان بر وجه آن ش
 امی و ري نمودند. و ابز بيَاشنع  كلمات آن نفوس مظلوم را طعن و لعن م

 شود که چگونه دوستان اهلی را در يسنگدلی آن تبدکاران در نظر جمّسم م
 ساتتند و بعری را در آب سرد و يابر دهانهء توپ قرار داده مقتو  مبر 
 نمودند. سرهای برتی را در آب ينه مرروب مّيبندان انداتته اب اتز خي

 افکندند ات يخته روی برف ميه آمري شه ربدند و ابدان مجعی را بيجوش فرو م
 ت ف حاکم ستمکار اسي قابل توفرينه و هداوت غيگر کيجان بسپارند. د

   داده يکه فرزند هفت سالهء جناب حّجت را اب اظدار حمّبت و مالطفت فر 
 ل هللا دست يگناه به رم  انور آن مستشدد فی سبيت آن طفل بيو هدا

 فت،  آنگاه به فرمان وی جسد اطدرش را از قرب تارج منودند و مّدت ّي
 زجنان پور در کوچه و ابزاريسه شبانه روز اب طبل و طنبور و نغمه و ش

 دند و معرض هرگونه جسارت و هتک حرمت قرار دادند که شرح آن يکشان
 داد تائنان و جانبازی و ين ظلم و بير تارج است. اير و حتر ياز تقر 

 ( آن را نحمافره و کشتار خموفن انم ١فداکاری دوستان که لرد کرزن )
 هناد و جال  و هظمت و جلوه و درتششی به حوادث زجنان خبشود که 

 خ هصر رسولی امر حررت هاءهللا بدان يع مشابه آن در اتر يک از وقايچيه
 ده است.يه از افتخار و رفعت وافل نگردياپ
 ران را يهء دورهء حررت ابب ففحات اري  اتني  که در سنين طوفان مديا

 ت شّدت احاطه منود و دشت و ياز شرق و غرب و مشا  و جنوب بندا
 دهيز کشيساتت به قل  و مرکز کشور ندان گلگون يفحرا را خبون شد
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 شد و مجعی از نفوس مقّدسه را که به شددای سبعهء طدران معروفند به 

 ن واقعهء دخلراش که چدار ماه قبل از يغ ستمکاران گرفتار کرد. ايت
 بت جانگداز شدادت حررت رّب اهلی در هافمهء مملکت رخ داد يمص

 شود که پ  از شدادت آن مظدر يوب ممی حمسيبنفسه مقّدمهء کشتار هظ
 می يجان هظيت کربی در داراخلالفهء طدران روی داد و انقالب و هيّ مظلوم
 اد منود و آاثر وحشت و دهشت سراسر مملکت را جي اهالی انيدر ب
 ر تود رأی و ي نظام وز رين واقعهء مؤلمه به امر و دستور اميگرفت. افرا  

 ع ين اقدام شنيو در ا . رفتيجنام پذم وی ايتوخنوار و حتت نظر مستق
 گری يو د کی حممود تان كالنرتين سرسخت يگر از معانديدو نفر د

 ه شددای يّ ز شرکت داشتند. روات نوراني انمی از هلمای کاشان ننيحس
  انس از اهالی و ادانی به ورع و تقوی نيسبعه از طبقات ممتازهء اهالی و ب

 ک استتار ظاهری و انکار يتوانستند اب يم معروف و موفوف بودند و اب آنکه
 ع سل  و جان تود را از يش را از امر بديلفظی نسبت و ارتباط تو 
 ده که در يند از کثرت حّ  و شوق به کتمان هقيشرور اهدا مستخلص منا

 تطر  ه مذکور و در مواقع بروزيّ عه بعنوان تقي حزب شنيده بيقرون هد
 و ممدوح مشرده شده است تن در برای حفظ جان مشروع بل مقبو  

 ح دادند و مساهی نفوس يات ادنی ترجيل به مقام فدا را بر حيندادند و ن
 ان رامن يمشّخصه از طبقات و افناف خمتلفه جدت جنات آن فدائ

 خمصوفا  اقدام مجعی از جّتار معروف و مدّم شرياز وطدران و قبو  
 د يّ زا سري جناب حاجی م م برای استخالص نف  بزرگواريهء هظياهدای فد

  وساطت رؤساء و هّما  دولت و احلاح و افرارنيهلی تا  و مهچن
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 ش که مورد احرتام و يزا قرابنعلی درو ري ن آانن مبنظور رهائی مّيبی اپ
  و رير کبيش بود حّتی مداتلهء وز يگانه و تو ي  اهالی از بي وتقدميتکر 

 ان و مين دو جوهر ايقاهد ساتنت اه برای متيتالشی  که از طرف مشاٌر ال
 ک نتوانست آن سالکان يچيقان و تربّی از امر مقصود امکان بعمل آمد هيا

 ق ابز دارد و از فوز به لقای حمبوب حمروم يل هشق را از ادامهء طر يسب
 نان به قرابنگاه يت شوق و اطميسازد،  بلکه آن منجذابن مجا  رامان بندا

 و وله به جانفشانی پرداتتند. بعری به  فدا شتافتند و بکما  جذب
 ات و يد شعف و شادی برآوردند و برتی اب تغّنی ابّيد فر مشاهدهء جاّل 

 جه خماط  ساتتند. سه نفر از آن نفوس يّ ت را به تطاابت مديّ ارکار مجع
 گر يکديدند در انفاق جان بر يگران بشدادت رسيمنقطعه که مؤّتر از د

  و اهجاب منودند. پ  از رّي ی حتّيغرق در سبقت جستند و انظرين را 
 دان يقتل آن ارواح جمّرده اجساد مطّدر را مّدت سه شبانه روز در سبزه م

 عهء تالص و بندهء يدر مرآی انس افکندند و هزاران نف  که تود را ش
 شمردند اجساد شددا را لگد ما  کردند و بر آهنا آب دهان يخملص حّق م

 مه که از ين فاجعهء هظي  اين ترتيودند و بدتند و لعن و طعن منخير 
 ود تامته ري هء امر مبارک حررت هاءهللا بشمار ميّ هء دوران اّولري حوادث تط

 ق مسجون و از تتابع حوادث يو حررت نقطهء اولی که در قلعهء چدر  . فتّي
 عی که از قلم مبارک يع منيتوق  يّ ی آالم و احزان بودند طّيمؤلمه غرق در 

 ل ين جانبازان سبيات  ثبات و استقامت و انقطاع و شدامت اجاری مر 
 اهلی را بستودند و آانن را نهفت گوسفندین که مبوج  اتبار اسالمی 

 ش رايش قائم موهود حرکت منوده و تون تو يشاپيامت پيوم قيد در ياب
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 زند اطالق فرمودند.ي ر نيقی بر زميقبل از شدادت آن شبان حق

----------------------------------------------------------------------------- 
 (۱ ) Lord Curzon   
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 فصل چهارم                                 

 شهادت حضرت ّبب                                          
 ت احاطه منوده و مجعی از  اهلی را بشدّ ني انزننيطوفان حوادث که آئ

 در امواج  و متناواب   وان حررت ابب را مرتادفا  ري کبار افحاب و خنبهء پ
 ی غم و ّي مبتال ساتته بود آن حررت را در در ّي مصائ  و بالنيسدمگ

 كل مبارک مّدت شش ماه در ين مستغرق منود بطوری که هّياسف  بی اپ
 ر نبودند. وفو  اتبار ير و حتر يق از کثرت احزان قادر بر تقر يقلعهء چدر 

 گری و استحرار بر فدمات و لطمات وارده بريکی بعد از ديلمه و م
 ور آن حررت و زجر و يئهء اتبعان و حمّبان غيراق دماء بر هدوستان و ا

 م مردان و زانن و جسارت و هتک حرمت ياسارت ابزماندگان و کشتار هظ
 كل اطدريد که هيموج  گرد عين وقايع اياجساد مطّدرهء مظلومان،  مج

 ند و از اكل و شرب امتناع يمّدت نه روز از مالقات احّبا تودداری فرما
 دگان مبارک جاری بود و آاثر هّم و امل در يل اشک از ديوسته  سيورزند. پ

 ن و قل  جمروح آن مسّلی قلوبياز روح حز  ش منودار ويچدرهء نوران
 در گوشهء زندان منزوی و  ون حنينمود و مّدت پنج ماه بديت ميحکا

 وان مقّدم آن ري م قسمت اهظم از پين انقالب هظيمعتکف بودند. در اثر ا
  نوزاد اهلینيقه از ارکان و اهمدهء شاتصهء آئيی رمم که فی احلقيحم
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  مصاف هدف سدام دمشنان قرار گرفتند. اشرف و نيحمسوب در خنست

 ت که از لسان طلعت اهلی به لق  اقدم آن روات مقّدسه جناب قّدوس اس
 راههء مقّدسهء حررت هاءهللا در لوح مبارک ياسم هللا االتر ملّق  و از 

 گر فاح  يعام بعنوان جليل و شامخ  نقطهء اتری موفوف و در لوح دكّل الطّ 
 ده است و ابز در يع حررت مبّشر منعوت گرديع بعد از مقام منيمقامی رف

 ان ي به بميم که در قرآن کر ياز دو فرستادهء هظ کیيکی از آاثر منزله ي
 توانده شده است. آن وجود  ، فکّذبومهان مذکورنيدم اثنينار ارسلنا ال

 كل اطدر در سفر حّج يان به شرف مصاحبت هيمبارک در کتاب مستطاب ب
  در ظّلش مستظّل جتليل گشته ّيمرا و نف  مقّدسی که هشت واحد از

 ل انز  يان جليل از قلم رّب مجين بيسش ايتقدو در هلّو شنن و مسّو 
 ز نتداوند به او مباهات فرمود در مأل اهلی به انقطاع او و يقوله العز 

 اتالص او در رضای اون. حررت هبدالبداء آن روح جمّرد را ن قمر 
 کی از يش طلوهش را يوحّنا در مکاشفات تو يده و حررت يتن  انميهدا

 اتن از جان  يز مری نوای دوم نروح حدو نشاهدن مقّدس که قبل ا
  نف  بزرگوار که نيد ستوده است. چنيشان انز  تواهد گرديتداوند بد

  کماالت و مواه  نيه مطّرز و به چنيّ هء  روحاني شؤون و مناق  هالنيبه چن
 دان يعان شباب در سبزه ميه مفتخر و معّزز است در هنفوان جوانی و ر يّ اهل

 بت و بال و زجر بی منتدائی مبتال يد و به مصيابرفروش جام فدا نوش
 ان که در يد که به شدادت حررت هاءهللا حررت روح در اشّد احيگرد

 بت مشاهده ننموده بود. يان قرار داشت بدان حّدت و هيچنگا  اهل طغ
 نيقان جناب  ماّل حسيل رامان و فارسان مرمار ايگر از شددای سبيد
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 ه است که به لق  ابب الباب  ملّق  و بعنوان يّ انيوف ب حرف از حر نياّول

  يّ هن خمّصص و ممتاز گشته. در وفف آن جنديّ م نمرآت اّوليجليل و فخ
 ت و الواح و ّيع اهلی از قلم حررت اهلی معاد  سه برابر قرآن آيشج

 مراثی از مدح و ثنا و نعت و هاء انز  و درجات و مقامات وی جتليل و 
 حمبوب ّيرا ن ه است. آن حررت در آاثر مبارکه اودي  گرديتقد

 ند که يفرمايگر در امتناع شنن او ميفؤادین خماط  ساتته و در مقام د
 ی است که هر حمزونی ري  دارای چنان قدرت و سأثنيتراب مرقد  ماّل حس

 د آن يفرماي منيری را شفا خبشد و مهچنيمر  د و هريرا مسرور منا
  و نيده که نتلق اّوليو موهبتی فائز گردت يقت به هنايمنادی حق

 مةن  به منزلت اوغبطه تورند. حررت يوم القيان نالی ينن در ظّل بيآتر 
 ن يقان به ايم مقام آن نف  مقّدس در کتاب مستطاب ايهاءهللا در تعظ

 ته و مايّ ز نلواله ما استوی هللا هلی هرش رامانيان احلی انطق قوله العز يب
 د کاظم رشتی اهلی هللا مقامه مرات  و يّ تهن. سيّ فمدان يّ استقّر هلی کرس

 یق معرفت و تقوی را به درجه ايل هدی و جاهد طر يدرجات آن سالک سب
 عهء منيعه  و ي آاثر بدنيذ وی گمان بردند فاح  چنيستود که تالميم

 ن شخص بزرگوار اب ي. ارياوفاف و شؤون فائقه مهان نف  موهود است الغ
 خ يت جوانی در قلعهء شيه در بدايّ مقّدسه و شؤون  روحانی ّي سجانيچن

 ل حمبوب انفاق منود. يد و جان در سبيطربسی برتبهء  شدادت فائز گرد
 گر که مبشدد فدا شتافت و جام بال از کف ساقی بقا ينف  مقّدس د

 د يد هصر و فر يقان به نوحيد است که در کتاب ايد جناب وحينوش
 نيه بوده و شاتص تر ري ح  فرائل و مناق  وفزمانن توانده شده و فا
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 جماهدی است که حتت لوای اهلی وارد شده و حررت ابب در رسالهء 
 را  دالئل الّسبعه مرات  نفرل و تقوین و نهلّو هلم و مسّو حکمتن او

  و متاه  ال حتصی ّين نف  جليل در گرداب باليند. ايستايان مياببدع ب
 گر يش مانند آن دو جنم ابزغ افق هرفان و ديبهء تو د و بنو يگرفتار گرد

 گر ازهاشقان يعهء شدادت فائز شد. ديشددا و جانبازان مازندران برتبهء من
 ت يزدان جناب حّجت زجنانی است که بغاين امر ّيمجا  سبحان و مناد

 ن ّياق بی اپيشجاع و متدّور و فاح  رأی و ارادهء حمکم و شوق و اشت
   آن زجنان و يحّ  و وال در مجرهء بالئی افکنده شد که هلبود. آن جوهر 

 ی از دوستان حررت رامان را به ري ضواحی آن را فرا گرفت و جّم غف
 گر جناب تا  اهظم است که حررت اهلی يآتش ظلم و هدوان بسوتت. د
 قه پدر مدرابن حمسوبيبان  بلکه فی احلقيرا از فغر سّن  حافظ و پشت

 مواظبت و سرپرستی مادر و حرم مبارک را دارا بود.  د و افتخاريگرديم
 د و ينهء طدران جام شدادت نوشيغ ستمکاران در مدير تين روح اپک ز يا
 ز قبل يان نيهء بيّ مؤمنني اّول  يّ می از حروف حي  نيوست. قر يق اهلی پيبرف

 جان در  دان فدا جانبازی منودند و سر وياز شدادت مظلوم امکان در م
 د يز هرچند هنوز در قيثار کردند. جناب طاهره نيرب رامانی اره آن دل

 آتش  کرد و دريات بود ولی چون پروانه حو  مشع حمّبت هللا پرواز ميح
 زدانی بود ات تود را ير اهلی و حکم مربم يسوتت و منتظر تقديفراق م

 بسرمنز  مقصود رساند و از وفل حمبوب مرزوق گردد.
 حررت اهلی که اب مصائ  و احزان ال حتصی ات مبارک ين اوان حيدر ا

 ن ادوار هصريفت و پر وحشت تر ري توأم و مهعنان بود رو ابتتتام م
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 ه بنفسه يّ د. جام بال سرشار شد و آنچه آن مظدر احديرسولی ظاهر گرد

 د. از مجله در کتاب يم حتّقق آن فرا رسّيّ نی فرموده بود ايش بيالمقّدس پ
 هء مبارک حمسوب اشارتی موجود که مدّ  بر آن ري ات اثرپنج شنن که از آ
 ا بزودی برفرف اهلی هروج تواهد ي انبني بقا و قرّهء هرياست که آن ط
 ن اّّيم  مبارک در ي نوروز پ  از اظدار امر مقّدسش آتر نيمنود و ششم

  حرفِ  ها آن جوهر وفا مرات  ري در تفسنيز ادنی تواهد بود. مهچنيّ ح
 ل حررت رامان ابراز داشته و يش را به بذ  جان در سبياق تو ياشت

 ن مقام اهّز اسنی را حمتوم و مقّدر يوم االمساء وفود به ايّ در کتاب ق
 وم شدادت قبل از تروج از يكل مبارک اب توّجه به قرب يو ه . شمارديم

 ق به فافلهء چدل روز کارهای تود را متام منوده،  آاثر و نوشتجات يچدر 
 مهء قلمدان و مدر و تات يرا مجع آوری و آن آاثر و الواح را برمموجوده 

 ند که آن امانت را به يفرمايه ميسپارند و توفيم يّ به ماّل ابقر حرف ح
 ه در طدران به يزا اامد برساند ات مشاٌر الري نی معروف به مي قزو ميماّل هبدالکر 

  دارد.ميحرورمبارک حررت هاءهللا تقد
 وان مجا  ازلی را ري ی از پري ز مجع کثيري مازندران و ن هنگامی که حوادث

  نظام ريد امير ساری گردّيل تون در مدن و ديد و سيگذرانري از دم مشش
 ع ين وقايت ايّ ت نگرانی امهّ ين شاه که اب هناير اهظم انفرالدّ يوز 
 کرد و از انعكاس آن در قلوب انس و نف  يه را در نظر جمّسم مري تط

 د که اثرات يشيش فکری انديلهء تو يّ مناک بود در خميبحکومت و سلطنت 
 دهء آن نه تندا مرز و بوم مملکت را فرا گرفت بلکه آاثر و هواق  يشد
 رين وز يت ابقی و برقرار مباند. ايّ مه اش در مقّدرات هامل بشر يهظ
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 فته بود که زجر و ّيقت پی برده و همال  در ين حقيتود تواه اکنون به ا
 د شعلهء هشق و حرارت ّيوان حررت ابب جز ازدري و اسر و هن  پقتل 

 گر در يجه و مثر ديد مرات  استقامت و وفاداری آانن نتيمؤمنان و تزي
 ان و انفصالش جيبر خنواهد داشت و سرگونی آن حررت به جبا  آرراب

 دی هّشاق مجالشيس و نومأيهء ياز اتبعان بر تالف تصّور وی ما
 د و از تسامح و يت مرطرب و متوّحش گرديود که بغان بيخنواهد شد ا

 فنت امر و حدوث ّيت يّ زا آقاسی که وی را مسؤ  امهّ ري غفلت حاجی م
 م قاطع اخّتار کرد يشمرد اظدار سأّسف و انزجار منود و تصمين سوانح ميا

 د و حزب مظلوم را که بزهم وی يد مناياست تويش را تشديکه س
 هء بروز وهن و تذالن نسبت به مقامات يو ما موج  اشاههء کفر و احلاد
 ن يل به ايو برای ن . ده ابلمرّه  قلع و قمع کندياداری و روحانی مملکت گرد

 د به انعدام نفسی که مؤّس  يد که در مقام اّو  ابيمقصود معتقد گرد
 ن فتنه يز است مبادرت ورزد ات ايام و رستاتين قين هنرت و حمرّک ايا

 ن ابز ماند.ّين و سر ّيان کن از جر يل بنين سياتاموش گردد و 
 ذان از ي بدون استنير پرکيافته بود که وز ين نّيهنوز حوادث زجنان اپ

 مقام سلطنت و استشاره اب اهراء و ارکان حکومت بصرامت رأی دستوری 
 ان ارسا  داشت و جيزا حشمت الّدوله حاکم آررابري برای شاهزاده امزه م

  نيم داشت که اجرای چنيب بگماشت و چون برا بقتل حررت اب او
 ی از آن ري حکمی در داراخلالفه موج  ضوضاء و انقالب گردد و جلوگ

 ز حرکت داده و در آن يفع  احلصو  شود مقّرر منود حررت را به ترب 
 ن حکميذ ايزا از تنفري ند. ولی امزه مي اقدام منارين امر تطينه به ايمد
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 ز تلّقی يتی شرم انگيم و جنايانتی هظيکاب آن را تد و ارتيامتناع ورز 
 ن فرمان يزا حسنخان را منمور اجرای اري  نظام برادر تود مريمنود. لذا ام

 ل اجازه و اتذ يه پ  از وفو  دستور امر داد برای حتصيساتت. مشاٌر ال
 ز رهنمائی ين ترب يفتوی از هلمای اهالم  بدوا  حررت را خبانهء جمتدد

 حمّمد ممقانی مکالمه و مفاوضه را ضروری ندانست و اظدار  ماّل ند. يمنا
 عدد مالقات منوده حکم قتليداشت مهان روز که حررت را در حمرر ول

 ک يچيز هيمرتری قلی ن زا ابقر و ماّل ري او را فادر کرده است. حاجی م
 راضی به مواجده اب حررت نشدند و بدون مالقات و مذاکره حکم قتل آن 

  بکما  سرهت و رير کبي  امر وز ين ترتيم را فادر منودند و بدد اميّ س
 رفت.يسدولت توّسط فرّاشباشی اجنام پذ

   و اهجاب يهء کربی شدادت طلعت اهلی دو امر هجيّ مقارن اب وقوع رز 
 ه که ري ن دو واقعهء تطيت است و ايّ ت امهّ يز رخ گشود که حائز هنايآم
 گری بالفافله بعد از آن بوقوع يدز و يکی قبل از فدور حکم هلماء ترب ي
 ت را اثبات و يّ ت آن مظدر احديّ وست مرات  هظمت و قدرت و نورانيپ
 د. امر اّو  ينمايت معجزه آسای شدادت حررتش را مدّلل و روشن ميّ فيک

 کی از يكل انور در يگاه مبارک است هنگامی که هيورود فرّاشباشی به جا
  راقم نيد حسيّ شان بود اب آقا سياف يحجرات سرابز تانه که حمّل توق

 ش مشغو  يم تو ي و تعالّين وفايان آتر يت آهسته و حمرمانه به بّيآ
 ده وی را ي را به کنار کشنيد حسيّ فرّاشباشی به جمّرد ورود آقا س . بودند
 ست يد که حا  موقع مذاکره و جنوی نينمايدا  مالمت و سرزنش ميشد

 ند نات فحبتی را که اب ویيفرمايشی مدر آن وقت حررت اهلی به فرّاشبا
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 چ قدرت و سطوتی يان نکنم هين كلمه بيداشتم به امتام نرسامن و ات آتر 
 ف و يلو اهل ارض بتمامه ابس ن منظور ابز خنواهد داشت ويا مرا از

 ندن. )ترمجه( مسنلهء اثنی استدهای ساخمان يام منايمنع من ق سنان بر
 وی حمّو  ه منه است که اجرای حکم شدادت بپ فوج ارايحی سرتيمس
 ر رضای اهلی و يم داشت که همل او مغايه چون بيده بود. مشاٌر اليگرد

 قی ابشد از حرور مبارک درتواست منود يجال  قدر و غر  منتقم حق
 ن امر که تالف رأی يبی فراهم شود که ابرادهء سبحانی از مبادرت به ايترت

 است معاف گردد. حررت در جواب فرمودند  و منافی فکر و وجدان او
 ش فادق ابشی تداوند يت تو يّ ام منا اگر در نينتو به آنچه منموری ق

  و اضطراب جنات تواهد دادن. )ترمجه( رّي ا  از ورطهء حتتعالی تو را مطمئنّ 
 ش اقدام منود و امر داد در يت تو يّ   ساخمان به اجنام منمور ين ترتيبد
 خ يدان قرار داشت ميحجرهء سرابزتانه مشرف بر م دو نيه ای که بياپ

 سمان حررت ابب يک ر يتند به خيسمان بدان آو يدند و دو ر يآهنی کوب
   يزا حمّمد هلی زنوزی  ملّق  به انري گر هاشق دلداده،  ميسمان ديو به ر 

 جوانی که تود را از قبل بر اقدام مبارک افکنده و استدها  منوده بود ات 
 ش ابقی ماند،  معّلق ساتتند. يات در مالزمت موالی تو يحن حلظهء يآتر 

 ست و پنجاه سرابز يک در سه فف، هر فف مرّک  از دو يفوج منمور شلّ 
 ک کرد  سپ  فف اثنی آتش داد و بال فافله يگرفتند. فف اّو  شلّ   قرار

 می ي دتان هظريک هفتصد و پنجاه تيفف اثل  مبادرت کرد و از شلّ 
 ه و اتر منود و چون دود متالشی گشت ري بكّلی ت برتاست که فرا را

 د و در ابم سرابز تانهيگرديان که هددشان به ده هزارنف  ابلغ ميمتاشاچ
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 ت مالحظه منودند که ري ت حيو مناز  جماور جمتمع شده بودند اب هنا

   در اپی مهان يحررت ابب از انظار پندان و آن جوان بدون ادنی آس
 سماهنا از افابت گلوله قطع يستاده و ر يته شده بود اخين آو ستون که به آ

 د ّين منظره سخت به وحشت افتادند و فر يشده است. مردم از مشاهدهء ا
 د ابب غائ  شد و چون تفّحص منودند حررت را که به يّ برآوردند که س

 ه مصون و حمفوظ ابقی مانده در مهان حجره که ش  قبليّ ارادهء قاطعهء اهل
 اانت و يل بيفتند که بکما  سکون و آرامش به تکمّيمنوده بودند  توّقف

  فرّاشباشی نين حيش اب کات  وحی منلوفند. در ايادامهء مکالمات قبلی تو 
 وارد شد و طلعت اهلی رو بوی کرده فرمودند نحا  گفتگوی من اب آقا 

 د اکنون در اجرای مقصود تود اقدام يتواني متام شد و منيد حسيّ س
 ان مبارک را که از قبل بکما  ين هنگام فرّاشباشی بيدن. )ترمجه(  در ايئمنا

 فراحت و فرامت راجع به هدم قطع كالمشان ادا فرموده بودند خباطر
 زی مشاهده منود بر ي آمرّي  وضع حتنيآورد و چون مصداق آن را به چن

 ش کناره جوئی منود.يد و بی درنگ حمّل را ترک و از شغل تو يتود بلرز 
 نان خبش ياانت اطميد و بين حادثه متذّکر گرديز از وقوع ايساخمان ن

 ت اهجاب و يحررت را که به او القاء فرموده بودند خباطر آورد و اب هنا
 ان تود دستور داد بال سأّمل از سرابز تانه تارج شوند و يدهشت به سپاه

 ن ياچوجه دست به يگر هيد منود که دّيدان قسم ي تروج از منيدر ح
 مت جان وی متام شود يم و لو بقيت هظين جنايد و در ايااليهمل شوم ن
 پ فوج  تاّفه  قدميک مخسه ای سرتيد. آنگاه آقاجان بيشرکت ننما
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 د و دستور داد حررت يت گرديّ ن منمور يش هناد و داوطل  اجنام ايپ

 ند و يمناه معّلق ي  سابق همان اپي  را دو ابره به ترتيابب و جناب ان
 زا ري نهء مينهء مبارک و سين وهله سيک داد. در ايبسرابزان تود امر به شلّ 

 د مگر يح گرديحمّمد هلی هر دو بررب رفاص مشّبک و اهراء كّل تشر 
 هء يّ  مشغو  هترينی که فوج اتيفورت که اندکی آزرده شده بود. در ح

 اانت تود يب نيت منوده آتر يّ مقّدمات امر بودند حررت اهلی رو به مجع
 ن مرمون ادا فرمودند نای مردم گمراه اگر بعرفان من انئل يرا بد
 ن جوان که مقامش اهظم و اجّل از اکثر مشا است ينه به ايد هر آيشديم

 د يکرديل اهلی فدا مياق تود را در سبيت اشتيد و بندايجستيسأّسی م
 لکن در د برد يقت ظدور من پی تواهيد که به حقيبلی روزی تواهد رس

  مشا خنواهم بودن. )ترمجه(نيگر من در بيآن هنگام د
 م برتاست و متام شدر را احاطه يک طوفانی هظيابری مبجّرد اتتتام شلّ 

 ات ش  ادامه داشت بطوری که از شّدت گرد و غبار قرص  منود و از ظدر
 مساء را فرا گرفت و احدی قادر بر  آفتاب خمفی شد و ظلمت ارض و

 بی رخ گشود و بطوری يسا  زلزلهء مد ز بفافلهء دوياز نري در ش ت نبود.يرؤ 
 هجری قمری انقالب و  ١٢٦٨وحّنا اتبار شده در سا  يکه در مکاشفات 

 اب و ظدور قحط و  وع ويد. شي انس حکمفرما گردنيد در بياضطراب شد
 فزود و در مهان يبت آن بيی اتری بر شّدت و هّيغال و مصائ  و بال

 و پنجاه نفر از سرابزان فوج  تاّفه که جبای فوج ساخمان ست يسنه دو 
  در اثر زلزلهءشان كاّل  يابران منوده بودند مع رؤساري كل اهّز اهلی را تيه

 ز سه سنه بعد دراثر سرکشی ويه نيّ خموفی هالک شدند و اپنصد نفر بق
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 رت ابران شدند و آنچه را نسبت به وجود مبارک حرري ز تيان در ترب يهص

 د حّتی برای ينه در حّق تودشان جمری گردياهلی مرتک  گشته بودند بع
  جان بسالمت در نربد اجساد را برای نوبت اثنی نينکه احدی از مرروبيا

 زه و سنان اپره اپره کرده در معرض يهدف رفاص ساتتند سپ  اب ن
 دت باک حمرّک افلی شداي نظام سّفاک بريانظار مردم شدر قرار دادند. ام

 ن واقعهء هائله اب برادرش که مهدست و يسا  پ  از ا حررت اهلی نيز دو
  مشاهده منود.نيش را برأی العيئهء تو يّ د و جزای اهما  سيمعاضد او بود هالکت رس
 هجری  ١٢٦٦ست و هشتم شعبان سنهء يوم بيشدادت حررت ابب در 
 ات يح  سا نيکميالدی در سی و يم ١٨٥٠قمری مطابق اب هنم جوالی 

 اظدار امر آن وجود اقدس اتّفاق افتاد. درمهان   سا  ازنيمبارک و هفتم
   را که يروز هنگام غروب آفتاب جسد مطّدر حررت اهلی و جناب ان

 دان سرابز تانه به تارج يخته شده بود از ميگر ممزوج و آميکدياجزاء آن ب
 ّک  از ده ک مر ي شدر کنار تندق منتقل منودند و چدار دسته حمافظ هر

 کنفر يز اب يسرابز مبراقبت گماشتند. فبح روز بعد قنسو  روس در ترب 
 نّقاش در حمّل حاضر شده و نقش اجساد را همان وضع که در کنار 

 کی يمان تان يمه ش  اثنی حاجی سليتندق افکنده شده بود برداشت. ن
 سد مطّدر د آن دو جير انمی موّفق گردّيلهء حاجی هللا ياز اتباع ابب بوس
 الن حرکت دهد. روز يان ميکی از اببير ابفی متعّلق به يرا به کارتانهء حر 

 ه شده بود هنادند و يّ ن منظور هتيبعد آهنا را در فندوق چوبی که برای ا
 دّيبه مقّر امنی منتقل ساتتند. در تال  احوا  هلماء بر فراز منرب فر 
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 دند و حا  آنکه جسم يرا درندگان در الّناس جسد ابب  دايّ بر آوردند که ا

 نکه يطاهر امام معصوم از تعّرض سباع و حشرات حمفوظ است. مبجّرد ا
 زا حمّمد هلی بساحت حررت ري اكل مقّدسهء حررت ابب و ميترب انتقا  ه

 مان تان آهنا را به طدران امل يد مقّرر فرمودند سليهاءهللا معروض گرد
 آن دو رم  منّور را بدوا   به امامزاده حسن د. پ  از ورود به طدران يمنا

  مکان دادند ات آنکه پ  از يريمنتقل منودند و از آجنا ابمکنهء خمتلفه تغ
 فت و ّيمات حررت هبدالبداء  به ارض اقدس انتقا  يچندی بر حس  تعل

 ده يبه دست مبارک در مقام خمصوص که در دامنهء جبل کرمل مرتفع گرد
 د. ي فراوان در آرامگاه ابدی تود مستقّر گردميجتليل و تکر  بود هناده شد و اب

 عنی اب يم اهلی حمسوب يحررت ابب  ظدور مقّدسش ملتقای دو کور هظ
 ن،  اب کور افخم اقدس هائی ّيخ مدّون اديام مبارک کور آدم،  مطّلع اتر يق

 ل و اقّل از اپنصد هزار سا  خنواهد بود يت طو يکه امتدادش بی هنا
 ن مرحلهء يع تر يد. اب شدادت آن وجود مبارک شجيو مّتصل گرد مرتبط
 ی وارده  به اهلی ّيرفت و مصائ  و باليرسولی دور هائی تامته پذ هصر

 ات آن مظدر مقّدس اهلی يقه حيد. فی احلقيدرجهء شّدت وافل گرد
 عی است که در سراسر يمشحون از حمن و آالم و مقرون به حوادث و وقا

  نيقيت قدرت و جال  درتشنده و اتابن است و بيائی بنداقرن اّو  ه
 اتی که اب يع خمتلفهء هامل حي شرانيخ مؤّسسيتوان گفت که در اتر ي منيمب
 ده مواجه ابشدي اسقام و آالم شدنيت و هظمت مقارن و اب چنيّ  نوراننيچن

 ده است.يمشاهده نگرد
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 ده شد يم کشير اقاليبه سا تشيهء هظمی و فاجعهء کربی فين داهيابری ا
 حی ي مسنيکی از حمّققيو توّجه فاحبان نظر را خبود جل  منود. از مجله 

 ات يران اقامت داشته و نسبت به حياسی که چندی در اين سيو منمور 
 م مقّدسش اّطالهات موثّقی بدست آورده شدادت يحررت ابب و تعال

 اکاری را به هاملن درس شجاهت و فديدهد که ن حررت ابب بزرگرت يم
 .ش ارائه فرمود يدنان تو يانسانی آموتت و راه هشق و حمّبت را به هم م

 ن وجود مبارک تود را برای سعادت ابناء بشر فدا کرد و روح و جسم يا
 تی را حبسن يّ ثار منود هر حمنت و بليل جنات ملل و حنل ايرا در سب

 ن و روان استقبا  کرد تی را جبايّ بت و حمروميقبو  تلّقی فرمود و هر مص
 اتّوت  د و اب تون گرانبدای تود منشوريات هاقبت شربت شدادت نوش

 ح اب اهداء جان يجدانی را بنگاشت و خمتوم ساتت و چون حررت مس
  نفوس نيقی را بيگانگی و استقرار هشق و حمّبت حقيحتّقق وحدت و 

 مربوط به  عيگر که وقايانسانی اهالم منود.ن حمّقق مذکور در مقام د
 د ي  و فر يگانه امر هجيح منوده امر آن حررت را نيحررت ابب را تشر 

 ن ابرهيشمارد. مستشرق مشدور فرانسوی در ايتن ميّ خ بشر يدر اتر 
 قیني و اهجاب تود را اظدار و امر ابب را نمعجزهء حقنيمرات  حتس

 قی يسی آن حررت را نمظدر حقياح معروف انگليّ سنده و سيخواند. نو يم
 ده نگار و فاح  قلم مشدور ينامد. جر يوضات رامانین مياهلی و مطّلع ف

 هء موطن يّ ان ناهلی و اجنی مثرهء هيفرانسوی مقام آن حررت را به ب
 تدای روحانی انگلستان آن وجود يّ کی از شخصيکند. يشن جتليل ميتو 

 ازواالتر  ح هصر و فرستادهء اهلی بلکه فاح  مقامی برتر ويمقّدس را نمس
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 د دانشکدهء يمقام اکسفورد و استاد فقيکند. حمّقق هاليف ميآن ن توف

 ن هنرت مذهبی که پ  از ظدور ي( هنرت ابب را نبزرگرت ١و  )يابل
 کند. يت در هامل وجود موجود گشتهن  معّرفی ميّ حيمس

 ف هظمت ظدور حررت يحررت هبدالبداء روح الوجود له الفدا در توف
 اری هزم يند ناز آفاق جدان بسيفرمايقت مياق طالبان حقياشت ابب و رکر

  گشتندن و بطوری که مورّخ معافر در شرح ّيران منودند و جبان جو يا
 ت و فوت آن بزرگوار بدرجه ای در ياحوا  آن حررت ثبت منوده ف

 لی قبل از يد که حّتی امپراطور روس بفافلهء قلير منعک  گردّيمدن و د
 ز دستورداد راجع به يش در ترب يبه قنسو  تو وقوع شدادت هظمی 

 ت امر و حوادث مربوط يّ فيقات کامل معمو  داشته و کيد حتقيجد ظدور
 د ولی نظر به يز را حرور وی گزارش مناين هنرت شگفت انگيبه ا

 ده يد. در اقطار بعيّسر نگرديت ميّ ن منمور يشدادت آن حررت اجنام ا
 م شد و در غرب اروپ ين ندای هظي  متوّجه ايز افکار به سرهت هجين

 فت. ارابب هلم و فنعت و افحاب ادب وّيد ياق نفوس تزايهالقه و اشت
 ق شدند. يق فحص و حتقياست كّل طال  کس  اّطالع گشتند و شايس
  می نگارد نيش گذشت چنيده نگار مشدورفرانسوی که رکرش از پيجر 

 خت و يانزجار برانگ نشدادت حررت ابب در سراسر اروپ موجی از سأثّر و
 ن واقعهء يالدی ( هنوز اداب و شعرا بشرح ايم١٨٩٠خ )سا  ين اتر يات ا

 نيم اشعار و مراثی مؤثّره منلوفند چنانکه گوئی ايجانگداز مشغو  و به تنظ
 ( از کاتو  مندس ٢وسته استن. سارا برانرد )يحادثهء مولمه اتزه به وقوع پ

   دهد.يز ترتين واقعهء سأثّر آميز اشنامه ای اي( درتواست منود منا٣)
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  شاهرهء روسی هرو جممع شرقی و فلسفی و کتابشناسی نيمهچن

 ک يدرامی حتت هنوان ناببن منتشر منود که  ١٩٠٣سن پطرزبورغ در سا  
 ش يهای بزرگ آن شدر مبعرض مناکی از متاشاتانهيسنه بعد در 

   بلسان فرانسه و ياپر  فت و درّيگذاشته شد سپ  در لندن انتشار 
 د و برای مرتبهء ي( شاهر بزابن آلمانی ترمجه گرد٤دلر)يلهء فايدر آلمان بوس

 ش داده ينگراد منايه در متاشاتانهء مردم در لنيّ اثنی پ  از انقالب روس
 ( ٥شنامهء مذکور نظر تولستوی )يد. منايت جال  توّجه گرديندايشد و ب

 ود معطوف داشت چندانکه زابن به مدح لسوف مشدور روس را بشّدت خبيف
 د وی بعدا  در ففحات او راق و مطبوهات ير و متجيو ثنا بگشود و تقد

 د.يآن مملکت منعک  گرد
 ق ي همريبطوری که رکر شد شدادت حررت ابب در افئده و قلوب سأث

 ک از کت  يچيل مقّدس در هيخبشود و هر گاه دهوی شود که جز در اجن
 ات احدی از ين حّيادث و آاثری مربوط به اپو فحف مذهبی حو 

 اس اب شدادت حررت ابب ابشد مربوط و ين هامل که قابل قّي ادنيمؤّسس
 انوار  ن آاثر وي. اميموده ايقه راه اغراق و مبالغه نپيست فی احلقيمثبوت ن
 تدای يّ گر از شخصيی از انظران بدان شدادت داده و مجع دري غف که جمّ 

  ريع نگاران غيد منوده و حّتی از طرف حکومت و وقايا سأيمدّمهء هامل آنر 
 شوند يامر ابب مشرده م  مّلتی که تود اهدا هدّو نيرمسی مملکت در ب

 اهظم و اهلی  ن دوريقه از تصائص ايده فی احلقيح گرديق و تصر يتصد
 ه ای است که ظدور مبارک موهود فحف يّ مهء  روحانيو اجلی منودار قّوهء هظ

 توان از حلاظيد و خمّصص است. تندا اشراقی را که ميّ بدان مؤ آمسانی 
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 حرارت و اجنذاب روحی و دوران رسالت و امر شدادت اب حررت ابب 

 قت در نزد ين حقيح است و ايمشابه دانست مهاان ظدور حررت مس
 ق امور واقفند روشن و ين هامل آشنا و برحقاّيخ ادينفوسی که اب اتر 

 عنی چون حداثت سّن و تروع و تشوع مؤّس  يد. باشيآشکار م
 ان و دورهء کواته و پر انقالب رسالت آن مظدر امر حررت يعت بيشر 
 ه و يّ انيار حروفات بيه و اتتيّ زدان و سرهت نفور و انتشار كلمهء راّبني

 ده و يت گرديکی از حروف مقّدسه هنايتی را که به يّ ت و اقدميّ اولو 
 نت ّيرا که در رسوم و آداب و سنن واحکام ددی ي شديريحتّو  و تغ

 ن قوم  اب آن ّيشواي خمالفت پني و مهچنميه رخ گشوده در نظر آر يّ قبل
 نات يات و توهري ه بر آن حررت و حتقيد وجود و مصائ  و آالم مستوليّ س

 م و يف بغتی آن خمزن تسلير و توقيوارده نسبت به آن معدن وفا و تعز 
 ائی را که از آن منبع فرل و کما  بعمل آمده رضا و سؤاالت و پرسش ه

 نت آن وجود مبارک در هوا در مقابل انظار اهدا را در خيو ابالتره آو 
 ام آن حررت ي قنيم  واضح و مکشوف گردد که بيده جمّسم منائيمقابل د

 م موجود و چه وحدت و مماثلت يح چه شباهت هظيام حررت مسيو ق
 ن توّجه است آن است که ّين مقام شايدی حمسوس است. آنچه در ايشد

 ن دو ي انياب وفف مرات  مذکوره و وجود تشابه و متاثل قابل مالحظه ب
 ه ظدور حررت ابب گذشته از حادثهء معجزه آسائی که اب يّ مظدر احد

 زيشدادت حررتش مالزم و مقارن بوده از حلاظ واجد بودن دو مقام متما
 را آن يز  . ح متفاوت استيمس ت مشّخص اب ظدور حررتيّ و دو منمور 
 نت مستقّل اهلی حمسوب و ازّيکطرف مظدر امر و شارع ديحررت از 
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 ١٤۳ ص
 باشند که در کت  يمی ميد و مبّشر کور هظيگر منادی دور جديطرف د

 ت يّ گر که حائز امهّ يو زبر مساوی بدان بشارت داده شده است. نکتهء د
 قت ين حقيداشت وجود ا ز نظر دورد ايت آن را نبايّ بوده و مقام و موقع

 ات مبارک مهاان به يم حّيّ ح در اين افلی حررت مسياست که معاند
  نيدود و اهوان و انصار آن قوم احنصار داشت و حا  آنکه خمالفيرؤسای 

 ران يت ايّ عنی حکومت و روحانيحررت ابب از دو قّوهء قاهرهء  مملکت 
 م از هنگام اظدار امر يو مرجع هظ مين دو مرکز قو يفته بود و اّيل يتشک

 ات موقع شدادت آن وجود مقّدس اب تودهء انس کثّلة واحده بر قلع و قمع 
   افو  و ي و تکذريوان و حتقري  پري و تدمريه قائم و در تکفيّ شجرهء اهل
 ت هناد و جلاج ساهی و جاهد بودند.ين امر اهظم بکما  قدرت و سطوت و هنايمبادی ا

 اثر مبارکهء مجا  قدم جّل امسه االهظم به نجوهر اجلواهرن حررت ابب در آ
 ن و ني و المرسلنّي االولی الّتی تدور حوهلا ارواح الّنبي و نحبرالبحورن و نالّنقطة

 کونن يناحلمد هلل اّلذی اظدر النقطة و فّصل مندا هلم ماکان و ما
  ا ازين كلمهء هليده و در رفعت و هظمت شنن حررتش ايف گرديتوف

 اء و امرش اهلی و ارفع از يخمزن قلم اهلی انز  نقدرش اهظم از كّل انب
 ته ّيا استن. حررت هبدالبداء روح الوجود لعنايهرفان و ادراک كّل اول

  اهظم اهین که به رّي قتن و نمبّشر نيالفدا آن وجود مقّدس را نفبح حق
 ده استيگرد  حتّقق و اکما  آغاز ظدور مبارکش نکور نبّوتن امتام و کور

 را  ت توديّ ش را اهالم و منمور يام تو ي نف  مقّدسی پنيتوانده اند. چن
 ران را احاطهيالکه که فقع جليل احام حررتش ظلمات ياجنام فرمود،  بق
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 ١۴۴ ص
 قت که انوارش هامل وجود يد و به طلوع مش  حقيمنوده بود منقشع گرد

 حررت ابب بنفسه المقّدس را بتمامه احاطه تواهد منود بشارت داده شد. 
 الّتی رّوت ها من د قوله االهلی ناان نقطة يفرمايش مي مقام تو ينيدر تب

 رّوتن  و نانّنی اان رکٌن من كلمة االولین و نانّنی اان الّنار فی الّنور هلی نور 
 من و نرکر هللا ن که در شنن آن ي ظدور مبارکش را ننبن هظنيالّطورن  ومهچن

 ومهن ازمساء ارادهء يقد اتذانه العدد للذّکر و  ااّل و نا من نبٍّ ما ارسل و ن
 ش وهود کت  و فحف يخواند. به ارتفاع ندايده ميمالک قدم انز  گرد
 د و به اشراق و آاثرش مقصود و منظور هنائی از بع  يآمسانی ظاهر گرد

  ن رات مقّدس مهان قائم موهود نزديمظاهر رامانی واضح و آشکار آمد. ا
 وحّنای يع و مددی منتظر نزد اهل سّنت و مجاهت و رجعت يّ اهل تش

  ای نبّ يليان و ايدرماه مذکور در کت  اپرسيمعّمدان نزد مأل ابن و هوش
 ام يربند. در قيدود است که كّل در انتظار ظدورش بسر ميموهود مّلت 

 ه يان نهليفت و بّياءن حتّقق يع االنبيظدر آباثر مجيمقّدسش بشارت ن
 ن مظدريد. ايوبن  واضح و الئح گرديّ سی و فرب ايکما  موسی و هاء ه

 ش را ابالغ فرمود و به کما  يوضات اهلی و مشرق الطاف سبحانی امر تو يف
 ت جال  و هظمت به افق اهلی متعارج يد و در غايد گرديت شديّ مظلوم

 د و يوحّنا بدان اشاره شده در رسيشد. نوای دومن  که درمکاشفات 
 ان نار ارسلنا يد به بيرسو  اّو  از دو فرستادهء مقّدس که در قرآن جم

 د. ننفخهء اولین که در مهان کتاب ين وهده داده شده ظاهر گردنيدم اثنيال
 ده يمقّدس مذکور و از مدابت آن اهل ارض و مساء منصعق گردند دم

 امت ويق به  كلمات حاّقه و طاّمه و نيشد و هالمات ظدور که در کتاب مب
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 ١٤۵ ص
 د يفرمايه که ميّ دار شد و مصداق  كلمات اهلي گشته پدريزلزله و ساهة تعب

 م ينارا الّسماء  فرجت و ارا الّنجوم طمست و ارا اجلّنة ازلفت و ارا اجلح
 بح ارا تنّف  و جاء سّعرت و ارا القبور بعثرت و ارا اجلبا  نسفت و الصّ 

 ت االرض اثقاهلا و وضع الکتاب و وضع و اترج ا  ففّ  ا  رّبک و الملک ففّ 
 نمقام  ءهيده شد. تصفيد و فراط اهلی کشيزانن  كّل ظاهر و آشکار گرديالم

  نمکروه ينيح آن را درتبيا  نبی اتبار و حررت مسيمقّدسن که دان
 عت يفت و شر ّيرفت. دورهء فرقان تامته يرانین  سأييد فرموده اجنام پذيو 

 عرج يکرم به آمسان هّز سبحانی هروج منود و نحمّمدی بفرمودهء رسو  ا 
 رفت. نچدل و دويوم کان مقداره الف سنة ممّا تعّدونن حتّقق پذيه فی يال

 ا  تواهد ميآن نشدر مقّدسن اپ يّ وحّنا که طيماهن مذکور درمکاشفات 
  شاهد از ندو نيد و خنستيد و زمان آتر آغاز گرديشد ابنتدا رس

 شان يات از تداوندن بديم روح حيسه روز و ن شاهدن مقّدس که نبعد از
 ام منود وندر ابر به آمسانن ارادهء رامان فعود فرمود يانز  تواهد شد ق

 ع ما جائت به الّرسل حرفان ويقت نالعلم سبعة و هشرون حرفا  فجميو حق
  فارا قام قائمنا اترج اخلمسة و نياحلرفري وم غيعرف الّناس حّتی اليمل 

 د. نولدن مذکور در کتاب ين  بتمام جلوه و هظمت ظاهر گردن حرفا  يالعشر 
  حکمرانی تواهد کردن ني را به هصای آهننيوحّنا که نمههء اّمتدای زمي
 مه که ابستعانت انوار يدا شد. دراثر ظدورمبارکش قوای تاّلقهء هظيهو 

 د حافل منود ييت و تشيفائره از ظدور متعاقبی اجّل و اهظم از آن تقو 
  نيه در بيّ ت الزم برای سأسي  وحدت افليّ آمد و استعداد و قابل حبرکت

 ل هامل انسانی برتبهء بلوغ و ارتقای آن به اهلی رروهء ترّقی و کما يه و نيّ بر 
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 ١٤۶ ص
 د.يدر هامل امکان حافل گرد

 من آن وجود مقّدس به نمعشر ملوک و ابناء ملوکن  که بعدا  در يتطاب مد 
  و رؤسای نيدهء حررت هاءهللا به کاّفهء سالطيرات شداثر ابالغات و انذا

 مه در مقّدرات ملوک و زمامداران يش حتّوالت هظيدايل و هّلت پيارض تکم
 وم االمساء انز  شد. نظمی که حدود آن را مجا  قدم يّ د،  در قيهامل گرد

 ن و افو  و ارکانش را حررت يجّل امسه االهظم در کتاب اقدس تدو 
 وان اسم اهظم اکنون به ري ن و پيدر الواح مبارکهء وفاّي  تدو هبدالبداء 

 اند بکما  انش در سراسر هامل مبادرت منودهيوضع اساس وارتفاع بن
 د. احکام و حدود يان اهالم گرديفراحت و اتقان در کتاب مستطاب ب

 ک طرف انسخ سنن و فرائض سابقه و هادم آداب و رسوم يه که از يّ انيب
  انظمهء سالفه و نيگر حّد فافل و حلقهء ارتباط بيطرف ده و از يماض

 شود واضحا  يعهء نظم جدان آرای اهلی حمسوب ميمشروهات و مؤّسسات بد
 ثاقی که بر تالف ادوار گذشته اب يع و ابالغ شد. هدد و ميمشدودا  تشر 

 ت امر هللا موّفق و يّ  به حفظ وحدت و جامعنيدهء انقريوجود امالت شد
  اهلی ميل برای ظدور مقّدسی که مرکز و مرجع آن هدد قو يسب ديدر متد

  سأسي  يري قابل تغري و غنيد به حنو متيد گرديّ حمسوب است مؤ 
 ه که انوارش متتابعا  و مرتادفا  مدد امر هللا ات اقصی نقاط يّ ت اهليفت. هداّي

 ده مانند  ونکوور يد و آفاق بعيهامل را روشن منود بکما  هظمت بدرتش
 ( را در مشرق و ٨ی اتمسانی )ّي( و در ٧سلند)ي و آني( و حبر چ٦)

 ان منّور ساتت. قوای ظلمت که در بدو ميمغرب و مشا  و جنوب بنور ا
 ران بود و بعدا  در اثريع در ايّ ن تشّيشوايامر منحصر به رؤسا و پ
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 ١٤۷ ص
 فهء اسالم و اهل سّنت و مجاهت در تاک هثمانی بر يد تليمعاندت شد

 هء تود را آغاز منود،  امله ای که در يّ فزود امالت اّوليبت آن بيولت و هف
 ن و مذاه  سائره بکما  قّوت ّين اديام و خمالفت قائديمستقبل اّّيم اب ق

 فت. هستهء مرکزی جامعهء هائی که از بدو ظدور و دوران ّيد تواهد يتشد
 د و اب يرهانعه يود و تعّصبات حزب شيش تود را از قيمنای تو  نشو و

 ت يّ استقال  و رمس وانش روز بروز بر استحکام اساس وري رهء پياّتساع دا
 ل يفزود ابرادهء اهلی تشکينت همومی جدانی بّيک ديهنائی آن بعنوان 

  نيه افشانده و آن را اب چنيّ د قدرت راّبنيد و ابالتره بذری که يگرد
 ست اب آنکه اب کما  ه خمّصص و ممتاز داشته ايّ استعدادات و مواه  رات

 د و بصورت ين گردي و معاندنيا  اقدام خمالفميامی اپري قساوت و ب
 جهء مهان قدرت مکنونه و ارادهء يظاهر مقدور و معدوم شد دو ابره در نت

 روح  ات ويه سرسبز و تّرم گشت و در پرتو اشراقی اهظم حيّ حمتومهء اهل
 فه اش ظاهر يار و ازهار لطد حافل منود،  ظدوری که مبرور اّّيم  امثيجد

 نه آشکار يهء متيّ ه اش بصورت مؤّسسات و مشروهات قو يّ و آاثر و فواکه جن
 ن دور يد،  سأسيسات و مشروهاتی که در هصر رهبی ايتواهد گرد

 ن اهلی و استقرار وحدت هامل انسانی و يمقّدس ابجراء افو  و مواز 
 تواهد منود.ام و اقدام ي ابناء بشر قنيسأسي  فلح همومی ب
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 ١٤۸ ص
 د داشتهااي     

 
1-Sarah Bernhardt 
2-Catulle Mendes 

3-Fiedler 
4-Tolstoy 

5-Vancouver 
6-Iceland 

7-Tasman Sea 
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 ۱۴۹ ص
 فصل پنجم    
 رمی شاه و عواقب آن           

 امر حررت ابب که آفاق و انف  را منقل  منود و زلزله بر ارکان دولت و 
 نش جان مقّدس را جدت اهتالء آن يو مؤّس  و شارع انزن مّلت انداتت

 فرمود  و هزاران نف  تون گرانبدای تود را در راه حتّقق آن  گان فدايبرا
 د که هواقبی يد گردين اوان دچار فتنه وانقالب جديثار منودند در ايا

 د که ين حبران و زوبعهء شديم در بر داشت. اي  و آاثری ب  هظيمد
 کیينمود يد و هظمت و جال  آن را موقّتا  مکسوف ميرا هتد  اهلینيآئ

 نهء يک قرن متتابعا  و مرتادفا  سفيای است که مّدت دهياز طوفاهنای هد
 ن يم افکنده است. اي آن را در تطر هظنيامر هللا را احاطه کرده و راکب

  از بدتواهی و هناد دمشنان حقود سر چشمه ّيتطورّات و حتّوالت که 
 وان ري  غفلت و بی حکمتی بعری از دوستان و ارتداد اپره ای از پّيته و گرف

 م که ين امر هظي اني مؤّسسنيو نقض و فتور مجعی از بستگان و منتسب
 هء ظدور و بروز آن ياند ماهلی الظّاهر شؤون و مقاماتی را حائز بوده

 قای آن ده است،  هر چند از جدتی اب روح امر نوزاد اهلی و دوام و بيگرد
 رات راّبنی و يگر به تقديد ولی از جدت ديسري ر و معارض بنظر ميمغا

 ه و موج  بسط ويّ اتيات حيه و مقتريّ زدانی از لوازم ضرور يحکم ابلغهء 
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 ١۵۰ ص
 عتی که به سأسي  يد،  شر يگرديه حمسوب ميّ عت مقّدسهء رامانيانتشار شر 
 ه بکما  مّهت يّ اسد قو ه و دفع شرور و مفميعه و الغاء سنن قديمبادی بد

 ام منوده بود.يو شجاهت ق
 ن فرفر حوادث يشود که ايم معلوم ميق مالحظه منائيحا  چون بنظر دق

 ش و اضطراب دوستان و موج  يو شدائد اب آنکه بصورت ظاهر هّلت تشو 
 د و از يی فراوان گردّيران و مورث حدوث بالّيق مشل يت و تفر يتشت

 رهو  و احنطاط و بروز آاثر ضعف و احنال  جان  اهداء بظدور هالئم 
  ّيد و يی مناري  اهلی جلوگنيشرفت و تقّدم آئيشد نتوانست از پيتلّقی م

 ده سب  يت آن بکاهد بلکه ابلعک  هبوب هوافف شديّ از وحدت و جامع
 د و حدوث مصائ  و فنت هّلت مشو  سأييدات يه گرديّ نزو  برکات مساو 

 ه ارکان و دهائم جامعه يّ وهود و بشارات راّبنه شد و موج  حتّقق يّ بيالر 
  شد. نطاقش ريقه تطديرفت و حزب مظلوم از لوث نفوس اناليد پذييتش

 د و استحکام قواهد و يفت و آاثر غلبه و سطوتش منودار گردّيتوسعه 
 قت آن حمن يان واضح و الئح آمد و مفدوم و حقيش در انظار جدانيمباد
 ت ويّ امهّ ه ار بير و اغّيد و ينش آشکار گرديب نزد اهل دانش و ّيو رزا

 ه يّ ی مربمهء اهلّين قرايضرورت آن پی بردند و کمرت موردی بود که ا
 ه اش از قبل و بعد از افئدهء ري هء تطيّ ج هيحکمتش از انظار مستور و نتا

 ه خمفی و مکتوم ابقی مانده ابشد.يهء فافري من
  والدتش مورد نيو از ح امر اهلی که هنوز در مراحل فباوت سالک

 خمالفت اهداء واقع و بسب  شدادت مؤّس  و شارع مقّدسش به آالم و 
 ز و زجنانيري مازندران و طدران و ن ءلمهو ه مبتال و حوادث مري احزان وف
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 ١۵۱ ص
 ت يت و تقو يكل انورش وارد منوده و آن را از امايضرابت الحتصی بر ه

 اتته بود اکنون در اثر اقدام ورش حمروم سيقسمت اهظم از ابسالن غ
 مسؤ  ري کی از افراد متعّص  و غيعی که از طرف يع و جسارت شنيفظ
 فه را لّکه دار منود گرفتار ين طايخ اين حزب بعمل آمد و ففحات اتر يا

 د يدی مواجه گرديهء جديّ بت و بليد شد و به مصياستخفاف و اهانتی شد
  است.ريخ امر اببی بی سابقه و نظيه اش در اتر ميهء جسري ت و هواق  تطيّ فيکه از حلاظ ک

 ش يزی که از شدادت موالی حمبوب تو يک نفر اببی بنام فادق ترب ي
 عی تود يده و از کثرت احزان حالت طبيسخت دچار حسرت و سأثّر گرد

 وانه وار در مقام قصاص برآمد و فکر انتقام در يرا از دست داده بود د
 ت ين جنايون حمرّک افلی و مسّب  واقعی اد و چيش بپرورانيلهء تو يّ خم

 ص داده بود نظرش متوّجه شخص شاهيش مقام سلطنت تشخيرا بزهم تو 
 ک دّکان قّنادی در طدران کار يات او منود. فادق در يد و قصد حيگرد
 ک نفر جوان گمنام ين فکر اب يذ اينمود و در تنفيکرد و امرار معاش ميم
 دد و مهداستان شد آنگاه دو جوان مّتفقا  گر بنام فتح هللا قمی هم هيد

 ری ّيمه زده و مقّر موک  شدر ياو ران که اردوی دولتی در آجنا تيجبان  ن
 ک نفر رهگذر بی گناه در کنار راه يدند. فادق بعنوان يبود رهسپار گرد

 ستاد و هنگامی که شاه سوار بر اس  بعزم گردش فبح از قصور وياب
 را مورد  اب طپانچه ای که مهراه داشت او شديحدائق سلطنتی تارج م

 شّوا   ٢٨ن حادثه در يی جبان  وی پراتب منود و اري امله قرار داد و ت
 الدی ( اتّفاق افتاد. اّما سالحی کهيم ١٨٥٢اوت ١٥هجری ) مطابق اب  ١٢٦٨
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 را اثبت  ت اويد سخافت هقل و قّلت درايآن جوان بکار برد بدون ترد

 چ ين حرکت تود سرانه بوده و هيداشت که ايوبی معلوم منمود و خبيم
 م نتواند بود.يف و اقدام سقي همل سخنيم حمرّک چنيم و فاح  ادراک سلينف  فد
 او ران مقّر درابر سلطنت و حمّل اجتماع هساکر ين حادثه ففحهء نيا در اثر

 در د. وزراء و ملتزمان رکاب که يم گرديجان و انقالب هظيدولت فحنهء ه
  نظام قرار داشت اب ري امنينوری جانش ءزا آقاتان اهتماد الّدولهري فدر آانن م

 وحشت و دهشتی زائدالوفف جبان  شاهنشاه مرروب شتافتند. طبلدا 
 پور قراوالن سلطنتی را حبرور در تدمت دهوت يبصدا در آمد و ابنگ ش

 آور شدند  اده بقصور سلطنتی رويمنود مالزمان شاه بعری سواره و برتی پ
 ش يد و افکار مرطرب و متشّنج شد هر ک  برأی تو يامور  مشّوش گرد

 نمود ولی وضع بنحوی منقل  يای اظدار مدهيداد و بظّن تود هقيحکمی م
 شد و نه نفسی يزی مفدوم مين آراء خمتلفه چيو مغشوش بود که نه از ا

 ای مسّلح فرمان زا حاکم طدران بقو ري  مريذ آن بر می آمد. اردشيدر مقام تنف
 اابهنای مرتوک و تلوت يد ابالغ منود ات تيآماده ابش فادر کرد و امر اک
 های شدر را ببندند و ق قرار دهند، دروازهيداراخلالفه را حتت مراقبت دق

 او ران يدرهای ارک را مسدود کنند. ضمنا  منمور خمصوص بگماشت که به ن
 سقم غائله را مستفسر گردد و  شود و فّحت وّيقت واقعه را جو يرفته حق
 مات يهء مملکت تعليّ هء دولت و مصادر رمسين ابب از مقامات هاليدر ا

 د.يالزمه اتذ منا
 ديزی نگذشته بود که سحاب بال مرتفع گردين حادثه چيهنوز از وقوع ا
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   نيد در بيدن گرفت. وحشت و تنّفر شديو طوفان قرا از هر جدت وز 

 جان ين ثورت و هيو تشم و غر  مادر شاه برشّدت ا هاّمه منودار شد
 ق منشن  و مبدأ ين اقدام برای فحص مطل  و حتقيفزود بنحوی که کمرت يب
 امد يم بعمل نين رن  جسي واقعی اني مسؤلينيم و تعين تط  هظيا

 عه کافی بود کهين جنوی و اشاره و ادنی تصّور  و شايبلکه کوچکرت 
  مظلومی را در ورطهء هالک اندازد. تودهء انس ّي د ويگناهی را مّتدم منايب

 و هلماء و رجا  دولت که برای قلع و قمع حزب اببی و اطفاء سراج اهلی 
 ل دادند و در يفه تشکين طايه ايمنتدز فرفت بودند فف مّتحدی هل

 ز مناسبی بدست آوردند.يش هانه و دست آو يئهء تو يّ ی سّياجراء نوا
 ارات يدو ظدور و طلوهش قصد غص  حقوق و اتتاهلی از ب هر چند امر 

 دا  از تود يمصادر امور و تعّرض برؤساء و مراجع مجدور را قطعا  و اک
  لوای مقّدسش از تشّب  هر گونه اقدامی که بعنوان نيسل  کرده و رافع

 دا  تود داری ي گردد شدريجداد تعب ء ابقامهّيان تلّقی و يان و طغيهص
  فمت و سکون و حتّمل و افطباری نيدمشنان پرک نمودند مع الوففيم

 ده ي مبنّصهء ظدور رسني انزننين آئيوان اري  از طرف پنيسن  يّ را که ط
 لهء اجراء مقافد ي مسؤ  را وسريده انگاشته و اقدام فردی اندان و غيان د
 ش قرار دادند، اهما  و ينه و جمّوز اهما  و حرکات سبعانهء تو ير يد

 ف يان مسطور و در رديخ  به اشّد بياألبد در ففحات اتر افعالی که الی 
 د.يز و زجنان مثبوت تواهد گرديري ع مولمهء مازندران و نيوقا

  جسارت نيشود که ارتکاب چنيحا  اب مالحظهء اوضاع و احوا  معلوم م
 هء مملکت را حائز و نزد انس بهيست هالّيم نسبت مبقام شاتصی که ر يهظ
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 رهء يداد و چه انيغائ  مّتصف ومعروف بود چه آتش ظلم و بابت امام ين

 فروتت و چه فرفتی برای دمشن هنود فراهم ا می هناد و اضطداد بر
 ن ي و ابهّتام دتالت در اريگناه را دستگيساتت که بصرف توّهم نفوس بيم

 ن حّ  يم معّذب سازد. اياط الي و خبشم و سري  اسيفساد در پنجهء تقل
 د بود که آوازه اش خبارج از يف و شدينه جوئی بدرجه ای هنيانتقام و ک

 د و اتبار مدهشه اش در جرائد اروپ منعک  شد و  يثغور مملکت رس
 ت و ستمکاری مشتدر و يّ هاملني آن بصفت دانئت و توخنواری و سبع

 ن ظلم و جور يت اجراء ايّ ر اهظم برای آنکه مسؤليدند. وز يموفوف گرد
 د ياينی بر نيّ ه نفسی در مقام توخنواهی از شخص معيلوث شود و در آت
  طبقات و افناف خمتلفهء مملکت از شاهزادگان و نيکشتار مظلومانرا ب

 ندگان هلماء و کسبه و جّتار و قوایيرجا  و وزراء و رؤسای درابر و منا
 م منود و هر دسته را بقتل و شدادت دستهء خمصوص ياده تقسيسواره و پ

 ام ين قيد ات در اي گردنّي ز سدمی معيرای مقام سلطنت نبگماشت حّتی ب
 د ولی شاه برای حفظ شؤون اتج و ختت اجراء آن را يهمومی مشارکت جو 

 ش حمّو  ي  اندرون تو يشکار و رئيد و به پيش نپسنديبدست تو 
 زا ري  مريد. اردشين امر مباشرت منايساتت ات وی از طرف سلطان اب

 نی را که قصد يها دستور داد مسافر ازه درو نيحکمران طدران حبافظ
 تروج از شدر دارند مورد دّقت و ابز جوئی قرار دهند و نفوس مظنون را 

 ن حمّل را نزد تود ّيف کنند،  بعالوه داروغه و كالنرت و کدتدايتوق
 ند و يد کرد که در گوشه و کنار در مقام تفّحص برآيتواست و به آانن سأک
 ند. جوانی هّباس انمي مناريبند دستگّيروف هر ک  را بنام اببی مع
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 د ملزم يان مشدور اتذ و اب زجر و هتديکی از اببيمستخدم سابق 

 فه را نشان دهد حّتی ين طايد در کوچه و ابزار حرکت کرده افراد ايگرد
 نار وی را بر آن ين برای مجع درهم و ديد که منمور يکار جبائی رس

 ت و مکنتی را هم که احتما  درآمدی از طرف داشتند که هر فاح  ثرو 
 د ات از شخص مّتدم يحّق  بعنوان اببی معّرفی مناري فت من غري او م

 ند.يد حب  و بند آزاد مناين اهّتام بر کنار و از قيفت و وی را از اّيرشوه ای در 
  نفسی که در معرض شکنجه و هذاب نيدر آن روز پر وحشت و انقالب اّول

 را در حمّلی که به رمی  ه خبت بود که آان  اوري ان فادق تد مهيواقع گرد
 شاه مبادرت منوده بود بقتل رساندند و جسدش را بدنبا  قاطری بسته 

 ک يات طدران کشاندند در آجنا جسد را دو اپره کرده هر اپره ای را در 
 مهدست و مهکار  . تند و اهالی را برای نظارهء آن دهوت منودندخيق آو يطر 
 ز پ  از داغ و درفش سرب گداتته در دهان يگون طالعش را نوان 
 ن منوده ّيگرش حاجی قاسم را هر يق ديرف . ته بقتل رساندندخير 

 را لعن و   کردند و در معابر و اسواق گردش دادند و تلق اونيمشع آج
 ون آوردند،  هّده ای را ارّه ري ن می منودند. مجعی را چشم از حدقه بينفر 

 زه يآانن را چون سّم  ستوران نعل زدند و ابدانشانرا اب ن کردند و اپی
 ن شقاوت وي سنگسار منودند و در ابراز اّيو سنان سوراخ کردند و 

 ن مظلومان که پ  از يگر سبقت جستند. اجساد ايکديسنگدلی بر 
 گر يگرديد که ديا  مميت می افتاد بقدری اپيّ شکنجه و آزار بدست مجع

  غربان ابريکه ميماند بدرجه ايهء آهنا ابقی منيّ اّولئت ياثری ازشكل و ه
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 نگونه امور تو گرفته بودند، از قساوت قل  يزی معتاد و ابيآنکه به تونر 

 ن کنس يز از ايان نيت افتادند. نسوان و فبري تودهء انس در شگفتی و ح
 ند. دي  نبودند و آاننرا بکما  رّلت و حقارت بدور شدر گردانيبال  بی نص

 گداتت و يگناه در حالی که ابدانشان در شعلهء مشع مين نفوس بيا
 دهء يه راجعونن انطق بود در مقابل ديلسانشان بكلمهء نااّن هلل و ااّن ال

 ق جان يطر  يّ دند و چون بعری اطفا  در طيسري ن برتبهء  شدادت ميانظر 
 پدران  ر اپیيف آهنارا در ز يد اجساد لطينمودند،  آن قوم پليم ميتسل

 ت ين هنايافکندند و آانن از فرط  وال  و توّجه بعامل ابال کمرت يو تواهران م
 کردند و از روی اجساد آهنا می يهای تود منو التفات جبگر گوشه

 سد:  پدری که در يسندهء مشدور فرانسوی می نو يک نفر نو يگذشتند. 
 ،  حاضر  نقش بسته بودنيچنگا  تطاو  ستمکاران گرفتار و بر روی زم

 فرزند دلبندش را که غرقه در تون بودند شد در کنار وی گلوی دو
 ش بر ندارد در حالی که فرزند يان تو ميده و ايچاک زنند و دست از هق

 ت آرزو يّ ش نبود حبکم قدمت و ارشديبزرگرت که جوان چدارده ساله ای ب
 گردد. قل جاانن موفّ يثار جان در سبيداشت زودتر مبقام شدادت فائز و اب

 شی، ي(  افسر اطر ١، )زنو ن فون گوماتيپاکه از منبع موثّقی رکر شده کيبطور 
 فه و تدمتش يران وارد و مبناسبت وظيکه در آن اوان در تدمت شاه ا

 ن جور و هدوان که بر يع و مظامل بوده بدرجه ای از اين فجايشاهد ا
 را به مقام درنگ استعفای تود يگردد که بيثّر منان وارد گشته متيابب

 د و در انمه ای که دو هفته پ  از رمی شاه وينماي مميسلطنت تقد
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 ش مرقوم داشته و يکی از دوستان تو ين زوبعهء هظمی به يحدوث ا
 درج  ،عنی دوست سرابزي(  ٢ندن )يدهء  نسولداتن فرو ي آن در جر نيمرام
 سات و ز،  آهنا که مّدهی احساينگارد:  ندوست هز ي منيده چنيگرد

 های دخلراش ن فحنهيند و اب من در مشاهدهء ايايقه اند  بيهواطف رق
 گناه  که يند که چگونه نفوس بيمالحظه مناة  يک شوند و هالنيشر 

 غ يرا که به ت د قطعات گوش توديون آمده ابري شان از حدقه بيچشمدا
 كل آغشته خبون که از شّدت يده شده ببلعند و اب هيستم جاّلدان بر 

 ند. ابدان يرابت جمروح و متالشی گشته در معابر و اسواق حرکت مناض
 ده کوی و برزن را نورانیين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديا

 منوده است. من اب چشم تود شاهد وضع موحشی بودم که بعری از 
 نه و شانهء آهنا را شکافته و در يان را اب سالسل واغال  در حالی که سيابب

 لهء سوزان قرار داده بودند اب مجاهتی از سرابز در کوچه و ابزار يفت شکافدا
 ها پ  از متاس اب گوشت مبثابهء مشعی که اتزه لهيدادند و فتيهبور م

 ن ستمگران شرقی يکرد. ايتاموش شده ابشد در درون زتم آانن دود م
 ت است.ري ربدند که هقل در حين قساوت و سنگدلی ابتکاری بکار ميدر ا
  برداشته سپ  در روغن داغ شده نيبتدا پوست از کف اپی ملدوفا
 ق يطر  يّ را چون سّم  ستوران نعل زده جمبور به ط گذاشتند و آهنايم
  شکوه و ّين وفف از شخص اببی فدای ضّجه و زاری و يکردند. اب ايم
 نمود ات يد بلکه بکما  استقامت حتّمل هر مشّقت ميسري قراری به گوش منيب

 ف يف و لطيف طاقت مهقدمی اب روح تفيگر جسم حنيه دآجنا ک
 افتاد.ي مني از شّدت هذاب بر زمري بی تقصري آن اسنينداشت. در آن ح
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 اب ري ن مقدار سيد که حرص و ولع جاّلدان به ايد تصّور منائيحا  شا

 بت ين مصيدن تنجر بر حنجر از ايشد و آن بدخبت بی پناه اب کشيم
 نه به ّي بود بلکه آن مظلومان را بررب اتز نيّيفت. نه چنم جنات می يهظ

 ات در کالبد آانن ي که اندک رمقی از حنيآوردند و ات حلظهء واپسيحرکت م
 سپردند و اتزه يساتتند ات جان ميموجود بود ابنواع شکنجه و آزار مبتال م

 داشتند بلکه آن اجساد جمروح و مشّبک رايجان دست بر منياز جسد ب
 دادند که يون به درتت می بستند و هدف سدام مردم سنگد  قرار موانگ
 ش را يامی و شقاوت تو ري ند و بيش مناي اندازی  تود را آزماريت
 ش دهند و من تود اجسادی را مشاهده کردم که اب فدها رفاص يمنا

 شرحه شرحه شده بود.ن
 ه شود که نمن چون تود بيسنده پ  از درج مطال  مذکور متذّکر مينو 

 ز يمهوطنان هز  دّ ب الميگو يش تود مين او راق نظر می افکنم پيففحات ا
 ت را ابور تواهند کرد و آن را تالی از اغراق ّين روايمن بسختی ا

 ن حوادث يات نبودم و ايد حيخنواهند مشرد. ای کاش من هم در ق
  فهء مني مشاهده منی منودم ولی متنّسفانه تدمت و وظنيانگوار را برأی الع

 ع ابشم. مع الوففين گونه مظامل و فجايد که غالبا  شاهد اينماياب مجيا
 ن اّّيم يفتد اين مناظر هولناک نينکه چشمم حّتی االمکان بر ايبرای ا

 زار و جان ين اهما  بيرا روح و روامن از ايکنم ز يه حرکت ميشرت در زاو يب
 را اب   تباط توددوارم هرچه زودتر ار يو وجدامن منزجر و متنّفر است و ام

 م.نري ش گيش پير تو ّي و راه دميله قطع مناين حرکات رز ي انيهامل
 (  آن٤ونن)يّ سنده فرانسوی در کتاب مشدور تود بنام نحوار ي( نو ٣رانن )
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 م در مذحبهء طدران روی داده ي کشتار هظني  را که در آن چنيوم رهي

 مرت مشاهده منوده استن ل آن را کي و مثريخ هامل نظيبه  نروزی که اتر 
 د.ينمايف ميتوف

 صا  شجرهء مقّدسهء يدستی که برای افناء و اضمحال  امر اهلی و است
 ستی آحاد و افراد ي هداوت تارج شده بود به فنا و ننيرامانی از آست

 ن حزب هلی العموم قناهت منی منود بلکه بکما  قساوت و شقاوت شررمهء يا
 ن ابقی مانده بود حتت يمؤمنني و وجوه قائدلی را هم که از مجدور يقل

   گرفتارمنود. طاهرهء ي وارد ساتت و در پنجهء تقلنيخمال  ظلم و ک
 انش پرتو جاودان بر هامل امر و جدان نسوان ميه که انوار استقامت و ايّ زک

 ل شربت ين سبيد وهاقبت در ايافکند در طوفان مدالک مبتال گرد
  نيد حسيّ ک مقتدر پرواز منود. سيهند ملد و مبقعد فدق يشدادت نوش

   حررت ابب در اّّيم سجن و حافظ و حامل ي  و جليکات  وحی و ان
 ز يع معجزه آسای شدادت حررتش نيد ابرار و شاهد وقايّ ی آن سّيوفا

  گشت. ابالتره مهان دست متجاوز و اناپک ريدر مهان اوان طعمهء مشش
  افحاب شاتص و ني که در ببرای احماء رات مقّدس حررت هاءهللا

 ه را يّ فاح  مقام ممتاز بودند جسورانه بلند شد و اب آنکه آن طلعت ازل
 قعر زندان مبتال ساتت و آاثر ظلم و هداوتش را مادام العمر ه  و برياس

 وم نتوانست يّ ق  يّ كل اهّز انور اطدرش ابقی گذاشت ولی به ارادهء حيبر ه
 ت آتش افروتتهء حررت ابب در يرای تقو ر بيد تقديوجود اقدسی را که 

 و انبود سازد و آن    حمفوظ و مصون نگاهداشته بود حمويتزائن غ
 د رايقاد شعلهء جدان افروزی که مثرات ظدور جديسارج وجود را از ا
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 د.ينمود ممانعت منايکامل و هظمت و جال  آن را ظاهر م
  افحاب نيه از بيّ ت اهليی هدادر آن اّّيم مظلم و پر ابتال که کوک  درّ 

 کی بعد يغارب و مشاهل حّبی که در آمسان امر هللا روشن و متألأل  بودند 
 ان موفوف هلی الظّاهر يگری تاموش و نفسی هم که از طرف نقطهء بياز د

 شی کشکو  يمشدور و معروف شده بود نفراری و سر گردان بلباس درو 
 دن حررت هاءهللا  در اثر يگرد  بدست از راه رشت سر گشته کوه و دشت

 دان و يگانه مبارز ميدار،  يمساهی و مهم مبذوله،  در نظر دمشن مرتّفد و ب
 مهء رمی شاه ين بود که در واقعهء هظيشد. ايان شناتته ميملجن و مالر ابب

 د و افکار برای قلع و قمع آن يانظار از هرجان  متوّجه آن حررت گرد
 .وجود مقّدس بکار افتاد

 ش از سه ماه نگذشته بود که حررت يهنوز از اظدار امر حررت ابب ب
 خمصوص حررت ابب  ء بشروئی رسو  و فرستادهنيله  ماّل حسيهاءهللا بوس

 ت  يّ فت و مبجّرد مالحظه حّقانّيع را در يت ظدور بدّي آاثر و آنيخنست
 ور در ام فرمودند. فرستادهء مذکيق و اببالغ و اهالء آن قيكلمات را تصد

 ی رمم و ي قدم متوّجه مسقط الرّأس آن حمنين رسالت در اّولياجراء ا
 د و ابرض مقّدسی که در آن رمز يحمّل استقرار آن نور اّت اهظم گرد

 من و يفت نرمزی چنان مدّياهلی و سّر فمدانی مودوع و مستور بود راه 
  نيماّل حس  از اب آن برابری نتوانست منودن. گزارشري متعالی که حجاز و ش

 راجع مبالقات حررت هاءهللا چون مبحرر مبارک حررت اهلی وافل 
 ی ّيت را چنان در در يّ ت استقامت و مظدر الطاف احديد، آن آيگرد

 دوار منود که بال سأّمل بهيهء امر هللا مطمئّن و اميشعف و مسّرت مستغرق و به آت
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 ت هللا احلرام يبعزم طواف ب ز سفری که از قبل در نظر بود اقدام ويجتد
 نه حرکت فرمود.يرت مقامات مقّدسه بصوب مّکه و مدّيو ز 

 قی حررت ابب بودند و آنچه يگانه منظور و مطلوب حقيحررت هاءهللا 
 ن ي و آتر نيان اّوليوم االمساء و کتاب مستطاب بيّ از قلم مبارک درکتاب ق

 ه يش و ادهيايو نعت و ن شيه از مدح و ستايّ آاثر مقّدسهء آن طلعت راّبن
 و مناجات و اشارات و بشارات و وهود و انذارات انز  شده، مرجع كّل 

 ف هظمت وجاللی است که يع توفيوجود اقدس حررت هاءهللا و مراد مج
 حررت هاءهللا اب .كل انور مقّدر و مقّرر فرمودهيتداوند در آن ه

 ک اب اجّلهء يبت نزدافتتاح ابب خمابره اب حررت ابب و متاّس و مصاح
 د و جناب حّجت و جناب قّدوس و جناب  يافحاب مانند جناب وح

 ن يح ديهللا و تشر   و جناب طاهره ابنتشار امر هللا و ابالغ كلمةنيماّل حس
  ني انزننين آئيم مبانی اين و حتکيهللا پرداتتند و در دفع امالت معاند

 حررت ابب هنگام مراجعت  کهميو چون خباطر آر  . همال  شرکت فرمودند
 شان را بدو ياز سفر مّکه و مرّتص منودن جناب قّدوس در بوشدر ا

 گانه مقصود يکی تشّرف مبحرر حمبوب و نيم يم و منقبت فخيبشارت هظ
 گری جترّع از فدبای پر حالوت فدا يو مطلوبن آن دو جوهر وفا و د

 ظور و مقصود د که منيدوار فرمودند،  معلوم تواهد گرديمستبشر و ام
 مبارک حررت هاءهللا بوده است.

 ع شؤون و يعان شباب از مجين رات مقّدس در هنفوان جوانی و ر يا
 دهء توّقع و يوی و ثروت و مقامات ظاهری در گذشت و ديتعّلقات دن

 انتظار از ماسوی هللا بر بست و بدون توف و حمااب از خماطراتی که متوّجه
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 وند يد شد و سرزنش و مالمتی که از سلسله و پوجود مبارکش تواه

 تواهد شنود،  امرحررت ابب را قبو  فرمود و تود را در سلک 
 فه ای که درانظار و ارهان گمنام و منفور بود منسلک ساتت و از يطا

 د. بدوا  در طدران و يمهان اوان بنشر نفحات حررت سبحان قائم گرد
 عی از رجا  و اهاظم نور وسپ  در مازندران موطن افلی تود مج

 ه دهوت فرمود و بکما  قدرت و يّ عهء راماني اقوام و اقارب را بشر نيمهچن
 د را يم و خمافت افو  و مبادی امر جديفراحت و تالی از هر گونه ب

 ندگان آن يح و منايذ ماّل حمّمد جمتدد اهظم مازندران تشر يبرای تالم
 ی از فحو  هلماء و هّما  ري ه کثجيغ فرمود و در نتي را تبلريشوای شديپ

 ام يت امر مبارک قيشه و زراهت حبمايدولت و اکابر مملکت و اهل پ
 ام اهلیيمنودند و در مالقات مدّمی که اب جمتدد مذکور مبنظور ابالغ پ

 د و يبعمل آمد،  هجز و قصور وی معلوم و ضعف و فتورش مفدوم گرد
 فزود.يی ب بر امر اهلنيبر مرات  ثبوت و رسوخ مقبل

  حرکت از نيته الفدا در حيّ هنگامی که حررت اهلی روح الوجود لمظلوم
  رحل اقامت افکندند نيهء كليدای قر يکيان در نزدجيطدران به آرراب

 امی توّسط ماّل حمّمد مددی کنی جدت يحررت هاءهللا جّل رکره و ثنائه پ
 منشور و  ت مودوهه در آن رقّ يّ فيآن حررت ارسا  فرمودند. قدرت و ک

  اهلی را در آن حلظات حبران از غموم و ريام مسطور بود که روح آن اسيپ
 هء امرش بر قل  مبارکياز نسبت به آتري  گرفتاری شنياحزان که از ح

 ز آن وجود مقّدس بود که به تاطر يمستولی شده بود جنات خبشود و ن
 هداءر دوستان حمبوس تود را در چنگ اياستخالص جناب طاهره و سا
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 ن ّيکی از کدتدايت يومی در بي ابر برای چند نينداتت و برای اّوليب

 ف درآمد ات ابلمآ  در اثر مهم و ي در حب  و توقريطدران بکما  حتق
 ن يفت و از قزو ّيمساهی حررتش جناب طاهره از دام دمشنان رهائی 

 ر حوالی د و سپ  به نقطهء امنی ديت مبارک گرديحا  سالما  وارد بيفح
 طدران منتقل و از آجنا بصوب تراسان رهسپار شد. حررت هاءهللا بود 
 که جناب ابب الباب هنگام معاودت به طدران حمرمانه به حمرر مبارکش

 ان به جان  يرت طلعت بّيمشّرف و پ  از حصو  مثو  به قصد ز 
 ت يادت و اماي حتت قنيت منود. مهچنميان و قلعهء ماکو هز جيآرراب
 د و جناب قّدوس يل گرديمانهء آن حررت بود که اجتماع بدشت تشکيحک

 ک تن از فحابه که كّل ميدمان مبارک بودند ي و جناب طاهره و هشتاد و
 م شرکت جستند. آن مظدر الطاف اهلی بود که در آنيدر آن احتفا  هظ

  و نيک از جمتمعي هره جممع هر روز لوحی از كلك اطدرش انز  و ب
 دا  يكل قدم بود که فردا  وحيفرمود. آن هيدی اهطا ميجد ن انميحاضر 

 اال قدم ثبات و استقامت بنداد يهء نيدر مقابل هجوم اپنصد نفر از اهالی قر 
 و جناب قّدوس را از املهء هواانن جنات داد و به اهادهء قسمتی ازاموا  

 ا ذا و اهانت اهديمندوبه و حفظ و حراست جناب طاهره که مهواره مورد ا
 ه آن حبر کرم و نور اهظم بود که انر غر  حمّمديد. هليواقع موّفق گرد

 ت مستمّر بدتواهان به يشاه مشتعل شد و هاقبت االمر در اثر سعا
 ی و اهزام وجود اقدسش به داراخلالفه حکم فارم فادر منود ولی ري دستگ

 ح مبارک به يمات و نصايرا در اجرای منظور مدلت نداد. تعل اجل  او
 افحاب قلعهء طربسی هنگام سرکشی مبارک به قلعهء مزبور بود که بر مرات 
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 فزود و روح فداکاری و اجنذاب يهشق و وله آن فارسان مرمار انقطاع ب

 هء حيز بر حس  دستورات فر يت منود و نيه را تقو يّ آن نفوس خملصهء زک
 فل ه بود که تالفی معجزه آسای جناب قّدوس حايّ آن مجا  احد

 د و آن نف  مقّدس توانستند اب افحاب در احراز فتوحات و يگرد
 د وخ امر هللا مؤبّ يانتصاراتی که حوادث مازندران را در ففحات اتر 

  نيز مبنظور کمک و احلاق به مهيند و نيدان قرار داده شرکت منايجاو 
 ق يور بود که وجه قدم جبان  قلعه توّجه فرمود و در اثنای طر ي غنيمدافع

   به چدار هزار يش آمد و اب ازدحامی قر يگرفتاری اثنی وجود مبارک پ
 د و يف و حمبوس گردينف  به مسجد آمل برده شد و در آن حمّل توق

   در مناز تانهء جمتدد آن يكل تقديابز خباطر مهان افحاب بود که ه
 د بدرجه ای که از اپی مبارک تون جاری شد وسپ  يشدر چوبکاری گرد

 ه در اثر يّ ز آن مظدر احديشخصی حکومت منتقل و در آجنا ن به منز 
 شوای حمّل مورد رجم و سّ  و لعن هوام الّناس که تانهء حکومت يفتوای پ

 هء مبارکه يرا احاطه منوده بودند قرار گرفت. جناب قّدوس را از رکر آ
 به  هي لکم ان کنتم مؤمننين  که به جمّرد ورود به قلعه و تکريٌ ة هللا تينبق

 ان فرمود جز نف  مقّدس حررتيخ طربسی تطاب به افحاب بيمرقد ش
  فاد فمد که معاد  ريگری نبود و از تفسيهاءهللا  منظور و مقصود د

 ن يشش برابر قرآن است و قسمتی از آن در مهان قلعه حتت سخت تر 
 م آن مظدر ثبوت و استقامت فادر ياوضاع و احوا  از قلم معجز ش

 ی رمم مقصد و مرادی نه و يش آن حمياز مدح و ستا ريده بغيگرد
  از لوح حروفات که از كلك اطدر حررت اهلی به افتخار جنابنيمهچن
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  و ينيقت نمستغاثن  تبيق انز  و در آن لوح مقّدس حقين در چدر ّيّ د

 ه بوده و وهدهء يّ ده منظور اشاره به قرب ظدور آن مظدر احديح گرديتشر 
 ت گشته مراد يهنا يّ  هم که به ماّل ابقر حرف حّيا  کرب ض مجيلقا و ف

 باشد. آن وجود يتشّرف به ساحت مقّدس مجا  قدم جّل امسه االهظم م
 ق به يل و ارادهء حررت اهلی قبل از حرکت از چدر ياقدس بود که بنا به م

 ز نوشتجات و تات و مدر و قلمدان آن حررت ابنرمام لوحی که در يترب 
 كل ينت هيشصت اشتقاق از كلمهء هاء ابثر قلم مبارک و به ه صد ويآن س

 مات يد. مبوج  تعليم گرديانسان مرقوم شده بود به حرور انورش تسل
 حا  سالما  از يخمصوفهء آن حررت بود که جسد مطّدر حررت اهلی فح

  پر انقالب متعاق  شدادت آن مظدر نيسن يّ ز به طدران منتقل وطيترب 
 اط مستور و حمفوظ نگاهداشته شد و يبکما  حزم و احت ت کربیيّ مظلوم

 ابالتره آن مجا  وّهاب بود که قبل از رمی شاه هنگام توّقف در کربال اب 
 مهان شور و وله وانبساط و اجنذابی که در ففحات مازندران به منّصهء

 انت امر هللا يم حررت ابب پرداتت و در فيظدور رسانده بود به نشر تعال
 غ مبذو  فرمود.يق احّباء هللا و جتّمع قوای پراکندهء حزب هللا جدد بليو تشو 

  آاثر و سوابق درتشان وجود مبارک حررت هاءهللا نيدی است اب چنيبد
 شان از مکائد دمشنان امری يحمّل توّجه  تاّص وهاّم واقع و تالفی ا

  عانيشد. آن وجود اقدس در حببوحهء نشاط و ر يممتنع و حما  مشرده م
 ان و طالقت يه و فصاحت بيّ  و ملکات فطر ّيه و سجايّ جوانی اب فرائل رات

 ان و مّهت مشکور و ثروت موفور و احرتامات فائقه و قدرت و مکانتيتب
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 ام يزائدالوفف بدون توّجه به شؤون و مقامات ظاهره به تدمت امر هللا ق

 ن به دفع اهداء و ّياری و اتقان و شور و حرارت بی اپيفرمود و اب هوش
 ران و ّيوان و حّل مشاكل دوستان و حفظ وحدت و اتّفاق ري ت پياما

 ک طرف ابب خمابره را اب مرکز امر مفتوح ينصرت امر رامن پرداتت. از 
 گر تود را اب مقافد و مآرب و جمدودات و مساهی کبار يو از طرف د

 بی سرت و  هللا مننوس و آشنا ساتت. هنگامی ن كلمةيافحاب و انشر 
 ادت و رهربی را احراز و موقعی يحجاب در فف مبارزان امر اهلی مقام ق

 ت حکمت و رزانت تود را يات وقت و شؤون زمان بنداينظر به مقتر
 داشت و به حنو مؤثّر در رفع خماطرات و يمتعّمدا  از ففوف مقّدم دور م

 ن ي  در اآفرمود ات ابلميت امور اقدامات الزمه مبذو  ميافالح و متش
  که حادثهء هظمی چون رمی شاه اتّفاق افتاد به قل ريساهت حّساس و تط

 دان که در اثر فاجعهء کربی و فادحهء هظمی شدادت حررت ابب از يم
 وجود قائد بزرگوارش تالی مانده بود قدم هناد و در فحنهء مبارزه که به 

 و کما   رات فمدانی مّدت چدل سنه شاهد هظمت و جال  و قدرتيتقد
 ه و ين ماضّيخ ادين که در اتر ّيبوده وارد شد و به غلبه و نصرت منا

 د.يل آن مشاهده نشده ظاهر گردي و مثريه نظيّ ظدورات قبل
 چنانکه از قبل مذکور شد حررت هاءهللا در اثر اهّتامات انروائی که به 
 وجود مقّدسش نسبت دادند مورد تشم و غر  حمّمد شاه قرار گرفت 

 ری که شاه پ  از اجتماع بدشت و استماع اتبار و آاثر مرتتّبه بر آن بطو 
  نينی به توانيد و فراميم به قتل آن حررت مصّمم گرديحفلهء هظ

 كل مبارک فادريی هري مازندران ارسا  و حکم فارم نسبت به دستگ
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 ١٦۷ ص
  ر والد ماجد حررت هاءهللايز که اب جناب وز يزا آقاسی نري منود. حاجی م

 تش در تصّرف ملک متعّلق به يّ انه توشی نداشت و از هدم موّفقياز قبل م
  وتشمناک شده بود هلم تالف بر افراشت و رّي آن حررت سخت متغ

 ی ّين نف  از نفسی که مانع اجرای نوايد منود که ات آتر ّيسوگند 
 ز که از ي نظام نريگر شخص اميده انتقام کشد. از طرف ديئهء او گرديّ س

 وسته اقدامات مبارک يت و نفور حررت هاءهللا توف و هراس داشت پهظم
 ع و يداد و در حمافل و جمال  لسان به تشنيد قرار ميرا مورد تنق

 ف می گشود چنانکه وقتی در حرور مجعی از رجا  و اکابر مملکت ييتز 
 شان پنج کرور به تزانهء مملکت تسارت يات اياظدار داشت که در اثر همل

 ن بود که در آن حلظات حّساس از حررت هاءهللا يمده است اوارد آ
 ا  در تواست منود حمّل اقامتشان را به کربال انتقا  دهند. پ  ازحيفر 
 كل مبارک يزا آقاتان نوری به فدارت منصوب شد و چون هري  نظام  مريام
 شمرد در آغاز ي افراد اببی شخص شاتص و نف  انفذی منيرا ب

  حکومت و آن حررت فلح نيد بيست بر آن گردّيجلوسش به مسند ر 
 ف  بگسرتاند. مقصود آنست ي  و سأليد و بساط حتبيو آشتی بر قرار منا

 ف دارای يع و شر يکه از بدو امر حررت هاءهللا  در انظار كّل از وض
 ست اگر در    ين مالحظه جای تعّج  نيت ممتاز بودند و بديّ مقام و شخص

 ل پ  از معاودت آن يت که بفافلهء قليّ فاقی به آن امهّ هء رمی شاه و اتّ يّ قر
 ن و مّلت ّيحررت به طدران رخ گشود افکار شاه و دولت و نظرات درابر 

 ده و تصّوراتی تالی از اساس درحّق آن وجود يشان گردي متوّجه اكاّل  
 ،  مادر شاه قرار داشت کهنين و خمالفيمبارک بنمودند. در رأس معاند
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 ١٦۸ ص
 كل انور اقدس را يد و فراحتا  آن هيش تشم و غربش مشتعل گردآت

 م معّرفی منود.ين تط  هظيقی ايحمرّک افلی و مسؤ  حق
 هنگامی که قرّيهء  سوء قصد اتّفاق افتاد حررت هاءهللا در لواسان 

 ن حادثهء هائله در يدمان فدر اهظم بودند و ترب ايف داشتند و ميتشر 
 د. برادر فدراهظم جعفر قلی تان که منمور يسشان ر يهء افجه به ايقر 
 کی از يرائی آن حررت بود از حرورشان استدها منود چندی در يپذ

 د و آن فتنه تاموش ري نقاط حو  و حوش خمتفی شوند ات آن غائله آرام گ
 نی را هم که يدند. حّتی فرد امين رأی را نپسنديشود ولی وجود مبارک ا
 ور گماشته بودند مرّتص فرمودند و روز كل انيبرای حفظ و حراست ه

 ت سکون و وقار به جان  اردوی اپدشاهی که در آن اوان در يبعد اب هنا
 زا ري دند. در زرگنده ميان مستقّر بود رهسپار گردري او ران از حماّ  مشين
  روس پرن  دالگورکیريهء مبارک که در تدمت سفري د شوهر مهشيجم
 شان را مبنز  تود يت را مالقات و اگری داشت آن حرر ي( مست منش٥)

 ت منود. گماشتگان حاجی ي بود دهوت و هداريکه مّتصل به تانهء سف
 خان حاج  الّدوله چون از ورود آن حررت اب ترب شدند موضوع را يهل

 د. شاه يه اّطالع دادند و او مرات  را شخصا  بعرض شاه رسانيبه مشاٌر ال
 ش ين تو يت شد و معتمدري ّج  و حی تعّين ترب غرق در ياز استماع ا

 ن حادثهء يرا به سفارت فرستاد ات آن وجود مقّدس را که به دتالت در ا
  روس رياورند. سفيل گرفته فورا  نزد وی بيم مّتدم داشته بودند حتو يهظ

 كل مبارک يد و از هيندگان شاه امتناع ورز يم حررت هاءهللا به مناياز تسل
 رياز شخص وز  ف بربند ضمنا  يفدر اهظم تشر  استدها منود که به تانهء
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 ١٦۹ ص
 عهء  پرهائی را که دولت روس يد وديح و رمسی تواستار گرديبطور فر 
 ن مسؤ  اجابت يولی ا . سپارد در حفظ و حراست آن بکوشديبوی م
 م داشت که اگر از يرا فدر اهظم بي  نشد ز نين منظور سأميد و اينگرد

 شان بکوشد منص  و يد و در حفظ جان ايت منايحررت هاءهللا اما
 مقامش از دست برود و مورد قدر و غر  سلطان واقع گردد.

  امر حررت ابب که ري  حررت هاءهللا حامی و مدافع شدين ترتيبد
 شان تائف يد واقع و ارکان دولت و مّلت از وجود ايمورد سوء ظّن شد

  ريرمی شاه دستگ و هراسان بودند به هتمت فساد و شرکت و دتالت در
 دند و كنس بالئی را که يشدند و به انواع شدائد و هقوابت مبتال گرد

 دند. پ  يبچش ده بودند از دست اهداين جرهه نوشيحررت اهلی ات آتر 
 ن رياده اب زجنياو ران نسر برهنه و اپی برهنه پياز اتذ،  آن حررت را از ن

 و در هرض راه كاله و رداء در قل  االسد اتبستان به انبار طدران بردند 
 ه و استدزاء قرار دادند و سنگ به جان  يّ مبارک را برداشتند و مورد سخر 

  حمّل مياه چا  که در قديآن وجود مقّدس پراتب منودند و ابالتره در س
 تزانهء امّام بود زندانی ساتتند. راجع به آن بئر اظلم و دمخهء اننت که 

 گرفت آن به که آنچه قلم اهلی تود در   حمّل سجن آن مظلوم هامل قرار
 انه ين مقام رکر شود قوله هّز بيرسالهء ابن رئ  بدان شدادت داده در ا

  منودند. چون وارد نّي نچدار شدر در مقامی که شبه و مثل نداشت مقّر مع
 را داتل داالنی منودند از آجنا از سه پلهء   بعد از ورود ماميحب  شد

 . اّما حمّل ميدي منوده بودند رسنّي مقّری که معم و به ي  گذشتيسراش
  نفوسني اموا  و قاتلنيو پنجاه نف  از سارق   فديک و معاشر قر ياتر 
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 ١۷۰ ص
 قی که يت حمّل منفذ نداشت جز طر يّ ن مجعي طرق بوده. مع انيو قاطع
 ان و آن ي. اقالم از وففش هاجز و روائح منتنه اش تارج از بميوارد شد

 نا فی راک المقام االننت يعلم ما ورد هليبی لباس و فراش،  هللا مجع اکثری 
 در که در گ   قره  رياالظلمن. اپهای مبارک را در کند قرار دادند و زجن

 نی معروف است بر گردن مقّدس هنادند بنحوی که اثر آن ات آتر يسنگ
 ات بر گردن مبارک مشدود بود.يح

  ريند نزجنيفرمايشدائد آن مت سجن و يّ فيحررت هبدالبداء راجع به ک
 ز يگر را نيلی به گردن مبارک هنادند و به آن رشته پنج نفر اببی ديثق

 ن يشدند. ايی مبارک حمسوب مري مغلو  و مسجون ساتتند که هم زجن
 گر مّتصل بودند. كاله يکديد بيظ و شديهای غلسالسل و اغال  اب مدره

 ز ي وضع و حالت سأثّر آمنيچن كل مبارک اپره اپره شده بود ابيو ملبوس ه
  و زندانی ريک اسيآن وجود مقّدس مّدت چدار ماه در آن حمّل تنگ و اتر 

 بودندن. )ترمجه ( مّدت سه شبانه روز اكل و شرب مقطوع و راحت و نوم 
 ه و در يف و مملّو از حشرات موريمنقطع. حمّل سرد و مرطوب و کث

 ن مقدار قناهت نداشتند و يبه ا مع الوفف دمشنان بی امان . ت تعّفنيغا
 ت وی که هدّو فائل و ّيبرای اسرتضای تاطر مادر شاه و جل  هنا

 شد در غذای مبارک زهر ي حررت هاءهللا حمسوب منيدمشن پر ک
 كل اقدس وارد آوردند. ولی ابرادهء يدی بر سالمت هيتند و ضربهء شدخير 

 ت يّ ورده نشد و ناهلی منظورشان که هالکت آن وجود مقّدس بود برآ
 رفت.يدشان حتّقق نپذيپل

 سد نحررت هبدالبداء راجعينو ي( در کتاب تود م٦دکرت ج. ا. اسلمنت )
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 ١٧۱ ص
 فرمودند يش به حرور مبارک حررت هاءهللا در زندان ميبوضع تشّرف تو 

 اط سجن يرت والد حمبوبشان حبّيومی پ  از کس  اجازه برای ز يکه 
 اه چا  يتوری روزانه از س آن وجود اقدس جدت هواوارد شدند و موقعی که 

 تارج شده بودند به حمرر انور تشّرف حافل منودند. جسم مبارک به 
 ت فعوبت مشیيف و فّحتشان بنحوی خمتّل شده بود که بندايضع ای درجه

 شان و در گردن اثر سالسل و يفرمودند. حماسن و شعرات مبارک پر يم
  منحنی و انتوانن.ريو زجن ح غلّ ن و از ثقل فاد ّياغال  منا

 ان که حررت هاءهللا در چنگ اهدا گرفتار و به فدمات تدر آن اّّيم پر افت
 گر از مشاهل حّ  و وداد و مطالع استقامت يکی ديبی منتدی مبتال بودند 

 د ي و بکما  قساوت و بی رامی شدريو انقطاع که در بند ظالمان اس
 فلک امر هللا جلوه و سطوهش از  يّ جنم درّ  نيه بود. ايّ د طاهرهء زکيگرد

 ت اشراق متجّلی شد و نقطهء يافق کربال آغاز و در ارض بدشت بندا
 د ويجليل شدادت فائز گرد ءاحرتاق و رروهء ارتفاهش آنگاه بود که به رتبه

 خ پر ين فصو  اتر يجان تر ين و پر هيکی از مؤثّرتر ياب شدادت وی 
 فت.ّيل يانقالب دور هائی تشک

 فاحل برقانی از تاندان مشدور و فاح   جناب طاهره پدرش حاجی ماّل 
 ن ّيشواين انمدار و پين بود که افراد و اهرای آن از جمتددياهتبار قزو 
 حررت فاطمه فلوات  يّ ن امهء موقنه مسيشدند. ايران حمسوب ميبزرگ ا
 ت داشت ه شدر يّ ن اتج و زکي اقوام و بستگان به زرّ نيدا که در بيهللا هل

 ت از حلاظ يّ سا  توّلدش مقارن اب سا  والدت حررت هاءهللا بود. از طفول
  اهالی مشاٌر ابلبنان حّتی بعرینيرکاوت و فباحت سر آمد اقران و در ب
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 ١٧۲ ص
 از هلماء و زهماء قوم که به کثرت هلم و هنی معروف و به احراز مقامات 

 عه و ارکار يهقل و افکار بد ه مغرور بودند نظر جبودت رهن و حّدتيهال
 انش به ميفت قبل از اقبا  و اّيبه تراوش می يّ جليله ای که  از آن ورقهء ط

 دادند. استاد بزرگوار ي قرار مريرا مورد جتليل و احرتام وف ع اويامر بد
 ت يد کاظم رشتی اهلی هللا مقامه مرات  هشق و حرارت و فدم و درايّ س

 ن خماط  و نيز را خبطاب نقرّةالعيذ اب متيمطاهره را می ستود و آن تل
 د و ياز نلسان قدرت و هظمتن  بلق  جليل نطاهرهن  ملّق  و مفتخر گرد
 تندا فردی از طبقهء نسوان بود که از طرف حررت رّب اهلی در سلک 

 د. آن جذبهء ين مقام شامخ منصوب و معّزز گرديدر آمد و اب  يّ حروف ح
 د به يی فادقه که در ففحات قبل اشاره گردّيؤ انر حمّبت هللا در اثر ر 

 ن ّيک گفت و بلی بلی گو يامر اهلی اقبا  منود و ندای جانفزای الست را لبّ 
 ات اب يق حين دقايکرت ين نف  و اتر يدر حلقهء مؤمنان وارد شد و ات آتر 

 غ امر حررت رّب االرابب مشغو  و منلوف يت شوق و اجنذاب به تبليهنا
 ش ي هّم تو ري و تدمريد و به تکفيدهء پدر هنراسيات شدبود. از تعّرض

 ات شوهر و برادران تود قرار نگرفت و يمستده ريوقعی ننداد و حتت سأث
 ی از ري زمامداران قوم مبنظور جلو گ ات و تشّبثاتی که هلماء وري از تدب
 ن يغات وی بدوا  در کربال و سپ  در بغداد و ابالتره در قزو يتبل

 ع قوی در ارشاد يوس  نگشت و جبمياو اخّتار منوده بودند منمسقط الرّأس 
 ام منود. يهء حررت رامان قيّ ت طالبان و نشر نفحات مسکينفوس و هدا

  در اثر انشاء نينظر بطالقت لسان و قّوت جنانی که داشت و مهچن
 نش فادريک  که از قلم مشي و مکاتريرسائل و اشعار و تراجم و تفاس
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 ی از هرب ري ظار را جل  و افکار را متوّجه امر هللا ساتت و جّم غفشد انيم

  ينيد دهوت منود. فساد و تباهی نسل حاضر را تبيو هجم را ابمر جد
 کرد.يد در احوا  و اطوار مهوطنانش طرفداری ميو از لزوم حتّو  و تطّور شد

  عه و از مشاهد مشّرفهي شنيجناب طاهره در کربالی معاّل که حصن حص
  بل رينه که نسوان را پست و حقيم آن مديک از هلماء مقي هره حمسوب ب

 شمردند رسالهء مشروح يفاقد احساسات و فارغ از هواطف روحی و معنوی م
 و مبسوطی فادر منوده و در آن رسائل بکما  فراحت و بالغت افکار و 

 کار ئهء آانن را آشيّ ی سّيح و اغراض و نوايش را تشر يهء تو يّ مآرب قلب
 نی که مردم متعّص  آن شدر در اّّيم يز بکما  شجاهت در حيساتت و ن

 ة و الثّناء را يّ ه الّتحيدالّشدداء هليّ هء حمّرم مراسم سوگواری حررت سيّ اّول
 وم اّو  مهان ماه را که مصادف اب والدت حررت ابب يداشتند او يبر اپ م

 نتی يان هيو سحر تبان يکرد. بقّوت بيگرفت و جتليل ميد مياهظم بود ه
 نصاری در بغداد  دود ويعه و سّنی و يد قوم از شيرا که از طرف فناد

 ل شده بود يغ و انتشار امر هللا نزد او گسيبرای الزام وی به ترک تبل
 ت اتقان و استحکام يهنا ان ساتت و ابري مسحور و مبدوت و متعّج  و ح

 د و در حرور وی به خ حممود آلوسی مفتی بغدايت قاضی مشدور شيدر ب
 د. بعدا  ي منلوف گردني و اثبات امر حررت رّب العالمنياقامهء حجج و براه

 ه يّ خيم کرمانشاه مناظرات اتر ياب شاهزادگان و هلماء و ارکان حکومت مق
  سورهء مبارکهء کوثر را که از قلم ملدم ريل داد و در آن جمامع تفسيتشک

 عهء آني بدنيوت و به ترمجهء مرامفته بود هلنا  تالّيحررت ابب نزو  
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 تش به امر اهلی اقبا  يجه حاکم آن شدر و اهل بيمبادرت منود  و در نت

 ران اب نبوغ و ي امهء موقنه بود که الجل اّطالع دوستان انيمنودند. مه
 عنی يوسف يم سورهء ي مشروح و هظريمانند به ترمجهء تفسيه ای بحيقر 
  و اشاههء مندرجات آن رّق ينيع قوی در تبيو به مج وم االمساء پرداتتيّ ق
 اشواق تاموش   اقدام منود.  شجاهت و کاردانی وني و سفر مبنيمت

 ده اش را در قبا يتدای جديّ ه بود که توانست موّفقيّ نشدنی آن نقطهء جذب
 کصد تن  از ي زش اين که بوجود بيخمالفت اهداء در مرکزی چون قزو 

 ش فخر و مباهات يرهء تو ين طراز اّو  اسالم در دايدهلمای اهالم و جمتد
 ت مبارک ي منبع تلوص بود که در بنيد. مهيت مناينمود حفظ و تقو يم

 د اکرب يتود اب جناب وح ءهيّ خيمالقات اتر   يّ حررت هاءهللا در طدران ط
   در اثبات ظدور يت و احادّيد هصر به رکر آيهنگامی که آن فر 

 شان را قطع و در حالی که حررت يكالم ا  د مشغو  بود بغتة  يجد
 خ طفل ترد سالی بودند در دامن داشت بلحن يهبدالبداء را که در آن اتر 

 د در تواست منود که اقوا  را بر کنار يجان و مؤثّری از جناب وحيپر ه
 ت امر اهلی را يّ دان همل و جانفشانی حّقانيام و ورود در ميهناده اب ق

 ش را مبنّصهء ظدور و بروز برساند.يقان تو يان و ااثبات و مرات  هرف
 ت وی در طدران اجّلهء يت طاهره بود که در بيّ در حببوحهء شدرت و معروف

 اانت و تطاابت روح پرورش يامون او گرد آمده،  از بري نساء جامعه پ
 ر ي اهلی مستحرر گشتند. حسن تقر نيض و از افو  و مبادی آئيمستف

 بود که در تانهء حممود تان كالنرت حمّل حب  و ت كالم او يّ و جّذاب
 ف او نسوانی که برای شرکت در جشن هروسی فرزند كالنرت حروريتوق
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 ش و طرب را گذاشتند و گوش هوش به يهمرسانده بودند بساط ه

 رش فرا دادند و از جمالست و مصاحبتش لّذت موفور يسخنان دلپذ
 ر اهظم هفت جلسه يندگان وز يد که منا كالنرت بو نيت مهيبردند. در ب

 اانت پر شور و نشور آن جوهر يل دادند و بيق تشکيجدت ابزجوئی و حتق
 قان دراثبات دهاوی و القاء افو  و مبادی امريان و هصارهء اميا

 ات يد. ابيع در هالک وی گرديم و تسر يحررت رامن منجر به اتذ تصم
 نمود نه تندا ينش تراوش ميی قر هء بحيح و قر ياتی که از طبع فصيّ و غزل

 ساتت بل يانش را به ظدور طلعت اهلی واضح و آشکار مميمرات  هشق و ا
 معرفت و شناسائی آن هاشق دلباتته را نسبت به هظمت مقام حررت 

 ت آن وجود مقّدس که هنوز در تلف احجاب مستور ويّ هاءهللا و نوران
 بدشت شرکت و معاضدت د. در ارض يسانري مکنون بود مبنّصهء ظدور م

 د بر داشته شد و يق ظدور جديد که نقاب از وجه حقايوی سب  گرد
 خ بر افحاب کامال  معلوم و ين امر اهظم که ات آن اتر يمقافد و مآرب ا

 ع اهلی از انظمهء سالفه و يد و نظم بديمفدوم نبود بر مال و مکشوف گرد
 ن انتصارات ابهره و يشد. ا زيه ابلمرّه منفصل و متمايّ حدود و شعائر اسالم

 د يل هللا حافل گردين جماهد فی سبيات ايمه که در حيفتوحات هظ
 نی که طوفان بال هافمهء کشور را فرا گرفته بود بتاج وّهاج يهاقبت در ح

 د.يه خمّلع گرديّ شدادت متّوج و به تلعت ابد
  د لباس نو در برکرديک دياتش را نزديق حين دقايطاهره شبی که آتر 

 كل را اب هطر و هنرب معطّر و ياراست و هيو چون هروسی تود را ب
 میيش تواست و او را از تصميمعنرب منود آنگاه زوجهء كالنرت را نزد تو 
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 ن يکه نسبت به شدادت وی اتذمنوده بودند مستحرر ساتت و آتر 

  هناد سپ  درهای حجره را بر نيش را اب وی در بيی تو ّي و وفاّينوا
 ک بی انباز مشغو  شد و به ياز بدرگاه مليوی تود ببست و براز و نر 

 ای که منتظر وفود د و چون هاشق دلدادهيارکار و مناجات منلوف گرد
 صربی در يشگاه معشوق ابشد بکما  بيبه ساحت حمبوب و ورود در پ

 ن بود ّيزد و به نغماتی که آاثر حزن و سرور هر دو از آن مناياطاق قدم م
 زتان سردار در د  ش  يد که انگاه فرّاشان و چاوشان هز يمّن گردمرت 

 لخانی که در تارج شدر يوارد شدند و آن مظدر استقامت را اتذ و بباغ ا
 ت کردند. چون يقت مشدد فدای آن بزرگوار بود هدايواقع و در حق

 ی ّيش غرق در يطاهره وارد ابغ شد سردار غّدار اب اهوان و انصار تو 
 نکه ورود طاهره را به او يعقل افتاده بود و مهيش و مست ال ش و نو يه

 اّطالع دادند بال سأّمل امر منود آن جان اپک و گوهر اتبناک را تفه منوده 
  کردند و آن نيز چنيم ففت نيه دالن دنتيندازند. آن سيدر چاهی ب

 ت يّ  ننيش و هميشمی که بنا به احساس تو يجوهر وفا را اب دستمالی ابر 
 راه به فرزند كالنرت سپرده بود خمنوق ساتتند و جسد  يّ راه آورده و طمه

 تند و همان حنو خيمطّدرش را در چاهی افکندند و تاک و سنگ بر آن ر 
 ات انسوتی او تامته دادند. يکرد به حيوسته آرزو ميکه تود پ

  زنی نيات پر افتخار طاهره آن مشعل حّ  و وداد،  خنستيق حين طر يبد
 د،  دالوری که در يد،  ابنتدا رسيد گردير راه ترّقی و تعالی نسوان شدکه د
 ف او قرار داشت بکما  شجاهت ي شدادت تطاب به نفسی که در توقنيح

 ت سدولتيد بندايوقت اراده منائ اظدار منود نقتل من در دست مشا است هر
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 دی نسوان هرگز د که تقّدم و آزاي بدانني مبنيقيد داد ولی بياجنام تواه

 شرفت و حرکت ابز مناندن.ينگونه اهما  از پيممنوع نشود و اب ا
 ک جدت يش از يات طاهره کواته ولی پر شعشعه و جال  بود. زندگانيح 
 گر مشحون از شؤون و افتخارات ين مصائ  وآالم و از جدت ديقر 

 ظم امر حررت ابب که قسمت اه ءهيّ وان اّولري ر پين و برتالف ساّيبی اپ
 ن از بالد يتدمات و فتوحاتشان از انظار نفوس مستور و در افواه معافر 

 ت شدرتش ابطراف و ير فين امهء فنا انپذي مذکور ماند،  اريگانه غيب
 ز يت انگري ش اب سرهتی حيد و آوازهء بزرگوار ياکناف هامل منتشر گرد

 لفه و بعوافم ممالک غرب ارواپ متوافل شد. مرد و زن از ملل و حنل خمت
 ر گشودند و مرات  ي و تقدنيف متنّوهه لسان به حتسياحزاب و طوا

 ن است که حررت يدانش و شجاهت و شدامت وی را ستودند. ا
 ان را در هداد امساء يب منجذبه سرحلقهء نساء دور ءهبدالبداء انم آن ورقه
  هذراء و فاطمهء زهرا که در ادوار و ظدوراتميه و مر يمبارکهء ساره و آس

 ه در اثر هلّو  رات و مسّو ففات و مقامات روحانی فوق نساء هصر يماض
 ر آفت يقرار داشتند، قلمداد و در شنن آن امهء مشتعله فرمودند: ندر تقر 

 گر او را نقبسهء ي در مقام دنيدوران بود و در احتجاج فتنهء جدانن  ومهچن
 ه ميو نعوت کر ن اوفاف يد و ابّيانر حمّبت هللا و سراج موهبت هللان  

 صف و منعوت فرمودند.متّ 
 ات يمهانطور که آوازهء بزرگی و هظمت حررت ابب منبع و منشن  ح

 د،  يم شاسعهء ارض منتشر گرديروحانی طاهره،  بکما  سرهت در اقال
 ل بشرق ويز در مّدت قلين امهء موقنه نيز زندگانی ايسر گذشت شگفت آم
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 سد: ندر دانش و ينو ين مير سندگان و مفسّ يکی از نو يد. يغرب هامل رس

   يش نو يمنا .کما  اهجوبهء  زمان بود و در فورت و مجا  مشاٌرابلبنانن
 ( شرح حا  طاهره را بصورت درامی ٧مشدور که بدر تواست سارا برانرد )

 رانی يد: نناندارک ايگو ير در آورده، در  حّق اوميحتر  ءبرشته
 بروزاتش اب  ن شرق ... که ظدورات وسلسله جنبان آزادی و هنرت زان

 ني( طرفدار فلسفهء نو ٩پاتی )ي( قرون وسطی و ه٨ز )ياحساسات هلوئ
 سد: نجانبازی و ينو ي( م١٠افالطونی مشابه و مماثل استن. لرد کرزن )

 ن يکی از مؤثّرتر ين اتج ين زرّ يدهء قزو يفداکاری شاهرهء حمبوب و ستمد
 دهدن. پرفسور ا. جی. يل ميتشک خ معافر رايع اتر ين وقايو حمزنرت 
  نيدهء تود را درابرهء طاهره چنيسی هقي انگلري( مستشرق شد١١برون، )

  در هرهصر و زمان و در هر ني زنی مانند قرّةالعنينگارد: نظدور چنيم
   جدان است، ولی طلوع و سطوهش يمرز و بوم از نوادر حوادث و هجا

 شود. اگر يرب بل اهجاز مشرده مقه امری مستغيران فی احلقيدر تطّهء ا
  استناد نيش فرفا بوجود قرّةالعينت اببی در فّحت مّدهای تو ّيد
  هنصر شجاع و فداکاری را در دامان تود نيد و مّدهی شود که چنيمنا

  امر برای اثبات قدرت وهظمت آن کافی استن. هامل نيپرورانده است،  مه
 فات يکی از سألي( در ١٢ن )يسی دکرت ت. ک. چايروحانی و معروف انگل

  در کشور های اسالمینيدهد: نبذری را که قرّة العيش شدادت ميتو 
 ن ابنوی بزرگوار يفشاند اکنون رو بظدور و سر سبزی است... افتخار ايب

 ران بدست وی ي انيدر آن است که دفرت افالحات اجتماهی در سر زم
 انسوی کنت دومعروف و فاح  قلم فر  استمداريدهن. سيمفتوح گرد
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 کی از مظاهر يد يسد: نطاهره بدون تردينو ي( در شنن وی م١٣نو )يگوب

 ن حبّق و ينت است... مردم قزو ّين ديف و پر ارزش ايجليل و مفاتر شر 
  نيقت درابرهء او نبوغ و کما  سحر آسائی قائل بوده اندن و مهچنيحق
 ده و سر گذشت وی را ياری از نفوس که طاهره را ديشود نبسيد آور مّي

 ک زابن گفته اند:  چون يکد  و ياند دهياتش شنيدر ادوار خمتلفهء ح
 کرد و هري مريلسان بصحبت می گشود،  سخنانش ات اهماق قل  سأث

 دگان جاری ياز د کداد و سرشيش قرار مياانت تو يشنونده را مسحور ب
 ی ابندازهء چ تاطره ايسد: نهينو ي( م١٤  )ري ن چيساتتن. سر والنتايم
 اد حّ  احرتام و شعف و مسّرت قلبی جيات طاهره در فکر انسانی ايح
 ش ابقی يات تو يح يّ ن امهء فداکار در طيد. افکار و آاثری که اينمايمن

 سندهء بزرگ ي جامعهء نسوان انفذ و مؤثّر استن. شاهر و نو نيگذاشته هنوز ب
 سد: ينو ينت اببی مّيش راجع بديک، در کتاب تو يمان انظم بيه،  سليّ ترک

 ن شاه افزونرت و ينای طاهره قدر و های تو از هزاران نف  چون انفرالدّ 
 کی از رؤسای ي( مادر ١٥ش، )ينيان هاّيارج تر استن. ابنو مار  مقامت پر
 ان ين هبارات بيش را تلو اي تو ميش،  مرات  احرتام و تکر يمجدور اطر 

 لوب هامل نسوان است. من بر آن د: نطاهره منودار کامل و کما  مطينمايم
 ل تقّدم و تعالی ي جان در سبميمّهت تواهم گماشت که آنچه را وی اب تقد

 ش جمری دارمن.يبرای زانن کشور تو ران اجنام داده يزانن ا
 در قطعات مخسهء هامل حمّبان و هاشقان پر شور و حرارت طاهره که 

 شمارند. ير وی دارند بات پرافتخايل حياق فراوان به استماع تفافياشت
   اتالق ويهء هتذيه اش را مايی هالّيوی از ملکات و سجاري بعری پ
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 حش را هّلت يات مليّ ل افکار می مشرند و برتی مطالعهء اشعار و غزليتعد

 کنند. مجعی روح يق ميقی تلفيانتعاش تاطر دانسته ابحلان و نغمات موس
 هی د  از هشق و حمّبتش سرشار دگان و گرو يپر فتوحش را در مقابل د

 دارند و اب قلبی مشتعل و سوزان آرزومندند در راهی که آن امهء منجذبه 
 م بوده سالک گردند.يل اثبت ومستقين نف  در آن سبيقدم هناده ات آتر 

 تند ابد حوادث و انقالب که حررت هاءهللا را در قعر زندان افکند و 
 اموش کرد،  کات  وحی و مصاح  شعلهء پر نور و حرارت طاهره را ت

 زدی  ملّق  به ي نيد حسيّ ق،  آقا سي ماکو و چدر نيحررت اهلی در جبل
 ن يز در دام هواانن گرفتار و به شدادت کربی فائز ساتت. ايز را نيهز 

  فاح  مقام وني و دلباتتهء آن روی انزننيهاشق پر جذبهء مجا  مب
 م و آاثر يد ابرار بود و در تعاليّ ع و حمّل وثوق و اهتماد آن سيمنزلتی رف
 ای امور تواستند يش متّعن و تبّصر فراوان داشت،  هرچه اوليموالی تو 

 م منحرف و وسائل جنات و استخالفش را فراهم يوی را از فراط مستق
 عی را که هنگام يل به مقام منيسازند اهتناء ننمود و بکما  حّ  و شوق ن

 ز از آن حمروم مانده بود تواستار يء ترب تانه شدادت حررت ابب در سرابز
 اه چا  يان که حررت هاءهللا در سي در مهان احنيد حسيّ د. آقا سيگرد

 د افتاد و در حالی که يطدران حمبوس بودند او هم در مهان زندان به ق
 ان در ففحهء جيش را در اّّيم سجن آررابيتاطرات مصاحبت موالی تو 

 ض و ي مجا  اقدس اهی کس  فريمننمود از حمرر ي مرتسم مريضم
 جست ات هاقبت در اثريکرد و تسّلی و تشّفی تاطر ميت ميّ نوران
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 ز تان سردار که طاهرهء مطّدره را به شدادت يتوخنواری و قساوت هز 

 د و مبلکوت يعهء فدا فائز گرديز برتبهء منيه نيّ فتهء دلرب احديد آن شيرسان
 اسرار پرواز منود.

 ل رامان حررت حاجی يان سبيز منجذابن مجا  جاانن و فدائگر  ايد
 ع و متدّور و فاح  مقامی بلند و مرتبتی يمان تان است که شجيسل

 ارمجند بود،  نفور كلمه داشت و مورد احرتام و توّجه اهالی از اهالی و 
 ر ي نظام ان گز ريش اميادانی واقع،  بدرجه ای که در گرفتاری وهلهء اوال

 له جان ين وسيد و بديز تعّلق او به امر اهلی اظدار بی اّطالهی مناد ايگرد
 مان يوی را حفظ کند ولی پ  از واقعهء رمی شاه و انقالب امور حاجی سل

 ن شاهيد. انفرالدّ ي و موجبات شدادتش فراهم گردريتان جمّددا  دستگ
 ق يل هدی را از طر يحاج  الّدوله کوشش منود آن سالک سب ءلهيبدوا  بوس

 ق کند ولی آن يوفا ابز دارد و به انکار و اهراض از حمبوب بی انباز تشو 
  از وفو  به ساحت ريهاشق دلداده که جز وفل معشوق مقصودی و بغ

 د و اپ فشاری منود لذا شاه دستور داد يمعبود منمولی نداشت امتناع ورز 
 قاضا مان تان تيل ابشد به قتل رسانند. سليق که تود ماياو را هر طر 

 منود بدنش را در نه حمّل  شکافته و در هر شکاف مشعی افروتته قرار
 د منود ين امر موحش سأّنی و تردي غر  در اجنام اريدهند و چون م

 ن يغ را از دست وی گرفته تود به ايد که تيمان تان بر آن گرديسل
  غر  که از مرات  هشق و وله آن جوهر ريد ولی ميهمل مبادرت منا

 مان تان قصد امله داشته يم آنکه سليد و از بيخرب بود برتسيب انميا
 ش دستور داد حلظه ای چند دست او را از پشت بستنديابشد به آدمدا
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 نه و دو در شانه يآنگاه آن هاشق پرد  در تواست کرد دو شکاف در س

  قرار اجرا نيند و آانن همياد مناجيکی در قفا و چدار در پشت ايو 
 ستاد،  ي تدنگ ابريه چون تيّ ن وفف آن مفتون طلعت ازليدند. اب اکر 

 اهوی انس و يد و بدون توّجه هيدرتشي مريش اب استقامت بی نظيچشمدا
 ت که از اطراف او را يّ ش مجعيشاپيمنظرهء تون که از بدنش جاری بود پ
 که يمان تان در حاليد. سلياحاطه منوده بودند به مقّر فدا روانه گرد

 ان اب طبل و ساز به نغمه و آواز دمساز بودند هر چند يطرابن و مغنّ م
 ت وی را ري ن را که بکما  هت و حينمود و حاضر يکبار توّقف ميقدم 

 ساتت و مقام مقّدس حررت ابب يج خماط  ميّ کردند خبطاابت  مدينظاره م
 داد و هر هنگام به يح ميقت شدادت تود را توضيکرد و حقيرا جتليل م

 کرد،  به شوق و شعف می آمد و به شور و طرب يهای مشع نظاره ملهشع
 ش يکرد بدست تو يمی افتاد و چون مشعی از حمّل تود سقوط م

 داد ينمود و جبای تود قرار ميگر روشن ميگرفت و اب شعلهء مشعدای ديم
  و استدزاء ريمان تان کرده  حبالت حتقي غر  رو به سلرين اثنا ميدر ا

 ن و مقّر رجوهت مقبو  و يري ن درجه شيه مرگ در کام تو ابگفت نحا  ک
 ن گفته بوجد يرقصین. آن خممور فدبای اهلی از ا  است چرا منینيدلنش

 :ديت مرتمّن گردين بيآمد و اپکوابن و هلدله زانن به آواز و شدناز مشغو  شد و اب
 رّيکدست زلف يکدست جام ابده و ين 
 ن آرزوستدامنيانهء مي منيرقصی چن      
 دائی حررت حممود بسر منز يهنوز آن سودائی مجا  حمبوب و ش 
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 دن گرفت و شعلهء يم فبا وز يمی اّرق از نسيده بود که نسيمقصود نرس

 .مشعدا را که ات اهماق گوشت نفور منوده بود حبرکت و اهتزاز در آورد
 فت نای گيمان تان رو بشمعدا کرده و به زابن حا  مي سلنين حيدر ا
 د و از سوز و گدازاتن کاسته شده يها چرا افسرده و خممور شعله
 را که از زابن مشاست که ندای هامل ابال را می يد ز يد و زابنه کشيبسوز 

 ن.ميگو يک ميشنوم و دهوت حمبوب را لبّ 
 ن حا  که به آتش حمّبت هللا می گداتت چون فاحتی که يمان تان در ايسل
 گر آوازش يد به جان  قرابنگاه حرکت منوده ابر ددان ظفر وارد شو يبه م

 ن ابالغ منود و يت انظر يّ ش را به مجعين تطاابت تو يرا بلند کرد و آتر 
 نی که روی  جبان  مقربهء امامزاده حسن داشت به سجده و تروع يدر ح

  غر  رو منوده ريدر آمد و اپره ای  كلمات هربی بر زابن راند آنگاه به م
 فهء تود را اجنام بدهن.ياست وظ د حا  نوبت تويابنتدا رس گفت: نکار من

 هنوز جان در بدنش ابقی و لسانش به مدح و ثنای مالک امکان در حرکت 
 می از جسد داغدار و يمه کرده و هر ني را دو نريكل منيبود که آن ه

 ر يغرقه در تون را که شاهد فامتی از مرات  هشق و حمّبت فنا انپذ
 ک طرف يه حررت ابب بود طبق دخلواه و آرزوی وی بافحاب نسبت ب

 تند.خيدروازهء نو آو 
 د يابری انئرهء فتنه و انقالب که در اثر رمی شاه در داراخلالفه مشتعل گرد

 بش ففحهء مازندران موطن افلی حررت يت منود و هليبنقاط جماور سرا
 متاما  اتالن کات آن حررت جه امالک و متملّ يهاءهللا را فرا گرفت و در نت

 از قراء نور تانهء موروثی مبارک كه از والد هء اتکريد. در قر يو اتراج گرد
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 زا ابوطال  ري ن بود به فرمان ميّ ت جمّلل و مز يماجدشان ابقی مانده و بغا

 ر اهظم مورد هن  و غارت واقع شد و آنچه از ااثث و يتان هموزادهء وز 
 آنچه را که حبمل آن قادر نبودند  غما رفت وينفائ  موجود بود به 

 رت و اب يتخت هاليت را که از قصور اپيران کردند و اطاقدای بيتراب و و 
 گر اثری از آن بر جای مناند يشکوهرت بود بنحوی منددم ساتتند که د

 کسان کرده و متامت يز پ  از اتراج اب تاک يهای اهالی را نحّتی تانه
 وزاندند. بسنيه را به آتش ظلم و کيقر 

 زد و ين زوبعه به نقاط دور دست مانند يهالوه بر تطّهء مازندران دامنهء ا
 ع اقطار يده شد و آتش ضوضاء و انقالب در مجيز کشياز نري ز و شيري ن

 گر حرص و ولع هّما  دولت و ارکان حکومت يد و ابر ديگرد  شعله ور
   ينوام در قتل و غارت دوستان و هن  و اسارت مظلومان و تعّرض به

 تی که د شد. مورّ يز و زجنان جتديري آانن حبرکت در آمد و حوادث ن
 ر ي آن اّّيم و شدادت مؤمنني را به رشتهء حتر نيع تونيخ امر و وقاياتر 

 ع وارد شد يسد: نقلم از آنچه بر زانن و مردان شجينو يدر آورده است م
 ان شد يببت ساحنهء زجنان يمنزجر و مندهش است... آنچه از شّدت و ه

 از رخ داده قابل رکر ري ز و شيري در قبا  مظالمی که چند سنه بعد در ن
 ست نفر از شددا را بر سر سنان کرده و فاحتانه ازيستن. رؤوس دو ين
 از جبان  آابده حرکت دادند و چدل نفر از زانن و اطفا  معصوم را ري ش

 نسوان  صد نفر ازيس . در غاری جمتمع منوده اب چوب و نفت آتش زدند
 از راندند و آن مظلومان را ري را دو بدو بر اسبدای برهنه سوار کرده ات ش

 شوهران و فرزندان و ءده شدهي ففوفی که از سرهای بر نين از بّيمه هر ين
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ١٨۵ ص
 ل شده بود هبور دادند و بدرجه ای مورد يپدران و برادران آهنا تشک
 ق يطر  يّ آانن در ط اری ازيده واقع شدند که بسيفدمات و لطمات شد
 ض ادنی مبلکوت اهلی فعود منودند.يجان سپردند و از حر

 خ امر اهلی که از حلاظ جانفشانی و فداکاری ي  فصلی از اتر ين ترتيبد
 ل يخ قرن اّو  هائی را تشکين فصو  اتر ين و قدرمانی تر ي تر نيتون
 بت بر ي پر مصنيئه ای که در آن سنيد و دماء بر يدهد سپری گرديم

 ع اهلی را که اب اشراق مش  يهء نظم بديّ بهء قو يّ ت بذور طخيففحهء تاک ر 
 شی ياری منود. نعت و ستايد آبيقدم و اسم اهظم سر سبز و تّرم گرد

 ن امر اهظم از لسان مکرمت يهء ايّ اء و شدداء دورهء اّوليکه در  حّق اول
 بالد طرف يحررت هاءهللا جاری و زابن دوست و دمشن حّتی انظران ب

 ده كّل مدّ  بر هظمت روح و هلّو مقام آن يده بدان انطق گرديو ممالک بع
 زدانی است که مرات  ثبات و يدان اهلی و جماهدان امر يابسالن م

 دهد.ياآلاثر قرار م يّ انقطاهشان آن دور مقّدس را خمّلد و سرمد
 ه يّ اكل قدسين هيقان در وفف ايحررت هاءهللا در کتاب مستطاب ا

 ثار د  و يعه انطق قوله االحلی  نمههء هامل از ايعهء منياانت بدين بيا به
 ت الّنفوس فی ريّ  گشتندن ناتهت العقو  فی افعاهلم و حترّي جانشان متح

 ی ري  امر تطنيچ هصر چني در هّيافطبارهم و مبا املت اجسادهمن  آ
 آدم ی از هدد خيچ اتر ي هرگز در هّيد نآيفرماي منيظاهر شدهن  و مهچن

 ان ي ضوضائی در مني چنّي غوغائی در بالد واقع شد و آنيات حا  چن
  فرب در هامل کون از افطبارشان ظاهر شده و ّيهباد ظاهر گشت... گو 

 ز از لسان قدم در رکريوفا در ارکان هامل از فعلشان موجود گشت  نو ن
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 تی بساحت ل اقوم در مناجاين سبين ظدور اهظم و دماء مسفوکه در ايا

  از دماء مطّدرهء مظلومان نيه انز  نزميق متعالين حقايرّب االرابب ا
   يت هّزت و هظمت تو است هن قر ّيع ظدورات قدرت و جواهر آيحامل بدا
 قات ظدور وافل گردد اسرار مستورهء آن مکشوف شود و حقائق يچون م

 )ترمجه(عهء مکنونه اش ظاهر و آشکار گرددن. يرف
 ه که از لسان حررت رسو  اکرم فادر و جناب يّ لمات قدسن  كي اّيآ

 د نوا شوقا يفرمايقّدوس در قلعهء طربسی برای افحاب تالوت منودند که م
 تون فی آتر الّزمان طوبی هلم و طوبی لنا و طوبی هم أين يألتوانی اّلذ

 ش ين فارسان مرمار رامانی که اب تون تو يافرل من طوابانن،  جز اب
 وم موهود راّبنی را اهالم منودند به نفوس يامر مقّدس را اثبات و ت يّ حّقان
  کافی راجع ري  جابر که در تفسي مدلو  حدّيشود؟ و آيگراهالم ميد

 ائه فی زمانه و يذّ  اوليد نيفرمايبه هالئم و امارات ظدور قائم مذکور و م
 ون و رقحيقتلون و يلم فيسدم کما تتدادی رؤوس الرّتک والدّ و تتدادی رؤ 

 ل و يالو  فشوي تصبغ االرض بدمائدم و ني وجلني مرهوبنيکونون تائفي
 ائی حّقان  و حررت هاءهللا فّحت آن را درية فی نسائدم اولئک اولالرّنّ 

 ه يّ ن روات مقّدسهء نورانيجز در ا ،اندقان سأييد فرمودهيکتاب مستطاب ا
 گر مصداق وحتّقق حافل منوده است؟يدر نفوس د

 خ اببی که يسد  ندر ففحات اتر ين درابرهء حوادث مذکوره می نو لرد کرز 
 زی از مرات  تلوص ي شده داستاهنای شگفت انگنيخبون شددای آن رنگ

 هء جلوه و هظمت آن می ابشد...يفه موجود است که ماين طايو جانبازی ا
  شجاهت وني( هر چند در قلوب ملدوف١٦لد )يت فيع امسيانئرهء وقا
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 داری و ياد منود ولی هرگز آن مّهت و مقاومت مبقام اپجيارايامت بساستق

 اند ثبات قدمی که اتبعان ابب در قبا  ستمکاران طدران ابراز منوده
  روح فداکاری و انقطاع درنيمی که چنيدی است تعاليسد... بدري من
 د يثبات و هلّو مّهت مبعوث منا ه ازين اپيزد و بديش بر انگيوان تو ري پ
 ن جانبازی و از تود گذشتگی ير است. اين تقدّيم و شايجدت هظ هر از

 شماريشود در انظار نفوس بيخ اسالم مشاهده منيکه آاثر مشابه آن در اتر 
 ت جال  دّقت و قابل توّجه استن.ياند بی هناکه انظر و شاهد آن بوده
  نت اببی کهّيسد ندين ابره می نو يز در اي( ن١٧پرفسور ج. دارمشترت )

 ران را من اقصاها الی اقصاها فرا يدر فافله ای کمرت از پنج سا  تطّهء ا
 ش ي را خبون شددای تو نيالدی آن سر زميم ١٨٥٢گرفت و در سا  

 نک بکما  وقار و اتقان رو به ترّقی و تعالی است و چنانچه ين ساتت اّيّ ر 
 د و ي جدنين آئيائی طلبد مهاان در ظّل ايران راه جنات و احيکشور ا

 ع تواهد بودن.يم بديتعال
  :کنديان نقل ميون در رکر مرات  متّسک و توّجه اببيّ رانن در کتاب حوار 

 ل حررت ابب به ين در سبّينهزاران نف  اب شوق و شعف بی اپ
 ان در طدران حتّقق يم اببيجانفشانی پرداتتند. آن روز که کشتار هظ

 ده و گوش ي آنرا ندريه و نظيد چشم جدان شبيفت روزی است که شاّي
 ده استن.يجدان هم آهنگ آنرا نشن

 ن يد ايسی راجع به نفور و غلبهء شديپرفسور برون مستشرق معروف انگل
 ان و حرارت و جانبازی و ميکی از مظاهر درتشندهء اينت می نگارد نّيد

 نينتی که ممکن است روزی در بّينت اببی است. دّيشجاهت طلوع د
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ١٨۸ ص
 د. روح متّسك و يهء هامل  مقام شامخ و ممتازی را احراز منامين هظّياد
 ان حکمفرما است بدرجه ای انفذ و مؤثّر يقان و جتّرد وهرفان که بر اببيا

 نفوسی که برأی  . دهديش قرار مي تو رياست که هر فردی را حتت سأث
 ن مّدهی يد در قبو  اياند شاقت را مشاهده ننمودهين حقي انيالع
 کبار تود شاهد آن جذبه و شور و هشق ويند ولی چون ياد منيترد

 هالقهء موفور گردند چنان جمذوب و مسحور شوند که تاطرهء آن هرگز از 
 دن.يشان حمو خنواهد گردري ففحهء ضم
 ان يقان اببيان و امين دور و مرات  اينو درابرهء هظمت ايکنت دو گوب

 ه اگر در اروپ حزبی  کميد ارهان منايان شدادت می دهد  نابين بياب
 ان و حرارت و اجنذاب و استقامت و ميمانند حزب اببی به آن درجه از ا

 اد ره  و توف در فدور جيتلوص و حمّبت نسبت به ابناء انسان و ا
 تشان يّ ت طالبان و موّفقيد در هدايدمشنان و ابالتره هشق و هالقهء شد

 نمودميه مشاهده مري کث  در جل  نفوس از طبقات خمتلفه و مقامات متنّوههء
 ار بدست يل قدرت و اتتيشدم که در مّدت قليده مند ميد هقيبال ترد
 ه هستند تواهد افتاد ينگونه ملکات و فرائل هالي طائفه که فاح  انيچن

 ه به آن قوم تعّلق تواهد گرفتن.يّ قيو هصای سلطه و اقتدار حق
 فاص قرار داد و  را هدف ر نيانی که جناب  ماّل حسجيخان الر يهّباسقل

 د در جواب پرسشی که از طرف شاهزاده يهّلت شدادت آن بزرگوار گرد
 زا در حرور مجعی از وجوه قوم از وی بعمل آمد اظدار داشت ري اامد م

 ده اگر حمارابت قلعهء طربسی را مالحظه ينهر ک  کربال را به چشم تود ند
 نيه در آن سر زمکرد نه تندا اوضاع و احوا  و حوادث انگواری را کيم
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  نيقي نيشد بلکه اب مشاهده  ماّل حسيز رخ گشوده در نظرش جمّسم ميبالت
  اگر نين هامل رجعت منوده است. مهچنيدالّشدداء ابيّ کرد که حررت سيم

 ن مهان يگفت که نايد در نف  تود ميد بال ترديدياهما  و افعا  مرا م
 ن يدامن ايبرگشته... براستی من غ و سنان از ارض طفّ يمشر است که اب ت

 قتی را ادراک منوده و بچه مقامی وافل شده بودند که اب يقوم چه حق
 کردند تصّور يدان فدا جانبازی مي در مري شجاهت و مسّرت بی نظنيچن

 لهء بشر تارج استن.يّ وان ابب از قّوهء خمري مرات  شدامت و استقامت پ
 تذّکر است هاقبت حا  و سر گذشت ن توّجه و ّيدر تامتهء مقا  آنچه شا

  ّي از راه بدتواهی و تعّص  و ّيپر مال  نفوس غافلهء راهله ای است که 
 زدانی و ي نظر حبّ  جاه و مقام در اطفاء نور ّيبعّلت حرص و طمع و 

 انر موقدهء راّبنی مّهت گماشتند و كّل از شخص سلطان ات وزراء و ارکان 
 ن مذه  و ّيشوايّکام و رؤسای هسکر و پحکومت و مشاو ران دولت و ح

  از ّين مملکت در هر رتبه و منص  که متعّمدا  ير هّما  و منمور يسا
  مساهدت منودند بکما  ّياد مصائ  و بالجيروی توف و غفلت در ا

 ش مبتال يئهء تو يّ سرهت و حّدت به غر  اهلی گرفتار و به جزای اهما  س
 و اراده بود از قبو  درتواست  شدند. حمّمد شاه که شخصی بی فکر

 د و آن جوهر وجود را رتصت ورود به هافمهء يحررت ابب امتناع ورز 
 ر اناپک يئه وز يّ م افکار سيش نداد و تسليقت امر تو يمملکت و اثبات حق

 د،  در سّن چدل سالگی به سخط اهلی گرفتار و به ي تود گردريو بی تدب
 وم يّ م که طلعت اهلی در قيآتش جح آالم و اسقام گوانگون دچار گشت و به

 د.يد فرموده بودند وافل گردّينی و به حتّقق آن قسم يش بياالمساء پ
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 ر مطلق العنان و مالک واقعی اتج و ختت و حمرّک يزا آقاسی وز ري حاجی م

 د آن يی وارده بر وجود مبارک و مسّب  نفی و تبعّيواقعی فدمات و رزا
 م از يک سا  و نين پ  از مری مّدتی کمرت از اجيحررت جببا   آرراب

 د از مقام يكل مبارک حررت اهلی حائل گردي شاه و هنيی که بخياتر 
 تود معزو  و از بساط سلطنت مطرود شد و ثروت و مکنتی را که بظلم 
 و جور گرد آورده بود از دست بداد و مورد قدر و غر  سلطان قرار 

 م پناه يمان به بقعهء حررت هبدالعظگرفت و از توف تشم و تعّرض مرد
 د شد و گرفتار فقر و يت تّفت و تواری به کربال تبعيبرد و سپ  اب هنا

 فتاد و يض رّلت بيد و از اوج هّزت به حريفاقه و امراض و احزان گرد
 ه ابو انذار فرموده بودند حتّقق يّ آنچه را که حررت ابب در تطبهء قدر 

  و گمنام ظاهر ري نظام که از تاندانی حقريامخان يزا تقري رفت. اّما ميپذ
 شده بود و در سا  اّو  فدارت کواتهش افحاب قلعهء طربسی را به 

 د و يد و به قتل شددای طدران اقدام کرد و جناب وحيشدادت رسان
 ما  يسا  و مستقأل ساتت و ر يد و قتيحررت را ابشّد احوا  شد ءفحابه

 رد و در واقعهء زجنان دست خبون فرمان شدادت حررت ابب را فادر ک
 ن ّيت درابر يمظلومان گشود مورد بی مدری شاه قرار گرفت و سعا

 درابرهء وی مؤثّر واقع شد و افتخاراتی را که بدست آورده بود از کف 
 ک کاشان ابمر ي نزدنيبداد و هاقبت بکما  تواری و مذّلت در امّام ف

 ل در يد. چنانچه نبيگرد  ر فنا وافلّياتش مقطوع شد و بديشاه رگ ح
 فرمودند يد که ميسد از حررت هاءهللا استماع گردينو يخ تود مياتر 

 فيافت البّته در توقييقی ما آگاهی ميت و مقام حقيّ  نظام از موقعريناگر ام
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 ١٩۱ ص
 ن امر يکرد و اب آنکه مساهی فراوان در کشف ايو هدم ما تود داری من

 قت بر وی مستور و ين حقيابرادهء اهلی اافت و يق نيبکار برد ولی توف
 ان و حوادثی که يذاء و آزار اببيزا آقاتان که در اري مکتوم ابقی ماند.ن م

 م داشت و مذحبهء هظمی را بر اپ يبعد از رمی شاه اتّفاق افتاد دتالت هظ
 د و حتت نظر يد گرديزد تبعيمنود از شغل تود بر کنار شد و به 

 نخان والی يس و تذالن جان سپرد. حسأيبت به د قرار گرفت ات هاقيشد
  نفسی که در مقام خمالفت نيفارس آن هنصر نظاملن و نشارب مخرن اّول

 اب حررت ابب برآمد و هلنا  زابن بطعن و لعن بگشود و بدستور وی لطمهء 
 ا  يد نه تندا بالی انگدان بر او و اهل و هيمبارک وارد گرد ءد بر چدرهيشد

 ش يعهء تو يرش وارد آمد بلکه جزای اهما  شنّينه و دي مدنيو ساکن
 د و به نکبت و ي مشاهده منود و منفور دوست و دمشن گردنيرا برأی الع

 ت قساوت يغّدار که اب هنا ءنقمت به مقّر افلی تود شتافت. حاج  الّدوله
 د گرفتار تشم و يان مظلوم و بی پناه را بشدادت رسانيی از اببري جّم غف

 لکش حماسنش ميد و پ  از اتذ و تصّرف مايف لر گرديغر  طوا
 ن يدن آن جمبور کردند آنگاه او را مدار کرده و ز يرا کنده و او را به بلع

 ن در مقابل انظار انس بر او سوار شدند ّيبر پشت هنادند و چون چداراپ
 الش تعّرض روا داشتند. يدگانش نسبت به اهل و هيو در برابر د

 تدد متعّص  و پر شقاوت ابر فروش که حمرّک فتنهء مازندرانالعلماء جم ديعس
 د و آهنمه مصائ  و نوائ  برای دوستان اهلی در قلعهء طربسی يگرد
 د ي  مبتال گشت و به هطش و برد شدياد منود به مرضی هججيا

 وستهيم که پيم و آتش هظيگرفتار شد بنحوی که اب پوشش و ملحفهء ضخ
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 ١٩۲ ص
 د ات يگذرانيم ميمشتعل بود ابز در رنج و تع  الدر کنار بسرتش 

 اب  از هامل در گذشت  و پ  از مرگش تانهء جمّلل و  و سر اجنام اب حا  پر
 د و حمّل جتمع تاکروبه و زابله قرار گرفت ين او مطمور و منددم گرديّ مز 

 ن و هذاب اهلی را در  يو بطوری در انظار انس موهون شد که هر وقت نفر 
 گفتند تداوند تانه اش را مانند تانهء يشدند ميسی تواستار محّق نف
 ران سازد. حممود تان كالنرت که نفسی مغرور و يد العلماء تراب و و يسع

 بد قل  بود و جناب طاهره قبل از وقوع شدادت در تانهء وی زندانی شد 
 ش را ينه سنه بعد به غر  سلطانی گرفتار آمد و در حالی که اپ

 ته بودند کشان کشان در انظار هموم خبارج شدر انتقا  سمان بسيبر 
 زا حسنخان که به امر برادرش ري تند. مخيدادند و جسدش را به دار آو 

  نظام به شدادت حررت ابب اقدام منود دو سا  پ  از واقعهء ريام
 ر هدم وافل شد. ّيد و اب حا  تباه به ديش رسيمولمه جبزای اهما  تو 

   که پ  از يز آن نف  ظامل و تبياالسالم ترب  خيزا هلی افغر شري م
 ن امر منکر ير حررت ابب شخصا  به اين حکومت از تعز يامتناع منمور 

 زده ضربه به اپی مبارک وارد آورد در مهان ّيش يام منود و بدست تو يق
 ی ال حتصی در ّيسا  به مرض فلج مبتال شد و پ  از فدمات و بال

 ز پ  از چندی يخ االسالمی نيو هنوان ش ت رّلت و فالکت در گذشتيهنا
 زا ري نشانی از آن ابقی مناند. م د و انم ويز ملغی گرديابلمرّه در ترب 

 زا آقا تان ري ابوطال  تان مغرور و متکرّب که از اجرای دستور و رأی م
 د و به غارت و حرق يچيت جان  اهتدا  سر پيفدر اهظم نسبت به رها

 ک سنه بعد بهيمبارک حررت هاءهللا فرمان داد  تيهء  اتکر و اهندام بيقر 
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 ١٩۳ ص
 ن اقوام و اقاربش يکرت يران وی حّتی نزدّيهء يّ مرض طاهون مبتال شد و کلّ 

 ن جان سپرد. ّياز وی دوری منودند و هاقبت حبسرت و نکبت بی اپ
 ت قساوت و يخان شجاع الملک که پ  از واقعهء رمی شاه بندايمدرهل

 د بر حس  شدادت نوهء يز را بقتل رسانيري ی جامعهء اببی نّيتوخنواری بقا
 د مبتال شد و ثقل سامعه حافل کرد و قّوهء يارشدش به کسالت شد

 ات پر وابلش ي حا  تباه ات آتر حنيش را از دست بداد و هميشنوائ
 ای دولت واقع يم موردغر  اوليزا نعري ماند. مهدست و مهکارش ميابق
 ه منوده از مقام تود معزو  کردند و به يرا تنبد و دو نوبت او يگرد

 ده مبتال ساتتند. فوج  تاّفه که داوطل  قتل حررت ابب يفدمات شد
 حی يد و حادثهء معجزه آسائی را که موج  تذّکر و تنّبه ساخمان مسيگرد

 ست و پنجاه نفريه و استدزاء قرارداد در مهان سنه دو يّ شد مورد سخر 
 ز اتّفاق يل و ترب ي اردبنيدی که بيان در زلزلهء شداز آهنا مع سر کردگانش

 نفرات آن فوج که  ءهيّ خ بقين اتر يافتاد هالک شدند و دو سا  بعد از ا
 ان در مهان يان و هصيد به هّلت طغيگرديهددشان اپنصد نف  ابلغ م

  ابران گشتند و اهالی که ريم منوده بودند تيشدر که مبادرت به آن رن  هظ
 قطعه قطعه شدهء آانن بودند اهما  ظالمانهء آهنا را در مّد نظر انظر اجساد 

 ن شدر يت و  تنّفر و انزجار منودند که جمتددري آوردند و بطوری اظدار ح
 ک ينگونه نفوس پردازند ات آنکه آقاجان بيه و اسکات ايجمبور شدند به تنب

 ز شش سا  پ  از شدادت حررت ابب هنگام يپ فوج مذکور نيسرت
 د.ي  معدوم گرديهء انگليّ ران حمّمره توّسط قوای حبر مببا

 ديفر اهما  رسانين مظامل را به کي انيهد  تداوند منتقم قّدار که مرتکب
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 ١٩۴ص 

 وان آن حررت را به اشّد هقاب  ري  حررت ابب و پنين و خمالفيو معاند
 ن يوی از رؤسای دري ز که به پيمبتال ساتت مردم جاهل و توخنوار را ن

  بقتل و غارت و هن  و اسارت مظلومان پرداتته بودند نيزمامداران پر ک و
 دود هنود در يقه از يگرفتار فدمات گوانگون منود مردمی که فی احلق

 امی و ري ح متعّص  تر و در جدل و اندانی و بياّّيم حررت مس
 ن مقام ير تر بودند. در ايه پست تر و شر يّ توخنوارگی از اقوام دورهء جاهل

 ان حررت اهلی در کتاب دالئل الّسبعه را که در ياولی و انس  آنکه ب
 ت امر پی يّ  و به امهّ ميراههء اطدر انز  شده  متذّکر گردياواتر اّّيم از 

  قوله جّل رکره  ننظر منوده از اّو  ظدور که چقدر تلق به واب مردند ميبر 
 عه يمنني فرق شکی بوده از هالئم ظدور و کسی مطّلع نشده و از مؤ ين يا

 ظاهرا  در هرض چدار سا  متجاوز از فد هزار شده ولی کسی ملتفت
 ش راجع به قتل و کشتار نفوس يخ جاودانی تو يل در اتر ينب. ستنين

 دی انظراهما  يسد نتودهء انس که بکما  ترسندی و بی قينو يمظلومه م
 توّجه  ت ازيچوجه از طرف آانن اظدار و احساسی که حکايعه بوده و هيشن

 ع وارده ابشد ي هدم موافقتشان نسبت به مظامل و فجاّيشان و يو تبّصر ا
 دند يد  بنوبهء تود دچار حمن و آالم و مصائ  و اسقامی گرديابراز نگرد

 ل آن نبوده ويک قادر بر تقليچيای مجدور هيکه مصادر امور و اول
 ز مهان اوان ف شدائد قدمی بردارند. اينتوانستند در هبود اوضاع و ختف

  و ّيه وجود مقّدس حررت بلند شد باليدی خمالفت و معاندت هلّيکه ا
  پی در پی آن قوم جدو  را احاطه منود و آانن را به ورطهء هالک ّيرزا

  آنريستی و بوار سوق داد امراض و اوجاع خمتلفه از طاهون و غيو دمار ن
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 ت آن از تاطرهء يّ فيک   قت ويه وارد و حقميکه فقط رکرش در کت  قد

 ی را به ري غف د و جمّ ينفوس حمو و معدوم شده بود بر آانن مستولی گرد
 ن يف كّل در قبا  ايع و شر ي و غنی و وضرير هدم فرستاد و فقّيد

 م فرود آوردند و نفسی را مقّر و مفّری ابقی مناند يآفات آمسانی سر تسل
 و هّلت اّمی اهالی را احاطه  الن قدر اهلی كّل را اتذ کرديو در ففحهء گ

 اللت را به ضداء يان و سالک بميمنود و دست قدرت راّبنی آن مجع بی ا
 واانت و نبااتت ي  سخط اهلی حيجزای اهما  تود مبتال ساتت  حّتی هل

 ای را متنثّر ساتت و به ز فرا گرفت و تلخی و مرارت آن هر جنبندهيرا ن
 د و جوع و گرسنگی بر يز هالوه گردي قحط و غال نّين فدمات و باليا

 د و منظرهء موحشی در يشمار گرديات بفزود و موج  تلفّ يشّدت متاه  ب
  پرداتتند و نياد منود. مّلت و دولت به آه و انجيدگان انس ايبرابر د
 ش و راحت مقطوع ي منلوف شدند آساني به نوحه و حنري و کبريفغ

 هقوبت و بال که به فرمان  د و کنسيشد و هّزت و سعادت مسلوب گرد
 ز گشت ولی ابدا  مستشعر نشدند که ير و مقّرر شده بود لرب اهلی مقدّ 

 ن فدمات کدام است و يست و منشن و مبدأ اين آفات چيسب  بروز ا
 ن نوائ  و مصائ  گرفتار ويذاء چه نف  مقّدسی به ايخباطر انکار و ا

 ده اندن. انتدیين خماطر و مدالک مبتال گردياب
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 د داشتهااي    

1-Captain Von Goumoens 
2-Soldatenfreund 

3-Renan 
4-Les Apotres 

5-Prince Dolgorouki 
6-Dr. J. E. Esselmount 

7-Sarah Bernhardt 
8-Heloise 
9-Hypatia 

10-Lord Curzon of Kedleston 
11- Prof. E. G. Browne 

12-Dr. T. K. Cheyne 
13-Comte de Gobineau 
14-Sir Valentine Chirol 

15-Mrs. Marianna Hainisch 
16-Smithfield 

17-Prof. J. Darmesteter 
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 سفيد است. ۱۹۷ ص
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 ۱۹۸ ص
 قسمت دوم

 حضرت هباءهللا ءدوره
 هجری قمری ١۲۶٩ -۱۳۰۹

 الدیيم ۱۸۵۳ -۱۸۹۲
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 ۱۹۹ ص
 فصل ششم                                          

 والدت امر هبائی                                       
 ع هولناکی که پ  از رمی شاه يد وقايبطوری که از قبل مذکور گرد

 خ قرن اّو  هائی ي فصل اتر نيمتتابعا  مرتادفا  اتّفاق افتاد دور اببی و خنست
 ن حوادث يا يّ ن آن را تامته خبشود. در طي تر نين و تونيکرت يو اتر 

 ک بود امر حررت ابب را بكّلی يراتی رخ گشود که نزدوّ انقالابت و تط
 د. حمن و آالم و مصائ  و نوائ  که از آغاز ظدور يحمو وانبود منا

 قه موج  يمشدود و روز بروز بر شّدت و حّدت می افزود فی احلق
 داری يد ثبات و اپيهء هتديد و مايوان امر هللا گردري ف ففوف پيترع

  شد و ارکان و دهائم جامعهء اببی را سخت متزلز  و متزهزع منود.هللا عةيور شر ياتبعان غ
 ران طبقات و مقامات خمتلفهء مملکت از يقت از افق اي حقرّي از بدو طلوع ن

 ه يای حکومت و رسوم و قاطبهء انس از هوام و تواّص کثّلة  واحده هلياول
 و به زهم ام منودند و بر دمشنی دائمی اب آن هم قسم گشتند يامر اهلی ق

  انگاشتند که قتل و هن  و حرق و ضرب و اسر و شتم نيش چنيتو 
 ل جارف امر هللا را از حرکت ابز تواهد داشت و ظدور موانع و روادع و يس

 ی تواهد منود.ري ه جلوگيّ د اهليحمرومّيتدا و شدائد ازحتّقق مواه
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  و فشار نير تلقف االراده بود در اثيحمّمد شاه که سلطانی بی فکر و ضع

 رفت و از شرف مثو  به آن يان تود مسؤ  حررت ابب را نپذياطراف
 ه روی بتافت و آن وجود اقدس را از ورود به هافمهء يّ مظدر مقّدس احد

 ن شاه جوان که يمملکت و وفود در بساط سلطنت ممنوع ساتت. انفرالدّ 
 ی و چه در مقام ت هدديالقل  و تود تواه بود چه در رتبهء وال يّ راات  قس

 ت بغرا و تصومت را نسبت به امر مبارک ابرازيسلطنت و فرمانروائی هنا
 ن دمشنی و جلاج را به اهلی يهای بعدی حکومتش امنوده و در دوره

 گانه نفسی که يد. معتمد مقتدر و د  آگاه يدرجهء قساوت و درندگی برسان
 د يت منايو اماان پرخمافت حررت ابب را نصرت يمی توانست در آن اح

 ت کربی را در يّ ت مظلوميانگدان از جدان فانی رتت بر بست و آن آ
 ف مغرور که هنگام توّجه طلعت اهلی يچنگا  دمشن بی امان بگذاشت. شر 

 ع به وساطت جناب قّدوس يت هللا احلرام، امر بديبه مّکهء معّظمه و طواف ب
 هء يزدانی را در زاو يام يد دهوت اهلی را اجابت ننمود و پيبه وی ابالغ گرد

 نهء منّورهء کربال که مقّرر يوان در مدري ان و فراموشی افکند. اجتماع پينس
 بود در معاودت حررت ابب از حجاز فراهم و مؤمنني به درک حرور آن 

 جان دوستان که يی رمم  موّفق گردند به حکم الزام موقوف و شوق و هيحم
 د. يل گرديدی و حرمان تبديد به نوممرتّفد ظدور آاثر وهدهء اهلی بودن

 جده يباانن امر نوزاد  راّبنی  که هددشان به هيحافظان و پشت  يّ حروف ح
 عهء ي  گرفتار و به رتبهء منينف  ابلغ بود قسمت اهظمشان در پنجهء تقل

 ان ي و اداّلء و شدداء که مرات  روحانی دور بّيشدادت فائز گشتند. مرا
  از وطن منلوف اتراجّي گذشتند و رياز دم مشش ّيدادند يل ميرا تشک
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 ه که از يهء وافيمات کافيدند. تعلي بصمت و سکون ملزم گردّي شدند و

 د ابرار به وجوه افحاب و خنبهء احباب ابالغ شده بود نظر به يّ طرف آن س
 ان اکثرا  يجان اهل طغياق آانن و شّدت افتتان و هيفرط شوق و غلبهء اشت

  لواء نيام دو نف  مقّدس از رافعيق و سأجيل ابقی ماند. قيتهء تعو در بو 
 ان و اقطار هندوستان ياهلی در ممالک هثمان امنعش جدت ابالغ و انتشار امر

 د. طوفان شدائد و آالم که ي قدم دچار وقفه و سکون گردنيدر اّول
 اء ز و زجنان را احاطه منوده بود گذشته از اطفيري ففحات مازندران و ن

 د يع و وحيف و جناب ابب الباب شجيه،  حررت قّدوس شر يّ سرج نوران
 ت حزب اهلی از يّ ت و حمروميّ د حّجت اکرب و ممنوهيدانشمند و هامل فر 

 ن ين ومربّزتر يعرت يی از شجري ه،  مجع کثيّ ق  روحانيهء آن حقايّ مثرات جن
 منود.  ن گرفتارّيفکند و بصدمات بی اپيافحاب حرم را در دام هواانن ب

 کی از مشاهل درتشان يفاجعهء کربی،  شددای سبعهء طدران امر اهلی را از 
 ش حمروم ساتت و نف  مقّدسی را که يگر تو يح فروزان ديو مصاب

 کش اب آن سارج يبسب  قرابت اب مظدر امر اهلی و ارتباط و متاس نزد
 ابقاء ه حمّققا  در فورت يّ  و تصائل ممدوحهء راتّيوجود و اّتصاف بسجا

 شرتی بساحت رامانی و حفظ و يات خبدمات مؤثّر و گرانبدای بيح
 ده بربود.يد از چنگ فئهء ستمديگرديعت راّبنی موّفق ميانت شر يف

 گر يل پ  از حوادث مذکور روی داد ابر ديفتنهء هظمی که بفافلهء قل
 ريع و بی نظيشج رزبه مبايّ ه طاهرهء طيّ حزب مظلوم را مبصائ  ال حتصی مبتال ساتت. ورقهء زک

 امر هللا را در حببوحهء تدمات و فتوحات ابهره اش 
  کات  وحی و معتمد حررتنيد حسيّ بدست ظامل ستمکار گرفتار و س
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 نينی آن رکن رکيد. ماّل حمّمد  قزو ي گردانريی آن طلعت  وّهاب را طعمهء مششّيابب و خمزن وفا

 س و اسا أم را که در امر مبارک و مبديهظ
 د و حررت يقهء پر ها بود بشدادت رسانيآن فاح  معلومات و اّطالهات دق

  فحو  افحاب و کبار احباب نيت بزرگی را که در بيّ گانه شخصيهاءهللا 
 ابقی مانده بود در سجن مظلم بئر اننت گرفتار منود. حررت نقطهء اولی 

 گرفتيسر چشمه م د از آنيمنبع و منشن  مقّدسی  که قّوهء  نّباضهء ظدور جد
 ن ملحمهء کربی هدف هزاران رفاص از جان  يبنفسه قبل از وقوع ا

 ست امسی جامعهء متشّتت و مظلوم  بدست نفسی ّيد و ر يالوالبغراء گرد
 ساده لوح و جبان که فاقد تصائل و ملکات فاضله و مستعّد قبو  هر 

 ائد فوری و ن قينات و دسائ  نفوس سافلهء راهله بود افتاد. ايگونه تلق
 ميقی و زهيمرجع امسی که اکنون از حتت توّجه و سرپرستی قائد حق

 ن انقالب يعنی حررت هاءهللا تارج شده بود پ  از وقوع ايواقعی قوم 
 ش متواری يشی جبان  مازندران موطن افلی تو يم اب لباس درو يهظ
 و د و تود را در پناه جبا  از تعّرضات و امالت اهل واب  مستوريگرد

 ز که ير نيهء مقّدسهء منزله از شارع قدري حمفوظ نگاهداشت. آاثر و الواح وف
 منّظم  نزد احّبا ري د و به وضع انمطلوب وغي مرغوب تسو رياب تطوط غ

 طهء تصّرفي در حّيد و يموجود بود اکثر در اثر بروز حوادث معدوم گرد
 سبه از دستربد  معّجال  به نقاط دور دست که ابلنّ ّياهل هدوان در آمد و 

 دمشنان حمفوظ ومنمون بود ارسا  شد. 
  نين پر کيبود معاند را احاطه منوده ني انزننين مشكالت که آئيا اثر در

 لوای خمالفت برافراشتند و لسان قدح و ع شدند ويامر هللا تشج و مقتدر
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 ٢٠۳ ص
  تان دمشن ميزا کر ري ف گشودند. از مجله حاجی ميح و تزييرّم و تقب

 بی شبه و مثل ي مجع شاتص و در جاه طلبی و هوام فر نينود که در به
 نداشت مبعارضه برتاست و برحس  اشارهء شاه رساله ای بوضع انهنجار 

 گر نظر يف قرارداد. از طرف ديم منود و امر هللا را مورد املهء هنيتنظ
 ودی ان وارد می آمد معدي قابل حتّملی که بر اببري احوا  و فشار غنيبه مه

 دند و برتی قدم فراتر ياورده از امر اهلی دست کشياز آانن اتب مقاومت ن
 گر که يهء ديّ مودند و در حلقهء اهداء وارد شدند. بليهناده راه ارتداد پ

 ده را مّتدم و بد انم يد و جامعهء ستمدين مصائ  و آالم گرديسرابر ا
 مشتی از اتبعان  هءيه ای بود که از انحيّ  مرضريمنود حرکات و سکنات غ

 ل مطّدر ين اهما  و افعا  ريشد. اي مسؤ  مشدود مريمتعّص  و غ
 د بنحوی که ازالهء آن دشوار بل ممتنع و يامر هللا را آلوده و ملّوث گردان

 شه براندازد و يعت اهلی را از ر يک بود شر يد و نزديسري حما  بنظر م
 د.ياساسش را متزلز  و منددم منا

 قان که افروتتهء دست قدرت اهلی بود در اثر يان و اميء اهر چند که انئره
 فت و از ّي سکون و آرامش ّي و تتابع فنت و رزاّيل جارف حمن و باليس

 د و شعلهء فروزان امر هللا که يد ابز ماند ولی معدوم نگرديلمعان و نبعان شد
 انوار  ءاضهتا  از افمّدت نه سا  بر آفاق و انف  پرتو افکنده بود اب آنکه موقّ 

 د و مبرور يممنوع گشت ولی جذوات مستورهء مکنونه اش دوابره زابنه بر کش
 ل بر حّدت و يد در مّدت قلينسائم روح خبش ظدور اهظم و اّت جد

 فزود. اشّعهء ساطعه از وجه قدم ظلمات حالکه را حمو و انبود يسورت ب
 مل را من اقصاها الیگر شرق و غرب هايهللا ابر د ئهء كلمةيساتت و آاثر مر
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 د.ياقصاها روشن و منّور گردان

 ک يان از جيوسفی در جبا  آررابيمهان نوع که غربت و اسارت مجا  
 ق مکنونه و القاء ينات و اظدار حقايّ ت و اکما  بّيطرف موج  انزا  آ

 ثاق حررت رّب االانم شد يه و اهالم مقام و سأسي  هدد و ميّ م اساسيتعال
  به مّهت و شجاهت نيگر هّلت اهالن حدود و احکام شرع مبيطرف دو از 

 د، انقالب و حبران يمجعی از افحاب و انصار در ارض بدشت گرد
 می هم که به شدادت حررت ابب و سجن حررت هاء هللا در زندان يهظ

 ات يت مطلقهء سبحانی مبّشر حيّ فت به ارادهء اهلی و مشّيطدران تامته 
 ام آن يش پيعی بود که به قّوه وهظمت تو ياشراق بدد و منادی يجد
 ت شدرت يان منود و فيد ابرار را بر شالودهء اقوم و اساس اکمل امنت بنيّ س

 ده و اقطار شاسعهء تارج ازموطن آن مظدر ير بعّيتش را به ديّ و نوران
 که امر حررت ابب بصورت ظاهر در شرف احنال  يد. هنگاميه بکشانيّ احد

 ی مقّدسه اش از هر جدت مسدود و ّيد جدت نوايو ابواب امو اضمحال  
 ن بی اثر و مثر تلّقی يجانبازی و فداکاری اتباهش در انظار انظر 

 ت امر مقّدس يّ  نوهد اهلین  که در هو ري موقع تطنيد، در چنيگرديم
 قات يد، کما  هنائی آن ظاهر شد و ميمندمج و مکنون بود جلوه گر گرد

  منقری ريعاد مقّدر من دون تقّدم و سأتيمقّرر و م ان در مّدتيدور ب
 ت ي و مقصد اسنی و غاني مبّشر امر حررت رّب العالمنيگشت و مثرهء آئ

  نيد. در چنيدا گرديقصوای آن اب ظدور مجا  اقدس اهی الئح و هو 
 ران را يد و افق مظلم ايدن  بدرتشيک وخموف ن نورجديساهت اتر 

 ه اهظم و اشرفيّ هء اهليّ طهء دافعهء ازلياثر قّوهء حمروشن و اتبناک منود. در 
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 دار گشت.ي پدنين امر انزنيحلظات هصر رسولی ا

  امر در سّر ني تسعه چنان که حررت ابب وهده فرموده بود جننيدر سن 
 ل شد و به مقام احسن يت قدرت و قّوت تکميبکما  سرهت و بغا سرّ 
 اه چا  طدران ينی در موهد معلوم در سد و امر موهود راماي رسميقو التّ 
 فت. ّيلم توّلد ي جدران آن سجن مظلم فنيب

  که ظدور مبارک را بعّلت فافلهء نيمجا  اقدس اهی در رّد شبدات معرتض
 ل بعد از فجر يلش اب ظدورحررت رّب اهلی و اشراقش بفافلهء قليقل
 ن و ظدور مثرهء اين ارادهء مجا  رامان و قبل از امتام دور بيقت مبايحق

 ن ظدور بدع يد در ايد نمالحظه فرمائياند می فرماآن در هامل امکان مشرده
 ه در يّ سّر نفوس مقّدسهء مطّدرهء زک قدس رامانی در سنهء تسع در سرّ 

 نيد ندر ظدور ايگر می فرمايل شدندن و نيز در مقام دي تکمنيمهان ح
 نگذشته حکمتی است  می از ظدور قبلمّيّ اهظم اکرم مع آنکه ا ظدور

 مستور و سّری است مقنوع و وقتی بوده خمصوص و مطّلع نشده و 
 دن.يخنواهد شد ابو نفسی مگر آنکه در کتاب مکنون نظرمنا

 د متوالی يم که ابيوحّنای الهوتی راجع به دو اشراق و دو ظدور هظي
 دهد که نوای دوم در گذشته يح ترب ميگر واقع گردد بطور فر يکدي

 ه آن  كلمات ابهرات ين آي اريدن. درتعبيآينک وای سوم  بزودی مياست ا
 ن وای سوم روز ظدور مجا  مبارک يثاق فادر ناياز كلك گدر ابر مرکز م

 ز يوم ظدور حررت اهلین و نيک است به يوم هللا است و نزدياست 
 د ين دو ظدور ابيع ملل هامل منتظر دو ظدور هستند که ايد نمجيمی فرما
 ن است کهيد نمقصد اي می فرمانيچنابشد و كّل موهود آبنندن و مهابهم 
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 ٢٠۶ ص
 خ اامد احسائی يكّل موهود بدو ظدور اند که پی در پی واقع شودن. ش

  به کما  وضوح و روشنی قرب نيفبح هدی قبل از سنهء ستّ  يّ کوک  درّ 
 عد کی بيطلوع انوار حررت سبحان را احساس و به ندو ظدور متعاق ن  که 

 د کاظم يّ ح منوده و در جواب انمهء سيگری طالع تواهد شد تصر ياز د
 نگارديش ميقات ظدور موهود خبّط تو يرشتی اهلی هللا مقامه راجع به م

  ينيسن اجلواب ابلّتعحياالمر من مقّر و لكّل نبن مستقّر و ال نالبّد هلذا
 ن.نيفستعلمّن نبنه بعد ح

 ح اهظم بر فدر ممّرد مجا  قدم ت نزو  وحی اهلی و جتّلی رو يّ فيک
 ه که اّت يه را در ادوار سابقه و ظدورات ماضيّ جان رساالت اهليتاطرهء پر ه

 ده در تاطر جمّسم ين دورافخم ابدع امنع مشدود گرديو اهظم آن در ا
 نا ندای اهلی را از شجرهء يم در طور سيسازد که چگونه حررت كليم

 های سبعه به ّيرت زرتشت در اثر رؤ موقدهء راّبنی استماع منود و حر
 ح يد و حررت مسيش واقف گرديزدانی تو يت آمسانی و رسالت يّ منمور 

 زالی را مفتوح و روح قدسی راّبنی يهنگام تروج از هنر اردن ابواب مساء ال
 را به مثابهء امامه ای انز  بر وجود مقّدسش مالحظه منود و حررت 

  نيل اميهء معّظمه از طرف جربئرسو  اکرم در جبل حرا تارج از مکّ 
 د و حررتيخبطاب مستطاب ناقرأ ابسم رّبک اّلذی تلقن  خماط  گرد

 دداء را آغشته د الشّ يّ  رأس مطّدر حررت سّيابب اهظم چون در هامل رؤ 
 فت که از ّيد در يبدم مشاهده منود و از تون گلوی آن حررت نوش

 ام آمسانی است.يبالغ پض اهلی و واسطهء ايجان  تداوند متعا  حامل ف
 ن توّجه و دّقت است مالحظهء شؤون و تصائصّين مقام شايآنچه در ا 
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 ٢٠۷ ص
 ن ظدور ابدع اقوم است که يت ايّ ن امر اهظم و درک هظمت و جامعيا

 ان را دفعة  واحده نسخ و از يل دور بيک طرف به فافلهء قليچگونه از 
 ت يفراحت و اتقان تثبت شارع اکرمش را بکما  يّ گر حّقانيطرف د

 ق است هلّو  مقام و مسّو يفرمود. و ابز آنچه سزاوار فحص و حتّری و تدق
 وان حررت اببري مرتبت نف  مقّدسی است که اب آنکه تود در زمرهء پ

 هء طلوع و اشراقش يّ حمشور و به اهالء امرش منلوف بود در مراحل اّول
 ز يش مبادرت فرمود و نيو ابلغاء حدود و احکام موضوههء موالی حمبوب ت

 ن ظدور اهظم يد تبّصر است مالحظهء ارتباط ايآنچه مطالعهء آن سب  مز 
 ن يکرت يعی که در اتر يه است. ظدور بديّ هء اهليه و ادوار ماضيّ اب ظدورات قبل

  سلطان الهوت اشراق منود و انوارش از اهماق آن ريحلظات از افق قل  من
 اتش به اقصی نقاط ارض يد و جتلّ ياطع گردان سيبئر اظلم بر هامل و هالم

 العقو   رّي عه اش در اجنمن بنی آدم جلوهء حميمتوافل شد و تصّرفات من
 اء هامل و افالح امم در برابر ينک آاثر قدرت و هظمتش در احيمنود و ا

 ن است.ّيدگان نسل حاضر به کما  جلوه و جال  روشن و منايد
  حامل ري موقع تطنيار سبحانی که در چنن مظدر كّلی اهلی و مطّلع انو يا

 ندهء يد رات اقدسی است که نسلدای آيم و جليل گرديام هظي پنيچن
 وان حررتش بدان مقّر و ري ی از پري بشر مهان حنو که اکنون جّم غف
مهء قاضی القراة،  شارع اهظم و منجی امم، حمرّک هامل،  يمعرتفند او را ابلقاب و نعوت فخ

ان فلح اهظم، يد،  رافع بنيبناء بشر و موجد الف سنهء منتظر،  مؤّس  کور جدمّتحد کنندهء ا
ت يّ ابنی نظم جدان آرای اهلی و مبدع و مبّشر مدنو  منشن هد  اّت اقوم،  منادی وحدت انسان

 زدانیياآلاثر  يّ سرمد
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  تواهند منود.ميجتليل و تکر 

 و نرّب اجلنودن است که م ظدور نپدر سرمدین  يظدور مبارک نزد ابناء كل
 ح در ين ظاهر گشته و نزد مّلت روح جمیء اثنی مسنيناب هزاران هزار مقّدس

 نین و به افطالح يعهء اسالم نرجعت حسينجال  اب مساوین و در نظر ش
 ان ظدور شاه ياهل سّنت و مجاهت نزو  نروح هللان و به اهتقاد زرتشت

 شود.يدا بودای پنجم حمسوب ميو نزد بودائشنا يهرام موهود و نزد هندوها رجوع کر 
 ن امام از ي(  بزرگرت نيدداء )حسالشّ  ديّ بی از اسم حررت سيانم مبارک ترک

 لن مذکور در مکاشفات ين نکوک ن از ناكليائّمهء هدی و درتشنده تر 
 کی از دو نشاهدن يه الّسالم ي مؤمنان حررت هلی هلريوحّنا و انم امي

 ان فارسی به لق  يل است. حررتش در کتاب بمذکور در مهان سفر جلي
 مقّدس نهاء هللان  که مبعنی جال  و روشنی و جمد اهلی است مذکور و 

اهلی،  اسم  مهء رّب االرابب، اسم اهظم،  مجا  قدم،  قلمي به القاب هظنيموفوف و مهچن
،  ميا، افل قديمساء هل اهظم،   اهظم،  افق اهلی،  حبر رّي ظدره هللا،  نيمکنون،  کنز خمزون،  من 

مكّلم طور،  ممتحن احلقائق، مظلوم العامل و مقصود  م، ي آفاق،  نبن هظرّي وم االرض والّسماء،  نيّ ق
 باشد.يسدرة المنتدی  ملّق  ومنعوت م ثاق و ياالمم،  رّب الم

 م از زوجهء قطوره و از يک طرف حبررت ابراهينس  تاندان حررتش از 
 ر سلسلهء ساسانی ّين شدر يزدگرد آتر يت و گر حبررت زرتشيطرف د
 ی و از جان  پدر حررت سّ يشود. بعالوه حررتش از دودمان يمنتدی م

 زا بزرگ که از رجا  دولت وري زا هّباس معروف مبري ر جناب آقا ميوز 
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 ٢٠۹ ص
 کی از يبزرگان مملکت حمسوب و در درابر فتحعلی شاه مقام وزارت داشته ب

 باشد.ي و مشدور مازندران منتس  مميقدن تانداهنای يمدّمرت 
 ل ظدور مبارک را به يای بنی اسرائيع انبيای نبی اهظم و اقدم مجياشع

 ف منوده و ين و ناب مساوین و نشاهزادهء فلحن  توفنجال  ربّ 
   من يرج قرخي  الّسالمن و نيا  رئري با  مشيدهی امسه هجيد نو يمی فرما
   فمه يررب االرض بقريو ننبت غصن من افولهن يای و سّ يجذع 

 ت داود جال  و بقوّ  يّ هن و نفسی که نبر کرسيت المنافق بنفحة شفتيمي
 تدا داوری تواهد منودن و نرانده  امّ نيدن و نبيم ظاهرتواهد گرديهظ

 دود را از چدار طرف هامل يل را مجع منوده و پراكنده شدگان يشدگان اسرائ
 فراهم تواهد آوردن.

 ن ظدور اهظم را نرّب اجلنودن و نسلطان يش اري مزام حررت داود در  
  ّيّ حّکی او را نمقصود امم و حمبوب هاملن می انمد. زکر  . خوانديجال ن م

 كل تدارا بنا تواهد يد و هياو را ابسم نغصنن  که ناز مکانش تواهد روئ
 ن که نبر متامی ارض ا  او را بنام نربّ يد. حزقينمايه ميفرمودن تسم
 وم ظدورش را يای نبی يل و ففنيوئيد. يواهد منودن می ستاسلطنت ت

 ا آن روز را نروز سخط،  روز تنگی و سختی،  روزين و ففنالّربّ  ومين
 کی و ظالم،  روز ابر و مه و غبار و روزی که يتراب و دمار،  روز اتر 

  منوده ريدن  تعبينمايحه و وحشت بالد حمصور و قالع مرتفع را احاطه ميف
 ده و يدو آن روز بزرگ را نروز تداوندن  انم هر زيا  نيا  و دانيقو حز 

 وم تشرق مش  الرّب و الّشفا فی ين و نف ربّ يم و خميوم هظيمالکی ن
 ا  ظدور مقّدسش را به تامتهء دورانياحتجبدان  ستوده و ابالتره دان
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 ف منوده است.يرانین توفينرجاست و 

  ان به توّقف آفتاب در وسطيّدسهء زرتشتن دور مبارک که در کت  مقيا
 ک برج متام يت مّدت استقرار مش  در يالّسماء در مّدت سی روز که هنا

 ده و بشارت حررت زرتشت که در اتبار ابستانی مذکور يگرد  رياست تعب
 بد ات شاه هرام ّيز استمرار يد نمّدت سه هزار سا  جنگ و ستيو می فرما

 د و بساط فلح و سالم ين غلبه منامير اهر منجی هامل ظاهر شود و ب
 دهد کهي ظدور مبارک است. گواتما بودا ترب منيبگسرتاندن  اشاره به مه

 ام تواهد يوم آتر قيرتا بودای حمّبت و اتّوت جدانین در ينبودائی بنام م
 تای يش را ظاهر تواهد ساتت. در ابگاواد گيهءن تو يمنود و نجمد الهنا

 شنان يه نروح اهظمن و نآوااتر دهمن و نمظدر کامل کر هندو ظدور مبارک ب
 انم برده شده است.

 ن جدانن و نمعّزین  و ناّلذی ي  اين ظدور اهظم را نرئيح ايحررت مس
  نيف فرموده و مهچنينونٍةن  توفيهلی د و  ئٍة و هلی برٍّ يت العامل هلی تطبکّ ي

 تكّلم من نفسه بل ي ع احلّقن  و ناليرشدکم الی مجياو را نروح احلّق فدو 
 تكّلم بهن  و نفاح  الکرمن  و نپسر انسان که در جال  پدر يسمع يكّل ما 

 هلی سحاب  ا  يرون ابن االنسان آتيان  نيدن  توانده و به بيظاهر تواهد گرد
 من يالعظ رسل مالئکته مع فوت الّسافوري و ريالّسماء مع قّواٍة و جمٍد کب

 ن بشارت بزرگ اتبار فرموده کهيده و ابجاللت قدر و مرتبتش را ستو 
 شوندن.يرش جمتمع ميع ملل حو  سر ينمج

 االلف و ن و نوالّربّ  ن ظدور اهظم به نجمديفاح  مکاشفات درابرهء ا
 ةن  تكّلم منوده و ظدور مبارکش راية و الّنداياآلتر و البدا االّو  و اء ويال
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 ٢١۱ ص
 دن و يش را به نمساء جدعت مقّدسي کرده و شر ريبه نوای سومن تعب

 د انز  يم جدينهء مقّدسهن و ناورشلين و نمدكل الّربّ يدن و نهينارض جد
 ه ي کرده ابشدن  تشبينياز مساء که چون هروسی تود را برای مهسرش تز 

 که ياء هنگاميد و احيوم جتديوم ظدور را نيح يکرده است. حررت مس
 ده است.يانمدن ير هّزت جال  تواهد گرديپسر انسان بر سر 

 عاد ظدورش را به ننفخهء اترین  و نفور اهلین موسوم ي  ميول  قدّ پ
 اّلذی به تنحّل  وم الّربّ يم به نيمنوده و پطرس حواری از آن روز هظ

 وم اشراق ي نيد منوده و مهچنّيالّسموات ملتدبة و العنافر حمرتقة تذوبن  
 لمات اهلی که از بدو وم حتّقق  و اکما  کيدارین و ياء و بيوم ناحيرا 

 شمارد.يده ميا و رسل مقّدسه انز  گرديتلقت به لسان انب
  ريمن  تعبيهظ د ظدور مبارک را به ننبنيحررت رسو  اکرم در قرآن جم

 دم هللا فی ظلل من الغمامن و نجاء رّبک و يتأيوم نيم را يوم فخيو آن 
 ن که ين ءمبارکه ف فرموده و در سورهء ين  توفا  قوم الّروح و المالئکة ففّ يا ن  و نا  ففّ الملک ففّ 

نرسو ن  اثلثی که ألجل اکما  و اهزاز  ن ظدور اهظم را به يبه قل  فرقان موسوم و موفوف ا
  ظاهر گشته ستوده ني سابقنيرسول
 ز در ففحات مهان يو ن . ف فرموده استين توفزان بثال ٍ ان نفعزّ يو به ب

 وم يوم آترن،  نيمن،  نيوم هظيمنهء نيد ابلقاب مميوم کر ين يسفر جليل ا
 وم يوم الفصلن،  نيوم الّتغابنن،  نينن، ن يوم الدّ يامةن، نيوم القيهللان، ن

ن  و نيلرّب العالم قوم الّناس يه اترین  و نيوم الّتالقن، نيوم قری االمرن و ننفخ فياحلسرةن، ن
القلوب  رإوم اآلزفة يوم احلسابن و نين الّسحابن و  نتری اجلبا  حتسبدا جامدة و هی متّر مرّ 

 ن و نفعق مننيلدی احلناجر کاظم
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 فی الّسموات و من فی االرض ااّل من شاء هللان و نتذهل كّل مرضعة هّما 

 ارضعت و ترع كّل  رات امل املدان  و ناشرقت االرض بنور رّها و وضع 
 ظلمونن  يحلّق و هم ال ندم ابي و الّشدداء و قری بنييّ الکتاب و جیء ابلّنب

 شده است. هتواند
 ز به موج  شدادت حررت هاءهللا حررت رسو  اکرم ظدور مبارک يو ن

 د يه منوده می فرمايرا از حلاظ هظمت و جال  و جلوه وکما  به ماه تشب
 لة اربعة هشرن و ابز طبق سأييد مبارک، ينسرتون رّبکم کما ترون البدر فی ل

 ان ين ظدور اهظم را ظدور مكّلم طور مشرده و به بيا  المؤمننيريحررت ام
 نفتوّقعوا ظدور مكّلم موسی من الّشجرة هلی الّطورن مقام شاخمش را 

 د يت و جاللت امرش می فرماان اهّ يدداء در بد الشّ يّ د و حررت سيستايم
 خ يالمظدر لکن.  ش کون هوي  لک حّتی يک من الّظدور ما لري کون لغينا

 ه ري بهء تطيرات هجی مبّشر دورهء اببی که به حوادث و تطوّ جليل احسائ
 ام مبارک را امری ي شصت و شصت و هفت اشاره منوده و قني سننيب

 قات ظدور بطوری که از قبل مذکور يحمتوم و مسّلم دانسته راجع به م
 سن حياالمر من مقّر و لكّل نبن مستقّر و ال هلذا دّ بسد نالينو يده ميگرد

 ن.ني و ستعلمّن نبنه بعد حينيّتعاجلواب ابل
 خ احسائی ي هامل راّبنی شنيذ بزرگوار و جانشيد کاظم رشتی تلميّ س

 د تواهد شد و بعد از شدادت آن وجود مقّدس هامل يد نقائم شديمی فرما
 ز در شرح يدن  و نيعنی به مرحلهء بلوغ وافل تواهد گرديجده يبه سّن ه

 ذ يات به تالميشاره منوده و در اواتر اّّيم حه به كلمهء نهاءن ايّ دهء الميقص
 وم  ظاهريّ قائم  ق  بعد ازميگو يد نبراستی ميگو يان ميتود بصراحت ب
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 عنی چون آن کوک  دّری اهلی از افق هامل امکان غارب گردد يتواهد شد 

 ش منّور ي طالع شود و جدان را به نور ظدور تو نيمش  مجا  حس
 خ به کما  جلوه و ير و رموز مکنونه در  كلمات ش اسرانيسازد در آن ح

 م وفو  به اتج ّيّ وم االيد. درک آن يهظمت ظاهر و آشکار تواهد گرد
 ع اب هبادت اهلی يک همل اپک در آن دور بديوّهاج اهصار گذشته است. 

 دن.ينمايدر دهور و احقاب انمتناهی برابری م
 م يک را بکما  جتليل و تعظحررت ابب در آاثر و الواح مقّدسه ظدور مبار 

 هللان و  ةيّ د و آن مجا  ازلی را نسارج وجودن و نبقيش می فرماينعت و ستا
 خواند وي  و شدودن  ميمن احلمراءن  و نمالک غيالمد االکربن و نالّنور ديّ نس
 شمارد يهن ميّ قی تود و کاّفهء مظاهر مقّدسهء اهليگانه منظور و مطلوب حقين

 ان يهللان مذکور و به ب ظدرهيع نمن يرا به لق  بدو آن وجود اقدس 
 قت از مطّلع يفی االفق االهین  به اشراق مش  حق يّ ف نانّنی اان احليلط

 ن آاثر مبارکه اش يان فارسی معروفرت يو در ب . دينماياهظم اهی اشاره م
 دهد و انميعش بشارت ميح و به ننظمن  بديلق  مظدر مقّدس را تصر 

 قی و مسّلم انسن معّرفی يه نفرزند هلی قائد حقيّ تف ءه اشارهمبارک را ب
  در نيخ ظدورش را در الواح و آاثر مقّدسه و مهچنيز اتر يد و نينمايم
 ن يان را به اي و اهل بينيد و اهام تعيش تالی از ترديهء تو يّ اانت شفاهيب
 وم ظدوره ان حتتج  بكلمات نزّلت فی يک فی ّيّ ک اّيّ ان فصحی نايب
 د ات در ظدور بعد حمتج  منانند و از مش  ير می فرمايانن  حتذيالب
 ت ظدور  در رکر احاطه و هظمت و اهّ نيو مهچن . قت حمروم نشونديحق

 ظدرهيؤمن مبن يان يالب د نانّنی اّو  هبد قد آمنت بهن و ننقطةيمی فرما
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 ستشارينال  دي اشاره بظدور بعدی می فرمانيهللا قبل كّل شیءن و مهچن

 ز بکما  يو ن  .اننيک سالهء ظدور او اقوی است از كّل بيابشارتین  و ننطفهء 
 ة من تظدرنّه هن كّل شیء قبل هدد يهدد وال تذخلد نقد يفراحت می فرما

 ن شبنمی ّيتین و نمن از آن کتاب اهظم حرفی و از آن حبر بی اپيوال
 ت اون  و نكّل ما رفع فی ان ورقی است از او راق جنّ يع بيهستمن  و نمج

 ظدره هللا جّل رکره يدی من يدی و انّنی اان تات فی يان کخات فی يالب
 هللا  قد  ةيّ  بقّيد نيز می فرمايشاءن  و نيشاء مبا يشاء لما يف يقل  کي
 القتل فی  ت ااّل يلک و ما متنّ يفی سب ت الّس ّ يت بكّلی لک و رضيفد

 ان درمقام نطفه است يد نامروز بيی فرماز بکما  فراحت ميو ن .حمّبتکن
  نمن اّو  نيان استن  و مهچنيظدره هللا آتر کما  بيو در اّو  ظدور من 

من الّنطفة الی ما   ت ينوانت اخللق مل تظدر و اّن كّل ما قد رأيرلک االمر الی ان تکمل تسعة ک
 ن.ني احسن اخلالقفتبارک هللا کسوانه حلما  مثّ  افرب حّتی تشدد تلق اآلتر ارا  قل 

 منة هلی الکائنات راجع به هظمت امر و امتناع يحررت هاءهللا بنفسه المد
 انن  و يد نقد ظدر من طاف حوله نقطة البيش می فرمايظدور مقّدس تو 

 ه شوند يّ انيوم كّل من فی الّسموات و االرض حروف بيد ناگر اليز می فرماين
 ه اهظم و اکربند و اقّل من آن در يّ که به فد هزار رتبه از حروفات فرقان

  هند هللا حمسوبند و از احرف نفی نيند از معرضين امر توّقف منايا
 ظدره هللا يقان اشاره به رفعت مقام من يو در کتاب مستطاب ا  .منسوبن
 ان و تلق آن رايع بينکه مجيه قادر است بر ايّ د نآن سلطان هو يمی فرما

 ع راي حبرفی مجّيد و يقبض روح فرماع  كلمات تود يحبرفی از بدا
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 ٢١۵ ص
 ه خبشد و از قبور نف  و هوی حمشور و مبعوث يّ عهء قدميات بديح
 وم هللا يد نألّن يوم ظدور می فرمايز در مقام هظمت و جال  يدن  ونيمنا

 د روزها و سلطان يّ ل.ن  نامروز سيعّقبه اللّ يهو نفسه قد ظدر ابحلّق و لن 
 ست چه که مبثابهء بصر است از يوم را مثلی نبوده و نين يامدا است.ن  نّيّ ا

 وم و انح كّل رسوٍ  حّبا  يال هذا برای قرون و اهصارن  نقد بّشر كّل نبٍّ 
 د نهاری است که آن را تزان از پی ي می فرمانيهذا الّظدورن  ومهچن

 ومی که ملل و اقوام ارض در حسرت وفالش اّّيم يو ن ن  نباشد
 ن ي مثّ اّلذني و المرسلنييّ دا امتحن هللا كّل الّنبيندندن. نتلک اّّيم فگذرايم

 نقد انتدت   هم کانوا تلف سرادق العصمة و  فسطاط العظمة و تباء العزّةن
 ک بر  يچيد نمظاهر قبل هيز می فرمايو ن  .الّظدور االهظمن الّظدورات الی هذا

  هلّو  امر و ينيمعلومن  و در تب ن ظدور بتمامه آگاه نه ااّلهلی قدرٍ يت ايّ فيک
 شدد بذلک يد نلواله ما ارسل رسو  و ما نّز  کتاب يارتفاع ظدور می فرما

 اءن.يكّل االش
 ن ظدور مقّدس يثاق راجع به هظمت و افالت اي از كلك اطدر منيمهچن

 د و يانه نقرهنا بگذرد و دهرها بسر آيت انز  قوله هّز بن  كلمات دّرّيّ يا
 قت در برج اسد و تانهء امل ياهصار منقری شود ات مش  حقهزاران 

 ان چون تصّور و ينيشياء پيد ناوليز می فرمايدن  و نيطلوع و سطوع منا
  ای قهيشدند و آرزوی دقينمودند منصعق ميختطّر هصر مجا  مبارک م

 الّتی سأتی من بعد  د نو اّما المظاهر المقّدسةي می فرمانيکردندن و مهچنيم
فعل ما ياالفاضة   ي  االستفاضة هم فی ظّل مجا  القدم و من حيظلل من الغمام من حفی 
 ان مقام و ارتباطيز در بيو ن  .دنير يکم ما حيشاء و ي
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 ٢١۶ ص
 د نظدور نقطهءيقی ظدور حررت هاءهللا و ظدور حررت ابب می فرمايحق

برج اسد طالع و الئح  ک از قت مجا  مبار ينک مش  حقياولی سطوع آفتاب از برج امل بود و ا
 قت از برج ين کور مبارک به انوار مش  حقيعنی اي

 ن استن. يّ اسد که در اشّد شعاع و حرارت و ظدور است مز 
 ت و اشاراتی که درابرهء ظدورمجا  ّيقه اگر وهود و بشارات و آيفی احلق

 رکر ده يه از قبل انز  گرديّ اء و مظاهر مقّدسهء اهلياقدس اهی بلسان انب
 ن مقام آن وجود مقّدس بنفسه يد. در ايت ننمايگردد  زبر و اسفار کفا

 ن ظدور يه انس را به ايّ ع کت  و فحف اهلياالقدس شدادت داده  نمج
 اند و احدی کما هو حّقه بر احصاء اهظم بشارت داده و اتبار کرده

  ت اّت اکرم انز ين فرل اهظم وهنايتی که در کت  قبل راجع به اّيآ
 ستن.يشده قادر ن
 شمارد که يفه را الزم ميقهء لطين نکتهء مدّمه و دقين مقا  رکر ايدر تامتهء ا

 ه است ولی ين ماضّيه و اديّ ع قبليع شرايامر حررت هاءهللا انسخ مج
 ه را که يّ ه و افو  اثبتهء مسطوره در کت  و فحف مساو يّ ق افليحقا

 ت و يع شده بکما  شّدت تقو يل راّبنی تشر يتنز ه بوحی اهلی سأسي  و ب
 کند. از يت و سأييد ميت مظاهر مقّدسه را تثبيّ د و حّقانينمايد ميسأک
 ل هظمت تعاليم روحانّيهء آانن يه و تنز يّ ع اهلي شرانيل مقام شارهيتقل

 هء آن سرج نورانی يّ ای اهلی و مآرب و مقافد اساسياحرتاز دارد. وظائف انب
 ن است يرا که حبس  ظاهر خمتلف ومتبا ج و احکام و قواهدشانيرا ترو 
 ک يای سلف هر يسازد  و آنچه را انبيق وارد ميد و توفيق توحيدر طر 

 ی امر واحد اهلیجيحتّقق تدر  ل ترّقی و تکامل ويبنوبهء تود در سب
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 ٢١۷ ص
 ش را چون حلقه ای يد و ظدور تو ينماي ممير و تکر ياند  تقداجنام داده

 شمارد و اوامر و نواهی آانن را  اب يه ميّ هء اهلياقاز ظدورات متسلسلهء مرت 
 اجات جامعهء مرتّقی جدان و نشو و يحدود و افولی که اب روح هصر و احت

 د و ملل و حنل ينمايل مي ابشد تکمميارتقای هامل امکان موافق و مال
 رهء يگانگی و دتو  در دايمتنّوههء متباغره را بورود در ظّل سرا پردهء 

 قی طبق افو  و مبادی نظم جدان آرای اهلی که به ارادهء ياتّفاق حقوفاق و 
 ه يّ نت جامعهء بشر يه در هيّ سبحانی و وضع مساوی جدت حصو  وحدت افل

 د.ينمايده است دهوت ميسأسي  گرد
 ت قصوای يظدور حررت هاءهللا اتج قرون و اهصار و هدف اسنی و غا

  اهظم رّي ن نياب اشراق ا . است ظدورات سابقه و ادوار مندجمه در کور آدم
 دی که امتدادش اقّل از هزار سا  و ياز مساء ارادهء مالک قدم دورجد

 کوری که مّدت آن از اپنصد هزار سا  کمرت نبوده و خنواهد بود آغاز 
 د که از حلاظ امتداد و هظمت و انبساط ين هصر جميد. اب حلو  ايگرد

 فه است دورهء نبّوت منطوی و زمان ت سر آمد دهور و اهصار ساليّ و نوران
 ه افتتاح شد.يّ ه وحتّقق بشارات کت  مساو يّ عنی اجناز وهود اهلياکما  و اجناح 

 که از قبل مذکور آمد هنگامی که مظلوم هامل و حمبوب امم در دمخهء يبطور 
 شده ينهء امّام همومی شدر حمسوب مياننت اظلم در سجن طدران که تز 

  و هنق اطدر از ثقل فادح سالسل ريدر کند و زجنگرفتار و اپی مبارک 
 الطف   حماط و قل  ارقّ ني و سارقنيو اغال  منحنی و از اطراف به جمرم

  وّيت احرتاق و جان و وجدان از باليک امر هللا در هنايف انم نيياز تز 
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 ٢١۸ ص
 ت التداب و تطراتی که ين امر اهلی واردشده در غايئی که بر مبارز ّيرزا

 د منوده در نظر انورش واضح يی آن فئهء مظلومه را ابشّد احوا  هتدّيبقا
   نروح اهظمن ي و رهريد و ساهت تطي حلظهء شدنيو آشکار،  در چن

 ه فرموده و در ياهلی بنحوی که آن مظدر مقّدس رامانی تود تسم
   به آتش مقّدس و يسی و حمّمد برتتيظدورات زرتشت و موسی و ه

 ده بر قل  يه گردي و تشبري تعبنيل اميه و جربئيّ امهء اهلشجرهء موقده و ام
 كل بقا و يه ای در مقابل آن هيّ ش متجّلی شد و بصورت حور ياهّز اففا

 د.يسّباح حبر بال مصّور و جمّسم گرد
 ت نزو  وحی اهلی و جتّلی روح اهظم بر قل  اقدس سلطان يّ فيراجع به  ک
 لی ک وفا از ملکوت ه  يات آن مليم حکی از الواح که در اواتر اّيّ يقدم در 
 انه ندر شبی از شبدا در هامل يت مسطور قوله هّز بن  كلمات دّرّيّ يانز  ا
 ا افغا شد  ااّن ننصرک بک و بقلمک ال ين كلمهء هليع جدات اي از مجّيرؤ 

 بع  هللا کنوز ي سوف نيک و ال ختف اّنک من اآلمنيحتزن هّما ورد هل
 ی هللا افئدةيرونک بک و ابمسک اّلذی به احنصياالرض و هم رجا  

  آن در ريزدانی و چگونگی سأثين دهوت يمنهء اين. شّدت و هنيالعارف
 ح و يه  بنفسه المقّدس  توضيّ عهء راّبنيوجود مبارک بنحوی که آن حامل ود

 ه يّ ه را در ظدور مظاهر مقّدسهء قبليّ ح فرموده تاطرات رساالت رامانيتشر 
 سازد که چگونه وفود به ساحت اهلی و استماع ندای يدر نظر جمّسم م

 لينا منصعق ساتت و ندای جربئيهء سيّ سبحانی حررت موسی را در برّ 
 مه به يحررت رسو  اکرم را مندهش و مرطرب منود بدرجه ای که سراس

 ه امر فرمود که آن حررتجيد و بزوجهء تود تديش روانه گرديت تو يب
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 ٢١۹ ص
 ان مربم ين بين مقام به ايبپوشاند. لسان قدم در ارا در ردای مبارک 

 انطق ندراّّيم توّقف در سجن ارض طا اگر چه نوم از زامت سالسل و 

 شد يداد احساس ميل بود و لکن بعری از اوقات که دست ميروائح منتنه قل

 می که از يمبثابهء رودتانهء هظ تخيري زی بر فدر مياز جدت اهالی رأس چ
 ع اهراء آاثر انر يبه آن جدت از مج زد ويعی بر ارض بر يرف قّلهء جبل ابرخ

 نمود آنچه را که بر افغاء آن احدیي لسان قرائت منيظاهر و در آن ح
 ه که ري قهء تطيق رقيه و دقايّ كل شرح آن حلظات تفيقادر نهن. در سورهء ه

بشارت روحبخش  بههءن  معنوی منودار نروح اهظمن  اهلی،  من فی الّسموات و االرض را يّ نحور 
اانت مبارکه انز  قوله االحلی ين بيا بعثت و رسالت آن وجود اقدس مستبشر ساتت بصورت 

سی فلّما توّجدت أالّصوت االبدع االهی من فوق ر  مسعت ءت نفسی هلی قط  البالينفلّما رأ
فی نفسدا کاّن ت اهّنا مستبشرة يرّبی معّلقة فی اهلواء حماری الرّأس و رأ ة رکر اسميّ شاهدت حور 

 الّسموات و نيظدر من وجددا و نررة الّرامن تعلن من تّدها و کانت تنطق بيضوان طراز الرّ 
كّل اجلوارح من ظاهری و ابطنی ببشارٍة   االرض بنداء تنجذب منه االفئدة و العقو  و تبّشر 

طبت من مندا هباد مکرمون و اشارت ابفبعدا الی رأسی و تا استبشرت ها نفسی و استفرحت
نکم و ي و لکن انتم ال تفقدون هذا جلما  هللا بنيو االرض اتهلل هذا  حملبوب العالم فی الّسموات

هللا و کنزه و امر هللا و هزّه لمن فی ملکوت االمر و اخللق  کم ان انتم تعرفون و هذا لسرّ يسلطانه ف
 ان انتم تعقلونن.

 زدان تطاب به يررت در لوح سلطان که در حببوحهء ابالغ و اهالن امر ح
 ميعه که از رسالت هظيعهء منياانت بدين بيده اين شاه فادر گرديانفرالدّ 
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 ٢۲۰ ص
 د از مساء ارادهءينمايت مي  آن مظدر مقّدس اهلی حکاريت تطيّ و منمور 

 سلطان اّنی کنت کاحٍد من العباد و راقدا  هلی المداد ّيه انز  قوله االهّز االهلی  نيّ مالک احد
م و يز هليمن هندی بل من لدن هز    هذاينسائم الّسبحان و هّلمنی هلم ما کان ل  يّ هل مّرت

  االرض و الّسماء نيب ءامرنی ابلّندا
 ة يّ ح مشّي... هذه ورقة حرّکتدا ار نيون العارفيما ررفت به ه يّ بذلک ورد هل

ت تلقاء يّ . اّنی مل اکن ااّل کالمني العالمنيد... قد جاء امره المربم و انطقنی بذکره بيز احلميرّبک العز 
 من. يد ارادة رّبک الّرامن الّرحيامره قّلبتنی 

 د نلعمری اّنی ما اظدرت نفسی بل هللا اظدرنی يگر می فرمايز در لوح ديو ن
 نطقنی ابحلّق و روح يد ان افمت روح القدس يف ارادن  و نكّلما ار يک

 ن.نيء ان انتم من العارفرّک قلم البداحينی و روح البقاء دتزّ ياالهظم 
 نهء منّورهء طدران اشراق يقت از افق مدي اوضاع و احوا  مش  حقنيدر چن
  از ميم و منقبت کر ي موهبت هظنين فقع جليل بسب  حصو  چنيا . منود

 لسان اطدر حررت مبّشر اهظم به نارض مقّدسن  موسوم و از قلم ملدم 
 ناّم العاملن و  ءعهيتطاابت بد عه بهيمجا  اقدس اهی در الواح و آاثر من

 ن موفوف و خماط  نيتن و نمطّلع فرح هالمّينافق الّنورن و نمشرق آ
 ده است.يگرد

 از منودار ري نهء مقّدسهء شي ابرقه اش در مدني که خنستنيابری آن نور مب
 لم طلوع منود و ياه چا  آن سجن مظلم فيد اکنون از مشرق سيگرد

 ه ای که آن ري اشّعهء فروزانش از ورای سحاب ت ک هقد در بغداديبفافلهء 
 د و در نقطهء يکوک  نورانی را احاطه منوده بود فائض بر کائنات گرد

 دهء ارض سّر ابهلی رروهء جتّلی و اشراق متعارج شد ات ابالتره در مغربيبع
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 سجن اهظم ابرادهء مالک قدم افو  منود و در جدان پندان ابضائهء انوار 

 د.يوف گردمنل
 منه و جال  بود يلم اظلم هرچند پر هي اهظم در سجن فرّي ن نيطلوع ا

 ر اهلی اشراق انوارش ات مّدت معلوم از ابصار مستور و مکتوم يولی بتقد
 ن جتّلی که بر آن يکان مبارک از ايابقی ماند حّتی کبار افحاب و نزد

 و استعداد قات مقّرر وافل يخرببودند ات ميد بي مشرق گردريقل  من
 د و مجا  ي فرا رسنينوانت نفوس حافل شد. سنهء مثانيدرک ظدور در ک

 ن فرجه که دورهء حتّو  ياهی برقع از طلعت نورا برافکند. در اري من
 عهء راّبنی منتظر ساهتی يام اهلی و تازن وديم حمسوب حامل پيروحانی هظ
 ان را از يهالم ق مکنونه در نف  مقّدسش را اهالم و هامل ويبود که حقا

 د و آنچه يض و هره مند منايهء ساطعه از مش  وجودش مستفيّ انوار ه
 رفت آن بود يذن مدلت مقّرر و فرفت مقّدر ابرادهء مالک قدر اجنام پيدر ا

 ه و تط  و مناجاتيرساالت و اده يّ که مجا  مستور در پ  پردهء تفا ط
 ،  حتّقق بشارات و وهود ش اشاره فرمودهيا  به مقامات مکنونهء تو حيتلو 

 کرد. معدودی از افحاب که يان ميحررت ابب را در رات مقّدسش ب
 ت تعّلق و تلوص را يفاح  قلوب فافی و احساسات روحانی بودند و هنا

 ه را که هنوز در وراء يّ نسبت به آن جوهر وجود داشتند انوار ساطعهء اهل
 روشن و منّور ساتته را احجاب مستور و مقنوع و روح مقّدس مظدر امر

 نان يفتند و در قل  و روان اطمّيفتند و به آن کنز تفی راه ّيبود در 
 ان و مذکور و مسطور در يحافل منودند که آن وجود مقّدس موهود ب

 فته و جمذوب آنيزدان است و چنان شيكّل کت  و فحف حررت 
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 قت تعّلق يی آن حقدند که اگر ارادهء مبارک بر سرت و تفايدلرب آفاق گرد

 ن سّر مکنون را ينگرفته بود بی پروا راز درون را ابراز و در مهان اوان ا
 نمودند.يهلی رؤوس االشداد برمال و فاش م
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 فصل هفتم                                                

 د حضرت هباءهللا بعرا  عربيتبع                                  
 ن يات انفرالدّ يچنانکه در فصل سابق مذکور شد سوء قصد نسبت به ح

 الدی( واقع يم١٨٥٢اگست  ۱۵)مطابق اب ١٢٦٨شّوا   ٢٨خ يشاه در اتر 
  ريت حتقي و اب هنارياو ران دستگيد و بالفافله حررت هاءهللا در نيگرد

 اه چا  طدران يو استخفاف به زندان داراخلالفه روانه شدند و در س
 د و نسنهء يدند. دورهء سجن مبارک چدارماه بطو  اجناميون گردمسج

  ميت جتليل و تکر ياولی بندا اانت حررت نقطهءي( که در ب١٢٦٩تسعن )
 ن ي منوده در وسط ارين تعبنيخ احسائی آن را به نسنهء بعد حيمذکور و ش

 ماه پ  از  د. دويض ظدور منّور گردانيدوره اشراق منود و هامل را به ف
 كل انور ين سا  فرتنده فا  و بر آورده شدن منظوراز سجن هيلو  اح

 تميک ماه بعد از تروج از سجن بصوب بغداد هز يدند و يآزاد گرد
 ن حرکت مرحلهء اوالی دورهء نفی و سرگونی آن مظدر يفرمودند و اب ا

  متمادی نيسن  يّ ات مبارک ادامه داشت و طياّّيم ح ه که ات آتريّ احد
 را از بغداد به اسالمبو  و از آجنا به ارض سّر )ادرنه( و از  وجود اقدس

 د.يست و چدار سالهء هّكا منتقل ساتت آغاز گرديارض سّر به سجن ب
 جهء  هنائی سجن آشکار و مجا  کردگار در اثريحا  که منظورغائی و نت

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٢٢۴ ص
  رسالت اهلی و قدرت و هظمت فمدانی مبعوث نيم به چنيی هظّيآن رؤ 
 اّت اکرم از آن بئر اظلم اننت امری فرض و معلوم  د جنات آن نوريدگر 

 را اب ادامهء دوران زندان قدرا  در يشد ز يبل حمّقق و حمتوم مشرده م
 ر اهلی و ين بود که بتقديگشت اين رسالت جليل وقفه حافل ميذ ايتنف

 وسف رامانی از آن چاه يحکمت انفذهء سبحانی وسائل استخالص آن 
 کطرف يد و ابواب سجن مفتوح شد. از يی از هر جدت فراهم گردظلمان

 ع وسائل يران که جبمي روس در اريوساطت و دتالت پرن  دالگورکی سف
 گناهی آن مظلوم آفاق يد و در اثبات بيدر آزادی حررت هاءهللا بکوش

 گر اقرار و اهرتاف رمسی يسعی مشکور مبذو  داشت و از طرف د
 اه چا  در حرور يم که در زندان سيی  ملّق  به هظز يخ هلی ترشيماّل ش

 ندهء حکومت برائت حررت ي روس و مناريحاج  الّدوله و مرتجم سف
 ش را در حادثهء يهاءهللا را سأييد و بصراحت اتّم دتالت و شرکت تو 

 گر مساهی و جمدودات مستمّر برادران يرمی شاه اظدار منود و از جدت د
 شان و ابالتره سأييد يت هاءهللا در رهائی او تواهران و اقوام حرر 

 نيق،  مههء ايی آن وجود اقدس از طرف مراجع حتقري گناهی و بی تقصيب
 كل يگر داده موجبات استخالص و جنات هيکديهوامل دست بدست 

 ت آن يّ گری که امهّ يمبارک را از چنگا  دمشنان لدود فراهم آورد. هامل د
 قی در آزادی آن وجود يقت اثرهميوحقاز انظار مستور ولی در معنی 

 ران اهلی و دوستان ّيی از ري مبارک داشت شدادت و جانبازی مجع کث
  و گرفتار بودند. در ريرامانی است که در مهان حمب  اب آن حررت اس

 ئه ای که در آنيسد ندماء بر ينو يش ميخ تو يل در اتر ين مقام نبيا
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 اهی  که اب آن وجود مقّدس در حب  سا  پر واب  از دلدادگان حمبوب 

 ه ای بود که در راه يته شد مبنزلهء  فدخي ر نيبودند در ارض طا بزم
 د. اهدائی که يثار گرديد اهداء ايآزادی و استخالص آن حررت از 

 ع قوی در منع آن وجود اقدس از اجنام مقصد اهلی و منظور اهّز يجبم
 دندن.يکوشيشده بود ماسنائی که ألجل آن من هند هللا مبعوث 
 گناهی و هدم دتالت حررت يابری ابستناد دالئل و مدارک مذکوره که ب

 نمود ي قابل انکاری اثبات مريمؤثّر و غ ن امر منکر بنحويا هاءهللا را در
 استخالص آن وجود  ءد اجازهيزا آقاتان فدر اهظم ابلمآ   موّفق گردري م

 ندهء معتمد يآورد. سپ  منااقدس را از زندان از مقام سلطنت بدست 
 اهچا  فرستاد ات امر سلطانی را اجرا و حکم يخان را به سيتود حاجی هل

 خان از مشاهدهء حا  و وضعيد. حاجی هليآزادی آن حررت را ابالغ منا
 د که لسان به سّ  و لعن يكل انور در زندان بدرجه ای متنثّر گرديه

 ر  تنّفر و انزجار منود که ش اظدايگشود و نسبت به خمدوم و متبوع تو 
 ن وضع دخلراش در يگناه و مقّدسی بديچگونه شخص جليل و نف  ب

 ن بود که ردای تود را از دوش ين حب  هولناک افکنده است. ايا
  حرور مبارک منود و استدها کرد اب آن پوشش مبحرر ميبرداشت و تقد

 قبو  فدراهظم واهراء حکومت وارد شوند ولی هرچه احلاح منود م
 ان يفتاد و آن حررت حرور در جمل  را اب مهان ملبوس نندهء زندانين

 ح دادند.يترج
 ه ينکه حررت هاءهللا به جمل  فدر اهظم ورود فرمودند مشاٌر اليمبجّرد ا

 ديرفتيحت مرا می پذيآن حررت را خماط  ساتته اظدار داشت ناگر نص
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  نيد هرگز به چنيکرديرد مند ابب وايّ وان سري و تود را در زمرهء پ

 مصائ  و آالم و متاه  و اسقام که از هر جدت مشارا احاطه منوده مبتال 
 ان انطق گشتند نمشا ين بيكل مبارک فورا  در جواب ابيدن. هيمنی شد

 د امور دولت و مّلت هرگز يداديح من گوش هوش فرا ميز اگر به نصاين
 دن. )ترمجه (ين درجهء احنطاط و وتامت منی گرائيبه ا
 زا آقاتان فحبتدائی را که هنگام شدادت حررت ابب ري  منين حيدر ا
 ان مبارک که فرموده ي او و حررت هاءهللا گذشته بود خباطر آورد و بنيب

 دن  يش شعله ور تواهد گرديش از پي بّي  آتش فنت و باليبودند نهنقر 
 نظر و سؤا  منود نحا   در نظرش جمّسم شد. سپ  از حمرر انور

 كل اقدس بال درنگ دريد ات جمری سازمن. هيست بفرمائيدهء مشا چيهق
 د يالت دستور دهّيت و اّياپسخ فرمودند نبه حّکام و هّما  دولت در وال

 نت تون مظلومان دست بردارند و از هن  اموا  و تعّرض به نساء خياز ر 
 ر اهظم گناه تودداری کنندن. )ترمجه (  فديت اطفا  بيّ و آزار و ار

 مات الزمه به ين تصوص تعليمهانروز در اجرای امر مبارک اقدام و در ا
 هء بعد يّ خين مربوطه فادر منود ولی مالحظهء حوادث اتر يحّکام و منمور 

  مدّمی نداشته و ريع سأثين وقاّيدهد که اوامر حکومت در جر ينشان م
 ان و فراموشی سپرده شده بوده است.يبزودی به دست نس

 م برای حررت يد و اليو آرامش نسبی که پ  از آن حب  شدسکون 
 ت حمدود يندايت راّبنی دوره اش بيّ ر اهلی و مشيهاءهللا بدست آمد بتقد

  هائله و بستگان وارد نيرا هنوز آن حررت کامال  در بيو کواته بود ز 
 د آن وجودينشده بودند که حکمی از طرف شاه مبنی بر نفی و تبع

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٢٢۷ ص
 ند. ضمنا  يران را ترک منايک ماه تاک ايد که در ظرف يابالغ گرد مقّدس

 كل مبارک حمّو  منوده بودند يار هي مقصد و حمّل حرکت را به اتتينيتع
 ند.يت فرماميل ابشند هز يات هر جان  که ما

 فت و برمدلو  دستور ّي روس چون از فرمان سلطانی استحرار ريسف
 دها منود اجازه فرمايند آن حررت را د از ساحت انور استيمطّلع گرد
 شان يش وارد و وسائل انتقا  ايت و مراقبت دولت متبوههء تو يحتت اما

   تاطر ين دهوت که بصرافت طبع و طيرا به تاک روس فراهم سازد. ا
  مذکور بعمل آمد مورد قبو  و موافقت حررت هاءهللا واقعريازطرف سف

 روحانی توّجه به شطر هراق و اقامت كل اطدر بنا به سائقه يد و هينگرد
  بعد در نيح دادند و در سنيگر ترجيدر بغداد را بر حرکت بصوب د
 چ الکساندر دوم از قلم اهلی انز  يكالو يلوحی که ابفتخار امپراطور روس ن
 ن مورد ياانتی در اير و بي را تقدريشده آن وجود اقدس همل سف

 احد سفرائک ار کنت فی الّسجن ند قوله جّل جالله نقد نصرنی يفرمايم
 ک ان تبّد  هذاّيّ ا ط به هلم احد ااّلهوحيحتت الّسالسل و االغال  بذلک کت  هللا لک مقاما  مل 

 رين مظلوم در سجن معّذب بوده سفيکه ا  میّيّ د ندر ايگر می فرمايز در مقام ديمن و نيالمقام العظ
 هللا تبارک و  دهيّ ه ايّ دولت ه

 ام منود مکّرر ارن تالص حافل ين مظلوم قيام بر جنات اتعالی هّمت مت
 نمودند ات آنکه ابالتره از توّجه و سعی ينه منع ميو لکن بعری از هلمای مد

 ده هللا تبارک يّ  جنات حافل شدن  نحررت امپراطور اهظم اريحررت سف
 د غّل و ّيت سب  ازدين امايت فرمود و ايو تعالی لوجه هللا اما

 ی ارض شدهن.بغرای جدال
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 قت حکم نفی و اتراج فوری  حررت ين فرمان که در حقياب فدور ا

 د و مشعشعی در يد فصل جديگرديران حمسوب ميهاءهللا از فقع ا
 ن حلظات ين و پر حادثه تر يکی از مدّمرت يخ قرن اّو  هائی مفتوح و ياتر 

 د دورهء رسالت يتبع نيز مقارن اب مهيد و نين هامل آغاز گردّيخ اديدر اتر 
 طهء فائره ويت چدل سالهء مبارک که به سب  ظدور قوای حميّ و منمور 
 ع جدان بی سابقه و يخ شرايه اش در اتر ري مهء تطيت كلمه و آاثر هظيّ تاّلق
 ک سلسله از ين نفی و سرگونی مقّدمهء اجرای ي است افتتاح شد. ارينظ

 ز مّدت چدل يود که آن نگری بيدات متتابع و مرتادف ديانتقاالت و تبع
 كل قدم در سجن اهظم و افو  يد ات هاقبت ابستقرار هيسنه بطو  اجنام

 د.ي اتابن درافق زندان منتدی گردرّي آن ن
 ن حکم و سرگونی مجا  اقدس اهی بشطر هراق حوادث يدر اثر اجرای ا

 زدانی که در هلم يهء يّ ش آمد منود و ارادات تفيمه پيهء جسري ع تطيو وقا
 ن سرگونی بدوا  يا . ديهء ظدور رسجا  مبنصّ اهلی مستور و مکنون بود متدرّ 

 عه متمرکز و وجه قدم را در ي شنيامر مبارک را در جوار حصن حص
 سپ  آن مظدر  . ن حزب وارد منودين اهظم ايمتاس اب هلماء و جمتدد

 ندگان سلطان آ  يه را در مقّر تالفت هظمی اب مقامات مذهبی و منايّ احد
 .ن اپدشاهان هامل اسالم مواجه و مقابل ساتت ين و مقتدرتر يهثمان بزرگرت 

 كل اطدر بسواحل ارض مقّدس نزو  اجال  يد که هيو ابالتره سب  گرد
 د و يق و هدد جديفرموده بشارات مسطوره در کت  مقّدسهء هدد هت

 الم امرب اسينان پيهء اطدار و جانشاانت حررت رسو  اکرم و ائمّ ياشارات و ب
 رد و دوران اهاده و استقرارينسبت ابراضی مقّدسه حتّقق و اکما  پذ
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 ه پ  از آن مهه يّ نت موسو ّي موهود و مدد دنيل در سرزمياسرائ ءسالله

 انتظار و ترّفد فرا رسد.
 ن مرحله از ين و مثمر تر يران به هراق آتر يكل مبارک از ايد هياب تبع

 ست و يد. مرحلهء اولی دورهء بيآغاز گرد ات مبارکيمراحل چدارگانهء ح
 شی که يه و پر آساست که آن وجود مقّدس از زندگانی مرفّ يهفت ساله ا

 ک تاندان بزرگ و فاح  ثروت وغنااست کامال  برتوردار بودند يالزمهء 
 ت يی فقرا و اهانت مرضی و اماري و در آن دوران توّجه مبارک به دستگ

  معطوف بود. مرحلهء اثنی دورهء نه نيحمتاج  و توّجه و مراقبتنيملدوف
ساله ای است که بکما  مّهت و اجنذاب در سلک افحاب ابب در تدمت امر و اهالء كلمهء 

كل اهّز اطدر يد. مرحلهء اثل  زندان چدار ماههء طدران است که آن هيآن حررت مصروف گرد
د يک ابنتدا رسيچون نزد ال ساتت وده مبتيبه احزان و آالم شد مه گرفتار و يرا به خماطرات هظ

 اب ظدور 
 ات اهلی و طلوع انوار يجهء سطوع جتلّ يهء فائرهء تاّلقه که نتيقوای سار 

 د.يدان گرديزدانی از مکمن هّز سبحانی بود خمّلد و جاو ي
 ت يّ ران که به معيت انگدانی حررت هاءهللا از موطن امين هجرت و هز يا

 رک بعمل آمد از بعری جدات حرکت بغتی مجعی ازمتعّلقان و بستگان مبا
 م مصر و هجرت حررت يدودا به اقليع هائلهء مقّدسه را از تاک يو سر 

 نه و تروج حررت يرسو  اکرم را پ  از بعثت برسالت از مّکه به مد
 وان آن حررت را از مولد افلی برحس  دهوت اهلی ري موسی و برادر و پ

 عاد يكلده ابرض م  م را از اوريت ابراهد حرر يو ابالتر از مهه اتراج و تبع
 مه اش بريهء جسري دی که نظر بشمو  آاثر وفيد. تبعيتاطر جمّسم می منا در
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 توان گفت اب هجرت مجا  يملل و حنل و اجناس و مذاه  خمتلفه م

 ه ياقدس اهی و مواه  و برکات الحتصائی که در هصر حاضر و اهصار آت
 ت مقّدر فرموده يّ م برای هامل بشر ين هجرت هظيا جهءير در نتيتداوند قد

 ی دارد.خيمماثلت و مشاهت اتر 
 مهء يحررت هبدالبداء در کتاب مستطاب مفاوضات اب اشاره ابثرات هظ

 می از اور حبل  يند نهجرت ابراهيفرمايم ميمرتتّبه بر هجرت حررت ابراه
 ز طدران  هجرت مجا  مبارک اّين گشت آيش اجيه بود و نتايّ در سور 

 لی و از آجنا ابرض مقّدس يبه بغداد و از آجنا به اسالمبو  و از آجنا بروم
 ی تواهد داشتن.جيچه نتا

 هء ينانو  ١٢هجری نمطابق اب  ١٢٦٩انی ع الثّ يحررت هاءهللا در غرّهء رب
 عنی نه ماه پ   از مراجعت از سفر کربال اب چند تن از يالدین يم ١٨٥٣
 ندهء سفارت روس يران و منايارکه و منمور دولت ات و هائلهء مبياهل ب

 تود را بشطر بغداد آغاز فرمودند. از مجله روات  ءمسافرت سه ماهه
 م و يت سديّ ن سرگونی و اسارت اب آن طلعت احديمقّدسه ای که در ا

 ک بودند خمّدرهء کربی مسّمات به نّواب،  حرم مبارک است که از قلم يشر 
 م و رضا يچدل سنه آاثر تسل يّ ان  ملّق  و در طيء هلاهلی بلق  جليل نورقه

 و ورع و تقوی و هلّو  روح از آن ورقهء مبارکهء موقنه ساطع و المع بود 
 راههء يافق وفا در الواحی که از  يّ بدرجه ای که پ  از افو  آن جنم درّ 

 ه را يّ د  آن نف  زکيدهء اهل هاء انز  گرديّ مالک امساء در شنن آن س
 . مفتخر فرمودند جعلک فاحبة له فی كّل هامل من هوالمهن  خماط  و ب مستطاب  نوخبطا
 ن سفر در رکاب مبارکين در ايگر از مداجر يد
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 حرکت منوده موطن افلی را بدرود گفتند فرزند نه سالهء آن وجود اقدس 
 خ ع و شاميع نغصن هللا االهظمن  ملّق  و مبقام رفيبود که بعدها بلق  من

 زدانی خمّصص و يت ّي منصوص آنّي ثاق اهلی و مبيمرکز هدد و م
 گر تواهر هفت سالهء حررت هبدالبداء است که در يد. ديمنصوب گرد

 ان ملّق  شد و تدمات يعنی نورقهء هلي بعد همان هنوان اّم  بزرگوار نيسن
 سنّ ات پر انوارش در ين حلظات حيهء نورا که ات آتر يّ گرانبدای آن ورقهء ه

 م انتسابش يم و هظيهشتاد و شش سالگی ادامه داشت مع مقام فخ
 ن دور يه آن وجود مبارک را در فف اّو  اماء جليلهء ايّ ابفل سدرهء اهل
 اهظم قرار داد.

 از برادران حررت هاءهللا که در سفر بغداد افتخار التزام موک  مبارک را 
 م است که از مؤمنني يكلموسی  ملّق  به آقای   زاري داشتند اّو  جناب م

  ني پرشور و معّزز امر مجا  اقدس اهی حمسوب و در بنيور و مدافعيغ
 کی از انف  ياتوان و اتوات مبارک از مهه ممتازتر و قابل تر بوده و 

 ن امر از ابصر يمبارکی است که قلم اهلی در  حّق آهنا شدادت داده که نا
زا حمّمد قلی  که از ري گر جناب مينفسانن. د ه ااّل ل آن مطّلع نيكّل مستور و احدی به تفص

 طرف مادر از حررت هاءهللا جدا بوده و اب وجود نقض و 
 م يات در امر اهلی اثبت و مستقيقهء حين دقيفتور بعری از بستگان ات آتر 

 و مؤمن و جانفشان ابقی مانده است.
 ثنائ  ن سفر پر تطر در حببوحهء سرمای زمستان که در آن سنه استيا

 ن که اب فقدان وسائل و سورت يد بود اتّفاق افتاد و مبداجر يار شديبس
 ار سخت گذشتيران بودند بسيبرد و ملزم بعبور از جبا  پربرف مغرب ا
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 معذلک بدون حادثهء مدّمی بسرآمد. تندا امر جال  توّجدی که در اثنای 

 نگام توّقف کواته زی بود که هيرائی گرم و حمّبت آميق روی داد پذيطر 
 ات قلی تان از سلسلهء هلی الّلدی ين در کرند  از طرف حاکم حمّل حيمداجر 

 كل مبارک يت هينسبت به آانن بعمل آمد و حاکم مذکور بدرجه ای مورد هنا
 د قرار گرفتند و ي شدريحتت سأث ه كاّل  يقرار گرفت که مردم آن انح

 بعد ها احّبای اهلی که از آن  سابقهء ارادت و اتالص بود کهنيدر اثر مه
 گرفتند بطوری که در يفتند مورد حمّبت اهالی قرار مري ق ببغداد ميطر 

 ند.ه افت که مردم کرند در زمرهء اتبعان ابب درآمدّيافواه انس شدرت 
 ی وارده ّيدر مناجاتی که در آن اّّيم از قلم مالک اانم راجع مبصائ  و بال

 ات ياانت هالين بين سفر خموف انز  ايا اه چا  و فدمات و شدائديدر س
 ن ررّهء دّکا را بقدرت يدی و رجائی... تلق فرمودی ايّ  اهلی و سّيمشدود ن

 دی ابسطهء تود و بعد مقّرر داشتی بر او ّيدی ابيکاملهء تود و پرور 
 د و در ففحات الواح يايان نيبه ثّيتی که وفف آن بي و حمن را حبّيبال

 ت يان تربيان پرند و پرنيد نگردنی را که در ميفرماز می يو ن  .نگنجدن
 با ير و ديفرمودی آتر در غلدای حمکم بستی و بدنی را که بلباس حر 

دی هاقبت بر رّلت حب  مقّرر داشتی قّلدتنی قرائک قالئد ال حتّل و طّوقتنی اطواقا يراحت خبش
 از افق قرا ظاهر ّين است و بالّيگذرد که ابتال مبثل ابران رامت تو در جر يال تفّک. چند سنه م

 و اتابن... بسا شبدا که از 
 دی و السن ي آسوده نبودم و چه روزها که از فدمات اريگرانی غل و زجن

 واانت فحرا حال  يآرام نگرفتم چندی آب و انن که برامت واسعه حب
 نين بنده حرام منودند و آنچه را بر توارج جائز نبود بر ايفرمودی بد
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 هبد جايز داشتند ات آنکه هاقبت حکم قرا انز  شد و امر امراء خبروج 

  در ريف و اطفا  فغيد اب مجعی از هباد ضعيران در رسين بنده از ايا
 خ و برف ين هنگام که از شّدت برودت امکان تكّلم ندارد و از کثرت يا

 ست.نيقدرت بر حرکت ن
  ٨هجری نمطابق اب  ١٢٦٩انی مجادی الثّ  ٢٨خ يمجا  اقدس اهی در اتر 

 خ از يالدی به بغداد و هافمهء هراق که در آن اتر يم ١٨٥٣ل يآور 
 متصّرفات دولت هثمانی و حتت حکومت آن دولت بود نزو  اجال  

 لی مشا  شدر ي که در سه منيوم جبان  کاظميفرمودند و بفافلهء چند 
 پ  از .دندف بر يرانی االفل بودند تشر يقرار داشت و اغل  سّکان آن ا

 ران در بغداد حرور مبارک مشّرف يندهء حکومت ايورود بدان نقطه منا
 رت ّي مکان ز نيشد و مبحرر انور معروض داشت که بزهم وی چون کاظم

 كل مبارک حمّل اقامت تود را يرانی است چنانچه هيو مرکز جتّمع زّوار ا
 اءهللا اب در بغداد کدنه قرار دهند انس  و اولی تواهد بود. حررت ه

 ت حاجی يب ١٢٦٩عنی اواتر ماه رج  يکماه ين نظر موافقت و پ  از يا
 مقّدسه ء بغداد اجاره فرموده و اب هائلهميکی از حماّلت قديهلی مدد را در 
 دند.يبداجنا منتقل گرد

   اسالمی به نظدر الکوفهن موسوم و از ادوار ينهء بغداد در اتبار و احاديمد 
ده ينة هللان  ملّق  و خمّلد گرديلّسالمن توانده شده و از قلم اهلی به لق  نمده بنام ندارايماض

است. مجا  اقدس اهی در متام مّدت اقامت در هراق ات اّّيم  سرگونی ابسالمبو  ابستثنای 
سالهء مبارک جببا  کردستان و بعری سفرهای موّقت که به بالد جنف و کربال و   هجرت دو

 ظم  مدفن  دو کانيکاظم
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 ف داشتند.ينهء مذکوره تشر يفرمودند در مديعنی امام هفتم و امام هنم مي

 نهء منّوره که حمّل استقرار مجا  معبود و ين مدي اشاره ابميدر قرآن کر 
 الی  دهويهء مبارکه مذکور نوهللا ين آيد ايكل موهود واقع گرديه
 .عا ...نيشرهم مجحيوم ي... الّسالم هند رّهم  نهلم دارنيالّسالمن  و مهچن دار

 د و امر هللا ينهء مقّدسه انوار قدرت و جال  اهلی ساطع گردين مدياز افق ا
 ات اتزه يش فراموش شده بود حيکه سراجش تاموش و افو  و مباد

   هاطل ش  يفت و رونق بی اندازه حافل منود. الواح و رسائل چون غّي
 ئهء ظدور ابدع امنعی يآاثر مرت سبحانی انز  شد و يّ و روز از سحاب مش

نات اهلی و اجّل از ظدور يّ ت و فسحت بّيت و وسعت آيّ که از حلاظ هظمت و رفعت و تاّلق
 قت از يحررت ابب بود اشراق منود. اشّعهء مش  حق

 كل موهود نرّب اجلنودن يد و هيفهء غّل و بغراء بدرتشيوراء غمام کث
  ميقد يّ د حيم و قوائمش به ارکانش منصوب و ملکوت منتظر نابن  دهائ

 ه اشيّ  اّولريام جناتن تباشيد. نپيت متانت و استحکام مرتفع گرديبندا
 رانین  يا  و انقرای دوران نرجاست و يمنودار وحتّقق نبّوت حررت دان

 د.يست و نود روزن  آاثرش ظاهر و آشکار گرديپ  از مری نهزار و دو 
 كل القدمن نو مصباحيستقرار هال رشا  ت هللا االهظمن،  نقبلة االممن و نهينب

ن   ن  که بشرف نموطیءنية رکره لمن فی الّسموات و االرضي االرض و الّسماءن  و نآنيالفالح ب
عله هلما  فی جي مطّرز و خبلعت نو اقدام مبارک مشّرف و بطراز نو منه استراء من فی االکوانن

  نه بنحو ابد مؤّس  و مقّرريدار آن مد جنيطوف حوله مأل هارفونن خمّلع در بي  يالملک حب
 ن يد و ايگرد

 نهءينمقّر اطدرن و نمنظر اکربن  نظر بعلّو  مقام ورفعت شننش پ  از مد
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 منّورهء هّكا نسجن اهظمن  که در قرب آن روضهء مقّدسهء مجا  اقدس اهی  

 رتگاه اهل هاء قرار گرفت.ّيده ز يقبلهء هامل هائی واقع گرد
 ی ري ه گسرتده شد و مجع کثيّ ه بساط معارف راّبنيّ نهء اهلين مدي  ادر قل

 فرل سّنی و  د از ارابب هلم وي  و بعياز مشارب و مسالک خمتلفهء قر 
 عه و کرد و هرب و هجم و ابناء ملوک و رؤسای مذاه  و زهمای قوم يش

 ش حو  آن يگانه و تو يش از بيو اهل حرفت و زراهت و هرفا و دراو 
 هء يّ ه و سعهء راتيّ ک برحس  استعداد فطر يروحانی گرد آمدند و هر  مائدهء
 ش از آن حبر مّواج استفاضه منودند و از آن رزق اهلی مرزوق شدند يتو 

 اض بلند شد و يّ ن فين بود که آوازهء اي  موفور حافل کردند. ايو نص
 نش ي و منجذبنيد و بر مجع خملصيش بشرق و غرب رسيت بزرگوار يف
 ه اش مشام مشتاقان يّ د و نفحات مسکيو آاثر و الواحش منتشر گرد فزوديب

 ن گذاشته ي و رز نيهء امرش بنحو متيان سأسيسات آتيرا معنرب منود و بن
 نهء منّوره بود ي مدنيز در مقابل انظار احزاب و اقوام خمتلفهء مهيشد و ن
 ر يشارع قده از كلك ملدم يّ مهء هيّ د منودار و آاثر قيعهء ظدور جديکه طل

 د ين گرديل و تدو يکه مبرور زمان تکم  ینيمشرق و افو  و مبادی آئ
 هء حماربه يّ  هظمت و رفعت امر الئح و هالمات اّولرياساسش هناده شد. تباش

  شواهد غلبه و سطوتش در نيه از داتل آغاز و اّوليّ اب افل شجرهء اهل
 ا برای درک يبهء هلن هتي زائر نيد و اّوليمقابل دمشنان داتلی مشدود گرد

 دند.يلقا و تشّرف مبحرر انور حمبوب اهی هازم آستان مقّدسش گرد
 رات راّبنی يت اهلی و تقديّ ن سرگونی و نفی ابد که مبشيدی است ايبد

 توانست مواه  و آاثر ويام گرانبدائی را مقّدر شده بود مني پنيحامل چن
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 ان سازد يعا  ظاهر و هي و سر ش را آان  يت تو ّيات الهنايتصّرفات و جتلّ 
 ن امر ابدع امنع مندرج و مندمج بود يت و کمون ايّ هو  بلکه آنچه در

 د و ظدورات و يان جلوه گر گرديبکما  بطوء و سأّنی در انظارهامل و هالم
  رّي دهد از بدو طلوع نين دور اهظم شدادت ميخ ايبروزاتش چنانکه اتر 

 ده مهعنان و اب موانع و روادع يابت شدوسته اب تطّورات و انقاليقت پيحق
 دی را مقطوع و ابواب يام که در هر آن حبل هريمه مواجه بوده بطور يهظ

 نموده است.يتّرّقی و تقّدم را بر وجه امر هللا مسدود م
 ک يفت و نزدّيج  قّوت و شّدت يه  که بتدر يکی از حتّوالت و تطّورات طار ي

 د در ياسش را متزهزع و متزلز  مناد اهلی را وانگون و اسيبود امر جد
 عنی در مرحلهء اوالی نفی يهء اقامت مجا  اقدس اهی در هراق يّ  اّولنيسن

 ن زوبعه و انقالب که يد. ايران واقع گرديكل انور از تطّهء ايمؤبّد آن ه
 ظهء اهل غّل و بغراء يقت را در پ  حجبات و سبحات غليمش  حق

 ت خمصوص خبشود بر يّ ت و امهّ يّ فيک  مقنوع منود و دوران مذکور را 
 ه جنبهء داتلی داشت و از جاه طلبی و اهما  يّ ع قبليتالف حوادث و وقا

 گرفت که تود را در ظّل يدانهء نفوسی سر چشمه ميه و مهزات سفيّ  مرضريغ
 وان مقّدم آن قدوهء ابرار ري امر حررت ابب مشرده و در سلک افحاب و پ

 داشتند.يحمسوب م
 وسته حمرّک فساد و هّلت يارجی امر از هلما و ارکان دولت که پدمشنان ت

 ار کرده و ين اوان ابلّنسبه سکوت اتتين هباد بودند در ايقتل و غارت ا
 گرديد در اثر يتوخنواری و قساوتی هم که از طرف قاطبهء انس ابراز م

 زينفته بود. اپره ای از اهدا  ّيف يئهء مظلومان اندکی ختفياهراق دماء بر 
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 د يان تسته و نومي  اببيکه فی اجلمله ادراک و فراستی داشتند و از تعق

   ين امر مقّدس هرچند در پنجهء ظلم و تقليفتند که اّيشده بودند در 
 ن يگرفتار و لکن اساسش حمفوظ و روحش مهچنان غال  و انفذ است. ا

 داد گری و يز ببود که ات درجه ای دست از بغراء  و جلاج برداشتند و ا
 ز يراهظم نيمات وز يدند. گذشته از جدات مذکوره  تعليهدوان چشم پوش

 ليد،  در تقليکه بوالة و حّکام مملکت فادر و از قبل بدان اشاره گرد
 ت نبود.يّ  و امهّ ريان هناد و اضطداد تالی از سأثري ن

 د  دمشنان و تطاو  ينی که افحاب و احباب خمتصرا  از مکايابری در ح
 م تر توّسط ياسی هظياهل هدوان که مقّدر بود در مراحل بعدی اب مق

 ر اهظمش بعنوان مقتدای اهل سّنت اب مهدستی شاه يسلطان هثمانی و وز 
 ران و هراق برای اضمحال  و احنال  قطعی امر يعه در ايران و هلمای شيا

 شد و دار يکر پداهلی بظدور رسد در امان بودند،  حبران داتلی سابق الذّ 
 ن انقالب هر چند در بدو امر يد. ايه اش آشکار گرديّ آاثر و هالئم اّول

 ت منود ات يّ فت و کس  امهّ ّيج شّدت ي حمسوس بود ولی بتدر رياثراتش غ
 كل امر هللا وارد ساتت،  از هدد يد بر هيد که ضربت شديمبرحله ای رس

 ش سائر بود يهء تو يّ مؤمنني بکاست و وحدت جامعه را که در مراحل اّول
 ن لّکه دار کرد و يات آن را در انظار انظر يّ ثيدر تطر انداتت و ح

 هظمت و شدرتش را ات مّدت متمادی مستور و مقنوع منود.
 ه پ  از يّ انش از مهان اّّيم اّوليان که اساس و بنيان و هصين طغيا

 ته شده بود هنگامی که مجا  اقدس اهی در خيشدادت حررت ابب ر 
 ت و متشيتيگرفتار و دست مبارک بصورت ظاهر از هدا  سجن طدران
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   يكل تقديد آن هيفت و پ  از نفی و تبعّيت يد تقو يامور کواته گرد

 هء يّ  اّولنيفزود و هالئم و شواهد ان مطلوبش در سنيران بر حّدت آن بياز ا
 بت و يد و در اّّيم غياقامت آن طلعت هظمت در بغداد منودار گرد

 و اب  . رفتيد پذييوسالهء مجا  رامن جببا  کردستان شّدت و تز هجرت د
 ه در اثر سطوع انوار مشرقهءيّ مانيآنکه پ  از مراجعت سلطان قدم از سل

 ن معاندت يد ايگرديه که مقّدمهء اهالن جدری امر اهظم حمسوب ميّ اهل
 ان و يد و بر غليگر آتش فساد زابنه کشيموقّتا  تاموش شد ولی ابر د

 د ات آنکه يفزود و در ارض سّر مبنتدی درجهء شّدت وافل گرديانش بفور 
 ابالغ و اهالن همومی  ءجهيق که در نتيالق توفيکتائ  سأييد ظاهر شد و ف

 ام منوده بود بنصرت امر هللا برتاست و لشكر تالف را در هم يامر هللا ق
 ت.ه وارد ساتيهء ابغين ضربت هالک را بر آن فئهء طاغيشکست و آتر 

 ی برادر پدری حررت يحي زاري رهء شقاق مهاان ميمرکز نفاق و قط  دا
  و موفوف و مشّه ای نّي هلی الظّاهر از طرف حررت ابب مع هاءهللا

   و يد. اّما نف  تبياز ففات و حاالت وی در ففحات قبل مذکور گرد
  ای اندان ويحيخت و بکما  تدهه و دها ين فتنه را بر انگيه قلبی که اري ت

 دی بود از اهل يّ ق کرد سين امرمنکر تشو يبی اراده را اغوا منود و اب
  و ريد حمّمد که در جاه طلبی و هناد و حقد و جلاج نظيّ اففدان بنام س

 ل نداشت. مجا  قدم جّل امسه االهظم در کتاب مستطاب اقدس در يمث
 د غافل که هّلت يّ ن سيی بوجود ايحيزا ري ش تطاب مبيان مقّدس تو يب

 ز نقد يند قوله العز يفرمايان آن مشرک ابهلل شده اشاره مياهراض و هص
 د هنود رايّ کی از الواح مبارکه آن سي در نياتذ هللا من اغواکن و مهچن
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 خوانند و حررت هبدالبداء رابطهء وی و يمنبع حسد و جوهر فسادن م

 ز يدی هز ع شد و آن ثين طفل رضيجز که ناو ان مين بيی را ابيحيزا ري م
 د حمّمد بدوا  در مدرسهء فدر اففدان بتعّلم يّ ند. سينمايف ميگشتن توف

 د اب حالت ندامت و يل گرديو تلّمذ مشغو  بود و چون ملزم برتک حتص
 وان ري نهء مذکور در فف پيت منود و در مدميشرمندگی جبان  کربال هز 

 د يو ترد امرحررت ابب در آمد و پ  از شدادت آن بزرگوار آاثر تزلز 
 نمود در وی منودار يت ميان و سستی معتقداتش حکاميکه از ضعف ا

 د. هنگام سفر اّو  مجا  اقدس اهی بکربال آن خمزن لئامت و يگرد
  و ميحسادت و منبع بغض و هداوت از مشاهدهء مرات  جتليل و تکر 

 د کاظم يّ ذ سابق سيحمّبت و ارادتی که از طرف فحو  افحاب و اجّلهء تالم
 د در حقد و حسد افتاد و آتش يگرديرشتی نسبت بوجود مبارک ابراز م

 كل ينه و بغراء در قلبش افروتته شد و چون حتّمل و افطبار آن هيضغ
 ان يفزود و مجعی از اببيانور را مشاهده منود براشتعا  انئرهء فساد ب

 هر گونه لغزش و  وس و دلسرد و بی قائد و سر پرست را که مستعدّ يمن
 لهء اجرای مقافد يش افکند و وسير تو يله و تزو يحنراف بودند در دام حا
   آن نفوس غافلهء راهله از فراط ين ترتيطانی تود قرار داد و بديش

 م يلی قدم هنادند که بكّلی اب روح تعاليم اهلی منحرف شدند و در سبيمستق
 کرد.ي مريلف سق خماينت داشت بل در طر يی مبارکهء حررت ابب مباّيه و نوايّ اهل

ه غارب و شخص يّ ت اهليشود هنگامی که کوک  دّری هداياب توّجه ابوضاع و احوا  معلوم م
 شمرد تلفيشوای حزب مظلوم ميمعلوم که تود را پ
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 ل از شدر بشدر در حرکت و مجا  يجبا  مازندران متواری و بلباس  تبد

 مه ين مبخاطرات هظان در سجن طدرايگانه مالر و ملجن اببياقدس اهی 
 ر غربت سائر و سالک و ّيحماط و سپ  از موطن افلی دور و در د

  قطع و از نيدی کّيگری ابيکی بعد از ديقان يان و اميقهء ايگلدای حد
 س و أيده بچه يی فئهء ستمدّيبوستان امر هللا حمو و معدوم شده بود،  بقا

 ر مبتال بنحوی که دی گرفتار و بچه مجودت و مخودت و تشّتت افکاينوم
 نانشان يد و روح اهتماد و اطميقدرت ثبات و استقامتشان سل  گرد

  آالم و حّل نيص و معرفت ندائی که در تسکيمتزلز  شد و از تشخ
 شان را از مشا  وهم و ي وظائف آانن مرتفع و آن قوم پر ينيمشاكل و تب

 گشتند.يم نمود هاجز و قافرمشاهدهي و هرفان دهوت منيقي نيميان بينس
  و رين ظدور اهظم بسيهء ايّ دان فتوحات اّوليلت تراسان مّيل که در اينب

 ان را در يت روحی اببيّ فيسفر مشغو  و اببالغ كلمه منلوف بود احوا  و  ک
 نگارد نسراج امر تاموش و ارابب ينقرار ميش بديخ تو يآن اّّيم در اتر 

  ني و خملصنيبّ شان حميدواهی در جوش و تروش،  نظم امر اهلی پر 
 ن مؤمنني بچدار فرقه منقسم و كّل اب ينهء قزو يسرگردان و انالن. در مد

 ان منحرف.نيگر خمالف و از فراط بيکدي
 مه يتدای هظيّ د  موّفقينه ای که شايحررت هاءهللا پ  از ورود ببغداد،  مد

 م آن يكل اطدر مقي مهوطنان هنيهء طاهره بوده، از بيّ و اجنذاابت روحان
 ز که ي ننيافتند. در کاظميک نف  احدی را ابمر اهلی مقبل نيارض جز 

 شدند کهيران بودند هّدهء معدودی مشاهده ميسّکان آن اغل  از اهالی ا
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 ت توف و هراس ين امر نسبت داده و در سرت و تفا بندايتود را اب

 ز يد نيی شدل هدد مؤمنني،  احنطاط و تدنّ يستند. گذشته از تقليز يم
 ان رسوخ منوده و مرات  غفلت و هما و جسارت و يدر روش و سلوک ابب

 ت يّ ده بود که ارادهء مبارک دراّّيم مسجونيتطای آن حزب بدرجه ای رس
 انيكل اطدر بنفسه المقّدس در رسالهء ابن رئ  بيارض طا بنحوی که ه

 فرموده بر آن تعّلق گرفت نکه بعد از تروج از سجن بتمام مّهت در 
 د.نيام مناي  آن نفوس قيهتذ

  که نين و حمرّکين تدّنی اتالق و بروز آاثر اتتالف،  مفسديدر اثر ا
 ن فساد و يفتند و از اّيت ي و منتظر فرفت بودند تقو نيوسته در کميپ

 ش استفاده منودند. اهما  و رفتار يئهء تو يّ ی سّيتباهی در اجرای نوا
 شمرد يم حررت ابب ممسلّ  يّ وف ز که تود را رکن اهظم ويی نيحيزا ري م

 و  ه و فبح از ن و ناسم االز ن  فخريّ االزلو ابلقاب پر فوت و فيت نمرآة 
 د حمّمد که از طرف وی يّ نات سيکات و تلقينمود خمصوفا  حتر يمباهات م

 بود بر شّدت و وتامت اوضاع  هان قرار گرفتيدر فف اّو  نشدداءن ب
 هروهء امر هللا بكّلی منفصم گردد و آاثر ک بود يفزود بدرجه ای که نزديب

 ه حمو و منعدم شود.كلمة هللا ابلمرّ 
 شان يی پ  از شدادت حررت اهلی چنان مرطرب و پر يحيزا ري م

 ش رتت بربست و چندی از توف ري د که امر اهلی از ففحهء ضميگرد
 شی در جبا  مازندران پناهنده شد و رفتار و حرکاتش يجان بلباس درو 

 د که اغل  نفوس که در اّّيم اقامت حررت يات نور موج  گرددر ففح
 ان فائزميهاءهللا در آن حدود در اثر مهم و مساهی موفور مبارک بشرف ا
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 شده بودند تزلز  حافل کردند حّتی بعری از آانن بصفوف دمشنان 

 الن يه چندی هم برشت رفت و در اطراف و ضواحی گيوستند. مشاٌر اليپ
 نکه يت منود و برای اميست ات بکرمانشاه هز يز يه و استتار ميّ ا  تقدر ح

 تود را از انظار مستور و از آفات و فدمات حمفوظ نگاهدارد،  در 
 نی که بکفن فروشی اشتغا  داشت درآمد يتدمت شخصی بنام هبد هللا قزو 

 د ات هنگامی که مجا  اقدس يو بفروش امتعهء کارتانهء وی مشغو  گرد
 ی اظدار يحيزا ري در اثناء حرکت بعراق از آن شدر مرور فرمودند ماهی 
 ت جداگانه يكل اقدس بسر برد ولی در بيل منود که در مالزمت هيمتا

  انس حمشور و بکس  و کار مشغو  نيابشد ات بتواند بطور انشناس در ب
 كل مبارک اتذ و چند ين منظور مبلغی وجه از هي انيگردد و برای سأم

 ج تود را به بغداد يق مندليداری کرده  بلباس هرب از طر يبه تر هد  پن
 کی از حماّلت پست آن شدر بود يد و در سوق رغا  فروشان که يرسان

 فت و هّمامه ای بر سر هناد و ابسم حاج هلی الص فروش بشغل ّياستقرار 
  ز در کربال مستقرّ يد حمّمد نيّ د. در تال  احوا  سيد مشغو  گرديجد

 لهء يبان و وسيی که پشتيحيزا ري کما  سعی و اهتمام ابتّفاق مشد و ب
 ش ارهان و ياجرای مقافد سوء او بود اب افشاندن بذر اتتالف به ختد

 ان که بدور آن دو هنصر فساد گرد آمده يشانی مجع و اغفا  اببيپر 
 ان که سحاب ظنون و اوهام افق امر هللا را يبودند مبادرت منود. در آن اح

 اببراز سّر  هنوز در پ  پردهء تفا مستور و ريمنوده و مجا  منه ري ت
 ه و وهود و يّ ن كلمات نصحيمکنون و رمز مصون قادر نه لسان قدم اب

 انه ناّّيم امتحان و افتتان رخ گشودهيانذارات مربمهء حمتومه انطق قوله هّز ب
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 وشه و کنار ت شبدات در هر گّيو حبور اتتالف و آالم مبوج آمده و را
 اد فتنه و شقاق و ضال  و نفاق منلوف است... مراق  جيمرتفع و اب

 فشاند يد و بذر ظنون و اوهام ني مشا رتنه ننمانيد جنود نفی در بيابش
 د چه يت ممنوع شو يّ د و از مطّلع احديقت حمروم مانيمبادا از جوهر حق

 معاندت مفتوح  که در هر دور و هصر اهالم  خمالفت افراشته شده و ابواب
 ده  حّق جّل جالله امرش را ظاهر و نورش را ابهر تواهد منود و يگرد
 الی بساحت قدس ينوره و لو کره الکافرون. در اّّيم و ل تمّ ين ااّل أبی هللا أي

 ند و احدی را مفّری نه ري د كّل در قبرهء قدرتش اسيابش رامانی انظر
 ان است که هر نفسی يعبهء فب ملّيد امر اهلی سدل و آسان و يگمان مرب 
 اكلی چند در اپره ای از يد. اکنون هيش در آن رتنه منايابهواء تو 

   كّل مقدور و يه مشغو  هنقر يّ ه و القاآت افکيّ جدات به مهسات نفسان
 د.نيمنکوب و چون تراب معدوم و مفقود تواهند گرد

 د جوانی بود يگردآقاجان اّو  من آمن که بعدا  بلق  تادم هللا  ملّق    زاري م
 اببی  پرشور و وله  که در اثر مطالعهء بعری از آاثر حررت هاءهللا و 

 ش را ترک و يده بود النه و کاشانهء تو ي اهلی دريئی که از طلعت منّيؤ ر 
 خ ياز کاشان بقصد تشّرف مبحرر مبارک جبان  هراق شتافت و از آن اتر 

 فهء کتابت و ياانم بسه وظ کيات مّدت چدل سنه بکما  اهتمام در حمرر مل
 مصاحبت و تدمت منلوف بود و آن وجود اقدس در آن اّّيم حّساس و 

 ش را که هنوز در پ  پردهء يت تو يّ  لمعه ای از آاثر هظمت و نورانريتط
 ش از نفوس يان ساتتند و او را بيتفا مستور بود برای او مکشوف و ه

 زا آقاجان شرحري د. مت هظمی مفتخر و خمّصص فرمودنين هنايگر ابيد
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  ابر نيلهء فراموش نشدنی که برای اّوليحا  و مشاهدات تود را در آن ل
 دمان يتود گذرانده و آن حررت م ءفتهّيدر کربال در تدمت حمبوب اتزه 

 ل نقل منوده ين حنو برای نبيم ابشی بودند بديزا حسن حکري حاجی م
 برحس  هادت ش  را  هیاست نچون فصل اتبستان بود مجا  اقدس ا

 فرمودند... آن ش  وقتی يتوته ميربدند و در مهاجنا بيدر ابالی ابم بسر م
 شان يكل اقدس خبواب رفتند من هم اب اجازهء مبارک در چند قدمی ايکه ه

 به اسرتاحت پرداتتم. مبجّردی که از جا بر تاستم و در گوشهء ابم به ادای 
 ام فرموده و جبان  من يكل اطدر قيه فلوة مشغو  شدم مشاهده کردم که

 دارین  در يک شدند فرمودند نتوهم بين هبد نزديدر حرکتند و چون اب
 فرمودند لسان قدم بتالوت ين هنگام در حالی که جلو وهق  مشی ميا
 ان  يان از تبيح هاجز و بيد. قلم از وفف آن فوت مليت مشغو  گردّيآ

 افر است. هر قدمی که آن سارجشد قيكلمات که از فم مبارکش فادر م
 شد و يدگامن جمّسم ميی نور در مقابل دّيداشت هزاران در يوجود برم

 د هزاران هامل جال  و هظمت در يگرديهر كلمه که ازلسان اطدرش القا م
 كل انور ين حا  که اشّعهء انر بر آن هيگشت. در ايبرابر وجدم مصّور م

 د اندکی توّقف يدرتشيالّندار م ئعةرا ش چون آفتاب درري ده و مجا  منياتب
 ف آن نتواند منود فرمودند نای يف که زابن  توفيانی لطيفرموده  و اب ب

 ر و در فدف قل  حمفوظ دار قسم خبداونديحت مرا بپذيفرزند نص
 ان يدودهء اهل بيهللا غال  تواهد شد. بسخنان ب متعا  امر هللا ظاهر و ارادة

 ه يّ آن ورقاء احد ن حنويمتمّسكند توّجه منمان  بد هيّ ف  كلمات اهليکه بتحر 
 د.يت منلوف بود ات فجر طالع گردّيبرتمّن و تغّنی مشغو  و به نزو  آ
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 هء چای از يّ كل مبارک را ابطاق حررتش منتقل و پ  از هتيآنگاه فراش ه

 حمرر مبارکش مرّتص شدم.ن
 اض اهلی در يّ روح فنان و اهتمادی که در اثر متاس انگدانی اب ياطم
 اق ي کرد و انر شوق و اشتريد قل  او را تسخياد گردجيزا آقاجان اري م

  که هلّو  مقام و ارتفاع نير انزنّيبه آن  در جممرهء وجودش بر افروتت و
 فته بود هشق و هالقهء ّيران در يان در هراق و ايابب ريساه شننش را نسبت ب

 انبساط و سرور بطوری ارکان ن جذبه و شور و يد حافل منود. ايجد
 ن يزا آقاجان را فرا گرفت که مستور داشنت آن امکان نداشت اري وجود م
 ن يد حمّمد بزودی بر ايّ ی و مهکار و مهقدمش سيحيزا ري بود که م

 گر يد افتادند. از طرف ديقت واقف شدند و در حقد و حسد شديحق
 راههء يّل الطّعام از نی که در آن اّّيم واقع و بنزو  لوح مبارک كّيجر 

 فزود و يت اوضاع بيّ د  برشّدت و امهّ يقدرت حررت هاءهللا منتدی گرد
 ل آنيو تفص . اضافه منودنين و مغلّ يبر مرات  بغض و هدوان حاسد

 کی از فحو  ين نراقی که يزا کما  الدّ ري نقرار است که حاجی ميواقعه بد
 فهء قرآن را که يهء شر ي آريه بود تفسيافحاب و فاح  فرائل و کماالت هال

 ی تواستار يحيزا ري لن  از ميلبنی اسرائ د نكّل الطّعام  کان حاّل  يمی فرما
 هء مذکور بنوشت ولی يه از روی هدم رغبت شرحی بر آيمشاٌر ال .ديگرد
 ه بود يه و تالی از اساس و اپيماي و مندرجات حبّدی سست و بنيمرام
 اهتماد و توّجدش بكّلی از از  سل  وس شد وين منيزا کما  الدّ ري که م
 ش را از ساحت اقدس حررت هاءهللا يد. آنگاه مسؤ  تو يگرد

 ديدرتواست منود و در جواب لوحی از قلم مبارک ابفتخار او انز  گرد
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 ل و ابناء او را حبررت يع آن وجود اقدس اسرائيکه در آن لوح من

 ع بعّلت ين سفر بديوده بودند. ا فرمريوان آن حررت تعبري اولی و پ نقطهء
 ل و برهان يان و قّوت دليقه و رشاقت بيفه و مشو  معانی دقياشارات لط

 فته و يش د که ابلكلّ ين مؤثّر واقع گرديزا کما  الدّ ري بدرجه ای در روح م
 كل اطدر شد و اگر منع مبارک نبود در مهان اوان سّر خمزون يمسحور ه

 ت مسترت و مکنون بود هلی ّيمنز  آن آ و رمز مصونی را که در وجود
 رؤوس االشداد بر مال  می ساتت.

  و تعّلق و ارادتی که ميت حررت هاءهللا و جتليل و تکر يّ شدرت و معروف
 شد هّلت اشتعا  انر ياز طرف طبقات خمتلف نسبت به آن حررت ابراز م
 د. خمصوفا  اّتساع يحقد و حسد در قلوب بد تواهان و دمشنان گرد

 ندگان حررتش و مصاحبت و معاشرت آن ي و ستانيرهء حمبّ يروز افزون دا
 نه و ابراز احرتام و اتالص يای امور منجمله والی مديوجود اقدس اب اول

 د کاظم يّ قلبی در موارد شّتی از طرف کبار افحاب و اجّلهء دوستان س
  ش ازيی نظر ابتتفايحيزا ري اهتماد نفوس از م رشتی و سل  توّجه و

 ان نسبت حبرکات و سکنات و ي اببنيوع اتبار ان مطلوب در بيانظار و ش
 هالئم استقال  و بروز   ظدورنيت و استعداد وی و مهچنيّ مقدار قابل

 ت امور يهء مجا  اقدس اهی در متشيّ ت راتيّ ه و تقّدم و اولو يکماالت فطر 
 ّمد د حميّ می را که سيد که شکاف هظي موج  گردت مجدور كاّل  يو هدا
 اد آن اقدام منوده بود روز بروز جي  و مّکاربکما  هناد و جلاج در ايتب
 قرت گردد.يعرت و هميوس
  در سّر سّر مبنظور تنثی منودن مساهی وني  خمالفين ترتيبد
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   يی مبارک در هتذّيحتّقق نوا ی ازري جمدودات حررت هاءهللا و جلوگ

 ء متفّرق و متشّتت اتّفاق منودند و  اتالق و افالح جامعهنينفوس و حتس
 د و نفاق مّهت موفور يدر اغفا  نفوس و القاء شبدات و افشاندن بذر ترد
 ان و خمّرب يهادم بن مبذو  داشتند و آن وجود اقدس را غاف  مقام و

  ريه و تفاسيامر حررت رامن قلمداد کردند و رسائل و الواح و اده
 د قرار دادند ويح مورد تنقيّفافه و تلو فادره از خمزن قلم اهلی را در ل

 د که بر يمعار هللا خمدوش و تالی از اهتبار مشردند ات کار بدرجه ای رس
 ه يّ ت کمر بستند و در قطع سدرهء رامانيّ ذاء آن طلعت احدياضرار و ا

 ت انفذهء سبحانی مقصدشان جامهء همل يّ ام منودند ولی ابرادهء اهلی و مشيق
 آما  و تسران مآ  گرفتار شدند. بتيد و به تينپوش

 ل اوضاع ين اهما  زامات و مساهی مبارک در افالح امور و تعديدر اثر ا
 فت متوّقف و بال اثر ماند و آن وجود ري که بسرهت رو به فساد و تباهی م
 دند. آاثری که در آن اّّيم مظلم و ياقدس در غمرات احزان مستغرق گرد

 ی ّي و رزاّيده مهوم و غموم و باليز  گردی امم انيبت از قلم حميپر مص
 کی از مناجاهتای يسازد. در يوارده بر آن طلعت نورا را روشن و معلوم م

 احرتاق آن مظلوم آفاق فادر ناّن  ن  كلمات سوزانک از قل  پريانزله ا
 ة ابکملدا الّشدائد بكّلدا احاطتنی... اّن االهداء ابمجعدا ارادتنی... اّن الّذلّ 

 د ناشکو يگر می فرمايتنین  و در مقام دذنی و اّن اهلموم ابهظمدا اتمّست
 جی... يسمع ضجينظر حالی و يشدد مّهی و يه بّثی و حزنی الی هللا النّ 

 ة العمان... نقد اتذتنی االحزان هلی شنن منع اب ابلّذلّ الرتّ  جلست فی نقطة
 انن.يبن و لسان االهی هن الذّکر و الّيالقلم االهلی هن اجلر 
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 ت اسم اّومل يّ تم مظلوميّ   مظلومميد نای مر ي می فرمامي در لوح مر نيو مهچن

 صی بعراق حيرا از لوح امکان حمومنوده... از ارض طا بعد از ابتالی ال
 م ي و از غ ّل اهداء به ِغّل احّبا مبتال گشتميهرب ابمر ظامل هجم وارد شد

 مله االحبار و ال االمواج و حي املت ما ال اتهلل .يّ علم ما ورد هليو بعد هللا 
 ز در لوح كّل الطّعام راجع يکونن و ني کان و ال ما  ال االشجار و ال ما

 احبر احلزن  يّ د نمتّوجت هليكل قدم می فرمايابحزان و مصائ  وارده بر ه
 الّروح ان  شرب قطرة مندا و حزنت بشنن تکاديقدر احد ان يالّتی لن 

 لة ي کما  امسع نداء تلک الّنملة الّذلّي نان نين و مهچنفارق من جسمیي
   هنکم يغينکم و يرج من بخيد ان ير يالمطرودة الّتی تفی فی وکره و 

  هبادهن نفآه آه نينی و بيد بيدی الّناس و کان هللا شديمبا اکتسبت ا
 ت كّل ما شددت من يفواّلذی قد استکّف ورقاء احملزون فی فدرالبداء لنس

 نئذ مبا اکتسبت يوم اّلذی شربت لنب المصّفی من ثدی اّمی الی حي اّو 
 ه که دراّّيم هجرت کردستان در يّ دهء ورقائيز در قصيدی الّناسن  و نيا

 ن  يفته اّيهء بقا،  روح اهظم اهلی از قلم حمبوب اهی هّز نزو  يّ وفف حور 
 ک امساء و ففات مشرق.يات از قل  پر التداب مليكلمات هال

 ل كلوهتیيان اخللري قاد نيفطوفان نوحٍ هند نوحی فادمعی        و ا      
 تیيّ وب بعض بليّ عقوب بّ  اقّله           و كّل بالء ايو حزنی ما       

 د  نای رّب يکی از آاثر منزله از ملکوت قدم می فرمايگر در يودر مقام د
 ن.نيفربا  فانصرنی هلی القوم الفاسق يّ فافرغ هل
 ان حسد و بغرائی که در آن اوان يقان در بيهلی در کتاب مستطاب اقلم ا

 ن اّّيم رائحهءيد ندر اياز دمشنان امر مالک مّنان ظاهر شده می فرما
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   و شدود که از اّو  بنای يده که قسم مبرّبی وجود از غيحسدی وز 

   غّل و حسد و بغرائی ظاهر نشده و خنواهدنيوجود هامل... اتحا  چن
 گر انز  ندو سنه او اقّل از ماسوی هللا احرتاز يز در مقام ديشدن  و ن

 بغراء ساکن شود و  د انري او چشم برداشتم که شاريجستم و از غ
 فسرد.نيحرارت حسد ب

 دهد که در آن اّّيم چنان آاثر حزنی از يزا آقاجان شخصا  شدادت مري م
 آمدن  و ابز طبق آنچه در وجه مبارک مشدود بود که ارکان وجودم بلرزه می 

 کند نقبل از اّّيم هجرت يزا آقاجان نقل مري ل مذکوراست ميخ نبياتر 
 كاله    فجر و طلوع آفتاب مشاهده منودم که اب ش نيومی مجا  مبارک را بي

 ن يشدند در ايت تارج ميکه هنوز بر رأس مبارک بود بطور بغتی از ب
 قدس مشدود بود کهكل ايش در هي چنان آاثر اضطراب و تشو نيح

  نيوم در حيّ كل قيد. هيقدرت مواجده اب وجه مبارک از من سل  گرد
 ن نفوس مهان يه انطق نايّ اانت قدر ين بيمشی بکما  غر  وشّدت اب

 نفوسی هستند که مّدت سه هزار سا  به پرستش افنام منلوف و معبودی 
  نيی بز همان اوهام معتکف چه نسبتين نداشتند احلا  نيجز هجل زر 

 ن ي انيه موجود و چه ارتباطی بيّ هء سافله و طلعت احدين نفوس واهيا
 ت قصوای حّ  و شوق مشدود.ن ) ترمجه (يهبدهء اواثن و مقصد اهلی و غا

 اانت بر جای تشک شده و گوئی ين بيمنهء ايد نمن از هيگو يزا آقاجان مري م
 ن ين هباد بگو ايتره فرمودند نابدن  ات آنکه اباليروح ازبدمن تارج گرد

  هللا قل سبحان هللا هو هللا كّل هباد له و ريرکر را خبوانند هل من مفرّج غ
 عه را اپنصد ابر بل هزار ابر ش  وين ارکار منيكّل ابمره قائمون. بگو ا
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 د مجا  اهلی کشف نقاب کند يند شايقظه تالوت منايروز درحا  نوم و 

 د.نيان اشراق منايء رامانی بر هامل و هالمو انوار سبحانی از مشرق اراده
 ه را تالوت ي آنيز بلسانه االطدر مهيفتم که آن وجود اقدس نّيبعد در 

 وجه انورش حمسوس و مشدود  د بريفرمود در حالی که آاثر حزن شديم
 فرمودند که از يكل مبارک غالبا  رکر فراق و جدائی ميبود. در آن اّّيم ه

 ت ولی احدی از احّبا مقصود و منظور مبارک را ع کناره تواهند جسيمج
  مين قوم مک  منودي انيفرمودند نچندی در بيکرد. هنگامی ميدرک من

 دن.ين تذّکر و انتباهی از آانن مشاهده نگرديولی ادنی توّجه و اقبا  و کمرت 
 نقرار مشاهده فرمودند قبل از وقوع ي  چون مجا  مبارک اوضاع را بدآابلم

 قان يتری مصّمم بر ترک هراق گشتند چنانکه در کتاب ا ديحوادث شد
فتم از ّيبعد  اّطالع  ءد نچون فی اجلمله بر امورات حمدثهيمنة هلی االمکان می فرمايبنفسه المد

 اابهنای فراق هنادم... يار منودم و سر در بيقبل مداجرت اتت
 ب ن نبود که حمّل اتتالف احباب نشوم و مصدر انقاليو مقصود جز ا

 افحاب نگردم و سب  ضّر احدی نشوم و هّلت حزن قلبی نگردم. قسم 
 د موافلت نه.نيا  مراجعت نبود و مسافرت را امين مداجرت را تيخبدا که ا

 ل يآور  ١٠هجری نمطابق اب  ١٢٧٠وم دوازدهم رج  سنهء ين بود که يا
ی اهل حرم و متعّلقان الدین مجا  قدم منقطعا  هن العامل بدون  اّطالع احدی حتّ يم ١٨٥٤

 کی از مالزمان که شخصی يمبارک از بغداد همراهی 
 ت و مبلغی وجه مبالزمميابوالقاسم مهدانی موسوم بود بغتتا  هز ه مسلمان و ب
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 گر بکس  و کار مشغو    کنفر سودايت فرمودند ات بعنوان يمذکور هنا

 ن تادم اب وفا زی نگذشت که آيد. چيش را اداره منايشود و امور تو 
 د و آن وجود اقدس ي پر جفا قرار گرفت و هالکت رسنيمورد املهء سارق

  نين سر زميد ابقی ماندند. ايد و وحيهای کردستان بكّلی فر غولهيدر ب
 مرکز اقامت مردمی شجاع و سلحشور قرار داشت که از حلاظ زابن و نژاد 

 نيه مبعاندت اب ايهء ماضو آاثر و احوا  ظاهر اب اهجام متفاوت و از ازمن
 شمردند.يقوم مشدور و معروف بودند و آاننرا در زمرهء روافض م

 ت سادگی و بساطت ينت شخص مسافر در هنايابری مجا  اقدس اهی ه 
 گر مهراه يز ديض چيکدست لباس تعو يکشکو  و   در حالی که جز
 ش حمّمد سر بصحاری گذاشتند و چندی در جبلی ينداشتند بنام درو 

 ابر  دوه بنام سر گلو که از آابدی دور و رفت و آمد نفوس بداجنا منحصر ب
 نيدهاق طعنی هنگام افشاندن بذر و موقع برداشت حمصو  توسّ يدر سا  

 ار قسمتی از اّّيم ياهوی اغياز ه كل مبارک دوريبود معتکف گشتند. ه
 گ  از سننيبت و هجرت را در رأس جبل مذکور در مغاره ای که دهاقيغ

 ه منوده بودند بسر يّ هوا هت ءدهيش از تصّرفات شديبرای حفظ تو 
 الواح منزله ابهزاز  گر اقامتگاه مبارک کدفی بود که دريربدند. چندی ديم
 کی از ورقات منسوب حبررتشي ميخ هبدالّرامن مشدور و جناب مر يش

 ت در وفف آن غربت پر يّ  مجا  احدميد. در لوح مر يبدان اشاره می فرما
 ار منودم و سر يّّيت انطق نفردا  واحدا  هجرت اتتن كلمات درّ يربت ابک

 ستند و يع در غربتم گر يم هنادم بقسمی سفر منودم که مجيبصحراهای تسل
 ور فحرا مؤان  شدم و ابيدند اب طياء  بر کربتم تون د  ببار يع اشيمج
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 ّّيم پر احزان قان شرح آن ايز در کتاب ايوحوش هراء جمال  گشتم.ن و ن

 ون جاری بود و از قلبم يومن هيند ناز هيفرمايف ميان توفين بيرا بد
 الی که قوت دست نداد و چه اّّيم که جسد راحت يحبور دم ظاهر چه ل

 افت... خبود مشغو  بودم واز ماسوی غافل.نين
 ی رمم در حبور توّجه و تفّکر مستغرق يدر اّّيم هزلت و اهتکاف که آن حم

 نه ای از ارکار و مناجات بنظم و نثر اپرسی و هربی از لسان ينجبود گ
 ت ي حکانين و قل  پر احرتاق مجا  مبيمبارک جاری که كّل از روح حز 

 نمود. در آن تلوتگاه بعری از آهنا را در سحرگاه و برتی را در د  يم
 ش امساء يفرمود. گدی بنعت و ستايش  و شامگاه بصدای بلند تالوت م

 باتت و به يش هشق ميپرداتت و زمانی جبما  تو يه ميّ اهل و ففات
 هء يّ شد. وقتی مبدح و ثنای حور يل ظدور مقّدسش منلوف ميح و هتليتسب

 گشود و يش متجّلی بود زابن ميبقا،  روح اهظم اهلی که بر قل  الطف اففا
 کرد و مصائ  و يدمی در وحدت و غربت نف  مقّدسش سأّمل و تدبّر م

 فرمود. هنگامی غفلت مردمان و يه اش را در نظر جمّسم ميی آتّيبال
 نمود وي مينيح و تبيوفائی دوستان و ضاللت و هماء دمشنان را تشر يب

 ام و لدی يش را بر قير تو يحلظه ای هزم جزم و ارادهء تلل انپذ
 فرمود.يان ميل حتّقق امراهّز اقدسش بياالقتراء بر فدای جان در سب

 ت را معلوم و يّ  فراط احدنيقت وطالبيل حقيب سنيط سلوک سالکيشرا
 ع و مصائ  هولناکی که آن وجود يساتت و در انتظار وقايمکشوف م

 دداء را در ارض طّف و د الشّ يّ  بود مصائ  حررت سنياقدس را در کم
 ی حررت روح را درّيی حررت رسو  اکرم را در حجاز و بالّيرزا
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 ان يموسی را در قبا  فرهون و فرهون دود هنود و مصائ  حررتيچنگا  

 وفا متذّکر يوسف را در جّ  حسد برادران بيو حمن و آالم حررت 
 نمود.يگشت و در تاطر مصّور و مرتسم ميم
  برده نيی از آن را حوادث زمان از بري ن ارکار و او راد  که متنّسفانه کثيا

 از جذابت  ع آاثر اّّيم هزلت و هجرت مجا  خمتار و منبع يبدا و از
 ات روقی آن امامهء قدسی اهلی است مع نلوح ينروحی و غلبات شوقی و تغ  

  ظدورات نيدهء رشح همان که در ارض طا انز  شده اّوليكّل الطّعامن و نقص
  قدرت سلطان جربوت بقا را مي رشحات طمطام نيقلم ملدم اهی و خنست

 عهءيو فحائف بد منهيدهد و كّل بنفسه مقّدمهء نزو  کت  مديل ميتشک
  اقامت نيقان و  كلمات مکنونه و هفت وادی است که بعدا  در سنيعهء ايمن

 بغداد قبل ازاظدار جدری امر اهّز اهی از خمزن قلم اهلی فادر و بر 
 نات افزوده و راه را برای ظدور گل يّ ت و بّيفسحت و هظمت حبر مّواج آ

  ابالغ امر حررت نيه حيّ جن ه و بروز امثار مرغوبهءيّ ق شجرهء اهليو شقا
 ن يرامن مبلوک و رؤسای زمان در ارض سّر و سأسي  حدود واحکام ا

 دور اقوم افخم که در سجن اهظم از قلم مالک قدم انز  گشته مستعّد و 
 منوده است. مهوار

 ربدند که يمجا  اقدس اهی هنوز در کوهدای اطراف کردستان بسر م
 غمرب اکرم را ين نواحی ملک و هقاری داشت په که در آيّ مانيم سليخی مقيش

 ن يا .ق فرمودندي مشاهده منود که ابو امر به جتّس  و حتقّيؤ در هامل ر 
 فت و ّيق يرت حررت مقصود توفّيبود که در مقام جستجو برآمد و بز 

 ز درين ه که اويّ تالد ء  فرقهيل رئيخ امساهين متاس شيپ  از استقرار ا
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 امت داشت مبحرر انور تشّرف حافل منود و مفتون آن مجا  مانّيه اقيسل
 نه نزو  يد  و از حرور مبارکش استدها کرد از جبل مبديمثا  گرديب

 ن انتقا  يخ اب ايند. حررت هاءهللا نظر ابحلاح و افرار شياجال  فرما
 ز که در طل  يموافقت فرمودند. در تال  احوا  افحاب و احباب بغداد ن

 فتند و ّيامانی بر آمده بودند از آن دلرب بی نشان نشان وسف ر يآن 
 م را حبرور مبارک فرستادند ات ازيخ سلطان اب الّزوجهء جناب كليش

 ن موقعی بود که آن طلعت يد و ايساحت اقدس استدهای معاودت منا
 هء موالان تالد که حوزهء يکی از حجرات تکيه در يّ مانيه در بلدهء سليّ احد
 ت را يّ ن منمور يخ سلطان شرح ايبالد حمسوب اقامت داشتند. شهء آن يّ هلم

  نيکند نچون مبحرر مبارک وارد شدم طائفينقرار نقل ميل بديبرای نب
 حو  آن وجود مقّدس را از قائد قوم ات مرات  مادون چنان جمذوب و 

 كل يفتم که مالحظه منودم هرگز مبفارقت از هّيدلباتتهء آن مجا  سبحانی 
ضی خنواهند شد و به آسانی دست از دامن مبارک بر خنواهند داشت بدرجه ای که اگر انور را

ام تواهند منود و يد برقتل من قي بدون تردميی را بالفافله آشکار منانهنا ت تود را ابراز و سّر يّ ن
 جهء منظوره حافل خنواهد شد.نينت

 تان کند که از ورود حررت هاءهللا بکردسيت ميخ سلطان حکايابز ش
 وخ هالی مقام آن شطر اب آن وجود مقّدس متاس يزی نگذشته بود که شيچ

 كل ين معرفت و شناسائی قلوب آانن جمذوب هيحافل منودند و در اثر ا
 دا يت مبارک در انظارشان مکشوف و هو يّ د و هظمت و نورانيانور گرد
 هيّ   سلسلهء نقش بنديخ هثمان رئيوخ مذکور هبارت بودند از شيشد. ش
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 تدای مدّمه حمسوب حّتی نف  سلطان هثمانی و يّ وانش از شخصري که پ
 خ هبدالّرامن يانش در سلک فرقهء مذکور حمشور و منلوف،  اثنی شياطراف
 ه که بعدا  در جواب پرسش وی رسالهء چدار وادی از يّ   سلسلهء قادر يرئ

 بع داشت د و اتيکصد هزار مر يش از يخ بين شيد. ايقلم اهلی انز  گرد
 دت بودند.  اثل  ي و تلوص هقنيت متکيکه كّل نسبت بوی در هنا

 ه است که بدرجه ای در انظار اتباع مورد يّ   سلسلهء تالديل رئيشيخ امسع
 احرتام و جتليل بود که مقام او را اب مرتبت مقام تالد مؤّس  سلسلهء 

 ه نزو  يّ انميشمردند. مجا  اقدس اهی چون بسليمذکور معاد  و مماثل م
 داشتند ياجال  فرمودند در بدو امر نظر بسکوت و مالحظه ای که مرهی م

 نمود ات يكل مبارک منياحدی تصّور فرل و کما  و هلم و احاطه ای در ه
 ار مرغوب يکی از آاثر قلمی مبارک که خبّط بسيآنکه برحس  تصادف 

 داد ياجنام مکی از طاّلب که تدمت مبارک را يلهء  يمرقوم شده بود بوس
 آن تّط  ءه افتاد كّل از مالحظهيّ د آن معدد هلميذ و اساتير تالميبدست سا

 ل بدرک حمرر مبارک شدند ات بر يت ماندند و ماري در شگفت و ح 
و مصطلحات  معلومات و سعهء  اّطالهات آن وجود اقدس نسبت بعلوم و معارف و معتقدات

ی ّيار و تکاير بسب  دارا بودن موقوفات بسآن قوم واقف و مستحرر گردند. حوزهء مذکو 
وبی و اهقاب و احفاد وی انم و شدرتی بسزا داشت يّ ا نيشمار و ارتباط و انتسابش بصالح الدّ يب

 ه و يّ م  روحانياری از افاضل اهل سّنت و مجاهت برای نشر تعاليو از آن مرکز معلوم بود که بس
 و زبدهء نياجّلهء مدّرس نتی از ين هنگام هيد. در اام منوده بودنيه قيّ نيغ افو  و مبادی ديتبل

   سلسله مبحرريل رئيخ امسعيست شّي بر نيحمّقق
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 ٢۵۶ص 

 ن ّيکران استفاضهء بی اپيمبارک حررت هاءهللا شتافتند و از آن حبر ب
 ه و يّ منودند و چون آن حررت را برای حّل غوامض و معرالت هلم

 حظه منودند از حمرر مبارک استدها ش حاضر و مستعّد ماليهء تو يّ فلسف
 اانت مشكله ای را که در کتاب يکردند در چند جلسه هبارات متشاهه و ب

 ن العربی هامل بزرگ و جليل القدر يخ حمی الدّ يه اثر مشدور شيّ فتوحات مکّ 
 ند. حررت هاءهللا در ي فرماينيح و تبيموجود است برای آانن تشر 

 د ينمائياست کتابی را که رکر ماهد و گواه ع  شيجواب فرمودند نحّق من
 هرگز در همر تود مالحظه ننموده ام ولی حبو  و قّوهء اهلی و استظدار 

   تاطر و اکمل وجه اجنام يد بطيبتنييدات سبحانی آنچه را تواستار شو 
 کی از آاننرا موّظف فرمودند هر يكل اقدس يسپ  ه  .تواهم دادن )ترمجه (
 کتاب مذکور را اب فوت بلند در حمرر مبارک قرائت روز ففحه ای از  

 عيفرمودند بنحوی که مجيک حّل ميک بيد. آنگاه معرالت آانن را يمنا
 ن يدند و در ايجمذوب و منجذب هلم و احاطهء مجا  رامن گرد

 غوامض و تشريح دقايق مودوههء در  ل وجود اقدس نه تندا حبلّ يتفاف
 رات مؤّلف و مقصد و هدف غائی وی را د و نظيكتاب پرداتتند بلكه هقا

  فرمودند ينيح و تبيان توضيان و افصح تبين معانی اببدع بيدر رکر ا
 خ يحّتی در بعری از موارد نسبت بصّحت اپره ای از مطال  و معتقدات ش

 ق مسائل را القاء و انظار يه حقايهء متقنه و شواهد کافاشکا  منوده و اب ادلّ 
 ن بود يش که مورد استقبا  مههء حاضر يت متقنهء تو ااني را به بنيمستمع

 متوّجه فرمودند.
 ابری چون هلما و اهاظم کردستان بر مرات  فرل و هلّو  درجات هلم و
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 هء آن طلعت يّ دند و به احاطهء راتيحکمت مجا  قدم جّل ثنائه واقف گرد

 را که در هظمت پی بردند در مقام آن برآمدند که از حمرر مبارک امری 
 هء آن منبع فرل و کرم مشرده يّ ل بر سعهء معارف روحانينظرشان اقوی دل

 معروض داشتند که ات  ن بود که بساحت انوريشد تواستار شوند. ايم
 قت و ارابب هلم و حکمت نتوانسته اند بر يک از افحاب طر يچيکنون ه

 ند يانشاء مناهء کربی منظومه ای يّ عنی اتئيدهء ابن فارض يهء قصيّ سبک و رو 
 ن امر اقدام يت فرموده ابينک رجای ما آن است که آن وجود مبارک هنايا

 ن استدها مورد يند. ايم فرمايف تنظيای همان سجع و رددهيو قص
 ت بنحوی که ي  دوهزار بيقبو  مبارک واقع و مجا  اقدس اهی قر 

 ذکور فد و م  اشعارنيدرتواست منوده بودند برشتهء نظم در آوردند و از ب
 ه را ورایيّ ار و به حفظ آن اجازت فرمودند و بقيت را اتتيست و هفت بيب

 ست ي فد و بنيص دادند و مهياج زمان تشخيادراک نفوس و ماهدای احت
 ه را که نزد دوستان و افحاب هربی يّ دهء هّز ورقائيت است که قصيک بيو 

 د. اشعار دهيل مير و معروف است تشکي آانن دانيزابن مشدور و ب
 ه يّ هء آن مظدر احديّ ه و شؤوانت حکمتيّ ت از مرات  هرفانيمذکور که حکا

 د که مههينمود بدرجه ای در قلوب و ارواح مؤثّر و انفذ واقع گرديم
 ک زابن اهرتاف منودند که فرد فرد آن اشعار مترّمن قّوت و يکد  و ي

 دهء ابن يدو قص ک ازيچي آن در هريتی است که نظيّ اباتقان و لطافت و جذّ 
 فارض شاهر معروف مشاهده منی شود.

 بت مبارک از بغداد از مهه يع دوسالهء غي وقانين که از بّين جر يا
 وخ ويی از هلماء و طاّلب و شري شاتص تر و ممتازتر بود  نظر هّدهء کث
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 ه يّ مانيهء کرکوک و سليّ نياقطاب و زّهاد و اواتد را که در معابد هلوم د

  يّ كل اقدس طي  هين ترتيع شده بودند خبود جل  منود و بدجمتم
 ه يّ ق روحانيده از حقايی جدّيه مناظر و مراري کث  ءرسائل و تطاابت متنّوهه
 ه و حکمت يّ نی از معارف اهلين منبسط و ابواب نو يدر مقابل انظار مستعدّ 

 و   فيه بر روی آانن مفتوح فرمودند و غوامض مسائلی را که در سأليّ راّبن
  رين و شعرا و هلما و هرفا موجود و فدم آن برای آانن غينوشتجات مفّسر 

 ن و تعارضی را که هلی الظّاهر يان ساتتند و تبايمقدور بود مکشوف و ه
 ف و توافق وارد يد در سلک سألي بعری از آن آاثر مشدود می گردنيدر ب

 خمصوص دت ي تلوص و هقن بود که مردم آن نواحی كاّل  يفرمودند. ا
 كل اقدس حافل منودند و احرتام زائدالوفف مرهی ينسبت به ه

می مشردند و برتی   نيکی از نرجا  الغيمی داشتند چنانکه اپره ای از آانن آن وجود مبارک را 
دانستند و يفاح  مقام مکاشفه و شدود م ا و واقف بر اسرار وجود  ويميآن حررت را واجد ک

تواندند و گروهی قدم فراهناده معتقد بودند که مقام آن حررت  یم گر نقط  امکاننيمجعی د
ع،  يف و وضياء اهلی و سفراء رامانی است. کرد و هرب و هجم وهارف و  هامی، شر يمقام انب

شدند مجلگی لسان به نعت و يخ و شاّب از هرطبقه و مرتبه که بدرک آشنائی مبارک مفتخر ميش
اانت ينمودند مع آنکه در تطاابت و بي مرياتالص وف ثنا می گشودند و مجعی اظدار حمّبت و

ه ای نسبت مبقام آن حررت موجود بود که اگر آن اظدارات يّ ات و اشارات تفحيمبارک تلو 
د ينده در تطر شديد گو يشد بدون ترديگری از مهوطنان مبارک مسموع مياان  از لسان فرد دياح

 می افتاد و مورد قدر و غر  مردم
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 د.يگردي واقع منيمآن سرز 

 هء مسطور در فوق است که يّ ت قدرتّينظر به هلّو  ظدورات و مسّو آ
 ن دورهء هجرت را نحّجت ي اميمجا  قدم جّل رکره و ثنائه در لوح مر 

 ش حمسوب فرموده است.يقت اشراق تو ياهظمن و نبرهان اّت اقومن از حق
 ل يد نبفافلهء قليمان هجرت می فر يت ايّ فيان  کيز در بيحررت هبدالبداء ن

 ت يّ ن مّدت آن طلعت احديد. در ايکردستان جمذوب مجا  رامن گرد
  و نيربد ملبوس مبارک ملبوس فقرا و مساکيدر فقر و مسکنت بسر م

  ولی وجود انورش مبثابهء آفتاب در نيذای مستمندان و حمتاجغطعام و 
 م ي و تعظميتکر  د و در مهه جا مورديالّندار اب شکوه و جال  درتش رائعة

  نيگانه و بينی بيهء حررت هاءهللا اساسش در سر زميکه هظمت آتيهنگام .نفوس بودن )ترمجه (
فت ري شد اطوار و احوا  حزب اببی بسرهت رو به احنطاط و تدّنی ميمننوس گذاشته مري مردمی غ

ات و اقدامات،   را از هرفهء جمدودنيمجا  مب  منتظر ريبت طوالنی و غي غنين و حمرّکيمفسد و
ی که اغل  يحيزا ري حه پرداتتند. ميد افعا  منکرهء قبييعه و تشيشن مغتنم مشرده،  به بسط اهما 

س و مجود غنوده بود اب بعری از اهوان و انصار أيده و در حفرهء يهء مخو  و مخود تز يزاو  در 
توح کرد و در سّر ش که نسبت به آانن ثقه و اهتماد کامل داشت ابب مکاتبه را مفيمنحرف تو 

 سّر ابرسا  رسائل و 
 د و فف يه پرداتت و ابلقاء شبدات مشغو  گرديّ فدور او راق انر 
   داد و ين در مقابل وجود اقدس حررت هاءهللا ترتيمّتحدی از معاند

 ش می انگاشت در توف و هراسيچون از نفوسی که آانن را خمالف تو 
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 ن بهّيّ از اتباع تود را ألجل  قتل جناب د کیيزا حمّمد مازندرانی ري بود م
 ان اهزام منود و آن نمکمن آل لی هلم اهلین  را که حررتجيآرراب

فرموده بودند  ظدره هللان خماط  و مفتخري حرف الثّال  المؤمن مبن ّياهلی  به تطاب نان 
زا آقاجان را ري سخافت هقل م نابوالّشرورن و نطاغوتن  انم هناد. بعالوه از راه سبک مغزی و

ن معرض ابهلل کار  يد. ايران مبادرت منايبقتل سلطان ا بنورفرستاد ات فرفت مناسبی بدست آورده
 گستاتی و بی

 ی نسبت به هصمت مطّدرد که دست تصّرف و تعدّ يائی را جبائی رسانيح
 م خبشوديد حمّمد لئيّ حررت اهلی بگشود و بعد آن حرم حمرتمه را به س

 ذاتع اقطار را يانت اهظمن  بفرمودهء مبارک نحزن مجين نتيو اب ارتکاب ا
 زا هلی اکربري گر او آنکه دستور داد جناب ميمهء ديت هظّيمنودن. از جنا

انه بکما  يبود خمف نّيّ می جناب ديابن هّم حررت نقطهء اولی را که از حمّبان و ارادمتندان فم
 ظلم و هدوان به شدادت رساندند.

 ش يم و مقتدايی زهيحيزا ري العنان که از طرف مم و مطلق يد لئيّ اما س
 ت کامل بوی اهطاء شده بود در اّّيم اقامت در کربال يّ آزادی و حرّ 
 کند هّده ای از اجامر و يح ميش تصر يخ تو يل در اتر يبطوری که نب

 حه به تودياوابش را گرد تود آورده و آانن را در ارتکاب اهما  قب
 ور پردهجيود که ش  هنگام که ظالم  د  منيق و ترغيواگذاشت بل تشو 

 ن برداشته کفشدای کشد دستار از سر زّوار متمکّ يبر اهما  منفور آهنا م
 دداء مشعدا و د الشّ يّ ند و از حرم مطّدر حررت سيآهنا را سرقت منا

 ن نفوس كهيند. ايها برابفحائف را بردارند و جام های آبرا از سّقاتانه
 ب می پنداشتند و مّدهی حمّبت آن بزرگواروان حررت ابري تود را از پ
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 عه غوطه ور گشتند يله و افعا  منکرهء شنيبودند بدرجه ای در اهما  رر

 نه و شاهد و انظر احوا  بوده يل که تود در آن اّّيم ساکن آن مديکه نب
 ر و حتّسر گشته و مرات  جتّرد و انقطاع و شدامت و غرق در درّيی سأثّ 

 سازد که چگونه ي را در تاطر جمّسم منيفحاب جناب  ماّل حساستقامت ا
 ار و اسوهء ابرار از ما  ويت حّ  و وداد بر حس  اشارهء آن قدوهء اتّيآن آ

 شان يوزه نزد اري منا  گذشتند و آنچه رتائر و نفائ  از طال و نقره و ف
 ل شدادت و يموجود بود بکما  استغناء از تود دور منودند و سب

 د اب  اّطالع از تعّرض يش گرفتند. و چگونه جناب وحيزی را درپجانبا
 زد که اب آهنمه امتعهء يشان در يت مسکونياهداء اجازه نفرمودند از ب

  تصّرف گردد ات ّين شيئی تارج و ين بود کوچکرت يّ سه و رتائر مز ينف
 ابلمآ  مورد هن  و غارت اهالی واقع شد و معرض هتاجم و تطاو  دمشنان 

 ران را که از شّدت جوع و هسرت در ّي جناب حّجت نير گرفت. مهچنقرا
 لو برای  گران ويشرف موت وهالکت بودند از گشودن دست مبا  د

 د فرمودند.يحفظ جان منع شد
 ست و پنج نفر از آانن بشدادت يد که بيان مبقامی رسيغفلت و جسارت ابب

 ت يّ دی و موهوددره اللّ ظيثاق اهلی جسورانه اّدهای مقام من يمرکز هدد و م
 د که يان را منودند و اوضاع و احوالشان بدرجه ای تباه و منفور گرديب

 جرأت هبور در معابر و حرور در جمامع را نداشتند. کرد و هجم در 
 گر سبقت می جستند.يکدياهلی از  ن مجع و اهانت ابمريسّ  و لعن ا

 الم بنفسه االقدس ن ابره مجا  اقدس اهی پ  از رجوع بدارالسّ يدر ا
 نفسی چند مشاهده شد بی روح و پژمرده ئه نّيشدادت داده قوله هّز کرب 
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 مالحظهء  .بلکه مفقود و مرده حرفی از امر هللا مذکور نبود و قلبی مشدود نهن

 ن احوا  تاطر مبارک را غرق درّيی حزن و مال  منود بنحوی که ات يا
  نيمی فرمودند مگر گاه گاه که به کاظم ت تود داریيچندی از تروج از ب

 نهء بغداد ينه و مديم آن مدي مبالقات اپره ای از دوستان مقّيسر زده و 
 ربدند.يف ميتشر 
 ه رخ گشود يّ بت دوسالهء آن مجا  احديز که درغين اوفاف اسف انگيا

 د ات جمّددا  زمام امور در يدان تدمت گرديموج  معاودت آن حررت مب
 ن است که لسان هظمت در کتاب يد. اري وم قرار گيّ ق يّ ح قدرت قبرهّ 

 د  نات آنکه از مصدر امر حکم رجوع فادر شد و يقان می فرمايمستطاب ا
  نيد مبارک را که درحيان شديل بيم منودم و راجع شدمن  نبيا  تسلالبدّ 

 خ ينقرار در اتر يخ سلطان فادر گشت بديمراجعت به بغداد تطاب به ش
 هو اگر خباطر آن نبود که امر  ذی ال اله ااّل کند نفو هللا الّ يش نقل ميتو 

 اولی در شرف حمو و اضمحال  و دماء مقّدسه ای را که در  ءمبارک نقطه
 نمودم هرگز برجوع ابهل يته شده بی مثر و اثر مشاهده مخيل اهلی ر يسب
 شدم و آانن را به پرستش افنام و اتّباع ظنون و اوهام يان راضی منيب

 گذاشتمن. )ترمجه(يش واميتو 
 ادت مطلق العنان يست و قّيی چون بکما  وضوح درّيفت که ر يحيزا ري م

 وی چه مثرات انمطلوبی ببار آورد و وی را در چه وضع ان مناسبی قرار 
 كل اطدر را يداده است در مقام آن برآمد که کتبا  و مصرّا  برگشت ه

 ز يستان آن وجود اقدس نگر متعّلقان و دو يتواستار شود. از طرف د
 بکما  بی فربی معاودت آن مجا  رواجلال  را طال  شدند ابالتصّ 
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 غصن هللا االهظم فرزند دوازده سالهء آن حررت که در فراق پدر بزرگوار 

 ل از يت سأثّر و حتّسر می گداتت. نبيفش از غايمی سوتت و روح لط
 بت و هجرت حررت ينغ کند که هنگامی فرمودنديلسان مبارک نقل م

  و فرسوده منودهن. )ترمجه(ريهاءهللا مرا در دوران شباب و جوانی پ
 ن مقّدمات ارادهء مبارک حررت هاءهللا بر آن تعّلق گرفت که به دورهء ياب ا

 ن هنگام در يه که در ايّ مانيوخ سلين بود که اب شيهجرت تامته دهند. ا
 ر آن حررت حمشور و تدمات و شور و نشو   پرني و حمبّ نيحلقهء خملص

  نكل اقدس مبنّصديشان مرات  تعّلق و ارادت آاننرا به هياقدامات بعدی ا
 خ سلطان در رکاب مبارک بود يکه شيع،  در حاليد  توديسانري ظدور م

  بفرمودهء مبارک به نشاطی هنر بالن )ترمجه( توّجه فرمودند ّيجبان  بغداد 
 ق اب اشاره به اتتتاميطر  يّ اتتند و در طو آهسته آهسته بقطع مناز  پرد

 ن اّّيم سکون و ين اّّيم آتر يخ مذکور فرمودند نايدورهء هجرت به ش
 ن مظلوم خنواهد ي  اي آن نصريگر نظيمی که دّيّ آرامش ماست ا

 بوبت مجا  اقدس اهی تامته ي  دورهء غين ترتيبد  .دن. )ترمجه (يگرد
 ١٨٥٦مارس ١٩)مطابق اب  هجری ١٢٧٢رج   ١٢خ يفت و در اتر ّي
 تشان به ميالدی ( آن حررت پ  از دوسا  کامل قمری که از هز يم

 کردستان گذشته بود به دارالّسالم بغداد نزو  اجال  فرمودند.
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 سفيد است. ٢٦۴ ص
  



 

www.oceanoflights.org 
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 فصل هشتم                                                

 د حضرت هباءهللا بعرا  عربيتبع                                  
 ه(يي )بق                                                  

 كل قدمياب رجوع حررت هاءهللا به دارالّسالم بغداد واستقرار جمّدد ه
 د  که يخ قرن اّو  هائی مفتوح گرديعی در اتر يه فصل بديّ نهء اهليدر مد

 زدانیيت يم هناي نسنين حير ات و هظمت است. ديّ ت امهّ يدارای هنا
 ات ويد و روح حيد و ابواب رامت سبحانی مفتوح گردية  اتری بوز مرّ 
 ده شد. امر اهلی کهيان دميوس بينان در کالبد حزب متشّتت و منياطم

 در اثر امالت و ضرابت متتابع فراموش و سراجش تاموش شده بود
  بدستمياّتکاء قو  د حافل منود و حزب هللا نقطهءياشتعا  و متّکن جد

 را از بدو طلوع امريز  .فه سابقه نداشتيخ آن طاي آن در اتر ريآورد که نظ
 حررت ابب ات آن زمان جز سه سا  اّو  ظدور که افحاب را اب آن مظدر

 ت کربی ارتباط و متاس بر قرار بود مرکز معلوم و مرجع مشدودی کهيهدا
 ريمهء اتيداشت چه که نند وجود نيوضات منايمؤمنني طل  رشاد و کس  ف

 دورهء رسالت مبارک در اقصی نقاط مملکت در حب  و زندان مصروف و
 د و پ  ازي آن حررت و قسمت اهظم اتباع روابط مقطوع گردنيب

 ه آشفتگی و انقالبی که مبرات  از دورهء سجنيّ شدادت آن طلعت احد
 ظدوردتر بود هرض اندام منود. اشراق  و يخربی احباب شديمبارک و ب
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 ٢٦٦ ص
 ان وهده داده شده بودياهظمی  که از قلم مبّشر امر حررت رامن ابهل ب

 عيح و اظدار سر يد اب اهالن فر يوم مشرق گرديّ ق يّ چون از افق ارادهء ح
 آن مقارن نبود ات جامعهء متشّتت و متفّرق را حو  مرکز معدود و منجی

 ی مرجعيحيزا ري گر اتتفای ممتّد ميد. از طرف ديموهود جمتمع منا
 بت مبارک ازيان و سفر نه ماههء حررت هاءهللا بکربال و غيموّقت اهل ب

 دياه چا  و تبعيموطن افلی و گرفتاری و حب  معّجل آن حررت در س
 ن هوامل وي آفاق به هراق و از آن پ  مداجرت به کردستان متام ارّي ن

 د که دورهءيدو مرتادفا  اتّفاق افتاد مورث آن گر  حوادث که متتابعا  
 ديفی و هدم ثباتی که جامعهء اببی را ملزم به گذراندن آن بود متديبال تكل

 بد و موجبات احنال  آن فئهء مظلومه از هر جدت فراهم گردد.ّي
 ابری پ  از معاودت حررت هاءهللا ببغداد اب آنکه آن وجود مبارک

 بودندش نينونت مقّدس تو يل بکشف نقاب و اظدار مقام و کيهنوز ما
 ديدهء آانن نسبت مبقام مجا  مبارک ابيان احساس منودند که هقياهل ب

  وّيابلمآ  حو  آن مصدر الطاف که قادر بر حّل مشاكل و اجناح نوا
 ت امر بوجود اقدسشيّ شان بوده و وحدت و جامعيهء ايّ مقافد  روحان

 رمربوط و معّلق است حلقه زنند و از آن مشرق الطاف کس  انوار و اسرا
 ن تّط مشی که در آن اوان حبکمت اهلی برای امر هللا مقّدريا .نديمنا
 ان نسبت به حررت هاءهللا و مترکز امور دريد و توّجدی که اهل بيگرد

 کی از شؤون ابرزه و مظاهر مشّخصهءيحو  آن وجود اقدس ابراز منودند 
 ارات مبارک قبل از اظديخ حيوسته مالزم اتر يآن دور مقّدس است که پ

 رفت.ياهلی بوده و هرگز از آن انفکاک و مفارقت خنواهد پذ جدری امر اهزّ 
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 جهء حدوث شدائدينت حررت ابب در نتّيد ديمهانطور که مالحظه گرد

 ک شده بود و نزو  وحی اهلی بريی ال حتصی به سرحّد انبودی نزدّيو بال
 جهءيتش نتيّ و امهّ ز اب مههء هظمت ياه چا  طدران نيقل  ممّرد مبارک در س

 شان اببی در بريحمسوس و فوری در استحکام جامعهء متشّتت و پر 
 گریي مرتقّبه و انگدانی مجا  اقدس اهی ضربهء درينداشت. سر گونی غ

 ش به آن مجا يش از پيزدان که بيوان امر حررت ري کر پيبود که بر پ
 و هدم یيحيزا ري مثا  مّتکی بودند وارد ساتت و اتتفای ممتّد ميب

 بت ويد پراکندگی و تشّتت آانن شد و غّيت مؤثّرش موج  ازديّ فّعال
 د.يکشان   ت درجهء وتامتيهجرت طوالنی مجا  قدم بکردستان اوضاع را بندا

 اد کرده بود سراجنام فرونشستجينت اببی اّيمی که دياگر چه مّد هظ
 ن فروکشّيدی که در اثر آن بپا تاسته بود در جر يالب شديولی س

 ع موجبات اهتالء امر حررتياسی وسيتود اثراتی جبای گذاشت که به مق
 هاءهللا را که قبال  بصورت تفی در زندان طدران اهالن و اهالم شده بود

 فراهم ساتت. 
 دان تدمت ات اهالم بعثت ويخ ورود جمّدد حررت هاءهللا مبياز اتر 

 ن فافلهير اد و ديت مّدت هفت سا  بطو  اجناميّ رسالت آن مظدر احد
 نتّيوان مقّدم و ممتاز دري کی از پي يّ كل اطدر هنوز در ز ياب آنکه ه

 ت حزب اببی قائم بودندي هنوان ابرشاد و هدانيحررت ابب ظاهر و هم
 ديه حزب مذکور تلق جديّ ت انفذهء راّبنيّ ه و مشيّ طهء اهليمعذلک بقّوهء حم

 قدم بعرفهء وجود ا شدهء اببیيفت و جامعهء هائی بصورت جامعهء احّي
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 اني احنيز در مهيد و نيگذاشت و در مراحل ترّقی و تکامل وارد گرد
 خ حمو و دريج از ففحهء اتر يبود که انم و شدرت قائد امسی جامعه بتدر 
 قی آن بود بیيم و منجی حقيقبا  هظمت و پرتو وجود مقّدسی که زه

 داريد مبارک پديهء تبعيّ ّولن دوره نتائج و آاثر ايد. در اينور و فروغ گرد
 و قوای مکنونه و اسرار مستورهء آن واضح و آشکار شد. بر حشمت و جال 

 فزود و معرفتش نسبت بذات مقّدسی که بهيد الّتنسي  بيجامعهء جد
 ام فرموده بود از درّيفت معارفي مقّدراتش قنيات و سأميد حيجتد
 ه اش مبنّصهءيّ معنو  د و هالئم غلبه و نصرتيه اش منبسط گرديّ روحان 

 ت جامعه خمصوفا  هظمت و اهتالء انميّ ثيد. شدرت و حيظدور رس
 ده بوديحررت هاءهللا که از مهان اوان هجرت کردستان آغاز گرد

 اکنون رو به بسط و ترّقی هناد و هنوز آن وجود اقدس زمام امور را در
 که از  ش نگرفته بود که مجعی از دلباتتگان حررتشيقبرهء اقتدار تو 

 ه شده بودند در طل يّ فته و جمذوب آن طلعت احديه شيّ مانياّّيم سل
 شيش جبان  بغداد روانه شدند و اب كلمهء ندرو يفتهء تو ّيحمبوب اتزه 

 و چون هلماء و .زا موسی اببی برآمدندري ت ميحمّمدن بر ل  در جستجوی ب
 را از کرد نيزهمای روحانی بغداد هجوم اهاظم قوم و هلماء و متصّوف

 ت مبارک مشاهده منودند نظر به رقابت حزبیيه به بيّ ه و تالديّ سلسلهء قادر 
 ز در مقام فحص وينشان موجود بود آانن نيو تعّص  نژادی که در ب

 خي شنيق بر آمدند بنحوی که ابن آلوسی مفتی بغداد و مهچنيحتق
 ّرفدار و مشتاق تشيد داودی طال  ديّ خ هبد القادر و سيهبدالّسالم و ش
 هيهء شافيش اجوبهء کافيدند و چون در قبا  اسئلهء تو يمبحرر انور گرد

 



 

www.oceanoflights.org 
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  درآمدند و بعلّو نيهء آن مجا  مبيّ  اّولني و منجذبنيدند در حلقهء حمبّ يشن

 دند. مرات يدرجات و مسّو مقامات معنوی حررت هاءهللا معرتف گرد
 ز شعرا و هرفای اري د که جّم غفين نفوس سب  گرديتلوص و ارادت ا
  بعزمّيهللا ساکن و  نةيگر که در مديتدای مدّمهء ديّ و بزرگان و شخص

 احت بدان ففحات آمده بودند بساحت اقدس مشّرف و در زمرهءيس
 هاشقان آن طلعت نورا وارد و زابن مبدح و ثنا گشودند. هّما  حکومت و

 مقامش حممود آقاز که اهظم و اقدم آهنا هبد هللا اپشا و قائم يرجا  دولت ن
 ج آبستان مبارکيمردان بود بتدر يف کرد موسوم به ماّل هليکی از معار يو 
 وضات منودند.ترّدد نفوس مذکورياض کس  فيّ فتند و از آن حبر فّيراه 
 ت آن وجوديّ فزود و شدرت و معروفيت و آوازهء حررت هاءهللا بيبر ف

 د.يک رسانياق از دور و نزديمبارک را مبسامع اهل اشت
 ز که در بغداد ويران نيهالوه بر مقامات مذکوره اپره ای از اهاظم رجا  ا

 رت مشاهد مقّدسه به آن شطرّي بقصد ز ّينواحی جماور اقامت داشته و 
 فته و مفتون احوا  مبارک شدند و طال  الطافيتوّجه منوده بودند ش

 ندانشاهزادگان و اهرای تا ءقت گشتند. از مجلهيو انوار آن مش  حق 
 ران که در حلقهء دوستان و مصاحبان روز افزون مجا  رامنيسلطنت ا 
 ن تانين العابديف الّدوله و ز يله و شجاع الّدوله و سّي  االيدرآمدند ان 

ابراز و تود را در  دتيت اتالص و حسن هقيكل مبارک هنايفخرالّدوله هستند که نسبت به ه
 تند.داشيت حمسوب ميّ زمرهء هّشاق آن طلعت احد

 سالهء حررت بت دوين شدرت و هظمت، نفوسی که در اّّيم غيدر اثر ا
 ن حزب گشوده و دوستان و اقاربيف اييهاءهللا از بغداد لسان به تز 
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 دادند اکنون اکثرشان مدر سکوتيه و استدزاء قرار ميّ مبارک را مورد سخر 

اظدار ادب و  بعری هلی الظّاهر بر ل  هناده جرأت خمالفت و ابراز معاندت نداشتند. حّتی
 ان ويکردند و برتی تود را در هداد حامياحرتام م

 نمودند و گروهی تود را مؤمن و معتقديمدافعان وجود اقدس قلمداد م
 ش دريکی از مهان نفوس که ات چندی پيده شد يشمردند. حّتی شنيم

 نیيسننمود که يکرد و اظدار مفخرت مي وارد بود اّدها منيزمرهء خمالف
 هجری ١٢٥٠عنی ده سا  قبل از اظدار امر حررت ابب در سا  يچند 

 م قل  بعلّو  مقامات آن وجوديقت امر مبارک واقف و از فميقمری حبق
 اقدس معرتف و مذهن بوده است.

 ه و استقرار   جمّدد آنيّ مانيابری پ  از معاودت حررت هاءهللا از سل
 فت وّي يريو احوا  بكّلی تغزی نگذشت که اوضاع يحررت در بغداد چ

 د ويت اهظمن  ملّق  و مفتخر گرديمان غّنام که بعدا  به لق  نبيت سليب 
 ت حمّقريزا موسی اببی مشتدر و موفوف و بی هناري ت ميدر آن زمان به ب

 و در حمّلهء کرخ در قسمت غربی شّط واقع و هائلهء مبارکه قبل از ابز گشت
 اجنا منتقل شده بودند اکنون حمّل توّجهحررت هاءهللا از کردستان بد

 ن هرب و کرد و ترک وي و زائر نياحيّ قت و مرکز جتّمع سي حقنيطالب
  کهني و مظلومنيی از ملدوفري دود و نصاری قرار گرفت. بعالوه جّم غفي

 دهيران واقع گرديمورد بی مدری و ظلم ارکان دولت و هّما  حکومت ا
 ش مشردهي  بود منمن و ملجن تو ت مبارک را که حمّط رحايبودند ب
 ف مصائ  تود ابن ساحت مقّدس ملتجیيام جراحات و ختفيبرای الت
 دند.يگرد
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 ران بقصد تشّرف به حمرر مبارکي اوان بود که افحاب انيز در مهيو ن

 ل جبان  بغداد رهسپار شدند و به آستان مقّدسیيحررت هاءهللا چون س
 گانهيقت از آشنا و بيهطوفت بر وجه اهل حقکه ابوابش بکما  مالطفت و 

 مفتوح بود وفود منودند و پروانه ففت حو  آن سراج اهلی جمتمع گشتند
 نیيو پ  از استفاضه از آن حبر زّتار و درّيی مّواج اب  زاد و توشهء مث

 اانت شفاهی و کتبی مبارک که شاهد هظمت و جال  آن مرکز انوارياز ب
 الوالدهء ديمنودند و در بسط و انتشار امر جد ش معاودتير تو ّيبود بد

 غ مبذو  داشتند. از مجله چدارتن از ابناء تا  و جنابياهلی سعی بل
 شاه از دلدادگان طاهرهيد حمّمد تا  اکرب و نوهء فتحعليّ زا سري حاجی م

  حمّمد قائنی  ملّق  ماّل رير شديالّرضوان و فاضل کامل و حنر  ملّق  به ورقة 
 کرب و جناب ماّل فادق تراسانی  ملّق  به اسم هللا االفدق که ازل ا يبه نب

 از اب جناب قّدوس معرض لطمات وري قبل مشدور و معروف و در ش
 کی ازيگر ماّل ابقر يدهء اهل هدوان قرار گرفته بودند. ديفدمات شد
 د جواد کربالئیيّ ن و هامل جليل سّيّ زا اسدهللا  ملّق  به دري و م يّ حروف ح

  که پ  از وفو  به رتبهءنيزا حمّمد حسري زا حمّمد حسن و مري و م
 دداء مفتخر و خمّلد  بلق  سلطان الّشدداء و حمبوب الشّ يشدادت برتت

 شان به نکاح حررتيزا حمّمدهلی هنری که بعدا  بنت اري دند و ميگرد
 ح کعبهء وفا و حاجیيل زواره ای ربيد امسعيّ هبدالبداء در آمد و س

 آقای زاري ده و ميل مفتخر گردياز طرف حررت ابب بلق  نبخ حمّمد که يش
وب که يّ به ا   و حاجی حمّمد تقی  ملّق ي نف  مدّذب و مکّمل  ملّق  ابسم هللا المنريمن

 نين العابديی ال حتصی واقع و ماّل ز ّيمعرض مصائ  و بال
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 موم بود.ن بزرگ و مورد احرتام هي  که از جمتددنين المقرّبيملّق  به ز  

 وان حررت ابب بودند که آبستانري  از افحاب و پنفوس مذکوره كاّل  
 مبارک مشّرف و بلمعه ای از هظمت و جال  آن سلطان وجود منّور شدند

 ن تشّرف در قلوب و ارواحشان حافليو تصّرفات  و اجنذاابتی را که از ا
 لّق  بهحمّمد زرندی  م دند. جناب ماّل يد رساني  و بعيد بسمع قر يگرد
 ی رمم و مورّخيل اهظم شاهر دلباتته و مّداح  پرشور و اشتعا  آن حمينب

 دين ملحق گرديز از قبل مبداجر ير مجا  قدم نيو حواری تستگی انپذ
 ام منود و ابسفار و اشطاريغ امر قين به تبلّيو اب شوق و حرارت بی اپ

 ران توّجه کرد.يم مقّدس ايده در اقليبع 
 فت که حّتی بعری ازّيواری مبارک بدرجه ای انتشار ت هظمت و بزرگيف

 زينفوس که تود سرانه و جسورانه در بغداد و کربال و قم و کاشان و ترب 
 ظدرالّلدی شده بودند اکثر بصرافتيو طدران مّدهی مقام و هنوان من 

 مانی ويطبع حبرور مجا  اقدس اهی شتافتند و اب اظدار ندامت و پش
 .دانی از ساحت مبارک طل  هفو و خبشش منودنداهرتاف بغفلت و ان
 ان آواره و متواریيان که از شکنجه و هذاب اهل طغيضمنا  بعری از ابب

 ا  در حو  مقّر مبارک ملجن و پناه آن قوم مظلوميشده بودند اب اهل و ه
 كل اقدسيت نسبی که در جوار هيّ فتند و از رفاه و امنّيو بی پناه استقرار 

 ز که از وطن منلوفيران نيدند. رجا  مدّمهء ايره مند گردمشدود بود ه
 ربدند چون جاللت مقام و رفعت و هظمتيد بسر ميدور و در نفی و تبع

 امر مالک اانم را مالحظه کردند بی پروا و توف مبحرر انور مشّرف
 زانيگشتند و بکما  تروع و تشوع از درّيی هلم و کرم اهلی مب
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 ن مجعي انيوضات منودند. در بيش کس  فيت تو يّ استعداد و قابل

 زا ملکم تانري ر نظام و ميزا فرزند حمّمد شاه و وز ري نفوسی مانند هّباس م
 و اپره ای از هّما  دو  تارجه که طال  انم و شدرت و در بند مقام

 تشان تواستند ازري و هّزت بودند نظر به نقصان  اّطالع و قّلت بص
 ه و مآربيّ اسيذ مقافد سيت هاءهللا در تنفبانی و مساهدت حرر يپشت
 نيند ايه که در ساحت اقدس بكّلی منفور و مردود بود استفاده منايّ مادّ 

 ا  هدم مداتلهء وجود اقدس را درحيدا  و فر يكل مبارک اکيبود که ه
 فرمودند. ه اهالميّ ه و اتالقيّ نگونه امور و حصر افکارشان را در مسائل  روحانيا

 ( که در آن اوان مست١ر كلنل سر آرنولد ابروز کمبا  )گياز طرف د
 جنرا  قونسولی دولت انگلستان را در بغداد حائز بود چون هلّو  مقامات

  وميحررت هاءهللا را احساس منود شرحی دوستانه بساحت انور تقد
 تيّ ت و تبعيكل اطدر بنفسه االقدس شدادت داده قبو  امايبطوری که ه

 شنداد منود و در تشّرفيش را مبحرر مبارک پيدولت متبوههء تو 
 امی بهيل ابرسا  پيد که هر گاه وجود اقدس مايز متعّدد گرديحروری ن
 د. حّتیيآن به درابر انگلستان اقدام منا ء ابشند  در خمابرهّيکتور يملکه و 

 باتی فراهم سازد که حمّل استقرار وجهيمعروض داشت حاضر است ترت
 ليگر که مورد نظر مبارک ابشد تبديهر نقطهء د ّيقدم به هندوستان و 

 ن رأی تودداری فرمودند و اقامت دريبد. حررت هاءهللا از قبو  اّي
 ح دادند. ابالتره دريتاک سلطان هثمانی را بر حرکت بصوب اتری ترج

 نه انمق اپشا که ازي اهظم در بغداد والی مدريّ ن سنهء اقامت آن نيآتر  يّ ط
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  واقع شده بود به آستانريال  و هظمت آن طلعت نوراء حتت سأثمالحظهء ج

 ش را نسبت به مقام مقّدسیيمبارک شتافت ات مرات  تلوص و ارادت تو 
  دارد.مي نفور و سلطه بر ارواح و قلوب حافل منوده تقدنيکه چن

 کیيشان را يكل اکرم که ايمرات  احرتام و تعّلق شخص والی نسبت به ه
 شمرد بدرجه ای بود که اب وجود وفو  پنج فرمانيم از نانوار هصرن

 ه ابسالمبو  ات مّدتيّ متوالی از طرف هالی اپشا نسبت ابهزام آن مجا  احد
 د قراريلهء اجرای تبعيسه ماه از ابالغ حکم تود داری منوده و خنواست وس

 ر شد مرات  را ابستحرار مبارک رسانده ويد ولی هاقبت االمر انگز ري گ
 ش آگاه سازد.يت حکومت متبوههء تو يّ از ن شان رايا

والی مذکور رفته  كل مبارک مبالقاتيم از جان  هيکه حررت هبدالبداء و جناب كليهنگام
  احلکومه بعدا  اظدار منود که يکه ان   مرهی داشتري وفميه چنان جتليل و تکر يبودند مشاٌر ال

ندگان ين که نسبت بنماّيحرتام شارائی و اي پذنيبغداد چن ک از حّکاميچياتکنون از طرف ه
 حررت

 نه منظوريده درابرهء احدی از رجا  و اهاظم مديهاءهللا معمو  گرد
   احلکومه شخصا  به حمرر اقدس معروض داشتي اننينشده است. مه

 کیيكل اطدر از طرف والة يکه گزارشات موافقی که راجع به احواالت ه
 بدرجه ای در نف  سلطان ده يگری بباب هالی ارسا  گرديبعد از د
 اتيقهء حين دقيه ات آتر يد انفذ و مؤثّر واقع شده بود که مشاٌر اليهبداجمل

 م وجود اقدس بعّما يران درابرهء تسليات دولت اينسبت به اجنام مستده
  اتراج از تاک هثمانی روی موافقت نشان نداد.ّيآن دولت و 

 چي آفاق در شطر هراق در هرّي قه از ابتدای ظدور ات اّّيم اقامت نيفی احلق
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 قيز و چدر يکه حررت ابب در اففدان و ترب يبرهه ای از زمان حّتی اوقات

 نياز طرف اهالی مورد توّجه و احرتام قرار گرفته بودند احدی از انشر 
 عی را که مجا ي مقام شامخ مننيهللا چنعةي لوای شر نيهللا و رافعكلمة

 امر در بغداد احراز فرموده بودند بدست ءهيّ اقدس اهی در دوران اّول
 ن درجهياورده و جبل  قلوب و ارواح از طبقات و مقامات خمتلف بدين

 ن رفعت و منزلت که در آغاز امر اهلیيق حافل ننموده است. ايتوف
 م ويت هظيد اب آنکه بی هناي  شارع مقّدس امر اهلی گردينص
 ت امر مقّدسش که دريو ف العقو  بود ولی چون نسبت به شدرت ريّ حم
 ثاق رامانیيادت مرکز هدد و ميت و قين مهان قرن حتت هداّياپ

 سه شود معلوم تواهد شد کهيد مقايک حافل گرديدر قارّات اروپ و آمر 
 رهء نطاقش حمدود و پرتو اشراقش فجر انوار جدان افروز بوده است.يدا
 حررت هاءهللاش از هر امر شاهد هظمت و غلبه و قدرت يّما آنچه با

 ل افکار ويت اهلی در تعدي هدارّي تی است که آن نيّ حمسوب،  موّفق
کی از يدر زمرهء    اطوار و رفتار حزب اببی بدست آورد. اب آنکه آن حررت هلی الظّاهريهتذ

ش ابقی و برقرار بود معذلک از قلم يتو  ان هنوز بقّوتيفه حمشور و اوامر و نواهی بيافراد آن طا
نتی يان مبايب ءهيّ ق اساسيد که هر چند اب حقايعه ای فادر گرديبد نيعه و مواز يفو  منمقّدسش ا
مرّجح مشرده  نت اببی مقّدم وّيولی از حلاظ اتالقی بر اهلی و اشرف مبادی فاضلهء د نداشت

امر حررت ابب را که برتی مکتوم  م مدّمهءيگر آن وجود اقدس افو  و تعاليشد. از طرف ديم
م و يگر مهان تعالي منود و ابر دينيح و تبيشده بود توض ريوک و مقداری سوء تعبو بعری مرت 
 هيمبادی سام
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 كل جامعه وارد و بر افئده و فدوريد و نشئهء اتزه در هيرا اب روح جد

 نتّينونت و انفصا  ديان بيه بيّ م آن مجا  ازليالقاء فرمودند. از مجله تعال
 الت سّری وياسی و تشّبثات حزبی و تشکياهلی از هر گونه اقدامات س

 د بر اطاهت فرفهء حمره نسبت به مصادر امور و مراجع مجدور و منعيسأک
 ق بر ختّلقيبت و انتقام و تشو ياز فساد و هنی از جدا  و قتا  و غ

 ل الفت و حمّبت ويه و متّسك بذيّ ده و اّتصاف بصفات رامانيابتالق ام
 نت وّي  و امانت و ديه و تقديز تشّب  حببل تروع و تشوع و تن

معاشرت و  گانگی ويگانگی و ترک تصومت و بيهّفت و طدارت و نصفت و وحدت و 
 مؤانست اب احزاب و ملل و کس  هلوم و فنون و فداکاری و

 ميوم و تسليّ ق يّ ض امور ابرادهء حيانقطاع و حتّمل و افطبار و تفو 
 م افو يح و تعالين نصاي. اهء سبحانی استيّ رات راّبنی و ارادات تفيبتقد
 ه ای هستند که کت  و اسفار و فحائف ويّ مهء  روحانيّ ه و مبادی قيّ اساس
  اقامت بغداد از قلم ملدم مجا  اقدسنيعه ای که در سنيعه و بديالواح لم

 باشد.يده کاّل  بدان شاهد و انطق مياهی فادر گرد
 از مراجعت از حررت هاء هللا راجع به مساهی و جمدودات مبارک پ 

 ند قوله جّل جالله نبعد از وروديکردستان و اثرات مرتتّبهء  بر آن می فرما
   هاطل انز  و بهيت مبثل غّيابهانت اهلی و فرل و رامت راّبنی آ

 ن حزب را مبواهظيع هباد خمصوص اياطراف ارض ارسا  شد و مج
 جدا  و  و از فساد و نزاع وميحت منوديح مشفقانه نصيمانه و نصايحک

  ات آنکه از فرل اهلی غفلت و اندانی به بّر و داانئیميحماربه منع کرد
 دا  لما فدر من القلميّ بد  گشت و سالح ابفالحن. حررت هبدالبداء مؤ 
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 م و آداب ويت و تعليد نبعد از رجوع هاءهللا در تربياالهلی می فرما

 لهيبقسمی که در مّدت قلغ منود يفه جدد بلين طايم و افالح احوا  ايتنظ
 د و منتدای قرار و سکون در قلوبين فساد و فنت تاموش گرديع ايمج

 فهين طاين اساس در قلوب ايد نچون ايز می فرمايحافل شدن  و ن
 اء اموريع بالد حرکت منودند که نزد اوليفت بقسمی در مجّياستقرار 

 آداب مشتدرحه و اهما  حسنه و حسن يت فحيّ بسالمت و سکون قل  و ن 
 نگشتند.

 کی از هّما  حکومت در حمرر اقدس اهی معروض داشتيدر آن اّّيم 
نمود و يت ميّ هبود که نفسی از اهالی مرتک  تالفی شده بود چون نسبت بوجود مبارک اظدار

كل اطدر در جواب يد. هيفرفنظر گرد دانست از جمازات ویين آستان ميتود را منتس  اب
 از فحوای آناانتی فرمودند که يب
 ان پی برد. فرمودند نابويم مبارک در آن احيت تعاليّ ت و امهّ يّ فيتوان بکيم

 ن آستان نتواند مگرين جدان اّدهای انتساب ابيد احدی در ايبگوئ
 ند بنحوی که اگرين مظلوم مناينفوسی که در رفتار و اطوارشان اقتدا اب

 اهما  و اقوالی کهع من هلی االرض جمتمع شوند نتوانند آاننرا از يمج
 د ويسپ  من ابب سأک  .م است ابز دارند.ن )ترمجه(ين روز هظيسزاوار ا
 ن برادر من موسی که از جان يح همان منمور حکومت فرمودند نايتوض

 ن  و مصاح اپدر و مادر اب من برادر است و از اوان فباوت اب من مؤ 
 ن ويبعامل د  مررّ ّياان  روزی هملی خمالف مصاحل مملکت و ياگر اح

 اء امور اثبت و حمّققيمذه  از وی فادر شود و جرمش در نظر اول
 گردد تشنود و راضی تواهم بود که دستدای او را بسته در شّط غرق
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 د.ن )ترمجه( و در مقامير يد و شفاهت احدی را در  حّق او نپذيمنائ
 ديوان می فرماگر اب اظدار  تنّفر از تعّرض بنفوس و تشّب  بظلم و هديد

 ن هبديی وارد آورد نزد ا روی قرابة من ضرّ ّيناگر نفسی به ابناء و 
 درکيت مل ي لّينکه متعّرض نفسی شودن نياحسن و حمبوب تر است از ا

 ن.نيل هللا رّب العالمينفسی فی سب البالء ااّل 
 خ تود در وفف جامعهء افالح شدهء اببی و شور و نشوریيل در اتر ينب

 سد ناکثریينو يهللا حکمفرما بوده م نةي دوستان در مدنياوان بکه در آن 
 هءيه و تزکياز نفوس که طائف حو  کعبهء مجا  بودند چنان در مقام تصف

 کردند و قدمیي ما اراد هللا تكّلم منرينمودند که كلمه ای بغينف  مراقبت م
 بر تالف مرضاة هللا بر منی داشتند... و هر دو نفسی ابهم مهقسم و

 نف  کی از دويند و اگر يگر را  متذّکر منايکديمهعدد شده بودند که 
 ق هم هدديشد هنگام ش  رفي روز مبتال منيبكلمه ای از روی هوی در ماب

 ن آن حّد را که اب هم منودهّينمود و از او استدهای جر يتود را مطّلع م
 شد از طعام و شراب ممنوع بودن.يکرد ات آن حّد جاری منيبودند م
 کطرف موج  حتّو  و انقالبيح و مواهظ فادره از قلم اهلی از ينصا
 گريد و از طرف ديی حزب اببی گردّيم در اتالق و سجايهظ

 ت منود.ي  اهلی قلوبشان را مبلکوت انوار و جربوت اسرار هدايمغناط
 زدانی درين جذبه و شور و حرارت و اجنذاب که اب فوران انر حمّبت يا

 ابب در حلظات ارتفاع و مسّو امتناهشان رقابت و فدور افحاب حررت
 نة هللا راين مدي حو  و مداجر نيکرد اکنون سرائر وجود طائفيمهسری م

 ل دريه خممور و سرشار ساتته بود. نبيّ فرا گرفته و از فدبای موّدت اهل
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 شخيهء رامانی در ففحات اتر يّ ن جذابت روحانی و انبعااثت تفيوفف ا

 نفحات نسمات فبح ظدور چنان مهه را سرمست منوده و ازسد نينو يم
 دست برده بود که از هر تاری دامن دامن گل در بروز و از هر دانهء

 ت اهظم که ترابه ایيونی بري تاکساری ترمن ترمن سنبل در ظدور... ب
 ديت فردوس اهلی گردري ن مقدم حمبوب اهی غميبود از دست افتاده به 

 ريک سر ينمود اب آنکه جز يه اب مدر و ماه مهسری موارش کواتياب آنکه د
 زی از اسباب ويشاتهء خنل ترما که حمّل جلوس سلطان امساء بود چ

 بودن.ري دا نبود دهلای ابناء ملوک را ميا در آجنا پيزترف دن
 ت بساطت و سادگی قل يرائی مبارک بود که اب وجود هناي اطاق پذنيمه

 ر شاهزادگانيمنود بدرجه ای که بسا ريشاهزاده شجاع الّدوله را تسخ
 ش دريت تو ي سبک و اسلوب در بنيل است اطاقی همياظدار داشت ما

 دين مطل  حبرور مبارک معروض گرديد و چون اي بنا منانيکاظم
از گل و کاه اب رواقی    غرفه اینيحبالت تبّسم فرمودند نبلی ممکن است حبس  ظاهر ابرتفاع چن

 حمّقر  موّفق گردد ولی کواته و فرائی حمدود و
 تناهی مّتصل و مرتبط استيکجا تواند ابواب روحانی را که بعوامل هّز ال 

 گريکی دين تان فخرالّدوله ين العابديز  .د.ن )ترمجه( يدر آن مفتوح منا
 رائیيت معنوی را که بر اطاق پذيّ فيط روحانی و  کياز شاهزادگان، حم

در قل  من مجع  کند نچنانچه غمدای هامل بتمامهيمف يان توفين بيمبارک حکمفرما بود بد
ن و جّنت يزائل گردد گوئی در فردوس بر  ع ابلمرّهيشده چون به آستان حررت هاءهللا قدم هنم مج

  وارد شده امن.نييّ هلّ 
 نّيافات که افحاب اب براهت مزجاة و سرور و انبساط بی اپيچه ض
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 مه ش  منعقد و بهيچه جمال  که ات نکردند، يابفتخار طلعت اهی بر اپ م

 اوفاف حررت ربّ  ان حمامد ويت و تالوت اشعار و ارکار و بّيل آيترت
 اهلی و جناب قّدوس و مجا  اقدس اهی می پرداتتند،  چه اّّيم که بصوم

 کردند. چهيد فرف مّج ّ الی که مبراقبت و هتيگذراندند و چه ليو تعّبد م
  کشف و بکما  حبور و نشاط برایّيؤ قی که در هامل ر ياسرار و حقا

 نمودند و چه شوق و شعفی که مالزمان مبارک در اجرایيگر نقل ميکدي
  آب کهنيدای سنگکداشتند. چه مشيهء آن حررت ابراز ميّ تدمات تصوف

 کردند و چه بروزات هاشقانه ایيت امل مياق جدت مصرف بيبکما  اشت
 د و شگفت ويگرديا مديکه گدگاه در حا  شور و جذبه از آانن هو 

 ن گونه اجنذاابتي انس که کمرت شاهد اني در برياستعجاب بی نظ
 ات و ظدورات ويّ فين حاالت و کينمود. مههء اياد مجيروحانی بودند ا

  والدت امر حررت هاءهللا درنيسطوهات از تصائص دورانی بود که ب
 داشت. بغداد قرار تروج از نياه چا  طدران و اهالم امر مقّدس ابفحاب در حيس

 تيّ به ای نقل شده که هر ک  آاثر هظمت و نورانيت غر ّياز آن اّّيم حکا
 تيّ قی مفتون و جمذوب آن دلرب احديفته و بطر ّيمبارک را بنحوی در 

  هنگام مشی مبارک در کنار شّط ازّيگشته،  مجعی در کوچه و ابزار و 
 و برتی از تش مسرور بودندّيرت مجالش توشنود و از استماع آّيز 

 نمودند،  گروهیينه جدت اقامهء فلوة استفاضه ميحرور امنعش در جوامع مد
 ت و حمّبت حررتشياز ضعفا و هجزا و مستمندان و مرضی از اما

 قت به آستان مقّدسش مشّرف ويی از طالبان حقري شدند و کثيهره مند م
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  يانورش نص  هباد از حمررنيكّل از ابناء ملوک پر غرور ات مسترعف

 تاجحيلوازم و ما  ءهيّ ربدند. معدودی از اهل کس  و حرفت به هتيموفور م
 ق بکرامت و بزرگواری وجود اقدسش پیين طر يت مبارکش قائم و از ايب
 فتند و چهّي که بقدرت مکنونه اش راه ني و حمبّ نيربدند. بسا از خملصيم

 ن و حرارت هشق وايان و سطوت تبين که در مقابل قّوت بيبسا از معاند
 م فرود می آوردند و چه مقدار از بزرگان و رؤسا و هلماءيانش سر تسلميا

 قت و برتی من ابب حب  و مکابرت مبنظريکه بعری برای حتّری حق
 شتافتند و كّل تاضعا  تاشعا  از ساحت اقدس تارج و بر ضعفياکرب م

 و معرتفش در مقابل آن حبر زّتار اهلی مقّر يهلم و قّلت دانش تو 
 ن که در فف مؤمنني ابمرش داتلي واردنيگشتند و چه بسيار از مهيم

 شدند.يش حمشور مي اهاريان مجا  منيدائيان و شيو در زمرهء سودائ
 شود ات مرات  هشق ويک مورد رکر مين تاطرات گرانبدا ينهء اياز گنج

 ن مجا  و هاکفان  کوی وفالش مکشوف و معلوم گردد.ّيحمّبت منجذ
 ديّ از هاشقان و مفتوانن طلعت اهی شخصی بود از اهل زواره بنام س کیي

 ستيز يت ميّ اهل هلم و روحان يّ ح که از قبل در ز يل  ملّق  به ربيامسع
 ش ساتت و ابيپ  از وفود به آستان مبارک فمت و سکوت را شعار تو 

 ع شؤون هامل انسوت فارغيحا  توّجه و اشتعا  و تررّع و ابتدا  از مج
 د و از ما فی االبداع در گذشت و جباروب کشی آستان مبارک قائميگرد

 خاست وين تادم جانفشان هر روز قبل از طلوع فجر برميو مفتخر گشت. ا
 داشت و بکما  تذّلل ويادت بود از سر برميهّمامهء سبز را که هالمت س

 ت را که موطئ اقدام مبارکيوفت و تاکروبهء بري ت اطدر را ميفنا اطراف ب
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 ريت مراقبت که در ز يت و بنداخيري ش ميداشت و در دامن تو يبود بر م

 ات آنکه درّيی .ربد و در آب می افکنديم فتد جبان  شطّ ياپی احدی ن
 تش در تروش،  چدل روز از تواب ويّ هشقش جبوش آمد و هننگ حمو 

 توراک امساک منود و روز آتر پ  از اجنام تدمتی که مدار مفخرت و
 نينه تارج و در کنار شّط جبان  کاظميشمرد از مديش ميتو  منقبت

 غ حنجريد و اب تيگرفت و بر پشت تواب  روانه شد و در نقطه ای وضو
 تود قرار داده بود ءنهيغ را بر سيکه تيش را قطع منود و در حاليتو 

 ١٢٧٥ق اهلی شتافت )يثار و برفيت جان در ره حمبوب اهی ايالی الب مقبال  
 هجری(. 

 ل حمبوب امکان مصّمميح تندا نفسی نبود که در بذ  جان در سبيبر
 ا  افتادند کهي تنيز همين حو  نير جماور يد و اقدام منود. سايگرد

 دين بود که امر مبارک فادر گرديتود را در منای قرب قرابنی کنند ا
 ه ويو چون مقامات هال .نديش معاودت مناير تو ّين کاّل  بديکه مداجر 
 ش جانيح کعبهء وفا بدست تو يفتند که آن ربّيحکومت در  ءهيّ مسمصادر ر 

 دند و از قدرت و نفور قائديتود را فدا منوده بر هظمت امر واقف گرد
 ن گونه قلوب را مفتون و جمذوب مجا  تود قرار دادهيمقّدسش که بد
 ني ماندند. و چون توف و اضطرابی که در اثر وقوع ارّي در شگفت و حت

 د فرمودنديری نواحی بغداد رخ گشوده بود بسمع مبارک رسحادثه در بع
 ل را چنان قدرت و سطوتی بود که اگر اب اهل ارض بتمامهيد امسعيّ نس

 ع آهنا فائق و غال  می آمدن. )ترمجه(  ويد بر مجيشد بال ترديمقابل م
 ان هلّو  رتبت و مسّو منزلت آن مستشدد فیيگر در بيز در مقام دين 
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  بلق  سلطان الّشدداء و حمبوب الّشدداءّيهللا که از لسان کرب  ليسب
 ان انطق نات کنون تونی بطدارت وين بيلسان هظمت اب هديملّق  گرد 

 انيل که اکثر احينب .ته نشده استن . ) ترمجه (خيح بر تاک ر ي  ربيتقد
 دهء افحابيبه و انقالابت و احساسات شديتود شاهد و انظر حاالت هج

 ق مجا  سرمست که دريسد نچنان شارابن کنس وفا  از رحينو يبوده م
 ش ويت هنکبوت دوام و ثبوت نبود... هينظرشان قصور ملوک را بقدر ب

 کند کهيز نقل ميده اندن. و نيهشرتی داشتند که ملوک ارض در تواب ند
 آن اّّيم  پر اجنذاب اب دو نفر از دوستان در حجرهء حمّقری که از تود در
شده و لدی الورود  ف فرمايربد،  روزی مجا  اقدس اهی بداجنا تشر يا تالی بود بسر ميحطام دن

 ن حجره که ازيابطراف نظر افکنده فرمودند نا
 هين مظلوم از قصور هاليه منزّه و مربّی است در نظر ايزتارف فان

 ن مقام دوستان اهلی بذکر حمبوبيتوشرت و پر ارزشرت است چه که در ا 
 غو  و منلوف و قلوبشان از تعّلقات هامل ادنی اپک و مقّدسبی مهتا مش

کما  بساطت و   ات افحاب و احباب دريز مانند حيكل مبارک نيات هيح .استن. ) ترمجه ( 
 انين بيکی از الواح اين ابره در يگذشت. در ايسادگی م
 ز از قلم مالک جربوت غنا انز  نو اّنی اشدد بنفسی ما کان هنديسأثّر انگ
 شدديبّد  احدمها ابآلتر کذلک ي لنيان من ثوبيرته فی بعض االححر

 من.يلسان فدق هل
 ل در وفف حا  دوستان و مرات  انقطاع و اجنذابشانيدا  نبجمدّ 
 دند ويگذرانيک قمری ترمای زاهدی ميسد ناکثر شبدا را ده نفر بيمينو 

 ستيمعلوم نبود که کفش و هبا و قبائی که در آن مناز  است فاحبش ک
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 هر ک  که در ابزار کار داشت کفش ابو تعّلق داشت و هر ک  حبرور

 شد هبا و قبا ابو تعّلق داشت. حّتی امسای تود رايمبارک مشّرف م
 زی در د  و جانشان ابقیيفراموش کرده بودند و جز هوای جاانن چ

 می بودن.ّيّ منانده بود... چه توش ا
 هيّ مانيّّيم  يعنی اّّيم مراجعت از سلات و افتخارات آن ايّ کی از تصوفي

 ت بفرمودهء مبارک مانندّينزو  فحف و الواح از قلم مجا  خمتار بود. آ
 د ويگرديالی و اّّيم از مساء رامت مالک اانم انز  مي  هاطلن  در لينغ

 ه و مناجات و اشارات و بشاراتي و قصائد و ادهريتط  و رسائل و تفاس
   حزب اببیيق و ترغي  افکار و تشو يذ اتالق و هتنيكّل بر حتس

 ل که تود در آن اوان دريشد و به شرحی که نبيخبدمت امر هللا فادر م
 دوسا  اّو   يّ سد ندر طينة هللا در حمرر مبارک مشّرف بود می نو يمد

 ت وّيمراجعت مبارک در هر شبانه روز معاد  متام قرآن از لسان قدم آ
 ريی شد و آنچه که خبّط مبارک حتر د که سواد منيگرديالواح انز  م

 فرمودند از حلاظ وسعتي نزو  امر بکتابت مني در حّيگشت و يم
  قابل تصّور بود. متنّسفانه مقدارريان غيمطال  و تنوّع مسائل و هظمت ب

 ه از دست رفته و جامعهءين آاثر مقّدسهء متعاليی بل قسمت اهظم اري کث
 ل از قو  يروم مانده استن. ابز نبه حميّ نهء اهليت از آن کنوز مثيّ بشر 

ت رّب يّ از مساء مش ت کهيسد نفدها هزار بينو يمريزا آقاجان که در آن اوقات کات  وحی بوده م
 فته بودّير ينات انز  و اغل  خبّط مبارک حتر يّ الب

 ديگو يزا آقاجان مري دن. ميته شد و حموگردخيحس  االمر در شّط زوراء ر 
 ن هبد در اجرای دستوريفرمودند که ايه مچون حررت هاءهللا مشاهد
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 زيدا  فرمودند نبر م موکّ ريّ نت آاثر در شّط دچار ترّدد و حتخيمبارک در ر 

 تيّ فين  کيو ا  .ن نغمات نهن )ترمجه (يق افغاء ايان احدی الين احيدر ا
 نت او راق درخيکبار و دوابر نبود بلکه بکرّات و مرّات امر بر يخمصوص 
 رمودند.فيشّط م
 ت از قلم مبارکّياز که تود شاهد و انظر نزو  آري  از اهل شميحمّمد کر 

  مشاهده منوده است.نيحررت اهلی بوده و امواج آن حبر مّواج را برأی الع
 پ  از تشّرف مبحرر انور حررت هاءهللا و مالحظهء فدور الواح از كلك

 اههء هظمتر يدهم که آاثر فادره از ياطدر اظدار داشته نشدادت م
 ان ويان و طالقت تبيحررت هاءهللا از حلاظ سرهت نزو  و سالست ب 

 اانتی است که از قلم ملدمي، اهلی و اجّل از بنيق و مراميبسط حقا
 حررت رّب اهلی جاری شده و من تود در حرور مبارک شاهد نزو  آن
 ودبوده ام و اگر چنانچه حررت هاءهللا را برای اثبات هظمت و قدرت وج

  الواح ونيگری موجود نبود نف  ظدور چنيل و برهان دياقدسش دل
 ت امر مبارکش حّجت قاطع ويّ ان را در اثبات حّقانيمه هامل و هالميآاثر هظ

 برهان المع استن.
 نهء مکنونه که از حبر زّتار هلم وي جواهر اسرار خمزونه و آللی مثنيدر ب

 قدم آن کتاب مستطابده اهظم و ايحکمت حررت هاءهللا ظاهر گرد
 هجری مطابق اب ١٢٧٨اقامت بغداد ) ءهء دورهري  اتنيقان است که در سنيا

 ده و اب نزو  آنيدو شبانه روز از قلم مبارک انز  گرد يّ الدی(  طيم ١٨٦٢
 انيرفت و وهدهء اهلی که حررت موهود بيبشارت حررت ابب حتّقق پذ
 ن کتابيوست. ايابجناز پ ل تواهد فرموديفارسی را که انمتام مانده تکم
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 د حمّمد تا  کهيّ زا سري جناب حاجی م ء در جواب اسئلهني و رّق متنيمب

 اب برادر تود جناب حاجیو در آن اوان هنوز ابمر مبارک اقبا  ننموده 
 ده است.ياند فادر گردرت مشاهد مشّرفه بودهّينعلی هازم ز يزا حسري م
 منشآت نثر اپرسی است که دارای سبکین منشور جليل منونهء کامل از يا
 ان و قّوت برهان يع و از حلاظ استحکام بيمن و منيع و حلنی مديبد

 ل و کاشف نقشهءيل و مثي و در فصاحت و بالغت بی بدريبی نظ
  آاثر و فحف هائینيه است و در بيّ ه جدت جنات هامل بشر يّ مهء اهليهظ

 حمسوب است. اب پ  از کتاب مستطاب اقدس اهظم و اشرف از كلّ 
است و بفافلهء  هيّ ن کتاب مستطاب و فصل اخلطاب که مفتاح معرالت کت  مساو يظدور ا

ا  نبی که می يان دانيده بياهلی انز  گرد ل قبل از اهالم امر حررت رّب االرابب از مساء ارادهءيقل
سرت از  كلمات کتاب رفت و يةن  اکما  پذيداخمتومة الی وقت النّ  ة ويّ د نالّن الكلمات خمفيفرما

فام نتتامه  د و رائحهء مشکيوم گشوده گرديّ ق يّ ق خمتومن ابفابع حيشد و تتم نرح برداشته
 منود. ان را معنرب و معطّرميمسکن مشام مشتاقان و طالبان کؤوس ا

 هيّ ت اهليّ قت و وحدانيست ففحه است حقيد از دو ي که از مين سفر قو يا
 ه ويّ وق هرفان نفوس و مبدأ ظدورات راّبنرا که ماو راء ادراک هقو  و ماف

 م و قادر هلی االطالقيم و حکي و هلميه و رات قديّ ق  روحانيمنشن  حقا
 ليه و تکميّ ض فمدانيه و هدم انقطاع فيّ ع رامانياست اهالم و وحدت شرا

 ت کت  ويّ هء مظاهر مقّدسه و حّقانيّ م اساسيد تعاليعت الحقه و توحيهر شر 
 ديد و حتديه دو مقام توحيّ جد بودن مطالع سبحانه و وايّ فحف مساو 
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 زيد و نينمايح مي و تشر ينيه را تبيّ ه و حدودات بشر يّ عنی اشراقات اهلي

 ن قوم را در هرّيشوايمرات  جدل و هماء و غفلت و ضاللت هلماء و پ
 ه و اتبار ويّ ت قرآنّيل و آياانت متشاههء اجنيح و معانی بيزمان توض

 ات خمتلفه وري ات و تفسري وسته مورد تعبيه را که پيّ منثورهء اسالم   ياحاد
 ن کتاب مقّدسيسازد. در ايه بوده واضح و آشکار مري سوء تفامهات کث

 ت امريّ ح و حّقانيقت تشر ي حقنيل معرفت و طالبي سبنيط سالکيشرا
 حررت ابب و هظمت ظدور مبارکش اثبات و مرات  انقطاع و فداکاری و

 انيهء ظدور مقّدسی که ابهل بيّ ر و نصرت و غلبهء کلّ يعانش تقدجانبازی اتب
 تيّ  طدارت و معصومنيده است. مهچنينی گرديش بيوهده داده شده پ

 ديّ هء اطدار جتليل و شدادت حررت سح و مقام ائمّ ي تصر ميحررت مر 
  و معانی  كلمات رجعتميع اهلی تکر يشج يّ الّشدداء و هلّو  درجات آن جند

 ده و مراحل ثالثهءي گردينيه تبري وم اجلزاء و غيت و يّ تامتامت و يو ق
 نيد ايدنهء اهلین و جتيقه نمديح و معانی دقيم و توضيه تعليّ ظدورات راّبن

 ت نفوس ويعاد مقّرر برای هدايه در ميّ عت اهليعنی شر ينهء مقّدسه يمد
 نيتوان گفت که در بيل شده و بطور كّلی مير و تفصيت اهل هامل تقر يترب

 ده کتاب مستطابيکت  و آاثری که از قلم ملدم شارع امر هائی انز  گرد
 ه که الزا  هدم فدم آنيّ ت اهلّيقان بنفسه نظر حبّل مشاكل و غوامض آيا

  و استوارینيمه بوده اساس متيسب  ختالف و تنافر احزاب و امم هظ
 .است منودهجدت وحدت كّل ملل و حنل و ائتالف اقوام و مذاه  متنّوهه برقرار 

 عهءيه و مکمن معارف بديّ ق اسرار اهليقان که خمزن حقايپ  از کتاب ا
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 دّيد يه است جمموههء جواهر آسای  كلمات مبارکهء مکنونه را ابيّ رامان
 که حررت هاءهللايزدانی که در اوقاتين دّر معانی وآللی حکمت يمنود. ا

 ّجه و تفّکر غوطه ور بودندفرمودند و در درّيی تو يدر کنار دجله مشی م
 فهء خمزونهءياز لسان اطدر بلغت فارسی و هربی انز ،  بدوا  مبناسبت نفح

 وم ظدور نزد قائم موهود موجود ابشديد يان ابيعيهن  که ابهتقاد شيّ فاطم
 ل ابمريفه ای بود که جربئيفهء مذکوره فحيد. فحي انم موسوم گردنيهم

 ه الّسالم آن را کتابتيررت هلی هلاهلی برای حررت فاطمه آورد و ح
 انی که آن خمّدرهء کربی از رحلت پدر بزرگواريفرمود و تالوتش در اح

 هء تسّلی و تشّفی تاطريده بود مايغرق در درّيی احزان و سأثّرات شد
 د.يگرديمبارکش م

 ف ارواح ويح آمسانی که برای تلطيم اهلی و زبدهء نصاين جوهر تعاليا
 دهيه انز  گرديّ ه از قلم مالک الرب يّ ه بعوامل هّز روحانيّ ر ق بشيارتقاء حقا

 ان مقّدسی که در فاحتهء آن او راق مندرجيهظمت مقام و هلّو  مرتبتش از ب
 گردد قوله االهّز االهلی نهذا ما نّز  من جربوتيو مسطور است معلوم م

 واهره و من قبل و ااّن اتذان جنييّ العزّة بلسان القدرة و القّوة هلی الّنب
 ؤدوا اماانتهيوفوا بعدد هللا و يار ليص االتتصار فرال هلی االتياقمصناه  قم

 نن.يوح من الفائز جبوهر الّتقی فی ارض الرّ  کوننّ يفی انفسدم و ل
  است وني که انسخ فحف و زبر اّولميم و کتاب کر ين دو سفر هظياب

 ان مبادیياظ بن دور اهظم، اّولی از حليمهء شارع مقّدس ايّ  آاثر قنيدر ب
 ه،  دارای مقامیيّ ق اتالقيه و اثنوی از نظر مشو  معانی و دقايّ ق اهليو حقا

 د رسالهء هفت وادی را کهيع و ارمجند است ابيممتاز و رتبتی ب  رف
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 ه حمسوب و دريّ ر احدينهء آللی و رتايفه و گنجيمعدن رموز و اسرار لط

   انز  گشتهنين قاضی تانقيالدّ ی يخ حميمهان اوان در جواب اسئلهء ش
 ن جمموههء مبارک مناز  و مراحل هفت گانه ای را کهيهالوه منود. در ا
 ت القصوایيل بغايد قبل از وفو  بسر منز  مقصود و نيطال  سالک اب

 ح شده است.ي و تشر ينيد تبيمنا  يّ وجود ط
 ّرامنخ هبدالير، شيچدار وادی است که ابفتخار هامل حنر  ءگر جمموههيد 

 کرکوکی،  انز  و نلوح ماّلح القدسن  که در آن لوح امنع اقدس حررت
 هن که در آنيّ ش را اتبار و نلوح حور يهء تو يی آتّيهاءهللا مصائ  و بال

 الّصربن که درگر نسورةيند. ديفرمايدتری اشاره ميع بعيبه حوادث و وقا
 ع مقامات جنابيوم اّو  رضوان از قلم هّز سبحان انز  و در آن لوح مني

 ريده و نتفسير و جتليل گرديز تقديري ر شددای نيد اکرب و سايوح
 ح حرف نواون  که درنوشته هایي و توضينيحروف مقّطعهء فرقانن و تب

 ح بعری فقرات معرله ازي تشر نيشيخ اامد احسائی مذکور و مهچن
 و هنيّ فهء شطّ يدن  و نفحيالتوح نةيد کاظم رشتی و لوح نمديّ فات سيسأل

 ی ازري  هون ونجواهر االسرارن و کثرياتن و نتفسيبت حروفات هالينمص
 ريات و تط  و الواح و تفاسيّ عه که بصورت رسائل و غزليعهء منيآاثر بد

   هاطل انز  و كّل بر بسط ويه چون غيّ ت اهليّ و مناجات از مساء مش
 شدهن زوا  حررت رواجلال  که در دارالّسالم بغداد جاریيان ناهنار بيغل

 قاظيران و هراق و ايافزوده و موج  نشر و اشاههء امر حررت ابب در ا
 ده است.يک آفاق گرديوان آن ملري   اتالق پينفوس و هتذ

 نيظدور آاثر و شواهد جليلهء هظمت و قدرت حررت هاءهللا و مهچن
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  و حتّو  معجزهيريت شدرت و بزرگواری آن حررت و تغيانتشار ف

 ر اثر اقوا  و سکنات آن وجود اقدس در افکار و اتالقآسائی که د
 د ويران حافل گرديالّسالم بغداد ات اقصی نقاط شاسعهء ا افحاب از دار

 ادجيهشق و حمّبت سوزانی که در قلوب دوستان نسبت به وجود مبارک ا
 ت و الواحی که چون امطار هاری از قلم مبارک جاری و مندمرّيگشت و آ

 موج  آن شد که آتش حسد و بغرائی که در فدور د،  كلّ يگرديم
 ان گردد و چون دريعه و سّنی مکتوم و مستور بود ظاهر وهياهدا از ش

 عه قرار گرفت وي شنيد حمّل اقامت مبارک در جوار حصن حصين تبعيا
 رت اماکن متربّکه در جنفّي آن حررت و زّوار متعّص  که به قصد ز نيب

 د بروزيم بر قرار گرديه بودند متاّس مستق جمتمع شدنيو کربال و کاظم
  اهظم و ظلمات حالکهء   تعّصبات مذهبیرّي  اشّعهء ساطعه از آن ننيتصادم ب

 قاد انئرهء حقد و هناد که در اثر تقّدميامری قدری و مسّلم بود و برای ا
 شيده افطکاکی بيان در ظّل حمبوب امکان حافل گرديو اهتالء حزب ب
 ل و جلوج که نسبت بهي جمتدد حمنيخ هبداحلسيت شالزم نه و آن بدس
 نيت بغض و حسادت را داشت فورت گرفت. ايحررت هاءهللا هنا
  طبقات خمتلفهء اهالی از اهالی و ادانی، هرب و هجمنيشخص که در ب

 اد فتنه وجيار بود ابيدارای نفور و مکانت و فاح  قدرت و فولت بس
 لوبی را که در کوچه و ابزار کربال وام کرد و هنافر پست و انمطيفساد ق
 خت. مجا  اقدس اهیيه امر هللا بر انگي و بغداد گرد آمده بودند هلنيکاظم

 دّير ي  و مفسد و شر يخ مذکور را تبيدر الواح وآاثر مبارکه ش
 ف نفسک هلی وجه هللان و نهواّلذیيفرموده و در  حّق او بكلمهء نجّردت س
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 طان هن کفرهن  و نما من ظلم و مايالشّ  فرّ ينفسهن و نطان فی يوسوس الشّ 

 هن  انطقيعود كّل رلک اليو س يّ قد بدء من هذا الّشق من فسق ااّل و
 ن جمتدد فتنهينکه از شرور و مفاسد اير اهظم برای ايده اند. وز يگرد
 خ مذکور از جان  شاهنشاهيباتی فراهم منود که شيبد ترتّيز تالفی يانگ

 ت کرد.ميات هز يد و جبان  هتبات هاليبقاع متربّکه گرد ريمنمور تعم
 ت را ألجل خمالفت اب امر هللا مغتنم مشرد ويّ ن منمور ي انيخ هبداحلسيش
 نيران در هراق که اتزه بدينی کار پرداز دولت ايزا بزرگ تان قزو ري اب م

 ت و وی را که دارای مهانخيمست منصوب شده بود طرح دوستی ر 
 باک و مندمک در شدوات و شارب اخلمر بوديردی فاسد و بحنوهء افکار و م
 .داد ش قراريئهء تو يّ ی سّيلهء اجرای نوايش انداتت و وسيدر دام نفور تو 

 ر برداشتند آنيقد يّ ر بر خمالفت حين دو نف  شر ي قدمی که انياّول
 ت کردند و اب جعليبود که نزد والی بغداد مصطفی اپشا شروع به سعا

 كل مبارک و افحاب ازيتواستند حکمی جدت اتراج ه  از وی ياکار
 نيد. چون ايران فادر منايهء ايّ ن دولت هليم آانن به منمور يهراق و تسل

 ت سوئشان از جماری حکومت ويّ د و نيمسؤو  مورد قبو  واقع نگرد
 ديبه متوّسل گرديخ مذکور بوسائل هجيافت شيای امور حمّل حتّقق نياول

 التيات و سأو ري های جمعوله متشّب  شد و به تعبّيو به نشر و اشاههء رؤ 
 ق در مقام حتريک هوام متعّص  که برایين طر يموهومه پرداتت و از ا

 ن دسائ  ويا و مستعّد بودند بر آمد ولی از ااد هر گونه آشوب مديّ جيا
 رش شعله ورين بود که آتش غيز ابرادهء اهلی طرفی نبست. ايل نيح
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 فرار و امتناهش در مقابله اب نف  مظدر امر هللا  درد خمصوفا  يگرد
  شده بود موج  شکست و تذالننّي ان برهان معيقات مقّرر که برای اتيم

 د.يش حقد و هدوان وی گرديجه افزايو ابلّنت
 ش استفاده منود ويت تو يّ ز بنوبهء تود از نفور و موقعيزا بزرگ تان نري م

 خت ات در معابر وياءهللا برانگه حررت هيمشتی اجامر و اوابش را هل
 ن اقدام آن بود کهيطرق به سّ  و لعن آن حررت پردازند و منظور از ا

 ان و طرفداران وجود مبارک هک  العملیين اهما  از طرف اببيدر قبا  ا
 ت آانن قرار دهد و بهيّ ف و حمکوميز توقيمشدود گردد و آن را دستاو 

 ن اقداميه از هراق پردازد. ايّ حدعنی اتراج طلعت ايذ مقصد افلی يتنف
 م و بال اثر ماند و آن وجود اقدس بدون توّجه ابستدها و تذّکريز هقين

 دا  بدون حارس و حافظی از احّبا روز وين فردا  وحير يهء ديّ دوستان برو 
 نيفرمودند و نف  مهيش  در کوچه و ابزار حرکت و اب تلق معاشرت م

 كل انور را داشتند بهيّرض به ههمل نفوسی را که قصد اضرار و تع
 کرد. چه بسا اوقات کهيت و وحشت می انداتت و تجل و شرمنده مري ح

 حررت هاءهللا اب استحرار از مقافد سوء دمشنان به اشخافی که در
 ک شده و اب آانن به فحبت و مزاحيذاء بودند نزديمقام امله و ا

 شد که نفوسيت و مسالمت مبارک سب  ممي مالنيپرداتتند و مهيم
 ش انصرافيئهء تو يّ مذکوره به اضطراب و دهشت افتاده از اجرای نقشهء س

 نمودند.يحافل م 
 ن مقدار قناهت ننموده بلکه رضا انمی را که از اشرار ترک بوديکار پرداز اب

 ک رأس اس  و دو قبره طپانچهيکصد تومان اب ي غاستخدام کرد و مبل
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 ستد وي ابنيتت که در طرق و معابر در کمبوی داد و او را منمور سا

 د و ابو قو يد منايابد بررب رفاص شديهر کجا حررت هاءهللا را ب
 ع مراحلين اقدام تطری متوّجه او خنواهد شد و در مجيداد که از ا
 بانی قرار تواهد گرفت. روزی شخص مذکور  اّطالعيت و پشتيمورد اما

 اند لذا بدان سو روانه شد وهف برديفت که وجود اقدس حبّمام تشر ّي
 ر لباس خمفیيافت اب طپانچه که در ز يبنحوی که مالزم مبارک توّجه ن

 فيد و در غرفه ای که حررت هاءهللا تشر يمنوده بود وارد امّام گرد
 ار ازيداشتند وارد شد ولی مبجّرد مواجده اب وجه قدم گوئی قدرت و اتت

 ش هاجز ماند. چند سا يو د تيت پليّ د و در اجرای نياو سل  گرد
 گر دري تائن مزدور برای دوستان تود نقل منود که موقع دنيبعد مه

 ک شد ابزيكل مبارک نزديمعرب حررت هاءهللا مرتّفد بود و چون به ه
 فتاد دريد که طپانچه از دستش بيچنان توف و ره  بر او مستولی گرد

 ارک بود امرم که در رکاب مبي حررت هاءهللا به جناب كلنيآن ح
  برداشته به او مسرتد دارد و راه منزلش را بهنيفرمودند طپانچه را از زم

 د.يوی ارائه منا
 جه ای حافل نشديسات نتين تلبي را از انيخ هبداحلسيابری چون ش
 ه و دسائ يّ گر بکار برد و مبکائد ملکيش را در جماری ديمساهی تو 

 ای اموريولا ک منود که ابزا بزرگ تان را حتريري ه پرداتت و ميّ اسيس
 ران را ملزم به احرار حررت هاءهللايمرکز وارد مذاکره شده و حکومت ا

 د و بوی وهده داد که دريد حب  آن حررت منايبه طدران و جتد
 وزارت اقدام تواهد منود. ءن امر در ارتقاء او برتبهيق در ايفورت توف
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 ليابنواع ح وان شاه فرستاد يطرافتود او لوائح مشروح و مفّصل اب ضمنا  

 به متوّسل شد که حررت هاءهللايد و ابسنادات هجيو تداع متشّب  گرد
 ده است کهيشان جبائی رسيقبائل هراق را اب تود مّتحد منوده و کار ا

 زيش جتديک روز فد هزار مرد جنگی مسّلح حتت امر تو يند در نتوايم
 هيران هليی بعری از سران اار ين است که بدستيد و مقصدشان انيمنا

   و ارسا ين اکاري اب جعل انيخ هبداحلسيند. شيام منايمقام سلطنت ق
 شگاهيای امور مرکز را وادار منود که از پيز اوليگزارشدای مبالغه آم

 اراتيند فرمانی بنام وی فادر و اتتيری استدها مناّيحررت شدر ياهل
 ه در هراق هم حکميّ ن دولت هليض گردد و بعلماء و منمور اتّمه  ابو مفوّ 

 خ مهکاریيی دولت تواهانهء شّيذ نوايع در تنفيفارم فادر شود که مج
 دين ابب فرمان سلطانی وافل گرديند. چون در ايو بذ  مساهی منا

 م جنف و کربال فرستاد وي آنرا فورا  نزد هلماء اهالم مقنيخ هبداحلسيش
  جمتمع شوند ونياظماز آانن دهوت منود در حمّل اقامت وی در ک

 وخ و ارابب همائم که طال يی از شري ند. جّم غفياراياجنمن شورا ب 
منودند و چون  درنگ اجابتين دهوت را بيت شاهانه و شائق هواطف ملوکانه بودند اّيهنا

 خ و مقصد افلی از اجتماع واقفير شيحّرار بر اقار 
 هاءهللا و ه حررتيده مّتفق و مهرأی شدند که هلين هقيگشتند برا
 ند و اب بلوای  هام  و شورش هوام سراجيشان اهالم جداد منايافحاب ا

 ه را ازيّ امر هللا را در مرکز سطوع و اشراقش تاموش کنند و سدرهء اهل
 شه بر اندازند.ير 
   مسّلم و جمتدد اهظميخ مرتری انصاری اهلی هللا مقامه که رئيش
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 کمت موفوف و مشدور بود چون برحمسوب و بعد  و نصفت و زهد و ح

 ن امر تودداری منوديد از مشارکت در ايی حررات مستحرر گردّينوا
 فه کما هو حّقهين طاينکه از افو  و مبادی ايو اظدار داشت نظر به ا

  ونين شرع مبيست و در اطوار و احوا  آانن امری که مبايمطّلع ن
 ننموده از مداتله در  ابشد مشاهدهنيدالمرسليّ منحرف از فراط حررت س

 ن بود که بال سأّملير هلماء معذور است اين ابب و مهکاری اب سايا
  و شگفتی حّرار ترک گفت و به جنف اشرفرّي  حتنيجمل  را در ب

 نی حبرور مبارک فرستاد و از آنچه واقع شده اهتذاريمعاودت کرد و ام
 تيواما ش را در دفاعيتواست و ابراز سأّسف منود وآرزوی قلبی تو 

 وجود اقدس اظدار داشت.
 خ جليل القدر را ستوده وين شيحررت هاءهللا در لوح سلطان مقامات ا

 ف آاننياند که در توفه را در هداد هلمائی حمسوب فرمودهيّ آن نف  زک
ن هبد يابدا  متعّرض ا انددهيقه از کنس انقطاع آشاميان انز  نهلمائی که فی احلقک منّ ياز قلم مل
 ز آن جمتددياند ن. حررت هبدالبداء ننشده

 ننياحملّقق  تامتةريل شدير و فاضل نبيبزرگوار را بعنوان نهامل جليل حنر 
 اند.د فرمودهّي

 خ مرتری از جممع مذکور هر چند مانع ازحتّقق مقافد هلماءيانفصا  ش
 ی فاسدهء تودّيد ولی در هزمشان فتور حافل نشد و از اجرای نوايگرد
 ن بود که پ  از مشاوره  شخصی را بنام حاجی ماّل يتند. اوس نگشيمن

 نيحسن همو که بفرل و هنی موفوف و بعلم و تقوی معروف بود از ب
 مجع انتخاب منودند و حبرور حررت هاءهللا فرستادند ات از طرف
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شّرف د و جواب خبواهد. ماّل حسن مبحرر مبارک مين بعری سؤاالت منايحررات فقدا و جمتدد

 اسئلهء مذکوره ءشد و پ  از آنکه درابره
 د بساحت اقدس معروض داشت که هلماء مبرات يهء مقنعه شنيجواهای کاف

 نان قل يکن جبدت قناهت و اطميهلم و حکمت حررت مقّر و معرتفند ل
ند. يای ظاهر فرماش امر تارق العادهيت تو يّ استدها دارند آن وجود مبارک در اثبات حّقان

 را حقّ يهاءهللا فرمودند نهر چند حّق ندارند ز حررت 
 ن قو  مقبو  ويد نه تلق  حّق  را ولی حا  ايد تلق راامتحان مناياب

 ک معجزه را انتخاب کنند وينند و ابالتّفاق يمرغوب... هلماء بنش
 منی ماند و كّل اقرار و ای ن معجزه از برای ما شبدهيسند که به ظدور ايبنو 

 اور وين ورقه را مدر کنند و بيم  و اينمائين امر ميا قتياهرتاف بر حق
 مناند و اگر ای زان قرار دهند اگر ظاهر شد از برای مشا شبدهين را ميا

 ه ويّ ن اهلّيخ ادين جواب که در اتر يظاهر نشد بطالن ما ظاهر گردد.ن  ا
 عه جمتمعهي بوده و به جامعهء هلمای شريسابقه و نظيظدور مظاهر مقّدسه ب

 ح و قاطع و قانع کننده بوديده بقدری فر يمشاهد متربّکه فادر گرد در
 د و جبان ي حسن فورا  از جای برتاست و زانوی مبارک را ببوسکه ماّل 
 ت را آنطور کهيت جمل  و وهدهء اظدار آيّ في رجوع منود و  کنيکاظم
 جهءيده بود در جممع هلماء ابالغ منود و سه روز بعد نتيده و ديشن

 غام فرستاد که حررات بهيو تباد  نظر هلماء را مبحرر مبارک پکنکاش 
تود ماّل حسن بعدا    اند ولیم  موّفق نشده و از طل  معجزه انصراف حافل منودهياتذ تصم

 ه را در اکثر حمافل نقل منود و در سفری کهيّ قر
 انيع گفت و توف و هدم اقدام هلماء را بيل را جبميران کرد تفصيبه ا
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 ر تارجهء وقتيد تان وز يزا سعري کرد حّتی مرات  را شخصا  ابّطالع م

 د.يبرسان
 نيحررت هاءهللا  پ  از استحرار بر رأی هلماء فرمودند ناب ارسا  ا

 د چه که هلماءياء ظاهر و حمّقق گرديام شافی و کافی معجزات مههء انبيپ
 من. )ترمجه(يان منائي ات آنچه را خبواهند اتمي گذاردرّي را درانتخاب آن خم

  نوع دهوت و اقامهء حّجتی که بعدا  ازنيحررت هبدالبداء درابرهء مه
 ند نو چونيفرمايران بعمل آمده ميطرف حررت هاءهللا در لوح سلطان ا

ای  نفرمود  که هر معجزه رّي ه اقوام منکره را خميّ ک از مظاهر اهليچ يم هيدر نصوص تورات دّقت منائ
 زانی که قرارياضرم و هر مد من حيکه خبواه

 اند که هلماء راع شاه واضحا  فرمودهي و در توقميد من موافقت منايده
 مجع کن و من را بطل  ات حّجت و برهان اثبت شود.ن

 اکنون که دورهء اقامت جمّدد حررت هاءهللا در بغداد رو ابتتتام می رفت
 دييو تشت يو مّدت هفت سا  مساهی مبارک بال انقطاع مصروف تقو 

 د و آن جامعهء بی سرپرست که از داتل و تارج بهيارکان حزب اببی گرد
 د حافليات جديده مبتال و به رکود و مخود گرفتار حيتعّرضات شد

 ستيخ بيد که در اتر يمنود و به مقامی از رفعت و مکانت وافل گرد
 ده اساسش مستحکم، افکارشي آن را ندريش نظيت تو يّ سالهء موجود

 معارفش منبسط،  تفّوق و تقّدمش حمفوظ،  شدرت و اهتبارش  متعالی،
 ش مستقّر و مثبوت،يد،  دمشنانش منکوب و مقدور و افو  و مباديمتزا
 نی در مقّدرات پر حتّو  امر هللا مفتوح ويج دورهء نو ير اهلی  به تدر يد تقدي

  موقعنيدی از ترّقی و تکامل وارد منود. در چنيآن را در مرحلهء جد
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 قی قوم کهيم حقيگانه مالر و ملجن و زهيتجسته منجی جامعهء مظلوم و 
 حيدان بدر کرد و به القاآت و نصايبکما  قدرت تصم لدود را از م

 کردنديط پر تطر دهوت ميفه که حررتش را به ترک آن حمينفوس ضع
 ان طلعت هظمت که جانيات حمّبان و فدائيوقعی ننداد و از قبو  مستده

 ستاده بودند تود داری فرمود در قبا يات مقّدسش ايف در حفظ حبر ک
 منش تعّلقيم و مديت هظيّ ه که به بسط و اکما  منمور يّ ارادهء حمتومهء اهل

 مرت و مدّمرتيد حمّل استقرار تود را به نقطهء هظيگرفته بود ملزم گرد
 ان که مسند تالفت هظمی و مرکز اداری اهليعنی هافمهء ممالک هثماني

 ن سلطان هامل اسالمیيت و مجاهت و مقّر حکومت و سلطنت مقتدرتر سنّ 
 د منتقل سازد.يگرديحمسوب م

  آفاق در اّّيم اقامت در هراق حّجت را به هلماءرّي چنانکه مذکور گرديد ن
 . و جنف امتام فرمودنيم مقامات مقّدسهء کربال و کاظمين مقيو جمتدد

 ر سلطنت و حملّ يدر مقّر سر د که آن وجود اقدس يحا  موقعی فرا رس
 شوای اهل سّنت و مجاهت ويهللا را به سلطان آ  هثمان،  پ تالفت كلمة

 ه رايّ اهل  اهالم  و حّجة ي  امام غايان نده ويران،  مناي به اپدشاه انيمهچن
  اوان بود که زمامداران و رؤساینيد و ابز در مهيز به آانن اکما  مناين

 وفا  شخص سلطان هثمانی و وكالء وی  وه تصيّ حيارض و ملوک مس
 نيدند. ايخ اهل سّنت انذار و بکما  شّدت دهوت و داللت گرديمشا

 ان جلوه و اشراق امر مقّدسش پ  ازيه در بيّ است که آن مصباح ازل
 ر منياتری و هذا تقد وروقد فی بلّ يد نفسيتروج از مشکوة هراق می فرما

 عا  لمن فیيت بدّيهن جسد العراق آل ن و ناّن فی اتراج الّروحميز قديهز 
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 راکبا  هلی براق الّنصر يّ الّسموات و االرض فسوف جتدون هذا الفتی االهل

 .ننيتزلز  قلوب المغلّ يارا  
 ت مجا  اقدس اهی از هراق فراميعاد هز يعنی ميقات مقّرر ياکنون م

 خي مستمّر دمشنان امر تصوفا  شريل و تدابيد و مساهی و حيرس
 زا بزرگ تان که در مّدت نه ماه بال انقطاعري  و مهدست وی منيهبداحلس

 ز منلوفير دهشت آميق و ارسا  تقار ي  و احنراف حقايبه جعل اکار
 کطرفيد و مداوم که از يح شديش را ببار آورد و لوايبودند مثرهء تو 

 هيّ  دولت هلري کبريگر به سفيران و وزرای مملکت و از طرف ديبه شاه ا
 ع در انتقا  حررت هاءهللا از شطر بغداديدر اسالمبو  راجع به تسر 

 ن ابرهين شاه را بر آن داشت که ابلمآ  در ايشد انفرالدّ يفرستاده م
 ر تارجهء تودين بود که به وز يد. ايحکم قاطع و امر فارم فادر منا

 ري کبرينخان سفيزا حسري د تان دستور داد فرمانی مؤّکد به ميزا سعري م
  ابميم و روابط دوستانهء قديران در درابر هثمانی که فاح  نفور هظيا

 ر امور تارجهء آن دولت بوديهالی اپشا و فؤاد اپشا فدر اهظم و وز 
 ای حکومت وارد مذاکره شده و ازيد که اب اوليفادر و او را موّظف منا

 ز در تواست کند که چون اقامتيجان  دولت متبوهه از سلطان هبدالعز 
 ران ويک سرحّد ايحررت هاءهللا در مرکزی مانند بغداد که نزد دائم

 ت مملکت و استقال  حکومت رايّ ان واقع است امنيعيرتگاه مدّم شّيجوار ز 
 رانيگری که از حدود و ثغور ايشان را به نقطه ديد اينمايد ميهتد

 دورتر ابشد منتقل سازند.
 رين تصوص به سفيدر ا ر امور تارجه در انمه ای  کهيد تان وز يزا سعري م
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 ٣٠٠ ص
از استخالص  ثهن توانده  ويان را نفرقهء ضاّلهء تبيه در ابب هالی ارسا  داشته اببيّ دولت هل

 اه چا  طدران اظدار سأّسف و حتّسريحررت هاءهللا از س
 ه ابفساد و اضال يد و آن وجود اقدس را بعنوان نفسی که ندر تفينمايم

 کند و در مکتوبيمنلوف است قلمداد م جّدا ن نيسفدا و مسترعف
 حررتيون سرکار اهليسد ندوستدار بر حس  امر قدر قدرت مهاينو يم

 شاهنشاه... منمور شد که مرات  را به توّسط چااپر خمصوص به اّطالع آن
 ت بدهد که بال درنگ از جناابن جاللت مآابن فدريّ ده منمور يجناب رسان

 انيوقت تواسته مطل ... را مباهظم و انظر امور تارجهء آن دولت 
 هء فساد را از مثل بغداد جائی که جممع فرقين مايبگذارد... و رفع ا

د شعر يانمه اب ق ضمنا  در مهان  .ک به حدود ممالک حمروسه است... خبواهدنيخمتلفه و نزد
 د:يگو يمعروف که م

 رامٌ کون هَلا ضِ يوِشک  اَن يض انٍر    َو ياَری ِتَلَل الرِّماد وم     
 ت مسنله رايّ کند که امهّ يوحشت و توف تود را در پرده ابراز و سعی م

 د.ي تاطر نشان مناريا  به شخص سفحيتلو 
 ش رايارات تو ياری از اتتينخان ابستظدار مقام سلطنت که بسيزا حسري م

 ندگان خمتار تود مفّوض منوده و اب کمک و معاضدتيبه وزراء و منا
 د اجازهءيم اسالمبو   موّفق گرديتارجه مق بعری از سفرا و قناسل دو 

 ز اپدشاه هثمانی را نسبت به انتقا  حررت هاءهللا و افحاب آنيهبدالعز 
 اتی ملزميحررت به اسالمبو  که )در تال  احوا  نظر به مصاحل و مقتر

 ده بودند(  بدست آورد و حّتی مذکور استيش گرديت تو يّ  اتبعيريبه تغ
 کهءيد به ار يد و استقرار سلطان جدين هبداجملکه پ  از درگذشت سلطا
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 ٣٠١ص 

 ن از دولتار ي تقاضائی که از طرف زمامداران حکومت انيسلطنت اّول
 ن امر و اخّتاريهء تود بعمل آمد مهاان مداتلهء در ايدوست و مهسا

 ديع و جّدی در انتقا  وجود مبارک از بغداد به نقطهء بعيمات سر يتصم
 گر بوده است.يد
مجا  اقدس اهی در  هجری قمری ( هنگامی که ١٢٧٩الدی مطابق اب يم١٨٦٣م پنجم نوروز )و ي

 د را برگزاريمزرههء وّشاش حوالی بغداد اّّيم ه
 وم از قلم مبارک هّز نزو يفرمودند و لوح ماّلح القدس که در مهان يم
 قير ع انگوار و مظلم  مشّوش و غيفته قلوب احباب را در اثر ِاتبار از وقاّي

 د و انمهء والیيحبر احزان ساتته بود رسولی از جان  انمق اپشا وارد گرد
 نديرا که در آن تقاضا شده بود حررت هاءهللا اب حکومت مالقات فرما

  داشت.ميمبحرر مبارک تقد
 هء اقامت بغداد مجا  اقدسري  اتنيسد در سنينو يخ تود ميل در اتر ينب

 شداد و قرب ظدور شدائد و افتتاانت اانتشان به اّّيميوسته در بياهی پ
 ان تاطر مبارک بنحوی افسرده و ملو  بوديفرمودند و در آن احياشاره م
  از سأثّرات مبارک حمزون و متنثّر بودند و در آن حو  كاّل  نيکه طائف
 تيدند که از وقوع حوادث هائله ای حکايكل اقدس توابی دياوقات ه

 ش دوستانياضطراب و تشو ش موج  يش از پي بّيکرد. آن رؤ يم
 ت ابنيد نرأيکی از الواح می فرماين ابره لسان قدم در يد. در ايگرد

 ون و المرسلون و هم قد جلسوا فی اطرافی و كّلدميِّ اجتمعت فی حولی الّنب
 ت فی نفسی فسئلتريّ رّجون و اّنی حتيصرتون و يبکون و ينوحون و ي

 ّي سّر االهظم و ّيلنفسک دم و قالوا خيهندم ارا  اشتّد بکائدم و فر 
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 ٣٠٢ص 
 ت ببکائدم و ارا  مسعت بکاء اهل مأليكل القدم و بکوا هلی شنن بکيه

 احدنک ما رآه ياالهلی و فی تلک احلالة تاطبونی و قالوا... سوف تری بع
  سّر هللا المکنون و رمز المخزون... وّي... فصربا  فربا  نييّ من معشر الّنب

 لة تاطبتدم و تاطبونی الی ان قرب الفجر.نيلّ کنت معدم فی تلک ال
 شد درّيیيسد چون لوح  ماّلح القدس بصدای بلند تالوت مينو يل مينب

 ديگردي ماالما  غم و اندوه منياحزان به موج می آمد و قلوب مستمع
   دفرت حوادث بغداديع افحاب درّيفتند که هنقر يبطوری که مج

 د.يواهد گرددی جبای آن مفتوح تيمنطوی و فصل جد
 وم مذکور پ  از تالوت آن لوح امنع ابدع مجا  قدم جّل شننهيابری در 

 نی کهيام و معاودت به شدر امر فرمودند و در حيدن تياالهظم به برچ
 ان انطقين بيمه و ترگاه مشغو  بودند لسان هظمت به ايجبمع آوری ت

 قدر که نيبندهء هامل امکان است مهيها چون بساط فر ن سراپردهينا
 ان مبارکين بيد منتظر انقراء و انطواء آن بودن. از ايگسرتده شد اب

  براپنيگر در آن سرزميها دمهين تين متوّجه شدند که ايحاضر 
 افته بود که قافد وارد و بهيام اتتتام نيدن تيد. هنوز برچيخنواهد گرد

 ام مبادرت منود.يم پيتسل
 قّر حکومت انمهء هالی اپشا  احلکومه در مسجدی جماور ميروز بعد ان

  و مؤّدابنهميفدر اهظم هثمانی تطاب به انمق اپشا را که اب حلنی مال
  منود. در انمهء مذکور از آنميفادر شده بود حبرور حررت هاءهللا تقد

 تميحررت تقاضا شده بود بعنوان ميدمان دولت هثمانی به اسالمبو  هز 
 كل اقدس گذاشته و مقّرريه اريند. ضمنا  مقداری نقود در اتتيفرما
اّطالع 
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 ٣٠٣ ص
اقدس اهی اب  داشته بودند هّده ای سوار برای حمافظت آن حررت مهراه بگمارند. مجا 

ت تاطر مبارک را اهالم يرضا درتواست حکومت نسبت به حرکت به اسالمبو  موافقت و
  احلکومه و يافرار و احلاح ان دند. بعدا  در اثريامتناع ورز  یميرفنت مبلغ تقديکن از پذيفرمودند ل

اب کما   ای امور گردديکه هدم قبو  وجه ممکن است موج  کدورت و دلتنگی اول  اظدارات وی
 فقرا نيرفتند و مهان روز آن را بيپذ فی را که برای وجود مبارک اتتصاص داده شده بودياکراه مصار 
 ع فرمودند.ي توز نيو مساک
  حو  را گرفتارنين امر طائفّيبر جر ن حادثه و اّطالع افحاب يوقوع ا

 کی از نفوس که تود  در آن اّّيم شاهد و انظريده منود. ياحزان شد
 میيجان و اضطراب هظيسد نآن روز هينو يات احّبا بوده ميّ حاالت و روح
 وار از تصّوريامت بر اپ شده بود. در و ديد که گوئی قيمشدود گرد

 فرقت حمبوب امکان انله وست و از جتّسم يگر يهجرت مجا  خمتار م
 ديکرد. ش  اّو  که ارادهء مبارک نسبت به ترک بغداد اهالم گرديفغان م

 ن سل  شد و احدی دست به طعام نگشود ويقرار و سکون از حاضر 
 نيد.ن  مجعی بر آن شدند که اگر در ايها متواری گرددهيتواب از د

 اتيد حبيتردض مصاحبت طلعت معبود حمروم مانند بال يمداجرت از ف
 ت ويحت و اظدار هنايش تامته دهند. مجا  اقدس اهی مهه را نصيتو 

 مرامت فرمودند ات کم کم قلوب از تلطّفات حررت حمبوب آرام گرفت و
 م شد.يرات آمسانی تسليارواح به ارادهء اهلی و تقد
  حو ،  هرب و هجم،  زننين و طائفيک از جماور يدر آن اّّيم ابفتخار هر 

  و بران که در بغداد حرور داشتند از خمزن قلم اهلی لوحريپ  و مرد،
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 ٣٠٤ ص
 د و در اغل  آن الواح به ظدوريت گرديخمصوص انز  و خبّط مبارک هنا

 یيلن اشاره فرمودند و مراد مبارک اتبار از مظاهر نفيل ورينِهجلن و نط
 بفافلهء کری سابق الذّ ّيبود که طبق اشارات لوح ماّلح القدس و دالالت رؤ 

 نيدتر يش شديل اهالم خمالفت برافراشتند و اب افعا  و اهما  تو يقل
 اد منودند.جيخ امر هللا ايحبران را در اتر 

 د وياز نزو  لوح پر احرتاق ماّلح القدس که بغتتا  از قلم مبارک فادر گرد
 ست ويش از بير بر حرکت ابسالمبو  بي وفو  فرمان حکومت دانيمهچن

 وم چدارشنبهيه بود که مجا  اقدس اهی بعد از ظدر هفت روز نگذشت
دوم نوروز  الدی( و سی ويم ١٨٦٣ل يآور  ٢٢هجری )مطابق اب  ١٢٧٩سوم ری القعده 
  مرحله از سفر چدار ماههء تود مبرکز حکومتنيسلطانی خنست

 خيم که از آن ببعد در اتر يوم هظيآ  هثمان مبادرت فرمودند. در آن 
 ل نفوس از دوستانيد سيّو  رضوان موسوم و موفوف گردوم ايامر هللا  به 

 عين از هر طبقه و مرتبه ای برای ادای احرتام و هرض تودّيو آشنا
 ل آن را کمرتي و مثريمبحرر اقدس روانه شد. چنانکه اهالی بغداد نظ

 ار،  هرب وير و اغّيمشاهده منوده بودند و مرد و زن و کوچک و بزرگ،  
 نه و هلماء  و هّما  دولت و ارابب حرفين و رجا  مدايهجم و کرد از اه

  بعری متعّج  ونيتام و مساکي هباد از فقرا و انيو فنعت ات مسترعف
 ق روان و گروهیين و برتی از پی حتقّيان و مجعی دلشکسته و گر ري ح

 ک آرزو داشتنديدند و هر يت مبارک جمتمع گرديبسائقهء وجدان حو  ب
 ده سنه در اثر افعا  و اقوا   يّ ی که طري نن وهله جبما  ميدر آتر 

 شيطره  و نفور و حمّبت تو يف حتت سيع و شر يقلوب اهالی را از وض
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 ٣٠٥ ص
 حش روشن سازند.يده از وجه فبيوارد منوده نظر اندازند و د
  دوستان که بعنان آمسانني انله و حننيمجا  قدم و اسم اهظم در ب

 ننفحات  سبحانن در هر فبح  و شامد نمقّر اطدرن را که از آن يسري م
 ان مرتمّن بود ترک فرمودند و در اثناءيمتروّع و ننغمات رامنن  در كّل اح

 وسته موردي که پنيدی فرل و کرم نسبت به فقرا و مساکّيق به ايطر 
 كل انور بودند انعام منودند ات آنکهيتفّقد و احسان و دجلوئی و اکرام ه

  وجه قدم به جان  افحابنين حيدر ا .ديموک  مبارک به کنار شّط رس
 ن تطابينمودند توّجه فرموده  و آانن را ابيعت ميكل اطدر را مشايکه ه
 نينهء بغداد را که در اين مديم خماط  ساتتند  نای دوستان من ايفخ

 رّيد چگونه يمالحظه منائ  .ومري سپارم و ميد  بشما مينمائيحالت مشاهده م
 و در اسواق و معابر جمتمع گشته چون ابر هاری ار بر فراز مساکنيو اغ
 حسرت جاری است حا  بر مشاست که اب اهما  و کدگانشان سرشياز د

 د انر حمّبتی که در فدور نفوس مشتعل است افسردهيافعا  تود مگذار 
 كل معبود اب اغصان ويق حاضر و هيسپ  قا  .و خممود گرددن )ترمجه (

 ه که در آن طرف شّط بوديّ بيتان جنکات  وحی سوار و به جان  بوس
 رهسپار شدند.

 ه نزو  اجال  فرمودند و رضوانيّ بيدی که مجا  اقدس اهی بباغ جنمبجرّ 
 كليد مؤّرن اران هصر برآورد و هين گرديّ اهظم بقدوم سلطان قدم مز 

 ت به اسالمبو  در آن روضهء غّناء وميوم قبل از هز ياقدس مّدت دوازده 
 دوستان دسته دسته به حمرر انور مشّرف و  .مت فرمودندقهء غلباء اقايحد

 ميش را به مجا  قدم تقدين وداع تو ياب قلوبی مملّو از حزن و امل آتر 
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 ٣٠٦ ص
 ع شرکت منود آلوسیين توديمنودند. از مجله نفوس مدّمه ای که در ا

 د و نسبت بهيآلود مشّرف گرد کمفتی بغداد بود که اب چشمدای اش
 دانستيد مبارک ميشاه که او را در درجهء اّو  مسؤ  تبعن يانفرالدّ 
 ن بل  يالدّ  هو انفر هللا ما خ گشود و هلنا  اظدار داشت نويلسان توب
 فائز آمد نيهالم رت معبودّيوم به ز يتدای بزرگ که در آن يّ گر از شخصيکی دينن. يخمذ  الدّ 

 م ويت تعظيشخص انمق اپشا والی بغداد بود که هنا
 ديت وجود مبارک گردميش آمدهائی که منجر بعز يا آورد و از پ جبميتکر 

 ش را در اظدار تدمت و ابرازياق تو يابراز سأّسف و حتّسر منوده اشت
 ن سرحّد امکان به آستان مبارک معروض داشت. بعديمساهدت ات آتر 

 كل مبارک بود حکمی سپرد که تطاب بهيابفسری که منمور مهراهی ه
 ت احرتام ويع هنايراه فادر و مقّرر شده بود مجحّکام و هّما  هرض 

 ن مبذو  دارند و پ  از معذرت تواهیيت نسبت به کاروان مداجر يرها
 ارادهء مبارک بر آن تعّلق ار از حمرر اقدس استدها منود که آنچه رايبس
 ند ات در اجنام آن جبان و د  بکوشد. پ  از افراريد اهالم فرماري گ
 د و ابيت منائيجواب فرمودند  ندوستان ما را رهاار مجا  مبارک در يبس

 اديانمق اپشا بکما  تلوص و انق  ).ترمجه(دنيق حمّبت و وداد رفتار کنيآانن بطر 
 رفت و اجرای آنرا بعدده گرفت.يدستورالعمل مبارک را پذ

 د حررت هاءهللا اقدام منوده و ازيع قوا در نفی و تبعينفوسی که به مج
 ن امر مسرور و دخلوش بودند حا  چون مرات  تلوصياتشان در يّ موّفق 

 ف نسبتيع و شر يو ارادت و تعّلق و احرتام بی منتدای اهالی را از وض
 هيّ بي اهالم حرکت از بغداد ات موقع تروج از ابغ جننيبه آن حررت از ح
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 ٣٠٧ ص
 مان گشتند. حررت هبدالبداء دريش پشيمالحظه منودند از کردهء تو 

 در آن راجع  ابهدای  مذکور شرحی از ابغ رضوان مرقوم و مهان اّّيم 
 شان به حزن و اندوهيند نتدا چنان اسبابی فراهم آورد که فرح ايفرمايم
 مان شدهيار پشيلچی هجم که در بغداد است بسيکه ايل شده بقسميتبد

 ری که منودند و انمق اپشا در آن روز که آمديله و تزو ين حياست از ا
 ار افرار بهيش افرار به رفنت مشا داشتند حا  بسيفت پشان گيتدمت ا

 ماندن مشا ن.
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٣٠٨ ص
 د داشتهااي                          

                  Colonel Sir Arnold Burrows Kemball 1- 
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 ٣٠٩ ص
 فصل هنم                                                 

 اظهار امر حضرت هباءهللا                                      
 و                                                      

 ت آن حضرت به اسالمبولميع                                    
 ه که بعدا  از طرف افحابيّ بياب نزو  اجال  حررت هاءهللا به بستان جن

 نين و مقّدس تر يد بزرگرت يوان آن حررت بباغ رضوان موسوم گردري و پ
 وم اقوم افخم مجا  قدم و اسمين ياد هائی آغاز شد. در ايد از اهيه

 ش رايمن تو يت مقّدس و مديّ د و منمور ياهظم برقع از رتسار برکش
 کي از ريم و تطين اظدار امر هظيابفحاب و احباب اهالم فرمود. ا

 كل قدميعه از آن هطرف کما  غائی و جلوهء هنائی اشراقات و بروزات ساط
 گر مقّدمهء اهالنيپ  از مراجعت از کردستان حمسوب و از طرف د

 هللا در ارض سّر ابهل هامل و ملوک و رؤسای امم همومی امر هللا و ابالغ كلمة
 گردد.يتلّقی م
 ت سبحانیيّ  مدلت ده ساله که به مشنيم و جليل سنين ابالغ هظيدر اثر ا

 ل  ممّرد مجا  اقدس اهی در سجن طدرانات اهلی بر قي سطوع جتلّ نيب
 ده بود منقری شد ويوان حررت ابب مقّدر گردري و اظدار امرش به پ
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 ت و ظدور آاثرّيقات سرتن که بفرمودهء مجا  خمتار شاهد ناشراق آينم

 د.يگرد كل اهّز فمدانی بود منتدیيناتن )ترمجه ( بر آن هيّ حررت رّب الب
 ون هناد و اقلّ ري نالف الف حجاب من الّنورن  قدم بسلطان ظدور از تلف  

 ان مکشوف ساتت. دوراني بر هامل و هالمرياز نسّم ابرهن  از انوار وجه من
 ا  نهزار وي کتاب دانريرانین که امتدادش طبق افحاح اتينرجاست و 

 کصد سنهء قمرینيفت و نّيده تامته يست و نود روزن مقّرر گرديدو 
 روز( که حررت١٣٣٥وم مبارک معدود )يذکور و عاد مي منيفافلهء ب

 ا  در مهان افحاح بشارت داده آغاز شد و نوزده سنه نواحدن اّو  کهيدان
 ان از قلم مبّشر حررت رامان مسطور و مثبوت امتاميدر کتاب ب

 ريح موهود در جال  اب ظاهر و بر سر يرفت. رّب ملکوت،  مسيپذ
 ه  بدستيّ ت و هّزت ابدد و هصای قدر يسلطنت و هظمت جال  گرد

ابحسن القاب و  وم االمساءيّ نهء امراءن  که رکرشان در قيگرفت. جامعهء اسم اهظم نافحاب سف
 انيل شد و مصداق بياوفاف مذکور است تشک

اسرار راّبنی است  اولی جّل رکره االهلی راجع به  نرضوانن  که مطّلع انوار اهلی و مشرق نقطهء 
 رفت.يپذواضحا  مشدودا  حتّقق 

 د حررت هاءهللا  آن وجود اقدس را جبان ي تبعنينی که دوميدر ح
 داد و حررتش را از وطنيده سوق ميمه و مشكالت جديتطرات هظ

   زابن و نژاد وينی که از حيساتت و بسرزميافلی مدد امر هللا دورتر م
 ش را بنحوی کهيداشت دائرهء اهدايل ميسنن و آداب متفاوت بود گس

 نمود و وجود اطدرشيعرت مينی فرموده وسيش بيالواح مبارکه پتود در 
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 د که در رأس آن  سلطانی جّبارتر از شاهين جديرا در چنگا  معاند

  نظام قرار داشتريزا آقاسی و امري ران و وزرائی جلوجرت از حاجی ميا
 د از هر جدتي که ابواب امري حلظهء حّساس و تطنينمود. در چنيگرفتار م

 ه و مطّلعيّ هء اهليّ سدود و هوامل و بواه  هلی الظّاهر مفقود، آن مظدر کلّ م
 ار فرمود و بدونيش اتتيه موقع را برای اظدار امر تو يّ قت رامانيحق

 مهء مبارک واردين که به تيل زائر ي سنيتوّجه به مشاكل و موانع در ب
 و ابشدند پرده از اسرار وجود برداشت و راز هنان را آشکار منود يم

 ن که حررت ابب برای موهودّيقدرت و سطوت کامل و اقتدار بی اپ
 د.يمستوی گرد نی فرموده بود به اشّد اشراق متجّلی و بر هرش ظدوريش بيان پيب

 هللا در نظر نةي اقامت مجا  اقدس اهی را در مدريحا  چون اّّيم ات
 افحاب ومی که يشود که از مهان اوقات امر هظي معلوم و مکشوف مميآر 

 اق ظدورش را طال  و مشتاق بودند ظلّ ياحباب بکما  حّ  و اشت
 ننيلش را بر جامعهء منتظر و مرتّفد افکنده و هر چه بسنهء نمثانيظل
 دتر و سطوعيگشت اشراق انوارش شديکرت ميعاد طلعت موهود نزديم

 نش بر هلّو  مقام و مسّو منزلتشيشد و اهل دانش و بيآاثرش ابهرتر م
 ات روحبخش و الواحيّ گشتند. اشعار و غزليش واقف و آگاه ميز پش ايب
 وميل از قلم مبارکش مندمر و به اشارات آن يعه که چون سيعهء بديمن
 جه در سّر و هلن که به قربيّ اانت مدين بود،  تطاابت و بيّ م مز يهظ

 ه ويّ داد و انبعااثت قلبيعاد معدود بشارت ميحررت مقصود و حلو  م
 ش متجّلیري ئی که در حلظات سرور و حزن از فدر منآاثر اهتال
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 ش که هرياقی که در قلوب هّشاق رو يد،  جذبه و شور و وله و اشتيگرديم

 يريشد،  تغيدار ميمثا  بودند پديت آن مجا  بيّ روز شاهد جال  و نوران
 وم ظاهر و مشدوديّ كل قيد و حمسوسی که در روش و اطوار هيشد
 تيره استقرار اتج بر رأس مبارک در موقع تروج از بد و ابالتيگرديم

 ريقات جلوس سلطان نور بر سر ينمود که مياهظم كّل داللت بر آن م
 ان از طرف حمبوب امکان در شرف طلوعيادت اهل بيت و قيظدور و هدا

 و سطوع است.
 مّيّ ر هجت و انبساطی که در آن ايل مرات  اجنذاب و اشتعا  و مقادينب

 الی  کهيکند  نبسا  ليف مينقرار توفي منوده بود بدريب را تسخقلوب افحا
 نمود و دريگر مجع ميکديش دور يزا آقاجان احباب را در حجرهء تو ري م

 ار می بست و مشعدای کافور می افروتت و اب فوت رسا الواح ويبر اغ
 ه انز  شده بود تالوتيّ عه ای را که از قلم مالک بر يعهء منيقصائد بد

ان يچنان از مخر ب وستهيحّرار که از هامل امکان رسته و بعوامل المکان روح و وجدان پ نمود.يم
توراک را فراموش منوده و هنگامی خبود  شدند که تواب ويان سرمست و مدهوش ميحمبوب هالم

 گشته و آفتاب جدانتاب هامل را روشن و اتبناک منوده بودن.  ل منقریيمی آمدند که ساهات ل
 ز اّّيم اظدار امر مبارک در رضوان و چگونگی احوا  مربوطمتنّسفانه ا

 ست که چهيی معلومات مبسوطی در دست نخيمهء اتر ين واقعهء هظيبد
  آن درريده و حنوهء اظدار امر و سأثيكلماتی از لسان مبارک جاری گرد  

 ی چگونه بوده و نفوسی که افتخاريحيزا ري افحاب و انعكاسش در م
 تشانيّ اانت مبارکه را داشتند هو يو استماع بحرور در ساحت اقدس 
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 ق در پردهء اهامی مستور است کهين مسائل و حقايکدام است. مههء ا

 هء امر تالی از فعوبت و اشکا  خنواهد بود. ازي آتنيکشف آن برای  موّرت
 توّقف مجا  ءعنی دورهيه ري مجله اّطالهات حمدود و موثّقی که از اّّيم تط

 ل مورّخ جليليی در ابغ رضوان موجود مهان شرحی است که نباقدس اه
 ر درآورده و برای اتالفيو پر جذبه و شور امر مقّدسش برشتهء حتر 

 سد:نهر روز فبح ابغباهنا  گلدایينو يل ميگان ابقی گذارده است. نبيبرا
 مهء مبارک ترمنيان تيدند و در ميچياابن ابغ ميدی از چدار تّيز 
 ترمنی که افحاب چون برای چای فبح در حمرر مبارکنمودند چنان يم
 نند ويگر را ببيکدينشستند آن ترمن گل مانع از آن بود که يم

 شدند گلياز فرف چای مرّتص م ع نفوسی که بعديبدست مبارک جبم
 ز گل ير احباب هرب و هجم نيت شده برای اهل حرم و سايهنا

 وده از نفوسی بودم که حو می فرستادند. ش  هنم بنده در رضوان توّقف من
 ونري مه بيقرب سحر مجا  اهی از ت .دميکشيک ميمهء مبارک کشيت
 ف آوردند و از حماّلتی که بعری احباب اسرتاحت منوده بودند هبوريتشر 

 اابهنای پر گل،  ش  مدتاب مشی می فرمودند ويفرمودند و بعد در ت
 در تغّنی بودند. در ز مانند سرو روانيمرغان بوستان و بلبالن گلستان ن

 ن بلبلدا کهيد اياابن توّقف منودند و فرمودند مالحظه کنيک تيوسط 
 ش  ات فبح از هشق منی توابند دائم در ن گلدا دارند از سريحمّبت اب

 انيدائيشود که هاشقان معنوی و شيتغّنی و سوز و گدازند پ  چگونه م
 مهءيه در حو  تقی در تواب ابشند. سه ش  که بنديگل روی حمبوب حق

 ناميوم را اليّ كل قينمودم هير مبارک هبور ميک سر يمبارک بودم هر وقت نزد
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 روز از فبح ات شام هم از کثرت آمد و شد  نفوس از دم و هريديم

 حجابی نهن. بغداد  آنی لسان قدم ساکت و فامت نبود و در اظدار امر پرده و
 اانت طلعت اقدسيمهان به که بن روز مبارک يبرای درک مقام و هظمت ا

  و از حبر زّتار  كلماتشميوم پر انوار خباطر آر ين يت ايّ اهی را در امهّ 
 د اهظمنيم را نهيوم فخين يو اسم اهظم ا م. مجا  قدميبرتوردار شو 
 د هللان  ملّق  و موسوم فرمودند. در کتاب اقدس دريادن و نهيو نسلطان اه

 هء مقّدسه انز ين آيوم امنع اکرم اين يت اان جاللت قدر و هلّو  مرتبيب
 کی از الواحياء فی حبر الّطدارة فی اّو  الّرضوانن  و در ينقد انغمست االش
 اهل االنشاء سّروا فی انفسکم مبا مّرت نسائمّيد نيخمصوفه می فرما
 دا ظدرياهل هللا بذکر اّّيم ف ّياكل االکوان... ان افرحوا يالغفران هلی ه

 هيت متوّجدا  الی مقام فيهظم مبا نطق لسان القدم ار ترج من البالفرح اال
 وميجتّلی ابسم الّرامن هلی من فی االمکان... لو نذکر اسرار رلک ال

ت ّياتذ سکر مخر اآل م. ارا  يم احلکينصعق من فی الملک و الملکوت ااّل من شاء هللا المقتدرالعليل
 اله ااّل اان ان بذکر انّه الينات و تتم البيّ مظدر الب

 ان مبا تقّربيع البي قلم االهلی قد اتی ربّيز العاّلم... يالمتعالی المقتدر العز 
 نيّ االبتداج من افق مساء امسنا البداج مبا تز  رّي ن طلع د الّرامن. قديه

وم اّلذی فّک يهذا ال نعک شیء هن رکرميک ان ّيّ ملکوت االمساء ابسم رّبک فاطر الّسماء... ا
قو  يه يوم في... هذا نيالّسموات و االرض ا  ابفبع القدرة و اجلال  و دهی من فیق الوفيرح

 جعلت موطئ  انسوت مباّيالاّلهوت طوبی لک 
 م... قل... هذا مظدر الکنزيقدم هللا و مقّرهرشه العظ
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 کون لو انتم مني ن و هذا حمبوب ما کان و مايالمخزون ان انتم من القافد

الّتی جعلدا هللا  اجلّنة الی الّرضوان مثّ اهد الّناس الی االمکان مبا توّجه الّرامن م بّشر... قنيالمقبل
اانمل القدم   اهل اجلنان مبا تدقّ ّيان ابشروا  ت من اهلی الغرفاتّيّ دا احلور يهرش اجلنان و اندت ف

 بقاء تقرّبوا مثّ اشربواال دی العطاء کوثرّيالّسماء ابسم االهی و ادارت ا الّناقوس االهظم فی قط 
  قلم دع رکر االنشاء وّياق... ي مطالع الّشوق و مشارق االشتّيئا  لکم يهن

وم يالقدم الاّن جند هرف  ن العامل بطراز الطاف رّبک سلطانيّ توّجه الی وجه رّبک مالک االمساء مثّ ز 
الطافه الّتی مااطّلع ها ااّل ابمسائه احلسنی و مشوس    و الّشدوديه جتّلی المقصود هلی ممالک الغيف

 فی االبداع.ن  منة هلی منينفسه المد
 هجری ١٢٧٩ری القعده  ١٤وم يحرکت حررت هاءهللا از ابغ رضوان  

 د. افحابيالدی ( مقارن زوا  مش  واقع گرديم ١٨٦٣)مطابق سوم مه 
 جان و انقالب بودنديت هيت اهظم در هنايت مبارک از بميمانند موقع هز 

 قرت مشاهدهيثّراتشان همدتر و سأياز بعری جدات تعّلقاتشان شدبلکه 
 کی از نفوس که شاهد آن منظرهء پرشور و اجنذاب و انظريشد. يم

 می را که درابرهء يز هظيرستاتنسد ينو ياق احباب بوده  ميمرات  شوق و اشت
   مشاهدهيوم رهي در آن ميامت تصّور می منوديوم حشر و روز قي

 ن و انالن و رؤسا و اکابر قوم که افتخارّيار هر دو گر ياغر و ّي. ميکرد
 ان احساسات بدرجه ای يان و سرگردان. غلري ن حالت حيحرور داشتند از ا

 نرش قافر است.يان از تقر يبود که زابن از وففش هاجز و ب
 ل که اتبعان و حمّبانين جن  افيمجا  اقدس اهی بر اسبی قز  از هرت 
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 ه منوده بودند سوار و در حالی کهيّ ن سفر هتيص احررتش خمصو 

 نش را ترکي و منجذابن تلق و توی انزننيگروهی از هّشاق روی مب
 ليد. نبيه گردري نهء کبيسفر مبارکش به مد ء مرحلهنيفرمود هازم خنستيم

 سد نچهينو يکه تود انظر آن فحنهء پر جال  و منظرهء  پرهظمت بوده م
 نيشد و بپای مرکوب که چنيم تم مي و تعظمير سرها که از هر سو به تک

 زد و چه دستدا که از هر جان  برایيمی را در برداشت بوسه ميراک  هظ
 گر سبقتيکدياتذ رکاب مبارک حبرکت می آمد و برای حصو  افتخار بر 

 كل اطدر مفتخريگر از افحاب که در سفر مبالزمت هيکی ديجستن. يم
 ان کهمياكل وّد و ايقان و هيو ا سد نچه بسا جواهر ح ّ ينو يبوده م

 دادند ويح ميتود را بپای حصان افکنده موت را بر فراق دلرب آفاق ترج
 کردن. حررت هاءهللايگوئی اس  بر روی آن نفوس خملصه حرکت م

نه  موّفق ساتت يمد است تداوندی که مرا خبروج از د ناويمنة هلی الکائنات می فرمايبنفسه المد
 و نيکه احدی را جما  انکار نه ااّل المغلّ   و تلعت هظمتی مطّرز و خمّلع فرمودو بطراز قدرت 

 حنو ادامه داشت ات ني و ادای مراسم احرتام و تلوص همميتکر  م وين تعظين. )ترمجه (  انيالمبغر
 فتند.ّيمبارک در اسالمبو  استقرار  كليه
 قيطر  يّ طاده يش در پی حررت هاءهللا پيی که ابرادهء تو يحيزا ري م
 ني را نسبت بوجود مبارک برأی العرينمود و آن مهه احرتامات وفيم

 نهء مذکوريوم ورودش مبديد و حبسد افتاد و يکرد  متنثّر گرديمشاهده م
 د حمّمد اظدار داشت ناگر من توديّ کرد به سيل استماع ميکه نبيدر حال

 بودمش را ظاهر منوده يت تو يّ را از انظار انس خمفی نساتته و هو 
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 زيشود در حّق من نيت ميشان رهاين افتخارات که درابرهء اياکنون ا
 دن.يگرديمنظور م

 ست وشش نفر ازين سفر همراهی اهل حرم و بيكل مبارک در ايه
 ات که منز  اّو  بود اقامت فرمودند و هنگام حرکت ازجيافحاب در فر 

 هجری )مطابق اب هنم ١٢٧٩ستم ری القعده يخ بيز که در اتر ين حمّل  نيا
 الدی( اتّفاق افتاد ابز مهان احرتاماتی که در موقع تروج ازيم ١٨٦٣مه 
 د شد.يده بود جتديت مبارک و هنگام حرکت ازابغ رضوان مرهی گرديب

 ن اب پنجاه رأس قاطر و ده سوار حمافظ مع فرمانده آهنا ويکاروان مداجر 
 اب چدار چرت آفتابی جمّدزهفت دستگاه کجاوه )هودج (  که هردستگاه آن 
 ( در کنار درّيی١بود حبرکت افتاد و فافلهء بغداد ات بندر سامسون )

 ه و تال  مستور و شامل مراتع وياه را که از فحاری و جبا  و اوديس
 کصد و ده روز اب قطعي( شرقی بود در مّدت ٢بای آانطولی )يمناظر ز 

 كلياّّيم هار بود هن سفر که مصادف يمنود. در ا يّ مناز  کواته ط
 مبارک گاهی سوار بر اس  و هنگامی در کجاوهء خمصوص حرکت

 قيطر  يّ اده طيفرمودند و افحاب غالبا  در اطراف رکاب مبارک پيم
 هء والة ويّ نمودند. در هرض راه برحس  دستورات مؤّکد انمق اپشا کلّ يم

 نيمنمور ان و قراة و يوخ و مفتيران و شي و قائم مقامان و مدنيمتصّرف
 ت رايدولت و رجا  و اهاظم مملکت در هر حمّل کما  احرتام و رها

 كل اطدري( که ه٥( و موفل )٤ل )ي( و ارب٣جمری داشتند. در کرکوک )
 (٨ر بکر )ّي( و د٧ن )ي( و مارد٦ )نيبيسه روز توّقف فرموده و در نص

 ( و٩ در تارپوط )نيد و مهچنيکه اقامت مبارک ده روز بطو  اجنام
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 دي گردينينتی از جان  اهالی تعير قراء و قصبات هي( و سا١٠واس )يس

 ز آن کارواني ترک حمّل  ننيشباز آمده و در حيکه هنگام ورود مبارک پ
 افت براپيكل اقدس ضيند. در اپره ای از نقاط ابفتخار هياهلی را بدرقه منا
 دين متديش مداجر ي آسانياری از قراء برای سأمي بسنيکردند و ساکن

 نيه و به حمرر مبارک آوردند. ايّ وسائل منودند و اطعمه و اشربه هت
 نه درياحساسات و هواطف تاطرهء اّّيم بغداد و احرتاماتی که مردم آن مد

  مرتسمريداشتند در ففحهء ضميموارد شّتی نسبت به وجود اقدس ابراز م
 دارا بودهمی ساتت. ابز مهان شخص که افتخار التزام رکاب مبارک را 

  گروهی ازمين هبور کرديسد نچون هنگام فبح از شدر مارديمی نو 
 ش حرکتيشاپيسواران اب پرمچدای افراشته و آهنگ طبل و دهل در پ

 می کردند. متصّرف و مجعی از هّما  دولت و وجوه مّلت مهراه بودند و
 ز در کوچه و ابزار و بر فرازيی از مرد و زن و کوچک و بزرگ نري کث  
 دند و اب طنطنه و جال  خمصوص ازيمدا انتظار موک  مبارک را می کشاب

 سدينو يش ميخ تو يل در اتر يعت منودندن. نبيآن شدر ما را مشا
 ک زابن رکريکد  و ي مهگی مينافرادی را که در هرض راه مالقات منود

 ب و رهاب حّکام وّيوسته حمّل ايمنودند که ات آن زمان درآن راه که پ
  هظمت ونياسالمبو  ات بغداد بود هرگز نفسی را که بچنان از ري مش

 ن درجه مدرابن و كّل را مورد لطف ويبزرگواری ظاهر و نسبت بعموم بد
 ش قرار داده ابشد مشاهده ننموده بودندن.ياحسان تو 

 اه از درونيک شدند و درّيی سيكل مبارک به بندر سامسون نزديچون ه
 زا آقاجان لوحی بنام نلوحري م د برحس  استدهایيکجاوه مشدود گرد
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 ٣١٩ ص
 ع اشاراتی راجع بهيفت و در آن لوح منّيهودجن  از لسان قدم هّز نزو  

 ه موجود بود که آنچهيّ صات اهليم و ظدور امتحاانت و متحيبروز فتنهء هظ
 نیيش بيده پيد الّنزو  ماّلح القدس از حوادث شديرا که در لوح جد
 لت کهّيکرد. در سامسون ابزرس كّل ايل ميد و تکميفرموده بودند سأک

 ت چند تن ازيّ تش از بغداد ات اسالمبو  بسط داشت مبعيّ حوزهء منمور 
  وميت تکر ياپشاها حبرور حررت هاءهللا تشّرف حافل کرده و هنا

 كل انورياحرتام مبذو  داشت وانهار را در تدمت مبارک فرف منود. ه
 که در لوح ماّلح القدس اتبار  پ  از هفت روز توّقف در حمّل بطوری

 نهء ترک جبان  اسالمبو  رهسپار شدند و پ  ازيک سفيلهء يشده بود بوس
 ن به بندر ورود فرمودند و آنير مداجر يسه روز حرکت هنگام ظدر اب سا

 الدی(يم١٨٦٣هجری )مطابق اب اوت  ١٢٨٠ع االّو  يخ  مقارن غرّهء ربياتر 
 لهء دويت بوسيقدس اهی اب اهل بکشتی مجا  ااز  بود. مبجّرد تروج 

ک يخبانهء مشسی ب ديدستگاه هرّابهء خمصوص که در کنار اسكله انتظار موک  مبارک را می کش
 ف نزو يمدماندار دولت قرب مسجد ترقهء شر 

 تياجال  فرمودند و پ  از مّدت خمتصری اقامت در آن حمّل به ب
 عرت ويابلّنسبه وسسی اپشا که در جوار مسجد سلطان حمّمد واقع و يو 

 دند.يراحت تر بود منتقل گرد
 تخت دولت آ  هثمان و مقّر تالفتياب ورود حررت هاءهللا به اسالمبو  اپ

 األسالمن معروف و مجا  اقدس اهی آن به نقّبةنيهظمی که در نزد مسلم
 ن ويکرت ياند اتر الظّلمن خماط  فرموده يّ ک کرسيرا خبطاب نقد استقّر هل

 ني حا  جمّلل تر نيخ قرن اّو  هائی که در هين فصل اتر يتر بت يپر مص
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 ٣٢٠ ص
 دهء مؤلمهيی شدّيد مفتوح شد. رزايگردين آن حمسوب ميو مشعشع تر 

 ه ويّ هء  روحانيّ که شبه و مثل آن از قبل مشاهده نشده بود اب فتوحات ه
 ريد و مش  منيه مقرون و متعانق گرديّ هء فمدانيّ بيت الر ّيمواه  و هنا

 نين سنيوسط الّسماء متقارب شد. مدّمرت  ا ويطلعت اهّز اهی به رروهء هل
 مه که از سنهءيمه و خماطرات هظيد و حوادث جسيهصر رسولی آغاز گرد

 وم االمساء اتباريّ  از كلك مبّشر اهظمش در قني،  آغاز ظدور امر مبنيستّ 
 شده بود رو بظدور و بروز هناد.

 از از طرف حررت اببري نهء شيقبل در مد قا  در دو دههءيامری که حتق
 منشيم و مديهء فخيه داهيّ اظدار و اب وجود نفی و اسارت آن سلطان احد

 ا  اهالم و شرعحيان هلنا  و فر جيز،  هافمهء آررابيدر جمل  بزرگ ترب 
 نيور و مدافعين غيدش در ارض بدشت از طرف مبارز يع و دور جديبد

 د در سنهء تسع درياهالن گردپر شور و نشورش بی پرده و حجاب 
 اه چا  به اشدّ يد از هر جدت مسدود و اسقام و آالم سينی که ابواب اميح

 ش منودار و هدف و مقصديجهء غائياحوا  مشدود و حمسوس،  مثر و نت
 ش اب جتّلی روح اهظم بر قل  اففای سلطان قدم ظاهر و آشکاريمتعال
 ج  در آمسان امر اهلیيبتدر فهء احنراف و احنطاط يوم کثيد. سپ  غيگرد

 ت ويمرتفع و در اّّيم هجرت مجا  اقدس اهی به ففحات کردستان تقو 
 دان تدمت رجوعيكل سبحانی مبيزدانی و هيرفت ات آن نور يد پذيتشد

 ه منقشعري رات راّبنی و اشراقات جليلهء رامانی ابرهای تيفرمود و بتقد
 دار گشت و افو يهللا پد ع كلمةد. آاثر هلّو  و امتناع و مسّو و ارتفا يگرد

 ه دريّ الوالده هنگام اقامت آن طلعت ازل ديو مبادی روحانی جامعهء جد
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 ٣٢١ ص
  درنيد و ابالتره در سنهء مثانيان گردي بننيبغداد بر اساس متقن و مت

 ه مدلتري نهء کبيت مبارک به مدمي آفاق از شطر هراق و هز رّي د ني تبعنيح
 اهالم شد و ة  ينمنقری و امر مالک قدر جدرا  و هال قات مقّدريمقّرر و م
 ه حمسوبيّ هء بشر يّ ه و اتّوت هموميّ ه که منشن  و مبدأ وحدت افليّ اسرار اهل
 م ابقیي و هظرين موقع تطيالعقو  بنمود. حا  آنچه در ا رّي جلوهء حم

 ( به رؤسای١١لی )يهللا  در روم عةيمانده بود مهاان اهالن و ابالغ همومی شر 
  متوالی درنيسن  يّ ن خمتلفه بود که بعدا  طّيارض و زمامداران ملل و اد

 هء امر اقوم در سجن اهظم و وضع حدوديّ  افو  و مبادی اساسينياثر تب
 ه آسایز ثاق حررت رّب االانم و توسعهء معجيو احکام و سأسي  هدد و م

 ی وه پ  از فعود مجا  اهی حتت رهرب يّ عت راّبنيه و شر يّ كلمهء اهل
 نين و سطوع نظم اداری ايادت حررت هبدالبداء و طلوع هصر تکو يق
 اقدس اهی  که منادی هصر رهبی و مبّشر جال  و هظمت امرني انزننيآئ

 رفت.يد اکما  و اجناح پذيگرديحمسوب م
 ديد امر هللا واقع گرديی که مصادف اب حبران و انقالب شدخين ابالغ اتر يا

 ن از نصاری و اسالمّي ارض و رؤسای ادنيطخماط  آن در مقام اّو  سال
 م که نسبت بهيبودند که نظر به نفور و قدرت و سطوت و مکانت هظ

 ت بزرگی متوّجه آانن بود.يّ ش داشتند مسؤليوان تو ري مقّدرات اتباع و پ
 ه آغاز و اب فدورري نهء کبيقه از مدين ابالغ همومی فی احلقيمرحلهء اوالی ا

 زيبارک حررت هاءهللا تطاب به سلطان هبدالعز كل ميعی از طرف هيتوق
 م آ  هثمانيفهء اسالم و حاکم مطلق در امپراطوری هظيکه تود را تل

 ني( افتتاح شد. اتسيع در دست نيع منيشمرد  )ومتنّسفانه منت آن توقيم
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  اپدشاهیني اتجداران و امرای ارض خنستنياپدشاه مقتدر و جّبار در ب

 نيان زمامداران شرق اّوليز در ميهلی را درّيفت منود و نبود که دهوت ا
 فريشد که هد  منتقم اهلی در مورد وی اجرا و به کيزمامداری مشرده م

 ع مبارک شدين توقيد و آنچه موج  نزو  ايعهء تود مبتال گردياهما  شن
 چ گونهيمهاان فرمان ظالمانه و منفوری بود که آن سلطان تود تواه بدون ه

 نهءين به مديکه هنوز از ورود مداجر يو جمّوزی فادر و در حالهّلت 
 ش از چدار ماه نگذشته بود آن مظلومان را در حببوحهء سرمایيه بري کب

 زمستان به ارض سّر )ادرنه( که در اقصی نقاط سرحّدی مملکت قرار
 د منود.يعی تبعيداشت به وضع ان هنجار و فظ

 د از طرف سلطان و وزرایيشدم موهن و ين تصمياّما در مورد اتذ ا
 الّدوله ري تان مشنيزا حسري وی، هالی اپشا و فؤاد اپشا حتريکات و القاآت م

 ننيران در درابر هثمانی که در الواح مبارک در زمره نمفرت ي اري کبريسف
 ر زمانی منتظريه از ديال شود. مشارٌ يده  هامل مؤثّر حمسوب ميد گردّي

 امر اهلی ضربت مدلکی وارد سازد و از كل اقدس ويفرفت بود که بر ه
 ر روابطيشد که در تکديد ميد شديز مستمرّا  سأکيران نيجان  حکومت ا

 د و در افشاندن بذر تصومت و هناد دري اساس اپفشاری مناريو تدم
 ای امور آن دولت نسبت به حررت هاءهللا سعی موفور مبذو يقلوب اول

 دماانن دولت از هر مقام ويبود که م نيو چون در آن اوان رسم بر ا .دارد
ر امور تارجه يوز  خ االسالم و فدر اهظم ويعنی شيهء مملکت يرتبت لدی الورود از مقامات هال

 ن رسميكل مبارک به اجرای اينمودند و هيدن ميد
 تی ندادند حّتی مالقاتی را که از طرف چند تن از وزراء از مجلهيّ امهّ 
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 ران به همل آمدين سابق هثمانی در درابر ايمنمور  کی ازيکما  اپشا و 

 ز قرار داد و درين مسئله را دستاو يالّدوله اري د نفرمودند،  مشيابزد
 عييد و بتمام قدرت و قّوت به تريش بکوشياجرای اغراض ابطنی تو 

 نکه مرات  استغناء و هلّو  نظر و مسوّ يد غافل از ايامر هللا منلوف گرد
 ران که هنگام ورودياب روش شاهزادگان متکّدی ا مّهت آن وجود اقدس

 ه و انعام کما  جّد وجدد مبذو نيّ ها ألجل شدر نه ندرب تانهيدر مد
 ل وجودي از هدم متاري کبرير است. ابری سفين و مغايداشته بكّلی مبايم

 ندگانی که به حروريد منايران و ابزديمبارک برای حرور در سفارت ا
 اظدار کدورت و انزجار منود و به معاضدت  انور مشّرف شده بودند

 م وی هر روز گزارشی جمعو  و الئحه ایيزا حسن ففا که به تعلري حاجی م
د در يت از رفتار حررت هاءهللا مبقامات مربوطه می نگاشت  موّفق گرديخمدوش به هنوان شکا

 اثر نفور و ارتباطش اب مراجع رمسی مملکت و
 كل اطدر را به هتمتيو رجا  دولت همعاشرت و مصاحبتش اب هلماء 
 د که آن وجود مقّدس تودي وامنود منانيغرور و خنوت مّتدم سازد و چن

 بند سنن و قواهد موضوهه نشمرده و افکار و آرائشان اب شؤون ويرا اپ
  بلند پروازی و بی اهتنائی درنير و خمالف است و مهيه مغايآداب جار 

 .است دهيران گرديشان و حکومت اي انيامور است که موج  بروز اتتالف ب
  تلجان داشتريلهء شخص سفيّ فه نه تندا درخمين افکار ابطلهء سخياّما ا

 ز اب وی هم فدا و ندا گشتند و بفرمودهء حررتيگر نيبلکه مجعی د
 عن گشودند ويف وتشنيهبدالبداء ندر حمافل و جمال ن  لسان به نتزي

 فه فتنهء آفاقند و هادم هدد ويطان يدر سّر و هلن اظدار منودند نکه ا
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 ثاق،  منبع فسادند و خمّرب بالد... بظاهر آراسته اند لکن هر نقمت ويم

 ستهن.يهقوبتی را شا
 قت مبنزلهء هقد اتقان و وحدتيابری برای ابالغ فرمان مذکور که در حق

 ران جدت حمو و اضمحال  امر حررت هاءهللاي هثمانی و اني دولتنينظر ب
 شد و فدور آن موج  اهندام سلطنت و تالفت آ  هثمان ويحمسوب م

 د برادر زن فدر اهظم را که حمّل اهتماد ويانقراض سلسلهء قاجار گرد
 م فرمان را بعددهء ویيفاح  نفور و احرتام بود در نظر گرفتند و تسل

   منودند ولی حررت هاءهللا از قبو  فرستادهء خمصوص دولتحموّ 
 م را برای مالقاتياز جان  تود حررت هبدالبداء و جناب كل تود داری و

 ه ضمن اهالم حکم سلطانی اپره ای استدالالتي فرمودند. مشاٌر الينيوی تع
 نّي ان منود و مطال  بی اساس بر زابن راند وسه روز وقت معيواهی ب

 کرد ات   جمّدد برای کس  اّطالع و اتذ جواب نسبت بفرمان فادره حرور
 مشّرف گردد.مبارک 

 اانتيوم از قلم اهلی لوحی مترّمن بيد در مهان يپ  از ابالغ حکم تبع
 فت و حررت هاءهللا آنرا درّيده نزو  يه و انذارات شديّ هء قدر ري تط

 ت و سفارش فرمودند آنرايک هناياپکت ممدور هناده و روز بعد بشمسی ب
 از جان  تداوند ن تطاابتيد که ايبه هالی اپشا برساند و ابو ابالغ منا

 ک امر مبارک را اجنام داد و در مالقاهتای بعدیيده. مشسی بيانز  گرد
 ريفه چه بود که وز يدامن مندرجات آن فحيم اظدار داشت منيجبناب كل
  کرد و هنوانيريت تغيّ  آن رنگش چون منيد اّطالع بر مراماهظم مبجرّ 
 کیيقّدار تطابی بن انمه مبثابه آنست که اپدشاهی مقتدر و يمنود حلن ا
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 ٣٢٥ ص
 ش فادر منوده رفتار و کردار او را مورديردستان تو ياز چاکران و ز 

 ر اهظم را بقدری آشفته ويانتقاد قرار داده ابشد. هر حا  وضع وز 
 فتم که فی الفور از حمرر وی تارج شدم. حررت هاءهللا بعدا  ّيمنقل  
 ه را که وزراء سلطان پ  ازت و اثر لوح رکر فرمودند نآنچيّ فيان  کيدر ب

 توان آن راين لوح در  حّق  ما جمری داشتند مني انياستحرار بر مرام
 بكّلی هاری از سب  و جدت دانست ولی اهمالی را که قبل از فدور لوح

 ل بودهياند جمّوزی نداشته و ابلمرّه تالی از هّلت و دلمذکور مرتک  شده
 استن. )ترمجه(
 سد لوح مبارک ابلّنسبه مفّصل بوده و اب تطاابتیيل می نو يبطوری که نب

 گردد. در آن لوح مجا  اقدس اهی اهما  وزراءيبشخص سلطان آغاز م
 اقت آاننرايد قرار داده  هدم بلوغ و ليسلطان را مورد انتقاد و مالمت شد

 ما  تطاب خبود وزراءياانت مبارکه مستقيند. قسمتی از بيفرمايح ميتصر 
 دا مغروريا و ما فيند  که بشؤون دنينماياللت و انذار ماست و آانن را د

 نشوند و بعّزت و شوکت ظاهره که تطّورات و تقّلبات زمان آن را از کف
 تميآهنا تارج تواهد ساتت مّتکی نگردند. مجا  اقدس اهی قبل از هز 

 د آنيبا  بال فافله پ  از فدور و ابالغ فرمان تبعياز اسالمبو  که تقر 
 زا حسنري س فورت گرفت در مالقات مدّمی که اب حاجی موجود مقدّ 

 ن ابر مبحرر مبارک تشّرفيه برای آتر يسابق الذّکر بعمل آمد و مشاٌر ال
  ارسا  فرمودند ندر هرري کبرين مرمون برای سفيامی بديحافل منود پ
 گردنديد و به آتش مظامل ال حتصی مبتال ميی از مظلومان شدري سنه مجع کث

 ن هناد و اضطداد چه مثر و اثری برای تو و امثا  تو حافلي از اّيآ
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 ٣٢٦ ص
  روز بروز درنيتواهد شد و حا  آنکه امر اهلی رو ابهتال و هدد مقبل

 م مشاهدهي  تود را در حسرت و تسران هظيد است هنقر يترّقی و تزا
 ات وري د داشت. امر هللا ما فوق تدبيد منود و راه مفّری خنواهيتواه
 ع اپدشاهان هامل بتماميد اگر مجي بدانني مبنيقيت مشاست و باليتسو 

 ن هبدين مظلوم و نفوسی که ابيسلطه و اقتدار در قلع و قمع ا
 زدانیيند هرگز ابطفاء انر موقدهء اهلی و قطع سدرهء يام منايمنسوبند ق

 شرت وين مظامل سراج امر هللا سطوهش بيفت بلکه در اثر اّيق خنواهند يتوف
 ع ملوک و مملوک را فرا تواهد گرفتيد و مجيابهرتر تواهد گرد انوارش

 م است و واب  و هذاب ستمکارانيآنچه بر ما وارد شود اجرش هند هللا هظ
 من. )ترمجه(يد و اليب  شد

 کیين در يابری در اجرای دستورات مؤّکد سلطان نسبت ابهزام مداجر 
 نيارکه و افحاب را در بد زمستان حررت هاءهللا و هائلهء مبياز اّّيم شد
 لهء چدار چرته وي دوستان که بر جای ابقی مانده بودند بوسنيانله و حن

 نيمجعی را سوار بر دواب که خمصوص امل ابر بود حتت حفاظت منمور 
 لی حرکت دادند و اسباب و ااثث آاننرا اب هرّابه هائی کهيترک جبان  روم

 مّدت دوازده روز بطو  ن سفريشد ارسا  داشتند. ايده مياب گاو کش
 نيندای سرد و پر برف بود مبداجر يد و چون مستلزم هبور از سرزمياجنام
 نهءيت فع  گذشت. حررت هاءهللا در سورهء ملوک در وفف مديندايب

 نة الّتی لنيئه  نمدّيد قوله هّز کرب يمذکور که منفای مبارک بوده می فرما
 ... ونيکانوا من العاف  ندم هصوا امرک ويدا احد ااّل اّلذيدتل في

 اترجوان هندا )اسالمبو  ( بذّلة الّتی لن تقاس به رّلة فی االرض... و مل
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٣٢٧ ص
 دم هن الربد و فی هذايندم کانوا معی من کسوة لتقيکن الهلی و لّلذي

 المقام الی بلغ امران و د نيی وارده می فرماّيز راجع بشّدت باليرن   ونيالّزمدر 
 .نريبص ون اهدائنا و من ورائدم  كّل ری بصرٍ ينا هياّلذی بکت هل

 ديسد نتبعينو يش اب قلبی آکنده از اسف و حسرت ميخ تو يل در اتر ينب
 د و ورق از وففشيبذّلت کربائی بعمل آمد که قلم از رکرش بنوحه درآ

 اب  چنان و شود در آن سا  پريد آور مّيتجل و شرمنده گردد.ن   بعد 
 نيز چنيده نيا ديد که اشخاص  ساخلورده و دنسرمائی بروز کرده بو 

 ران احشام ويری را خباطر نداشتند. در بعری نقاط هثمانی و ايزمدر 
 ای فرات درياغنام از سورت برد و کثرت برف تلف شدند. قسمتدای هل

  آن کمرت مشاهده شدهريخ و ثلج که نظينواحی معدن نقره اّّيم متوالی از 
 کی ازيشّط مّدت چدل روز منجمد بود.  ر بکرّيبود مستور و در د

 ستی قبال  دريباين نقل منوده که برای برداشنت آب از چشمه ميمداجر 
  منوا  ابقینياطراف حمّل آتش بزرگی برافروزند و ساهتی چند هم

 ّسر گردد.يفنت به آب مّيج روب شده و دست يخ بتدر يگذارند ات 
 افله گاهی هنگام ش  هم در سرما و طوفان و برف و بوران که قنيدر چن

 ن تسته و فرسوده پ  از توّقف خمتصر دري و حرکت بود مداجر ريس
و اباب اسکی  (١٥(  برکاس )١٤( سلوری )١٣وک چکمچه )ي( ب١٢نقاط کوچک چکمچه،)

الدی(  مبقصد وارد يم ١٨٦٣دسامرب  ١٢هجری )مطابق اب  ١٢٨٠(  در غرّهء رج  ١٦)
ت هّزت آقا بود منوی دادند. يدو طبقه جماور ب هرب که کاروانسرائیشدند. بدوا  آانن را در تان 

 و هائلهء مبارکه را مبنزلی که فرفا  برای اقامت اّّيم اتبستان مناس  و در كل اقدسيسه روز بعد ه
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 ٣٢٨ ص
 هء مولوی واقع بود منتقل ساتتند و   جمّددا  پ يک تکيه نزديّ حمّل مراد

 در مهان حوالی قرب مسجدی قرار داشتگر که يت ديک هفته به بياز 
 ت امر هللا که ابلّنسبهي بريف در منز  اتمنز  دادند و پ  از ششماه توقّ 

 م واقع بود حملّ يعرت و در جدت مشالی مسجد سلطان سليراحت تر و وس
 استقرار وجود اقدس قرار گرفت.

 ات مبارکين ادوار حيجان تر يکی از پر هي  مرحلهء اوالی ين ترتيبد
 گری که بال شّک افع  و اشدّ يحررت هاءهللا بسرآمد و مرحلهء د

 ن مرحلهيد. در ايدهد آغاز گرديل ميمراحل قرن اّو  هائی را تشک
 امش به من هلی االرض ويه به ابالغ امر و اهالن پيّ است که ارادهء قاطعهء اهل

 ت آنن دور از ادوار رساليرؤسا و زمامداران هامل تعّلق گرفت و مشعشع تر 
 د.يان گرديت در هامل وجود ظاهر و هيّ طلعت احد 
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 ٣٢٩ ص
 د داشتهااي                          
                                                          

1- Samsun 

2- Anatolia  
3- Karkuk  
4- Irbil  
5- Mosul  

6- Nisibin  
7- Mardin  

8- Diyar-Bakr 
9- Kharput  
10- Sivas 
11- Roumelia 
12- Kuchik-Chakmachih 
13- Buyuk-Chakmachih 

14- Salvari                                                                                                   

15- Birkas 

16- Baba-Iski  
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 سفيد است. ٣٣٠ ص
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 ٣٣١ ص
 فصل دهم                                            
 ی و اعالن عمومی امريحيزا ي ان ميطغ                              

 حضرت هباءهللا در ادرنه                                       
 ست سنه مرتادفا  متتابعا  يهنوز امر اهلی از ضرابت و لطماتی که مّدت ب

 ته که از داتل دچار فتنه وافيكل مقّدسش وارد آمده بود تالفی نيه بر
 دا  بزلزله درآورد.يد که اساس و ارکان آن را شديمی گرديانقالب هظ

 ه از شدادت جانگداز حررتيع جسيمه و حوادث ماضيچند وقا هر
 ران و مذحبهء کربی و زوبعهء هظمائیيات شاه اياولی و سوء قصد حب نقطهء

 د مجا  اقدس اهیيع تبنيه رخ گشود،  مهچنري که متعاق  آن واقعهء تط
 سالهء آن طلعت رامن بصفحات کردستان از موطن اهلی حّتی هجرت دو

از حتّوالت و  کيچيدهء مدّمه بوده معذلک هيک بنفسه لنفسه دارای اثرات و هواق  شديهر 
ام را در ارض سّر يد القيجامعهء جد ن حبران و انقالب داتلی کهيتوان اب ايتطّورات مذکوره را من

اس ينمود قابل قيد مي اتبعان هتدنيقی در بياد شکاف همجيا هء آنرا  ابيّ کرده و وحدت افلاحاطه  
دتر و از يغمرب شديپ ن فساد و هناد که مبرات  از دمشنی و جلاج ابوجدل همّ يدانست. ا و مشاهت

 حيوطی نسبت حبررت مسيدودای اسخر يانت يت
 ع تر و از اهما يشنوسف يعقوب درحّق  يزتر و از رفتار پسران يشرم انگ

 ل ظالمانه تر بوده ازيل نسبت به هابيفرزند نوح منفورتر و از معاملهء قاب
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 ٣٣٢ ص
 کی از برادران فلبی حررت هاءهللا که قائد حزبيی يحيزا ري طرف م

 ماتی ازيشد فورت گرفت و حدوث آن موج  اخّتار تصميان مشرده ميب
 ميده شد و مّدت نير بعّيد که منتدی بنفی مبارک بديجان  اهدا گرد

 قرن اثرات انمطلوب تود را در مقّدرات امر هللا ابقی گذاشت.
 د را مجا  اقدس اهی دريان و زوبعه و حبران شديان و طغين هصيا

 می که درّيّ الواح مقّدسه به ناّّيم شدادن موسوم و موفوف فرموده اند، ا
 ن فتنهءيرفت. ايد و نفصل اکربن حتّقق پذيآن نحجاب اکربن ترق گرد

 کطرف دمشنان تارج امر هللا از زمامداران ملل و رؤسایيدمهاء فّما از 
 دی بدست آانن داد ات لسانين را تشنود و جسور منود و هانهء جدّياد

 ند و از طرفيهللا گرا  كلمةريف و حتقيند و به تزييبه قدح و رّم گشا
 هللا عةيک شر ين شان و انميگر دوستان حررت رامن را مرطرب و پر يد

 ن حقد و حسد کهي غرب لّکه دار ساتت. انيرا در انظار انظرين و حمبّ 
 هء اقامت حررت هاءهللا در بغداد آغاز و سپ  در اثريّ از مهان اّّيم اّول

 ان بطور موّقتياء جامعهء متشّتت و متزلز  بيقّوهء تاّلّقهء طلعت سبحان و اح
  قبل از اهالننين و در سنّيمنا تاموش شده بود در ارض سّر جمّددا  

  اهلی مبنتدی درجهء حّدت و شّدت وافل شد بدرجه ای کهنيهمومی آئ
  و شکستهريد و بطور حمسوس وجود اقدس را پيسب  فزع اکرب گرد

 ريل آن در ساي و مثريكل اطدر وارد آورد که نظيمنود و لطمه ای بر ه
 ده نشده بود.يات مبارک ديادوار ح

ن وسواس يبود. ا ن نفاق و شقاق،  حتريکات و دسائ  مستمّر حمّمد اففدانیيهّلت افلی ا
 ن ابسالمبو يتّناس که بر تالف رضای مبارک اب مداجر 
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 ٣٣٣ ص
 ت مکريام منود و بندايع قوی قين هنگام جبميد در ايو ادرنه وارد گرد

 ه مجا  قدم جّل رکره االهظميو دهاء متشّب  شد ات لوای خمالفت را هل
 برافرازد و کار جلاج و معاندت را بسرحّد کما  رساند.

 هءي در زاو ّيه يّ ماني معاودت حررت هاءهللا از سلنيی از حيحيزا ري م
  در مواقع احساس تطر ابمکنهء منمونه مانند حّله وّيده و يمخو  تز 

 گشت. وقتیيم جان در تلف استار خمتفی ميشد و از بيبصره پناهنده م
 دودی بغدادیيکنفر ي فرار کرد و بعنوان ريشدر اتل بياب لباس تبد

 بکفش فروشی مشغو  شد و بقدری توف و ره  ارکان وجودش را
 احاطه منود که ابتباع تود اهالم کرد هرک  که مّدهی شود که وی را

 هي تواهد کرد. مشاٌر الريده است او را تکفيش را شني فداّيده و يد
 فتّيكل مبارک ابسالمبو  اّطالع يم دولت نسبت ابنتقا  هيچون بر تصم

 نيدر در حوالی بغداد پندان منود و در ايبدوا  تود را در ابغ هو 
 گریي نقطهء دّي هندوستان ّيشه بود که در فورت امکان حببشه ياند

 کن بعد بدون توّجه به رأی و ارادهء وجود اقدس که امريمتواری گردد. ل
 ن تطّه  ابنتشار آاثر مبارکت و در آميران هز يفرموده بودند بشطر ا

 د،  حاجی حمّمد کاظم انمی را که شباهتياولی مبادرت منا حررت نقطهء
 زا هلیري احلکومه فرستاد ات تذکره ای بنام م فوری بوی داشت بدار

 د. سپ  بغداد را ترک گفت و کت  و آاثريکرمانشاهی برای او اتذ منا
 کنفر هرب اببیيت يّ ّد  مبعمبارکه را در آجنا ابقی گذاشت و اب لباس مب

 ن که جبان يت کرد و در آجنا بقافلهء مداجر ميموسوم بظاهر مبوفل هز 
 کردند ملحق شد.ياسالمبو  حرکت م
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 ٣٣٤ ص
 كل مبارک حررتيهء افحاب را درابرهء هيّ ی چون تعّلقات قلبيحيزا ري م

 آن  حو  نسبت بهنيهاءهللا احساس منود و بر مرات  توّجه و احرتام طائف
 ش رايت برادر بزرگوار تو يّ د و شدرت و معروفيه واقف گرديّ مظدر احد

 معاشرت آن وجود اقدس اب يّ در بغداد و بعد در سفر اسالمبو  و ط
  مالحظه کرد و شواهد شدامت ونيای امور ادرنه به رأی العيبزرگان و اول

 اقت و استقال  آن وجود مبارک را در سکنات و روابطشان اب مصادريل
 ه در مقّر تالفت بی سرت و حجاب مشاهده منود  دريه و مقامات هاليّ رمس

 عی از كلك اطدريت که چون امطار ربّيد افتاد و از نزو  آيحسد شد
 ن بود که در قبا يد و سخت برآشفت. اي گردرّي مندمر و جاری بود متغ

 د حمّمد،  دّجا  امر حررت هاءهللا، که وی رايّ نات و اغوائت سيتلق
 نموديص ميق و حتر يادت مطلقهء حزب اببی تشو يست و قّيحراز مقام ر اب

   تورد همانير فر ي  و تزو يطان پرتدليد و از آن شيم گرديتسل
 زا آقاسی، دّجا ري سات حاجی مياس که حمّمد شاه در قبا  القاآت و تلبيق

 نيمود و آنچه رؤسای ايد،  راه غفلت و ضاللت پيان،  اغوا گرديدور ب
 قيت حکمت و سلوک در طر يحت نوشتند و وی را برهاينص فهيطا
 ت داللت منودند اهتنا نکرد و مواهظ و مراحم مجا  اقدس اهی راري بص

 زده سا  از او بزرگرت و از اّّيم فباوت وی را در ظّل قباب هّزتيکه س
 دهيت فرموده بودند انديش حفظ و تربيو جناح فرل و مکرمت تو 
 طوفت آن حبر کرم سوء استفاده منود. چه بساانگاشت و از اغماض و ه

 دانه اش پردهء سرت ويت و اهما  سفّيكل مبارک بر جناياز اوقات که ه
 دهء اغماضيار از دفعات که هماء و غفلت او را بديدند و چه بسيهفو کش
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 ولی آن .دندي تلق نپسندنيستند و تجلت و انفعالش را در بينگر 

 ست وّيه حّ  حسد و تودتواهی و حّ  ر اهلی ک يّ انقض هدد هل
 گذاشت مبخالفت برتاست و به غّل و بغرائی ظاهريجاه طلبی او را آرام من

 ن اهما يد که شبه و مثل آن در هامل ابداع متصّور نه و اب ارتکاب ايگرد
 نگذاشت. بائی تالی مناند و جما  سرت و اغماض ابقیيگر جای فرب و شکيد
 د حمّمد آنيّ معاشرت و مصاحبت مستمّر اب س ی که در اثريحيزا ري م

 ر،  فاسد و تباه شده بود دريمظدر تباثت و آز و معدن شقاوت و تزو 
 بت حررت هاءهللا از بغداد و حّتی پ  از معاودت وجود مبارکياّّيم غ
 خ امر را لّکه دار منود.يد که اتر يه اهما  و افعالی مرتک  گرديّ مانياز سل

 ف  كلمات حررت اهلی مشغو  شد و دريوحتر ف ياز مجله به تصح
 تيّ ت و ربوبيّ هی مقام الوهمرمون اران  كلمات جمعوله ای وارد منود و مدّ 

 ساتت و هء طلعت اهّز اهلی را اب هبارات تود منرمّ ياانت هاليد و بيگرد
 فهء آن حررت معّرفی منود و پ يو تل يّ تود و اوالد و احفادش را وف

 د ويه آاثر ترّدد و تزلز  از وی ظاهر گرديّ داز شدادت آن مظدر اح
 شديان را که تود در زمرهء آانن حمسوب ميی بّيع مرايحکم قتل مج

 ن داشتّيّ فادر منود و بعّلت حسد و بد تواهی که نسبت مبقام د
 بت مبارک هدم دميام کرد و در غيبقتل آن خمزن امانت حررت رامن ق

 اولی اقدام منود و اقبح  و ارر  نقطهءابن هّم حررت  زا هلی اکربري جناب م
 می بود که در مهان اوان نسبت بعصمتيانت هظين حرکات تيع اياز مج

 نيد و دست تصّرف در حرم رامانی بگشود. ايحررت اهلی مرتک  گرد
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 ل دريم شدادت داده و نبيکه جناب كليعهء منکره بطور ياهما  و افعا  شن

 ن ابقدامات و حرکات بعدی وی در ارضش مذکور داشته چو يخ تو ياتر 
 د،  پرده از قبائح اهمالش برداشته شد و سرنوشت اويگرد  سّر منرمّ 

 ش از ورود ابدرنه نگذشته بود کهيک سالی بيد. يحمتوم و مقّدر گرد
 ست موهوم و ازّيت ر ياء تالفت جمعو  و تثبيی برای احيحيزا ري م

 طانیياالت شيلهء تود تيّ اپ افتاد و در خم ش بدست ويدست رفتهء تو 
 و چون .ديد ات مجا  قدم و افحاب آن حررت را مسموم منايبپروران

 شانيم مبسائل طّبی وقوف و آشنائی دارند از ايدانست جناب كليم
 ه و نبااتت پرسشين خمتلف راجع خبواّص و اثرات اپره ای از ادو يبعناو 

 اءهللا مبنز منود  سپ  بر تالف معمو  و هادت معدود بدهوت حررت ه
 یش پرداتت و روزی در فنجان چای مبارک بعری از مواد مسّ يتو 
 عيكل اهّز اهی را مسموم ساتت بنحوی که در اثر آن سّم نقيت و هخير 

 کماه مالزميد و مّدت يد هارض گرديوجود مبارک را کسالت و آالم شد
 آتركل اقدس ات يجه هيبسرت بودند. درجهء حرارت بدن ابالرفت و در نت

کنفر يد که يگرد  ز يات ابرتعاش دست مبتال شدند و حا  مبارک بقدری سخت و خماطره آميح
  حررتنيشمان را بباليپزشك تارجی بنام ش

   از مالحظهء  بشرهء مبارک که بشّدت کبود شدهيکن طبيهاءهللا آوردند ل
 ن بود که تود را ابقدام آن طلعتيبود معاجله را بی اثر دانست ا

 ز درمانی از حرور مرّتصيانداتت و بدون فدور دستور و جتو  تيّ احد
   مذکور تود دچارين مقّدمه نگذشت که طبيچند روزی از ا .ديگرد

 د شد و از هامل ادنی رتت بربست ولی قبل از فوتش حررتيمرض شد
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 شمان تود را فدای حقّ ياانت اشاره فرمودند که دکرت شيهاءهللا ضمن ب

 دکرت .ادت و احوا  پرسی وی فرستادنديا آقاجان را برای هز ري منود و م
 اظدار داشت دهای او در ساحت اهلی اجابت و مسؤلش حبسن قبو 

 گری را بنام دکرت چواپن که مورد ثقهيده است ضمنا  پزشک ديتلّقی گرد
 كل مبارکينان او بود معّرفی منود ات لدی االقتراء برای معاجلهء هيو اطم

 ند.ياابو مراجعه من
 ی هنگامی که وی را موقّتا  ترک منوده بوديحيزا ري کی از زوجات مي

 ان کرد ويل بيكل اقدس بتفصيچگونگی اقدام از  را در مسموم ساتنت ه
 ی منبع آبی را که اهليحيزا ري گر مياظدار داشت هالوه بر آن موقع د

 نيکه در بينمودند زهر آلود ساتت بطور يت و احباب از آن استفاده ميب
 سپ  وی بفکر سفک دم اطدر .ديبی مشدود گرديشان آاثر کسالت غر يا

 ش اب استاد حمّمد هلیيئهء تو يّ افتاد و ابتدا الجل اجرای مقافد س
 ت و ابب حمّبت خمصوص ابزخيکی از افحاب طرح دوستی ر يسلمانی 

 ان هناديش را اب وی در مياط مطال  تو يمنود سپ  بکما  حزم و احت
 نی کهيا ابراز کرد ات آنکه روزی از استاد مذکور در حو سّر درونی ر 

 مشغو  شست و شوی او بود درتواست منود موقعی مناس  هنگامی که
 در امّام خبدمت حررت هاءهللا قائم است آن حررت را بقتل رساند.

 ف منوده استاد حمّمد هلی ازيل تعر يم در ادرنه برای نبيکه جناب كليبطور 
 خواهد دريشود که ميی بدرجه ای آشفته ميحي زاري استماع سخنان م

 ت حررت هاءهللا ويد و هرگاه مالحظهء هدم رضايمهاجنا وی را هالک منا
 کرد.ين امر اقدام مينه ابيم از رجنش تاطر مبارک نبود هر آيب
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 شوديی آگاه ميحيزا ري ابری چون استاد حمّمد هلی از مقصد سوء م

 گردد. جنابيمه از امّام تارج ميرک منوده  سراسه را تيفی الفور مشاٌر ال
  کسی که استاد حمّمد هلی را درنيد برحس  تصادف اّوليگو يم ميكل
  تروج از امّام مالقات کرد من بودم و او را اب حالتی مرطرب ونيح

 را واداريشمار و يار و افرار بيانالن مشاهده منودم و پ  از گفتگوی بس
 شست و شوی از  را ابمتام رساند. مجا  اقدسکردم حبّمام برگشته کار 

 ه را سلمانیيّ ن  قرين امر مقّرر فرمودند که اياهی پ  از استحرار بر ا
 ن راز را در د يد و اري د ولی او نتوانست آرام بگينزد احدی افشا ننما

 ت وري ن بود که افحاب از ما وقع مطّلع شدند و در حيهنفته دارد ا
 حررت هاءهللا راجع . آغاز منودندنيج  و حنيضجم افتادند و يوحشت هظ

 نه مستوريند که نچون سّری که در سيفرمايی ميحيزا ري ت سوء ميّ به ن
 تش را انکار منود و آنرا همان تادميّ د نيداشت ابرادهء اهلی مکشوف گرد

 عنی استاد حمّمد هلی(  نسبت داد.ن  )ترمجه(يآستان )
 ش را کهيت تو يّ س اهی مقام مظدر د که مجا  اقديحا  موقعی فرا رس

 الواح و رسائل شّتی اظدار فرموده بودند رمسا  بنفسی که يّ لساان  و ط
 دانست ابالغ و او را از چگونگی رسالت ويحررت ابب م يّ تود را وف

 زا آقاجان دستور فرمودندري ن بود که مبيا .ت اهلی تود آگاه سازنديّ منمور 
 ه بصراحت مترّمن دهاوی حررت هاءهللا والّنزو  نامرن را ک ديسورهء جد

 د ويی برده برای او قرائت منايحيزا ري ان مقامات مبارک بود نزد ميب
 ی پ  از افغاء لوحيحيزا ري ح و قاطع او را تواستار شود. ميجواب فر 

 ک روز بوی مدلت داده شود ات تفّکر و سأّمليمبارک درتواست منود 
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 د ولی تندا اپسخی کهين تصوص اهالم مناير اکرده نظر قطعی تود را د

 ه و مقامی راي داهنيز چنيده شد آن بود که تود نيبعدا  از وی شن
 قه ای را که مّدهی بود مبوج  امر و ارادهءيداراست،  حّتی ساهت و دق
 اديده اظدار منود و لزوم اطاهت و انقياهلی مطّلع ظدور مستقّلی گرد
 و غرب نسبت ابوامر و نواهی تود تاطر بال شرط اهل ارض را از شرق

 نشان ساتت.
  تصمنيم از طرف چنيانت هظي دهوی واهی و تنيدی است چنيبد

 نيد بيم در قبا  فرستادهء مظدر مقّدس امر هللا نشانهء آن بود که ابيتص
 ن بود کهيق شود. ايحّق و ابطل فصل گردد و نور از ظلمت تفر 

 نينه و بغرائی که در فدور معانديحررت هاءهللا برای آنکه آتش ضغ
 كل اقدس ويار هين در اتتيک از مداجر يافروتته شده ساکن گردد و هر 

 ا شوّ  ٢٢خ يی کامال  خمتار و آزاد ابشند در اتر يحيزا ري  متابعت از مّي
ماه از   مّدت دو ک که ابمر مبارک اجاره شده بود انتقا  ويب رضا ءاب هائلهء مبارکه خبانه ١٢٨٢
 ارير و اغّيار فرمودند و ابب لقا بر وجه يزلت اتتكّل ه

 م امر فرمودند آنچه از فرش و ااثث و ظروف ويبستند. سپ  جبناب كل
 می از آن رايت مبارک موجود است نيتاج در بحير لوازم و مايفراش و سا
 کهءز مقّرر فرمودند بعری از آاثر مترّب يی ارسا  دارد و نيحيزا ري خبانهء م

 ل م در و تات و تطوط مبارک را که آن معرض ابهلل ازياز قبحررت اهلی 
 ست موهومّيت ر يهء تثبيش چشم طمع به آهنا دوتته و متّلک آنرا مايمّدهتا پ
 ميز امر فرمودند که جناب كليد و نيم منايشمرد بوی تسليش ميتو 

 هء دولت که برای معاشيّ هء وی از شدر يّ مواظ  و مراق  ابشد که سدم
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 صا  گردد حّتی مقّرريت مقّرر شده کامال  ابو اين و اهل بيداجر م

 ی ابشديحيزا ري نان ميکی از دوستان را که مورد قبو  و اطميفرمودند 
 ديه منايّ اجات منزلش را هتيروزی چند ساهت خبدمت وی بگمارند ات احت

 و ه بنام وی وافل گردد کاّل  يران در آتينان دهند که آنچه از ايو ابو اطم
 ارش گذاشته تواهد شد.يمتاما  در اتت

 جان ويل نقل منوده در آن روز هيم برای نبيبطوری که جناب كل
 د متام دوستان از فرقت مجا  اقدس اهی ويدی براپ گردياضطراب شد

 کی از افحابيت از حمرر مبارکش جبزع و فزع درآمدند. يّ حمروم
 می بود مهگی مرطرب وسد نآن اّّيم اّّيم پر انقالب و پر تالطينو يم
 بد وّيدار مبارک ادامه يض ديت از فيّ ن حمرومي که مبادا اميشان بوديپر 

 م.نيشه از شرف لقا و درک حمرر اهی دور و مدجور مانيبرای مه
 ش آمد منوده بود ابرادهءين انقالب و اضطراب روحی که برای افحاب پيا

 زاري را حرکات ميز آن کواته بود  ءد و دورهينجامياهلی چندان بطو  ن
 ران ويه خبطّهء ايّ د حمّمد و اقداماتشان در ارسا  او راق انر يّ ی و سيحي

 یيحيزا ري ز از طرف ميض متّلق آمي هرامي تقدنيهراق و مهچن
 د که مجا يز اپشا موج  گرديد اپشا حاکم ادرنه و معاونش هز يخبورش

  اواننيدازند. در مهون هنند و بدفاع امر هللا پر ري اقدس اهی از انزوا قدم ب
 دا نزديال ه فرستاد. مشارٌ يش را بسرايکی از زوجات تو يآن معرض ابهلل 

 هءيّ ای امور رفت و استدهای اهانت و هطوفت منود و اظدار داشت شدر ياول
 ده و اطفالش از بی اننی در شرف هالکت اند. چونيمهسرش قطع گرد

 هء حزن و سأثّريماد يفت و شدرتش ابسالمبو  رسّين اتبار انتشار يا
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 ر و حمافليد و موج  آن شد که در دوايد تاطر مبارک گرديشد

  هلّو  رفتار و مسّو کردار حررت هاءهللاريوسته حتت سأثيمربوطه که پ
 د که مرّر ويش آمد منايات زننده پري ای مذاکرات و تفسبودند اپره

 الّدولهري بو  رفت و از مشز شخصا  ابسالميد حمّمد نيّ موهن بعامل امر بود. س
 ه ای برقراريّ مش شدر يران درتواست کرد که در حّق وی و زهي اريسف
 ت و اسناداتّيند ضمنا  بوجود مبارک نسبتدای انروا داد و مفرت يمنا
 كل انور را مّتدم ساتت که آدم خمصوص جدت قتليه جعل منود و هيّ افک
 چ گونه هتمت و افرتايه ران فرستاده اند. تالفه ازين شاه ابيالدّ  انفر

 بائیيت فرب و شکيه که ساهلای متمادی اب هنايّ نسبت به آن طلعت احد
 اهما  انهنجار او را حتّمل فرموده و پردهء سرت و اغماض بر افعا  و

 فييقه ننمود و آنچه توانست به تز يغ و مرايده بودند در يت او کشّيجنا
 ع مشغو  گشت.يو تشن

 م بودنديک مقيب ت رضايکسا  در بي  يکه قر حررت هاءهللا پ  از آن
 ی از احّبا سکونت داشتندري دا  همان تانه که قبل از کناره گجمدّ 

 معاودت فرمودند و پ  از سه ماه اقامت در آن حمّل خبانهء هّزت آقا نقل
 ت استقراري بنيمکان منودند و ات آتر اّّيم توّقف در ادرنه در مه

 ١٨٦٧هجری و مطابق اب سپتامرب  ١٢٨٤ّو  خ مجادی االيداشتند. در اتر 
 ی ويحيزا ري ت مذکور حادثهء مدّمی روی داد که کامال  ميالدی در بيم

 اهوانش را مقدور و منفعل منود و غلبه و نصرت حررت هاءهللا را در
 هري د و شرح آن واقعهء تطيانظار دوست و دمشن واضح و معلوم گردان

 ن قرار است.يبد
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 ی ويحيزا ري فهء مياز که از دهاوی سخري ان شيحمّمد انمی از اببزا ري م

 د حمّمد اففدانیيّ ت متنّفر بود سيز وی بی هناياستتار و اتتفای جنب آم
 را بر آن داشت که از آن قط  شقاق درتواست و او را وادار کند که

 قت امر معلوم و  حّق از ابطليشخصا  اب حررت هاءهللا روبرو شود ات حق
 ش تصّور منود کهيدانهء تو يی بفکر سفيحيزا ري تاز و منفصل گردد. ممم

 ن بود کهيت خنواهند داد اي امری رضانيمجا  اقدس اهی هرگز بچن
 م رايمقابله و مباهله اب آن حررت را قبو  منود و مسجد سلطان سل

 ن امر در ساحت اقدس معروضي که اني کرد. مهينيحمّل مالقات تع
 ادهيوم موهود پيفتند در ّيت وی استحرار يّ در بر نكل اطيد و هيگرد

  حمّمد در التزام مبارک بود جبان ريدر شّدت گرمای روز در حالی که م
 مسجد مذکور که در نقطهء دور دست شدر قرار داشت حرکت فرمودند و

 د که ازيتی انطق گردّي هبور از کوچه و اسواق لسان قدم به آنيدر ح
 اانت مبارکه را استماعي بّيرت و ّي را ز نيا  مبمنهء آن نفوسی که مجيه
 ن است بعری ازيو ا . و شگفتی گشتندرّي نمودند غرق درّيی حتيم
 کیير انز  و در ي از فم مالک قدريوم تطياانت مقّدسه ای که در آن يب

 وح هن مقرّه و حمّمد ترج الرّ ّيئه نّياز الواح مدّون و مسطور قوله هّز کرب 
  اّنک ارا  فاشدد اهل منظرنيق المرسلياء مثّ حقاياالفف ترجت معه ارواح

 تمع كّل من هلیجي. قل لو نييّ باالهلی فوق رأسی مثّ فی قبرتی حجج النّ 
ت هللا ّيو انطق آب  انّنی ألحرر تلقاء وجوهدمنيالّسالط العرفاء مثّ الملوک و االرض من العلماء و

كّل من فی الّسموات و   يّ تمع هلجياحد و لو م. اان اّلذی ال اتاف من يز احلکيالملک العز 
 ...هذا کّفی قد جعله هللانياالرض
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 ٣٤٣ ص
 .ننيدا لتبلع  كّل اخلالئق امجعي و هی هصای لو نلقنيراء للعالميب
 ش مبارکيشاپيف فرمائی حررت هاء هللا پي حمّمد که برای اهالم تشر ريم

 منود و مبحرر کرد پ  از وفو  مبقّر معدود بسرهت مراجعتيحرکت م
 ام منوده بود ازيانور معروض داشت نفسی که مببارزه اب مظدر اهلی ق

 ني مرتقّبه ای تقاضا دارد اريش آمد غيحرور متعّذر شده و بعذر پ
 نيكل قدم پ  از استماع اي افتد. هريکی دو روز بعددهء سأتيمواجده 

 ما وقع رات مبارک معاودت و مبجّرد ورود لوحی انز  و شرح يان به بيب
  فرمودند و لوح را ممدورا  ينيمذکور و موهدی را برای مالقات جمّدد تع

 کی از دوستانيزی يحمّمد ترب  ل سپردند و امر فرمودند آنرا مباّل يبه نب
 د حمّمد اففدانی که دريّ له سيه بوسيد ات مشاٌر اليم منايد االقبا  تسليجد

 ز مقّرر فرمودند قبليو نی برساند يحيزا ري دّکان او آمد و شد داشت مب
 ی اتذ شوديحيزا ري م لوح نوشته ای ممدور خبّط و امرای مياز تسل

 نکه در فورت استنکاف از حرور در حمّل منظور کتبا  کذبيمبنی بر ا
  قرار مالقاتنيد حمّمد هميّ س .ديش را اقرار و اهرتاف منايدهاوی تو 

 اورد.يی گرفته بيحيزا ري د و وهده داد روز بعد ورقهء معدود را از ميگرد
 نيحمّمد در حا  انتظار ابقی ماند ولی در ا ل در دّکان ماّل يات سه روز نب
 .ديدار گرديد و نه از تعّدد مذکور اثری پديد تربی رسيّ مّدت نه از س

 کند ويش نقل ميخ تو يه را در اتر يّ ن قريل ايست وسه سنه بعد نبيب
 ل المع  و شاهد انطقی نسبتيدلشود که هنوز آن لوح مبارک که يمتذّکر م

 كل مبارک نسبت خبصم هنود و مندزم آن وجود مقّدسيبغلبه و تفّوق ه
 نه ماننديد همان وضع و حا  نزد وی ابقی است بعيگرديحمسوب م
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 ٣٤٤ ص
 ش مرقوم و مجا  اقدسيروزی که حررت غصن هللا االهظم آنرا خبّط تو 

 ودند.ن و خمتوم فرموده بيّ اهی خبات هّز مز 
 ع  و حوادث دور مبارکين وقايدتر ين واقعه که شديکه مذکور شد ايبطور 

  اهی درريد. مجا  منيكل اطدر گرديت سب  سأثّر هيندايود بري بشمار م
 د ننفسی را که دريهء رقطاء می فرمايّ ان فدمات و مصائ  وارده از آن حيب

 ز در مقاميو ن ام منودن يت فرمودم بر قتلم قيد رامت تربي بنيشدور و سن
 ن  كلماتيگر اشاره  مبرات  بغض و هناد و ظلم و جلاج اهل هدوان ايد

 ن ظالمانيحمزنه از خمزن قلم اهلی انز  نقسم به آفتاب معانی که از ظلم ا
 دی العرش حاضري نيد گشته البّته اگر بي سفميقامتم تم شده  و مو 
 لي تبدنيرکشناسی چه که طراوتش از ظلم مشيشوی مجا  قدم را من

 گر تطاب به آن انقض امريشده و نرارتش متام شدهن  و در مقام د
حمّل ااّل وقد ورد  د قوله هظم سلطانه ناتهلل مابقی من جسدی منيحررت رّب االرابب می فرما

 ک ما ال فعل احد ابحٍد... يک... فعلت ابتري ه رماح تدبيهل
 رماد الّسوداء واتهلل مبا جری من قلمک قد تّرت وجوه العظمة هلی 

  هلینية المنوی و تشّبکت اکباد المقرّبء فی اجلنّ ّيشّقت سرت حج  الکرب 
 وفا تداوند رامن در کتابي برادر بنيمقاهد القصوین. مع الوفف هم

تاضعا  تاشعا   هيد نال ختف من اهمالک... فارجع اليت می فرماياقدس بصرف فرل و هنا
 من.يالّرح زيالّتواب العز  اّن رّبک هلوئاتک يّ کّفر هنک سيمتذّلال  انّه 

 ک هد  و انصاف از جامعهءين فنم اهظم و معرض امر مالک قدم ابمر مليا
 ل مقّدسيد و رياسم اهظم رانده شد و معدوم و مکسور و مطرود گرد
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 ن آلودگی مستخلص و آزاد شد و راهيامر هللا از لوث وجودش اپک و از ا

 و اب آنکه در اثر .ديه مفتوح گرديّ هء امر يمبارزات آت مه  ويبرای فتوحات هظ
  هلی الظّاهر شکاف وارد شدنين انقالب در ففوف مؤمنني و اتبعيظدور ا

 قهء آنيش از اهما  انالخيو امر هللا موقّتا  بکسوف حسد مبتال و ففحات اتر 
 د، معذلک انم مقّدس امر مهچنان خمّلد و روحيتصم لدود لّکه دار گرد

 ن حتّزب و تشّع  ظاهرهيماند و اين ابقّين و سر ّيضش پر جر نّبا
 ثاقي مّيد و ياد مناجينتوانست در افو  و ارکان امر اهلی رتنه ای ا

 مان اتّ يندازد بلکه آن هدد اهظم و پياهلی را از جلوه و کما  ب يّ ق هليوث
 دات و انذاراتيت متانت و اتقان سأسي  و به بشارات و سأکياقوم که بندا

 ق شده بود بکما  قدرت و هظمت و استحکام و رزانت متجّلیيده توثيشد
 د و وحدت جامعه و افالت امر مقّدس را حمفوظ و از هر گونهيگرد

 انشقاق و افرتاق مصون و حمروس نگاه داشت.
 نی که بفرمودهء مبارک قامتش از ظلم ظالمان تميمجا  اقدس اهی در ح

 د به نقطهءيش منودار و بر امکان تبعشده  و اثرات مسوم بر وجه انور 
 د تری مستحرر و واقف بودند بدون اهتنا بررابتی که بريسخت تر و بع

 ع جداتيكل امر هللا وارد گشته و تطراتی که آن وجود اقدس را از مجيه
 ام فرمود و در حببوحهءيل قياحاطه منوده اب سطوت و اقتداری بی مث

 مسانی را در شرق و غرب برؤسای ارضام آي امر اهلی و پّيشدائد و رزا
 و اتجداران هامل که زمام امور و هنان مجدور در قبرهء قدرت آانن بود

 ی امر هللا شدرت و اهتالء خي ابالغ و اهالم اتر نياهالن فرمود. دراثر مه
 د و فائض برياحرتاق بدرتش ء ظدور در اهلی نقطهرّي فت و نّيبی منتدی 
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 ع آفاق گشت.يمج
  مدائن قلوب پرداتت و آاثرريز آن پ  قلم اهلی حبرکت آمد و به تسخا

 نيکی از انظر يد. ين گردّيش متألأل و منايش از پيه اش بيّ وانوار ه
 تّيسد  نش  و روز آينو يکه تود شاهد احوا  و اوضاع آن اّّيم بوده م

 د بدرجه ای کهيگرديت اهلی انز  ميّ   هاطل از مساء مشيچون غ
 ر مشغو  وي نزو  بتحر نيزا آقاجان حري ا ممکن نبود مد آهنيتسو 

 د منلوف بودند و آنی فرفتيوسته بتسو يحررت غصن هللا االهظم پ
 نيی از کاتبري د ناب آنکه هّدهء کثيگو يش ميخ تو يل در اتر ينبودن. نب

 ن امريم الواح مشغو  بودند معذلک از هددهء اجنام ايال  و هنارا  برتقيل آاثر
 ازی بوده کهري زا ابقر شري ه بر منی آمدند. از مجلهء کّتاب مکما هو حقّ 

  هفت ماهّيکرد و مّدت شش يت در روز کتابت ميوحده  معاد  دو هزار ب
 ران ارسا ين امر مشغو  بود و هر ماه چند جمّلد از تطوط وی ابياب
 دگارّيست جمموهه اب تّط توش مرغوب بعنوان يشد و در حدود بيم

 ان ابقی گذاشت.نزا آقاجري برای م
ئهن  بشننی از ّيهّز کرب  منة هلی االبداع شدادت داده قولهين مقام بنفسه المديمجا  اقدس اهی در ا

 ه هاطل کهيّ ض احديه و سحاب فيّ غمام فرل امر 
ک يشده که در  وم فرلی ظاهريد نالي می فرمانيت انز ن  و مهچنيکساهت معاد  الف بيدر 
 ان فارسیيد معاد  بيه برآل اگر کات  از هدديوم و لي

 ع کت  قبليم... معاد  مجّيّ ن ايشود... اياز مساء قدس راّبنی انز  م
 تّيگر نسبت بکثرت آيو بعد از قلم اهلی امام وجوه انز ن  و در مقام د

 ن ارضيان مربم انطق نآنچه در اين بيمنزله در ارض سّر لسان قدم اب
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 اند چنانچه اکثر بی سواد ماندهن.ندهرش هاجز مايموجود کّتاب از حتر 

 ی و حّتی قبل از آنکه فتنهيحيزا ري ان ميان و طغيابری در حببوحهء هص
 راههء مبارک حررت هاءهللا الواح ويو انقالب ابوج کما  وافل گردد از 
 ق و افو يه و اسفار مقّدسه حقايّ آاثر الحتصی انز  و در آن الواح مساو 

 حي و تشر ينين امر اهظم تبيه مربوط ابيّ روحان  هءيه و مبادی ساميّ امر 
 ءه سورهيّ عهء منزله از مساء قدس احديعهء بديده است. از مجله آاثر منيگرد

 اح و سورهء دم  ويّ امر و لوح نقطه و لوح اامد و سورهء افحاب و لوح س
 سورهء حّج و لوح الّروح و لوح الّرضوان و لوح الّتقی است که  قبل از انتقا 

 فته است.ّيک امساء هّز فدور يت هّزت آقا از خمزن مليب به
 مه که پ  از حدوث نفصل اکربن ازيعهء هظيمه و الواح لميّ ت قّي آنيدر ب

 ده ابدع و اهظم آهنا سورهءيكلك مقّدس مالک قدر در ارض سّر انز  گرد
 ن لوح امنع اقوميملوک است که خماطبا  ألمراء و الملوک فادر شده. در ا

  ابر امرا و رؤسای ارض را در شرق و غربنين ظدور برای اّولسلطا
 ه خماط  و سپ  بپادشاه هثمانی و وزرای آن مملکت ويّ خبطاابت هموم

 خ ويم ابب هالی و مشايران مقيه و سفرای کبار فرانسه و ايّ حيملوک مس
 ک تطابی جداگانه وينه و مأل اهجام و فالسفهء ارض هر يحکما و مأل مد

 عيعه کتاب بديگر از آاثر مدّمهء بديکی ديد. يحّده فادر می فرمايانی هليب
 زا مددی رشتی و دفع شبداتري ت و اهرتاضات مّياست که در رّد مفرت 

 قان است که در اثباتيان انز  شده و مبنزلهء کتاب مستطاب اياهل ب
 گر مناجاهتایيده. ديت امر حررت ابب از قلم اهلی فادر گرديّ حّقان
 ص تالوت در اّّيم فوم که  قبل از نزو  کتاب اقدس و وضعام خمصو يف
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 گر لوح اّو  انپلئون سوميراههء مالک اانم انز  شده. ديحدود و احکام از 
 ت آن اپدشاهيّ ع فدق قو  و تلوص نيامپراطور فرانسه که در آن لوح من
 فّصلیع ميران که توقيگر لوح سلطان ايمغرور مورد امتحان قرار گرفته. د

 فته و در آن افو  و مبادیّين شاه هّز فدور ياست و تطاب بنافرالدّ 
 ده است.ي گردينيت ظدور مبارک تبيّ ح و دالئل حّقانين امر اهظم تشر يا
 ولی آغاز وپيالگهء کاشانه در راه  ي  که نزو  آن در قر يگر سورهء رئيد

 ح و اسفارن الوا يا .رفته استياورکی اوی تامته پذيلی در گيبفافلهء قل
 عهء منزله در ارض سّر حمسوب بلکه دريمنهء بديمقّدسه نه تندا از آاثر مد

 ن امر مقّدس مقاميهء کت  و اسفار فادره از قلم شارع اهظم ايّ  کلّ نيب
 ع و ارمجندی را حائزاند.يرف

 مهءيت هظيّ قت رسالت و منمور يمجا  اقدس اهی در سورهء ملوک حق
 رض ابالغ و آانن را بقبو  و اهتناق امر اهلی و امرای انيش را بسالطيتو 

 ت و آاننيت ظدور حررت ابب را تثبيّ  حّقاننيند و مهچنيفرمايدهوت م
 ق هد  ويرا از هدم توّجه و اقبا  ابمر مبارکش مالمت و بسلوک در طر 

 ند که در رفع اتتالف و افالح يفرمايد ميحت و امر اکينصفت نص
 نيل دهند. در ايش و هساکر تود را تقلو يزان جي بکوشند و منيرات الب

 د و حفظ ويح می فرمايلوح مبارک طلعت هظمت مصائ  تود را تشر 
 د که اگرينماير ميسپارد و آانن را حتذيت فقرا را برؤسای ارض مياما
 رند هذاب من كّل اجلدات آانن را اتذ تواهد منوديه را نپذيّ ح اهلينصا

 نيهذا الکتاب بلسان بدع مب نو ان لن تستنصحوا مبا انصحناکم فی
 هيّ تذکم العذاب من كّل اجّلداتن  و راجع بغلبه و نصرت حمتومهء اهلّي
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 ند نااّن کتبنا هلی نفسنا نصرک فی الملک و ارتفاع امران و لو لنيفرمايم
 .ننيک احد من الّسالطيتوّجه الي

 ه را ازيّ حيدر مهان لوح اهّز اقدس مجا  قدم جّل رکره و ثنائه ملوک مس
 د قا  ويهدم توّجه و اقبا  و تقّرب  و تدبّر امر اهظمش مالمت می فرما

 ه و کنتم بلع  انفسکم لمنيقوله احلّق  نفارا جاء روح احلّق... ماتوّجدتم ال
 ما هندکم ن فو هللا انتم وي... و کنتم فی وادی الّشدوات لمن احملرب نيالاّلهب

 مکم فی مقّر اّلذیّيّ ون هّما اکتسبتم فی استفنی و ترجعون الی هللا و تسئل
 .ننيه اخلالئق امجعيحتشر ف

 ان مبارکين بيز ايع تطاب بسلطان هبدالعز يع منيز در مهان توقيو ن
 من  وينطق ابحلّق... و کان هلی قسطاس  حّق مستقيانز . نامسع قو  من 

 تدار تودار و قبرهء اقيند که زمام امور را در کف اتتيفرماياو را داللت م
 ا مغرور و مطمئن نشود.يد و بزتارف دنيق اهتماد ننمايانال  ید و بوزراري گ

 و . سالک شودميدر امور جان  اهتدا  مرهی دارد و در مناهج هد  قو 
 ش ويی وارده بر نف  مقّدس تو ّي فدمات و بالنيز در آن سفر مبين

 ضيو تفو  م و رضايح و مرات  تسلينفی و سرگونی از مقّر تالفت را تشر 
 اني و در تامتهء بينياد تود را نسبت ابوامر سلطان و وزرای او تبيو انق

 ذ حدوديه  موّفق و در تنفيّ م اهليند ات ابجراء تعاليفرمايدر  حّق  وی دها م
 د گردد.يّ ه مؤ يّ و احکام مساو 

   مسطوريهالوه بر تطاابت مذکوره حررت هاءهللا چنانکه در لوح رئ
 امیين دولت پيلهء همر انمی از منمور يولی به وسپيالگدر  است هنگام توّقف 

 ک مطل يند نيفرمايبرای سلطان هثمانی ارسا  و به منمور مذکور م
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 قهيتواهش دارم که اگر بتوانی حبررت سلطان معروض داری که ده دق

 ل بريدانند و دليد آنچه را که حّجت ميشان مالقات مناين غالم اب ايا
 ند  ناگر من هند هللايفرمايمشرند خبواهندن  سپ  هالوه م فدق قو  می

 ند و حبا  تود بگذارند.نين مظلومان را رها منايان شد ايات
سوم امپراطور مقتدر  گذشته از سورهء ملوک از قلم اهلی در ادرنه لوح خمصوص تطاب به انپلئون

 کی از سفرای آن دولتيلهء يفرانسه انز  و بوس
 كل قدم نظر بدو كلمه دهوی امپراطوريع هيآن لوح مند. در يارسا  گرد

  و مدافع حقوقنيدر مسنلهء حماربه  اب روس که تود را حامی مظلوم
 ش قراريت او را مورد آزمايّ ت و فدق طو يّ  مشرده حسن ننيملدوف

 تيّ ای او بکما  مظلوميشوند که اکنون  حّق و اوليد آور مّيدهند و ابو يم
 ر و در سجن اهدا به َاشّد هذاب معّذب و مبتال حا   گرفتايدر پنجهء تقل

 ت اهلی و مقصد اسنی که بدان متفاتر و متباهی است سزاواريّ  ننياب چن
 ن مظلومان مستفسر و آانن رايچنان است که آن سلطان زمان از حا  ا

 د.ي حفظ و حراست مناني و رماح مغلّ نياز سدام ظالم
 عی خمصوصيز توقين شاه نيالدّ از كلك اطدر اقدس اهی بسلطان انفر 

 عيع ملوک مشروحرت و مفّصلرت است. در آن لوح منير تواقيانز  که از سا
 ح و به ثبوتيكل انور را تشر يی وارده بر هّيی انزله و رزاّيمالک قدم بال

 ت به هراقميشگاه سلطان هنگام هز يو بی گناهی آن وجود اقدس در پ
  انس بعد  و انصافنيد که بدهنيند و او را قسم ميفرماياشاره م

 اميد که قيح می فرماي تصر مي مجا  قدمين سفر قو يدر ا .ديحکومت منا
 ت راّبنی و القاءيّ حررتش در ابالغ كلمهء اهلی بر حس  دهوت و مش
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 قی است.يح و مواهظش در  حّق سلطان مبتنی بر تلوص و حمّبت حقينصا
 ش را نسبتيان تو ميده و ايه هقيّ  رّق منشور آن طلعت احدنيدر مه
 ه و وحدت مظاهر مقّدسه اهالم و در مواضع خمتلفه بلسانيّ ت اهليّ بوحدان

  و نفورينيشاه مناجات و چگونگی اهما  و افعا  تود را در هراق تب
 ميد. نزاع و جدا  و حرب و قتل را حتر يه را آشکار می فرمايّ م رامانيتعال

 تيّ ب امتام حّجت و اثبات حّقانح و من ابيقت امر اقدسش را توضيو حق
 ز نایيد بقوله المقّدس العز ينمايتود اجتماع  اب هلمای هصر را استدها م

 ن هبد اب هلمایيگرفت که ايکاش رأی جدان آرای اپدشاهی بر آن قرار م
 ان حّجت و برهانيشد و در حرور حررت سلطان اتيهصر جمتمع م

 مّيّ  در انيش مهچنيور تو ن را در ظديز غفلت رؤسای ديو ن  .نمودنيم
 گردد و اب اشاره به مصائ  ويا   متذّکر مي و تات انبميسی بن مر يظدور ه

ن شدائد يپی و ا رامت کربی از را ّين باليد نالبّته ايآالم  وارده از مظامل ظلم و هدوان می فرما
 و ابالتره فدمات و .م از هق نيهظمی را رتاء هظ

 ه بر تاندانيی مستولّيفحاب تود را اب بالت و ايه بر اهل بيمظامل طار 
 ل ويه و هدم ثبات امور و تلّوانت و تقّلبات هامل ادنی را تفصيرسالت تشب

 ف و رّلتيكل اقدسش تواهد بود توفيهء هينه ای را که منفای آتيمد
 ک مّنانيگر از ساحت قدس مليان ابر ديهلما را اتبار و در تامتهء ب

 ن را سأييد و او را نانفرا  المره و انظرا  الید که سلطايمسنلت می فرما
 د.يهدلهن  مقّرر فرما

 اانتين بي  تطاب به هالی اپشا فدر اهظم هثمانی ايز در لوح رئيو ن
 وميّ من القي  امسع نداء هللا الملک المدي رئّيئه نّيات انز  قوله جّل  کرب يهال
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 عه قباهک و ال نباح من فینمي االرض و الّسماء... و ال نينادی بيانّه 

 نوح به حمّمد رسو  هللا  فیي... قد ارتکبت ما نيحولک وال جنود العالم
  ي و احّتدت مع رئنيا... سوف جتد نفسک فی تسران مبيالعل اجلّنة

 العجم فی ضّری... هل ظننت اّنک تقدر ان تطفئ الّنار الّتی اوقدها هللا
 بدا وي بل مبا فعلت زاد هلنين العارففی اآلفاق ال و نفسه احلّق لو کنت م

 ّر و دا... سوف تبّد  ارض السّ يط االرض و من هليحياشتعاهلا سوف 
 ظدريل و يرتفع العو يظدر الزّلزا  و يد الملک و يما دوهنا و خترج من 

 ناء ويک مرّة فی جبل التّ ينا هلي  قد جتلّ ي رئّيالفساد فی االقطار... 
 المبارکةن و در آن لوح مبارک به استکبار ه البقعةو فی هذ ءانياتری فی الزّ 

 ان فرهون دريران در اّّيم حررت رسو  اکرم و خمالفت و طغير اّيشدر 
 ل اشارهيم و شرک و هناد منرود هنگام ظدور حررت تليزمان حررت كل

 حد منتّ يی العامل و يحيد نقد جاء الغالم ليان می فرمايمنوده و بصراحت ب
 .نفی االرض كّلدا

 در سورهء ملوک قلم اهلی اهما  و رفتار وزرای سلطان را مورد مالمت قرار
 هيّ ار افو  و مبادی رامانه و اختّ يّ داده و آاننرا برتک اهواء و مآرب نفسان

 ئهءيّ   جزای اهما  سيد که هنقر ينمايد و به آانن اتبار ميدهوت می فرما
 د که ازيمی فرما حت و داللتيز نصيش را مشاهده تواهند منود و نيتو 

 غرور و اهتساف در گذرند و بعد  و انصاف انظر ابشند و در تامتهء
 ت امر اهلی و انقطاع آن وجود مقّدس از ما سوی هللا اشارهيّ ان حبّقانيب

 ند.يفرمايه را اثبت و مدّلل ميّ گناهی طلعت احديت و بيّ منوده مظلوم
 م ابب هالی انز يمق  ي اپر ريده بسفيدر مهان سورهء مبارکه تطاابت شد
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 ران در خمالفت امر حررت رامني اريو معاضدت و اتّفاقش را اب سف

 ل جليل مذکوريح را که در اجني و مواهظ حررت مسّيح و وفايتقب
 شوند که در ساحت هد  اهلیيد آور مّيند و ابو يفرماياست تذّکر م

 و ابالتره وی و بسب  افعالی که ارتکاب منوده مؤاتذ و مسؤ  تواهد بود
 ند که اب احدی بدان سان که اب آن وجوديفرماير ميامثا  او را حتذ

 ران در اسالمبو  در مهان لوحي اريند. بسفيمقّدس رفتار شده همل ننما
 ه ويع تطاابتی مفّصل موجود و مذکور که مرات  ظنون و افکار واهيبد

 ح ويوطنانش را تشر قهء او را آشکار و مظامل وی و مهيت انالّيهتم و مفرت 
 ند که الزا  نسبت ابو و دون او غّلی در د  نگرفتهيفرمايد مّيقسم 

نلو تطّلع مبا  ديکن فی قلبی بغرک و ال بغض احد من الّناسن  ات آنکه می فرماينفو هللا مل 
ات ابقی يخربی و هما ات آتر حيب نيند که در ايفرمايفعلت لتبکی هلی نفسکن و ابو اتبار م

  اهما  و رفتارنيماند و مهچنتواهد 
 ران دريمبارک را در طدران و هراق مدّلل و به فساد و تباهی قونسو  ا

 ند.يفرماي اب قونسو  مذکور اشاره مريبغداد و توطئه و مهکاری سف
 نهءيخ رؤسای اهل سّنت را در مديمجا  اقدس اهی در مهان لوح مشا

 قت و فاقدياز حق ده خماط  و آانن را حمتج يه خبطاابت شدري کب
 ند. غرور و خنوت و فتور و غفلتشان را دريفرمايات روحانی معّرفی ميح

 ام اهلی رايه متذّکر شده و هظمت پيّ ه از مظدر احديّ وضات رامانيکس  ف
 ن وّيشوايند که اگر پيفرمايح ميند و تصر ينمايدر انظارشان جمّسم م

 طوفّن حولیير بودند نلن اّّيم در حمرر طلعت رامن حاضيائّمهء قوم در ا
 ز آاننرا  نهبدهء امساءن و طال يو بکورن  و ن يّ فارقونی فی كّل هشيو لن 
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 چ امری ازيند که هيفرمايان ميح بيخوانند و بصر يا ميست و حّ  دنّير 

 مشا در ساحت قدس اهلی مقبو  خنواهد افتاد  نااّل ابن جتّددوا هند هذا
 العبد ان انتم تشعرونن.

 نه و فالسفهء ارض اتتصاصين لوح امنع اقدس حبکماء مدي اريمت اتقس
 ند که بعلوم ظاهره مغرور نشوند و توديفرمايحت ميفته و آانن را نصّي

 ح ويه را توضيّ قيند. حکمت حقيزالی حمروم ننمايرا از شاطی هلم ال
 حيه را تشر يّ هء مرضيبه و اتالق راضيّ قان و اهما  حسنهء  طيان و اميمقام ا

 و آانن را بسب  قصور و فتوری که در اتذ هلم و حکمت اهلی از منبع
 ن تطابياند مالمت و اباسرار راّبنی و خمزن انوار سبحانی مرتک  شده

 کم فی آترالقو  ابن ال تتجاوزوا هنيند ناوفيفرمايمستطاب خماط  م
 حدود هللا و ال تلتفتوا الی قواهد الّناس و هاداهتمن.

 مه انز  نااّن ما خنافين تطاابت هظي اميدر مهان سفر کر نه يبه مأل مد
 من احد ااّل هللا وحده... و ما نقو  ااّل مبا امرت و ما نّتبع ااّل احلّق حبو 

 و درابرهء غفلت رؤسا و زهمای قوم و اهنماکشان در شؤوانت .هللا و قّوته ن
 نيطفا  اّلذنة وجدان رؤسائدا کااليند نفلّما وردان المديفرمايه ميّ نفسان
 لعبوا به و ما وجدان مندم من ابلغ لنعّلمه ما هّلمنیي لنيتمعون هلی الطّ جي
 ند وازاستکباريهللا تشّب  منا اوامره ند که بيفرمايحت ميوآاننرا نص   "هللا

 د الّشددايّ ز مصائ  حررت سيای او احرتاز کنند و نينسبت به  حّق و اول
 آن حررت را جتليل و انفاق روحش راعهء يح و نعوت و مناق  منيرا تشر 
 دينمايم را مسنلت مي مقام متعالی هظنيل به چني و از درگاه اهلی نميتکر 

 ه نفوس تالصهء خملصه ای مبعوث تواهنديّ   بقدرت اهليد هنقر يو می فرما
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 ن اّّيم را  متذّکر شده در احقاق  حّق مظلوماني و متاه  اّيشد که بال

 د کهيان آن نفوس غافله را دهوت می فرمايو در تامتهء ب .دام تواهند کر يق
 ند.يه را بسمع قبو  افغا و بساحت قدسش رجوع و اانبه منايّ كلمات اهل  

 هيّ ه و اشارات اهليّ اانت نصحي مأل هجم را به بميابالتره در مهان لوح کر 
 قومي مأل االهجام  ابّنکم  لو تقتلوننی ّيند ناهلموا يفرمايخماط  ساتته م

 تمّ يدون ان تطفئوا نور هللا فی ارضه ابی هللا ااّل ان يتر أ هللا احد مقامی... 
 نوره و لو انتم تکرهوه فی انفسکم.ن

  ازري موقع حّساس و تطنيم که فدورش در چنين ابالغ هظيا هالوه بر
  از مسلم و نصاری ونيام اهلی تطاب به ملوک و سالطيطرف حامل پ

 اهل سّنت و مجاهت و حکما و سّکان مقرّ خ يوزرا و سفرا و مشا
 م اقامت ّيّ ع ابيو مأل هجم از اهّم وقا سلطنت و تالفت و فالسفهء ارض

 ز درين گریيسّر حمسوب،  حتّوالت و تطّورات د حررت هاءهللا در ارض
 آن اوان مرتادفا  و متتابعا  رخ گشود که هر چند در رتبهء اثنی از 
 ل مرام وين او راق برای تکميدر ففحات ات واقع،  رکر آن ها يّ امهّ 

 اتين ادوار حين دورهء پر انقالب که مدّمرت يص هظمت و مقام ايتشخ
 دهد الزم و ضروری است.يل ميمبارک حررت هاءهللا را تشک

 ان مرکز نقض و قط  شقاقيان و طغيجهء هصي اّّيم در نتنيمقارن مه
 و بعری از يّ ف حکی از حرو يوان امر مبارک از مجله ري بعری از پ

 زا اامد ازغندی که ري ر جليل ميخ طربسی و حنر يی قلعهء شّيبقا
اه چا  حبررت يس قه در هداد نکنوز ارضن که تداوند ظدور و بع  آاننرا هنگام حب يفی احلق

ه پرداتتند و مهانطور  يّ ف کت  استدالليسأل ند ابنشاء رسائل ويآيهاءهللا وهده فرموده بود بشمار م
 ع از قلم اقدسيب بدکه کتا
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 ز اب فدوري انز  شده بود نفوس مذکور ننياهلی در رفع شبدات معرتض

  ونين امر اهظم و رّد اهرتاضات خمالفين رسائل و او راق در اثبات ايا
 ان بود که دائرهءي احنيز در مهيو ن .ام منودنديئهء آانن قيّ ح اهما  سيتشر 

 ّيد و پرمچش در بالد قفقاز يبسط گردفت و نطاقش منّيامر هللا توسعه 
 ل ابمر اهلیيگر که توّسط نبيد ماّل ابوطال  و بعری از مؤمنني ديبه 

 نيد حسيّ اقبا  منوده بودند افراشته شد. در قطر مصر هّمت آقاس
 م سأسي  وي مرکز هائی در آن اقلنيکاشانی و حاجی ابقر کاشانی اّول

 قت منّور شده بودنديز اشّعهء مش  حقران و هثمانی که ايمبمالک هراق و ا
 ت ن هللا اکربنيّ ز در مهان اوقات بود که حتيو ن .ديه اضافه گرديّ تطّهء سور 

  دوستاننيد دفعة واحدة بي جدريل شده و تکبيت ن هللا اهین  تبديّ به حت
 لي نفسی که بنا بر تذّکر نبنيد. اّوليران ارض سّر معمو  گردّيران و يا

 کی ازيی را در مدد امر هللا بلند منود جناب ماّل حمّمد فروغی رکر  هللا اه
  اوان بود که هبارت ناهلنيخ طربسی بود. و ابز در مهي قلعهء شنيمدافع

 شد منسوخ و جبای آن افطالحيی اطالق ميحيزا ري انن  که به اتباع ميب
 عيع و منين هنوان بديد و مؤمنني ابمر مبارک ابيناهل هاءن معمو  گرد

 ل کهي اوقات بود که جناب ماّل حمّمد نبنيز مصادف مهيو ن .توانده شدند
 ل اهظم مفتخر و اببالغيه از قلم قدم بلق  نبري عات اتيکی از توقيدر 
  بهّيهللا بشرق و غرب هامل منمور شده بود اب وجود تتابع حمن و رزا كلمة

 اسم اهظم ترق نحجاب اکربن و القای انر حمّبت اهلی در قلوب مهوطنان
 ز دريو ن .ام و در دفاع و نصرت امر حمبوب سعی مشکور مبذو  منوديق
  اّّيم بود که مجا  اقدس اهی او را منمور فرمودند که بطواف ونيمه
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 تميت اهظم در بغداد هز ياز و بري ت مبارک حررت ابب در شيرت بّيز 

 اهلی انز  ان از قلمي حّج را که در مهان احنيو از قبل حررتش لوح
 شده بود تالوت و آداب و مناسک خمصوفه را چنانکه در الواح مذکوره

 ت مبنزلهء مقّدمه ای جدتيّ ن رسالت و منمور يد و ايص شده اجرا منايتنص
 ن دور اهظم بود که بعد ها دستور العمليکی از فرائض مقّدسهء ايذ يتنف

 نيو در مهت مالک قدم فادر يّ آن در کتاب مستطاب اقدس از مساء مش
 ز حدودش بعدا  در کتاب هللا مقّرريام که آن نياوان بود که مناجاهتای ف

 ز مقارن اّّيم سرگونیيو ن .ی رمم انز  شديد از قلم حميو مثبوت گرد
 زادی و مجا ري هلی اکرب شدم عی ابفتخار جناب ماليارض سّر بود که توق

 در آن دو نف  راههء مجا  قدم جّل امسه االهظم فادر ويبروجردی از 
 که از فحو  احّبای طدران حمسوب منمور انتقا  رم  مطّدر حررت اهلی

 دنديگر گردياز امام زاده معصوم حمّل اتتفای جسد مبارک مبکان امن د
 ن قدم که ابرادهءيو ا .اط معمو  دارنديت حزم و احتيکه در تفا و در غا

 ی را در انتقا ديمطلقهء اهلی و حکمت راّبنی برداشته شد مرحلهء جد
 كلي هرش مقّدس بصفح کرمل در نقطه ای که بعدا  هريطوالنی و تط

 و در .قدم تود به حررت هبدالبداء دستور فرموده بودند مفتوح منود
 ت سلطان ابداع انز يّ  دوره بود که سورهء نغصنن از مساء مشنيمه

 د و در آن لوح اهّز امنع اقدس اهی مقام حررت من اراده هللايگرد
 مشّخص و آن وجود مبارک ابلقاب و نعوت جليلهء نغصن القدسن ونغصن

 كل االنساننيان نااّن قد بعثناه هلی هيعة هللان  ملّق  و به بياالمرن و نود
 میي مبّشر مقام هظمي و سفر قو مين لوح کر يخمّصص و موفوف شد و ا
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 اء و سپ  اهطميبود که بعدا  در کتاب اقدس بفرع منشع  از افل قد

  برهه ازنيمه يّ د. ابالتره در طيدر کتاب هدد مصرّح و منصوص گرد
 كل مبارک اطدر بهيرت مقّر هّي ابر بعزم ز نيزمان بود که مؤمنني برای اّول

 فت وّين وسعت يت وارديّ ج مجعيارض سّر رهسپار شدند و چون بتدر 
 س بودوسته در توف و هرايران که پيفزود حکومت اين بيبر تعداد زائر 

 بدوا  طرق وفو  را حمدود و سپ  بكّلی ممنوع و مسدود ساتت. ولی
 شماريرت حمدود و تعداد معدود بعدها منجّر حبرکت مجاهات بّي ز نيمه

 د که اب وجود تطرات وي شرق و غرب هامل گردني و مقبلنياز حمبّ 
 ل بقصد طوافيمه ای که در بدو امر موجود بود چون سيمشكالت هظ
 ک بودين توّجه و تشّرف نزديو ا .ابرض مقصود توّجه منودندکوی معبود 
 هيّ ای ازملکات که اب روحی مستبشر و قلبی طافح از حمّبت اهلبوفود ملکه
 ا را منوده بود منتدی گردد که دريرت جبل و مقامات مقّدسهء هلّيآهنگ ز 
 ان ابجنام آرزوی د  و جان مستعد وحير  ت روح وي که اب هنانيمهان ح

 ت قصوی و مقصد اهّز اسنیين غاياز حصو  ارا ک اترت يآن ملکهء ن ،مقائ
 ن منودند.ّين اسف و حسرت بی اپيش را قر ري ممنوع و فؤاد من

 ه که بعری مصادف اب اهالنري مهء تطين فتوحات جسيمه و حتّوالت هظيا
 ی و ظدورخيامر حررت هاءهللا و برتی متعاق  فدور آن ابالغ اتر 

 وستهيد انظار دمشنان تارجی امر هللا را که پيفراهم گردانقالابت داتلی 
 ّيمرتّفد فرفت بوده و از بروز هر حبرانی از جان  دوستان جاهل و 

 مان شکن استفاده می منودند خبود معطوف ساتت و هنوزيانقران پ
 قت که در اشرف نقطهءيهء خمالفت از سطوع انوار مش  حقري ابرهای ت
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 ورجيمشرق بود کامال  متالشی نشده بود که ظلمت داحرتاق المع و 

 کی ازيک و مکّدر ساتت و يگری روی منود و افق امر هللا را اتر يد
  رانيكل اقدس اهی وارد آورد و آن نور مبين ضرابت را بر هيسخت تر 

 به اشّد مصائ  گرفتار و مبتال منود.
 در اثرار منوده بودند ين که چندی فمت و سکوت اتتير يدمشنان د

  را از هر جدت احاطه منوده بود قدرتّين شدائد و حمن که مجا  کرب يا
 گر لوای خمالفت برافراشتند و بغض و هنادی را کهيفتند و ابر دّيو قّوت 

 ديدر فدور مکتوم داشتند آشکار منودند. قتل و غارت دوستان جتد
 ان وان و زجنجيد شد. در آررابيد و ظلم و هدوان ستمکاران  تشديگرد
 ديوان طلعت رامن حمبوس و مّتدم و معّذب و شدري شابور و طدران پين

 ع اهلی که بکما  جذب و شوق قصد مقاميگشتند. از مجلهء جانبازان شج
 نيف افحاب زجنان است. ايالسّ ةيّ شدادت منود جنفعلی زجنانی از بق

   اهی که رکرش در رسالهء ابن رئ  از قلم اهلی انز ريدلدادهء مجا  من
 ميش از اجرای حکم آنچه از نقود و درهم نزد تود داشت تقديپ
 ساتتنديش را از تن جدا مري نی که رأس مني غر  منود و در حريم
  رّبی االهی بر آورد و مبلکوت اهلی شتافت. در مصر قونسو  پرّيد ّيفر 

 رانيکی از دوستان متمّکن ايکصد هزار تومان از ي  يآز و حرص قر 
 زاري د اتذ منود و جناب ميله و هتديازی حبري القاسم شبنام حاجی ابو 

 د و حب  نهي و به تبعريدر هلی مع شش نف  از احّبای اهلی را دستگيح
 سالهء ترطوم حمکوم منود و متام آاثر و الواحی را که نزد آن مظلوم

 ل که از جان  حررت هاءهللايموجود بود ضبط کرد،  سپ  جناب نب
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 و مصر به آن قطر اهزام شده بود ابمر وی دريهی از تدبرای داد توا

  فرفت رانيز دمشنان پر کي ننيحب  افکنده شد و در بغداد و کاظم
 ت جور و هدوان مبتاليمغتنم مشرده بندگان حررت مّنان را بندا

 ت اهظميت بيسو  قمی را که خبدمت سقاالرّ  ساتتند. جناب آقا هبد
 تيهنگام طلوع فبح از شّط برای ب کنی که اب مشيمفتخر بود در ح
   هفتاد نفر از افحاب را ابيدند و قر ينمود شکم بدر يمبارک آب امل م

 نهءي هلدله و شادی اهل جفا از مدني و مظلوما  در بريا  دستگياهل و ه
 د منودند.يزورا  به موفل حدابء تبع

 که از  ز بر آن شدنديالّدوله و اهوان و انصار وی ن ري تان مشنيزا حسري م
 ع قوی در افناء وياکثر استفاده را منوده جبم دهء مبارک حدّ يمصائ  جد

 اتميگر احرتامات و تکر ياضمحال  آن وجود اقدس بکوشند. از طرف د
 كل اطدر از جان  والی حمّمد اپشا قربسیيمهء مبذوله نسبت به هيهظ

 ه ويّ مان اپشا از فرقهء قادر ينان وی سليفدراهظم سابق آن دولت و جانش
 ت مبارکيد اپشا که بدفعات مکّرر بی پرده و سرت به بيابالتّص تورش
 ت اتالصيرائی منوده و هنايكل اقدس را در اّّيم رمران پذيمشّرف و ه

 ای امور رايو ارادت نسبت به حررت هبدالبداء ابراز می داشت اول
  ساتت. استحرار بر مندرجاترّي  و متغنيدر هافمهء کشور سخت تشمگ

 دهيد الّلحن که در اواتر اّّيم از قلم مبارک انز  گرديای از الواح شد اپره
 نيب و رهاب مستمّر زائر ّي مشاهدهء هدم ثبات امور مملکت و انيو مهچن

 ريدای اتيز فؤاد اپشا در سر کشيابرض سر و انتشار گزارشات مبالغه آم
 تد وحشت و دهشت مقامايوی به نقاط خمتلفهء مملکت کاّل  موج  مز 
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 زيه و اسرتحام آميّ های شکوائد. انمهيهء حکومت گرديّ ه و مراجع رمسيهال

 ندهء او بباب هالی و مقاماتيد حمّمد منايّ لهء سيز که بوسيانهق اهظم ن
  يافزود. در تال  احوا  مکاتيشد بر آشفتگی اوضاع ميگر ارسا  ميد

 ک که دريجان بد مذکور و اهوانش بنام آقايّ بی امرائی هم از طرف س
   الواحيد. در آن مکاتيسري ای امور ميکرد به اوليتوپخانهء ترک تدمت م

 دادند که حررت هاءهللا ابي منوده چنان جلوه مري و تفسريمبارک را تعب
 رؤسا و زمامداران بلغار و بعری از سفرای ممالک تارجه مهداستان شده و

 ش گرد آوردهيمون تو اري قصد دارد اب اهانت چند هزار از اتباع که پ
 ان و خمالفت برافرازد و مقّر تالفت را مسّخر سازد. مالحظهءيلوای هص

 م ويش دچار بيش از پيز مصادر حکومت را بين او راق افرتا آميا
  احرتامات فائقه ای که قناسلنيش منود. مسائل مذکوره و مهچنيتشو 

 گی دستداشتند مهيم ادرنه نسبت به وجود مبارک مرهی ميتارجهء مق
 است قاهره و اجرایيگر داده حکومت هثمانی را در اخّتار سيکديبدست 

 ن بود که بروز اتتالف داتلی را مغتنميده مصّمم منود. ايهقوبت شد
 ميعة هللا هزم جزم و تصمياساس شر  مشرده در قطع سدرهء امر هللا و حمو

 قطهء كل انور مجا  قدم و اسم اهظم را بنيراسخ اخّتار منودند که ه
 د جوش و تروشيو بال ترد .نديدستی اهزام و بكّلی مرمحل و انبود منا دور

 انيدا که در اثر غليبعری از افحاب در اسالمبو  و اپره ای بی حکمت
 د دريگردياحساسات و کثرت حّ  و شوق از جان  دوستان ظاهر م

  نبوده است.ريت و سأثيّ د اوضاع تالی از امهّ يتشد
 د کهيی پ  از کنکاش و مطالعهء طوالنی بر آن گردابری حکومت هثمان
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 ی را به ماغوسا دريحيزا ري نهء حمّصنهء هّكا و ميمجا  اقدس اهی را مبد

 الّلحنی ديفرمان مؤّکد و شد  يّ ی طخيم اتر ين تصميد و ايد منايقربس تبع
  احّبائی که قبال  نين حيد. در ايز ابالغ گردياز طرف سلطان هبدالعز 

 سالمبو  وارد شده و معدودی که بعدا   به آهنا ملحق گشته بودند كّل رااب
  و پ  از استنطاق و اتذ او راق حبب  افکندند. دوستان ادرنهريدستگ

 ه احرار شدند و در افواهيت آهنا بسرايّ ت و مجعيّ  هو ينيز بعنوان تعين
 ّيد کرده و يفت که قصد دارند آاننرا بنقاط خمتلفه تبعّي شدرت نيچن
 انه بقتل رسانند.يخمف

 ک روز فبحيد حررت هاءهللا يعنی نفی و تبعيذ فرمان مذکور يدر تنف
 ت مبارک را حمافره و ابواب را از هر جدتيه بغتتا  بيّ ضّباط هسکر 

 احلکومه دهوت شدند و پ  از ز جمّددا   به داريمسدود منودند. احّبا ن
 د را برای حرکت آماده وپرسش و استنطاق به آانن اهالم منودند که تو 

 ند نترکيفرماي  مين مقام در لوح رئيا سازند. حررت هاءهللا در ايّ مد
 ت ويلة االولی... زحف الّناس حو  البي قوت فی اللّ رياحّباء هللا و آله من غ

 نا االسالم والّنصاری... ااّن وجدان مأل األبن اشّد بکاء من ملليبکی هل
  ونينن. آقا رضا از مؤمنني خملصيّکر ت للمتفّياتری و فی رلک آل

 ور مجا  اقدس اهی که از بغداد ات سجن هّكا ملتزم رکابي غنيمدافع
  ورّي ع متحيمی مردم را فرا گرفت مجيسد نوحشت هظينو يمبارک بود م

 تيکردند و گروهی تسليمتنّسف بودند بعری اظدار تلوص و حمّبت م
 قسمت اهظم اموا  و دارائیستند. يگر يدادند و بر احوا  ما ميتاطر م

 نيدوستان به خب  امثان فروتته شد و ابسم حراج بتاراج رفتن. در ا
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  بعری از قناسل دو  تارجه  مبحرر انور مشّرف و از ساحت اقدسنيح

 ند اب حکومات تود وارد مذاکره شدهياستدها منودند که اجازه فرما
 د ولی حررت هاءهللا  ابكل مبارک را فراهم سازنيموجبات استخالص ه

 ن درتواست جّدا  امتناعيت از قبو  اياظدار مرامت و ابراز هنا
 ند نهنگام تروج از ارض سرّ يفرماين ابره قلم اهلی ميدند. در ايورز 

 نه در حرور غالم حاضر و اظدار مساهدت منودند ويقناسل آن مد
 . )ترمجه (ت مبذو  داشتندنيقه نسبت مبا کما  حمّبت و رهايفی احلق 

 ران دري ارير بر نفی حررت هاءهللا بعّكا سفيمبجّرد فدور فرمان دا
 ش در مصر و هراق ابالغ منود که حکومتيندگان تو ياسالمبو  به منا

 ن مذکوريان منتزع منوده و منمور يت تود را از اببيهثمانی حفظ و اما
 ني. در مهفه رفتار کنندين طايند نسبت ابيتوانند هر حنو اراده منايم

 ل کاشانی کهين از مجله حاجی حمّمد امسعيهنگام بود که بعری از زائر 
 ده وارد ادرنه شده و بدوني  ملّق  و مفتخر گردي  بلق  انيدر لوح رئ
 پولی رهسپار گشتند.يبند جبان  گالّيق يش توفيرت موالی تو ّيآنکه بز 

 را بستگانيدند ز يش گرديز ملزم به ترک زوجات تو ينفر از افحاب ن دو
 نمودند. اّمايو اقارب آانن نسبت حبرکت و مداجرت نسوان خمالفت م

 نمود ويكل مبارک دفاع ميوسته از هيد اپشا حکومت حمّل  که پيتورش
 اهّتامات منتسبه بوجود اقدس را که از طرف مصادر امور اسالمبو  القا

 د آنير بر تبعيم دولت دايکرد از تصميم ا  ردّ حيا  و فر يّ شد قطعيم
 شين حکم را بدست تو يذ ايد و تنفي گردرّي ه از ادرنه متغيّ مظدر احد

 ار کرد و مبنشی تود دستوريبت اتتين بود که چندی غيد اينپسند
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 نين حيد. در ايداد مفاد فرمان سلطانی را به حررت هاءهللا ابالغ منا

 ش را در فدرستيکی از افحاب چون انم تو يزی يحاجی جعفر ترب 
 افت و تود را از مصاحبت حمبوب ممنوع مشاهده منوديراهان مبارک نمه

 د ولی قبل از آنکهيش را بر يغی حلقوم تو ياز کثرت سأثّر برآشفت و اب ت
 ن منظور ابز داشتند. مجا ياجنام ا از ات موّفق گردد او رايبقطع ح

 اءند قوله جّل ثنائه نفدی احد من االحبّ يفرماي  مياقدس اهی در لوح رئ
  هذانيال مسعناه من قرون االّول ده حّبا  هلل هذا مايبنفسه و قطع حنجره ب

 رن.يالمقتدر القد الّظدور اظدارا  لقدرته انّه هلو اتتصه هللا هذا ما
 ١٢هجری )مطابق اب ١٢٨٥ع الثّانی يرب ٢٢خ يپ  از ابالغ فرمان در اتر 

 همراه افسری ترکالدی(  مجا  اقدس اهی و هائلهء مبارکه يم ١٨٦٨اوت 
  شده بود ابينيبنام حسن افندی اب هّده ای هسکر که از طرف حکومت تع

 ن سفر چدار روز بطو يت فرمودند. امي( هز ١پولی )يهرّابه  جبان  گال
  راه در نقاط اوزون کوپرو  و کاشانه توّقف بعمل آمدنيد و در بياجنام

 از نفوسی که شاهد کیيد. ي انز  گردري  در حمّل اتيو لوح مبارک رئ
 ه ای که حررتيسد نسکنهء انحينو يوم حرکت بوده ميع يو انظر وقا

 گریيکی بعد از ديهاءهللا در آجنا اقامت داشتند اب اهالی حما  جماور 
 ار دست و دامانيع جمتمع شدند و اب حزن و امل بسيبرای هرض تود

 اسفكل اطدر اظدار حسرت و يت هميهز  دند و ازيبوسيمبارک را م
 وار از فرقت مجا يبی بود گوئی در و دينمودند. آن روز هنگامهء غر يم

 سد ندر آنينو يگری ميقراری بودن. ديخمتار در نوحه و زاری و ندبه و ب
 ت مبارک جمتمع شدهي و نصاری در اطراف بنيی از مسلمري وم جّم غفي
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 ٣٦٥ص 

 انله و ن ابيجانی بود،  اکثر حاضر يبودند. ساهت جدائی ساهت پر ه
 ت تکثّر و حتّسرين بودند خمصوفا  مّلت روح در هناي مهدم و قر نيحن

 دي  می فرمايشدند. حررت هاءهللا بنفسه المقّدس در لوح رئيمشاهده م
 عةير و اودع حتت كّل شجر و حجر ودّيالدّ  ن قل قد ترج الغالم من هذه

 رجدا هللا ابحلّقن.خيسوف 
 پولیيل شده بودند در گاليمبو  گسچند تن از افحاب نيز که از اسال

 انتظار رکاب مبارک را داشتند. طلعت هظمت مبجّرد ورود تطاب به
 صیت از حرور مبارک اجازهء مرتّ يّ حسن افندی که پ  ازاجنام منمور 

 د الملک ويطل  منود فرمودند نسوف تبّد  االرض و ما دوهنا و خترج من 
 لفساد فی االقطارن و ابو امرظدر ايل و يرتفع العو يلزا  و ظدر الزّ ي

 د. آقا رضا که حوادثيام را به شخص سلطان ابالغ مناين پيفرمودند ا
 كل قدميعه هيبعد از امتام  كلمات منن سد ينو يسفر را ضبط منوده م

 دن. در آن حلظات از لسانيگو ي تدا مميگو يه فرمودند نآنچه مّيّ خماطبا  ا
  استماعنيدر حجرهء اپئ ت به شننی انز  که فوت مبارکّيقدرت آ

 در می آمدن. ت بلرزهيشد که گوئی ارکان بيمنه و هظمتی ادا ميد و اب چنان هيگرديم
 پولی توّقف فرمودند ولیيمجا  قدم جّل امسه االهظم سه ش  در گال

 کردند که آنيه ترب نداشت بعری فکر ميّ احدی از منفای طلعت احد
 گران را متفّرق و بنقاطيو دک نقطه يوجود اقدس و اتوان مبارک را ب

 ده برآن بود که افحاب ويگر را هقيند بعری ديد مناياتری تبع
 ران معاودت تواهند داد و مجعی را تصّور چنان که درياحباب را به ا
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 ٣٦٦ ص
 هء حکومت آنيّ اّما قرار اّول .قلع و قمع آانن مبادرت تواهند منود و احماء

 کنفريزا حمّمد قلی را اب ري و جناب مم يبود که مجا  مبارک و جناب كل
 ن حکم که موج يند. ايه را ابسالمبو  روانه منايّ مالزم به هّكا اهزام و بق

 د در اثر مقاومت وين گرديهء مداجر يجزع و فزع افحاب و سأثّرات الهنا
 آالی که منمور اهزامري اپ فشاری حررت هاءهللا و وساطت همر افندی م

 ن کهيع مداجر ين شد که مجيو ابلمآ  قرار بر ا دين بود لغو گرديمداجر 
 .د شونديكل مبارک به هّكا تبعيت هيّ   هفتاد نفر بود مبعيهددشان قر 

 نکه بعری ازيد مبنی بر ايولی دستوری   جمّدد از ابب هالی وافل گرد
 ک به هّكا روانه شده و چداريحمّمد و آقاجان بد يّ سی از مجله يحيزا ري اتباع م

 دا به قربس فرستاده شوند.ياب حررت هاءهللا اب ازلنفر از افح
 پولی وجود اقدس را بنحوی خماطرات و مصائ يت از گالميهنگام هز 

 ن سفر جبز سفرهایياحاطه منوده بود که تطاب به افحاب فرمودند نا
 ه و تطراتيی آتّيسابق است هر ک  تود را مستعّد مواجده اب بال

 ليآنست که از هم اکنون هر طرف که ما بد هرتّيحمتومهء مقّدره منی 
 را بعدا  رهائیيات حمفوظ ماند ز يّ است حرکت کند و از امتحاانت و بل

  حو  مجا  رامن کاّل  نيستن. )ترمجه(  ولی دوستان و طائفيمتصّور ن
 ضيت اهلی و ارادهء مطلقهء سبحانی بدان تعّلق گرفته بود تفو يّ آبنچه مش

 دادند. حيت ترجيّ الی حبرقت و فرقت آن طلعت احدشدند و هر بالئی را بر ابت
 الدی(يم ٨٦٨١اوت ٢١هجری )مطابق اب  ١٢٨٥فبح دوم مجادی االولی 

 شی تعّلق داشتيک شرکت اطر يكل اهی و مهراهان که بينهء حامل هيسف
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 ٣٦٧ ص
 ( خمتصرا  متوّقف٣( حرکت منود و در مادلی )٢ه )يّ جبان  اسکندر 

 رين حمّل جناب مني( لنگر انداتت. در ا٤ )ريازم د و دو روز دريگرد
 د مبتال و بکما  اندوه و حسرت دري  مبرضی شديملّق  ابسم هللا المن 

 نواخنانه ای بسرتی شد و پ  از چندی روح اپکش ابفق اهلی فعود منود
 ن به جدازيه مداجر يّ د. در اسکندر يو در حمفل جتّلی غرق انوار گرد

 دند و آن جداز پ  ازيکت بود منتقل گردگری که متعّلق همان شر يد
 نيفا رهسپار شد و در ايفا جبان  حّيد و يل در پرت سعيتوّقف قل

 کيلهء ياده شدند و چند ساهت بعد بوسين از کشتی پينه مداجر يمد
مجادی االولی سنهء  ١٢وم يکشتی شراهی جبان  هّكا حرکت منودند و بعد از ظدر 

 ريالدی ( بشدر اتيم١٨٦٨اوت  ١٣هجری )مطابق اب ١٢٨٥
 و در مهان حلظه ای که حررت هاءهللا بقصد توّجه جبان  .ورود منودند
 ق گذاشتند جناب آقا هبدالغّفار از نفوس اربعه ایيفا قدم در قاياسكلهء ح

  شده بود و لسان مکرمت ونّي ی معيحيزا ري که در هداد مهراهان م
 و انقطاهه و توّكله وا روحا من حّبه يان نفيت در حّق او به بيهنا

 ّيک مّنان يدی و حرمان از ساحت اقدس ملياستقامتهن  انطق از کثرت نوم
 ن تود را از هرشهء کشتی ببحر انداتت ولی فورا  آنّيهاءاالهی گو 

 دّيمستغرق درّيی حمّبت را اتذ منودند و پ  از آنکه به زامت ز 
  قط  شقاق و اتباهشالقل  او را ابدامهء سفر اب يّ ن قسيحبا  آمد منمور 

 عنی قربس روانه منودند.يملزم ساتتند و بعنف و جرب مبقّر معلوم 
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 ٣٦٨ ص
 د داشتهااي                     

 
1- Gallipoli 

                                       2- Alexandria 
3- Madelli  
4- Smyrna  
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 ٣٦٩ ص
 زدهمايفصل                                              

ا                                   ّي  سجن حضرت هباءهللا در ع
 ن مرحلهء رسالت چدل سالهء آن مظدرياب ورود حررت هاءهللا به هّكا آتر 

 ز مّدتيه آغاز و دوران نفی و سرگونی آن وجود اقدس که آن نيّ هء اهليّ کلّ 
 د.يوج اهالی تود وافل گردد،  مبرحلهء هنائی و ايچدل سنه به طو  اجنام

 کيعه نزدي شنيه را بدوا  حبصن حصيّ ن نفی و سرگونی که آن مجا  ازليا
 كليد و سپ  هين و هلمای بزرگ آن حزب مواجه گردانّيشوايو اب پ

 ان روانه منود و هّلت فدوريه هافمهء ممالک هثمانري نهء کبياطدر را مبد
 د،يؤسای اهل سّنت گردی بسلطان و وزراء و ر خيمنهء اتر يتطاابت مد

 ت ابرض مقّدس نزو  اجال يّ اکنون موج  آن شد که آن طلعت احد
 لين فقع جليل و شطر نبيرد. ايد و اسرار کت  مقّدسه اکما  پذيفرما
 ل وهده فرمود و بظدور حررتينی است که تداوند حبررت تليسرزم
 ل يی اسرائای بنيخ و قراة و ملوک و انبيات و تدمات مشايم مشّرف و حبيكل

 د ويه مفتخر و متباهی گردانيّ حينت مسّيمعّزز و ابستقرار مدد د
 حررت زرتشت در اقطار و ارجاء آن بسفر پرداتت و بفرمودهء حررت

 ل مالقات منودن و مجا  حمّمدیيای بنی اسرائيهبدالبداء ناب بعری از انب
 ود وا وفود منيلی آبن ساحت هللهء اسراء پ  از هروج بسموات ه  يدر ل
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 ٣٧٠ ص
 د.يبلقاء حررت پروردگار مشّرف گرد

 اءن، نوادیيع انبيانهء مجي مقّدس نالنه وآشنين ارض اقدس و سرزميدر ا
 ه و ارضري نهء کبيزوران و مد يّ راءن و نارض نوراءن،  نمنفيطوین، نبقعهء ب

 می از دورهء رسالتيش از نيات مقّدس و بي  ثل  حيسّر،  مجا  اهی،  قر 
 ند ناگريفرماين مورد ميا فرف فرمود. حررت هبدالبداء در اش ر يتو 

 گشت هقل ابوريد واقع منين نفی و تبعيچنانچه تعّرض اهدا نبود و ا
 ن ارض مقّدسيند و در ايران هجرت منايکرد که مجا  مبارک از ايمن
 ن امريت وحتّقق ايّ فين  کيند که وقوع ايفرمايز ميمه برافرازندن و نيت
 ش از لسانيارک ابراضی مقّدسه ندر دو سه هزار سا  پعنی نفی مبي
 ايرا ببعری انبيان  بشارت داده شده بود و نتداوند بوهده وفا منود ز يانب

 تواهد شدن. وحی فرموده و بشارت ابرض مقّدس داده که رّب اجلنود در تو ظاهر
 نهلی جبل ها ديمی فرماای نبی راجع به ظدور موهود در اراضی مقّدسه ياشع

 م ارفعی الي مبّشرة اورشلّيون ارفعی فوتک بقّوة ي مبّشرة فدّيافعدی 
 تی و رراههأيبقّوة  د الّربّ يّ دورا هو را اهلک هو را السّ يختافی قولی لمدن 

 تدايّ د نارفعن ايش می فرماي تو ريو حررت داود در مزام  .حتکم لهن
هذا ملک اجملد رّب  دتل ملک اجملد. من هويت فّيّ تدا االبواب الّدهر يّ و ارفعندا ا سکنّ و األراتج رؤ 

  د نمنيز می فرماياجلنود و هو الملک اجملدن و ن
 زيو  هاموص ن .صمتنينا و ال اهلتی أيون کما  اجلال  هللا اشرق يفد

 زجمر مني د ناّن الّربّ يان بشارت می فرماين بيوم ظدور بدياشاره ب
 ب  رأسييهاة و م فتنوح مراهی الرّ يتی فوته من اورشلأيون و يفد
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 ٣٧١ص 

 الکرملن.
 ح آنرايح  فبيهّكا که نجمد لبنانن  و نهاء کرملن و اتال  جليل مدد مس

 نهء حمّصنهن  موسوم و هوشع آن را ناببياحاطه منوده از لسان داود به نمد
 رقجه حنو الشّ د نالباب المتّ يا  در وفف آن می فرمايدن انم هناده. حزقيام

 ةري اه کثيق الّشرق و فوته کصوت ميل جاء من طر يه اسرائلاو ارا   مبجد 
 و االرض اضائت من جمدهن.
 د ناّن هّكاينهء مقّدسه می فرماين مديف ايحررت رسو  اکرم  در توف

  فی الّشام فیني جبلنينة بيدا هللا برامته... مدنة  ابلّشام  قد اتتصّ يمد
 راءيساق العرش... ب نة معّلقه حتتيوسط المرج... اّن فی الّسواحل مد

 و چنانکه مجا  اقدس اهی سأييد فرموده از .اضدا هند هللا تعالینيحسن ب
 د قوله تبارک و تعالی نطوبیيحررت رسو  اکرم منقو  است که می فرما

 دا کان له مدّ ياّرن ف نمننيلمن زار هّكا و طوبی لمن زار زائر هّكان و مهچن
 ا ملوک اجلّنة و ساداهتان و ناّن شدرا  فیهكّ  ز ن فقراءيفوته فی اجلّنةن و ن

 گری دري  مدّم  ديهان. بعالوه حدري هّكا افرل من الف سنة فی غ
  منثورهء ياز احاد خ ابن العربی راجع به افحاب قائم مذکور است کهيف شيه سأليّ فتوحات مکّ 

 ه حمسوب و جناب ابوالفرائل آن را در کتابيّ نبو 
 قتلون كّلدميد نو يظدور مبارک است که می فرمافرائد نقل منوده و اشاره ب

 ةن.يّ دبة االهلننز  فی مرج هّكا فی الميااّل واحد مندم 
 ز بنفسه المقّدسيل مذکور است حررت هاءهللا نيخ نبيبطوری که در اتر 

 اح اشارهيّ كل مبارک ابدرنه در لوح سيهء ورود هيّ  اّولنياز مهان سن
 اند و كلمهءلن موسوم فرمودهيم نوادی الّنب هّكا منوده وآن را بنانيبسرزم
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 ٣٧٢ ص
 ز در مهان لوحيل بر حس  حروف هتّجی اب كلمهء نهّكان برابر است و نينب

 هللا هء امر هللا و ورود اهل هامل در ظّل كلمةيات آتيمبارک نسبت برتقّ 
 نّّي ... و کاز نوجدان قوما  استقبلوان بوجوه هّز درّ يد قوله العز يمی فرما

 دتليبع  هللا من يدم اهالم الّنصر... ارن اندی المناد فسوف يدياب
 الّناس فی ظّل هذه االهالمن.

 د و دريست و چدار سنه بطو  اجناميدورهء نفی و اقامت مبارک در هّكا  ب
 ت قساوت و قّلت ادراک ويآن اوقات دو سلطان جابر و مستبّد شرق بندا

 مان شدند. ويود اقدس هم هدد و پت مبنظور افناء و احماء آن وجري بص
  و حتّو  معجزه آسايريات مبارک تغين دور در شؤون و احوا  حيدر ا

 م ظاهري اهظم انقالب هظرّي ات آن نيرخ گشود و در اشراقات و جتلّ 
 د شد و قتل و غارتي در مدد امر هللا  جتدّيد. مصائ  و باليگرد

 وان امرري ران اهلی و پّيتعداد گر هرض اندام منود و بر ياحّباء هللا  ابر د
 اانت و الواحيفت و بّيه بسط و اشاههء موفور يّ فزود و آاثر امر يزدانی بي

 د بدست آورد.يمبارکه وسعت و انتشار جد
 ل نداديانتقا  حررت هاءهللا بقلعهء هّكا نه تندا مصائ  وجود مبارک را تقل

 ه و انقالابتديی شدّيده و حمن و باليقات جدييبلکه موج  ظدور تر
 د که آالم و شدائد سجن طدران را حتت الّشعاع قراريگر گرديمهء ديهظ

 م جبز انقالبين امر هظيهء ايّ خيک از حوادث اتر يچيداد بدرجه ای که ه
 توان اب متاه  دورانيداتلی ارض سّر که زلزله بر ارکان امر هللا انداتت من

 بتيان شّدت و هيدر بسه دانست. مجا  اقدس اهی يسجن هّكا قابل مقا
 ناهيند ناهلم اّن فی ورودان هذا المقام مسّ يفرمايی نه سالهء اّو  سجن مّيبال
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 ابلّسجن االهظم و من قبل کّنا فی ارض اتری حتت سالسل واالغال  و ما

 ئی کهّي اولی االلبابن. چه كه فدمات و بالّيه يمّسی بذلک قل تفّکروا ف
 د فرفا  از طرف دمشنانيمنظر اکرب وارد گرد در اثر رمی شاه  بر آن

 تارجی امر هللا فورت گرفت و زامات و مشاكلی که در ارض سّر بروز
 وان امر حررت رامن شد واقعهء داتلی بشمارري موج  تشّتت مشل پو منود 
 ک هقد مجا  سبحان و افحابي  بيد که قر ين حبران جديکن ايل  .آمديم

 حوا  احاطه منوده بود مثرهء اقدامات و امالتع جدات به اشّد ايرا از مج
 کطرف و حتريکات و القاآت دمشنان داتل از طرفياهداء تارج از 

  ونيقيه را هدف سدام فر يّ د که آن طلعت احديگرديگر حمسوب ميد
 هء نفوسیيّ  مرضريجهء اهما  غيداد و ابالتره نتي قرار منيحمّل انتقام حزب

 نمودند آنچهيان مبارک نسبت داده و همل مشد که تود را به آستيمشرده م
 را که قل  و قلم اقدس برّجه و فغان می آمد.

 ون بنام سنيّ بيشد و نزد فلي( توانده م١ (  )ي ابسم )پتولمائميدر قدکه هّكا  
 د و از حمافرهء انپلئون فاحتانه تارجي( موسوم و موفوف گرد٢نان داکر )

  و قطّاعني و سارقنيقاتل شد حتت حکومت ترک بصورت حمب  و منفای
 م هثمانیياسی که از اطراف و اکناف امپراطوری هظين سيق و مقّصر يطر 

 ز ويف تاکر يامون آن را دو ردري شدند درآمد. پيد ميبداجنا تبع
 حصار حمکم احاطه منوده و فاح  سکنه ای بود که از لسان مبارک

 زبور بی آب و پرنهء ميحررت هاءهللا ناوالد افاهین توانده شده اند. مد
 چ دريف و پيک و کثيهای تنگ و اتر ک و مرطوب و دارای کوچهياز ک
  در لوح سلطان درابرهء هّكا انز  شده قوله االهزّ ّيچ بود. از قلم کرب يپ
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 ا و اقبحدا فورة  و اردئدا هواءيکون اهّنا اترب مدن الّدنحيممّا  نو  االهلی

 سمع من ارجائدا ااّل فوتية الّصدی الو انتندا ماء کاهّنا داراحلکوم
 ط بقدری معروف بوده که در افواهيو در ردائت هوا و کثافت حم  .عهنيترج 

 ساقط نيو بر زم ای از آمسان هّكا هبور کند بالدرنگ هالکوع داشت که اگر پرندهيانس ش
 تواهد شد.

 ق ابهجری )مطاب ١٢٨٥انی ع الثّ يخ پنجم ربز مورّ يفرمان سلطان هبدالعز 
 الدی(  نه تندا حررت هاءهللا و مهراهان آن وجوديم ١٨٦٨ه ينوئ ٢٦

 د  درابرهء آانن مقّررينمود بلکه سجن شدياقدس را بنفی ابد حمکوم م
 گران رايق ضاللت سالک و ديفه در طر ين طاينکه ايداشت و ابستناد ايم
 ظ از جان يد و غليد دستورات شدينمايم منحرف ميل مستقيز از سبين

  بکما  شّدت ونيد که نسبت به مسجونيسلطان و وزرای او فادر گرد
  از اتتالط ابنيگر و مهچنيکديتشونت رفتار و آانن را از معاشرت اب 

 دهء قاطع  وي  مجلگی را هقين ترتيند و بديدا  منع مناينه اکياهالی مد
 نين زندان ابد و حب  مؤبّد بفنا و اضمحال  مظلوميمسّلم برآن بود که ا
 د و سراج امر هللا ابلمرّه تاموش تواهد شد. پ  ازيمنجر تواهد گرد

  منت فرمان سلطان در جامع بزرگ شدرهلی رؤوس االشدادنيورود حمبوس
 فيم حکومت آگاه و بر تكلينه کاّل  از تصميد ات مردم مديقرائت گرد

  مطّلع و پر انتباه گردند.نيش نسبت بطرز رفتار و معامله اب حمبوسيتو 
 ک سا  و اندی پ يم درابر هثمانی در مکتوبی که يران مقي اري کبريسف

 نان تاطريت و افحاب به هّكا برای اطميكل مبارک و اهل بياز انتقا  ه
 ني را بدنيه ارسا  داشته وضع سجن و مسجونيّ ای امور بدولت هلياول
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 هاءهللا ( ازمات کتبی و تلغرافی فادر و او را )حررت ينگارد نتعليقرار م

 زيد منوده و نيا  تود منع اکيزش اب کاّفهء نفوس جز اهل و هيتلطه و آم
 فيگاه توقيچ هنوان از حمّلی که جايچوجه و حتت هيام که هغدغن کرده

 اوست تارج نشود...
 ن امر منوده ويسه روز قبل هّباسقلی تان کار پرداز دمشق را منمور ا

 داتيرفته اب متصّرف حمّل راجع به اخّتار متدما  به هّكا يدستور دادم مستق
 ز مقّرريد... و نيان مذاکره منايد حب  زندانيالزمه جدت اجرای شد

 داشتم  قبل از مراجعت به دمشق منمور خمصوص در حمّل بگمارد ات
 چوجهيا   مبورد اجرا گذاشته شود و هيّ مات ابب هالی قطعيمراق  ابشد تعل

  سفارش دادم کار پرداز مذکور در رأسنينتالف آن رفتار نگردد مهچ
 دين امور نظارت مناّيهر سه ماه از دمشق به هّكا رفته و شخصا  در جر 

 دا و قطع ارتباطيري  سختگنيدراثر مه  .جه را بسفارت گزارش دهدنيو نت
 ران از شدرتیي حررت هاءهللا و مؤمنني آن حررت بود که احّبای انيب

 راجع به مستغرق ساتنت وجود اقدس در دای اففدانيکه از طرف ازل
  يشان شده از تلگرافخانهء انگليد سخت مرطرب و پر يدرّي منتشر گرد

 ق منوده ويدر جلفا تقاضا کردند از طرف آهنا چگونگی موضوع را حتق
 جه را ابستحرار آانن برساند.ينت

 د،ين سفر پر رنج و امل بشرحی که در فوق مذکور گرديا يّ پ  از ط
 اده شدهيشدگان از زن ومرد و ترد و بزرگ در هّكا از کشتی پد يتبع

  که براینيدگان مردم کنجکاو و بی هاطفهء آن سر زميو در مقابل د
 هيّ مشاهدهء نتدای اهجامن در بندر جمتمع شده بودند به قشلهء هسکر 
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 دند و نگدبانيهای خمروبهء آن مسجون و زندانی گردرهنمائی و در غرفه

 ن مقاميص برای حمافظت آانن گماشتند. مجا  اقدس اهی در اخمصو 
 ع از اكل و شرب ممنوع شدند... يد نش  اّو  مجي  می فرمايدر لوح رئ

 اط قشله قراريدند احدی اجابت ننمودن. منبعی هم که در حيحّتی آب طلب
 دنيف بود که احدی را امکان نوشيداشت آبش بدرجه ای شور و کث

 ص دادهي ختصنيک از مسجوني اه و شور برای هرين سف انينبود. سه رغ
  ببازار رفته بدو قرصنيشده بود که بعدا  اجازه دادند حتت نظر حمافظ

 ند سپ  مؤونهء نقدیيل منايگر که ابلّنسبه قابل اكل ابشد تبديانن د
 کردند. در مهانيه ميد که جبای انن سأديلی درابرهء آهنا مقّرر گرديقل

 ض وي ابستثنای دو نف  كّل مر نيع مظلومين مجاوائل دتو  بسج
 ف به ت  و اسدا يدند و در آن هوای گرم و کثيل و مالزم بسرت گرديهل
 اتيکه سه نفر از آانن در بدو ورود  بدرود حيد مبتال شدند بطور يشد

 ک ش  بفرمودهء مبارک ندستيگفتند. از مجله دو برادر بودند که در 
 كل قدميفتند و مبلکوت اسرار پرواز منودند. هق اهلی شتايبگردن همن  برف

 ر اپی مبارک بود بفروشند و فرفيای را که در ز امر فرمودند سّجاده
 زی هم که از فروش سّجاده بدست آمديند و وجه ان چيکفن و دفن منا

  را موکو  ابتذ قبلی مصارف منوده بودندني قشله که اجازهء تدفنيمبحافظ
 ليبه را بدون تغسيّ وم شد که آن ظالمان اجساد  طد. بعدا  معليم گرديتسل

  و استقرار در فندوق اب مهان لباس که بر تن داشتند خباکنيو تکف
 ان مبارک ترج کفن و دفن را مراهف مبلغياند اب آنکه طبق بسپرده

 یّيمعدود اتذ منوده بودند. مجا  قدم جّل شننه االهظم در وفف بال
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 م... يزالعلينا ااّلهللا العز يعلم ما ورد هليد  نال يمی فرماوارده در سجن اهظم 

 زيده نگشتن  و نيده نشده و شني ظلمی دنيا ات حا  چنياز اّو  دن
 البغرا  ات در خمال  اولوين مظلوم اکثر اّّيم حيد نايگر می فرمايدر مقام د

 دی ستمکاران در آنّين سجن پر حمن که ابيمبتال و حا  در ا
 دهن. )ترمجه (يه مصائ  و آالم به اهلی  رروهء  کما  رسافکنده شد

 برتی  اپی  بستند وّي مجعی از دوستان احرام حرم کرب نين حيدر ا
 رت روی حمبوب امکان حرکت منودند و اب وجودّيران بعزم ز ياده از ايپ

 مهء متنّوهه تود را بدروازه هایيده و موانع و حمظورات هظيقات شدييتر
  مقدار مسرور ونيو چون تشّرف مبحرر انور ممنوع بود همهّكا رساندند 

 شکر گذار بودند که از ورای تندق اثنی در حالی که مقابل پنجرهء سجن
 ند. معدودی هميرت مناّيقائم بودند  مجا  بی مثا  حمبوب را از دور ز 

 شدند چون ابواب از هر جدتيد بدتو  در شدر  موّفق مّيکه بزامات ز 
 سأيون درک لقای مقصود و تشّرف مبحرر معبود بکما  مسدود بود بد

  نفسی کهنين اّولي زائر نينمودند. از بيش معاودت ميو حرمان ابوطان تو 
  اهلینيد حاجی ابواحلسن اردکانی  ملّق  به اميض لقا فائز گرديدرهّكا بف

 بود آن فانی آستان رامانی و منجذب طلعت سبحانی بنحوی که مقّرر
 د بدون آنکه تود رايكل انور مفتخر گرديرت هّيام بز شده بود در امّ 
 گريزائر د .ديت منايّ  اظدار آشنائی و هبودّيک و يبوجود اقدس نزد

 ل کاشانی بود که از موفل بقصد تشّرف به آستان موالیياستاد امسع
 ت منود ات بسجن اهظم وافل شد. در کنار تندقميش هز يحمبوب تو 

 كليآن ه اق مقابل پنجره ای که دريو اشتت اجنذاب يساهاتی چند در غا
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 نيري حش شيک نظاره کام جان از وجه مليد بيستاد شاين ابّيقدم منا

 ولی آن هاشق دلداده بعّلت .ش روشن کندري ده از روی منيد و ديمنا
 د و بکما  حسرت ويضعف بصر  موّفق مبشاهدهء آن منظر اکرب نگرد

 اره ای در جبل کرمل بود معاودتش که در مغياسف به اقامتگاه تو 
 د و تکّسر تاطر هائلهء مقّدسه که از دورين معنی سب  حزن شديکرد و ا

 مّيّ ز که تود در آن ايل نيد. نبيشاهد آن منظرهء حمزنه بودند گرد
 رت مجا  اقدس اهی به آن ارض نورا شتافته بود شناتته شد وّيبقصد ز 
 رتّيک نظر بز ياز وراء تندق ب د و فقطير از آن شدر متواری گرديانگز 
 فا و قدس ويفت بعدا  برواحی و اطراف انفره و حّيق يكل انور توفيه

 فت و توانست تود راّيف يقات ختفييج تريحربون حرکت منود ات بتدر 
  آفاق ملحق سازد.رّي  حو  ننين و طائفيت مداجر يّ به مجع

 گر رخ گشوديی دبت درد انک و انگداني مصّي و رزاّين باليدر حببوحهء ا
 زاري فزود و آن هروج نف  مقّدس جناب ميکه بر احزان و آالم مبارک ب

 ست و دوسالهء حررت هبدالبداء و کات يمددی،  غصن هللا االطدر،  برادر ب
 ن رات مقّدس در اّّيم فباوت پ  از معاودت حررتيوحی اهلی بود. ا

 و به اب بزرگوارشهاءهللا از مداجرت کردستان از طدران ببغداد منتقل 
 خ ببعد در نفی و سرگونی مجا  اقدس اهیيد و از آن اتر يملحق گرد

 ات اب غربت و کربت و اسارت وين دم حيمصاح  و مهراه و ات آتر 
 ن سدرهءّيّ ن غصن ر يم بود. ايک و سديت شر يّ ت آن طلعت احديّ مسجون

 بروشفرمود و يسبحان هنگام غروب در حالی که بر فراز ابم قشله مشی م
 معدود بتوّجه و مناجات بساحت حررت معبود منلوف و در درّيی ارکار
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 خود و از ثقبه ای که جدتيت جذب از تود بيمستغرق بود از غا
 كل اطدرش ابير افتاد و هيه شده بود بز ين تعبير يروشنائی حجرهء ز 

 فندوق چوبی که در مهان حجرهء حتتانی قرار داشت تصادم منود و
 ن حادثه پ  از مریيفت. در اثر اّيد يو اضالع فدمهء شداهراء 

 ا پرواز منود و در رفارفي روحش مبعارج قدس هلريساهت ط ست و دويب
 ١٢٧٨ع االّو  يرب ۲۳وم يهء کربی يّ انه ساتت و آن رز ياسنی النه و آش

 و آن سارج وفا در .الدی ( اتّفاق افتاديم ١٨٧٠نوئن  ٢٣هجری )مطابق اب 
 ش چونيات از ساحت اقدس رجامنود که جان گرانبداي حريحلظات ات

 ه شدائد سجنيّ ل حتّقق آما  دوستان قبو  و ابرادات تفيه ای در سبيفد
 مرتفع و ابب لقا بر وجه اهل هاء گشوده گردد.

 در مناجاتی که از قلم اهلی در وفف آن غصن دوحهء بقا انز  شدادت آن
 ل رّب جليل ويل در سبيحررت تلنف  مقّدس را مبثابهء قرابنی فرزند 

 د الشدداء در ارضيّ   و شدادت حررت سيجانبازی حررت روح بر فل
  و جنات احزاب وريه موج  تطديطّف  که در ادوار سابقه و ظدورات ماض

 ات هامل و حصو  وحدتين هصر اهظم هّلت حيملل خمتلفه بوده،  در ا
 اتياانت هالين بيام ان مقيه در اجنمن بنی آدم مشرده اند. در ايّ افل

 مسطور قوله االحلی:
 وة العباد و احّتاد من فی البالدن.يتنی حليت ما اهطينای رّب فد

 هللا و کنزه عةيد ناّنک انت وديد می فرماي تطاب به آن غصن شدنيو مهچن
 و بعد  .وبنيظدر هللا بک ما اراد انّه هلو احلّق هاّلم الغير سوف ّيفی هذه الدّ 
 د اطدر را در حرور مجا  اقدس اهی غسل دادند آن معدناز آنکه جس
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 ان نمن تلقيت کربی را که لسان قدم در شننش به بيّ وفا و مظدر هبود

 تش از قلم اهلی مذکور و اسرار فعودشيّ البداءن  انطق و مظلوم من نور
  قشله خبارج شدر انتقا  داده و درنيده همراهی حافظيمکشوف گرد

 اتآنکه هفتاد سنه بعد آن .ور مقربهء بنی فاحل خباک سپردندحمّلی جما
 رم  مطّدر اب رم  منّور اّم بزرگوارش از مقّر مذکور بدامنهء جبل کرمل

 اولی و قرب مرجع اتت جليلش در ظّل مقام پرانوار حررت نقطهء
 د.يا منتقل گرديحررت ورقهء هل

 نکه قشلهيی نظر ابن فاجعهء هظمی و فادحهء کرب يچدار ماه پ  از وقوع ا
 د حررت هاءهللا و مجعياج هساکر ترک قرار گرفت مقّرر گرديمورد احت

 كل اقدس و هائلهءين بود که هيند. ايافحاب حمّل مزبور را ترک منا
 دند و پ  ازيت ملک واقع در قسمت غربی شدر منتقل گرديمبارکه به ب

 تيای امور به بيولنمود  بدستور اياقامت خمتصری که از سه ماه جتاوز من
 ف بردند و پ  از چند ماهيام که مقابل تانهء ملک قرار داشت تشر توّ 
 ت رابعه و چدار ماه بعد بهي حمّل شدند و به بيريدا  جمبور به تغجمدّ 
  بقدری حمّقر و کوچک بود کهريت هودی مخّار منتقل گشتند. تانهء اتيب
 ستند ويز يک حجره مير ت رجاال  و نساء  ابلزام ديزده نفر از اهل بيس

 ار کردنديگر سکونت اتتيق مکان در مناز  ديمجعی از مهراهان بعّلت ض
 د موسوم بود منتقل شدند.يه بکاروانسرائی که به تان هواميّ و بق

 قات و برداشنت سرابزان حمافظ چندی نگذشته بودييف تريهنوز از ختف
 دی در آنيالب جدگری دفعتا  واحده بروز منود و انقيکه فتنهء داتلی د

 ل آن واقعهء هائله کهيو تفص .ديد و فرفر امتحان بوز يارض براپ گرد
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 ن است که دو نفر ازي جامعه فراهم شده بود انيمقّدمات آن سرّا  در ب

 نفوسی که در هداد مهراهان مبارک به هّكا فرستاده شده بودند به اهما  و
   راير شدند آن دو نف  تبيكل اقدس انگز يرفتاری ظاهر گشتند که ه

 د حمّمديّ ند. سيات الحتصی از مجع احباب طرد فرمايّ پ  از ارتکاب مند
 م موقع را مغتنم مشرده آن دو فرد مطرود را به جان  تود جل  منوديلئ

 ت و جاسوسی مشغو يو به استعانت آن دو و مهکاران سابقش که به سعا
 د و آشوبيو هناد منلوف گرد بودند به فتنه و فساد پرداتت و به هّتاکی

 هري نهء کبيه اش در مديّ و ولوله ای که از غائلهء اسالمبو  و تشّبثات ردّ 
 دتر بود بر اپ کرد و مقصد و مرادش آن بود که مردميت شديبندا

 شين سوء ظّن و معاندت داشتند بيمتعّص  شدر را که نسبت به مداجر 
 كل مبارک گرداند. هر چنديد و تطر اتزه ای متوّجه هيش حتريک مناياز پ

 مجا  اقدس اهی در الواح و تطاابت مبارکه کرارا  و مرارا  دوستانرا از
 د و منعيمباشرت هر اقدامی که رائحهء انتقام از آن استشمام شود هنی اک

  هرب را که بفکر تود در مقامنيکی از مقبليد می فرمودند حّتی يشد
 هء نفاق و شقاق برآمده بود بهش از آن هصبيانتقام مصائ  موالی تو 

 فق وه متّ يوت روانه فرمودند معذلک هفت نفر از افحاب در تفري ب
 د حمّمد اففدانیيّ مهداستان شدند و بقتل سه نفر از آن نفوس از مجله س

 ک مبادرت منودند.يو آقاجان ب
 م براپ شد و جامعهءين اقدام ولوله در شدر افتاد و حمشرهظيدر اثر ا

 د که زابن از وففش هاجزيد گرديوحشت و اضطرابی جد مظلوم دچار
  درّيی احزان مبوج آمد ونين حيرش قافر است. در ايان از تقر يو ب
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 ٣٨٢ ص
 کی از الواح مقّدسه که بفافلهءينهء هدی را احاطه منود. در يامواج بال سف

 ده لسان هظمت درين حادثهء مدهشه انز  گرديل پ  از وقوع ايقل
 د نلو ارکر حرفا  منهيه بر رات مقّدسش می فرمايغموم طار وفف مهوم و 

 عن و دريندّک كّل جبل شامخ رفين و ننيلتنفطر هنه الّسموات واالرض
 نسبون انفسدمين ي  ضّری سجنی بل همل اّلذيد نليگر می فرمايمقام د

   رلّتی سجنیي نلنيرتکبون ما انح به قلبی و قلمین  و مهچنيو  الّ 
 نا وينسبون انفسدم الين يّلة همل احّبائی اّلذّز لی بل الذّ لعمری انّه ه

 نن.يطان فی اهماهلم َاال اهّنم من اخلاسر يّتبعون الشّ ي
 ر مشغو  بود کهيت منلوف و کات  بتحر ّيمجا  اقدس اهی ابنزا  آ

 ت را احاطهيده بيهای کشري حاکم بلد اب مجعی  از هساکر و ضّباط اب مشش
 ن انقالب در اضطرابيای نظام از اينه حّتی اوليدع اهل ميمنودند و مج

 ع جدات مسموعيد افتادند و ضوضا و غوغای انس از مجيجان شديو ه
 كل مبارک را مبقّر حکومت احرار منودند و موردي هنين حيشد. در ايم

 ف مّدت هفتادين ابزجوئی و توقيپرسش و استنطاق قرار دادند و ا
 کی از اغصان دريوجود اقدس اب  د. ش  اّو  آنيساهت بطو  اجنام

 کی ازحجرات تان شاوردی نگاهداشته شده و دوش  آتر مبحلّ ي
 دند و سپ  مبوج  رتصتيمناس  تری در مهان حوالی منتقل گرد

 ن حادثهيز در ايت معاودت فرمودند. حررت هبدالبداء نيحکومت به ب
 هء شدند و بعد بر حس  اجاز ري غّل و زجنريگرفتار و ش  اّو  اس

 ست و پنجيدند. بيكل مبارک حررت هاءهللا ملحق گرديه هيّ مصادر رمس
 گر حمبوس و اپی آهنا را در کند ويز در زندان دينفر از افحاب را ن
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 ن همل منکر کهي اني و مرتکبنيع جبز مسؤلي قرار دادند و مجريزجن

 ف خبانيفت پ  از شش روز توقّين سا  امتداد يسجن آهنا چند
 دند.يگرد وردی منتقل و در آجنا مّدت ششماه زندانی شدند و سپ  آزادشا

 احلکومة،  اپشای غّدار رو جبما  خمتار كل اطدر به داريپ  از ورود ه
  سزاوار است بعریّيکرد و زابن بعتاب بگشود و جسورانه سؤا  منود نآ

 اب اهی در جو ريطلعت من  .ند؟ني هملی مبادرت مناني مشا بچننياز اتبع
  مشاّيکی از هساکر مشا همل انروائی مرتک  شود آيفرمودند ناگر 
 سپ  از اسم و  .د شد؟نيد بود و جبای او ابزتواست تواهيمسؤ  تواه

 كل اقدس فرمودند نانّه اظدر من الّشم نيموطن مبارک سؤا  منودند و ه
 ولةاالسم فانظروا فی فرمان الدّ  نبغی رکريفرمودند نال  ،جمّددا  سؤا  شد

 ديت و احرتام مهان پرسش را ابر سوم جتدمياّلذی هندکمن  بعد مبال
 ن  كلماتيت قدرت و سطوت ابي لسان هظمت اب هنانين حيدر ا .کردند
 پ  از آن .د نامسی هاءهللا و مسکنی نور ارا  فاهرفوانيات انطق گرديهال

 مالمت ازراد فرمودند که رائحهء يوجه قدم جبان  مفتی متوّجه و تطاابتی ا
 منه ای کهين فرموده اب فولت و هيت حاضر يّ آن متروّع بود بعد رو جبمع

 اانت مشغو  شدند سپ ياحدی را قدرت تكّلم و اظدار جواب نبود به ب
 ت سورهء ملوک را تالوت و از جای برتاستهّيوجود اقدس چند فقره از آ

 امغينه پيكل اقدس حاکم مديپ  از تروج ه .جمل  را ترک فرمودند
 ند ويت مراجعت فرمايتوانند به بيفرستاد که حررت هاءهللا آزادند و م
 ده طل  معذرت و پوزش منود.ياز حمرر مبارک از آنچه واقع گرد
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 ٣٨٤ ص
 نين فتنه و انقالب مردم هّكا که از قبل نسبت مبداجر يپ  از حدوث ا

 هء نفوسی کهيّ فزود و درابرهء کلّ ينظر موافقی نداشتند بر مرات  هداوتشان ب
 د حافليت داشتند  تنّفر و سوء ظّن شديّ بنام امر شدرت و معروف

  پرداتتند و آانن را بکفرري و تدمريمنودند بطوری که در مأل  هام به تکف
  نگرانی ونيو نظر هم .زی  و هناد منسوب ساتتنديو فساد و تونر 

 ک اقامتوار مسکن مبار يوار بديود که ددغدغهء تاطر همومی بود که هبّ 
 ت مبارک را مستحکم منود و کار خمالفتيت تود و بي بنيداشت جدار ب

 ن زندانی در آن اّّيم دريد که هر وقت اطفا  مداجر يانس بدرجه ای رس
 شدند مورد شتم و قدح و معرض ضرب و رجميکوچه و ابزار ظاهر م

 گرفتند.يمعاندين قرار م
 جام بالّي سرشار و  منوا  ادامه داشت ونين اوضاع و احوا  هميا

  حو  را احاطه منودهنيمه از هر جدت وجود مبارک و طائفيتطرات هظ
 فيه بر ختفيّ د و ارادهء قاطعهء رامانيت اهلی بدرتشري بود که فاهقهء غ

 جيشدائد و ظدور هّزت و هظمت امر هللا تعّلق گرفت. ابواب رتاء بتدر 
 ن امورّير جر د و ديا گرديّ مفتوح شد و اسباب هنا اندک اندک مد

 كل اقدس دري اقامت هريحتّوالتی رخ گشود که مبرات  از تطّورات اّّيم ات
 مهء جليله اش مشدورتر و الئحرت بود.يهللا  ابرزتر و آاثر هظ نةيمد

 گناهی حررت هاءهللا، نفوريف به بيع و شر يی اهالی از وضجيتوّجه تدر 
 وس،  اب وجود سرسختیم آن وجود اقدس در قلوب نفيآرام  و مستمّر تعال

 د بنام اامديزی آانن،  انتصاب حکومتی جديبی هالقگی فطری و غر  و
 ک  اب رأی فائ  و تصائل و ملکات ممدوحه جبای اپشای سابقيق بيتوف
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 که افکارش نسبت به امر اهلی و افحاب بكّلی مشوب شده بود،  مساهی و

 عان شبابيکنون در ر ر حررت هبدالبداء که ا يجمدودات انقطاع انپذ
 انت امر هللا و دفاع ويش را در فيهء تو يّ اقت راتيمرات  استعداد و ل

 معاشرت و متاس اب طبقات خمتلفهء اهالی يّ ت از پدر بزرگوارش در طياما
  ان گدانیيريبرکناری وتغ د و ابالترهياز اهالی و ادانی مبنّصهء ظدور رسان

 گناه دتالتيحب  افحاب ب د دورهءينی که در متديهّما  و منمور 
 رات اهلی و حکم ابلغهء سبحانی راه را برایين امور بتقديداشتند،  مههء ا

 کرد،يهء امر هللا فاف و مهوار ميّ اتيم در شؤون حي هظيريک حتّو  و تغي
 د حررت هاءهللايوسته مالزم اب دورهء تبعيی که اثرات آن پيري حتّو  و تغ

 افته ويگز انفکاک ن  خ آن اّّيم هريت اتر در هّكا مشرده شده و از ففحا
 فت.ّيخنواهد 
 كل مبارک حررتيد هّكا در اثر معاشرت و مصاحبت اب هيف جدمتصرّ 

 ه که دمشنان مبنظوريّ  مطالعهء بعری از آاثر امر نيهبدالبداء و مهچن
 ان برای او ارسا يه هائيخنت خمالفت وی هليحتريک احساسات و برانگ

 و ارادتی در قل  حافل منود که از آن ببعد داشتند چنان تلوصيم
 شد مگر آنکه قبال  کفش تود را بعالمتيچگاه حرور مبارک مشّرف منيه

 د کهيکرد بدرجه ای که در افواه انس منتشر گردياحرتام از اپ تارج م
 م وينی هستند که زهين خمصوص حکومت مداجر ين و مشاور يمعتمد

 باشد. مرات  ثقه و اهتماد متصّرفيد دولت ميف و قيقائد آانن حتت توق
 ش را برای کس  کماالت و فرا گرفنت معلوماتيحبّدی بود که فرزند تو 

 کروز پ  از مّدهتا آرزویيفرستاد. يحرور مبارک حررت هبدالبداء م
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 تشّرف مبحرر مجا  اقدس اهی،  مبنظور تود انئل و بدرک لقا فائز

 كليد تدمتی ابو ارجاع گردد هد و از ساحت انور استدها منو يگرد
 ل ابشد  جمرای آبی را که مّدت سی سا  استياطدر فرمودند چنانچه ما

 هء مبارک را ابيّ د. متصّرف امر ياء منايمطمور و مرتوک مانده مرّمت و اح
 گر ابيت افتخار قبو  و در اجرای آن بالفافله اقدام منود. از طرف ديهنا

 ه خمالفتیيمان سلطانی ممنوع بود مشاٌر الن بعّكا طبق فر يآنکه دتو  زائر 
 ر جليليی از دوستان از مجله حنر ري ن بود که مجع کثيداشت ايابراز من

 فيی سّيع که هر دو از بقايفادق تراسانی و جناب ااب بد جناب ماّل 
 اءيافحاب قلعهء طربسی بودند حبرور مبارک مشّرف گشتند. مصطفی ض

 ن مرتبهيد  اپ را از ايمنصوب گرد اپشا که چند سا  بعد حبکومت حملّ 
 توانند هر وقتيفراتر هناد و اظدار داشت که حررت هاءهللا آزادند و م

 در .كل مبارک قبو  منی فرمودنديند از شدر تارج شوند ولی هياراده فرما
 نه که بتعّص  و جلاج مشتدر و معروفيخ حممود مفتی مديان شين احيا

 در حلقهء مؤمنني درآمد و چنان مشتعل و بود ابمر مبارک اقبا  منود و
   منثورهء اسالمی مربوطيد که جمموهه ای از اتبار و احاديمنجذب گرد

 ه ایيو نفور امر بپا .م منودينهء مقّدسه تنظيت آن مديّ بعّكا و مقام و امهّ 
قدرت و مکانتی   شدند اب وجوديد که حکومت های ان مساهدی هم که گاهگاه مصدر کار ميرس
 طه ای کهيدارا بودند نتوانستند از قوای فائرهء حمکه 

 داديی قلبی سوق مّيقی وحتّقق نواير را ابستخالص حقيشارع قد
 جيز بتدر يم شامات نيند. اهل فرل و ادب حّتی هلمای مقيی مناري جلوگ
 دند و بعظمت و جاللتيفته و جمذوب احوا  مبارک گردي شنيسن يّ در ط
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 زاپشا که در ادرنه نسبت بوجوديدادند. هز  مقام آن حررت شدادت

 داشت و در تال يمبارک حررت هبدالبداء کما  اتالص و ارادت ابراز م
 فته بود دوابر بطور تصوص به هّكا آمد اتّيت ارتقاء ياحوا  به رتبهء وال

 قي و هالميش را حرور حررت هاءهللا تقديمرات  احرتام و جتليل تو 
 نسبت به حررت هبدالبداء که مورد احرتام و ت تود رايّ ميموّدت و فم

 مّيّ د. هر چند حررت هاءهللا بر تالف ايد منايم او بود جتدي هظميتکر 
 دورهء بغداد شخصا   قبو  مالقات منی فرمودند و اب افراد حشر و نشر

 نداشتند معذلک هظمت و حمّبت آن وجود اقدس چنان در قلوب و ارواح
 داشتند که ازيمردم هّكا فراحتا  اظدار م نفور و رسوخ منوده بود که
 ن شدهيري  مأل اهلی آهای شور شرّي ن قدوم نميبرکت وجود طلعت اهی و 

 فته است. اهالی آن وجود مبارک راّيو هوای مکّدر لطافت و طراوت 
 ستودند ويخواندند و مي( مميم( و )جناب الکر يد العظيّ مهء )سيابلقاب فخ

 ی را که نسبت به آن مجا ميزان احرتام و تکر يتوان مي مقدار منياز مه
 کی از ضّباط ارواپئی کهيداشتند استنباط منود. وقتی يرواجلال  مرهی م

 مبصاحبت حکومت اجازهء تشّرف بساحت مبارک حافل منوده بود چنان
 د کهيک پر اقتدار گرديمنه و وقار آن مليمسحور هظمت و جال  و ه

 ت تروع و تشوعي هناد ودر هنانيزمک آستانه در زانوی ادب بر ينزد
 د.يجال  گرد

 نديقبل از آنکه مجا  اقدس اهی خبروج از شدر هّكا موافقت فرما
 نه بر حس  اشارهء حررت هبدالبداء از حمرريی مفتی مدري خعلی ميش

 ش در درون شدر تامته دهنديمبارک استدها منود که بسجن نه سالهء تو 
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 كل مبارک بدوا  قبو  نفرمودند ولیيند. هيمانه حرکت فر يو خبارج مد

 ت دادند و برایين امر رضايد و متمادی مفتی ابيپ  از افرار شد
  که بنامني ابر مبرج هّكا نزو  اجال  فرمودند و از آن ببعد ابغ نعمنياّول

 رتنايدن و نجز يم جدينرضوانن  مفتخر و از لسان هظمت به ناورشل
 رهء کوچکی در وسط رودتانه درينزلهء جز د و مبيه گردياخلرراء ن تسم

 جان  شرقی شدر قرار داشت ابنرمام حمّل سکونت هبد هللا اپشا که در
 كل اقدس قراريلی مشا  هّكا واقع شده بود حمّل تنزّه و تفرّج هيچند م

 ک هقد از حصاري  بيه پ  از آنکه قر يّ   آن مالک بر ين ترتيگرفت و بد
 انه حرکت و هواتوری وجود اقدسش مبشیگيشدر قدم فراتر ننداده و 

 در اطاق تواب منحصر بود از هّكا تارج  و در حماّلت مذکوره استقرار
 حافل فرمودند.

 دو سا  بعد مجا  اقدس اهی بقصر هودی مخّار که از لسان قدم به نقصر
 عن و نالمقام اّلذی جعله هللا المنظر االکرب للبشرن  موسوم و موفوفيرف
 ن مکان مقّدس که در اّّيم سجن مبارک دريدند. ايگرد  ف فرمايتشر 

 ا يه اب فرف مبالغ ابهظه بنا شده و مالکش اب اهل و هيّ قشلهء هسکر 
 بعّلت بروز انتوشی مسری آنرا ترک کرده بود بدوا  اجاره شد و سپ 

  اوان بود کهنيد. در مهيداری گرديكل اطدر تر يجدت اقامت دائم ه
 کی از فدر اهظم هایيدهوت مدحت اپشا  حررت هبدالبداء بر حس 
  متاس ونين مالقات و مهچنيوت فرمودند. اري سابق هثمانی سفری به ب

 معاشرت وجود مبارک اب مصادر امور و مقامات روحانی آن بلد و
 خ حمّمد هبده که ازيمصاحبات و مفاوضات متعّدد آن حررت اب ش
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 ٣٨٩ ص
 تيّ ثيد شدرت و ارتقاء حّيتدای مدّمه حمسوب مهگی موج  ازديّ شخص

 گريد. از طرف ديت و فوت افراد ممتازهء آن گرديجامعه و انتشار ف
 وسف مفتی انفرهيخ ينی که از جان  فاضل جليل القدر شّيرائی شايپذ

 وت نسبت حبررت هبدالبداء بعمل آمد و استقبا ري مدماندار والة ب
 گر ازيکی دي تيّ می که مبوج  دستور وی در موقع ورود مبارک مبعيهظ

 د و هّده ای از رجا  و بزرگان حمّل  اتياغصان و مفتی هّكا جمری گرد
 افت جمّللی کهيلی تارج شدر حرکت منوده بودند و ابالتره ضيچند م

 خ مذکور بنام او در هّكا بر اپ داشتنديد شيحررت هبدالبداء هنگام ابز د
 كل مبارکيقبل هرهء بغض و حسد را در قلوب نفوسی که ات چند سنهء يان

 ستند مشتعل ساتت. در آنينگر ين را بنظر حقارت مير مداجر يو سا
 ز رمسا  ملغی نشدهيد سلطان هبدالعز يظ و شدياوان اب آنکه فرمان غل

 ديگرديگر حمسوب منيز ديکن در همل جز ورق اپره ای بی اثر چيبود  ل
 ررتو اب آنکه مجا  اقدس اهی امسا  مسجون بودند ولی بفرمودهء ح

  ازنيقی مفتوحن  و نامراء فلسطيهبدالبداء نابواب هظمت و سلطنت حق
 ربدند... حّکام  ويمنه و نفور و قدرت و جاللت مبارک حسرت ميه

 ابیين بکما  تروع وتشوع متّنای شرفي و ضّباط و منمور نيمتصّرف
 تيكل اطدر بندرت رتصت حرور هناينمودند و هيمبحرر اقدس م

 ه(فرمودندن. )ترمجيم
 سی پرفسور ادوارد براون ازي انگلري قصر بود که مستشرق شدنيدر مه

 ليآور  ٢٠ات  ١٥پنج روزی که در هجی )از  يّ ج  طيدارالفنون کامرب 
 الهظما دمان مبارک بود چدار مرتبه بساحت اقدس مجا  قدم جّل ثنائهي(   م١٨٩٠
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 ٣٩٠ ص
 م ويهظ انين بيفت و آن مالقات و تشّرف بصدور اّيشرف مثو  

ن جنگدای بی مثر و حمارابت تامنان سوز منقری شود و فلح يد نايی ازفم اطدر که می فرماخياتر 
 ت ويّ خ امر هللا ابديبدن  در اتر ّياهظم حتّقق 
 اتی را که ازري ش و سأثيرفت. مستشرق مذکور شرح تشّرف تو يتلود پذ

 فيوفان تين بيابی مبحرر انور در قل  و روان وی حافل شده بديشرف
  و از وففشميد  ندو چشمم جبمالی افتاد که هرگز فراموش ننماينمايم

 نيدار و قدرت و هظمت از جبيحّدت بصر از آن منظر اکرب پد  .هاجزم 
 ک حلظهيک نظره  کشف رموز د  و جان منودی و بينش منودار بيمب

 ستادم و بچه منبعيمپرس در حرور چه شخصی ا .اسرار قلوب خبواندی
 م منودم که اتجداران هامل غبطه ورزند ويحمّبتی تعظ   ويتقد

 نيوم از مغتنم تر يسد نپنج ينو يز ميو ن  .امپراطورهای امم حسرت برندن
 ضيات را در ساحت اقدس گذراندم و از فين اوقات حي  تر يم و نفّيّ ا

 ع و پريدار جواهر وجودی که منشن  و مبدأ روح بديحرور و درک د
   موفور بردم روحی که اب قدرت مکنون ويه و نصه اند هر يّ هظمت اهل

 داری امم که در رقد غفلتياء هامل و بيش در احيد تو يقّوت  دائم الّتزا
 .ته در ارض حمشورند در کوشش و تالش استيّ غنوده بل چون نفوس م

 رشيوضات قلم ازتقر ياوقاتی پر نشئه و ف و می پراجنذاب بودّيّ قه ايفی احلق
 ام هّزن   در ففحيفش قافر.ن   در مهان سنه  نتياز توفان يهاجز است و ب

 ا منصوب شد ونتباء جمدن دريليجبل کرمل نکوم هللا و کرم هللان،  مقام ا
 ده و بسوی آن نمتامیين انمای نبی آنرا نجبل الّربّ يکوه مقّدس که اشع

 فا چدار ابر بقدومينهء حيد. مديطوائف روانه تواهند شدن  مرتفع گرد
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 ٣٩١ ص
 نهءي اقامت مبارک در آن مدريفت و نوبت اتّينت يمجا  اقدس اهی ز 

 مه و ترگاه آنين مواقع که تيکی از ايدر  .ديمنّوره سه ماه بطو  اجنام
 ر افراشته شده بوديت حشمت و هظمت در جماورت ديه اب هنايّ طلعت ازل

 لهءه و بشارت دهندهء  سأسيسات جلييّ لوح مقّدس کرمل،  کاشف اسرار اهل
 د و دريه نفاح  الکرمن انز  گرديّ ت مالک الرب يّ عه از مساء مشيبد

 كل قدم در دامنهء کوه مستقّر نقطهء مقّدسی راينی که هيگر در حيمورد د
 ستی مقام ابدی حررت رّب اهلی در آجنا مرتفع و بقعهء مبارکهءيبايکه م

 ائهع سأسي  شود حبررت هبدالبداء ار يع و اسلوب منينوراء بوضع بد
 فرمودند.

 ه مقّر بعثت حررتيّ هء طرب ري هالوه بر آنچه رکر شد اراضی و حافّات حب
 د. متّلکيداری و وقف اهزاز و اجال  امر هللا گرديز ابمر مبارک تر يروح ن

 كل اقدس دريست که هيمهء جليلهن  ايهء هظياراضی مذکوره مبّشر ارتفاع نابن
 ل اّّيم در نطو  و هرضننی فرموده و در مستقبيش بيالواح مبارکه پ

 ندای پربرکت و مقّدس اطراف اردن وي در نسرزمنيارض اقدس و مهچن
 ه بهيّ د و بر حس  ارادهء مطلقهء اهلياد تواهد گردينواحی جماورهن  بن
 ت آستان اهلین اتتصاص داده تواهد شد. )ترمجه (يّ نهبادت و هبود

 ي  مرکز هائی در سأسنيتوسعهء  روزافزون آاثر و الواح مقّدسه مهچن
 ع آاثر مذکوره و استقرار تادم جانفشان امريه ألجل انتشار و توز يّ اسکندر 

 ب وّيل ايت امور و تسديوت مبنظور متشري اهلی حمّمد مصطفی در ب
  يقات در فدور مکاتييف مشاكل و ترين ارض اقدس،  ختفيرهاب زائر 

 ران ويد ايئم الّتزاو ارسا  الواح منزله از قلم مجا  اقدس اهی مبراکز دا
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 مان تان تنکابنی معروفي و ترکستان و مصر،  اهزام سلّيهراق و قفقاز  

 غيكل اطدر بصفحات هندوستان و برما  جدت تبليجبما  افندی از طرف ه
  و انتصاب چندينيه در آن سامان،  تعيّ ه و نشر نفحات سبحانيّ كلمهء اهل

 دی امر هللان،ّيزدانی  مبقام  ناير نف  از دوستان رامانی و تادمان ام
 ض تدمت وياز و تفو ري ت مبارک حررت اهلی در شيد بي و جتدريتعم
 كل اقدس حبرم مبارک آن حررت ويت آن مقام مقّدس از جان  هيتول

 دودی ويدهء يی از ملل بعري ان و اقبا  جّم غفميشان و ابالتره اياتت ا
 جهء اقداماتيستني مثره و نتزرتشتی و بودائی ابمر اهلی که مبنزلهء خن

 ران و برمه و هندوستان ويار در ففحات ايّ  سنيپرشور و حرارت مبّلغ
 ح و حررتيت حررت مسيّ ت و مظدر يّ  حبّقاننيق و اهرتاف مقبليتصد
 هللا و د،  كّل داللت بر بسط و توسعهء كلمةيگردي حمسوب منيدالمرسليّ س

 نفوری که احدی از ملوک و نمود، غلبه ويهللا م عةيغلبه و نفور شر 
 ن اب مههء قدرت و سطوت و خمالفت و معاندتی که ابرازّيرؤسای اد

 داشتند قادر بر منع و دفع آن نبودند.يم
 ءنهين مقام مناس  است ظدور جامعهء مرتّقی هائی در مديدر ا
 د. جامعه ایيد آور گردّيد االحداث هشق آابد در ترکستان روس را يجد

 ای حکومت بتنسي  گلستانيت و ابراز مساهدت اوليّ نکه بنا حبسن 
  مشرق االرکار نيان اّوليه ای که مقّدمهء بنياع اراضی و ارتفاع ابنيد و ابتيجاو 

  الزمست سأسي نيد. مهچنيشد  موّفق گرديهامل هائی مشرده م
 ا رايدهء هائی در بالد شاسعهء خبارا و مسرقند در قل  قارّهء آسيمراکز جد
  ورير جليل فاضل قائنی و مبّلغ شديفات حنر ياثر تطاابت و سأل که در
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 دهيگانی حافل گرديزا ابوالفرل گلپاري سندهء فاح  قلم امر جناب مينو 

 مه و فحائفيّ متذّکر شد وابالتره بطبع و نشر پنج جمّلد از آاثر ق
 ر در هندوستان مشتمل بر کتاب مستطاب اقدس کهيمقّدسهء شارع قد

 ه به تطوط و السنهء متنّوهه در شرق ويّ دهء امر ي انتشار و آاثر متزاريتباش
 نيکی از مداجر ي مؤّتره بوده اشاره منود. بطوری که نيغرب هامل در سن

 د وجودي حو  رکر منوده مجا  اقدس اهی هنگامی درابرهء تبعنيو طائف
 رّلت و ز ما را به منتدایيمبارک به هّكا اظدار فرمودند نسلطان هبدالعز 

 چون منظور و مرادش استخفاف و و د منودي تبعنين سرزميتواری به ا
 ت ويّ ن مظلومان بود هر هنگام موجبات هّزت و رتا و هلو ياضمحال  ا

 ز بطوریيو ن .ن )ترمجه (ميديداد از قبو  آن امتناع منی ورز يرفاهی دست م
 حا كل مبارک می فرمودند نيش نقل می کند هيخ تو يل در اتر يکه نب
 ني انيده که ساکنيت اهلی و سأييدات رامانی کار به مقامی رسيبه هنا

می فرمودند  و ابز .ندن )ترمجه (ينواحی بتمامه نسبت به ما اظدار تروع و فروتنی می منا
 ام منود و ماينسلطان آ  هثمان بدون سب  و جدت بر ظلم ق

 ش ماياحدی پ را به حصن هّكا فرستاد و در فرمان شاهانه مقّرر داشت که
 م  لذا دست قدرت راّبنیيد و به شّدت متام مبغوض  تاّص وهاّم  ابشياين

 نش هالی و فؤاد رايري ن بی نظير ين و وز يري د و مسيبزودی انتقام کش
 زيدن بساط هّزت هز ياّو  بباد فنا داد و بعد از آن دست قدرت به برچ

 ٍز مقتدر.نيگشاد و اتذه اتذ هز 
 نديد مبارک و اثرات مرتتّبهء بر آن می فرمايهء  تبعحررت هبدالبداء درابر 

 ن سجن سب  شود و بكّلی امر مبارک حموين بود که اينمقصود اهداء ا
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 جيد اهظم شد و سب  ترو يو انبود گردد و حا  آنکه سجن مبارک سأي
 ن شخص جليل در سجن اهظم امرش رايد ناي می فرمانيگشتن  و مهچن

 شي گشت و آوازهء بزرگوار ريتش جدانگيهر شد و فبلند کرد و نورش اب
  امری در هامل وجود واقعنيومنا هذا چنيد و الی يبشرق و غرب رس

 پرتوش در آغاز مبثابه جنم ابزغ بود حا  چون کرهء نّوار و آفتابننشدهن  
 جدانتاب گشته.ن )ترمجه (

 حتّو  و نيد اين است که مجا  اقدس اهی بنفسه االهّز االهلی در سأييا
 ع شؤون و امور در دورانيم که بر تالف انتظار اهداء در مجيتطّور هظ

 د قوله االحلی:يده می فرمايست و چدار سالهء سجن هّكا حافل گرديب
 .ی مرّة ابلّسجن االهظم و اتری بسماء الّسماء نلمقام االهلی اّلذی مسّ  انهذ
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 ٣٩٥ ص
 د داشتهااي                          

1- Ptolemais 
2- St.Jean d'Acre 
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  ٣٩٧ ص
 فصل دوازدهم                               

ا                       ّي  سجن حضرت هباءهللا در ع
 ه(يي )بق                                   

  حو نيلی از افحاب و طائفيکه مجا  اقدس اهی و مجع قل هنگامی
 اهداء در افنا  و ن هّكا به آالم و حمن ال حتصی گرفتار ومبارک در سج

 ه کمر مّهت حمکم بسته بودند،  فئهء مظلومهء جامعهءيّ اضمحال  سدرهء اهل
 یّيز در مدد امر هللا مبصائ  و باليمرتّقی و دائم االنبساط اسم اهظم ن

 یيكل قدم و افحاب آن حميده که از فدمات و لطمات وارده بر هيجد
 ن شدائد ويدتر و طوالنی تر بود مبتال گشتند. ايان شدير آن احرمم د
 دي که از طرف دمشنان هنود نسبت بدوستان راستان ابراز گردّيرزا

 هر چند بپای مذحبهء کربائی که مقارن اب والدت امر اهلی بر اپ شد و
 ش از چدار هزار نفريک سنه نبي يّ بفرمودهء مبارک حررت هبدالبداء ط

 ،ی اطفا  و نساء بی ک  و پرستار تلف گشتندنري غف کشته و مجع
 م و حّتی از حلاظ قساوتيع وهظيمنی رسد ولی دامنهء آن همان مقدار وس

  تر بوده است.نيت انس خموف تر و سدمگيّ و مهج
 ن  ملّق  وني  الظّالمين شاه که حررت هاءهللا او را بلق  نرئيانفرالدّ 
 تک  ما انح به سّکان مدائن العد  وان نار يع و مظامل وی را به بيفجا
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 ٣٩٨ ص
غمرات احزان و  ن اوان که مالک امکان در سجن اهظم دريف فرموده  در اياالنصافن  توف

 اسقام مستغرق بود،  در حببوحهء جوانی و قدرت ظاهره
 ن سلطانيست و از ابدهء غرور و کامرانی سری سرمست داشت. ايز يم

 د ويطالق بر کشور نهناوری بود که نهقاشاء و حاکم هلی االيفّعا  ما 
 انیري شه دواندهن  و از اطراف بوزراء و مشيرسوم سالفهء شرق در آن ر 

 کارن  احاطه شده بود که كّل در قبرهء سطوت وّيل و ر ينمزدور و حم
 شيتوانست آاننرا ابرادهء مطلقهء تو ي بودند و هر آن مرياقتدار او اس
 رأس دستگاهی قرار داشت که در آن د و دري منصوب مناّيمعزو  و 

 نهر متصّدی و مصدر امری در هر رتبه و مقام برشوه تواری و 
 ن سلطان جّبار در خمالفت و هداوتيرشوه پردازی هر دو مشغو  بودن. ا

 ن که تود فاح ين دّيشوايش نسبت ابمر اهلی اب طبقهء هلماء و پيتو 
 ل دادهياگانه ای را تشکقدرت و نفور الحّد بوده و نحکومت مذهبین  جد

 امی و قساوتري ز که به بيد. تودهء انس نيبودند مهراز و مهداستان گرد
 له معروف و موفوف بودنديو تعّص  و دانئت و حرص و آز و هادات رر

 گر بوجودين اپدشاه هوس ران چون ديام منودند. ايبه پشتيبانی او ق
 ش را متوّجه آن منوديمبارک حررت هاءهللا دسرتسی نداشت متام هّم تو 

  اهلی را در مدد مقّدسنيد و آئيی فئهء مظلومه را قلع و قمع مناّيکه بقا
 پ  از سلطان، قدرت و حکومت در دست .خ و بن براندازديامر هللا از ب

 ض ويش را همال   به آانن تفو يارات تو يسه فرزند او قرار داشت که اتت
 شان حمّو  منوده بود.يبعددهء ا ت مملکت راّيالت و والّيادارهء کاّفهء ا
 عدد کهيزا ولري ن ميالدّ  راتج مظفّ  ان را بوارث ختت وجيحکومت آرراب
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 خیيه حتت نفور حزب شيف و جبان بود  سپرد و مشاٌر اليهنصری ضع

 قرار گرفت و احرتام و جتليل موفور نسبت به هلماء رسوم منظور می داشت.
زا  ملّق  بظّل ري م زد را به مسعوديت اففدان و ّيامل والش از دو مخ  مملکت شيحکومت ب

 ل و جّبار و مادرشيالّسلطان فرزند ارشد تود که حم
 از طبقات هادی و تارج از تاندان سلطنت بود اهطا کرد و ابالتره

   الّسلطنه که دريزا  ملّق  بناري الن و مازندران را به کامران ميحکومت گ
 زتر و حمبوب تر بود واگذار منود و اوين هز ر شاهزادگاينظر شاه از سا

 تخت منصوبيرا به مست وزارت جنگ و فرماندهی كّل قوا و حکومت اپ
 د حکمفرما بود ويوسته رقابت شديالذّکر پ ريات دو شاهزادهء نيساتت. ب

 ش را جبان يت پدر اتجدار تو يکرد توّجه و هنايک از آهنا سعی مي هر
 تيک از آن دو به استعانت و امايه هر ن بود کيتود معطوف دارد. ا

 ت ويّ ش در ابراز تدمت و اظدار شخصيهلما و ماّلهای مقّر حکومت تو 
 اقت که در نظرشان مبادرت به قتل و غارت و هن  و اسارت حزب مظلوميل

 ت فئهء بی گناهیيّ گر سبقت می جستند و در آزار و اريکديو بی پناه بود از 
 موالی تود از امل سالح حّتی برای دفاع و که در اجرای اوامر مطاههء

را جبان و د  به کار   لکم من ان تقتلوانريحفظ جان تودداری می منود و حکم مربم نان تقتلوا ت
ن از مجله حاجی ماّلهلی کنی و ّيشوايو پ گر هلمايربد، کمر مّهت حمکم بستند. از طرف ديم
 د فادق طباطبائی دويّ س

 شان دريحمّمد ابقر مهکار و مهدست ا خيجمتدد بزرگ طدران مع ش
  امام مجعهء آن شدر مجعا  بتمام قدرت و نفوریني حمّمد حسرياففدان و م
 نيام کردند و از کوچکرت يار داشتند به خمالفت حزب مظلوم قيکه در اتت
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 کرياد فتنه و ضوضاء و وارد آوردن ضربه بر پجيت در ايّ فرفت و موقع
 طرهءيطه و نفور و سيشخص سلطان از سطوت حمش از يامر هللا که ب

 اش در توف و هراس بودند استفاده منودند.غالبه
  وضع هولناک جای شگفت ونين سر سخت و چني معاندنياب وجود چن
  مقدور و مستور و قتل ونيست اگر امر اهلی حتت خمال  کياستغراب ن

 ات ابرزهءيّ حرق و هن  و اسر و حب  و نفی از مظاهر مشّخصه و تصوف
 شده است. تشّرف مبحرر انور مجا يوحشت و انقالب مشرده م آن دور پر

 د هنادهّياقدس اهی که از اّّيم ادرنه آغاز و در هّكا رو به توسعه و ازد
 جهءيّ کطرف و نشر و اشاههء الواح مبارکه و نقل اتبار و بشارات مديبود از 

 نمودند از طرفيحافل م نی که حبرور مبارک تشّرفيلهء زائر يه بوسيّ امر 
 ان از هلماءينه و هدوان در قلوب اهل طغيگر موج  اشتعا  آتش ضغيد

 نمودند کهيا  واهی گمان مينی که خبيد،  معاندير طبقات انس گرديو سا
  ففوف احّبا در ارض سّر و اجرای نفی ابد در حقّ نيبروز شکاف در ب

 زدانی تواهديموقدهء  شارع امر مقّدس سب  اطفاء نور اهلی و امخاد انر
  بر حس نيکی از مؤمنني و خملصيد. در آابده استاد هلی اکرب يگرد

  و بکما  قساوت مرروب و جمروحريکی از سادات حمّل دستگيحتريک 
 هء اتکريد بنحوی که تون سرا اپی آن مظلوم را احاطه منود. در قر يگرد

 کی ازيزا رضاقلی ري د و حاجی ميابمر شاه امالک اهالی اتالن و اتراج گرد
 اه چا ي و بداراخلالفه روانه و در سريبرادران فلبی حررت هاءهللا دستگ

  برادر زننيک ماه در آن سجن ابقی ماند. مهچنيافکنده شد و مّدت 
 گر حررت هاءهللا را اتذ و داغ ويزا حسن انبرادری دري جناب آقا م
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  را آتش زدند.جماور داركال ءهيدرفش منوده و پ  از آن قر 

 از مجله شددای انمدار آن زمان جناب آقا بزرگ تراسانی است که از قلم
 ن جوانيد و ايعن و نفخرالّشدداءن  ملّق  گرديعهء نبدياهلی ابلقاب من
 ل ابمر اهلی اقبا  منوده بود در سا  دوم سجن دريلهء نبينورانی که بوس

 مجا  اقدس اهی ه مبحرر مبارکيّ سّن هفده سالگی در قشلهء هسکر 
 د و چنانکه از لسان قدم در الواح مقّدسه انز  شده در آنيمشّرف گرد

 فت و ت لقّيع يده شدن،  َتلق بديجوهر وفا نروح قدرت و اقتدار دم
 ئا  لمشدد الفداء بريّ ن بود که منقطعا  الی هللا و متديم حافل منود. ايهظ
 ن شاهيطاب بنافرالدّ صا  لوح مبارک سلطان که از قلم حررت رامن تيا

 ميام منود و فردا  واحدا  در حالی که حامل آن لوح کر يفادر شده بود ق
 ما شد ات پ  ازيه پياده مبقّر معدود شتافت و چون ابد ابديبود پ

 چدار ماه بطدران ورود منود. مّدت سه روز در حمّل اقامت شاه در حا 
 انري زم شکار جبان  مشد ات هاقبت هنگامی که شاه بعيام گذرانيام و قيف

 فتّيدر حرکت بود وی را از دور مشاهده کرد. چون ارن حرور 
 ک شد ويت سکون و وقار و تروع و احرتام بسرا پردهء سلطان نزديبندا
 بنبنٍ  نٍ  سلطان قد جئتک من سبّيد نيم انطق گردين تطاب هظياب
 ونی فادر شد که لوح را اتذ و بعلمایيمن. فی الفور امر مهايهظ

 ع بنگارنديع منيند و مقّرر داشت جوابی بر آن توقيم منايداراخلالفه تسل
 است و هقوبتيمودند و اجرای سيولی هلماء در فدور جواب راه مماطله پ

 زدانی الزم و متحّتم مشردند.ي اهلی و حامل منشور ريرا در  حّق  آن بش
 ش در اسالمبو  ارسا  داشت اتي تو ريسپ  سلطان آن لوح را بسف
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 د آتش جور وي لوح موج  تشدنياّطالع وزرای دولت هثمانی بر مرام

 ه نسبت ابمر اهلی گردد.يّ هناد آن مظاهر بغر
 عاتيع مّدت سه سا  مجا  اقدس اهی در الواح و توقيپ  از شدادت بد

 انزله مرات  جانبازی و فداکاری آن فارس مرمار استقامت را ستودند و
 ن شدادت هظمی انز  گشته به نملحيهلی در شنن اآنچه را که از قلم ا

 الواحن  موسوم و موفوف فرمودند.
 ديّ  و جناب سريل اهلی جناب ااببصيگر از شدداء و جانبازان سبيد

 اشرف هستند که آابئشان در واقعهء زجنان برتبهء شدادت فائز شده بودند.
 دينه شديکروز در مهان مدي و در رينف  مقّدس را دستگ اهداء آن دو

 داديکردند. اّولی هنگامی که در حا  مناجات زانو زده بود جباّلد نشان م
 گری در حالی که از شّدت ضربيد که بچه حنو ضربت مؤثّر وارد سازد و
 دش را در آغوش گرفته بوديق شدياز اظفارش تون جاری و جسد رف

 ندسرش را قطع کردند. قبل از شدادت اّم اشرف را در زندان طل  منود
 د ولی آنيق  حّق ممانعت منايحت و او را از طر يگانه فرزندش را نصيات 

 مي  کرد که در امر اهلی اثبت و مستقيش را ترغيدهء تو يامهء موقنه نور د
 ديد که اگر تربّی جو ي سأّسی کند و او را متذّکر گردريماند و به ااب بص

 طرد تواهد کردو از مقام بلند فدا تدّنی تواهد او را از فرزندی تود 
 ده اشکيت وقار و متانت بدون آنکه از دين قرار اّم اشرف اب هنايو بد

 کرد.يجاری سازد شدادت فرزند دلبندش را نظاره م
 ل رامن حمّمد حسنخان کاشی است که نفسیيگر از شددای سبيد

 متمّکن و فاح  هّزت و مقام بود. آن منجذب نفحات سبحانی را در
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 و بدرجه ای چوبکاری کردند که از شّدت زجر و مشّقتبروجرد اتذ 

 زاري از مري د. در شيم منود و فدای آن مه اتابن گرديجان جباانن تسل
 اط و مشددی نبی هر سه را در د  ش يّ ع تيزا رفري مع م آقای رکابساز

 ابمر جمتدد حمّل در آن واحد تفه کردند سپ  هوام الّناس مراقد آن
 مورد اهانت قرار داده زابله و تاکروبه بر روی آهنامشاهل حّ  و وداد را 

  و قبل از شدادتريخ ابوالقاسم مازگانی را دستگيتند. در کاشان شخير 
 دّيتواستند جرههء آبی ابو بنوشانند از شرب آب استنکاف منود و فر 

 د و از جاميش هستم مرا به کوثر بقا برسانيبرآورد من تشنهء شدادت تو 
 ظالمان در حالی که آن روح اپک بساحت لوالک تررّع ود. يوفا سرشار کن
 ش وارد ساتتند و دم مطّدرش رايدی بر قفاينمود ضربهء شديمناجات م
 تند.خيبرتاک ر 

 دياق به تسو يازی که در ارض سّر بکما  اجنذاب و اشتري زا ابقر شري م
 د شد. در اردکانيالواح رّب اآلفاق منلوف بود  در کرمان بدست هواانن شد

 ت ضعف و انتوانی بود بدست مردميگل حمّمد که در کرب سن و غا
 د و ستمکاران آن مفتون امر اهلی و دلباتتهء مجا ي گردريتوخنوار اس

  افکندند و دو تن از سادات بنحوی آن مظلوم را درنيرامانی را بر زم
 ر اپی لگد ما  کردند که اهراء و جوارحش ترد شد و از شّدتيز 

 ق اهلی شتافت. اشرار بدوا  جسد را خبارج شدريبرف زجر جان بداد و
 كل اپک را از تاک دريبرده در گودالی دفن کردند ولی روز بعد آن ه

 دند و سپ  در وسط فحرا افکندند. دريآورده در کوچه و ابزار گردان
 شدر مشدد که مردم آن بشّدت تعّص  مشدور و مشاٌر ابلبنان اند جناب
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 یّيع را که از بقايد والد هشتاد و پنج سالهء جناب بديحاجی هبداجمل
 ف قلعهء طربسی حمسوب و پ  از شدادت فرزند واال گدرش مبحرريس

 ت انبساط و اشتعا  بوطن منلوفياقدس حررت هاءهللا مشّرف و بندا
 غ ظلميش را به تري  کردند سپ  فدر منريمعاودت منوده بود دستگ

 ختته سنگی مقابل انظار انس گذاشتند وشکافتند و رأس مطّدرش را بر 
  را در کوینيمورد سّ  و لعن قرار دادند و پ  از آنکه آن جسد انزن

 ديدند در غّساخلانهء شدر بندادند ات بستگان و اقارب آن شديو برزن گردان
 ند.ي برآني و تدفنيد مراجعه منوده و در مقام تکفيجم

 دنديی جناب ماّل کاظم را سر بر خ حمّمد ابقر اففدانيدر اففدان بفتوای ش
 ر سّم ستوران افکندند و بعد طعمهء آتشيو جسد انورش را در ز 

 دند و اب افساريق را گوش بر يران فدّيکی از يد آقا جان يّ ساتتند. س
 گری دريبت هظمای ديک ماه بعد مصيدند. يدر معابر و اسواق گردان

 درّيی امل و حسرتهلی را غرق  اد که سّکان مأليمهان شدر واقع گرد
 زاري زا حمّمد حسن و مري نن  ميريّ ن نيبی منتدی منود. دو برادر ننور 

   بلق  سلطان الّشدداء و حمبوبي که از لسان قدم برتتنيحمّمد حس
  انس ببزرگواری و امانت و زهد و حمّبت و ورعنيالّشدداء  ملّق  و در ب

 مل بتحريک ون هيدند. ايو تقوی مشدور و معروف بودند بشدادت رس
تائن که در الواح    ويد. آن شخص تبي حمّمد حسني امام مجعهء اففدان واقع گردرياغوای م

 دهيه از قلم اهلی به  نرقشاءن  موسوم و موفوف گرديّ اهل
 شانياب آن دو برادر معاملهء جتاری داشت و چون مبالغ ابهظه ای اب

 آن دانست که ش هرتيون تو يون بود برای استخالص از پرداتت ديمد
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٠٥ ص
  و موجبات قتلشانرا فراهمريش کشد و آاننرا تکفينت را در پّيمسنلهء د

 دين بود که بفتنه و فساد پرداتت و بتحريک هوام مشغو  گرديا .ديمنا
 نيّ وت جمّلل و مز يتند و بخيات آنکه غفلتا  تودهء انس به تانهء آن مظلومان ر 

 شه برافکندنديّتی اشجار و ازهار را از ر شان را اتالن و اتراج منودند. حيا
 سپ  اموا  و دارائی آن دو نف  مقّدس را اتذ و ضبط کردند.

 خ حمّمد ابقر که از لسان قدم به نرئ ن موسوم فتوای قتل آن دو برادريش
 ذ آنين رأی را سأييد و به تنفيمدر پرور را فادر منود و ظّل الّسلطان ا

  منوده سرري غّل و زجنريصّور را اسسپ  آن دو روح م .مبادرت کرد
 دند و در آجنا بدستيدان شاه کشيدند و اجساد مطّدرشان را مبيبر 

  قرار دادند.ريمردم توخنوار سپردند و مورد هرگونه اهانت و حتق
 ت آن دو جنم ابزغ مساء هرفان و جوهريّ حررت هبدالبداء درابرهء مظلوم

 تهخين دو برادر ر يالتی تون اقه حبيد  نفی احلقيان می فرماميتلوص و ا
 هيد  گر ّيحی جلفا در آن روز به نعره و فر يش مسيشد که حّتی کش

 بت وارده بر آني چند در الواح منزله بذکر مصنيکرد.ن  قلم اهلی ات سنيم
 ا پرداتته ويت و فنا در هتبهء مقّدسهء هليّ  دوحهء بقا و دو مظدر  رق ّ ريدو ط

  و نعوت آن دو نف  بزرگوارّيو رکر سجان ّيابظدار غم و اندوه بی اپ
 مشغو  و منلوف بود.

 جانيقان حررت ماّل هلير ايدان هرفان و جالسان سر يگر از فارسان ميد
 اده بطدرانيآن هاشق دلدادهء  مجا  رامن را از مازندران اپی پ .است

 ت و آزاريّ کشاندند و در هرض راه آن جان اپک را بدرجه ای معرض ار
 .که گردنش جمروح شد و بدنش از کمر ات اپ آماس منود  قرار دادند
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 د و مبلغیيد و وضو ساتت و بنماز مشغو  گرديهنگام شدادت آب طلب

 ازين ک بی انباز براز وينی که بساحت مليه منود و در حينقود جباّلد هد
  روحش مبلکوتريدند و طي بر نيدمساز بود حنجرش را به تنجر ک

 سپ  جسد مبارکش را خباک و گل آغشته و آب دهان .اهی پرواز کرد
 تند و مّدت سه روز در انظار انس گذاشتند و هاقبت قطعهخيبر آن ر 

 قطعه منودند. در انمق ماّل هلی که در اّّيم حررت اهلی ابمر مبارک اقبا 
 شهيت د و چنان مورد املهء هواانن قرار گرفت وي گردريمنوده بود دستگ

 کوفتند که اهرا و جوارحش متالشی شد و در دم جانو كلنگ بر سر او  
 د ويزا اشرف در اففدان شدري م منود. جناب ميحبررت جاانن تسل

 ذش لگد ما يخ حمّمد تقی جنفی ابن رئ  و تالمير اپی شيجسدش در ز 
 ت قساوت آن بدن مطّدر را شرحه شرحه منوده بدستيسپ  بندا .ديگرد

 ی جسد راّيد و هدوان سوتتند و بقامردم تبه کار سپردند و به آتش حق
 واری قرار داده جدار را بر روی آن تراب منودند.ياپی د
 زا جال  الّدولهري زد بتحريک و اغوای جمتدد شدر و حکم حممود ميدر 

 القل  بود يّ ت سنگد  و قسيندايپسر ظّل الّسلطان حکومت حمّل که ب
 ی بشدادتن وضعيع تر يک روز هفت نفر از مظلومان را بفجيدر 
گناه را يآن جوان ب ست و هفت ساله بنام هلی افغر،  بدوا  يدند. در فف اّو  جوانی بود بيرسان

دند و يسپردند و در کوچه و ابزار گردان ميتفه کردند و جسدش را بدست چند نفر از ابناء كل
 گر را ابجباريشش مظلوم د

 ز اوابشی اري جان حرکت دادند و در حالی که مجع کثيكل بيمهراه ه
 ت ابيّ ش مجعيشاپيدور آانن حلقه زده و هّده ای از فرّاشان و چاوشان پ
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 ٤٠٧ص 

 ک شدند ماّل مددیيکردند، چون بتلگرافخانه نزديطبل و دهل قطع سبل م
 نيز همي مرد هشتاد و پنج ساله را گردن زدند و جسد مطّدر او را نريپ

 ودهء انس بررابت ونی که تير نواحی شدر کشاندند و در حيقرار بسا
 وانه واريتشان حتريک شده بود ديّ يج و هرق هصبيقی هتيترمّنات موس
 ق سابق بشدادتيگر از آن مظلومان را مانند دو رفيکی ديآقا هلی 

 گر بطرف تانهء جمتدد حملّ يرساندند. از آن پ  اب چدار مظلوم د
 ات ر يّ هلی سبزواری را در مهان حلظه که مجع حرکت کردند و ماّل 

 دان وفا و جانفشانی مباهاتيجی خماط  ساتته و بورود در ميّ خبطاابت مد
 ات ابقیيدند و هنوز آن مظلوم رمقی از حينمود حنجر بر يو شادمانی م

 ش را اب سنگري ل قطعه قطعه منوده و رأس منيداشت که بدنش را اب ب
 ند ود کرديز حمّمد ابقر را شديگر قرب دروازهء مدر يدند. در حمّلهء ديکوب

 دند آهنگ طبل و دهل اوج گرفت و آواز مطرابن ويدان تان رسيچون مب
ن يقرار داد و در ا و و هلدلهء انس را حتت الّشعاعيان بعنان آمسان وافل شد بقسمی که غر يمغنّ 
  دو برادر بنام هلی افغر و حمّمد حسننيح

 عانيگناه ابقی مانده و هر دو در حببوحهء شباب و ر يرا که از آن مجع ب
 جگر او دند و د  ويد کردند شکم حمّمد حسن را در يجوانی بودند شد

 زه کرده اب دف و کفيتند سپ  سر آن مظلوم را بر سر نخيون ر ري را ب
  دادند و ابلمآ  بدرتت توتیريو چنگ و چغانه در هر برزن و کوی س

 تند و سنگسار منودند و بعد جسدش را در مقابل تانهء مادرخيآو 
 اش افکندند و زانن شدر داتل تانه شده برقص و ساز وبت زده يمص

 دان را ألجل دارو  وينغمه و آواز دمساز شدند حّتی قطعات گوشت آن شد
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 هالج بتاراج بردند و آن اجساد مطّدره را در حالی که رأس حمّمد حسن

 بقسمت سفالی بدن مّتصل شده بود خبارج شدر کشاندند و بقدری سنگ
 ن راّيدوديسشان بكّلی ترد و متالشی شد و ابز و تند که رؤ خيبر آهنا ر 

 ی اجساد را امل منوده در چاهی در جلگهءّيبر آن داشتند که بقا
 د،  متاميل همومی اهالن گرديزند و آن روز ابمر حکومت تعطيل بر يسلسب
 قی که در ارتکابيد و برای توفي بسته شد و شدر چراغان گردنياکدکّ 
 ن اهما  سبعانهء هصر حاضر حافل منوده بودند جشن ويع تر يکی از شني

 ت گفتند.يگر را توشباش و هتنيکديسرور بر اپ کردند و 
 مّيّ ز که در ايل و مّلت زرتشت را نيبش ابناء اسرائين ظلم و هدوان هليا

 زد ساکن بودندي  در بالد مهدان و ي ابمر اهلی اقبا  منوده و برتتريات
 داد بسوتت و تشم و غر يرا به آتش جور و ب گناهانيفرا گرفت و آن ب

 اهلی در کردند پرتو انواريهواانن تصوفا  از آن حلاظ بود که مالحظه م
 لهء آاننيّ  افراد و طبقاتی نفور منوده که ابدا  در خمنيامکنه و نقاط و ب

 نهء هشق آابد مجعی ازيکرد. در مديگذشت و از تاطرشان تطور منيمن
 فته بودند چون ترّقی وّياوقات در آن نقطه استقرار  ان که در اواتريعيش

  اهالی مالحظه منودند انر حسد درنياهتالء جامعهء هائی را در ب
 د و دو نفر از اجامر و اوابش را بقتل جنابيفدورشان مشتعل گرد

 ختند. آن دو ظاملي مرد هفتاد ساله برانگريحاجی حمّمد رضای اففدانی پ
 روشن هلی رؤوس االشداد در ابزار مورد امله قرارآن نف  مقّدس را روز 
 نه اش رايکر آن مظلوم وارد آوردند و سيداده سی و دو زتم بر پ

 دند و جسد مبارکش را شرحهيون کشري شکافته امعاء و احشاء او را ب
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 ٤٠٩ص 

 م ابمر تزار امپراطور روسيت هظين جنايشرحه کردند. پ  از وقوع ا
 نهء مذکور اهزام و حمکمهء نظامی دريق مبدينتی جدت فحص و حتقيه

 دگی کامل و ثبوت جرم حکميد و پ  از رسيل گرديمهان حمّل تشک
  وني فادر شد، جمرمنيد شش نفر از حمرّکي و تبعنيقتل قاتل
 ران و هلمایياپ کردند و از شاه ا ن تصوص دست وي در انيحمکوم

 ديطت منودند شاز استعانت تواستند و طل  وسايطدران و مشدد و ترب 
د واقع نشد يروس مف ک از اقدامات و تشّبثات نزد حکومتيچ يبد ولی هّيف يجمازات مقّرر ختف

نه که چون از فدور حکم اب ترب يآن مد د مگر شفاهت دوستانيو مقبو  و مؤثّر واقع نگرد
 مستشدد ف جمازات طل  کردند واز تون آنيدر  حّق دمشنان ختف ای امور رفتند ويشدند نزد اول

 ل حمّبت مجا  اهی گذشتند و دولت مذکور اب کما ير هشق در سبّيد
 هين اغماض و فتّوت،  شفاهت آاننرا قبو  منود و تنبيت از اري شگفتی و ح

 ف داد.ي را ختفنيجمرم
 ن بود مشّه ای از مرات  جور و هدوان و منونه ای از هزاران ظلم ويا

 تيّ فئهء مظلوم در دورهء مسجونن يان که قوم جدو  و ظلوم نسبت ابيطغ
 مجا  اقدس اهی در سجن هّكا مبنّصهء ظدور رساندند. جور و ستمی که

 ل نداشته و در تاطرهء هر فرد ي و مثريه نظيّ خيک از ادوار اتر يچيدر ه
 سازد.يطانن  را مصّور ميوان و مکر و دهاء شيبی طرفی نتشونت ح
 ريد و تعز يش هقايمقام نتفتيل( حمّقق و انظر ها١بنا بگفتهء لرد کرزن )

 د امريان اجرا گرديهء رمی شاه درابرهء اببيّ زی که پ  ازقريوحشت آم
 گری دريچ قدرت و قّوت ديد خبشود که هيات و نشئهء جديع را حيبد
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 د مظاملين جتديدن. اياد مناجي جنبش و حرکتی انيتوانست چنيهامل من

 اری منود و او راقيس امر هللا را آبگر هنا  مقدّ يو سفک دماء شددا ابر د
  اهی بدون آنکه از قتل وريو ازهار اتزه ببار آورد و هاشقان مجا  من

  ازّيد هراسند و يکوشيحرق و نفی و اسر که در افناء و احماء آانن م
 دهء هنصریيمشان که از ديضرابت و لطمات وارده بر حمبوب و موالی هظ

 هامل در حب  و زندان معّذب و گرفتار بود دور و در ابعد نقاط نيحمبّ 
 الت قط  شقاق ويسات و تسو ي به تلبّي وس و خممود گردند ويمن

 ند بکما  سکونين توّجه مناياهلی کمرت  يّ ثاق حررت هليانقض هدد و م
 ديغ امر هللا و نشر نفحات هللا و تزييت فرب و افطبار به تبليو وقار و هنا
 ميه و حتکيّ د مبانی  روحانييامعه و تشهء جيت بني و تقو نيهدد مقبل

 ه پرداتتند.يّ مؤّسسات امر 
 حیيمس ١٨٨٩ز سا  يران که در اپئيلرد کرزن پ  از معاودت از سفر ا

 یش مبنظور نرفع اشتباه و دفع تومهّ يانتشارات تو  يّ فورت گرفت در ط
 سی زابنن  نسبت ابمريسندگان انگليسندگان اروپ تصوفا  نو ي نو نيکه ب
 نآنچه که اکنون حمّقق و مسّلم گشته و :شوديموجود بوده متذّکر م مبارک

 وان حررت ابب نودري کصد نفر پيمورد قبو  هاّمه است آنست که از هر 
 باشندن.ينت هائی وارد مّيو پنج نفر آن در ظّل د

 ن حزبيع مربوط ابيبربط وقا ١٨٦٥( که در سا  ٢نو )يکنت دو گوب
  طبقات خمتلفهءنيان در بيمومی بر آنست که اببدهء هينگارد نهقيپرداتته م
 حی موجوديی و مسري ن و مذاه  متنّوهه ابستثنای نصّياهالی از اد

 شرت مورد سوء ظّن واقع و دريقت نفوسی که بيکن در حقيل .باشديم
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 الفکر و رجا  مطّلع و شوند مهاان افراد منّورين حزب مشرده ميهداد ا
 لت کشورند و بطوری که مشدور است و دالئلیيفر و ارابب هلم و ريبص

 ن بزرگياری از ماّلها و جمتددين مّدها موجود و مذکور بسيبر فّحت ا
 ن طائفهيز در زمرهء ايو قراة هالی مقام و رجا  درابر و حمارم شاه ن

  هشتادنيا  بعمل آمده در بري گردند. بر حس  احصائی که اتيحمسوب م
 و بعد  .باشندنين پنجدزار از آهنا ازحزب اببی مبی طدرايهزار سکنهء تقر 

 زی منوده وي شگفت انگريران سأثيه بر افکار مردم ايّ نت اببّيسد ندينو يم
 حّتی نطاق آن از حدود و ثغور مملکت جتاوز کرده و ابقطار هراق و

 ن جنبش مذهبی کهيشود نايو ابز متذّکر م .ده استنيهندوستان رس
 ران و بعری از نقاط هندوستان و قسمتی ازيا عنیيای مرکزی يامروز آس

 هثمانی و بغداد و ضواحی آنرا خبود مشغو  داشته هنرتی کشور نهناور
 باشد. تفّرس و متّعنيق مياست که از هر نقطه نظر سزاوار مطالعه و حتق

 عی را دريقی آشنا منوده و حوادث و وقاين هنرت شخص را حبقايدر ا
 چ دوری از ادواري ظدور و بروز آهنا در هسازد که هادات  ينظر جمّسم م
 ن مدّمهء هامل طلوع منوده و مظاهرّيست مگر در ازمنه ای که اديمتصّور ن

 نه دهوت فرموده اند.يّ عهء راّبنيه نفوس را بشر يّ مقّدسهء اهل
 زاري ان ميلرد کرزن راجع ابظدار امر حررت هاءهللا و خمالفت و هص

 نت را ازّين ديانقالابت نه تندا ا ن تطّورات ويسد ناينو يی ميحي
 ت آن را لّکه دار ننمود بلکهيّ شرفت و انتشار ابز نداشت و ففا و نورانيپ

 ت قدرت و هظمتش را بسمعيفزود و فيابلعک  بر شدرت و اهتبار آن ب
 ک نوعي حّد اکثر ّيط و ياسی بسيک وجدهء سينفوسی که فرفا  گمان 
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 ٤١٢ص 

 عه در حّق آن می بردند متوافل ساتت ويالطّب انقالب و حتّو  ماو راء
 رانيان در ايت فعلی اببيّ مجع ت و شگفتی منود. حّد اقلّ ري آانن را غرق ح

 کن از روی مذاکراتی که اب افرادي زده شده است لنيون ختميم مليبه ن
 کيود تعداد آهنا احتماال  حبدود ري  بعمل آمده تصّور مريمطّلع و بص

 ان از طبقات و مسالک خمتلفه و افکار و مشاربيشد. اببون نفر ابلغ ابيمل
 شان از وزراء و رجا  درابری ات افرادی کهي انيمتنّوهه مرّک  اند. در ب

 شوديده ميه منلوفند دري ف معابر و غي و کوچک مانند تنظريمبشاغل حق
 ز درين معترب و فاحبان حمراب و منرب نيحّتی مجعی از هلماء و جمتدد

 نکهيسد ننظر ابينو يگر ميدر مورد د  .باشندنيفه حمشور ميطان يزمرهء ا
 ن حزب تود را ملزم بدفاع و مبارزه اب قوایيه افراد ايّ  اّولنيدر سن

 ات شاهيان قصد حيکی از اببيگر يمملکتی مشاهده منودند و از طرف د
 ن هنرت اساسش مبتنی بريفت که اّينطور اشتدار يران را کرد بغلط ايا
 عنی قتلي(  ٣سم )يليج افو  ومندج نی هيقصد و مرامش ترو است و ميس

 ريان اکنون مانند سايو قتا  و شورش و انقالب است... و حا  آنکه ابب
 ق و وفا دارند... يافراد و اتباع مملکت نسبت بدولت و مقام سلطنت فد

 سم و فساد اتالق هم که در اوائل ظدوريسم و کمونيالينسبت افکار سوس
 چوجهينت داده شده هّين ديوان اري دون سأّمل و تدبّر به پن امر بيا

 نيمورد و جمّوزی ندارد. تندا مسنله ای که ممکن است موج  اخّتار ا
 م ابب شده ابشد مهاان وجوديده و انتساب مقافد اشرتاکی بتعاليهق

 نه مهان افو  دريان است که بعيبعری آداب و افو  متعارفه نزد ابب
 ز معمو  ويح نيهء حررت مسيّ  مؤمنني اّولنيود و در بل مقّدس موجياجن
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  افرادنيمشدود بوده است و آن استفاده از ما  و دارائی بنحو مشرتک در ب

 ثار بر نف  و بذ  احسان و انفاق ويد در اينت و مراقبت شدّيآن د
 سدري ات و مربّات است. اّما نسبت تباهی و فساد اتالق بنظر مري اجرای ت

 ن امر خبصومت جعل کردهيری است که دمشنان ايتی منبع  از تقار قسم
 گر معلو يان منتس  ساتته اند و قسمت ديقت به اببيو بر تالف حق

 نت بطبقهءّين ديشرت است که از طرف ابب مؤّس  ايت بيّ آزادی و حرّ 
 قيان ابحنراف از طر ين معنی در انظار و افکار شرقينسوان اهطا شده و ا

 سد نچنانچهينو ين مقا  مّيسنده در اپيگشته استن.  نو   ريهفاف تعب
 ت که اکنون در کار توسعه و ترّقی استيّ في سرهت و  کنينت اببی همّيد

 د ويد که گوی سبقت از اسالم برابيش آيبد ممکن است روزی پّيتقّدم 
 حيش وارد سازدن. سپ  توضيران را بتمامه در ظّل لوای تو ي انيسرزم
 نت اببی هلم خمالفت اب اسالم ّيده چنان است که اگر ديدهد  نمرا هقيم
 عنی کس  تقّدم و سبقت تالی از اشکا  وين امر يمی افراشت حتّقق ا بر

 ن افرادين و زبده تر يع تر ينت مذکور شجّيفعوبت نبود ولی چون د
 ش وارد کرده حصو يسلحشور حصن اسالم را در ففوف مبارز تو 

 سدن.ري و قابل قبو  بنظر مت امری معقو  يّ   موّفقنيچن
 ئی که برّينفی و سرگونی مجا  اقدس اهی در قلعهء هّكا و فدمات و بال

  مصائ  ونيد و مهچنيد وارد گرديآن وجود اقدس در آن سجن شد
 کيچيران روی منود هيوان امر حررت رامن در تطّهء اري آالمی که بر پ
 ت کهّي از نزو  آّيو ل جارف امر هللا را از حرکت ابز دارد ينتوانست س

   ارواح ويعی از سحاب فرل سبحانی جاری و هتذيمبثابهء امطار رب
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 ٤١٤ ص
 د بلکهيوحدت جامعه و استحکام امر هللا بدان معّلق و مربوط بود منع منا 

 د ازيه در سجن اهظم ظاهر گرديّ ه که از قلم مالک احديّ ت اهلّيآاثر و آ
 عه از آاثر فادره از كلك اطدريقهء منيشان معانی ر يعه و بيق بديحلاظ حقا

 اين است که اب وجود .ع تر بودهيم تر و وسيدر اّّيم ادرنه و بغداد هظ
 ات مبارک در سجن هّكا رخ گشود ويمی که در حيحتّو  و تطّور هظ

 وان امر حررت رامنري شماری که مقارن آن اّّيم بر پيی بّي و رزاّيبال
 هء آن دوريّ خيه و شؤون اتر يّ از مظاهر جلد و هر دو يران طاری گرديدر ا

 ق بوده،  توسعهء يج روحانی هميجليل حمسوب و دارای اثرات و نتا
 ه را که در اّّيم سجنيّ مهء اهليّ م قي الواح و فحائف مقّدسه و تعالريبی نظ

 د از اهظم تصائص آن دور اهزّ يده،  ابياهظم از قلم مالک قدم انز  گرد
 داشت. منهء امر هللا حمسوبيهء آن هصر مشعشع و پر هيّ هء جناقدس اهلی و اهی مثر 

 دهء حمن و آالم مبتاليامر اهلی که از اوان طلوع و ظدورش بعوافف شد
 د آن سلطانيو در آغاز بعثت و رسالت مجا  اقدس اهی مقارن اب تبع

 د،  در اواتر دورهءيبقا از ارض طا  برکود و مجود شتوی مواجه گرد
 ع اهلی آغاز گشت ويد حافل منود. ربيو نرارت جدبغداد طراوت 

 دنيدن آمد و سحاب فرل و مکرمت سبحانی ابر ينسائم رامانی بوز 
  شدادت مبّشر اهظم در اراضی قلوبنيگرفت. بذور معنوی که از ح

 مستور و خمزون بود سرسبز و تّرم شد و اب ورود سلطان ممالک انشاء
 سش مبلوک و رؤسای ارض ابهلیدر ارض سّر و ابالغ و اهالن امر مقدّ 

 قت در وسط الّسماء در نقطهء معّد  الّنداريد.  مش  حقيرروهء ارتفاع رس
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 ٤١٥ ص
 ف هّزت و جال يد. فيد و به اشّد اشراق فائض بر کائنات گرديبدرتش

 هللا آفاق را منقل  ساتت و بنزو  طلعت اهلی ظدور منود و حرارت كلمة
 فهء مرغوبه بباريه و فواکه لطيّ رهء امر هللا امثار ه اهی در سجن هّكا شجريمن

 ن رسالت اهلی و مائدهء پر برکت آمسانی بر هامل ويآورد و آاثر گرانبدای ا
 د.يان جلوه گر گرديهالم

 مّيّ اانت مبارکهء منزله از قلم حررت هاءهللا در ايچنانچه آاثر مقّدسه و ب
 شود که آن فحفيعلوم مد مري سجن اهظم مورد مطالعه و دّقت قرار گ

 شود:  اّو  الواحی کهيم ميه بسه دستهء مشّخصه تقسيّ عهء راّبنيمه و زبر لميّ ق
 متّمم الواح و تطاابت فادره در ارض سّر حمسوب و ألجل اهالن امر هللا و

 راههء سلطان قدميهللا ابهل هامل و رؤساء و زمامداران امم از  ابالغ كلمة
 ن ظدوريه خمصوص ايّ ترّمن احکام و حدود اهلانز  گشته. دوم الواح م

اهی،  مدّون و  اکرم که قسمت اهظم آن در کتاب مقّدس اقدس،  اّم الکتاب دور امنع ابدع
فته ّين امر افخم اتتصاص يمبادی ا مسطور است. سوم الواحی که قسمتی از آن بوضع افو  و

 ينيح و تبيگر بتشر يو قسمت د
 ص داده شده است.يه ختصيّ م اساسيمهان افو  و تعال

 هء سجن اهظم از لسان مالکيّ  اّولنيه كه در سنيّ ه و ارشادات اهليّ الواح نصح
 ده،  بطوری که از قبل مذکور شد،  در مقام اّو  تطابيقدم فادر گرد

 عی کهيار وسي ارض است که نظر بنفور و اهتبار و قدرت و اتتنيبسالط
 میيت هظيّ لو ش دارند مسؤ ي و مردم ممالک تو ّينسبت مبقّدرات رها

 ات رؤساء  وياانت هالين بيمتوّجه آانن است. در مقام اثنی خماط  ا
 د نفوس رسوخ و نفوريز در ارهان و هقاين مذه  اند که آانن نّيشوايپ
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 ٤١٦ص 

 نيکند. در ايم و شر يد سديت شديّ لو ن مسؤ يکامل داشته و در امل ا
 لمّا وردان الّسجن اردان ان نبّلغ الید: نااّن يمقام مجا  اقدس اهی می فرما

 دم ما امران به فی الواحيد و لو ااّن بّلغنا اليز احلميالملوک رساالت رّهم العز 
 شّتی هذه مرّة  اتری فرال  من هللا.ن

 ح و انذاراتی که در ارض سّر تطاب بوالة امور و مالريهالوه بر نصا
 ورهء ملوک انز  و دهوتمجدور در شرق و غرب هامل اسالم و نصاری در س

 شديدی كه در ليلهء اظدار امر از قلم حررت رّب اهلی در فاحتهء کتاب
 ن اّّيم سجنيده  مجا  اقدس اهی در مظلم تر يوم االمساء فادر گرديّ ق

 مهيمنهء هظي را در کتاب مستطاب اقدس خبطاابت مدنيهّكا ملوک و سالط
 الملوک قد نّز  الّناموس االکرب معشر ّيئه نّيند قوله هّز کرب يفرمايخماط  م

تدمة المقصود اّلذی  ک قد ظدر المالک ابحسن الطّراز... قوموا هلیيفی المنظر االنور... انتم الممال
د ان نتصّرف فی ير نکون... اتهلل ال يما  تلقکم بكلمة من هنده و جعلکم مظاهر القدرة لما کان و

 جئنا لتصّرف القلوب...بل ممالککم 
 وت مثّ اقبلوا الی الملکوت... طوبی لملک قام هلی نصرة امری فیيدهوا الب

 مملکتی... انّه مبنزلة البصر للبشر... امّنا ننصحکم لوجه هللا و نصرب کما
 .نني معشر الّسالطّينا منکم يفربان مبا ورد هل

  مجا  اقدس اهی خماطبا  للملوک و االمراءّيکتور يز در لوح ملکهء و يو ن
گر آانن يدر مقام د زيلّصلح االفغرن  و نا لمّا نبذت الّصلح االکرب ورائکم متّسكوا هذاد: نيمی فرما
نکم ارا  ال حتتاجون بکثرة يرات ب د نان افلحوايحت می فرمايات نصياانت هالين بيرا اب

ب کم ان جتعلوا الّذئّيّ احفظوهم کما حتفظون انفسکم ا نکمية اماانت هللا بيّ العساکر... اّن الّره
 رهاة االغنامن.
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 ٤١٧ ص
ة فوق يّ هلی الّره ة... ال حتملوايّ نااّن نراکم فی كّل سنة تزدادون مصارفکم و حتملوهنا هلی الّره

به هللا... ان قام احد منکم هلی االتر  دم ما ال حکميکم ان حتكموا هلّيّ طاقتدم... اهّنم تزائنکم ا
کم ان تفعلوا ما فعل ملک االسالم ار  ّيّ د نايمی فرما ابالتره و  .ننيه ان هذا ااّلهد  مبيقوموا هل

انپلئون  ن. بهنياء و احرتقت اکباد المقرّبينا وكالئه ابلظّلم اّلذی  به انحت االشيهل ناه ابمره حکميتأَ 
 غرب حمسوب و از قلم نيسالط نين و ری نفور تر يسوم امپراطور فرانسه که در آن زمان مقتدرتر 

ان يد و آن لوح را مبوج  بيدر ادرنه لوحی فادر گرد   ملوکن موسوميرئمجا  اقدس اهی به ن
گری يد عيد ننبذ لوح هللا ورائهن  بال جواب گذاشت لذا در سجن اهظم توقيمی فرما مبارک که

 .ديندهء آن دولت در هّكا ارسا  گرديلهء منايبنام وی انز  و بوس
 المختار فی ظلل االنوارد نقد اتی يع لسان هظمت می فرمايع منين توقيدر ا
 ّتحد العامل...  قد ارسلنا منيی االکوان من نفحات امسه الّرامن و يحيل
 يّ ة رّبکم العليّ خربکم هذاالّنور اّلذی اشرق من افق مشيدانه بروح القدس ليّ ا

 ن... ي ملک قد سقطت اجنم مساء العلم اّلذّيد ني می فرمانيو مهچن  .االهین
 قظک الّنداء بلي... نشدد ابّنک ما انيم من الّساقطاهرضوا هّنی اال اهنّ 

 ند نمبا فعلت ختتلف االمور فیيفرماياهلوین  و بکما  فراحت ابو اتبار م
هناک ااّل ابن تقوم  الز  كّل القبائلرج الملک من کّفک جزاء هملک... و سأتذ الزّ خيمملکتک و 

 م.نيالمستق ليالّسب هلی نصرة هذا االمر و تّتبع الّروح فی هذا
 ن  كلماتيکا و رؤسای مجدور آن ايدر کتاب اقدس تطاب به ملوک امر 

 كل الملک بطراز العد  و الّتقی و رأسهينوا هيّ ّّيت مدّون و مسطور نز درّ 
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 ٤١٨ ص
 ل رکر رّبکم فاطر الّسماء... قد ظدرالموهود فی هذاالمقام احملمود... يابكل

 ح الظّامليدی العد  و کّسروا الّصحّي ابريوم هللا... اجربوا الکسياغتنموا 
 م.نياط اوامر رّبکم اآلمر احلکيبس

 ( امپراطور مقتدر روس در سجن اهظم٤ج الکساندر دوم )يكالو يتطاب به ن
 ن است قولهيده که بعری از فقرات آن رّق جليل ايمنی انز  گرديلوح مد

ک...اّنی اان المذکور يلبّ  ک الّلدمّ يقو  لبّ يالمقّدس  جّل جالله: نقد اتی األب و األبن فی الواد
االمر المربم مثّ ادّع االمم الی هللا  الّناس هذا نيل... قم بية و األجنين ابمسی الّتور يّ ا و ز يبلسان اشع

م... قد نصرنی يک هن الّتوّجه الی وجه رّبک الّرامن الّرحيهو  جبکحيک ان ّيّ م... ايالعظ يّ العل
ط به حي االغال  بذلک کت  هللا لک مقاما  مل ن حتت الّسالسل وار کنت فی الّسج احد سفرائک

 م.نيالمقام العظ ک ان تبّد  هذاّيّ هلم احد ااّل هو ا
  از قلم اهلی انز ّيکتور يع جليلی ابفتخار ملکهء و يان توقيدر مهان اح

 تدا الملکة فی لندنيّ  اّيات مسطور نين تطاابت هاليد که در آن ايگرد
ل رکر رّبک اجلليل يابكل نی رأس الملکيّ هلی االرض مثّ ز  ة... ضعی مايّ مالک الرب  امسعی نداء رّبک

ع الغلمان يل... قد بلغنا اّنک منعت بيفی االجن انّه قد اتی فی العامل مبجده االهظم و کمل ما رکر
... و ريم تبيک من لدن هليجزاء رلک... ان تّتبعی ما ارسل ال و األماء... قد کت  هللا لک

 نيکونوا امناء بي نبغی هلم انيدی اجلمدور نعم ما هملت... ّياب اّنک اودهت زمام المشاورة عنامس
 نن.ي الّناس ابلعد  اخلالص اال انّه من الفائز نيب کمحيدتل اجملمع لوجه هللا و يالعباد... طوبی لمن 

 لدلم اّو  اپدشاه پروس و امپراطور ممالکيو ه ز در کتاب اقدس تطاب بيو ن
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 ٤١٩ ص
ال اله ااّل اان الباقی   انّهنيكل المبي امسع الّنداء من هذا اهلني ملک برلّيد نيمّتحدهء آلمان می فرما

نعک الغرور هن مطّلع الّظدور... ارکر من کان اهظم منک شنان  و اکرب ميک ان ّيّ . اميالفرد القد
هنر  ئ شواطّيم... ياب خبسران هظاجلدات الی ان رجع الی الرتّ  ة من كلّ منک مقاما ... اتذته الّذلّ 

 نينسمع حن وف اجلزاء... و لک مرّة اتری ويک سياة ابلّدماء مبا سّل هلناک مغطّ يرأ ن قديالرّ 
 .ننيوم هلی هّز مبي و لو اهّنا النيالربل

 شيفرانسوا نزف امپراطور اطر ه  تطاب بميگر در مهان سفر قو يدر مقام د
  ملک الّنمسةّينات انز  نيّ تطاابت ب نيو وارث امپراطوری مقّدس روم ا

 ة فی سجن هّكا ار  قصدت المسجد االقصی مررت ويّ االحد کان مطّلع نور
 ف... کّنا معکيت و فتح كّل ابب منيما سئلت هنه بعد ار رفع به كّل ب

د قد ياقو  شد فی كّل االحوا  و وجدانک متمّسكا  ابلفرع غافال  هن االفل اّن رّبک هلی ما
 ناک تدور المسنا و ال تعرفنا اماميا االحزان مبا رأاتذتن

 ع.نيوجدک افتح البصر...  و تری الّنور المشرق من هذا االفق الّلم
 ع اثنی که بعنوان هالی اپشا فدري در توقّيپ  از ورود بعّكا مجا  کرب 

 ديح می فرماياهظم  سلطان هثمانی فادر مرات  ظلم و هدوان وی را تشر 
 ه ويّ ک از مظاهر راماني و انح الّروح... الزا  هر ريلّسعنبظلمک سّعر ا
 ای اموات قدميه که از هامل ابقی بعرفهء فانی برای احيّ مطالع هّز سبحان

 اند امثا  تو آن نفوس مقّدسه را که افالح هاملاند و جتّلی فرمودهگذارده
 در آن .ه بوده از اهل فساد دانسته اندنيّ اكل احديمنوط و مربوط به آن ه

 ت مبارکيوان و اهل بري ع فدماتی که بر آن مظدر امر اهلی و پيلوح من
  و ثبات و انقطاع آن انف  منجذبه جتليل و رّلت وينيوارد شده تب
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 ٤٢٠ ص
 انين بيسقوط فدراهظم  اتبار و وی و وزراء و ارکان حکومتش اب

 تذکم بقدر من هنده وأيز:نسوف يده  قوله العز يد خماط  گرديشد
 ريو ابالتره تطاب به آن وز   .تلف ممالککمنخينکم و يظدر الفساد بي

 شدی و بنفحه ای از نفحات مترّوهه ازيند ناگر ملتفت ميفرماي مريبی تدب
 ع آنچه در دست داری و به آن مسروریيگشتی مجيشطر قدم فائز م

 شدی.نين سجن اهظم ساکن ميکی از غرف خمروبهء ايگذاشتی و در يم
 ر اموريهی در لوح فؤاد اب اشاره مبرگ انگدانی فؤاد اپشا وز مجا  اقدس ا

 د قدرت اهلی هبوط و سقوط هالی اپشا رايتارجهء هثمانی و اتذ وی ب
 د بقوله تبارک و تعالیيز مذکور شده اتبار می فرمايهمان حنو که در فوق ن

ذی ز( الّ يالعز  هبد هم )سلطانري تذ امنسوف نعز  اّلذی )مقصود هالی اپشاست ( کان مثله و أن
 ز اجلّبارن.يکم هلی البالد و اان العز حي

 ده تطاابتی است که حررت هاءهللا مبعشريهء اکحياز مجله تطاابت فر 
 بعری از آهنا .اندن از کاّفهء ملل و حنل فادر فرمودهّيهلماء و رؤسای اد

  درّيعات خمصوفه و يدر کتاب مستطاب اقدس انز  و برتی در توق
 ن تطاابت مجا  اقدس اهیيالواح خمتلفه مندرج است. در ا فحائف و
 ش را اهالم و آانن را ابجابت ندایيهء تو يّ ت کلّ يّ ان مقام مظدر يابحلی الب

 آمسانی دهوت و در موارد مشّخصه مرات  غفلت و غرور و خنوت و
 ند.يفرمايح و به نتقوی هللان  داللت ميقصورشان را در اقبا  ابمر اهلی تشر 

 األقالم قد العلماء تذوا اهّنة  معشرّيات نياانت هالين بين مجله است ااز آ
 ني االرض و الّسماء... ضعوا الظّنون و االوهام متوّجدنينطق القلم االهلی بي

 قان من لدی الّرامن... التزنوا کتاب هللا مباياال رّي الی افق اشرق منه ن
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 کمي اخللق... تبکی هلنيس احلّق بهندکم من القواهد و العلوم انّه لقسطا

 فی كلّ  االشراق و و يّ تی الّنکم ما هرفتم اّلذی دهومتوه فی العشي هنانيه
 دان المکاشفةيسنّت معی فی ميقدر احد منکم ان يٍل و بکور... هل ياف

 المدارس و ما ان... ااّن ما دتلنايالّتب و  فی مرمار احلکمة وجيو العرفان او 
 ... ااّن ترقنايّ الی هللا األبد يّ دهوکم به هذا األمّ يامسعوا ما طالعنا المباح  

 کم ان تکونوا سب ّيّ کم ان حتجبوا الّناس حبجاب آتر... اّيّ االحجاب ا
 االتتالف فی االطراف کما کنتم هّلة األهراض فی اّو  االمر... انصفوا ابهلل

 و ال تدحروا احلّق  مبا هندکم اقرئوا ما انزلناه ابحلّق.ن
 از مجا  اقدس اهی و زندانی ملکوتی هّكا لوح امنع ابدهی تطاب

 هيّ ه و فاح  سلطهء  روحانيّ حيسهء مسي  اکرب و اقدم کنياهظم و رئ حربه ب
 منی خماط يده و او را خبطاابت مديه  اپپ پی هنم  انز  گرديّ و زمن

 قدند قوله هّز ثنائه نقد اتی رّب االرابب فی ظلل الّسحاب...  يفرمايم
 ه کما اهرتضيک ان تعرتض هلّيّ ظدرت الكلمة الّتی سرتها االبن... ا

 نة و برهان... اسکنت فی القصور و سلطان الّظدوريّ ون من دون بيّ سيالفر 
 المزترفة مثّ انفقدا نةيوت دهدا الهلدا... بع ما هندک من الزّ يفی اترب الب

ا يمنقطعا  هن الّدن ت مقبال  الی الملکوت وياطلع من افق الب ل هللا... دع الملک للملوک ويفی سب
مشوس مسوات االمساء احفظ نفسک  لئاّل   االرض و الّسماء... اّنک مننيمثّ انطق بذکر رّبک ب

 کم ان جتاوزوا هّما حّدد فی الکتاب.نّيّ  الّناس انيان اهدلوا ب دا الظّلمة... انصح الملوک قليتغش
 آن ظدور موهود وفه انز  و دربطارقه تطاابت خمصه  تطاب بنيو مهچن

 ند بقوله احلقّ يفرماياوهام دهوت م هللا و ترک ظنون و ةياهالم و به تش را
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 ز تطابين و  .کم بقدرة و سلطاننينضعوا ما هندکم و تذوا ما ارسلناه ال

 دتّز مني... اّن اّلذی مل رياجملد الکب رو د نقد اتی الّربّ يمطارنه می فرماه ب
 مه انّه من االموات... طوبی لنائم انتبه من القوات و قام منّيّ هللا فی ا نسمة

 نادیيد نياساقفه می فرماه ل الّرّبن و در تطاابت بي االموات قافدا  سبنيب
ّ  ان تتساقطوا حي  االرض و الّسماء... انتم اجنم مساء هلمی،  فرلی النياالب ابهلی الّنداء ب

 قو  هذا... جسديهلی وجه االرض و لکن هدلی 
 مأله ل الّرامنن...  و بي  و رأسه اراد الّسنان فی سبيشتاق الّصلي  ياحلب
 االمم نيحوا بيابن تص ومينبغی لکم الي  مثّ اترجوا من الکنائ  يد ندهوا الّنواقي می فرمانيسيقسّ 

هلی االرض  هنه من  عجزيظدر منه ما يو  دع الّناس ابمسی انّه مّنیيهذا االسم االهظم... من 
 نين...  تبارک الّرّب اّلذی هو األب قد اتی مبجده االهظم بيالدّ  وميمرکم مالک أيكّلدا... کذلک 

 ار.ني مأل االتّيه يتوّجدوا ال االمم
ابرنی مثّ اشتغلوا مبا  د نال تعتکفوا فی الكنائ  و المعابد  اترجوايمأل رهبان می فرماه و تطاب ب

 قوميجوا لعباد... تزوّ تنتفع به انفسکم و انف  ال
افرب حبلمی و اان  تمونیيبعدکم احد مقامکم... ان اتّبعتمونی اجعلکم ورّااث  للملکوتی و ان هص

 من.يالغفور الّرح
د يو می فرما و ابالتره تطاابت مجعی و همومی بکاّفهء مّلت حررت روح از قلم اهلی انز 

 اّلذی اتذ ا و المعّزیينهذا هلو الوالد اّلذی اتربکم به اشع
 وم هللايع احلّق... هذا يشد کم الی مجري هدده الّروح...  قد جاء روح احلّق ل

 االهظم... اان فتحنا لکم ابواب االردن ابلبحر ه...  قد اّتصل هنرياقبلوا ال
 دی القدرة و االقتدار ان کنتم تعلمونّيكل ابيالملکوت...  کذلک هّمران اهل

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٢٣ ص
مثّ ادتلوا ابمسی فی  ز الوّهابيی الکتاب...اترقوا االحجاب بقّوة رّبکم العز كل وهدت به فيهل هذا

ا الجعلکما يه قا  تعالد نانّ يحواری می فرما پطرسه ح بيان حررت مسيدرابرهء ب و  .ملکوتین
 وة العاملن.يتعالوا لنجعلکم هّلة ح وم نقو يادی االنسان و اليّ ف

 ار راجع برؤسا وياانت بسيی بدر کت  و آاثر مقّدسهء مجا   اقدس اه
 ده مرات  ظلم و هدوانيهلمای اسالم موجود است که در آن خبطاابت شد

 ند که ازيفرمايشان را دهوت ميح و ايو غرور و خنوت آانن را تشر 
 ظنون و اوهام در گذشته  كلمات حررت رّب االانم را بسمع قبو  افغا

 ه انز  نبکميّ قلم مالک بر  ه ازيّ ان قدر ين بيکی از الواح ايند. در يمنا
 ز در مقاميمن  و نين المّلة و نک  هلم االسالم و ثّل هرشه العظناحنّط ش

 بّد يفنی ما هندکم و يد نسوف يران می فرمايگر تطاب بعلمای ايد
 من.ية الکربی و ترون جزاء اهمالکم من هللا اآلمر احلکهزّکم ابلّذلّ 

 ز:نقد جاء الّناموسيد قوله العز يم می فرماي خماطبا  البناء الكلنيمهچن
دار آمد... و يبود پد ون آنچه مکنونيالّداودن... ناز فد يّ کم مجا  القدم هلی کرسحياالهظم و 
 دهيم شنيم ندای تداوند فرد واحد هلياز اورشل

 د نای دستورانيز تطاب برؤسای مّلت زرتشت می فرمايو ن .شدن )ترمجه(
 را که رستگاری در آن است... دستد آنچه يگو يدار ميکتا پديدوست 

 دا... يدا... و آاثر هظمت و بزرگی بی حجاب هو يقدرت از ورای سحاب پ
 کردار احدی امروز مقبو  نه مگر نفسی که از مردمان و آنچه نزد

 زدان توّجه منودهن.يشان است گذشته و بسمت يا
 اجملال  تطاب ابهراء جمل  شورای انگلستان، اّم ّيکتور يدر لوح ملکهء و 
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از لسان قدم فادر   منه ایيت و تطاابت مدّير اتری،  آّيندگان منتخ  دي منانيهامل و مهچن
 زين است قوله العز يده که بعری از فقرات آن ايگرد

ه ياحّتادهم اهّنم قاموا هل وة العامل ويّّيم الّتی اتی مجا  القدم و االسم االهظم حلنانظروا فی هذه اال
 ... نياحذة و ارتکبوا ما فزع به الّروح االماف شيابس
 صلح بهيما ير اتری تدبّروا و تكّلموا فّي افحاب اجملال  هناک و فی دّي

 كل انسان...ي...انظروا العامل کدنيالعامل و حاله لو کنتم من المتومسّ 
 ته هواهرتته االمراض... و ما جعله هللا الّدرّيق االهظم و الّسب  االّت لصحّ 

 کن ابدا  ااّل ميعة واحدة هذا مل ياد من هلی االرض هلی امر واحد و شر احتّ 
 دن.يّ   حارق کامل مؤ يبطب
  اهل اجملال  فی البالد اتتاروا لغة منّيد نيز در کتاب اقدس می فرمايو ن
نفعکمن. در مهان ي  لکم مانّي بيتكّلم ها من هلی االرض و کذلک من اخلطوط اّن هللا يغات لاللّ 

 کی از هالئم يم را ين امر هظي حتّقق اميسفر قو 
 بلوغ هامل مقّرر فرموده است.

 یخيمهء تطريهء مندرجه در اهالن اتر يّ ن بود افو  مدّمه و مسائل قيا
 د. اهالنی کهين او راق مذکور گرديحررت هاءهللا که ابتتصار در ا

 نير سن نفی مبارک در ارض سّر آغاز و دريهء  آن در دورهء اتيّ  اّولريتباش
 رفت. مجا  اقدس اهی در الواحيه سجن مبارک در هّكا اتتتام پذيّ ابتدائ

  هامل مجعا  و منفردا  ونيش ملوک و سالطيو کت  و رسائل مقّدسهء تو 
 فهء اسالميک و وزراء و سفرا و حرب اهظم و تليرؤسای مجدور در قارّهء آمر 

 معشر بطارقه وه و يّ حي  امام فاح  العصر والّزمان و ملوک مسيو ان
 نّيشوايع و پيّ  و رهباانن و رؤسای تسّنن و تشنيسيمطارنه و اساقفه و قسّ 
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 نه مقّر سلطنت و تالفت ويجموس و فالسفه و حکما و فقداء و مأل مد

  درنيم و مّلت روح و مستظلّ يوان حررت زرتشت و ابناء كلري  پنيمهچن
 ا و هرفا و فاحبان حرف وان و هلما و اداب و شعر يظّل اسالم و حزب ب

 ندگان منتخبهء ملل و حنل هامل و مهوطنان اسم اهظم را کاّل  يمکاس   و منا
 هء قاطعه خماط  و مبعرفتحيخبطاابت و انذارات و ابالغات و نبّوات فر 

 م راّبنی دهوتيمظدر كّلی اهلی و اجابت ندای آمسانی و اتّباع از تعال
 شود که دريخ مراجعه گردد معلوم ميو چنانچه بصفحات اتر  .فرموده است

  ابالغ همومی ونيه چنين و مذاه  ماضّيک از ادوار سالفه و اديچيه
  نداشته و تندا ابالغات و رساالت فادره ازريم سابقه و نظيدهوت هظ

  و امراء معافر آننيغمرب اسالم ببعری از سالطيجان  رسو  اکرم پ
 ن ظدور اهظم مشابه ويمنهء ايتوان فی اجلمله اب تطاابت مديحررت را م

 دهد که نازيشدادت م منة هلی الممکناتين مقام مجا  اقدس اهی بنفسه المديمماثل دانست. در ا
گر راجع ابلواح فادره ي در مقام دنيمهچن و غی جدرة واقع نشدهني تبلنياّو  ابداع ات حا  چن

 ن ظدور اهظم حمسوبياتن ات و معجز ّيحررت هبدالبداء آن را از نآ تطاب برؤسای ارض که
 ان احلی انز  قوله تعالی نخمصوص هر نفسی از رؤسایين بياند افرموده

 ت انز  و هر کدام ابمسی موسوم االّو يّ ارض لوحی خمصوص از مساء مش
ة و کذلک ابلّصاتّ  حه و الثّانی ابلقارهة و الثّال  ابحلاّقة و الرّابع ابلّساهرة و اخلام  ابلطّامةيابلصّ 
ببصر ظاهر و  ند وي منانيقياهل ارض  عيالّناقور و امثاهلا ات مج ة و الفزع االکرب و الّصور وفاآلز و 

 ابطن مشاهده کنند که مالک
 امساء در هر حا  غال  بر كّل بوده و تواهد بودن.
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 مجا  قدم جّل امسه االهظم امر و مقّرر فرمودند قسمت اهّم الواح مذکوره

 كل انسانیيه از هينت ستاره ای که کنايكل هيمن هيو مد اب سورهء معروف
 ن مهانيد ايل می فرماياست مرقوم گردد و در لوحی تطاب مبأل اجن

 ريآن است نمشرق منو ی نبی بدان اشاره منوده ّيّ كلی است که زکر يه
 انيدی قدرت حررت مالک العللن  بنّيسبحان و مطّلع انوار رامان که اب

 دی القدرة و االقتدار ان کنتم تعلمونّيكل ابيران اهلده  نکذلک همّ يگرد
  لکم ان کنتم تفقدون.نريه هذا تيكل وهدت به فی الکتاب تقرّبوا اليهذا  هل

 م بود ولی هنوزيد و فخيم و فر ي و هظرين اهالن هر چند بنفسه تطيا
 د و آنيگرديمرتی حمسوب ميدتر و هظيقهء شد ظدور قدرت تاّل ريتباش

 اقدس از جربوت مقّدس اهلی است که تداوند مّنان در کتاب نزو  کتاب
 هيّ ع فحف و کت  اهليمن بر مجيقان بدان اشاره فرموده و آن را مديا

 ه است کهيّ عت راّبنيع  خمزن احکام و شر ين سفر بديمشرده است. ا
 ش بهيوحّنا در مکاشفات تو يای نبی بدان بشارت داده و حررت ياشع

 نهء مقّدسهن ويكل رّبن  و نمديدهن و نهيجد دهن و نارضينمساء جد
مقّدس که حدود و  ن کتابيه منوده است. ايد الّناز  من الّسماءن  تشبيم جدينهروسن و ناورشل
نفور و سطوتش اهل ارض را احاطه   مانده ورّي تغيکدزار سا  اثبت و لن ياحکامش مّدت 

ع ياب دور اهّز اقدس اهی و منشور نظم بداهظم و اّم الکت تواهد منود،  اهلی و اجلی مثرهء اسم
 نياسنی در ا

 قرن امنع افخم حمسوب است.
 ت هودی مخّار )در سا يکتاب اقدس پ  از انتقا  مجا  اقدس اهی به ب

 می که هنوز وجود مبارک از طرف دمشنان تارج وّيّ الدی ( در ايم١٨٧٣
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 تيّ ار از مساء مشدوستان داتل هر دو مبصائ  بی منتدی حماط و گرفت

 ه و منبعيّ ،  خمزن آللی اهلمين سفر کر يده است. ايه انز  گرديّ رامان
 عه و سأسي  مؤّسساتيم منيه،  نظر بوضع افو  و تعاليّ وضات سبحانيف
 نير در بي شارع قدني وظائف مقّدس مرجوهه به جانشينيعه و تعيبد

 رتالفرا بيل است ز يل و هدي و مثريه بی نظيّ فحف واسفار مساو 
 ک اوامر ويچ يه که قبل از آن کتاب انز  و در هيّ ر زبر اهليتوراة و سا

 انيه بنحوی که تود بيّ عت و حامل رسالت راّبنيدستورات شارع شر 
 ل که در آن  كلمات ويست و برتالف اجنيفرموده مدّون و مسطور ن

 ک حائز دستوريچيح نسبت داده شده هياانت معدودی که به حررت مسيب
 نت منی ابشد و حّتیّيآن د ءهيو روشنی نسبت بطرز ادارهء امور آت حيفر 

 ت احکام و حدود منزله ازيّ برتالف قرآن که اب وجود فراحت و قطع
  و مدّم تالفت ساکت و فامتريغمرب اکرم در مسنلهء تطيلسان پ

ن يظم تدو ن دور اهيا ابقی مانده،  کتاب مستطاب اقدس من البدو الی اخلتم از قلم شارع مقّدس
ع اهلی بر آن قائم و يو فرائری که نظم بد م گشته و هالوه بر احکام و قواهد و حدوديو تنظ

 مين سفر قو يمؤّس  است ا
  خمصوص حمّو نّي ت را که به مرجع منصوص و مبّي آينيفهء مقّدسهء تبيوظ
 ت امريّ ه ای را که حافظ وحدت و جامعيّ  مؤّسسات ضرور نيده مهچنيگرد

 د.ينمايص مي و تنصينيان تعيراحت باهلی است بص
 ت جدانی مؤّس  و واضع مقّدسش که به اوفاف ويّ ن منشور مدنيدر ا

 القاب نقاضی القراةن  ونشارع اهظمن ونمنجی و مّتحد کنندهء اممن موسوم
  ارض ابالغ و آانن رانيو موفوف نزو  نانموس اکربن  را مبلوک و سالط

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٢٨ ص
حّق جّل جالله  د کهيان اهالم می فرمايخواند و بصراحت بيالملوکن منمملوکن  و تود را نملک 

 مدائن قلوب ظاهر شده ريتسخ   نفوس ويارادهء تصّرف ممالک آهنا را نداشته بلکه برای تقل
ن مصطلحهء يد که نکتاب هللان را اب افو  و مواز يمی فرما رين را حتذّياست و هلما و رؤسای اد

 ميد نانّه لقسطاس احلّق بني اخللقن. در آن سفر کر ينن آن می فرماو در ش ندياس ننمايقوم ق
و واردات آن را  ينيت العد ن  را انشاء و وظائف خمصوفهء آن را تعينن  نبم الشّ يمؤّسسه هظ

د يه می فرمايو نامناءالّرامنن  تسم مشّخص و اهراء آن را بعنوان نرجا  العد ن  و نوكالء هللان
   ريت و تفسّي آينيار تبي و اتتينيا  تعحيش را تلو يتو  مانيمرکز هدد و پ  مقّر امر ونيو مهچن

 كلمات کتاب را
 ت امر رايز مؤّسسهء  واليد و نينماي مفّوض مميبه فرع منشع  از افل قد

  و مقامريتبشرا عش ينی و قّوهء انفذهء دافعهء نظم بديش بياب اشارهء ضمنی پ
 اتتصاص و تعّلق آن را ح ويع نهصمت کربین را توضيم و منيهظ

 ح و هدم امکان ظدور مظدريبه مطالع امر اهلی و مظاهر مقّدسهء راّبنی تشر 
 د.يح می فرمايدی را قبل از امتام الف سنهء کامله تصر يامر و شارع جد

 ن کتاب مقّدس قلم اهلی فوم و فلوة را مفروض و حکم منازيدر ا
 ،  حقوق هللا وينيهاء را تع ت مرتفع و قبلهء اهليّ مجاهت را جز در فلوة م

 افاتيت و ضيع و مؤّسسهء مشرق االرکار را تثبياحکام ارث را تشر 
 افت و اطعام را در اّّيم زائده که به اّّيم هاينوزده روزه را مقّرر و اقامهء ض

 ستّيشوائی و ر يز پيو ن .ديص می فرمايده تنصيموفوف و مذکور گرد
 زوا و ارتقاء  بر منابر و اقرار بهضات و انّيروحانی را نسخ و امل ر 
 دی وّيل ايع اماء و غلمان و تکّدی و تقبيب معافی نزد تلق را هنی و
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 ٤٢٩ص 
 ر مسکرات را حراميون و مخر و سايسر و شرب افيبت و افرتا و ميغ

 ليد. بطالت و کسالت را مردود و طالق را مذموم و آزار و حتميمی فرما
 ت و ارتکابيرد. احکام قتل نف  و حرق بشمايوان را ممنوع ميبر ح

 ط آن رايق و افو  و شراي و امر ازدواج را تشو ينيفحشا و سرقت را تع
 د. اشتغا  به کس  و کاريح می فرماي و اقتناع به زوجهء واحده را تصر ينيتب

 و فنعت و اقرتاف را واج  و آن را نف  هبادت پروردگار حمسوب
 ت انمه و اطاهتيّ م وفي تنظنياوالد،  مهچن ميت و تعليدارد. لزوم تربيم

 د.يد می منايحمرهء حکومت متبوهه را سأک
 وانري ع پين رّق منيهالوه بر احکام و فرائض مذکوره حررت هاءهللا در ا

 حيه دهوت و امر فر يّ ه و مواهظ و حکم راّبنيّ ح اهليع را به نصايامر بد
 ند.يان معاشرت مناحيو ر ن اب کما  روح ّيع اهل اديد که اب مجيمی فرما
   و فساد و نزاع و جدا  و غرور و استکبار را منع و به تقوی وتعصّ 

 طدارت و هّفت و امانت و فدق و ففا و مدر و وفا و فرب و افطبار و
 ا که از خمزن قلم اهلیين كلمهء هليهد  و انصاف داللت و اهل هاء را به ا

 .د واالرکان للبدننيالا کاالفابع فیز:نکونو يد قوله العز يت می فرمايانز  هدا
 ق ويه تشو يّ عت مقّدسهء اهليام بر تدمت امر و ارتفاع شر ي به قنيو مهچن

 د. به انقالب امورينمايو مستظدر م ه مطمئنّ يّ آانن را به نصرت حمتومهء رامان
 قی را در اتّباع سنن ويت حقيّ ا اشاره منوده و حرّ يو هدم ثبات شؤون دن

 د که در اجرای حدود و مقّرراتيحت می فرمايشمارد و نصيماوامر راّبنی 
 رهءيه و فر يّ افل ءفهيو مقّدم بر كّل دو وظ .ديه آانن را رأفت اتذ ننمايّ اهل

 وی از حدود وري ه را که هرفان مشرق وحی و مطّلع امر اهلی و پيّ اساس
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 د کهياد اهالم می فرميت سأکيص و بندايزدانی است تنصياحکام مقّدسهء 

 ک از آن دو بدونيچيگر بوده و هيکديوسته مالزم يل پين دو افل افيا
 قبل احدمها دونيگری در ساحت قدس اهلی ممدوح و مقبو  نه نال يد

 اآلتر.ن
 ن سفر جليل تطاابتيعهء مندرجه در ايگر از مسائل مدّمه و حقائق بديد
 ه و در آنک فادر شديعه ای  است که برؤسای مجدور در قارّهء آمر يمن

 وم هللا را مغتنميد که ير آانن را دهوت می فرمايتطاابت مقّدسه شارع قد
 ز اهراء جمال ين دارند و نيّ كل ملک را بطراز هد  مز يمشارند و ه

 ار کنند.يک لسان و تّط همومی اتتيد که يم می فرمايشور هامل را تعل
 ر ويوت حتذلدلم اّو  امپراطور فاتح و غال  آلمان را از غرور و خنيو 

 ش متوّجهيش را به غفلت و فتور تو يفرانسوا نوزف امپراطور اطر 
 نن را به انذاراتين اشاره منوده و نشواطی هنر ر ني برلنيد. به نحنيمی فرما

 ه و فناءري نهء کبيسازد. ابستقرار نکرسی ظلمن  در مديده خماط  ميشد
تواهد کرد اتبار  ع جدات احاطهيمج  و حمنی که سّکان آن ارض را از ّينت ظاهرهن و بالينز 
 ال ءارض الطّا ّيز نيت آميروح خبش و تسل د. ارض طا مولد مجا  اقدس اهی را به تطابينمايم

د. به نفوت يدوار می فرماين مستبشر و امنيمطّلع فرح العالم حتزنی من شیء قد جعلک هللا
کرمان که   دن  در ارضيس شدل و جتليل امر سبحان و ظدور افحاب نأبيدر هتل رجا ن تراسان

د و بصرف فرل و هطا يمی فرما ام تواهند منود وهدهي قنيبه رکر تداوند رامان در آن سرزم
سازد  يده مطمئن ميدر  حّق آن جوهر حمّبت و وفا پسند وفائی را که چنان ظلم و هدوانيبرادر ب

 که اگر چنانچه
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 ديرجوع و استغفار منااز غرور و استکبار بگذرد و بساحت قدس اهلی 

 ئات او در گذرد و مشمو  هفو وغفرانيّ ن از سميتداوند نغفور و کر 
 ن مسائل و حقائق،  مندرجات کتاب مقّدسی را که از قلميد. ايش منايتو 

 مهء نفرات الّرامةن و نقسطاس اهلدین  و نفراطيم به القاب فخيشارع هظ
 د.ينمايل ميده است تکميی العاملن   ملّق  و موفوف گردياالقومن و نحم

 نيمجا  اقدس اهی  احکام و حدود اهلّيه را که مشتمل بر قسمت اهظم ا
 ن  ونيوان لمن فی االمکانن و نحصن حصي است به نروح احلنيکتاب مب

و الفالحن  و  ب  االهظم لنظم العامل و حفظ االممن و نمصباح احلکمةن ونالسّ ةنامثار الّشجر 
ز در شنن يو ن .ف فرموده استيتوف  وريرامتن اهلی برای هباد تعب حيصن و نمفاتينهرف قم

اها ابجنم االوامر و الّنواهین  و نّ ي ّ الکتاب هو مساٌء قد ز  د نقل انّ يا می فرمايفهء هلين فحيا
تذوه   قومّيز المختار. قل يت هللا المقتدر العز ّيه من آيما نّز  فيتفّکر فيقرئه و ي  نطوبی لمننيمهچن

  منه العقو  و االفکاررّي تحيم... لعمری قد نّز  هلی شنن يّتسلد اليب
  والّسمواتننيانّه حلّجة العظمی للوری و برهان الّرامن لمن فی االرض

 طّلعيدا و ری قل  يعرف ما فيد حالوهتا و لذی بصر جينطوبی لذائقة 
 رتعد ظدر الكالم من هظمة ما نّز  و اشاراتيبرموزها و اسرارها اتهلل  

 د نکتاب اقدس بشننی انز  شده کهيز می فرمايو ن .عة لشّدة ظدورهانالمقنّ 
  طوبیني طوبی للعارفنيه است طوبی للقارئيّ ع اهليع شرايجارب و جامع مج

 را قبل از اقبا   و ابنبساطی انز  شده که كلّ نين طوبی للمتفّرسيللمتفّکر 
 تدارهن.ظدر فی االرض سلطانه و نفوره و اقياحاطه فرموده سوف 

 ه الواحيّ ع حدود و احکام اهليپ  از نزو  کتاب مستطاب اقدس و تشر 
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 ٤٣٢ ص
 فت کهّيراههء مالک اانم هّز  نزو  يز در اواتر اّّيم از يگری نيهء ديمتعال

 ح وين امر اهظم تشر يهء ايدر آن فحائف مقّدسه افو  و مبادی سام
  وينيانز  شده بود تبم و احکامی که از قبل از قلم اهلی يبعری از تعال

 دی ازيعه بشارات و انذارات جديعهء منين الواح بديد و در ايل گرديتکم
 قه مکّمليمساء ارادهء رامن ظاهر و اپره ای اوامر و نواهی که فی احلق

 از آن .ديحدود و احکام کتاب اقدس حمسوب است وضع و مقّرر گرد
 ه و لوحيّ كلمات فردوسات و   يمجله است الواح اشراقات و بشارات و جتلّ 

 مه وين اسفار جليله که از آاثر هظيا و لوح مقصود. اياقدس و لوح دن
هء آن يّ مثرات جن ر مجا  اقدس اهی حمسوب در هداد اهلی و اهیيهء قلم تستگی ان پذري ات

  است.نيسالهء آن مجا  مب تزانهء هلم اهلی و هدف غائی و کما  هنائی رسالت چدل
 هء مذکوره مسطور استيمه که در الواح متعاليّ بادی ق افو  و منيدر ب

 گانگی هامل انسانی است کهياهظم و اّت و اقدم و اقوم آهنا افل وحدت و 
 نيه در ايّ ه و حمور احکام و اوامر مساو يّ م اهليتوان آن را جوهر تعاليم

 عنی اتّفاق هامل ويل ين افل افيو ا .دور اهظم اقدس حمسوب داشت
 م است که شارعيع و هظين هصر نورانی بدرجه ای منيدر ااحّتاد امم 

 ص و آن را مقصد افلی ويش بصراحت تنصير در کتاب هدد تو يقد
 ن مقام از قلميد. در اي می فرماينيش تعيمنظور هنائی ظدور مقّدس تو 

د يفرماز می يو ن ا انز :  نقد جئنا الحّتاد من هلی االرض و اتّفاقدمنين كلمهء مقّدسهء هلياهلی ا
ن مقصد اسنی و يز اشاره به ايسازدن و ن قت نور اتّفاق آفاق را روشن و منّورينقسم به آفتاب حق

 هدف اهلی که ظدور وحدت و
 



 

www.oceanoflights.org 
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 عت و هنگامی بلسانيد نگاهی بلسان شر يه است می فرمايّ  بر نيوفاق در ب

 نيت قصوی ظدور اي و مقصد اقصی و غاميقت نطق منوديقت و طر يحق
 نين قصد سلطان مقافد و ايد نايز می فرمايبلند اهلی بودهن و نمقام 
اهل آنن. مجا   ک وطن حمسوب است و من هلی االرضي  نهامل نيک آما ن  و مهچنيامل مل

ن ي ملل و حنل که آتر نيه بيّ وحدت افل د که اتّفاق بشر و حصو ياقدس اهی سأييد می فرما
 ريلی رروهء کما  و بلوغ حمسوب، امری حتمی و غوفو  به اه مرحلهء تکامل هامل انسانی و

 نيدا و نبسط بساطا  آترن. مهچنيا و ما فياست نسوف نطوی الّدن قابل اجتناب
 عه و اشجاريد نحا  ارض حامله مشدود زود است که امثار منيمی فرما

 ه مشاهده شودن.يّ ابسقه و او راد حمبوبه و نعماء جن
 تيامل اظدار سأّسف فرموده و هدم کفاقلم اهلی از منقصت نظام کنونی ه

 نيدر ا .ديح می فرمايت تصر يّ حّ  وطن را برای اداره و انتظام جامعهء بشر 
ّ  الوطن بل حيلمن    الفخريت حررت رّب االانم  انز  قوله االهّز االهلی: نليّ مقام از مساء مش

ن و مقّدس يآدم را گرانبداتر بنی  ءبه جامعه  حفظ مصاحل هامل و تدمتنيّ  العاملن و مهچنحيلمن 
 می مشارد. جهء مساهی نوع انسانين نتيتر 

 نی و فقدان تعّلقات روحانی اظدار اسف ويگر از انتشار بی ديدر مقام د
 نين در هامل سست شده و ايد نارکان ديد و می فرمايحسرت می منا

 شود... هامل منقل  استيسستی سب  قّوت جّدا  و جسارتشان شده و م
 .د و وجه آن بر غفلت و المذهبی متوّجهنيوما  در تزايوما  فيالب آن و انق
  از برایني و حصنی است متنين نوری است مبيد نديز می فرمايو ن
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٣٤ ص
 نيد نقلم اهلی در ايگر می فرمايش اهل هاملن  و در مقام ديحفظ و آسا

 مرا و رؤسا و انيعنی ملوک و سالطي مظاهر قدرت و مشارق اقتدار نيح
 تيّ ن و به متّسك به آن وفيد و به ديحت می فرمايو هلما و هرفا را نص

 نان منيد و آن است سب  بزرگ از برای نظم جدان و اطميمی منا
ت مالک يّ از مساء مش ن هللا و مذه  هللا حمض احّتاد واتّفاق اهل هاملي ندنيفی االمکانن و مهچن

م يگر انز  ندارالّتعليدن و درمقام دينفاق مکن ف وقدم انز  گشته و ظاهر شده آن را هّلت اتتال
 د درابتداء اوالد  را بهياب
 شان رايد مذکور در کت  اهلی ايم دهند ات وهد و وهين تعليط ديشرا

 ن دارد و لکن بقدری که به تعّص يّ د و بطراز اوامر مز ياز مناهی منع منا
 نيد نسستی ارکان ديماز می فر يه منجّر و منتدی نگرددن  و نيّ هء جاهليّ و ام

  آنچه از مقامميگو يسب  قّوت جّدا  و جرأت و جسارت شده براستی م
 جه ابالتره هرج و مرج استنين کاست بر غفلت اشرار افزود و نتيبلند د

 فتّيج شّدت تواهد ين انقالب و هرج و مرج بتدر يد ايو بعد می فرما
 لعاملن.ظدر بغتة ما ترتعد به فرائص ايقات ينفارا ّت الم
 د ويح  سأکيت اجتماهی را حررت هاءهللا بنحو قاطع و فر يّ افو  امن

 زانی که برای حفظ و حراست داتلهءيل هساکر و ادوات حرب را مبيتقل
 ليز لزوم تشکيد و نيه می فرمايممالک و بالد الزم و ضروری است توف

  ارض در آن جممع حاضر و راجع بهنيجممع بزرگی را که ملوک و سالط
 نديم مناي ملل و حنل هامل مفاوضه و اتذ تصمنياستقرار فلح در ب

 د.يتاطر نشان می فرما
 ه انز  و آن رايّ ده از قلم مولی الرب يدات شديراجع به اجرای هدالت سأک
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 دين مقام می فرمايسراج هباد و حارس من فی البالد مشرده است. در ا

 لف ظلم و اهتساف تاموشنسراج هباد داد است او را ببادهای خما
 د نهد  و انصاف دو حارسند از برای حفظيز می فرمايدن ونيمنمائ

 نّي گر انز  نهد  جندی است قوی... او است مبيهبادن و در مقام د
 چ نوری به نوري  نهنيت حمّبت و جودن  و مهچنياسرار وجود و دارای را
هد  است چه که  من. نمرّبی هاملد آن است سب  نظم هامل و راحت اميهد  معادله منی منا

ات اهل هاملن  و يدو چشمه اند از برای ح ن دو رکنيدارای دو رکن است جمازات و مکافات و ا
د که پ  از ينی می فرمايش بيمراق  ظدور هد  اهلی ابشند و پ د کهينمايه ميبه اهل ارض توف

 مری
 هد  از سحاب رّي ده نيه و مصاه  و متاه  شدري اّّيم و بروز انقالابت کث

 هللا  بکما  جلوه و اشراق ساطع و المع هء ظلم فارغ و در مساء ارادةري ت
  قوم اّّيم العد ... ارا  ترتفعّيد بقوله تعالی نان ارتقبوا يتواهد گرد

 االهالم و تغّرد العناد  هلی االفنانن.
 نيع شؤون است در ايت افل اهتدا  در مجيم مبارکه رهايگر از تعاليد

 د از طراز اثر حمروميد: نهر امری که از اهتدا  جتاوز منايمی فرما ابره
 ت و متّدن و امثا  آن... اگر از حّد اهتدا يّ مثال  حرّ  .مشاهده شود

 د ندر متّدني می فرمانيد سب  و هّلت ضّر گرددن  و مهچنيجتاوز منا
 د که سب  اضطراب و وحشت اهل هامل شدهن  وياهل غرب مالحظه منائ

 هء  دماري  هّلت فساد و ماين متّدن مفرطه هنقر يد که اينی می فرمايبش يپ
 د نسوف حترتق المدن من انرهن.ير تواهد گردّيممالک و د

 هء امر مقّدسش مقّرريّ کی از افو  اساسيمشورت را مجا  اقدس اهی 
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 ٤٣٦ ص
 ن حکم حمکم از مساء ارادهء مالک قدم انز ين تصوص ايفرموده و در ا

 عي مشورت و شفقت در مجري روشن و منرّي حکمت اهلی به دو ن نآمسان
 د ويت  راه منايد چه که او است سراج هدايامور به مشورت متمّسك شو 

 آگاهی هطا کند.ن
 ن ابره قلميدر ا .ع استيم مبارکه کس  هلوم وفنون و فنايگر از تعاليد

 ت است ازد نهلم مبنزلهء جناح است از برای وجود و مرقاياهلی می فرما
 لش بر كّل الزم و لکن هلومی که اهل ارض از آن منتفعيبرای فعود حتص

 شوند نه هلومی که حبرف ابتدا شود و حبرف منتدی گردد. فاحبان
 انن  ويشدد بذلک اّم البيم است بر اهل هامل يع را حّق هظيهلوم وفنا

 که انفع  ل جائز و لکن هلومیيل هلوم و فنون از هر قبيد نحتصيز می فرماين
 ديو درابرهء کس  ثروت می فرما  .است و سب  و هّلت ترّقی هباد استن

 ن ثروت اگر از فنعت و اقرتاف حافل شود نزد اهل ترد ممدوحينو ا
 و مقبو  است.ن

 ن ظدور اهظم معاشرت اب اهليهء ايّ م اساسيگر از اوامر مبارکه و تعاليد
 عيد ناب مجيصوص می فرمان تيدر ا .ن خمتلفه استّيهامل از احزاب و اد
 د چه که معاشرت سب  احّتاد ويان معاشرت منائحياهل هامل به روح و ر 

 .ات امم استنياتّفاق بوده و هست و احّتاد و اتّفاق سب  نظم هامل و ح
 د و ازيهمومی است که در الواح مکّرر سأک ک لسان و تطّ يار يگر اتتيد

 نيدر ا .ندياظدار سأّسف می فرما فرف اوقات برای فرا گرفنت السنهء خمتلفه
  وزرای ارض مشورتّيدهم هللا و يّ ابب از قلم اهلی انز  نحررات ملوک ا

 دی مقّرر دارند وي لسان جدّيک لسان از السن موجوده و يند و يمنا
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 ٤٣٧ ص
 ني تّط در انيم دهند و مهچنيدر مدارس هامل اطفا  را به آن تعل

 د نحا  تطّ يز می فرماياهده شودن  و نع ارض قطعهء واحده مشيفورت مج
 د که چنانچهينمايح ميدی اترتاع شدهن  و تصر يعی و لسان جديبد
 م و القا گردد.يند ات تعليل آن ابشند طل  منايق حتصيشا
 ض آن بهي منصوفه و تفو ريار وضع احکام غيم مبارکه اتتيگر از تعاليد

 آنچه از حدودات درد: نين تصوص می فرمايت العد  است. در ايامنای ب
 ند آنچهيت هد  مشورت منايد امنای بيکتاب برحس  ظاهر انز  نشده  اب

 و  .منيالمدبّر العل شاء و هويلدمدم ما يدند جمری دارند انّه يرا پسند
 ت ابيّ  سأسي  حکومت مشروطه که در آن افو  و مآرب مجدور نيمهچن

 تيّ چه مجدور شوکت و هظمت سلطنت جمتمع گردد،  قوله تعالی ناگر 
 تّيتی است از آينفعش به هموم اهل هامل راجع و لکن شوکت سلطنت آ

 ن دو راين اي مدن هامل از آن حمروم مانند اگر مدبّر مياهلی دوست ندار 
 م است.نيند اجرشان هند هللا هظيمجع منا

 ت اتّم نسبت به فّحت اتبار ويگر توّجه کامل در امر زراهت و رهايد
 ار روزانمهيّ د ناوراق اتبار طين مقام لسان قدم می فرماياو راق است در ا

   و امری است بزرگيقه مرآت جدان است... ظدوری است هجيفی احلق
 و لکن نگارنده را سزاوار آنکه از غرض نف  و هوی مقّدس ابشد و بطراز

 قتيد ات بر حقين و در امور بقدر مقدور تفّحص منايّ هد  و انصاف مز 
 گاردن.آن آگاه شود و بن

 ح و بهيمجا  اقدس اهی در الواح مبارکه مسنلهء هصمت کربی را تشر 
 اد نسبت به مصادر امور و مراجع مجدوريش لزوم اطاهت و انقيوان تو ري پ
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 ٤٣٨ ص
 ن حزب درين تصوص از قلم اهلی انز  نايد. در ايد می فرمايرا سأک

 آن دولت د به امانت و فدق و ففا ابيمملکت هر دولتی ساکن شوند اب
 گر الغای حکم جداد وي.ن   دميند هذا ما نّز  من لدن آمر قديرفتار منا

 نيا اّم الکتاب در ز نبشارت اّو  که ازيحمو کتاب است بقوله المتعالی العز 
 ت شد حمو حکم جداد است از کتابيع اهل هامل هنايظدور اهظم جبم

 را از زبر و  نحکم حموکت نيمن و مهچنيالفرل العظ  روميتعالی الکر 
 گر اظداريمن. ديلّنبن العظام فرال  من لدی هللا مبع  هذا يالواح برداشت

 ر نسبت به ارابب معرفت و افحاب هلميد و تقديت و متجيهطوفت و هنا
 نا دو بصرند ازيم داان و هامل بيد نحکين ابره می فرمايدر ا .و حکمت است

 هء کربی حمروم مناند ويّ ن دو هطيكل هامل ان شاء هللا ارض از ايبرای ه
 ممنوع نشود.ن

 هء مندرجه در الواح فادرهيّ م اساسين مقام که رکر افو  مدّمه و تعاليدر ا
 د مبارکيراههء مقّدس مجا  قدم جّل رکره االهظم در اواتر اّّيم تبعياز 

 ع نحکمتن که در آن اساسيداند به لوح مني است الزم منيدر هّكا در ب
 رتنامه ای کهّي به ز ني گشته و مهچنينيه تبيّ هء اهليّ قيفلسفه و حکمت حق
 ة والثّناء انز  و مقاماتيّ ه آالف الّتحيدالّشدداء هليّ در شنن حررت س

 ش هرمرم اهلی بکما  هظمتيزدانی و قائد جيهء آن فارس مرمار يمتعال
  به نرسالهء سؤا  و جوابن  که در آننيده و مهچني گردميجتليل و تکر 
 ده و نلوحيح گرديح و تشر ياحکام و حدود کتاب اقدس توضاپره ای از 

 ني حمّمد حسريو م خ حمّمد ابقر ملّق  به نرئ نيهء شري ئه و مظامل وفيّ برهانن  که در آن اهما  س
 حيح و تقبيامام مجعهء اففدان  ملّق  به نرقشاءن تصر 
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 ٤٣٩ص 

 ديکما  سأکر بيشده و ابالتره به نلوح مقّدس کرملن  که در آن شارع قد
 نزّلت من الّسماءن  جتليل و هللا الّتی نةيان نمديه را به بيّ نهء اهليت، مديّ و امهّ 

 ظدريک و ينة هللا هليآن جبل مقّدس را خبطاب جليل نسوف جتری سف
 د اشاره منودين رکرهم فی کتاب االمساءن خماط  می فرماياهل البداء اّلذ

به نابن رئ ن   خ حمّمد تقی  ملّق يلی تطاب به شز مقتری است لوحی را که از قلم اهيو ن
د. در يه است متذّکر گرديّ ت اهليّ مساء مش قهء فادره ازيعه و اسفار رشيعات منيانز  و از مجله توق

  مجا  اقدسنين کتاب مبيا
 ئاتيّ  را به توبه و استغفار از معافی و سنيص پرکياهی آن جمتدد حر 

 ن ظدور اهظم رايم ايافو  و تعالن يش دهوت و بعری از مدّم تر يتو 
 د.ي می فرماينيح و تبيت امر مبارک را تشر يّ نقل و دالئل حّقان
 از غروب مش قبل ک سنه ي  ي که قر رين کتاب منياب ارسا  و انتشار ا

 ده فدور الواح ويه انز  گرديّ الهوت از افق هامل انسوت از مساء هّز احد
 جمّلد ابلغ و خمزن درر و آاثر معجزه آسای حررتش که هددشان بصد

 ه استيّ هء اهليّ نهء مستخرجه از درّيی هلم و حکمت آن مظدر کلّ يآللی مث
 عهءيبد. الواح و آاثری که مشحون از افو  و مبادی منّيهمال  تامته می 

 ريه و مناجات و تفاسيعه و بشارات و ادهيمهء رفيّ م قيعه و احکام و تعاليبد
 دهيه و تطاابت و انذارات شديّ شادات اهله و ار يّ اانت نصحيو تط  و ب

 مبلوک و زمامداران ملل و دو  و وزراء و رؤسا از شرق و غرب و
 ن از فرق و مذاه  خمتلفه و زهماء  قوم از احزاب و مسالکّين ادّيشوايپ

 قت و جتارت وياست و هرفان و طر يمتنّوهه و اهل دانش و ادب و س
 ه می ابشد.ري مقامات متنّوههء کثتادمان نوع انسان در شؤون خمتلفه و 
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 ٤٤٠ ص
 ات انسوتی تود در سجن اهظم درابرهءين حّيمجا  اقدس اهی در اپ
 اهلی و ايد نفيم مقّدسهء منزله از قلم مبارک می فرمايهظمت و وسعت تعال

اهظم ما هندهم امرا   غ امرک و اظدرت لعبادکيدی و حمبوبی انت تعلم ابّنی ما قّصرت فی تبليّ س
هذا الّظدور من هذِر ال و رّب العرش  گر انز  نهل بقی الحٍد فیين هندکن و در مقام دم

  .نيالّناس فی رقد هج ة و لکنّ يّ اجلدات و القدرة كّل الرب  ت كلّ ّيم قد احاطت اآليالعظ
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 ٤٤١ ص
 د داشتداّي                          

1- Lord Curzon  
2- Conte de Gobineau 
3- Nihilisme 
4- Alexander II 
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 سفيد است. ٤٤٢ ص
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 ٤٤٣  ص
  دهميفصل س                        

 صعود حضرت هباءهللا                  
 ت ازيّ امری که آغازش  اب خمالفت اهدا مواجه و دوران فباوتش مبحروم

 مه ازينی که خماطرات هظيد در حينش مقارن گرديمبّشر و قائد انزن
  آن را به حمونيطه منوده و هناد و اضطداد دمشن پرکجدت آن را احا هر

 اهظم از مطّلع ارادهء سلطان قدم رّي داد اب طلوع نيو اضمحال  سوق م
 فت و جال  و هظمت بی اندازه حافل منود. مجا  اقدسّيات اتزه يح

 دات متتابعهء مرتادفه که مّدتيده و تبعيهء متزاري اهی اب وجود مصائ  کث
 ديی رمم را به اشّد آالم و حمن گرفتار منوده بود به جتديپنجاه سا  آن حم

 ه و نشريّ اساس جامعه پرداتت و اببالغ كلمه و وضع حدود و احکام اهل
 .ام فرموديعه قيعهء منيه و سأسي  مؤّسسات بديّ هء رامانيافو  و مبادی سام
 قت به وسط الّسماء هروج منود و امر اهلی ابهلی رروهءيو چون آفتاب حق

 ه آن را ازيّ ت ابلغهء سبحانيّ د انگدان مشيدرتشش و کما  وافل گرد
 ر ورقاءير قلم اهلی ساکت شد و هديد. فر يرش حمروم گردانيشارع قد

 بقا فامت و افحاب و احباب در درّيی احزان مستغرق و به حرقت
 اتری مطمئن و وس و خمذو  دفعة  ين مبتال گشتند. دمشنان منّيبی اپ

 بت مش  المکان را ازين غّيمامداران امور و رؤسای ادمسرور شدند و ز 
 ش کمر مّهتيئهء تو يّ ی سّيافق هامل امکان مغتنم مشردند و در اجرای نوا
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 ٤٤٤ ص
 حمکم بستند.

 اند مجا  اقدس اهی نهان فرمودهيبطوری که حررت غصن هللا االهظم ب
 واهم درگر منی تين فادحهء کربی می فرمودند که ديماه قبل از وقوع ا

 خ به احّبائی که به حمرر مبارک مشّرفين هامل مبامن و از آن اتر يا
 ع آهنا هرف وداعينمودند که از مجياانتی مي و بّيشدند رکر وفايم

 زدهمّيات آن که ش   .ا  اظداری منی فرمودندحيشد ولی فر ياستشمام م
 فی دريالدی( ت  تفيم١٨٩٢هجری )مطابق اب هشتم مه  ١٣٠٩شّوا  
 فت بزودی قطعّيد و اب آنکه روز بعد شّدت يد مبارک منودار گردوجو 

 .ت فرمودندين ارن حرور هناين بود که به بعری از احّبا و زائر يشد. ا
 د فّحت مبارک اتتال  حافل منوده،يزی نگذشت که معلوم گرديولی چ

 فت و آاثر نقاهت از هر جدت حمسوس و هوارضّيت  جمّددا  شّدت 
 اي ه لی قصد معارج هلريالطف اهّز اقدس طاری شد ات ط كليخمتلفه بر ه

 فرمود. سراج اهلی از زجاج جسمانی انفکاک منود و روح مقّدسش پ  از
 از ات انورش رايی ال حتصی که دورهء حّيشدائد هامل ادنی و مصائ  و بال

 د و مبمالک اتری نالمقامات الّتی مايجدت احاطه منوده بود آزاد گرد هر
 ّيون اهل االمساءن هروج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤ يدا هيوقعت هل

 وم والدت حررت مبّشر اهظم از مساءيکه نوزده سنه قبل در جتليل 
 ابين ملّب  به نثءئه انز  و بلسان نورقهء نوراّيت مجا  قدم جّل کرب يّ مش
 هء کربی ويّ ن رز يو ا .فتّيده بود حتّقق يراءن مذکور و مسطور گرديب

 هجری )مطابق ١٣٠٩لهء دوم ری القعدهء يهظمی مقارن طلوع فجر لبت يمص
 نی کهيالدی(  هشت ساهت بعد از غروب آفتاب در حيم١٨٩٢می ٢٩اب 
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 ٤٤٥ ص
 از سّن مبارک هفتاد و پنج سا  گذشته بود اتّفاق افتاد.

 مجا  قدم جّل شننه االهظم شش روز قبل از فعود در حالی که در بسرت
 نين و طائفيع افحاب و زائر يه فرموده بودند مجيتک کی از اغصانيبه 

 ا  راکرا  جمتمع شده بودند احرار فرمودند و دريحو  را که در قصر ابک
 ک مّنان ازيع ملين توديابی آتر احباب و مبنزلهء آتر ين تشّرف که شرفيا

 اانتين بيت شفقت و مکرمت به ايش بود لسان هظمت در هنايبندگان تو 
 د و زامتيار تدمت کرديم بسيع مشاها راضيناز مج ات انطق: يهال
 ديد و  موّفق ابشيّ د مهگی مؤ يد و هر شام آمديد هر فبح آمديديکش

 ز که دريالّرامن و اهل حرم را ن ادن. اماءجيبر احّتاد و ارتفاع امر مالک ا
 ز خماط  وي گونه تطاابت هطوفت آمني مبارک گرد آمده بودند همنيابل

 ت شده كّل رايت انمه ای که به غصن اهظم هنايّ ند در وفبه آانن فرمود
 دوار ابشند.ياند مطمئن و امبه آن وجود مقّدس سپرده
 تلغرافی که به  كلمات نقد افلت مش  البداءن يّ ترب فعود مبارک فورا  ط

 ه اّطالعيد و ضمنا  به مشاٌر اليد خمابره گرديمصّدر بود به سلطان هبداحلم
 ارند رم  مبارک را در حوالی قصر مقّر دهند.داده شد که قصد د

 نيا بنا بر .ش را اهالم منوديسلطان مبجّرد حصو  ترب موافقت تو 
 ت مسکونی فدر مبارک که تودين حجرهء بيهرش مقّدس را در مشالی تر 

 وت ثالثه واقعه در جوار و غرب قصر پر انوار هجیين بيز مشالی تر ين
 مراسم استقرار هرش اهّز اطدر الطف د استقرار دادند ويگرديحمسوب م
 د.يوم فعود پ  از غروب آفتاب اجنام گرديدر مهان 

 مّيّ دائی آن مه نوراء،  که در ايل، سودائی مجا  اقدس اهی و شينب
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 ٤٤٦ ص
 کبار بطور تصوص افتخار تشّرف مبحرر اقدس حافليکسالت مبارک 

 ت کهّيآ ازنتخباتیم ميمنود و حررت هبدالبداء او را جبمع آوری و تنظ
 ل داده واکنون درآن مقام مقّدس تالوتيرتنامهء روضهء مبارکه را تشکّيز 
 ابتالء بفراق قت ويافو  مش  حق لی ازيشود منمور فرمودند و بفافلهء قليم
  آفاق از شّدت سأثّر و احزان تود را در حبر افکند و مستغرق ساتت،رّي ن

 ن قرار می نگارد: نانقالب هامليبت را بديشرح آن اّّيم پر حمنت و مص
ان حا  ياز ب گر لسان حا  و قا يع هوامل رّب االرابب را به اضطراب آورد... ديتراب مج

 ع اهالی هّكا و قرایياکرب مج هاجز... در شورش آن حمشر
 ن... نّيگو  بتايمص ن و بر سر زانن و واّيحو  آن در فحراهای حو  قصر مبارک گر 

 ی از اهالی بلد از غنی وري ک هفته جّم غفي مّدت پ  از فعود مبارک ات
 م بودند و مهگی ازيک و سديهء کربی اب هائلهء مقّدسه  شر يّ ن رز ي در اريفق

 عه وياری از اهاظم و اکابر قوم از شي متنّعم. بسنيتوان نعمت منعم العالم
  شعرا و فرال و هلما و رجا نيدود و دروز و مهچنيسّنی و نصاری و 

 ت بر آمدند و لسان به مدحيت و تسليهّما  حکومت در مقام تعز دولت و 
 ش را بزابنيهء تو يّ و ثنای حمبوب امکان گشودند و مرات  سأثّرات قلب

  داشتند. حّتی از بالد سائره  مانندميهربی و ترکی نظما  و نثرا  تقد
 ض شّتی بدون استثناء بساحتيز هرايوت و قاهره نري دمشق و حل  و ب

 شديندهء امر اب بزرگوارش شناتته ميت هبدالبداء که حا  مناانور حرر 
 د و كّل  بذکر اوفاف و نعوت آن وجود مقّدس و جتليل ويوافل گرد

 سهء مجا  اقدس اهی جّل شننه االهلی انطق بود. مقامات مقدّ ميتکر 
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 ٤٤٧ ص
  اهظم و فعود آن منجی امم در ارضرّي ن حزن و امل  که افو  آن نيا

 ع طبقاتيخت و السن و افواه انس را از مجيالک جماوره برانگاقدس و مم
 م ويم رات انور اقدسش منلوف منود هر چند بنفسه هظي  و تعظيبه تقد
  وريه نظيک از ادوار سابقه و ظدورات مقّدسهء ماضيچي و در هريتط
 نی کهّياحزان و حرمان بی اپ ل نداشته مع الوفف چون اب حبوريهد

  وني و مقبلنيهظمی در قلوب هزاران هزار از حمبّ بت ين مصيحدوث ا
 رانيعهء هندوستان و اي امر مقّدسش در اشطار شاسعه و اقطار وسنيرافع

 سهياد منوده مقاجي و مصر و شام انيه و فلسطيّ و هراق و هثمانی و روس
 آفتاب است. م معلوم تواهد شد که چون قطره نسبت به درّي و ررّه در مقابليمنائ

 ه و جدات متنّوههءري ای که از شؤون کثد مجا  اقدس اهی دورهاب فعو 
 رفت و قرنين است تامته پذيل و قر ين هامل بی مثّيخ اديده در اتر يهد

 د ويگرد   يّ می از آن طي  به نين واقعهء جانگداز قر ياّو  هائی مقارن ا
 هصر مبارکی که از حلاظ هلّو شنن و مسّو مقام و امتداد زمان و وفور

 هيّ هء اهليع اهصار و قرون ماضيعهء بديعه اکرب و اهظم از مجيار و آاثر منامث
  شدادت مبّشر اهظم و ظدورنيحمسوب و جبز برههء کواته سه ساله فافلهء ب

 م قرن شاهد ظدورات وحی اهلی از دويمجا  قدم جّل رکره و ثنائه مّدت ن
 هءيّ هء رهبيّ ت جنفت. امر حررت ابب مثراّين ّيزدانی بوده اپيمنبع مقّدس 

 ن مرحله از مراحل هصر رسولی سپریيش را ببار آورد و مدّمرت يتو 
 اهچا يت راّبنی از افق سياهظم  مساء هداريّ قت،  نيد. آفتاب حقيگرد

 انيطلوع منود و اشّعهء ابزغه اش در مدينة هللا از ورای سحاب بر هامل و هالم
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 ٤٤٨ ص
 تعارج شد و در نقطهء معّد  الّندارد و در ارض سّر بوسط الّسماء ميبدرتش

 افق هامل امکان از مه و ترگاه برافراتت ات ابالتره در مغرب سجن هّكايت
 قت رايگر مش  حقيکدزار سا  کامل ديد و ات انقرای يغارب گرد

 ست.يدی متصّور نيظدور و بروزی نه و اشراق و فدور جد
 ت قصوای ظدوراتيامر اهظم اهلی هدف اسنی و غا ،ن دور مقّدس يدر ا

 د،  بشارات کت  مقّدسه حتّققيت جلوه و جال  ابالغ گرديسابقه بندا
 عياتر و پود نظم بد ،هيفت،  احکام و حدود متقنه و مبادی و افو  سامّي

 ع مقّدسهءيه و شراين ماضّين ظدور اقدس اب اديم و ارتباط اياهلی تنظ
 نیيه، فدف نظم جنيّ م شد. سأسيسات اّوليا  تنظحيه واضحا  و فر يّ قبل

 د حافظ و حارس وحدت ويثاق رّب جمياد و هدد و ميرامانی بن
 د.يص گرديزدانی بکما  اتقان سأسي  و تنصيت امر مقّدس يّ جامع

 ت جدانیيّ اد مدنجيبشارت اتّفاق اهل هامل و ارتفاع لوای فلح اهظم و ا
 و حتّوالت ده و اتبار از انقالابتيد اهالم و انذارات شدي تردرياهلی من غ
 ه که مقّدمهء حلو  هصر موهود راّبنی و متوّجه کاّفهء اانم از ملوکري هائلهء تط

 د.يان گرديد بين و دو  و ملل جدان است بصراحت و سأکّيرؤسای اد و
 ت اهلی و فرمان مقّدس ملکوتی کهيّ عه، مبّشر منمور يمنهء بديتطاابت مد

 به رؤسا و زمامداران قارّهء ديض گرديکای مشالی تفو يبعد ها به قارّهء امر 
 فت. ارتباط معنوی و استقرار هالئق روحانی اب مّلتی کهّيمذکور هّز فدور 

 کی از اهقاب تاندان سلطنتش قبل از اتتتام قرن اّو  هائی در ظلّ ي
 ه در اجرای ارادهء قاطعهءيّ د فراهم آمد و قدم اّوليل امر اهلی وارد گرديظل

 ق  موج  اهطای مواه  روحانی و اداری متعانيه که در سنيّ فمدان
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 ٤٤٩ص 

 هء آنيّ ده و اثرات هيبی کران به جبل مقّدس رّب مواجه اب سجن اهظم گرد
 تّيبرداشته شد و ابالتره را ،رفتيمبرور زمان بسط و توسعه تواهد پذ

 م را درين آن قرن نورانی متجاوز از شصت اقلّيفتح و ظفر که قبل از اپ
 د.يش در آورد مظّفرانه افراشته گرديحتت نطاق تو  شرق و غرب هامل

 ن هنگام که در آستانهءيابری امر مقّدس مجا  قدم جّل امسه االهظم در ا
 ش قرار داشت نظر به فسحت آاثر و وسعتيمهء اثنی از قرن پرانوار تو ين
 ام و استقامتينات و کثرت شددا و مّهت ابسالن و قيّ ت و هظمت بّيآ
 ليت كالم و جانبازی بی هديّ بت دمشنان و تاّلقيو توان و تسران ري پ

 ن روح نّباض وّيمبّشر اهظم و سطوت و هظمت شارع افخم و سر 
 ش را در حصو  تقّدم و اهتالء ويستگی تو يپر نبعانش قدرت و شا

 ق مقّرر از طرفيمتّکن و ارتقاء فارغ از هر گونه نفاق و شقاق در طر 
 ده، قّوت آمسانی و روح ملکوتیيرسان م الّشننش مبنّصهء ظدوريمؤّس  هظ
  رامانی را در انظار هامل و هالميان اثبت و مدّلل و واضح ونيمودوع در آئ

 حمّقق ساتته بود.
 نيشمارد که مآ  و هاقبت پر واب  سالطيدر تامتهء مقا  الزم و مناس  م

 ن در شرق و غرب هامل را که در دوران ظدورّيو وزراء و رؤسای اد
 مانه وي از مواهظ حکّيام منوده و يءهللا مبخالفت امر اهلی قحررت ها

  از اجابت ندایّيم هلی االطالق روی اتفته و يهء آن حکيّ ارشادات رامان
  در نصرت و سأييد امر اهظمش فتور و قصورّيمقّدسش غفلت کرده و 

 ن او راق درج گردد. مجا  اقدس اهیيروا داشته اند در ففحات ا
 نفوسی که بدمشنی امر اهلی و اطفاء ءنة هلی الممکنات درابرهميبنفسه المد
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 ٤٥٠ص 
 د:  نحّق از ظلم  ظالمان  چشميزدانی مّهت گماشته اند می فرمايسراج 
  رانيک از ظالمين ظدور که هر يد خمصوص در ايده و خنواهد پوشينپوش

 قامانت ح غر  وّياهظم ار  ن امريا ن است که از بدو ظدوريا  .جزا دادهن
 قی حبرکت آمد و اهل هدوان را از كّل جدات فرا گرفت.يمنتقم حق
 ها منقرض و ارکان رؤسایر سلطنت منفصل و سلسلهي از سر نيسالط

 د، ابناء ملوک از مقاماتيروحانی متزلز  و انقالابت و حمارابت متزا
  ظلم و اهتسافني منفور و مطرود و حمرّکنيش منعز  و غافبيتو 

 دند.يگرد وس و منکوب مشاهدهيران و فاسدان منيو شر مقدور و خمذو  
 نيران انفرالدّ يز اپدشاه جائر هثمانی که ابتّفاق سلطان ايسلطان هبدالعز 

 كل مقّدس مرکز امر وارد و سه ابريی الحتصی بر هّيشاه فدمات و بال
 گر فادريه را از نقطه ای به نقطهء ديّ د آن مجا  احديحکم نفی و تبع
 د شده و سقوط وّيظلمن  يّ اب اقدس به جال  بر نکرسمنود و در کت

 جهء انقالبيده  در نتيهبوطش در لوح فؤاد از قلم مالک هباد اتبار گرد
 کهء حکم معزو  و بفتوای مفتی مقّر سلطنت و تالفتشيدرابری از ار 

 د و جبزایيالدی مقتو  گرديم١٨٧٦وم در سا  يحمکوم و بفافلهء چدار 
 وافل شد و ختت سلطنت به برادر زادهء او که به قّلتش يئهء تو يّ اهما  س

 زی نگذشت که دريد. چيت موفوف بود رسيهقل و نقصان ترد و درا
 وغ اسارت حکومتيون اتباع مملکت از يزده ملّي ١٨٧٧ - ٧٨حماربهء 

 لهء قوای روس اشغا  شد ات آنکه جنگيترک آزاد و ارض سّر بوس
 م هثمانی منحّل ويگشود و امپراطوری هظ  (  رخ١٩١٤ - ١٩١٨ الملل اّو  )نيب
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 ٤٥١ص 

 د ويت برقرار گرديّ بساط سلطنت آن ارض منطوی و جبای آن مجدور 
 ع حکومت وي وسنيقدرت و سلطنتی که متجاوز از شش قرن بر آن سرزم

 رفت.ينمود تامته پذيفرمانروائی م
 ن شاه اپدشاه مغرور و مستبّد که از قلم اهلی به لق يانفرالدّ 

 ن  ملّق  و پ  از نزو  لوح مبارک و اهراض ازافغایني  الظّالمينرئ
 د وين در  حّق او انز  گردنيللعالمه كلمهء نسوف جنعله هربة  يّ ندای احد

د يشد و در تبع ت حررت هاءهللا  لّکه داريّ دورهء سلطنتش بشدادت حررت اهلی و مسجون
 ادرنه و كل مبارک از بغداد به اسالمبو  و از آجنا بهيه

 ت سعی و مّهت مبذو  داشت و اب مهدستی هلماءيسپ  به هّكا هنا
 مي هزم جزم و تصمني انزننيه در مدد آئيّ رسوم در قلع و قمع شجرهء اهل

 وم که به تدارک جشن هظيم وير اخّتار منوده بود در مهان يتلل انپذ
 غو د مشي تتام  دورهء پنجاه سالهء سلطنت و ورودش در مرحلهء جدريتط

 خ مملکت از اهظم اّّيم سرور ويوم را در ففحات اتر يو مقّرر بود آن 
 زیيت انگري م بوضع حيند در بقعهء حررت هبدالعظيشادمانی مّلی ثبت منا

 ديکشته شد و از آن پ  آاثر تنّز  و احنطاط در تاندان وی منودار گرد
 ر اهواءاقت اامد شاه و اهنماکش ديت و ليجهء هدم کفايات ابلمآ  در نت

 د.يمندزم گرد ه جنم شوکت آن قوم جدو  افو  منود و سلسلهء قاجار منقرض ويّ نفسان
 ش در غرب کهي هصر تو نين سالطين و معّظم تر يانپلئون سوم مقتدرتر 

 ت تود تواه و متکرّب و مّکار و جاه طل  بود و بکما  اهانت ويندايب
  تطاب بوی فادرع مبارکی را که از طرف حررت هاءهللايبی اهتنائی توق
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 ٤٥٢ ص
 د ويش اهلی مردود و مطرود گردي افکند و در آزمانيشده بود بر زم

 ع اثنی بصراحت اتباريمجا  اقدس اهی زوا  و تذالن وی را در توق
  فرانسه و آلمانني( که ب١در حماربهء )سدان( ) ١٨٧٠فرموده بودند در سا  

 د و مغلوب و مندزمت تّفت و مذّلت شکست تور يد بندايواقع گرد
 م شد و سلطنتي و تعّددات کمر شکن تسلنيط سنگيد و اب شرايگرد
 د و غربتيات را در تبعيهء اّّيم حيّ ش را از دست بداد و بقيتو 

 گانه فرزند ويد و يم به تراب راجع گرديد و ابلمآ  اب تسران هظيبگذران
ت و فوتش يپر ف امپراطوری ( کشته شد و٢ک بدست قوم زولو )يعددش در جنگ قبائل آفر يول

دتر بود در داتلهء مملکت رخ گشود ي شدنيدولت نی که از حمارابتيد و جنگدای تونيمنددم گرد
 (٣لدلم اّو  )يو و 

 اپدشاه فاتح پروس در قصر ورسای بکما  شکوه و جال  اتج امپراطوری
 كّل ممالک مّتحدهء آلمان را بر سر گذاشت.

 هء غرور سرمست و در اثر غلبه بر انپلئونلدلم مذکور که از ابدياّما و 
 ار حافل کرده و مجا  اقدس اهی او را در کتابيشدرت و هظمت بس
 ان نارکر من کان اهظم منک شنان  و اکرب منک مقاما نيمستطاب اقدس به ب

 اة ابلّدماءن  وناک مغطّ ين قد رأيهنر الرّ  ئشواط ّيحت و به تطاب نينص
 هيدهء آتيع شدين  از وقانيمب وم هلی هزٍ ياهّنا ال و لو ني الربلنيننسمع حن
 د و پ  از آنيند دو ابر مورد سوء قصد واقع گرديفرمايانذار م

 ز پ  از سه ماه فرمانروائیياو ن .کهء سلطنت جال  شديفرزندش بر ار 
 د و از جدان رتت بربست و ختت واتج بهيمبرض مدلکی گرفتار گرد

 و .فتّيرسخت و کواته نظر بود انتقا  لدلم دوم که هنصری مغرور و سيو 
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 ری نگذشت که تود تواهی و استکبار وی موجبات سقوط و اهندامشيد

سم در يکمون  م بر اپ شد و طرفدارانيرا فراهم کرد،  انگدان در هافمهء مملکت انقالب هظ
 اری از بالد سر برآوردند و اَهالم خمالفت افراشتند.يبس

 حدهء آلمان از حکومت برکنار شدند و تود امپراطورالت متّ ّيشاهزادگان ا
 ز بکما  تّفت و تواری بکشور هلند متواری و برتک اتج و ختت ملزمين

 (  بساطی را که پدر بزرگش اب آهنمه٤ارن)ميد و قانون اساسی نو يگرد
 طنطنه و جال  گسرتده بود منطوی کرد و به امپراطوری آلمان تامته داد

 ليطاق معاهدهء فلح که برآن کشور حتميخت و ماالط سيو ابالتره شرا
 ش از لسان مظدر امر اهلی اتباريم قرن پينین  را که نيد نحنيگرد

 شده بود واضح و متحّقق ساتت.
 ش و اپدشاهي( امپراطور تود رأی و مطلق العنان اطر ٥فرانسوا نوزف )

سجن هّكا ار  ة  فیيّ حداال مسة کان مطّلع نور ملک النّ ّيمنسه که در کتاب اقدس خبطاب ن
متمّسكا ابلفرع غافال  هن االفلن  االقصی مررت و ما سئلت هنه... وجدانک قصدت المسجد

د  يی گوانگون گرفتار گردّيمستغرق و مّلتش به مصائ  و بال خماط  چنان در درّيی حمن و آالم
 خيکه اتر 

 چ دوری از ادواري شّدت و وتامت اوضاع را در هني چننيآن سرزم
 ک مقتو  وي( در مکز ٦ )نيليميبرادر امپراطور ماکز  .شاهده ننموده بودم

 عدد و وارث اتج و ختت اب وضع حمزن و فالکت ابری ازي( ول٧رودلف )
 ( و زوجهء٨نان )ي  کشته شد و آرشدوک فرانسوا فردي رفت امپراطر نيب

 امپراطوری متزلز  قطعه قطعه .دندي(  بقتل رس٩و( )يز در )سارايوی ن
 های امپراطورید و مجدوری حمدود و کوچکی بر روی ترابهيدگر 
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 ليز پ  از مّدت قليدار نيل گشت و آن سأسي  اناپيمقّدس روم تشک
 د.ياسی اروپ ابلمرّه حمو و زائل گرديطهء سيمعدوم و از تر 

 عی که ازي( امپراطور مقتدر روس که در توق١٠چ الکساندر دوم )يكالو ين
 حتيده در مواضع خمتلفه او را نصيه بنام وی انز  گرديّ ت اهليّ مساء مش
هن المالکن خماط   نعک الملکميک ان ّيّ م... ايالعظ يّ ر و خبطاب نادع االمم الی هللا العليو حتذ

کی از آشوب طلبان  يمنودند و ابلمآ  بدست  ات اوي وی قصد حنين ابر خمالفيند چنديفرمايم
 د که امپراطور مذکور شخصا  آغاز و سپ ينع و هتدق و مييتر است فشار ويکشته شد. س

   منوده بود راه را برای ظدوري وی تعقني( جانش١١الكساندر سوم )
 ل تون در ممالک تزاریي( س١٢كالی اثنی )يانقالبی که به دورهء سلطنت ن

 جاری ساتت ابز منود و بدنبا  آن جنگ و مرض و قحطی رخ گشود و
 ان و اشراف را قتل  هام کردند،يند،  اهکارگران مبارز روی کار آمد

 شان را شکنجه و آزار منودند،  ارابب فکر و دانش را طرد و امالک ويکش
 وی و تاندانش را نايموقوفات مذهبی را متّلک کردند و تزار و اطراف

 منقرض ساتتند. ( را منددم و١٣معدوم و سلسلهء رمانف )
 ع انز يه که در لوح منيّ حيء مسسهي  اهظم و اقدم کني( رئ١٤اپپ پی هنم )

 سکنت فی القصور و سلطان الّظدور فی اتربأ د نياز قلم اهلی خبطاب شد
 نة المزترفة مثّ انفقدا فیيوت دهدا ألهلدا... بع ماهندک من الزّ يالب
در مقابل هساکر  د به اشّد احوا  و افظع اوضاعيل هللا... مقبال  الی الملکوتن خماط  گرديسب
و از متصّرفات و متعّلقات خمصوص  م فرود آورديا سر تسليطالي( اپدشاه ا١٥مانوئل )ا کتوريو 

 ه دستيّ نهء روميش حّتی مديتو 
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 نهء جاويدان ( که متجاوز از ده قرن لوای اپپی برين )مديد. فقدان ايبکش

 ی که نسبت ابحزاب و فرقري ف و حتقيياهتزاز بود و تز  فراز آن در
 ني و تشمگرّي در ظّل اپپ وارد آمد سخت او را متغ همذهبی مستظلّ 

 د ويدای جسمی اب سأّلمات روحی و فکری توأم گرديساتت و انراحت
 سپ  شناسائی رمسی .ديات را بکما  تلخی و انکامی گذراني آتر حنيسن

 ( بعمل١٦کان )ينان وی در واتيکی از جانشيا که از طرف يطاليسلطنت ا
 هء حرب اهظم رايّ ت داد و انقراض سلطهء زمنيّ ن شکست جنبهء رمسيآمد اب

 امری حمتوم و مسّلم منود.
  و ظدور رّلت و مسکنت رؤساینيچهء سقوط و انفصا  سالطخياّما اتر 

 ی حمکمهء قلم اهلیّيح مشفقانه و وفايارض که در اثر هدم توّجه بنصا
 دای فرانسه ويده ابحنال  سلطنت آ  هثمان و زوا  امپراطور يحافل گرد
 هءيّ ه و انقراض سلسلهء قاجار و اتتتام سلطهء زمنيّ ش و روسيآلمان و اطر 

 ل سلطنتدای مطلقهء پرتقا  و اسپانیيرفت بلکه تبديحرب اهظم تامته نپذ
 نيار از سالطي جبمدوری و سل  قدرت و اتتنيو دولت امپراطوری چ

 اواترطالی و تباهی اوضاع که در يبلغار و رومانی و ا ک ويدامنارک و بلژ 
 وگوسالوی و آلبانی کهيوانن و ي  زمامداران هلند و نرون و ياّّيم نص

 ريد و توف و دهشتی که قلوب سايربند گرديد بسر ميهم اکنون در تبع
 ن انقالابت و حتّوالت فرا گرفت وين ملل را در اثر ايرؤسا و قائد

شرق و غرب را  نّيخ حکومت بعری از فرمانروايفی که ففحات اتر يتعّرضات و مهجات هن
ن يرانی منجر شد مههء اي انيسالط سلسلهء ن اواتر به سقوط هنائی سريمکّدر ساتت و در ا

 ستينه ايّ امور دالئل واضحه و شواهد ب
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 که ظدور )هذاب اهلی( را که حررت هاءهللا در سورهء ملوک اتبار فرموده

 اقدس تطابرات و انذارات انزله در کتاب يت حتذيّ مدّلل و حّقان
 سازد.ي و رؤسای ارض را اثبت و حمّقق منيبسالط

 ن مذهبیّيشوايم هلما و پي زوا  قدرت و نفور هظنيهالوه بر سقوط سالط
 نيران و هثمانی که مدّم تر يا ع و تسّنن در دو کشوريّ اسالم از تش
 ن سأسيسات اسالمی را حائز و هر دو در وارد ساتنت مصائ  ويو قوی تر 

 ما  دتالت ويصی بر حررت اهلی و حررت هاءهللا مستقی الحتّيبال
 فهء اهظم که بر مسنديز قابل توّجه و دّقت است. تليشرکت داشته اند ن

 المؤمننيري تالفت حررت رسو  اکرم شارع مقّدس اسالم مّتکی و بلق  ام
 نه مفتخر ويملّق  و بسمت حفاظت و حراست مقامات مقّدسهء مّکه و مد 

 ون افراد مّلتيست مليش از دو يه اش بيّ حکومت  روحانحوزهء سلطنت و 
 هءيّ ست زمنّياسالم را شامل بود در اثر الغاء سلطنت در مملکت هثمانی ر 

  قابل انفکاک از مقامريتجّزی و غيش را که ات آن زمان جزء اليتو 
 لی دريز پ  از آنکه مّدت قليفه نيشد از کف بنداد و تليتالفت مشرده م
 د. مقاميد جبان  اروپ متواری گرديی ثباتی اّّيم گذرانحا  تزلز  و ب

 ريتالفت اهظم و اقدم سأسيسات اسالمی بدون مشورت و کس  نظر از سا
 نت اسالم متزهزع وّين شعبهء ديرت يجوامع هامل تسّنن  منتفی و وحدت قو 

 است از مذه  اهالميمتزلز  شد. سپ  انفصا  قاطع و کامل و رمسی س
 نيد بقوانيسري  بنظر مرّي تغيت استحکام و لن يکه در غا  هيّ  شرهنيو قوان
 التيد. موقوفات و اموا  مؤّسسات مذهبی ضبط و تشکيل گرديه تبديّ مدن

 نی ممنوع و سلسلهء مقامات روحانی سّنت منحّل شد.يو فرق خمتلفهء د
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  تطوط هربیني جانشنيغمرب اسالم منسوخ و الفبای التيزابن هربی زابن پ

 االسالم در زمرهء د بزابن ترکی ترمجه شد. اسالمبو  قبةيد و قرآن جميگرد
 ه گوهر گرانبدا و د رّ يّ  فوفّيکی از بالد هادی مملکت در آمد و مسجد اي
 اسی ويل شد و بعبارٍة اتری در امور سينهء کربی مبوزه تبدي مدنيمث

را که در قرن اّو   ع و احوالیروحانی آن مملکت انقالابت و حتّوالتی روی داد که تاطرهء اوضا 
مان و قدس االقداس و هلما و رؤسای يسل م و معبدينهء اورشليمد دود وي مّلت ريحی دامن گيمس

  شکنجه ونيآن قوم،  مسّبب
 سازد.يد در نظر جمّسم ميان گرديحير مسيتعز 

 ران رخ بگشود کهيز در تطّهء اي احوا  حوادث و انقالابتی ننيمشابه مه
 نيات روحانی آن کشور را متزلز  منود و اب آنکه در آن سرزمان مقاميبن
 افت مع الوفف قدرت و نفوريگر انفصا  نيکدياست رمسا  از يمذه  و س 

 هء مّلت و مملکت رتنه منوده و حکومتيّ اتيع شؤون حيهلماء که در مج
 ل داده بودند همال  منتفیيمذهبی جداگانه ای را در آن ارض مقّدس تشک

 ندگان امام غائ ي و مناني شرع مبنين که تود را حافظيتددجم .ديگرد
 ليت مبعدودی قليّ فت و لباس روحانّيل يتشان تقليّ شمردند مجعيم

 بساط .ه ابالجبار بلباس ارواپئی ملّب  شدنديّ رفت و بقياتتصاص پذ
 ه ملغی و ادارهء اماکنيّ ه منطوی و فتاوای مقامات شرهميهظمت و هّزت قد

 ه مرتوک و حقّ يّ ني ،  مساجد و معاهد هلوم ده حموّ يّ هرف ريموقوفه بدوا
 ه و بسنتيحتّصن و بست از مراقد و امکنهء متربّکه مسلوب و اقامهء تعز 

 رت مشاهدّي بنحوی که در قبل معمو  و متداو  بود منسوخ و ز ّيتکا
 جنف و کربال بقدر مقدور حمدود شد. حجاب مرتفع و تساوی ءمشّرفه
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 .ديه سأسي  و امر متعه ممنوع گرديّ نساء مشّخص و حماکم مدن رجا  و
 فتاد و مساهی موفوريت لسان هرب،  زابن اسالم و قرآن،  از انظار بيّ امهّ 

 ن امور ويد. مههء ايبرای طرد لسان مذکور از لسان اپرسی مبذو  گرد
 مرات  نشانهء افو  جنم قدرت و سطوت زهمائی بود که تود را تّدام

 ه مورديّ  مؤمنان مشرده و در دورهء حکومت ففو ريان حررت اميقمتّ موالی 
 ني آن هصر واقع بودند و از زمان ظدور انيهء سالطياهزاز و احرتام الهنا
 ل تون ازيران دست خبون مظلومان گشودند و سيامر مقّدس در ا
 خ مّلت و مذه  رايگناه جاری ساتتند و ففحات اتر يکشتار نفوس ب
 ش لّکه دار منودند.يهء تو ابهما  ظالمان

 ن امر هللا را متزهزعير يمهان حبران که اساس هلماء اسالم دمشنان د
 ت که از هنگاميّ حي مقامات روحانی مسنيفرتی در بيساتت بنحو ضع

 ه نفور و قدرت و اهتبار ويّ اظدار امر حررت هاءهللا و ارتفاع كلمهء اهل
 سلطهء .فت هرض اندام منودري ل ميل و تنز يسطوت آانن رو ابحنراف و تقل

 د منتفی شد و لوایيحرب اهظم بنحوی که در فوق مذکور گرد ءهيّ زمن
 خمالفت اب رؤسای مذاه  و استقرار آانن در رأس امور که منتدی ابنفصا 

 د از هر جان  مرتفع شد دولتيت فرانسه گرديّ ک از مجدور يسهء کاتوليکن
 فهيتطّهء روس مورد امالت هن واننی ارتدک  را دريسهء يست کنيفاتح کمون

 قرار داد و بکما  قساوت ابحنال  و تصّرف مؤّسسات مذهبی و اوقاف
 ش هنگری حامل وينت مبادرت منود. سلطنت اطر ّيخمصوفهء آن د

 ا ويسای اسپانيو اوضاع كل سهء روم منحلّ يمدافع پرشور و حرارت کن
 حیيمس ريد شد و در ممالک غيک دستخوش انقالب و حبران شديمکز 
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ن يو پرسبی تر  (١٨لی )ي( و اجن١٧ک )يحی  از فرقهء کاتولين مسيالت مبّشر ياقدامات و تشک
 ش را از دست بداد ويغی و مذهبی تو ي( جنبهء تبل١٩)

 واننیيک و ارتدک  يهء کاتولميقوای مدهشهء شرک مراکز مدّمه و معاهد قد
  ممالکنيرق ارواپ مهچنمش ( در مغرب و مرکز و٢١سهء لوتری )ي( و کن٢٠)

 تعّرض قرار داد. ناوی را معرض هجوم ويک و اسکانديالت ابلتّيابلکان و ا
 دين بالد حافل گردين تطّورات و انقالابت که در شؤون مذهبی ايا

 دهد که جنم هّزت و شوکت رؤسای مّلتيح و روشن نشان ميبنحو فر 
  مألني بنيآهن روح که بندای حررت هاءهللا توّجه ننموده و چون سدّ 

 افو  است. ابن و پسر انسان که در جال  اب ظاهر حائل شده بودند رو به رهو  و
 ارين مقام الزم است ابحنراف و تزلزلی که در مرات  قدرت و اتتيدر ا

 ده اشارهيز حافل گرديدود و زرتشت ني ءن در دو جامعهيرؤسای د
 د نقد جاءيم می فرمايمنود. مجا  قدم جّل امسه االهظم تطاب اببناء كل

  ازنيالّداودن  و مهچن يّ کم مجا  القدم هلی کرسحيالّناموس االهظم و 
 وان زرتشت انز  قوله تعالیري ا تطاب به پين كلمهء هليخمزن قلم اهلی ا
 نيدا گشتن. از هنگام اهالم اياند ظاهر و هو ها مژده دادهنآنچه در انمه

 ن روحانیّيشوايلفت و هناد  اب پتطاب رامانی و ندای سبحانی آاثر خما
 ديو بی اهتنائی و هدم توّجه نسبت برسوم وشعائر مذهبی و تعّرض شد

  مّلت زرتشت واضح و آشکار ونيون متعّص  تصوفا  در بيّ از طرف ملّ 
 فاتييقات و تز يين حتّوالت و تريهالئم تزلز  و احنطاط منودار شد. ا

 ت انذاراتی است که مجا يّ حّقانل قاطع بر فّحت و يكّل برهان المع و دل
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 ن و مذاه  خمتلفهّيی تود تطاب برؤسای ادخياقدس اهی در ابالغ اتر 

 ن است بعری از آاثريفادر و آانن را از هواق  امور برحذر فرموده اند. ا
 ن را درّي ارض و رؤسای ادنيهء هد  منتقم اهلی که سالطري و شواهد تط

 ن او راقيوده و بنحو امجا  در ففحات اشرق و غرب هامل احاطه من
 مي منبع  از خمالفت مستقّين تطّورات و انقالابت يد. ايمذکور گرد

 جهء غفلت وي در نتّيست اب امر حررت هاءهللا و ّيافحاب سلطنت و ر 
  قصور وّيام رامانی و يق پياستکبار آانن در اجابت دهوت اهلی و حتق

 مه و شؤوانت ابهره و انواريت هظّيدرک آ ام بر منع مظامل ويفتورشان در ق
 کصد سنه از ظدور مقّدسش شرق و غرب هامل راي يّ ست که طيئه ايمر

 شيطهء تو يطرهء غالبهء حمياحاطه منوده و انف  و آفاق را حتت نفور و س
 در آورده است.

 فهيند که نهّزت از دو طايفرمايمجا  اقدس اهی بکما  فراحت اتبار م
 ن  كلمات ابهراتي ارض انيک و هلمان   و تطاب بسالطاتذ شد از ملو 

 نيالکتاب بلسان بدع مب فادر نو ان لن تستنصحوا مبا انصحناکم فی هذا
 تذکم العذاب من كّل اجلدات... ارا  ال تقدرون ان تقوموا معه و تکوننّ أي

 ديجد ءٍ وم مندا فی باليد نو کّنا فی كّل يز می فرماينن و نيمن العاجز 
 ... امّنا ننصحکم لوجه هللا ونيانتم مسعتم اکثرها و ماکنتم من المانع... و 

 ن.ني معشرالّسالطّينا منکم ينصرب کما فربان مبا ورد هل
 د ن لمّايلسان قدم درابرهء هلما و مظامل وارده از طرف آن قوم می فرما

 اءالعلم  معشرّيگر انز  نيالعلماءن  در مقام د تفّرسنا وجدان اکثر اهدائنا
 وميوم النفسکم من هّز الاّن اتذانه منکم... مطالع ظلم اليال ترون بعد ال
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 ٤٦١ ص
 یءٌ ي ناّن هللا کان بر نيهلمای هصرند که از  حّق اهرتاض منوده اندن  و مهچن

  ظدوره ما اهرض هنه الّناس ونيمندم وحنن براء مندمن  نلو آمنتم ابهلل ح
 و راجع .ننيهللا و التکونّن من الغافل وم اتّقواينا ما ترونه اليما ورد هل

 ام منوده بطور تصوصيبعلمای اسالم که در اّّيم ظدور مبخالفت امر هللا ق
 ن رايد ناب چنان ظلم و بغرائی مبعاندت برتاستند که ارکان ديمی فرما

 ران... همل منودند آنچه راي نهلمای انيف منودندن )ترمجه( و مهچنيضع
 ران... همل منودنديهامل همل ننمود... هلمای ا چ حزبی از احزابيکه ه

 دود در ظدور حررت روح همل ننمودن  و ابالتره به آانن اتباريآنچه را که 
 م...يد نبکم احنّط شنن المّلة و نک  هلم االسالم و ثّل هرشه العظيمی فرما
 ة الکربی و ترون جزاء اهمالکمبّد  هزّکم ابلّذلّ يفنی ما هندکم و يسوف 
 ز هاقبت اهل تسران ابفرحياز قلم حررت ابب ن .منيهللا االمر احلکمن 
  هلینين حاربوا احلسيده بقوله احلّق نفسوف نعّذب اّلذيان اتبار گرديب

 نتقم هللا مندم فی رجعتنا و فیيارض الفرات من اشّد العذاب فسوف 
 ما.نيداراالترة قد اهّد هلم هذااب  هلی احلّق ابحلّق ال

 د الزم است هاقبت ابناء ملوک و وزراء وين مقام رسيبد حا  که كالم
 یّيش مسؤو  فدمات و باليک بنوبت تو يز که هر ين نّيرؤسای اد

 ن امريوان اري ه بر پيع طار يوارده بر مجا  اقدس اهی و مظامل و فجا
 ر امورتارجهء هثمانی کهياهظم بودند ابتتصار رکر گردد. فؤاد اپشا وز 

 كل مبارک بسجنيد هيرا حمرّک و مسّب  افلی تبعحررت هاء هللا او 
 ت هالی اپشا فدر اهظم آن ارضيّ اند و بکما  مّهت مبعاهظم مشرده

 ف سلطان جابر که دمشنی اب امر هللا و شارع مقّدس دريبتحريک و ختو 
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 ٤٦٢ص 

 ئهءيّ ت در اجرای نقشهء سيّ کسا  پ  از  موّفقيهنادش متمّکن بود پرداتت 
 د منتقم اهلی او را اتذ منود و در سنهءي  يت بپار ميهز ش هنگام يتو 

 هالی اپشا .ش راجع گشتي( مبقّر تو ٢٢  )ينهء نيالدی در مديم ١٨٦۹
 دهي  خبطاابت شديز که از قلم اهلی در لوح رئير اهظم آن دولت نيوز 

 خماط  و رّلت و سقوط او را در لوح فؤاد اتبار فرموده بودند چند سنه
 د،  شدرت ويت هاءهللا بعّكا از مقام تود معزو  گردبعد از نفی حرر 

 ايّ ا  منسيفتاد و نسيهء مخو  و نکبت بيهظمتش از دست برفت و در زاو 
 نيلطان فرزند ارشد انفرالدّ زا ظّل السّ ري د. شاهزادهء جّبار مسعود ميگرد

 ش از دو مخ  مملکت که حررت هاءهللا او رايشاه و فرمانفرمای ب
 عيمدری سلطان واقع و حکومت مجياند مورد بد فرمودهّي من ينشجرهء جح

 ت جبز اففدان از دستش تارج و ابواب ترّقی و اهتالء بر وجدشّيوال
 توخنوار جال  الّدوله که ءد. شاهزادهيمسدود و بذّلت و تواری مبتال گرد

 ک سنه پ  از ارتکاب اهما يءن  موسوم ّياز قلم اهلی به نظامل ارض 
 اخلالفه احرار و ابسرتداد ش منفصل و به داريه از مقام تو عيمدهشهء شن

 قسمتی از اموا  مندوبه که از غارت و اتراج مظلومان بی پناه بدست آورده
 د.يبود ملزم گرد

 ل و جاه طل  ويران در بغداد،  آن نف  حميزا بزرگ تان کارپرداز اري م
 مان ويد و نمنکوب و پشيش معزو  گرديفاسد،  ابلمآ  از مقام تو 

 د فادق طباطبائی که از قلم اهلی بهيّ شان شدن. جمتدد معروف سيپر 
 ران رايع رجا  هائی اينکارب ارض طاءن موسوم  گشته و فتوای قتل مج

 د و نفیيف فادر و اماء مؤمنات را به تبعيع و شر ي و جوان و وضرياز پ
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 ٤٦٣ ص
 ديو مبرض شد بلد حمکوم منوده بود غفلتا  در پنجهء غر  اهلی گرفتار

 فتاد و بفافلهءيد و قل  و مغز و اهراء و جوارحش از کار بيمبتال گرد
 ن جدان بربست. فبحی اپشای متکرّب و مغرور که مجا يل رتت از ايقل

 احلکومهء هّكا احرار منود،  منکوب و معزو  اقدس اهی را تود سرانه بدار
 ما  گرفتاربت آيگشت و انم و شدرتش بكّلی از دست برفت و به ت

 من و متعالیيز که نسبت بزندانی مديگر ني دنيد. حّکام و متصّرفيگرد
 ای اهلی ظلم و ستم روا داشتند كّل تواري در  حّق اولنيش و مهچنيتو 
 خ توديل در اتر ي سرنوشت مبتال شدند. نبنيل گشتند و هميو رل
 اهلی و موافق بود نظر ميسد نهر اپشائی که رفتارش در هّكا مالينو يم

 ش ابقیيشد و مّدت متمادی در مقام و منص  تو يشامل حا  او م
 د قدرتيگشود يماند و ابلعک  هر متصّرفی که دست جور و هدوان ميم

 وسف اپشا فبحينمود. حّتی هبدالّرامن اپشا و حمّمد ياهلی او را اتذ م
 م گرفتند حکم هز  آهنايذای احّبای اهلی تصميمهان ش  که أبتذ و ا

 د و از مقام تود برکنار شدند و چنانيا  از ابب هالی وافل گرديّ تلغراف
 گر ات آتريمملکت واقع گشتند که د ءهيمورد نفرت و غر  مراجع هال

 ر حکومت برای آاننيات اشتغا  خبدمت و انتصاب مبقامی در دوايح
 د.ير نگردسّ يم
 خ حمّمد ابقر اففدانی که از لسان قدم به نرئ ن ملّق  و در لوحيش

 ديدهء حررت رامن واقع گرديمقّدس برهان مورد هتاابت و تطاابت شد
 ند،يفرمايه ميالّشم  هلی رؤوس اجلبا ن تشب ة اثريّ ات وی را چون نبقيو ح

 شمار آفتاب هزّتش غروب منود و بهيپ  از ارتکاب مظامل و معافی ب
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 ٤٦٤ ص
 د. مهکار و مهدست ویينکبت ابدی و تسران سرمدی مبتال گرد

  که در الواح اهلی به نرقشاءن توانده شده و حررتني حمّمد حسريم
 فيهاءهللا او را از ظامل ارض طّف مبرات  بی رحم تر و شقی تر توف

 ه ایيه ای بقر يد و از قر يند،  در مهان اّّيم از اففدان طرد گرديفرمايم
 می مبتال و هفونتی از اويد و بالء هقيمتواری شد و ان گدان مبرض شد

 الش از او اجتناب منودند و ننفحات هذاب ازيد که اهل و هيهر گردظا
 كّل جداتن او را احاطه منود و بذّلت و فالکتی جان سپرد که احدی از

 ءلهييع جنازهء وی نبود و جسدش بوسيای حمّل را جرئت شرکت در تشياول
 ت تواری و مذّلت خباک سپرده شد.يچند تن که حامل آن بودند بندا

 نمود قحطیيت ميگر که تود از قدر و غر  اهلی حکايمؤلمهء دحادثهء 
 ران رايع سراسر ايک سنه پ  از شدادت جناب بديدی است که يشد

 ن قحطی و جماههء همومیيا .ديشمار گرديفرا گرفت و موج  تلفات ب
 ز دري  بود که حّتی فاحبان ثروت و مکنت نيم ومديبقدری هظ

 دها از مادران که از بی قوتی، اطفا م افتادند و فيبت و حمنت اليمص
 نمودند.يتود را اپره کرده از گوشت آهنا سّد جوع م

 ی انقض هدديحيزا ري فت مگر از هاقبت مّيل خنواهد ين مقا  تکميو ا
 ات راين شخص آتر اّّيم حيد. ايان آيز رکری مبيحررت هلی اهلی ن

 د ويد بگذراننامنيطانن  ميرهء شيرهء قربس که ترکدا آنرا نجز يدر جز 
 ش رايبت آما  تو يدهء هنصری تيتداوند تعالی او را مدلت داد ات بد

 ت دولتيّ   تبعين زندانی حکومت ترک و انگليد. ايمشاهده منا
 د و اهانت ويالذّکر را درتواست کرد و مورد قبو  واقع نگرد ريات
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 ٤٦٥ص 

 نفسی که جدهيفزود و از هيگری بر تّفت و مذّلت قبلّيه اش بيحقارت د
 زده نفر آهنا اهراض کردند و اب اظدارّيبعنوان نشددان انتخاب منوده بود 

 ن نف  در قربسيندامت بساحت اقدس حررت هاءهللا متوّجه شدند. ا
 ش و فرزند ارشدشيت تو يّ ثيابب مشاجرات و اتتالفاتی ابز منود که ح

 تود که نیي بربد و فرزند مذکور و اتالفش را از  حّق جانشنيرا از ب
 زا هادیري قبال  ابو واگذار کرده بود حمروم ساتت و جبای وی م

 د تائنی که دريش برگز يتو  يّ دولت آابدی ازلی مشدور را بعنوان وف
 زا اشرف در اففدان توف ارکان وجودش را اتذري اوقات شدادت جناب م

 وم متوالی از فراز منربيد که چدار يمنود و چنان متزلز  و متوّحش گرد
 ش را از امر حررت نقطهءيو لعن پرداتت و تربّی تو  ان بس ّ يشنع باب

 ی ولی نعمت تود که چنان اهتماد ويحيزا ري  از اتّباع منياولی و مهچن
 ی ازيحياهالم داشت. اّما فرزند  ثقه ای نسبت ابو ابراز منوده بود هلنا  

 ابیر حررت پروردگار چند سنه بعد اب دو تن از اقر يقرای روزگار و تقد
 مان مجا  اقدس اهیيتود حبرور حررت هبدالبداء مرکز هدد و پ

 ميمشّرف و اب اظدار توبه و اانبه تقاضای هفو و خبشش منود و آن موالی کر 
 اتيق حين دقايه ات آتر يم قبو  فرمودند. مشاٌر اليت هميبه فرل و هنا
 پدرمی بود که يق و وفادار امر هظيوان فدري کی از پيم و ياثبت و مستق

 کرد و درياندانش از روی جدل و اندانی در اطفاء سراجش اپ فشاری م
 نمود.يامخاد انر موقده اش جماهدت م

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٦٦ ص
 د داشتهااي                           

 
1-Sedan 

2-Zulu 

3-William 

4-Weimar 

5-Francis Joseph 

6-Maximilian 

7-Rudolph 

8-Archduke Francis Ferdinand 

9-Sarajevo 
10-Nicolaevitch Alexander II 

11-Alexander III 

12-Nicolas II 

13-Romanoff 

14-Pope Pius IX 

15-Victor Emmanuel 

16-Vatican 

17-Catholic Mission 

18-Anglican Mission 

19-Presbyterian Mission 

20-Greek Orthodox 

21-Lutheran Church 
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22-Nice 
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 ٤٦٧ ص
 قسمت سوم

  ضرت عبدالبهاءدورهء ح 
 هجری قمری ۱٣۴٠  -  ١٣۰۹
 الدیيم         ۱۹۲۱  -  ١۸٩٢
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 ٤٦٩ ص
 فصل چهاردهم                                           

 ثا  حضرت هباءهللايعهد و م                                  
 زدانی ازيوع انوار ه طلوع امر مقّدس اهلی و سطيّ در او راق و ففحات قبل

  وينين ظدور ابدع افخم تبيهء ايّ پنجاه سا  اّول يّ  اهظم راّبنی طرّي دو ن
  و دو مش رين دو کوک  مني اريت تطيّ شؤون و آاثر مربوط به منمور 

 و اگر در اپره ای از موارد بذکر .دي مدّون و مسطور گردريساطع فلک اث
 قيانی پرداتت و به حتقات آن دو مظدر اقدس راميات و دقائق حيّ جزئ

 ق وين حقايد فرفا  از حلاظ آن است که ايق حوادث منلوف گرديو تدق
 ت و مبّشر حلو  و استقرار اّّيم مبارکی است کهيع منادی فبح هدايوقا
 اميان هصر رسولی دور هائی که بقيهء هامل آن را اهلی و اشرف احي آتنيموّرت 

 و .د تواهند منودّين است يّ ر هللا مز وان و ابسالن امري  پريو شدادت بی نظ
 ن قرن امنع اقوم از آمسان ارادهء مالک قدميهء اري آنچه بعدا  در هقود ات

 مظاهر ه ويّ قه شواهد جلي  بعرفهء شدود آمد فی احلقيز غيّ ظاهر و از ح
 هء فائره ای است که از اشراق انوار فمدانی از آن دوينه از قوای سار يّ ب

 ده است.يمّدت پنجاه سا  متوالی ساطع و المع گردمدبط وحی اهلی در 
   وياء هامل و هتذيش احيه که هدف اهلی و مقصد اسنايّ هء اهليّ قّوهء قدس

 ام و رسالتيی که حررت مبّشر اهظم قخيلهء اتر يت امم است در ليترب
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 ٤٧٠ ص
 از جبناب ابب الباب اهالم فرمود قدمري بهء شيّ نهء طيش را در مديمقّدس تو 

 اه چا  دريقت از افق مظلم سيفهء وجود هناد و اب اشراق مش  حقبعر 
 ات و نشئهءيارض طا و جتّلی روح اهظم بر قل  ارّق اففای سلطان قدم ح

 نيرفت و هبوب نسائم سبحان و اظدار امر حررت رامن در حياتزه پذ
 د آنياوقات پر مدابت تبع حرکت از بغداد لمعان بی اندازه حافل منود و در

 د و قدرت وياهال رروهء احرتاق وافل گرده ه در ارض سّر بيّ  هظمت اهلرّي ن
 ر تطاابت ويان شد که شارع قدياهتالء هنائی آن هنگامی مشدود و ه

 ن ابالغ فرمود وّي ارض و رؤسای ادنيش را بسالطيمن تو يانذارات مد
 هيد که مبادی سامينت خبش هامل وجود گرديه اش موقعی ز يّ فهء جنيامثار لط

 راههءيعه و سنن و احکام مقّدسه اش در سجن هّكا از يو سأسيسات بد
 وان بر اهل امکان مبذو  گشت.يفت و ماء حّيمالک امساء هّز نزو  

 ه سر چشمه گرفتهيّ ت انفذهء سبحانيّ طه که از مشيبرای آنکه قوای فائقهء حم
 المکانز امکان و طلوع و اشراقش از مطّلع يّ د از حي توحرّي پ  از افو  ن
 بد و هم آهنگی و تداوم آن حمفوظّين ّيش سر يهء تو يّ قيدر جماری حق

 انی مرفوص که اب قدرت ويماند،  مجا  اقدس اهی اساسی منصوص و بن
 نيقّوت ابلغه خمّصص و اب نف  مقّدس شارع اهظم مؤّس  و موجد ا

 يّ ثاق حيوسته است هناد و آن اساس سأسي  ميکور ابدع افخم مرتبط و پ
  است که افو  و دهائم آن را طلعت نورانيمان حررت رّب العالمي و پنيمب

 قين هدد وثيان فرمود. اياز قبل از هروج بعامل بقا بکما  متانت و اتقان بن
 ی است که از قبل در کتابمي و مندج قو ميظ مهان هدد قديثاق غليو م

 هكل قدم بنفسه المقّدس هنگامی کيده و هيح گرديمستطاب اقدس تصر 
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 ٤٧١ ص
 ی رمم دريع آن حمين توديهائلهء مبارکه در اّّيم قرب بصعود و در آتر 

  مبارک جمتمع شده بودند بدان اشاره فرمود و آن را در کتابنيابل
 ت تود که به نکتاب هددین  ملّق  و موفوف است مندرج ساتت ويّ وف

 اقومشان بغصن اهظم و مرکز هدد اّت يه را در مهان احيّ عهء اهليآن ود
 وم هنميبسپرد. کتاب هدد که بقلم اهلی مرقوم و خبات هّز خمتوم بود در 

 ني افحاب و منتسبنيان در حرور نه نفر از منتخبياز فعود مقصود هالم
 ز آن رّق منشوريوم نيد و بعد از ظدر مهان ي  مفتوح گرديسدرهء  تقد

 و در رسالهء  اهی به ناکرب الواحن موسومريو کتاب مسطور که از كلك من
 ی ازري  مجع کثنيفهء امراءن موفوف و منعوت در بيابن رئ  به نفح

 اين که در جوار روضهء مقّدسهء هلين و جماور ياغصان و افنان و زائر 
  آن سفرني از مرامنيقيد و قلوب اهل يجمتمع شده بودند تالوت گرد

 س بشارت کربی حافل منود و السنهء اهل وفاق بسپاني و لوح متنيمب
  آفاق منلوف شد.رّي ن

 ثاقی که مجا  اقدس اهی سأسي  فرمود در کت  و فحفيهدد و م
  آاثرنيه حّتی در بيه در اهصار و ادوار ماضيّ مقّدسه و الواح و زبر مساو 

 عيک از شرايچ يل ندارد چه که در هي و مثريمبارکهء حررت رّب اهلی نظ
 مين دور کر يه در ا کميمان قو يم و پيثاق هظي منين سالفه چنّيو اد
 م که بنصّ يار همي قدرت و اتتنيست و چنيده موجود نيان گرديبن
 ر مبرکز منصوص ويح از طرف شارع قديل و تلو يح من دون سأو يفر 

 ت شده مذکور و مشدود نه.يمقّر خمصوص هنا
 نيان هظمت و افالت ايمان اهلی در بيحررت هبدالبداء مرکز هدد و پ
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 ٤٧٢ ص
 ومنا هذايز ناز اّو  ابداع ات يد قوله العز يفرمايزدانی ميع ثاق ابدع امنيم

 زينی گرفته نشدهن و ني هدد حمکم متنيدر ظدور مظاهر مقّدسه چن
 ثاق است ويدی است که حمور وحدت هامل انسانی قّوهء ميد نبديفرمايم

 گر مذكور نبدان، هروهء وثقی که از اّو  ابداع در زبر ويب ن  و در مقام د
 مان خمتارهلیيان و پميثاق است و ايو فحف اولی انز  هدد و مالواح 

 ثاق نور آفاق است و اثر قلم اهلی حبري نسراج منياالطالقن و مهچن
 ثاقيدی بست و ميسا هدد جديد در ظّل شجرهء انينن،   نرّب جمّيبی اپ
  هددینيچ هدد و هصری و زمان و قرنی چني درهّيمی بنداد...آيهظ

 را  يده شده الوهللان و ايثاقی ابثر قلم اهلی دي مّيفته و ّيحتّقق 
 ه رايّ ع کائنات ارضيثاق مانند حرارت آفتاب است که مجيد: نقّوهء ميمی فرما

 ثاق هامل هقو  و نفوس وي نور منيد و نشو و منا خبشد هم چنيت منايترب
 دن. يت منايقلوب و ارواح را ترب

 ن حررت رامان ناّلذی اتذه هللامايپ ن هدد ويآاثر مقّدسه ا در الواح و
 دن وي  سأييزان كّل شیءن و نمغناطيالبقان  به  نهدد اوفین و نم فی ررّ 

 سبقه هدد مثلهيظ اّلذی مل يثاق الغليق و المينلواء مقصودن و نالعدد الوث
 الکور االهظمن  موسوم و فی االکوار المقّدسة... بل کان من تصائص هذا

 ده است.يموفوف گرد
 مان اّت اقوم را که درين هدد حمکم و پيقدم جّل امسه االهظم ا مجا 

 وحّنا به ناتبوت هددن مسطور و در  كلمات مبارکهء مکنونهيمکاشفات 
 گر بهيسان  مذکور و در مقامات ديابجتماع در ظّل  نشجرهء ان

 ده دري االرض و الّسماءن منعوت گردنيالّنجاتن وناحلبل الممدود ب نةينسف
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 ٤٧٣ ص
 تيص و بصرف فرل و مکرمت ابهل هامل هنايت تود تنصيّ کتاب وف
 ن منشور مقّدس مع کتاب مستطاب اقدس و بعری الواح منزلهيفرمودند. ا

 انيعهء حررت هبدالبداء بصراحت بيآن مقامات من از خمزن قلم اهلی که در
 دهديل مينی را تشکي و حصن متنيده،   درع مبيح گرديح و تشر يتوض

 منة هلی اآلفاق پ  از فعود مبارکش برای حفظيثاق بنفسه المديم که ربّ 
 ع و طرّاح سأسيساتيت و مدندس نظم بدّي آنّي ت مرکز هدد و مبيو وقا

 ه اش مقّرر و مقّدر فرموده است.يّ جليلهء ه
 اث مرغوب ال هد ري م نميم و هظي شارع هلمي و سفر قو مين لوح کر يدر ا

  و مقام و هظمت آنرا مکشوفينيابقی گذاشته تبلهن  را که از برای نورّاثن 
 ح ويناتن را تصر يّ ت و اظدار بّيگر مقصود از نانزا  آيد و ابر ديفرمايم

 انيد و به بينمايت ميّ ناهل هاملن  را به آنچه  نسب  ارتفاع مقاماتن آهناست وف
 کشد. هظمت مقام انسانیيه ميهللا هّما سلفن  قلم هفو بر اهما  ماض انهف
 ه از سأسي  نمذه  اهلین و ظدور مظاهر مقّدسهءيّ ح و مقصد افليتشر  را

 د کهيفرمايحت ميه را نصيّ  در ظّل كلمهء اهلني و مستظلّ ينيسبحانی را تع
 نيعنی ملوک و سالطيدرابرهء نمظاهر قدرت و مطالع هّزت و ثروت  حّقن  

 برایت و مدائن قلوب را از يارض دها کنند. حکومت را به آن نفوس هنا
 د و ابهانتينمايم ميدننزاع و جدا ن را هنی هظيفرمايتود مقّرر م

 دين اندن  امر اکيّ نمظاهر حکم و مطالع امر که بطراز هد  و انصاف مز 
  اغصانی در وجودّين تطاب اهلی نيد. اغصان سدرهء مقّدسه را ابيفرمايم

 ظرمه و قدرت کامله مکنون و مستور ابو و جدت احّتاد او انيقّوت هظ
 تيّ   را وفي شجرهء تقدنيدن  خماط  و اغصان و افنان و منتسبيابش
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 ٤٧٤ص 
 هءيد که از آيفرمايح ميا  بغصن اهظم انظر ابشندن و تصر د که نطرّ ينمايم

 ن  که در کتابميمبارکهء نمن اراده هللا اّلذی انشع  من هذا االفل القد
 زاري ن اکرب )ماقدس انز  شده مقصود نغصن اهظمن  بوده و مقام غص

 د. احرتام و مالحظهءيفرمايحمّمد هلی(  را بعد از مقام غصن اهظم مقّدر م
  احرتام حرم و آ  هللا ونيشمارد و مهچنياغصان را بر كّل  فرض و الزم م

 هللا و مبعروفن داللت و به آنچه سب ع را نبتقویي را و مجنيافنان و منتسب
 د حمّبت اغصان بريفرمايز ميد و نينمايت ميشان است هدايهلّو مقامات ا

 ن كلمهءيا  فی اموا  الّناسن  و هباد را ابكّل الزم و نلکن ما ّقّدر هللا هلم حقّ 
 د و هّلتيشانی منمائيد که ناسباب نظم را سب  پر ينماياتّمه دهوت م

 حتيان اهل هاء را نصيدن و در تامتهء بياحّتاد را هّلت اتتالف مساز 
 ند.يام منايدمت اممن و نافالح هاملن قد که به نتيفرمايم
 ثاقير مبرکز هدد و ميع از جان  شارع قديع و مني مقام رفنيض چنيتفو 

  متمادی مبشاهدهء آاثرني حو  که در سنني طائفنيچوجه در بياهلی ه
  ها و غصن اهظم سدرهءنيه هءمه و شؤون جليلهء فادره از آن قرّ يهظ

 ز درياد اهجاب و شگفتی ننمود و نجيمنتدی مفتخر و متباهی بودند ا
 ض ويض حمرر پرانوارش مستفيش فائز و از فين که بدرک لقاينظر زائر 
  انم وميوان اسم اهظم که در اقطار شاسعهء هامل به تکر ري  قاطبهء پنيمهچن
 ه اش منلوف انتصاب آنيم و جتليل تدمات ابهره و جمدودات متعاليتعظ

 د بليخمّصص موج  استغراب نگرد  مقام ممتاز ونيوجود مقّدس بچن
 .فتندّيل يكل مجيف و رداء جليل را برازندهء آن هين تلعت شر يكّل ا

 م جماورهين حررتش که در ارض اقدس و اقالّيحّتی دوستان و آشنا
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 ٤٧٥ص 
 ات اب بزرگوارش واقف و آگاهيم و مبقامات آن قدوهء اهل هاء در حيمق

 م به آن وجوديت هظيّ  و منمور ريتطفهء ي وظنيبودند چون بر ارجاع چن
 نّي ع جدات آنرا مطابق فرائل و ملکات آن مبياکرم مستحرر گشتند جبم

 ن معنی دريان مرفوص مشردند و تصّور ايمنصوص و حافظ بن
 د.ي معدود تلّقی نگردريارهانشان امری مستحدث و غ

 ی که حررت رّب اهلیخيلهء اتر يحررت هبدالبداء والدت مبارکشان در ل
  اّو  من آمن ابالغ فرمودند اتّفاقنيش را جبناب  ماّل حسيم تو يرسالت هظ
 كل اطدر بود که در اّّيم ترد سالی هنگامی که در دامانيافتاد. آن ه

 ديجان آن قبسهء انر حمّبت هللا را بوحيجناب طاهره قرار داشت تطاب پره
 ت آنرايّ د اکرب استماع منود و هظمت و امهّ يد زمان جناب وحيهصر و فر 

  آن وجود مبارک بود که درنيش حمفوظ بداشت. مهچنيدر تاطر نوران
 گذشتيش از نه سا  منينی که از همر مبارکش بيفغر سّن در ح

 الطفش از اه چا  طدران بشتافت و قل  ارقّ يرت والد بزرگوارش در سّيبز 
 رر سالسل و اغال  متنثّ يمشاهدهء حا  رّقت ابر آن مجا  ری اجلال  در ز 

 ت هنگامی که اب جليلشيّ د. آن رات مقّدس بود که در اوان طفوليگرد
 لم گرفتار،   معرض هجوم اشرار و حمّل طعن و رجوميدر دمخهء اظلم ف

 دي آفاق از سجن طدران و تبعرّي ار قرار گرفت و پ  از استخالص نياغ
 كليک وفاق خبطّهء هراق در شدائد و حمن که مالزم نفی و طرد هيآن مل
 ئی کهّي و رزاّيم شد و از باليک و سديهود از وطن منلوف بود شر مو 

   موفور حافليد نصيهجرت آن مه اتابن جببا  کردستان منتدی گرد
 منود و در آتش حرمان و هجران پدر حمبوب بسوتت و از حرقت فرقت
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 ٤٧٦ ص
 ل مذکور از کثرتيبگداتت  چندانکه بفرمودهء مبارکش که در کتاب نب

 هء فباوت احساس دوران ضعف ويّ  در مراحل اّولّيتتابع بال متاه  و
 دا بود. آن ساجدينش هو ي مبنيم از جبيکدولت می فرمود و آاثر حزن هظ

 ت را که هنوزيّ ا بود که اب حداثت سّن جال  و هظمت طلعت احديهتبهء هل
 فت و بسّر مکنون و رمزّيدر پ  پردهء هصمت مستور و حمفوظ بود در 

 نييّ  و مش  مساء هلّ نيشد و بنحوی مفتون آن نور مبمصون واقف 
 نداتت و بکما  تذّلل ويار تود را بر اقدام مبارک بيد که بی اتتيگرد

 ن منقبتيل مالک ملکوت جال  فدا گردد و ابيابتدا  رجا منود که در سب
  آن غصن برومند هاء بود کهنيکربی و منحهء هظمی مفتخر شود. مهچن

 لينهء  بغداد نظر خبواهش و طل  سالک سبير مددر هنفوان شباب د
 ی برري هدی هلی شوکت اپشا و امر و ارادهء مطلقهء مجا  اقدس اهی تفس

 غ وي بنحوی بلري  مشدور اسالمی مرقوم فرمود و آن تفسيکی از احادي
 عه بود که اپشای مذکور واله ويعهء منيق بديح و مشحون از حقايفص
  فرود آورد. در اثرميم و تکر يش سر تعظد و بساحت انور يان گردري ح

 هءيّ   بود که هلماء بغداد ابحاطهء راتيكل تقديمصاحبات و مفاوضات آن ه
 هيش آن جوهر تنز يايش و نيآن وجود اقدس پی بردند و لسان بستا

 نيو ا .نشش را بستودنديگشودند و مرات  فرل و دانش و سعهء هلم و ب
  آن وجودنين و حمبّ ّيرهء آشناياع دار و جتليل نفوس اب اّتسيحّ   تقد

 رفتيد پذّيمبارک بدوا  در ارض سّر و سپ  در سجن اهظم ازد
  وريد اپشا حاکم ادرنه که شخص بصيبدرجه ای که وقتی در جمل  تورش

 نه در مسنله ای از مسائليفاح  نظری بود مجعی از هلماء طراز اّو  مد
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 ٤٧٧ ص
 كّل از حّل آن هاجز ماندند اتّفاقا  ق پرداتتند و  يمطروحه ببح  و حتق

 كل مبارک در آن جممع حاضر و ميدمان  اپشا بودند و پ  از اظداريه
 انی موجز و رکریين رشتهء سخن را بدست گرفتند و اب تبينظر حاضر 

 ح فرمودنديح و تشر يزی توضيت انگري مدّ  آن مسئلهء غامض را بنحو ح
 رات  هلم و احاطهء وجود مبارک راچندانکه اپشا زابن مبدح و ثنا بگشوده م

 د که از آن ببعد اجتماعين معنی چنان در قل  وی مؤثّر گرديبستود و ا
 كل انوريو احتفالی بر اپ ننمود مگر آنکه جبان و د  آرزومند بود که ه

 ند.ين فرمايّ اجنمن را حبرور مبارک تود مز 
 منبسط رهء نفورشيفت و داّيمجا  اقدس اهی چون نطاق امرش وسعت 

 ت امور احّباء هللا و دفع امالت اهداء راين هللا و متشيانت ديد فيگرد
 ت آن غصنيحبررت هبدالبداء حمّو  فرمودند و زمام مدام را بکّف کفا

 ده آن مرکز هدد اهلی رايه بسپردند و در موارد هديّ اهظم سدرهء اهل
 خيتنس ت وّير آيفهء حتر ي و وظينيش تعي  مناب تو يل و انيبعنوان وک

   مرات  ثقه وين ترتيالواح را بعددهء آن بزرگوار واگذار فرمودند و بد
  ابراز داشتندمينان روز افزون تود را نسبت بفرع منشع  از افل قدياطم
 شان را منمور فرمودند که چون موجبات فراهم و وسائط و اسبابيو ا

 مود جدتسته و حميآماده گردد بتدارک حمّل معدود و ارتفاع مقامی شا
 استقرار هرش مقّدس حررت رّب اهلی در ففح جبل کرمل و انتقا  آن

 امنع ن امريد و ابجنام ايكل اهّز انور به آن بقعهء مقّدسهء نوراء اقدام منايه
 اسنی مبادرت ورزد. در اثر جمدودات و مساهی مبارک وسائل استخالص

 د و آن وجوديگردا  يّ مجا  قدم جّل امسه االهظم از حب  نه سالهء هّكا مد
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 ٤٧٨ص 

 ون هناده وري نه قدم بيات توانستند از حصار مديح اقدس در اواتر اّّيم
  متمادی از آن حمروم و ممنوعنيوم سنيّ كل قياز سکون و آرامشی که ه

 تيبود هلی قدر معلوم  برتوردار گردند. هّمت و توّجهء آن مظدر هنا
  اهی شرفريقدس طلعت منع در سجن هّكا مبحرر ايه جناب بديّ رامان
 و .ديی مالک ملکوت بقا مفتخر و  موّفق گردخيرت اتر ّيفت و بز ّيمثو  

  آننين و متصّرفيز در اثر اقدامات حررتش تصومت اپره ای از منمور ين
 د و اراضی جماوريل گردي تبدمين ابهزاز و تکر يارض نسبت مبداجر 

 ع و حوادثير آمد و وقاه ديّ حبر جليل و هنر اردن در هداد متمّلکات امر 
 ن شرع ابدع اقوم ابفصحيهء اين امر اهظم و افو  و مبادی ساميهء ايّ خياتر 
 ادگار گذاشتهي  جدت اتالف بيان بصورت رساله ای نفيان و ابلغ تبيب

 نی که ازّيرائی شايوت و استقبا  و پذري شد. توّجه آن حررت جبان  ب
 اب مدحت اپشا فدر اهظم آن وجود مبارک بعمل آمد و متاس و مالقاتش
 ز اپشا که از اّّيم ادرنهيسابق هثمانی و جمالست و معاشرتش اب هز 

 بود و ابالتره مصاحبت مستمّر آن مشرق الطاف اهلی اب كل انوريمعروف ه
 ش را درري فا که تشّرف مبحرر منياهاظم رجا  و هلماء و فرالء هّكا و ح

 دّيشتاق بودند کاّل  سب  ازدات مبارک حررت هاءهللا طال  و مياواتر ح
 ديوان اسم اهظم گردري قدرت و نفور امر هللا و ارتفاع شنن و ارتقاء مقام پ

 نشده بود. خ امر مبارک از قبل مشاهدهيل آن هرگز در اتر ي و مثريبدرجه ای که نظ
 گانه غصن برومندی است که از لسان هظمت خبطابيحررت هبدالبداء 

 ر اغصان مستثنی ويت هظمی از ساين هنايمستطاب نآقان خماط  و اب
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 ٤٧٩ص 

  آن وجود مبارک از قلم ملدم سلطان قدمنيده است و مهچنيممتاز گرد
 ن طراز اکرم افخم مطّرز گشته ويع نسّر هللا ن  ملّق  و ابيع و بديبلق  من

 زدانی اب آنکهيه مدّ  بر آن است که آن مطّلع انوار يقت متعالين حقيا
 رتبهء انسانی و مقام و مرتبتش اب مقام و مرتبت مؤّس  و ابلّذات حائز

 ن امر اهظم خمتلف و متفاوت است ولی در وجود مقّدسش ملکاتيمبّشر ا
 ه مقارن و شؤون و تصائليّ ه اب اشراقات و کماالت اهليّ و فرائل بشر 

 ده بشننی کهيه متعانق و متعاک  گرديّ وضات و انبعااثت فمدانيه اب فيّ رات
 ت کربی را مثل اهالی امر مجا  اقدسيّ هبود تقی و جوهر كليآن ه

  طلعت اهّز اهلی قرار داده است.رياهی و مرآت من
 نيدر سورهء مبارکهء نغصنن که در ارض سّر از خمزن قلم اهلی انز  ا

 ت ابهرات و  كلمات اتّمات در شنن آن غصن دوحهء بقا و فرع سدرهءّيآ
 كلياهل المنتدی هذا االهینقد انشع  من سدرة االمنع االهزّ  منتدی وارد قوله

 ن.يا  لمن استظّل فی ظّله و کان من الراقدئيالمقّدس االهی غصن القدس فدن
 ة ويّ االفل اّلذی استحکمه  هللا فی ارض المش قل قد نبت غصن االمر من هذا

 رکالمبا الّصنع المتعالی ارتفع فرهه الی مقام احاط كّل الوجود فتعالی هذا
 االهظم الفرل انّه هلو  قوم فاشکروا هللا لظدوره وّيع... قل يز المنيالعز 
 ه فقد توّجهيم. من توّجه اليی كّل هظم رميحياالّت لکم و به  کم و نعمةيهل

 الی  هللا فمن اهرض هنه فقد اهرض هن مجالی و کفر بربهانی و کان من
 انفسدم هن ندم منعواياّلذ کم...انّ ينکم و امانته فيهللا ب عةي انّه لودنيالمسرف

 .ننياهلالک ظّل الغصن اولئک اتهوا فی العراء و احرقتدم حرارة اهلوی و کانوا من
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 ٤٨٠ ص
 ل هزّ يم تليز در لوحی که در مهان ارض ابفتخار حاجی حمّمد ابراهيو ن

 اّلذی مندم دنويفرمايفته لسان قدم اب اشاره به آن غصن امنع اهظم مّينزو  
 ت قدرته و هو مّمن اتتّصه هللا هلیّيری هللا من لسانه آجيظدر ابلفطرة و ي

 هء مبارکه ای کهير در کتاب مستطاب اقدس تلو آيامرهن. سپ  شارع قد
 تّي آينيفهء تبيده وظيح گرديح و تشر يبعدا  در نکتاب هددین  توض

 کز هدده را به آن وجود مبارک مفّوض و آن مر يّ ح  كلمات اهليمقّدسه و تشر 
 نميالقد االفل م نمن اراده هللا اّلذی انشع  من هذاياتقن اوفی را بعنوان هظ

 عی که در مهان اّّيم ابهزازيع منيو در توق .خمّصص و منعوت فرموده است
 ثاق رامانی را بهيزا حمّمد قلی سبزواری فادر قلم اهلی مقام طلعت مري م
 د و مقّرريستايحاط االکوان ن مج المنشع  من هذا البحر اّلذی ايان ناخلليب
  امرني حببل المتني در ظّل شجرهء اهلی و متمّسكنيد که مستظلّ يفرمايم
 ند و در کدفين مشرق الطاف سبحانی توّجه مناد كّل آبيزدانی ابي

 وت (ري )ب انی که در ارض ابيند. و در احري تش منوی گيت و حصن امايهنا
 ديیء گرديمش  مجالش مستربقدوم غصن اهظم اهی مشّرف و ابنوار 

 ع ابدع امنعی که ابفتخار آن حررت انز  و خبطّ يلسان هظمت در توق
 د و آن جوهريستايده مقامات آن امامهء وفا را ميکات  وحی مرقوم گرد
 مهء نمن طاف حوله االمساءن و نغصن هللا االهظميوجود را خبطاابت هظ

 منهءيالواح مد سازد. در چند فقرهين خماط  مميالقو  من ونسّر هللا االقوميالعظ
 ت هظمی خبطابيّ  مرقوم آن مظدر هبودّيعه که بكلك مجا  کرب يبد

  و حفظا  نيان نااّن جعلناک حرزا  للعالمينین خماط  و به بيه قرّة ّيجليل ن
 ن مذکور وري و حصنا  لمن آمن ابهلل الفرد اخلبنيلمن فی الّسموات و االرض
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 ٤٨١ ص
 و در مناجاتی که از لسان قدم در وفف آن مرکز هدد .دهيموفوف گرد

 ّيّّيت مدّون و مسطور نانت تعلم ن  كلمات درّ يافخم اقوم انز  گشته ا
 ته فانصره جبنوديافطف ااّل مبا اردته و ما اترتته ااّل مباده يار  اهلی اّنی ما

 امرک ابن ارضک و مسائک... اسئلک بوهلی فی حّبک و شوقی فی اظدار
 ک اّنک انت هللا المقتدريله و حملّبيه ما قّدرته لسفرائک و امناء وح تقّدر
 ا در شنن آنين كلمهء هليگر از مکمن قلم اهلی ايو در مقام د  .رنيالقد
 دمک وخيک و هلی من يهل ز نالبداءيوسف مصر بقا انز  قوله العز ي
 ک طوبی لمن واالک ويؤريالفک و خيل و العذاب لمن يطوف حولک و الو ي

 ات که دريت و شؤون و مقامات هالّين افتخارات الهنايقر لمن هاداکن. االسّ 
 مّدت چدل سنه از قلم و لسان اطدر مجا  اقدس اهی در بغداد و ارض

 د اکنون بتاجيسّر و هّكا در  حّق آن غصن اهظم سدرهء منتدی مبذو  گرد
 ت ول جليل تالفيثاق حررت هاءهللا و اكليت هدد و ميّ وّهاج مرکز 

 نيو در ظّل ا .ت نف  مقّدس مظدر كّلی اهلی مكّلل و متّوج شديوفا
 ت راّبنیّيض فمدانی و مصدر آي آن مطّلع فميثاق قو يم و ميمان هظيپ

 زیيت انگري ام فرمود و بسرهت حيم اب جليلش قيابرتفاع امر و بّ  تعال
 دهي در شرق و غرب هامل  موّفق گردني انزننين آئيهء ايبنشر مبادی سام

 وی اسم اهظم و سأييدات منزله از مساءري ع موانع و مشاكل را به نيمج
 زدانی و مبّشر نظميثاق يد ميملکوت قدم مرتفع ساتت و نظم اداری، ول

  ظدور هصر رهبی دور مقّدسريجدان آرای اهلی را که استقرارش تباش
 بدعهائی حمسوب است،  سأسي  منود و ارکان و قوائم آنرا ابتقن وجه و ا

 ح فرمود.ي و تشر ينيعه تبيمهء منيّ ت و در فحائف و الواح قيطراز تثب
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 ٤٨٣ ص
 فصل اپن دهم                                          

 زا محميد عییي ان و خمالفت ميعص                            
 از دو حبران د  هنگامی که امر مقّدس اهلیيچنانکه قبال  مذکور گرد

 فت و بر دمشنان داتل و تارج فائقّيم تالفی يد و دو زوبعهء هظيشد
 هظمتش آفاق و انف  را مسّخر ء شد و آوازهريت شدرتش جدانگيآمد،  ف

 شارع جليلش از ه آنرايّ ت انفذهء سبحانيّ ه و مشيّ ه اهليّ بيمنود ان گدان ارادهء غ
 طلوع و از بدو ر هللا رانهء اميد مقتدری که سّکان سفيحمروم ساتت و 

 نهء مقّدسهيت آن سفينمود حبس  ظاهر از متشيت و داللت مياشراقش هدا
  اهظم اهیرّي قت از مطّلع امکان افو  منود و نيد. مش  حقيممنوع گرد

 رانّيد و در جدان الهوت سطوع انوار فرمود. ياز افق انسوت غارب گرد
 د و نشاط اتزهينان امدر غمرات احزان و آالم مستغرق شدند و دمش

 بت آفتاب جدانتاب را مغتنم مشردنديفتند. تّفاشان حبرکت آمدند و غّي
 موقدهء راّبنی منودند. ولی افسوس که از و قصد اطفاء  سراج اهلی و انر

 ه راهل ويّ ن حکمت رامانيقه قافر و از معرفت ايفهء دقين لطيدرک ا
 ضينقطاهی نه و پرتو فت را ايغافل مشاهده گشتند که شعاع ساطع هدا

 ثاق و مرکز هدديست بلکه بفرمودهء طلعت ميت را اتتفائی نيّ حررت احد
 زدانی استيت آن روح قدسی انهء موقّ يكل هنصری که آشي آفاق چون هرّي ن

 انش درري بد طّيات هامل ادنی رهائی ي بقا از مقترريمنحّل گردد و ط
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 ٤٨٤ ص
 م تر. چنانکه سحابيف امسی هظعرت شود و جوالنش در رفر يمأل اهلی رف

 دتر گردد و آاثرش ابهرتر.يچون از وجه مش  مرتفع شود اشراقش شد
 ه بی پرده و حجاب از تلف سبحات جال يّ قت نوراني آن حقنين حيدر ا

 منّور سازد. عه روشن ويئهء لميانوار مر از ان رايبرهامل امکان بتابد و جدان و جدان
  و مقّدس مجا  اقدس اهی در جدانريفهء تطيهنگام فعود مبارک وظ

 اهلی ءهيّ ع آن مظدر کلّ يم و منياّت و اوفی اجنام و رسالت هظ ترابی بنحو
 انيام جليلش در انظار هالميش متعارج،   پياهالی تو  ءت قصوی و رروهيبغا

 ه اش برؤساء و زمامداران ارضيّ عهء هيمکشوف و دهوات و تطاابت بد
 ش که کافل سعادت بشری ويهء امر اهّز اهاليامابالغ و افو  و مبادی س

 د اسارت ويهء استخالص جامعهء انسانی از اسقام و آالم و جنات آن از قيما
 ده بود. در ظدور مبارکش حبريان گردي بننياوهام است بنحو متقن و مت

 قهيتهء ان اليّ  اوج گرفت و اجساد مّياهظم اهلی مبوج آمد و طوفان فنت و بال
 رفت، يت پذيهء جامعه تقو ي گشت و بنريدمار افکند،  امر هللا تطد را بساحل

 ع ازي شد و تراب مؤّسسات نظم بدنيشددا رنگ ءئهي از دماء بر نيزم
 ثاقيد و اهظم از كّل آنکه مين و پر نبعان گردّيّ اهراق تون مظلومان ر 

 انين و بنيت مطلقهء سبحانی بر اساس رز يّ زدانی مبشيمان ياهلی و پ
 تيهللا و وقا انت كلمةيهناده شد و آنچه هّلت وحدت امر هللا و ف نيرف
 م و انشعاب حمسوب از قلم اهلی دريق و انشقاق و تقسين هللا از تفر يد

 کتاب هدد حمبوب اهی مثبوت و مسطور و تامتهء اهطاف فاحتهء الطاف
 د.يحررت پروردگار گرد

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٨٥ ص
 ه از درک رفعت و هظمتيّ شر امر مجا  اقدس اهی که هقو  و ادراکات ب

 آن هاجز و گوهر گرانبدا،   هدف اسنی و مقصد اهالی هامل وجود،    در
 من آن مستور و مکنون اکنون اب فدور کتاب مقّدسيز و مديفدف هز 

 ت رامانی قرار گرفت وي مرکز هدد اهلی در فون و اماينيهددی و تع
 خم سدرهء منتدی وثاق از سدام اهل نفاق حمفوظ ماند. غصن افيبدرع م
 م و حمورير تالفت هظمی و جمری تعالي هاء و جال  بر سر نيقرّهء ه

 نّي ثاق و حافظ اغنام و مثل اهلی و رمز ظدور و مظدر کماالت و مبيم
 تيت فلح اهظم و مصباح هدايع و رايافکار و مدندس و طرّاح نظم بد
 دی ازياست،  بتنين هامل ّيخ ادي در اتر رياّت اقومش که حائز مقامی بی نظ

 ينيم دهائم و تبيالقوی به حتک ديقی شديام فرمود و بتوفيملکوت اهی ق
  حررت مّناننيوان آئري ق پيان و تشو ييد بنيت و نشر نفحات و تشّيآ

 ک آفاق از كلك گدرابريجی که پ  از هروج مليّ د. ابالغ مديمشغو  گرد
  بشارات ونيچنثاق تطاب جبمدور مؤمنني و مؤمنات فادر و مهيطلعت م
 راههء قدرت و هظمتش در الواح و آاثريهء مربمه که از حيهای فر وهده
 ناني اب جليلش روح اشتعا  و اطمنيعه انز  در قلوب حمبّ يعهء منيبد
 وم افسردگی و مخود که موقّتا  يد و غيد. آفتاب هدد بدرتشيد بدميجد

 د ويگردن هّشاق مجا  رامن را مکّدر منوده بود منقشع  يفدور حز 
 تيت که از بدو طلوع امر مقّدس اهلی در افق هّزت و هنايکوک  هدا

 ه مشرق و اتابن ابفاضهء انوار منلوف شد و آفاق را پر اشراق کرد ويّ راّبن
 لن بکما يعّقبه اللّ يوم لن يد نهذا يفرمايان مالک امکان که ميقت بيحق

 قي  و دقايمدم در آن حلظات يتيد. جامعهء يوضوح معلوم و مربهن گرد
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 ٤٨٦ ص
  وري و نصريفت و ظدّيت تاطر يمان تسلي  در نف  مقّدس مرکز پيره

 بر ،بان و پدر مدرابن بدست آوردي و قائد و معاضد و پشتنيحامی و مع
 دان تدمت مسند مّهت بتاتت ويفزود و در ميمرات  ثبوت و رسوخ ب

 د.يمه  موّفق گرديمهء هظيبفتوحات و انتصارات فخ
 ا را منّور منوده و اشّعهءيل قل  آسيعديهّز اهی که اب جلوه و فروغ بامر ا

 ده ويات مبارک شارع اهظم بشرق ادنی متوافل گرديفروزانش در اّّيم ح
 ک را مشتعل و نورانی کرده بود اکنون در اثريحواشی دو قارّهء اروپ و آفر 

 د و دريدثاق بکما  سرهت جبان  ابترت منبسط گر يفائرهء هدد و م ءقّوه
 رّيمه مبدن و ديمه و ترگاه برافراشت و از آن تطّهء هظيک تيقط  آمر 

 ت منود و آن اقطار شاسعه ويا سراياروپ و شرق اقصی و قارّهء  اسرتال
 وارد ساتت. شيطه و قدرت غالبهء انفذهء تو يطرهء حميه را در ظّل سيعهء انئياشطار وس

 ک بر افرازد و از آجنا بفتحير  در قل  امنيقبل از آنکه امر اهلی هلم مب
 الوالدهء مجا  ديثاق جديم سائره در سراسر هامل غرب اتزد ميبالد و اقال

 ان امتحاانت وري د و به نياقدس اهی دچار طوفان نقض و هناد گرد
 ز بر افروتتيده مبتال شد و در آتش امتحان چون ره  ابر يافتتاانت شد

 ش را جبدان مرتّدد ويتو ت يّ و ثبات و افالت و استحکام و جامع
 ءهء دمهاء مانند فتنهين رجفهء کربی و داهيان اثبت و مدّلل منود. اميبی ا
  سبحانی را در بدو نشئهء امر حررت رامان درنياء فّماء که آئيهم
 ثاق راّبنی، اهلی و اهی مثرهء ظدور ويهللا احاطه منوده بود هدد و م نةيمد

 ر افخم اکرم را در مهان حلظهء شروعن دو ياهظم جتّلی مجا  قدم در ا
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 مياتری به تند ابد کره هقزدانی را مرّة  يد داد و سراج وّهاج يحرکت شد

 كل انوريمبتال ساتت و اثرات ان مطلوب تود را در متام قرن بر ه
 هء دفرا که مّدت چدارحين زوبعهء هظمی و رايهللا ابقی گذاشت. ا عةيشر 

 وان را درري متزلز  و قلوب و افکار مجعی از پ سنه ارکان جامعه را
 د ويرا بوز يهء بقعهء بيففحات شرق مرطرب و منقل  منود از انح

 ی را مطمئن ويحيوس ينی امر هللا حّتی اّمت منياسی و ديدمشنان س
 ح اتتالف موج  حدوث انشعاب و انشقاقّيدوار ساتت که هبوب ار يام

 ه تواهديّ صا  شجرهء مقّدسهء رامانهللا و استئ عةيبل هّلت احنال  شر 
 مان حررت ربّ يد و نقض پين طوفان شديد. مؤّس  و حمرّک ايگرد
 هيّ ه و مذکور در کتاب هدد مولی الرب يّ د غصن اکرب انبت از سدرهء راّبنيجم

 ميقد يّ ثاق حي بعد از مقام مرکز مميبود که مقامش در آن سفر کر 
 ن و انک  هدد حررتماين انقض پيص شده بود. ايح و تنصيتصر 

  اقوام و اقارب حررت هاءهللانيم بر تاست و در بيرامان مبخالفت هظ
 ی از اغصان و او راق و افنان و افدارري اد منود و مجع کثجيق ايرتنهء هم
 نيثاق را در سنيه منفصل ساتت. بدر ميّ  را از سدرهء اهلنيو منتسب

 ف و مقنوع منود،  معدوده در حماق نقض قرار داد و خبسوف حسد خمسو 
 ت امر مقّدس را لّکه دار کرد و از اشاههء انوار بکاست ولیيّ ثيشدرت و ح
 وس وين هللا منياد تالف و شقاق در اساس دجيه از ايّ ت اهليبعون و هنا
 رفت.يپذ ة و اهلوانن در  حّق او حتّقق و مصداقه الّذلّ يد و نضربت هليخمذو  گرد

 ان در قل  انقض اکرب ويسد و هصان انر حيان و غلين طغيهّلت ا
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 کان آن حمور نفاق مهاان تقّدم مسّلم حررتياپره ای از بستگان و نزد 

 اقت و هلم و هنی و ورع وي  مقام و قدرت و فرل و ليهبدالبداء از ح
 ن حقد و هدوان که از چنديع اهراء آن تاندان بود. ايتقوی نسبت جبم

 نير هنان آن انک  هدد اهلی جای گز سنهء قبل از فعود طلعت قدم د
 ت وّيش مستور و مکتوم بود در اثر مشاهدهء هناري ی ضمّيشده  در زوا

 الطاف خمصوفهء مجا  اقدس اهی نسبت به آن غصن برومند هاء و جتليل
 ی ازري وان امر هللا بل جّم غفري  بی منتدی از طرف دوستان و پميو تکر 

 كل مبارک را از مهان اوان فباوتيههء يّ  مؤمنه که هظمت راترينفوس غ
 فزود و آن مظدر تب  و نفاقياحساس منوده بودند بر شّدت و حّدت ب

 وسف موج  بغضي ءهيّ خت،  چنانکه تفّوق فطر يک وفاق برانگيرا بعداوت مل
 لينهء قابيل آتش غّل در سيت هابيّ د و حمبوبيو هناد برادران وی گرد

 ر مصّمم ساتت و در دورهء مجا  اقدسبر افروتت و بر قتل برادر مدر پرو 
 نه و بغرا روح مطّلع اهراض را احاطه منود و آن نف يان ضغري اهی ن

 وم واداشت.يّ موهوم را مبخالفت مجا  ق
 وان امرري کتاب مقّدس هددی اب آنکه غصن اکرب را در فف مؤمنان و پ

 ثاقيرا بعد از مقام مرکز هدد و ميمبارک رتبت مشّخصی مقّرر و مقام و 
 م موج ياهلی مقّدر فرموده بود معذلک اهالن و انتشار آن کتاب هظ

 ت آنيّ د بلکه چون بر امهّ يم نگرديف حقد و حسد آن انقض اثيختف
  مستحررمي واقف و بر اثرات مرتتّبه بر آن قسطاس قو ميمنشور کر 

 قيثاق وثي دانست که مبوج  نّص قاطع اهلی و مني مبنيقيد و به يگرد
 اد فرفهء حبته نسبت مبقّر منصوص ويتوّجه اتّم و اطاهت و انقزدانی جز ي
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 انيفزود و در هدم بنيز و مفّری ندارد بر معاندت بيمرجع خمصوص گر 

 ذاءيمرفوص مّهت گماشت و ببغراء و هداوت ال حتصی بر آزار و ا
 ت حمّبت وي پر حمنت آنچه آن آنيام منود و در آن سنيمان قيكل پيه

 ت کرد و کظم و هرميحت فرمود و مالطفت و هدايت نصيجوهر هنا
 ن آتش تاموش شوديد ايشه گرفت،  حّتی بقعه مبارکه را ترک منود،  شايپ

 د و در قل  چونين فتنه و فساد فراموش گردد مثمر مثر نگرديو ا
 فزود و بري ننمود بلکه روز بروز بر هناد بريفخرهء فّماء مرکز شقاق سأث

 د ويه منود ات آنکه هاقبت در غمرات نقض مستغرق گردمرات  جلاج هالو 
 ظلمناهم و لکن کانوا انفسدم ان مبارک  نمايدر هفوات رفض مستدلک شد و ب

 ظلمونن  در حّق وی و اهوان و انصارش واضح و آشکار آمد.ي
 سه و افرتايل و تداع و دسيابری مرکز نقض و قط  نفاق ابنواع ح

 ه و مجعيّ  شجرهء اهلنيمت اهظم از منتسبج  قسيد ات بتدر يمتشّب  گرد
  حو  را بدور تود گرد آورد و بر خمالفتنيکان و طائفيی از نزدري کث

 از مجله دو حرم حررت هاءهللا و دو .مان منوديمان هم هدد و پيمرکز پ
 ع هللا تائن مع تواهر ويزا بدري اء هللا مرتّدد و ميزا ضري غصن از اغصان م

 د هلی از افنان ويّ عنی سين دو ي شوهران انينانتواهری آهنا و مهچ
 خ مبلکوت اهی فعود منودهيم )که در آن اتر ين فرزند جناب كليجمدالدّ 

 وستند و از فراطيم پيخبصم تص ن كاّل  يبود( و اتت و اتوان جمدالدّ 
  منحرف گشتند و خبذالن سرمدی گرفتار شدند.ميم و مندج قو يمستق
 ز که مّدت چدل سنه خبدمت امر مالکين زا آقاجان کات  وحیري حّتی م

 ر و استنساخينی که از اّّيم ادرنه بتحر يه مشغو  و حمّمد جواد قزو يّ بر 
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٤٩٠ ص
 ع اهراء تاندانش در حلقهءيهء  منزله از قلم اهلی منلوف بود اب مجري الواح کث
 لوم هء آن قوم پريّ نات افکيثاق در آمدند و تود را در دام تلقي منيانقر
  وني برتاستند وآن دّر مثنيفقا  ابطفاء نور مبحدا  متّ دند و كّل متّ افکن
  را بثمن خب  و دراهم معدوده فروتتند.نيوسف هدد حررت رّب العالمي

  مورد املهءني من دون انفر و معميقد يّ ثاق حي طلعت منين حيدر ا
  که در حو  روضهء مبارکهء مجا  اقدس اهی درنيبرادران و بستگان پرک

 وت جماوره جمتمع و متمرکز شده بودند قرار گرفت و دريصر هجی و بق
 ل جليلش مبلکوت اهی هروج منوده و ازيو دو سل حالی که اّم بزرگوار

 ا و چداريالبداء حررت ورقهء مبارکهء هل ةيّ   جز بقي سدرهء تقدنيمنتسب
 خالفتمب ن كاّل  ير يو حرم و هّم مبارک ان برادری حررت هاءهللا سا ّيفبا
 فای وظائفيام منوده بودند،  ابيكل وفا و مظدر هطوفت کربی قيآن ه

 در مقابل دمشنان داتل دا  يو وح د و فردا  يش منلوف گرديمقّدسهء تو 
 انت امر هللا پرداتت.يو تارج مقاومت فرمود و حبفظ و ف

 بانی مجا يمان اهلی اکنون مبعاونت و پشتين انقران هدد و انکثان پيا
 نيرهء دوستان نفور و قدرت فراوان داشت و مهچنيکه در دا  بروجردی
 ل توئی وي کاشی و تلنين و مهدستان وی مانند حاجی حسيمعاضد
 دانيزی که بتمامه در زمرهء اهل فتور وارد گشته قدم در ميجليل ترب 

 ه گشودند و ابرسا يّ معاندت گذاشتند و ابب مکاتبه اب افراد و مراکز امر 
 ران و هراق و مصر و هندوستانياهزام رسوالن بصفحات ا ه ويّ او راق انر 

 هللا ق كلمةيت مشل احّباء هللا و تفر يع کثّلة واحده به تشتيپرداتتند و مج
 ل متشاهات مبادرت منودند و ابتکاء مصادر امور ويو القاء شبدات و سأو 
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 غوا شدهله و تداع اي حبّيت مراجع مجدور که غالبا  رشوه گرفته و يتقو 

 نيا  مرکز هدد اوفی مشغو  شدند و درريف و حتقييبودند به تز 
 ه وجوديی و حمّمد اففدانی هليحيزا ري خمالفت حبربه و سالحی که م

 ده بودند تشّب  جستند و به نبا يمبارک مجا  اقدس اهی متوّسل گرد
 هتمت و نصا  افرتا بر امامهء وفا و قدوهء اهل هاء هجوم منودند.

 ثاق اهلی را در نظر دوست و دمشنيصبهء شقاق و ثّلهء نفاق،  مرکز من هيا
 ه ويح و گدی بکنايح و تصر يگانه و آشنا از اهالی و ادانی گاهی بتوضيو ب
 قت ويار ابهلل هنصری بی حقيح،  زمانی شفاهی و موقعی کتبی العيتلو 

 هتود تواه و نفسی غاف  و طال  جاه قلمداد منودند و اظدار داشتند ک
 انيی مجا  اقدس اهی را در بوتهء نسّيوفا آن وجود مبارک دستورات و

 و فراموشی هناده و در پرده و لّفاف اب هبارات مستعار مّدهی مقام مستقل
 ک امر حمبوب آفاق مشرده و دريت و شر ّيده و تود را فاح  آيگرد
 ح و ظدور ابن در جال يرجعت مس ش اب دوستان غرب زمزمهءي  تو يمکات

 ران هندوستان تود را شاه هرام موهودّيب منوده و در خمابراتش اب ا
   كلمات والد بزرگوار را خمصوص تودريت و تفسّي آينيتوانده و  حّق تب

 شنت را در هصمت کربی اب اسميد کرده و تو يپنداشته و دهوی دور جد
 ز نسبت دادند کهيو ن .اهظم و مظدر ظدور اّت اکرم مشارک دانسته است

 ه آتش اتتالفيّ ذ مآرب شخصيه و تنفيّ ن وجود اقدس نظر مبقافد تصوفآ
 کارد و سالح طرد بدست گرفتهيزند و بذر تصومت و هناد ميرا دامن م

 کند و حمروميش خمالف  مشارد اتراج ميهر نفسی را اب اغراض تو 
 قیيت رامانی مقصد حقّي آنّي  هنوان منودند که آن مبنيد. مهچنينمايم
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 ت انمهء حررت هاءهللا را که بزهم آانن در مقام اّو يّ مقصود واقعی وفو 

 ه منحرف ويّ انظر مبصاحل و مسائل داتلی هائلهء مبارکه بوده از جمرای افل
 خيت جدانی و در اتر يّ  که حائز امهّ ميم و قديثاق هظيک ميآنرا مبنزلهء 

 د مبارک راز آن وجو يل است تلّقی منوده و نين اهلی بی مثل و هدّياد
 فهءيمّتدم منودند که برادران و تواهران تود را را از حقوق حّقه و وظ

 د افکنده و وجوه را فرفيق شديمسّلمه شان حمروم ساتته و آاننرا در ض
 و ابالتره انتشار .دينمايش ميی تصوفی تو ّينوا حن و اجنا ياهزام منمور 

 برای مذاکره دردادند که حررت هبدالبداء از قبو  دهوات مکّرری که 
 چی و بی اهتنائیيهء آهنا بعمل آمده سر پيه و حّل و تسو يمسائل خمتلف ف
 را ابرادهء ف کرده و آهنايت و الواح مقّدسه را حتر ّيمنوده و معانی آ

 ن احوا يا ءن است که احّبای شرق از مالحظهيد. اينماي مريش تفسيتو 
 ران از هرّيدر مشل  ان برافراشته اند و آاثر تشّتت و اتتالفيهلم طغ

 وان مجا  اهی حمکوم فنا و اضمحال ري جدت منودار و جامعهء پ
 ده است. حا  اب اندک توّجه بسوابق امر و مطالعهء او راق و آاثر معلوميگرد
 تّينگونه مفرت ي که اميم و انک  هدد رّب کر ي انقض اثنيشود که مهيم

 هاء و منصوص قلم اهلیثاق ي هتمتدا در  حّق مرکز منيانتشار داده و چن
 ز شدود مشدود و انواريّ قت در حيمی که مش  حقّيّ روا داشته در ا

 ئه اش تاطف ابصار و کاشف قلوب واسرار بود در حالی کهيمر
 د و ساجد مجا يشنت را مظدر ثبوت و رسوخ و رافع هلم توحيتو 
 تت و انشر نفحاّيد و مدافع هائلهء مقّدسه و لسان اغصان و حافظ آيتفر 

 ديشمرد بکما  وقاحت و فراحت دهوی ظدور جديحررت سبحان م
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 دهد تود مّدهیيمان ميمنود و آنچه را که اکنون بکذب  نسبت بطلعت پ

 ش منتشر ساتت بنحوی که مجا  قدميد و ابثر تامه و مدر تو يگرد
 ان درين هادم بنيه فرمودند. ايجّل امسه االهظم او را بدست مبارک تنب

 ت هندوستان در الواح و آاثر مقّدسه ای که جدت طبع و نشر بویيّ منمور 
 ت جسارت و بی پروائی در مقابليسپرده شده بود دتالت منود و بندا

 فهء اثنی در غص  مقاميثاق اظدار داشت مهانطور که همر تليكل ميه
 ز قدرت وتواانئیيت حررت رسو  اکرم سبقت گرفت او نيتالفت و وفا
 کند که آن مظلوم آفاق را از مقام حّقهءيشاهده مش ميآن را در تو 

 نيو چون ا .منصوفه حمروم سازد و تود بر کرسی تالفت جال  گردد
 د که ممکن است اّّيم همرشيا  بر تاطر وی مستولی گرديوسوسه و ت

 ن جدان در گذرد،   دريد و قبل از احراز مقامات منظوره از ايوفا ننما
 کهيمطمئن فرمودند که متام شؤون و افتخاراتکه موالی حنون او را يمورد

 عاد مقّرر بوی تعّلقياکنون بکما  جّد در طل  آنست در موقع مقّدر و م
 نی که پ يچ گونه ترميتواهد گرفت بال سأّمل در جواب اظدار منود که ه

 نهءير يمانده و به آما  و مقافد ديات ابقيد حياز وجود مبارک در ق
 ن قط  شقاق بشرحی که دريت ندارد. اش  موّفق گردد در دسيتو 

  آفاق قبل ازرّي ع هللا مدّون و مسطور پ  از فعود نيزا بدري توبه انمهء م
 له ويل گردد و بسبحات مرقد جمّلل شود اب حيآنکه جسد مطّدر تغس

 كلير دو جانطه از آاثر مبارکه که مترّمن الواح مقّدسهء مدّمه را که هيتزو 
 اسنی حبررت غصن اهظم سپرده بودند بربود وبقا قبل از هروج برفرف 

  هدوّ نين منود. مهّين اسف و حسرت بی اپيمان را قر يقلوب اثبتان بر پ
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  بود که از کثرت بغض و هنادني و انقض هدد حررت رّب العالمنيمب

 ی هدوّ يحيزا ري دهء منزله از قلم اهلی در  حّق  ميبعری از تطاابت شد
 ليف منود و اب تبديف و تصحيت مدارت حتر يبندافائل مجا  اهی را 

 اانترا در شنن حررت هبدالبداءيص  كلمات آن بيد و تنقييهبارات و تز 
 كلي شجرهء بغی و ضال  بود که طبق شدادت هنيقلمداد کرد. ابالتره مه

  در فدد قتل و احماء مرکزري بکما  تدبّيمبارک در الواح مقّدسهء وفا
 ت سوء آن تصم هنود را دريّ زا شعاع  نري مثاق بوده و فرزندش يم

 ی ابلغ ازحيمهان الواح مبارکه مذکور و موجود بتلو  يّ مکتوبی که ط
 ان منوده است.يح بيتصر 

 ئه و احنرافاتيّ ثاق مجا  اقدس اهی اب افعا  و اهما  سيابری هدد و م
 نيگر که رکرش در ايقهء ديدهء مشروحه و حرکات و سکنات اناليشد

 می برية  اتری ضربت هظد و کرّ يا  نقض گردحيگنجد هلنا  وفر او راق ن
  منود و شدائدرّي دهء نک  آفاق را متغيح کر يكل امر هللا وارد آمد. روايه

 سنهء شداد قلوب و ارواح را متزلز  ساتت. طوفان نقض که در مکاشفات
 ه و اشارات ويّ وحّنا بدان اتبار شده بود حبرکت آمد و مصداق وهود اهلي
 كله ويظدر اتبوت هدده  فی ه د.نويفرمايه  که ميّ نذارات کت  مساو ا

 دار شد و تگرگيمن  پديحدثت بروٌق و افواٌت و رهوٌد و زلزلٌة و برٌد هظ
 د. غصن اکرب ساقط ويهذاب بر شکنندگان هدد حررت رامان ببار 

 شدند. ه منفصليّ ه از سدره اهلبسه و او راق مصفرّ ّيد و اغصان يهابط گرد
  آفاق اتّفاقرّي ن رجفهء کربی و طاّمهء هظمی که بالفافله پ  از فعود نيا
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 افتاد و تاطرات مصائ  مجا  اقدس اهی را از اهما  و افعا  مطّلع

 نمود بدرجه ای مرکز هدد ويد مياهراض و منبع کفر و اغماض جتد
 و  منودثاق اهلی را متنمّل و متنثّر ساتت و قل  مقّدسش را آزرده و مليم

 ادت آنيمهء ابهره که در اّّيم قيوجود فتوحات جليله و انتصارات هظ كه اب
 د  آاثر آن احزان و آالميطلعت انور در امر حررت مالک قدر حافل گرد

 کی از الواح دريكل اطدرش ابقی ماند. در يات مبارک در هين حّيات اپ
 ثاق ظاهر نقسميمنات از فم يّ ن  كلمات بي اّين باليان شّدت و هظمت ايب

 زيو ن  .گرددني اانمل از شّدت حزن و اسف مننيب جبما  قدم که قلم در
 ی وارده بر آن مطّلعّي در رکر رزاّيآن امامهء وفا در الواح مقّدسهء وفا

 ی وري ثی و منائی و جمين مرتمّن نرّب و رجائی و مغين ترانهء حز يتقی اب
 ءّيالّرزا ائ  القافمة للّظدور وقا  فی حبار المصينی و مالری ترانی غر يمع
 اآلالم المفّرقة للجمع و احملن و ء المتشّتتة للّشمل وّيالبال قة  للّصدور ويّ المر

 ع اجلدات و احدقت بی المخاطر من كّل االطرافياحاطتنی الّشدائد من مج
 الکربی واقعا  فی بئر ال قرار هلا مرطددا  من تائرا  فی غمار الطّامة

 ن اتذت مندميان البغراء من روی القربی اّلذري حمرتقا  فی ناالهداء و 
 ّيد نيفرماي مميرا  در مهان سفر کر يظن و ايثاق الغليق و الميالعدد الوث

  اهلیّيهزّتک  القربی فو وو  فرح ببالئی رَ ياء و يكّل االش  يّ بکی هلياهلی 
 بتی وبعض االهداء  رثوا هلی ضّری و بالئی و بکوا بعض احلّساد هلی کر 

  بقا وريجانگداز از آن ط ءن نغمهيگر ايغربتی و ابتالئین  و در مقام د
   فراقيحش وافل و قلوب از هلي جفا بسمع مشتاقان روی فبريآزردهء  ت

 نّيوفايان گذشتم و از بي هاءاالهی از جدان و جدانّيدر احرتاق ن
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 ون مرغ هراسانن جدان چيام و در قف  اد  شکسته گشتم و آزرده شده

 کنمن.يزمن و هر روز آرزوی پرواز مبلکوتت مياب  و پر م
 هءيّ ن بليکون وقوع ايطة هلی ماکان و مايز بنفسه احمليمجا  اقدس اهی ن

 تّين آين مصائ  مقّدرهء حمتومه ابياز قبل اتبار و در وفف ا کربی را
 يّ  هلنينی و هيبکی هي قوم ّيابهرات تكّلم فرموده قوله جّلت هظمته ناتهلل 

 حيصيقلبی و قل  حمّمد فی الّسرادق االهی و  رجّ يق االهلی و يفی الّرف
 کنين.  مل ي هند اولی الّندی ان انتم من الّناظر نيالمرسل فؤادی و افئدة

 تی من بعدی فی ظلل االمر بسلطان الئحأيحزنی من نفسی بل هلی اّلذی 
 حدون بسلطانه وجيته و ّيآ نکرونيرضون بظدوره و ي الّن هؤالء ال نيمب
 کن بعدميد نهل يفرماي منيادهون فی امرهن  و مهچنخياربون بنفسه و حي

 تک من افق اکرب الواحک ان تز  قدم احد هن فراطکيّ اشراق مش  وف
 نبغی لک ان تشتغل مبا امرت من لدی هللاي قلمی االهلی ّيم قلنا يالمستق
 نيبک و قلوب اهل الفردوس اّلذذوب به قليم ال تسن  هّما يالعظ يّ العل

 نبغی لک ابن تطّلع هلی ما سرتانه هنک اّن رّبکيع ال يطافوا حو  امری البد
 کی از الواحيمن  و در  حّق مرکز نقض لسان هظمت در يالّستار العل هلو
 ع نقل انّه هبد من هبادین   وين  كلمات اتّمات انطق قوله البديعه ابيمن

 ز درينحرف شود معدوم فرف تواهد بودن و نناگر آنی از ظّل امر م
 تذ هنه فی اقّل مند ناتهلل احلّق لو أنيفرمايان ميح بيگر بصر يمقام د

 ٠سقط هلی الرّتاب نيصفّر و يوضات االمر لي فنياحل
 اانت مقّدسهء منزله ازيد بيحررت هبدالبداء روح الوجود له الفدا در سأي

  هددنيثاق و انکثي منيع بناقرراههء مجا  قدم جّل رکره االهظم راجي
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 ز ندر آاثر مبارک الواح حررتيد قوله العز يفرمايحررت رّب االرابب م

 ندن   وينمايثاق مي منين بر انقريهاءهللا البّته در هزار موقع مذکور و نفر 
 ع الواح و فحائف متمّسك بعددت رايگر مسطورندر مجيدر مقام د

 ن و نکوهشيزلز  و  انقض را نفر ش فرمودی و متينوازش و ستا
 ق اهلی و مکمن اسنی بعری ازيكل مبارک قبل از هروج برفيمنودین. ه

 مان اهلی و لزوميت هدد و پيّ ت و تطاابت مجا  اقدس اهی راجع ابمهّ ّيآ
 عات مبارکهء فادره ازيکی از توقيزدانی را در يثاق ي منيجتّن  از انقر

 رانّياق آگاه و پر انتباه گردند و كلك مقّدسش درج فرمود ات اهل وف
  هدد حررتنيمان و هادمي پنيند و از انکثيمشتاق بواثق دلرب آفاق در آ

 ان و وحدت امر هللا بدان مربوط و معّلق است احرتازيرامان که حفظ  ک
 عت هللا و دفع  شّر اهداء هللا ويهء شر يند و بکما  ثبوت و رسوخ در وقايجو 

 وفور و مّهت مشکور مبذو  دارند.هللا سعی م فون كلمة
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 فصل شان دهم                                          

 استقرار امر هللا در غرب طیوع و                                 
 مهء نک  هر چند سراجيح هقّيان مرکز نقض و هبوب ار يان و طغيهص
 مان رايات طلعت پيه از اشاههء انوار ابزداشت و ح معدودنيثاق را در سنيم

 نيم افکند،  قلوب را  مشّوش منود و تدمات و جمدودات رافعيخبطر هظ
 شرفتين نفحات هللا را در شرق و غرب از تقّدم و پيلوای امر هللا و انشر 

 ميد مالحظه منائيق و بصر حديع حمروم ساتت ولی چون بنظر دقيسر 
 ر فنتين فتنهء هائله و رجفهء مؤلمه مانند سايشد که امعلوم و واضح تواهد 
 ک قرن احاطهي  يّ كل امر هللا را طيقت هي حقرّي و حمن که از بدو طلوع ن
 عت سبحانیيد شر ييهء تشيد و ماي اهلی گردني آئريمنوده بود موج  تطد

 هللا را اثبت منود و قوای مکنونهء مندمج در شد. قدرت و رزانت كلمة
 د.يآشکار گردان ش ظاهر ويگانه و تو يش بر بيش از پيامر اهّز فمدانی را ب نيت ايّ هو 

 هءيّ وی اسم اهظم و سأييدات موهودهء مجا  قدم مهجات اّولري اکنون كه به ن
 ان حررتيان و مهسات غافالن و انقران که قصد اهندام بنياهل طغ

 قلوب د و انوار ساطعه از کتاب هدد اهلیيرامان را داشتند مندفع گرد
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 مان را روشن و منّور منود و مقصد جليل وي بر پني و راسخنياثبت

 ني و فصل اخلطاب حررت رّب العالمنيم از آن سفر مبيمقصود هظ
 ش را در ظلّ يقی تو ي حقري رامانی مسنيد،  آئيواضح و آشکار گرد

  که افابع قدرت راّبنی برای آنميثاق ادامه داد و در مندج قو يت ميرا
 قيالق توفيد. کتائ  سأييد هجوم منود و فيم منوده بود سالک گرديرست

  برتاست.نيقيبر نصرت و اهانت اهل 
 ر تالفت هظمی جال  شد و زمام اموريهنگامی که مرکز هدد هللا بر سر 
 اری از ممالکي قرار گرفت امر اهلی در بسنيدر قبرهء قدرت آن حافظ ام

 هيّ طن افلی مبارک منبت سدرهء رامانا تصوفا  در مو يو اقطار شاسعهء آس
 م وين انئل آمده بود،  حا  آن قائد هظّيت های منايّ ن و موّفقّيبفتوحات شا

 اثري ن مي اميز و تکر يد که در تعز ي بر آن گردميانشر انوار رّب قد
 نيم ايد و در جتليل و تعظيام منايد اقتدارش سپرده شده قيجليل که ب

 م ابترت بکشاند ويمشعل فروزانش را ابقال عهء مقّدسه مّهت گمارد،يود
 قت برساند و قدمدائی راين حقّيه اش را بسمع طالبان و متحرّ يمبادی سام
 ش در راه ارتفاع ندای اهلی و ارتقاء كلمهء راّبنی برداشته شدهيکه از پ

 ن دوريد و ابالتره موجبات حلو  هصر تکو يم فرمايد و حتکييتش
 ن رنّهء ملکوتیي،  آتر ّيدر الواح مقّدسهء وفامشعشع هائی را بطوری که 

 عيد و قوائم و دهائم نظم بدي شده متديني بقا در جدان ادنی،  تبريآن ط
 شيد بي افق توحرّي د. هنوز از افو  نيط غرباء مستقر مناياهلی را در بس

 مان بشارت هظمائی فادر که ازيکسا  نگذشته بود که از فم طلعت پياز 
 تيه در جدان غرب حکايّ ه و مشو  الطاف رامانيّ اهل قرب سطوع انوار
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 ٥٠١ص 
 مان و استغرابين مژدهء جانبخش که مورد استدزاء انقران پيا  .نموديم
 خربان و انخبردان قرار گرفت بزودی آاثرش ابهر و قّوتش ظاهر ويب

 د. پرچم امر هللا در قط  ابترت ابهتزاز آمد و قطعهءيبرهانش المع گرد
 نينور هرفان منّور شد و گوی سبقت از مهگنان بربود و ابک بيامر 

 ن فتحيمنقبت هظمی و مفخرت کربی هّزت بی منتدی حافل منود و ا
 ثاق حمسوب بساطيهء دورهء ميّ کی از مفاتر هي که نيم و نصرت مبيهظ

 د و قلوب غمزدگان را ماالما  سرور ويچياحزان را در بقعهء نورا درهم پ
 د.يابتداج گردان
 شرفت و تقّدم امر مجا ي  در پيد و تطّور هجي حتّو  شدنيحصو  چن
 ک هنگامی کهيرا در تطّهء امر يعت مسحهء بيعنی استقرار شر ياقدس اهی 

   نقض و موانعيمان اتزه زمام مدام را بدست گرفته و اب طوفان مدي پرّي ن
 زان ايمن است که بي و مدريو مشاكل ال حتصی مواجه بود بدرجه ای تط

 عهء حررتيو چون به آاثر من .رش قافر استيوففش هاجز و بنان از حتر 
 م معلوم گردد که آنيته الفداء مراجعه منائيّ نقطهء اولی روح الوجود لمظلوم

 وجود اقدس از بدو نشئهء امر حررت رامان که ابب اهظم بر وجه هامل
 نیيش بيوم االمساء پيّ ن نصرت هظمی را در کتاب قيد حتّقق ايمفتوح گرد

 مه ابهل ارض از تاور ويمنهء هظيفرموده و پ  از فدور تطاابت مد
 د قوله هزّ يفرماين تطاب جليل خماط  مير غرب را به اّياهل د ابترت

 ن هللايرکم لنصر هللا... فافبحوا فی دّياهل المغرب اترجوا من دّيانه نيب
 المقّدسة هن و مجا  اقدس اهی بنفسه .الواحد اتواان  هلی تّط الّسواءن

 نيه به ايّ الکائنات راجع بظدور آاثر اهلی و نفور كلمهء راّبنی در آفاق غرب
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 ئه نانّه اشرق من جدت الّشرق و ظدر فیّيان اهلی متكّلم قوله جّل کرب يب

 ظدر من قط يسرتون الّنور فی الرّب انّه ي  نلو نيالغرب آاثرهن  و مهچن
 ل مسطوريخ نبيو به شرحی که در اتر  .ننيلمی العايقو  اّنی حميالبحر و 

 قت اگر از افقيک به فعود می فرمودند نمش  حقيكل قدم در اّّيم نزديه
 ران ويم ايو انوار از آن جدات به اقل ن آاثريغرب اشراق منوده بود و ا

 شد که اهل غرب چگونهيگشت واضح و معلوم مير بالد شرق ساطع ميسا
 هء کربی و نعمتيّ ن هطيران قدر ايودند ولی مردم انمياستقبا  م امر هللا را

 بی منتدی را ندانستندن. )ترمجه (
 اانتين بين مقام به ايز در ايزدانی نيثاق يحررت هبدالبداء مرکز م

  واقع شده که نور اهلی از شرقنيشه از ابتدا ات حا  چنيات انطق  نمهيهال
 ح روحیيحررت مس فته. امرّيد يده ولی در غرب سطوع شديبه غرب اتب

 فداه از شرق ظاهر شد چون پرتو نورانی برغرب انداتت نور ملکوت در
 د کردي  مالحظه تواهيد نهنقر يفرمايز ميشرت منودن  و نيغرب انتشار ب

 عيبارد،  مجيشود. ابر رامت پروردگار ميکه از انوار هاء هللا غرب شرق م
 ّن الّشرق استرائت آفاقدا نمثّ اهلم ابنيشودن و مهچنيقلوب سبز و تّرم م

   تتلئأل هذه االنوار فی مطالع الغرب اهظم منيابنوار الملکوت و هنقر 
 هللا االفئدة م هللا و سأتذ حمّبةيم بتعاليی القلوب فی تلک االقاليالّشرق و حت

 نيد از فرل و موهبت رّب جليل در ايد ناميفرمايرا  ميهن و ايالّصاف
 قت گردد ويم غرب مشرق مش  حقيد چنان است که اقليهصر جد

 احّبای اهلی مطالع انوار و مظاهر آاثر شوندن.
 هالوه بر آنچه رکر شد در کتاب مستطاب اقدس رؤسا  و زمامداران قارّهء
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 ّين شرف اهظم و دستور اکرم افخم مفتخر،  قوله االهّز االهلی نيک  ابيامر 

 كل الملک بطراز العد  وينوا هيّ دا... ز ياجلمدور ف قا و رؤساءيملوک امر 
 مرکم مطّلع االمساءأيل رکر رّبکم  فاطر الّسماء کذلک يالّتقی و رأسه ابكل

 حيدی العد  و کّسروا الّصحّي ابريم... اجربوا الکسيم حکيمن لدن هل
 من. حررت هبدالبداء مرکز هدد اتّ ياط اوامر رّبکم اآلمر احلکيالظّامل بس
 دان اشراق انوار است و کشوريک در نزد  حّق  ميمر د نقطعهء ايفرماياوفی م

 ک آاثريد  ندر امر يفرمايز ميظدور اسرار و منشن ابرار و جممع احرارن  و ن
 م روشن و اتابن چه کهيندهء آن اقلين و آّيشرفت از هر جدت منايتقّدم و پ

 ريه  گوی سبقت از سايّ است و افکارش فائق و در هوامل  روحان آرائش انفذ
 الت مّتحده،  سرحلقهءّيز نسبت به ايل و حنل تواهد ربودن )ترمجه(  و نمل

 نيقه مردم ايد  نفی احلقيفرمايت خمصوص ميک اب ابراز هنايممالک امر 
 تی موجود که هلم فلح همومی بلنديّ  را چنان استعداد و قابلنيسرزم
 ريسان امر مربم بر يمهء وحدت هامل انسانی برافرازند و در ايند و تيمنا

 تواند ابمریين مّلت بزرگ مي نانيشقدم گردندن )ترمجه(  و مهچنيامم  پ
 بد و السنهء امم بذکرّي ينيخ هامل بدان تز يد که ففحات اتر يمباشرت منا

 انن يان گردد و مورد نظر هالميو ثنای او منلوف شود و مغبوط جدان
  مّلت ونيّولم اين مّلت آزاد و هظيد است ايگر نامي)ترمجه(  و در مقام د

 ان هند و وحدتي الملل را بننيتی ابشد که اساس اتّفاق و آشتی بيّ مجع
 ت حمّبت ويپرچم فلح همومی بر افرازد و را ،دينوع انسان را اهالن منا

 د چنانکهيز از كلك اطدرش انز  ناميگانگی مرتفع سازدن )ترمجه( و ني
 ند و ازيّم منا معارف ماّدی را به معرفت اهلی منرنين سرزميمردم ا
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 ٥٠٤ص 
 نيند و ايت آمسانی گرايّ ت روحانی و نورانيّ ت جسمانی به مدنيّ مدن
  درنيو مهچن .)ترمجه( دنيت مناير جدات سراين بالد به سايقت از ايحق
 ک ويالت مّتحده امر ّيع تطاب به مجدور مؤمنني و مؤمنات در ايع منيتوق
 ناتيّ ت البّيمرکز هدد رّب اآل ءهراهيّّيت از ن  كلمات درّ يم کااندا اياقل

 ديون هاء هللا روحی لکم الفدا... مالحظه منائيّ م  نای حوار يفادر قوله العظ
 است و چه مقام بلندکه حررت هاءهللا چه ابوابی از برای مشا گشوده

 تيّ ّسرکرده است... حا   موّفقياهالئی مقّدر منوده است و چه موهبتی م
 ک ماننديد که هر يد دي  تواهيم نگشته هنقر مشا هنوز معلوم و مفدو 

 د و سب يديت خبشيهای دّری درتشنده در آن افق،  نور هداستاره
 ن نداء اهلی چونيد نايفرماي منيدن  و مهچنيک شدياهل امر  ءهيّ ات ابديح

 ک رسديا و جزائر اپسيفيک و اسرتاليا و افر يک به اروپ و آسياز تطّهء امر 
 ت ويّ ت نورانيند و فيه جلوس منايّ سلطنت ابد ريک بر سر ياحّبای امر 

  گرددن  و درريشان جدانگيبزرگوار  ءشان به آفاق رسد و آوازهيت ايهدا
 م است اگرين کار هظيد نايفرمايران آن سامان مّيگر تطاب به يمقام د

 ر ملکوتيه گردد و سر يّ ک مرکز سنوحات راماني ات امر ميبه آن  موّفق شو 
 بدن. ّيو جال  استقرار  ت حشمتياهلی در هنا
 نیيثاق اهلی در سرزميک در اثر قوای تاّلقهء هدد و ميان امر يجامعهء هائ

 ن بود بوجود آمديّ بهء کامله مز يمه و استعدادات هجي مواه  هظنيکه بچن
 د و در حصن شفقت و هطوفت آنيمان بنوشيو از ثدی حمّبت مرکز پ
 قانيان درس ثبوت و اميا هدد و فت و در مرکزّيموالی مدرابن پرورش 

 عهءيات روحانی تود ابجنام تدمات بديپنجاه سا  ح  يّ اموتت و در طيب
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 د و ففحات مشعشعی از فتوحات و انتصارات ابهره بريه موّفق گردري تط
 ماتيعه و ارسا  تعليت منّيفزود. نزو  آيخ امر حررت هاءهللا بياتر 
 كل اکرم ويه که از حمرر مبارک هيّ ء احدن بقعهيزائر  ءلهيه  بوسيهء شافيکاف

  اهزام رسوالن خمصوص به آننينمودند و مهچنيسر هللا االقوم معاودت م
  و حرکت آن قدوهء اهل هاء و منادی ملکوت اهی در بالدرير،   سّيد
 آن اسفار طوالنی و  يّ ثاق اهلی طيح مقام و هظمت هدد و ميک و تشر يامر 

 غ و نقشهء ملکوتیيغ تبليرليی،  خيالّشنن اتر  ميابالتره فدور فرمان هظ
 ش آشنايهء تو يّ ف  روحانيساالر جند هدی آن جامعهء مستعّده را به تکال

 دوار ساتت.يمنوده و به حتّقق اهداف و اجراء وظائف حمّوله دلگرم و ام
 نسي  از آغاز طلوع و ظدورش اب هزمی راسخ ود التّ ين جامعهء جديا

 ثاق ويدان تدمت هناد و در ظّل  لوای ميدم در مر قيمی تلل انپذيتصم
 ام منود و درين هللا و اهالء كلمة هللا قي دريت هدد حمبوب آفاق بر تبشيرا

 اثر مهم و مساهی مستمرّه و جمدودات موفورهء مشکوره پرچم امر هاء را
 م شصت گانهء تاور و ابترت که در نطاق دائم االّتساعيدر قسمت اهظم از اقال

 د اساس و نص  قوائم ويده برافراشت و به متديزدانی وارد گردي نيآئ
 ع جدان آرای اهلی مبادرت منود ويدهائم سأسيسات اداری،  مبّشر نظم بد

 از جليلين افتخار و امتيد و ابيشقدم گردي پرين امر اوهر تطيدر ا
 خمّصص و ممتاز شد. مقافد و مآرب اهل هاء را من دون سرت و تفا

 غ مبذو يه جدد بليّ ه و معارف  روحانيّ ود و در نشر آاثر امر اهالن من
 ه،  ابتقن وجهيّ ه و مشرق انوار سبحانيّ ت اهليّ داشت. اّم المعابد غرب،  رمز مدن

 د آن انفران و جماهدان امر حررتيک به يوابدع طراز در قط  امر 
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 در کتابمهء منصوفه يمهء هظيکی از مشروهات فخيد و يان گرديرامان بن

 ن، يهء مداجر يرفت و در اثر مهم هاليمستطاب اقدس حتّقق و اکما  پذ
 های امری بنحو قابل مالحظه ای توسعه و،  آاثر و نوشتهني و متفّنننيمبّلغ

 د ويهء امر بکما  شجاهت مدافعه گرديفت و مقافد و اهداف هالّيانتشار 
 کی ازيانقطاع  الت آن بکما  استحکام هناده شد و هّمت وياساس تشک

 ن جامعه ملکه ای از ملکات جمذوب امريورقات مؤمنات و اماء مبّلغات ا
   تاطر بصدورينات شد و بصرافت طبع و طيّ ت البّيحررت رّب اآل

 ه پرداتت ويّ مهء اهليّ م قيش تعاليجه در مدح و ستايّ ابالغات متتابعهء مد
 ن امريهء ايسام ت مبادیيّ ش را نسبت به هظمت و هلو يدهء راسخهء تو يهق

  و رافعان هلمنيه حارسان حصن حصيّ ن نفوس زکياهظم اهالم منود. ا
 ن دوريقه اهقاب روحانی مطالع انوار هصر رسولی اي که فی احلقنيمب

 مقّدس حمسوب در موارد شّتی بکما  تلوص و انبساط و حمّبت به مدافعه
 ه کهيّ ات امر ه و مؤّسسيت ابني و اماني و اهانت حمتاجنياز حقوق ملدوف

 ران و روس و مصر ويقی آانن در اقطار شاسعهء اياز طرف برادران حق
 فيان گشته بود پرداتتند و ابحناء خمتلف در ختفيهراق و آلمان بن

 قات نژادی وييم مذکوره به حمن و آالم و تريران که در اقالّيمصائ  
 اندوتتند. ی تودن افتخار ابدی را برايمذهبی گرفتار بودند مّهت گماشتند و ا

  اشارهء همومی نسبت به امر مقّدس هائی و شارع اهظم آن در بالدنياّول
 کسا  پ  از فعود مجا  اقدس اهی جّل رکره االهلی اتّفاق افتاديک يامر 
 شان و رؤسایيکی از کشين ابالغ و اهالم بر حس  تصادف از لسان يو ا
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 که امر هللا از جان  آن فرقه زامات  ديفرقه ای از فرق مّلت روح معمو  گرد

 ر مببارزه و مدافعهيده و ساهلای متمادی ان گز يو رجندای فراوان د
 و شگفت آن که مهان نفسی که پنجاه سا  پ  از اظدار امر .بوده است

 کاغو به تندائی بسمع غربياز ندای اهلی را در شري حررت اهلی در ش
 ل آنيو تفص .ّلی کناره گرفترساند تود چند سا  بعد از امر اهلی بك

 الدی مبناسبت انعقاد جشنيم ١٨٩٣سپتامرب ٢٣خ ين است که در اتر يا
 ( کنگرهء جدانی١ا )يشگاه كلمبيک و افتتاح مناي سا  کشف امر نيچدارفدم

 ميحی مقين مسي  مبّشر يد و رئيل گرديکاغو تشکي( در ش٢ن )ّياد
 (٤به هنری جساپ )( موسوم ٣ن )يفهء پريسبی تر يشامات مشالی از طا

 ام توّسطيامی به کنگرهء مزبور ارسا  داشت و آن پيات پيّ دکرت در اهل
 د مرموني  شامات در آن جممع بزرگ قرائت گردي(  قسّ ٥نجرج فوردن )

 ا  درري  اببی اتنيرانی از مقّدسيم مشدور ايلسوف و حکيکنفر فيآن که ن
 از دانشمندان و کیيسا  قبل از فعودش  هّكا در گذشته و دو ءنهيمد
 مي( حرور حررتش مشّرف گشته است. حک٦ج )ي دانشگاه کمرب نيحمّقق

 ميمی چون تعاليع و تعاليف و بدياانتی چنان لطين مالقات بيمذکور در ا
 ار در مقام آنيمنوده که نگارندهء انمه بی اتت ع القاءيع و منيح رفيمس

 ن را در احساساتبرآمده که ترب آن را بسمع حّرار اجنمن برساند و آان
  ين ترتيم سازدن.  بديک و سديقه ای که برای وی حافل شده شر يرق

 م آني امجاال  از وجود مقّدس حررت هاءهللا و تعالنيمردم آن سرزم
 از طرف ه که بعدا  يّ ارهان برای افغاء كلمهء اهل فتند وّيحررت استحرار 

 حاضر شد. د مستعّد وين نفحات هللا اظدار گردي و انشر نيمبّلغ
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٥٠٨ ص
 ک بلند منود دکرتی بود از اهلياّما نفسی که لوای امر هللا را در تطّهء امر 

  هللا که هنگام اقامتش در قاهرهء مصر هّمتريم تيه موسوم به ابراهيّ سور 
 مّيّ ه در ايال  طدرانی به امر اهلی اقبا  کرده بود. مشارٌ ميحاجی هبدالکر 

 راههء اطدر مفتخريعی از يرت توقّي  بز ات مبارك حررت هاءهللاي حريات
 الدی اب کس  اجازه از حمرر انوريم ١٨٩٢د و در ماه دسامرب يگرد

 ديورک وارد گرديو يت و بشدر نميک هز يحررت هبدالبداء به جان  امر 
 ١٨٩٤ه يخ فور يعنی در اتر يو چند ماه پ  از انعقاد کنگرهء فوق الذّکر 

 تيّ ت جدّ ي( منتقل ساتت و اب هنا٧کاغو )يش را به شيحمّل اقامت تو 
 د و پ  از انقراء دوين امر اهظم مشغو  گرديغ و نشر مبادی ايبه تبل

 نفوس قاظ يهللا و ا تدائی را که در ابالغ كلمةيّ سنه شرح تدمات و  موّفق
 ثاق معروض داشت و از لسان مبارکي  او گشته بود به حرور مرکز مينص

 کن  ملّق  و مفتخريوس اثنین و نفاتح امر به القاب نپطرس هاءن و نكلمب
 کاغو بهياز ش ١٨٩٥مساهی وی نداء امر هللا در سا   ءجهيسپ  در نت .شد

 ن هللا بداني دريکبار برای تبشي هللا هفته ای ريده شد و تي( کش٨کنوشا)
 ک سا  بعد هدد مؤمنني در دو نقطهء مذکور به فدهايشدر می رفت و 
 نن درابرهء ظدوري هللا کتابی بنام نابب الدّ ريت د. ضمنا  ينف  ابلغ گرد

 به طبع و نشر آن مبادرت منود. آنگاه ١٨٩٧ف و در سا  يع سأليبد
 (١٢الدلفی )ي( و ف١١تاکا )ي( و ا١٠ورک )يو ي( و ن٩بشدرهای کانساس )
  ونيرهء حمبّ يقت را در دايی از طالبان حقري حرکت کرد و مجع کث

 اتت. وارد سني انزننيطرفداران آئ
 م دهوتيهء اهالم امر هللا در آن اقليّ از مجله نفوس مبارکه که در سنوات اّول
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 هللا و نشر ل اهالء  كلمةيات پر انوارشان را در سبياهلی را اجابت و ح

 ثاق هللا فرف منودند هبارتند از:  ترنتونينفحات هللا و تدمت هدد و م
 ق امريبه تصد ١٨٩٤سا  ع و بزرگوار که در ي( هنصر شج١٣ ، )يچ

 ثاق به لق  ناثبت ن ملّق  و از لسان اطدر به ناّو يمبارک فائز و از قلم م
 ( اّم المبّلغات١٤زا مور )يگر لوئيد،  ديکن موسوم و منعوت گرديمؤمن امر 

 عنیيغرب که رکرش الی االبد خمّلد و جاودان و از فم مبارک بلق  ن لوان  
 ( که تامن لوا بعدا  ١٥نگر)ي ادوارد گتسگر دکرتيپرچم  ملّق  شد،  د

 (١٧( آرتور داج، )١٦ هوارد مک انت، )نيهمسری وی در آمد،  مهچن
 ( چسرت ساچر،٢٠لی، )ي( اپو  د١٩ان کاپ ، )يلي( ل١٨نگدام، )يزابال برتيا
 ن روات مقّدسه مانند جنوم ابزغه از افق هّزتي(. ا٢٢( و هلن گودا  )٢١)
 خ اب سأسي   ويوسته در ففحات اتر يو انمشان په طلوع منودند يّ ابد

 ک توأم و مهعنان تواهد بود. در سا يامر  ءهللا در تطّه عةياستقرار شر 
 (  که٢٤( )زوجهء سناتور جورج هرست ( )٢٣تامن فوبه هرست ) ١٨٩٨

 ابحساسات و هواطف نوع تواهی و بشر دوستی معروف و در اوقات
 دا  ابمر مبارک اقبا يلهء مشاٌر اليا بوسيفرنينگر به کاليمسافرت تامن گتس
 ا و تشّرف بساحت اقدسيرت روضهء مبارکهء هلّيمنوده بود مشتاق ز 

 ش را اب مجعی از دوستان از مجلهيت تو يّ د و نيحررت هبدالبداء گرد
  هناد ونينه اش در بي هللا و قر رينگر و مهسر وی و دکرت تيدکرت گتس

 ی اب وی مهقدم شوند و بهخيافت اتر ين ضيآانن را دهوت منود که در ا
 ايّ ن شخصا  وسائل سفر را مديا بر بنا .نت اجتماع بکوی حمبوب شتابنديه

 ساتت و نفوس مذکوره بکما  حّ  و شوق بصوب اروپ رهسپار
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 نهيم آن مديک مقي  چند تن از دوستان رامانی امر يدند. در اپر يگرد

 نگريلهء تامن گتسي( که بوس٢٥  بولزن )يلالمنجذبه نمی ا امة هللااز مجله 
 (٢٧( و آن اپرسون )٢٦سون )ري   پيابمر مبارک مشّرف شده بود و م

 ز آرزومند طواف کعبهء معبود شدند و بهيهای تامن هرست نتواهر زاده
 وستند. دري(  و دترتش به آن کاروان اهلی پ٢٨  ثورنبورگ )يسيت ميّ مع

 ه دريلهء مشاٌر اليا  بوسري و جّدهء آهنا که ات  هللاريی دکرت تّيز فبايمصر ن
 ن منرّم گشتند و كلّ يئت زائر يظّل امر مقّدس وارد شده بودند به ه

 تاضعا  تاشعا  آهنگ ارض مقصود و هزم مقام حممود منودند.
 ه که هددشان به اپنزده نف  ابلغ بهيّ  زّوار بقعهء احدنيئت جمّلله اّولين هيا

 نگر در هدادي  گتسيسياّو  که دکرت و م ءستهم شدند ديسه دسته تقس
 نهء حمّصنهء هّكا ورود منودنديمبد ١٨٩٨خ دهم دسامرب يآهنا بودند در اتر 

 و مبحرر انور طلعت من طاف حوله االمساء مشّرف گشتند و از کنس لقای
 مان حررتي مرکز هدد و پنين متاس که بيثاق سرمست شدند. ايم

 د ويد امر مقّدسش در غرب حافل گردي جدني و حمبّ نيهاءهللا و رافع
 ايل هتبهء مقّدسهء هليه ای که هنگام تقبيّ فهء  روحانيجان و احساسات لطيه

 می که بوفود دريبرای آن هّشاق مجا  اهی دست داد و افتخار هظ
   آاننيثاق نصيكل ميح مقّدس و مرجع انور اقدس در مالزمت هيضر 
 ت و الطاف مبارک در مّدت کواتهّيناد و شور و وهلی که در اثر هيگرد

 ح وياد شد و شعلهء حمّبت و اجنذابی که نصاجيتشّرف در قلوبشان ا
 د ويبر افتتاح فصل جد ه در زجاجهء وجودشان بر افروتت كاّل  يّ م اهليتعال

  و سأسي  ملکوت هللا درريعی در ترّقی و توسعهء امر هللا و تبشيدور بد
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 نينمود که مساهی و جمدودات جليلهء بعری از مهيت مم ابترت داللياقال
 ت آنيّ ر دوستان اهلی در غرب هظمت و امهّ يام و انقطاع ساين و قيزائر 

 د.ي مؤّتر واضح و آشکار گرداننيرا در سن
 نيان احساسات روحانی و هواطف قلبی که از اّولين در بيکی از زائر ي

 نگارد: نتاطراتی که ازيمده يتشّرف به آستان مبارک برای وی حافل گرد
 ر ويمانده به تقر يتشّرف مبحرر مبارک حررت هبدالبداء در قل  ابق

 ان و ترمجان نتواند. در آن ساهتيد و الفاظ و هبارات تبياي در نريتعب
 بی سرااپی وجودم را احاطه منود که ابلمرّه تود را فراموش کردميقّوهء هج

 داد مقّدس از حزن و سرورو هقل و هوش از دست بدادم. حالتی دست 
 حشيرت وجه فبّيدامن که اب ز ينقدر ميان مهيتی منزّه از رکر و بيّ فيو  ک
  روحم در فرای المکان بپرواز آمد و جان و روامن اب جدان ابال و هاملريط
 اانتيمثالش گشتم و از مخر بيد حمو طلعت بيتناهی دمساز گرديال

  وميد بسمع قبو  افغاء کرد  موفور بردم. آنچه فرمو يروح پرورش نص
 م.ي مرتسم ساتتريعه القا منود در ففحهء ضميم بديت و تعالّيآنچه از آ

 ميم و چون پروانه حو  سراجش جمتمع شديدر حمرر مبارکش بنشست
 كليم و چون آن هيستيات نيد حي و گوئی در قميخود بوديولی از تود ب

  و جان رفتهميود آمدرا وداع منود خب ام فرمود و ان گدان مايمقّدس ق
 هيّ ات اّوليات ما حيگر حياّما شکر ساحت حمبوب را كه د .اببدان  ابزگشت

 ع.نيف و بديد بود و روحی ب  لطينبود بلکه نشئه ای جد
 ن حلظاتی که به درک حمرريت آتر يّ في زائرهتبهء اهلی از کنيو ابز مه
 م مبارکش توفيسد:  نبه قّوت و هظمت تعالينو يثاق  موّفق شده ميمرکز م
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 ل شد. از فرطيان و ضعفمان به قدرت و حزمنان به سرور تبدميما به ا

  و چون برایميت تود را فراموش کرديّ هشق و حمّبت آن دلرب احد
 م بعری از دوستان ازياانت در مقابل آن وجود اقدس نشستياستماع ب

 ،  آنده جاری ساتتنديشوق از د کان احساسات اشيشّدت هشق و غل
 کقلوب آانن را نوازش فرمود و دلداری داد و امر فرمود اش ءتسّلی دهنده

 ه مسرور و شادمان ابشند. ولی دهلايّ ند و مبواه  اهليدگان بزداياز د
 ر مدرابن بود که سکون وّيفتهء آن مه اتابن و منجذب آن ينه چنان ش
 اقدس كليه مقّدر هلذا هيّ ّسر گردد و غلبه بر جذابت شوقيآرامش م

 هيد گر يه نکنيتناهی فرمودند گر يت و هطوفت اليجمّددا  اب اظدارهنا
 ها اپک نشود و فدور بهدهياز د کد و سأكيد فرمودند که ات اشينکن

 خنواهند داد.ن ميرا تعل حمّبت حمبوب مطمئن نگردد فحبت خنواهند فرمود و ما
 سه سد: نآنينو يش مي  تو يکی از مکاتيز شخصا  در يتامن هرست ن

 اتين اّّيم حيی تر خين و اتر يروز که در حمرر مبارک گذراندم از بزرگرت 
 ان ازيكل اقدس هاجز و بيمن حمسوب است... قلم از وفف آن ه

 است موال و آقا نقدر از اهماق قل  معتقدم که اويفش قافراست. مهيتوف
 ن افتخار و هّزت و شرف و منقبت من در آن است کهيد ما. بزرگرت يّ و س
 شري ده از وجه منين جدان به درک حمرر انورش فائز شدم و ديا در

 ن هصر و هادی ويح ايد هّباس افندی مسيروشن کردم... بدون ترد
 دی نهين نسل است و اب وجود مقّدسش ما را انتظار ظدور جديمنجی ا

 د اهرتافينگارد: نابيگر ميست.ن و در انمهء ديگری نيح ديو ترّفد مس
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 اتين نفسی است که در حيز تر يثاق شگفت انگيمرکز هدد و م کنم که
  در هامل انسوت انتظار مالقات دارم. نفور وّيش مالقات منوده و يتو 

 ضيمی که در آن طلعت اقدس موجود و بنفوسی که به فيقدرت هظ
 ح است و بتصّور و ادراک دري قابل تشر ريد غينمايدارش  موّفق القا ميد
 دوارميان دارم و امميل  و روان به آن رات مقّدس اد. من بتمام قياين

 اند و تود راثاق استشمام منودهيوسف ميص يات از قميآاننکه رائحهء ح
 ع هظمت ويشمارند مجي در ظّل حررتش مني و مستظلّ نيدر زمرهء حمب

 ني مبنيقيرا بيند ز يش بگشايبند و لسان به مدح و ثناّيجال  او را در 
 او است نفسی که روح اب مساوی در وجود مبارکش او است ابن هللا و

 متجّلی و مشرق است.ن
 كل مبارک نه تندا جارب قلوب دوستان بود بلکهيت و الطاف هّيهنا

 ساتت چنانکهيز مفتون و جمذوب ميگانگان را ني  حّبش افئدهء بيمغناط
 اه در اثري( از نژاد س٢٩گماشتهء تامن هرست موسوم به رابرت تورنر )

 انري فته و حي اتابن شرّي مان و مالحظهء جال  و هظمت آن نيت مجا  پر ّيز 
 ني نفسی است که از بنيد و در حلقهء مؤمنني وارد شد و او اّوليگرد
 ت هظمیين هناين امر اهظم در آمد و ابيک در ظّل اياه پوستان امر يس

 بود که ای اه بدرجهين تادم سياق و اجنذاب ايد. مرات  اشتيمفتخر گرد
 ت حمرتم و گرامیينداينعمتش که او را بينکه تامن وليی پ  از احتّ 
 ق هشق کهيد و از ادامهء طر ي منتظری متوّقف گردريداشت بنحو غيم

 ار منوده بود ابز ماند ابدا  در حرارت وي  تاطر و هالقهء وافر اتتيتود بط
 یزان روق و شوق و وله و حمّبتيچوجه از مي نکرد و هريت وی سأثيّ نوران
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 اد کرده بود نکاستجيکه الطاف مبارک حررت هبدالبداء در قل  او ا

 د.يبلکه در تلوفش اثبت تر شد و در جذبه و شورش راسخ تر گرد
 ه سرشار و از جام الست سرمستيّ ت اهلين که از فدبای هنايزائر 

 ی اب هزمی قاطع و فؤادیخين سفر اتر يشده بودند پ  از اجنام ا
 ميش معاودت منودند و در اقاليمستبشر ابوطان تو  منجذب و روحی

 نکه دائرهءيم رامانی پرداتتند ات اي تعالريج و تبشيک به ترو يمّتحدهء امر 
 الت وّيفت و نطاق جمدوداتشان در ارواپی غربی و اّيتدماتشان وسعت 

 ت منوديّ د و کس  امهّ يکای مشالی منبسط گرديت قارّهء امر ّيوال
 ثاق اهلی اراده فرمود که مبجّرد استخالص ازيهدد و م به درجه ای که مرکز

 هللا و سأسي  ملکوت هللا د و جدت ابالغ كلمةيام منايسجن بنفسه المقّدس ق
 پردازد. آن سامان ءهيّ ت امور امر يق دوستان و متشيجبدان غرب شتابد و به تشو 

 کی از ورقات موقنات که پ  از معاودت از کوی حمبوب بکما  مّهت وي
 ام منود امة هللا المنقطعه يهللا ق جانفشانی به تدمت امر هللا و اهالء كلمة

 ت هدی و منادیين آيد. ايش مذکور گرديمی بولز بود که انمش از پ
  مرکز هائینيثاق به سأسي  اّوليدهء طلعت ميمأل اهلی مبوج  دستورات اک

  سعی وريطن امر تيد و در اجنام اي  مبادرت ورز يقارّهء اروپ در اپر 
 ل در اثر اقبا يه  بفافلهء قليّ  مبذو  داشت و آن مرکز امر رياهتمام وف

  در ظلّ نيد. از مجله مستظلّ يت گرديه تقو يّ مجعی از نفوس تالصهء زک
 ن نور مصّور و روح جمّسم که موردي( بود. ا٣٠کو  )يهللا  متاس بر  كلمة

 سی است که بهيانگل  فردنيمان واقع اّوليكل پيکران هيت بّيالطاف و هنا
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 د.يگرد د اشتعا  آن مجعي  سب  مز ياران اپر يه وارد و احلاقش بيّ عهء اهليشر 
 (  اّو  مؤمن فرانسوی که کت  و آاثر و٣١فوس )يت در يپوليگر هيد

 ها و مسافرت ها و تدمات جليلهء ابهره اش هّلت اشتدار و متّکنترمجه
 اانت گرانبدائی راي( که ب٣٢ لورا ابرنی )گر تامنيم شد. ديامر هللا در آن اقل

 رتش در ارض مقصود از لسان مبارک در جوابّيدورهء ممتّد ز  يّ که ط
 ن کرد ويع خمتلفه افغا منوده مجع آوری و تدو يش در مواضياسئلهء تو 

 ن تدمتيبنام نمفاوضات هبدالبداءن منتشر ساتت و اب اجنام ا
 عه برایينهء بديه و لئالی مثيّ حانق  رو ينه ای از حقايفراموش نشدنی گنج

 ندوتت.يش بياهقاب ابقی گذاشت و افتخار ابدی برای تو 
  مرکز هائینيل اّوليعنی سه سنه پ  از تشکيالدی يم١٩٠٢در سا  

 کی از اهالی کااندا درياروپ تامن می بولز که در آن هنگام ابزدواج 
 تقل ساتت و در آن( من٣٣آمده بود حمّل اقامت تود را به شدر مونرتآ  )

 ت حرارت ويوم پرداتت و بندايّ مرز و بوم به نشر نفحات حررت ق
 د.يهللا در تطّهء کااندا منلوف گرد عةياجنذاب ابستقرار و استحکام شر 

   ثورن بورگ کراپر بود که پ  از مراجعت ازيسياز مجلهء اماء زائرات م
 ه در لندنيّ اهلهتبهء مقّدسه اب روحی سرشار و قلبی طافح از حمّبت 

 ام منود و دست بکار اقدامات و مشروهاتیيغ امر هللا قيبه تدمت و تبل
 هء انگلستان ابالتّص مساهیيّ د که اندک اندک مبعاضدت دوستان اّوليگرد
 ابمر مبارک اقبا  منوده بود ١٨٩٩( که در سا  ٣٤لهء اتل روزنربگ )يمج

 ريای کبيطانيائر بر ران جز ّي مؤّتره نيرفت و در سنيبسط و توسعه پذ
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 هء تود را براساس آن جمدودات حمکم و استوار منودند.يّ سأسيسات امر 
 ک برداشت وياهلی در تطّهء امر  قدم را در اهالء كلمهء ني هللا که اّولرياّما ت
 کاغو برافراشت پ  از ابزگشت از ارضينهء شيهللا را در مد عةيلواء شر 

 شيام منود و بتخديمان قيو مبخالفت مرکز پ دياقدس دچار احنراف گرد
  را که اتزه پرنيران پرداتت و دوستان آن سرزمّيت مشل يارهان و تشت

 و ابلی گشوده و قصد پرواز در آمسان امر هللا منوده بودند معرض امتحاانت
 ک از زوبعهء امتحانيکن جامعهء هائی امر يو ل .ده قرار داديو افتتاانت شد
 و از آشوب و انقالبی که آن نف  مغرور مبعاضدت انقضمتزلز  نگشت 
 خته بود افسرده و ملو  نشديثاق برانگي منيگر از انکثياکرب و مجعی د

 ميو ابهما  شعاع هللا فرزند مرکز نقض که برای افشاندن بذر نفاق به آن اقل
 نات رؤسای مّلت روح که از بسط و نفوري تلقنيده و مهچنيل گرديگس

 ماتي  اثر نداد بلکه بربکت تعليد افتاده بودند ترتير حقد شدامر هللا د
  ونيعه و اهزام مبّلغيمستمرّهء موالی حنون و فدور الواح و آاثر من

  طدرانی وميكل مبارک مانند حاج هبدالکر ين خمصوص از طرف هيمنمور 
  وريزا اسد هللا و جناب ابوالفرائل و سري زا حسن تراسانی و مري حاج م

 ل و ارکانشيمذکوره در نقاط خمتلفهء آن سامان هرفانش تکم سفر نفوس
 ان وميد و بقّوت اين گرديگز يش جايت و روح امر در قلوب اهرايتقو 

 ک رشته تدمات و اقدامات جليله ای  دست زد که در سفريمان به يسطوت پ
 د ويكل اطدر واقع گردي  هيد و تقديمبارک به ففحات غرب مورد سأي

 هء مشروهات و سأسيساتين نظم ابدع اهظم اپيتکو  بعدا  در دورهء
 ور و تدوم طبق الواح مبارکهءيمه ای قرار گرفت که افراد آن جامعهء غيهظ
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  و مّهتريل آن سعی وفيت و تکمي بدان مباشرت منودند و در تقو ّيوفا
 غ مبذو  داشتند.يبل

 نت شوريهنتی بنام نيل هيالدی به تشکيم ١٨٩٩احّبای کنوشا در سا  
 نيقت مبنزلهء اّولينت مزبور در حقي( مبادرت منودند. ه٣٥هفت نفرین )

 ه ای که قبل از اتتتام قرن اّو  هائی سراسر کشوريّ حمفل از حمافل  روحان
 د. دريگرديکا را از شرق ات غرب پوشانده بود حمسوب مينهناور امر 
 (  مبنظور٣٦)گری بنام نمؤّسسهء مطبوهات هائین يت ديّ مجع ١٩٠٢سا  

 (  جدت٣٧کاغو سأسي  و ننشريهء امرین )ينهء شياشاههء کت  و الواح در مد
 ورک منتشر شد. سپ  ورقه ای بناميو يه در شدر نيّ غ و نشر نفحات اهليتبل

 ميکاغو تنظيفت در شّي انتشار می نّي (  که در فوافل مع٣٨ناتبار امرین )
 (٣٩نجنم ابترتن در آمد. )د و پ  از چندی بصورت جمّله ای  بنام يگرد

 آنگاه برتی از الواح و آاثر مدّمهء حررت هاءهللا مانند  كلمات مبارکهء مکنونه
 عات مبارکهءيقان و الواح ملوک و هفت وادی مع توقيو کتاب مستطاب ا

 حررت هبدالبداء و چند فقره تطاابت و رساالت اثر قلم جناب ابوالفرائل
 ن نفحات هللاي و انشر نيهللا و بعری از مبّلغ امر ريسندهء شديمبّلغ و نو 

 د و ابب مکاتبه اب مراکز خمتلفهء هائی دريبکما  مّهت ترمجه و نشر گرد
 ن خمابراتيت ايّ سراسر شرق مفتوح شد و روز بروز بر وسعت و امهّ 

 سه در اثباتيخ خمتصر امر و کت  و رسائل نفيفزود و ابالتره اتر يب
 ر درآمد و مقاالت متعّدده جدتياهظم برشتهء حتر ن ظدور ابدع يت ايّ حّقان

 ن ويدداشتدای زائر ّي و نيد و شرح مسافرت های مبّلغيدرج در جرا
 قتين حقّيران و متحرّ ّي نين و بيه تدو يّ اپره ای اشعار و سرودهای امر 
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 د.يمنتشر گرد

 هيّ ت اهليّ ه و مشعلداران مدنيّ چون دوستان آن سامان،  فارسان مرمار احد 
 فتند خبلوفیّي امتحاانت و افتتاانت تالفی نياز طوفان سدمگ

  مدنريغ كلمة هللا و تسخي و تبلرير به تبشيز و هزمی تلل انپذيت انگري ح
 هللا را در عةيام منودند و هلم شر ي امر هللا قنيد حصن حصيير و تشّيو د

 ولندنينكلسکون  ونالس آجنل ن ويبالد نبسنت ن و نواشنگنتن  و نسانفرانس
 تسبورگن  وي ن و نبوفالون و نراچسرتن  و نپيناپوليمورن ونميو نابلت
 اتلن و نسن پو ن و نقاط اتری بر افراشتند و اب هشق و هالقهءينس

 ج بشاراتيه و ترو يّ م اهليخمصوص وطن منلوف را ترک منوده بنشر تعال
 توّطن ت نقاط موجوده ويده و سرکشی و تقو يه و سأسي  مراکز جديّ مساو 

 ه را بقل  اروپ و شرق اقصی حّتیيّ ده پرداتتند و انوار اهليم بعيدر اقال
 ط اهظم متوافل ساتتند.يک در قل  حميهء  اپسيفيجزائر انئ

 ک بعمل آمديقی که از طرف احّبای امر يغی و تشو ياز مجله  سفرهای تبل
 دا  ه بعيران است. مشاٌر اليه و ايّ ( بصفحات روس٤٠ی )ميسن ر يمسافرت م

 خ هائی بدور جداني ابر در اتر ني( برای اّول٤١ت هوارد اسرتوون )يّ مبع
  ونيق به جزائر هاوائی و ناپون و چيطر   يّ گردش منوده و در ط

 د.يرت دوستان  موّفق گردّيهندوستان و برمه سرکشی کرده و بز 
   هفت ماه دريز قر ي(  ن٤٣( و هارالن اوبر)٤٢  )يور هوپرهر يران غّي

 هندوستان و برمه حرکت منودند و در بالد مببئی و پونه و الهور واقطار 
 هللا آلما كلكته و رانگون و مندله به نشر آاثر و سطوع انوار پرداتتند. امة

 ام منود و هلم امر هللا را دري( ق٤٥شر )ي(  بر اثر اقدام دکرت ف٤٤نوبالک )
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 ش برد.يش پياطر  ءرا ات تطّههللا  آلمان بر افراشت و مشعل فروزان كلمة
 (٤٦ و تادمات جانفشان اهلی دکرت سوزان مودی، )نيحررات تادم

 زابتي( و ال٤٩كالک، )  ( دکرت سارا٤٨ان کاپ ، )يلي( ل٤٧دنی اسپراگ، )يس
 ران و شرکت در تدماتيران اّي( مبنظور مهکاری اب ٥٠استوارت )

 نهء منّورهء طدرانيمد ت و درميهء آن سامان به هافمهء مملکت هز يّ روحان 
 گر از اماء رامان که خبدمات مدّمه  موّفقيار منودند. دياقامت اتت

 ١٨٩٤عنی از سا  ي قبل ني( است که از سن٥١د سارا فارمر)يگرد
  به سأسي  کنفرانسداینيلت مّي( در ا٥٢کر)ين ايالدی در گر يم

 ون ّيق در اديل مرکزی جدت فحص و حتقياتبستانی اقدام و به تشک
  ملل و اجناس خمتلفه مبادرت کرده بود.نياد اتّوت و احّتاد در بجيا

 تامن مذکور پ  از ورود در ظّل امر هللا و تشّرفش به ارض اقدس در
 وانري ار پيالت را در اتتيهء آن سأسيسات و تشکيّ الدی کلّ يم ١٩٠٠سا  

 هللا منود. عةيامر هللا قرار داد و وقف مصاحل شر 
 کاگويو جمدودات مذکوره دوستان پر شور و حرارت شهالوه بر تدمات 

 نيران راستان هشق آابد که ابنی اّولّيوی از ري از مهان اوائل امر به پ
 دی دريمشرق االرکار هامل هائی بودند بفکر سأسي  مشرق االرکار جد

 ه ويّ له جدت ابراز تعّلقات قلبين وسيک افتادند و آن را  هرت يتطّهء امر 
 ن بود که اب شوقيش مشردند. ايتو  ءهيّ ات و هواطف  روحانجتّسم احساس

  يمان کس  اجازه منودند و تصو يو وله فراوان از ساحت مقّدس طلعت پ
 اآلاثر تواستار شدند. يّ  مشروع سرمدنيمبارک را جدت مبادرت به انشاء چن

 ع خمصوصيتوق يّ ن مسؤ  را طير و ايت اپک آانن را تقديّ كل مبارک نيه
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 هظمت آن قدوهء اهل هاء راههء فرل ويالدی از يم ١٩٠٣که در ماه نوئن 

 ن بودي  فرمودند ايت تصو يفادر بکما  فرح و مسّرت و هطوفت و هنا
 نه اب وجود قّلت هدد و حمدود بودن وسائل در راهيران آن مدّيکه 

 ن تدمت جامعهء هائیيقه بزرگرت يع که فی احلقين مشروع بدياحداث ا
 ديان ابترت نسبت به امر مبارک حررت هاءهللا بشمار می آيبل هائک يامر 

 ثاق و اهاانتی که از مراکز ويقات مستمّر حمور ميقدم هنادند. سپ  تشو 
 د حمفلي وافل گردرين امر تطيه برای اجنام ايّ حمافل خمتلفهء امر 

 ءندگان کاّفهء دوستان نقاط متعّددهيکاگو را بر آن داشت که منايروحانی ش
 م و جليل که مطمحين سأسي  هظيک را دهوت و برای مباشرت در ايامر 

 مان بود مشورت و تباد  افکاريد و هالقهء مرکز پيران و مورد سأيّينظر 
 در ١٩٠٧نوامرب  ٢٦خ ين دهوت وكالی اهزامی در اتر يد. در اثر ايمنا
 ينينت نه نفری مبادرت و امر تعيک هيکاغو جمتمع شده ابنتخاب يش
 نت مذکور حمّو  منودند.يمناسبی را برای ارتفاع مشرق االرکار به ه حملّ 
 الدیيم ١٩٠٨ل ين منظور اّت در هنم آور يل اجرای اي قدم در سبنياّول

  در جوارنياع دو قطعه زميبر داشته شد و مبلغ دوهزار دالر جدت ابت
 شيگانيد التنسي  امر اهلی واقع در کنار درّيچهء مي مرکز جدنيخنست
 مات وافله از ساحتيمبوج  تعل ١٩٠٩د. سپ  در ماه مارس يه گرديسأد

 ندگان مراکز خمتلفهء هائیيمبارک حررت هبدالبداء اجنمن شوری از منا
 نده بوکالت از طرف دوستان سی وششيل شد و سی ونه منايک تشکيامر 

 اولی مرکز امری آن ارض در مهان روز که تربت اقدس اطدر حررت نقطهء
 کاگو جمتمعيفت در شّيم خمصوص در ففح جبل کرمل استقرار در مقا
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 نت معبديت امور مشرق االرکار سازمان مّلی دائمی بنام  نهيگشته جدت متش

 نين سأسي  برحس  مقّررات و قوانياد منودند و اجي( ا٥٣هائین )
 ل و ابجنام وظائفيک شرکت مذهبی تسجيوز بعنوان يلی نيلت اّيهء ايجار 
 نيقت اّولي اجنمن شور که در حقنيدر مه د. ضمنا  يبوطه مشغو  گردمر 

 نتيم و هيک حمسوب است اساسنامهء الزم تنظيمؤمتر مّلی هائی امر 
 هء مشرق االرکار از طرف هموم وكالی جمتمعه انتخاب و اراضی معبديّ ذيتنف

 هءيّ قرفت و اجازه داده شد که معاملهء بينت منتخبه انتقا  پذيرمسا  به آن ه
 ه شده بود امتام و وسائل ساتتمانياراضی را که در اجنمن شور سابق توف

 م ازيی هظخين مشروع اتر يد. از آن پ  برای کمک ابيد منايمعبد را متد
 ه ويّ  و روسنيه و شامات و فلسطيّ ران و ترکيطرف دوستان هندوستان و ا

 ئر هاوائی حّتیک و جزايمصر و آلمان و فرانسه و انگلستان و کااندا و مکز 
 ( و در حدود شصت بلد از بالد خمتلفهء٥٤  )يرهء کوچک مور ياز جز 
 الدی دو سنهيم١٩١٠د ات آنکه در سا  ياپی وافل گرديک اهاانت پيامر 

 ی به فندوقميثاق بدان سامان وجوه تقديكل ميف فرمائی هيقبل از تشر 
 کاری ون مهيد. ايست هزار دالر ابلغ گرديمشرق االرکار مجعا  به ب

 نی از مرات يّ م متنّوهه که شاهد بيران و ارسا  اهاانت از اقالّيمعاضدت 
 ن امر اهظم در شرق و غرب هامل حمسوبيوان اري  پنيوحدت و اتّفاق ب

 ن مشروع جليل انفذ وي و درحتّقق اريم و تطيت هظيندايهر چند ب
 ن مقصد اهلی مرهون مساهی ويقه حصو  ايمؤثّر بوده ولی فی احلق
 وريک و جانفشانی و فداکاری آن جامعهء تدوم وغيجمدودات دوستان امر 

 ام منودند و درين مرحلهء اقدام بکما  تلوص و استقامت قياست که ات آتر 
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  تربّهات مّهت گماشتند و سدم بسزائی از مصارف ارتفاع بنا وميتقد
 ود هدده دارم دالر جتاوز می منيون ونيک ملينات تارجی آن را که از ييتز 

 دند ات مشرق االرکار ابحسن وجه و ابدع طراز در قط  آن قارّهءيگرد
 شد. ز برآوردهينهء آن دوستان هز ير يد و آما  و آرزوی ديمه بر اپ گرديهظ
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 د داشتهااي                            

1-Columbian Exposition 
2-World Parliament of Religions 

3-Presbyterian Missionary Operations in North Syria 

4-Rev. Henry H. Jessup, D.D. 

5-Rev. George A. Ford 

6-Cambridge 

7-Chicago 

8-Kenosha 

9-Kansas City 

10-New York City 

11-Ithaca 

12-Philadelphia 

13-Thornton Chase 

14-Louisa A. Moore 

15-Dr. Edward Getsinger 

16-Howard McNutt 

17-Arthur P. Dodge 

18-Isabella G. Brittingham 

19-Lillian F. Kappes 

20-Paul K. Dealy 

21-Chester I. Thatcher 

22-Helen S. Goodall 
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23-Mrs. Phoebe Hearst 

24-Senator George F. Hearst 

25-May Ellis Bolles 

26-Miss Pearson 

27-Ann Apperson 

28-Mrs. Thornburgh 

29-Robert Turner 

30-Thomas Breakwell 
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31-Hippolyte Dreyfus 

32-Laura Barney 

33-Montreal 

34-Ethel J.Rosenberg 

35-Council Board 
36-Baha'i Publishing Society 

37-Baha'i Bulletin 

38-Baha'i News 

39-Star of the West 

40-Mason Remey 

41-Howard Struven 

42-Hooper Harris 

43-Harlan Ober 

44-Alma Knoblock 

45-Dr. K. E. Fisher 

46-Dr. Susan I.Moody 

47-Sydney Sprague 

48-Lillian F. Kappes 

49-Dr.Sarah Clock 

50-Elizabeth Steward 

51-Sarah Farmer 

52-Green Acre 

53-Baha'i Temple Unity 



 

www.oceanoflights.org 

 

54-Mauritius 
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 فصل هفدهم                                             

 د سجن حضرت عبدا لبهاءيجتد                                   
 ک که در ظّل الطاف ويع و ممتحن امر يفتوحات و انتصارات جامعهء شج

 فهءي مثرات لطنيفته و خنستّيت يت خمصوفهء حررت هبدالبداء تربّيهنا
 ثاق اهلی در جدان غرب بشماريم هء شجرهء هدد ويّ به و فواکهء رطبهء روحانيّ ط

 اران آن سامان معطوف منوديش بيش از پيمان را بيمی آمد توّجه مرکز پ
 ولی .كل مبارک بدان ففحات بنداديت همينی برای هز يه و مبنای متيو اپ

  متمادی آن غصن دوحهء بقا رانيد بغض و هناد که سنيات طوفان شد
 د آن وجود اقدسيمفتوح نگرد احاطه منوده بود آرام نشد و ابواب سجن

 نیيد و بسرزميام منايم قي و منظور هظرين مقصد تطينتوانست ابجنام ا
 مهيتدای جسيّ اب بزرگوارش شاهد  موّفق که در اثر طلوع و استقرار امر

 ده بود قدم هند.يگرد
 د سجن و قلعه بندی مرکز هدد اهلیيثاق که به جتديزوبعهء اثنی دورهء م

 هيّ ن کعبهء احدي دستهء زائر نيسا  پ  از معاودت اّول د دويمنجّر گرد
 ف ادامهيد و اوقاتی ابلّنسبه تفيآغاز شد و ات مّدت هفت سا  گدی شد

 م افتاد و امامهءيات مبارک در تطر هظين حبران،  حيداشت. در اثر ا
 ثاق از آزادی نسبی که وجود مقّدسش از آن بر توردار بود حمروميم
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 ران اهلی در شرق و غرب در درّيی احزانّيئلهء مبارکه و د. هايگرد

 مستغرق شدند و مرات  احنطاط و پستی دمشنان و لئامت و دانئت
 د ات ابلمآ  امور دريالّندار واضح و آشکار گردانقران کالّشم  فی رائعة 
 كل اکرم ازيه فت وّي يرياست آن ارض تغيس تطّهء هثمانی منقل  شد و

 ن فتنهء هظمی و زوبعهء کربی هر چنديفی حافل فرمود. اد اسارت تاليق
 ثاق مشردهيه که مسئلهء داتلی و مربوط به نقض هدد و ميّ بر تالف فتنهء اّول

 نت حاکمهء مملکتيشد جنبهء تارجی داشت و از طرف مقامات رمسی و هيم
 حمرّک واقعی آن مهان انقض قت مسّب  افلی ويد ولی در حقيجمری گرد
 ات ويّ ل و افکيبعان و مهکاران او بودند که اب دسائ  و حاکرب و ات

 ثاق ربّ يكل حممود و مرکز ميت انئرهء فساد برافروتتند و آن هّيمفرت 
 ن قرار است:يل آن بديت هدوان درآن افکندند و تفصيودود  را بندا

  برني و راسخنياد رتنه و شقاق در مجع اثبتجيمرکز نفاق چون از ا
 د و پرچميزدانی تائ  و تاسر گردي بعروهء وثقای نيكهدد اهلی و متمسّ 

 مانين پّيفت و فتوحات منادّياهتزاز  ع آفاق مّواج و پريثاق را در مجيم
 ان آمد و آتش هنادشيک مشاهده منود انر حسدش بغليرا در قطعهء امر 

 د ويشيدی اندين بود که در راه خمالفت مرکز هدد فکر جديا ،بفوران
 ش گرفت و آن طرح دوستی اب مصادر امور ويگری در پيق ديطر 
 و .ثاق رّب غفور بوديش افکار زمامداران مجدور نسبت به طلعت ميتشو 

 له و تدهه در ارکان حکومت بنحو اکمل و اتّ يچون در آن اّّيم  بساط ح
 د قرار داشتيد پليمنبسط و در رأس آن سلطانی تود تواه چون هبداحلم

 ليد و بر نيدار گرديش اپيای نقش تو ان اهلی بر اجر يآن هادم بن
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   ويت ابز منود و جبعل اکاريدوار شد. ابب سعايمبقصود مطمئن و ام

 گرين امور بنحو دّيّ ق را در انظار متصديالقاء شبدات پرداتت و حقا
 ن غربی و ساتتمان مقام مقّدس اهلی راين و زائر يجلوه داد.  ورود مسافر 
 ع قویيز مناسبی مشرد و جبميش ارهان دست آو يهانه منود و برای ختد

 ع بد تصا  برادر وياری و معاضدت بديد ات بدستيمتشّب  گرد
   شوهر تواهرش افکار حکومت را مشوب و حب  وين تبيجمدالدّ 

 دی را که حررت هبدالبداء در اّّيم مبارک مجا  اقدس اهی به اشدّ يق
 وسف مصر اهلی رايگر آن يد و ابر ديد مناياحوا  بدان مبتال بود جتد

 واني انيان اندازد و تود شدرهء شدر و ابزار گردد و فدر نشيدر چاه نس
 دان شود.يکه اتز ميو 
 ّيفهء مرکز نقض که در الواح مبارکهء وفايع هللا مهدست و تليزا بدري م

 نی که موقّتا  اتئ  و بهيم اثنی موسوم و مذکور در حيمبحرّک متحرّک و زه
 ش انتشاريد رساله ای به تامه و مدر تو يراجع و تاضع گرد آستان مبارک

 ئهء انقض اکرب ويّ ح و اهما  سيع را تشر يع وقايداد و در آن رساله مج
 ن مرمونياز مجله شرحی بد .ل افشاء منودياهوان و انصار وی را به تفص

 ر نفوس افغاء منوده فرف نظرين هبد از آنچه از ساينگارد:  نحا  ايم
 ما  ي مستقّيان اموری که بچشم تود مشاهده کرده و يفرفا  به بکند و يم

 سپ  متذّکر می شود که نپ   .ده می پردازدنيزا حمّمد هلی شنري از لسان م
 ن از طرف حموريد که جمدالدّ ين گردياز مصلحت و مشورت قرار بر ا

  و هرضحالی خبّط اپرسی نزد انظم اپشا والی دمشقّينقض اب حتف و هدا
 اهل فتور ءهيّ طانيه را در اجرای مقافد شيال بانی مشارٌ يو کمک و پشتاهزام 

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٥٢٨ ص
 ن بنحوی که شخصا  برای منين مالقات جمدالدّ يتواستار گردد. در ا

 ن ساتتمان جبل کرمل وّيت اهتمام مبذو  داشت ات جر ينقل منود هنا
 بکائی و احتفاالت ارض اقدس را اب آب و اتيب و رهاب دوستان امر ّيا

 هيد و افکار والی را هلري ش پرده از اسرار بر گيد و بزهم تو يرکر منا
 ليخواست بر جماری امور بتفصيو چون اپشا م .زانديوجود مبارک بر انگ

 نه ای فراهم سازد نسبتيش زميبد و در اجنام منظور تو ّياّطالع 
 را ازبفرستادهء مرکز نقض کما  رأفت و مدرابنی ابراز منود وهلی الظّاهر او 

 ت سرور وين بغايت و مساهدت تود مطمئن ساتت و جمدالدّ ياما
 شيکن از ابز گشت وی چند روزی بيل .نان تاطر معاودت کردياطم

 نگذشت که تلغراف رمزی از ابب هالی مبقامات مربوطهء هّكا ارسا  و فرمان
 گران فادرين هبد و ديد سجن هبدالبداء و ايسلطانی نسبت به جتد

 ان نفسی از دمشقيکند که ندر آن احيد در مهان رساله نقل مبع  .دنيگرد
 به هّكا وارد شد و در حمافل و جمال  اظدار داشت که هّلت حب  و

 زا حمّمد هلیري   تر آنکه ميبند هّباس افندی شخص انظم اپشا بوده و غر 
 رينکه گرفتار شد و آتش هناد دامنگين فساد بود مهيکه تود حمرّک ا

 ای به انظم اپشا ارسا  داشت و استدهای هطف توّجه د انمهيوی گرد
 چوجهيمنود ات نسبت به استخالص او مساهدتی مبذو  گردد ولی اپشا ه

 ننوشتن. ک كلمه نه بنامهء اّو  و نه به انمهء اثنی او جوابياهتنا نکرد و حّتی 
 خ پنجميد سجن حررت هبدالبداء در اتر يفرمان سلطانی دائر به جتد

 الدی ( ابالغيم ١٩٠١اوت  ٢٠هجری )مطابق اب  ١٣١٩ولی سنهء مجادی اال
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 ٥٢٩ص 
 وم بعثت حررتيكل اکرم در جشنی که مبناسبت يد. در آن روز هيگرد

 .اولی  جّل  رکره االهلی در هجی براپ شده بود شرکت فرموده بودند نقطهء
 هيال مالقاتی که اب متصّرف هّكا بعمل آمد مشارٌ  يّ هنگام مراجعت ط

 قات و استقرار قلعه بندیييد تريدستورات مؤّکد سلطان مبنی بر جتد
 فته بود حرور مبارک معروض داشت وّيف يج ختفيسابق را که بتدر 

 د که ازين امر استحرار حافل فرمودند و معلوم گردّيكل انور از جر يه
 آن پ  آن وجود اقدس و اتوان   جمّددا  در حصار شدر حمبوس و

 ح مربم در بدو امرين حکم حمکم و فرمان فر يبود. احمصور تواهند 
 ن بشّدت حمدوديت غلظت مبوقع اجرا گذاشته شد و آزادی مداجر يبندا
 دا  يثاق اّّيم متوالی مبحّل حکومت احرار و فردا  وحيكل ميد و هيگرد

 مورد استنطاق و پرسشدای مفّصل قراة و هّما  حکومت واقع گشتند و
 ز اهالمير اتوان مبارک نيزا حمّمد هلی و ساري چون دستور فادره به م

 نهءيد حررت هبدالبداء فورا  برای استخالص آانن اقدام فرمودند و سيگرد
 ن مقّدمه نگذشت کهيو چندی از ا .مبارک را بنفسه هدف سدام قرار دادند

 ایيكل اطدر نزد اولين هّكا در اثر وساطت و ضمانت هيدوستان و مداجر 
 شيد شدند و بال معارض در پی کس  و کار تو ری آزاککشوری و لش

 دند.يو  گردغرفتند و ابمر معاش مش
  از گرفتاری مرکز هدد اهی و ابتالی آن امامهء وفا در دستنيانقر

 ت و شفاهت آن مظدريض و هنادشان نکاست و امايجغدان جفا از غ
 لکهد بيهطوفت کربی در  حّق برادران بی وفا در قلوبشان مؤثّر واقع نگرد

 ام منودند و بكّل دسائ يمان قيع قوی در اهالک و احماء طلعت پيجبم
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 ثاق متمّسك گشتند ات امر هللا را در انظار  تاّص و  هامّ يان ميدر هدم بن

 از لوح وجود معدوم و آن رات مقّدس ار ابهلل انم مبارک رايموهون و الع
 زمام امور در دست ،دنيا منايمنسّ  ا  يدی سرگون و نسيرا به نقطهء بع

 ن بود که ابيست و اهواء نفسانی جوالن کنند. اّيدان ر يند و در مري گ
 ر هّما  حکومت که در اثر تشّبثاتي  و ساي  پليک مشدور رئيی بيحي

 كل اطدر نظري افرادی شده بودند که نسبت به هنيآن هصبهء فتور جانش
 از کمک و احرتام و ارادت خمصوص داشتند طرح دوستی افکندند و

  هّكا و اسالمبو  درنيوسته بيبانی جاسوسان و مفّتشان سّری که پيپشت
 ت مبارک بودند استفادهيانت بّيت دّقت مراق  امور و جر يحرکت و اب هنا
 سهء متربّکه را که ازياء نفيش اشيئهء تو يّ ل به مقافد سيمنوده و برای ن

 ف حررت هبدالبداء به از طر ّيمانده و ياّّيم مبارک مجا  اقدس اهی ابق
  از والةنين و خمالفيت شده بود برسم تعارف به معانديبعری از آانن هنا

  اهدا منودند و برتی را مبعرض فروش رساندند و از وجه آننيو متصّرف
 ل دادند. اب والی دمشق ويمبقامات دولتی از اهالی و ادانی رشوت و برت

 و شامات ابب مراوده و خمابره م هّكاين مّلت روح مقيوت و مبّشر ري مفتی ب
 ه که فاح  نفور وري نهء کبياهلدی در مد خ ابويحّتی اب ش ،ابز منودند

 زا آغاسی در نظرري اقتدار فراوان و در نظر سلطان هثمانی مانند حاجی م
 ه بر قراريّ الوفف بود روابط تف حمّمد شاه دارای مقام و احرتامات زائد

 ذ اغراضيند و در تنفيوی استفاده منات يّ د از قدرت و موقعيکردند شا
 اب گردند.يش کاميتو  ءهيّ و مقافد تصوف

 امدای تصوفی و مفاوضات و مکاتبات رمسیين انقران هدد هاء در پيا
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 ٥٣١ ص
 عه و توّسل ابقداماتيمات سر ياب مقامات و رجا  مذکوره لزوم اتذ تصم

 ت تدههينداكل مبارک را تاطر نشان می ساتتند و بيده نسبت به هيشد
 ک ازيت هر ّيّ ش را اب افکار و نظر ياظدارات و مذاکرات تو  ريو ز و ت

 ق می دادند. مثال  نزد بعری حررت هبدالبداء رايمصادر امور تطب
 کردند که حقوق آانن راينعور ابهلل شخص غاف  و بی هاطفه ای  قلمداد م

 ی مبتالاث پدر حمروم و بفقر و تنگدستري از م شان رايع منوده و اييتر
 خته و ثروتيران را بعدوان و خمالفت آن مجع بر انگيران اّيساتته و 

 و .فا را حتت متّلک تود درآورده استيسوم اراضی ح بی منتدا اندوتته و دو
 فا را به مّکه وينزد برتی مّدهی شدند که آن حررت قصد دارد هّكا و ح

 شيو پ .دياش را بدان جدات دهوت منيل و اتباع تو يد تبدينهء جديمد
 هء مستقّلی نداشتنديمجعی اظدار منودند که حررت هاءهللا از تود داه

 غ ويق هرفان و تصّوف سالک و در سلک اسالم منسلک و بتبليبلکه در طر 
 د االانم منلوف و مننوس بودند ولی هّباسيّ عت حررت سيج شر يترو 

 ت ويّ الوهشان را برتبهء يم مقام تود ايافندی مبنظور جتليل انم و تعظ
 و .ح توانده استيشنت را ابن هللا و رجعت مسيت رسانده و تو يّ ربوب

 ابالتره حررت هبدالبداء را مّتدم کردند که آن حررت هلم خمالفت
 ر را بشورش وي هاءاالهی بلند کرده و قبائل و هشاّيبرافراشته و پرچم 

 ی آماده منودهان واداشته و در ِسّر ِسّر قشونی مرّک  از سی هزار سپاهيهص
 هيّ و در کوه کرمل ابنشاء قلعه پرداتته و خمزنی از مدّمات و معّدات حرب

 ش و مجعیيکائی تو يسی و امر يفراهم ساتته و گروهی از دوستان انگل
 تود گرد آورده و از هّما  و فاحبمنصبان دو  اجنبی را بدور
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 لياس تبدن مجع که بلبياری و مساهدهتای ماّدی و معنوی ايبدست

 الت جماوره را طرح منوده وّي و تصّرف اريوارد هّكا شده  نقشهء تسخ
 ت ويّ قصد آن دارد که در سلطنت هظمی رتنهء کربی اندازد و لواء حرّ 

 نيو ضمنا  در سأييد ا . مرتفع سازدنياستقال  بر فراز شام و فلسط
 هيهال ت مبقاماتي  دادند و شکايض و لوائحی ترتيف هرايهات و اراجترّ 

 سه مجعی از اهالی را بر آنيله و تدهه و رشوه و دسيبردند و ابنواع ح
 ش را بر آن او راقيند و شدادات تو يح را امراء منايداشتند که آن لوا
 دی خمصوص که درّيلهء هوامل و ايض مذکوره را بوسيبنگارند آنگاه هرا

 ار داشتند به ابب هالی ارسا  منودند.ياتت
 ده و ارسا  لوائح شّتیيت شدّي اهّتامات و مفرت نيچن دی است القاءيبد

 وستهيمبرکز حکومت تاطر سلطان مستبّدی را که در اثر آشفتگی اوضاع پ
 ت  مشّوش و مرطربينداينگران امور و مرتّفد بلوای مجدور بود ب

 ن بود که باليا .نموديم مياد توف و ره  هظجيمی ساتت و در قلبش ا
 هيّ ق گماشته شد ات درابرهء لوائح شکوائيحتقنتی جدت فحص و يدرنگ ه

 نت مزبوريند و مرات  را مبقام سلطنت گزارش کنند. هيدگی منايرس
 ن امر مبحکمه دهوت منودّيكل مبارک را مبنظور استعالم از جر يبکرّات ه

 م ويت ثبات و استقامت و تالی از هر گونه بيو حررت هبدالبداء اب هنا
 ت راّين افکار و مفرت يا رّد فرمود و سخافت اخمافت اهّتامات منتسبه ر 

  و مندرجاتنيش مبرامياثبت منود و در سأييد دالئل و شواهد تو 
 ا بودن وجود اقدس رايّ ت انمهء حررت هاءهللا استناد جست و مديّ وف

 ت فراحت ويمات و اوامر حکومت اهالم فرمود و بندايابجرای تصم
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٥٣٣ ص
 كل انور را در سالسل و اغال  هنند ويه فرامت اظدار داشت که اگر آن

  در کوچه و ابزار کشانند و مورد شتم و طعن قرار دهند،  سنگسار وّي
 نه اش را هدفيزند و سير کنند و در مرآی هاّم  بدار آو ّي آوارهء دّي

 ات را چونيّ م و رضا جبانفشانی چاالک،  زهر بليرفاص سازند بکما  تسل
 د ويه تلّقی منايّ ی سبحانّيه را هطايّ ربمهء اهلی مّيات بنوشد و قرايآب ح

 شين مواه  به موال و مقتدای تو يرا اب حصو  اينشانهء افتخار مشارد ز 
 ی آن مظلوم هاملّياولی سأّسی جسته و در مصائ  و رزا حررت نقطهء

 ده است.يم گرديک و سديشر 
 روز روز بنيقات خمالفييدات و تري و هتدنيابری در اثر اقدامات انقر

 ن حّتیيفزود حبّدی که ورود وتروج زائر يبر شّدت و وتامت اوضاع ب
 د و ابواب رتا از هر جدت مسدود شد.يارسا  رسائل متعّسر گرد

 ن اتبار در افواه انس ويوع اي شنين آاثر و احوا  و مهچنيمالحظهء ا
 د مصر و شامات راجع بهيت در بعری از جراّيوجود اشارات و کنا

 نيز بعری از ساکني منتظره و رفتار موهن و جتاوز آمريع غيحدوث وقا
 كل مبارک را بر آن داشت که اکثری ازيفا و هّكا نسبت به احّبا هيح
 ن را مرّتص و ات چندی اجازهء تشّرف بساحت اقدس را مبوقع مؤّتريزائر 

   جبای آنکه به ارضيز مقّرر دارند که او راق و مکاتيند و نيحمّو  فرما
 ا  گردد مبقصد مصر نزد مرجع خمصوص فرستاده شود و اتمقصود ارس

 ان توديدستور جمّدد در آن نقطه ابقی ماند. بعالوه به دوستان و منش
 ه را مبرکز امنی انتقا  دهند ويّ ند که نوشتجات و آاثر امر ودسأكيد فرم

 حّتی حمافل و ،نديش را موقّتا  در مصر بر قرار منايحمّل اقامت تو 
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 د موقّتا  متوّقفيگرديل ميت مبارک تشکيعی را هم که معموال  در بجمام

 قاتييفتد. خمتصر کار ترين ني و معاندنيسازند ات هانه ای بدست مغرض
 د که حّتی دوستان و ارادمتندانيو فشار در آن اّّيم پر انقالب جبائی رس

 گر سبقتيکديز که سابقا  در تشّرف بساحت اقدسش بر يآن حررت ن
 كل اطدر تود داری منودند مبادا بدوستی وجوديجستند از مالقات همی 

 نين واقع شوند. بدي  منمور ياقدس مّتدم گردند و روزگاری مورد تعق
 ت مبارک که ساهلای متمادی مرکز اجتماع و کانون تدمات وي  بيترت
 الی که افقياّّيم و ل شد در بعری ازيتدای امری و روحانی مشرده ميّ فّعال

 ه و اتر بود کامال  مرتوک و مدجور ابقی ماند وري ان تيدولت سطوت
 ت بودند و هريجاسوسان و مفّتشان سّری و جدری بکما  شّدت مراق  ب

 دادند و آزادی هائلهءيش قرار ميحرکت و اقدامی را مورد دّقت و تفت
 مبارکه را بكّلی حمدود منودند.

 اتيت که هر حلظه حقات و موانع هائله اب وجود شّدت و هظميين تريا
 یّينمود آن وجود انور را از اجرای نوايد ميثاق را هتديكل ميمقّدس ه

 عه منع ننمود.يهء منري ذ وظائف تطيه ابز نداشت و از تنفيّ مقّدسهء  روحان
 هء آن بدست غصن اهظم اهلی در حمّلیيساتتمان مقام اهلی که حجر زاو 

  و بقدوم مبارک مشّرفينيعکه از فم اطدر مجا  قدم جّل رکره و ثنائه ت
 لی ازيد. حّتی در برههء قليل نگرديچ وجه تعطيگشته،  هناده شده بود ه
 ني تتابع مشاكل و هتاجم غوائل آن طلعت مبنيزمان متوّقف نشد. مهچن

 راههء مکرمتش مندمريرا از نزو  الواح و رسائل که چون امطار مساوی از 
 ران که از شرقّي  يو مکاتر يگشت منصرف نساتت و تقار يو هاطل م
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 و غرب جدان وافل و كّل مترّمن گزارشات و سؤاالت و دها و مناجات و
 شيايش و نيان ستايقان و بيان و اميق و اظدار ايد و توفيطل  سأي

 ک بال جواب ابقی مناند. نفوسی که در آنيچيزدان بود هيبساحت قدس 
 دهنديات مبارک بوده شدادت ميع حيان پر افتتان انظر حوادث و وقاياح

 ار از اّّيم که كلك اطدر بر ففحات او راق بالانقطاع در جوالنيکه چه بس
 د ويگرديزان نود لوح فادر ميوم ات ميمش در هر يو از قلم معجز ش

 الی که از غروب آفتاب ات طلوع فجر آن مظدر هطوفت و وفايچه بسا از ل
 ران راستان منلوفّي  به يل مکاتيترس م الواح ويتندا در اطاق تواب به ترق

 دهء متنّوهه آن وجود مبارک رايت های شديّ بود چه که امور مرتاکمه و مسؤل
 نمود.ير و اشتغا  مبکاتبات در ساهات روز منع مياکثر از مبادرت به حتر 

 در حببوحهء بال و طوفان نوائ  و مصائ  آن وجود اقدس اب قدرت و
 ل دست بکار مشروهات ويل و مثيو قرار بی هد و سکون ريت بی نظيّ فّعال

 ان نقشهء ارتفاعيد. در مهان احيش گرديادت تو يدورهء ق ءاقدامات مدّمه
 نيفت و اّي مشرق االرکار هامل هائی در تاطر مبارکش جتّسم نياّول

 نهء هشق آغازيران و حمّبان پر شور و وهلش در مدّيمشروع جليل هّمت 
 مه که موطن افلیيوقات اب وجود انقالابت هظز مقارن مهان ايشد و ن

 مات الزمه نسبت بهيكل اقدس تعليمبارک را احاطه منوده بود از طرف ه
 دياز فادر گردري ی و مقّدس حررت رّب اهلی در شخيت اتر ي بريتعم

 مان اهلی راه را برای ساتتمان اّم المعابد غرب کهيقات مستمّر مرکز پيو تشو 
  مرکز هائیني متعاق  بدست مبارک در جوار اّولنيهء آن در سنيحجر زاو 

 اانت ويو ابالتره در مهان اوان  ب .ک هناده شد فاف و مهوار منوديامر 
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 گفتگوهای مبارک بر سر انهار که اندک فرفتی برای آن وجود اقدس

 ه که بعدا  مينه و د َرر و لئالی کر يحافل بود بعمل آمد و آن جواهر مث
 د روشنی خبش هاملينمفاوضات هبدالبداءن  طبع و نشر گردحتت هنوان  

 كل اکرم اپره ای از افو  وين مفاوضات هيا يّ هقو  و ارواح شد و در ط
 نيه در اثبات ايّ ه و نقليّ  هقلني و براهينيهء اب جليلش را تبيمبادی سام

 نت حررتّيظدور ابدع اهظم القا فرمود و بعری از مسائل مربوط به د
 ای اهلی و اثبات لزوم مرّبی و معانی اتبار و بشاراتيت انبيّ ّقانح و حيمس

 هيّ ه و حقائق اهليّ ق هلميکت  آمسانی و افل و مبدأ انسانی و اپره ای دقا
 م منود.ير و تعلي و تقر ريح و تفسيرا بنحو متقن و مستدّ  توض

 عی ابهزازين ساهات آن دور بود که حررت هبدالبداء توقيدر مظلم تر 
 ل الّدوله مباشر افلیيزا حمّمد تقی وکري سدرهء مبارکه جناب حاجی م افنان

 اانتيبنای مشرق االرکار هشق آابد فادر و در آن لوح امنع ابدع اب ب
 ده هظمت ظدور مجا  اقدس اهی رايمنهء شديعه و تطاابت مديقهء منيرش
   وين هللا از قر يح و امالت و هجماتی را که از طرف اهداء ديتشر 
 كل امر هللا وارد تواهد آمد اتبار و نزو يگانه بر هيد و آشنا و بيبع

  بعروهءنيسأييدات اهلی و نصرت و غلبهء فارسان مرمار راّبنی و متمّسك
 ح و سأكيد فرمودند.يج تصر يّ انی مديوثقای سبحانی را اب حلنی انفذ و تب

 ه درع جدات مداجم و بقعهء مبارکيز در مهان اّّيم که دمشن از مجيو ن
  را مرقوم و شؤون و افو ّيكل انور الواح مقّدسهء وفاياشّد انقالب بود ه

 نظم اداری مبّشر نظم جدان آرای اهلی را که حررت رّب اهلی به آن بشارت
  فرموده بودند و پ  ازينيداده و حررت هاءهللا افو  و مبانی آن را تع
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  وينيرد تعين پذيتکو ست در هامل کون سأسي  و يفعود حررتش می اب

 نيو مهچن .م فرموديم و ارکان و دهائم آن را حتکيعش را ترسينقشهء بد
 هء سأسيسات اداریي آن وجود اقدس اپري پر مدابت و تطنيمهان سن يّ ط

 نی قرار داشت در جوامعيتی امر هللا را که در حالت جنيو روحانی و ترب
 التّيه و ايّ منبت شجرهء رامانران يزدانی در تطّهء مقّدس ايدائم االّتساع 
 ه و کشور کااندا و فرانسهيّ ت اهليّ ع و منشن مدنيک مدد نظم بديمّتحدهء امر 

 ه و هراق و هندوستان و برمه و ناپونيّ و انگلستان و آلمان و مصر و روس
 ط اهظم استوار منود و بر حس يهء حمير انئيحّتی اقطار شاسعه و جزا

 ه مّهت موفور مبذو  ويّ آاثر امر  ءش در ترمجهمات و سأكيدات مبارکه ايتعل
 سی ويدر طبع و نشر کت  و رسائل هائی ابلسنهء فارسی و هربی و انگل

 د.يترکی و فرانسوی و آلمانی و روسی و برمه ای اقدامات الزمه معمو  گرد
 ف حافل می شدينقدر که در امواج شدائد ختفيدر آن اوان پر افتتان مه
 قت از اوطانيم اندکی می کاست دوستان و طالبان حقو از هجوم اهل رجو 

 دود ويحی و مسلمان و يو اجناس و طوائف و فرق خمتلفه از مس
 زرتشتی و هندو و بودائی حو  آن مشع اجنمن رامان و مرکز هدد

 ض واز توان نعمتشيوضاتش مستفيحررت مّنان جمتمع و از پرتو ف
  وجود مشكالت و تطراتمرزوق و هره مند می شدند. هر فبح مجعه اب

 د مکرمت به هجزه ويمه آن منبع جود و معدن کرم بيمتنّوههء هظ
 ت مبارک و حوالی آن اجتماع منودهي که در بني و ضعفا و ملدوفنيحمتاج

 غشيم و احسان بی در ين لطف هميت می فرمود و ايبودند نقود هنا
 كل مبارکيگرفت که هيبنحوی  هاّم و مشحون از حمّبت و اتالص فورت م
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 چ امری تاطر مقّدسشيچارگان انم هنادند. هيرا ابوالفقرا و ملجن و مالر ب

 چ غائله و آشوبی آن مظدريرا از توّجه حبا  مستمندان ابز منی داشت و ه
 تام منع منی منودي و انين و دجلوئی مساکّينوايرأفت کربی را از تفّقد ب

  از ابراز مسکنت و تقاضایّي ی از نفوسی که مالزم بسرت بوده وحتّ 
 ادت می فرمود و آانن را مورد مدر ويمساهدت تود داری داشتند بنفسه ه

 داد.يشفقت قرار م
  جفا از شش جدتريل جارف بال از هر سو متتابع و تيهنگامی که س

 ل فرب و افطبارينان و قرار بذيت اطميكل مقّدس در هنايمتوارد ه
 دند بلکهينمودند و در استخالص جان نکوشار نيتشّب  جستند،  فرار اتت

 ت ثبات و استقامت در اثر اقدام رّب اهلی و مجا  اقدسيدر غا
 .اهی حرکت و بکما  قدرت و هظمت در مقابل دمشنان مقاومت فرمودند

 كل انوري حو  رجا و استدها کردند که هنيو هر چه افحاب و طائف
 د حّتیيمقبو  واقع نگردند يگر هجرت فرمايچندی از هّكا به نقطهء د

 م هّكايائی مقيطالير شرکت کشتی رانی ايا که از بستگان مديقنسو  اسپان
 كل مبارک داشتيای که نسبت به هبود نظر بفرط ارادت و کثرت هالقه

 ار آن وجود اقدس قرار دهد و آنيشد کشتی خمصوص در اتت حاضر
 حا  سالما  منتقليحد فري حررت را هر نقطه ای که ارادهء مبارک تعّلق گ

 ن ابب استدها و متّنا منود بل افرار و احلاح کرديسازد ولی هر چه در ا
 و بدرجه ای تاطر مبارک مطمئن و .ثاق قرار نگرفتيمورد موافقت مرکز م

 عات که ممکن است حررتش را در درّييح بود که هلی رغم شايمسرت 
 ند آن مظدر وقاريانت دار مني ز ّيد و يزان تبعي بصحرای فّيافکنده و 
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   ازهار ويو استقرار در حببوحهء مصائ  و مشكالت به غرس اشجار و ترت

 ت از مرات ين معنی که حکايو ا .ت منلوف بوديونی بري م ابغچهء بيتنظ
  دوستان ورّي نمود موج  حتيض ميم آن خمزن توّكل و تفو يرضا و تسل

 که ارادهء اهلی فائق آمد ود ات آنيه و استدزاء دمشنان واقع گرديّ سخر 
 ه متواری شد وري ت انفذهء سبحانی بر دفع اهدا تعّلق گرفت،  ابرهای تيّ مش

 رت حررتشّيار بز ير و اغّيد و مردمان از يطوفان انقالب تاموش گرد
 تيل آقا تادم جانفشان بيكل مبارک امسعيان مالقات هيشتافتند و در اح

 ار که در اّّيم سختی و شداد غرسوهء مهان اشجيرا منمور فرمودند از م
  و استغرابرّي دهء حتيشده بود برای مهان نفوس که همل مبارک را بد

 کند. رائیيد و آانن را از مثرات فرب و انقطاع پذيستند حاضر منايمی نگر 
 ئتيانگدان بفرمان خمصوص سلطان ه ١٩٠٧در اوائل زمستان سا  

 ارات اتّمه بهيک اب اتتيبست هارف ّيحتت ر  گری مرّک  از چدار هرويد
 ئت مذکور حررت هبدالبداءيوم قبل از ورود هيد. چند يهّكا اهزام گرد

  مشاهده شدّيدند و برای احّبا نقل فرمودند که در هامل رؤ يتوابی د
 وری چند بشكلينه طينه ای در کنار هّكا لنگر انداتت و از آن سفيسف
 ی از اهالی حبا  اضطراب وري نی که جّم غفيت بپرواز آمده و در حيناميد

 ور مزبور حو  رأس مبارکيكل مبارک را احاطه منوده بودند طيوحشت ه
 ت ها منفجر گردد به کشتی ابز گشتند.يناميحرکت کردند و بدون آنکه د

 ر پست و تلگراف را حتت نظريه مبجّرد ورود دوايّ شيئت تفتياهراء ه
  بوده ونيبه آهنا ظن ش در آوردند و رؤسائی را که نسبتيار تو يو اتت
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 فت از کارري  تصّور دوستی و آشنائی اب حررت هبدالبداء در حّقشان مّي

  دادند و ابب خمابرهءيريبرکنار منودند. از مجله متصّرف شدر را تغ
 ای حکومت در ابب هالی گشودند و منز  و منوای تود رايم اب اوليمستق
 ی آانن قرار دادند. در حوالیمي و مهکاران فمنيوت جماور انقريدر ب
   و مراق  خمفی بگماشتند و نفوس را از مالقات ويت مبارک پليب

 هء خمصوص دريّ ق  رو يمعاشرت آن حررت منع منودند و در فحص و حتق
 ان و امرا  کنندگان لوائح ازيقات را از نف  مّدهيش گرفتند و حتقيپ

 دا را بعنوان شدودحی و شرقی و غربی آغاز منودند و اهيمسلمان و مس
  وريدند،  شاهد و شاکی نفوس واحده شدند ومّدهی و حاکم ظديطلب
 دند.يگر گرديکديبان يپشت
 ثاقي منيت انقريّ ن هنگام که حبران به اشّد وجه حکمفرما بود فّعاليدر ا

 تصوفا  انقض اکرب که در وجد و شعف و سرور و نشاط موفور
 فحبت و معاشرت گرم شد و د.  ابزاريست به منتدی درجه رسيمی ز 

 ئت رايد. آن فئهء ضال  اهراء هيافت گسرتده گرديرائی و ضيبساط پذ
 تيّ ن وهله حمکوميد حافل کردند که در ايد وطياحاطه منودند و ام

 حررت هبدالبداء امری حمتوم و مقّدر و فتح و ظفر آانن افلی حمّقق و
 نيز بديه نيوماگر از طبقات سافله و هنافر فر يمسّلم است. مجعی د

 ن اموا  و دارائیيد و اتراج مداجر يا  دخلوش بودند که پ  از تبعيت
 ن رهگذر هره و نوائیيا آانن بچنگ آن قوم جدو  تواهد افتاد و از

 دان دشنام و اهّتاميرفت و ميلعن و طعن توسعه پذ ءفت. دائرهّيتواهند 
 وسته از توانيز که پيد حّتی اپره ای از فقرا نيجوالنگاه هوام کاهلوام گرد
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 نعمت و حمّبت حررت هبدالبداء مرزوق و متنّعم بودند از توف آنکه

 خ واقعي  و توبيند و معرض تعقري ف قرار گيمبادا روزی مورد اتذ و توق
 كل مبارک را فراموش کردند.يشوند ه
 قيدگی و حتقيه هلی الظّاهر به رسيّ شيئت تفتيمی که اهراء هّيّ در ا

 كليه هيم گزارشات هلي و تنظني  و تفتيو در ابطن به تدل مشغو 
 دات و انذاراتی که دريمبارک منلوف بودند حررت هبدالبداء اب وجود هتد

  کهنيهء مفّتشيق قافد و اهزام نفوس خمصوص از انحيپرده و تفا از طر 
 چوجه راضی مبالقات آاننيکماه در هّكا اقامت داشتند بعمل آمد هيمّدت 
 نيدا  احرتاز فرمودند و مهيئت شديو از متاس و مذاکره اب آن ه نشدند
 شان وي و تعّج  ارّي شرت موج  حتيعنی بی اهتنائی مبارک بيه يّ قر

 هيّ طانيد و بر اجرای مقافد شيان بغض و هناد آانن گردري اضطرام ن
 ان کهيش مصّمم تر و جازم تر شدند. در آن احيهء تو يّ سيهای ابلو نقشه

 نه برای انتقا ياز هر جدت مندمر و امور بشّدت منقل  حّتی سفل بال يس
 فا و هّكا دري حنيزان حاضر و مستعّد و بيكل مبارک به فحرای فيه

 حرکت بود آن وجود اقدس در کما  هظمت و اقتدار سلوک می فرمودند و
 د و به احّبائیيی حافل نگرديري نان و قرارشان ادنی تزلز  و تغيدر اطم

 ش واقع و ان شاء هللا آنري  تفسّيو  بودند فرمودند نرؤ که طائف ح
 ت منفجر خنواهد شدن.يناميد

 فا روانه شدنديئت جمتمعا  به حيوم مجعه اهراء هيک يدر تال  احوا  
 ل در کوه کرمل ادامهيو ساتتمان مقام اهلی را که من دون وقفه و تعط

 هظمت بنا در د قرار دادند و از استحکام ويش و ابزديداشت مورد تفت
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 ر ساتتمانيکی از تّدام از تعداد حجراتی که در ز يشگفت ماندند و از 

 قرار داشت استفسار کردند.
 ش نگذشت که روزی مقارن غروب آفتابيق و تفتين حتقيزی از ايچ

 فا لنگر انداتته بود بغتتا  حبرکت آمد و جبان  هّكايکشتی که در ح
 نيه فی الفور در بيّ شيئت تفتيه هراءت اميد و ترب هز يرهسپار گرد

 ع منتظر و مرتّفد بودند که کشتی پ  ازيفت و مجّياهالی انتشار 
 ی حررت هبدالبداء بطرف مقصدري خمتصر توّقفی در هّكا و دستگ
 ن ترب اهل حرم در درّيی حزن و امليحرکت تواهد منود. از استماع ا

 دوری و مدجوری از شان و از فکري حو  انالن و پر نيمستغرق و طائف
 كل اطدر در آنين گشتند و هّين حسرت و اندوه بی اپيحمرر مبارک قر 

 دا  ي و وقار و فمت و قرار فر نيت بکما  متکيونی بري حلظهء پر تطر در ب
 دا  مشی می فرمودند.يوح

 تيت تلجان و قلوب در غايق حّساس که افکار در هنايدر مهان دقا
 نهيد و سفيچيحظه شد که نور کشتی بپجان بود انگدان مالياضطراب و ه

 ن مطل يد. اي داد و جبان  اسالمبو  روان گرديريش را تغي تو ريمس
 ز که در نقاط خمتلفيبساحت انور معروض و بعری از دوستان ن فورا  

 ت شتاب تود را حبرور مبارکيمراق  حرکت کشتی بودند اب هنا
 و آن وجود مقّدس فتري کی رو به غلظت مينی که اتر يرساندند و در ح

 ن ترب مسّرت خبش را سأييد منودند وياط قدم می زدند ايهنوز در ح
 ثاق رايكل ميات پرهای هين خماطری که حيکی از بزرگرت ي  ين ترتيبد
 د و ابرادهء انفذهء سبحانیي  مرتفع گرديوم رهينمود در آن يد ميهتد
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 ن قوم ظلوم و جدو مان اهلی از چنگا  آيمنتفی شد و مرکز هدد و پ

 رهائی حافل فرمود.
 بی ازيد اقتدار غيده بود که يه هنوز مبقصد نرسيّ شيئت تفتيابری ه

 نّيش را منايزدانی قّوت و قدرت تو ي  هظمت در آمد و سطوت يج
 ان جور متزلز  شد. اتبار سوءيد و بنيساتت. ارکان ظلم متزهزع گرد

 فت و معلوم وّيشار ع بلدان انتيقصد نسبت به شخص سلطان در مج
 وم مجعه جدت ادای فلوة جبامع سلطانیيد يد که هبداحلميحمّقق گرد

  تروج مببی در سر راه او منفجر شده است. چند روز ازنيرفته و در ح
 شّيه گزارش تود را مبقاميئت ظالمهء تفتيش نگذشت که هيهائله ب ءن واقعهيا

 منقل  و سلطان وی  منود ولی در آن اوان امور حبدّ ميسلطنت تقد
 ش بودند کهياهراء دولت بدرجه ای گرفتار و سر گرم مسائل داتلی تو 

 افتند و موضوع مسکوٌت هنهيكل مبارک را نيذاء هيفرفت تعّرض و ا
 د شد ولیي  و جتديه مرّة  اتری تعقيّ ابقی ماند ات چند ماه بعد که قر

 انقالب نترکام و يجان همومی مواجه گشت و اب قين ابر اب بلوی و هيا
  و مشاكلّيبال د ويهللا مظّفر و منصور گرد جوانن مصادف شد. جند

 د متتابع،  و چون زمام امور در کف آزادی تواهانيده بر هبداحلميجد
 قرار گرفت سلطان قّدار را بر آن داشتند قانون اساسی را که معّلق و معّوق

 د وياهالم منات را در سراسر مملکت يّ مانده بود انتشار دهد و مشروط
 مياسی و مذهبی را که حتت رن يان سيز وی را ملزم منودند زندانين

 استبداد مسجون و مطرود و مبغوض و مظلوم واقع شده بودند بتمامه آزاد
 كل مبارک حررت هبدالبداءين حکم حمکم قدرا   شامل هيو ا .ديمنا
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 ديفرمان تردن ين هّكا در اجرای اّين و متصدّ يد ولی منمور يگرديم

 ل اجازهء خمصوص نسبت به استخالص آن وجود اقدس رايمنودند و حتص
 ن بود که تلگراف  تاّص به مرکز حکومت در اسالمبو يالزم مشردند. ا

 ف شد. فی الفور از مقاماتين ابره کس  تكليد و در ايخمابره گرد
 فت و آن مرکزّيمان فدور يمربوطه جواب مثبت دائر بر آزادی طلعت پ

 رفت.يامر حررت رامان از چنگا  هدّو فائل و تصم هائل جنات پذ
 ز و فرمانروايوسف هدد اهلی از قعر چاه برآمد و در مصر جان هز ي

 الدی اتّفاق افتاد.يم١٩٠٨ی در سا  خيمهء اتر ين واقعهء هظيد.و ايگرد
 د   جمّددا  ين مقّدمه نگذشت که سلطان هبداحلميش از ايچند ماهی ب

 ن وياپ افتاد و ابغوای مفسد ش به دست ويت تو يّ موقع تيبرای تثب
 ت و قانون اساسی را لغويّ  در مقام آن بر آمد که دستگاه مشروطنيحمرّک

 ت آنيّ خ االسالم حمکوميئت احرار از شين کرّه هيد ولی در ايو سر نگون منا
 د از مقام سلطنت تلع و خمذو يقائد اشرار را تواستار شدند و هبداحلم

 ١٩٠٩د و بقعر زندان مبتال شد و در مهان سنهء پرانقالب )يوب گردو منک
 ک تن از وزراء و رجا  و هّما  انمدار حکومتشيکروز سی و يالدی( در يم

 ن و مشدور امر هللا بودند بقتلير يکه مجعی از آانن در هداد دمشنان د
 ز کهيش وافل شدند. طرابل  غرب نيئهء تو يّ دند و جبزای اهما  سيرس
  شده بود از تصّرف آن دولتينيكل مبارک حررت هبدالبداء تعيفای همن

   دورهءين ترتيا در آمد و بديطاليد و به متّلک دولت ايتارج گرد
 سه کارياقبح و افسد و اظلم سلطان دس فرمانروائی نسّفاک بی ابک ارز  و

 فت و حکومت ظلم و جور که ناز حلاظ انقالب امور وّيآ  هثمانن  تامته 
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 ن وي و از دست دادن اراضی از قبل و بعد از سخت تر ّيتباهی حا  رها

 ک ازيچيی آن تاندان حمسوب و در هصر هخين ادوار اتر يپر حمنت تر 
 هين اپيم بديمان مشدور به هظيق سلطان سليفه واراثن اناليست و سه تليب

 د.يده بودن  سپری گردياز تدّنی و احنطاط نرس
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 جدهميفصل ه                                            

 استقرار عرش مطهير حضرت اعیی                             
 در جبل کرمل                                          

  منتظر حررت هبدالبداء از سجن چدل سالهءريی و غخياستخالص اتر 
 ثاق وارد ساتت و آنيا  و اغراض انقران مدی بر آميهّكا ضربت شد

 ان مرفوص و خمالفتي آفاق به هدم بنرّي ثّلهء نفاق را که پ  از افو  ن
 بت آما يا تری دچار تذالن و تمرکز منصوص کمر بسته بودند مرّة  

 د. حا  پ  از آزادی طلعت هدد سبحانی ضربت اثلثی بر آن قوميگردان
  تارجني مرکز هدد حررت رّب العالمنياز آست نيپرلوم وارد آمد. ثعبان مب
 عنیيد يفات آن هصبهء غرور را ببلعيالت و تسو يشد و حبا  اوهام و تسو 

 اراتيطه که غصن اهظم اهی را به حفظ حقوق و اتتيمهان قّوهء غالبهء حم
 کيه در تطّهء امر يّ عت راّبنيه  موّفق ساتت و ابستقرار شر يّ منصوفهء اهل
  فائق و غال  آوردني انزننيسلطان جائر تصم الّد آئ سأييد منود و بر

  مقام مقّدسّيد ات در حببوحهء بالي گردري و نصريوجود مبارکش را ظد
 ش رايادت تو ين مشروهات اّّيم قين و شاتص تر يع تر يکی از بدياهلی 

  امر حررت رامان مرتفع و رم  اقدسنيمان و هادمي پنيهلی رغم انقر
 عاد منتقلياولی را از ارض طا ابرض م ررت نقطهءكل امنع الطف حيو ه
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 د که می فرمودند انتقا يثاق مسموع گرديد. مکّرر از فم اطدر مرکز ميمنا

 سته و جمّلليآن جسد منّور به ففح جبل کرمل و سأسي  مقامی شا
 ه  بدست مبارک دريّ ه و استقرار آن امانت رامانيّ عهء اهليبرای حفظ آن ود

 کی از مآرب و مقافد مقّدسهء ثالثه ای بوده که آنيابدی تود آرامگاه 
 ش در مّد نظر داشته ويمنادی ملکوت از آغاز دورهء تدمت و رسالت تو 

 نياجرای آنرا از اهظم وظائف مربمهء حمتومهء تود می مشرده است. ا
 کی از مشروهات مدّمه ويتوان ين مقصد اهّز اسنی را مياست که حتّقق ا
 مهء قرن اّو  هائی حمسوب داشت.يحوادث جس سأسيسات و

 د پ  از شدادت حررت نقطهء اولیيچنانکه در فصو  سابق مالحظه گرد
 كل مقّدس آن حررت و جسد مطّدريروح الوجود لرشحات دمه االطدر فدا ه

 مان تانيحاجی سل ءلهيمه ش  دوم شدادت بوسي  در نيزا حمّمد هلی انري آقا م
 ر متعّلقيندق بکارتانهء حر تمنجذب از کنار  کی از دوستان خملص وي
 گر آن دو رم  اطدر رايد و روز ديالن منتقل گرديکی از احّبای ميب

 ماتيسپ  بر حس  تعل .در فندوق چوبی هناده در حمّلی امانت گذاشتند
 فادره از ساحت اقدس حررت هاءهللا فندوق حامل هرش مقّدس از

 امامزاده حسن قرار داده شد و پ  ان بطدران امل و در مقربهءجيآرراب
  مکانيريمان تان در حمّل سر چشمه تغياز چندی مبنز  شخصی حاجی سل

 رفت و از آجنا به بقعهء امام زاده معصوم منتقل و آن رموس مقّدسه اتيپذ
 عی ازيات آنکه توق .مانديهجری در آن مکان مستور و مکتوم ابق ١٢٨٤سا  

 عيع منيدر ارض سّر انز  و در آن توق راههء مبارک مجا  اقدس اهیي
 نديفرمايزادی و مجا  بروجردی را منمور مري هلی اکرب شدم جناب آقا ماّل 
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 گری حرکتي هرش مبارک را از امامزاده معصوم بنقطهء دريتکه بدون سأ

 اتیري دهند و چون در بقعهء مذکور بالفافله پ  از انتقا  فندوق تعم
 ليفت حکمت راّبنی در تبدّياتی راه يري بنا تغ د و در وضعيجمری گرد

 عهءيانت آن وديت مطلقهء سبحانی در حفظ و فيّ مکان الئح شد و مش
 وست.يرامانی بوضوح پ

 شان بدوا  در مقام آن برآمدند کهيجناب حاجی ماّل هلی اکرب و معاضد ا
 ابند و هرشيم حمّل مناسبی بيدر اطراف و جوان  بقعهء حررت هبدالعظ

 فنت نقطهء امنیّيرک را در آجنا قرار دهند ولی چون در آن ضواحی از مبا
 وس شدند در راهی که جبان  چشمه هلی امتداد داشت حرکت منودنديمن

 ق مبسجد ماشاء هللا که حمّلیيو جبستجو پرداتتند ات در اثناء طر 
 ش مناس يمرتوک و مطمور بود برتوردند و آن مکانرا برای منظور تو 

 ن بود که بعد از غروب آفتاب آن رموس مطّدره را جمّددا  دريا .فتندّي
 دند و آن امل گرانبدايچيت مهراه داشتند پيّ  ننيشمی که همياپرچهء ابر 
 و چون فردای آنروز .وارهای مسجد پندان ساتتنديکی از ديرا در 

 فته اندّيآن راه  متوّجه شدند که حمّل اتتفای اجساد مکشوف و نفوس بر
 د بر داشته جبان  شدر روان گشتند ويفندوق را از حمّل جد انهيخمف

 حسن زاري عنی ميکی از دوستان يتخت مبنز  يپ  از هبور از دروازهء اپ
 االشراف منتقل د هلی تفرشی  ملّق  مبجديّ زا سري ر داماد حاجی ميوز 

 و آن امانت مقّدس مّدت چدار ده ماه در آن نقطه حمفوظ و .ساتتند
 رتّيفتند و بقصد ز ّين سّر مستور راه يند ات کم کم احّبا ابخمتفی ابقی ما

 ت منودند چندانکه جناب حاجیيهرش مقّدس شروع برتّدد در آن ب
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 ره ای بساحت انور مجا  قدم جّل امسه االهظمير شد هر يماّل هلی اکرب انگز 
 ن بوديا .ن تصوص تواستار شوديت مبارک را در ايمعروض دارد و هدا

 د و حاجی شاه حمّمد منشادی  ملّق يكل اقدس فادر گرديستور هکه د
 ه را بکما  حکمت ويّ عهء اهليان را منمور فرمودند که آن ودي البنيابم
 ل گرفته و در مقام امنی قرار دهد.ياط از حاجی ماّل هلی اکرب حتو ياحت

 گر از دوستان فندوق را دريکی ديجناب حاجی شاه حمّمد ابستعانت 
  مستورنير زمي را در ز نيد خمتفی ساتت و آن دّر مثيمزاده ز حرم اما

 اين  منوا  بگذشت ات دستور  جمّدد از ساحت اقدس و چندی بر .منود
 ه از حمّل اتتفای رم يزا اسد هللا اففدانی فادر و مشاٌر الري تطاب مب

 د و حس  االمر مطاع مقّدس نسبت به انتقا  فندوق اقداميمبارک مطّلع گرد
 م مبحلدایيش منتقل ساتت و سپ  هرش هظي،  بدوا  آنرا خبانهء تو منود

 حمّمد نعلی اففدانی و تانه آقايل تانهء آقا حسيگر طدران از قبيخمتلف د
 الدی(  دريم ١٨٩٩هجری ) ١٣١٦ هطّار حرکت داده شد و ات سا  ميکر 

 كليمات وافله از طرف هيخ مبوج  تعليو در آن اتر  .آن نقاط ابقی ماند
 زا اسد هللا مذکور مبعاضدت مجعی از دوستانري ارک حررت هبدالبداء ممب

 وت و ازري ق اففدان و کرمانشاه و بغداد و دمشق به بيفندوق را از طر 
 خين کنز گرانبدای اهلی در اتر يآجنا از راه درّي بعّكا امل منود و ا

 الدی(  پ يم ١٨٩٩هء يانو ن  ٣١هجری )مطابق اب  ١٣١٦نوزدهم ماه رمران 
 د امم و مظلوم هامل دريّ از پنجاه سا  کامل قمری که از شدادت آن س

 د. دريش وافل گرديز گذشته بود ابرض اهلی و مقّر اسنای تو يترب 
 ميه بسواحل ارض مقّدس وافل و تسليّ عهء نورانين وديمهان سنه که ا
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 کههللا  ريم تيثاق در حالی که دکرت ابراهيد طلعت ميمرکز هدد اهلی گرد

 ده بوديکن  ملّق  گرديبه نپطرس هاء ن و نكلمبوس اثنین و نفاتح امر 
 ن ويّ مجا  اقدس اهی مز  افتخار حرور داشت جبان  بقعه ای  که بقدوم

 ا شده بود حرکتيّ ت انفذه و دستور فادره از فم اطدر مديّ بر حس  مش
 دري ستی فدف آن لؤلؤ الال قرار گيهء بنائی را که ابيفرمود و حجر زاو 
 ع آغازيش بنداد و چند ماه بعد ساتتمان آن مقام منيبدست مبارک تو 

 ز مقارن مهان اّّيم فندوق مرمری که از طرف احّبای خملصيو ن .ديگرد
 و جانفشان رنگون خمصوص استقرار هرش انور اهداء گشته بود مطابقا  

 ل و بساحت اقدس ارسا  شد.يماته المطاهه تکميلتعل
 آن بقعهء در تتتام مقام مقّدس اهلی و استقرار رم  منّورخ ات اين اتر ياز ا

 ن مّدتيد. حا  در اي  ده سا  بطو  اجناميهء غّنا قر ري نورا و حظ
  چه حمظورات وني و تشّبثات آن قوم پر کنيطوالنی اب وجود امالت انقر

 ه ابيّ كل راّبنيه و ابنی هيّ مه ای رخ گشود و آن حامل امانت اهليمشاكل هظ
 د و چه فدمات و لطماتی بر وجودينع و خماطری مواجه گردچه موا

 ی که از طرف مجا خيفهء مقّدسهء اتر يمبارکش وارد آمد ات ابلمآ  ابجنام وظ
 ،فتّيق يده بود توفياقدس اهی بعددهء آن مرکز اّت اوفی حمّو  گرد

 انش در قال  الفاظ و هبارات درين خمتصر نگنجد و بيشرحش در ا
 م قرن بر نف  مقّدسيتوان گفت که آنچه در مّدت نيدر منقيمه .دياين

 انتيثاق اهلی در راه حفظ و فيحررت هاءهللا و از آن پ  بر مرکز م
 ده بر آن دو وجود اقدسيمات شدموج  حلو  سألّ و آن رم  مطّدر وارد 

 يّ د نسبت خبطرات و زاماتی که حررت هبدالبداء بوحده طيگرد
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 نياستقرار آن جسد مقّدس حتّمل فرمود و ات آتر ساتتمان مقام و 
 حلظات استخالص مبارک از شدائد سجن ادامه داشت مبنزلهء جزئی از كلّ 

  بوده است.ريو مقّدمه ای از چنان امر اوهر تط
 ن مقصد جليل تدارک حمّل جدت ارتفاعي مشكل مدّم در اجراء انياّول

 د بر حس  حتريکاتيدص و طّماع آن ات مّدت ميمقام بود که مالک حر 
 گر مسئلهءيد و ديورز ي از فروش آن امتناع منيالت مغلّ ي و تسو نيانقر
 قی مبقام  که از حلاظ  ساتتمان امری الزميد اراضی جدت احداث طر يتر 

 کردي مبالغ ابهظه اّدها منيد و فاح  زميگرديو ضروری حمسوب م
 ّدهتا اب ویبنحوی که وجود اطدر اب فرف اوقات پرها جمبور بودند م

 حّد و حصر هّما يرادات و اشکاالت بيگر ايبگفتگو و مذاکره پردازند. د
 ست ابيبايحکومت و والة امور از اهالی و ادانی که حررت هبدالبداء م

 هء اشکاالت و موانع را برطرف و افکاريّ دات کلّ حات و سپردن تعدّ يادای توض
 گر وضعيد ند.يح منايمشّوش و منحرف آاننرا مطمئن و مسرت  

 ت مرکز نقض و اهوان وی نسبتّيکه در اثر القاآت و مفرت   زیيخماطره آم
 كليات هيد گشته و حين بنا در ارهان توليمبنظور و مقصود از احداث ا

 بتيجهء غيی که در نتري ق و سأتيگر تعو ينمود. ديد ميمبارک را هتد
 آمد منوده شيفا در امر ساتتمان پيطوالنی و الزامی آن وجود مقّدس از ح

 م ابزين کار هظيم در ايو طلعت انور را از نظارت و سر پرستی مستق
 ن موانع و حمظورات از مجله مسائل و مشاكلی بود که دريداشت. ايم
 هيّ عهء رامانين مقصد اهّز اهلی موجود و آن حافظ وديل حتّقق ايسب
 و ک از آهنا فائق آمدهيک ي بر ريستی در آن حلظات حّساس و تطيبايم
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 د.يی مقّدسه فاف و مهوار فرماّيذ نوايراه را برای تنف
 شد که می فرمودند نهر سنگی ازيده ميار که از لسان مبارک شنيچه بس

 د اب اشک چشم ويگرديسنگدای مقام و راهی که به آن بقعهء مقّدسه منتدی م
 مصائ  و مصارف ال حتصی بر داشته شده و در جای تود بر قرار

 کی از دوستان که انظر اوضاع و احوا  آن اّّيم بوده نقلي  .استن دهيگرد
 کش  چنان تود را در درّيی احزانيكل مبارک فرمودند نيکند که هيم
 فتم که جزّيآالم مستغرق و ابواب را از هر جدت مسدود و مستغلق  و

 ل راين بود که متام ليدم ايء چاره ای ندّيل کرب يتوّسل بدها و تشّب  بذ
 ل آنيوت رکری که از حررت نقطهء اولی داشتم  پرداتتم و از ترتبتال
 نيفتم. فردای آن ش  فاح  زمّينان قل  و راحت تاطر يت اطمّيآ

 بنفسه آمد و هذر تواهی کرد و شخصا  تقاضا و استدها منود که ملکش را
 ن.ميداری منايتر 

 اهداءنات يکران و دسائ  و تفتيابری پ  از ده سا  مصائ  و متاه  ب
 د در مهان سنه که تصم الدّ يثاق  موّفق گرديداتل و تارج مرکز م

 ک برایي مؤمتر مّلی هائی امر نيامر هللا از مقام سلطنت خملوع شد و اّول
 نهءيت امور مشرق االرکار آن ارض در مديه و متشيّ ذينت تنفيانتخاب ه

 ودمی را که مبادرت فرموده بي و هظريد امر تطيل گرديکاغو تشکيش
 ه را مبحّل معلوم و مرکز معدوديّ بسر منز  مقصود برساند و امانت اهل

 هجری ١٣٢٧ست و هشتم ماه ففر يخ بيع در اتر ين اقدام منيو ا .بسپارد
 وزري د فيد سعيوز و هري وم نيالدی( در يم١٩٠٩مارس  ٢٢)مطابق اب 

 كل مبارک پ  از تروج از حب  براپ داشته بودنديدی که هي هنياّول
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 وم مکّرم اتبوت مرمر را اب زاماتيآن  و آن وجود اقدس در .فورت گرفت

  ونيار مبقام اهلی که قدس االقداسش را در حببوحهء انقالابت انقريبس
 ان فرموده بود منتقل ساتت و ش  هنگام دريد قدرت بني بنيمفتش

 ران شرق و غرب اب وضعیّيروشنائی سراج واحد در حرور مجعی از 
   رايو مؤثّر فندوق چوبی حامل هرش مطّدر و رم  جناب ان منيمد

 ح منّور و مرجع معنربيبدست مبارک در درون اتبوت در قل  آن ضر 
 رفت و هنصرين امر بکما  احرتام و احتشام اتتتام پذيو چون ا .قرار داد

 سالما   ه آمنا  يّ قات فمدانيه و توفيّ بيدات غياهّز الطف حررت اهلی بتني
 ش در آغوش جبل مقّدس ربّ يحمروسا  در مقّر ابدی تو حمفوظا  
 فت حررت هبدالبداء که اتج مبارک را از سر برداشته و کفشداّياستقرار 

 نیيک سو هناده بودند جبان  اتبوت تم شدند و در حيو لّبادهء مبارک را ب
 شان و چدرهءي پر ريکه شعرات نقره ای فام آن طلعت نّوار در حو  رأس من

  را بر کنار فندوق قرار داده اب فداینيعشع و درتشان جبمبارک مش
 هءيّ ن از سأثّرات و احزان قلبيکه حاضر يه منودند بطور يبلند شروع بگر 

  در آمدند و آن ش  از کثرت سأّلمات و تلجاننيكل اطدر بناله و حنيه
 د.يدگان مبارک متواری گردياحساسات تواب از د

 راههء هظمتيع مقّدسی از يع توقيرف ن امر جليل و مقصديپ  از اجنام ا
 د و موهبت حررت ربّ يت جديّ ن  موّفقيثاق انز  و حصو  ايمرکز م

 ز نایيزدانی بشارت فرمودند قوله العز يران ّيد را بدوستان اهلی و يجم
 كل مطّدر منّور مقّدس حررت اهلیينکه هيران اهلی بشارت کربی اّي

 تسّلط اهداء و توف از اهل روحی له الفدا بعد از آنکه شصت سا  از
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 افت بفرليبغراء مهواره از جائی جبائی نقل شد و ابدا  سکون و قرار ن

 ت احتفا  اب کما  جال  و مجا  دريوز در هناري وم نيمجا  اهی در 
 المرقد فت. هذا هوّيجبل کرمل در مقام اهلی در فندوق مقّدس استقرار 

 د چنانست کهيالّرم  المنّور... ام و هذا هواجلدث المطّدر  اجلليل و هذا هو
 ديگر منايع اطراف و اکناف جلوهء ديم امر هللا در مجين امر هظيمنت ايمب

 دات وين سأييد و هذا من فرل رّبی. ايم فرمايو طلوع و اشراقی هظ
 ديز حصو  رسيّ قات از فم مطّدر مجا  قدم موهود بود احلمدّلّل حبيتوف

 نيالکربی الّتی مشلتنا امجع ةعمة العظمی و الموهبالنّ فاشکرو هللا هلی هذه 
 ن.نيمن رّب العالم

   آنکه در مهانيع مذکور نواز تصادفدای هجي در آن لوح مننيو مهچن
 نکه از هر شدری ازيد مرمون ايکاغو تلگرافی... رسيروز نوروز از ش
 کاغويابة از تود مبعوثی انتخاب منودند و بشيک احّبا ابلنّ يشدرهای امر 

 کاغو مجع شدند و قرار قطعی موقعيفرستادند. چدل مبعوث در ش
 ان مشرق االرکاريک در بنيانش دادند ات كّل احّبای امر يمشرق االرکار و بن

 کاغو مشرتک ابشندن.يدر ش
 اب انتقا  هرش اطدر حررت نقطهء اولی بکوه کرمل و استقرار آن رم 

 اتيهظمت در اواتر ح تيمنّور در آن جبل مقّدس نقشه ای که بندا
 ذيم شده بود تنفيه ترسيّ ت انفذهء اهليّ م و مبشيمبارک حررت هاءهللا تنظ

 تيّ مان اهلی بتاج  موّفقيشمار مرکز هدد و پيد و مساهی و زامات بيگرد
 ا مطاف مأل اهلی که بفرمودهء مبارکيمقّدسهء هل ءج شد و بقعهکربی متوّ 

 پ  از روضهء مبارکهء مجا  اقدس حررت هبدالبداء ترابش مطّلع اهلام و
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 هامل هائی حمسوب است بطور ابد در ءاهی اهلی و اشرف مقامات مقّدسه

 عاد که ازياالنوار در ارض م يّ ففح جبل رّب مرتفع گشت و آن مرکز ه
 ه اببدع ارکار معروف ويّ اّو  معّزز و در کت  و فحف مساو  اّو  ال

 د.ي  گردع سأسييموفوف بوده بطراز من
 اينهء منّورهء هّكا و روضهء مبارکهء هلين مقام مقّدس وجدش بسوی مديا

 نشيميا و در يليسارش مقّر حررت اياالمم متوّجه در  قل  العامل و قبلة
 ح در تلفش جلگهء شارون و در دامنه اش كلنیيح فبياتال  جليل مدد مس

 ١٨٦٣ اهی در سا  ريزّهاد آلمانی که از اّّيم مقارن اظدار امر مجا  من
 هللا النه و کاشانهء تود را ترک منوده و در انتظار نجمیء نةيالدی در مديم

 باشد.ياند واقع مدهين ففح مقّدس ملتجی گرديرّبن  اب
 مبارکهء نورا ءد آن بقعهييل و تشيپ  از ارتفاع مقام حتّوالت حافله از تکم

 عه و استقرار مراجعيل اراضی موقوفهء وسياد حدائق غلبا و حتصجيو ا
 منّوره مراقد خمّدرهء کربی اّم حررت هبدالبداء و حررت غصن هللا االطدر

 هء سدرهء منتدی در جوار آن مکمن اسنیيّ ا مثرهء ازليو حررت ورقهء هل
 ا حشطری از هظمت و جال  و شدرت و کما  آن روضهء غّنا و حمّط ر 

 ت و امتناع مقصد اهزّ مأل اهلی را ظاهر و آشکار ساتت و رشحی از رفع
 ن مقام اقدس اهظم بوده ابهر ويش ايداياهائی را که هّلت بع  و پ

 ه و مشروهات جليله ويّ حا  چون مبرور اّّيم سأسيسات ه .ديدار گردانيپد
 اد گرددجين مرکز اداری جدانی اهل هاء ايمه طائف حو  ايمعاهد هظ

   قدميز غيّ ه از حيّ هء راّبنفيه و لطيّ قوای مکنونهء منبع  از آن مقصد قدس
 تّين مصدر الطاف اهلی و مشرق آيبعرفهء شدود تواهد گذاشت و ا
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 ان بر منزلت ويفهء اهل طغيسبحانی هلی رغم تشّبثات دمشنان و مهجات هن
 مکانت تواهد افزود ات آنکه شوکت و هظمت ابلغه اش واضح گردد و

 ن شود.ّيان مشرق و منايهالم قدرت و هّزت کامله اش در انظار هامل و
 عهء آن جبليلسان قدم در الواح و فحائف مقّدسه بذکر شؤون و مقامات من

 زدانی منلوف و در لوحی خمصوص که ابهزاز آن مطّلعياهلی و کرم اهظم 
 ات مدّون وين تطاابت هاليانوار از مساء ارادهء طلعت خمتار انز  ا

 ک وجه هللا مالک ملکوتيا اقبل ال کرمل انزلی مبّيع نيمسطور قوله البد
 وم مقّر هرشه ويال ماء... طوبی لک مبا جعلک هللا فی هذااالمساء و فاطر السّ 

 ناته طوبی لعبد طاف فی حولک و رکر ظدورک ويّ ته و مشرق بّيمطّلع آ
 ون قولی اتی المکنون بسلطان غل  العامل و بنوريری فد کرمل بشّ ّيبروزک 

 ک ان تکونی متوّقفا  فی مقامکّيّ دا ايو من هلساطع به اشرقت االرض 
 هللا الّتی کانت هللا الّتی نزّلت من الّسماء و کعبة نةياسرهی مثّ طوفی مد

 .نني و المالئکة العالني و المخلصنيمطاف المقرّب
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 فصل نوزدهم                                           

 کياروپ و آمر ه سفر حضرت عبدالبهاء ب                           
 قت بر افق ابترتيد سطوع انوار حقيچنانکه در ففحات قبل مذکور گرد

 ه که از شؤون ويّ و استقرار امر مقّدس حررت هاءهللا در اقطار غرب
 هءيّ ه و مثرات جنيّ مهء  روحانيثاق حمسوب قوای هظيهء دورهء ميّ مظاهر ه

 مان و شرکت مرکز هددي پرّي ن ءر آورد که الطاف خمصوفهبه ای ببايّ ط
 ران آن سامان خبودّيی خيق تدمات اتر يت امور و تنسيرامان را در متش

 زدانی دريجل  منود و ارادهء مبارک بر اهالء كلمهء راّبنی و ندا مبلکوت 
 مان موجود و ظلميولی ات حبران انقران پ .ر غرب تعّلق گرفتّيمدن و د
 ّسريثاق اهلی ميی طلعت مّي بود اجنام نوانيحکومت جائره در ب و هدوان

 ات آنکه .حتّقق آما  آن مشرق مواه  سبحانی ممکن نشد د وينگرد
 د و آفتاب جدانتاب هدديور نقض زائل گردجيه ظلمت ديّ قات فمدانيبتوف

 فتّيت از قف  سجن رهائی يّ کهء هبوديآفاق قلوب را منّور منود ورقاء ا
 وسفی از گردن هبدالبداء برداشته شد و سالسل و اغال يسجن  ريو زجن

 كل انورين بود که آن هيا و .فتاديد بيد تصم پليبر گردن هبداحلم
 مبجّرد استخالص از حب  و استقرار رم  اطدر حررت ابب در آرامگاه

 ه در هقد سابعيّ عهء اهلينان تاطر از حلاظ آن وديفراغت و اطمو ابدی تود 
  وّيام فرمود و اب آنکه در اثرتتابع حمن و باليش قيّدس تو ات مقياز ح

 نّيفرف اّّيم مبارک در غربت و اسارت و وجود غوائل و مشاغل  بی اپ
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 ده و قوای جسمانیيكل انورش طاری گرديهلل و امراض خمتلفه بر ه

  ارادهريل رفته بود آن منادی ملکوت اب مّهت و استقامت بی نظيبكّلی حتل
 ديثار منايل تدمت امر حمبوب ايات را در سبين رمق حيمود ات آتر فر 

 ليمثل و هديمی که در قرن اّو  هائی بيو ابجنام تدمت و رسالت هظ
 است مبادرت ورزد.

 کيسفر سه سالهء مبارک بدوا  بقطر مصر سپ  بصفحات اروپ و امر 
 ی آنخيج اتر يد و نتايايت است که بوفف نيّ م و حائز امهّ يبدرجه ای هظ

 نقدريمه .ر نگنجدير و تقر ي است که در حتر ريمن و تطيبقدری مد
 خ قرن اّو  هائیيعی در اتر ين سفر مقّدس فصل بديتوان گفت که ايم

 ادجي مجا  اقدس اهی انينی در هامل بسط و اشاههء آئيمفتوح و دورهء نو 
 اش ئهيهء مريّ منود که در مستقبل اّّيم قدر و هظمت آن معلوم و آاثر ه

 د.يان مکشوف تواهد گرديق بر جدان و جدانيلينبغی و يکما 
 ودی که مّدت شصتيامر مقّدس اهلی در اثر سقوط و هبوط دمشنان از ق

 ع ابز داشته بود مستخلصيو شش سا  آنرا از حرکت و تقّدم سر 
 قات وييش اب وجود ترميم و مرکز هدد کر يد و قائد هظيگرد

 ني انزننيت دوستان رامانی را در مدد آئيّ له که هنوز فّعاري اضطدادات وف
 مّيّ لی از اين آزادی جبز برههء قليفت و اّيحمدود می ساتت آزادی همل 

 نّيد ات اپيد گردي( که خمالفت اهدا جتد١٩١٤ - ١٩١٨جنگ همومی )
 رفت و سأسيسات و مشروهات مرکز جدانی امر هللايات مبارک ادامه پذيح
  ويرين تغيد رهائی حافل منود. در اثر ايدق و هتييز از هر گونه ترين

 مان در آمسان امر هللايه زائل شد و مش  پري د ابرهای تيحتّو  شد
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 فشانی منلوف رّ د منود و چنان بنورافشانی و د  يسطوع و اشراق جد

 نش را در شرق و غرب در درّيی شگفتی ويد که هّشاق روی مبيگرد
 خين اتر ّيش را در جر ي انمتناهريثاهجاب مستغرق ساتت و نفور و سأ

 ه منود ويّ ض غربّيه آهنگ ر يّ ابدع اهظم ابقی گذاشت. امامهء اهل ن امريا
 عان شباب بزندان اهدايه که بفرمودهء مبارک در ر يّ غصن دوحهء رامان

 غ امريفته بود به تبلّيی و فرسودگی از آن استخالص ري گرفتار و در پ
 ات در حمافل و جمال  اهليدر مّدت ح ام فرمود و اب آنکهيپروردگار ق

 ان نپرداتته،  مدرسهيغرب وارد نشده و در جمامع همومی بنطق و ب
 عياموتته بود بلحنی بديده و لسان و آداب و رسوم و قواهد قوم را نيند

 اروپ ءالعقو  از فراز منابر و کرسی تطاابت در هوافم مدّمه رّي و قدرتی حم
 ت مظاهر مقّدسه و ابالغيّ ت و حّقانيّ قت الوهيت حقک ابثبايو بالد شاسعهء امر 

 ه ويّ ت اهليّ ه و کشف اسرار مدنيّ هء راّبنيه و بسط مبادی ساميّ م رامانيتعال
 ه و اهالن وحدت هامل انسانی پرداتت. وجود مبارکيّ حّل مشاكل اقتصاد

 ر غرب و ندا مبلکوت اهلیّيم قاطعی که در اجنام سفر بدينظر به تصم
 کی ازيان اخّتار فرموده بودند اب وجود ضعف و احنال  قوا در در آن بلد

 د ويکسا  پ  از سقوط هبداحلميعنی يالدی يم ١٩١٠اّّيم ماه سپتامرب 
 استقرار رم  منّور حررت اهلی در جبل کرمل بدون اّطالع قبلی بصوب

 آنگاه .دنديد اقامت گز يکماه در پورت سعي  يمصر توّجه فرمودند و قر 
 دند ولی چون فّحت ويت جبان  اروپ وارد کشتی گردميبقصد هز 

 ه نزو  اجال  فرموده سفريّ سالمت مبارک رتصت حرکت نداد در اسکندر 
 هيّ کی از ضواحی اسکندر ي انداتتند و مقّر مبارک را در رمله ريرا بتنت
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 ف بردند و آنيتون و قاهره تشر ي فرمودند و پ  از چندی به ز نّي مع

 خيد. سپ  در اتر ين گرديّ مرکز هدد حررت پروردگار مز اشطار بقدوم 
 نيت چدار نفر از تّدام و ملتزميّ كل اقدس مبعيه ١٩١١زدهم اوت ّي

 ( رهسپار شدند و٢( جبان  مارسی )١کا )يلهء کشتی خبار کرسيرکاب بوس
 وميت فرمودند و مي( بلندن هز ٣بعد از توّقف خمتصری در تونون لنب )

 ثاق اهلیيرت مرکز مّيمه بز يمردم هافمهء هظ ١٩١١ چداردهم سپتامرب
 نه وجودين مديکماه اقامت در ايدند و پ  از يمفتخر و متباهی گرد

 ف فرما شدند و مّدت نه هفته در آن شدر اقامت و دري  تشر يمبارک بپار 
 دسامرب مهان سا  به بّر مصر معاودت فرمودند و جمّددا  در رملهء

 و فصل زمستان را در آن حمّل بسر ه رحل اقامت افکندنديّ اسکندر 
 ست و پنجم مارسيخ بيد و در اتر يات  نوبت سفر اثنی مبارک رس  .بردند

 ورکيو يما  بصوب نيق انپل مستقي( ازطر ٤کن )ياب جداز نسدر  ١٩١٢
 ل به بندر مذکور ورود فرمودند و مّدت هشت ماهيزدهم آور ّيحرکت و در 
 احتي و سريگر به سي کرانهء دک کرانه اتيک از يعهء امر يدر تطّهء وس
 (٧ولند، )ي( كل٦کاغو، )ي( ش٥آن شدرهای واشينگتون، ) يّ پرداتتند و ط

 (١٢، )ني(  بروكل١١(  ورسسرت، )١٠(  بسنت، )٩(  مونت كلر، )٨تسبورگ، )يپ
 ( جرزی١٦(  وست انگل وود، )١٥ا، )يالدلفي(  ف١٤لفورد، )ي(  م١٣فن وود، )

 ، ني(  دابل٢٠  تون، )ي(  مور ١٩(  مدفورد،  )١٨) ج، ي(  کامرب ١٧تی ، )يس
 (  کنوشا، ٢٥(  بوفالو، )٢٤(  مالدن، )٢٣(  منرتا ، )٢٢کر، )ياني(  گر ٢١)
 (٣١( دنور، )٣٠نکلن، )ي(  ل٢٩( اماها، )٢٨(  سن پل، )٢٧ ،  )يناپولي( م٢٦)

 (٣٤سکو، )ي(  سانفرانس٣٣تی، )يک سي(  سالت ل٣٢نگز، )يگلن وود اسپر 
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 (٣٩( الس اجنل ، )٣٨نا، )ي( اپساد٣٧(  بركلی، )٣٦آلتو، ) (  اپلو٣٥اوكلند، )

 ثاقياقدام مرکز م ئ( موط٤٢) موريابلت ( و٤١ناتی )ي( سن س٤٠ساکرامنتو، )
 كل مبارکيه ١٩١٢ خ پنجم دسامربيسپ  در اتر  .دياهلی واقع گرد

 ت و از آجنامي( هز ٤٣ورپو  )يورک بشطر ليو يکن از نيلهء کشتی نسلتيبوس
 ( و٤٤اب قطار آهن جبان  لندن حرکت فرمودند بعدا  به آکسفورد )

 ف فرما شده و از آجنا   جمّددا  ي( تشر ٤٦ستو  )ي( و بر ٤٥نبورگ )ياد
   توّجهيبطرف اپر  ١٩١٣ ءهيکم نانو يست و يخ بيبلندن معاودت و در اتر 

 دند و از آجنا دري( گرد٤٧فرمودند و در سی ام مارس هازم اشتوتگارت )
 نيف بردند و نه روز بعد به و ي( تشر ٤٨بوداپست )ه ل بيوم هنم آور ي
 ل به اشتوتگارت مراجعتيست و پنجم آور يخ بيت فرمودند و در اتر ميهز 

 كل اقدس دري  شدند و ات دوازدهم نوئن هيو در اّو  ماه مه وارد اپر 
 ن که از مارسیّيمااليلهء کشتی نهيف فرمودند و روز بعد بوسآن شدر توقّ 
 ديوم بپورت سعيکرد بقطر مصر رهسپار شدند و بفافلهء چدار يحرکت م

  و توّقفريه و ابوقيّ ليورود فرمودند و پ  از گردش خمتصری در امساه
 ی مرکزخيفا توّجه فرموده و سفر اتر يابلّنسبه ممتّدی در رمله جبان  ح

 رفت.يپذن ّيالدی اپيم١٩١٣وم پنجم دسامرب يثاق اهلی در يم
 اسفار مذکور در جمامع و حمافل و کنائ  ومعابد و يّ كل مبارک طيه

 ه از فالسفه وري ه در حرور مجاهات کثيّ دارالفنون ها و معاهد هلم
 ن و اهاظم رجا  و اکابرّيع و رؤسای اديدانشمندان و ارابب هلوم و فنا

 قوم از هر طبقه و مرتبه که در بعری موارد هددشان از هزار جتاوز
 هء اب بزرگوارش را که دريه و افو  و مبادی ساميّ م اساسينمود تعاليم
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 غ ويانی بليع و بيفته بود به آهنگی بدّيل يکتاب مستطاب اقدس تنز 

 نيه را مبلل و حنل هامل مهچنيّ است اهليل اهالم و سيقدرتی بی مثل و هد
 شداد ابالغ فرمودند.ه هلی رؤوس االيّ هء بشر يّ برهربان و زمامداران افکار هموم

 د،  وحدت هامليقت فارغ از سوء تفاهم و تقليان حتّری حقياز مجله ب
 ه،  ترکيّ ن اهلّين امر ابدع اهظم،  وحدت اديم راّبنی در ايانسانی حمور تعال

 ن،  تساویيد تعّصبات مذهبی و جنسی و طبقاتی و وطنی،  تطابق هلم و
 را مبنزلهء دو جناح جدت هروج هامل انسانی ريحقوق رجا  و نساء که ط

 م اجباری، يمبدارج ترّقی و حصو  مقامات ماّدی و معنوی است،  تعل
 شت و حّل مسائل اقتصادی، سأسي يل معي المللی،  تعدنيار لسان بياتت

  دو  و ملل،  وجوبنيحمکمهء کربی برای حّل اتتالفات و منازهات ب
 نزلهء نف  هبادت مادام کهاشتغا  بکار و قبو  آن در ساحت پروردگار مب

 اب روح تلوص و تدمت توأم گردد،  جتليل هدالت بعنوان افل اساسی و
  ونينت چون نور مبّي مقام دميقی در جامعهء بشری،  تکر يضابط حق
  از برای نظم هامل و حفظ امم و ابالتره سأسي  فلح همومینيحصن مت

 .هري ه و غري هدف اهلی و مقصد اسنای هامل انسانی و غ
 ن دور اکرميم مقّدسهء ايح تعالي و تشر ينيآن منادی ملکوت هالوه بر تب

 تيّ هء سعادت و جنات هامل بشر يکه بفرمودهء حررتش نروح هصرن و ما
   جدانسوزی در کار استياست بکما  فراحت اتبار فرمود که آتش مد

 اگر رجا  هامل و مصلحان و زمامداران امم در دفع آن بالی مربم نکوشند
  يهل اروپ بتمامه منفجر گردد و ند قارّهءيه تاموش ننمايّ م اهليبه آب تعال و

 ءان اهالن و انذار فرمود که نقطعهيح بيز بصر يآن هالمی را بسوزاند و ن
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 كل مبارکياستن بعالوه ه ک شرارهياروپ مانند جّبه تانه شده و موقوف ب

 مه ای را که در آن قارّهءيظع حمافل و جمال  حتّوالت و تطّورات هيدر مج
 اسی را کهين بود اهالم و هنرت هدم مترکز قوای سيمنقلبه در شرف تکو 

 ت و استقال  اجزاء داتلهءيز ظدور و بروز و بتقو يّ ت شّدت در حيبندا
 د گوشزد منود ويگرديارات منتدی ميم حدود و اتتيحکومات و تقس

 دود در قطعهءيزار مّلت ذاء و آي ترک و انيبوقوع حوادث مؤلمه در سرزم
  فلح و سالم از افقرّي هء جدان و اشراق نياروپ اشاره فرمود و منظرهء آت

 انين بيه ابيّ م راّبنيه و استقرار تعاليّ امکان را پ  از تتام انقالابت حال
 د کهي  مالحظه منائيز نهنقر يروح خبشنده روشن و آشکار ساتت قوله العز 

 وحدت و حمّبت هامل انسانی در قط   بلند گردد و پرچم يهلم تقد
 دن ويقت جلوه مناياد شود و پرتو حقيآفاق موج زند و فلح همومی بن

 نهء ملکوت شودين گردد و جدان انسوت آئي هشت بر ني نروی زمنيمهچن
 گريت و روش و سلوک ديگر گردد و نوع انسان تربيجدان جدان د

 ات و استقامتيروح حكل مبارک چنان ين اسفار از هيا يّ بدن.  در طّي
 ت و توّجه  اتّم و حصر افکار در اجرای منظور مقّدسی کهيّ و انقطاع و فّعال

 د که مالزمان حرور و کاّفهءيام فرموده بود ظاهر و ابهر گرديألجل آن ق
 ک افتخار مالحظهء اطوار و افعا  آن وجود اقدس راينفوس که از نزد

 ان سفر ويد. در احت مستغرق شدنري داشتند در درّيی هت و ح
 ه و جداتيعه و ابنيچوجه مبناظر و مواقع بديگردش بالد حررتش ه

 نيساتت و ملتزمين را خبود معطوف مين و مسافر يه که انظار وارديهال
 ليرکاب اکثر از حلاظ تنوّع و رفع تستگی و انبساط تاطر مبارک ما
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 ند توّجدیيادن منيكل اکرم آن مواضع و مواقع را ديبودند که ه

 داد و اب وجود ضعف ويت منيّ ش امهّ يت و سالمت تو منی فرمود بصحّ 
 ش و راحت تود منی پرداتت. ش  و روز بنشر نفحات هللاينقاهت به آسا

 که موج   گريد  ملکوت هللا منلوف. امرريش  به تبش مشغو  بود و روز و
 ا و استقال د مرات  استغنيهاّم  گرد و توّجه نفوس از تاّص و جل  انظار

 آن مظدر لطف و هطا و معدن جود و سخا بود. آن وجود اکرم از قبو 
  يف مبارک بطيران و اهاانت دوستان که جدت مصار ّي و حتف ّيهدا

 د و از تفّقد حا يورز ينمودند امتناع مي مميتاطر و شعف وافر تقد
 ادت مرضی و بذ  بفقرا و مستمندان آني و هني و دجلوئی مظلومنيملدوف

 د ويبار يبه مياراضی قلوب کئ رامت بر ر تود داری نداشت. چون ابرّيد
 افکند. ابهرتاضاتيچون آفتاب مکرمت بر ارواح و هقو  مستعّده پرتو م

  ونين متعّص  مذهبی اهتنا منی فرمود و حبمالت مغلّ ّيشوايرؤسا و پ
 ت امريّ گذاشت. از کرسی تطابه و نطق حّقاني وقعی مننيحتريکات خمالف
  رانيالمرسل ديّ ت رسالت حررت سيّ دود و حقّ يح را در معابد يحررت مس

 ت فراحت و فرامت اثبات ويم و مّلت روح بندايدر کنائ  ابناء كل
 هيم راّبنيه و لزوم اتّباع تعاليّ  وحدت ظدورات اهلنيمدّلل می فرمود و مهچن

 نمود.يح ميح و توضي تشر ني و مراتبنيون و زاندقه و معرتضيّ را نزد مادّ 
 اكل وي مقام حررت هاءهللا در جمامع و حمافل و هميدر جتليل و تکر 

 فوامع مرّک  از اجناس و طبقات و مذاه  خمتلفه من دون سرت و حجاب
 بانی اهل ثروت و قدرت و اراببيد و از قبو  طرفداری و پشتيکوشيم

 کايده چه در انگلستان و چه در امر ينفور و مکانت که در موارد هد
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 نسبت ابجنام هر گونه تدمت و بذ  هر نوع مساهدت در راه انتشار و
 دا  ينمودند شدياق ميل و اشتيام آن منادی بقا اظدار ميت پيتقو 

 هء حمّبت ويّ ن مرات  سجيو ابالتر از مههء ا استنکاف می فرمود. برتر
 وهطوفتی بود که آن قدوهء اهل هاء و مرکز هدد اّت اوفی بکما  تلوص 

 ف هلی حدّ يع و شر يگانه و آشنا و وضيت نسبت بکاّفهء انس از بيّ ميفم
 ت و بذ  مرامت مبکان و زمانين اظدار هنايو ا .داشتيسوی ابراز م

 ع نفوسيخمصوص حمدود نبود و ابفراد معدود اتتصاص نداشت بلکه مج
 در هر مقام و رتبت و از هر طبقه و مّلت که مبحرر انورش مشّرف و

 کران و مورد فرل و احسانيرتش مفتخر مشمو  الطاف بّيض ز يبف
 ق آن مشرق مواه  سبحانی و مطّلعين طر يگشتند. بدينش واقع مّيبی اپ

 انوار رامانی در مّدت سه سنه اهل هامل را که در درّيی اوهام و افکار
 ه سرگردان و بسباتيّ هء اغراض و تعّصبات جاهليه مستغرق و در ابديّ مادّ 

 حت و ارشاد منود ويقت گرفتار بودند نصياز  حّق و حقغفلت و دوری 
 ح و جامعهء انسانیيش من فی البالد است تشر يهء جنات هباد و آسايآنچه ما

 فرمود. گانگی دهوتيوحدت و  ءعهء راّبنی و دتو  در سراپردهيرا بورود در شر 
 و آن قطريسفرهای متعّدد مبصر چند ابر اب تد يّ كل مبارک در طيه

 چنري آن حررت و لرد کنيلمی اپشای دوم مالقات فرمودند و بهّباس ح
 خ حمّمدير شّي( مراسم معارفه و آشنائی بعمل آمد و مفتی آن د٤٩)
 خ حمّمد راشد و چند تن از هلما و اپشاها ويو شي امام تدنيت مهچنيخب

 نهءيه و ارابب جرائد مدّمه در مديندگان جمل  ترکيران و منايرجا  ا
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 آن مهء مذهبی و دونيران مؤّسسات هظيرؤسا و مد ه ويّ اسکندر  ه وقاهر 

 ض و از حبريش مستفيض لقايانور مشّرف شدند و كّل از ف مبحرر
 كل اکرم دريفرل و احسانش متنّعم و مرزوق گشتند. در مّدت اقامت ه

 ارآن وجود اقدسي(  دراتت٥٠ان گاردنز )گانگلستان همارتی که در کادو 
  وني و قبلهء منجذبنين و مطاف طالبيرتگاه واردّيبود ز قرار گرفته 

 د که اب سرور موفور وي از طبقات و مسالک خمتلفه واقع گردنيمقبل
 رت نف  مقّدسیّيالوفف مبالقات زندانی هّكا شتافتند و بز  اق زائدياشت

  فحنه ازني را اّولنين و آن سرزميّ مبارکش مز  ر آاننرا بقدومّيکه د
 ش در غرب مقّرر فرموده بود روآور گشتند.يتو مساهی روحانی 

 كل اطدر دري( ورقهء مؤمنهء موقنه که در اّّيم اقامت ه٥١دی بالمفيلد )يل
 رائی و مدمانداری مبارک را دارا بود شرح مشاهداتيلندن افتخار پذ

 نگارد نآه چه اّّيم توشیين وفف ميابتداج بد ش را در آن اّّيم  پريتو 
 كل اقدسيرت هّيهامل برای ز  ء از نقاط خمتلفهنيبّ  و حمنيبود ! طالب

 مهه روز .است  اندازنيآمدند گوئی هنوز فدای اقدام آهنا در گوش طنيم
 ل جبان يلی از نفوس و مجاهات من دون وقفه و تعطيازفبح ات شام س

 ن مّلتيت مبارک روان و جمذوب آن مه اتابن. رؤسای کنائ ،  مبّشر يب
 ،ه،  رجا  و مصادر امور،  هرفا و حکمايّ السنهء شرق روح،  استادان هلوم و

 ک و دون آن، يلی و کاتوليفهء اجنيسوی از طايندگان فرق خمتلفهء هيمنا
 تدای مدّمه ازيّ (  اطّبا و شخص٥٢حی، )ياسفه،  هندوها،  افحاب هلم مسيت

 (٥٣ون و سرابزان لشکر جنات )يّ اسي سنياسالم و بودائی و زرتشتی مهچن
 ه و سأسيسات  هاّم المنفعه، يّ ري  نوع و کارکنان امور تنيتادمر يو سا
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 طرفداران حقوق نساء،  ارابب جرائد و افحاب قلم،  شعراء،  معاجله کنندگان
 بوسائل روحانی،  طبقات ممتاز نسوان، هنرمندان و فاحبان حرفه و فنعت، 

  وريمردم فق قی و درام و ابزرگاانن پر ثروت و غنا اتيدوستداران موس
 ع مشمو  مراحم و اهطاف آنينوا کاّل  مبحرر مبارکش مشّرف و مجيب

 ات مقّدسش را وقف راحت و ترّقی ابناء نوع منودهيمنادی ملکوت که ح
 دندن.يچشيدی فرل و احسانش مّيگشتند و کوثر روح از ايبود م
 ک احتفا  غربی حروريكل مبارک حررت هبدالبداء در ي ابر که هنياّول

 راد نطقيی از حّرار اري د و از کرسی تطابه در مقابل مجع کثيهمرسان
 ( در شدر لندن بود٥٤تی متپلن )يحی موسوم به نسيسهء مسيفرمود در کن
   حمرتم  ر.ج.ياتّفاق افتاد. بدوا  قسّ  ١٩١١خ دهم سپتامرب يو آن در اتر 

 پ  آنس .ت جتليل و احرتام معّرفی منوديكل اطدر را بنداي( ه٥٥کمبل )
  افکن شروع ابلقای تطابه فرمودنيج و حلنی طنيّ انی مديوجود اقدس اب ب
 ن پرداتت و بکما  وضوحّيوحدت اساس اد ه ويّ ت اهليّ و ابثبات وحدان

 ع اجناس و طوائف ويعاد وحدت نوع انسان از مجياهالم منود که امروز م
 در ده و وقت آن است که كلّ ين و مذاه  فرارسّيل و اديشعوب و قبا

 شوند. گانگی حمشوريند و در سراپردهء اتّفاق و يد در آيک رنگ توحي ءمهيظّل ت
 لربفرسيکن و يآرچ دجناب گر در هفدهم سپتامرب بر حس  تقاضای يموقع د

 نسرتني(  در نوست م٥٧وحّنای الهوتین )يسهء نيثاق در کني(  طلعت م٥٦)
 ت بشننی که دريّ قت و هظمت الوهي(  پ  از مناز هصر درابرهء حق٥٨)

 اانتیيده بيقان از كلك اطدر مجا  اقدس اهی انز  گرديکتاب مستطاب ا
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 سهءيف فرمائی مبارک را بکنين تشر ّيکی از نفوس که جر ي .راد فرمودنديا

 کن کرسی خمصوصيسد نآرچ دينو يمذکور در مهان اّّيم ثبت منوده م
 دمانيار مياتتاسقف اهظم را که در فدر حمراب قرار داشت در 

 كل انوريش بگذاشت و تود بکما  تروع در کنار هيالقدر تو جليل
 ن از وضعيستاد و ترمجهء تطابهء مبارک را بنفسه قرائت منود. حاضر ياب

 دند و بهيت منجذب و متنثّر گردينداي  بيحمفل و احرتامات فائقهء رئ
 منودند در  زانو زده از آستان مبارک رجای سأييد و برکت يت قسّ يّ تبع
 دی مبارک مرتفعّيام فرمودند و در حالی که اي  وجود اقدس قنين حيا

  سکوت حّرار بدها و مناجاتنيح و جّذاب در بيبود اب حلنی مل
  طل  برکت و رامت منودند چنانکه فرایّيپرداتتند و از ساحت کرب 

 ع ابهتزاز آمد و قلوب ازيم از ارتعاشات آن فوت بديآن معبد هظ
 . هالوه برنن حافل منودّيط انشراح و انبساط بی اپيآن حبر حم متّوجات

 كل مبارک بر حس  دهوت و تواهش شدردار لندنياحتفاالت مذکوره ه
 ه فرف فبحانهيف فرما شده و اب مشاٌر الي( تشر ٦٠وس )ا( در منشن ه٥٩)

  يدا مبوج  استدهای رئياسوفيت تيّ ز در حمّل مجعين و .فرمودند
 نتي در جلسه ای که در مرکز هنيراد منودند و مهچنيی ات تطابه ايّ مجع

 ل شده بود فحبت فرمودند. از طرف اجنمنيه در لندن تشکيافکار هال
 د و آن وجود اقدسيكل اطدر دهوت گرديز از هي(  ن٦١سوماج ) - برامو

 راد نطقيدر جلسهء خمصوص که حتت ادارهء آن اجنمن منعقد شده بود ا
 ت مسلم انگلستان در جامع اسالمیيّ ق دهوت مجع طبنيفرمودند و مهچن

 ی از اجّلهء نفوس درابرهء وحدتري ( در مقابل جّم غف٦٢نگ )يواقع در وک
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 راد فرمودند و از طرف شاهزادگان ويمن و غرّا ايهامل انسانی تطابه ای مد
 گشتند. رائیيران و اهراء سفارت شاهنشاهی در لندن پذيرجا  و وزراء سابق ا

 دمان اقامتي( بعنوان م٦٣ )نيکسفورد وجود مبارک در منز  دکرت چآدر 
 می از حّرار در جلسه ایيت هظيّ فرمودند و در مهان شدر در مقابل مجع

 ( در دانشکدهء منچسرت منعقد٦٤ کارپنرت )نيست دکرت استلّيکه حتت ر 
 نيکه حاضر يراد فرمودند بطور يا غ و مؤثّر و مستد ّ يشده بود نطقی بل

 ت ابفو  و مبادی امريده و بی هناياانت مبارک گرديجمذوب ب اّل  ك
 کی از کنائ  بنامي از کرسی تطابه در نيهالقه مند شدند. مهچن
 ( لندن بر حس  تواهش٦٦ست اندن )ي( در نا٦٥نکنگرگی شنا  چرچن )

 مجله عی ادا منودند و در بعری از مراکز مدّمه ازياانت منيسه بي  کنيرئ
 ن که از اجّلهء نفوسيت حاضر يّ ( تطاابتی جبمع٦٧نسرت ها ن )يدر نوست م

 ( از بزرگان انگلستان قرار٦٨توماس بركلی ) ل و در رأس آهنا سريتشک
 ه ويّ ان مبادی اهلي( به ب٦٩ در کاکستون ها  )نيداشت القا فرمودند. مهچن

 ق ويه پرداتتند و كّل از آن حبر زّتار اغرتاف حقايّ م راّبنيبسط تعال
 ش مذهبی نقل  مشتاقنيكل مبارک در منايعه منودند. بعالوه هيعانی بدم

 نينسرت حرور همرساندند و اي(  درحمّل وست م٧٠وس )ادر چرچ ه
 شی بود که آن وجود اقدس در مّدت همر مالحظه فرموده بودندي منانياّول

 ح له اجملد ويات و مصائ  حررت مسيخ حيش اتر يو چون در آن منا
 د. در طاالريدگان مبارک جاری گرديشد اشک از ديان داده مالثّناء نش
 ثاقي( مرکز م٧٢ستکن )يدان ناتو ي( واقع در م٧١ستلمنتن ) ادواردز ناپمسور
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 تی مرّک  از چدار فد و شصت نفر از افراد بر جسته ويّ در حرور مجع

 شدي( اداره م٧٣ل سادلر )يکائيمنتخ  جامعه که حتت نظارت پرفسور م
 حبت فرمودند. سپ  طلعت انور هّده ای از نسوان کارگر آجنا را که درف

 دن فرمودند و ابزيکردند ديل را بر گزار ميلی لندن تعطيست ميفافله ب
 ف فرما شدند و مجعی از طبقات ويبرای مرتبهء اثنی بدان مؤّسسه تشر 

 ، حیيمس ءشان متعّلق بفرق متنّوههيهنافر خمتلفه از مجله چند تن از کش
 سندهءيک نو يک دکرت،  يکنفر از اهراء اپرلمان،  ي  دبستان پسران،  يرئ

 ک شاهريده نگاران،  يک دارالفنون و هّده ای از جر ياسی،  معاون يمشدور س
 ک قاضی بزرگ شدر لندن را که برای تشّرف مبحرر مبارکيمعروف و 

 فرمودند. وصت خمصيک اظدار حمّبت و هناياجتماع منوده بودند مالقات و هر 
 چهءخيف فرمائی حررت هبدالبداء ابنگلستان ضمن اتر يع تشر ينگارندهء وقا

 كل انور در کنار پنجرهءيسد  نتاطر دارم روزی هينو يمسافرت مبارک م
 ی ازري نی که مجع کثيبزرگی در روشنائی آفتاب جلوس فرموده و در ح
 مقّدس به اانت وجوديمرد و زن در حو  مبارک حلقه زده و در انتظار ب

 ح افالحات مملکتی و ارتباطيتی و اجتماهی و لوايحب  امور ترب
 د ويه و حلو  دور جديّ ات هصر يّ م اب ترق ّ يدا و خمابرات بی سيحتت البحر 

 ثاق طفل ترد سالی را که لباسير مسائل روز سرگرم بودند مرکز ميسا
 مندرسی در برداشت و از حمرر مبارک جدت قّلک پو  و مصارف مادر

 نمود در آغوش گرفته اظدار حمّبت و هطوفتيمفلوجش تقاضای اهانه م
 ت مبارک غرق سرور و شادمانی بودن.ين هنايمی فرمودند و طفل از ا
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 فراموش نشدنی خبوبی نشان ءن منظرهيشود که نايسنده متذّکر ميسپ  نو 

 كل مبارک حررت هبدالبداء آنی از تفّقد و دجلوئیيداد که چگونه هيم
 چ احتفا  و اجتماهیيمستمندان انصراف تاطر حافل منی فرمودند و ه
 داشت.نيمن  ابزرين مقصد تطيهر قدر مدّم و بزرگ بود آن وجود اکرم را از اجنام ا

 تدای مدّمه که در اّّيم اقامت مبارک در انگلستان ويّ از مجله شخص
 کنيرچ داسکاتلند بساحت انور تشّرف حافل منودند هبارتند از رورند آ

 (  رورند٧٦امز، )يلي( رورند رندا و ٧٥(  رورند کمبل، )٧٤لرب فرس، )يو 
 (٧٩پلی، )يدی استيل چارد وير  (  سر٧٨نگتون، )يالم ( لرد٧٧ت، )برالند کر 

  هلیريام لطان،  سر(  جال  الّدوله فرزند ظّل السّ ٨٠ل سادلر، )يکائيم سر
 رائی ويرک مشّرف و پذده حرور مباي( که بدفعات هد٨١مداراجه جالور )

 (٨٢راج پواتان، ) ءگر مداراجهيد .نی ابفتخار مبارک بر اپ منودّيافت شايض
 (٨٥( ابرون  ابرنکف، )٨٤( شاهزاده تامن کاراجا، )٨٣رانی ساراواک، )

 (٨٨دی گلن کامر، )ي( ل٨٨و، )يدی اگني( و تواهرش، ل٨٦  )يدی وميل
 (٩٠ک گدس، )ياپتر  فسور( پرفسور برون،  پر ٨٩تان  مود، )س  کنيم

 (٩٢ کامنول ن، )نيسچينکر  ءر و انشر جمّلهي( مد٩١مسرت آلربت داسون )
 س ي( م٩٤س  آنی بزانت، )ي( م٩٣د گراهام پو ، )يو يمسرت د

 كل اطدر مذاکرات مفّصلي( که اب ه٩٦مسرت استد ) ( و٩٥اپنک هورست )
 منهيه فتهء وقار و هظمت وياانت و شيبعمل آورده و كّل جمذوب ب

 دند.يهء آن وجود اقدس گرديّ و احاطهء هلم
 ف احساساتی که برای افراد هنگاميدماندار مذکور در توفيم جمّددا  
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 که استدهایيسد ننفوسينو يداد ميتشّرف تصوفی مبحرر مبارک دست م
 ار بودند افتخار و موهبتی که درکين افتخار و موهبت را داشتند بسيا

 انشيش سرشار و از حبر بينفوس که از کنس لقا آن جز برای مهان
 ن فرفا  يض می شدند برای احدی کما هو حّقه مقدور نه و انظر يمستف
  درّيی انوار پ نيای از آن حتّو  روحانی را از وجوه آن مستغرقمشّه

 تري نمودند. حالتی خملوط از حياز تروجشان از ساحت مبارک احساس م
 ن چنانيت و قناهت. بعری اوقات زائر يرضاو مسّرت و قلوبی مشحون از 

 ل مفارقت نداشتند و آن سروريت بودند که گوئی ميّ حمو آن طلعت احد
 و انتعاش و ارتقاء  و اهتالء تاطر را که در مصاحبت آن مشع اجنمن اهلی

 کردندن.يبرای آانن حافل شده بود بنعمت دو جدان مبادله من
 ی مبارک را ابنگلستانخيبر سفر اتر ج مرتتّبه يسنده آاثر و نتايمهان نو 

 نيکند نمسافرت حررت هبدالبداء ابيح ميف و تشر يان توفين بيبد
 قی در قلوب و ارواح از طبقات و مسالک و فرق وي همري سأثنيسرزم

 ت مورديندايمتنّوهه ابقی گذاشت. اقامت مبارک در لندن ب ءمشارب خمتلفه
 عاودت حررتش موج  اسف قرار گرفت همان حنو که مميجتليل و تکر 

 كل انور از تود دوستاني و سفر هرين سيد. در ايو حسرت فراوان گرد
 شمار جبای گذاشت. هشق و حمّبت سوزانش دهلا رايو ارادمتندان ب

 فت و افئدهءّيه بگداتت. قلبش بعامل غرب راه يّ جذب منود و حبرارت شوق
 مؤثّر و د. تطاابتياهل غرب را منجذب دلرب ماهروی شرق گردان

 نمود بلي را خبود جل  منين و مستمعيش نه تندا انظار حاضر يگرانبدا
 کرد و آتش ح ّ يک و دور رسوخ ميدر ارهان و افکار كاّفهء نفوس از نزد

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٥٧٥ ص
 و و ّد در قلوب مشتاقان بر می افروتت.

 ز اب مهان شور و شعف وي  نيف فرمائی آن وجود اقدس در اپر يتشر 
 د.يه از طرف دوستان لندن ملحوظ شده بود اجنام گرد کميم و تکر يتعظ
 ( اقامت٩٧اابن کامون  )يکی از همارات تيكل مبارک چندی در يه
 ش گذشت و در رکاب مبارکيلد که رکرش از پيدی بالمفيدند. ليگز 
   مانند سفريسد ناّّيم اقامت مبارک در اپر ين شدر آمده بود می نو يبه ا

 كل اطدر هريد... هياجنذاب برگزار گردط روحانی و پر يلندن در حم
 ن که حو ي و واردنيهء معدود برای طالبيّ روز فبح بر حس  روش و سج

 اق استماعيت احرتام و اشتيآن مظدر فرل و هطا جمتمع شده و بندا
 ن امريم حررت هاءهللا و مبادی اياانت مبارکه را انتظار داشتند از تعاليب

 مزبور از اجناس و اوطان و مذاه  واهظم فحبت می فرمودند. نفوس 
 ون، يّ اسوفی ها، مادّ يمسالک خمتلفهء شرقی و غربی مرّک  بودند مانند ت

 حی، ين ابحرار و ارتباط اب ارواح،  فاحبان هلم مسيزاندقه، معتقد
 اری ازي اجتماهی،  هندو،  فوفی، مسلم، بودائی، زرتشتی و بسنيمصلح

 ک مالقات و مصاحبه متام نشده مالقاتي گر. هنوزيد ءارابب هقائد متنّوهه
 ت های مدّمهء مذهبی ازيّ گر بعمل می آمد. رؤسا و شخصيد ءو مصاحبه

 دند،  بعری طال  درک حقائقيحی حرور مبارک می رسيشع  خمتلفهء مس
 عه بوده  گوش هوش به تطاابت مبارک فرا می دادند و بعری ازيو مسائل بد

 ند.نيادراک منا قتیي حقّي فتند مبادا مطلبی بشنوند وشّدت  تعّص  آران تود را می گر 
 انور را حافل   افتخار تشّرف به حمررينفوس مدّمه ای که در اپر 
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 ران ماننديسابق ا ارند از مجله شاهزادگان و رجا  و وزراءيمنودند بس

 اپشا دي ،  رشياپر   هثمانی درريران،  سفير خمتار ايظل الّسلطان،  وز 
 (٩٨کونت آراواکا)ياسبق هثمانی و وا اپشاها و وزراء وت، ري ابق بوالی س

   در جمال يكل انور در اپر يا. هي ناپون در درابر اسپانريسف
 یري نی و هّدهء کثي دانشکدهء هلوم دنيدا و حمّصلياسوفيست ها و تياسپرانت

 ک کانون مذهبی واقع دريز در يون فحبت فرمودند و نيّ از جممع روح
 راد نطقيش اي آن شدر بر حس  دهوت کشني نشريواحی فقکی از ني

 ش نسبت به امر مبارکيز که از پيقت نين حقّيفرمودند و مجعی از متحرّ 
  وينيآشنائی داشتند در جمامع و حمافل احّبا حرور همرسانده تب

 ه را از لسان اطدر افغا منودند.يّ م اهليح تعاليتشر 
 ل بود ولی از حلاظيّنسبه کواته و قلكل مبارک ابليدر اشتوتگارت توّقف ه
 ل. هرگز شور ويمان بی مثل و هديت مرکز پّياجنذاب دوستان وهنا

 انينشود و تاطرات توش آن اح  حمورينشور آن اّّيم از ففحهء ضم
 ثاق اب وجود تکّسر و ضعف مزاج مبنظور مالقاتيفراموش نگردد. طلعت م

 کت فرمودند و گذشتهنه بدان فوب حر يز و خملص آن مديدوستان هز 
 ور و فداکار اشتوتگارت نسبت به اهراءيران غّياز حرور در احتفا  

 ( جمتمع شده بودند اظدار نوازش و٩٩نگن )يئت جواانن که در شدر اسليه
 (١٠٠ستا  )يکران فرمودند و برحس  دهوت پرفسور کر يهطوفت ب

 رست های اروپ نطق غرّائی در جممع آانن در حرو ي  اسپرانتيرئ
 دار احّبا  بهيراد فرمودند. بعالوه وجود اقدس برای ديی اري ت کثيّ مجع
 ف فرما شدند وي( تشر ١٠٢لت وورمتربگ )ّي( واقع در ا١٠١ )ميداتمرگن ابد
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 کی ازي ١٩١٥عنی در سا  ي حمّل بود که چند سنه بعد نيدر مه

 ابرازف فرمائی حررت هبدالبداء بدان ففحات و يادگار تشر يدوستان ب
 كليتشّکر و قدردانی از الطاف و مواه  آن وجود اقدس جمّسمه ای از ه

 مبارک براپ منود.
 ران آلمان حاضر و اجنذاابت روحانی وّيکی از نفوس که در اجتماهات ي

 سد نمرات  تروع و تشوعينو يهواطف قلبی آانن را شاهد و انظر بوده م
 سرور تاطر مرکز هدد وو توّجه و تلوص احّبای آلمان موج  انبساط و 

 ت مبارکه را جبان و د  استقبا ّيد. دوستان آن سامان هنايمان گرديپ
 رانّيح مشفقانهء موالی حنون را بسمع قبو  افغاءمنودند. ياانت و نصايو ب

 كل اقدسش شتافتند و مشتاقان و طالبانيرت هّيک برای ز ياز دور و نزد
 لی از هّشاقيوسته سيند. پقت در مقام تشّرف مبحرر انورش بر آمديحق

 ( حمّل اقامت مبارک در حرکت بوده و آن مظدر١٠٣جبان  هتل مارگارت )
 رائی می فرمود وين را پذيرأفت کربی اب مدر و هطوفت سرشار وارد

 داد چندانکه قلوب در درّيی هجت و مسّرتيمورد لطف و حمّبت قرار م
 د و السنيمع گردمستغرق شد و وجوه از انوار وجه حمبوب ساطع و ال

 ثاق انطق.يكّل  بذکر نعوت و حمامد دلرب م
 ومی اقامت و دريش حررت هبدالبداء چند يتخت اطر ينه اپيدر و 

  ياسوفی های آن شدر القاء تطابه فرمودند. در بوداپست رئيجممع ت
 كل انوريفت. هّيدارالفنون رجای تشّرف منود و مبحرر مبارک مثو  

 ( را مالقات و١٠٤نوس وامربی )يپرفسور آرم چند نوبت مستشرق مشدور
 ان وي  اجنمن تورانياسوفی ها فحبت فرمودند و رئيدر جمل  ت
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 ندگان جمامع ترک و افسران ارتش و چند تن ازاهراء اپرلمان  ويمنا
 وس جرمانوسيئتی از طرف حزب ترک جوان براهنمائی پرفسور جوليه
 ّل احرتامات فائقه مبذو  داشتند و( حرور مبارک مشّرف شدند و ك١٠٥)

 نه گرامی مشردند.يمقدم مبارک را بدان مد
 كل مبارک در بوداپستي( درابرهء توّقف ه١٠٦دکرت روزستم وامربی )

 ( حمّل اقامت حررت هبدالبداء١٠٧سد ندر آن اوان هتل دواناپلوات)ينو يم
 مت وفتهء هلم و حکيد که شيقبله گاه و مرکز توّجه نفوسی واقع گرد

 ت و هظمت مبارک بودند و ابستماع فلسفهء اهلی از لسانيّ جمذوب نوران
 نمودند.نياق و هالقهء موفور ميمعّلم و مرّبی بزرگ شرق ابراز اشت

 ت های مدّمه ای که در بوداپست مبحرر انور مشّرف شدنديّ از مجله شخص
 (١٠٩ن، )يزو ي( اسقف آلکساندر گ١٠٨هبارتند از کنت الربت آپونی، )

 ( مستشرق معروف و دانشمند انمدار، ١١٠در )يوس گلدز يگناتيپرفسور ا
 تيّ   مجعي(نّقاش مشدور بوداپست و رئ١١١گر پرفسور رابرت اندلر )يد
 اسوفی جمارستان.يت

 كلياسفار غرب از ه  يّ اما آاثر قدرت و هظمت بی حّد و حصری که ط
 هء  قارّ يصد اهظم و اجالی آن نيحررت هبدالبداء الئح و مشرق گرد

 ل امر هللا درکای مشالی شد. فتوحات و انتصارات ابهرهء جامعهء متشكّ يامر 
 ريکطرف و استعداد و استقبا  بی نظيالت مّتحده و کشور کااندا از ّيا

 ت و التفات خمصوص طلعتيام مبارک و هنايک نسبت به پيقاطبهء مّلت امر 
 گر موج  آنيرف دم آن مّلت از طيهء هظيانور مبقّدرات درتشان و آت

 ش اوقاتيت و سالمت تو د که وجود اقدس بدون توّجه به فحّ يگرد
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 عي وسني و حرکت در نقاط خمتلفهء آن سرزمريرا فرف س گرانبدا
 پنجدزار از احت که مستلزم قطع مسافتی متجاوزي و سرين سيند. ايبفرما
 انوس اطل ياقعنی از ساحل يک يل از کرانهء شرقی ات کرانهء غربی امر يم

 ديل ات دسامرب بطو  اجناميآور   و ابلعک  بود و از ماهريانوس کبيات اق
 عه معاد  سه جمّلد از لسانيعهء منياانت بديو موج  فدور تطاابت و ب

 ت قصوای سفرهای مبارک رايد رروهء اهلی و غايآن قدوهء اهل هاء گرد
 مهءيج هظينتا مهء مرغوبه ويو چون مثرات فخ .دهديل ميدر غرب تشک

 شود که منظور آن منادی ملکوت ازي معلوم مميحافله را در نظر آر 
 رفتياوفی حتّقق پذ حتّمل فدمات و مشّقات آن اسفار طوالنی بنحو اّت و

 شد. هللا در ففحات ابترت به ابدع وجه برآورده ت مبارک در اهالء كلمةيّ و ن
 ض استماعيانور فائز و بفورک بدرک لقای يو ي جلسه که احّبای ننيدر اّول

 كل اطدر بدوستان آن سامان فرمودنديدند هياانت حررتش مفتخر گرديب
 د حا ياق مالقات مشا سب  حتّمل زامات و مشّقات سفر گرديناشت

 د که چقدر حمّبت به مشا دارمن.يمالحظه منائ
 کيروش و اطوار و سکنات و رفتار حررت هبدالبداء در مسافرت امر 

 تی را که مرکز هدديّ آن وجود اقدس و مقام و امهّ  ءو هالقه مرات  حمّبت
 اهلی نسبت به سفر مذکور قائل بودند واضح و آشکار می ساتت. از مجله

 مان دريه که در اّّيم اقامت طلعت پيّ ه و شؤون جليلهء  روحانيّ عهء هيآاثر بد
 عابد غرباّم الم ءهيد استقرار حجر زاو ين گردّيآن تطّهء مشتعله ظاهر و منا

 کاغو است کهينهء شيگان جوار مديشيبدست مبارک در کنار درّيچهء م
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 ت جال  و اّهت در حرور مجعی از دوستان شرق و غرب جمریيبندا

 ثاقيت هدد و ميّ فياانت مبارک راجع به هظمت و کيگر تطاابت و بيشد. د
 ورکيو ين اهلی که پ  از تالوت سورهء غصن در احتفا  همومی از احّبای

 هي( تسم١١٢ثاقن)ينهء مينه از لسان اطدر به نمديبعمل آمد و بعدا  آن مد
  نيكل مبارک از مرقد نتورنتون چيج و مؤثّر هيّ رت مدّيگر ز يد. ديگرد
  مقبل ابمر مقّدس حررتنيقت اّولي در حقّيک و ي هائی قارّهء امر نياّول

 كليافتی که هيگر ضي. دا بوديفرنيهاءهللا در هامل غرب در انگل وود کال
 کی از اّّيم هار در فرای آزاد و سبز وتّرميثاق بنفسه المقّدس در يم

 و جرزی بر اپ فرمود و در آن بزم اهلی و بساطيانگل وود غربی در ن
  حرور همرساندند و ازنيآمسانی گروهی از هّشاق آن روی و توی انزن

  مرزوق و متنّعممير موائد جسمانی و نعم و آالء روحانی آن موالی ک
 ت نسبت به کرسیيّ ت و طل  سأييد و  موّفقيگر اظدار هنايدند. ديگرد

 لتّيکر در اين اي(  در گر ١١٣آزاد تطاابت موسوم به نا پن فورومن )
 یري کث هّدهء ( که در آن حملّ ١١٤سکااتکان )ين در ساحل رودتانهء نپنينم
  مدارسنيکی از اّوليدا  بران رامانی اجتماع منوده و مرکز مذکور بعّياز 

 نيکی از مقّدم تر يد و در هداد يل گرديک تبديدوستان امر  ءاتبستانه
 راد نطق از طرف مرکز هدديگر ايهء آن سامان در آمد. ديّ موقوفات امر 

 هءيّ ذيئت تنفي هرين فد از احّبا در جلسهء اتياهلی در حرور چند
 و شرکت آن وجود کاغو و ابالتره حروريمشرق االرکار منعقده در ش

 اه ويکی سياقدس در مراسم ازدواج دو نفر از دوستان از الوان خمتلف،  
 ران در رفع   تعّصبات و اتتالفاتّيد،  که همل مبارک سر مشق يگری سفيد
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 نيع اي اجناس خمتلفه قرار گرفت. مجنياد حمّبت و ائتالف بجينژادی و ا

 ارانيد مبارک نسبت بيات شدت از درجات توّجه و التفيمرات  حکا
 نمود،  توّجه و التفاتی که راه را برای ارتفاع مشرق االرکاريک ميراستان امر 

  را در قبا  هواففنيم مهوار کرد و دوستان آن سرزميمرکزی آن اقل
 دن آمد چون زبرير بوز ّيامتحان و قوافف افتتان که بعدا  در آن د

 احّتاد و اتّفاق را در بني قلوب  م  قرارداد و هالئقيد اثبت و مستقيحد
 ه جدت حتّقق نظم اداری امر هللا را کهيّ آانن مستحكم ساتت و تطوات اّول

 ه ويّ رفت مشمو  برکات اهليهّمت مهان دوستان امتام و اکما  پذ بعدا  
 د.يه گردانيّ بيالر  ءهيّ بيملحوظ حلظات غ

 عه و بروزاتيک ظدورات منيات سفر مبارک در امر يّ فيگر از آاثر و کيد
 هللا و نشر نفحات هللا و اهالء كلمة كل انور دريآن ه از عه ای است کهيهء لميّ ه

 م هللا در افئده و قلوب اهالی از طبقات و مسالک و فرق ويافشاندن بذر تعال
 ن اقدامات و فتوحات کهيد. شرح ايمذاه  خمتلفهء متنّوهه ساطع گرد

 ال  و هنارا  خبود مشغو يوت را لمّدت هشت ماه اوقات آن منادی ملک
 نقدر کافی استيزه تارج است. مهين وجيداشت از منظور و حوفلهء ا

 كل اطدر در پنجاه و پنج مرکزيورک هيو ي که فرفا  در شدر نميمتذّکر شو 
 خمتلف ابلقاء نطق و تطاابت همومی و مالقات های رمسی پرداتتند و در

 ت روح و دارالفنون ها و معاهددود و کنائ  ملّ يحمافل فلح و معابد 
 ت های اتالقی ويّ الت هاّم المنفعه و مجعيه و تشکيّ ري ه و سأسيسات تيّ هلم

 ت  حقوق نسوان ويّ ه و مجعيّ ده و فاحبان مشارب هرفانيجمامع افکار جد
 اسوفی ها و مورمون ها ويست ها و تيه و جمامع اسپرانتيّ اجنمن های هلم
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 ت های شامی و ارمنی ويّ ندگان مجعياه و منايژاد سزاندقه و طرفداران ن

 نيهء ايّ م اساسيه و تعاليبسط مبادی سام نی و ناپونی بشرح ويواننی و چي
 امر ابدع اهظم مبادرت فرمودند و كّل  در حمرر انورش مشّرف و از

 ريع آاثرش مستبشر و مستنيض و از بداياانت روح پرورش مستفيب
 ز مقاالتی مشروح و مفّصل بذکر حمامد ويت ندند. جرائد و مطبوهايگرد

  تطاابتنيثاق اتتصاص دادند و ضمن اتبار روز مراميكل مينعوت ه
 مبارک را ابستحرارهاّمه رساندند و بنوبت تود از وسعت نظر و کثرت

 ام مرکز هدد حررت رّب االانم جتليل ويفرل و رفعت مقام و هظمت پ
  منودند.ميتکر 

 ( و تطاابتش در١١٥ک موهونک )يم فلح در لي  هظنطق مبارک در کنفران
 ه وري ت های کثيّ ورک در مقابل مجعيو يا و هاروارد و نيهای كلمبدانشگاه

 انهء اجنمن مّلی ترّقیي کنفران  سالنيشرکت آن وجود اقدس در چدارم
 ح و حررت رسو  اکرم دريت امر حررت مسيّ اه و اثبات حّقانينژاد س

 سکو در حرور دو هزار نفر ازيدود،  در سانفرانسي سهءيمعبد امانوئل،  کن
 ذيکدزار و هشتصد نفر از تالميش در مقابل يع و غرّايحّرار و تطابهء بد

 د در دارالفنونيکصد و هشتاد نفر از پرفسورها و اساتيو 
 کی ازي( ١١٦شن ن )يدش به نابوری ميالند استانفورد و سرکشی و ابزديل

 ني نشريت و فقيّ در نقطه ای از نقاط پر مجعحی يغ مسيمراکز وهظ و تبل
 كليافت پرشکوهی که ابفتخار آن هيورک و نزو  اجاللش در ضيو يشدر ن

 ی از رجا  و هنافر مدّمهءري د و جّم غفيانور در واشنگنت براپ گرد
 ت از ظدورات ويع آن ها حکايتخت حبرور مبارک معّرفی شدند،  مجياپ
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 ک و اجناميثاق در امر يكل ميد که هنگام اقامت هينمايعه ای ميبروزات من

  و فراموش نشدنی آن وجود اقدس در تدمت و اهالء امرريت تطيّ منمور 
 نيت و شگفت انظر ري اب بزرگوارش در هامل غرب مشدود و كّل موج  ح

 د.يگانه گرديد و آشنا و بي  و بعياز قر 
 ک نفوس مدّمه ويامر  ءالت مّتحدهّيدر مّدت توّقف حررت هبدالبداء در ا

 کا و رؤسای کنائ  ويه از وزرا و سفرا و اهراء کنگرهء امر يّ مقامات رمس
 ت های بر جسته از طبقات خمتلفهيّ ر شخصيدود و ساين بزرگ ّيشوايپ

 مبحرر انور مشّرف و از آن حبر هلم و کرم استفاضه منودند. از آن
 ورد،  پرفسورند اکسفالي  دانشگاه لي(  رئ١١٧مجله است دکرت جوردن )

 ( از دانشگاه١١٩ا،  پرفسور جک  )ي( از دانشگاه كلمب١١٨جاکسون )
 ر، ي مانيورک، دکرت مارتيو ي( از ن١٢٠ز )يون وايآکسفورد، راّبی است

 ( الکساندر١٢٣مون، )ي( راّبی ابرام س١٢٢(  راّبی جوزف لوی، )١٢١)
  يسي( م١٢٦،  )ني لني( فرانكل١٢٥انت اتگور، ) ندراي( راب١٢٤گراهام بل، )

 (١٢٩ مک وی )ني( فرانكل١٢٨( اندرو کارنگی، )١٢٧ن، )ّينگز برايام جنيليو 
 ( مسرت روزولت، ١٣٠ک،  لی مک كالنگ، )يالت مّتحدهء امر ّيتزانه دار كّل ا

 ( وزراء خمتار١٣٣ی، )ري ساالر پ ( درّي١٣٢ت، )ين راي( درّي ساالر و ١٣١)
 ماسو  هثمانی، ترياء اپشا سفيض وسفيم واشينگنت،  ي  و هلند مقيانگل
 و مصر.يتد ( و شاهزاده حمّمد هلی اپشا برادر١٣٥ليامز سولزر )ي( و ١٣٤تون، )يس
 ک مورديثاق را در امر يع سفر طلعت ميسندگان که آاثر و وقايکی از نو ي

  ابرنيسد ن چون حررت هبدالبداء برای اّولينو ي قرار داده مريحب  و تفس
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 بوم  نزو  اجال  فرمود و آن مرز ونين سرزميالدی ابيم١٩١٢در سا  

 ی از دوستان و طالبانري ن ساتت مالحظه منود جّم غفيّ را بقدوم انور مز 
 ام وحدت ويقت بکما  سرور و ابتداج مرتّفد ورود مبارک و استماع پيحق

 حمّبت از لسان آن منادی ملکوت می ابشند. ماو راء الفاظ و هبارات که از
 فی دري قابل توفريقت غيد حقيگرديوضات جاری ميطّلع ففم آن م
  می منود و ارواح وريت مبارک موجود بود که در اهماق قلوب سأثيّ شخص

  گشاده،  چشمدای انفذ حاکم برنيهقو  را مسّخر و جمذوب می کرد. جب
 ن و مؤثّر، تروع و تشوع،  رأفت ويري اسرار و ضمائر نفوس،  حلن ش

 ت کهيتر از مهه جال  و هظمت مقرون به مدر و هناهطوفت و برتر و ابال
 داد و از طرفيکطرف آن وجود اقدس را ممتاز از ما سوی قرار مياز 
 ن ففات وينمود،  ايگر الطاف و مراامش را شامل اضعف هباد ميد

 گر از مجله شؤون ابهره و آاثريکماالت مع مناق  و فرائل ال حتصای د
  حررتش ابقینياکرم در تاطرهء حمبّ  كليئه ای است که از آن هيمر

 شان حموخنواهد شد. نري مانده و هرگز از ففحهء ضم
 ک وير و مدن اروپ و امر ّي و حرکت حررت هبدالبداء در دريع سيوقا
 انيدهء مبارک در ففحات مذکور هر قدر موجز و خمتصر بيتدای شديّ فّعال

 به کهيمؤثّرهء هج اتيّ فيتوان از رکر اپره ای از مناظر و کيگردد ابز من
 ت آن وجود اقدس و القاء تلوص ويّ ت از مرات  سطوت و نورانيحکا

 ن است که امجاال  يا .د تودداری منودينمايهء مستعّده ميحمّبت در قلوب فاف
 قت حا  بر افحابيشود ات حقيبه بعری از موارد خمصوفه اشاره م

 ه روشن و آشکار گردد.ري افئدهء من
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 ک آرزوی مالقات حررت هبدالبداءيالت غربی امر ّيد ساکن اجوانی مستمن
 كل اطدر بدان جداتيم آن داشت که هيد و چون بيپرورانيرا در د  م
 م گرفتي  گردد تصميم بی هره و نصين موهبت هظيند و از ايتوّجه ننما

 ش روشنري ده از مجا  منيمت به حمرر انور رسانده ديتود را هر ق
 نهء ترن برای او مقدور نبوديفر نداشت و پرداتت هز د ولی مؤنهء سيمنا

 های فافل چرخ های قطارلهيلذا اب هزم  جزم و ارادهء قاطع تود را روی م
 وانگلند را که در آن هنگام حملّ ي  ات نياپوليني منينداتت و مسافت بيب

 نياقامت مرکز هدد اهلی بود بکما  شجاهت و استقامت قطع منود و بد
 ش به آرزوی قلبی انئل آمد و مورديطر انداتنت جان تو   اب خبيترت

 ت مبارک قرار گرفت.ّيالطاف و هنا
 آن صا  و فالکت بريای در انگلستان از فرط استش دهکدهيفرزند کش

 ات تود تامتهيد و حبيز غرق مناميمی شود که تود را در رودتانهء ات
 شّط روان ش از منز  تارج و جبان يت تو يّ دهد روزی برای اجرای ن

  هبور از کنار هنر چشمش به متثا  مبارک حررتنيگردد انگدان در حيم
 فتهءيمغازه ای نص  شده بود می افتد و چنان شهبدالبداء که پشت پنجرهء 

 ق حمّل اقامت مبارکيشود که بی درنگ در مقام حتقيآن طلعت بی مثا  م
 ف بنحوی درن تشرّ يكل انور می شتابد و در ايرت هّيد و بز يبر می آ

 نان قل  وياانت جان پرورش اطميض بيحبر مّواج  كلماتش مستغرق و از ف
 د که قصد اهالک و انعدام نف  ابلمرّه ازيراحت وجدان حافل می منا

 گردد.يله اش تارج ميّ خم
 ند و برای مادرشيدترت توابی می ب .حی را دترت ترد سالی بودهيزنی مس
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 ده و آن مجا  نورانی رايح را در تواب دينقل می کند که حررت مس

 ت و ففای قل  افراريّ  مشاهده منوده است و در هامل طفولنيبرأی الع
  انس ظاهر و آشکارنيو حاضر و در ب يّ می کند که آن وجود مقّدس ح

 است. مادر بگفتهء طفل توّجه منی کند ات روزی بر حس  تصادف اب دترت
 ش جماّلت که هک  مبارک را بر ففحهءکی از مراکز فرو يکوچک از مقابل 

 طفل مبجّرد مشاهدهء آن هک  .او راق در انظار قرارداده بود هبور می کند
 مادرش از  .دهي دّيحی است که در رؤ ين مهان مسيد بر می آورد اّيفر 

 گردد و چون مستحرريت مري احساسات طفل غرق درّيی تعّج  و ح
 ف دارند فورا  کشتیير   تشيل در اپر ين مشايمی شود که فاح  ا

 د وينمايگردد و حبرور انور تشّرف حافل مير مّيگرفته هازم آن د
 بد.ّيی فادقهء دترتش آگاهی می ّيت رؤ يّ فيقت و  کيحبق
 و در حرکتيد منطبعهء ناپون جبان  توکيکی از جراير و نگارندهء يمد

 کند که حررتي هبور از اسالمبو  اّطالع حافل منيبوده انگدان در ح
 ن ترب دنبالهء سفريمبجّرد استماع ا .ف دارنديهبدالبداء در لندن تشر 

 ش را قطع و بال سأّمل و درنگ بصوب لندن می شتابديفوری و معّجل تو 
 ضيض لقای دلرب آفاق مستفيک ش  در آستان مبارک مشّرف و از فيات ن
 د و آرزوی قلبی تود انئل گردد.نيو ابم
 افتی در حمرر مبارکيد اقدس در لندن ضگر در اّّيم اقامت وجو يموقع د
 کیيدر آن جممع  .د و مجعی هنگام فرف غذا حرور داشتنديبراپ گرد

 کنفريران که اتزه از هشق آابد وارد شده بود دستما  بستهء ياز احّبای ا
 كل انوري ساحت انور منود. همينه را تقدي هائی آن مدريکارگر فق
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 ت کهّين ابز و پ  از مالحظهء حمتو يحرور مدهوّ بال درنگ دستما  را در 
   تشگ شده بود غذای مبارک را کناريک هدد سياه و يک قرص انن سي

 حّ  و شوق آن کارگر خملص بود ء  که نشانهيگذاشته از آن انن و س
 م منودند اتي حّرار تقسنيز بيتناو  فرمودند و مقداری از آن را ن

 نين شود و اين گردد و کامدا شکر يري هء هشق شيمذاق ها از حالوت هد
 كل مبارک نسبت به دوستانيت و هطوفت هيمعنی که حاکی از مرات  هنا

 ت مؤثّر واقع شد ويندايتالص و منجذب امر هللا بود در قلوب حّرار ب
 دند.يهء بنده نوازی مبارک گرديّ فتهء وفا و سجيع شيمج

 مواقعی است که از آنچه در فوق رکر شد شطری از هزاران هزار موارد و
 ی قلوبّي اسفار مبارک در مرارياحساسات نفوس و انعكاس انوار و سأث

 كل اکرم در اقطارياحت هي و سريس  يّ د. هالوه بر آن طيت می منايحکا
 ک شوکت و هظمتی از آن وجود مقّدس ظاهر و آاثر رفعت وياروپ و امر 

 خياز ففحات اتر  ت آن هرگزيّ ت و امهّ يّ فيد که  کيامتناهی منودار گرد
 از آن .ابديحمو نشود و رکرش از متون فحف و او راق انفصا  ن

 (١٣٦لرب فرس )يکن و يت مالقات حررت هبدالبداء و آرچ ديّ فيمجله است  ک
 ج و مؤثّريّ ت مديندايت های حمرتم و روحانی انگلستان که بيّ کی از شخصي

 ش رايرامت تو كل اطدر دست هطوفت و مياتّفاق افتاد. در آن مالقات ه
 ه در کرسی کواته تری دريش هناده و در حالی که مشاٌر اليبر رأس کش

 کنار مبارک جال  بود بسؤاالت وی جواب می فرمودند. از آن منظره
 وحّنایيسهء ي  مذکور در کنيزتر آنگاه بود که قسّ يجان آميمن تر و هيمد

 ريمقابل سر  ض و برکت دريحّرار برای طل  ف ءالهوتی در لندن اب کاّفه
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 دمان جليل القدر تود را اب کما  اهزاز ويمبارک زانو زده و از آن پ  م

 ستاده بودند هبوري ففوف مجاهت که حبا  احرتام براپ انياجال  از ب
 سه رهنمائی منود و در متام مّدت آهنگ دها و سروديکن  ءتانه داد و بنماز
 تشّرف جال  الّدوله مبحرر تيّ فيگر کيد. ديسري ت بگوش ميّ از طرف مجع

 انور که مبجّرد ورود تود را ابقدام مبارک انداتت و لسان ابهتذار
 ش نسبت به اهل هاء استدهای هفو ويت تو ّيبگشود و از مظامل و تعدّ 

 النديمی که در دارالفنون ليگر استقبا  و جتليل هظيخبشش منود. د
 تیيّ لکوت مقابل مجعاستانفرد از وجود مقّدس بعمل آمد و آن منادی م

 ن امريهء ايّ   دو هزار نف  از تالمذه و اساتذه راجع به مبادی افليقر 
 گريراد نطق فرمودند. ديام مبارک به هامل غرب،  اياهظم،  اساس و مبنای پ

 شنن رخ گشود و ففی مرّک يجانی که در نابوری ميمنظرهء مؤثّر و پره
 كل انور هبوريدر مقابل هورک يو ي ننياز چدارفد نفر از فقرا و مساک

 دی مکرمت حررت هبدالبداء درّيفتّيهء نقره از اک سکّ يکرده و هر کدام 
 ه که در شدر بسنتيّ گر وضع تشّرف زنی هرب از اهالی سور يداشتند. د

 تی را که بدور مبارک حلقه زده بودند هق  رانده و تود را بقدوم آنيّ مجع
  موالی اّنی اهرتفّيمنود ن جی هرضيّ حررت افکند و بصدای بلند و مد

 گر حالت تروع و تشوع و تبّتل ويحن. ديک روح هللا و نف  المسيابّن ف
 ابتدا  دو نفر هرب که هنگام حرکت حررت هبدالبداء از بسنت جبان 

 دگانی اشکبار آن وجودي دامن مبارک را گرفته اب دمي بکما  تکر نيدوبل
 ثاقيت طلعت ميّ ظمت و نوراناقدس را رسو  و مبعوث اهلی تواندند و بع

 سهءيم در کنيگر اجتماع دو هزار نفر از اّمت كليشدادت دادند. د
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 الوجدی که از طرف حّرار نسبت اق زائديسکو و توّجه و اشتيسانفرانس
 ح و رسالت حررتيت حررت مسيّ اانت مبارک راجع به حّقانيابستماع ب

 ان ويت جمل  مونرتآ  و غليّ فيکگر   يد. دي مبنّصه ظدور رسنيالمرسل ديّ س
 د و آن ش يكل اطدر ساطع گردي ادای تطابه از هنيجانی که در حيه

 ان حا  مبارک بدرجه ای منقل  شد کهيمنهء بيدر اثر سطوت برهان و ه
 شنيگر منظرهء معاودت از نميفتاد. ديار اتج مبارک از رأس انور بيبی اتت

  ي شدر اپر ني نشريمناطق فق کی ازيها ن حمّل ادای نطق و هبور از 
 ت شده بکما  احرتام وري كل مقّدس دچار حيکه مردم از وقار و هظمت ه

 ت برای حرکت مبارکيّ  ففوف مجعنيسکون متوّقف گشتند و راهی از ب
 ت حررتميوم هز يگر حالت آن پزشک اپرسی که ي  دادند. ديترت

 تود راع يهبدالبداء از لندن هنگام فبح نف  زانن جدت هرض تود
 ارفر کنهء چون مشيد. لدی الورود آن رأس معنرب و سيمبحرر انور رسان

 ک حّرار را معطّريک ياغشت سپ  در حالی که دست يرا اب هطر ب
 نيت و بدخياو يساتت حلقه ای از گل سرخ و سوسن بگردن مبارک ب

 ش را نسبت به آن جوهر هطوفت وي  هشق و حمّبت سوزان تو يترت
  قابل تصّور نفوس برایرياق غيگر تعّلق و اشتيت. دمکرمت ابراز داش

  ونيرت آن وجود اقدس بطوری که هر روز فبح گروهی از طالبّيز 
 های منز  مبارک درنکادوگان گاردنزن قبل از طلوع آفتاب در پلهنيمشتاق

 ت و اجازهءيصربی منتظر ابز شدن درب بياجتماع منوده و اب حالت ب
 منهء آن حررت دريگر وضع جال  و هيورود بساحت اطدربودند. د

  برای اداء نطق ابالینيکنائ  و معابد آنگاه که اب قدمدای حمکم و مت
 



 

www.oceanoflights.org 
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  اب دستدای مرتفع جدت دها و مناجاتّيکرسی تطابه حرکت می فرمود و 
 گريکردند. ديام ميع بکما  احرتام و تروع قيخاست و مجياز جای بر م

   تاطر از طرف جامعهءيبصرافت طبع و ط ی  کهري  وفريم و توقيتعظ
 ممتاز و مدّذب نسوان در لندن نسبت به آن منادی امر حررت پروردگار

 د و كّل اب نشاط و انبساط اتّم در حمرر مقّدسش ابفغاءيگرديابراز م
   ن در قربستانيرت مرقد ن تورنتون چّيگر ز يپرداتتند. دياانت ميب
 ی که برای دوستان دست داد در آننگلوود و حالت اجنذاب و ترّرهيا
  برنيثاق اهلی جبان  مرقد حواری حمبوبش تم شده جبي که مرکز منيح

 د و نفوسی که در تدمت مبارک بودنديآن رم  مطّدر قرار داد و ببوس
 می از رجا  و نساء ازيگر اجتماع هظي قرار رفتار منودند. دنيکاّل  هم

 دودی و مسلمان ويحی و يمس طبقات حمرتم و اجّلهء اهالی لندن از
 ندگان ملل و حنل خمتلفه در شرق و غرب که برای استماع تطابهءيمنا

 نگ حرور همرساندنديمبارک راجع بوحدت هامل انسانی در جامع اسالمی وک
 ن مرات  و احوا  و مناظر وي منودند. متام اميو مقدم جليلش را تکر 

 نور حررت هبدالبداء دركل ايآاثر شاهد هظمت و قدرتی است که از ه
 احت بالد غرب ظاهر شد و انعكاس آن در قلوب و ارواحي و سرياّّيم س

 د.يد و او راق مندرج گرديمنطبع و در ففحات جرا
 توان تصّور منود که در قل ي مّيحا  اب توّجه به شؤون و آاثر مذکوره آ

 عّلقاتنگونه احرتامات و تيثاق آنگاه که تود را مورد ايكل مينورانی ه
 نّينمود چه افکاری سر يالوفف از طرف اهالی و ادانی مشاهده م زائد

  هنگامی که در کنار شدردار لندن برای فرف فبحانه جلوسّيمی کرد و 
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 ديگرديرائی ميت اهزاز و اجال  پذيو مصر اب هنايفرموده و در قصر تد

 وستان را درد هللا اهی و نغمات نعت و سرور و ولوله و شور دّيو فر 
 نمود در تاطر انورش چهيک استماع مياق امر يحمافل و جمامع پر اشت

 اگاراي اوقاتی که در مقابل آهای غران نّيگشت و يمناظری مصّور م
 ع را استنشاق می فرمود ويف و آزاد آن فرای وسيستاده و هوای لطيا

 داد بتماشایيكل مبارک دست ميدر موارد فراغت که کمرت برای ه
  و چشمه زارهای پر نرارت و طراوت درنيگل های سبز و ترم و بساتجن

  رکاب در ابغدایني اب مجعی از ملتزمّيپرداتت و ينگز ميگلن وود اسپر 
   حرکت می فرمود و در مواقع غروب آفتابي( در اپر ١٣٧نتروکادرون)

 ديسا وريورک در نر يو يم هودسن در نيبتندائی در کنار رودتانهء هظ
 هء نتونون لهياپرکن در انح وان نهتل دوي در اّينمود و يی مون مشيدرا

 مي از فراز جسر هظّيزد و يقدم م ( مشرف بر درّيچهء ننو١٣٨بنن )
 د فام نور را در وسطي( در لندن سلسلهء مروار ١٣٩نن )ينسرپن ات

 ع ويشاخ و برگدای سبز درتتان مشاهده می فرمود در رهن مبارکش چه وقا
 نمود؟يم کرد و در تاطر مقّدسش چه احساساتی تلجانيحوادثی تطور م

 دگانيان مذکور در مقابل ديبلی اب اندک سأّملی معلوم تواهد شد که در اح
 شيشد و در قل  نورانيه جمّسم ميمرکز هدد اهلی حوادث هولناک ماض

 گشت. تاطرات احزان و آالم،  تاطرات فقر ويتاطرات تلخ گذشته مصّور م
 بت اّم بزرگوارش که درياّّيم فباوت،  تاطرات پر مصمسکنت،  تاطرات 

 آن اوقات پر بال که ابواب رتا از هر جدت مسدود و ثروت و اموا  ابهظه
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 طال بود و از فرط هسرت تکمهء لباسش را که از کاّل  بتاالن و اتراج رفته بود

 د ات از وجه آن برای آنيسانري متی داشت مبعرض فروش مياندک ق
 د،  تاطرات آنيه منايّ وت هتميزش قوت اليرت و تواهر و برادر هز حر

 ر مقداری آرد تشک در دستيگدر انگز   اّّيم مظلم که مهان مادر واال
 ت ات جبای انن سّد جوع کند،  تاطرهء اوقاتخيري حررت هبدالبداء م

   و استدزاء اشرار ويكل مبارک در کوچه و ابزار مورد تعقيت که هيّ طفول
 گرفت، تاطرهء حجرهء تنگ ويتم و رجم ارار  و اوابش قرار ممعرض ش

 ک و حفرهء مرطوب و پر حشرهء قشلهء هّكا که در سابق مغسل امواتياتر 
  تاطرهءنيد و مهچنيسا  حمّل سجن مظلومان واقع گرد بوده و مّدت دو
 نه.يكل اطدر در حمب  آن مديزندانی شدن ه

 شد و قل  انورش رايارکش جمّسم مع مولمه ای که در نظر مبيگر از وقايد
 اسارت مصباح مأل اهلی حررت نقطهء اولی در جبا گداتت حمّقق تاطرهء يم

 ات را در قالع حمکميد امم تامتهء حيّ ان است. هنگامی که آن سجيآرراب
 د و آن نف  مقّدس که پرتو وجودش آفاقيمظلم بکربت و غربت بگذران

 ش دريع برای روشن کردن حمّل تو ک مشيده بود حّتی يرا منّور گردان
 د.يالبغراء مشّبک گرد ش برفاص اولوري ار نداشت و هاقبت فدر منياتت

 اتيت هدی در حو  حينا  افكار آن آيقين تاطرات يا ءابالتر از مهه
 اد سجن ويزد و بيمش دور ميپر اشراق اب بزرگوار مولی و مقتدای هظ

 الم و مصائ  آن حمبوب هامل راآ اسم اهظم می افتاد و ی مجا  قدم وّيبال
 اهچا  طدران آن دمخهء اظلم اَننت و چوبکاریيخباطر می آورد و منظرهء س

 مبارک در آمل و روزگار پر حمنت مجا  سبحان در کوهسار کردستان در
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 یيكل قدم و حميشد و احوا  اّّيم بغداد که هيدگانش مصّور ميمقابل د
 ک مشت ترمايوانش اب ري نداشت و پض يکدست لباس برای تعو يرمم 

 گشت و اسرت وينمودند در قلبش مرتسم ميش  و روز امرار معاش م
 غربت مظلوم آفاق در حصار هّكا که ات مّدت نه سا  چشم مبارک به سبزه

 احلکومهء آن شدر نسبت به آن نی که در داري و توهريفتاده بود و حتقين
 فشرد.ينهء مقّدسش را ميرد آمد سمالک ملکوت بقا و حاکم ممالک انشاء وا

  و متاه  التعّد و الّيثاق پ  از آهنمه باليكل مي حالت که هنيبلی در چن
  و تروع و تشوع رجا مير و جتليل و تکر يحتصی مرات  احرتام و تقد

 ن و فرق خمتلفه راّي و دانشمندان هامل و رؤسای ادريو بزرگان و مشاه
 اهتالء امر اب جليلش مشاهده نسبت به آن وجود مقّدس و رفعت و

 ساتت و لسان بذکر حررتيدگان جاری مينمود اشک شوق از ديم
 گشود.يسپاس ساحت مقصود م مقصود و امد و

 كليومی از اّّيم هيدر سفر انمهء حررتش مدّون و مسطور است که ن 
 ربدند از شّدت مسّرت فدای مبارکيف ميمبارک برای جمل  اثل  تشر 

 ن فوت مبارک رايه هنگام اتتت و اتز کالسگه هابر چنان بلند بود ک
 ای ای هاء هللا بقرابنت ایمی فرمودند ای هاء هللا چه کرده .دنديمی شن

 دی چه مصائبی حتّمليت اّّيم را به چه مشّقت و بال گذرانيهاء هللا بفدا
 نی بلند منودین  وينی هنادی و چه هلم مبيفرمودی آتر چه اساس مت

  مشی و گردش درنيكل انور وقتی حيان سفر انمه مذکورنهرا  در مهيا
 ه ويّ مانيز رکر اّّيم سليد مجا  مبارک انطق و بعباراتی حزن انگّيرکر و 

 ت را مکّررين حکاينکه اياب ا .ت طلعت قدم می فرمودنديّ وحدت و مظلوم
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 هيگر   های بنایفرموده بودند ولی آنروز بغتتا  حا  مبارک منقل  شده های

 هيع تّدام بگر يفت و مجري گذاردند بقسمی که فدای مبارک ات دور م
 ی مجا  قدم و رّقت قل  سّر اکرم کدورت وّياستماع بال از در آمدند و
 د روی منود.نياندوه شد

 دی در بسط و ترّقیيجد ءثاق به ففحات غرب دورهياب توّجه مرکز م
 د.ي  هائی افتتاح گردخ قرن اوّ ياد و فصل مشعشعی در اتر جيامر هللا ا

 م رامانی در مزارع قلوبيد قدرت آن دهقان اهلی بذور اپکی از تعاليب
 د. هرگز در اهصارياری گرديت راّبنی آبيافشانده شد و مباء لطف و هنا

 م برایي مقّدس و هظنيه مشاهده نشده که شخصی چنيسابقه و دهور ماض
 ن جنبشيوده ابشد. از اام مني قميز و کر يه هز ين اپيمنظور و هدفی بد

 طه ای بوجود آمد و هوامل حمرّکهءيع قوای فائرهء حميع و هنرت بديرف
 خيد که هنوز پ  از مری سی و پنج سنه از اتر ينّباضه ای منبع  گرد

 ت و درک هظمتش مقدور نه و احصاء آاثر ويّ ق آن تصّور امهّ حتقّ 
 اثر مطالعهءست. در يسور نيق برای احدی ميلينبغی و ي ش کماجينتا

 ان و قدرتيتطاابت مبارک در حمافل غرب ملکه ای از ملکات از رفعت ب
 راديت حررت رسو  اکرم ايّ مان که در اثبات حّقانيبرهان مرکز پ

 ت شديّ د و قلبش مفتون و جمذوب طلعت احديفرموده بودند منقل  گرد
 نيالمرسل ديّ قت رسالت حررت سيش را نسبت به حقيقان تو يان و اميو ا

 ن سفر هجت اثر برتی ازيز در پرتو ايبی پرده و حجاب اهالم منود و ن
 اانت و تطاابت مبارک درياهظم که در ب هء اين امريافو  و مبادی سام

 کی از رؤساء مجدوريده بود در فکر يح گردي و تشر ينيخ تبيآن اتر 
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 و رسوخ کرد وله اش نفور يّ ک حلو  منود و در قّوهء خميالت مّتحدهء امر ّيا

 ن ويآن افو  را در برانمهء فلح تود مدّون ساتت و جامع تر 
 ش اقوام وين طرحی را که ات کنون مبنظور سعادت و آسايف تر يشر 

 ت امم هناد.يّ  جامعهء ملل منود و اساس مجعميده تقديحنل هامل القا گرد
 وک آنچه الزمهء حمّبت يحررت هبدالبداء در جمال  و جمامع اروپ و امر 

 ان فرمود ويهء استخالص هامل انسانی از نفاق و شقاق است بيوفاق و ما
 هيّ ه در جامعهء بشر يّ ن امر ابدع اهظم را که هّلت ظدور وحدت افليم ايتعال

 است هلی رؤوس االشداد اهالم منود ولی افسوس که جدان غافل از قبو 
 نيانفح اممانهء آن يد و از مواهظ حکيم استنکاف ورز يدهوت آن موالی هل

 م افکند،  باليم و دو بالء هقيرو بتافت و تود را در چنگا  دو حرب هظ
 نيبتی که هنوز اثرات شوم و هواق  مدهشهء آن پ  از مری سنيو مص

 هو ن امور هامل مرتفع نشده و شّدت و وتامت آن کماّيمتمادی از جر 
 ده است.يحّقه بر احدی واضح و مکشوف نگرد
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 د داشتهااي                       

1-S.S.Corsica 

2-Marselles 

3-Thonon-les Bains 

4-S.S.Cedric 

5-Washington 

6-Chicago 

7-Cleveland 

8-Pitsburgh 

9-Montclair 

10-Boston 

11-Worcester 

12-Brooklyn 
13-Fanwood 

14-Milford 

15-Philadelphia 

16-West Englewood 

17-Jersey City 

18-Cambridge 

19-Medford 

20-Morris Town 

21-Dublin 

22-Green Acre 
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23-Montreal 

24-Malden 

25-Buffalo 

26-Kenosha 

27-Minneapolis 

28-St.Paul 
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29-Omaha 

30-Lincoln 

31-Denver 

32-Glenwood Springs 

33-Salt Lake City 

34-San Francisco 

35-Oakland 

36-Palo Alto 

37-Berkley 

38-Pasadena 

39-Los Angeles 

40-Sacramento 

41-Cincinati 

42-Baltimore 

43-Liverpool 

44-Oxford 

45-Edinburgh 

46-Bristol 

47-Stuttgart 

48-Budapest 

49-Lord Kitchener 

50-Cadogan Gardens 

51-Lady Blomfield 
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52-Christian Scientists 

53-Salvation Army 

54-City Temple 

55-Rev.R.J.Campbell 

56-Venerable Archdeacon Wilberforce 

57-St.John the Divine 

58-Westminster 

59-Lord Mayor of London 

60-Mansion House 
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61-Bromo-Somaj Society 

62-Woking 

63-Dr.T.K.Cheyne 

64-Dr. Estlin Carpenter 

65-Congregational Church 

66-East End 

67-Westminster Hall 

68-SirThomas Berkely 

69-Caxton Hall 

70-Church House 

71-Passmore Edwards Settlement 

72-Tavistock Place 

73-Prof. Michael Sadler 

74-Rev. Archdeacon Wilberforce 

75-Rev. R. J. Campbell 

76-Rev. Rhonddha Williams 

77-Rev. Roland Corbet 

78-Lord Lamington 

79-Sir Richard and Lady Stapley 

80-Sir Michael Sadler 

81-Maharaja of Jalalwar 

82-Maharaja of Rajputana 

83-Ranee of Sarawak 
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84-Princess Karadja 

85-Baroness Barnekov 

86-Lady Wemyss 

87-Lady Glencomer 
88-Lady Agnew 
89-Miss Constance Maud 

90-Prof. Patrick Geddes 

91-Mr. Albert Dawson 
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92-Christian Commonwealth 

93-Mr. David Graham Pole 

94-Mrs. Annie Besant 

95-Mrs.Pankhurst 

96-Mr. Stead 

97-Camoens 

98-Viscount Arawaka 

99-Esslingen 

100-Prof.Christale 

101-Bad Mergentheim 

102-Wurttemburg 

103-Hotel Marguaret 

104-Prof. Arminius Vambery 

105-Prof. Julius Germanus 

106-Dr. Rusztem Vambery 

107-Hotel Dunapalota 

108-Count Albert Apponyi 

109-Prelate Alexander Giesswein 

110-Prof. Ignatius Goldziher 

111-Prof. Robert A. Nadler 

112-City of Covenant 

113-Open Forum 

114-Piscataqua River 
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115-Lake Mohonk 

116-Bowery Mission 

117-Dr. D. S. Jordan 

118-Prof. Jackson 

119-Prof. jack 

120-Rabbi Stephen Wise 

121-Dr. Martin A. Meyer 
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122-Rabbi Joseph L. Levy 

123-Rabbi Abram Simon 

124-Alexander Graham Bell 

125-Robindra Nath Tagore 
126-Hon. Franklin K. Lane 
127-Mrs. William Jennings 
128-Andrew Carnegie 
129-Hon. Franklin Mac Veagh 

130-Lee Mc. Clung 

131-Mr. Roosevelt 

132-Admiral Wain Wright 

133-Admiral Peary 

134-Thomas Seaton 

135-Hon. William Sulzer 

136-Archdeacon Wilberforce 

137-Trocadero 

138-Thonon les Bains 

139-Serpentine Bridge 
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 ستميفصل ب                                          

 بسط و انتشار امر هللا در شر  و غرب                          
  و گردشريی حررت هبدالبداء ببالد غرب تصوفا  سخيسفر اتر 

 توان رروهء هظمت ويم ک رايالت مّتحدهء امر ّيهشت ماههء طلعت انور در ا
 عهيثاق حمسوب داشت،  دوره ای که به آاثر و مواه  بدياشراق دورهء م

 ن است و هلّو شنن و امتناع مقامشيّ ه مز يّ هء جنيّ مطّرز و به امثار و فواکه ه
 ان حمّقق و مکشوفيد در انظار جدانيد و شايدر مستقبل اّّيم چنانکه اب

  اهالم امرنيور مجا  اقدس اهی در ح ظدرّي د. مهانطور که نيتواهد گرد
 مبارک برؤساء و زمامداران ارض در ارض سّر ابشرف نقطهء احرتاق وافل

 شيز هنگامی ابوج اهلی و مقّر اسنای تو يثاق اهلی نيد بدر هدد و ميگرد
 م و بسط جال  و اهتالء امر ابيمتعارج شد که مرکز هدد هللا به بّ  تعال

 ام فرمود و افق ابترت را از اشّعهءيجوامع هامل ق شعوب و نيبزرگوارش در ب
 بوم را بنفحات قدس د و آن مرز ويفروزان کوک  تاور منّور گردان

 نده ساتت.يوم زنده و اپيّ حررت ق
 مان در افقيثاق اهلی نگذشت که کوک  پيزی از سأسي  هدد و ميچ

 ش ظلمات حالکهءه ايّ انوار ساطعهء ه ز منود ويت انگري و لمعان ح امر هللا جلوه
 نقض و نک  را در هم شکست و هجمات و مهسات مرکز شقاق را که اب
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 امي قنيالعالم ان حررت ربّ ي و هدم بننيدر اطفاء سراج مب ت بغراء يهنا

 مان ويد. روح نّباضش مشعلداران هدد و پيمنوده بود هباء  منثورا  گردان
 ان در اقطار شاسعهء ارضجماهدان امر حررت رامن را بفتح مدن و بلد

 اهلی ت امريّ طهء فائره اش در حفظ وحدت و جامعيخت و قّوهء حميبرانگ
 نيد تصم الّد آئيد. سقوط و هبوط هبداحلميد گردي  و بعيگوشزد قر 

 هللا و استخالص مرکز منصوص از عةي و ظدور غلبه و سطوت شر نيانزن
 طرهءيقدرت فائقه و سفزود و يثاق بيمنه و هظمت مياسارت چدل ساله بر ه

 ان و مستکربان اثبت و مدّلل ساتت.يکامله اش را بر فئهء انکثان و مّده
 ت آن نور هدی و جنم ابزغ افق اهی در انتقا  هرش اطدر حررتيّ موّفق 

 ه در بقعهء مقّدسهء نوراء اب وجود موانعيّ عهء رامانيرّب اهلی و استقرار آن ود
 مان راّبنی رايقدرت مکنونه در هدد و پهء متنّوهه ري ده و مشاكل تطيشد

 ديه ترديّ فهء نورانين لطيت و افالت ايّ در انظار نفوسی که هنوز بر حّقان
 ام آن منادی ملکوت به نشر نفحاتيداشتند واضح و آشکار منود. ابالتره ق

 ر غرب که اهظم اشراق آنّيزدانی در مدن و ديم يسبحانی و ابالغ تعال
 ثاق ويّلی آن سراج وّهاج است مقام و منزلت مکوک  نّوار و اشرف جت

 د.يش روشن و الئح گردانيش از پي آفاق را برّي رفعت هدد ن
 ه که حتتيّ خيمهء اتر يهالوه بر فتوحات و انتصارات ابهره  و حوادث جس

 هللا  در شرق عةيد ترّقی و توسعهء شر يثاق در هامل غرب حافل گرديلوای م
 هيّ د نظم اداری امر هللا در اقطار شرقيح مشو سأسي  قوائم و دهائم فر 

 نهءي مرکز انوار و مشرق ارکار هامل هائی در مدني ارتفاع اّولنيمهچن
 غی تطابيه و نزو  الواح تبليّ هشق آابد و بسط و انتشار آاثر امر 
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 ٦٠٣ ص
 اا ر يء اسرتالقاره هللا در ک و نفور كلمةيه در تطّهء آمر يّ ت اهليّ به هلمداران مدن

 عهء هدد اثل  هصر رسولی ويتدای بديّ ئه و  موّفقيد از آاثر مريز ابين
 داشت. مان اهلی حمسوبير مرکز پيجهء جمدودات و مساهی تستگی انپذينت

  حررت رامان اب وجود شدائد و مصائ  و قتل ونيران مدد آئيدر ا
 ثاق همان شّدت ويادت حمور ميزجر و هن  و اسر دوستان که در اّّيم ق

 هيّ فت قّوهء قدسّي حمسوس راه يرين امر هللا تغّيحّدت ادامه داشت در جر 
   گرفتار و دريده که در پنجهء تقليد منود و جامعهء ستمدينبعانی جد

 ون آمدري ج از سرت و تفا بيپ  پردهء اضطداد مقدور و مستور بود بتدر 
 د.يو آاثر متّکن و اهتالء آن حمسوس و مشدود گرد

  آفاق هنگام اقامهءرّي ن شاه چدار سنه پ  از افو  نيالدّ  فرسلطان جّبار ان
 کی از اتباع و هواتواهانيزا رضا ري ش بدست مينی تو يالقرن جشن رو

 ني و متقّدمنين افغانی تصم لدود امر هللا و از مجله مؤّسسيالدّ د مجا يّ س
 ن هنرت در دورهء سلطنتيو چون ا .ديران بقتل رسيت ايّ هنرت مشروط

 فت و قوام و دوامی حافل منود فئهءّين شاه نرج و قّوتی يالدّ  مظّفر
 دهيده افتاد و حزب بی پناه معرض اهّتامات شديمظلومه در تطرات جد

 فهين طايقرار گرفت بدرجه ای که در بدو امر مسئلهء قتل شاه را اب
 نين مجع افکندند. ايم را بگردن اين تط  جسيمنسوب داشتند و ا
 ن حادثهء هائله بالفافله حاج  الّدولهء غّدار در سجنيع ابود که پ  از وقو 

   گلزار رامانیيطدران بکما  قساوت بشدادت بلبل بوستان اهلی و هندل
 ن سخن امر هللا که از لسانيري  و شاهر شريزا هلی حمّمد مبّلغ شدري جناب م
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 ٦٠٤ ص
 زندده مع فر يمبارک مجا  اقدس اهی بلق  نورقان  ملّق  و مفتخر گرد

 ظلوم و جدو  بدوا   دوازده ساله اش روح هللا مبادرت منود. آن ستمکار
 كل وفا و استقامتيشکم ورقا را خبنجر جور و اهتساف بشکافت و آن ه

 فيسپ  بروح هللا تكل .دگان فرزند معصوم قطعه قطعه کرديرا در مقابل د
 لی آند و ري د و از سرنوشت  پدر هربت گيمنود که از امر اهلی تربّی جو 

  مقاومت منود و از تربّینيت وقار و متکيروح جمّسم و نور مصّور در غا
 د و چون پدر اپک گدر تقّرب مبأل اهلی را بر توّطن در جدانيامتناع ورز 
 ن بود که ظالمان اب طناب وی را تفه کردند و آنيح داد ايادنی ترج

 د.د جبدان انوار و ملکوت اسرار پرواز منودني گلشن توحريط دو
 دان شدادت هناد و جام وفا ازيثاق قدم مبيکه در دورهء مي نفسنياّما اّول

 زدی است که سه سا  قبل ازيد آقا حمّمد رضای يکف ساقی هطا بنوش
 ن جوان در شبی که قرار زفاف اويزد برتبهء شدادت انئل آمد. ايآن در 

 ق هدفيت در اثناء طر يبود هنگام تروج از امّام و حرکتش جبان  ب
  نثار منود وّيل حررت کرب يد و جان در سبيرفاص اهل بغراء گرد

 کسا  پ  ازيعنی يصد و ده هجری ين واقعهء مؤلمه در سا  هزارو سيا
 هيّ در يزد اتّفاق افتاد. در تربت حيفعود مجا  قدم جّل امسه االهظم در 

 پ  از حادثهء رمی شاه  پنج نف  مقّدس از احّبای اهلی که بشددای مخسه
 سوم شدند معرض امالت هصبهء شرور و مهجات ثّلهء غرور واقع ومو 

 زی که از جّتاريبشدادت کربی فائز گشتند. در مشدد حاجی حمّمد ترب 
 د و جسد مطّدرش در آتش ظلم ويمعروف بود بدست هواانن بقتل رس

 الدی ( هنگامیيم١٩٠٢هجری )مطابق اب ١٣١٩هدوان بسوتت. در سا  
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 ٦٠٥ ص
   دو نفر ازين شاه بفرنگستان مسافرت منوده بود در اپر يالدّ  که مظّفر

 زاري ندگی از طرف جامعهء هائی حرور شاه و ميدوستان غرب بنما
 انيفتند و از مقام سلطنت در  حّق  هائّيهلی افغرتان ااتبک اهظم ابر 

 ن مالقات از طرفيران داد تواهی و معدلت جوئی منودند و اب آنکه در ايا
 ت بود وهدهءيّ هظم که هنصری مرجتع و تالی از نبوغ و شخصشاه و فدرا

 د بلکه ابلعک يجه ای بر آن مرتّت  نگرديمساهدت داده شد ولی همال   نت
 ش ازي  جور و هناد بيرهء اضطداد اوج گرفت و هليچند سنه بعد ان

 ده واقعيران اهلی معرض فدمات و لطمات جدّيد و يش زابنه کشيپ
 فتّيشرت می يهء مشروطه تواهی در آن کشور قّوت بو هر چه مسئل .شدند

 ت دوستان هالوهيّ شد و بر آزار و اريعرت ميدامنهء مصائ  و نوائ  وس
 دهيان را مورد اهّتامات شدي هائنين و مرجتعيد چه که معانديگرديم

 امين هنرت مّلی و قي  و حمرّک او مسؤ  ة  ين حزب را هالنيقرار داده و ا
 له خمالفت انس را نسبت ابساسينوسيودند ات بدنميهمومی معّرفی م

 ش متزلز يزانند و ارکان و قوائم آنرا بزهم تو يران برانگيت ايّ مشروط
 کی از دوستان خملص حررت رامن آقا حمّمد جواديسازند. در اففدان 

 م بکما  شّدت مرروب وينه ای از سّيرا برهنه کردند و بدنش را  اب اتز 
 م را بفتوای هلمای اسالم وين مؤمنني از ابناء كلجمروح ساتتند. در کاشا

 دود مورد ضرب و شتم و زجر و حب  و حجز اموا ين ّيشوايحتريک پ
   گرفتار ويران اهلی در پنجهء تقلّيزد و نقاط جماوره  يقرار دادند. در 

 سامان اتّفاق ع در آنين مظامل و فجاي تر نيبه اشّد هقوابت مبتال گشتند و تون
 نهّيت قساوت اتز يزا حلبی ساز را بنداري از مجله حاجی مافتاد،  
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 ٦٠٦ ص
 گناهيكل داغدار آن بيتاب شد و تود را بر هيزدند چندانکه زوجه اش ب

 امان دست از چوبکاری برنداشتند و آن مظلومه را ازري نداتت ولی آن بيب
 ضرب چوب جمروح ساتتند. سپ  فرق حاجی را اب ساطور قّصابی

 ت سنگدلی اب قلمرتاش شرحه شرحهيزده ساله اش را بغاّيزند شکافتند و فر 
   در تال  نصف روز نه جان اپک شربت شدادتين ترتيکردند و بد

  يی از مرد و زن قر ري دند و مبشدد فدا شتافتند و مجع کثينوش
 تند وخيآن مظلومان ر  ءه بر اجساد مطّدرهيششدزار نف  مانند سباع ضار 

 زا اسد هللا فّباغ و مجعیري ی روا داشتند. اموا  م و اهانتريهر گونه حتق
 گريکديم اموا  مندوبه اب يگر از شددا را اتراج کردند و در تقسيد

 ز برتاستند. برتی از قاتالن از فرط بغض و هناد تونيجبنگ و ست
 هءين درندگی و تون آشامی افتخار منودند و اپيدند و ابيدان را نوشيشد

 ئی رساندند که برتی از اجزاء حکومت ازامی را جباري شقاوت و ب
 ن مناظر دخلراش که اپره ایيع و مظامل و مالحظهء اين فجايمشاهدهء ا
 ستند ويعی در آن دتالت و شرکت داشتند گر ينه بوضع فظينسوان مد

 برحا  مظلومان ترّحم آوردند.
 ز مجعی از هّشاق مجا  رامن نرد حمّبت ابتتند و بقرابنگاهيدر تفت  ن

 د. بعری ازيگرد  شتافتند و آن ارض از دماء مطّدرشان حممرّ  هشق
 دوستان را بررب رفاص از اپی درآوردند و برتی را اجساد در کوچه

 جده ساله که اتزه ابمر اهلی اقبا ي جوان هنيدند. آقا حسيو ابزار گردان
 ت اشرارري س ويش قرار گرفت و آن پدر ديمنوده بود مورد قدر والد تو 

 رايتند و و خيان پسر مطّلع ساتت. سفلهء انس بر آن مظلوم ر ميرا از ا
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 ٦٠٧ ص
 ران آقاّيگر از يکی ديدگان مادر قطعه قطعه کردند. يدر مقابل د

 مان بررابت چاقو ويد و آن دنتي گردريحمّمد کما  در چنگ اهداء اس
 ل و كلنگ بدنش را جمروح و اپره اپره منودند.يب

 اط قدريگونه جور و ستم مبتال شدند و بس  نيای اهلی هميدر منشاد اول
 دند و مّدت نوزده روز در آتش ظلم و اهتسافيو غر  معّذب گرد

  مرد هشتاد ساله را درموقع توابريزا پري د ميّ بگداتتند. ظالمان آن ارض س
 ديد شديل را بزجر شديسالک سب کرش کوفتند و آنيم بر پيدو سنگ حج

 ديق و خملص آب طلبياز دوستان فدکی يزا فادق ري ل منودند. ميو قت
 غ آغشته خبون آن مظلومينه اش آتتند و از شّدت هدوان تيتنجر بر س

 دند. شاطر حسن قبل از آنکه جام فدا نوشد و تلعت جليل ويرا مک
 غربان خبشود وري پرافتخار شدادت پوشد لباس از تن بر آورد و مب

 ن بقتل ویيري ع کرد ات اب کام شي آانن توز نيش نبات بيبدست تو 
 ه سلطان در دامجياة  خبدکی از اماء رامن مسمّ يند. يمبادرت منا

 نيران افتاد وآن خمّدرهء شصت و پنج ساله را از فراز ابم بر زميشر 
 زا حمّمد انم داشت بدرتتري که م  را گر از احّبای اهلیيکی ديافکندند. 
 تشكلش را هدف رفاص قرار دادند و جسد مطّدرش را آيبستند و ه

 د وي شدادت دست قاتل را ببوسنيزدند. استاد رضای فّفار در ح
 گرفت. ن واقع شد و بدن انورش مورد اهانت ستمکاران قرارّيجو   جفاريمعرض ت

 در نقاط بنادوک  و ده ابال و فراشاه  و هّباس آابد و هنزا و اردکان  و
 اقدس ی الحتصی بر احّبای مجا ّيز فدمات و باليمهدان نو دولت آابد 
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 ٦٠٨ ص
 کی از اماءيگم يد. از مجله شدادت جان گداز فاطمه بياهی وارد گرد

 ع بود بدست اهداين ورقهء مؤمنه که تامنی حمرتم و شجيموقنات است. ا
 دند حجابيون کشري  از تانه بني و توهريگرفتار شد و او را بکما  حتق

 ند و هرک  ابنه اش را بشکافتيدند و سيش را بر ياز سر برداشتند  گلو 
 مه جان ضربتی وارديكل نيتوانست بر آن هيآنچه در دسرتس وی بود و م

 تند وخيد آنگاه جسد مطّدرش را بدرتت آو يآورد ات بشدادت فائز گرد
 ق ساتتند.يطعمهء حر 

 نيدر ساری در حببوحهء انقالابت مشروطه تواهی پنج تن از وجوه احّبا که ب
 و جنابت معروف بودند بدست هواانن انس بورع و تقوی مشدور و ابفالت

 دند،  جان فدای جاانن منودند و به نشددای مخسهن موسوم ويبقتل رس
 زديد و آالم و مصائ  يز گرديز کنس بال لرب يري موفوف گشتند. در ن

 دند. از مجلهيد گردي و شدريد شد و نوزده نف  مبارک اسيجتد
 گناه رايبود،  آن ب د که مردی شصت و پنج ساله و اهمیيماّل هبداحلم

 ا  منودند. دمشنانميبررب گلوله از اپی درآوردند و جسدش را اپ
 غما بردند و مجعيدست تطاو  گشودند و اموا  و ثروت دوستان را ب

 خامنان کردند وآن مظلومان ألجليی از نساء واطفا  را دربدر و بري کث
 تی درحفظ جان جمبور بفرار شدند. بعری مبساجد پناه بردند و بر 

 ش منزوی گشتند و گروهی بی ملجن و پناهيوت تو يهای برانهيو 
 دند.يسرگردان و بی سر و سامان در کنار معابر منوی و منز  گز 

 ز و آوه و قم و جنف آابد و سنگسر ويجان و دوغ آابد و ترب ري در س
 ز دمشنان سرسخت و هنود مذهبی ويزاد و اففدان و جدرم نري شدم
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 ٦٠٩ص 
 ت ويّ ر خمتلفه حّتی پ  از فدور فرمان مشروطين و معارياو اسی بعنيس

 اسارت مظلومان پرداتتند و سأسي  قانون اساسی بقتل و غارت و هن  و
 م ويدست خبون افراد جامعه ای آلودند که مبقدار رأس شعره از تعال

 هيّ ه جتاوز ننموده و جز متّسك ابوامر مطاههء راّبنيّ دستورات مقّدسهء اهل
 ان ات دورهءين جور و هدوان و ظلم وطغيمرامی نداشتند و امقصد و 

 كليحکومت حمّمد هلی شاه و فرزندش  اامد شاه حّتی هنگام مسافرت ه
 ثاق ببالد غرب و مراجعت آن وجود مقّدس ابرض اقدس ادامه داشت ويم

 كل انوريات بسمع آن هيق حين دقاين هناد و اضطداد ات آتر ياتبار ا
 نمود. در دولت آابدير را ماالما  حزن و اندوه مد و قل  اطديسري م

 کی از دوستان خملص و فداکار را که دورهءيزا ري   هللا ميشاهزاده حب
 دند وي بشدادت رسانرياتش خبدمت امر هللا مصروف گشته بود اب تيح

 خ هلی اکرب قوچانیيجسد مطّدرش را آتش زدند. در مشدد جناب آقا ش
 ل هشقيد و در سبي هواانن گردريدف تل هير نبيفاضل جليل و حنر 
 زا هلی اکربري د شد. در سلطان آابد آقا ميل و شديد قتيو حمّبت رّب جم

 کش يو کاّفهء اهراء هفت گانهء تاندان از مجله طفل چدل روزه را در 
  ونيت بقتل رساندند و دوستان را در بالد انئيّ ش و بربر بکما  توحّ 

 ت و آزار قرار دادند و ابنواعيّ ض ارزاد و بندر جز و قمصر معر ري شدم
  معّذب و مبتال ساتتند.ّيحمن و بال

 ل در هنفوانيعقوب مّتحده از ساللهء اسرائيزا ري در کرمانشاه جوان نورانی م
 ني منود،  انيآن تاک را خبون اپک رنگ د ويشباب جام شدادت بنوش

 امر ليثاق در سبين نفسی است که در دورهء مبارک ميد آتر يد جميشد
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 ٦١٠ ص
 هء مؤلمهيّ ن رز يد  و مادر مدر پرورش پ  از وقوع اي آفاق فدا گردرّي ن

 اراست و بکما  استقامتيبرحس  آرزوی فرزند دلبند در مهدان حمفلی ب
 هء کربی و منحهء هظمی لسان بشکريّ ن هطيبزم سرور بر اپ منود و بپاس ا

 د.ير گرد بگشود و بساحت قدس اهلی سپاسگزاّيو ثنای حررت کرب 
 نيثاق در مدد آئيشمار که در دورهء ميی بّي و رزاّين بود نبذه ای از باليا

 ن او راق مرقوميزدان بر دوستان اهلی وارد آمد و ابتتصار در ايحررت 
 ل حمبوب امکانيجان در سب ام و اجنذاب و انفاق ما  وين قيد. ايگرد

 ات و تدماتيحقانی است که يان و قّوت متّسك و اميمنبع  از روح ا
 تّين و مشمو  الطاف و هنايّ وان امر هللا را در آن فقع جليل مز ري پ

 ه مورد جتليل ويّ الواح و آاثر مقّدسهء اهل تداوند روالمنن منوده و در
  قرار گرفته است.ميتکر 

 امر مقّدس اهلی که پ  از شدادت حررت نقطهء اولی روح الوجود
 فت و در دورهء مبارک مجا  قدمري م ته الفدا رو خباموشی و افو يّ لمظلوم

 االهظم در چنگا  اهل ستم گرفتار و حتت خمال  ظلم و هدوان جّل امسه
 فت وّيج قّوت يثاق بتدر يادت مرکز ميمستور و پندان بود در اّّيم ق

 ده کهيد حافل منود و اب وجود مظامل و مدالک شديسطوع و اشراق جد
  اهلی در مدد امر هللانيد آئيشطری از آن در ففحات قبل مذکور گرد
 ارکان و هللا برداشته شد و عةيرو برتّقی و انبساط هناد و نقاب از وجه شر 

 م مقّدسيآن اقل ارتفاع نظم اداری در عهء ظدور ويه طليّ دهائم حمافل  روحان
 ع مدن وي در مجنيرهء حمبّ يفزود و دايد،  بر هدد مؤمنني بياد گرديبن
 ه همال  در آن مملکتيّ ی که مکات  و معاهد هلمفت. هنگامّير وسعت ّيد
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 تيندايشد بيه داده ميّ نيماتی هم که در مؤّسسات ديوجود نداشت و تعل

 ل مدارس هائی اقدام ويران به تشکيران اّيانقص و حمدود بود از طرف 
 نهء طدران قدم اّو  در راهي و بنات در مدنيت بنياب سأسي  مدرسهء ترب

 نگی جامعه برداشته شد و از آن پ  اب احداث مدارستدمات فره
 ر سأسيساتيسأييد و موهبت در مهدان و وحدت بشر در کاشان و سا

 رفت. دريآن تدمات اّتساع پذرهء ين دايتی مشابه در ابرفروش و قزو يترب
 ک معاضدهتای ماّدی ويمهان اوان بود که از جان  دوستان اروپ و امر 

 د و مجعی ازيان در آن فقع جليل ابراز گرديائمعنوی نسبت جبامعهء ه
 احّبای ان و پزشکان و پرستاران برای مهکاری ابين نفحات هللا و مربّ يانشر 

 ارين تطّهء مبارکه توّطن اتتيت و در امين کشور مقّدس هز ياهلی اب
 هءحيهای فر ل حتّقق بشارات و وهدهيه در سبيّ  اّولريمنودند و تباش

 ز اهلی دريران غرب در تدمت امر هز ّيام يع بقحررت هبدالبداء راج
 د. دريران و کمک مبصاحل موطن مجا  اقدس اهی ظاهر و آشکار گرديا
 عنی كلمهء اببی که هنوز ابتباع وي دوره بود که افطالح سابق نيمه يّ ط
 د بكّلی از لساهنايگردي اطالق منيوان حررت هاءهللا در آن سرزمري پ

 جبای آن در افواه انس معمو  و منتشر شد و از آن افتاد و كلمهء نهائین
 تشان بسرهت رو ابفو  و رهو يّ ی که مجعيحيه ابّمت يّ لوّ ببعد هنوان ا

 ان بود که مساهی و اقداماتي احنيز در مهيرفت و نيفت اتتصاص پذري م
 ه اب نظم و نسقيّ غ و نشر نفحات اهليم تبليم امر هظيالزمه در تعم

 نيد و ايه اخّتار گرديّ در منبت سدرهء رامانران ّيخمصوص از طرف 
 ت اساس جامعه نفوس مدّمه ایيجمدودات موج  آن شد که هالوه بر تقو 
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 هء کشور و بعری از مقامات مذهبی و هلماء بزرگياز طبقات و هنافر هال
 عت راّبنی درآمدند. حّتی اپره ای از اهقاب و احفاديعه در ظّل شر يش

  داتل گشتند ونيامر هللا در زمرهء مؤمنني و حلقهء موقنن سرسخت يمعاند
 تيثاق بود که بيام منودند و ابز در دورهء مي قني انزننين آئيخبدمت ا

 از که مبوج  حکم کتابري نهء منّورهء شيمبارک حررت نقطهء اولی در مد
 دهء حررت هبدالبداء وده بنا ابوامر مؤکّ يرت اهل هاء مقّرر گردّيحمّل ز 
 اتيد و کانون حي گردريكل انور مرّمت و تعميدت و معاضدت آن همساه
 ت اهظميرت بّيرانی قرار گرفت که نظر ابوضاع و احوا  از ز ّيت يّ و فّعال

 بودند. هللا و روضهء مقّدسهء مجا  اقدس اهی در مرج هّكا حمروم نةياهلی در مد
 االرکارهامل هائی  مشرقنيثاق احداث اّولياهّم مشروهات دورهء م اّما اهظم و

 ات مبارکيهء آن در زمان حيّ نهء هشق آابد است که تطوات اّوليدر مد
 ادتيحررت هاءهللا برداشته شد و ساتتمان آن در اواتر هقد اّو  از ق

   آن وجوديق و ترغيع مراحل مورد تشو يمرکز هدد اهلی آغاز و در مج
 ه نسبت به چگونگی بنا ومات الزميراههء مبارک تعليد و از يمقّدس واقع گرد

 ع که شاهد مرات يان رفين مشروع جليل و بني  آن فادر شد. ايترت
 هشق و جانفشانی دوستان شرق و معّرف مهم و مساهی مشرتکهء آانن در

 ت رامانی در کتابيّ کی از فرائض مقّدسهء منزله  از مساء مشياجرای 
 هصر ن مفاتری است که دريمستطاب اقدس حمسوب از مشعشع تر 

 دهءي  جامعهء ستمدين دور ابدع اهظم بل در قرن اّو  هائی نصيرسولی ا
 هيّ قدر افنان سدرهء اهلين معبد هاليده است. در ارتفاع اياهل هاء گرد
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 ل الّدوله مهّتی موفور و جددی مشکوريزا حمّمد تقی وکري جناب حاجی م

 ثاق اهلی قراريز مت بی منتدای مرکّيمبذو  داشت و مورد الطاف و هنا
 ع اموا يار شد و مجن بزرگوار شخصا  مباشرت بنا را هدده ديگرفت. ا

 ن منظور اهّز اهلی وقف منود و پ  از وفو يش را در راه اجنام ايتو 
 فت و در حمفلّي مثو  ميم بساحت رّب کر يض هظي و فنين فوز مبياب

 در دامنهء کرم د. مرقد مطّدرشيل  موّفق گرديل و ثواب مجيلقا ابجر جز 
 االنوار حررت نقطهء اولی قرار دارد. يّ اهلی در ظّل مقام ه

 ١٩٠٢هجری )مطابق اب ١٣٢٠هء مشرق االرکار هشق آابد در سا  يّ سنگ اّول
 ( که١ )نيالدی(  در حرور فرماندار كّل  ترکستان جنرا  کرواپتکيم

 دهينندگی از طرف امپراطور روس در مراسم خمصوص حرور همرسايبنما
 دنيرا د کی از دوستان غرب که شخصا  آن مرکز انواريبود هناده شد. 

 نگارد:ي منيم چنيم و اساس فخيمنوده در وفف آن بنای هظ
 ع المنار آن که از تال ينمشرق االرکار در قل  شدر قرار دارد و گنبد رف

 ل فافلهين مين و از چندّيده از دور منايهء شاهقه سرکشياشجار و ابن
 بنا در وسط ابغی واقع .دينماين را خبود جل  مين و مسافر ير واردانظا

 هء آن ياابن حمدود است و در چدار زاو يشده که از چدار طرف بچدار ت
 گری مسافرتانه جدتيکی مدرسهء هائی ديچدار ساتتمان قرار دارد،  

  و اپسباانننين،  اثل  حمّل حمافظين و توّقف مسافر يرائی زائر يپذ
 رخانه اتتصاص داده شده است.يرکار،  رابع قسمتی که ابحداث مر مشرق اال

 اابن فرهی موجود است که بشكل اشّعهءي نه تّيدر داتل ابغ  نه راهرو و 
 نيکی از ايعنی جبان  مشرق االرکار امتداد دارد. يره مبرکز بنا يدا
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 ع شده درب ورودی ابغ و مدتل افلی مشرق االرکار واقنياابهنا که بيت

 دهد. بنا مرّک  از سه قسمت است، يل ميمعرب بزرگ ساتتمان را تشک
 غالم گردش که دور ات دور طاالرّياّو  طاالر مدّور در مرکز،  دوم گالری 

 وان که متام ساتتمان را از تارجي اّيمرکزی واقع شده،  سوم طاق منا 
 کياحاطه منوده و مشرف بر فرای ابغ است. مشرق االرکار بصورت 

 عنی دربيک ضلع آنرا مدتل افلی بنا ينه ضلعی منتظم ساتته شده که 
 میيدهد. مدتل مزبور دارای رواق هاللی هظيل ميبزرگ مشرق االرکار تشک

   بهي آن قرار دارد و از حلاظ ترکنيع در طرفياست که دو منارهء رف
 حمسوبفهء هامل يهء ظر يبنای معروف اتج حمّل در اگرهء هندوستان که از ابن

 دين معبد جدان بشمار می آياحان زيباتر يّ اری از سيو در نظر بس
 شباهت دارد و درب بزرگ مشرق االرکار جبان  ارض اقدس ابز می شود.

 وانی که بنا را از اطراف احاطه منوده و منای تارجی آن معبد جليليا
 وانيا و قسمت سفلی. ايشود از دو قسمت مرّک  است قسمت هليحمسوب م

 نات بنا اب اشجار و ازهار رنگارنگ که فرای ابغ را پوشانده دستيزئو ت
 ار جالبی را که در آن آاثر هلم و فنعتيگر داده فحنهء بسيکديبدست 

 دهد.يل ميده است تشکيعت مقرون و مهعنان گرديبائی و ظرافت طبياب ز 
   شده کهي پنج بدنهء جمّزی ترکّيجدار داتلی ساتتمان از پنج قسمت 

 ر گنبد امتداد دارد، يگری قرار گرفته و از کف طاالر ات ز يفوق دکی ي
 ک رشته مرّک  از نه هال  و نه ستون که طاالر را از اطراف احاطهياّو  

 سازد،  دوم قسمت ابالیيمنوده و غالم گردش را از طاالر مرکزی جدا م
 نيوان در طرفيف پله که در ايلهء دو ردي ابلکن که بوسّيغالم گردش 
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 رين قسمت مانند قسمت ز يابند،  اييمدتل بزرگ واقع شده به آن دست م

 دارای نه هال  ونه ستون است و توّسط طارمی از فرای طاالر جدا
 به هایيکرشته مرّک  از نه هال  که دهانهء آهنا پر و از کتيشود،  سوم يم

 دارد،   آهنا قاهای منقوش ابسم اهظم قرارنيبرجسته مستورشده است و ب
 چدارم نه هدد پنجرهء بزرگ هاللی که دورات دور بنا واقع شده،  پنجم قسمت

 هيچهء کوچک که برای دتو  روشنائی تعبيجده در ينوافذ شامل ه
 مکره ای مشرق االرکاريگشته است. پ  از طبقات مخسهء مذکوره گنبد ن

 شود که بر سطحی فوق نوافذ قرار گرفته و داتل آن ابيمشاهده م
  شده است. بنا از حلاظ هظمت و استقامتنيبا تزييق و ز يدای دقيبر  گچ

 جال  انظار و مورد توّجه هموم می ابشدن.
 نهيم پسرانه و دترتانه که در آن مديالّتعل ن مقام الزم است بدو داريدر ا

  بتنسي  مسافرتانه در جماورت مشرق االرکار ونياحداث گشته و مهچن
 های مربوطه جدت ادارهء امور دائم االّتساعهل حمفل روحانی و جلنيتشک

 ه در مدن و بالد خمتلفهءيّ دهء امر ياد مراکز جدجيجامعهء هشق آابد و ا
 نی بر مرات يّ الت شاهد بين سأسيسات و تشکيترکستان اشاره منود. متام ا

 قانی است که امر مقّدس اهلی از بدويت و ايّ ان و روح فّعالميهشق و ا
 ده است.يدم  آستانشني و تادمني در کالبد مستظلّ نيدر آن سرزم طلوع و استقرارش

 ثاق بفتوحات مدّمهيز امر هللا در دورهء ميهالوه بر ترکستان در تطّهء قفقاز ن
 د. در ابدکوبه، يانئل آمد و کوه قاف مشرق الطاف حررت پروردگار گرد

 پ  در از آن فت وّيل يم،  حمفل روحانی تشکي مرکز هائی آن اقلنياّول
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 تدایيّ ن مجعيد و ايه بظدور رسيّ تدای امر يّ ر نقاط مجعيسا
 ل شد و اب برادرانياالرکان تبد يّ ج جبوامع قو يالّتنسي  بتدر  ديجد

 ک ابزيران ابب معاضدت و مهکاری نزديش در ترکستان و ايروحانی تو 
 ن کهراين واقع بود احّبای ايمنود. خمصوفا  چون ابدکوبه در سر راه زائر 

 وسته اب دوستان آنيه ابرض اقدس مشّرف می شدند پيّ ق قفقاز و ترکياز طر 
 ران و افراد جامعهءيران اّي نيک ارتباط مستمّر بيحمّل در متاس بودند و 

 د.يهائی آن سامان دائر و مستقر گرد
 فزود و دائرهءيوان امر هللا روز بروز بر تعدادشان بري ز پيدر قطر مصر ن
 د وييده و تشيبه بسط و توسعه هناد. سأسي  مراکز جدتدماتشان رو 

 نهء قاهره و اقبا  چند تن از تالمذه و استادانيه در مديّ ت مرکز افليتقو 
  ورير مبّلغ شديمقام دانشگاه ازهر در اثر مهم و مساهی تستگی انپذيهال
 هن نفحات هللا کير انشر يسندهء جليل القدر امر هللا جناب ابوالفرائل و ساينو 

 ن هللا در قط يه راجع ابرتفاع لواء ديّ ل اجناز وهود اهليقدم اّو  در سب
 ه ويّ  ترمجهء بعری از آاثر هنيه حمسوب و مهچنيّ هء اسالميّ آن معدد هلم

 مهء مجا  اقدس اهی از لغت اپرسی بلغت هربی و طبع و نشر آاثريّ الواح ق
 دگان و دانشمندانسنيه بقلم نو يّ مذکور و بعری از کت  و رسائل استدالل

 هائی و درج و انتشار مقاالت در ففحات جرائد مبنظور دفاع امر هللا و
 جهء دتو  مجعی ازيهء جامعه در نتيت بنيم و تقو يهللا و حتک ابالغ كلمة

 افراد کرد و قبطی و ارمنی در ظّل امر اهلی كّل از انتصارات و فتوحاتی
 ليم تشکي هظنيآن سرزم ه را دريّ  امثار شجرهء اهلنياست که خنست

 نين و در سنيّ نی که بقدوم مبارک حررت هبدالبداء مز يدهد،  سرزميم
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦١٧ ص
 فايهللا ا عةيی مدّمی در اهالن استقال  و افالت شر خيمؤّتره نقش اتر 

 ت شاتصی که در ممالکيّ ز نظر مبقام و موقعيمنوده و در مستقبل اّّيم ن
 لمی و فرهنگی ممالک مذکوره حمسوب استه دارا و کانون هيّ ه و اسالميّ هرب

 د.يگرد سدم بسزائی در استقرار امر هائی در سراسر هامل شرق هدده دار تواهد
 د منود ويت شدي اهلی در آجنا نفور و سرانيمی که آئيگر از اقاليد

  هند و برماست.نيد سرزميد گرديران بنحو حمسوس متزاّيت يّ فّعال
 مان مرّک  از ملل زرتشتی و اسالم و هندو ود آن سايدوستان دائم الّتزا

 ده اقدام منودند ويک بتنسي  مراکز جديفهء سي افراد طانيبودائی مهچن
 هءي( در انح٢کاالزون )  داانيهء نديپرچم امر هللا را در اقطار شاسعهء مندله و قر 

   هشتصد نفر ازي قر ري( در برمه برافراشتند. در حمّل ات٣نهنثاوادی ن)
 رخانهء اتتصافیيه و مر ي دارای مدرسه و ابنم و مستقاّل  يمقدوستان 

 بودند،  بعالوه از تود اراضی مزروهی خمصوص داشتند که حافل و هوائد
 د.يگرديهء جامعه ميّ ه و مصاحل  روحانيّ شرفت امور امر يآن فرف پ
 ور آن سامانيران غّيد و ي گردريد و تعميت اهظم اهلی جتديدر هراق ب

 ت امور آنين به متشيام هاشقانه منودند و هلی رغم معانديقاب قّلت هدد 
 فت و در تون ّيت مکّرم پرداتتند. در اسالمبو  مرکز هائی سأسي  يب

  ونيت استحکام هناده شد. در ناپن و چياساس جامعهء حمّلی به هنا
 ن نفحات هللايز امر هللا بفتوحات ابهره انئل آمد و مجعی از انشر يهونولولو ن

 ه بدان اشطار سفر منودند و گروهی در ممالک مذکورهيّ ابالغ كلمهء اهل جدت
 نيه پرداتتند. متام ايّ ل مراکز امر يار کردند و به تشکيتوّطن اتت
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 ٦١٨ ص
 مهءينهء ابهره ای است که از قدرت هظيّ ئه و شواهد بيانتصارات آاثر مر

 انيق و احيقاع ديمان در مجيت مستمرّهء طلعت پّيثاق و توّجدات و هنايم
 د.ينمايت ميحکا
 الت مّتحدهءّيد الّتنسي  فرانسه و انگلستان و آلمان و ايهای جدجامعه
 کران آن مرکز هدد اهلی حبّد موفوريض الطاف و مواه  بيز از فيک نيامر 

 كل اطدر دريی هخيبرتوردار بودند و حلظات مبارک پ  از سفر اتر 
 ات معنوی دوستان آنيحانی و ترقّ ه آنی از توّجه به شؤون رو يّ اقطار غرب

 عه و الواح ويمات بديسامان انفکاک حافل ننمود. در اثر فدور تعل
 راههء هظمتش تطاب ابهرای جوامعي  هاطل از يعه که چون غيرسائل من

 داشتيگشت و اراضی قلوب را سرسبز و تّرم ميمذکوره جاری و مندمر م
 مساهی و جمدودات مبذولهءر از يران و تقدّي  يق و ترغي تشو نيو مهچن

 رفت و جمامع ويد پذّيج مراکز هائی در ممالک مشروحه ازديشان بتدر يا
 ده انتشاريل شد. مطبوهات جديهللا تشک حمافل همومی برای ابالغ كلمة

 زی ويمهء اهلّيه بلغات انگليّ فت و بعری از آاثر مقّدسه و فحف قّي
 ه جدتيّ د و قدمدای اّوليفرانساوی و آلمانی ترمجه و طبع ونشر گرد

 ه برداشته شد.يّ ت ارکان امر هللا در بلدان غربيد و تقو ييتش
 کای مشالی اهراء جامعهء مرتّقی هائی که از اهطاف مبذولهءيدر قارّهء امر 

 مان در افق آن سامان شعله و حرارتي پرّي مبارک سرشار و از طلوع ن
 ع جليل القدر ون حافل منوده بودند  در راه سأسي  مشرو ّيبی اپ
 اآلاثر اّم المعابد غرب مّهت موفور و سعی مشکور ابراز داشتند و يّ سرمد

 ع البنا در نظريمانده را که ألجل ارتفاع آن معبد رفيدوازده قطعه اراضی ابق
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 ٦١٩ص 

 اع منودند و در اجنمن شور روحانی منعقده در سا يگرفته شده بود ابت
 ( ٤مدندس و معمار هائی لوئی بورنوا ) الدی طرحی را که از طرفيم١٩٢٠

 وضع ار کردند و حبفر اساس ويه شده بود اتتيّ کااندائی فرانسوی هت
 لی اقدامات الزمه جدتياالرکان پرداتتند و بفافلهء قل يّ ان قو يدهائم آن بن

 ن مقّدمات پ  ازين بنا معمو  داشتند ات آنکه اير يساتتمان قسمت ز 
 عهءيده و جمدودات وسيمنجر مبساهی جدد يد و وحيفعود موالی فر 

 يناتيل تز يد که به امتام قسمت فوقانی مشرق االرکار و تکميگری گرديد
 رفت. حرب همومی که وقوع آنراينن اتتتام پذم الشّ يتارجی آن مشروع هظ

 م و مدهشش را در جمامع و حمافلينی و هواق  وتيش بيمان پيطلعت پ
   از معاودت مرجع اهل هاء ابرضغرب اتبار فرموده بود هشت ماه پ

 هء قلمحيد و انذارات فر يبغتتا  شعله ور گرد١٩١٤عنی در سا  ياقدس 
 گريت منود و ابر ديفت. آتش انقالب به آن ارض سراّيثاق حتّقق يملدم م

 كل اطدر و مقامات مقّدسه را در مرج هّكا و جبل کرمل در خماطرهءيه
 ن هدد پرشور و آشوب آغازيا رينداتت و زوبعهء اثل  و اتيد بيشد
 ه رايّ   و تامنان سوز هر چند ارکان جامعهء بشر ين جنگ مديد. ايگرد

 د ولی دتو  مؤّتريان مندمر گردانيل بال را از هر سو بر هالميمتزلز  و س
 ران و دوریيطرفی کشور ايک در آن طوفان جدانی و بيالت مّتحدهء امر ّيا

 ميت هظيّ نگ موج  آن شد که اکثر ن جياديهندوستان و شرق اقصی از م
 نيده و انقالابت هائله در حصن حصياحّبای اهلی اب وجود اضطراابت شد

 امر هللا حمفوظ و مصون ماندند و اب آنکه ارتباطشان در سنوات معدوده از
 ت نسبیيّ د معذلک در پرتو امنيمرکز روحانی امر اهلی منقطع گرد
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 هءيّ الت امر يور حبفظ سأسيسات و تشکشرتی توانستند هلی قدر مقديب

 هء تود  موّفق گردند.يّ ش پردازند و ابدامهء تدمات و جمدودات  روحانيتو 
 جهء خمافمات و حمارابتيارض اقدس قل  و مرکز مقّدس امر اهلی در نت

 د آزاد شد ويمذکوره که ابلغاء سلطه و نفور حکومت ترک منتدی گرد
 ثاق اّت رايی شارع اهظم و مرکز م متمادنيقات و شدائدی که سنييتر

 قوم وغ اسارت آنيد و امر هللا از يابفع  وجه احاطه منوده بود مرتفع گرد
  در قسمت اهظم جنگ گرفتارنيکن مردم آن سرزميرهائی حافل منود و ل
 امور و اقت والةيدند و بعّلت غفلت و هدم ليده گرديمدالک و خماطر شد

 م افتادند ويمجدور در حمنت و هسرت هظدی زمامداران يامی و القري ب
 ان پربال اب آنکه سخا و بزرگواری حررت هبدالبداء ويدر آن اح
 فيشی و مراقبت آن وجود اقدس از ضعفا و مستمندان در ختفيدوراند

 د ولی حمافرهء شدر و قطعيت مؤثّر واقع گرديمصائ  و آالم اهالی بی هنا
 رهء مشاكل روز بروز وسعتيو دافزود يروابط بر شّدت و وتامت اوضاع ب

 د مستمّر مبباران آانني و هتدنيفا مورد امالت مّتفقينهء حيرفت. مديپذ
 د کهيالوقوع گرد يّ فت و قطعّين تطر موقعی چنان قّوت يقرار گرفت و ا

 ر موقّتا  بدهکدهءيكل انور و هائلهء مبارکه و دوستان آن شدر انگز يه
 رقی هّكا واقع حرکت منودند. فرماندهء كلّ های شابوسنان که در دامنهء تپه

 هللا عةيسّفاک هدّو فائل و تصم لدود شر  قوای ترک مجا  اپشای غّدار و
 د که نسبت ابمري و سوء ظّن شدنينات و حتريکات مغرضينظر به تلق

 هللا مصّمم اهلی حافل منوده بود مبخالفت بی منتدی برتاست و ابنعدام كلمة
 اظدار داشت که چون از دفع دمشنان تارج فراغتا  حيد حّتی فر يگرد
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 ٦٢١ ص
  قدم حررت هبدالبداء را هلینيهء امور داتل اقدام و در اّوليبد بتصفّي

 منود.  کسان تواهديمأل االشداد مصلوب و روضهء مبارکه را منددم و ابتاک 
 كل مبارک كه هنوز آاثر متاه  و رنج سفر در وجود اطدرش موجود ازيه

 جهءيمی که در نتيزی هظيء اوضاع آشفتهء جدان و کشتار و تونر مالحظه
 حيه و توّجه ابنذارات و نصايّ م اهليغفلت و استنکاف ملل از قبو  تعال

 د و قل يش دچار کدورت و مال  گرديش از پيه رخ گشوده بود بيّ راّبن
 شري  منريمقّدسش در غمرات احزان مستغرق شد. غبار غموم بر ضم

 فزود. انقطاعيی سابقه بّيده بر نوائ  و رزايو آالم جد بنشست و مصائ 
 ش را بشّدتيه تاطر نورانيّ سبل و سّد ابواب خمابره اب اغل  مراکز امر 

 آزرده منود مع الوفف در مهان اّّيم مظلم که شدائد و حمن تاطرات
 کرد آن منادی ملکوت اراده فرمود ابريد ميسجن ادهم هّكا را جتد

 هءيت الهناّيک ابلطاف و هناير تدمت را در تطّهء امر گر فارسان مرمايد
 نی که رسالت مقّدسش در هامليش خمّصص و ممتاز گرداند و در حيتو 

 ع به آني و منريفه ای تطيم و وظيفت امری هظري ن مّيترابی رو بپا
  مدن وريه حمّو  و آن جنود جمّنده را به تسخيّ ت اهليّ مشعلداران مدن

 يّ ن بود که از كلك اطدرش طيا .ديموّظف فرما ر و اقطار و امصارّيد
 ا و برتی دريالواح متعّددهء خمصوفه که بعری در جوار روضهء مقّدسهء هل

 اهلی االنوار يّ ت مبارک هّكا و اپره ای در ففح جبل کرمل در ظّل مقام هيب
 نيفته دستور افخم اکرم و منشور ابدع اهظم مترّمن اّيهّز نزو  

 ت مقّدسیيّ د، منمور ي ابالغ گردنيان حصن حصيه آن حامت جليل بيّ منمور 
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 ٦٢٢ص 

 ک ربع قرن مقام و منزلتش از انظار مستور ويکه هنوز پ  از مری 
 ج ابهرهءيه و نتايّ اثرات فائقهء آن مکتوم و جمدو  و آنچه اتکنون از آاثر ه

 خ قرن اّو  هائی را جمّلل ويدا گشته و ففحات اتر يآن ظاهر و هو 
 ه ای است کهيهء متعاليه و مآرب ساميی هالّين ساتته است رشحی از نوايّ مز 

 ن نقشهء ملکوتی در نظر داشته و مبروريآن ساالر جند هدی از فدور ا
   بعرفهء شدوديز غيّ ه از حيّ هء فمدانيّ بيقات الر يه و توفيّ دات اهليياّّيم بتن

 اک تواهد ساتت.ئه اش روشن و اتبنيتواهد آمد و هامل کون را ابنوار مر
 نّي جنگ جدانی بپانيابری پ  از چدار سنه حمارابت و منازهات تون

 می که حررت هاءهللاي مرحله از طوفان و اضطراب هظنيد و خنستيرس
 رفت. سلطه و حکومتيه اتبار و انذار فرموده بود تامته پذري الواح من در

 عدام مرکز هددد و سردار غّدار که ابنيترک بر اراضی مقّدسه منتفی گرد
 زدانی کمر مّهت حمکم بسته بود بقدر و غر  اهلی گرفتار شد.هصبهءي

 ه درسيده و هقوابت ماضي که از انتقامات شدني انکثنيی انقرّيغرور بقا
 ثاق را در قل  و روانيهربت نگرفته و هنوز آرزوی اطفاء سراج م

 نير بت آما  و تسران مآ  گرفتار شدند و آتيدند به تيمی پروران
 نهء جنات حمفوظا  مصوان  يد. سفيل گرديس و تذالن تبدأيدشان به يام

 امان ماندند.  حمروس و درّي بالنيد و ر ّکاب آن از امواج سدمگيبساحل سالمت رس
 ات مدّمه و حتّوالتيري ن انقالب اهظم تغيگر در اثر حدوث اياز طرف د

 اابت وده در مقّدرات ملل و حنل هامل رخ گشود و مصداق تطيشد
 انيهء مجا  اقدس اهی در کتاب مستطاب اقدس واضح و هيّ انذارات قدر 
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 م دريل و ورّاث كليد. وسائل هجرت و توّطن ساللهء حررت تليگرد

 دما ن که وففشيه نهنا  بيّ اراضی مقّدسه فراهم شد و آاثرحتّقق وهود اهل
 ور ودر کت  مقّدسه موجود و در مفاوضات حررت هبدالبداء مذک

 ت امم و هصبهء ملل مبّشريّ د و ابالتره مجعين گردّيمسطور است منا
 د در اجنمن هامل سأسي  و سراپردهء آنيحمکمهء کربی که بفرمودهء مبارک اب

   قدميز غيّ در قط  امکان هّمت دو  و ملل ارض مرتفع گردد از ح
 بعرفهء وجود هناد.

 ع ارضيادث و وقان مقام که رکر حمارابت همومی جدان و حو يدر ا
 ست بدرج اپره ای از اقدامات وي است بی مناسبت ننياقدس در ب

 ات قدوهء اهل هاءيفا نسبت حبفظ حيجمدوداتی که هنگام حمافرهء ح
 ده مبادرت منود. از مجله احّبای انگلستان چون بر تطراتيمعمو  گرد

 نگ برایفتند بال در ّينمود اّطالع يد ميات مبارک را هتديای که حدهيشد
  سالمت آن وجود اقدس اقدامات و مساهی الزمه مبذو  داشتند.نيسأم

 ما  از وضعيز رأسا  و مستقينهء انگلستان نير اهراء کابيلرد کرزن و سا
 ( ٥نگتون)يگر لرد المياز طرف د .فا استحرار حافل منودنديز حيخماطره آم

 نظاراب ارسا  گزارش  فوری و خمصوص بوزارت تارجهء آن کشور ا
 ت مقام حررت هبدالبداء جل  منود ويّ ت و امهّ يّ ای امور را به شخصياول

 وميد در مهان ير امور تارجهء وقت رسين گزارش به لرد ابلفور وز يچون ا
  فادرنيز در فلسطيوفو  دستور تلگرافی به جنرا  النبی ساالر سپاه انگل

 هبدالبداءانت حررت يع قوی در حفظ و فيد منود که نجبميو سأكيد اک
 و هائله و دوستان آن حررت بکوشدن. متعاق  آن دستور،  جنرا  النبی 
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 ٦٢٤ ص
 فا بلندن خمابره و از مصادر امور تقاضا منوديتلگرافی پ  از فتح ح

 فا رايندن  ضمنا  فرمانده جبدهء حيا اهالم مناينفّحت و سالمت مبارک را بدن
 مبارک اخّتار و از اجراءمات الزم جدت حفظ جان يمنمور ساتت که تصم

 رهء اّطالهات انگلستان بر آنيد مجا  اپشا که طبق اتبار وافله بداينقشهء پل
 نی قوای ترک نحررتيهء شدر و هق  نشيم بوده  که در فورت ختليتصم

 د.يی مناري هبدالبداء و هائلهء مبارکه را در کوه کرمل مصلوب سازدن  جلوگ
 ابراضی مقّدسه و تصّرف آن اراضی از زيدر اثر احتال  قوای فاتح انگل

 اتيمه که مّدت شصت و پنجسا  حيطرف حکومت مذکور خماطرات هظ
 د.ير و مرکز هدد اهلی را احاطه منوده بود زائل گرديانوار شارع قد پر

 ق سپریييع برداشته شد و دورهء فشار و تريشرفت امر بديع در پيسّد من
 ت کامل برتورداريّ قّدسهء نوراء از حرّ د،  قائد امر هاء و دو بقعهء ميگرد

 ه در آن فقع جليل فراهميّ شدند و مقّدمهء شناسائی رمسی سأسيسات امر 
 ش از سهيخ ات فعود مبارک حررت هبدالبداء که بين اتر يآمد و از ا

 تيّ ثيش اهتبار و حيد امر هللا در مرکز جدانی تو ينجاميسا  بطو  ن
 به بسط غی در اقطار خمتلفهء ارض رويبلتدای تيّ کران حافل منود و فّعاليب

 هللا در شرق و غرب م گذاشت و آاثر هلّو  امر هللا و مسّو كلمةيو توسعهء هظ
 د.يدا گرديهو  هامل الئح و

 اء حکومت انگلستانيرهء حرب و قتا  اوليپ  از اتتتام جنگ و اطفاء ان
 بتاز تدمات گرانبدائی که حررت هبدالبداء در آن اّّيم مظلم نس

  مبذو نيف مصائ  و آالم مردم آن سرزمي ارض اقدس و ختفنيبساکن
 ش راي تو مير برآمدند و مرات  احرتام و تکر يفرموده بودند در مقام تقد
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 ٦٢٥ ص
 ( و اهداء نشان خمصوص از طرف دولت٦ت هودن)ي لق  نانمياب تقد

 ريف و جتليل وفين امر اب تشر يمذکور حرور مبارک ابراز داشتند و ا
 د و در آن احتفا يفا برگزار گرديز در حيدر حمّل اقامت حاکم انگل

 پراحتشام مجعی از رجا  و اهاظم قوم از ملل و شعوب خمتلفه حرور
 همرسانده و در اجنام مراسم شرکت منودند.

 ای که در آن اوان مبحرر مبارک حررت هبدالبداءاز مجله نفوس مدّمه
 ه مبادرت جستنديّ  هواطف قلبميتقدفته و اببراز احساسات و ّيتشّرف 

 نه اش در هجیيز که همراهی قر يهبارتند از جنرا  النبی ساالر انگل
 رت روضهء مقّدسهء حررتّيثاق بز يدمان مبارک بوده و در مالزمت مرکز ميم

 صل که بعدا  بسلطنت هراق منصوبيگر ملک فيهاءهللا شتافتند،  د
 فا مبالقات آن وجود اقدس فائزير حت مبارک ديه در بيد،  مشاٌر اليگرد

 کونت ساموئلي( که بعدا  به لق  نوا٧گر سر هربرت ساموئل )يگشت،  د
 ن ابر قبل از انتصابش بسمت نمندوب سامیيکرملن ملّق  شد و چند  آو

 ن و بعد از ارتقاء مبقام مذکور در حرور مبارک تشّرف حافلنيفلسط
 ( که درآن وقت حکومت٨رس )و استنگتون و سر رانلد يگر لرد الميمنود،  د
 ت ها ويّ ن مالقاهتا که از طرف شخصيف را دارا بود. هالوه بر ايقدس شر 

 حی ويندگان جوامع خمتلفهء مسلمان و مسيمقامات رمسی بعمل آمد منا
 ز مبحرر انور مشّرف و قلبا   و لساان  از تدمات و زامات حررتيدود ني

 ری منودند و احرتامات فائقه مبذو اظدار قدردانی و سپاسگزا هبدالبداء
 ز از اقطار شاسعهء جدان اب آزادی و فراغت اتميداشتند. احّبای اهلی ن

 ت و فنا به آستان مبارکيّ ا و اظدار حمو يرت مقامات مقّدسهء هلّيبقصد ز 
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦٢٦ ص
 م الّشنن اهليحررت مولی الوری و ابراز سرور نسبت ابستخالص قائد هظ

 وغ سلطه و اقتدار حکومتي از ني انزننين آئيجدانی اهاء و رهائی مرکز 
 ني بر ساحت مبنيجائره هازم ارض مقصود و کعبهء حممود شدند و جب

 ن اوضاعي منلوف گشتند و انيهنادند و حبمد و سپاس حررت رّب العالم
 فزود. ولوله دريهللا ب عةيت و فوت شر يک بنحو  تاّص بر فيو احوا  هر 

 د ويان رسيو هظمت امر حررت هاءهللا  مبسامع جدان آفاق افتاد و شدرت
 د.ين گردّيهللا در شرق و غرب منا آاثر هّزت و تقّدم كلمة

 ميران و حتکّيت يّ فت شواهد فّعالري ثاق رو ابتتتام ميو چون دورهء م
 ع روز بروز مشدودتر ويد دهائم و قوائم نظم بدييه و تشيّ سأسيسات امر 
 هء هشق آابد ساتتمان مشرق االرکار که مبوج نيد. درمديگرديواضحرت م

 فت و آن معبدّيت تامته يّ ت  موّفقيمات مبارک آغاز شده بود بندايتعل
 ک حفر اساسيان مفتوح شد. در امر ينن ابوابش بر وجه هالمع الشّ يرف

 ن بناير يل و اقدامات الزم جدت ساتتمان قسمت ز ياّم المعابد غرب تکم
 ه جدتيّ كل اطدر قدمدای اّوليهللا طبق دستور ه نةيد. در مديفراهم گرد

 ئه برداشته شد.ّيت اهظم مجا  قدم جّل رکره و کرب ي بريد و تعميجتد
 ا هّمت حررتيعه در مشرق بقعهء منّورهء هليدر ارض اقدس اراضی وس

 داری و به بنایيحرم مبارکه و کمک و معاضدت دوستان شرق و غرب تر 
 اديکه در مستقبل اّّيم در مرکز اداری امر هللا بنم هائی  يالّتعل  دارنياّول

 نی برای سأسي ي زمنيد اتتصاص داده شد،  مهچنيتواهد گرد
 ل و ساتتمان آن بالفافله پ يت مبارک حتصيمسافر تانهء غربی در جوار ب

 رفت. مسافر تانهءيک اجنام پذيلهء دوستان و احّبای امر ياز فعود مبارک بوس
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦٢٧ ص
 کیيپ  از ارتفاع مقام اهلی و انتقا  هرش مطّدر از طرف  ز کهيشرقی ن

 ن در کوه کرملين و مسافر يران تدوم هشق آابد مبنظور اجتماع زائر ّياز 
  ابر پ نيد و برای اّوليهء رسوم دولتی معاف گرديان شده بود از سأديبن

 از از طرف مصادرين امتيت و استقرار امر هللا در ارض اقدس اياز تثب
 ه مرهی شد.يّ نسبت ابمالک وموقوفات امر امور 

 ( در اثر٩مقام دکرت اگوست فور  )يهامل و حشره شناس مشدور و هال
 م حررت هبدالبداء ابفتخار ویيع مبارکی که از قلم معجز شيرت توقّيز 

 ثاق حمسوب بشرفيعهء فادره از كلك ميمهء بديّ کی از الواح قيانز  و 
 یخيت اتر يّ ز که دارای امهّ يگری نيد ع مقّدسيد و توقيان فائز گردميا
 مان ابهزاز اهراءيراههء هظمت مرکز پيشمار است در مهان اّّيم از يب

 هء جمل  فلح الهای در جواب انمهء آانن فادر و آن لوح امنعيّ تهء اجرائيکم
 شد. كل مبارک مبقصد فرستادهيندگانی خمصوص از طرف هيابدع توّسط منا

 ات فرمانیيثاق در اواتر اّّيم حيكل ميد هيدکه از قبل مذکور گر يبطور 
 ک فادر فرمودينن تطاب جبمدور مؤمنني و مؤمنات در تطّهء امر م الشّ يهظ

  اجنمن شور روحانینيع در اّوليغ و دستور منيغ بليرلين يو چون ا
 د گروهی از فارسانيم پ  از تامتهء جنگ تالوت گرديدوستان آن اقل

 اميی مقّدس راّبنی قّيذ نوايزدانی به تنفيمرمار اهلی و جماهدان امر 
 زدانی و سأسي  مراکز روحانی در سراسري ني آئريمنودند و به تبش

 ( در١٠دان ) دي هاري و فارس شدريجدان پرداتتند. از مجله جماهد کب
 اب ا ترک منود ويفرنيکال  انهء تود را دريشصت و دو سالگی النه و آش سنّ 
 
 



 

www.oceanoflights.org 

 

  
 ٦٢٨ص 

  مبعاضدت و مهراهی امهء موقنهريتی تالص  و مهّتی بی نظيّ هزمی راسخ و ن
 ه بفتح آن قارّهءيّ ا مداجرت کرد و به سأييدات اهلينهء حمرتمه اش ابسرتاليقر 
 ام اهلی در هفتصد بلده از بالد آن تطّهء مستعّده  موّفقيعه و ابالغ پيوس
 هري هء شديّ هء زکگر جنم ابزغ افق امر هللا و قبسهء انر حمّبت هللا ورقيد. ديگرد
 روت که از طرف موالی حنون به نمبّشر  و المبّلغات ماراثنيالمبّلغ فخر

 ن نف  مقّدسيد،  ايثاقن موسوم و موفوف گرديملکوتن  و نمنادی م
 دانيام منود و قدم در ميبکما  تلوص و اجنذاب و توّكل و انقطاع ق
 ر بالد و و سفر دريست سنه بسيجماهدت و مداجرت بگذاشت و مّدت ب

 د و چون کرهء انر ابشاههء انوار وير گردّياقطار پرداتت،  آوارهء مدن و د
 غ امر حررت پروردگارمشغو  شد ات آنکه دور از موطن منلوف دريتبل
 د.يمتعارج گرد رفارف قرب و مدارج ان ه ب ل تدمت امر حمبوب فعود منود ويسب
 و اشارات و بشاراته ري ع تطيمه و وقاين بود مشّه ای از حوادث جسيا

 ثاق و هدد اثل ي مريمه راجع به بسط و انتشار امر اهلی در اّّيم اتيهظ
 د،  اّّيم مقّدسی کهين او راق مندرج گرديهصر رسولی که ابتتصار در ا

 فت و ازّيهّزت و جال  و هظمت و مجا  آن هصر پرانوار بدان تامته 
 نين و پرابرتر يشعشعرت کی از ميحلاظ فتوحات و انتصارات جليلهء ابهره 

 گردد.ين امر ابدع اهظم حمسوب ميادوار قرن اّو  ا
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 ٦٢٩ ص
 د داشتهااي                     

1-General Krupatkin 
2-Daidanaw Kalazoo 

3-Hanthawaddy 

4-Louis Bourgeois 

5-Lord Lamington 

6-Knighthood 

7-Sir Herbert Samuel(Viscount Samuel of Carmel) 

8-Sir Ronald Storrs 

9-Dr. Auguste Forel 

10-Hyde Dunn 
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 د است. يسف  ٦٣٠ ص
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 ٦٣١ ص
 کميست و يفصل ب                                         

 صعود حضرت عبدالبهاء                                     
 فت وّيی حررت هبدالبداء در جدان ادنی تامته خيم و اتر يتدمات هظ

 ت مقّدسی که از طرف اب بزرگوارش بعددهء آن وجود مبارک حمّو يّ مور من
 ت اهزاز و اجال  اکما يست و نه سنه بندايده بود پ  از بيگرد
 خ قرن اّو  هائی افزوده شد و هصريرفت. فصل مشعشعی بر اتر يپذ
 ديآغازش آن منادی ملکوت در آن مشارک و مقام فر  انوار رسولی که از پر

 ض اهلی وين مطّلع فيد. ايی را هدده دار بود ابنتدا رسري تطت يلو و مسؤ 
 ئی حتّمل فرمود که احدی از اتبعانّيمشرق مواه  سبحانی مصائ  و بال

 ن ظدور اکرم که مبشدد فدا شتافته بدان درجه حتّمل ننمودهيوان اري و پ
 امی برتاست ويزدانی بقيو در نصرت امر اهلی و تدمت بعتبهء مقّدسهء 

 ان ويک از حاميچ يمه ای دست زد که هيات و مشروهات هظمبجدود
 اتي رامانی بدان هرفه اپ ننداده و ابالتره در اّّيم حنيجماهدان آئ

 ن امريد که نه مبّشر اهظم ايمقّدسش شاهد فتوحات و انتصاراتی گرد
 بودند. دهء هنصری مشاهده ننمودهيک بديچ يرش هيابدع افخم و نه شارع قد

 ت غرب هنگامی که قوای مبارک دريّ فّعال رنج و پر های پرن سفر ّيدر اپ
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦٣٢ ص
 رانّيكل اقدس يجدت منودار ه ت احنال  و آاثر ضعف و انکسار از هريغا

 د نایيفرمايجان خماط  ميه ن تطاب پريمان را ابيو اثبتان بر هدد و پ
  و مبلکوت اهیمي مشا مفارقت منانيد که از بيومی آي  يران هنقر ّي
 ف من بود جبا آوردم بقدر قّوه در تدمت امر هللايوج کنم آنچه تكلهر 

 ش  بنشر نفحات پرداتتم حا  افتم و روز ويدم ش  و روز آرام نيکوش
 ند و دريام مناي آن است که دوستان اهلی خبدمت آستان راّبنی قميآرزو 

 ات من معدود است و جزيه اقدام کنند... اّّيم حري فهء تطين وظياجرای ا
 ن سرور و هجتی برای من ابقی مناندهن. )ترمجه(يا
 کی از الواح مبارکه  که چند سنه قبل از هروج آن قدوهء اهليز در ين و

 راههء انور مرکز هدد اهی انز  بقرب اّّيم فعوديهاء برفرف امسی از 
 اشاره فرموده و دوستانرا ابستقامت در امر اهلی و تدمت بساحت مقّدس

 ران اب وفا اگرّيز نای يد قوله العز ينمايص ميحتر  ق ويزدانی تشو ي
 حوادث مؤلمه وقتی در بقعهء مبارکه واقع گردد البّته فد البّته مرطرب و

 را آنچه واقع شود سب يد ز يد و  مشّوش و حمزون نشو يشان مگرديپر 
 ت استقامتيد و بندايهللا و انتشار نفحات هللا است. قدم اثبت منائ هلّو  كلمة
 عات مقّدسهيکی از توقي در نيدن و مهچنيامر هللا مشغو  گرد خبدمت

 ع نایيد قوله البديفرمايت و داللت ميه هدايّ اانت نصحين بيران را بدّي
 ن اّّيم وقت استقامت است و هنگام ثبوت و رسوخ بر امرياحّبای اهلی ا
 را هاقبت مشا رايد ز يد نظر بشخص هبدالبداء داشته ابشياهلی مشا نبا

 هللا در د اگر كلمةيهللا داشته ابش د نظر بكلمةيع تواهد منود بلکه ابودا 
 ريد و لو هبدالبداء در ز يارتفاع است مسرور و مشعوف و ممنون ابش
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 ٦٣٣ ص
 كل مقّدسيت در هيّ را امهّ ي افتد ز ري در حتت اغال  و زجنّي و ريمشش

 د بچنان ثبوتیيران اهلی ابّيامر هللا است نه در قال  جسمانی هبدالبداء. 
  بال شودريمبعوث گردند که در هر آنی اگر فد امثا  هبدالبداء هدف ت

 ت و اشتعا  و اجنذاب و اشتغا  خبدمتيّ  و تبّدلی در هزم و نرّي ابدا  تغ
 دي بدانني مبنيقيد نبيفرمايگر ميز در مقام ديامر هللا حافل نگرددن  و ن

 )ترمجه (  مشا حاضرمن.نيشه در بي نباشم مهّين هامل ابشم يکه تواه من در ا
 کيبت کربی ابهزاز دوستان امر يوم قبل از وقوع مصيدر لوحی که چند 

 ن نغمهءياق بدي ملکوت بر شاتسار حّ  و اشتريده آن طيانز  گرد
 نموديت ميکهء بقا حکايدخلراش که از قل  جمروح و پر احرتاق آن ورقاء ا

 ن دلشکسته وّيوفايان گذشتم و از بيناالهی از جدان و جدا  هاءّيمرتمّن ن
 زمن وين جدان چون مرغ هراسان اب  و پر ميام و در قف  اآزرده شده

 االهی مرا جام فدا بنوشان و  هاءّي .کنميروز آرزوی پرواز مبلکوتت م هر
  و حمن و فدمات و مشّقات آزاد کن توئیّين باليجنات خبش و از ا

 و در مناجاتی که از كلك اطدرش  .ن ري و دستگري و ظدري و نصنيمع
 نيه فادر ايّ کی از افنان سدرهء اهليماه قبل از فعود در رکر  ششه   بيقر 
 و با  يز مسطور نرّب قد وهن العظم مّنی و اشتعل الرّأس شياانت حزن انگيب

 فما بقی لی ال حرکة و ال سکون و ال قّوة حّتی اقوم ا  يّ قد بلغت من العمر هت
 تک و انتخبتدم الهالءيّ ن اترتهتم فی ابب احدية احّبتک اّلذيّ ها هلی هبود

 ايک العلتل فی هروجی الی هتبتدم لنشر نفحاتک رّب رّب هجّ يكّلمتک و اجتب
 و فعودی الی الّنشئة االتری و وفودی هلی ابب فرلک فی جوار
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 ٦٣٤ ص
 تناهین.يعة هفوک و غفرانک فی هامل اليرامتک الکربی و ورودی هلی شر 

 ه نسبتحي الواح مقّدسه و وجود دالئل و اشارات فر نيابری نظر مبرام
 اانت و اظداراتی کهي های مبارک و بّي رؤ نيبقرب فعود طلعت انور و مهچن

  می فرمودند روز بروز واضحرت ونيآن وجود اقدس اب دوستان و منتسب
 ثاق در جدان ترابی حمدوديكل ميات هنصری هيگشت که حيحمسوسرت م

 ماه قبل از هروج امامهء وفا بعامل بقا هت رو ابفو  و اتتتام است. دوو بسر 
 ف منودند و فرمودنديدند که برای هائلهء مبارکه تعر يمان توابی دي پرّي ن
 می رو بقبله در حمّل  شخص اماميدم که در حمراب جامع هظيند
 ی از انس دسته دستهري ن اثنا ملتفت شدم که هّدهء کثيستاده ام در ايا
 یري شوند دائما  برهدد نفوس می افزود ات آنکه جّم غفياتل مسجد مد

 ستاده بودم ابيمهانطور که ا .شدند و مهه در هق  من فف بستند
 د که از مسجديبفکرم رس فدای رسا فدای اران را بلند منودم بغتة  

 ون آمدمري تارج شوم در تارج  متذّکر شدم که چرا قبل از اجنام مناز ب
 نيا امتی ندارد چون من ندای اران را بلند منودهيّ گفتم امهّ يولی خبود م

  خبودی تودشان مناز تواهند منود.نريجّم غف
 تيالوری در اطاق تلوت در ابغچهء بچند هفته بعد که حررت مولی

  حو نين حنو برای طائفيدند که بديگری ديتوّقف می فرمودند تواب د
 ف آوردند و امريبارک تشر دم که مجا  ميان فرمودند  نتواب ديب

 نين اطاق را تراب کنن  لکن در آن موقع احدی از حاضر يفرمودند ا
 ل فعود مبارک واقعي را درک ننمود ات آنکه پ  از مّدت قلّيمعنی رؤ 

 د. آنگاه اهل حرم متوّجه شدند كه مقصود ازاطاق و ترابی آنيگرد
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 ٦٣٥ ص
 ه.كل هنصری و قال  جسمانی مبارک بودياحنال  ه

 کی از دوستان رايهء کربی مرکز هدد اهلی يّ ن رز يک ماه قبل از وقوع اي
 دادند و در تلويت مي بود تسلنيزش متنثّر و غمگيکه از فقدان برادر هز 

  يز قر ين جدان فانی اشاره فرمودند و نيا اانت فراحة  بصعود مبارک ازيب
 ن اب وفای توددو هفته قبل از ارتقاء روح مقّدسش مبلکوت اهی به ابغبا

 مثا  رويد اّّيم وفا  آن دلرب بياانتی القا منودند که خبوبی معلوم گردانيب
 ز رايده که هر چيلی تسته شده ام وقت آن رسيبه انقرا است فرمودند نت

 ستمن  و بعد اضافهيبگذارم و فرار کنم از شّدت ضعف قادر بر حرکت ن
 غو  مجع آوری او راقی کهفرمودند ندر اواتر اّّيم مجا  مبارک وقتی مش

 ر مبارک در هجی متفّرق بود بودم روی مبارکيروی ختت در اطاق حتر 
 را بگذارم و د آهنايده ندارد ابيرا مبن کرده فرمودند مجع آوری آهنا فا

 توامن بکنم هلذايگر کاری منيار کنم من هم کار تود را کرده ام ديفرار اتت
 د وداع کرده برومن.ياب

 ات مبارک هشق و حمّبت سرشاریيق حين دقايبداء ات آتر حررت هبدال
 ف ويع و شر يرا که رات مقّدسش بدان مفطور بود نسبت به هموم از وض

 د وي می کوشنيت مظلومي ابراز می داشت.  در حفظ و اماري و کبريفغ
 غ می فرمود. در اجرایي سعی بلني و ملدوفنيدر اهانت و احسان حمتاج
 ش قائم بود و در تدمت و انتشار امر ابيء تو شؤون و وظائف مقّدسه

 ن مجعهء توّقف مبارکش در جدانيجليلش مواظ  و مداوم. در آتر 
 انسوت اب وجود تستگی و ضعف فراوان جدت ادای فلوة ظدر در جامع

 دی مکرمت و شفقتّيک از فقرا را ابيک يد و ينه حرور همرسانيمد
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 ٦٣٦ ص
 ن آاثر انزله از لسان قدرتشيع که آتر يقاکرام فرمود آنگاه بنزو  چند تو 
 ت رايام خملص و جانفشان بکی از تدّ يحمسوب مبادرت منود. هروسی 

 دري وم اجنام گيک گفت و سأكيد فرمود که مراسم ازدواج در مهان يترب 
 ف فرمايفت تشر ّيت مبارک انعقاد می يسپ  در جلسهء مقّرر احّبا که در ب

 ل اطدر طاری و مانع تروج مبارک ازكيوم بعد ت  خمتصری بر هيشد. 
 ع احّبا را مبقام اهّز اهلی روانهيکشنبه وجود اقدس مجيد. روز يت گرديب

 ريلهء جلوس مرجع منصوص بر سر يافتی که مبناسبت ليفرمودند ات در ض
 ن اپرسیيکی از زائر يتالفت هظمی و اهالن کتاب مقّدس هدد هّمت 

 وم اب وجود آنکهيز ظدر مهان ند و بعد ايل شده بود شرکت منايتشک
 ه ويّ   بلديفا و رئيتستگی و کسالت مبارک حمسوس تر می شد مفتی ح

 ت و هطوفت در حقّ يرفته و کما  هناي  را مبحرر انور پذي  پليرئ
 ات طلعت هدد اهلیين ش  حيشان مبذو  داشتند. آن ش  که آتر يا

 ک ازيک يفّحت ف فرمائی ابطاق تواب از ين هامل بود قبل از تشر يدر ا
 فا استفسار وين و احّبای حي شدند و از احوا  زائر ّيت مبارک جو ياهل ب

 پرسش فرمودند.
 كل اطدر از ختت برتاستند ويک و ربع بعداز نصف ش  هيساهت 
 ليزی که در اطاق مبارک قرار داشت قدم زده  قدری آب ميجبان  م

 دو ورقات مبارک کی ازيسپ  به  .فرمودند و بعد بفراش معاودت منودند
 که در تدمت و مواظبت موالی حنون بودند امر فرمودند پرده های

  را ابال کنند و اظدار فرمودند بسختی نف  می کشم. قدری گالبريپشه گ
 ل فرمودند و جمّددا  اسرتاحت منودند ويآورده شد وجود اقدس کمی م
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 ٦٣٧ ص
 د غذايخواهينمای فرمودند چون غذا آوردند اب فدای واضح و مشرده

 ش نگذشت که روحيخبورم وقتی که من در حا  رفتنمن. حلظه ای ب
 ا کرد وي بقا قصد مقامات مقّدسهء هلريمقّدسش بعامل ابال هروج منود و ط

 د.يدر جدان پندان جوار اب آمسانی مقّر و منوی گز 
 ست و هشتميلهء بيترب فادحهء کربی فعود حررت هبدالبداء )در ل

 نی که از سّن مبارکش هفتاد و هشت سا يالدی در حيم١٩٢١نوامرب 
 لهءيد و بوسينه منتشر گرديگذشت اتّفاق افتاد ( بسرهت برق سراسر مديم
 وان اسم اهظم را درري ه اببعد نقاط ارض متوافل شد و جامعهء پيّ الهء برقيّ س

 نين مستغرق و به آه و انّيشرق و غرب در درّيی اسف و حسرت بی اپ
 ک از همومينزد ت از دور ويامدای تسلين  و دمساز منود. پاؤ بی کران م

 ليت چون سي  تعز يد و تلغرافات و مکاتيطبقات از اهالی و ادانی برس
 ع هواطف مهدردی تود را دريد و مجيجبان  ارض اقدس روانه گرد

 دهء هائلهء مبارکه اظدار ويبت دين واقعهء جانگداز به اهراء غمزده و مصيا
 عهءين ضاي و ابراز غمگساری در اميش آن موالی کر يستا بذکر اوفاف و

 م پرداتتند.يهظ
 (١ل )ينستون چرچيحررت اپدشاه انگلستان مسرت و ير مستعمرات اهليوز 

  سر هربرتنيامی تلگرافی مبندوب سامی فلسطين ترب پيمبجّرد انتشار ا
 تيساموئل فادر و از معّظم له تقاضا منود نمرات  مهدردی و تسل

 دن. مندوبيحررت اپدشاه انگلستان را جبامعهء هائی ابالغ مناياهل حکومت
 ش رايت تو يت و تعز يز مرات  تسلي( ن٢کونت النبی )يسامی مصر وا

 ديابزماندگان فقه ن مرمون اهالم منود نبي بدنيلهء مندوب سامی فلسطيبوس
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 ٦٣٨ ص
 ا مبناسبتمانهء مر يت فمير هبدالبداء هّباس افندی و جامعهء هائی تسلسِ 

 ران هراقيئت وز يدن. از طرف هيفقدان قائد جليل القدرشان ابالغ منائ
 ن شرح وافلي  الوزراء آن کشور بديد هبدالّرامن رئيّ امی توّسط سيپ

 م مرات  مهدردی و سأثّرات قلبی دولت هراقيبت هظين مصيد ندر ايگرد
 ای اهزامیداردن. فرماندهء كّل قو ي مميرا خباندان حررت هبدالبداء تقد

 ل راي تلگراف رنيق مندوب سامی فلسطي( از طر ٣و)يمصر جنرا  کانگر 
 ديقهء مهدردی مرا به تاندان فقيخمابره منود نمتمّنی است احساسات هم

 ر كّل سابقي( مد٤مانی ) ر آرتوردن. جنرا  سّ يرهّباس هائی ابالغ منائسِ 
 اتميو تکر  ه و احرتاماتيّ  اب ارسا  شرحی  خمصوص هواطف قلبنيفلسط

 می کهيعهء هظيكل مبارک ابراز و مبناسبت ضايش را نسبت به هيفائرهء تو 
 کی ازيد منود. يده اظدار غم و سأّسف شديمتوّجه هائلهء مبارکه گرد

 اميت های بزرگ دارالفنون آکسفورد  پرفسور و حمّقق هالی مقام در پيّ شخص
 نيفاد داشته چنيا نه اش به هائلهء مبارکهيتی که از طرف تود و قر يتسل
 ز ادنی مطمح نظرش هامل ابال ويّ سد نبرای رات مقّدسی که در حينو يم
 نهء مأل اهلی بوده ارتقاء از هامل انسوت به جدان پر انوار ملکوتياتش آئيح

 امری ب  فرتنده و پر شکوه استن.
 نگ پستن، يز لندنن،  نمورنميل ناتيجرائد و مطبوهات مدّمهء هامل نيز از قب

 گر ازيو هّدهء د ن ز هندوستانمياتن ورک ورلدن، نلواتنن،  يو يلن،  ننيلی ميند
 بت بدرجين مصيت در اقطار متعّدده و السنهء خمتلفه در اّيّ او راق و نشر 

  نف  مقّدسی که در راهميمقاالت مشروحه پرداتتند و بتجليل و تکر 
 اء و سعادت رتنياحّتاد و اتّفاق هامل انسان و سأسي  فلح همومی و سأم
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 ٦٣٩ ص
 بشری چنان تدمات گرانبدائی اهدا منوده منلوف گشتند.

  مبجّرد استماع ترب فعودنير هربرت ساموئل  مندوب سامی فلسطسِ 
 ش را کهيامی به هائلهء مبارکه ارسا  و رجاء و استدهای تو يكل اطدر پيه

 اتد اظدار داشت يع جنازهء حررت هبدالبداء مشارکت مناييشخصا  در تش
 ده نمرات  احرتام ويمهانطور که در مکتوب بعدی تود متذّکر گرد

 م تود را نسبت به آن بزرگوار و افکار و مآربي و تروع و تعظميتکر 
 دن.يهء حررتش ابراز منايهال

 دياجنام گرد ست و هنم نوامربيع جنازه که فبح روز سه شنبه بيياّما تش
  يهده ننموده بود. قر  آنرا هرگز مشاري نظنيعی بود که فلسطييتش

 ده هزار نف  از اجناس و اوطان و فرق و مذاه  خمتلفه حرور داشتند
 ن حسرت و اسفيو بشدادت شخص مندوب نقلوب از فراق حررتش قر 

 جانن. سريات پر انوارش مستبشر و پر هين و فدور از تذکار حّيبی اپ
 عيين تشيف راجع به هظمت و بساطت ايلد استورس حاکم قدس شر ران
 فات حّ  سأثّر و احرتامی در قلوبيسد نسادگی و بساطت تشر ينو يم

 ل آنراي و مثريش نظياد منوده بود که در همر تو جي انيعيمشا
 چوجه مشاهده نکرده بودمن.يه

 دهيش کشياتبوت حامل هرش مبارک در حالی که بر دوش دوستان و احّبا
 منه ويع پر هيين تشيا فت. در مقّدمهءّيشد به آرامگاه ابدی تود انتقا  يم

   شدری قرار داشت که مبنزلهء گارد احرتام حمسوبيجال  دستهء پل
  و نصاری اب پرچم هاینيد. در هق  آانن کّشافات از مسلميگرديم

 ه تواانن که تالوتيّ ئتی از مرثياز آن پ  ه افراشته در حرکت بودند و
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 ٦٤٠ ص
 مای مّلت اسالم که در رأسنمودند و بعد از آن زهي مميتی از قرآن کر ّيآ

 دای مّلت روح از فرقيفا قرار داشت. سپ  نوبت به تور يآن  مفتی ح
 د. در هق  هرش مطّدر اهراءيسري لی ميواننی و اجنينی و يخمتلفهء الت

 ر هربرتندهء هالی مقام حکومت انگلستان سِ يهائلهء مبارکه و از وراء آهنا منا
 ره سّ يّ قي( و حاکم فن٥استورس ) ر روانلدف سِ يساموئل و حاکم قدس شر 

 کردند و در ففوف مؤّتر سران همدهءي( حرکت م٦  )مياستوارت سا
 نيفا و وجوه رجا  و اهاظم فلسطيم حيحکومت و قناسل دو  خمتلفهء مق

 واننی و ترک و هربيدود و نصاری و درزی و مصری و ياز مسلمان و 
 ا  مشاهدهري ا  و فغري کبکائی رجاال  و نساء ،   يو کرد و ارواپئی و امر 

 م در حا  سوز و گداز و نوحه و ندبه بکما ين موک  هظيو ا .می شدند
 د.ينه و وقار از دامنهء کوه کرمل متصاهد و مبقام اهلی متوافل گرديسک

 ای جماور مدتلز سادهيمبجّرد ورود به بقعهء مبارکه هرش مقّدس روی م
 ندگان ملليتطبا مرّک  از منا آنگاه نه نفر از .شرقی مقام قرار داده شد

 ريفا در مقابل معشر کثيدود از مجله مفتی حيحی و يخمتلفهء اسالم و مس
 انيهء کربی و بيّ ن رز ي ابدای تطاابت پرداتتند و در رکر انيعيمشا

 و پ  از تتام .اوفاف و نعوت آن مظدر فرل و تقی داد سخن دادند
 ت احرتامياد و اب هناش هني قدم پنيت مندوب سامی فلسطيتطاابت تعز 

 ستاد ويم در حالی که رو مبقام اهلی داشت در کنار هرش مبارک ابيو تعظ
 ريكل اقدس بعمل آورد و سايش را نسبت به هيع تو ين توديآتر 

  قرار اظدار ادب و احرتام منودند. سپ  هرشنيز همياجزاء حکومت ن
  در مرجعمير های مقام منتقل و بکما  جتليل و تککی از غرفهيانور ب

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦٤١ ص
 د.يگرد ح مقّدس حررت رّب اهلی نقطهء اولی مستقريابدی تود در جوار ضر 

 ک هفته هر روزين فادحهء هظمی و فاجعهء کربی در مّدت يپ  از وقوع ا
 ت مبارک اطعام و از توان نعمت آن موالیيپنجاه الی فد نفر از فقرا در ب

  و مستمندان از هرنيمساک نيوم هفتم بي متنّعم می شدند و در ميکر 
 ع شد. دريد غّله توز يگرديکدزار ابلغ ميفه و طبقه که هددشان به يطا
 د و در آنيوم چدلم فعود مبارک جمل  تذّکر بزرگی منعقد گردي

 فا و هّكا وياحتفا  پر احتشام متجاوز از ششصد نف  از وجوه اهالی ح
 از طبقات و مذاه  و شامات شامل رؤساء و اهاظم نينقاط جماورهء فلسط

 وميز در مهان يکصد نفر از فقرا نيش از يخمتلفه دهوت شده بودند و ب
 دند.يرائی و اطعام گرديپذ

 ن حرور داشت زابنيه که در آن جممع بزرگ در هداد مدهوّ يّ قيحاکم فن
 ان بگشود و نعت و ثنای طلعت انور را در قال  الفاظ و هباراتيبه ب
 هبدالبداء رافهء  سّ ين قينم اکثری از حاضر کيل اظدار منود نگمان مير

  انس مشی می فرمود درنيكل نورانی و جمّلل را که در بيهّباس آن ه
 نظر داشته ابشند. آن وقار و هظمت و حسن حماورت و قل  سرشار از

 ت،  توّجه ابطفا  و هشق و هالقه به ازهار و او راد،  بزرگواریيحمّبت و هنا
 نوا هرگز از ففحهءي بنينسبت بفقرا و ملدوف و سخا و بذ  لطف و هطا

 د،  حررتش بدرجه ای هطوف و مدرابن وي حمو و زائل خنواهد گردريضم
 مبارکش ه بود که شخص اغل  در حرورياري حمررش تالی از تكّلف و پ

 می وارد شده و به آستانيکرد که در ساحت مولی و مرّبی هظيفراموش م
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 مشيهزاران نف  در شرق و غرب از برکت تعالمقّدسی وفود منوده که 

 ت وجدانيّ فته و از پرتو وجود اقدسش اهتالء روح و نورانّيانشراح تاطر 
 حافل منوده اند.ن

 ات پر انوار مرکز هدد مجا  اقدس اهی که نظر برتبهءي  حين ترتيبد
 د ويعی  که از جان  اب جليلش بوی اهطا شده مقام فر يشامخ و رف

 تيّ د و منمور ياست منقری گرد ن هامل حائزّيخ ادير اتر دی را ديوح
 ع هدد اثل ين رسالت منيفت و اب اتتتام اّين ّيمش در هامل ترابی اپيهظ

 ن هصر اکرم افخم که اهلی و اشرف اهصارين مرحلهء ايهصر رسولی،  آتر 
 د.يدور مقّدس هائی حمسوب است ابنتدا رس

 د  لهن  که شارع اهظم امر اهّز اهیاث مرغوب الهري ثاق اهلی و نميهدد و م
 ت فرمود بوجود مرکز منصوص حررتيبصرف فرل و کرم ابهل هامل هنا

 ثاقي در فدف مني و نور مبنين دّر مثيرفت و ايهبدالبداء اکما  پذ
 هللا بر طه انوار كلمةين قّوهء فائرهء حميبه اشّد اشراق جلوه منود. در اثر ا

 ط اهظميهء حميه جبزائر انئيّ هء رامانيّ حات مسکه ساطع گشت و نفيّ آفاق غرب
 قت منّور شد ويا از اشّعهء مش  حقيد. قارّهء شاسعهء اسرتاليمتوافل گرد

 ديان رسيهللا مبسامع هالم ت كلمةيفت. فّياقصا نقاط هامل انتشار ه ام اهلی بيپ
 ک در مقابليو مقصد و مرامش در هوافم و بالد شاتصهء اروپ و امر 

 حي و تشر ينيه از نفوس مستعّده و رجا  مدّمهء ارض تبري کثمجاهات  
 ه، هرش امنع الطف نقطهء اولی پ  از پنجاه سا  اتتفايّ د. امانت اهليگرد

 سالما  حمفوظا  بساحل ارض اقدس وافل گشت و در نقطهء مبارکی که از
 نيّ  و بقدوم مبارک آن سلطان قدم مز ينيفم اطدر مجا  اقدس اهی تع
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  مشرق االرکار هامل هائی در قل نيده بود استقرار حافل منود. اّولش
 گریيم ديد و معبد هظيان گرديای مرکزی در ترکستان روس بنيآس
 مه ويک تي مطّلع انوار بل اهظم و اکمل از آن در قط  امر نيه هميشب

  آن بشرف اقدام مرکز هدد هللا مشّرف شد. تصمنيترگاه برافراشت و زم
 فتاد و مرکز شقاق و قط يض رّلت بيد از اوج هّزت حبريبداحلمالّدش ه

 زدانی را امری سدل ويظ يثاق غلينفاق که هدد اهلی را بشکست و م
 د مجا  قدمي تبعنيد و تطراتی که از حيانبود گرد واهی بشمرد حمو و

 کرد زائل شد ويد ميو اسم اهظم خبطّهء هثمانی قل  امر هللا را هتد
 مانيهللا که پ  از افو  کوک  پ عةي نظم اداری شر ريه تباشيّ سأسيسات اّول

 ماته االهّز االسنی برين و استقرار گذاشت مطابقا  لتعليقدم در هامل تکو 
 د.يل گرديحمور احکام و افو  امر اب بزرگوارش تشک

 عه و انشاءيعهء بدي  منيثاق اهلی اب فدور رسائل و مکاتيمرکز هدد و م
 عه که چونيهء لميّ  هريه و اشعار و تفاسيجات و ادهتط  و الواح و منا

 راههء هظمتش بلسان اپرسی و هربی و معدودی بزابني  هاطل از يغ
 ح و احکام وين شرع اهظم را تشر يهء ايم و مبادی ساميترکی فادر تعال
 تش رايّ  و افالت و حّقانري و افو  و مآربش را تفسينياوامرش را تب
  جدان منحرفنيشداد اهالن فرمود. مهچنهلی مأل األ ا  مشدودا  حيکامال  فر 

 قت غافل و ازيت مندمک و از انوار حقبشری را که در ظلمت ماّدّيّ 
 ات وی رايدی که حيخرب و زاهل بود از تطر شديم بيتداوند مقتدر هل

 ح آنيکرد اتبار و انذار منود. مع االسف هدم توّجه به نصايد ميهتد
 اسقام و آالمه نا  جامعهء انسانی را بيرات پزشک بم داان و انکار دستو يحک
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 ٦٤٤ ص
 ده مبتال ساتت و در چنگا  مدلک جنگ و جدا  که هواق  شوم ويهد
 اب  آن ارکان وجود را مرطرب و منقل  منوده گرفتار کرد و ابالتره پر و

 ع فارسانيابدع امّتش جامعهء شج ءفدور دستور افخم اکرم و اهالم نقشه
 ک را که انتصارات ويالت مّتحدهء امر ّيثاق در ايهلمداران م ش هدی ويج

 م خبشوده بهيثاق را جلوه و شکوه هظيخ دورهء ميفتوحات ابهره اش اتر 
 لهءيا  موّفق ساتت و وسيهللا و فتح قارّهء اسرتال ن هللا و ابالغ كلمةي دريتبش

 ّيتاآل استقبا  ملکه ای از ملکات و استظاللش در ظّل امر حررت ربّ 
 ه و ظدور قوای مکنونهيّ مهء اهلين نقشهء هظيمن ايد و امروز بينات گرديّ الب

 کای جنوبی رايت امر ّيّ دی سراسر مجدور ياهتزاز و انبساط روحانی جد
 عهءيتدای بديّ فرا گرفته که فتوحات قرن اّو  هائی را ابفتخارات و موّفق

 ن و مطّرز داشته است.يّ جليله مز 
 هء دورهء مبارکري ع و حوادث تطير شؤون مدّمه و وقان مقام که رکيدر ا 
 ان است الزم است به اتبارات و انذارات و وهود و بشاراتی کهيثاق در ميم

 از قلم ملدم مرکز هدد مالک قدم انز  گشته اشاره منود و در حبر زّتار
 ع امر هللا و ارتفاعيان ترّقی سر يكلماتش تعّمق و تدبّر کرد. از مجله ب  

 عت هللا در اقطار و اشطار شاسعهء جدان بشننیيت شر يهللا و انتشار ف كلمة
 ند و زمامدارانيکه ملل و حنل هامل از هظمت و سطوت آن جبزع و فزع آ

 ت اجنمنين جبوش و تروش افتند و بعزمی راسخ به نتشتّيو رؤسای اد
  نامرميند قوله الکر يزدانن گرايان حررت ي  بنيق و ختر يرامان و تفر 

 ديد است شديع ملل شديم و مقاومت و مدامجهء مجيم است هظيهظ
 ک و انلهء هند ويد فرنگ و اتجّيک و فر يق و امر ي  نعرهء قبائل افر يهنقر 
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 زنديع قوی مبقاومت برتيک بلند شود و كّل جبمي از دور و نزدنياّمت چ

 رفانقان و جند هيدان اهلی بتنييدی از ملکوت اهی بقّوت ايو فارسان م
 ان جند هنالک مدزوم من االحزاب را اثبت و آشکار کنندن. ميو سپاه ا

 تيعاد و نص  رايل در ارض ميل و ابناء اسرائيگر اجتماع ساللهء تليد
  مذه  سّنت و مجاهت و انطواءنيه،  حصن حصيّ امر هللا در اقطار مصر 

 لهءيقلران و تسران و تذالن شررمهء يبساط قدرت و نفور هلماء رسوم در ا
 زدان و انشاءي نيه در مرکز جدانی آئيّ  هدد حررت رّب الرب نيفئهء انقر

 نهءيعه در ففح جبل کرمل و اّتساع مديهء بديّ سأسيسات و مشروهات ه
 می کهيل واحد هظينهء منّورهء هّكا و تشکينه مبديفا و اّتصا  آن مديح

 گريت. دمقّر اداری و مرکز روحانی اهل هاء را در آغوش تواهد گرف
   مهوطنان مجا  قدم دريافتخار و منقبت جليلی که در مستقبل اّّيم نص

 انيد و حکومت آن ارض مورد نظر هامل و هالميمدد امر هللا تواهد گرد
 د و مغبوطی که جامعهء اسم اهظم در قطعهءيگر مقام فر يتواهد گشت. د

 مستعّده می که به آن جامعهءيت روحانی هظيّ ک در اثر اجرای منمور يامر 
 ن وهود و اشاراتيده احراز تواهد منود و ابالتره در رأس ايمفّوض گرد

 م اتّفاق ويوم فخيبشارت حتّقق وحدت و احّتاد نوع بشر و وفو  
 ع اّمت ها بلند تواهد شدن  و نملل ويومی که نهلم اهلی جبميگانگی، ي
 و ع  نمّلت واحده گردنديندن  و مجيل در ظّل آن هلم... در آيقبا
 ه ازيّ ه و اتتالفات وطنيّ ه و نوهيّ نت جنسيه و مبايّ ه و مذهبيّ نيت ديّ ضدّ 
 شوندن. ن واحد و مذه  واحد و جن  واحد و قوم واحديزد. كّل ديان برتيم
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 ثاق دريمه ای  را که در دورهء ميز مقتری است حتّوالت و انقالابت هظيو ن

 آفاق جدان رخ گشوده ت امور هامل در اقطار ويوضع حکومات و متش
 ن ظدور اهظم از كلكيمتذّکر گردد،  حتّوالت و انقالابتی که از بدو اشراق ا

 اانت ويوم االمساء اتبار و در بيّ اطدر حررت نقطهء اولی در کتاب ق
 نّي ارض و رؤسای ادنيهء مجا  اقدس اهی تطاب به سالطيّ تطاابت قدر 

 ده است. ازيو سأكيد گردح يدر سورهء ملوک و کتاب مستطاب اقدس تصر 
  بهنيل امپراطوری چي سلطنت مطلقهء پرتقا  و تبديريآن مجله است تغ

 ش و روس و سرنوشتيدای آلمان و اطر يمجدوری و سقوط امپراطور 
 نيد مهچني  ملوک و زمامداران ممالک مذکوره گرديزی که نصيتّفت آم

 آ  هثمان. د سلطانيران و تلع هبداحلمين شاه سلطان ايقتل انفرالدّ 
 قه دنبالهء مهان رشته تطّورات ويع مدهشه و حوادث هائله فی احلقين وقايا

 ات مبارک حررت هاءهللا آغازيهء آن در اّّيم حيّ تقّلباتی است  که در مراحل اّول
 ی انپلئون سوم و انقرایخيز و سقوط اتر يو ابنعدام سلطان هبدالعز 

 د و پ يهء اپپ منجر گرديّ امپراطوری اثل  و زوا  قدرت و سلطنت زمن
 ران ويرهء آن اب انقراض سلسلهء ملوک قاجار در ايثاق داياز افو  کوک  م

 ه و ظدوريّ ا و الغاء سلطنت و تالفت در ترکياضمحال  ختت و اتج اسپان
 عه و بروز هالئم تشّتت و احنال يد در حزب شيآاثر ضعف و احنطاط شد

 اری ازيت بسيّ لز  مقام و موقعن مّلت روح در شرق و تز يدر مجع مبّشر 
 ن فصل بتمام معنی تامتهيز ايرفت. و نياتجداران حاضر اروپ توسعه پذ

 فت مگر از نفوس جليلهء فرالء و دانشمندان و رجا  وّيخنواهد 
 ثاق به نعت و ثنای آن وجود اقدسيتدای مدّمهء ارض که در اّّيم ميّ شخص
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 دّياند امر حررت هاءهللا گشوده ميم و تکر يپرداتته و لسان به تعظ

 وس وامربی،يني( پرفسور آرم٧و تولستوی، )يمنود. از آن مجله است کنت ل
 لربفرس، يکن و يد استار جردن، آرچديپرفسور اگوست فور ،  دکرت داو 

 نين،  دکرت استليو ،  دکرت چاي( استاد دانشکدهء ابل٨پرفسور جوت )
 کرمل،  لرد  کونت ساموئل اويوا  کارپنرت استاد دارالفنون اکسفورد،

 حمّمدهلی از ز، شاهزادهيون واي ،  راّبی استري ن چينگتون،  سر والنتايالم
 د اپشا ويخ حمّمد هبده،  مدحت اپشا،  تورشيو مصر،  شيتاندان تد

 ک برحس  استعداد و مقام و مرات يه. نفوس مذکوره هر ري غ ه وري غ
 هللا شدادت دادند. هللا و هظمت كلمةش بر هلّو امر يهرفانی و روحانی تو 

 نی بر مرات  قدر ويّ ل بين شدادات و اهرتافات که گواه فادق و دليا
 ثاقي مجا  اقدس اهی در دورهء مبارک منيجاللت و نفور و مکانت آئ

 ن هصر اکرم افخم بشماريحمسوب و از شؤون ممتازه و تصائص جليلهء ا
 جه از قلم ملکهء فرتنده فا يّ متتابعهء مدد  بعدا  در اثر فدور تطاابت يمی آ
 ان وميم اهلی و ايش تعاليايش و نيان ستاي در بّيکتور يدهء ملکهء و يحف
 ت و سأييديت امر مقّدس هائی تقو يّ قان بظدور اب مساوی و اثبات حّقانيا

 فزود.يت بيّ د و بر وسعت و امهّ يگرد
 ثاقيطفاء سراج مت قدرت و مّهت در اين امر هللا که بنداياّما معاند

 ام منودند هاقبت همانيه قيّ دند و در قلع و قمع شجرهء مبارکهء اهليکوش
 سرنوشت و سوء مآلی گرفتار شدند که در اّّيم حررت نقطهء اولی و مجا 

 اني بنري  و تدميعت هللا که قصد ختر ي شر نياقدس اهی دمشنان پر ک
 ران مقتو ياه جابر ادند. اپدشيزدان را داشتند بدان مبتال گرديحررت 
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 ٦٤٨ص 

 د معزو  و مسجون ويد. هبداحلميو سلسلهء ملوک قاجار منقرض گرد
 منکوب و مقدور شد و معرض قدح و رّم دو  و ملل سائره و لعن و

 ش قرار گرفت. مجا  ستمکار که اب تود هدد کرده بوديطعن اتباع تو 
 ميد از بيکسان منايحررت هبدالبداء را اهدام و روضهء مبارکه را ابتاک 

 کنفر ارمنی کهي  پناهنده شد و هاقبت بدست ّيجان فرار کرد و به قفقاز 
 مهوطنانش مورد زجر و آزار و ظلم و کشتار آن غّدار قرار گرفته بودند

 ن افغانی که هداوت و تصومتش نسبت به امر هللا ويد. مجا  الدّ يبقتل رس
 ی در شرق ادنی ممانعت اهلنيشرفت آئينفور و رسوتش در افکار از پ

 اتی مشحون از حوادث و آالم به مرض سرطانينمود پ  از مری حيم
 مبتال شد و قسمت اهظم زابنش مقطوع گشت و ابلمآ  به رّلت و فالکت بی

 ه که از مقرّ يّ شينت تاسرهء تفتيمنتدی در گذشت. چدار نفر اهراء ه
 عهءيای اهما  شنثاق اهزام شده بودند جبز يت مرکز ميّ تالفت برای حمکوم

 ک بنوبت تود گرفتار خماطر و مدالکی گشتند کهيدند و هر يش رسيتو 
 نت کهي  هيک رئينمودند. هارف بيكل مبارک طرح مينقشهء آنرا جدت ه

 خواست از چنگا  غر  جواانن ترکيش  هنگام قصد فرار داشت و م
 د و حکم قصاص در  حّق او جاری شد.يبد هدف رفاص گردّيتالفی 

 نيش را در بيع هستيک به مصر متواری گشت و گماشتهء وی مجيم باده
 هيّ وميف يد انداتت حبّدی که جدت مصار يراه بربود و او را به هسرت شد

 د و آانن درابرهء وی اهانتير در آن قطر ابحّبای اهلی متوّسل گرديانگز 
 منودند سپ  از حرور مبارک حررت هبدالبداء استدهای کمک و

 كل انور بال درنگ مقّرر فرمودند از قبل حررتش وجدیيمساهدت کرد ه
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 چه د شد و احّبا برای اجرای دستور مبارک هرياهطا شود اّما بغتتا  انپد
 کی سرگونيه يّ شينت تفتيگر هيد افتند. دو هرويتفّحص کردند وی را ن

 گری در فقر و مذّلت ال حتصی در گذشت.يد و ديده گردير بعّيبد
 بان انقض اکرب و آلت دستي  هّكا که پشتي  پليمشدور رئک يی بيحي

 ئهء او بود از مقامش معزو  و تائ  و تاسريّ لهء اجراء مقافد سيو وس
 كل مبارک دراز منود.يشد و بفقر و فاقه افتاد و دست استعانت جبان  ه

 در اسالمبو  در مهان سنه که سلطان آ  هثمان از سلطنت تلع و مقدور
 ک تن از رجا  و سران دولت که مجعی از آانن در هداديد سی و يگرد

 م چوبهء دار شدند وي و تسلريوم واحد دستگيدمشنان امر هللا بودند در 
 ت از حکومت ظلم و جور و سعی در اضمحال يبنحو وضوح بعّلت اما

 گشتند.  ش وافليه تو يذاء امنای رامانی مبجازات و تنبي اهلی و آزار و انيآئ
 ن شاه قاجار که در اوجيته از شخص سلطان انفرالدّ ران گذشيدر ا

 زی از ففحهء تاک حمويت انگري قدرت و حببوحهء آما  و هظمت بوضع ح
 ز که همال  درين مذهبی نّيشوايد هّده ای از شاهزادگان و وزراء و پيگرد
 دهء اهل هاءي و قتل و زجر و حب  و نفی جامعهء ستمدريف و تدميتوق

 زاري   الّسلطنه،  جال  الّدوله،  ميزا انري ل کامران مياز قبشرکت منوده بودند 
 کیيخ حمّمد تقی جنفی  ملّق  به ابن رئ  يهلی افغر تان ااتبک اهظم و ش

 ت تود را از دست دادند و خبسران مآ يّ ثيگری نفور و حيبعد از د
 ن جدان فانی بقدر کافی ابقی ماندند اتيز در ايگرفتار شدند و برتی ن

 هللا را که نسبت عةيهللا و شدرت و اهتالء شر  لّو امر هللا و ارتفاع كلمةآاثر ه
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 به ند ويدهء ظاهر مشاهده منايت توف و نفرت داشتند بديبه آن هنا

 ش واقف و مستحرر گردند.يتباهی حا  و سخافت اهما  تو 
 ءالت مّتحدهّيبعری از رؤسای مّلت روح در ارض اقدس و مدد امر هللا و ا

  اهلی و نفور كلمهءنيع آئيشرفت سر يثاق پيز چون در دور ميک نيامر 
  مشاهده منودند درنيحی برأی العي احزاب و فرق مسنيراّبنی را در ب

 (٩ه مانند واترالسکی، )يد افتادند و نفوسی فرومايحقد و حسد شد
 تيّ م مقام و موقعي( از ب١٢سنت )ي( و ا١١چاردسون )ي( ر ١٠لسن، )يو 

 ل جارف امر هللا برآمدند. حا  چونيی از سري فدد جلوگ ش دريتو 
 الت ويت مشل و احنال  بعری از تشکيمرات  تدّنی و احنطاط و تشت

 ايسأسيسات کدنسا  آن قوم را در ممالک اروپ و شرق وسطی و مشرق آس
 ن ضعف و انشقاق و تدّنی و افرتاقي معلوم تواهد شد که اميدر نظر آر 

 ن مقامات روحانی اب اتباع وياپره ای از اهراء ارا موجبی جز خمالفت 
 ح و استقرار ملکوتيعتی که مّدهی اکما  وهدهء حررت مسيوان شر ري پ

 باشد نبوده و خنواهد بود ملکوتی که آن  روح مقّدسياهلی در ارض م
  ابناء بشر جبان و د  از ساحتنيبنفسه بشارت داده وحتّقق آنرا در ب

 ند بوده است.قدس رامانی سائل و آرزوم
 قين دقايثاق اهلی ات آتر يمرکز نقض و شقاق که از بدو ظدور هدد و م

 ام منود و در هدميد قيابلش در ارض بعناد و بغراء شد و ات پريح
 غ مبذو  داشت و دريزدان سعی بليف مرکز هدد حررت ييان و تز يبن

 جلاج و خمالفت گوی سبقت از دمشنان تارجی امر بربود ابسفل درکات
  مبتالنيی خبسران مبيحيزا ري قنوط سقوط منود و چون مطّلع اهراض م
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 ه اش هباء  منثورا شد و مفاتر و شؤونيد. افکار و مآرب واهيگرد
 ئا  مذکورا بشمار آمد.يکن شيه اش کان مل يماض

 له و تداع آن انقضير و حياّما نفوس غافلهء سافله که در دام مکر و تزو 
 وس و مقدور و منکوب گشتند.يبودند كّل خمذو  و من م گرفتار شدهياث

 زا آقاجان که دستخوشري اء هللا در جوانی در گذشت،  ميزا ضري برادرش م
 اء هللا خباک راجعينات ساالر نک  واقع شده بود سه سا  پ  از ضيتلق
 ک و مهکار و معاضد ويگرش که شر يع هللا برادر ديزا بدري د،  ميگرد
 حه اش را ضمنيد وی را ترک گفت و اهما  قبار اهظم او بو يدست

 ش اهالم کرد و پ  از چندی   جمّددا  ابويرساله ای خبط و مدر تو 
 گر او را ازياهوی دترتش ابر ديمنرّم شد ولی رفتار انموزون و پر ه

 ش از مرض سرطان هالکيه ان تواهر يّ مرکز نقض جدا ساتت. فروغ
 قلبی مبتال شد و قبل از آنکهد هلی شوهر تواهرش حبملهء يّ د و سيگرد

 ز در هنفوانيهلی  ن ديّ فرزندانش ابو برسند جان سپرد. پسر ارشد س
 نیيمود. حمّمد جواد قزو يشباب مبرض پدر گرفتار آمده و راه هدم پ

 د.ي مشدور بذّلت و تواری افتاد و در سقر مقّر گز نيکی از انقري
  نسبت بقتل مرکزّيوفازا حمّمد هلی که طبق الواح ري شعاع هللا فرزند م

 نان منوده و از طرف حمور شقاق مبنظوريد و اطميمان اظدار اميپ
  هللاريم تيابراه اتّفاق اب معاضدت و ران و ابرازّي نيافشاندن بذر اتتالف ب

 کا بدان سامان اهزام شده بود اب دست هتی مبرکزيحمرّک فساد در امر 
 د.يسار گردت منفعل و شرميّ ن منمور يش برگشت و از ايتو 

 ران مبرضين مدافع و حامی قط  نفاق در ايمجا  بروجردی بزرگرت 
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 د مددیيّ د و خباک مذّلت و فالکت افتاد. سيزی مبتال گردينفرت انگ

 وست گمنام وي پنيانت منود و به ثّلهء انقريثاق تيدهجی که مبرکز م
 قمغلوب شد و در فقر و فاقه مبرد و زن و دو فرزندش بوی ملح

 ازی ترطومی و حاجیري  شنيزا حسري نعلی جدرمی و ميزا حسري گشتند. م
 ران ويدی فّعا  انقض اکرب در اّي کاشانی که از هّما  و انيحمّمد حس

 هندوستان و بّر مصر حمسوب می شدند بی انم و نشان و رسوای  تاّص و
 ست سنهيم که در مّدت بيم آن هنصر مغرور و لئيم زنيهاّم گشتند. ابراه

 تيک هلم تالف برافراشت و بذر نفاق و هناد بکاشت و اب هنايدر امر 
 ماتيار ابهلل نتعلياانت مبارک حررت هبدالبداء را العيجسارت و وقاحت ب

  منصوصنّي بی اساسن تواند و دهوی منود که مرکز هدد اهلی و مب
 قی و منظور واقعی آن معّرفیيزدانی،  امر هائی را بر تالف مقصد حقي
  مسافرت مبارکنيده استن  و مهچنيق امور کشيده و پرده بر حقامنو 
 ن تّرهات ويپ  از ا ،کر امر هللا تلّقی منوديک را ضربت مدلکی بر پيابمر 
  آنرا تودنيان آن ارض که مؤّسسيف در حالی که جامعهء هائياراج
  نيزار گشتند در مهان سرزميه توانده کاّل  از وی متنّفر و بيّ عت اهليبشر 

  بود اب تذالن و تسراننيکه شاهد هظمت و جال  آن نور مب
 د.يل گرديل و هو يم درگذشت و در ملک و ملکوت رليهظ
 و افکار ویري ا  پحي جدرا  و فر ّيثاق که ياهوان و انصار انقض م ريسا

  در پرده و تفا  اب او مهداستان و بظاهر اظدار ثبوت و رسوخّيبوده و 
 مان گشتند و مورد هفو و خبششيدم و پشنمودند بعری ابلمآ   انيم

 دند ويس و حرمان خبز أيموالی مدرابن واقع شدند و برتی در حفرات 
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 مودنديلی راه ارتداد پيش را از دست بدادند. قليقان تو يان و اميبكّلی ا

 ق فنا و اضمحال  سپردند و قط  شقاق مدجور و منفور ويو گروهی طر 
 کانينی جز مشتی از نزدير و معّيد و از هر مانيمطرود و مردود ابق

 ان که در طل  شدرت وين هادم بنيد. اياقارب بی بصر حمروم گرد
 کس  مقام بکما  گستاتی در مقابل حررت هبدالبداء اظدار داشت که

 نی ندارد مّدتينان و ترميكل اطدر اطميبدوام و بقای تود پ  از ه
 بتيماند ات تيات ابقيد حيثاق در قيست سنه پ  از افو  کوک  ميب

 د و نصرت و غلبهء اثبتان بري مشاهده منانيش را برأی العيآما  تو 
 جهء حبرانیيم در نتين تصم تصيا .مالحظه کندة  يمان را مشدودا  هالنيپ

 ت مقام اسنی در روضهءيکه پ  از فعود مرکزهدد هللا بر اپ منود از تول
 را که در اثر غفلت و تسامح عیيد و قصر منيا حمروم گرديمبارکهء هل

 هيران و بی سر و سامان افکنده بود،  ابلزام ختليزی و ينش بوضع سأثّرآميّ ب
 می ازيد ات هاقبت بفلج مبتال شد و نيهء مخو  منوی گز يکرد و در زاو 
 تيد و در هنايفتاد و آالم و اوجاع بر وی مستولی گرديبدنش از کار ب

 و طبق شعائر اسالمی در جوار م در گذشتي و رّلت هظنيخبسران مب
 کی از مراقد آن قوم دفن شد و قربش مرتوک مباند حّتی سنگی بر آني

 القدر من لدن ةيقد اتذته زابن .نشانی منظور نگشت هناده نشد و انم و
 ن. انتدیين ورکری للمتبّصر ي للّناظر مقتدر قّدار و بقت قّصته هربة
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 داشتها داي

1-Mr. Winston Churchill 
2-Viscount Allenby 

3-General Congreve 

4-General Sir Arthur Money 
5-Sir Ronald Storrs 

6-Sir Steward Symes 
7-Count Leo Tolstoy 

8-Prof. Jowett of Balliol 

9-Vatralsky 

10-Wilson 

11-Richardson 

12-Easton 
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 قسمت چهارم

 ن امر هبائیيحیول عصر تکو 
 هجری قمری ١٣٤٠ - ١٣٦٣

 الدیيم ١٩٢١ - ١٩٤٤
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 و دوم ستيفصل ب                                        

 ظهور و استقرار نظم اداری                                 
 ثاق اهلیيالد حررت هبدالبداء مرکز ميقرن اّو  هائی که طلوهش اب م

 ش رايش از سه ربع دورهء تو يم بين موالی هظ فعود آنيمقارن در ح
 عنی هفتاد وهفت سنه قبل نورين قرن نورانی يدر آغاز ا .منوده بود يّ ط

 د و ظدور حررت ابب چون کوک ياز طالع گردري ت از افق شيهدا
 ور که آن فقعجيظلمت د .ران را روشن و اتبناک ساتتيفروزان آمسان ا

 فتند وّيت حّدت بصر ري اهل بص جليل را احاطه منوده بود زائل شد
 ه و اتر شده بود برري  تنيونشان از تشعشعات آن نور مبيانف  غافله که ه

 ة  ام منودند و رؤسا و هلما و مجدور انس کثلّ ي قنياطفاء سراج رّب العالم
 ات آنکه .ه و قلع و قمع فئهء مظلومه پرداتتنديّ واحده ابستيصا   شجرهء اهل

 که بنفسه المقّدس درين حلظات هنگاميکرت ير مجا  اقدس اهی در ات
 سجن طدران در چنگا  اهداء مبتال و بسالسل و اغال  گرفتار بود ابرادهء

 تيّ ن امر اهظم منمور يات و اکما  مقصد هنائی ايد حيه بتجديّ هء اهليّ بيغ
 هيّ ات راّبنيقت سطوع منود و قل  ممّرد سلطان قدم بتجلّ يفت. مش  حقّي

 م رمز خمزون وين اشراق هظي  از مری ده سا  از اد و پيمنّور گرد
 ت ظدور حررت ابب مکنون و مستور بود دريّ سّر مصون که در هو 
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 د. در ارض سرّ يدار گرديهء آن پديّ هء ازليّ هللا آشکار شد و مثرهء جننة يمد
 زدان ابهل هامليان و مسطور در کت  و فحف حررت يام موهود بيپ

 و هظمتش مبسامع ملوک و امراء ارض در شرق و ت جال يابالغ و ف
 نهء حمّصنهء هّکا اتر و پود نظميغرب متوافل شد و در وراء جدران مد

 ش را وضع فرمود و قبل از هروج روح مقّدسش بعامل اباليع جدان آرايبد
 ن نظم امنت اتقن و حفظيت و استقرار ايثاق اهلی را مبنظور هدايهدد و م

 سپ  . در ظّل كلمهء افخمش سأسي  منودنيظلّ ت مستيّ وحدت و جامع
 ن هللايثاق حبفظ ديحررت هبدالبداء غصن اهظم و مرکز هدد اّت بقّوهء م

 کيلوای امر اب جليلش را در قارّهء امر  و هللا پرداتتانت كلمة يو ف
 رش را در غرب اروپ و شرقيهء سأسيسات تلل انپذيبرافراشت و اپ

 ت استحکام بنداد. آن وجود اقدس در آاثر ويداا بنياقصی و قارّهء اسرتال
 ح و احکاميم امر اهّز اهی را تشر يعه اش افو  و تعاليتطاابت من الواح و

 هء نظميّ د و مؤّسسات اّوليي و ارکان و دهائمش را تشينيو قواهدش را تب
 اني معبد هائی را بننيم فرمود. در تطّهء روس اّوليابدع اکرمش را حتک

 ع برای مبّشر اهظم مرتفعيففح جبل کرمل مقامی جليل و رفمنود و در 
 ش در حمّل مقّدس بسپرد. دريساتت و رم  انور را بدست مبارک تو 

 ام حررت هاءهللايک پياسفار جليله اش ببالد و هوافم خمتلفهء اروپ و امر 
 کهي اهلی را مبقامنيد و شدرت و هظمت آئيد برساني  و بعيرا بسمع قر 
 ات مقّدسشين حّي نداشت ارتقاء داد و در اپريو نظ لياز قبل مث

 غی و فدور نقشهء ملکوتی دستور امنع اجمد تود رايلهء نزو  الواح تبليبوس
 ن نقشهءيذ ايت او بود ابالغ  فرمود و به تنفيجبامعه ای که پروردهء هنا
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 ر ارتفاعانتشار انواه ور را بيم اهراء آن جامعهء غّيّ مه که در مستقبل ايهظ

 نظم اداری امر هللا در اقطار هامل  موّفق تواهد منود موّظف ساتت.
 ن دوريثاق هصر مبارک رسولی هصر جانبازان و ابسالن اي مرّي اب افو  ن

 ن امر ابدع افخم وي انيه مؤّسسيّ اهظم که بعّلت انتسابش بطلعات قدس
 وان وري پ ام و شدادتيان اقوم و قين بنيهء ايّ لوضع اساس و مبانی اوّ 

 ع اهصار و قرون حمسوب وين شرع اکرم،  اهلی و اشرف از مجيرسوالن ا
 نده استيات و اشراقاتش فائق بر انتصارات و فتوحات گذشته و آيجتلّ 
 مان که حلقهء ارتباط و حدّ يت و رسالت مرکز پيّ رفت و منمور ين پذّياپ

 فشاندهالوالده ا دين هصر مشعشع که در آن بذور امر جدي انيفافل ب
 ه استيّ بهء رامانيّ شده و اهصار الحقه که زمان بروز آاثر و امثار شجرهء  ط

 د.يابنتدا رس
 فت و در ارض طاّياز توّلد ري  در شنيه که در سنهء ستّ يّ هء اهليّ قّوهء قدس
 هللا و ارض سّر مرتفعنة يد حافل منود و شعله اش در مدينبعان جد

 عطّر و اقطار شاسعهء جدانرا معنربه اش هامل را ميّ د و نفحات مسکيگرد
 نيهء ايّ ن در مشروهات و مؤّسسات هيساتت اکنون اب طلوع هصر تکو 

 ض انمتناهی اهلیيصا  في که مبنزلهء جماری و قنوات جدت اني انزننيآئ
 ن هصريدر ا .فزوديجبدان بشری است حلو  منود و بر قّوت و اتقان ب

  المللینيسات حمّلی ومّلی و بزدانی است مؤسّ يد امر ياثنی که هصر جد
 ل و روز بروز وسعت و هظمتيج تشکيعت حررت هاءهللا بتدر يشر 

 عنی هصر رهبیي دور هائی ريرفت ات هصر اثل  و اتيتواهد پذ
 العقو  رّي ط غربا جلوهء حميرسد و نظم جدان آرای حررت رامان در بس فرا
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 تيّ ظاهر و آشکار گردد مدند و مثرهء هنائی امر مجا  اقدس اهی يمنا
 اجملد و الثّناء ح لهيه سأسي  شود و ملکوت هللا چنانکه حررت مسيّ اهل

 بد.ّيه استقرار يّ  بر نيوهده فرموده در ب
 ان که در بدو نشنهء امر حررت مّنان دريحررت اهلی  در کتاب مستطاب ب

 ن نظم ابدع اسنیيده بصراحت اتم به ايان انز  گردجيسجن آرراب
 ارت داده و آنرا بنام مبارک حررت هاءهللا مرتبط و موفوف فرمودهبش

 در ابب شانزدهم از واحد سوم آن کتاب مقّدس که اّم الکتاب دور .است
 هللا نظر الی نظم هاءيات مسطور نطوبی لمن ين  كلمات هاليان حمسوب ايب
 مجا  اقدسو  .اننيهللا فی الب ظدر و ال مرّد له من هنديشکر ربّه فانّه يو 

 ن نظم امنع اهلی در کتاب اقدسياهی واضع افو  و احکام ا
 ئه نقد اضطرب الّنظم من هذا الّنظم االهظمّيد قوله هّز کرب يفرمايبنفسه المقّدس م
 و . االبداع شبدهننيع اّلذی ما شددت هي  هذا البديو اتتلف الرّتت

 تيّ فيزدانی  کين نظم يثاق و مدندس و طرّاح ايحررت هبدالبداء مرکز م
  ويني و ارکان و قوائم آن را تعيني تبّيسأسيسش را در الواح مقّدسهء وفا

 عهء رامانی و اثبتانيوان شر ري عه اش را که اکنون به مّهت پيمؤّسسات بد
 ن دور هائی هنادهيبر هدد سبحانی در شرق و غرب هامل در هصر تکو 

 ح فرمود.يص و تصر يشود تنصيم
  فافلهء هصر رسولی ات انقرایريست و سه سا  اتيد ببنا بر آنچه رکر ش
  هصر انتقا  کهّين يتوان مرحلهء اوالی هصر تکو يقرن اّو  هائی را م

 شاهد طلوع و استقرار نظم اداری امر هللا است حمسوب داشت. نظمی که
 عنی در هصر رهبی کهيم ّيّ مشروهات جامعهء جدانی هائی در مستقبل ا
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 ٦٦١ ص
 انياساس آن بن ن دور مقّدس است بريو مقصد اهالی ا ت قصویيغا

 اد و افو  و دهائم آنجين نظم افخم را ايد. منشوری که ايتواهد گرد
 ّيم منود مهاان الواح وفايرا سأسي  و تّط مشی و حرکت آن را ترس

 اض حررتيّ اث مرکز هدد مجا  اهی و اهلی و اشرف جتّلی روح فري م
 گريکديقهء اّتصا ، اهصار ثالثهء دور هائی را بهبدالبداء است که چون حل
 د.ينماي اهلی را بنحو اتقن و اوفی حفظ منيت آئيّ مرتبط و وحدت و جامع

 ت انفذهء آنيّ ثاق حررت هاءهللا منبع  از ارادهء قاطعه و مشيهدد و م
 ثاقي منيمنة هلی الکائنات به سأسي  چنيه بوده که بنفسه المديّ هء اهليّ مظدر کلّ 

 توان مبنزلهءيز ميی حررت هبدالبداء را نّيق اقدام فرمود. الواح وفايوث
 هللا که از شارع عةي قّوهء دافعهء شر نيدی دانست که از اقرتان معنوی بيول
 ت و مثل اهالیّي آنّي قت مبيثاق که در حقيفهء مير مندفع گشته و لطيقد

 اهظم قّوهء ن دوريدر ا .امر اهلی مستور و مکنون بوده ظاهر گشته است
 ن هنرت رامانی سر چشمه گرفته در اثريتاّلقه که از مؤّس  و حمرّک ا
  منصوص و مرجع خمصوصنّي مان مبيمتاّسش اب روح و فکر طلعت پ

 ج و امثارش هنوزيقهء مقّدسی را بوجود آورده که شؤون و آاثر و نتايوث
 ق مکشوفيلينبغی و يست و سه سنه بر نسل حاضر کما يپ  از مری ب

 ثاقيراههء مرکز ميچند از   هرميم و منشور کر يقهء هظين وثيا .دهينگرد
 نيقی آن روح نّباضی است که از موجد ايفادر ولی مبدأ افلی و منشن  حق

 رايز  .ه ممکن نهيّ طهء ازليفته و انتزاهش از آن قّوهء حمّيع فدور يکور بد
 تيّ ان در هو ی مقّدسهء شارع امر هائی چنّيد نوايبنحوی که مذکور گرد

 تّي آنّي ات مقّدس مبيقت امر هللا در حيمرکز هدد حلو  منوده و حق
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 ٦٦٢ ص
 ن دو طلعت نوراء مرتبط ويده و مقافد و مآرب ايمصّور و جمّسم گرد

 م مجا  اقدس اهی از نقشه ويممتزج گشته که تصّور انفکاک افو  و تعال
 ه و ابطا يّ ق اساسيکی از حقايطهء حررت هبدالبداء مبنزلهء انکار يتر 
 ن امر اهظم اهلی حمسوب تواهد گشت.يمهء ايّ کی از مبادی قي

 ی حررت هبدالبداء سأسي  گشته نظر بهّينظم اداری  که در الواح وفا
 ل ويد و بی مثين هامل فر ّيخ اديت و هظمتش در اتر يّ فيافل و مبدأ و  ک

 فحف ک از کت  ويچيتوان گفت که در هي مني مبنيقيل است و بيهد
 ه حّتی در دور فرقان که احکام و سنن اهلی در کتابيمقّدسه و ادوار ماض

 چگونه حکم حمکم و دستوريده هيد بکما  فراحت و اتقان انز  گرديجم
 ست.يد موجود نيم برابری مناين اساس هظيقاطع مربمی که بتواند اب ا

 ينيض  حّق تبيعه و تفو يعهء منيوضع افو  اداری و انشاء سأسيسات بد
 ن ظدور اهظم بنحوی که دري اهلی را در انيامر هللا آئ ت به ولّ ّيآ

 انشعاب و جتّزی و انشقاقو  نداشته از حتّزب ريظدورات گذشته سابقه و نظ
 ع اب انظمهء متنّوهه که افکار بشری برایين نظم بديحفظ تواهد منود. ا

 ک از وجوهيچيست و اب هياس نيادارهء امور هامل اخّتار منوده قابل ق
  حکومت مطلقه و اشرافی نه ازّيحکومات خمتلفه اهّم از دموکراسی و 

  آن وني  و نه از جدت اجرا و همل مشاهت ندارد و بيحلاظ ترک
 ت دريّ حی و اسالم که جدان بشر يه از هربانی و مسيّ نيحکومات د

 و هر چند در .ستيگذشتهء اّّيم شاهد و انظر آن بوده مماثلتی موجود ن
 ک از نظامات ثالثهءياس واجد اپره ای از افو  و هواملی است که در هر اس
 هء آانن هاری و مربّی است.يّ وب و مفاسد فطر يه موجود ولی از هيّ اسيس
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 ٦٦٣ ص
 ک ازيمه و جدات مثبته ای که بال شک در هر ين نظم اهلی هنافر سليدر ا

 ته بدون آنکهفّيام يگر ارتباط و التيکديانظمهء مذکوره مشدود است ب
 ن نظم مساوی استيه که مبدأ و منشن  ايّ ت حقائق  روحانيّ ت و جامعيّ متام

 ت کهّي آينيمقّدس امر هللا و  حّق تب قدرت موروثی ولّ  .لّکه دار گردد
 اراتيمنحصرا  به آن مقام منصوص مفّوض گشته و ارجاع وظائف و اتت

  منصوفه وريع غيت العد  اهظم اهلی واضع احکام و شرايعه به بيوس
 ت در قبا  مّلت و هدم الزامشيّ م از هرگونه مسؤوليبرائت آن جممع هظ

 ش و وجود مقّررات خمصوفه جدتي تو نيد منتخبيباع نظرات و هقادر اتّ 
 زدانی دري نيوان آئري اجرای انتخاابت همومی و آزاد از طرف کاّفهء پ

 نظم اداریاز شؤون و تصائصی است که به  ع كاّل  ي مرجع تشر ينيتع
 سازد.يو ممتاز م ه منفصليّ حررت هاءهللا اتتصاص داشته و آن را از انظمهء موجودهء بشر 

 شش مورد خمالفت اهدا از داتل ويداين نظم اهظم از بدو ظدور و پيا
 هء سافله دريست و سه سنه نفوس واهيد و در مّدت بيتارج واقع گرد

 مّهت گماشتند و   اساس و اهندام ارکان آنيشرق و غرب در ختر 
 قت جلوهيدند ات افو  و مبادی آن را بر تالف حقيع قوی کوشيجبم

 دهند و اهداف و مآربش را مردود و مطرود مشارند و از تقّدم و
 ادجيش رتنه و شکاف اي لواني حاملنيشرفت آن ممانعت کنند و در بيپ
 وسعت ن نظم اّت اقوم روز بروز بر قّوت ويند. ولی ابرادهء اهلی ايمنا
 ش حمروم ماندند ويئهء تو يّ ی سّيذ نوايه از تنفيّ فزود و آن مظاهر بغريب

 كّل تائ  و تاسر گشتند. در قطر مصر فائق ارمنی که در طل  شدرت
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٦٦٤ ص
 ن نظم ابدع اکرم مبعاندت برتاست ويهء استقرار ايّ  اّولنيست در سنّيو ر 

 هن اقدام منوديّ ت هلميّ لش به نمجعيبزهم ابطل تود بر انطواء بساط و تبد
 ک زنی غافل و گمراهيد. در امر يوس و خمذو  گردياز اجنام منظور من

 افل و بیّيار ابهلل الواح وفايولوله براپ منود و زمزمه آغاز کرد که الع
 ش دريجمعو  و تالی از فّحت و اهتبار است و در اثبات مّدهای تو 

 ام منود حّتی ازيو هناد ق ت جدّ يک و انگلستان بندايالت مّتحدهء امر ّيا
 ني اقدام و بطالن ارين امر تطي درتواست کرد که در انيای فلسطياول

 ديند ولی مسؤلش اجابت نگرديسند مقّدس را هلی مأل االشداد اهالم منا
  ونيکی از متقّدميفتاد. در آلمان ين بّيو در حسرت و حرمان بی اپ

 نف  راهلهء غافله گرفتار و ازن ي امر هللا در آن سامان در دام انيمؤّسس
 د. دريم مبتال گرديم منحرف شد و بذّلت هظي و فراط مستقميمندج قو 

 ف کت  و رسائل در رّد امر هللايح به سألي قبريزدانی طي نيران مدد آئيا
 ع قوی بر اطفاء انر موقدهءيهللا پرداتت و جبم عةي شر نيف و توهييو تز 
 د بليمنلوف شد ات نظم اداری را متزلز  منا هيّ ه و انتزاع سدرهء راّبنيّ اهل

 امر هللا را از ففحهء جدان حمو و انبود کند ولی هاقبت نعاقش تاموش شد
 د.يش فراموش گرديو مساه
  و اّطالع  بر مفدوم و مقصودّيز مبجّرد انتشار کتاب وفايثاق ني منيانقر

 ع هللايزا بدري ادت ميد برتاستند و حتت قيآن سفر جليل مبخالفت شد
 ت روضهء مبارکه، اهظم و اشرف بقاع هامل هائی را تواستار شدند ويتول

 منصوص امر هللا منودند د اقتدار ولّ يقصد اتراج آن مقام مقّدس را از 
 د و بر مرات  رسوائی و تذالن آاننيم گرديولی اقدامات و تشّبثاتشان هق
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 ٦٦٥ص 
 نيره ای از رؤسا و مبّشر گر امالت و تعّرضات اپيو از طرف د .فزوديب

 حی و دون آن مبنظور اهندام اساس و احنرافيمّلت روح در ممالک مس
 وانري ع اهلی نتوانست از مرات  هشق و وفاداری پيافو  و حقائق نظم بد

 حّتی .ن مقصد اهّز اسنی ابز داردي آانن را از اجنام اّيامر هللا بکاهد و 
 سابق حررت هبدالبداء که از  سرّ نيز اميکات تائنانه و شرم آميحتر 

 ان و مرتمجانيهاقبت حا  کات  وحی حررت هاءهللا و مجعی از منش
 اميش در شرق و غرب درس هربت نگرفته و مبعاندت قيموالی تو 

 ش ابقیيئهء تو يّ   اهما  سيز بکما  جّد در تعقيمنوده بود و هم اکنون ن
 اد شکاف درجياست بی اثر و مثر ماند و مساهی و جمدوداتش در ا

 دار امر اهلی و منقل  جلوه دادنيع و بيففوف مؤمنان و هلمداران شج
 ر، مبدأ و منشن  نظم اداریين سند فنا انپذيمنظور افلی و هدف هنائی ا

 حررت هاءهللا و ممانعت از تقّدم و توسعهء مؤّسساتی که واضع و موجد
 ّيّدسهء وفاد. الواح مقي فرموده بود كّل هاطل و ابطل گردنّي آن مع

 هء جدانی که از بعریيت آتيّ ع و منشور مدنيت سأسي  نظم بديّ فيکاشف  ک
 خبّط و امرای جدات و افو  متّمم کتاب مستطاب اقدس حمسوب و كاّل  
 مّيّ ن ايک تر يمبارک مرقوم و خمتوم گشته در قسمت اّو  آن که در اتر 

 کما  وضوح وم شده بيسجن حررت هبدالبداء در قلعهء حمّصنهء هّكا تنظ
 ميع و رتبت هظيمقام من ح و دويت اساس هقائد اهل هاء تشر يّ قطع

 هء مجا  اقدس اهی شارع مقّدسيّ ت کلّ يّ ح و مظدر يحررت رّب اهلی تصر 
هباٌد له ده که نمايد گرديان سأکيامر هائی اهالم و بصراحت ب  دون كّل ٌ

ابمره   ب اقدسن سفر جليل هظمت کتايز در ايو ن .عملوننيو كّل ٌ
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 ٦٦٦ ص
 ت موروثیيّ فيت امر سأسي  و  کي و مؤّسسهء والينياّم الکتاب دور هائی تب

 ط انتخابي و افو  و شراينيهء آن تعيّ ح و وظائف اساسيآن توض
 ص و روابطش ابياراتش تنصيم و حدود اتتيت العد  اهظم اهلی تعليب

 تيّ  و مسؤلدی امر هللاّيت و تدمات و وظائف ايت امر تثبيمؤّسسهء وال
 ميم و تکر يثاق مجا  اقدس اهی تعظيل و مقام هدد و ميآانن تفص

 ام ويم مهچنان مرات  ثبات و استقامت و قيقهء هظين وثيده است. ايگرد
 ی وارده بر مرکز هدد هللاّيثاق را جتليل و فدمات و باليمّهت اثبتان بر م

 اقدس اهی و هدمی هدّو فائل مجا  يحيزا ري ئهء ميّ ح و اهما  سيرا تشر 
 زيد و نيفرمايح و انذارات حررت نقطهء اولی روشن ميتوّجه وی را بنصا

 زا حمّمد هلی مرکز نقض و معاضدت وري مرات  احنراف و اهتساف م
 ع هللا را درخمالفت امر هللايزا بدري مهدستی فرزندش شعاع هللا و برادرش م

 د.ينماين را اتبار مبت آمالشاياثبات و طرد آانن را اشعار و تسران و ت
 ران و دوستان حررت رامان را به نشرّيع يدی امر هللا و مجّيافنان و ا

 د کهيق و داللت می فرمايهللا دهوت و كّل را تشو  غ كلمةينفحات هللا و تبل
 ر منتشر گردندّيند و در ممالک و ديام منايم قيهظ ن امريابالتّفاق در ا

 ح  اقتدا کنند، از دسائ  و وساسون حررت رو يّ ل حبوار ين سبيدر ا و
 امر هللا را از و نديند و از ثّلهء نفاق احرتاز جو يثاق اجتناب منايانقران م

 نيت آئيّ ند. ابهما  و کردار همومي خملصه حمافظت مناريهجوم نفوس غ
 زيو ن .ه را جلوه دهنديّ م رامانياهلی را اثبات کنند و برفتار و گفتار تعال

 ت و مقصد حقوق هللا را که در کتاب اقدس ازيّ امهّ  مين منشور هظيدر ا
 د و خبروع و تشوع و فداقت ويص شده سأکير تنصيقلم شارع قد
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 اد نسبت به اتجداران هاد  ويرسلطنت و اطاهت و انقيامانت به سر 

 ش را در جترّع کنس فدا ويد و متّنای تو يران کامل امر می فرماّيشدر 
 د و از ساحت اهلی برای اهداء تودينمايان ميب  ل هاءيجانفشانی در سب

 د.ي و احسان می فرماريطل  هفو و غفران و رجای ت
 دی که ازيران اهلی اب وجود لطمهء شدّيپ  از فعود حررت هبدالبداء 
 ام منودنديده بود کثّلة واحده قيم حافل گرديفعود انگدانی آن موالی هظ

 هيّ ت نقشهء اهليگشتند و هدای مقّدسه متحّصن  ّي وفانيو در حصن حص
 دان تدمت هنادند و بدون توّجهيه قدم در ميّ و فرمان ساالر جند احد

 ن که از قدرت و هظمت امر اهلی غافل و ازي و مستکرب نيحبمالت مغرض
 ف مرجوهه پرداتتند و ابيفای وظاياهتالء و ارتقاء آن تائف بودند اب

 غو  شدند و بتنسي ن مشيهزم جزم و رأی فائ  ابفتتاح هصر تکو 
 ع جدان آرای اهلی که اتج وّهاجيارکان و دهائم نظم اداری مبّشر نظم بد
  مبنظوررين امر تطيو هالوه بر ا .اهصار و قرون است منلوف گشتند

 د جامعهء هائی دريت امور دائم الّتزايت امر هللا و متشيّ حفظ وحدت و متام
 عهء رامانی ويساع نطاق شر زدانی و اتّ ي نيت آئيّ اثبات استقال  و رمس

 دوهقد از فعود مبارک حررت هبدالبداء در يّ  در طنيد هدد مقبلييتز 
 غ مبذو  داشتند.يد و سعی بليشرق و غرب هامل جدد جد

 ل ابهداف ثالثهءيله و مهم مشکوره که مقصد غائی آن نين مساهی مجيدر ا
 تقامتیک چنان مّهت و شجاهت و ثبات و اسيران امر ّيمذکوره بوده 

 عين قرن نورانی امر هللا جبميمبنّصهء ظدور رساندند که قبل از اتتتام ا
 ت كلمة هللا در متامی اشطار منتشر شد و ثقه ويت منود و فياقطار سرا
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 ٦٦٨ ص
 ديوست و متجيمه به حتّقق پياهتماد موالی حنون نسبت آبن جامعهء هظ

 زدانين امر حررت دگايری که از لسان مبارک در  حّق آن برگز يو تقد
 ثاق نسبتيآما  و آرزوی مرکز م و .ديفادر شده بود واضح و مدّلل گرد

 هيّ ت و استحکام مشروهات  روحانيه و تقو يّ هء آن مؤّسسات امر يابنتصارات آت
  را مدد نظم ادارینيزم توان آن سريبدرجه ای مؤثّر و انفذ بوده که حّقا  م

  فرموده استينيو مرکز هدد هللا تبحررت هاءهللا که شارع مقّدس سأسي  
 نيهء ايّ  اّولريد که تباشيد متذّکر گردين مقام ابيحمسوب داشت. در ا

 ن مقصد اّت در اّّيم مبارکينظم ابدع اتقن و شواهد طلوع و سطوع ا
  قبل از فعود مجا  اقدس اهی جلّ نيحررت هبدالبداء و حّتی در سن

 ن از طرفيش از حلو  هصر تکو يپدات الزمه يرکره و ثنائه آغاز و متد
 از .ن مقصد اهّز اسنی اخّتار شده بوديطلعت نوراء جدت حصو  ا آن دو
 ميهللا در اقل عةيوان مقّدم شر ري  و انتصاب بعری از مؤمنني و پينيمجله تع
 ل حمافليدی امر هللا از طرف حررت هاءهللا و تشکّيران مبقام ايجليل ا

 مبارك حررت هبدالبداء در شرق و غرب ابمر شور در مراکز مدّمهء هائی
 ک و سأسي يالت مّتحدهء امر ّيا ئت معبد هائین  دري انتخاب نهنيو مهچن

 اعيه و ابتيّ  تدمات و جمدودات امر نيهء حمّلی برای سأميّ ري فندوقدای ت
 ادجيهء آن و اياجات آتيه و رفع احتيّ اراضی مبنظور وقف در مصاحل هموم

  مشرق االرکار هائینيدت طبع و اشاههء آاثر و ارتفاع اّولت جّيّ مؤّسسهء نشر 
 در هامل و بنای مقّدس اهلی در ففح جبل کرمل و انشاء مسافرتانه

 ن اقدامات وين اهتاب مقّدسه. ايار و زائر يّ  سنيرائی مبّلغيبرای پذ
 عه ومبّشر مؤّسساتی دانست کهيقه طليتوان فی احلقيمشروهات را م
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 ٦٦٩ص 
 ن امر اهظمين ايی پ  از انقرای هصر رسولی در دورهء تکو ستيبايم

 ع در سراسر جدانيبکما  نظم و اتقان سأسي  و اب جلوه و شکوه بد
 بنحو مؤبّد بر اپ گردد.

  منشور مقّدس نظم اداری امر حررت هاءهللاّي الواح وفانيو چون مرام
 اثبتان بر ران اهلی وّيد يت سأسي  آن واضح و آشکار گرديّ فيو شارح  ک
 ن نظم ابدع اتقن بريد اساس و وضع ارکان ايزدانی بتمديثاق يهدد و م

 ش هناده بودنديثار تون مطّدر تو يی که شدداء امر هللا اب اميشالودهء قو 
 د ارتفاهش جزين فرح مشي دانستند که اني مبنيقيپرداتتند و چون ب

 را حتّمل منوده وم يان هظينی که اهمدهء آن بنيهء رز ي و اپنيبر مبنای مت
 ع است بريوان هد  اهلی که مبنزلهء اتج وّهاج آن قصر منيع المقام ديقّبهء رف

 ست در قدميّسر نيگر ميد بنحو دري االرکان قرار گ يّ قو  ءاساس آن اهمده
 ثاق در ارض اقدس و انقالابت هائلهي منيدهء انقرياّو  هلی رغم امالت شد

 ت مبارک مجا  اقدسيدر غص  ب انيعيدر قطر مصر و ولوله و آشوب ش
 افزونی که امر هللا را در تطّهء روس احاطه اهی در بغداد و تطرات روز

 ه و استدزاء اپره ای از احزاب و مقامات خمتلفه که ازيّ منوده بود و سخر 
 ک بی ترب بودند اب وجود اتتالف مشرب ويمقصد و مرام جامعهء هائی امر 

 تيام منودند و بتنسي  و تقو يه قلغت و آداب و رسوم کنف  واحد
 ه ويّ ت تدمات امر يه که منتخ  اهراء جامعه و منمور متشيّ حمافل  روحان
  ين ترتيدند و بديران بودند مبادرت ورز ّيتدای يّ م فّعالياداره و تنظ

 ران ويج در ايع حمسوب بتدر يحمافل مذکوره که اّس اساس نظم بد
  و فرانسه وريای کبيطانيو جزائر بر  م کااندايک و اقليالت مّتحدهء امر ّيا
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 ٦٧٠ ص
 ش و هندوستان و برمه و مصر و هراق و ترکستان روس ويآلمان و اطر 

 ه و شامات ويّ ک و ترکيد و جنوب افر يا و زالند جديقفقاز و اسرتال
 کا ويک و کستار ي و جامائنيپيلير فيک و جزاي و بلغار و مکز نيفلسط

 ل ويلی و برز يه و شوئ و اوروگنيادر و آرنانتگوامتاال و هندوراس و سانسالو 
 تی و ناپن ويا و اپراگوئه و پرو و آالسکا و کواب و هاياکوادر و كلمب

 ه و ماو راء اردن ويّ کو و بلوچستان و روسيجزائر هاوائی و تون  و پرتور 
 د.يل گرديلبنان و حبشه تشک

 عنیيش يئمی تو ه که در مستقبل اّّيم بنام افلی و دايّ ن حمافل  روحانيا
 ده تواندهي گردينين امر اهظم تعيوت هد ن که از طرف شارع اينب

 ه ای که هدد مؤمنني ازينه و قر يتواهند شد، من دون استثناء در هر مد
 وم اّو يسا  در  شرت ابلغ گردد هري بّيک بباال به نه نفر يست و يسّن ب

 رجاال و نساء   طرف احّبای ابلغ آن حملّ  از ما  يد رضوان مستقيد سعيه
 چوجه دريارات اتّمه بوده و هيشود. حمافل مذکوره دارای اتتيانتخاب م
 باشنديعنی انتخاب کنندگان تود منيماتشان مسؤو  مّلت يآراء و تصم
 اهظمن که کافل و گانه اساس نفلحياهظمن  ع احوا  به نهد يبلکه در مج

 تيّ باشند. مسؤوليم ه است انظريّ  بر نيه در بيّ ضامن استقرار وحدت افل
 هء جامعه در هر نقطه بعددهء حمفل روحانی آني مصاحل هالنيشرفت و سأميپ

 ات و اقداماتيّ وسته اهراء جامعه را از همليستی پينقطه است که اب
 د.يشندادات دهوت منايت و پّيّ  نظر ميش مستحرر و آانن را به تقديتو 
 ت ويّ اثبات جامعه يّ اتی حمافل  روحانيه و حري ف تطيمجله  وظا از

 هءيّ ج مصاحل هموميه و ترو يّ ري لهء اشرتاک در امور تيت امر هللا بوسيّ هموم
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 ٦٧١ص 
 ه و هدم مداتله در امور منقلبهء احزاب و اجتناب ازيّ ئت اجتماهيه

 هء ملل و اقوام است. حمفل روحانیيّ ه و منازهات مذهبيّ اسيخمافمات س
 کيهای خمصوص انتخاب و هر هت امور جامعه در هر سا  جلنيبرای متش

 ن جلنه هايد. اينماي حمّو  منّي ه را بلجنهء معيّ از تدمات و وظائف امر 
 دی و اجنحهء حمفل حمسوب و كّل در ظّل حمفل روحانی وّيمبنزلهء ا

 ف مرجوههينت ابجنام وظاين هيم ايمسؤو  آن بوده و حتت نظر مستق
 ه است که ازيّ ري فندوق ت گر از اقدامات مدّمه سأسي يباشند. ديقائم م

 مي  تاطر تقديران اهلی که بصرافت طبع و طّيتربّهات و اهاانت 
 ندگان امر حررتين حمافل که حارسان و منايشود. ايت ميند تقو ينمايم

 ن فد ابلغ ويهاءهللا مشرده شده و در زمان حاضر هددشان بچند
 مستظّله دراهراء آهنا از اجناس و طبقات و مذاه  و مسالک خمتلفهء 

 سه و اقدامات فائقهءيشود در اثر تدمات نفيل ميظّل اسم اهظم تشک
 اند که جامعهء هائی را اهراء نشان دادهريدو هقد ات يّ ش در طيتو 
 هللا را عةيد شر يع امر هللا را قّوهء حمرّکه و قصر مشيسه و نظم بديرئ
  ند.يآي بشمار منيهای حمکم و اساس متقن و متهياپ

 ت مالک قدم انز  قوله هزّ يّ ن حکم حمکم از مساء مشياب اقدس ادر کت
 تمعجيت العد  و يدا بيعلوا فجينة ان يانه: نقد کت  هللا هلی كّل مديب
 دتلونيرون کاهّنم يه الّنفوس هلی هدد البداء و ان ازداد ال أبس و يف

 کونواينبغی هلم ان يری و يرون من ال ياالهلی و  يّ حمرر هللا العل
 شاوروا فیي االمکان و وكالء هللا لمن هلی االرض كّلدا و نيامن بالرّ  ناءام

 المختار تاروا ما هوخيشاورون فی امورهم و يمصاحل العباد لوجه هللا کما 
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 ٦٧٢ ص
 ز الغّفارن.يکذلک حکم رّبکم العز 

 الفدا تطاب تهّيراههء حررت هبدالبداء روح الوجود لعنايو در لوحی که از 
 ت مسطور نفدذه احملافلّيّ ن  كلمات درّ يک انز  اياحّبای امر  کی ازيب

 دا فدل منيجناحه هل نشريدا هبدالبداء و يدة بروح هللا و حاميّ ة مؤ يّ الّروحان
 ةيّ ة سرج نورانيّ د نو هذه احملافل الّروحانيفرمايز مياهظم من هذان و ن موهبة

 شرق مندايق و نتشر مندا نفحات القدس هلی اآلفاي ةيّ و حدائق ملکوت
 ات هلی كّل اجلدات و هیيسری مندا روح احليالعرفان هلی االمکان و  انوار

 ؤون و االحوا نع الشّ ياهظم سب  لرتّقی االنسان فی مج
 د:يفرمايم نت جمّلله اهطا منودهين هياراتی که  حّق تعالی ابيد اتتييز در سأيو ن
 ديند و البّته ابيننماچ امری اقدام يد كّل بدون شور آن حمفل در هيناب

 رند و اطاهت کنند ات امور انتظامياوامر حمفل روحانی را جبان و د  بپذ
 بی حافل کند.نيبد و ترتّي

 د:يفرمايه ميّ ت شور در حمافل  روحانيّ فيگر راجع بکيو در مقام د
 اگر معار هللا ت مذاکره اگر اتّفاق آراء حافل گردد فنعم المراد وين در هنا

 ت آراء قرار دهندن.يّ فل شود ابکثر اتتالف حا
 ه و مبنای نظم اداری حررت هاءهللايه اپيّ و چون اساس حمافل  روحان

 ن نظم ابدع امنتيثاق طرّاح و مدندس ايهء مرکز محيطبق دستورات فر 
 زدانی در شرق ويبکما  اتقان گذاشته شد دوستان اهلی و رافعان لوای 

 نير در اجراء مرحلهء اثنی ايذمی تلل انپيغرب اب هزمی راسخ و تصم
 عرت بوده قدم هنادنديم که مبرات  از مرحلهء اولی فعبرت و وسيمشروع هظ
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 ٦٧٣ص 

 می که جامعهء هائی از حلاظ تعداد احّبا و نفور امر قدرت ويو در اقال
 یّيفته بود بتنسي  حمافل مّلی که در الواح وفاّيشرتی يمتّکن ب

 هد  تصوفین موسوم و موفوف شده وتيحررت هبدالبداء به نب
 مبادرت منودند. از مجله وظائف حمافل مذکوره که حمور و مرکز تدمات

 ت العد  اهظم اهلیيل بيه ابنتخاب و تشکيران حمسوب و در آتّيهء يّ ملّ 
   حمافليق و ترغيران و تشو ّيتدای يّ ت فّعالياقدام تواهند منود هدا

 ه و مرتبط ساتنت حمافل مزبورهيّ تدمات امر رهء يع دايه بتوسيّ هء حملّ يّ روحان 
 نيباشد. ايش ميت تو يّ گر در حوزهء حاکميکديق جمدودات آهنا بيو تطب

 ه قراريّ لهء حملّ  جوامع متشكّ نيحمافل مّلی که تود بر اساس موّسع و مت
 وان هد  اهلی، اهلیيای هستند که دگرفته بنفسه مبنزلهء ارکان و اهمده

 د.يهللا در مستقبل اّّيم بر آن استوار تواهد گرد رروهء نظم اداری امر
 اهرای حمافل مّلی بواسطهء وكالی منتخ  که تعدادشان بر وفق افو 

  و هر ساله درينيت احّبای هر حمّل تعيّ عنی بتناس  مجعيانتخاابت نسبی 
 گردند انتخابيد اهظم رضوان در اجنمن شور روحانی جمتمع مياّّيم ه

 هيّ تدای امر يّ ت فّعاليت امور جامعه و تقو يمّلی در متشن حمافل يشوند. ايم
 ماتيارات اتّمه بوده و در اتذ تصميدر نطاق حکومت تود دارای اتت

 شي تو نيت در قبا  منتخبيّ قت انظر و از مسؤوليوسته حبّق و حقيپ
 ديفهء مقّدسی که هدده دارند ابيباشند ولی بر حس  وظيمربّی و آزاد م

 دگان جامعه را کس  و در جل  اهتماد و مهکارینينظرات و آراء منا
 شان رايه سعی موفور مبذو  دارند و ايّ شرفت مصاحل امر يآانن در پ

 هءيّ ري ش آشنا سازند و در سأسي  فندوقدای تيمات و اجراآت تو يبتصم
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 ٦٧٤ ص
 ت آنند اقدام کنند و تربّهات ويمّلی که افراد دوستان كاّل موّظف بر تقو 

 ش حمافليدايند. ظدور و پيرا فرف مداّم امور جامعه منااهاانت وارده 
 نتي هني)جانش ١٩٢٥ک در سا  يالت مّتحدهء امر ّي  در ايه که برتتيّ ملّ 

 ده(يكل مبارک حررت هبدالبداء سأسي  گرديمعبد هائی که در زمان ه
 و در ١٩٢٣ و آلمان و هندوستان در سا  ريای کبيطانيو در جزائر بر 
 ا دريران و اسرتاليو در ا ١٩٣١و در هراق در سا   ١٩٢٤مصر در سا  

 ن امر اهلی مفتوحيدی در دورهء تکو يوسته فصل جديبوقوع پ ١۹٣٤سا  
 نينی در ترّقی و استحکام جامعه و حفظ وحدت و اتّفاق بيو مرحلهء نو 
 اد منوده است.جيلهء آن ااهراء متشكّ 

 ندگان مؤمننييعنی منايوكالء لهء يه هرساله بوسيّ هء ملّ يّ انتخاب حمافل  روحان
 حس  ندگان بريشود و تعداد منايد ميم خمتلفه جتديمؤمنات در اقال و

 ّي١٩ ّي ٩مملکت متفاوت و از هدد مبارك   ات هرياجات و مقترياحت
 باشد.يمرّک  م١٧١عنی ي نه مرتبه نوزده ّي ٩٥

 دهيحمافل مذکوره در اثر روح تدمت و انرباطی که در قلوب و ارواح دم
 نيشرطی که نسبت ابجرای افو  و مبادی ا د و باليو بعّلت متّسك شد

 امر اهظم فارغ از تعّصبات جنسی و مّلی و طبقاتی مبنّصهء ظدور رسانده
 م تدمات و جمدوداتياقت تود را در ادارهء امور و تنظيستگی و ليشا

 روز افزون امر اثبت و مدّلل ساتته اند.
 رو ابّتساع هناد و شع  و اجزاء خمتلفه هيّ رهء تدمات امر يو چون دا

  کاّفهءنيه از بيّ های ملّ  و انتخاب جلنهينيحافل منود حمافل مرکزی بتع
 هيّ ک از تدمات امر يض مبادرت و هر ياز و تبعياهراء جامعه من دون امت
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 شيز بنوبهء تو يه نيّ نهتای ملّ ين هيرا بلجنهء خمصوص حمّو  منودند. ا

 ت و انتظام و اب وحدت نظر و اتقان کامل که اب روش و افو يّ بکما  فّعال
 ر و متفاوتيت هصر حاضر بكّلی مغايّ هء مدنيالت ابليقه و تشکيمؤّسسات هت

 هيّ ف مرجوهه مّهت گماشتند و حتت اشراف حمافل ملّ يفاء وظاياست اب
 ه ويّ د اهل هاء و نشر آاثر اهليهء امر و کشف هقايحبفظ مصاحل هال

 م مبانیيت و حتکيه و تقو يّ غيق تدمات تبليه و تنسيّ نابع مالت ميتقو 
 اءيه و حفظ او راق و آاثر مقّدسه و مجع اشيّ خياع اماکن اتر يه و ابتيّ روحان 
 ه و ترّقی حرراتيّ اد روابط اب اجنمندای متنّوههء همومجيسهء متربّکه و اينف
 غياالن سعی بلت نوهني  جواانن و تربيم و هتذيالّرامن در شرق و تعل اماء

 مبذو  داشتند.
 نهتای مذکور کافیيبرای درک هظمت و وسعت تدمات و جمدودات ه

 ر و ممالکّيه را که قسمت اهظم آهنا در ديّ های ملّ است فدرست جلنه
 ک و کااندا در ظّل نظم دائم االّتساعيالت مّتحدهء امر ّيا ه خمصوفا  يّ غرب

 ت اموريم تدمات و متشت مّهت ابجنايده و بنداياداری سأسي  گرد
 غيهای تبلغ، جلنهياز آن مجله است جلنهء تبل . جامعه منلوفند رکر منود

 کای مرکزی و جنوبی، جلنهءين ابمر يغ و اهزام مداجر يه ای، جلنهء تبليانح
 فات،ي  سأليطبع و انتشار آاثر، جلنهء وحدت نژاد، جلنهء جواانن، جلنهء تصو 

 م برانمه و احتفاالت، جلنهءيرکار، جلنهء تنظجلنهء حفظ و نگاهداری مشرق اال
 راهنمائی، جلنهء کتاخبانه و فروش کتاب )که هر سه خمصوص مشرق االرکار

 ت اطفا ، جلنه هایي و بنات، جلنهء تربنيگر جلنهء تدمت بنيد ٠باشند(يم
 ل حمافل ويالّرامن، جلنهء تسج غ و پرگرام حررات اماءيترّقی و تبل
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 ه، جلنهءيّ خ امر، جلنهء احصائيو و اتر ير امور حقوقی، جلنهء آرشمشاوره د

 ه، جلنهء اتبار امری، جلنهء انتشارات و اهالن دريّ ش کت  و آاثر امر يمنا
 ه و ارسا  آاثريّ ل(، جلنهء هتيجرائد، جلنهء نشر کت  برای کوران )تّط بر 

 ه، جلنهءيّ هلم  هائی از نفوس مدّمه و فاحبان مقاماتريه برای افراد غيّ امر 
 ه،يّ ع امر يم فدرست آاثر و مواضيه، جلنهء تنظيّ تدمت، جلنهء نشر آاثر امر 

 ادگاريانه )بيو، جلنهء حماسبات، جلنهء احتفا  ساليجلنهء کتاخبانه، جلنهء راد
 (، جلنهء١٩١٢ی حررت هبدالبداء در وست انگل وود در سا  خيافت اتر يض

 م مواّد و جزوات دريی، جلنهء تنظمجع آوری مواّد برای کتاب هامل هائ
  ، جلنهء زابن فرهیيه اب رکر منابع برای تدر يّ مسائل خمتلفهء امر 

 نظم جدانی، جلنهء معّرفی ءت هائی، جلنهء جمّلهياد تربجي المللی، جلنهء انيب
 ل روابط همومی اب تارج از هامل هائی، جلنهء مدارس هائی،يامر و تکم

 هء جزوات و رسائليّ  المللی، جلنهء هتنيجلنهء مدرسهء بجلنهء مدارس اتبستانه، 
 القدس، جلنهء ةري د، جلنهء حظيه، جلنهء گلستان جاو يّ ع امر يراجع مبواض

 خ، جلنهء مجع آوری مواّد ويت حمافل، جلنهء اتر يمشرق االرکار، جلنهء تقو 
 دی وه، جلنهء ترمجه، جلنهء طبقه بنيّ ع آاثر امر ياّطالهات خمتلفه، جلنهء توز 

 م الواح، جلنهء مجع آوری و انتشار الواح، جلنهء افالح، جلنهء اموا  ويتنظ
 ت هائی، جلنهء اماکني، جلنهء تربنيغات، جلنهء اهزام مبّلغياماکن، جلنهء تبل

 متربّکه و جلنهء فندوق پ  انداز نوهناالن.
 ليه در شرق و غرب هامل و تشکيّ ه و حملّ يّ پ  از استقرار حمافل ملّ 

 نهتای مقّدسه که تود بنفسه حائزيدی و اجنحهء آن هّيه ايّ های امر نهجل
 ک رشته اقدامات و مشروهاتينسي  بد التّ يت فراوان است، حمافل جديّ امهّ 
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 گر که از حلاظ حفظ وحدت جامعه و استحکام نظم اداری امر هللايمدّمهء د

 و .مبادرت منودندد بوده ي شدريت اساس  حمافل مذکوره دارای سأثيو تثب
 ن اساسنامهء مّلیين منظور اّت برداشته شد تدو ي قدم که در راه انياّول

 د و منتيک اقدام گرديندگان جامعهء هائی امر يهائی بود که از طرف منا
 خ اب خمتصريو از آن اتر  .فتّيالدی انتشار يم ١٩٢٧آن در سا  

 ک خمتلفه ابلسنهء هربیات مّلی مماليات ومقتريّ اتی متناس  اب تصوفيري تغ
 التّيان ايو آلمانی و فارسی ترمجه شد و دستور حمافل مرکزی هائ

 ران و هراق وي و آلمان و اريای کبيطانيک و کااندا و جزائر بر يمّتحدهء امر 
 د قرار گرفت.يا و زالند جديهندوستان و برمه و مصر و سودان و اسرتال

 جامعهء جدانی هائی در مستقبلن قانون اساسی ين دستور که مبّشر تدو يا
 ه ارسا  و ازيّ ع حمافل حملّ ياّّيم حمسوب برای مالحظه و اظدار نظر جبم

  يد و تصو ييه بودند سأيّ می که دارای حمافل ملّ يطرف کاّفهء احّبا در اقال
 هء هائیيّ گری مترّمن نظامنامهء حمافل حملّ يشد و اب احلاق سند مشابه د

 ورک در نوامربيو يط جامعهء هائی نبدوا  توسّ  مذکور د. نظامنامهءياکما  گرد
 ر جوامع حمّلی همان سبک و افو يسپ  از طرف سا م ويتنظ ١٩٣١سا  
 ان انمه است که مواّد ويک بيد. اساسنامهء مّلی شامل يار گردياتت

 فيمندرجات آن مقصد و مرام جامعهء مّلی هائی را اهالم و حقوق و وظا
 نت رايح و مرکز استقرار و مدر رمسی هينرا تشر ندگان منتخ  آيمنا
 از مواّد و نظامات است که مقامهّده ای   شاملنيد و مهچنينماي مينيتع
 ح ويه را تصر يّ ه و حملّ يّ ازات حمافل ملّ يامت ارات ويحنوهء انتخاب و اتت و

 ه ويّ  اب حمافل حملّ نيت العد  اهظم اهلی و مهچنيرابطهء حمفل مّلی را اب ب
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  و حدود و وظائف اجنمن شور روحانی و روابطش را ابينيافراد احّبا تب
 تيّ ط هرو يح و شرايت انتخاابت هائی را توضيّ فيت و  کيحمافل مّلی تثب

 دارد.يهء جوامع هائی مقّرر ميّ در جامعه و  حّق ابداء رأی را در کلّ 
 ارای مقصد وهای مذکور اهّم از مّلی و حمّلی که كّل دن اساسنامهيتدو 

 گرند راه را برایيکديع اجلدات مشابه و مماثل يمرام واحد بوده و من مج
 هء ممالک راجعي جار نيل مؤّسسات اداری امری بر اساس قوانيتسج

 نينی برای ايه و مبنای متيبتنسيسات مذهبی و جتاری ابز منود و اپ
 ديردر گسّ يعنی ثبت انم حمافل مين امر يو چون ا .فراهم کرد منظور

 فتند و مست و ففت شرهیّيت قانونی يّ ه مقام و شخصيّ حمافل  روحان
 رهءيد و داييارات آانن تز يجه قدرت و اتتيحافل منودند و در نت

 انيت حمفل مرکزی هائيّ ن تصوص  موّفقيرفت. در اياتشان توسعه پذيّ همل
 کور يو يان ني حمفل روحانی هائنيک و کااندا و مهچنيالت مّتحدهء امر ّيا

 ه در شرق و غرب هامل هائی قراريّ ر حمافل  روحانيگر سر مشق سايابر د
 نت امنا که از حلاظيک بعنوان هيان امر يل حمفل مّلی هائيگرفت. تسج

 د کهيک نوع شرکت رمسی حمسوب است موج  گرديمقّررات مملکت 
 قراردادها مبادرت منوده نت حمفل بتواند طبق قانون بعقد معامالت ويه

 ه جبامعهء هائیري ت و غيّ ق وفيکی بنام تود ثبت و آنچه که از طر امال 
 ن امريد. اهتبارانمهء ايشود بنام و هنوان رمسی حمفل منتقل مناياهداء م

 ک ويدر واشنگتون توّسط وزارت امور تارجهء امر  ١٩٢٩خ مه يابتدا در اتر 
 کا ويان امر يمسون بنام حمفل مرکزی هائياست .ر وقت هنری  يامراء وز 

 گری حمفل مّلیيد ءسپ  اب اخّتار اقدامات مشابه .ديکااندا فادر گرد
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 لت پنجاب طبق قانونّيدر الهور در ا١٩٣٣هء يان هند و برمه در نانو يهائ

 ان مصر و سودان دريو حمفل مّلی هائ ١٨٦٠ثبت شرکتدا مصّوب سا  
 حمفل مّلی  حمکمهء خمتلط آن قطر در قاهره و يبتصو  ١٩٣٤دسامرب 

 ر ثبت كلّ يد مدييبتن ١٩٣٨هء يد در نانو يا و زالند جديان اسرتاليهائ
 اوت  درريای کبيطانيان جزائر بر يا و حمفل مّلی هائيلت جنوبی اسرتالّيا

  انتفاهی حتت قانون شرکتدا مصّوبريحمدود و غري بعنوان شرکت غ ١٩۳٩
 تذ اهتبارل و ابيو امراء معاون ثبت شرکتدا در لندن تسج ۱۹۲۹
 دند.يهای رمسی  موّفق گردانمه

 هء هائیيّ ی از حمافل حملّ ري ه هّدهء کثيّ ل قانونی حمافل ملّ يموازی اب تسج
 اقدامنير رمسی ممالک مربوطه مبادرت منودند. ايز به ثبت انم در دواين

 آغاز ١٩٣٢هء سا  يکاغو در فور يان شيکه از طرف حمفل روحانی هائ
 گر ازي ممالک شاسعهء دنيالت مّتحده و مهچنّيکز ار مرا يد در سايگرد
 د ويا و زالند جديک و آلمان و کااندا و اسرتاليل هندوستان و مکز يقب

 ز معمو  شد و حمافليکا و بلوچستان و جزائر هاوائی نيبرمه و کستار 
 ک ويتی در مکز يکو سي( در آلمان و مکز ١نگن )يان اسليهء هائيّ روحان 

 ا و اوكلند دري( در اسرتال٢د )يدالادنی و يکا و سيسان نزه در کستار 
 و دهلی و مببئی و کراچی و پونه و كلكّته و اسکندرآابد و بنگلور ديجد زالند

 و ولور و اامدآابد و سرامپور و آندری و ابرودا در هندوستان و تتا در
 کاالزو در برمه و منرتآ  و وانکوور  -دانويبلوچستان و رانگون ومندله و دا

 ورک و واشنگنت ويو يکاغو و نير هاوائی و شيدر کااندا و هونولولو در جزا
 تيرتو ي و دنيالدلفی و کنوشا و تی نک و راسيسکو و فيبسنت و سانفرانس
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 نتکايناتی و و ي سني  و سيناپوليلواکی و ميولند و لوس آجنل  و ميو كل
  وّيلمت و پئور يتی و و يی سز ما و پرتلند و جر يک  و كلمبوس و ليو فن
 نا ويامی و اپساديلندز و ميچموند و هاياتل و بنگدامتون و هلنا و ر يس

 لد وينگ في  و سن پل و بركلی و اورابان و اسپر يپول انّيندياوكلند و ا
 ميام منودند و اب تسلين امر مدّم قيک در ايالت مّتحدهء امر ّينت در ايفل

 گری بعنوان جمامعيی بعد از دکياء امور يهای مشابه تود ابولاساسنامه
 ت قانون و مقّررات ممالک ويل و مورد امايو شرکتدای رمسی تسج

 الت متبوهه قرار گرفتند.ّيا
 د وييه را تشيّ ن قانون اساسی جامعه  اساس حمافل  روحانيمهانطور که تدو 
 ندگان منتخ يل حمافل مذکوره را فراهم منود شناسائی منايموجبات تسج

 را برای سأسي  اوقاف مّلی و حمّلی ر اقطار خمتلفهء هامل راهز ديهائی ن
 رانّيهء سابقه ري تدای تطيّ قو همان حنو که در  موفّ  .هائی آماده ساتت

 ن اقداميدر ا .شقدم و در فف مقّدم قرار داشتنديک مهواره پيراستان امر 
 ه درز قدم اّو  از طرف آن جامعهء فّعاله برداشته شد و اب آنکيی نخياتر 

 ديگرديه ابلغ مري ه مببالغ وفيّ بعری از ممالک و بلدان ارزش موقوفات امر 
 تيّ فيص  کياء امور و تشخيمع الوفف در اثر مراجعهء حمافل مقّدسه ابول

 هء رسوم دولتی و بلدیيمذهبی آهنا موقوفات مذکوره در اغل  موارد از سأد
 دند.يابلمرّه معاف گرد

 کياف مّلی متعّلق جبامعهء هائی که ارزش آهنا بک اوقيالت مّتحدهء امر ّيدر ا
 ک رشته از اسناد و او راقي و مبوج  ميون دالر تقو يون و سه ربع مليمل

 و ١٩٤١و  ١۹٣٩و  ١٩٣٨و  ١٩٣٥و  ١٩٢٩و  ١٩٢٨رمسی در ساهلای  
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 ده هبارتيم امنای جامعهء هائی ثبت گرديبنام حمفل مرکزی آن اقل ١٩٤٢
 و ساتتمان مشرق االرکار و تانهء اپسبان و حافظ نياست از زم

 القدس جماورةري  حظنيز، مهچنيلينو يلت اّيلمت در ايمشرق االرکار در و 
 ( و طاالر هائی٣گر مدماخنانه و تانهء دوستی )يو دفرت اداری مکّمل آن، د

 های روستائی وک مزرهه و هّده ای از تانهيوی هنر و فنعت و يو استود
 ( که بقدوم٤هء اراضی شامل حمّل خمصوص در مونسالوات )ن قطعيچند

 لتّيکر در اين ايده واقع در گر ين گرديّ مبارک حررت هبدالبداء مز 
 ( و٥وه در رد وود گرو )يگر تانهء بوش و طاالر هائی و ابغ مي، دنيم

 لدلميت و يگر بيا، ديفرني( در کال٧ل )يزرو ي( در گ٦هء رنچ )يتوابگاه و ابن
 ه در وستي و ابنني( و کاجستان و هفت قطعهء زم٩ )نين کابيگر ( و اور ٨)

 ی که از طرف حررتخيافت اتر يوجرزی حمّل ضي( در ن١٠انگل وود )
 گريد، ديورک براپ گرديو يان نيابفتخار هائ ١٩١٢هبدالبداء در ماه نوئن 

 نیيف فرما شده و قطعهء زميكل مبارک بداجنا تشر ي( که ه١١لسن )يتانهء و 
 هء رنچي( و ابن١٣وز )يگر تانهء متيلت ماساچوست، دّي( در ا١٢دن )در مال
 ( در١٥ در موسکه گن )نيگر قطعهء زمي( در كلرادو، د١٤ن ولی )يدر اپ

 ر.يومهشاين لتّي جدت مراقد هائی در پرتسموت انيک قطعهء زميگان و يشيم
 رانيم مقّدس ايه امالک و اماکنی است که در اقليّ گر از موقوفات امر يد

 ده و از حلاظ ارزش مبرات  ازي امر هللا گردمي تقدني انزننيمدد آئ
 خين اتر يو چون ات ا .مرت استيعرت و هظيموقوفات مذکوره در فوق وس

 شيهء تو يّ ه و حملّ يّ ل حمافل ملّ يران  موّفق به تسجيان ايجامعهء هائ
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 شده ولی درت آهنا بنام افراد ثبت و نگاهداری يّ ده اسناد مالکينگرد
 ت مبارک حررتياالمر متعّلق جبامعهء هائی است. هالوه بر بنف و قت يحق

 ت موروثی حررت هاءهللا در اتکر مازندران کهياز و بري نقطهء اولی در ش
 ات مبارک حررت هبدالبداء  در متّلک جامعهء هائی بوده پ  ازياز اّّيم ح

 مملکت دردامنهء جبل الربزعه ای تارج از هافمهء يفعود مبارک اراضی وس
 مشرف بر ارض مقّدسه موطن افلی مجا  اقدس اهی در نطاق موقوفات

 ن اراضی شامل مزرهه و ابغ و اتکستان مبساحتيه درآمده است. ايّ امر 
  مشرق االرکارنيم مرت مربّع است و برای بنای اّوليون ونيمتجاوز از سه مل

 رهء اوقافيکه که دااکن مترّب ر اميران اتتصاص داده شده. سايان ايهائ
 ت حررتيم خبشوده هبارت است از بيهائی آن ارض را وسعت هظ

 ت جماوريگر چند بيباشد، ديهاءهللا در طدران که حمّل والدت مبارک م
 متعّلق جبناب تا  و ءاز مترّمن تانهري ت مبارک حررت اهلی در شيب

 كليّّيم اقامت هالقدس طدران و حجرهء بوشدر که در ا ةري  حظنيمهچن
 ک ربع ازياکرم حررت ابب در آن شدر حمّل جتارت آن حررت بوده و 

 زا جانیري ان و تانهء حاجی مجيق حمّل سجن اطدر در آررابيهء چدر يقر 
 ومی در آجنا توّقفيز چند يترب بسوی که حررت نقطهء اولی در اثنای حرکت 

 فيا تشر از که وجود مبارک بداجنري فرمودند و امّام همومی در ش
 د دريت متعّلق جبناب وحيمی از بيهء جماوره و نيربدند و بعری ابنيم
 ت متعّلق جبناب حّجت در زجنان و سه ابغ در جلگهءيز و قسمتی از بيري ن

 وس دربدشت که ابمر حررت هاءهللا اجاره شده بود و مدفن جناب قدّ 
 ام همومیابرفروش و تانهء كالنرت حمّل سجن جناب طاهره در طدران و امّ 

 



 

www.oceanoflights.org 
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 نيّ مبارک مز  ز بقدوميه که هنگام توّجه حررت اهلی بصوب ترب يّ در اروم
 نعلی نور که چندی هرش مبارک دريزا حسري گر تانهء متعّلق آبقا ميد شده،

  در مشددنيه و تانه ملکی جناب  ماّل حسيّ ت اببيگر بيآجنا خمفی بوده، د
 یري  هّدهء کثنير اففدان. مهچنو منز  سلطان الّشددا و حمبوب الّشددا د

 هء امريّ ه که مدفن و مرقد شددای اّوليّ خياز بقاع مقّدسه و اماکن اتر 
 ه بدستري  از معدودی ّكال  در اّّيم اترين مستملکات که بغيباشد، ايم

 شود و دريت آن افزوده ميّ آمده اکنون موجود و هر سا  بر وسعت و امهّ 
 برای حفظ و ادارهء اماکن مذکوره مواقع لزوم هّمت جلنهء خمصوص که

 ندگانيت سعی و جماهدت حتت نظارت و توّجه منايگماشته شده بندا
 گردد.ي و مرّمت آهنا اقدام مريمنتخ  جامعه بتعم

 ز که از آغازيگری نيهء دري ن مقام الزم است ابمالک و موقوفات کثيدر ا
 ر ممالک ويدر ساطلوع نظم اداری امر حررت هاءهللا مرتادفا  و متتابعا  

  و آلمان و هراق وريای کبيطانيم هامل مانند هندوستان و برمه و بر ياقال
 ده اشاره منود. ازيوراء اردن و شامات سأسي  گرد ا و مايمصر و اسرتال

 ان مصر ويالقدس هائ ةري ان هراق و حظيالقدس هائ ةري آن مجله است حظ
 ا ويان قارّهء اسرتاليلقدس هائاةري ان هندوستان و حظيالقدس هائة ري حظ
 ان انگلستان و مسافرتانهءينگن و مؤّسسهء مطبوهات هائيت هائی در اسليب

 ران و مصر ويد در هوافم ممالک ايهائی در بغداد و گلستاهنای جاو 
  بصورتّيعهء متنّوهه تواه بصورت اراضی ين اوقاف وسيترکستان. ا
  مقّر دفنّي کتاخبانه ّيه يّ  دفاتر امر ّي مراکز اداری ّيمدارس 
  شرکتدای مطبوهاتی قسمتی ازّين و يرائی واردي حمّل پذّين يمتصاهد
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 ل و قسمتی بنحو امانت نزد وجوهيم مربوطه تسجيآهنا بنام حمافل مّلی اقال

 دييه و تشيّ ه بتوسعهء موقوفات ملّ ري  اتنياحّبا نگاهداشته شده و كّل در سن
 ن منوده است. در رتبهء اثنی اوقاف حمّلی استّيکمک شا  هيّ ارکان جوامع امر 

 باشد و دريت فراوان ميّ ز حائز امهّ يه حمسوب و آن نيّ ل اوقاف ملّ که مکمّ 
 ه بصورت شرهی و قانونی سأسي  ويّ هء حملّ يّ ل حمافل  روحانيجهء تسجينت

 در ممالک خمتلفهء شرق و غرب ابحسن وجه حمفوظ شده است. خمصوفا  
 هء اداری ويه که بصورت اراضی و ابنيّ مدد امر هللا متعّلقات امر ران يدر ا

 موجود است بنحو قابل مالحظه ای بر گرير مؤّسسات ديمدارس و سا
 رهء موقوفات حمّلی هائی در سراسر کرهء ارض افزوده ويوسعت و هظمت دا

 ده است.يت آهنا گرديّ ثيد اهتبار و حيهء مز يما
 ه ويّ های امر ل جلنهيه و تشکيّ ل  روحانل حمافيمقارن اب سأسي  وتسج

 عهءياد موقوفات هائی اقدامات وسجيهای مّلی وحمّلی و ان اساسنامهيتدو 
 ده که واجديد الّتنسي  معمو  گرديز از طرف حمافل جديگری نيد
 ار مقّر خمصوص جدت حمافل مّلیيشمار است، از آ ن مجله اتتيت بيّ امهّ 

 ميه در ممالک و اقاليّ و سأسيسات امر  ن مشروهاتياست که از شاتص تر 
 ع تدمات اداری هائی درين مرکز که حمور مجيد. ايآيخمتلفه بشمار م

 ده و اکنون دريمستقبل اّّيم حمسوب بدوا  در مدد امر هللا سأسي  گرد
 عنیيه بعنوان رمسی و مشّخص تود يّ ع نقاط و مراکز امر يمج

 مّيّ  که در امين در نظر آر و چو  .القدسن معروف و موفوف است ةري نحظ
 رت الواح مقّدسه و حب  در مسائلّيدهء اهلی برای ز يه احّبای ستمديّ اّول
 ک و حفره هایيهای تنگ و اتر ر در د  ش  از دمخهيه ان گز يّ غيتبل
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 ن امريشود در ايمعلوم م ،نمودندي دور از تعّرض اهداء استفاده منيرزميز 

 ن مشروع اب آنکهيده است. ايل گردشرفت حمسوسی حافي چه پريتط
 تيد و تقو ييش سالک در تشيهء نشو و ارتقاء تو يّ هنوز در مراحل اّول

 م خبشوده وي هظريه سأثيّ ف  روحانيتدمات داتلی جامعه و اجنام وظا
 و چون در .نی از تقّدم و تعالی مستمّر امر هللا حمسوب استيّ شاهد ب

 ع که وظائفش مکّمليسي  بدن سأيمستقبل اّّيم اجزاء و ملحّقات ا
  حمّلیّيه اهّم ازمّلی يّ ل گردد و سأسيسات فرهيمشارق ارکار است تشک

 ت وّيّ رهء نشر ياالنشاء و فندوق و حمفظهء آاثر و کتاخبانه و دا  مانند دار
 ن مقّر مقّدس بهيطاالر اجتماع و حمّل انعقاد جلسات و مسافرتانهء حو  ا

 ن کانونيت ايّ لوف شود، آنگاه است که امهّ ت امور و اجنام تدمات منيمتش
 تدای اداری که منودار روح تدمتگزاری جامعهء هائی آبستان هّز اهلیيّ فّعال

 د.يو هامل انسانی هلی االطالق است بنحو اوفی واضح و آشکار تواهد گرد
 ران در فبحدم وّيندگان جوامع حمّلی و مّلی اب افراد يو چون منا

 ارکار که در کتاب مستطاب اقدس حمّل هبادتسحرگاهان در مشارق 
 ده جمتمع شوند و اب قل  فارغ و روح مستبشريپروردگار مقّرر گرد

 ند البّتهيت منايبساحت قدس سبحانی مناجات کنند و طل  فون و اما
 ه متوافل شود و حارسانيّ دات رامانييه شامل گردد و سأيّ بياهلامات غ

 ش کهيهء تو يّ هء  روحانري تدای تطيّ ؤولف و مسيفاء وظايامر اهلی را در ا
 رد،يد فورت پذيروز در حظائر قدس، مراکز اداری امر هللا اب يّ در ط
 اکنون در سواحل .دي تواهد گردري و دستگني و معري و نصريظد
 ک و در ظلّ ي مرکز هائی قارّهء امر نيگان در حو  اّوليشيچهء مّيدر 
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 تيران مدد امر هللا و در جوار بيفمهء ا در هانياّم المعابد غرب و مهچن
  مشرق االرکار هاملنينهء هشق آابد منرّم به اّولياهظم در بغداد و در مد

 هائی و در هافمهء مصر اهظم و اقدم مرکز هامل هربی و اسالمی و در دهلی
 ا مساهیيهء اسرتاليدنی واقع در قارّهء انئيهافمهء هندوستان و حّتی در س

 ه شکوه و هظمتيّ ت اهلّين مشروع جليلی که بعنايتقرار االزمه جدت اس
 هنائی تود را در مستقبل اّّيم بدست تواهد آورد، از طرف جوامع هائی

 گريه اقدامات مقّدماتی ديّ ده است. هالوه بر حظائر قدس ملّ يمبذو  گرد
 ز مبنظور سأسي  حظائر قدس حمّلی در ممالک مذکوره و چند کشورين
  از طرف احّبای حملّ ّيوتی که متعّلق ابمر بوده و يه و بگر بعمل آمديد

 ن مقصد مدّم اتتصاص داده شده است. اقدم و اهظميده ابياجاره گرد
 ران هلی رغم مشكالت ويهء متعّددی است که احّبای اين مراکز ابنيا

 آن فقع جليل ء در بالد خمتلفهّيقات موجوده ابرتفاع آهنا اقدام و ييتر
 داری منوده اند.ي تر ريت تطيّ ن نيبرای ا
 ت فراوانيّ گر  که در ترّقی و توسعهء نظم اداری امر هللا دارای امهّ يامر د
 ست که در مؤّسسهء مدارس اتبستانه خمصوفا  يشرفت قابل مالحظه اياست پ
 ط هائیين مؤّسسه که در حميده. ايک حافل گرديالت مّتحدهء امر ّيدر ا

 خ وي و مطالعهء اتر نيل و پرورش مبّلغيالت در تکمياد تسدجيو مبنظور ا
 ن امريق روابط ايه و حتقيّ م اهليه و مذاکره در تعاليّ ق امر يحب  در حقا
 لي نسبت بکاّفهء ملل وحنل هامل تشکنين و مهچنّير ادياهظم اب سا

 م مبانی مهکاری و وفاقيت روح حمّبت و وداد و حتکيگردد در تقو يم
 باشد. مدرسهء اتبستانه بدوا  يت مؤثّر ميهناران رامانی بی ّي دوستان و نيب
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 عنی در سه مرکز خمتلف اّو يکا يالت مّتحدهء امر ّيدر سه قسمت مدّم ا

 کرين ايو اثنی در گر ١٩٢٧ا در سا  يفرنيهای کالل در تپهيزرو يدر گ
 و ١٩٢٩ در سا  نيلت مّي( در ا١٦  کااتکا)يواقع در سواحل رودتانهء پ

 گان در سا يشيلت مّيسن در ايو يک شدر ديرنچ نزد اثل  در لوهلن
  المللی در حملّ نيا  اب سأسي  مدرسهء بري د و اتيل گرديتشک ١٩٣١

 ت افرادی که قصديه و تربيّ نگز برای هتيهء كلرادو اسپر ين ولین در انحيناپ
  داشتندنيکای التيامر  ه در ممالک سائره تصوفا  يّ ام و نشر نفحات اهليق

 تی حمسوبين سه مرکز افلی که مبنزلهء سه هستهء مرکزی تربيل شد. ايتکم
 ريه سرمشق سايّ د معارف امر ييد در اثر بسط پروگرام و تز يگرديم

 جوامع هائی در شرق و غرب هامل قرار گرفت.
 خ وي  اتر يهء امر و تدر يّ خ اّولينظر مبطالعهء آاثر مقّدسه و مداّقه در اتر 

  اجناس و الواننيی موّدت و ائتالف باحکام اسالم و انعقاد کنفرانسدا
 رانّيهای خمصوص و روش هملی جدت آشنا کردن ار دورهيخمتلفه و اتت

 ت اطفا  وي مبسنلهء تربنّي ص جلسات معيابفو  نظم اداری و ختص
 ق ين نطق و فحص و حتقيل كالسدا جدت متر ي  جواانن و تشکيهتذ

 ر و حب  راجع جبدات و شؤونگيکديسهء آهنا اب يه و مقايّ ن اهلّيدرابرهء اد
 ميغ و تنظيخمتلفهء امر هللا و سأسي  کتاخبانه و كالسدای درس تبل

 نيکای التيت امر يّ های خمصوص در ابب اتالق هائی و آشنائی مبوقعرشته
 دای آزاد نطق وي  كالسدای زمستانی و کرسيهللا و ترت از نظر ابالغ كلمة

 شات و گردشدایيه و دادن منايّ ت اهلّيتطابه و اجتماع جدت تالوت آ
 مدارس مذکور که ءی و سرگرم کنندهحيتدای تفر يّ ر فّعاليدسته مجعی و سا
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  هائی هلی حّد سواء مفتوح بود چنانريابوابش بر وجه افراد هائی و غ

 م از مجلهير اقاليد که احّبای سايمه گرديج هظيجال  توّجه و منتّج نتا
 د ويا و زالند جدي و آلمان و اسرتالريکب  ایيطانيران و بر يدر ا

 ک سأّسی منوده و همان سبکيز بدوستان امر يهندوستان و هراق و مصر ن
 ران آن سامان اقدام منوده بودند بتنسي  مدارس اتبستانهّيوقراری که 
 گماشتند. د مّهتيهء اّّيم بدانشگاهدای بزرگ هائی منتدی تواهد گرديکه در آت

 رهء نظم اداری امر هللايمدّمه که موج  بسط واّتساع داگر از هوامل يد
 الت مّتحدهءّيران و ايت جواانن هائی است که اکنون در ايّ د فّعاليگرد
 ا  در هندوستان وري م حافل منوده و اتيشرفت هظيک تقّدم و پيامر 

 ا و بلغارستان و جزائر هاوائی ويانگلستان و آلمان و هراق و مصر و اسرتال
 نين ابره آغاز شده است. ايانه در از اقدامات جمدّ ين و هاواان نجمارستا

 عنی جشن جواانن هائیي ميمپوز يل سيت مترّمن تشکيّ تدمت و فّعال
 گر احتفاالتياست که هر ساله در سراسر هامل هائی براپ می شود، د

 جواانن در مدارس اتبستانه و نشر او راق و جماّلت خمصوص جواانن و
 ل انميالت برای تسجياد تسدجي المللی مکاتبات و انيبسأسي  دفرت 
 م جزواتي تنظنيباشند و مهچنيل بورود در ظّل امر هللا ميجوااننی که ما
 ليه و تشکيّ م اهلياانت و مستخرجات مبنظور مطالعهء تعاليو رسائل از ب

 ينيک و تعيکی از دانشگاهدای معروف امر ين در ّيت هائی دانشجو نيه
 م لسان اسپرانتويوت و مراکز هائی و تعليوص مطالعه در بكالسدای خمص

   ها وين پياد کتاخبانه و افتتاح قرائتخانه و تدو جيگر و ايو السنهء د
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 تام و سأسي  حمافليت ايها و انعقاد جلسات حماضره و تربشنامهيمنا

 ح روح قدماء امر و جتليلي  جمال  مسامره برای ترو يمشق نطق و ترت
 ی هائی از مراکز خمتلفه است که مقارن ابخيتدای اتر يّ مات شخصتد

 گردد.ير ميانعقاد اجنمندای شور روحانی و منرّم جبلسات اجنمن دا
 د مبانی نظم اهلیييت و تشيه که در تقو ري گر از مشروهات مدّمهء تطيد

 هء نظميّ افات نوزده روزه است که از ارکان قو يکمک فراوان منوده مؤّسسهء ض
 ت اتقان وياری حمسوب و در اکثر جوامع هائی در شرق و غرب بندااد

 ات جامعهيانتظام دائر و برقرار است و در برانمهء آن شؤون مشّخصهء ح
 های ثالثهء روحانی و اداری و اجتماهی کامال  مندرج و مندمجعنی جنبهي
 هءيّ گر از اقدامات اساسی که در ظّل نظم اداری بعمل آمده هتيباشد. ديم

   هملی برای آانن و طبعيهای تدر هء اطفا  هائی و انتخاب دورهيّ احصائ
 های مناجات و رساالت حاوی اّطالهات مقّدماتی درابرهء امرع جمموههيو توز 
 اانت مبارکه راجع بپاره ای ازيت و بّيم و انتشار منتخباتی از آيو تنظ

 رتباط امر هللا ابمورل هدم تعّلق و اين ظدور اهظم از قبيم ايافو  و تعال
 ت احّبای اهلی دريّ ه و هدم جواز شرکت و هرو يّ ه و منازهات حزبيّ اسيس

 غ و نشر نفحاتيح طرق تبليدوائر و سأسيسات مذهبی ملل سائره وتشر 
 لي نظر هائی درابرهء جنگ و تصومات دو  متحاربه و تفصينياهلی و تب

 حمافل مقّدسهء نيارات اجنمندای شور روحانی و مهچنيف و اتتيوظا
 گر از اقداماتيه است. ديّ ري افات نوزده روزه و فندوقدای تيه و ضيّ روحان 

 مدّمه سأسي  حمفظهء آاثر در ممالک خمتلفه مبنظور مجع آوری الواح منزله
 از قلم اهلی و كلك اطدر حررت هبدالبداء و ترمجه و طبقه بندی و
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 و حفظ اسناد و مدارک  خمصوص يترت نگاهداری آهنا حتت نظم و

 راههءي از استنساخ الواح فادره گريه است. ديّ ه و آاثر متربّکهء امر يّ خياتر 
 مقّدس حررت اهلی و حررت هاءهللا و حررت هبدالبداء از روی نسخ

 خين اتر يگر تدو يه که نزد دوستان و احّبای شرق موجود است. ديّ افل
  المللینيافتتاح دفرت ب گريذا، ده ومناياهظم ات  ن دوريآغاز ا از مفّصل امر

 گر انعقاد اجنمندای شوريت ملل، ديّ هائی در شدر ننو حمّل استقرار مجع
 های هائی بنامی و سأسي  کتاخبانهخياع اماکن مقّدسهء اتر يحمّلی و ابت

 ه جدت اطفا  و نوهناالنري ل فندوق رتيقدماء و نفوس مدّمهء امر و تشک
 هائی در مدد امر هللا.

 ندگانين مقام مقتری است همکاری و معاضدتی که از طرف مناير اد
 تدا ويرمسی در فّعال ريالتنسي  هائی بنحو رمسی و غ ديجوامع جد

 اقدامات متنّوههء جمال  و جمامع و اجنمندا و کنفرانسدای منعقده در
  مذاه نيت روح احّتاد بيک مبنظور تقو يا و امر يممالک خمتلفهء اروپ و آس

  المللی ونيک مساهی بيت و تشر يم تربيج فلح همومی و تعميفه و ترو خمتل
 ه و امور هاّم المنفعه بعمليّ ري ر جمدودات تي اجناس متنّوهه و سانيائتالف ب

 ديآمده اشاره منود و انم برتی از مجاهات مذکوره را من ابب مز 
 ه دريّ استحرار درج کرد. از آن مجله است نکنفران  بعری از مذاه  ح

 و ناجنمن احّتاد ١٩٢٤امپراطوری انگلستانن منعقده در لندن در سا  
 و نجمال ١٩٣٦سا   نه دريقده در مهان مدع( من١٨نن )ّيجدانی اد

 همومی اسپرانتون منعقده در هوافم مدّمهء اروپ در هر سنه و نمؤّسسهء
 ( منعقده٢٠شگاه ترّقی فدسالهن )ي( و نمنا١٩مهکاری فکری و هقالئین )
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 ورکيو يله در ن( متشكّ ٢١و نابزار مکارهء جدانن ) ١٩٣٣سنه  کاغو دريش در

 (  در٢٢ المللی ابب طالئین )نيشگاه بيو نمنا ١٩٣٩و  ١٩٣٨در ساهلای 
 ( در٢٣ اجنمن کنگرهء مذاه ن )نيو ناّول ١٩٣٩سکو در سا  يسانفرانس
 ر و( در مهان شد٢٤ کنفران  فرهنگی هندوستانن )نيه و ندومكلكتّ 

 مساجن  مساج و برمهوّيندور ونکنفرانسدای آر يا نن درّيناجنمن اتّفاق اد
 ان منعقده در بالديدان و نکنفران  نسوان آسياسوفي ناجنمن تنيومهچن

 خمتلفهء هندوستان ونشورای جدانی جوااننن و نکنگرهء زانن شرقن در
  المللینيت بيّ کن در هونولولو و نمجعيطدران و نکنفران  نسوان ممالک اپسيف

 نيرس در آرنانتيزانن برای فلحن و نکنفران  مردمن در شدر بوئنوس آ
 ل ويگر که ابسامی و فور خمتلفه تشکياری از جمال  و جمامع ديو بس

 ريران در مؤّسسات مذکوره رابطهء جامعهء هائی اب ساّيبسب  مشارکت 
 و .ده استيگردهائی ابحناء خمتلف برقرار و حمفوظ   ريالت غيجوامع و تشک

 ت ويّ کی اثبات جامعيران دو مقصد مدّم در نظر بوده ّين مشارکت ياز ا
 اد وجيگری ايت امر حررت هاءهللا در انظار ملل و حنل هامل و ديّ هموم
 ر و شع  متنّوههءيالت مذکوره و دواي تشکنيهء اثبته بيّ م روابط افليحتک
 ارتباط وه ري اقدامات تطاز تدمات و  گريعهء نظم اداری امر هللا. ديوس
 ه اب بعری از مصادريّ  دوائر و سأسيسات خمتلفهء امر نيی است که بمتاسّ 

 نيهء کشورهای خمتلف جدان در شرق و غرب و مهچنيامور و مقامات هال
 ت ملل مّتحد حّتی مقام سلطنتيّ ران و مجعين اسالم در اّيشوايرؤسا و پ

  آاثر وميع حقوق جامعه و تقدن ارتباط دفا يبعمل آمده است و مراد از ا
 ه و رکر هلل و جداتیيّ عت راّبنيح مقصد و مرام شر يه و تشر يّ م اهليتعال
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 وان اسم اهظم را ببذ  مساهی موفوره در اجراء نظم اداریري است  که پ

 ش سالک استيهء رشد و تکامل تو يّ حررت هاءهللا  که در مراحل اّول
 انيکه از طرف اهراء حمفل روحانی مّلی هائ  خته. از مجله مکاتباتیيبرانگ

 ن تصوص فدوريع در ايان نظم بديکا و کااندا ابنيامر الت مّتحدهء ّيا
  جدت اسرتداد مفتاح روضهءنيست تطاب مبندوب سامی فلسطيفته انمه اّي

 ی به اپدشاهميض تقديگر هرايمبارکه حبافظ و اپسبان آن مقّر اقدس، د
 نظور دادتواهی و استدهای بسط هدالت نسبتوهله مب ران در چداريا

 گر انمه ای بعنوانيم مقّدس، ديدهء آانن در اقليبربادران ستمد
 ايگر شرح فادره مبلکهء روماني  الوزراء مملکت در مهان تصوص، ديرئ

 ش آن ملکهءيی و نعت و ستاخيدر اظدار تشّکر و قدر دانی از مقاالت اتر 
 ران راجعير مراسله ای بعلمای اهالم در اگيک اترت نسبت ابمر مبارک، دين

 ن خمتلفه و وجوب اخّتارّي ادنيبلزوم استقرار فلح و وحدت در ب
 ره ای بعنوان ملکيگر هر ين مقصد مدّم، ديمات الزمه برای حتّقق ايتصم
 ت اهظم در بغداد ويانت بيصل اپدشاه هراق من ابب حفظ و فيف

 هائی در آن تطّه و ای دولت شوروی از طرف جوامعيتطابی ابول
 قات وارده در حقّ يي انمه ای مبراجع مملکتی آلمان راجع بترنيمهچن

 گر مکتوبی حبکومت مصر و درتواستير، دّيدوستان هائی آن د
 ت وارده برّيوغ   تعّصبات مذهبی و تعدّ يان آن سامان از ياستخالص هائ

 مدارس هائیل يران در ابب تعطينت وزراء ايد داشتی هّيگر يآانن، د
 ک ويالت مّتحدهء امر ّيدر آن فقع جليل و انمه ای بوزارت امور تارجهء ا

 ه در آنکارا جدت دفاع از حقوقيّ ه در واشنگتون و حکومت ترکيّ  ترکريسف
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 ک ويگر بوزارت امور تارجهء امر يران در آن تطّه و انمهء دّيمسلوبهء 

 ( از٢٥نگر )يگتس  هللا لوا تقاضای بذ  مساهدت نسبت ابنتقا  رم  امة
 ان در قطر مصر ويد هائي گلستان جاو نيمراقد پروتستاهنا در قاهره ابّول

 هللا ت امةيّ ران در واشنگنت راجع مبنمور ير خمتار اي شرحی بوز نيمهچن
 ( و انمه ای بپادشاه مصر مترّمن بعری از آاثر و٢٦  رنسام کدلر )يک

 کا و حکومتيالت مّتحدهء امر ّيمت اه و مراسله ای حبکو يّ نوشتجات امر 
 ريز بوز يت آميم هائی راجع بصلح همومی و انمهء تسليکااندا مشتمل بر تعال

 ک مبناسبت درگذشتيان امر يخمتار رومانی در واشنگتون از طرف هائ
  روزولت شاملنيدنت فرانكليا و شرحی به پرز يا حررت ملکهء رومانيهل

 در کتاب مستطاب اقدس ابفتخار رؤسای تطاابت مبارکهء حررت هاءهللا 
 ه و مناجاهتای منزله از قلم مبارکيز مقداری از ادهيک و ني امر ريمجاه

  دوائرني  و افتتاح ابب خمابره بين مکاتيحررت هبدالبداء. فدور ا
 خ ظدور ويدی در اتر يهء ممالک خمتلفه فصل جديّ ه و مقامات رمسيّ امر 

 ت ويّ ود که فی حّد راته دارای امهّ انتشار نظم اداری هائی مفتوح من
 هظمت فراوان است.

 د خمابراتی را که از مرکز جدانی امر هللا ويابالغات مذکوره اب مبکاتبات و
  مکتوب مبندوبّيلهء تلغراف يه بوسيّ ه و حملّ يّ  از جان  حمافل ملّ نيمهچن

 مي فادر و از آن مقام رمسی تقاضای اقدام نسبت بتسلنيسامی فلسط
 ديح مقّدس حررت هاءهللا خبادم و حارس افلی آن گرديح ضر مفتا 

  انمه هائی که از طرف مراکز هائی در شرق و غربنياضافه منود و مهچن
 ت مبارک حررت هاءهللا درياء امور هراق راجع ابسرتداد بيبعنوان اول
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 ر مستعمرات حکومت انگلستان متعاق يبغداد ارسا  و هرضحالی که بوز 

 امدائیي و پميت مبارک تقديناف بغداد درابرهء بيور حکم حمکمهء استفد
 که از طرف جوامع هائی شرق و غرب تطاب جبامعهء ملل فادر و از
 اقدام شورای جامعه نسبت بصدور حکم رمسی و مدافعه از حقوق حّقهء

 گر مراسالت متعّددی کهيده است، ديان اظدار تشّکر و قدردانی گرديهائ
  ونيهللا ماراتروت سرحلقهء مبّلغ کطرف و امةي المللی هائی از نيز ب مرکنيب

 ی وخيا پ  از انتشار مقاالت اتر يگر اب ملکهء رومانيمبّلغات از طرف د
 د ويمقام از امر مقّدس هائی مبادله گرديم و جتليل آن ملکهء هاليتعظ

 اسر هاملت و مهدردی که توسط جامعهء هائی در سر يامدای تسليابالتره پ
 اميز پيوگوسالوی مبناسبت فعود مادرش خمابره شد و نيبه ماری ملکهء 

 د.يز شوهرش ابالغ گرديانگ تی که به دوش  ِکنت پ  از مرگ سأثّريتسل
 انين مقام الزم است به تظّلمی که از طرف حمفل روحانی مّلی هائيدر ا

 غداد ارسا  وت مبارک بيهء بيّ مومت جامعهء ملل در قريون قيسيهراق بکم
 امدائی که از طرف حمفل مذکور مبلک غازی اّو  اپدشاه هراق پ  ازيپ

 امي در موقع جشن ازدواجش فرستاده شد و پنيفقدان والد وی و مهچن
   الّسلطنهء فعلی هراق مبناسبت فوت انگدانی ملک غازیيتی که کتبا  بنايتسل

 انيروحانی مّلی هائط حمفل د و مکاتبات و مراسالتی که توسّ يخمابره گرد
 هء آن کشور متعاق  فتوایيّ ر هدلير داتله و وز ي  الوزراء و وز يمصر برئ

 نيفت و مهچنّيهء قطر مصر فدور يّ هء اسالميّ فادره از حمکمهء شره
 نتيران و هيران به شاه ايان ايطرف حمفل روحانی مّلی هائ ری که ازيهرا

 ميف مطبوهات هائی تقديل مدارس و منع آاثر و توقيوزراء راجع بتعط
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  تطاب به اپدشاه رومانی وريتی که از جان  حمفل اتيام تعز يشد و پ

 دهيتاندان سلطنت هنگام درگذشت ملکهء ماری مادر اپدشاه فادر گرد
 ه در درابريّ  ترکريز مقتری است مراسله ای را که بسفيو ن .اشاره منود

 ه ارسا يّ دت زلزله زدگان ترکران جي اهاانت احّبای اميطدران اب تقد
   مجدوري( رئ٢٧ندنبورگ )يهای ماراثروت تطاب به فن هده و انمهيگرد
 ر امور تارجهء آن کشور را کهي( وز ٢٨د آلمان و دکرت اشرتمسن )يفق

 ه برای آانن فرستاده شده و هفت فقرهيّ مبوج  آن کت  و آاثر امر 
 ران ويشگاه اپدشاه ايبه پ  رنسام کدلر يهللا ک داد تواست متوالی امة

 شيخياقامت اتر  يّ هء مملکت را طي  متعّددش بوزراء و مقامات هاليمکات
 د.يدآور گردّيم مقّدس يدر آن اقل

 اد شع  وجيع اهلی و ظدور جوامع مّلی هائی و ايمقارن اب طلوع نظم بد
 ج مشروعين نظم ابدع اقوم مثرات و نتايغی ايتی و تبليارکان اداری و ترب

 ت مطلقهء مجا  قدم جّل رکره و ثنائه هنگام نزو  لوحيّ ارفع افخمی که مبش
 كل اکرم مبرجع آتی مبّشر اهظم در ارض اقدسيکرمل و توّجه ه
 اعيد و اب ابتيج آشکار گرديفته بود بتدر ّياالمم سأسي   قل  العامل و قبلة

 تقا  هرشل پ  از فعود مبارک حررت هاءهللا و انيبقعهء اهلی بفافلهء قل
 ن حلظاتيکرت يمبارک نقطهء اولی از ارض طا و ارتفاع مقام اسنی در اتر 

 سجن حررت هبدالبداء و استقرار ابدی رم  اطدر در قل  کرمل و
 انشاء مسافر تانه در جوار آن مرقد انور و انتخاب حمّل خمصوص جدت

 تشيّ تی هائی در آن کوه مقّدس آاثر هظمت و نوراني مؤّسسهء تربنياّول
 دار شد.يش ظاهر و پديش از پيب
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 پ  از شکست حکومت متزلز  آ  هثمان در جنگ همومی اّو  و

 وغ اسارت آني استخالص کامل مرکز جدانی امر حررت هاءهللا از
 ه در جماری ويّ مهء اهليه از نقشهء هظيحکومت مستبد و جائر قوای سار 

 مکنونه در آن نقشهءق يد قدرت رامانی جدت جتّسم حقايقنواتی که 
 عه مقّرر فرموده بود بال معارض حتت اوضاع و احوالی مساهد حبرکتيبد

 کی از حجرات مقامير حررت هبدالبداء در آمد و اب استقرار هرش مطدّ 
 فزود و آرامگاه راتي  و جاللت شنن آن جبل اهلی بياهلی بر تقد

 ر سجنک مصباحن ديمقّدسی که بفرمودهء مبارکش حّتی از وجود ن
 ک که در آن زمان درينهء الکرت يان حمروم و ممنوع بود اب نص  مکجيآرراب
 د و حجرات ثالثهيی انوار گردّي بود غرق در ريفا بی مثل و نظينهء حيمد
 ح اهّز اهلی بنا گشت و بنای افلی مقام طبق ارادهء انفذهءيصل برر متّ 

 مت آنيق د و اراضی حو  مقّر انور کهيحررت مولی الوری اکما  گرد
 ثاق ازي منيکات و دسائ  انقريه ابلغ هلی رغم حتر ري بچدارفد هزار ل

 رفت وي( توسعه پذ٢٩رأس کرمل ات دامنهء کوه حمّل سکونت زّهاد آلمانی )
   در مشا  و جنوب و مشرق مقام در جلگهء هّكاي که برتتنيچدار قطعهء زم

   ابلغ استيجر هء بئر شبع و وادی اردن واقع و مجعا  به ششصد يو انح
 د و مبوج  نقشه ای که حررت هبدالبداء طرحيوقف مقامات مقّدسه گرد

 ح و طبقاتی چند جدت اّتصا يفرموده بودند اراضی جماور مقام تسط
 اد و آنجيه در اطراف مقام اري نه آبن بقعهء نوراء احداث و حدائق کثيمد

 و اهل بلد واقع احانيّ ار و حمّل توّجهء سير و اغّيرتگاه ّيا ز يروضهء هل
 زين اقدامات و مشروهات كّل مدّ  بر بسط و توسعهء شگفت انگيد. ايگرد
  

 ٦٩٧ص 
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 حتّقق  المللی هائی در مرکز جدانی امر هللا و شاهدنيمؤّسسات و موقوفات ب
 باشد.ي مقّدس منيه نسبت به آن سرزميّ وهود و بشارات اهل

 تی استيّ راوان است معافت فيّ ن مورد رکرش الزم و واجد امهّ يآنچه در ا
 د ويه منظور گرديّ  نسبت بتمّلکات امر نيکه از طرف مندوب سامی فلسط

  اتتصافی مدرسه وني زمنياراضی حو  مقام و موقوفات آن و مهچن
 ل قصر هجی ويه از قبيّ خيحمفظهء آاثر و مسافرتانهء غربی و اماکن اتر 

 نه ّكال  يمشرق آن مد ت مبارک حررت هاءهللا در هّكا و ابغ رضوان دريب
  المللی هائی حمسوب شدند. امر مدمّ نياز رسوم دولتی معاف و از اوقاف ب

 ک ويان امر يگر مبادرت بتنسي  شعبهء دو حمفل مرکزی هائيد
  است که طبقنيهء حکومت فلسطي جار نيهندوستان برحس  قوان
 تيّ رمستدای مذهبی بيّ اء امور اقدام و بعنوان مجعيدرتواست فادره ابول
 ره در سراسريهء سايّ هء اّّيم اب ثبت شع  حمافل ملّ يشناتته شد )و در آت

 ن امريرفت(. پ  از اجراء ايت تواهند پذيم و تقو يهامل هائی حتک
  قسمتی از اراضی موقوفهء مقام اهلی که مساحت آن به پنجاه هزار ريتط

 ابسم شعبهء حمفل مّلی ه در ادارهء ثبتيّ سی معاملهء قانون يّ مرتمربّع ابلغ بود ط
 فت و اکثر از اسناد مربوطه ابمرای ابنّيانتقا   ک رمسا  يان امر يهائ

 د.يفا بود ممری و فادر گرديانقض اکرب که ثّبات اراضی ح
  المللی در ففح جبلنيگر سأسي  دو حمفظهء آاثر بيم ديهظ امر مدّم و
 مرقدگری در جوار يصل مبقام حررت رّب اهلی و دکی متّ يکرمل 

 هيّ سهء امر يخ هائی آاثر نفي ابر در اتر نياست که برای اّوليحررت ورقهء هل
 که ات آن زمان متشّتت و من ابب حفاظت آهنا غالبا  دور از انظار
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 ٦٩٨ ص
 شدند در مراکز مذکور مجع و منتظم گشت و در دسرتسينگاهداری م

 نيشد. ان ارض اقدس هنگام تشّرف مبقامات مقّدسه قرار داده يزائر 
 ل مبارک حررت اهلی و حررتينهء پر ها مشتمل است بر مشايگنج

 ل شعرات و تربت ويقب وجود مبارک از هاءهللا و آاثر متربّکه متعّلق آبن دو
 اءيالبسهء حررت اهلی و شعرات و دم اطدر حررت هاءهللا و بعری از اش

 ه و ساهتيّ مانيگر مانند قلمدان و لباس و اتج مبارک و کشکو  اّّيم سليد
  اپره ای از تطوط و الواح مقّدسه که تعدادی از آهنانيو قرآن و مهچن

   و پر ارزش است. از مجله قسمتی از  كلماتيت نفي  شده و بی هنايتذه
  کات نيد حسيّ ان فارسی خبّط آقا سيگر بيمبارک مکنونه خبّط مبارک، د

 ابفتخار حروفات عات حررت اهلی کهيتوق ءهيّ وحی حررت ابب و نسخ افل
  نسخهء تّطی نسؤا  ونيانز  و خبّط مبارک مرقوم گشته مهچن يّ ح

 اء متربّکه متعّلق حبررتيم مترّمن اشين خمزن هظيبعالوه ا .جوابن
 اهن تون آلود حررت غصن اطدر و انگشرت جناب قّدوسري هبدالبداء و پ

 تر والد ماجد حرر ي و تامتدای جناب وز ني جناب  ماّل حسريو مشش
 هللا ماراث روت و نسخ ا ابمةيا حررت ملکهء رومانيهاءهللا و سنجاق اهدائی هل

 تدایيّ هء آفاق و شخصري ک اترت تطاب آبن شديهای آن ملکهء نافلی انمه
 ست جمّلديگر و مقاالت و شداداتش نسبت بعظمت امر مبارک و بيمدّمهء د

 باشد که ازير اهلی م امنيه و مناجات منزله از قلم مؤّسسياز الواح و اده
 نت خبشيه در سراسر شرق مطابقه و استنساخ و ز يّ طرف حمافل  روحان

 تّيگر از آيده است. ديدهء موجوده در آن حمفظهء مبارکه گردآاثر متعدّ 
 م مشرق ازين مشروع هظيهظمت و شواهد قدرت و نصرت که بربکت ا
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 ٦٩٩ص 

 اراضی مدرسه برم  ص قسمتی ازيد ختصيدار گردي پدميقد يّ ارادهء ح
 زهن اتت حررت هبدالبداء و نهرفيقهء هز يا نشقيحررت ورقهء مقّدسهء هل

 كل اهّز در ظّل مقامين مجا  اقدس اهی و استقرار آن هريص منيقم
 قت من خبطاب ناهّنا تورّ ّيپر انوار اهلی است. نف  مقّدسی که از لسان کرب 

 لّنساءن  مفتخر و خمّصصسبقته ا ن خماط  و مبقام نمامياالفل القد هذ
 ميه و مر يبهء موقنه مانند ساره و آسيّ ده و در فف اّو  از اماء  طيگرد

 هيه که در ادوار سابقه و ظدورات ماضيّ هذراء و فاطمهء زهرا و طاهرهء زک
 دانيفائق بر مهگنان بوده و انمشان الی االبد در ملکوت هّزت خمّلد و جاو 

 ع وين سأسي  بديعهء ايئه و اشراقات لميمر ز از آاثريو ن .است قرار گرفته
  حررت غصن هللا االطدر نمن تلق منريع اهلی انتقا  رم  منينقشهء من

 ات هباد ويل نحيهللا و کنزهن و مستشدد در سب عةيالبداءن  و نود نور
 م قرن از شدادت حررتش ازيش از نياحّتاد من فی البالدن پ  از مری ب

 وار مقام اهلی و مرجع تامن اهل هاست که اب وجودجوار مقربهء اسالمی جب
 قهء غلبايفهء انقض اکرب آن حديح برادر و تليع قبياهرتاض و احتجاج بد

 وز که آن رم ري وم فيفت و در مهان ّينت ي اهلی ز نيبوجود آن کنز مث
 كل مقّدس خمّدرهء کربی نّواب امّ يرفت هير آبن مقام انوار انتقا  پذمطدّ 

 دگارّيهء غّنا منتقل گشت و آبن دو ري ز آبن حظيداء نحررت هبدالب
 ن مفخرت ابهتزاز آمد ويد. کوم اهلی از ايگرد  مجا  اقدس اهی منرمّ 

 ن كلمهءيو در شنن آن ورقهء مقّدسهء نوراء ا وکرم راّبنی بوجد و طرب افتاد
 ا از خمزن قلم اهلی انز  و نجعلک فاحبة له فی كّل هامل من هوالمهن ويهل
 ل طبقيای بنی اسرائيا اهظم و اشرف انبيحاح پنجاه و چدارم کتاب اشعاف
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 يّ ی وارده بر آن جنم درّ ّيفرمودهء حررت هبدالبداء بشرح مصائ  و بال

 مه خماط  و ببشارتيدهء امم را خبطاابت هظيّ فلک هما پرداتته و آن س
 تصّرفتدا را ت تو امّ يّ روحبخش نرّب اجلنود شوهر تو استن و نررّ 

 ده است.يتواهند منودن مستبشر گردان
 االنوار حررت اهلی در قل  يّ ن سه مرقد مطّدر در ظّل مقام هياستقرار ا

 را قبلهء اهل هاء بر وسعت وينهء منّورهء بيا مقابل مديقهء هليکرمل در حد
 ه منبع  از آن بقعهء مقّدسه که از لسان قدم مبقّر هرشيّ هظمت قوای  روحان

 نيفزود و اب حصو  ايده بيملکوت اهلی موسوم و موفوف گردر يو سر 
 ل استقرار مرکز اداری جامعهء جدانی هائیيهء هظمی قدم اّو  در سبيّ هط

 هيّ مهء اهلينت هظّيوان سه دري نی که مورد جتليل و احرتام پيدر سرزم
 است برداشته شد،  مرکزی که در مستقبل اّّيم در جوار مرکز روحانی

 د و هرگز از آنيه منلوف تواهد گردري ّدس ابجنام وظائف تطن امر مقيا
 گريرفت. از اقدامات جليلهء ديا انفکاک خنواهد پذيمرکز نوراء و بقعهء هل

 ک رايکه در ظّل نظم اداری اهلی بعمل آمد و تدمات جامعهء هائی امر 
 ديينسبت ابمر مقّدس حررت هاءهللا بتاج افتخار ابدی متّوج ساتت تش

 نات تارجی آن معددييل تز ي مشرق االرکار هائی در هامل غرب و تکمنياّول
 ت ويّ ران آن سامان و جدّ ّيم که هّمت ين سأسي  هظيجليل است. ا

 دّيد در ازدياد گردجيع ايه مستظّله در ظّل نظم بديّ ر امر يت دوايّ فّعال
 رياالرکان سأث يّ م اساس و توسعهء مؤّسسات آن جامعهء قو يو اهتبار و حتک

 ک سا  قبل ازيعنی چدل و يالدی يم ١٩٠٣م خبشود. در ماه مارس يهظ
  مرکز هائی هامل غرب برنيکاغو اّوليان شيخ حاضر حمفل روحانی هائياتر 
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 ق وينه تشو يران هشق آابد در ارتفاع مشرق االرکار آن مدّياثر اقدام 

 ت در آستانيّ د و اب هشق و هالقهء موفور که ابظدار هبوديص گرديحتر 
 مقّدس داشت از حمرر مبارک حررت هبدالبداء کس  اجازه منود که به

 كل مبارکيک مبادرت ورزد. هيبنای معبدی چون آن معبد رامانی در امر 
 عی که در ماه نوئن مهان سا  ازيع منير و در توقيت جليل را تقديّ ن نيا

 .ودند  فرميم را تصو ين مشروع هظيد انشاء ايكلك اطدر انز  گرد
 برای ١٩٠٧ندگان حمافل خمتلفهء آن سامان در ماه نوامرب يسپ  منا

 کاغو جمتمع شدند و پ  از مشورت ويانتخاب حمّل مشرق االرکار در ش
 ع و تعّلق آن راين مرکز بديت ايّ د اساسی که هموميتعاطی افکار به متد

 بنام نتیيل هيد مباشرت منودند و آن تشکيک حمرز منايران آمر ّيبکاّفهء 
 کيان امر ي مؤمتر مّلی هائنينت مشرق االرکارن  بود که پ  از انعقاد اّولينه

 د و طبقيل گرديرمسا  تسج ١٩٠٩کاغو در ماه مارس يمنعقده در ش
 ١٩١٢سپ  در ماه مه  .ک شرکت مذهبی درآمديمقّررات آن ارض بصورت 

 نيّ رک مز  مشرق االرکار بقدوم مبانيک زميثاق ابمر يكل ميهنگام مسافرت ه
 ت حررت هبدالبداء هناده شد و از آن موقعيد هناي سنگ بنا بنيو اّول
 ران اهلیّيتدای يّ م که اتج وّهاج  موّفقين سأسي  هظيی و مقّدس اخياتر 

 شرفت بود اتيوسته در حا  تقّدم و پيدر قرن اّو  هائی حمسوب است پ
 اتقان گذاشته شدکای مشالی بکما  متانت و ياساس نظم اهلی در قارّهء امر 

 د کهيم مبقامی از استحکام و مکانت وافل گرديو جامعهء هائی آن اقل
 م درين مقصد هظين نظم اهّز اهلی برای اکما  ايتوانست از وسائلی که ا

 اآلاثر يّ ن مشروع سرمديد و ابجنام ايدسرتس آانن قرار داده استفاده منا
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 د.يمبادرت جو 

 اع اراضی مشرق االرکاريابت ١٩١٤نعقده در سا  در اجنمن شور روحانی م
 در ١٩٢٠عنی در سا  يگری که شش سنهء بعد يل و در اجنمن ديتکم
 م اجنمن شدهيهای خمتلف که تسلد طرحدا و نقشهيل گرديورک تشکيو ين

  نقشه هاینيق قرار گرفت و از بيبود طبق دستور مبارک مورد مطالعهء دق
 ا معمار کااندائی فرانسوی االفل ابتّفاق آراء ازی نقشهء لوئی ن. بورنو ميتقد

 كل مبارک حررت هبدالبداءيد و بعدا  هيندگان انتخاب گرديطرف منا
 ک بوضعيران امر ّي  مبارک يد فرمودند. پ  از تصو يي  و سأيآنرا تصو 

 ١٩٢٠خ دسامرب سا  ياالرکان پرداتتند و در اتر  يّ ان قو ياساس آن بن
  بعمقنيمانی در داتل زميهء سيی جدت نص  ن ه اپالدی ابنعقاد قرارداديم

 لياپ مبنظور نگاهداری قسمت مرکزی بنا اقدام منودند و بفافلهء قل ١٢٠
 گری جدت ساتتمان قسمت حتتانیيقرارداد د ١٩٢١عنی در ماه اوت ي

 د وياب وجود حبران اقتصادی شد ١٩٣٠د و در ماه اوت يبنا منعقد گرد
 کا حکمفرما بود قرارداد اثلثیيکه در قارّهء امر ی  ري کاری و رکود بی نظيب

  طبقهءّيست و چدار قرارداد فرهی برای ارتفاع قسمت فوقانی يابنرمام ب
 تامته ١٩٣١ن امر در اّو  ماه مه يافلی مشرق االرکار بسته شد و ا

 ک در آن معبديران امر ّي اجتماع نيوز اّولري رفت و در آن روز فيپذ
 ثاقيه اش بدست مبارک مرکز ميوضع حجر زاو  م نوزده سا  پ  ازيهظ

 هءيشروع و در نانو  ٢١٩٣نات گنبد در ماه نوئن ييد. سپ  تز يبر اپ گرد
 ريهای ز و غرفه١٩٣٥نات نوافذ در سا  ييفت. بعدا  تز ّيامتام  ١٩٣٤

 عنی طاالرينات طبقهء افلی بنا ييل شد و تز يتکم ١٩٣٨گنبد در نوامرب 
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  ابجنام ١٩٤٢ه يآغاز و نوئ١٩٤٠ل يروع جنگ همومی در آور مرکزی اب وجود ش

 عنی هفده ماه قبلي ١٩٤٢ر در دسامرب يجده پلهء مستديد و هيرس
 از انعقاد جشن مئوی اظدار امر حررت اهلی که موهد اتتتام مشرق االرکار

 آن درست چدل سا  پ  د ويات دور بنا نص  گرد  شده بود دورينيتع
  منوده و موردميکاغو حرور مبارک تقدياحّبای ش از درتواستی بود که

 كل اطدر قرار گرفته بود.ي  هيتصو 
 ع و اهظم و اتقني مثرهء نظم بدنيع که خنستيد و رفين مشروع فر يا

 کایيت اهلی حمسوب در قل  قارّهء امر يّ سأسي  قرن اّو  هائی و رمز مدن
 ابراضیگان واقع و از اطراف يشيچهء مّيمشالی در ساحل غربی در 

   هفتينن و مساحت آن قر م الشّ يخمصوص که متعّلق آبن مرکز هظ
 هيک سأدي  است احاطه شده و مصارف بنا که هّمت دوستان امر يجر 
 رانّير ين امر مربور سايون دالر متجاوز و در ايک مليده از يگرد

 حی ويف و ملل خمتلفه از مسيرامانی در شرق و غرب و از طوا
  يزردشتی و هندو و بودائی نژاد شرکت جسته و بطدود و يمسلمان و 

 انش بدست مبارکيم بنين معبد فخي منوده اند. اميتاطر تربّهاتی تقد
 اتي اب تاطرات حريحررت هبدالبداء آغاز و اتتتامش در مراحل ات

 ا و غصن هللا االطدر و خمّدرهء کربی اّم هبدالبداءيپر های حررت ورقهء هل
 ده است.يمقارن گرد

 طهيد رنگی است که دارای تر يمشرق االرکار هبارت از بنای نه ضلعی سف
 د احاطه منودهيهای سفک رشته پّلهيباشد. اطراف آنرا يع ميو هندسهء بد

 بای جمّللیيکه دور ات دور ساتتمان قرار دارد و بر فراز آن گنبد ز 
 بهءن جناقدا که هم از جنيا .افراشته شده که فاح  نه جناق متقارن است
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 ه گشته از اپی گنبد شروع شده وينی تعبييهندسی وهم از نظر تز 
 کرتيشود ابر يکرت ميابد و هر چه بقسمت فوقانی نزدييبطرف رأس امتداد م

 ک نقطهء مشرتک تالقیيگردد  ات ابالتره در فرای تارج از گنبد در يم
 ار دارداستخوان بندی بنا از قطعات فوالد که داتل بتون قر  .دينمايم

 ماني بدنه از کوارتز متبلور و کوارتز مات و سينيفته و برای تز ّيل يتشک
   مواّد مذکور جسم سخت و پر دوامیيد استفاده شده است. از ترکيسف

  هواملريثد که از حلاظ رنگ روشن و چون سنگ حمکم و از سأيآيبدست م
 از کفو ارتفاع بنا  .ق استيف و رقيتارجی حمفوظ و دارای نسجی لط

 اپ و بلندی گنبد ١٩١ه جناقدا يعنی منتدی اليقسمت سفلی ات رأس گنبد 
 ک ثل  از سطح گنبد مشّبکيباشد و ياپ م ٩٠اپ و قطر تارجی آن  ٤٩

 کی ش يلهء نفور نور آفتاب بداتل و در اتر يروز وس يّ است بنحوی که ط
 اگردد. طبقهء افلی بنيموج  انعكاس روشنائی داتل خبارج ساتتمان م

 اپ ارتفاع دارد نگاهداشته شده و ٤٥ک يمی که هر يلهء ستوهنای حجيبوس
 نهء منّورهءيکی از آهنا مقابل مديفراز مدتلدای نه گانهء مشرق االرکار که  بر

 اانت مقّدسهء حررت هاءهللايهّكا قبلهء اهل هاء قرار دارد نه فقره از ب
 مت اسم اهظم منّقشک از هالهلای فوق ابواب هاليمرقوم و در وسط هر 

 شيايش و نيده است. مشرق االرکار حمّل دها و مناجات و ابراز ستايگرد
 وديفات و قيگانه تالی از هر گونه آداب و رسوم و تشر يبساحت تداوند 

 کرسی را  ١٦٠٠ش ياست. در وسط بنا طاالر مرکزی واقع شده که گنجا
 لحقات آن معبدگری که از ميدارد و در مستقبل اّّيم مؤّسسات فرهی د

 م حمسوب و برای تدمات همومی و اجتماهی اتتصاص داده شده دريهظ
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 ٧٠٥ ص
 الّشفا تام، دارياال د، مانند داريان تواهد گرديحو  مشرق االرکار بن 

 ع.يفنا م، مرکز مطالعهء هلوم ويالّتعل العجزه، مسافر تانه و دار دار
 آغاز گردد انظار هموم ن مشروع جليل قبل از آنکه ساتتمان آن همال  يا

 نات داتلی آن هنوز شروعييز که تز يرا جبان  تود جل  منود و اکنون ن
 تّيّ د و نشر يباشد و جراينشده مورد توّجه و هالقهء ارابب هنر و فنعت م
 د پرداتته ويف و متجيفّنی و هنری چه در داتل و چه در تارج بتوف

 اند وآن اتتصاص داده ان جال  و هظمتيمقاالت مشروح و مبسوطی به ب
 نيبدان حنو که اراده و آرزوی مبارک حررت هبدالبداء بوده سأسي  ا

 هللا شد. د و هّلت بسط و اهالن كلمةيم موج  انتشار امر هللا گرديمعبد هظ
 ها و ابزارهای مکاره ومد  بنا در مراکز هنر و فنعت و موزه

 گذاشته شده از مجلهد نفوس  يشگاهدای مّلی مبعرض متاشا و ابز ديمنا
 د هرياپ گرد کاغو بريدر ش ١٩٣٣سالهن که در سا   ش ترّقی فديدر نمنا
 دني  ده هزار نفر در نطاالر مذاه ن از مد  مشرق االرکار ديروز قر 
 کاغو مد  مذکور قسمتی ازيع شي در موزهء هلوم و فنانيمهچن .منودند

 ی ازري جّم غف نيداد. هالوه بر ايل ميش مستمّر موزه را تشکيمنا
 ان مقّدسين بنيرت اّيک بقصد ز ياحان از دور و نزديّ مسافران و س

 ع احزاب و ملليوسته بر وجه مجيند و ابواب آن پينمايت مميکاغو هز يبش
 متجاوز از ١٩٤١ات اکتوبر  ١٩٣٢خ نوئن يمفتوح است چنانکه از اتر 

 ن بقعهءيکصد وسی هزار نف  از بالد و اقطار خمتلفهء هامل بتماشای اي
 ه که نمبّلغ فامتن امر حررت هاءهللا حمسوب است شتافته اند ويّ نوران
 هللا و ب ّ  ت كلمةيع در انتشار فين مقام رفيتوان گفت که اي مني مبنيقيب
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 ٧٠٦ ص
 ک از دوائر و شع  نظم اداری کهيش از هر ين امر اهظم بيم ايتعال

 ه است.زدانی منلوفند مؤثّر و انفذ بودي نيخبدمت آئ
 ک ابلفعل مرتفع گردديحررت هبدالبداء قبل از آنکه مشرق االرکار امر 

 نیيش بيت را بکما  فراحت پيّ ت و نورانيّ ن  موّفقين جلوه و هظمت و ايا
 م مذکور:ين بشارت هظياانت مبارکه ايکی از بيفرموده بودند. از مجله در 

 ان ملکوتیينن بيک هناده شود و اينچون مشرق االرکار اساسش در امر 
 . و از..می در ارکان هامل ظاهر گردديرد حرکت و ولولهء هظياکما  پذ

 ع اقطار نفوريم رامانی جبميبد و تعالّين مطّلع انوار امر هللا انتشار يا
 نيغی انز : نالبّته از اي در الواح مقّدسهء تبلنيمهچن .کندن. )ترمجه(

 گريفتن و در مقام دّيد مشرق االرکار هزاران مشرق االرکار توّلد تواه
 ت سأسي  ملکوت استن وين مشرق االرکار در بدايند: نبنای ايمی فرما

 .م در اهتزاز استنيت ابهره است که در قط  آن اقليز نمشرق االرکار آين
 كل مبارک فرمودند: نهزارانيو در موقع نزو  اجال  ابراضی معبد ه

 نيد ولی ايردمشرق االرکار در تاور و ابترت سأسي  تواهد گ
 ميت هظيّ  مشرق االرکار هامل غرب است دارای امهّ نيمشرق االرکار که اّول

 ن سأسي يد: ناي معبد جليل می فرمانيو ابز اشاره هم .باشدنيم
 ه گردد و مبنزلهء مادر ابشدن.يمشرق االرکار منونه ای از برای قرون آت

 ن فکريحلو  ادهد که نيمدندس و طرّاح مشرق االرکار شخصا  شدادت م
 را مهانطور که ارابب هنر و افحابين نقشه امر بشری نبوده ز يو طرح ا

 گريقی در ابراز احساسات و اظدار هواطف درونی از هامل ديشعر و موس
  متمادی که مّهش درنيسن يّ ز در طيند طرّاح مشرق االرکار نري گياهلام م
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 ٧٠٧ ص
 قتين حقيوسته ايه پكل جليل بودين هيع برای اياد نقشه ای بدجيا

 م نف ين مشروع هظيه را در مّد نظر داشته که تالق و موجد ايّ افل
 نيد ات ايد می فرماييمقّدس حررت هاءهللا است که از جدان ابال سأ

 ن طرحيسد نايو ابز می نو  .ن بزرگواری انم حررتش بر اپ گردده معبد ب
 نّيبّشر وحدت ادن هصر نورانی است که ميم هائی در اياهظم تعل مظدر

 ن طرح جمموهه ای از تطوط هندسیيو وحدت هامل انسان است. در ا
 ريمشاهده می شود که منودار هامل کون است و از تقارب و تقاطع دوا

 نت واحد در نظر جمّسمّيه در ظّل ديّ ن اهلّيخمتلفه ورود کاّفهء اد
 نا را احاطهب دور جده پله دورايای مرّک  از هرهي ندانيمی گرددن و مهچن

 جدهيندهء هيمنا پلهجده ين هيمنوده که بسطح طاالر منتدی می شود ا
 باشد و اببی که دريم يّ عنی حروف حيهء امر هللا يّ وان اولري نف  مبارک پ

 رأس آهنا قرار دارد معّرف مقام مقّدس حررت ابب استن و در مقام
 قتيو حق ه واحد استيّ م اهليکه جوهر تعال  گر رکر منوده نمهانطوريد
 ات ويّ ز تصوفيکی است در ساتتمان مشرق االرکار نيه يّ ن مساو ّياد

 خته شده و از ائتالف آهنا هندسهءيگر آميکديسبکدای خمتلف معماری ب
 ده است.نيگرد ادجيد اينمايت از وحدت و هم آهنگی هامل وجود ميعی که حکايبد

  يام و رئمقي هالنيکی از مدندسي( ٣٠گل )يمسرت ح. وان بورن ماگون
 کا پ  از مشاهدهء مد  گچی مشرق االرکار که دريهء معماران امر يّ احّتاد

 مبعرض ١٩٢٠ورک در نوئن سا  يو يهمارت شرکتدای مدندسی در ن
 ن فکريع تر يش گذاشته شده بود اظدار داشت ن طرح مشرق االرکار بديمنا
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 ٧٠٨ ص
 بوجود الدی ببعد در فّن معماریيزدهم ميبشری است که از قرن س

 ش معبدی از نور جمّسميلهء تو يّ ن بنا در خميآمده استن. نطرّاح ا
 كل آن از انظار خمفی و ارکان و قوائم آن بقدر مقدوريساتته که ه

 نيتناهی مّواج است. اي در فرای الّيمستور و چون مشدودات هامل رؤ 
 ننداز وراء آن آشکار و ما فی است که جتّلی انواريمعبد مبثابهء پردهء لط

  ارض و مسا متأللئ و درتشان است. اشّعهءنيجسم مشّبکی است که ب
 م حلو  منوده که گوئی اجسام را دريفروزان چنان بر درون آن بنای هظ

 ٠ستنيتی نيّ آن حکمی نه و ابعاد را در آن مدتل
 ت مدّم فّنیّيّ کی از نشر يسندگان در جمّلهء نآاثر معمارین که يکی از نو ي

 نات هندسیيياز تز   می نگارد ننيف مشرق االرکار چنحمسوب است در وف
 م بعمل آمدهين معبد هظيها و ابواب اکه در اطراف ستون ها و پنجره

 د، از آنيتواند مسبل مذاه  خمتلفهء هامل را احساس منايشخص آبسانی م
   قائم و مثّل  و مثّل  مراهفيره و فلي  شکستهن و دايمجله است نفل

 مان و ابالتر از فور مذکوره ستارهءيمعروف مبدر سلّي ستارهء شش پر 
   رومیيواننی و فلي  يگر فليپنج ضلعی که معّرف هوامل روحانی است د

 و اهظم از كّل ستارهء ن ه ضلعی که ساتتمان بنفسه بدان فورت مصّور
 باشد و هظمت و جال ينات بنا بنحو اکمل جلوه گر مييگشته و در تز 

 ظاهر می سازدن. روحانی جدان امروز را
 کيالت مّتحدهء امر ّين حّجاران ايکی از مشدورتر ي( ٣١جرج گری ابرانرد )

 ان می کند که نمشرق االرکاري بنيک چنيدهء تود را راجع به معبد امر يهق
 ( ببعد در هامل معماری٣٢ک )ين بنائی است که از دورهء گوتيم تر يهائی هظ
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 ٧٠٩ ص
 منوده ام.ن است که در همر تود مشاهده ن ساتتمانیيباتر ياد شده و ز جيا

 ( استاد سابق معماری از اهالی تورن پ  از٣٣نو)يجی کواگليپرفسور لوئ
 عی است که درين بنا مشروع بديمالحظهء مد  مشرق االرکار اظدار منود نا

 خ اثراتيمی بر اپ تواهد کرد و در ففحات اتر يفّن معماری انقالب هظ
  آن را درريبائی نظيهد گذاشت. از حلاظ ز ادگار توايقی از تود بيهم

 د مبدأ و مصدر آنيهمر تود مشاهده ننموده و معتقدم که بال ترد
 دات جدان اتری استن.ييوضات هامل ابال و سأيف

 ورک در قسمت معماری ويو يز نميدهء اتي( در جر ٣٤ن کودی )يشرو 
 (٣٥ان گالری )يمدندسی درابرهء مد  معبد که در آن شدر در کورک

 د اتيار سأّمل و تدبّر ابيسد نبسيش گذاشته شده بود می نو يمبعرض منا
 م احّتادين بنا نقشهء هظيقی چون طرّاح ايمعلوم شود که چگونه هنرمند ال

 .ن را طرح منوده و فکر جامعهء مذاه  را در تاطر جمّسم کرده استنّياد
 مستظرفهع ي  دانشکدهء فناي( رئ٣٦وکام  )يو ابالتره دکرت رکسفورد ن

 ن مشروع جليل را کهيت ايّ فيز هظمت و  کيلی نو يالفنون ا در دار
 ن مشارق ارکار هامل هائی در زمان حاضر و مستقبل بشماريمقّدس تر 

 ن معبد نور بر فحنهءيان می کند نايل بيد در قال  هبارات ريمی آ
 از عه ابز منوده و اهل هامل رايق بديم از حقايجتارب انسانی ن ه مدتل هظ

 نساء و رجا  و مسالک و مذاه  خمتلفه و اوطان و اجناس متنّوهه در هر
 گانگیيت بورود در سراپردهء يّ ت و  رق ّ يّ رتبه ومقام و در هر درجه از حرّ 

 مه حمروميات هظيای کنونی از ترقّ يو درک وحدت و اتّوت که بدون آن دن
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 ٧١٠ص 
 سدي می نو نيی زندن و مهچن  تواهد ماند فال ميه بی نصيّ و از مواه  اهل 

 دی رجا جبان  هواملّيمهء بنا که چون کنائ  بزرگ قرون وسطی اين قّبهء هظ
 ه ای که در آن مندمجيّ قت  روحانيع تری بلند منوده نه تندا بعّلت حقيوس

 شري  الّنظمياست بلکه نف  ظرافت و جلوهء هد دی را داراياست مقام فر 
 (٣٧) كل آنژيد گنبد مييکه از زمان تشهظمت و جاللی به آن اهطا منوده  

 لش دريل و مثيای پطرس مقّدس در رم ات کنون هديسيبر فراز كل
 هء مشابه مشاهده نشده استن.يک از ابنيچيه
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 ٧١١ ص
 د داشتهااي

1-Esslingen 

2-Adelaide 

3-Fellowship-House 

4-Monsalvat 

5-Redwood Grove 

6-Ranch Buldings 

7-Geyserville 

8-Wilhelm House 

9-Evergreen Cabin 

10-West Englewood 

11-Wilson House 

12-Malden 

13-Mathews House 

14-Pine Valley 

15-Muskegon 

16-Piscataqua 
17-Davison 
18-World Fellowship of Faiths 

19-Institute of Intellectual Cooperation 

20-Century of Progress Exhibition 

21-World's Fair 

22-Golden Gate International Exposition 
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23-First Convention of the Religious Congress 

24-All Faith's League Convention - Indore 

25-Lua Getsinger 

26-Keith Ransom Kehler 

27-Von Hindenborg 

28-Dr. Streseman 
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 ٧١٢ ص
29-Templar Colony 

30-H. Van Buren Magonigle 

31-George Grey Barnard 

32-Gothic Period 

33-Prof. Luigi Quaglino 

34-Sherwin Cody 

35-Kevorkian Gallery 

36-Dr. Rexford Newcomb 

37-Michelangelo 
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 ٧١٣ ص
 ست و سوميفصل ب                                       

 و مشروعات هبائی محالت بر أتسيسات                           
 ه مبّشريّ دهد مؤّسسات امر ين دور هائی نشان ميخ هصر تکو يچنانكه اتر 

  حررت هاءهللا از امالت و هجماتی کهنيطلوع و استقرار نظم اداری آئ
 ن نظم ابدع اتقنيمتجاوز از هفتاد سنه امر مقّدس اهلی موجد و حمرّک ا

 فوظ و حمروس ابقی مناندرا احاطه منوده و دامنهء آن هنوز ابقی است حم
 وان اسم اهظم موج  حقد وحسدري ام پين هصر اکرم و قيو  البلکه ح
 اقوام خمتلفه را که در گرداب تعّصبات د و احزاب ويان گردياهل طغ
 ه مندمک و به پرستش افنام و سلوک در سبل متراّده و تشّب يّ جاهل

 مبعاندت امر اهلی کهخت و يه مبتال بودند مبخالفت برانگيفهء ابليابفو  سخ
 لش ملل و حنل شّتی از اجناس و الوان و طبقات و مذاه  ويدر ظّل ظل

 السنهء متنّوهه در قارّات مخسه وارد گشته و آاثر و الواحش در اقطار
 هيّ ه و غربيّ شاسعهء هامل پراکنده شده و افو  و مبادئش بلغات متعّددهء شرق

 ثاق اهلیيکه سر از هدد و م  فته مبعوث منود. دمشنان داتلهّيانتشار 
 کطرفيهللا را بكّلی ترک منوده بودند از  عةي شر ني حصن حصّيده و يچيپ

  مؤّسساتريف و حتقييگر بتز ينی امر هللا از طرف دياسی و ديو اهداء س
 م ينان اتّم و تصمين فئهء مظلومه را که اب اطميه پرداتتند و ايّ امر 
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 ٧١٤ص 

 هء نظمي و در ساّيش پو يهء تو يّ فشانی جبان  مقصد افلر بکما  جانيتلل انپذ
 اسیيزار و از تعّرض در امور سيع اهلی مّتفق و از حتّزب و تشّع  بيبد

 هيّ ه و   تعّصبات قوميّ ات جاهليّ برکنار و بوظائف اجتماهی تود قائم و از ام
 افظنی حيه مرتبط و حبدود و قوانيّ ه و ملّ يّ فارغ و بعالئقی مافوق هالئق وطن

 فه قراريات و ضابط دوام و بقای نوع انسانی متمّسكند مورد امالت هنيح
  جامعه ونيدادند و نظم نوزاد اهلی را بلطمات و فدماتی که مؤّسس

 ه را در نشنهء اوالی امر حررت رامان احاطه منوده بود دچاريّ مؤمنني اّول
 قه موج و مبتال ساتتند. ولی مهانطور که معاندت اهداء در ادوار ساب

 ام دمشنان هّلتيز قين هصر نورانی نيد در ايبسط و اشاههء امر هللا گرد
 قات اهداء مورث اهتالء و ارتقاءييشدرت و هظمت جامعهء هائی شد و تر

 د.يزدانی گرديع ينظم بد
 ته الفداء در مهان اوان که افو  وّيحررت هبدالبداء روح الوجود لعنا

 ح و اهمده و ارکان آن را در الواحيشر ن نظم اّت اقوم را تيمبادی ا
 فرمود امالت و تعّرضاتی را که از جان  اهداءيح مي تصر ّيمقّدسهء وفا

 ان اهالميان و ابلغ تبيح بيد بصر ينسبت به امر اهلی معمو  تواهد گرد
 د و انعكاسشيفزايبروز بر وسعت و شّدت ب ن خمالفت روزيفرمود که ا

   نعرهء قبائليز: نهنقر يد قوله العز  انداز گردنيدر سراسر جدان طن
  از دور ونيک و انلهء هند و اّمت چيد فرنگ و اتجّيک و فر يک و امر يافر 
 دانيزند و فارسان ميع قوی مبقاومت برتيک بلند شود و كّل جبمينزد

 مانيقان و جند هرفان و سپاه پيدی از ملکوت اهی بقّوت ايياهلی بتن
 را اثبت و آشکار کنند.ن من االحزاب جنٌد هنالک مدزومٌ 
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 ٧١٥ ص
 نيثاق بوضع دهائم ايع اهلی چون پ  از افو  کوک  ميان نظم بديابن
 ای امور و رؤسای شرع در بعری از ممالک وي پرداتتند اولنيان متيبن

 خرب و از قدرت وين امر اهظم بيهء ايم و مبادی ساميبلدان که از تعال
   ويسخط راّبنی به تعق  ز قدر وم و هراس بودند غافل ايسطوت آن در ب

 گروهی را به  ام منودند. مجعی را مبحکمه کشاندند ويذاء امناء رامان قيا
 تدای روحانی دهوت منودند. مؤّسساتيّ  اهلی و ترک فّعالنيتربّی از آئ

 ه را منحّل ساتتند و دست تعّرض مبقامات مقّدسه و اماکن متعّلقيّ امر 
 زدانی را ملحد و کافر و در زمرهءير جبامعه گشودند و فارسان مرما

  و انظمهء مشروهه معّرفی کردند و آانن راني از قواننين و منحرفيمفسد
 ه ويه و نشر افکار واهيّ ه و بی اهتنائی بوظائف مدنيّ بفقدان هالئق وطن

 ه مّتدم ساتتند.يالت ابليّ خت
 االمم که اقوم اکرم، قل  العامل و کعبة ن امريدر ارض اقدس مرکز جدانی ا

 وضات ويعت غرّا و مصدر في شر نيهء مؤّسسيّ اكل قدسيمقّر ابدی ه
  مقام مقّدس هنگامنين هصر نورانی حمسوب، در چنيه در ايّ ات راّبنيجتلّ 

 ثاق واردي مني ضربه از جان  انقرنين نظم اهلی اّوليش ايدايطلوع و پ
 فيو شر ع يش بر وضيش از پيآمد و اتقان و استحکام اساس امر هللا ب

 ذ مقافديثاق را مغتنم مشرده به تنفيد. فئهء مرّله غروب بدر مياثبت گرد
 ک مرکز نقض وين بود که بتحر يدوار شدند. ايش امينهء تو ير يد

 ع هللايمدم الثّانی بدينفوس راهلهء غافله و هلی رأسدم زه معاضدت مشتی از
 آن آستان مغرور مفتاح روضهء مبارکه را بکما  شّدت و حّدت از اپسبان

 ت انقطاع را از حمّل مقّدسيد ابوالقاسم تراسانی اتذ و آن آيّ آقا س
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 ٧١٦ص 

 تيت در توليّ طرد منودند و بوالة امور متوّسل گشتند و اّدهای اولو 
 د که در اثريمطاف مأل اهلی و قبلهء اهل هاء کردند. ولی طولی نکش

 هيّ طرف مقامات رمسز از يقات کامله، حاکم انگليده و حتقياحتجاجات شد
  و بندهء خملصنيد مفتاح مقام مطّدر را همان تادم اميمنمور گرد

 ن تّفت ويد. اّما آن هصبهء غرور از ايم مناي تسلنيحررت رّب العالم
  اهلنيد بيگر متشّب  شدند شايت پند نگرفتند و بوسائل ديّ حمروم

 هاتی را کهند و مشرو ياد مناجي بر هدد اوفی رتنه ای انيهاء و اثبت
 ز بتنسي  و استقرار آن مبادرت منوده بودند متزلز يوان موالی هز ري پ

 ش ارهان پرداتتنديک و ختديت تدهه به حتر ين بود که بندايا .سازند
 ان نظم اداری را در انظار انسيمقافد ابن ،ف مشغو  شدنديو بنشر اراج

 حّق آانن  گر جلوه دادند و اب نفوسی که تصّور رتنه و نفور درينوع د
 می رفت ابب مکاتبه گشودند و حقائق را نزد رؤسا و مصادر امور از مندج

 اع قسمتی ازيف قصد ابتيق رشوه و ختو ي تارج کردند و از طر ميقو 
 ع قوی در منع اهل هاء ازيقصر مبارک حررت هاءهللا را منودند و جبم

 ام حمافلداری اراضی جماور مقام اهلی و انتقا  بعری از اسناد بنيتر 
 ده بود مّهت گماشتند و اتيه که در دوائر حکومت به ثبت رسيّ ملّ  ءهيّ روحان 
 ات ساالر نقضيفه منلوف بودند ات آنکه حين امور سخي چند به انيسن

 د.يل گردي تبدنيثاق خبسران مبيمنتدی گشت و آما  و اهواء انقران م
 ی رممين حم فعود آنيع مجا  قدم جّل رکره و ثنائه که از حيقصر رف

 دی آنيبی ق مان قرار گرفته و از فرط غفلت ويمقّر و مسکن انکثان پ
 د و بکما يد آانن تارج گرديران افتاده بود از ينفوس ساهله مطمور و و 
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 ٧١٧ص 

 ن حررت هبدالبداء بنحو اوفیير يد شد و آرزوی ديو جتد ريدّقت تعم
 آن مقام مقّدس ک دريکی از دوستان امر يرفت. سپ  ابهانت يحتّقق پذ

 ديگر روشن و منّور گرديم ابر ديک نص  و آن بنای هظيدستگاه الکرت 
 ک مشعدان کهيسه اش جبز ياء نفيو حجراتش که بكّلی مرتوک و آاثر و اش
 غما رفته بود   جمّددا  مفروش شد ويدر غرفهء فعود مبارک موجود مهگی ب

 جاوز از پنج هزار جمّلدهای متنهيی و گنجخيبه اسناد و آاثر متربّکهء اتر 
 ينياانت مقّدسه که به چدل لغت از لغات ترمجه شده بود تز يالواح و ب از
 ه در مرج هّكا و جبل کرمل از رسوميّ گر امر يفت و مانند مؤّسسات دّي

 ر وّيرتگاه همومی از ّيد و از اقامتگاه تصوفی بز يدولتی معاف گرد
 اع اراضیي ابتنيات، مهچنيري ن حتّوالت و تغيار مبّد  گشت. ظدور اياغ

 ت آن بنام شعبهء حمفل روحانیيّ حو  مقام و انتقا  قسمتی از اسناد مالک
 نی که حمرّک افلی فساد در دوراني در حنيک در فلسطيان امر يمّلی هائ
 گرينمود ابر ديم يّ ش را طيات پر مال  تو ي حريثاق حلظات اتيمرکز م

 مان را دريقصد اطفاء سراج پ  را که هنوزني انکثنيآما  واهواء انقر
 بت آما  مبّد  ساتت و هجز و ضعف آانن را دريد  می پروراندند به ت
 د.يامور واضح و آشکار گردانه بر والة يّ قبا  ارادهء مطلقهء اهل

 د روضهء مبارکه را ازيثاق در ارض اقدس كليدر مهان اوان که انقران م
 زياتذ منودند در هراق ن اپسبان و حارس آن مقام مقّدس جبرب و هنف

 ت اهظم اهلی گشودند و آن مقام اطدر رايعه دست تطاو  به بيحزب ش
 رتگاه اهل هاء و از اّّيم نفی بغداد ات آنّيكل قدم و ز يکه حمّل اقامت ه

 وان امر هللا بود جائرانه تصّرف منودندري خ مستمرّا  و متتابعا  در متّلک پياتر 
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 ٧١٨ ص
 د تريع ارض اقدس شديبر اپ کردند که آاثرش از وقا جانیيو انقالب و ه

 ک سنهيجان که از ين انقالب و هيم تر بود. ايع تر و هظيو انعكاساتش وس
  وريثاق آغاز و در اثر فدور دستور مبارک در تعميقبل از فعود مرکز م

 جيده بود بتدر يد گردي هراق تشدمي رن يريت اهظم پ  از تغيم بيترم
 ه در حماکم مربوطه مورد حب يّ د و    قريزه اش بلند گردفت و آواّيقّوت 
 هء بغداد و سپ يّ هء جعفر يّ عنی بدوا  در حمکمهء شرهي .ق قرار گرفتيو حتق

 ای آن ارض مطرحيت و ابالتره در حمکمهء هليدر حماکم فلح و بدا
  المللینينت بيت به جامعهء ملل، اهلی واهظم هيمذاکره قرار گرفت و در هنا

 و هرچند .مومت ارجاع شديم حتت قيع امور و حاکم و انظر بر اقالو مرج
 مانده وينحّل ابقيه ال يّ اسی و مذهبی قريات کنون به هلل و جدات س

 ت اهلی کواته نشده است ولی اب تعّرض اهداء اشاراتيدست تصّرف از آن ب
 رفت. مجا  اقدس اهیيه حتّقق پذيّ د و انذارات رامانيه بظدور رسيّ راّبن
 فتاده و تصّور اّدهائیيمی  که هنوز آن مقام مقّدس بچنگ دمشنان نّيّ در ا

 دهيع شديان حدوث وقايح بيفت در الواح مبارکه بصر ري هم درابرهء آن من
 نز يس ز: نويند قوله العز يفرمايرا اتبار و اب اشاره به آن مقّر اهظم م

 قاتيحا  چون م .نريما جتری به الّدموع من كّل بصر بص  ّ ه من الذ  يهل
 ت اهظم موطئيبد وسائل استخالص بّيحتّقق  مقّدر فرارسد و موهد مقّرر

 تی که از قلم اهلی در شنن آنيّ اقدام مجا  قدم فراهم شود و مقام و موقع
 د.يمنظر اکرب انز  شده اببدع وجه چدره گشا

 ت کهيّ ای هراق و رأی اکثر يت مکّرم مبوج  حکم حمکمهء هليابری آن ب
 د و آاننيان واگذار گرديعينمود به شيحمکمهء بدوی را نقض م دستور
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 ٧١٩ ص
 تّيت و استحکام تعدّ يّ ت مالکيبال فافله پ  از فدور حکم مبنظور تثب

 هنيّ نيش آن مکان مقّدس را بصورت موقوفه درآورده و آنرا به نحسيتو 
 ان بغداد تود را از استفادهءيو چون حمفل روحانی هائ .ل منودنديتبد
 شي  اقدامات و مذاکرات سه سالهء تو يت حمروم مشاهده منود و از تعقيب

 د ويام  اننيای امور حمّل برای احقاق  حّق و منع جتاوز غافبياب اول
 سر هالی هراق ويتوّسط کم ١٩٢٧سپتامرب  ١١خ يد در اتر يوس گرديمن

 ن آنايملل هرض حالی از طرف هائ ءاز اساسنامهء جامعه ٢٢ ءابستناد ماّده
 مومت جامعه که هدده دار نظارت و سرپرستیيون دائمی قيسامان بکميس
 ١٩٢٨م منود. هرضحا  مذکور در ماه نوامرب يمومت بود تسليممالک حتت ق

 دگی و اظدار نظر بهيون واقع و برای رسي  کميسيمورد قبو  و تصو 
 د و حکومت مزبوريعنی حکومت انگلستان ارجاع گرديسرپرستی هراق 

 ون فادر و بکما يسيدداشتی تطاب به کمّيمطالعه و دّقت کامل  پ  از
 ت مورد حب يان را نسبت به بيعيفراحت و وضوح اهالم منود که ش

 م قاضیيستن و تصميچگونه  حّق شرهی و دهوی قانونی متصّور نينه
 ه بتمامه نهاری از فوابن و نبر تالف  حّق و هدالتن است ويّ حمکمهء جعفر 

 انيد هائيد نمنبع  از تعّصبات مذهبین و تلع يردفدور حکم بالت
 ن افو ن است ويای امور هراق نبكّلی مباياقدام اول  قانونین وريامری نغ

 ا بظّن غال  تالی از نمالحظات تصوفیيتوان گفت که حکم حمکمهء هليم
 ده.ياسین فادر نگرديو مآرب س

 مومت مطرح ويون قيد داشت فوق الذّکر موضوع در کميسّيپ  از وفو  
 نينت گزارشی که منت آن در تالفه مذاکرات چداردمهياز طرف آن ه
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 ٧٢٠ ص
 مندرج است بشورای١٩٢٨ز سا  يون منعقده در ننو در اپئيجلسهء کميس

 د. در گزارش مذکور که بعدا  بزابن هربی ترمجه و دريجامعه فادر گرد
 ون توّجهيسين هبارت مدّون و مسطور نکميفت اّيجرائد هراق انتشار 
 ن ابرهيقات و نظراتی که در ايجهء حتقيان و نتيشوری را به تظّلم هائ

 کند کهيه ميو توف…  دينمايشنداد شده جل  ميون پيسيمعمو  و بکم
 ده حبکومت هراق فادر ويمات اکياز حکومت انگلستان تقاضا شود تعل
 ع وير  اقدام سني و دفع تعّدی غافبنينسبت حبفظ حقوق مسلوبهء متظّلم

 هاجل مبذو  داردن.
 کی از جلساتيا در يطانيندهء رمسی حکومت بر يگر مناياز طرف د

 کند کهيمومت اظدار داشت که نسر پرستی هراق اهرتاف ميون قيسيکم
 د شدييمهان جلسه سأ يّ ان مورد ظلم و اجحاف واقع شده اندن و طيهائ
 و انقض قانونر افو  يقه مغايت فی احلقيان در تصّرف بيعياقدام شکه

 یميز در راپورت تقديندهء فنالند نيگردد. مناياساسی هراق حمسوب م
 ن هدم هدالت فرفا  از تعّصبات ويح منود که نايتود به شوری تصر 

 درتواست کرد نتعّدی دن وري احساسات مذهبی مردم هراق سر چشمه می گ
 و اجحافی که نسبت به هرضحا  دهندگان جمری شده جربان گرددن.

 ون و توّجهيسيز بنوبهء تود پ  از وفو  گزارش کميرای جامعه نشو 
 ابتّفاق آراء ١٩٢٩خ چدارم مارس ينت در اتر يابظدارات و نظرات آن ه

 د فادر ويقراری را که بعدا  منت آن ترمجه و در جرائد بغداد درج گرد
 ان و جربان فوریياز دولت انگلستان تقاضا منود که نجدت حفظ حقوق هائ

 دن ضمنا  به يمات الزمه حبکومت هراق فادر منايالتی های حافله تعلعديب
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 ٧٢١ ص
 ونيسيم مّتخذهء کميدبري كّل جامعه دستور داده شد قرار مذکور و تصم

 ندگان جامعهء هائیي منانيابستحرار سرپرستی هراق و مهچنرا مومت يق
 الی تودسر هيلهء کمين دستور دولت انگلستان بوسيبرساند و در اجراء ا

 د.يدر هراق مرات  را حبکومت آن ارض ابالغ منا
 ر امور تارجهءياز طرف وز  ١٩٣١ه ينانو  ١٢خ يدر انمه ای که در اتر 
 تانهء جامعهء ملل مرقومري هندرسن تطاب به دب انگلستان مسرت آرتور

 د شده است که رأی فادره از طرف شوری نمورد توّجه کامليده قيگرد
 ته ای خمصوصي برآنست که نکمريم حکومت اتيتصمحکومت هراقن واقع و 

 وت بغداديت جامعهء هائی را نسبت به بعری از بّيّ  گردد ات نظر ينيتع
 ن موضوعيهء ايمورد مطالعه قرار داده راه حّل هادالنه ای برای تصف

 ته راپرت اقداماتيز در مهان انمه اشاره شده که کميدن و نيشنداد منايپ
  و حکومت هراق اب آن موافقت منودهميتقد ١٩٣٠ت خ او يتود را در اتر 

 رفته است.ن و دريشندادات مربوطه را نهلی االفو  پذيز پيو جامعهء هائی ن
 لی اب توّجهيها و بر آوردهای تفصاند ننقشهاء بغداد دستور دادهيجه اولينت
 گرددن.  هيّ هت نکه قرارهای مورد نظر در سا  مالی بعد مبرحلهء اجرا گذارده شودياب

 انتی را که بعدا  بوقوعّين امر مدّم و جر يخ ايم اتر يحا  اگر خبواه
 ات حافلهري  بدرج مذاکرات و اشکاالت و سأتّيم يوسته رکر منائيپ

 ابرن در حرور ش از فدي مفاوضات و کنکاشدائی را که نبّي و ميپرداز 
 ی راه ايّ  روحّيم و يح کنيان مملکت بعمل آمده تشر ري شاه و وزراء و مش

 ١٩٢٩مومت منعقده در ننو در ساهلای يون قيسيکه در جلسات متوالی کم
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 ٧٢٢ ص
 ن نسأّسفنيحکمفرما بوده و حتت هناو  ١٩٣٣و  ١٩٣٢و  ١٩٣١و  ١٩٣٠و 

 ّيم و يان منائين و نانراحتین در تالفه مذاکرات منعک  شده برّي و نحت
 بائینيشک ون نسبت به نانسازگاری و فقدان روحيسياظدارات اهرای کم

 ای امور ويعه و نجانبداری حماکم هراقن و نضعفن اوليدر جامعهء ش
 ّي و ميعدالتین را    متذّکر گردين بينوجود   تعّصبات مذهبی در وراء ا
  نابرازّيم و يح دهين توضنيز متظّلميشدادت آانن را به نروش مسالمت آم

 نيت و مهچنشندادايت پيّ نانن نسبت به فّحت و جامعيظّن و هدم اطم
 ح ويجهء ننقض فر ي حمظوراتی را که در نتّيت موضوع و يّ اهرتاف به امهّ 

 ني ندّي و ميد آور شو ّيش آمده يان پين هدالتن درابرهء هائي مواز نّي ب
 وسته بر رّمهءيمرام پ  ومي رن يرياتالقین حکومت هراق را که اب هر گونه تغ

 د و از حوفلهءياهد اجنامل تو يم موضوع به تطو ي منائينيوی ابقی است تب
 ن مقا  تارج تواهد بود.يا

 ل حوادث بعدی و هواق  مرتتّبه بر مرگ انهنگاميسد تفصري ز بنظر ميو ن
 رير هراق و دتو  کشور اتي خنست وز ني  و مهچنيسر هالی انگليکم

  نسبت بکشور مذکور وريای کبيطانيمومت بر يدر جامعهء ملل  و اتتتام ق
 د موانع در اثريي منتظر شخص اپدشاه و تز ريز و غيدر گذشت سأّسف آم

 ريح و قاطع انئ  خنست وز ي فر نيوجود نقشهء افالحات شدری و ترم
 سر هالی هراق و تعّدد اپدشاهيتود بکم ١٩٣٢هء يدر مکتوب مورّخ اّو  نانو 

 رياتش در حرور وز يل قبل از تامتهء حيبفافلهء قل ١٩٣٣خ يدر اتر 
 ص اهتبار الزم در هار سا  بعد ويت و ختصيبتارجه مبنی بر استخالص 

   الوزراء وقتيح رئير مذکور راجع به قو  فر يان مؤّکد وز ي بنيمهچن
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 رير امور تارجه و وز ير و اظدارات وز يدر اجراء وهدهء انئ  خنست وز 

 نانيندگان آن دولت در جلسات منعقده در ننو و اطميهء هراق، منايّ مال
 ت کامال  يد نسبت ابهادهء بيم اپدشاه فقيکه نظر و تصمنيشان ابيقطعی ا

 اج خنواهد بود.يد مورد احتيمرهی تواهد گرد
 نقدر کافی است رکر شود که اب وجود تعّلل و تعّرض و فتور و قصوريمه

 ماتيامور هراق در اجراء نظرات و تعلو طفره و تسامح فاحش والة 
 نيت و اهتباری که در امومت، شدر يون دائمی قيسيشورای جامعه و کم

 د و اقدامی که از جمرایي اهلی حافل گردنيی برای آئخيهء اتر يّ قر
 عنی دفاعين مراجع حّل اتتالف در دفاع حقوق مسلوبهء مظلومان يرت يهال

 م بود که موج ي و هظريقتن بعمل آمد بدرجه ای تطيناز  حّق و حق
 د بنحویيداهجاب و شگفتی دوستان و مورث توف و دهشت دمشنان گر 

 عيک از وقايچين هي دتو  امر اهلی در مرحلهء تکو نيتوان گفت از حيکه م
 ف و ين املهء هنيه مانند ايه انعكاسش در مقامات هاليو حوادث طار 

 ن بقاع هائی در نف  حکوماتيکی از مقّدسرت يموّجه اهداء امر هللا نسبت ب غري
 ه است.فتاديد اتّفاق نيو مراجع قرائی جدان مؤثّر و شد

 ت اهظم و رکر مقامات آنيه از قلم اهلی در شنن بيّ در الواح مقّدسهء اهل
  تعّرضات و امالت اهداء امر هللا بر آن مقّر مبارکنيمنظر اکرب و مهچن

 ت هللا اني بّي نميد قوله الکر يفرماياانت شّتی انز  از مجله ميت و بّيآ
  االرضنيبطراز رکره بنک هللا يّ هتک المشرکون سرت حرمتک ال حتزن قد ز 

 انن و دريدتک ابدا  اّنک تکون منظر رّبک فی كّل االحيوالّسماء و انّه ال 
 رفعه هللا ابحلّق ويا مسطور نمثّ متری اّّيم ين كلمهء هليگر ايمقام د
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 ٠ننيطوف حوله مأل العارفي  يعله هلما  فی الملک حبجي

 و اييت روضه مبارکه هلثاق در غص  تولي منيهالوه بر امالت انقر
 ديعه در هراق ابيهللا از طرف حزب ش نةيت اهظم در مديتصّرف ب

 ای را که در چند سنه بعد از جان  تصمی مقتدرتردهيمهجات شد
 نسبت بنظم اداری اهلی در دو جامعهء مرتّقی هائی در شرق بعمل آمد و

 ایهائی و اپره  مشرق اال رکار هاملنيت دوستان و تصّرف اّوليمنتدی بتشت
 د مذکور داشت.ياز منرّمات و ملحقات آن معبد جليل گرد

 ت و شور و حرارت جوامع مذکور و وجود انتظام کامل دريّ شدامت و فّعال
 ميت جواانن و تعليالت و سأسيسات اداری آانن و سعی موفور در تربيتشک

 ه و اقبا  مجعی از نفوسيّ م فرائل  روحانيه و تعميّ معارف هصر 
 ک ابفو  و مبادی امر هللا بودند ويکه دارای هقائد و افکاری نزد  الفکر منّور

  ي و تقدمين و تکر يه راجع بلزوم ديّ م اهليابالتره نفور و انتشار تعال
 ازات طبقاتی ويرات و امتيات هائله و احرتام متّلک تصوفی و نفی تبعيح

 مصادر حکم را در امور و اءي ابناء بشر، اولنيطرد فلسفهء تساوی مطلق ب
 د وي ساتت و آانن را مبخالفت شدنيه نسبت ابهل هاء ظنيّ کشور روس

 ن سوانحيدتر يکی از شديک و ين فئهء مظلومه حتر يح نسبت ابيفر 
 اد منود.جي انيی قرن اّو  هائی را در آن سرزمخياتر 
 دهء ترکستان ويفت و دامنهء آن بنقاط بعّيج توسعه ين حبران بتدر يا

 ف و استنطاقيان و توقيد آزادی هائيده شد ات منجر بتحديکش  ّيقفقاز 
 ت جلنه هایيه و تشتيّ ندگان منتخ  جامعه و الغاء حمافل  روحانيمنا
 ر در اقطارّير مدن و ديه در بالد مسکو و هشق آابد و ابکو و سايّ امر 
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 ول مکات  و معاهد و ابغ اطفا  يت جواانن و تعطيّ مذکوره و سّد فّعال

 ه در تارج و ضبطيّ کتاخبانه و قرائتخانهء هائی و منع خمابره اب مراکز امر 
 غ و ابطا  دستوريف کت  و آاثر و الواح و هنی از تبليمطابع و توق

 ی ازري هء حمّلی و مّلی و جلوگيّ ري اساسی هائی و تصّرف فندوقدای ت
 د.ي هائی در حمافل و جمامع هائی گردريحرور افراد غ

 هء مذهبی نسبت به      يالدی قانون مصادرهء ابنيم ١٩٢٨ط سا  در اواس
 ای اموريد. بدوا  حمّل مذکور از طرف اوليمشرق االرکار هشق آابد جمری گرد

 حتت اجارهء پنجساله جبامعهء هائی واگذار و رتصت داده شد که در آن
 حمّل مبنظور هبادت و اجراء مراسم مذهبی استفاده گردد و در رأس

 فت و مشرق االرکارّيد يگر جتديکدورهء پنجسالهء ديد اجاره برای موه
 ّيوضع ترکستان و قفقاز  ١٩٣٨ماند ات سا   ار جامعه ابقیيکماکان حتت اتت

 ق وييران اهلی به ترّيد و يمشّوش و امور آن سامان بسرهت منقل  گرد
 د مبتال شدند. متجاوز از اپنصد نفر افراد هائی از رجا  ويفشار شد

 اری از آانن در حب  مبلکوت اهی فعودينساء بزندان افتادند و بس
 ربیيد. مجعی از وجوه احّبا بصحاری سيف گرديمنودند و اموالشان توق

 د شدند و از آنيانوس منجمد تبعيو جنگلدای قطبی و امکنهء جماور اوق
 ليران گسيرانی ابيت ايّ ی جامعه بعّلت دارا بودن ملّ ّيپ  اغل  از بقا

 ز بتمامه بچنگ آن قوم افتاد و مبوزهء هنريشتند و ابالتره مشرق االرکار نگ
 د.يل گرديع مستظرفه تبديوفنا

 م در استقرار و استحکاميران آن اقلّيزاد امر هللا که  ز نظم نويدر آلمان ن
 اء اموريد اوليت مّهت مبذو  داشته بودند مواجه اب فشار و هتديآن هنا
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 هء حمن و آالمي بپانيمصائ  دوستان اهلی در آن سرزمشد و هر چند 

  ما قبلنيد معذلک در سنيسري  منّيان ترکستان و قفقاز يوارده بر هائ
 غات همومیيل و تبليالت هائی در سراسر آن تطّه بتمامه تعطيجنگ تشک

 ه را اهالم ويّ امر که بی سرت و حجاب مبادی فلح و وحدت جامعهء بشر 
 د.يساتت رمسا  ملغی گرديازات نژادی را حمکوم ميمتتعّصبات مّلی و ا

  اجنمن های شور کاّل  منحلّ نيه مهچنيّ های امر ه و جلنهيّ حمافل  روحان
 و حمافل تصّرف، مدارس اتبستانه متوّقف و انتشار آاثر ويشد. آرش

 د.يمطبوهات هائی ابلمرّه ممنوع گرد
 و هن  و اسر که هرز گذشته از قتل و حب  يران مدد امر هللا نيدر ا
 ل وياز و آابده و اردبري م مانند شيکبار در بالد خمتلفهء آن اقليچند 

 نمود و دريان و تراسان هرض اندام مجياففدان و بعری نواحی آرراب
 جهء ضعف قدرت وسطوت هلمای رسوم از شّدت وياواتر اّّيم در نت

 ی که درالّتنسي  نظم ادار  ديحّدت آن کاسته شده بود، مؤّسسات جد
 ده واقعيقات شدييش  سائر بود مورد تريهء نشو و ارتقاء تو يّ مرحلهء اّول

   اساس و منع بسط ويت بتخر ّيد و والة امور در مرکز و واليگرد
 ع اهلی پرداتتند.يانتشار نظم بد

  که مّدت سه ربع قرنّيران اب وجود تتابع حمن و باليان ايچون جامعهء هائ
 ونري ج از سرت و تفا بيهر جدت احاطه منوده بود بتدر  آن فئهء مظلومه را از

 ه در نقاط خمتلفهءيّ آمد و بکما  متانت و اتقان به سأسي  مراکز امر 
 ه ويّ ه و اجراء احکام و سنن رامانيّ م و آاثر اهليمملکت و اشاههء تعال

 ه و افتتاح ابب خمابرهيّ  از دستورات قاطعهء راّبنني و منحرفنيجمازات متخّلف
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 ٧٢٧ص 
 د آاثريع منلوف گرديران ممالک سائره و ارتفاع مؤّسسات نظم بدّياب 

  از آراء و مقافد اهل هاءّيتوف و هناد از جان  مصادر امور که 
 د مذهبی بودند ظاهر شد و اب آنکهي گرفتار   تعّصبات شدّيغافل و 

 اتع و منقاد اوامر حکومت و اتبع مقّرر يان مطيع احيران اهلی در مجّي
 ت افو  و مبادیيهء مملکت بودند معذلک اپفشاری آانن در تشتيجار 
 منزله از قلم شارع مقّدس که ءهيّ ذ احکام و سنن رامانيه و تنفيّ روحان 

 ده و اجناميقت و فداقت و هدم کتمان هقيمستلزم متّسك اتّم حببل حق
 ل کار دريه در مسائل مربوط به امر ازدواج و طالق و تعطيّ نيشعائر د

 شان را در افطکاک اب روشي زود اّير ياّّيم متربّکهء حمّرمه بود د
 داد، مملکتی که شرع اسالم را بعنوانيحکومت و نظام مملکت قرار م

 رفته و از شناسائی جامعهء هائی که از نظر هلماء وينت رمسی کشور پذّيد
 د.ين رافض و مرتّد مشرده می شدند امتناع می ورز يجمتدد

 ليد تعطيه دوستان اهلی اجراء گرديری که در آن اّّيم هلاز مجله امو 
 عنی چون امنای جامعه ترکيمدارس هائی در نقاط خمتلفهء مملکت است. 

 ه و اشتغا  در اّّيم حمّرمه را در مورد دوائر رمسی هائی کهيّ دستورات اهل
 ن امريمتعّلق جبامعه و حتت نظارت آانن اداره می شد جائز منی مشردند ا

 قات وارده الغاءييگر از تريد. دينجر به بسته شدن مدارس مذکور گردم
 های ازدواج هائی و تود داری از ثبت آهنا در دفاتر رمسی مملکت وقباله
 هيّ ی از طبع و نشر آاثر مقّدسه و منع ورود کت  و فحف امر ري جلوگ

 بداتل کشور و ضبط او راق و آاثر در مراکز خمتلفه و بسنت حظائر قدس
  منع اجتماهات ونيف اموا  و ااثثهء آهنا و مهچنيت و توقّيدر بعری از وال
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 ٧٢٨ص 

 اری ازي  و در بسيد مکاتيکنفرانسدا و اجنمن های شور و سانسور شد
 نيب ّي دوستان در داتل کشور و نيموارد ضبط مراسالتی است که ب

 ی ازگر توددار يد. ديگرديران اب نقاط تارج مبادله ميمراکز امری ا
 ق و فداکار بعّلت انتسابيفدور گواهی حسن تدمت نسبت ابفراد فد

 لي هائی از تدمات اداری و تنز نيآانن ابمر اهلی و بر کناری مستخدم
 ف و استنطاق و حب  و زجر وير لشکری و توقيمقام و اتراج از دوا

 از دوستان رامانی که برتک وظائف اتالقی ومورد هّده ای اتذ جرائم در 
 ميش تن در نداده و از شرکت در اموری که اب روح تعاليدانی تو وج

 دند ويرت داشته امتناع می ورز ياسی مغايراّبنی و هدم مداتله در امور س
 شرفت امر هللا را دريقات و فشار آن بوده که پيين تريمنظور از مههء ا

  آغشته شده متوّقفني انزننين آئيشمار اينی که خبون شددای بيسرزم
 نيشه اش از چنيند و از نشو و منای شجرهء نظم اداری که ر ساز 

 ند.يده است ممانعت منايت گرديم سقايجانفشانی هظ
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 ست و چهارميفصل ب                                       

 انفصال و استقالل امر هللا و مؤسيسات آن                           
 رت هاءهللا در شرق و غرب هامل استقرارهنگامی که نظم اداری امر حر

 نيفت و اساس و شالودهء آن بکما  متانت و اتقان هناده می شد آئّيمی 
 کی از قراء دور افتاده در قطر مصر از جان  مصادر امور وياهلی در 

 د قرار گرفت، امله ای که ازير مورد املهء شدّيرؤسای مذهبی آن د
 ترّقی و تکامل امر هللا ابز منود و ريدی در مسيخ فصل جديحلاظ اتر 

 ن دور اهظم بل در متامين ايی در هصر تکو ري  و بی نظريت تطيّ موقع
 جهء تعّرض اهداءيم که در نتين حتّو  هظياد کرد. اجيقرن اّو  هائی ا

 ت مبرحلهء انفصا  و استقال يّ هللا را از مرحلهء مظلوم عةيد شر يحافل گرد
  رامانی و سأسي  سلطنت اهلی ونيت آئيّ سوق داد و راه را برای رمس

 استقرار حکومت جدانی هائی که در مستقبل اّّيم بکما  هظمت و جال 
 د مهوار منود.يجلوه گر تواهد گرد

 انفصا  امر هللا در کشور مصر مرکز هامل هربی و اسالمی که از طرف
 و رؤسای اهل سّنت و مجاهت اهظم شعبهء اسالم اهالن و در اثر اقدامات

 ت بعری ازيّ ی از فّعالري ن آن قوم مبنظور جلوگّيشوايتشّبثات مجعی از پ
 دي آانن حائز مشاغل رمسی مذهبی بودند تشدنيران اهلی که در بّي
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 ٧٣٠ ص
 ه و اساس آنيفزود و اپين هللا بيت و اهتبار نظم اداری ديّ ثيد بر حيگرد

 ري  بساين حرکت و تطّور هجيدی است چون ايرا مستحکم ساتت. بد
 ح وينت مسّيوان دري ت آن از طرف پيّ د و امهّ يت منايممالک اسالمی سرا
 د احساس شود آنگاه است که دورهء انتقا  کهيد و شاياسالم چنانکه اب

 ش در آن سائر استين و تقّدم تو ياکنون امر اهلی در مرحلهء تکو 
 بسرهت رو ابتتتام تواهد رفت.

 تيهء ببا از والينام مصر واقع در انحکی از قصبات گميده يعادر کوم الصّ 
 لیيا بعّلت سأسي  حمفل روحانی از طرف مجع قليف در مصر هليبنی سو 

 رهء حسد در قلبش شعله ورياز دوستان، کدتدای حمّل برآشفت و ان
 ران حررت رامان را نزد مقامات انتظامی مملکت و حکمرانّيد و يگرد
 ت جّدا يّ بنحوی که هرق هصبت مبخالفت اب شرع انور مّتدم ساتت يوال

   ثبت که مست حکومتيد براپ شد و رئيحبرکت آمد و ضوضاء شد
 ان آنيه سه نفر از هائيه را دارا بود هليّ ندگی وزارت هدليشرع و منا

 سامان اقامهء دهوی منود و از مراجع قرائی انفصا  و آزادی زوجات
 ی اسالمی بعمل آمدهنکه ازدواجشان طبق مقّررات شرهيشان را ابستناد ايا

  هائی اقبا نيده و آبئينت اسالم دست کشّيو اکنون ازواج آهنا از د
 هءيّ حکم حمکمهء شره ١٩٢٥خ دهم می يد. در اتر ياند تواستار گردمنوده

 ن مقامات روحانی مصر درين ابره فادر و از طرف هالی تر يببا در ا
 مبوج  حکم مذکورفت. ّيد و منت آن انتشار يد گرديينهء قاهره سأيمد

 ان مذکور و زوجاتشان را فسخ و ارتدادي هائنيهلمای سّنت هقد زواج ب
 هيّ ه و انفصا  و استقال  امر حررت رّب الرب يّ عهء راّبني بشر نيو کفر متمّسك
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 ٧٣١ ص
 ن حکم حمکم حجابيه اهالم منودند. اب فدور ايّ ع قبلير شرايرا از سا
 د و آنچه را کهيستوره مکشوف گردق مکنونهء ميده شد و حقاياهظم در 

 نيسن يّ دمشنان امر هللا در شرق و غرب از اقرار و اهرتاف به آن ط
 االشداد نمودند هلی مألي اظدار جدل و هدم اّطالع مّيمتمادی تودداری و 

 د.ياهالن گرد
 ح افو  وينت اسالم و تشر ّيد حدود و احکام ديدر حکم مذکور اب ق

 ت مقّدسهء کتاب اقدس وّيستدال  ببعری از آن امر اهظم و ايمبادی ا
 ثاق و اپره ای از مجل و هبارات از رسائل جنابيالواح منزله از قلم مرکز م

  اثبات ونين مبيابوالفرائل و درج مشّه ای از مقّررات هائی افالت د
 اني اهالم و بصراحت بنيدالمرسليّ عت حررت سي از شر نيتروج مّتدم

 د و افو  ويد قائم بذاته له هقاين جديد ةيّ البدائ ده که نانّ يد گرديسأک
 يّ ن االسالميد و افو  و احکام الدّ ير و تناقض هقاياحکام  تاّفة بتغا
 او يّ قا  بوريال العک  کما ال  مسلم و يّ قا  للبدائيتناقرا  اتّما  فال 

 رکرن. اب الغاء مثال  مسلم و ال العک  للّتناقض  فی ما يّ حياو مس يّ برمه
 دارد نمنيقد زواج و دستور انفصا  ازواج هائی از زوجات تود مقّرر مه

 دان حمّمد رسو  هللا... ويّ اتب و آمن مندم و فدق بكّل ماجاء به س
 نيفی نظر اسالم و المسلم حة  يفح هودة  ميالکر  يّ ن االسالميهاد الی الدّ 

 ن بعدي ال دنيسل والمر نييّ دان حمّمد هو تات الّنبيّ ا ... و سّلم ابّن سحقّ 
 ائهينسخ شرهه و اّن القرآن هو آتر کت  هللا و وحی النبينه و ال شرع يد

 ٠د هقد زواجهنيو رسله... قبل منه رلک و جار جتد
 ن حکم حمکم از طرف اهداء  امر هللا در کشوری مانند مصر کهيفدور ا
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 ٧٣٢ص 
  سندنياّولد مقام تالفت را داشت يادت و رهربی اسالم و جتديق ءهيداه

 د که انفصا  امر حررت هاءهللا را ازيگرديو منشور قاطعی حمسوب م
 نيت آئيّ ه ابالغ و راه را برای احراز افالت و رمسيّ سنن و احکام اسالم
 دييه مّتکی و بتنحين شدادت رمسی که ابدّلهء فر يهائی مهوار می منود. ا
 ران و هراق دريا عه دريم مؤّکد بود و هلمای شيمقامات روحانی آن اقل

 نمودند بريک قرن بکما  سعی و اهتمام از اظدار آن تود داری ميطو  
 ن امر اهظم من مجله رؤسای مّلت روح در غربين اين و معانديل  منکر 

 ّينت اببی و ّي شعبه ای از دّيع مذهبی و يکی از شيکه امر هائی را 
 شمردنديهء متنّوهه مبی از مذاه  خمتلفي ترکّيفرقه ای از فرق اسالمی و 

 نیي هائی آئنيد اثبات منود که آئيمدر سکوت زد و بکما  فراحت و سأک
  خمصوص و احکام و سنن معلوم که ازنيدارای افو  و قوانو است مستقل 

 ز است.يع هامل متفاوت و متماين و شراّير اديسا
 رفمهء مدّمه در بر داشت از طيج جسيی که اثرات و نتاخين فتوای اتر يا
 ل و رغبت استقبا يت ميزدانی بندايع يان نظم بديران اهلی و ابنّي

 د سّد اببين رأی شديم کنندگان ايد و اب آنکه مقصود و مراد تنظيگرد
 ندگانياد مشكالت از برای مناجيه و ايّ هء اسالميّ ان مبحاکم شرهيهائ ءمراجعه

 ليّدد سبن اهالم مميه بوده مع الوفف ايّ جامعهء اهراء حمافل  روحان
 ا راير جوامع هائی دنيد و جامعهء هائی مصر و از آن پ  سايگرد
 ن حکميص منود ات اب استناد ايش حتر يفای وظائف مقّدسهء تو ياب

 ز اهلی را از حکومات متبوههء تود تواستارياستقال  و شناسائی امر هز 
  جوامعنيد و در بيگردند و چون حکم مذکور بلغات خمتلفه ترمجه گرد
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 ٧٣٣ ص
 ایي امناء منتخ  جامعه و اولنيفت ابب خمابره بّيشرق و غرب انتشار 

 ک مفتوحيالت مّتحدهء امر ّيران حّتی در ايامور در مصر و ارض اقدس و ا
 نتّين ديد و قدمدای الزم برای شناسائی رمسی امر هائی و قبو  ايگرد

 نت مستقل برداشته شد.ّيبعنوان د
 ماتیيک رشته اقدامات و تصميمزبور منجر بم مصر فدور حکم يدر اقل
 تی را از طرف حکومت آن ارضيّ  شناسائی و رمسنيد که حصو  چنيگرد

 ی اتبع فتاوی وري زان کثينت رمسی آن اسالم و مقّرراتش ات مّيکه هنوز د
 ريم تلل انپذينمود. تصميل مير است تسدّيآراء رؤسای مذهبی آن د

 ه و هدم احنرافشان از افو  ويّ م اهلياحّبای آن سامان در اجرای تعال
 ه ويّ ه بقدر رأس شعره و احرتاز از مراجعه مبحاکم شرهيّ ن امر يمواز 

 ه ويّ نيه در معابد و مؤّسسات ديّ ف تصوفيتودداری از قبو  وظا
 هء کتاب مستطاب اقدس مربوط ابحوا يّ ن و انتشار احکام اساسيتدو 

 م آنيفن اموات و تسلنکاح و طالق و ارث و کفن و د ه ماننديّ شخص
 ای حکومت و فدور قبالهء ازدواج از طرف حمفل روحانی مّلی آنيابول
 ني تدفنيم و اجنام احکام و مقّررات مربوط ابزدواج و طالق و مهچنياقل

 هيّ ت اّّيم نه گانهء متربّکهء حمّرمه که طبق نصوص اهلياموات هائی و رها
 سا  هرضحا  از طرفاشتغا  بکار در آن اّّيم ممنوع است و ار 

 رير امور داتله و وز ي  الوزراء و وز يندگان منتخ  جامعه به رئيمنا
 ک نسخه حکم فادر از حمکمهء مصر که بعدا  يهء آن مملکت مترّمن يّ هدل

 ک تطاب حبکومتيان امر يگری از طرف حمفل هائيابرسا  انمهء مشابه د
 ل مّلی و تقاضای اساسنامه و نظامنامهء حمفميد و تقديد گردييمصر سأ
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 ک حمکمهءياراتی که بتواند مانند يت حمفل و اهطای اتتيّ قبو  رمس

 مستقل احکام و فرائض منزله از قلم شارع مقّدس امر هائی را مربوط
 ن اقدامات و حتّوالت از مجله نتائجيا ،ه مبورد اجرا بگذارديّ ابحوا  شخص

 بتنسي  امر اهلی بر اساس تساویی است که ابلمآ  خين فتوای اتر يهء ايّ اول
 د.ي منتدی گردنيآن سرزم ر مذاه  موجود دريمطلق اب سا
 د ويم در اثر ضوضاء و اغواء هوام در پرت سعين اهالم هظيمتعاق  ا

 ن احّبا در قربستان همومیينسبت بدفن بعری از متصاهد ءهيليامسع
 هيّ مصر ر ّيگری از طرف مفتی اهظم دي دري فتوای رمسی و تطنيمسلم

 د که در جرائديهء آن کشور فادر گرديّ بر حس  تواهش وزارت هدل
 .فزوديت و استقال  امر اهلی بيّ ش بر رمسيش از پيفت و بّيمصر انتشار 

 ميان مشدور مقيکی از هائين است که در آن اوان يل آن ايو تفص
 یو  ءمان فعود منود و از طرف دوستان جنازهيه موسوم به حمّمد سليّ ليامسع
 نه جمتمع شدهير و متعّص  مدين موقع مردم شر يد و در ايع گردييتش

 و بکما  شّدت از انتقا  جسد و دفن آن در قربستان بلد ممانعت منودند
 ر بدتالت گشتهيو چنان آشوبی بر اپ کردند که مراجع انتظامی انگز 

  مبنز نيجسد را از چنگا  آن قوم جدو  مستخلص و حتت نظر حمافظ
 لی هللا هودت دادند و ات ش  هنگام که بلوای  هوام آرام گرفتمتصاهد ا

 انه آن را خبارج شدر برده مدفون منودند.يخمف
 شرحی از طرف وزارت داتلهء ١٩٣٩خ ين واقعه در اتر يپ  از حدوث ا
  هائینيک نسخه از جمموههء قوانيه مرقوم و اب ارسا  يّ مصر بوزارت هدل

 م دستور مفتیيطرف حمفل مرکزی آن اقله فادره از يّ راجع ابحوا  شخص
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  از طرف حکومت جدتنيص دادن چدار قطعه زمياهظم نسبت به ختص
 ه کهيّ ليد و امسعيه و پرتسعيّ سأسي  مراقد هائی در بالد قاهره و اسکندر 

 د و ضمنا  نسبت جبوازيمورد در تواست حمفل مذکور بود استعالم گرد
 ئی در مقابر اسالمی استفتاء بعمل آمد. در هدم جواز دفن اموات هاّي

 حکمی تطاب بوزارت ١٩٣٦خ ين استعالم مفتی آن قطر در اتر ياپسخ ا
 د کهينمايه آن وزارت اهالم ميفور  ٢١خ ه فادر و اب اشاره بنامهء مورّ يّ هدل

 نيتوان در زمرهء مسلميم و معتقداتشان منيجامعهء هائی را مبوج  تعال
 نی از مطالعهء جمموهه ای که از طرف آانن بنامن معيحمسوب داشت و ا

 دهين گرديهن تدو يّ البدائ عةيه هلی مقتری الّشر يّ نقانون االحوا  الّشخص
 سد نمن کان مندمينو يح ميسپ  بکما  تصر  .خبوبی واضح و آشکار است

 ن االسالميهن د فة مرتّدا  يفی االفل مسلما  افبح ابهتقاده لمزاهم هذه الطّا
  ومين االسالمی القو يه احکام المرتّد المقّررة فی الدّ يهنه جتّری هلو تارجا  

 وز شرها  دفن مواتهم فیجي ال نيست من المسلميفة ليارا کانت هذه الطّا
 کن کذلکن.يمن مل   سواء مندم کان فی االفل مسلما  ونيالمسلم مقابر
 عن حکم قطعی و هنائی از طرف اهظم حافظ و مدافيجهء فدور ايدر نت
 واگذاریه ه که بدوا  بيّ ه در قطر مصر و اجنام مفاوضات رمسيّ عت اسالميشر 

 م قاهره جبامعهء هائیي مذهبی مقريقسمتی از قربستان اتتصافی افراد غ
 د حکومت مصر موافقت تود را ابهطاء دو قطعهينه منتدی گرديآن مد

 نيم منود. اه جدت سأسي  مقابر هائی اهاليّ ليان قاهره و امسعي به هائنيزم
 گری از استقال  ويم بود نشانهء ديی هظخيت اتر يّ اقدام که دارای امهّ 

 ه ويّ الت امر يرهء تشکيشد و موج  توسعهء داي اهلی مشرده منيت آئيّ رمس
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 د.يدهء هائی گردينان تاطر جامعهء ستمديابه  مسّرت و اطم
 عاضدت حمفلان مصر و ميم حمفل روحانی مّلی هائيسپ  بر حس  تصم

  جناب ابوالفرائل مبحّل اهطائی قاهره منتقلريران  رم  منيروحانی مّلی ا
 سندهءي و نو ريع و رتبهء شامخ آن مبّلغ شديستهء مقام رفيو بقعه ای شا

 د هائیي گلستان جاو نيق اّولين طر يد و بديجليل القدر هائی بر اپ گرد
 نقبت مفخرتن ميو پ  از حصو  ا .فتّيرمسا  در شرق سأسي  

 م شد و آن انتقا  جسد ورقهء موقنهءيان آن اقلي  جامعهء هائيگری نصيد
 ان قاهره بهيحينگر، اّم المبّلغات غرب از مراقد مسيگتس     لوايسيه مري شد

 ک و مداتلهء وزارتيان امر يحمّل مذکور که هّمت حمفل روحانی مّلی هائ
 ّدر در جوار مزجع منادیكل مطيامور تارجهء آن کشور بعمل آمد و آن ه

 ه خباک سپرده شد.يّ و مدافع بزرگ امر هللا در قل  آن روضهء ابد
 ات مبارک حررت هبدالبداء و قبل ازيدر ارض اقدس  که در اّّيم ح

 م گرفتهيفته بود تصمّيد هائی سأسي  يفدور فتاوای مذکور گلستان جاو 
 نّورهء هّكا، دفن گردند.نهء ميشد که اموات هائی مقابل قبلهء اهل هاء، مد

 ديت آن افزوده شد که مقّرر گرديّ ی هنگامی بر امهّ خيم اتر ين تصميا
 احّبا از مراجعه مبحاکم اسالمی درابرهء مسائل مربوط ابزدواج و طالق که

  اموات راني و تدفنيز و تکفياز قبل معمو  بوده تودداری و امر جتد
 ند.يجمری منا هيّ بی پرده و حجاب طبق رسوم و شعائر امر 

 فا دريندگان جامعهء هائی حين مقّدمه نگذشت که از طرف منايزی از ايچ
  فادر ونيای امور فلسطيدر تواست رمسی ابول ١٩٢٩خ چدارم می ياتر 

 ه شامل کاّفهءيّ دی راجع به احوا  شخصيد مادام که قانون جديتقاضا گرد
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 ٧٣٧ ص
 ت حتّققيّ ن نيده و ام مملکت از هر طبقه و مّلت وضع نشيافراد مق

 افته است جامعهء هائی رمسا  از طرف حکومت شناتته شده و مقّرراتی کهين
 گردد در  حّق آني مرهی منير جوامع مذهبی فلسطياکنون نسبت بسا

 امور مربوطه بوی اهطاء گردد. ءار کامل جدت ادارهيجمری و اتت
 خ امر درير ت بود و در اتيّ ت درجهء امهّ ين درتواست  که حائز هنايا
  قبو نيک از ممالک و بلدان سابقه نداشت از طرف والة امور فلسطيچيه

 ندگانياز جان  منا ان فادرهيهای ازواج هائدر اثر آن هقد انمه د ويگرد
 نيت شناتته شد و فّحت و اهتبار آن را منمور يّ منتخ  جامعه برمس

 ن شناسائیيد منودند. ايي بطور ضمنی سأنيران در آن سرزميحکومت ا
 د که مبوج  آنيگر گرديمات ديک سلسله از تصميبعدا  منجر به اتذ 

  موقوفات مقامات مقّدسه در مرکز جدانینيه و مهچنيّ امالک و مؤّسسات امر 
 ز کهياء و لوازمی نيهء رسوم دولتی معاف شد و اشي اهلی کاّل  از سأدنيآئ

 د ابلّتمامه ازيسري  مقامات مذکوره مينياز تارج کشور وارد و مبصرف تز 
 انيهء هائيّ هء ملّ يد. بعالوه شع  حمافل  روحانيت گمرکی هره مند گرديّ معاف
 فته و توانستند بعنوان نشرکتدایّيز مست رمسی يکا و هندوستان نيامر 

 هء مملکت فاح  اموا  و امالک بوده و آهنا راي جار نيمذهبین و طبق قوان
 ند.يمنا هء مذکوره ادارهيّ از طرف حمافل ملّ 

 ريز جامعهء هائی که از حلاظ تعداد اهظم و اقدم از سايران نيدر ا
 دا حمسوب ويان و زردشتيميان، كليحيتدای مذهبی آن کشور مانند مسيّ اقلّ 

 ن مذهبیّيشواينهء اهداء از حّکام و پير يت و مظامل دّياب وجود تعدّ 
 پ  ازش منلوف گشته بود يابستقرار و استحکام مؤّسسات اداری تو 
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 ٧٣٨ ص
 د که بکما  اهتمام اقدام و از مندرجاتيفدور فتوای مذکور بر آن گرد

 ش و اثباتيت تو يّ ت و موجوديّ  مرتقّبه در اهالم شخصرين شدادت غيا
 د.يه ات اهلی مرحلهء امکان استفاده منايّ ت مؤّسسات امر يّ افالت و جامع

 جاب از وجهد و مؤّکد و رفع حي حکم شدنيدی است اب انتشار چنيبد
  متمادی حبکمت اهلیني که سنني انزننين آئيهء ايّ اپره ای از حقائق اساس
 قات وييران در قبا  ترّيگر سکوت و بردابری يمستور و مقنوع بود د

 ع حقوق جامعه و هدمييفشاری که برای منع قدرت و سل  آزادی و تر
 حی ويمس از نيت های مذهبی آن سرزميّ ر اقلّ يرش آانن در هداد سايپذ
 د.يسري  قابل امکان بنظر مريآمد امری غيدود و زردشتی بعمل مي

 ت تارجيّ ران که اتزه از مرحلهء جمدوليبنا مبرات  مذکوره جامعهء هائی ا
 دود وي قدم تود را از جوامع مسلم و نيد در اّوليشده بود مصّمم گرد

 مبادرت حی و زردشتی منفصل و اب هزم جزم و ارادهء قاطع ابقداماتیيمس
 تی را که اهداء امر هللا نسبت جبامعهء هائیيّ د که بتواند مقام و موقعيمنا

 اند وراء هر گونه ظّن و  تاطر اهالم منودهيده و تود به طيقائل گرد
 ح ويفهء فر يلذا اب توّجه بوظ .هء کشور مدّلل سازديد مبقامات هاليترد

 مبقّررات اداری اد فرفهء حبته نسبتيعنی اطاهت و انقيمقّدس تود 
 ع وسائل مشروهه ات حدودی که در الواح و زبريمملکت سعی منود جبم

 ه مقّرر گشته افالت و استقال  امر هللا را اهالم و شناسائی جامعه را ازيّ اهل
 د.يل منايطرف حکومت متبوهه بکما  حزم و اتقان حتص

  ران اب قبو يران اّين تصوص از طرف ياز مجله اقداماتی که در ا
 م بر هدميهر گونه فداکاری و از تود گذشتگی بعمل آمد اخّتار تصم
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 ٧٣٩ ص
 ّيدودی و ي ّيده و تودداری از مراجعه به حماکم اسالمی و يکتمان هق

 ه و امتناع ازيّ  زردشتی در مسائل مربوط ابحوا  شخصّيحی و يمس
 هيّ ه و هدم قبو  وظائف شخصيّ اسيمهکاری و اتتالط اب احزاب و فرق س

 ذ منصوفات کتابيم و تنفيه و اقدام در تعميّ نيدر معاهد و مؤّسسات د
  ونيمستطاب اقدس راجع به فوم و فلوة و زواج و طالق و ارث و تکف

 ر مشروابت حمّرمه ويون و ساي اموات و اجتناب از استعما  افنيتدف
 م او راق مربوط بوالدت و موت و ازدواج و طالق حتت نظارت حمافليتنظ
 ه و مبدر و امراء امنای منتخبه و ترمجهء جمموههء قانون احوا يّ انروح 

 ان قطر مصر و هدميلهء حمفل روحانی مّلی هائيهء منتشره بوسيّ شخص
 د در هافمهءياشتغا  بکار در اّّيم متربّکهء حمّرمه و سأسي  گلستان جاو 

 ت برای دفن اموات هائی از هرّير بالد و والي در سانيمملکت و مهچن
 ت ويّ طبقه و مّلت و اپفشاری در هدم معّرفی افراد هائی در او راق هو 

 ر اسناد و مدارک رمسی بعنوان مسلمان ويهای نکاح و گذرانمه و ساقباله
 افات نوزده روزه طبقيم اساس ضيمی و زردشتی و حتکيحی و كليمس

 ن ويمقّررات کتاب اقدس و وضع جمازات و انفصا  اداری متمّرد
 ت حمافليّ ت آانن از  حّق انتخاب و هرو يّ از جامعه و حمروم نيمنحرف

 ف ويلهء حمافل مذکوره که اکنون وظايه بوسيّ های امر ه و جلنهيّ روحان 
 مات و اقداماتين تصميباشند. ايهء هائی را دارا ميّ ارات حماکم شرهياتت

 ران در اثر نفور فتوایيازمجله امور مدّمه ای است که جامعهء هائی ا
 ی مصر بدان توّجه منوده و بکما  اهتمام در مقام آن بر آمد کهخير ات

 ل و برهان معتقد و متقاهد سازديق اقامهء دليمصادر امور را فرفا  از طر 
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 ٧٤٠ ص
 نی امر بکما  فراحت و فرامتيت و مقامی را که دمشنان ديّ که موقع

 ران ملحوظ دارند.يان ايبدان شدادت داده در  حّق هائ
 ایيخنت سوء ظّن اوليقدامات اب آنکه در بعری موارد موج  برانگن ايا

 د و از طرف اهداء مبخالفت اب شؤون مذهبی و اجتماهی مملکتيامور گرد
 ندگان جامعه اب مراجعي شد معذلک در بعری مرات  مذاکرات مناريتعب
 از .ديل گرديقات تعدييج مطلوبه ببار آورد و اپره ای از تريه نتايّ رمس
 های فادره ابتباع کشور ملغی و درد كلمهء مذه  در گذرانمهيق مجله

  رسم ابفراد جامعه اجازه داده شد که ستونريه من غيّ برتی از مراکز امر 
 های دولتی تالی گذاشته متعّرضمذه  را در معدودی از او راق و تعرفه

 مذه  نشوند و اسناد مربوط به ازدواج و طالق و والدت و موت را نزد
  اموات را بر حس ني و تدفنيند و تکفيش ثبت منايافل مربوطهء تو حم

 قات وييگر تريشعائر هائی جمری سازند. ولی از جدات د
 رانّيده رخ گشود من مجله مدارس هائی که هّمت يت های شديّ حمدود

 ده و کامال  متعّلق جبامعه و حتت اداره و نظارت آاننياهلی سأسي  گرد
 ه ابجباريّ تناع از ابزنگاه داشنت آهنا در اّّيم متربّکهء امر واقع بود بعّلت ام

   و حماکمه واقع گشتنديبسته شد و احّبای اهلی رجاال  ونساء  مورد تعق
  دولتی چه کشوری و چه لشکری از کارني و مستخدمنيو مجعی از موظّف

 بر کنار شدند و طبع و انتشار آاثر هائی و ورود آهنا بداتل مملکت ممنوع
 د.يو اجتماهات همومی بتمامه منتفی گرد

 د که جامعهء هائی مبوج  نصوصين مقام الزم است متذّکر گرديدر ا
 ه و احکام فادره ازيّ ه نسبت ابوامر قطعيّ مات مؤّکدهء راّبنيه و تعليّ قاطعهء اهل

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٧٤١ ص
 عيوسته مطير اقطار هامل پيمراجع حکومت چه در مدد امر هللا و چه در سا

 ش را بکما  امانت ويف اجتماهی و مدنی تو ياد بوده و تکالو منق
 فهءين وظيان ايع احيدارد و در مجيت اجرا ميّ فداقت و تلوص و حسن ن

 اد فرفه را نسبت مبقامات حاکمهء مملکت ادامهيعنی اطاهت و انقيمقّدس 
 ران تود شاهد انطقی ازيل مدارس هائی در ايداده و تواهد داد. تعط

 هء مملکتيّ ن فئهء مظلومه نسبت مبراجع رمسيو فرمانربداری ا روح احرتام
 هء اهليّ د اساسيه که تعّلق به افل امر و هقايّ است. معذلک در امور وجدان

 هاء دارد افراد هائی بکما  فراحت و فرامت از قبو  دستوراتی که
 ه و ح ّ يّ ن  روحانين اب مواز ي مباّي اهلی داشته و نيجنبهء تربّی از آئ

 هللا تلّقی گردد تود داری منوده حب  و عةيمهء شر يّ وفاداری نسبت ابفو  ق
 دهند. چنانکهيح ميزجر و طرد و نفی و حّتی شدادت را بر اطاهت ترج

  آانننيل اهلی و هدم متکيست هزار نف  مقّدس در سبيراق دم بها
 تنسبت به اوامر فادره که احّبای اهلی را به تربّی و انکار و ترک حمبّ 

 نی بريّ ل فادق و گواه بينمودند دلي  ميق و ترغينسبت مبرکز امر تشو 
 قت است.ين حقيا

 ان آابده حکمران فارس ارادهيع جانگداز شدادت هائيدر موقع حدوث وقا
 ل اهلی را در آن ارض مرهوبين سبيمنود ابزماندگان بعری از مستشدد

 ع و اثبت قدمينفوس شجد لذا از طرف آن يو به تربّی از امر هللا ملزم منا
 ن سامانيد ناگر دوستان ايام حمکم برای حاکم مذکور ارسا  گردين پيا

  درّيد و ي منائري غل و زجنري را اسري و کبرياز زن و مرد و فغ
 ش بر خنواهنديان تو ميد هرگز دست از ايدان فدا قطعه قطعه کنيم
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 ٧٤٢ ص
 امين پيدن. چون ايدم خنواهند گر يا  دمشنان تسليداشت و ابهواء وام
 داری آن مجع مظلوميد و از مرات  ثبات و اپيبسمع حکومت رس

 تود ابقی گذاشت. د و آانن را حبا يش دست کشي  افکار تو يد از تعقيمستحرر گرد
 انيک که اساس نظم اداری بکما  متانت و اتقان بنيالت مّتحدهء امر ّيدر ا

 آاثر و نتائج مرتتّبه بر فتوای شده بود جامعهء هائی آن سامان اب توّجه به
 ت و انعكاسش در ارض اقدس و اپ فشاری ويّ حماکم اسالمی مصر و امهّ 

 رهءيع دايش در توسيش از پيران در مدد امر هللا بيران اّياستقامت 
 ت جامعه دريّ ثيت مقام و حيتدای سابقه و تثبيّ م  موقعيفتوحات و حتک

 ن بود که اب وجود قّلت هدديادند. يدوار گرديانظار هموم دلگرم و ام
 التّي در انيران و اتتالف قوانيان ايم نسبت بتعداد هائياحّبای آن اقل
 ش از ممالکيه بيّ ک که آانن را در مسائل مربوط ابحوا  شخصيخمتلفهء امر 

 ت مّهتيگر هنايساتت ابر ديه اب حمظورات و موانع متنّوهه مواجه ميّ شرق
 زدانیي نيو اثبات افالت و استقال  آئد نظم اهلی ييو شجاهت در تش

 جيهء آن بتدر ري ج تطيدی دست زدند که نتايام منودند و ابقدامات جديق
 د.ي واضح و آشکار گردنيسن يّ در ط

 ای اموريک از طرف اوليان امر يهالوه بر شناسائی حمفل روحانی مّلی هائ
 نت رمسی مذهبی و اهطای اجازهء خمصوصيک هي بعنوان نيآن سرزم

  سأسي  اوقافنيه و مهچنيّ نسبت به حفظ و نگاهداری اموا  و امالک امر 
 هء رسوم دولتی از حلاظ تعّلقشان بهيت آن از سأديّ ل معافيهائی و حتص

 زيگری نيه اقدامات ديّ هء  روحانيّ نت جامعه و اتتصاص آهنا به مصاحل هموميه
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 ٧٤٣ص 

  افرادنيئق وحدت بم هاليهء جامعه و حتکيت بنياز داتل مبنظور تقو 
 د تبّصريهائی از طرف امنای منتخبه بعمل آمد که رکر آن موج  مز 

 د و اهتمام خمصوص در اجراء بعری از احکامياست. از آن مجله است سأک
 تيمنصوفهء کتاب اقدس راجع به فريرهء فوم و فلوة و کس  رضا

 حتّققک سنه بعنوان افل الزم جدت ين در امر ازدواج و افطبار يوالد
  زوج و زوجه و اجتناب از استعما  مسکرات و قائلنيط طالق بيشرا

 افات نوزده روزه که حکم آن در کتاب اهلیيت خمصوص برای ضيّ شدن امهّ 
 نّيت در دوائر و مؤّسسات مذهبی اديّ انز  و قطع هالئق مهکاری و هرو 

 تيه در مؤّسسات مذکوره. رهايّ ف شخصيره و تودداری از قبو  وظايسا
 د که وحدت هائی حمفوظين مسائل از طرف دوستان اهلی موج  گرديا

 از و جدت جامعهء آن در انظار مشّخص و افو  و قواهد آن ازيو وجه امت
 ن و مذاه  سالفه رتنه منوده و ازّيرسوم و آداب زائده که در اد

 جمعوالت و مبتدهات فکری بشری است منفصل و ممتاز گردد.
 ت است اقدامی است که ازيّ ن امهّ ّيخ شايحلاظ اتر  از مجله اموری که از

 نيکاگو بعمل آمد. حمفل مذکور که خنستيان شيطرف حمفل روحانی هائ
  حمافل آنني حمفلی است که در بنيک حمسوب و اّوليمرکز هائی امر 

 د و مقّدم بر كلّ يل انم تود در دفاتر دولتی گردي  موّفق به تسجنيسرزم
 زيلی نو يلت اّيهء ايکار قدم برداشته است از مقامات هالدر ارتفاع مشرق االر 

 تقاضا منود اجازه دهند مقّررات قانونی ازدواج طبق نصوص کتاب اقدس
 های هائی که از سابق حتت نظر و اجازهء آن حمفلجمری و هقدانمه

 ن درتواست ازيت شناتته شده و ثبت گردد. اجابت ايّ م گشته برمسيتنظ
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 ٧٤٤ص 

  خمتصری در نظامنامهء حمافليريای امور مستلزم افالح و تغيطرف اول
 ضيل نظامنامه و تفو يعنی تکمين منظور ي انيلذا پ  از سأم .ه بوديّ حملّ 
   و منشی حمفل دريار به رئيه و اهطاء اتتيّ فه مبحافل  روحاني وظنيچن

  اجازهء کتبینينت مذکور اّوليندگی از طرف هياجرای هقد هائی به منا
 اريلت مزبور فادر و اتتّيتوّسط ا ١٩٣٩سپتامرب  ٢٢خ يی در اتر رمس

 کاگويان شياجرای هقد و فدور هقدانمهء هائی بعنوان حمفل روحانی هائ
 التّير ايگری از طرف حمافل سايد. سپ  اقدامات مشابه ديواگذار گرد

 نهين زميو در اي و اوهانيسکانسيوجرزی و و يورک و نيو يکا مانند نيامر 
 ح کتبی جدت اجرای هقد هائی ويجه كّل ابتذ تصر يل آمد و در نتبعم

 نينی  موّفق و مفتخر گشتند و ايهدم مراجعه مبحاکم مدنی و دوائر د
 فزود.يت امر هللا بيّ ش بر استقال  و رمسيش از پيامر ب

 دی در راهيت خمصوص بوده و قدم جديّ گر که حائز امهّ يموضوع د
 د اقدامی است کهيگرديوالة امور حمسوب م  اهلی از جان نيشناسائی آئ

 کا بعمل آمده و مبوج ياز شروع حمارابت حاضر از طرف وزارت جنگ امر 
 فادر از ستاد ارتش آن کشور تطاب مبحفل ١٩٤٣اوت  ١٤انمهء مورّخ 

 ک ثبت اسم اهظم بر مراقد افراد هائی که دريان امر يروحانی مّلی هائ
 ده بودندي تصوفی دفن گردّينظامی اثناء جنگ مقتو  و در مقابر 

 حی وي  مراقد مذکور از مقابر مسين ترتيجماز شناتته شد و بد
 د.يگرد شوند منفصل و ممتاي ستاره مشّخص مّي  يدودی که بعالمت فلي

 ست و داللت بر شناسائی مقاماتيت نيّ گر که رکرش تالی از امهّ يمطل  د
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 ٧٤٥ص 
 موافقتی است که در قبا  تقاضای حمفل دينمايه نسبت ابمر هائی ميّ رمس

 متدا در واشنگتون بعمل آمديک از طرف ادارهء قيان امر يروحانی مّلی هائ
 ه نظر بسمتی که در ادارهءيّ ان حمافل  روحانينکه رؤسا و منشيمبنی بر ا

 الت اجراء هقد وّياپره ای از احتفاالت هائی هدده دارند و در بعری از ا
 نيده مشمو  مقّررات مصرف بنز ياج به آانن حمّو  گرداجنام مراسم ازدو 

 نی شدهيش بينه من مجله تدمات مذهبی پيّ که در قانون برای مقافد مع
 فاء وظائف مرجوهه ازيبود واقع گردند و برای سرکشی بنقاط خمتلفه و ا

 ن درتواست بنحوی که رکر شديند و ايالت مربوطه استفاده منايتسد
 کور قرار گرفت.مورد قبو  ادارهء مذ 

 ل هندوستان و هراق ويز در اقطار خمتلفهء هامل از قبير جمامع هائی نيسا
 ا فدور و انتشار فتوای هلماء مصر را مغتنمي و اسرتالريای کبيطانيبر 

 ات و اوضاع و احوا  ممالک متبوههءيک بر حس  مقتريمشرده و هر 
 بات افالتن شدادت رمسی را برای معّرفی امر هللا و اثيش ايتو 
 قت جوامعيی آن استفاده منودند و در حقّيهللا بکار بردند و از مزا عةيشر 

 نهتای متشّكلهء هائی در شرق و غرب در هر موقف ويمذکوره بلکه متام ه
 هء درتشانی کهيآته نان بيمقام اب توّجه بلزوم مهکاری و وحدت نظر و اطم

 فرائض کتاب مستطاب ذ احکام ويلهء تنفيشد بوسيبرای آانن فراهم م
 قه و هدمين هتّياقدس ات حدود امکان و انفصا  از کنائ  و معابد اد

 ه از هر فرقه و مذه  ويّ نيه در معاهد و مؤّسسات ديّ قبو  وظائف شخص
 م کهين فتوای هظياست خمصوص در ابالغ و انتشار اياخّتار روش و س
 زابن در اهالمک يکد  و يخ امر هللا ابز منود يدی در اتر يففحهء جد
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 ٧٤٦ص 

 ام منودند و راه را برای رهائی و استخالصياستقال  امر حررت هاءهللا ق
 اسی که امر هللا را از شناسائیيد تعّصبات مذهبی و سي از قني انزننيآئ

 نمود مهوار ساتتند.يجدانی و هنائی ممانعت م
 آن د و قسمت اهظمي  امر مقّدس گرديت که نصيّ ن  موقعّيت و رمسيا

 ی هائی در سراسر هامل حمسوبهای مرتقّ مرهون مساهی و اقدامات جامعه
 تدای مدّمه در مرات  و مقامات خمتلفهيّ اری از شخصيموج  آن شد که بس

 ند وحصو ي اهلی گشانياز طبقات و افکار متنّوهه لسان مبدح و ثنای آئ
 ء نفوست و آراّيّ ن نظر يند. اير منايد و تقديت را متجيّ   موّفقنيچن
 ليد و آانن را در راه نيران حبسن قبو  تلّقی گردّيطرف از جان  يب

 ص کرد.يق و حتر ينمود تشو يمبقصود که ب  دشوار م
 ن ابرهي در اني حکومت فلسطنيشي( دادستان پ١چ )يپرفسور نرمان بنو 

 نيقه منحصرا  سرزميد فی احلقي را نبانيدهد که ناکنون فلسطيشدادت م
 نت بشمارّيچدار د داشت بلکه آن را مرکز و مقرّ نت حمسوب ّيسه د
 نهين دو مديفا و هّكاست و ايرا امر هائی که مرکز آن در حيز  .آورد
 شرفت و تقّدم انئل گشته که مقاميوان آن است بدرجه ای از پري رتگاه پّيز 
 نيو مهانطور که نفور ا . المللی را احراز منوده استنينت جدانی و بّيد
 ادجي مذکور روز بروز رو بتوسعه و انتشار است در اني در سرزمنيآئ

 ار مؤثّریيز  هامل بسين خمتلفهء هامل نّي الملل و ادنيحسن تفاهم و احّتاد ب
 دن.يآيبشمار م

 تنامهءيّ سی در وفيقدر سو يدکرت اگوست فور  دانشمند و روانشناس هال
 تاد سا نت جدانی هائی که هفّياز د ١٩٢٠نگارد ندر سا  ي منيتود چن
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 ٧٤٧ ص
 د دريران طالع گرديقبل از طرف حررت هاءهللا سأسي  و از افق ا

 رينی است اهلی و کافل تي هائی آئنيفتم، آئّي( آگاهی ٢کارل  روهه )
 نت هادات وّين ديود بشری. در ايو سعادت انسانی و فارغ از حدود ق

 م هائی اهليشوای مذهبی وجود ندارد. تعالي  و پيمبتدهات زائده و قسّ 
 هامل را در سراسر کرهء ارض بوحدت و اتّفاق و حمّبت و ائتالف دهوت

 م قل  راجی وينت مفتخر و از فمّين ديورود در ظّل اه د. من بينمايم
 نده وين امر اهظم در راه جناح و فالح نوع انسان مهچنان اپيملتمسم که ا

  افرادنيد نحمّققا  در بسينو يز ميو ن .جاودان و مرتّقی و متعالی ابقی ماند
 نت همومیّيک دي المللی و نيک لسان بيک حکومت جدانی و يد يبشر اب
 بد... هنرت هائی منادی وحدت هامل انسان است و بزهمّياستقرار 
 وم برای حتّقق فلح همومی و اتّوتين هنرتی است که اليمن بزرگرت 

 مين شدادت هظيا اي از قلم ملکهء روماننيو مهچن .دنينمايجدانی جماهده م
 ن وّينتی است که ادّينت هائی دّيفته ندّيدرابرهء امر اهلی فدور 

 انش بر وحدت ويد و بنينمايگر مّتحد و مرتبط ميکديمذاه  هامل را ب
 ن امر اهظم نزاع و جدا  ويم ايه استوار است. مبوج  تعاليّ حمّبت اهل

 هللاعة ياساس شر  ه كّل ابيّ ه و تعّصبات وطنيحرب و قتا  و الفاظ کر 
 ه امری است بشری و قابليد و رسوم جار ين است. هقاير و مبايمغا

 قی است رامانی و همومی، هر قلبی کهيزوا  و حا  آنکه حمّبت اهلی حق
 انيند و در مي ابناء انسان اتتالفی نبنيه نّباض ابشد در بيّ ت اهلمبحبّ 

 دن.يازی مشاهده ننماياحزاب و ملل تفاوت و امت
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 ٧٤٨ ص
 د داشتداّي

1-Prof. Norman Bentwich 

2-Karlsruhe 
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 ٧٤٩ ص
 ست و پنجميفصل ب                                         

 غیيتهای تبیيي  المییی فعيالنيتوسعهء ب                               
 فت وري نی که نظم اداری امر حررت هاءهللا رو به بسط و ارتقاء ميدر ح
 ن نظم اّت اقوم از جان  اهداءيه استقال  و افالت ايّ اهل ءهيّ بيات غدييبتن

 ميد تطّور و حتّو  هظيگرديت ميم و تثبيران حتکّيق و از طرف يتصد
 ج مدّمه در برداشت و آنيه رخ گشود که نتايّ گری در شؤون امر يد

  مراکز اداری و نشرريد هدد مؤمنني و تکثيين هللا و تز يتوسعهء نطاق د
 شاههء آاثر و اهالم امر حررت پروردگار در اقصی نقاط جدان بود کهو ا
 ن نظم اهلیيد که نف  اجرای ايفت و اثبت و حمّقق گردّيج قّوت يبتدر 

 هء ظدوريغ و مايگذشته از جدات و تصائص ممتازه اش حمرّک امر تبل
 وما  يوما  فيو چون  . استرين مقصد تطيد در ايجنبش و حرکت شد

 ت آن در انظاريّ هللا برداشته شد و استقال  و جامع عةيشر  پرده از وجه
 فزود و بر مّهتيدان تدمت بيد بر وسعت ميان واضح و آشکار گرديهالم

 د.يان و انفران امر اهلی هالوه گرديو شدامت حام
 عنی نشر نفحات سبحانی مؤمنني و مؤمنات بکما يم ين امر هظيدر ا

 ه و وهود و بشارات طلعاتيّ رامان حيانقطاع و اب توّجه بنصا تلوص و
 ک بر حس  مقام و رسالتي که هر ني انزننين آئي انيه مؤّسسيّ قدس
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 ٧٥٠ ص
 سه ربع قرن بشرق و غرب يّ ش ندای اهلی و كلمهء راّبنی را طيمقّدس تو 

 هامل ابالغ فرموده بودند مّهت موفور مبذو  داشتند. حررت اهلی مبّشر
 انتشار ام ويو فحف مبارکه ملوک ارض را بق الواح امنع اقدس در ن امريا

 نيوم االمساء ايّ از مجله در کتاب ق .ديفرمايه دهوت ميّ هء اهليّ نفحات مسک
 ارض اهلند تنا الی الرتک وّيالملوک بّلغوا آ  معشرّيات مسطورنياانت هاليب

 عا  و ماو راء ارضدا من مشرق االرض و غرها ابحلّق هلیيابحلّق هلی احلّق سر 
  اهل غرب را برتک اوطان وني در مهان سفر مبنيو مهچن .ن ّّي  حلّق قو ا

 زيالعز  د قولهيفرمايامر م هللا ابالغ كلمة ر جدت نصرت امر هللا وّيتفّرق در د
 رکم لنصر هللانّي اهل المغرب اترجوا من دّين

  خبدمتنيمجا  اقدس اهی در کتاب مستطاب اقدس نصرت حمتومهء قائم
 د قوله جلّ يفرمايان اتبار ميح بيت را بصر يّ امر حررت احدو انفران 

 امری جبنود کم من افقی االهی و ننصر من قام هلی نصرةيئه نو نر ّيکرب 
 ّيد نيفرمايگر ميو در مقام د .ننيالمقّربل من المالئکة يمن المإل االهلی و قب

 ه و جعله افرلغ امر يمأل البداء بّلغوا امر هللا الّن هللا کت  لكّل نف  تبل
 قوم واحد هلی حّ  البداء فی ارض االنشاء ويد نلو يفرمايز مياالهما ن و ن

 دم اظدارا  لقدرته ويغلبه هللا هليارب معه كّل من فی االرض و الّسماء لحي
 به هللاغلّ يامران لقوم واحد منکم هلی نصرة ي  نلونيابرازا  لسلطنتهن و مهچن

 غ امر اهلیيع مّهت را در تبليگر انز  نمجيو در مقام د .الفنهلی منة 
 ديام مناين مقام اهلی است آبن قيق ايد هر نفسی که تود اليمصروف دار 

 نياّن اّلذ  ننين و مهچن االمرا ال  لنفسه فی اظدار هذيتذ وکأيااّل له ان  و
 ن.نيدهم الّروح االميّ ؤ يغ االمر يهاجروا من اوطاهنم لتبل

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٧٥١ ص
 ديفرماي مّيروح الوجود له الفدا در الواح مقّدسهء وفا حررت هبدالبداء

 غ را مدمّ يد امر تبليت ملل و امم است ابين اّّيم اهّم امور هدايدر ا ن
 ون حررت روح بكّلیيّ د نحوار يفرمايز ميرا اّس اساس استن و نيمشرد ز 

 ع شؤون را فراموش منودند و ترک سر و سامان کردند ويتود را و مج
 زار شدند و دريزّه از هوی و هوس گشتند، از هر تعّلقی بمقّدس و من
 ت من هلی االرض پرداتتند ات جدان رايو هدا ر منتشر شدندّيممالک و د
 ن زندگانی در رهّيگر کردند و هامل تاک را اتبناک منودند و بپايجدان د

 د شدند فبمثليری شدّيک در ديآن دلرب رامانی جانفشانی کردند و هر 
 مانيد نای اثبتان بر پيفرمايد ميز بکما  سأکيو ن .ن عمل العاملونيهذا فل

 د و جبداني اب  و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مأل اهلی منارين طيا
 د افناني مفقود گردد ابّيبد ّيپندان شتابد و جسدش حتت اطباق قرار 

 دیّياند اب حررات ادهي  روئيثاق هللا که از سدرهء تقدياثبتهء راسخه بر م
 ران و دوستان ابالتّفاق بنشر نفحات هللا وّيع يدم هاء هللا و مجيامر هللا هل

 قه ای آراميند. دقيام مناين هللا بد  و جان قيج ديغ امر هللا و ترو يتبل
 هر ءر منتشر شوند و آوارهّيند و آنی اسرتاحت نکنند، در ممالک و دري نگ

 ند و آنی آسوده نگردندياساين قه ایيم گردند، دقيبالد و سر گشتهء هر اقل
 االهی زنند و در هر هاءّيند. در هر کشوری نعرهء يو نفسی راحت جنو 

 شدری شدرهء آفاق شوند و در هر اجنمنی چون مشع برافروزند و در هر
 د و دريحمفلی انر هشق برافروزند ات در قط  آفاق انوار  حّق اشراق منا

 د و نفحات قدس بوزد وي آهللای در ظّل كلمةري شرق و غرب جّم غف
 وجوه نورانی گردد و قلوب راّبنی شود و نفوس رامانی گرددن.
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 هءحيهای فر ران اهلی در اجرای نصوص مقّدسه و اب استظدار بوهدهّي

 ش حررت هبدالبداء اقتدا منودند وي تو ميم و کر يه  مبوالی هظيّ رامان
 بندگان تود ران وّي نيب كل اقدس ازيبت هنصری آن هيبدون آنکه از غ

 ن از داتل وي و مستکرب ني حبمالت مغلّ ّيوس گردند و يافسرده و من
 ت مّهت و احّتاد و وحدت و اتّفاقيتارج وقعی هنند کنف  واحده بندا

 ه در شرق و غرب هامل پرداتتند ويّ نم رابّ يام منودند و بنشر تعاليق
 نيمدّمرت  ج آن ازيتادند که اثرات و نيتی مبعوث گرديّ قبنصرت و موفّ 
 غ و اهالء  كلمهءي تبلريهء قرن اّو  حمسوب است. امر تطيّ خيحوادث اتر 

 بعدا  در اثر گرفت ويمنتظم فورت مري ه که در آغاز بنحو فرادی و غيّ اهل
 اميرفت اکنون اب قيش نظم اداری هائی مترکز و تقّرر پذيدايظدور و پ

 ميد و قدي و جدري و کبريفغل هللا از رجا  و نساء و يجماهدان فی سب
 ک چنان وسعت و تقّدم حافل منوديم تصوفا  در تطّهء امر يار و مقيّ و س

 ط غربا را فرا گرفت و آاثر و انوارش چونيکه مواه  و برکاتش بس
 نيهء امر مقّدس آفاق را روشن و منّور ساتت. آئيّ فتوحات و انتصارات اّول

 ن امر اهظم مشعليوالی امقّدس اهلی که در مّدت نه سا  دورهء ا
 نه سنه سی و يّ ران و هراق را منّور منود و در طيفروزانش تطّهء ا

 ه و قفقاز ويّ ادت مجا  اقدس اهی اقطار هندوستان و مصر و ترکيق
  و لبنان و برمه را مشتعل ساتتنيه و فلسطيّ ترکستان و سودان و سور 

 ااندا و فرانسه وک و کيتش در ممالک مّتحدهء امر يثاق رايو در هدد م
 و هلند و جمارستان ايطاليه و ايّ ش و روسي و آلمان و اطر ريای کبيطانيبر 

  و نااپن و جزائر هاوائی و جنوبني  و هربستان و تون  و چيو سو 
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 د حا  پ  از فعود حررتيا مرتفع گرديل و اسرتاليقا و برز يافر 

 ت رسوالن اسم اهظم و اثبتانهبدالبداء و قبل از اتتتام قرن اّو  هائی همّ 
 فت که سی و چدار مملکت ازّيره اش چنان اّتساهی يبر هدد اقوم افخم دا
 ا ويکا و آسيم اتبعه در قارّات امر يم از اقالين اقليممالک مستقّله و چند

 ط اهظم را حتت نطاقيانوس اطل  و حميج فارس و اقيقا و تليافر 
 ک و فنالند ويدامنارک و بلژ ش درآورد و ممالک نرون و سوئد و يتو 
 و ستانوگوسالوی و بلغار يو رومانی و  یرلند و هلستان و چکواسلواکيا

 کایيد و نوزده مجدوری در امر يآلبانی و افغانستان و حبشه و زالند جد
 اری ازيد. دهائم نظم اداری در بسي گردانريه اش مستنيّ  را ابنوار هنيالت

  بشارات راّبنی درنياهلی و حاملران ّيممالک مفتوحه منصوب شد و 
 ،اکيسلند، جامائيبعری از نقاط اتبعه در تاور و ابترت مترّمن آالسکا، ا

 ني و جاوه و اتمسانی و جزائر حبر نيپيو در فيلنرهء سواليکو، جز يپرتور 
 ک رحل اقامتيی جنوبی و کنگوی بلژ ّيتی و بلوچستان و رودز يو اتئ

 گشتند. در مراکز مذکوره مشغو  و منلوف هيّ افکندند و بتنسي  مشروهات امر 
 راد نطق و تطابه و ابالغيمه در اثر اين فتوحات و انتصارات هظيا

 تيبو و سأسي  كالسدای مطالعه و تر يلهء مطبوهات و راديهللا بوس كلمة
 ه و شرکت دريّ ري ه و معاضدت اب اجنمندای تيّ غيمبّلغ و انعقاد جلسات تبل

 ه و ترتي يّ مهء راّبنيّ انتشار کت  و الواح ق ه ويّ ج مصاحل اجتماهيترو 
 ه و مذاکره اب رجا  مدّمه ويّ شگاهدای خمتلف جدت ارائهء آاثر امر يمنا

  نوع و رهرباننيدانشمندان ارض و اهل قلم و ارابب جرائد و تادم
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 و گذشته از هوامل مذکوره .ديه حافل گرديّ احزاب و قائدان افکار هموم
  روحانی اغل  ازنيک فاحتيان امر يرف اهراء جامعهء هائکه اکثر از ط

 ش از هر امر موج  حصو يممالک مستقّله و اتبعه فورت گرفته آنچه ب
 رينظ د مرات  ثبات و استقامت و جانفشانی و مّهت بیيج مذکوره گردينتا

 ن جداد روحانی شرکت منودهيزی است که در ايمداجران و مداجرات هز 
 هء قرنري  اتني در سننيم و اهالم امر حررت رّب العالميالو مبنظور فتح اق

  در نقاطّي و سفر پرداتته و رياّو  هائی در اطراف و اکناف هامل بس
 خمتلفه متوّطن گشتند.

 وانري  المللی که از طرف پنيغی بيتدای تبليّ فّعاله ن مقام مقتری است بيدر ا
 ک مبادرتيهء هائی امر ع جامعيامر هللا در غرب تصوفا  توّسط اهراء شج

 ن رامان از هر فرفت مناسبی استفادهّين مناديا .ده اشاره منوديگرد
  ابهما  و رفتار ونيق نشر آاثر و مهچنيهللا را از طر  منودند و كلمة

 ده کشاندند و در مزارع قلوب ابفشاندن بذريکردار و گفتار بنقاط بع
 هی مشکوره نسائم ظدور برم اهلی منلوف گشتند و در اثر مهم و مسايتعال

  قبائل و طوائفنيت کربی در بياقصی نقاط هامل مرور منود و مشع هدا
 ه کهيارض برافروتت و ندای جانفزای ملکوت در جزائر و مناطق انئ

 د ويط معروف و موفوف بود بلند گرديردائت هوا و هدم مساهدت حمه ب
 ( اقصی٢تزبرگ )يرهء اسپيز ( و ج١می مانند الپلند )يهللا در اقال عةيهلم شر 

 لی که ابعدي( در ش٤( در نرون و مانالن )٣نقطهء ربع مسکون و هامرفست )
 (٥ در اپگواپگو )نيند و مهچنيآينقاط مشالی و جنوبی کرهء ارض بشمار م

 ( و٧وکااتن )يهء ي( در انح٦تزا )يچن اي و چريانوس کبيجی در اقيو ف
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 ( در هند غربی و١٠( و ابرابدوس )٩د )دايني( و تر ٨جزائر ابهاما )
 ز وينديست ايا   دري( متعّلق ابنگل١٢( و برنئوی مشالی )١١رهء ابلی )يجز 

 د وينهء جدي( و گ١٤شل )ير سي  و جزاين انگلّي( و گو ١٣ا )ياپات گون
 د.ي  مّواج گردي سراندّيالن يس
 رانّيد ز الزم است اقدامات و جمدودات خمصوفی را که از طرف افرايو ن

 ت دريّ اد متاس اب اجناس و ملل اقلّ جي جوامع هائی مبنظور انيو مهچن
 الت مّتحدهءّياهان در اين و سّيدودي قسمتدای خمتلفهء هامل از مجله اب

 دایيکا مانند هنديموها در آالسکا و سرخ پوستان بومی امر يک و اسکيامر 
 نکايدای ايهندک و يکی در مکز يدای مکز ي و هندنيا در آرنانتياپاتگون

 دایينای مشالی و هندي( در کارول١٦دای چروکی )ي( در پرو و هند١٥)
 ( در١٨وکااتن و الپ  ها )ي( در ١٧ن  ها )ّيسکانسن و مايندا در و يا

 دي( واقع در زالند جد٢٠( در رتوروآ )١٩دا )يناوی مشالی و مائور ياسکاند
 بعمل آمده رکر منود.

 ت فراوان بودهيّ امر دارای ارزش و امهّ  شرفتيکی از مؤّسساتی که در پي
 ،ت امم استيّ  المللی هائی در ننو قل  قارّهء اروپ و مقّر مجعنيدفرت ب

  اهلینيغی و بسط آئيتدای تبليّ ل فّعاليمرکزی که در بدو امر برای تسد
 قت معاون وين مؤّسسه که در حقيد. اياد گردجيدر قارّهء مذکور ا

  در ارض اقدس حمسوب اب جوامع هائی درمعاضد مرکز اداری امر هللا
 ع اتبار و نشر آاثريلهء توز يشرق و غرب ارتباط مستمّر برقرار منود و بوس
 نيار نفوس مستعّد و مهچنيو سأسي  قرائتخانه و استقرار کت  حتت اتت

 تدایيّ مراکز و مجع ن از احّبا و متاس ابيار و مسافر يّ  سنيرائی مبّلغيپذ
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 ه اقداميّ غ که از طرف افراد و حمافل  روحانيم اساس تبلير حتکخمتلفه د

 د مبذو  داشت.يار مؤثّر و مفيشده بود کمکدای بس
 وانش مبردمري ات مبارک پينقرار امر حررت هاءهللا که در اّّيم حيبد
 اهان احنصاريران و هرب و ترک و روس و کرد و هندو و برمه و سيا

 سیيکائی و انگليداء اب دتو  دوستان امر داشت و در اّّيم حررت هبدالب
 نی و ارمنی وسعت ويائی و ناپونی و چيطاليآلمانی و فرانساوی و ا و

  ففوف اتبعان تودنيرفت اکنون مفتخر است که در بيم پذيحتک
 ندگان ملل و اجناس و الوان خمتلفه مانند اهالی جمار و هلند ويمنا
 غار و فنالند و حبشه و آلبانیناو و سودان و چک و بليرلند و اسکانديا

 کيمو و سرخ پوستان امر ي طوائف اسکنيوگوسالوی و مهچنيو هلستان و 
 دا را داتل کرده است.يدای جنوبی و مائور يکائيو امر 

 رفت و ملل و اقوام از هنافر ويج توسعه پذيو چون نطاق امر هللا بتدر 
 ز بسطيه نيّ اثر امر اجناس متنّوهه در ظّل امر هللا وارد شدند در انتشار آ

 آاثر .ده شدير و ممالک خمتلفه کشّيد و دامنه اش بديم حافل گرديهظ
 اتيمنزله از كلك مقّدس حررت ابب و حررت هاءهللا که در ح

 مّيّ عنی فارسی و هربی حمدود و در اواتر ايمبارکشان بدو زابن افلی 
 ا  در دورهءمبارک حررت هاءهللا معدودی از آهنا طبع و نشر گشته و بعد

 سی و فرنساوی و آلمانی و ترکی و روسی و برمائی ترمجهيثاق بلغت انگليم
 ده بود اکنون پ  از فعود مبارک وسعت بی اندازه حافل منود ويگرد

 گرينه لغت د ست ويکت  وفحف و رسائل و جماّلت و او راق به ب
 ناوی ويدولی و پرتقالی و سه لغت اسکانياز مجله لغت اسپان .فتّيانتشار 
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 و یائی و چک و هلستانيطاليسلندی و لغات هلندی و ايفنالندی و ا

 واننی و آلبانی و هربانی ويجماری و رومانی و سربی و بلغاری و 
  پنج لغت ازنينی و ناپنی  مهچنياسپرانتو و ارمنی و کردی و حبشی و چ

 و سندی.عنی اردو و گجراتی و بنگالی و هندی يج هندوستان يلغات را
 هيّ کت  مزبور اغل  در اثر اقدام افراد هائی و قسمتی توّسط حمافل  روحان

 های تصوفی و همومی در شرق وده و در کتاخبانهيع گرديطبع و توز 
 السنهء التویه ه در زمان حاضر بيّ بعالوه آاثر و کت  امر  .غرب هناده شده

 ( و پشتو و٢٤اتی )( و مدر ٢٣لی )ي( و اوکرانی و اتم٢٢توانی )ي( و ل٢١)
 ( و پنجابی و٢٧ )ّيائی و اور ي( و سنگالی و مال٢٦( و کناری )٢٥تلگو )

 ده است.يز ترمجه گرديرجستانی ن
 ه دريّ ن توّجه است انتشار کت  و فحف اهلّين مقام شايو آنچه در ا

 دهء ارض و استقرار آهنا در دسرتس  هاّمهء انس ازيم شاسعه و نقاط بعياقال
 ن امر اکثرا  هّمت و جانفشانیيالک و مذاه  خمتلفه است و اطبقات و مس

 و رفتهياند حتّقق پذز امر هللا که در اطراف و اکناف پراکندهين هز يمداجر 
 از .اندک گوی سبقت از مهگنان ربودهيران راستان امر ّيز ين ابره نيدر ا

 اانتين تصوص بعمل آمده انتشار جمموههء بيمجله اقدامات مدّمه که در ا
 سی استيمهء حررت هاءهللا بلغت انگليّ ن آاثر و الواح قيمنتخبه از مدّمرت 
 سیيگر ترمجهء انگليخ برتمجهء آهنا مبادرت نشده بوده است. ديکه ات آن اتر 

 هء منزله از قلم اهلیيلوح مبارک تطاب به ابن رئ  و ترمجهء مناجات و اده
 نونه هشت لغت و کتابهمان لسان و ترمجه و نشر  كلمات مبارکهء مک

 ن جلديقان هفت لغت و کتاب مفاوضات بشش لغت و تدو يمستطاب ا
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 سی و انتشار کت يالواح مبارکهء حررت هبدالبداء ترمجه بلغت انگل سوم از 

 نظم اداری و بسط شيداين امر اهظم و پيو رسائل مربوط مببادی ا
 خ وهء ظدور بقلم مورّ يّ اّول خ اّّيميسی اتر يحررت هاءهللا و ترمجهء انگل

 ل زرندی که بعدا  بزابن هربی و آلمانی و اسپرانتويشاهر معروف جناب نب
  افو ينيف رسائل خمتلفه مترّمن شرح و تبيگر سأليد .استترمجه شده 

 هءيّ ل احّتاديه از قبيّ ر مسائل هموميم هائی ومؤّسسات اداری و سايتعال
 سندگانيلهء نو ين است که بوسّيقی اديخ تطبيجدانی و وحدت نژاد و اتر 

 ه ويّ اند هتسه که ابمر مبارک اقبا  کردهيغربی و بعری از رؤسای سابق کن
 ت از هظمت و وسعت آاثر وين انتصارات حکايمتام ا .است دهيم گرديتنظ

 هء آهنا در کرهء ارضيم و الهنايد که اب گسرتش هظينماينوشتجات هائی م
 گر طبع اپره ای از احکام کتاب اقدس و کت يد باشد.يمهقدم و مهعنان م

 و جزوات مربوط ببشارات و وهود فحف مقّدسه و طبع   جمّدد بعری
 راههء حررت هاءهللا و حررت هبدالبداء و برتی ازيالواح منزله از 

 ها مترّمنسندگان هائی و او راق راهنما و جزوات و جمموههيفات نو يسأل
 ع خمتلفهءي  مواضينظور مطالعهء کت  و تدر رؤوس مسائل اب رکر مآتذ مب

 ت هائی وّيّ  افو  نظم اداری و فدرست کت  و نشر ينيه و تبيّ امر 
 و جمموهه های ها شيو منا ها و اشعار و سرودميانه و تقاو يکارهتای سال

 سی و فارسی ويمناجات برای اطفا  و اتبار و جماّلت منتشره بلسان انگل
 ی و فرنساوی و اردو و برمه ای و پرتقالی که كّل برآلمانی و اسپرانتو و هرب

 افزوده است. فیي قابل توفريه بنحو غيّ سعهء مطبوهات و تنوّع او راق و اتبار امر 
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 ا  وي چند متوالنيست که از سنيسه جمموهه ايت مدّمهء نفّيّ از مجله نشر 

 تدمات وگردد و در آن يه و منتشر ميّ متتابعا  حتت جمّلدات خمتلف هت
 ار و اسناد و مدارکير بسي المللی هائی اب هکسدا و تصاو نيتدای بيّ فّعال
 ان مقصد و مرام امريه از مجله بيّ شمار مترّمن مسائل و مباح  امر يب

 هائی و هدف نظم اداری امر هللا و منتخبات آاثر مبارکه و شرح اقدامات و
 طعات مخسه و فورته در قيّ ران و فدرست مراکز امر ّيجمدودات روحانی 

  هامل رجاال  ريالتی که از طرف مشاهيع مقّدسه و شدادات و جتليالواح و تواق
 نت هائی بعمل آمده و ابالتره مقاالتّيو نساء  در شرق و غرب نسبت بد

 انتّي مقّدس اب مسائل و جر نين آئيد درابرهء روابط امشروح و متعدّ 
 از آاثر و کت  هائی که ن بود مشّه ایيشود. ايکنونی هامل مندرج م
 عنی مطالعهء آاثر و چگونگی انتشار آنين امر يد و ايابتتصار مرقوم گرد

 فی که بقلميهء قرن اّو  هائی کامل خنواهد شد مگر از سألري  اتنيدر سن
 فتهّيزدانی جناب ج. ا. اسلمونت نگارش يانشر نفحات اهلی و منادی امر 
 نيمی که ايد گردد و نفور هظّياست دان يو رکرش الی االبد زنده و جاو 

 هللا از تود ابقی گذاشته مذکور سفر جليل در انتشار امر هللا و ابالغ كلمة
 خ امر ويبائی اتر ي  و جامع که بوضع مستدّ  و ز يف نفين سأليد. ايآ

 لغات خمتلفه از قبل سی و هفت لغت ازه ح منوده بيه را تشر يّ م رامانيتعال
 منت .ده استيگر منتقل گرديزده لغت ديز بسيکنون نشده و ا و طبع ترمجه 
 الت مّتحدهءّيده و نه ابر در ايها هزار نسخه بچاپ رسسی آن دهيانگل
 سی آن خبطّ يفته و منت اسپرانتو و ناپونی و انگلّيد طبع يک جتديامر 

 ايسی است که ملکهء رومانين کتاب مهان کتاب نفي. ااست دهين گرديکوران تدو 
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 ٧٦٠ص 
 م حمّبتن توانده و نمنشور هشق و مجا  و قدرت وينرا نکتاب هظآ

 نشان ه کرده و مؤّکدا  تاطريع توفيکما ن انم هناده و قرائت آن را جبم
 ای راد و هر توانندهينفسی را بکار آ ن کتاب هريد که نمطالعهء اينمايم

 دن.يفزايلت بيحکمت و فر
 مقام الزم است سأسي ن يگر از اقدامات مدّمه ای که رکرش در ايد

 ان انگلستان استيمؤّسسهء مطبوهات مّلی هائی از طرف حمفل مرکزی هائ
 ع آاثرده و بعنوان انشر و موزّ يت هائین به ثبت رسّيّ که بنامنشرکت نشر 

 گري بطبع و نشر او راق مشغو  است. دريای کبيطانيه در سراسر بر يّ امر 
 مبارکهء حررت اهلی و حررتمجع آوری و استنساخ چدل جمّلد از آاثر 

 هء شرق که از قبل طبعيّ هاءهللا و حررت هبدالبداء از طرف حمافل  روحان
 گر ترمجهء جمموههء نسؤا  و جوابن بلغتيو نشر حافل ننموده. د

 گر انتشار رسالهء نقانونيسی که متّمم کتاب اقدس حمسوب است. ديانگل
 ن که بلغت هربی و فارسیة يّ دائالب عةيه هلی مقتری الّشر يّ االحوا  الّشخص

 ن تالفه ایيران و تدو يهّمت حمافل روحانی مّلی مصر و هندوستان و ا
 ط حمفل اموات هائی توسّ نيه راجع به تدفيّ از احکام و فرائض اهل

 کی از احّبایيای بزابن مائوری که از طرف گر ترمجهء جزوهيالذّکر. دري ات
 ی ازري گر انتشار مقدار کثيد منتشرشده. ديمائوری در زالند جد

 كل مبارک بغربيتطاابت مبارک حررت هبدالبداء در اوقات مسافرت ه
 خ مفّصل امر بلغت فارسی و چاپيهء اتر يّ توّسط حمفل روحانی طدران و هت

 های ازدواج و طالق بلغت هربی و فارسی از طرف هّده ای از حمافلقباله
 ران دريطرف حمفل مرکزی اه در شرق و فدور سجاّلت امری از يّ روحان
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 ٧٦١ ص
 م او راق خمصوص برای استفادهء نفوسی کهيد و اموات و تنظيمورد موال

 گريدهند. ديت ابمر هللا اتتصاص ميّ ش را مبوج  وفياموا  و ما ترک تو 
 منطبعهء حررت هبدالبداء از ريمجع آوری و نشر تعداد معتناهی از الواح غ

 کا و ترمجهء کت  هائی مترّمنيان امر يطرف حمفل روحانی مّلی هائ
 اانت مبارکهء حررت هاءهللا و حررت هبدالبداء ابسپرانتو توّسط دترتيب

 گر ترمجهء جمموهه ای ازيق منوده. ديزامندوف مشدور که ابمر مبارک تصد
 (٢٨چ )يلهء پرفسور بوگدان پوپوو يم امری بزابن سربی بوسياانت و تعاليب
 گر اهدائی کهيو د . وابسته بدانشگاه بلگرادني حمّققريکی از مشاهي

 نا از تاندان سلطنتیيلي  تاطر از طرف پرنس  ايبصرافت طبع و ط
 ش  ملّق  است  بعمل آمديرومانی که اکنون بلق  آرک دوش  آنتون اطر 

 نيعنی زابن سرزميم اهلی بزابنی رومانی يسی شامل تعاليات رسالهء انگل
 ع شود.ي اهالی آن کشور نشر و توز نيبدا ترمجه و يافلی معّزی ال

 تيّ فته که حائز امهّ ّير يار خبّط کوران حتر يهء بسيّ آاثر و نوشتجات امر 
 قان و  كلمات مکنونه وين آاثر هبارتند از کتاب مستطاب اياست و ا

 ه وين و جمموههء ادهريكل و نافل كّل اخليهفت وادی و اشراقات و سورهء ه
 و مفاوضات حررت هبدالبداء و تطاابت مبارک مناجاهتای حررت هاءهللا

 ( و٢٩ج فلح همومین )ي  در دو جمّلد بنام نترو يکا و اپر يدر امر 
 ( بلسان٣١ع جدانین )ي نهدف نظم بدني( و مهچن٣٠نحکمت هبدالبداءن )

 سیيدن بزابن انگليگر ترمجهء کتاب نهاءهللا و هصر جديسی. ديانگل
 سی ويمی ابلسنهء انگليجزوات تنظ چاپ( و اسپرانتو و ناپونی و )دو

 فرانسوی و اسپرانتو.
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 ٧٦٢ ص
 عيه جبميّ هء رامانيّ ه و نشر نفحات مسکيّ اانت اهليدوستان اهلی در ترمجهء ب

 نيمصاحبات و مفاوضاتشان اب افراد و مهچن يّ ام منودند و طيقوی ق
 الت خمتلفه آاثر مقّدسه را دريشان اب مؤّسسات و تشکيمتاسدای رمس

 قت قرار دادند و نفوس مستعّده را ابفو  و مبادیيرتس طالبان حقدس
 ام و اقدام و بذ  سعی و اهتمام از طرفين قيامر اهلی آشنا ساتتند. ا

 ت مذکوره حتتّيّ ندگان منتخ  جامعه که نشر ين اسم اهظم و مناّيمناد
 ه بر بسط و توسعهء آنري نظر و مراقبت آانن فورت گرفته و در اّّيم ات

 لهءير است. از گزارشاتی که بوسيت جتليل و تقدين هناّيوده شده شاافز 
 نيم شده چنيکا و کااندا تنظيالت مّتحدهء امر ّيه در ايّ ر نشر آاثر امر يدوا

 ٢٨ات  ١٩٤٢مارس  ٢٨عنی از يزده ماه ّيشود که در مّدت يمستفاد م
 متجاوز از نوزده هزار کتاب و فدهزار جزوه و سه هزار ١٩٤٣هء يفور 

 ه و چدارهزار جمموهه از آاثر منتخبه ويّ رساله مترّمن رؤوس مسائل امر 
 ّيده يانه و کارت مشرق االرکار و او راق چاپی بفروش رسيکارت سال  ١٨٠٠
 هء خمتصر دريّ نشر  ٣٧٦٠٠٠سا   دو يّ ده است و در طيع گرديتوز  جّماان  
 کا چاپ شده و متجاوز ازيان مقصد و چگونگی مشرق االرکار امر يب

 ه در دو ابزار مکاره جدان منعقده دريّ قطعهء آاثر و  كلمات اهل ٣٠٠٠٠٠
 ١٠٨٩ده و در مّدت دوازده ماه يورک منتشر گرديو يسکو و نيسانفرانس

 نّيهای خمتلف اهداء شده و توّسط جلنهء مّلی متحرّ کتاب بکتاخبانه
  ونيجزوه برای مؤّلف ٤٥٠٠انمه و  ٢٣٠٠ش از يکسا  بيقت در ظرف يحق

 نياه پوستان و مهچنيدود و سيتدای يّ ندگان اقلّ يو و مناين رادّيسخنگو 
 باشند ارسا ي المللی هالقه مند منياحزاب و دستجات خمتلفه که در امور ب
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 ٧٦٣ص 
 ده است.يگرد

 ت سعیيک هنايان امر يار جامعهء هائيّ  سنيندگان منتخ  و مبّلغيبعالوه منا
  آن مبلوک و امرا و وزراءميمه و تقدين آاثر هظيو جماهدت در انتشار ا

 هء نقاط خمتلفه مبذو  داشتنديّ  ارض بکمک حمافل  روحانريو رجا  و مشاه
 ت مّهت و ابتکار بکار بردند. از مجله نفوسي هنارين امر تطيو در ا

 ه  موّفق گشته هبارتند از اپدشاه انگلستان،يّ فت آاثر امر ّيمدّمه ای که بدر 
 کا، امپراطوري  مجدور امر ي. د. روزولت رئنيفرانكل ا،يماری ملکهء رومان

 ندنبورک، اپدشاه دامنارک، ملکهء سوئد،يد هي  مجدور فقيناپن، رئ
 ديصل اپدشاه فقينان اپدشاه بلغاری، امپراطور حبشه، اپدشاه مصر، فيفرد

 د چکوسلواکی،ي  مجدور فقيک رئيهراق، زغلو اپدشاه آلبانی، مازار 
 و هندوراس و اپانما و السالوادر و گوامتاال وک يرؤسای مجدور مکز 

 عدديو سابق مصر، شاهزاده ولي( تد٣٢شک، )يانگ کايکو، جنرا  چيپرتور 
 ش،ي( دوش  کنت، آرک دوش  آنتون اطر ٣٣ندزور، )يسوئد، دوک آو و 

  از مصر، شاهزادهّيوگوسالوی، شاهزاده تامن کادر يشاهزاده تامن الگا از 
 ن تن ازيسبورک، ماهامتا گاندی و چندياز و ( ٣٤تامن اسل براندت )
 ا.يالت اسرتالّيران متام اين هندوستان و خنست وز ّيشاهزادگان فرمانفرما
 ميه و معّرف شؤون متنّوههء تعاليّ  مسائل خمتلفهء امر نّي آاثر مذکوره که مب

 ه و ابالترهيما  و برتی بوسائل مقتريباشد بعری رأسا  و مستقيه ميّ اهل
 ه مبقامات مشروحه در فوق ويّ طرف احّبا و اهراء حمافل ملّ مقداری از 

 ر رجا  از مرات  مادون اهدا شده است.ي سانيمهچن
 فت آاثرّيگذشته از اتجداران و شاهزادگان و رؤسا و رهربان قوم که بدر 
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 ن نفحات هللا مساهی الزمه نسبتي و انشر نيهائی  موّفق گشته اند، مبّلغ

 های رمسی و کتاخبانه هایلهء قراردادن آهنا درکتاخبانهيبوس ن آاثريبنشر ا
   فرفت مناسبی درين ترتيهمومی و دانشگاهی مبذو  داشتند و بد

 خيق قرار دادند ات نفوس مذکور بتوانند از اتر يدسرتس اهل تتّبع و حتق
 ن امر اهظم اّطالع حافل منوده و ابفو  و مبادی آن آشنايم ايو تعال

 ران و وسعت و هظمتّيت يّ ک برای استحرار از مرات  جدّ نيگردند. ا
 ن ابره در قارّات مخسه بعمل آمده انم هّده ای ازيتی که در ايّ رهء فّعاليدا

 شود. ازيه در آجنا قرار داده شده درج ميّ های مدّم که کت  امر کتاخبانه
 ( در٣٥ان )ي  در لندن، کتاخبانهء بودليآن مجله است کتاخبانهء موزهء انگل

 ( در الهای،٣٦اکسفورد، کتاخبانهء کنگره در واشنگتون، کتاخبانهء کاخ فلح )
 ( در اسلو،٣٧( و مؤّسسهء اننسن )٣٦های مؤّسسهء فلح نوبل )کتاخبانه

 کتاخبانهء سلطنتی در کپنداک، کتاخبانهء جامعهء ملل در ننو، کتاخبانهء فلح
 انهء اپرلمان در ااتوا، کتاخبانهء( کتاخبانهء دانشگاه آمسرتدام، کتاخب٣٨هوور، )

 ( کتاخبانهء دانشگاه مدرس،٣٩گر،)يدانشگاه هللا آابد، کتاخبانهء دانشگاه هل
 هيّ نکتان در بلپور، کتاخبانهء دانشگاه هثماني المللی شانتنيکتاخبانهء دانشگاه ب

   در كلكته، کتاخبانهء جامع مّلی در دهلی،ّيدرآابد، کتاخبانهء امپر يدر ح
 ( در رنگون، کتاخبانهء٤٠سور، کتاخبانهء برانرد )يانهء دانشگاه مکتاخب
 الکنو وهای ( در پونه، کتاخبانهء همومی الهور، کتاخبانه٤١ )ّيواد ايجراب

 و،ري ودونانيار ر يّ دهلی، کتاخبانهء همومی جدانسبورگ، کتاخبانهء س دانشگاه
 های همومیخبانهل، کتاخبانهء دانشگاه هنگ کنگ، کتايکتاخبانهء مّلی مان

 ( در جزائر سی شل، کتاخبانهء مّلی٤٣( کتاخبانهء کارنگی )٤٢ک، )يک جاو ير 
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 ٧٦٥ ص
 (٤٤لو، )يتوداد ترو يوان، کتاخبانهء دانشگاه ستکواب، کتاخبانهء همومی سن 

 کو، کتاخبانهء اپرلمان درير  های همومی دارالفنون و کارنگی در پرتوکتاخبانه
  درنيهای مذکور مهچننگنت. در کتاخبانهيهء اپرلمان ول( کتاخبان٤٥کانربا، )

 د و نه ابب کتاخبانه دريا و زالند جديهای مدّم اسرتالهء کتاخبانهيّ کلّ 
 ک هزاريش از ي( و ب٤٦منچوکوئو ) و ن کتاخبانه در موکدنيک و چنديمکز 

 ست کتاخبانه دري  و دو يکصد کتاخبانهء سرو يکتاخبانهء همومی و 
 الت مّتحدهءّيهای سرخ پوستان در اها شامل دانشکدهدانشکده دانشگاهدا و

 ه راجع ابمر مقّدس حررت هاءهللايّ ک و کااندا کت  و آاثر امر يامر 
 م انتشاريباشد. طرح هظيقت واقع ميموجود و مورد استفادهء طالبان حق

 ک توّسط جلنهء خمصوص اخّتاريان امر يه که از طرف جامعهء هائيّ آاثر امر 
 های ارتش و الملل شامل کتاخبانهنيبود از موقع حدوث جنگ دوم ب شده

 ل استفاضه از الواح ويد و از برای کوران هم وسايز گرديان نيافراد زندان
 ن معنی از وجود کت  و او راق هائی خبطّ يه فراهم شد و ايّ كلمات اهل  

 ک ويء امر الت مّتحدهّيلت از اّيجده ايکوران در سی کتاخبانه و مؤّسسه و ه
  کتاخبانهءنينا در)ساسکاچوان( و مهچنير هاوائی و رجيهونولولو در جزا
 ار مربوطيّ های سی از کتاخبانهري و و ننو و هّدهء کثيکوران در توک

 ک کامال  واضح ويهای همومی در اپره ای از شدرهای مدّم قارّهء امر بکتاخبانه
 گردد.يآشکار م

  است الزم است مساهی ونيکه در باکنون که رکر آاثر و الواح مبار 
 هيّ ل ترمجه و انتشار آاثر اهليجمدودات نف  جليلی را که نه تندا در سب

 م و مقاميه سدم هظيّ غ و نشر نفحات سبحاني المللی تبلنيدان بيبلکه در م
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 ٧٦٦ ص
 دیّين نف  مقّدس اّو  و اقدم اي. اميد آور شو ّيدی را داراست يفر 

 ت قدرت حررت هاءهللا پ  از فعود موالیامر کردگار است که دس
 ای که فتوحاتز امکان مبعوث و او را خبدمات جليلهء ابهرهيّ حنون در ح
 ن امر حررت رامن را در هصر تود بل در متام قرنّيانشران و مناد

 قه اگرياّو  هائی  حتت الّشعاع قرار داده  موّفق فرموده است. فی احلق
 شيات تو يم حّيّ هء آفاق دراري ن شديا که اای ر عهيم تدمات وسيخبواه

 ستهيم و مقام و منزلتش را چنانکه شاي منوده بستائميآبستان اهلی تقد
  امر اهلیريد وی را افخم و اهظم سفيم ابي منائمياست جتليل و تکر 

 م.ي و مبّلغات در شرق و غرب هامل هائی انم هننيم و او را فخر مبّلغيتوان
  نفسی است که در مهان سنهني و تادمات اّولنيتادمروت سر حلقهء  اثر ما

 رت و جامعهء هائیّيثاق ز يغی منزله از كلك گدرابر مرکز ميکه الواح تبل
 ی موالیخيد فالی اتر ي آن رّق منشور مستحرر گردنيک از مراميامر 
 ر ويمی تلل ان پذيش حررت هبدالبداء را اجابت منود و اب تصميتو 

 د وير گردّيو سفر پرداتت و آوارهء مدن و د ري بسريانقطاهی بی نظ
 هءيّ م هر کوه و فحرا مرور کرد و مشام مشتاقان را بروائح مسکيچون نس

 ام مستمرّ يست سنه از قيب يّ ن منادی ملکوت در طيه معطّر ساتت. ايّ اهل
 نيهللا دور کرهء ارض حرکت منود. در ا تود چدار ابر برای ابالغ كلمة

  و ناپن و سی دفعه به هندوستان گذر کرد ونيبه چاسفار چدار مرتبه 
 وميکای جنوبی را سرکشی منود و بشارت حلو  يع بالد مدّمهء امر يمج
  بشاهزادگان و شاهزاده تامندانيد را به ملوک و ملکات ارض و مهچنيجد

 و رؤسای مجدور و وزرا و رجا  و اکابر قوم و ارابب جرائد و افحاب
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 ی ازري ن مذاه  و شعرا و مجع کثّيشوايهلما و اداب و پ ريقلم و مشاه

  رمسیرينفوس از طبقات و مسالک و مشارب خمتلفه بطور رمسی و غ
 ست وين و جمال  فلح و اجنمندای اسپرانتّياهالم منود و اب جمامع اد

 دا و كلونهای نسوان و سائريست و اجتماهات تئوزفياليهای سوسکنگره
 ل توّكليان بذيع احين روح جمّرد در مجيرفت. االت مشابه متاس گيتشک

 ه فارغ و آزاد، دريّ ان از شؤون هرضيل بود و در کاّفهء احو انقطاع متوسّ 
 هيّ ه و مشی مبارک حررت هبدالبداء را در اقطار غربري روش و سکنات س

 داد و در تدمات و جماهدات بر اثر اقدام آنيش قرار ميسرمشق تو 
 کرد.يقدوهء اهل هاء حرکت م

 ا ابريا حررت ملکهء رومانيه هشت نوبت متوالی به حرور هليّ ن ورقهء زکيا
 در کاخ ١٩٢٦هء سا  ي برتورد و متاسش در ماه نانو نيفت. خنستّي

 در قصر١٩٢٧کنرتوسنی در خبارست بعمل آمد و مالقات اثنی در سا  
 روت ماراث١٩٢٨هء يد. سپ  در ماه نانو ي واقع گردّينايزور واقع در سيپل

 نا را در قصر سلطنتی بلگراديليجمّددا  ملکه و دترتش شاهزاده تامن ا
 دن منود. چندی بعديوگسالوی بودند ديدمان شاه و ملکهء يکه ميهنگام

 ( در٤٧ووا )ي در قصر اتبستانی ملکه موسوم به هتنا ١٩٢٩عنی در اکترب ي
 ه اوتاه اتّفاق مالقات افتاد و سپ  در مايی سّيک در ساحل در يابلس

 (٤٨نگ )ينا در مدليليدر منز  شاهزاده تامن ا ١٩٣٣هء يو فور  ١٩٣٢
 هء سا  بعد   جمّددا  دريگری دست داد و در فور ين مالقات ديک و ينزد

 ابز در مهان ١٩٣٦هء يدار شد و ابالتره در فور يد ديقصر کنرتسنی جتد
 فقی که از طر ين مالقات ها نظر بنفور هميو ا .ديقصر حرور ملکه رس
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  اسفارنيد از بيزابن جليل القدر سلطنتی حافل گرديماراث روت در م

 ن معنی از شداداتی کهيه از مهه مدّمرت و مؤثّرتر است و اري ن مبّلغهء شديا
 شود.يک اترت فادر خبوبی واضح و آشکار مياز قلم آن ملکهء ن

 ا بعمل آمديمانا حررت ملکهء رو ي ماراث روت و هلنيهالوه بر مالقاهتائی که ب
 ر امر هللا سه ابر از طرف شاهزاده پو  و شاهزادهيآن مبارز تستگی انپذ

 شان مبذاکره و فحبتيتامن الگا در قصر سلطنتی بلگراد دهوت و اب ا
 ش از چدارفد دانشگاه وياسفار متتابعه اش در ب يّ در ط وا .پرداتت

 ع دارالفنونيراد نطق منود و دو مرتبه جبميدانشکده در شرق و غرب ا
 کصد دانشکده وي  ي از دو دارالفنون سرکشی منود و قر ريهای آلمان بغ

 شمار در جرائد و جماّلت نقاطيمقاالت ب و د کردي ابزدنيمدرسه را در چ
 اانت ويده بيش مندرج ساتت و در اوقات هدي و حرکت تو ريمورد س

 ه را دريّ مهء اهليّ د و کت  و فحف قيو منتشر گرديلهء راديتطاابتش بوس
 های همومی و تصوفی قرار داد و هنگام اقامتاری از کتاخبانهيبس

 مقارن اب انعقاد کنفران  تلع سالح اب ١٩٣٢سه ماهه اش در ننو در سا  
 هء کشورها مالقات و مذاکرهيش از پنجاه نف  از رجا  و مقامات هاليب

 کتاباسفار پر شور و حرارتش نسبت به ترمجه وانتشار   يّ منود و ط
 غ مبذو  داشت. اببيدن در موارد شّتی سعی بلينهاءهللا و هصر جد

 آاننه ه را بيّ مکاتبه اب اهاظم رجا  و اهل هلم و دانش مفتوح و کت  امر 
 رت اماکنّي ز نيران مدد امر هللا کرد و حي منود. سفری به اميتقد
 رای و متربّکهء آن ارض مقّدس مرات  فداکاری و جانبازی شدداء خياتر 

 در تاطر جمّسم ساتت و زابن مبدح و ثنا گشود و در ارض سّر اب
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 د حررت هاءهللايم تبعّيّ وتی که ايهشق و حمّبت سرشار در جستجوی ب

  نفوسی که بدرک حمرر اطدرّياقامت مبارک بوده و  آبن ارض حملّ 
 نه از طرف حکومت و شدرداريمشّرف شده بودند بر آمد و در آن مد

  اداری امر را درنير مؤّسسّيمرور و هبور از دهنگام و  .ديرائی گرديذحمّل پ
 استقرار نمود و آانن را دريع ممالک و بلدان جبان و د  مساهدت ميمج

 ن مجله مشّه ای ازيکرد. ايه کمک و معاضدت ميّ م مؤّسسات امر يو حتک
 غیيسفرهای تبل يّ غات است که ط و مبلّ نيتدمات ابهرات آن مقتدای مبّلغ
 خ قرن اّو  هائیياری از جدات در اتر ياز تود ظاهر ساتته و در بس

 باشد.يل ميل و هديبی مث
 اهاظم و شماری است که ازين مبّلغهء منقطعه مالقاهتای بياز تدمات مدّمهء ا

 ن نفوس هالوه بر آنچه اسامیيو ا .تدای ممتازهء ارض بعمل آورده استيّ شخص
 ل ملوک و زمامداران و ارابب هلم و دانشد شاميآانن از قبل مذکور گرد

 صل اپدشاه هراق، زغلوي( اپدشاه نرون، ملک ف٤٩باشند مانند هاکن )يم
 ( اپدشاه آلبانی و اهراء تاندان سلطنتی آن کشور و شاهزاده تامن٥٠)
 وانن،يزابت از ي( )دوش  کنت فعلی (، شاهزاده تامن ال٥١وانن )ي از نايمار 
   مجدوري(  رئ٥٣دنت ادوارد بنش )ي( پرز ٥٢ک، )يدنت توماس مازار يپرز 

 ( دکرت٥٤ت سن، )ّيش، دکرت سون ي  مجدور اطر يچکوسلواکی، رئ
 چيا و پرفسور بوگدان پوپوو ي  دانشگاه كلمبي( رئ٥٥كال مورای ابتلر )ين

 ک و وزرایيق رشدی بيه توفيّ ر امور تارجهء ترکياز دانشگاه بلگراد و وز 
 توانی و شاهزادهير امور تارجهء ليو وز  نيامور تارجه و فرهنگ چ

 ( و مداراجه های٥٦چ )يحمّمدهلی از تاندان سلطنتی مصر و استفن راد
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 دکرت ت المقّدس وياال و بنارس و تراوانکور و حاکم و مفتی اهظم بياپت
 ( و سر٥٨دو )ينی انيشاپ سوئد و ساروجي( آرک ب٥٧) مدينگ ايارل
 ت نسوان مصر ويّ   مجعيدام هدی شعراوی رئندراانت اتگور و مايراب

 وري ر درابر سلطنتی ناپن و پرفسور ترتوجي( وز ٥٩کی )يچيدکرت ا
 و و ابروني( از دانشگاه سلطنتی توک٦١توس )ي( و پرفسور امر ٦٠نوئی )يا
  يان ناپن و حمّمد فؤاد رئي( هروجمل  اه٦٢و ساکااتنی )ري وشي

 ه.يّ خ ترکي  مؤّسسهء اتر يات و رئيّ فاکولتهء ادب
 ن امهء منجذبه اب وجود تقّدم سّن و ضعف مزاج اب براهت مزجاةيا

  مناطقيريم و تغيغ امر حررت قاضی احلاجات برتاست و اتتالف اقاليبتبل
  وريد بود او را از سيکه مستلزم مقابلی اب آب و هواهای خمتلف و شد

 اسفار بدان يّ هء ممالک که طيّ اسيانقالابت و مشاكل س حرکت ابز نداشت. از
   مقصد مقّدسیيد و از ابراز هشق و وفا و تعقيد هنراسيگرديمواجه م

 دان تدمتيک تنه در ميام منوده بود ممنوع نگشت. يکه ألجل آن ق
 ده رو برو شد و بکما  ثبات ويبتاتت و اب فدمات و تطرات شد

 لنداستقامت و انقطاع و شدامت نغمهء جانفزای امر هللا را در قط  آفاق ب
 اهلی المقامات بسمع رجا  ارض از مذاه  اهظم را در ن امريام ايمنود و پ

 و مسالک و الوان و اجناس خمتلفه برساند ات ابلمآ  ابمراض و اوجاع مبتال
 رانّيبائی بعزم شرکت در نقشهء هفت سالهء يت فرب و شکيشد و بندا

 ولی .ديردا  طرح و آغاز شده بود بوطن منلوف رهسپار گري ک که اتيامر 
 فت و در آنّيرهء هونولولو اسقام و آالم شّدت يق در جز يدر اثنای طر 
 ميدان هظيم  دونيده که ملتقای تاور و ابترت و حّد فافل بينقطهء بع
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 داد روح مقّدسش مبلکوت اهی پروازيل مي المللی او را تشکنيتدمات ب
 ور مبارک حررتن ديات پر انوارش که اهظم مثرهء هصر تکو يکرد و ح

 رفت.يدر هامل ترابی تامته پذ ١٩٣٩سپتامرب  ٢٨هاءهللا حمسوب در 
 ام منود ويون حررت روح قيّ ماراث روت آن مشعل حّ  و وداد چون حوار 

 رّيد ندر ممالک و ديفرمايش که ميدر اجرای اوامر مقّدسهء موالی تو 
 قه ایيدقم گردند يمنتشر شوند و آوارهء هر بالد و سر گشتهء هر اقل

 ند و در هر کشوریيند و آنی آسوده نگردند و نفسی راحت جنو ياساين
  بهريم و ثبات و استقامتی بی نظياالهی زنندن هّمتی هظ  هاءّينعرهء 
 د و در ففحهء روزگار آاثريغ امر هللا و نشر نفحات هللا منلوف گرديتبل

 و نسلدایهء افتخار نسل حاضر يجاودانی از تود ابقی گذاشت که ما
 د.ري ار قرار گيان سرمشق ابرار واتيع احيد در مجيندهء هامل بوده و ابيآ
 م فبا حبرکت آمد و اب زاد و توشهء توّكل قدميت هدی چون نسين آيا

 تيّ دان جماهدت هناد و آرزوی مبارک حررت هبدالبداء را که  موّفقيدر م
 انی ران در تدمت امر حررت مّنان است بکما  تروع و جانفشّي

 اده و لويشد که اپی پيّسر ميز نای کاش از برای من ميبرآورد قوله العز 
 نمودم و نعره زانن در شدرها و دهاتيبکما  فقر آبن ففحات مسافرت م

 نمودميم اهلی ميج تعاليگفتم و ترو يهاء االهی م ّي ّياابن و در يو کوه و ب
 م بلکه انشاء هللام هستيّسر نه لذا در حسرتی هظيولی حا  از برای من م

 دن.يمشاها  موّفق گرد
 وگوسالوی چون از فعود آن قبسهءيشاهزاده تامن الگا از تاندان سلطنت 

  يد اظدار داشت ناز استماع ترب فعود ميانر حمّبت هللا مستحرر گرد
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 نيت متنّسف و متنثّر گشتم چه از ايز و حمبوب بی هنايماراث روت امهء هز 

 دارش حمظوظ و مشعوفيوسته از ديپ .بكّلی بی اّطالع بودمواقعهء مؤلمه 
  استنيقيشدم هنصری مدرابن و آرام و تادم فلح و سالم بود. يم

  يل تدمت گرانبدائی که بکما  جّد تعقين تامن حمرتم در سبيفقدان ا
 گرددن.يعه ای ب  مدّم حمسوب مينمود ضايم

 هلی در شنن آن نف ثاق ايم از قلم مرکز هدد و ميز  شدادت هظيو ن
 ثاقيقه منادی مبلکوت هستی و منادی به ميه انز  نفی احلقيّ منقطعهء زک

 افشانی که هاقبتيع ملل هامل مدرابن، ختمی ميهستی و جانفشانی و جبم
 نشانی که الی االبد برگ و شکوفه و مثريد، درتتی ميل منايترمن تشک

 ه افکن گردد.نيشرت سايدهد و روز بروز ب
 ان به آستان حررت رامانمين جنم ابزغ افق ايتدماتی که ا نياز ب
 ايا حررت ملکهء رومانيام اهلی به هلياشرف آن ابالغ پ  منود اهظم وميتقد

 ات ملکه هنگامی که اب غمين حلظات حيکرت يام که در اتر ين پياست. ا
 نت را روشنيک طين بود بعمل آمد قل  آن ملکهء نيد قر ياندوه شد و

 ش را مبدح و ثنای پروردگار انطق ساتت. در انمه ای که ازمنود و لسان
 ني اهلی فادر انيت آئيّ تامهء آن فخر ملوک و ملکات در هظمت و نوران

 مه وقتی مبنين بشارت چون بشارات هظي مسطور نانيان حمکم و متيب
 شانی تاطريد و اضطراب و انقالب ابطن و پر يامل شد د که حبزن ويرس

 فتن.ّيون ختم اپک در ارض د  متّکنی اتّم گرفتاربودم لذا چ
 ست کهين ملکهء هالی مقام دترت ارشد دوک ادنبورک فرزند اثنی ملکه ايا

 حررت هاءهللا در لوح امنع اقدسی که ابهزاز وی انز  گشته اقدامات و
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 ند و از طرف مادر خباندان روسيفرمايد ميش و متجيات او را ستايّ همل

 ز از قلميباشد که در حّق او نيء امپراطور الکساندر دوم مدهيمنسوب و حف
 نياقرتان به مدّم تر  ن ملکه ازحلاظ والدت ويعی انز  گشته. اياهلی لوح بد

   بوده و ازيلی انگليتانداهنای اروپ مربوط است. توّلدش در مذه  اجن
 واننی، مذه  رمسی کشوری که آنرايسای ارتدک  يق وفلت اب كليطر 

 ک حافل منوده است. ملکهيار کرد متاّس نزديش اتتي تو نيسرزمبعنوان 
 ميتی هظيّ  و فاح  شخصريای شدسندهيبنفسه اهل فرل و دانش و نو 

 ور ويد. طبعا  غيآيهء نورانی بشمار محيد و قر يو فراست و رکائی شد
 نيا .شجاع و در تدمات نوع تواهی و انسان پروری مصّمم و فداکار

 گانه فردی از تاندان سلطنتيتندا از ملکات ارض و  بهء فاضلهيملکهء اد
 فته وّيام اهلی را در يه هظمت پيّ ه و سائقهء وجدانيّ بوده که بفطرت افل

  معرتفنيالمرسل ديّ مبقام اب آمسانی حررت هاءهللا و رسالت حررت س
 مرد ن امر اهظم را بکاّفهء نفوس از زن ويم و مبادی ايگشته و مطالعهء تعال

 رده و هظمت و جال  و قدرت و کما  آنرا ستوده است.ه کيتوف
 عهء اهلی و استظال  در ظّل كلمهءيا حررت ملکه پ  از ورود بشر يهل

 شيان و اقبا  تود را بی ترس و حمااب به اقوام و اقارب تو ميراّبنی ا
  راّبنینيش آئين دترت تود ابالغ منود و مبدح و ستايتصوفا  بکوچک تر 
 اثري ن ميدارتر ين و اپيسه اهالن متوالی بزرگرت  پرداتت و اب فدور
 گر برایين سه مقالهء ديادگار گذاشت. سپ  به تدو يتود را برای اهقاب ب

 ن تود مبادرتّيدرج در مطبوهات هائی و چند انمه بدوستان و آشنا
 ش بنگاشت و ابحناء خمتلفيمنود و انمه هائی به رهنما و اّم روحانی تو 
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 ٧٧٤ ص
 م که ابو اهدا شده اظدار قدردانی و مسّرت منود ويرت هظن بشاياز ا

 ه را برای تود و دترتش در تواست کرد.يّ تعدادی از کت  و آاثر امر 
 ت تالصش در تشّرفيّ  هزم جزم و ننيات و مهچنيّ ن اقدامات و همليا

 اهظم که مع االسف بال ن امري انيرت مقامات مؤّسسّيابهتاب مقّدسه و ز 
 قان و هشق و هالقه و مّهتيت از مرات  هرفان و ايكّل حکاماند  ياجرا ابق

 د و وی را حّقا  در فف اّو يکو تصلت می منايو وسعت نظر آن ملکهء ن
 ت و نصرتيم حبماّيّ دهد که در مستقبل اينی قرار مياتجداران و سالط

 ام تواهند منود و لسان قدم در وفف آن مظاهر قدرتيهللا ق عةيشر 
 للبشر و البصرئه نانّه مبنزلة ّيان اهظم انطق قوله جّل کرب يبن يه ابيّ رامان

  االنشاء و رأس الکرم جلسد العاملن.نيالغرّة الغرّاء جلب
 سدينو يش ميهای تصوفی تو کی از انمهيآن ملکهء فرتنده اترت در 

 ن جرأت و اقدام مرا دريند و اينماينبعری از مهقطاران من تعّج  م
 ندي  منی منايهش از هادات اتجداران هامل نبوده تصو اهالن  كلماتی که تفوّ 

 د که مقاومت نتوامن وينماين اقدام ميک ابيولی حمرّک روحی مرا چنان حتر 
 بکما  تروع و انکسار معرتفم که فقط آلتی در دست قدرت پروردگارم و

 قت مستبشر و شادمانن.ين حقياز ا
 تی ابنرمام نسخه ای ازدداشّيتخت رومانی يماراث روت مبجّرد ورودش بپا
 د برای ملکه فرستاد. ملکه ساهات فراغت فبحيکتاب هاءهللا و هصر جد

 ق و معانی آنيرا بقرائت آن کتاب مشغو  شد و چنان جمذوب حقا
 يّ رفت و در طيش پذيد که بفافلهء دو روز ماراث روت را نزد تو يگرد

 ر خبارستدر قصر کنرتوسنی د١٩٢٦ ءهيآن مالقات که در سی ام نانو 
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 ٧٧٥ ص
 انيم اهلی اظدار داشت و بيان تود را نسبت به تعالميا ده وياتّفاق افتاد هق

 سپ  در مهان .م مشكالت جدان حّل گرددنين تعاليمنود که ندر ظّل ا 
 م و تطابهء مؤثّر ويش به نشر سه شدادت هظيل و ارادهء تو يسنه مب

 کا ويت مّتحدهء امر الّيده از جرائد ايست جر ي  دو يمتعالی که در قر 
  و ناپن ونيد و بعدا  ترمجهء آهنا در مطبوهات اروپ و چيکااندا درج گرد

 ر حبار منعک  شد مبادرت منود.يک و جزايشرق نزد
 م مقّدسهء حررت هاءهللا ويسد نتعالي می نو نيملکه در اهالن اّولش چن

 وديحررت هبدالبداء منادی فلح و سالم است، فلحی که از حدود و ق
 نينات و تشّخصات حزبی و قومی مربّی استن و مهچنيّ بشری فارغ و از تع

 امی که حررت هاءهللا و فرزندش حررت هبدالبداء برای ما آورده اندينپ
 ني مبنيقين دو نف  مقّدس بيو چون ا .العقو  است رّي ع و حميامی بديپ
 ن شجرهءه موجود چو يّ م اهليقت ابدی که در جوهر تعاليدانستند که حقيم
 الوجود را مرزوقد و امثار و فواکه اش من فیيبه انبات تواهد گرديّ ط 

 ت رأفت و حمّبت و تالیيش را بندايتواهد ساتت دستورات مبارکهء تو 
 حيام مسيام مهان پين پينا زين و .از هر گونه تكّلف بعامل انسانی القا فرمودندن

 اانتيمهان هبارات و ببا  در قال  ينکه تقر يد شده و اب اياست که جتد
 د از دورهء حررتين هصر که هزارسا  بل از يات ايظاهر گشته اب مقتر

 باشدن. سپ  آن ملکهء فاضله افکار راي مميح تفاوت دارد موافق و ماليمس
 ( را در تاطر٦٣ جاوت )نيامياانت مؤثّر دکرت بنيه ای که بيقت هاليحبق

 ذ توديکالماتش اب تلمدهد. دکرت مذکور در ميجمّسم می سازد سوق م
 ن اشراقی که ازي( امر هائی را بعنوان نبزرگرت ٦٤ز کمبل )يپرفسور لوئ
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 ٧٧٦ ص
 هيال د و مبشارٌ يح ات کنون در افق امکان طالع گشتهن می ستايبدو طلوع مس

 م را ازين امر هظيوسته نمراق  و مرتّفد بودهن و ايه می کند که پيتوف
 حت وي قرار اهل هامل را نصنيز هميه ند. ملکي دور ننماريففحهء ضم

 د ازي هبدالبداء بسمعتان رسّيداللت می کند که نهر هنگام انم هاءهللا 
 د ويد، در آاثر و کتبشان تعّمق منائيمتّعن در آاثرشان غفلت منمائ

 هء فلح آورنده و حمّبت دهندهء آهنا در اهماقيّ م هيد  كلمات و تعاليبگذار 
 دن.ري اهماق قل  من قرار گرفته متّکن گ قلوبتان چنانکه در

 قت ظدوريش را نسبت حبقيدهء قلبی و ابطنی تو يگر هقيو در اهالن د
 اهالم ة  ي جدرا  و هالننيالمرسل ديّ حررت هاءهللا و رسالت حررت س

  مقّدس از هرفانّيمی دارد و اقرار و اهرتاف می کند که نرات کرب 
 تی استيّ فيقتی است جمّرد و  کيحقفوق ادراک بشر،  خملوقات است و ما

 فوق تصّور هقو  و ادراکات بشر، منبع نشاط است و مبدأ کماالت ما
 و ارتقاء. آن ه، مصدر سطوت و اقتدار است و سرچشمهء ح ّ يانمتناه

 دهد ولی اکثرمان ازيز ميمت  را از شرّ رينونتمان تيندائی است که در ک
 ه که افل كلّ يّ آن قّوهء کلّ  م و بسوء تفامهات گرفتار. لذايآن غافل
  نفوسنيهللا را در ب خت ات كلمةيش را برانگياء تو ياست افف اءياالش

 ن است که حررتياء را مبعوث فرمود. ايند، لذا انبي مناينيانسانی تب
 ح و حررت حمّمد و حررت هاءهللا کشف نقاب منودند و ندای اهلیيمس

  و بهميبتقّرب اهلی فائز گرد را در قال  هنصری جمّسم فرمودند ات كلّ 
 ن.ميقتش بر يم و پی حبقيآران ترابی آن ندا را اجابت منائ

 مه شرحی از طرفيجهء هظيّ ن اهالانت و شدادات مديپ  از فدور ا
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 ٧٧٧ ص
 امير از قيوان امر حررت هاءهللا در شرق و غرب و بنام آانن در تقدري پ

 ار مؤثّری کهيوی در انمهء بس د ويو اقدام آن ملکهء هالی مقام ارسا  گرد
 ام حررت هاءهللا و حررت هبدالبداءيسد نپيدر اپسخ مرقوم داشته می نو 

 ت روحيز تقو يهء من نيّ ن فبيم در من احداث منوده، کوچکرت يتی هظيّ نوران
 ام راين پيد. او و من هر دو ايت تاطر موفوری احساس می منايو تسل

 گردد فی الفور سطوع انواريه ابالغ مم و هر نفسی کيسانري دهان بدهان م
 ن گردد و مشاكل معرله اش حّل و معلوم شود وّيدر وجدش المع و منا

 ل گردد. مرقوميدواری بی مثيت و اميّ افکار مظلمه اش مبّد  بنوران
 ن امر بود،يدگان ايد که اهالن همومی من مرحم زتم ستمديمنوده بود

 نيت ايّ  را هالمت مقبولنيمی است از برای من و مهين سعادت هظيا
 قی که در اظداري نتوفني دامنن و مهچنّيد در ساحت کرب يی زهميتقد

 ز ازيد آن ني  من گردياحساسات قلبی و فدور تطاابت هلنی نص
  متتابعا  وريع چون حلقات زجنيک سلسله از وقايه است چه که يّ الطاف اهل

 د سوق می داد ات آنکهمرتادفا  مرا احاطه منود و بال اراده جبان  مقصو 
 ني مبنيقيد و بيع آشکار گرديپرده از اسرار برداشته شد و حکمت وقا

 بی در کار است که مرا هدف افلی داللت و مبنظوريد غيدانستم که 
 د... اندک اندک حجاب زائل گردد و احزانينمايت ميقی هدايحق

 ک منود.يدقت نز ي احزان و آالم در هر قدم مرا حبقنيمنتفی شود ولی مه
 قراری کنمن.ي از اندوه فزع و بّيپ  چرا از غم بنامل و 

 کائیيکی از دوستان امر يش تطاب به ي  مؤثّر و گرانبدايکی از مکاتيدر 
 ا  از جان  شخصی موسوم به حررتري نگارد ناتي  ميم اپر يتود مق
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 ٧٧٨ص 

 ارکد و سعادت بر وجه من گشوده شد و در آاثر مبيهبدالبداء ابواب ام
 ام ملکوتی والد بزرگوارش حررت هاءهللا مکنوانت قلبی ويآن حررت و پ

 نتّيقت و معرفت واقعی ديش را در درک حقياق درونی تو ياشت
 ن دو نف  مقّدس مرا فوقيفتم. مقصود آن است که آاثر و کت  اّيدر 

 نان دريد منود و حا  اب قلبی طافح از سرور و اطمييت و سأيتصّور تقو 
 ه و آن مستعّد ترک هامل انسوت هستم ولی از ساحت اهلی مسنلتقيهر دق

 د ات بتوامن ابجنام وظائفی که ادارهء آن را بريدارم مرا فرفتی هطا فرما
 هدده دارم  موّفق گردمن.

  هائی منادینيسد نآئينو يش مي تو ريکی از شدادات اتيز در يو ن
 امش مصّدقيپ  اانم...نيفلح و سالم است و مرّوج حسن تفاهم در ب

 ديچ اببی را سّد ننمايه است و مبدأش موافق معتقدات سابقه، هيّ ن اهلّياد
 هءينی که قلبم از خمافمات متماديلی را مفتوح گذارد، در حيو هر سب

 هء آانن تسته ويّ هء جاهليّ ده حمزون بود و روحم از اميوان مذاه  هدري پ
 ح که بسايقی حررت مسيفتاد و روح حقيمات هائی بيآزرده نظرم به تعل

 نيدا گشتن و مهچنيهو  م ظاهر وياند در آن تعالاز نفوس بدان پی نربده
 د، طالبانيد هطا مناينان خبشد و قل  را امي هائی روح را اطمنينآئ
 قان را  كلمات اب آمسانی چشمه ای است که در پی آن گمگشتگانيل ايسب

 و متنّعم گشتهن. موده و به نعمتش مرزوقيها پهيفحرای طل  ابد
 قت درتشنده و پريسد نحقينو يز در انمه ای تطاب به ماراث روت ميو ن

  و اهلامري و دستگري و ظدنيوسته مرا معيهظمت حررت هاءهللا پ
 ان تشّکر ويان احساسات و بيدهنده است، آنچه از تامهء من فادر شده غل
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 ٧٧٩ص 

 دينمائيد. اگر تصّور ميدامتنان از پرتو نورانی است که در قل  من افکن
 ريت مسرور و ممنومن. از حتر ينداين تصوص مؤثّر بوده بيکمک من در ا

 رايک گردند ز يقت نزدين حقيآن تطاابت منظور آن بود که نفوس به ا
 ارندن.يخوانند بسيافرادی که نوشتجات مرا م

 تعّلقات و اشواق درونی ملکه او را بسوی کوی جاانن رهسپار کرد و در
 رت مقاماتّيش را در ز يت تو يّ ی که بشرق ادنی منود قصد و نسفر 

 نهء مبارکهءيمقّدسهء هائی اظدار داشت و همراهی دترت کوچکرتش از مد
 فا گذر کرد ولی در مهان دم که در آستانهء تشّرف بعتبهء حمبوب قراريح

 م ابز داشت وين مقصد هظيون وی را از حصو  ايّ اسيگرفت دتالت س
 اق انتظاريت اشتيا که بنداي حررت ورقهء مبارکهء هلريقل  من ن امر دريا

 ثّر فراواناد سأّسف و سأجيدمان جليل القدر را داشتند ايورود و ترّفد م
 وقع انمه ای شرح ما يّ ملکه ط١٩٣١عنی در ماه نوئن يمنود. چند ماه بعد 
 دو از نا هريليد نمن و اينمايان مي  بين ترتيرا برای ماراث روت بد

 ن حرمان و هجران دريم و از ايا ممنوع گشتيرت مقامات مقّدسهء هلّيز 
 د بود ويم. در آن اوان امور مملکت در انقالب شديت اسف و حسرتيغا

 د و ازيگردي مريگر تفسيشد نوع ديهر قدمی که از طرف من برداشته م
 ن اوضاع و احوا يدی است ايفت. بدّيه من تامته می ياست هليحلاظ س
 نمود...ير رنج و تع  قرار می داد و نعمت آزادی را از من سل  ممرا د

 نده است و من در تال  مههءيان زنده و اپيع احيان در مجميولی جلوهء ا
 تيندايقت انظر و متمّسكم... بيوسته به آن حقيات پميحتّوالت و انمال

 دوارميمسرورم که مسافرت مشا آنقدر سودخبش و پر اثر و مثر بوده، ام
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 دامن چهيد چه که ميه  موّفق ابشيّ د و بنشر نفحات اهليّ ان مؤ يع احيدر مج

 دن.يسانري گر ميد ک ارض به ارضيبه ای را از يّ د وچه رائحهء  طيام گرانبدائی را حامليپ
 کی از رفقای دورانيس و حرمان آن ملکهء هالی مقام بأين يپ  از ا

 مبارک حررت هاءهللا دركل يوت مسکونی هيکی از بيفباوتش که در 
 سد ناز اظدار لطف مشا ممنون و سپاسگزارم ويسته می نو يقرب هّكا می ز 
 فا بسر برده و چون منينهء حين امر که در جوار مدياز استحرار بر ا

 ت ترسند و مشعوفميندايد بي مقّدس هائی واردنيوان آئري در زمرهء پ
 تی را که موطئيقامت بلی توشوقت شدم که دانستم افتخار ايخمصوفا  ت

 ت هالقهيهنا ک ابيک يد. هکسدای ارسالی يااقدام مبارک بوده حافل منوده
 امنعی که بقدوم حررت  مقرّ ني است چننيقيد، يو دّقت مالحظه گرد

 ش و جتليل مههءين و ابستقرار آن وجود مقّدس که حمّل ستايّ هاءهللا مز 
 ستن.ز و ارمجند ايت هز ياست متباهی گشته بغا ما
 م قل  معّززين شدادت همومی ملکه راجع ابمر اهلی که آن را از فميآتر 

 د و در آنيشمرد دو سا  قبل از فعودش فادر گرديو حمبوب م
  سر گردانی ونين اوان که جدان مواجه اب چنيشدادت مرقوم داشته ندر ا

 ده قائم ويش از هر وقت ابستقامت در هقيد بيد است ابياضطراب شد
 .ميم و از نفاق و شقاق در گذر يّلت احّتاد و اتّفاق است متشّب  ابشآبنچه ه

 ت اهلی هستنديم هائی مانند جنم دّری نفوسی را که طال  هدايتعال
 کندن.ينان و فلح و سعادت نوع انسان رهربی ميبسوی معرفت و اطم

 ک اترتيکی از مقاالتش در وفف آن ملکهء نيورقهء منجذبه ماراث روت در 
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 قدر و دترتش واالحررتيسد نمّدت ده سنه آن ملکهء هالينو ي منيچن

 نا، که اکنون به لق  آرک دوش  آنتون  ملّق  است، ابيليشاهزاده تامن ا
 فی را که درابرهء امر حررت هاءهللا طبع وياق هر سأليکما  هالقه و اشت

 زوريدر قصر پل ١٩٢٧نمودند. نگارنده در سا  يفت مطالعه مّينشر می 
 د و آن موقعی بوديا حررت ملکه  موّفق گردي به مالقات هلّينايواقع در س
 شان فوت کرده بود. ملکهيناند اپدشاه رومانی مهسر ايحررت فرديکه اهل
 م هائی راجع به بقایيرائی منود و در ابب تعاليت مدرابنی پذيمرا بندا

 ت  هائیوان مقداری از کيز و در روی ديروح مذاکره شد در روی م
 د ملکه آاثر مبارک را در تصوص هامل بعد ويموجود بود و معلوم گرد

 اتري د. سپ  از من تقاضا منود تکبينمايات بعد از ممات مطالعه ميح
 انيی از هائري  مجع کثنيران و مهچنيران اّيقلبی حررتش را حرور 

 کا ابراز حمّبتيک که نسبت به معّظم هلا در سفر قبلش به امر يامر 
 قصر در ١٩٢٨ه يدر نوزدهم ماه نانو را . جمّددا  ملکه ميوده بودند ابالغ منامن

 دمان ملکهءينا ميليسلطنتی بلگراد هنگامی که ملکه و واالحررت ا
 ن سفر بعری از کت  هائی رايوگوسالوی بودند مالقات منودم و در اي

 نيمانده ايز که خبوبی در تاطر ابقياانت ملکهء هز يمهراه آورده بودند، از ب
 ه قدرتيّ قيل به سعادت حقيد و آرزوی بشر در نين اميكلمات است نآتر   

 جيم بتدر ين تعاليهء هائی موجود است. ايم هاليو هظمتی است که در تعال
 تواهد داشتن. راه ت فرايقت را چراغ هدايبر جلوه و سطوع تواهد افزود و طالبان حق
 دست ١٩٣٤هء يشانزدهم فور سپ  در مالقاتی که در کاخ کنرتوسنی در 
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 ٧٨٢ ص
 د بلغتيا حررت از طبع و انتشار کتاب هاءهللا و هصر جديداد و هل

 نکهيت از ايندايرومانی در خبارست استحرار حافل منود اظدار داشت ب
 ن کتابيعنی حصو  فرفت جدت مطالعهء ايم ين فوز هظيمّلت وی از ا

 ءهيو امروز که چدارم فور   ...ده مسرور استي   و گرانبدا مفتخر گردينف
 گر در کاخ مذکور هنگام غروب آفتاب حروريالدی است ابر ديم ١٩٣٦
 ش کهيدم. جمّددا  بکما  رأفت و حمّبت مرا در کتاخبانهء تو يملکه رس
 یخيرائی منود. چه اوقات اتر يی روشن منوده بود پذميف و ماليبنور تف

 انين مالقات ملکه بياتوشی بود و چه حلظات دلکش و پر ارزشی. در 
 عنیينه ياماء معّزز آن مد کی ازيدار يمنود موقعی که در لندن بوده بد

 ( فائز شده و آن تامن حمرتم افل لوح مبارک حررت٦٥لد )يدی بالمفيل
 بزرک ملکه فادر شده ابو ارائه داده  مادرّيکتور يهاءهللا را که ابهزاز ملکهء و 

 ر گشته است. سپ  راجع به ترّقی وع مفتخيع منيرت آن توقّيو وی بز 
 تقّدم امر هللا تصوفا  در ممالک ابلکان استفسار و درابرهء چند فقره آاثر

 قان و منتخباتی از آاثر حررت هاءهللايمقّدسه از مجله کتاب مستطاب ا
 نيت و شگفتی کرد. هري ه اظدار حيّ اانت اهليفحبت منود و از هظمت ب

  است ناگر نفوس آاثر هائی را بنفسهنين ابره چنيهبارت ملکه در ا
 قدر از روح امر ند هرياانت منزله تعّمق و تفّرس منايمطالعه و در اطراف ب

 ت آن را احساس تواهند منود و بر سعهءيّ ابشند ابز هظمت و نوران دور
  ممکن است برایّيسپ  از ملکه پرسش منودم آ .فدر تواهند افزودن

 ی نزدخيشان که از حلاظ اتر يی ادوستان در تصوص سنجاق مرامت
  در اپسخ فرمودند نبلیميز و گرانبدا است فحبت منايران فوق العاده هز ّي
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 ٧٨٣ ص
 ن قرار است:يدن و شرح آن بديتوانيم
 ت فرمود ويه ای هنايالدی بنگارنده هديم ١٩٢٨ز در سا  ين ملکهء هز يا

 کیيز طرف ی بود که چند سا  قبل اري با و کم نظيار ز يآن سنجاق بس
 از اقارب ملکه، اهرای تاندان سلطنتی روس بوی اهدا شده بود. سنجاق

 ق الماس کارياز قطعات طال و نقره بصورت دو اب  که روی آهنا ررّات دق
 فتهّيل يد درشت هم مّتصل می شدند تشکينی از مروار يلهء نگيشده بوس

 گرانيفه بده و حتيشه هديبود. ملکه در حا  تبّسم اظدار داشت نمشا مه
 زی بشما اهداکنمن بعد ابيخواهم از طرف تود چين ابر من ميد ايدهيم

 نهء من ملصق منود.يدست تود سنجاق را بس
 ی به فندوقمي  و گرانبدا را بعنوان تقديهء نفيمهان هفته آن هد
 اجنمن شور روحانی ن موضوع دريکاغو ارسا  داشتم و ايمشرق االرکار بش

 ر هار مهان سا  منعقد شده بود مورد شور و تباد ک که ديان امر يهائ
 دگارّيهء مذکور ين بود که چون هديا ده برينظر قرار گرفت. مجعی را هق

 اميشرفت امر حررت هاءهللا قي اتجداری است که برای اهتال و پنياّول
 کنيل .د در حمّلی حمفوظ نگدداشته شده و بنام وی ابقی مانديمنوده اب

 ران متوّجه ارتفاع آن معبدّيع مساهی يخ مجير آن اتر نظر به آنکه د
 گر سبقت می جستند رأیيکدي تربّهات از ميم بود و هر کدام در تقديهظ

 اجنمن بر آن تعّلق گرفت که سنجاق مبعرض فروش گذاشته شود. ابلمآ 
 موسوم به مسرت ايفرنيلت کالّيکی از دوستان خملص ل  آجنل  از اي
 داری و وجدش را بصندوق مشرق االرکاريق را تر ( سنجا٦٦الرد هچ )يو 

 رت اهتابّيبرای ز ١٩٣١ه در سا  ي کرد. بر حس  اتّفاق مشاٌر الميتقد
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 ٧٨٤ ص
   را مهراهيهء هالی و نفيت منود و آن هدميمقّدسه به ارض مقصود هز 

   منظورين ترتي حمفظهء آاثر جبل کرمل کرد و بدميبرد و شخصا  تقد
 ديکه حبفظ و نگدداری آن معتقد بودند حافل گرد  رانّيآن دسته از 

 نهء آاثر و رتائر متربّکه قراريکو تصا  در گنجيدگار آن ملکهء نّيو 
 گرفت و مبرور اهصار و قرون حمفوظ و مصون ابقی تواهد ماند.ن

 الدی مبلکوت اهی فعوديم ١٩٣٨ ءهيا در ماه نوئيا حررت ملکهء رومانيهل
 تی بنام جوامع هائی هامل در شرق ويام تسليؤلمه پن حادثهء ميمنود و در ا
 ن جواب از طرفيد و ايوگوسالوی خمابره گرديه اش ملکهء يّ غرب به فب

 مانه تشّکريوان امر حررت هاءهللا فمري فت ناز کاّفهء پّيآن ملکه فدور 
 ندگی از جان  دوستانيز بنمايران نيان ايکنمن. حمفل روحانی مّلی هائيم
 انمه ای بلغت يّ ت و مهدردی تود را طيمدد امر هللا مرات  تسلران در يا

  به تانداننيسی به فرزندش اپدشاه رومانی و مهچنيفارسی و انگل
 ت و اظداريگری هم مبنی بر تسليز ديسلطنتی ابالغ منود. انمهء حمّبت آم

   ماراث روت بشاهزادهيهللا م م از طرف امةيعهء هظين ضايد از ايسأثّر شد
 زيو ن .ر قرار گرفتيت مورد تقدينداينا فرستاده شد که بيليمن اتا

 سته در مراکز خمتلفهء هائی برای ترّقی و تعالی روح آنيحمافل تذّکر شا
 قان آنيان و اميد و در آن جمامع مرات  ايملکهء جليل القدر براپ گرد

   بظدور حررت هاءهللا اب آمسانی و معرفتش مبقام رسالتينف  نف
 ن امر ابدع اهظمي و اهالانت و شداداتش در اثبات انيدالمرسليّ ت سحرر 

 اني حمفل روحانی مّلی هائنيمهچن . قرار گرفتريم و جتليل وفيمورد تعظ
 دبودی که ابفتخار ملکه درّيکا و کااندا در جلسهء يالت مّتحدهء امر ّيا
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 ٧٨٥ص 
 ک در منازتانهءير خمتار رومانی در امر ي سا  فعود وی از طرف وز نياّول
 فته بود شرکت منود وّيسای بزرگ واشنگنت انعقاد يت الّلحم در كليب

  اتج گلیميسه و تقديلهء حرور در کني و احرتام تود را بوسميمرات  تکر 
 م که در آنين احتفا  هظيک ابراز داشت. ايران امر ّيجمّلل از طرف 

 لت مشتمل برر امور تارجهء آن دو يست وز ّيکا بر يندگی امر ينت منايه
 نيک و مهچنيوی بّری و حبری امر ري رؤسای دوائر دولتی و سران ن

 ر دو  ارواپ حروريندگان سايا و منايطالي  و فرانسه و ايسفراء انگل
 هم رسانده بودند بذکر مناق  و اوفاف آن ملکهء مؤمنهء موقنه که گذشته از

 انسوتیات فوری و يرش در ملکوت اهی در حيمقام فنا انپذ انم و
 اری از نفوس مدّمهء ارض و اهاظم رجا يش مورد هالقه و احرتام بسيتو 

 د.يتارج از حدود و ثغور مملکت تود واقع بود برگزار گرد
 نيام مقّدس اهلی اّوليمه اش نسبت به پيا و شدادات هظياقبا  ملکهء رومان

 ل درهء مرغوبه و کنوز مستوره ای است که حررت هاءهللا از قبيّ امثار جن
 م سجن حررتش اهالم و بشارت آن را در کتاب مستطاب اقدسّيّ ا

 امری فی مملکتی م نطوبی لملک قام هلی نصرةيت فرموده است قوله العظيهنا
 نصروهيوّقروه و يعّززوه و ينبغی لكلٍّ ان يو انقطع هن سوائی... 

 انّه   و الّشدوديمن هلی من فی ممالک الغيح امسی المديفتح المدن مبفاتيل
  االنشاء و رأس الکرم جلسدنيالغرّاء جلبالبصر للبشر و الغرّة مبنزلة 

 ٠ اهل البداء ابالموا  و الّنفوسنّيالعامل انصروه 
 ه ماراث روت هروري  المللی مبّلغهء شدنيک که خبدمات بيجامعهء هائی امر 

  قرن اّو  هائیريممتاز آن جامعه مفتخر و متباهی است در دوران ات
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 ٧٨٦ ص
 ش چه در داتل و چه در تارج بفتوحاتيهّمت و جانفشانی اهرا

 خ خبّط جلی ثبتيده که در ففحات اتر يای  موّفق گردانتصارات ابهره و
 غيل تبليمه که در سبيت های جسيّ ن  موّفقيم ايبگوئ ن اگريا بر است. بناشده
 و اجراء نقشهء الّتنسي  اهلی ديهللا حافل شده مرهون نظم جد اهالء كلمة و
 ای اهلیيکصد سالهء اوليمهء موالی حنون حمسوب و مسک اخلتام مساهی يهظ

 د راه اغراق و مبالغهينسبت به امر مقّدس حررت هاءهللا بشمار می آ
 التّيوان امر حررت هاءهللا در اري اگر رکر شود پ زي. و نميامودهينپ

 دانيافخم اهظم در م ن قرنيهء اري  اتنيک و کااندا در سنيمّتحدهء امر 
 وزی را درآغوشري تدمت گوی سبقت از مهگنان ربوده و شاهد فتح و ف

 دو يّ ن جامعه طيت های ايّ اند جای شگفتی خنواهد بود. موّفقدهيکش
 ن نشانهءي هصر رسولی و در مّدت اپنزده سا  اّو  هصر تکو ريهقد ات

 برای ظفر وز است که راه را يران هز ّيهء آن يابرزی از انتصارات آت
 نصرت هنائی فاف و مهوار منوده است. حررت اهلی روح الوجود لرشحات

 ات از كلك مبارکشين  كلمات هاليکصد سنه قبل ايدمه االطدر فدا در 
 رکم لنصر هللان و ازقلمّي اهل المغرب اترجوا من دّيوم االمساء انز  نيّ درق

 کم و دستورن حکم حميک ابي امر رياهلی در کتاب اقدس رؤسای مجاه
 دا... اجربوايقا و رؤساء اجلمدور في ملوک امر ّيافخم اهظم خماط  ن

 اط اوامر رّبکم اآلمريح الظّامل بسيدی العد  و کّسروا الّصحّي ابريالکس
 ات اهلیيكل قدم ابشراق انوار سبحانی و سطوع جتلّ ي هنيمن. مهچنياحلک

 نانّه اشرق من جدت زيد قوله العز ينان می فرماياطم در افق غرب بشارت و
 ته الفداّيالّشرق و ظدر فی الغرب آاثرهن. حررت هبدالبداء ارواحنا لعنا
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 ٧٨٧ ص
 ده لکن در غربياهلی از شرق به غرب اتب د ننوريفرماين ابره ميز در اين

 گر مسطور نمثّ اهلم ابّن الّشرقيفتهن و در مقام دّيد يسطوع شد
 االنوار فی مطالع   تتألأل هذهيقر الملکوت و هن استرائت آفاقدا ابنوار
 تّين هنايک ايالت مّتحدهء امر ّيو نسبت به ا .الغرب اهظم من الّشرقن

 دان اشراق انواريک در نزد  حّق ميثاق فادر نقطعهء امر يالحتصی از كلك م
 هيّ د که ندر هوامل  روحانيفرمايد ميياست و کشور ظدور اسرارن و سأ
 دن )ترمجه( و آنيقهء ملل و حنل تواهد گردخبدمات فائقه  موّفق و سرحل

 د که نمردميفرمايح ميم را اهظم مّلت آن قارّه تطاب و تصر يمجدوری هظ
 تی موجود که هلم فلح همومی بلنديّ  را چنان استعداد و قابلنين سرزميا
 رين امر مربم بر سايمهء وحدت هامل انسانی برافرازند و در ايند و تيمنا

 تواند ابمری مباشرتيت بزرگ من ملّ ي نانيو مهچن شقدم گردندنيامم پ
 بد و السنهء امم بذکر و ثنایّي ينيخ هامل بدان تز يد که ففحات اتر يمنا

 انن. )ترمجه(يان گردد و مورد نظر هالميمغبوط جدان ،او منلوف شود
 نيثاق اهلی در اّولير هدد و ميحررت هبدالبداء پ  از استقرار بر سر 

 هاءهللا را در قل  آن تطّهء مشتعله برافراشت قدم لوای امر حررت
 مير منود و از کران ات کران آن اقلّيالمقّدس آهنگ آن د سپ  بنفسه

 هءيهللا منلوف شد و حجر زاو   و سفر پرداتت و اببالغ كلمةريع به سيوس
  ارتفاعنيوان امر اهلی در آن سرزمري م الّشننی را که بعدا  هّمت پيمعبد هظ

 ات مقّدسش نقشهء ملکوتی وين حّيت مبارکش بنداد و در اپفت بدسّي
  فادر فرمود و آاننرانيان حصن حصيزدانی تطاب به آن حاميفرمان 
 ت کرد ات بفتح روحانی ممالک و بلدان پردازند ويم هنايتی هظيّ منمور 
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 ٧٨٨ص 
 ع اقطار و اکناف هامل برافرازند.يت امر مجا  اقدس اهی را در مجيرا
 نه اش نزد همومّيز رؤسای مجدور آن ارض را که تدمات فلح جو کی اي

 د قرار داد و افکار فائبه ويت و متجيمعروف و مشدوراست مورد هنا
 عهء فلح و سالم که حررتيهء وی را مبنزلهء طليمشروهات و اقدامات هال

 تيّ دواری فرمود که ننورانيام اند بشمرد و اظدارنی فرمودهيش بيهاءهللا پ
 ع آفاق رايت کندن )ترمجه( ونمجير نقاط سرايانی از آن جدات بساآمس

 وانري مش پيو در الواح مقّدسهء منزله از قلم معجز ش .دنيروشن و منّور منا
 ون حررت هاءهللان تطاب فرمود ويّ م مستعّد نحوار يامر هللا را در آن اقل

 نيی در ات راّبنيدوار ساتت که چون بعنايه را مطمئن و اميّ آن نفوس زک
 ک مرکزيبند نامر ّيق يت اهل هامل توفيغ و هدايعنی تبليم يکار هظ

 ت حشمت و جال ير ملکوت اهلی در هنايه گردد و سر يّ سنوحات رامان
 اهلی ن نداءين بشارت مستبشر فرمود که نايبدن و آانن را به اّياستقرار 

 کيفيئر اپسا و جزايک و اسرتاليا و افر يک به اروپ و آسيچون از تطّهء امر 
 تيند و فيه جلوس منايّ ر سلطنت ابديک بر سر يرسد احّبای امر 

 گرددن. ريشان جدانگيشان به آفاق رسد و آوازهء بزرگوار يت ايت و هدايّ نوران
 اتيثاق اهلی حيک که در ظّل توّجدات مرکز هدد و ميجامعهء هائی امر 

 پرورشم يت و الطاف آن موالی هظيروحانی حافل منود و در کنف هنا
 ت ويّ به منمور  مان قرار گرفت وين مرکز پّيفت و مورد اهطاف بی اپّي

 د مقّدماتيم مبارک به متدّيّ د در ايرسالت جليل خمّصص و منصوب گرد
 هيداری کرد و اپيجدت سأسي  مشرق االرکار اقدام منود، حمّل آن را تر 
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 ه را به شرق ويّ ء اهلهيّ ن نفحات مسکي و انشر نيو مبنای آن را بنداد. مبّلغ
 ات جامعه را بکما يزدانی اهزام منود. اساس حيغرب برای اهالء كلمهء 

 م الّشننيد آن معبد هظييثاق به تشياتقان بنداد و پ  از افو  کوک  م
 اميت اهتمام قيد نظم اداری بندايد و در ارتفاع قصر مشيمنلوف گرد

  اهلی را هلینياستقال  آئ د. کوسيت امر هللا بکوشيمنود و در دفاع و اما
 غ مبذو  داشت.يه جدد بليّ االشداد بکوفت و در انتشار آاثر و  كلمات اهل مأل

 د ويدهء امر هللا مساهی مشکوره مبنّصهء ظدور رسانيوان ستمدري انت پيدر ف
 ني و منع امالت مغلّ نيکمکدای ماّدی و معنوی ابراز منود. در دفع خمالف

 تّيای از ملکات را جمذوب امر حررت رّب اآلمّهت گماشت و قل  ملکه 
  قرننينی که سنين فتوحات و انتصارات جليله در حيد. اينات گردانيّ الب

 دی از طرف آن جامعهءيفت به طرح نقشهء جدري اّو  هائی رو ابتتتام م
 دگان امر حررت رامان دريد و مساهی آن برگز يع منتدی گرديشج

 که از طرف حررت هبدالبداء به آانن حمّو تی  يّ اجرای مرحلهء اوالی منمور 
 ماتيم شد و تصميعهء هفت ساله تنظيفت. نقشهء بدّيفته بود مترکز ّي

 نات تارجی مشرق االرکار و مراهفهء هدد حمافلييالزمه جدت امتام تز 
 ه در مهان قارّه بهيّ د مراکز امر ّيکای مشالی و ازديه در قارّهء امر يّ روحان 

 کایيالت مّتحدهء امر ّير نظم اداری هائی در کاّفهء انقطه و استقرا ١٣٢٢
 ست مجدوریيک از بيی در هر ميمشالی و کااندا و سأسي  مرکز قو 

 د هدد ممالک مستقّله واقع در نطاق ویييکای مرکزی و جنوبی و تز يامر 
 د.يم طبق نقشهء مذکوره اخّتار گرديبه شصت اقل

 اقدامات و مشروهات جليله نيک را به چنياّما آنچه جامعهء هائی امر 
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  انتصارات و فتوحات ابهره  موّفق ساتت اقدم و اهظمنيخت و بچنيبرانگ

 ح قلم اهلی و وهود و بشارات مجا  اقدس اهی و دستور اهزّ يآن نصا
 اسنی نسبت به سأسي  مشارق ارکار در ممالک و بلدان بنام آن طلعت

 عيچدارده توق يّ هبدالبداء که طمات مبارک حررت يگر تعليمّنان است، د
 ميک مقيران امر ّيات مبارک از كلك اطدر ابفتخار يم حّيّ ع در اواتر ايمن
 م کااندايالت مغرب و مرکز و مشا  شرقی و جنوب ممالک مّتحده و اقلّيا

 ت شد،يدان هرفان هنايمی به آن ابسالن ميفت و رسالت هظّيهّز نزو  
 سان مبارک راجع به هظمت مشرق االرکار واانت و اشاراتی که از ليگر بيد
 گريد، ديشرفت امر هللا در آن قارّه جاری گرديبهء آن در پيات هجري سأث

 ت روح تدمتيشرفت و تقو يالّتنسي  که موج  پ دينفور نظم اداری جد
 گر اقدامات ويران اهلی در آن سامان شد، دّي دوستان و نيو مهکاری ب

 ه ماراث روت که اب آنکه از آاثر و الواح جزري تدمات گرانبدای مبّلغهء شد
 زی دريسی ترمجه شده بود چيلی که بنحو انقص بزابن انگليتعداد قل

 کا سفر کرد و دريام منود و جبنوب امر يدست نداشت متوّكال  هلی هللا ق
  ملکوت دمساز و منلوفريعه به نشر نفحات و تبشيبالد مدّمهء آن قارّهء وس

   رانسوميهللا الموقنه ک ام و جانفشانی امةيشجاهت و قگر هتّور و يگشت، د
 ک که مبدد امر هللا توّجه منود و دريد جامعهء امر ي شدنيکدلر اّول

 مالقات های متعّددی که از رجا  و مصادر امور و هلما و رؤسای دوائر
 شيحکومت بعمل آورد از حقوق مسلوبهء برادران و تواهران روحانی تو 

 س دفاع کرد و هفت هرضحا  و درتواست مبقامدر آن کشور مقدّ 
 و احنراف مزاج خبدمات  داشت و بدون توّجه به تقّدم سنّ ميسلطنت تقد
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 ٧٩١ ص
 نهء اففدان روح اپکش مبلکوتيش ادامه داد ات هاقبت در مديفائقهء تو 

 ور رايگر از هوامل و موجباتی که اهراء آن جامعهء غياهی هروج منود، د
 خت و روح شجاهت و استقامت در کالبد آنيد برانگيجددای يبفداکار 
 ت وياق و ولع موفوری بود که نسبت به تقو يد اشتيه بدميّ نفوس زک

 کای جنوبی و مرکزیيز درامر ياستحکام تدمات مجعی از مداجران هز 
 ليبه تشک زدانی بدوا  ين انشران امر اهلی و رافعان لوای يابراز داشتند. ا

 کایيل پرداتتند سپ  بدور قارّهء امر يکشور برز    مرکز امری درنياّول
 د و بنشر او راق و آاثريز را ابزديندي حبرکت آمده جزائر وست انيالت
 کای مرکزی و جنوبی مبادرت منودند.ير خمتلفهء امر ّيه در ممالک و ديّ امر 

 کيام و اقدام هاشقانه حتر يش به قيش از پيگر که آانن را بيمسنلهء د
  المللینيدی بود که در قبا  اوضاع متزلز  و منقل  بيشدت يّ کرد مسؤليم

 گريکه روز بروز بر وتامت می افزود در تود احساس می منودند،  د
  که قرن اّو  هائی بسرهت رو ابتتتامرين امر تطيت و التفات به ايهنا

 است و مشروهی را که سی سنه قبل اب هشق و هالقهء مفرط آغاز منوده
 زدان و فارسان مرمارين جماهدان امر ين رسانند، اّيد بپايبودند اب

 دند و بقدرت جوامعيدان تدمت هنراسيقان از وسعت و هظمت ميا
 ل داده بودند وقعی نندادنديمذهبی که فف خمالفی در مقابل امر هللا تشک

 اسی اپره ای از ممالک که در آن نقاط قصديو آبشفتگی و هدم ثبات س
 م و هدم مساهدت آب ويدند و از اتتالف اقالتوّطن داشتند اهتنا ننمو 

 وس نگشتند و از فقدان آشنائی نسبت بهيهوا در نقاط مورد مداجرت من
 زابن و آداب و رسوم و حاالت ملل خمتلفه خممود نشدند بلکه اب توّجه به
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 ٧٩٢ ص
 ام و بطرح ويکا کثّلة واحده قيشؤون و حوائج مربمهء جامعه در قارّهء امر 

 عه بکما  دّقت و انتظام مباشرت منودند و اهداف ثالثهءيشهء بدت نقيمتش
 ريت غّيالت و والّيک از ايل حمفل روحانی در هر يعنی تشکيمقّرره 

 ريک از مجاهيکای مشالی و سأسي  مرکز جداگانه ای در هر يمفتوحهء امر 
 نات تارجی مشرق االرکار راييل تز يکای مرکزی و جنوبی و تکميامر 

 ت تامته دادند.يّ قبکما   موفّ 
 د و فدهايم طرحدا اخّتار گردين نقشهء مقّدس و هظيذ ايبرای تنف

 ن نقشه مبورد اجرا گذاشته شد.ّيتی از طرف جمر يت اداری  و تربيّ فّعال
 لهء سأسي  جلنهءيانه اقدام منودند و بوسمي تربّهات کر ميران اهلی به تقدّي

 کای مرکزی وين به امر ير هللا و اهزام مداج خمصوص برای ابالغ كلمة
  المللی جدتنيل مدرسهء بيه ای و تشکيغی انحيهای تبلاد جلنهجيجنوبی و ا

  مفتوحه ورين در نقاط غي هائی و توّطن مداجر نين مبّلغيه و متر يّ هت
 ولی ويه ابلسنهء اسپانيّ ار و نشر آاثر اهليّ  سني و سفر مبّلغريسر کشی و س
 ه توّسطيّ غ و بسط تدمات امر يتبل های درسم دورهيپرتقالی و تنظ

 ق مطبوهات ويه و انتشار امر هللا از طر يّ هء حملّ يّ ت ها و حمافل  روحانيّ مجع
 لمدای مشرق االرکار و مدهلای آن و اقامهء کنفرانسدایيو و ارائهء فيراد
 ها و ابالترهراد نطق و تطاابت در دانشگاهدا و دانشکدهي اجلوامع و انيب

 نيکای التيغی و حب  و مداّقه در مسائل مربوط به امر يت دروس تبليتقو 
 عنی اجنام نقشهء هفت سالهين منظور متعالی يدر مدارس اتبستانه به حتّقق ا

 ن جمدودات و تدماتين مشروع جليل که بزرگرت يمبادرت منودند ات ا
 ليوان امر حررت هاءهللا در قرن اّو  هائی را تشکري دسته مجعی پ
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 ٧٩٣ ص
 د.يت متّوج گرديّ د بتاج  موّفقدهيم 

  مشرق االرکارريم و تطين قرن مقّدس نه تندا امر هظين اّيدر اپ
 ک نقطهيل يرفت بلکه جبای تشکيشانزده ماه قبل از موقع مقّرر اجنام پذ

 ت مفتوحه که مبنزلهء هستهء مرکزی آن حمسوبّيّ ک از مجدور يدر هر 
 ک،يکو و پوئبال در مکز يه در شدر های مکز يّ د حمافل  روحانيگرديم

 لی،ياگو در شي، گوامتاال در گوامتاال، سانتنيرس در آرنانتيس آو بوئن
 ما در پرو،يا، ليتو در اکوادر، بوگوات در كلومبيدئو در اروگوئه، کيو ه مونت

 گالپا در هندوراس، سان سالوادر دريون در اپراگوئه، تگوسيآسانس
 کا، هاواان در کواب ويستار ا  سالوادور، سان توزه و پنتارانس در ک

 د. بعالوه بسط و انتشار امر هللا کهيتی سأسي  گرديپرن  در هائ پرتو
 ز در آن شرکت منوده بودندي ننيکای التياحّبای اب  و پر گشودهء امر 

 ک ويدای مکز ين امر مدّم در مجدور يد و اي  گرديبکما  اهتمام تعق
 رانّيرفت و يکا حتّقق پذيلی و اپانما و کستار ي و شنيل و آرنانتيبرز 

 کای جنوبی بلکه در مراکزی ماننديدای امر ياهلی نه تندا در هوافم مجدور 
 ستواب  در اپانما،يک، ابلبوآ و کر ي در مکز ّيوراکروز و کااننی و اتکواب

 ل و امباتو در اکوادر و ابالتره اتموکو و مانالنيکّيل، گوايف در برز يرس
 کويان سان توزه و مکز يهء هائيّ . حمافل  روحانار منودنديلی توّطن اتتيدر ش
  مرکز هائی مترّمن کتاخبانه وريشدر ات د و دريل گرديتی تسجيس

 وم جواانن هائی در هاواان ويمپوز ير شد. سيقرائتخانه و سالن کنفران  دا
 فت و مرکز خمصوصّياگو در موقع تود انعقاد يرس و سانتيس آو بوئن

 د.يرس سأسي  گرديکای جنوبی در بوئنوس آيع آاثر در امر يجدت توز 
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 ام و جانفشانی نف يه از برکت قيّ مراحل اّول ن فتوحات و انتصارات دريا

 کيهء ائتالف و وحدت روحانی دو قارّهء اروپ و امر يمقّدسی که وجودش ما
 نيبه اش برتوردار شد. ايّ هء  طيّ د و از انفاس زکيحمسوب، هره مند گرد

 نيثاق به سأسي  اّولي مرّي منادی مأل اهلی که از اوان طلوع نت هدی و يآ
 نی که هفتاديم کااندا اقدام منوده بود در حيمرکز هائی در قارّهء اروپ و اقل

 گذشت اب وجود تکّسر و احنراف مزاجيزش ميسنه از مراحل همر هز 
 د و اتزه در آستانهء تدماتي مبادرت ورز نيلی آرنانتيبسفر شش هزار م

 ش قدم هناده بود که انگدان از جدان انسوت بعامل ملکوتياجرتی تو مد
 نيد و بسب  ايفعود منود و روح اپکش در رفارف قدس منوی گز 

 نيهللا در آن سرزم غ و اهالء كلمةيم امر تبليجانفشانی و فداکاری هظ
  مرکز نشر و اشاههء آاثر هائی ونيرفت و تطّهء آرنانتيد پذيت شديتقو 

 ت گویيّ ن مرکز يد و در اثر ايت روحانی گرديّ ات و فّعالمنشن تدم
 کای جنوبی بربود.ي امر رير مجاهيسبقت از سا

 ه مانند می مکسو يّ تدمات و جانفشانی های ارواح مقّدسه و حقائق نوران
 د دانيفته و هاّي آرامگاه ابدی تود مقّر ني آرنانتني( که در سرزم٦٧)

   رانسوميده و کيحبار مستقّر گرد دنی ماو راءينهء سيکه رمسش در مد
 دهء اففدان خباک سپرده شده و سوزان مودی ويکدلر که در نقطهء بع

 ع و خملص آانن که در طدران مدفوني  و مهکاران شجيان کپيليل
 ده وينگر که برای ابد در آغوش بّر مصر منوی گز يده و لوا گتسيگرد

 انه ساتته کاّل  پرتوی بريط اهظم النه و آشيابالتره ماراث روت که در حم
 ک افکنده که بدوام ملک و ملکوت روشن و اتبنده تواهديان امر يجامعهء هائ
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 مه براپيندگان آن جامعهء هظيی که مناخين احتفا  اتر يبود و اکنون در ا

 دگان امرير و جتليل تدمات فائقهء آن برگز ياند السن كّل به تقدکرده
 نيکر حمامد و نعوتشان مشغو  است و ازدان منلوف و بذ يحررت 

 تواهد ماند. نده و برقرار و مبرور دهور زنده و جاودانيش الی االبد اپيايش و نيستا
 ران رامانی از سراسرّي که امنای اهلی و رين موقع تطيز در ايو ن

 ن معبد جليل،اهلی و اشرف معبدی کهيک در ايدای خمتلفهء امر يمجدور 
 اءهللا مرتفع شده، جمتمع گشته و بکما  سرور وات کنون بنام حررت ه

 ن کوريحبور در جشن تتام قرن اّو  اظدار امر حررت اهلی، مطّلع ا
 الد مسعود حررت هبدالبداءي منياهظم و مبدأ دور اّت و مهچن
 ه دريّ ر غربّي سنهء استقرار امر هللا در دنيروح الوجود له الفدا و پنجامه

 هائی در تطّهء ابترت شرکت منوده اند، قلوب از مرکز امری نيجوار خنست
 م فرمودهيثاق ترسيد قدرت مرکز ميغی که ياتتتام مرحلهء اوالی نقشهء تبل

 ی هجت وّيم غرق در يق هظين توفيماالما  ابتداج و سرور است و از ا
 ش جوامع هائی شرق و غرب را منّوريتی که انوار سرمديّ حبور، موّفق

 نيخ قرن اّو  هائی اب تّط جلی و  كلمات زرّ ياتر منوده و در ففحات 
 د.يمثبوت و مسطور تواهد گرد
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 د داشتهااي                     

1-Lapland 

2-Spitzbergen 

3-Hammerfest 

4-Magellanes 

5-Pago Pago 

6-Chichen Itza 

7-Yucatan 

8-Bahamas Islands 

9-Trinidad 

10-Barbados 

11-Island of Bali 

12-North Borneo 

13-Patagonia 

14-Seychelles Islands 

15-Inca 

16-Cherokee 

17-Mayans 

18-Lapps 

19-Maoris 

20-Rotorua 
21-Latvian 

22-Lithuanian 
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23-Tamil 

24-Mahratti 

25-Telegu 

26-Kinarese 

27-Oriya 

28-Prof. Bogdan Popovitch 
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29-Promulgation of Universal Peace 

30-Wisdom of "Abdu'l – Baha" 
31-The Goal of a New World Order 

32-General Chiang Kaishek 

33-Duke of Windsor 

34-Princess Estelle Bernadette 

35-Bodleian Library 

36-Nobel Peace Foundation Library 

37-Nansen Foundation Library, Oslo 

38-Hoover Peace Library 

39-Aligarh University Library 

40-Bernard Library 

41-Jerabia Wadia Library 

42-Reykjavik Public Libraries 

43-Carnegie Library 

44-Ciudad Trujillo University Library 

45-Canberra 

46-Mukden Manchukuo 

47-Tehna Yuva Balcic 

48-Modling 

49-King Haakon 

50-King Zog 

51-Princess Marina 
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52-President T. G. Masaryk 

53-President E. Benes 

54-Dr. Sun Yat Sen 

55-Dr.Nicholas Murray Butler 

56-Stephen Raditch 

57-Dr. Erling Eiden 

58-Sarojini Naidu 

59-Dr. K. Ichiki 

60-Prof. Tetrujiro Inouye 
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 ٧٩٨ ص

61-Prof.Emeritus 

62-Baron Yoshiro Sakatani 

63-Dr. Benjamin Jowett 

64-Prof. Lewis Campbell 

65-Lady Blomfield 

66-Mr. Willard Hatch 

67-May Maxwell 
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 ندهينظری به گذشته و آ                        
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 ٨٠١ ص
 ندهينظری به گذشته و آ                                    

 عهءيائی، قرنی که از حلاظ هلّو  مقام و ظدور آاثر و امثار بدقرن اّو  ه 
 ل ويخ بشر بی مثين گذشته بل در سراسر اتر ّيخ اديعه در اتر يمن
 ه، حامليّ هء اهليّ ن هصر نورانی قّوهء قدسيرفت. در ايل است، تامته پذيهد
 ازري شبهء يّ نهء  طيه، در مديّ نهء رابّ يّ بيدات غييه و سأيّ مهء رامانيوضات هظيف

 د و اهل هامل را بندای جانفزای فلح و سالم و افالح منيمتوّلد گرد
 عيمن بر كّل و فائق بر مجين قّوهء غالبه که مديفی االمکان خماط  ساتت. ا

 ممکنات بود متتابعا  و مرتادفا  در طدران و بغداد و ارض سّر و هّكا جلوهء
 طر حبار بگذشت وفت ات آنکه از قّيع بنمود و نطاق امرش توسعه يبد

 ت قدرت و هظمتش بنحوّيكلمهء تاّلقه اش جبدان غرب متوافل شد و آ
 د.ين گردّيک ظاهر و منايعهء امر يالعقو  در مرکز قارّهء وس رّي حم
  قابلريا ظاهر و بسرهت غيم که در قل  آسين امر فخيم و نبن هظيا

 فارس د از طرف جوانی اتجر از اهليمقاومتی جبان  ابترت منبسط گرد
 لهء رات مقّدسی که از تطّهء نور طلوع منوديفت و بعدا  بوسّيسأسي  

 د بدست آورد و در اثر مساهی نف يرفت و روح جديد پذيجتد
 ات را در حب  و زندانيعان حيم شباب و ر ّيّ ن ايمبارکی که هرت 
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 ٨٠٢ ص
 م حافل منود و فتوحات ابهره اش را در نقطهءيت و حتکيد تقو يگذران
 مهء کرهء ارض از حملّ يرهء هظيمی از دايم که معاد  ني مّلتی هظنيه بديبع

 تی راي دور بود مستقّر ساتت ات آنکه گنين نور مبيش ايدايسطوع و پ
 اتش هامل وجود را فرا گرفت. هر امله ويابشراقات ظدور روشن منود و جتلّ 

 قّوهءتعّرضی را از طرف اهداء دفع منود و هر مانع و رادهی را حبو  و 
 ل جارفيه مرتفع ساتت. هر مغرور متکرّبی را که مبقاومت سيّ اهل
 هللا برتاست مقدور و منکوب کرد و هر بندهء مسترعفی را که عةيشر 

 خت. نفوسيز برانگيت انگري ام منود بقّوت و شجاهتی حيابهالء كلمه اش ق
 د وانفذهء تود قرار دا ءذ و اجراء ارادهيلهء تنفيهء منقطعه را وسيّ زک

 بت ويوان و تري انتصارات و فتوحات فائقه اش را که اب قتل و غارت پ
 کصد سالهءيع يتذالن دمشنان توأم و مهعنان بود فحنهء حوادث و وقا

 ش مقّرر فرمود.يات روحانی تو يجان حيخ پر هياتر 
 ه منشع يّ خيفهء شيه را که بطايّ نيمه مشتی از طاّلب هلو م دين قّوهء هظيا

 د اهلی مبعوث فرمود و چنانييه منسوب بودند بتنيّ ی هشر عهء اثنياز ش
 ميل شدرت هظيت خبشود که در مّدت قليّ نصرت و قّوت و وسعت و امهّ 

 هيّ نت اجتماهيه شد و انف  معدوده هري ت کثيّ فت. فئهء مظلومه مجعّي
 عيفت، جامعه ای که در ظّل نظم بدّيل يد و جبامعهء جدانی تبديگرد

 فهء معتدله مّتصف و جبانبازی ويراء و افکار ثقاهلی مستظّل و به آ
 ست هزار نف  مقّدس مفتخر، از خمافمات دو  و ملل برکناريفداکاری ب

 نتّياسی و مذهبی فارغ و آزاد، ديو از حتّزابت و   تعّصبات قومی و س
 همومی اهلی را انشر و در قطعات مخسهء هامل منتشر، نطاقش در شصت
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 ٨٠٣ص 

 م اتبعه منبسط، فحف ويم از اقاليک مستقّله و هفده اقلمملکت از ممال
 ونين مليآاثرش به چدل لغت از لغات خمتلفه منتقل و اوقافش به چند

 نّيحد و مذاه  و اددالر ابلغ، اهرائش حتت امر واحد و نظام واحد متّ 
 رهء امرشيش مّتفق و طبقات و اجناس متکثّره در دايمتنّوهه در ظّل لوا

 تقاللش مورد قبو  مجعی از حکومات و دو  ارض در شرقح و اسيمسرت 
 ن روحانی هاری وّيشوايعتش از رؤسا و پيو غرب واقع و بساط شر 

 ع و منقاد و بر وظائفيمربّی است. افو  و مقّررات ممالک متبوهه را مط
 هيّ مدنی و اجتماهی تود واقف و آگاه، تطرات و مصائبی که جامعهء بشر 

 م و متوّجه و مبقّدراتير و آالم و اسقامش را سدد منوده متذکّ يرا هتد
 باشد.يدوار ميش مطمئن و اميهء تو يدرتشان آت

 ن جامعهء جدانی حمسوبيش ايدايحررت ابب که ظدور مقّدسش مبدأ پ
  موردنياز به  ماّل  حسري است پ  از اظدار امر و ابالغ رسالت تود در ش

 از مقام سلطنت و مراجع د و کاّفهء انسيد اهداء واقع گرديخمالفت شد
 ه آن مظدريعا  کثّلة واحده هليحکومت و رؤسای شرع ات مردم هوام مج

 ام منودند و آن حررت را پ  از معاودت از مّکهء معّظمه بکما يه قيّ احد
 د کردند و آن نوريق تبعي و جببا  ماکو و چدر ريامی اسري قساوت و ب

 ولی آن .زندانی ساتتندسرمدی را در آن قلل ابرتهء ظلمانی حمبوس و 
 ده در حببوحهء غربت و اسارت هدديوجود مبارک در مهان جبا  بع

 م فرمود و آاثر ويعتش را تنظيش را سأسي  و حدود و احکام شر يتو 
 ادگار بگذاشت. احتفا  بدشت که حتتيالواح مقّدسه اش را برای اهقاب ب

 مؤثّر ود بوضع يل گرديادت حررت هاءهللا از فحو  افحاب تشکيق
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 ٨٠٤ ص
 ع را اهالميد و شرع بدي اسالم را نسخ و دورهء جدنيانفذی احکام و قوان

 م حررت ابب بنفسه المقّدس در حمررّيّ ز مقارن مهان ايمنود  و در ترب 
 ان بکما  فراحت و اتقان دهویجيعدد زمان و هلمای بزرگ آررابيول
 عدود تواند اتش را اظدار فرمود و تود را قائم موهود و مددی ميتو 

 ز و زجنان و طدران زبدهء انصار ويري آنکه طوفان حوادث مازندران و ن
 امرش يّ  پر شور و حرارتش را بربود و قسمت اهظم حروفات حنيمدافع

  در معرض تشّتتنين مبيد و ديات مبارک جام شدادت بنوشانيرا در ح
 از ز بنفسه المقّدس پ يو اضمحال  قرار گرفت و آن وجود مبارک ن

 ز هدف هزاران رفاصيی ال حتصی در سرابزتانهء ترب ّيفدمات و بال
 ع و متدّوريه منادی شجيّ و از آن پ  تند ابد حوادث ورقهء زک .ديگرد
 وانري د و ابسالن و پيل گرداني و قتريان را در چنگ ظالمان اسيدور ب

 د و کات  وحی ويگری مبشدد فدا کشانيکی بعد از ديحررتش را 
 د و حررتي گذرانريی مبارکه اش را از دم مششّين وفايحامل آتر 

 ش را در اهماق بئر اظلم اننت گرفتارميهاءهللا منجی و مدافع شرع قو 
 منود.

 ی حررت ابب و اظدار امرش جبناب ابب البابخين ه سا  پ  از اهالن اتر 
 د و وهود ويمثرهء ظدور آن حررت در سجن طدران منودار گرد

 ن حلظات هصر رسولی دور هائی از افقيت و بزرگرت فّيبشاراتش حتّقق 
 ع حررت هاءهللا بعراقيد سر يجهء تبعياه چا  سطوع منود. سپ  در نتيس

 ن شاه و هجرت آن مجا  ازلی جببا  کردستان و تنّز  ويابمر انفرالدّ 
 رّي احنطاطی که در افکار و اطوار حزب اببی در بغداد رخ گشود انوار ن
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 ت که اتزه طلوع و سطوع منوده بود اتياهظم اشراق افق هداقت و يحق

 د و مقنوع و حمجوب شد ات آنکه دورهء اهتکافيچندی دچار کسوف گرد
 سا  غربت و کربت مبقرّ  بسر آمد و آن مظدر امر رامان پ  از دو

 معلوم رجوع فرمود و اتالق و احوا  آن فئهء متشّتته که بسرهت رو بزوا 
 ديع پديده شد و تلق بديد دميفت. روح جدّيل يتبدفت ري و احنال  م

 فزود اتيش بيد و بر مرات  اهتبار و اهتاليآمد، معارفش منبسط گرد
 ن احباب هنگامي افحاب و حاضر نيه مبنتخبيّ بيآنکه امر اهلی در ابغ جن

 گری کهيد آن طلعت خمتار ابسالمبو  ابالغ شد. سپ  حبران ديتبع
 ن ظدور اهظم حمسوب است در ارض سرّ ياخ ين انقالب دراتر يبزرگرت 

 ام کرد و بهيامسی حررت ابب مبخالفت ق يّ هرض اندام منود و وف
 فه وياهراض و معاندت برتاست و در اثر دهاوی جمعوله و القاآت سخ

 ن خمالفت اوجينمود ايک ميثی که او را حتر يئهء وی و نف  تبيّ مقافد س
 فته بود متزهزعّيج و قّوتی هللا را که اتزه نر عةيگرفت و اساس شر 

 ثاقيکن قّوهء ميده افکند. ليساتت و جامعهء اسم اهظم را در تطرات شد
 ل امر هللا از لوث وجوديکه حررت ابب سأسي  فرموده بود فائق آمد و ر

 هيد و راه برای انتصارات و فتوحات آتين فنم اهظم اپک و مطّدر گرديا
 هللا مبلوک ابالغ كلمة و اهالن امر هللا و جدانی رامانی در پرتنيمفتوح شد. آئ

 ن روحانی ارض در شرق و غرب به اهلی رروهءّيشوايو رؤسا و هلما و پ
 كليی مصائ  و متاه  هخين فتح و ظفر اتر يد. متعاق  ايجال  رس

 نهء حمّصنهء هّكايد آن مظدر راّبنی مبديفت و حکم تبعّيد ياقدسش تشد
 ز سلطانيالعز  وانده شد از جان  هبدکه از قلم اهلی به سجن اهظم ت
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 ٨٠٦ ص
 د و سرگونی که دمشنان آن را نشانهءين تبعيد. در ايهثمانی فادر گرد

 ه از داتل وري فنا و اضمحال  امر هللا تلّقی منوده بودند آالم و حمن کث
  آن از قبل مشاهده نشده هجوم منود و در حببوحهء آنريتارج که نظ

 د ويه از قلم شارع مقّدس انز  گرديّ کام و سنن اهلقات و انقالابت احييتر
 زدانیيع ين امر افخم اقوم که مبثابهء اتر و پود نظم بديافو  و مبادی ا
 د وارد و شجرهء امر هللاي اهلی مبرحلهء جدنيم شد و آئيحمسوب است تنظ
 دين گرديّ به مز يّ به ازهار و امثار ط

 یّيجود مقّدس را در در وان آن و ري فعود حررت هاءهللا بندگان و پ
 مان را مسرور و شادمان منود وياحزان و آالم مستغرق ساتت و انقران پ

 هيّ هللا را مبخالفت اب ارادهء مطلقهء راّبن عةينی شر ياسی و دياهداء س
 هءيم سبحانی قّوهء سار يثاق رامانی و منشور هظيم ولی هدد و  .ختيبرانگ

 ه ساطع بود در جماریيّ مظدر احدانفذه ای را که مّدت چدل سنه از آن 
 نهء امر هللا را جبان  هدف ويت منود و سفين هللا را وقايد ،ه سوق داديّ افل

 ق ابيثاق وثيع و مين هدد بديت فرمود. اهالم ايش هدايمقصد هنائی تو 
 د و غصنی از اغصان که مبوج  مندرجات آنيد مواجه گرديخمالفت جد

 مان اهلی بوی مفّوض شده بود هلميز پ مقامی بعد از مقام مرکميسفر قو 
 ر، امر مقّدسيانپذ م و فناين سند هظيتالف برافراشت. در اثر فدور ا

 د و انوارشيت حررت هبدالبداء جبان  غرب منبسط گرديحتت هدا
 کای مشالیيحواشی قارّهء اروپ را منّور ساتت و پرمچش در قل  امر 

 اهظم به ارض اقدس انتقا  ه رم  اطدر مبّشريّ دات اهلييمرتفع شد. بتن
 كل مقّدس در ففح جبليان مقام اهلی جدت استقرار آن هيفت و بنّي
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 ٨٠٧ص 

  مشرق االرکار هامل هائی در ترکستان روس مرتفعنيکرمل هناده شد و اّول
  اهلینين فتوحات و انتصارات در شرق و غرب برای آئيد و چون ايگرد

 ک ويد و بتحر ينقض شعله ور گردفراهم آمد آتش هناد در هناد مرکز 
 وست و اوامر مؤّکد بريگری بوقوع پيم دي قط  شقاق زوبعهء هظنيتفت

 د فادر شد ويد پليثاق از جان  هبداحلميحب  و بند جمّدد مرکز م
 د ويمه گرديمّدت هفت سنه قل  و مرکز امر اهلی گرفتار خماطرات هظ

 مشروهاتی که موج  د افتادند و سأسيسات ويران در آه و حسرت شدّي
 ات آنکه سلطنت و . شدريهللا بود دچار وقفه و سأت بسط امر هللا و اهالء كلمة

 د و حررت هبدالبداء از زندان مستخلصيتالفت آ  هثمان منقرض گرد
 ک و اروپ مبادرت فرمودند ويش ببالد امر يی تو خيشدند و ابسفار اتر 

  هدد اهلی وارد آمدنيمی بر آما  و افکار انقري  ضربت هظين ترتيبد
 ادت مبارک آغاز شده بود بهيهء قيّ  اّولنيو مشروع مقّدسی که در سن

 د و رفعت و هظمت امر هللا بدرجه ایيد گردييل و تشيه تکميّ بيدات غييسأ
 افو  و مبادئش در اقطار ،د که هرگز به آن مقام وافل نشده بوديرس

 ر شرق اقصی و جزائر حبرفت و راه برای اشاههء انوارش دّيهامل انتشار 
  درريات آنکه حبران اثل  و ات .ديا مهوار گرديهء اسرتاليط و قارّهء انئيحم

 ام منود و وقوعيمرکز جدانی امر هللا رخ گشود، مجا  ستمکار به معاندت ق
 ران و سّد خمابره ابّي الملل و انقالب جدان و قطع ارتباط اب نيحرب ب

 فزود و قائد مقّدس امر هاء و مقاماتينقاط اتری بر وتامت اوضاع ب
 عنی دريم ّيّ د افکند. مقارن مهان ايا را در تطر شديمقّدسهء هل

 غيرليثاق يات مرکز مي حري اتنين حلظات جنگ جدانی و سنيک تر ياتر 
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 ٨٠٨ ص
 ع اهلی فدوريان نظم بديان غرب ابنيغ تطاب به جامعهء هائيغ تبليبل
 می منصوب شدند،يت و رسالت هظيّ مور فت و آن نفوس جمّلله به منّي

 هء قرن اّو  هائی را ابفتخاراتري تی که مثرات جليلهء آن هقود اتيّ منمور 
 خبشوده است. ميابدی مفتخر ساتته و مؤّسسات اداری امر هللا را بسط و توسعهء هظ

 د و آرزوی ساالرياتتتام حمارابت طوالنی و تامنان برانداز جنگ همومی ام
 دی مبّد  منود و اب شکست ننگ آور وی تطراتیيس و نومأي غّدار را به

 زدانیيثاق يکه مّدت شصت و پنج سا  امر اهلی و شارع مقّدس و مرکز م
 د و وهود و بشارات که در فحف ويرا احاطه کرده بود ابلمرّه مرتفع گرد

 الواح مقّدسهء راّبنی مسطور بود مصداق حافل کرد. امر هللا بر شدرت و
 هللا انتشار د. كلمةيان گرديش هيش از پيثاق بيفزود و قدرت ميباهتبار 
 و نورانی منود. ا را روشنيعنی قارّهء اسرتاليم اهلی اقصی نقطهء جدان يفت و تعالّيد يجد

 عنی هصر رسولی حمسوبين دور اهظم يثاق که تامتهء ايافو  کوک  م
  رامانینيئوان آري گر چون فعود اب بزرگوارش دوستان و پياست ابر د

 ی ويحيزا ري ن منود و فئهء ضاّله، اتبعان مّين اسف و حسرت بی اپيرا قر 
 هء جسارت و دلگرمیيدوار ساتت و مايزا حمّمدهلی را توشنود و امري م

 شيد و نفوس راهله بزهم واهی تو ينی امر هللا گردياسی و دياهداء س
 م ويد هظ پنداشتند که جامعهء اسم اهظم اکنون اب فعود آن قائنيچن

 هللا متزلز  عةيمود و ارکان شر يه و احنال  تواهد پي راه جتز ميموالی کر 
 ، مؤّس  وّيد غافل از آنکه اهالن و انتشار الواح مقّدسهء وفايتواهد گرد
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 ٨٠٩ ص
 ع اهلی، جوامعي نظم بدنّي ن دور هائی و کاشف و مبيموجد هصر تکو 

 ش مّتحد ويش  از پيک بيافر  ا ويک و آسيهائی را در قارّهء اروپ و امر 
 ن نظم آمسانیيم قواهد و ارکان ايمرتبط ساتت و آانن را ابرتفاع و حتک

  و احکام و افولش را حررت هاءهللاريکه ظدورش را حررت ابب تبش
 ليه تشکيّ ه و ملّ يّ هء حملّ يّ ق منود. حمافل  روحانيص فرموده است تشو يتنص

 تيّ ن گشت. رمسيم و تدو ينظنهتای منتخبه تيشد و دستور و نظام ه
 ای امور اهالم و حظائر قدس،يمشروهات و مؤّسسات هائی از جان  اول

 د شد. اوقافييل و تشي معبد غرب تکمنيان و اّوليمراکز اداری امر هللا بن
 ت آن توّسطيّ رفت و رمسيفت و دامنهء آن توسعه پذّيه سأسي  يّ امر 
 قوفات در مرکز جدانی ون مو يق و جنبهء مذهبی ايای امور تصدياول

 د.يد گردييکای مشالی سأي در قارّهء امر نيمهچن
 عيم مبانی نظم بديدر قطر مصر هنگامی که جامعهء هائی ابستقرار و حتک

 هء آنيّ کی از حماکم شرهيدی از طرف يی شدخيمنلوف بود فتوای اتر 
 ه منفصل ساتتيّ عت حمّمديد و حزب مظلوم را از شر يکشور فادر گرد

 مهيهّتام کفر و احلاد و زندقه و ارتداد دوستان اهلی را اب مشاكل هظو اب
 ده مبتال منود. رأی فادره از حمکمهءيقات و افتتاانت شدييمواجه و به تر
 ک طرف و حکميم شده بود از يعه تنظيک اهداء از حزب شيهراق که بتحر 

 م تر و خموف تر در تطّهء روس فدوريظی که از جان  تصم هظيغل
 نيت اهظم اهلی مقّدس تر يد که بيگر موج  گرديته بود از طرف دفّي

 نيمواقع حّج از تصّرف امر هللا تارج و اهل هاء از توّجه به اّول
 ادتيمشرق االرکار هائی که ابمر حررت هبدالبداء سأسي  و در دوران ق
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 ٨١٠ ص
 ن نظمايان امر اهلی و ابنيکن حاميو ل .مبارک مرتفع شده بود حمروم گردد

 لي قدم در سبني منتظر دمشنان امر هللا که اّولرياهالم غ رامانی از
  از ضربتیني مجا  قدم جّل امسه االهظم حمسوب و مهچننياستقال  آئ

 دنديشان نگرديم الّشنن آن وارد آمد مرطرب و پر يکه به دو مقام هظ
 اميق ع اقداماتيل فتوحات و توسيبلکه اب هزمی راسخ و مهّتی وافر بر تکم

 منودند و کوس استقال  امر اهّز اهی را در اهلی المقامات بکوفتند و به
 هء کتاب مستطاب اقدس پرداتتند و در اپره ای ممالکيّ ذ احکام اساسيتنف

 ن مستقّلهّيت جامعه و ورود آن را در هداد اديّ ای امور رمسياز اول
 مرجع نيت امم، اهلی حمکمهء ارض و آتر يّ تواستار شدند و از مجع

 ت دمشنان امر را تقاضا منودند.ّيحکومات هامل، اجراء هدالت و دفع تعدّ 
 ات هللا سعی مشکور مبذو حهللا مّهت گماشتند و در نشر نف ابهالء كلمة

 ميم از اقاليزده اقليداشتند. در سی و چدار مملکت از ممالک مستقّله و س
 ست و نه لغت اتزهيا به به ر يّ ده لوای امر هللا را برافراشتند. آاثر امر يجد

 هالوه بر لغات سابقه ترمجه و نشر منودند و ملکه ای از ملکات را در ظلّ 
 ن و حامالن امر اهلی واردّيهللا مستظّل ساتتند و در فف مناد عةيشر 

  قرن اّو ريمه ای را آغاز منودند که در سنوات اتيکردند و نقشهء هظ
  مشرق االرکار هامل هائینيی دومنات تارجييل تز يهائی آانن را به تکم

 موّفق ساتت و مرحلهء اوالی فرمان ملکوتی ساالر جند هدی را که برای 
 فته بود بتاجّيه در سراسر جدان هّز فدور يّ غ و اهالی كلمهء اهليتبل
 د.يت متّوج گردانيّ موّفق 

 ميقرن اّو  هائی نظر افکن يّ ن امر اهظم طيخ ايحا  چون بصفحات اتر 
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 ٨١١ ص
  و امرا و شاهزادگانی که در شرق ونيم که ملوک و سالطينمائيمشاهده م

 ام اهلی راي پّي وقعی ننداده و ني انزننين آئي انيغرب بدهوت مؤّسس
 د آن طلعاتي حکم اتراج و تبعّيه و استدزاء قرار داده و يّ مورد سخر 

 دهيشدوان آانن را مبصائ  ري  بکما  قساوت پّيه را فادر منوده و يّ قدس
 اميه قيّ ف افو  و مبادی رامانييل مقام و تز ي در تنز ّيمبتال ساتته و 

 اط غر  اهلی گرفتار و ابسقام و آالم بی منتدی مبتالياند کاّل  بسمنوده
 ختت تود را از دست دادند و برتی انقراض و گشته اند. بعری اتج و
 ی بقتل مشاهده کردند. اپره انيش را برأی العياضمحال  دودمان تو 

 ليدند و مجعی خمذو  و منکوب گشتند و تود را در مقابل سيرس
 حوادث مغلوب و بی پناه مشاهده منودند.
 د ويه شارع مقّدس بکشي ظلم هلريمرکز تالفت اهدا هدّو امر هللا که مشش

 د مظدر كّلی اهلی را امرا منود هاقبت خباک مذّلت افتاديسه ابر حکم تبع
  شدادت حررتنيدود مسّببيد که رؤساء يگردو همان سرنوشتی دچار  

 شين رومی تو ّيطرهء فرمانروايحی حتت حکم و سيروح در قرن اّو  مس
 بدان مبتال شده بودند.

 زيحی نيعه و سّنی و زردشتی و مسين مذهبی از شّيشوايزهمای قوم و پ
 ده قرار داده و اتبعان آنرا کافر و مرتديکه امر هللا را مورد امالت شد

   اساس و سرنگون کردن هلميع وسائل ممکنه در ختر يده و جبممشر 
 د و نفور و اقتدارشان ازيام منوده بودند بساطشان منطوی گرديامر هللا ق

 دست رفت و كّل در برابرقوای بشری که از قدرت انس منبع  و به
 ش مصّمم بود سريارات تو يم اتتين و حتکيازات رؤسای ديلغو امت
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 ٨١٢ ص
 ن وي و م دبر ني از تائننين و انقريد آوردند. دمشنان دم فرو يتسل
 ت مشلياد فساد و تشتجين که بتمام قوی در ظاهر و تفا ابيمنکر 
 ه مّهت گماشته بودند واحدا  يّ ران و اهندام سأسيسات و مشروهات امر ّي

 شان بل مندزم و منعدميز متفّرق و پر يت انگري بعد واحد اب سرهتی ح
  وني و مدافعنيتی از فحو  مؤمنني و متقّدم بر نيدند و مهچنيگرد
 ن امر هللا که در فف مقّدم قرار داشتند و بعری از افحاب ويمبارز 
 نيثاق اّت حّتی بستگان و منتسبين و کّتاب شارع اهظم و مرکز ميمداجر 

 امسی حررت ابب و يّ ی وفيحيزا ري نف  مقّدس مظدر امر هللا مانند م
 ل امر هللا تارج ويد سبحانی که از ظّل ظلغصن اکرب مذکور در کتاب هد

 وان اسم اهظمري  پنياد رتنه و شقاق در بجيهللا و ا عةيف انم شر ييبه تز 
  استثناء از مقامات مشّخصه ای که احراز منودهريع من غيمنلوف بودند، مج

 شيبت آما  و سخافت افکار و اهما  تو يبودند ساقط گشتند. بعری ت
 ده منودند و مجعی در گرداب تدّنی و فالکتدهء هنصری مشاهيرا بد

 ک از آانن نتوانست وحدت اهل هاء را متزلز يچيدند و هيغوطه ور گرد
 ل جارف امر هللا را از حرکت ابز دارد. وزراء و سفرا و حّکاميد و سيمنا

 دایي کردند و هّلت سرگوننيز که قصد اطفاء نور مبيو رجا  دولت ن
 ند، کاّل  در اثر خمالفتشان اب اساس امر هللا ازديمتتابع شارع مقّدس گرد

 نيش ساقط و هابط گشتند. مجعی مورد قدر و غر  سالطيمقام تو 
 یري خمدوم و قبله گاه تود قرار گرفتند و مردود درگاه واقع شدند و کث

 ش وافل گشتند.يعهء تو يدند و جبزای اهما  شنيگر جام رّلت چشيد
 د و دستوراتيه چشم پوشيّ نذارات اهلح و ايز که از نصايهامل بشری ن
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 ٨١٣ص 

 راههء دو مظدر مقّدس اهلی را که بعدا  در تطاابت مبارکهءيمنزله از 
 ده انگاشت بهيد، اندي گردينيح و تبيحررت هبدالبداء در غرب تشر 

 د.يسابقه بود مبتال گرديدو حرب تامنانسوز که از حلاظ شّدت و وسعت ب
 انش منددمي گذشتند و بنريش از دم مشششان شد و جوااننينظمش پر 

 ع حقوقيد. ابلعک  حزب مظلوم و بی پناه که از مجيران گرديو و 
 هللا و عةيحمروم و ابنواع هذاب معّذب بسب  استظاللش در ظّل شر 

 فت و شجاهت وّيق يهللا ابجنام اموری توف  كلمةنيمتّسكش حببل المت
 د که آاثر و انوارش اب اهما ياناقتی مبنّصهء ظدور رسيشدامت و قدرت و ل

 ه به تدمات فائقه  موّفق و انم آاننيق جمّرده که در ادوار ماضيو افعا  حقا
 د برابری منوده بلکه در بعریيخ ثبت گرديخبّط جلی در ففحات اتر 

 ه را حتت الّشعاع قرار داده است.يّ مهء آن نفوس زکيتدای هظيّ جدات  موّفق
 تناهی که از طرفيود ضرابت و لطمات الامر حررت هاء هللا اب وج

 اسی از تارج بر آن واردينی و سين ديافحاب قدرت و سطوت و معاند
 لهء دمشنان داتل بعمل آمده بکما  متانت ويگشته و خمالفتدائی که بوس

 استحکام رو برتّقی و تعالی است و روز بروز بر قدرت و هظمت و هّزت و
 خ امر مبارک بدّقت مورد مطالعهيگر اتر قه ا يد. فی احلقيافزاينصرت آن م

 ک سلسله ازي اهلی متناواب  و مرتادفا  اب نيشود که آئيواقع گردد مالحظه م
 مه در بر داشته مواجهيهء هظيّ ه که فتوحات و انتصارات  روحانري حوادث تط

 د اقتدار اهلیيش که يوسته جبان  هدف افلی و مقصد هنائی تو يو پ
  و حرکت بوده است. قتل و غارت و هن  وريدر سبرای آن مقّدر منوده 

 ف و اسارت حررت رّب اهلیياسارت که از بدو ظدور آغاز و منتدی به توق
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 ٨١٤ ص
 ثاق حررت ربّ يان و سأسي  مين احکام دور بيجه اش تدو يد نتيگرد

 هء آن قدوهءيع در دشت بدشت و اهالن مقام و داهياالانم و اهالم امر بد
 ه کهيهء متوالري قات و اضطدادات وفييز شد. سپ  تريء ترب نهيابرار در مد

 ان و سجنجيمنجر بشدادت آن مظدر مقّدس اهلی در هافمهء آرراب
 قتيد، مثرش طلوع مش  حقياه چا  طدران گرديحررت هاءهللا در س
 ديلم و جتّلی  روح اهظم بر قل  ممّرد مجا  قدم گردياز آن بئر اظلم ف

 دهيهراق و مداجرتش جببا  کردستان و انقالابت متزا آفاق به رّي د نيو تبع
 اتيد حيوان امر اهلی را در بغداد احاطه منوده بود، هاقبتش جتدري که پ

 زيه شد. فرمان هبدالعز يّ بيک سبحان در ابغ جنيحزب اببی و اظدار امر مل
 زاري ان ميان و هصي از بغداد به اسالمبو  و طغّيو احرار مجا  کرب 

 نّيشوايهللا مبلوک هامل و رؤسا و پ ، حافلش ابالغ كلمةی قط  شقاقيحي
 ه از ارض سرّ يّ د و ابالتره نفی و سرگونی آن مظدر احديمذهبی امم گرد

  و مصائ  ال حتصی هّلت فدور احکام و سننّينهء هّكا و حدوث باليمبد
 ات هنصری آنين حّيه در اپيّ ل کتاب هدد حررت رّب الرب يه و تنز يّ اهل

 خمالفت و معاندت انقض اکرب و اهوان و انصار وی .ديگرد  نينور مب
 هللا در غرب و انتقا  رم  اطدر منتدی به انتشار امر هللا و القاء كلمة
 د سجن حررت هبدالبداء و وقوعيجتد .حررت اهلی به ارض اقدس شد
 كل انور را از شش جدت احاطه منودهيخماطرات و اضطراابت هائله که ه

 د و استخالص آن مظدر وفا از چنگ اهل بغرايهبداحلمبود اثرش سقوط 
 هيّ ر غربّيثاق بديو ارتفاع مقام مقّدس اهلی در جبل کرمل و توّجه مرکز م

 داتي و هتدريد. حدوث جنگ هالمگيمه گرديهء هظري و حصو  فتوحات تط
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 ٨١٥ ص
 د که از طرف مجا  ستمکار و انقران امر حررت پروردگار مبنّصهءيشد

 التّيا افتخار دوستان رامن در ه بهيّ غيالواح تبل د موج  فدوريظدور رس
 ک و هبوط ساالر لدود و آزادی ارض مقصود از سلطهء دمشنيمّتحدهء امر 

  و انتشارني انزننين آئيحقود و هنود و اهتالء امر هللا در مرکز جدانی ا
 و د. فعود حررت هبدالبداءيه در تاور و ابترت گرديّ هء اهليّ نفحات مسک

 ت کربی رخيّ بوبت آن مظدر هبوديم که در اثر غياضطراب و انقالب هظ
 ن دور هائی وي و حلو  هصر تکو ّيگشود سب  انتشار الواح مقّدسهء وفا

 د و ابالترهينص  اهمدهء نظم جدان آرای اهلی در اقطار ممالک هامل گرد
 تيبثاق و تصّرف جابرانهء يغص  مفتاح روضهء مبارکه از طرف انقران م

 قات درييعه و حدوث ابتالآت و تريمبارک در بغداد از جان  حزب ش
 ه، كلّ يّ  در اقطار مصر نيرهء مسلميتطّهء روس و انفصا  جامعهء هائی از دا

 ميوان اسم اهظم در اقالري ه هّمت پيّ  اهلنيجه اش اهالم استقال  آئينت
 ت امم بريّ عق مجيشاسعه و شناسائی امر هللا در مرکز جدانی هائی و تصد
 هيّ ه و نشر آاثر امر يّ غيفّحت دهاوی  اهل هاء و بسط و توسعهء تدمات تبل

 ناتييل تز يزدانی و تکمي نيت آئيّ و شدادت ملکه ای از ملکات بر حّقان
 د.ي مشرق االرکار غرب گردنيتارجی اّول
 ت مالحظه شود معلوم و واضح گردد کهري دهء بصيقه اگر بديفی احلق

 ن دور مقّدسيقات و تطّوراتی که امر اهلی را در اييو ترشدائد و آالم 
 هيی سابقه در اهصار و ادوار ماضّيک از مصائ  و باليچياحاطه منوده اب ه

 هين سابقه انقالابت و حتّوالت طار ّيست و بر تالف ادياس نيقابل ق
 نيده و در بيهللا نگرد ت مجع و تفريق كلمةيچوجه موج  تشتيه
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 ٨١٦ص 
 اد انشعاب و انشقاق ننموده بلکه ابلعک جين حررت رامن ادوستا

 تيم و تقو ي امر هللا شده و مورث حتکريامتحاانت و افتتاانت هّلت تطد
 هء جامعه را برای مقابله اب موانع و مشكالتيده و بنيهللا گرد عةياساس شر 

 ه حمکمرت و استوارتر ساتته است.يآت
 ت و انتصارات ابهره بوده وک قرن شاهد فتوحاي يّ امر اهلی که ط
  مرحلهء ترّقینيمه  موّفق گشته اکنون در آستانهء دوميهء جسري بتنسيسات تط
 مرت ويت هائی که به مرات  هظيّ ش وارد و بوظائف و مسؤوليو تکامل تو 

 عنی در ظرفيل ين برههء قليا يّ باشد. در طيعرت است مواجه ميوس
  رامانی درنيگذرد آئيم ن امر امنع اقدسيکصد سا  که از ظدور اي

 فته و پرمچش در اقصی نقاطّيد يقارّات مخسهء هامل بسط و توسعهء شد
 قش اب اهل هامل بر اساس متقن هناده شدهيثاق وثيارض متمّوج گشته، م

 ده است. درين استوار گردي و رز نيهء متيعش بر اپيان نظم بديو بن
 رات که آنرا از شناسائی واری از موانع و حمظو يمّدت مذکور امر هللا بر بس

 ش را بريقی تو يطرهء حقيداشت فائق آمده و غلبه و سيت ابز ميّ رمس
  جداد روحانی تود رانياسی و مذهبی مدّلل ساتته و اّوليدمشنان س

  قلوب هباد آغاز منوده است.ريبرای فتح بالد و تسخ
  يز غيّ ج از حين امر ابدع اکرم مستور و بتدر يت ايّ اّما آنچه در هو 

 وان هد  اهلی استيبعرفهء شدود تواهد آمد، اّو  و اهظم آن سأسي  د
 د در جوار قبلهءيد نظم اداری امر هللا حمسوب و ابيکه اهلی رروهء قصر مش

 گر رهائیيبد. دّيزدانی استقرار ي نياهل هاء و مرکز روحانی آئ
 ید مقّدمات برايقات و   تعّصبات مذهبی و متدييعت راّبنی از تريشر 
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 ٨١٧ ص
 ع جدان آرایين امر مقّدس وحتّقق نظم بديت همومی ايّ استقال  و رمس
 عهء متتابعه کهيهای وسم نقشهيه و تنظيّ گر هتيط غربا است. دياهلی در بس

 ع اقطار و اشطار و جزائر حبار رايم ساالر جند هدی مجيطبق فرمان هظ
 گر ارتفاع لواءي. داش وارد سازدطهيان منّور و در ظّل كلمهء حمميبنور ا

 مان بريح مرکز پيان فر ياالهی در قط  امکان و اهتزازش طبق ب  هاءّي
 ت اهظم اهلی دريگر استخالص بيفراز اهظم و اقدم معدد اسالمی است. د

 رت و طواف اهل هاءّينهء بغداد که مبوج  نّص کتاب اقدس حمّل ز يمد
  مشرق االرکارنيان سوميگر بنيده. دينهء امراء مقّرر گردي سفنيو راکب

 گريد بنام مقّدس حررت هاءهللا سأسي  گردد. ديهامل هائی که اب
 اد ملحقات دو معبد جليل القدر در شرق و غرب و نص  قّبهء رهبیجيا

 ح انوريمقام اهلی که مبوج  ارادهء مبارک حررت هبدالبداء مرتفع و ضر 
 د و احکام کتابن حدو يگر تدو يد. دين و مکّمل تواهد گرديّ بدان مز 

  ملل ونيمستطاب اقدس اّم الکتاب دور هائی و اشاهه و انتشار آن در ب
 ل حماکم هائی مبنظوريه برای تشکيّ دات اّوليگر اخّتار متديحنل هامل. د

  مشرق االرکار هامل هائینيگر اسرتداد اّوليه. ديّ ذ سنن و احکام راّبنيتنف
 هشق و انقطاع به ارتفاع آن تيعی که بندايات جامعهء شجيد حيو جتد

 گرحتّقق وهود کتاب مستطاب اقدس ويمعبد جليل مبادرت منودند. د
 دهء اهلی در موطن رامانی در ظّل فون و معدلتيران ستمدّياستظال  

 ن که هنوز ازّين و رؤسای ادّيشوايگر مقاومت و مدامجهء پيری. دّيشدر 
 و به فرمودهء مبارک طره و اقتدار آن راهلنديهظمت امر غافل و از س

 ام تواهند منود و هلم معاندت بريع قوی مبخالفت قيحررت هبدالبداء مج
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 ٨١٨ ص
 دان اهلی بقّوتی آمسانی و قدرتی ملکوتی دريتواهند افراشت و فارسان م 

 گر حلو  هصر رهبیيد. ديهللا تواهند کوش حفظ امر هللا و دفاع كلمة
 گريفاق حنل و طوائف هامل است. دامر هللا که هصر احّتاد ملل و اتّ 

 گانگی وياستقرار فلح اهظم و ظدور ملکوت اهلی بر ارض و سطوع انوار 
 ت راّبنی در هامل امکان استيّ  ابناء انسان و طلوع مدننيقی بيوحدت حق

  يقر نع حررت هاءهللا موجود و مودوع و هيکه در کمون نظم بد
 هءري ق را به آاثر منت هظمت و جال  ظاهر تواهد شد و آفايبندا
 ئه اش روشن و اتبناک تواهد ساتت.يمر
 هيد متذّکر بود که هر چند امر هللا در هقود و هدود آتين مقام ابيدر ا

 مه گردد و هر مقدار بر تطرات و انقالابتيدچار شدائد و مصائ  هظ
 د و امالت و مدامجاتيفزايهائله در مرحلهء بعدی تکامل جدانی امر اهلی ب

 رد و امواجيد پذي تشدني انزننيه آئيه و جدت هلياز هر انحاهدا 
 نزد اهل هاء، ،دينهء جنات را احاطه مناي خمالفت از هر سو سفنيسدمگ
 ن امور کهيت ايّ ه آشنا و بر امهّ يّ ق اهلي بعروهء وثقی که حبقانيمتمّسك

 و هللا بوده واقف و مستحررند و نتائج وسته مالزم اب بسط و توسعهء كلمةيپ
 ت احساسري دهء بصيعت رامانی بديمه اش را در اهتالء شر يآاثر جس

 يّ ن مسنله حمّقق است که مهان قدرت و سطوتی که امر هللا را طيا .اندکرده
  ترّقی وريش حفظ منوده و آن را در مسيکصد سا  حتّو  و تطّور تو ي

 وسته از تعّرضات اهل هدواني را پنين دّر مثيتعالی سوق داده است ا
 ش مصون و حمفوظ نگاه تواهديت تو يحمروس و در کنف فون و اما

 تی حراستيّ داشت و موجبات نشو و ارتقاء آن را فراهم و از هر آفت و بل
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 ٨١٩ص 
 دا ويده در مقابل انظار اهل هامل هو يانت تواهد منود. آفاق جديو ف

 د اتيوان اسم اهظم تواهد گردري   پيه نصري فتوحات و انتصارات تط
 ت هظمت ويبد و فّيام آمسانی حررت هاءهللا کامال  حتّقق ينکه پآ

 ه اش بر جدان ويّ طهء ازليطرهء حميش بسمع اهل هامل رسد و سيبزرگوار 
 ان واضح و آشکار گردد. انتدیيجدان
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 د استيففحه سف       ٨٢٠ ص
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 ٨۲۱ ص
 فهرست اعالم

 نعلیيزا حسري س اهی،  مجالقدم،  مامساء مبارکهء حررت هاءهللا،  مجالمبارک،  مجا  اقد
 محّمد ويد هليّ و حررت ابب،  حررت اهلی،  حررت رّب اهلی،  حررت نقطهء اولی،  س

 باشد.ي  اغل  ففحات کتاب ميحررت هبدالبداء،  غصن اهظم،  هّباس افندی ز 

 
 الف 
 ٣٧۱ه يخ، مؤّلف فتوحات مکّ يابن هربی، ش       شابوری، حاجی                  يد نياجمل ع )به هبديبد ااب

 ۱٠۲ت ير، رواّيابن مدز                                ٣٨۶ز مراجعه شود( ين              

 ٣٧٧، نيابو احلسن اردکانی، حاجی، ام                                  ۴٠، از شددای زجنان ريااب بص
 ٣٩٣-٣٧۱گانی، ابو الفرائل يابو الفرل گلپا                                            ٧۴۱ - ٧۲۶آابده، شدر 

 ٧٣۶ - ٧٣۱ - ۶۱۶ - ۵۱۶                                                 ۵٨٣مون، راّبی يابرام س
 ٧۱۵د  يّ س ابو القاسم تراسانی، آقا                 ٣۶٩-٣۵۲-۲۲٩-۲٠٨-۴٨م، حررت يابراه

 ٣۵٩ازی، حاجی )اتجر( ري ابو القاسم ش                                                ۶۲٣ - ٣٧٩          
 خ، از شددای کاشانيابو القاسم مازگانی، ش      کا                 يامر در امر  مبّلغني، اّول هللاريم تيابراه
     ۵۰۸- ۵۱٠-۵۱۶-۵۵۱-۶۵۱-۶۵۲                                     ۴٠٣ 

 ۲۵٠ابو القاسم مهدانی           دود مراجعه شود(                        يم )به يابناء كل
 ٥٣٠خ يابو اهلدی، ش                               ٣٠۶-۲۶٨ابن آلوسی، مفتی بغداد 

 ٣۱٣ابو جدل       ابن رئ  مراجعه شود      ابن رئ ، رساله، به رسالهء 

 ۶۲٠ابو سنان           تقی، )به حمّمد تقی               خ حمّمد يابن رئ ، ش
 ۵۶٣ه( يّ ليک امسعيه، )حمّلی نزدري ابو ق          جنفی مراجعه شود(                                        
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 ٨۲۲ ص
 ٣۱٧ل، آانطولی شرقی يارب اهظم                   ريهموزادهء وز  زا،ري ابو طال  تان، م

 ۴۵٩حی يارتدک ، فرقهء مس                                                ۱٩۲- ۱٨۴           

 ۵٠٩آرتور داج                                                    ٣۵۶ابو طال ،ماّل 
 ۶٣٨آرتور مانی، جنرا                                             ۵٨٠اپن فورم، کنفران  

 ٧۲۱آرتور هندرسن                                                  ۵۱۵روزنربگ  اتل
 ٧۲۶ل، شدر ياردب                                                        ۶٧٩اامد آابد 

 ۶٠٧ - ۴٠٣اردکان، شدر                             ۲٨٩-۲۱۲-۲٠۶خ ياامد احسائی، ش
 ۶٩۶- ۵٩۱اردن، هنر                                  ٣۵۵ -۵٧زا  ري اامد ازغندی، م

 ٧٩۴-٧٩٣-۶٩۱-۶٧٠، کشور نيآرنانت                                ٣٨۴ک، حاکم هّكا يق بياامد توف
 ۱۵۲زا )حاکم طدران( ري  مرياردش                                     ۶٠٩ران ياامد شاه، سلطان ا

 ٧۵٨-٧۵٧اردو، زابن  نی                            ي قزو ميالکر  زا، )به هبدري اامد، م
 ۴٧۴-۴۴٨-٣٩۱-۱٣٨-۶٧-٣۵ارض اقدس      مراجعه شود (                                                   

 ۶۱٩-۶۱۶-۶۱۴-۶٠٩-۵۱۶-۴٧۶                              ٣۶۲مراجعه شود(  زيارض سّر ن ادرنه، )به
          ٣٧۱-٣٨٧-۴٠٠-۴۱۴-۴۵۱-۴٨٩                             ۶۲٠-۶۲۴-۶۲۶-۶۵٠-۶۶٧-٨۱٧ 

 ٨۱۴-٨٠۶-٧۴٣-٧۴۲-٧٣۶-٣٧٣                                                              ۶٧٩د، شدر يادالئ
 ٣٠ز مراجعه شود (ي، )به ادرنه نارض سرّ                    ٣٨٩-۱٨٧-۱٨٨-۸براون، پرفسور ادوارد

               ۵٧٣                                                         ۶٧-۲۲٣-٣٠٩-٣۲۲-٣۵٣-٧۵٨ 
 ۴۵٠-۴۲۴-۴۲٣-۴۱۵-٣٧۲-٣۶٣                             ٧۶٩  مجدور چکسلواکیيادوارد بنش، رئ

 ٨٠۱-٧۶٨-۶۵٨-۵۴٨-۴٨۱-۴٧٠                                                ۵٠٩نگر، دکرت يادوارد گتس
 ٨۱۴-٨٠۵                                                        ٧٧۲، دوک گنبور ياد
 ز مراجعه شود (يارض طا. )به طدران ن                                               ۵۶٣شدر  ،گنبور ياد

 ۶۵٩-۵۴٧-۴۳۰-۲۵٣-۲۲۵                                    ۶٨-۶۶-۶۵-۴۲لت ّيان، جبا ، اجيآرراب
 مراجعه شود( )به کربال. ارض طف                              ۱٣۲-۲٠٣-٩٩-٩٧-٩۲-٧٨        
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 ۵۵٠ارض مقّدس                       ۶٩۶-۵٨٣-٣٧۶-۵۴٨-٣۵٩-۲٠۴        
 ۶۴۵-۵۴٧عاد يارض م                                             ٨۱۴-٨٠۴-٧۲۶        
 ٧٧٠شاپ سوئد يآرک ب                                ۵٧۶ ناپن ريسف کونت،يوا آراواکا،

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٨۲٣ ص
 ٧۶٩چ ياستفن راد                                           ٧٧٠دن، دکرت ينگ ايآرل

 ۶۴٧-۵٧۱ کارپنرت نياستل                             ٧۵٧-٧۵۶-٣۶٣-۶۱۶-۵٨٧ارمنی 
 ۶۴٠  مياستوارت سا                       ۶۴٧-۵٧٧نوس وامربی، پرفسور يآرم

 ۶۴٧-۵٨٣ز، رابی ياستون وا                                                       ۸ارنست رانن 
 ۵۱۶زا )فاضل مازندرانی(ري اسد هللا، م                                ۲٧٣آرنولد ابورز کمبل، سركلنل 

 ۲۶٠-۱۶۴-٧۴-٧٣نّيّ زا، دري اسد هللا، م                    ۴۵٩-۴۵۴-۴۱٠-٣۱-۱٧ -۱٠اروپ،ارواپ
           ۴٨۶-۵٠۴-۵۵٩-۵۶۱-۵۶۵-۵٧۶                         ۲٧۱- ۳٣۵ 
 ۵۵٠زا ري د هللا اففدانی، ماس                   ۵٩۶-۶۱۱-۶۴۱-۶۴۶-۵٨۴-۵٨٧           
 ۶٠۶زا ري اسد هللا فّباغ، م                   ٨٠٩-٧٩۴-٧٨٨-٧٨۵-٧٧۲-٧۵۵           

 ۶٠٩-۲۴۶-۲۲٩ل، کشور ياسرائ                                       ٧٩٣-۶٧٠اروگوئه، کشور 
 ۵٧٣سکاتلند ا                                            ۶٨۲ -٧۴ه، شدر يّ اروم
 ۴۵٩ ّيناو ياسکاند                       ۵٧٠مساج، کنفران    مساج و برمهوّيآر 

 ۶٧٩آابد  اسکندر ی از  مراجعه شود (                              يحياز ، )به 
 ۵۶۱-٣٩۱-٣۶٧ه، شدر، رمله يّ اسکندر                                                     ٣۶٧، شدر ريازم

 ٧٣۵-۵۶٨-۵۶٣-۵۶۲                                            ٣٧٩در اپراگوئه  ون، شدرياسانس
 ٧۵۵مو ياسک                                                ٧٩۲ولی، لغت ياسپان

 ۱٨۶-۱٧۴-۱۴۶-۹۶-٣٠-۲۶-٧-۵اسالم                         ۵٨۱-۵٧۶ست ياسپرانتو، زابن، اسپرانت
         ٧۵٧-٧۵٧-٨۵٧-٩۶۱                                          ٣۲۱-۴۱٣-۴۲٣-۴۲۵-۴۵۵-۴۵٩ 

 ٧۲٧-۶٩٠-۶۶۲-۶۱٧-۶٠۵-۵۶٨                                          ۶٨٧-۶٨٠لد، شدرينگ فياسپر 
 ٨٠۴                                             ٧۵۴تزبرگن، شدردر نرون ياسپ

 ٣٠٠-۲٩٩-۲٧۴-۲٣٣-۲۲٣اسالمبو ، شدر                                                     ۵٧٣استد، مسرت 
 ٣۴۱-٣۱٩-٣۱٨-٣٠۵-٣٠۴-٣٠۲                             ۱۲٨-۶٠٣-۵٠۴-٣٣-٣قارّه-ا، کشورياسرتال

          ۶۴۱-۶۴۴-۶۵٨-۶٧٠-۶٧۱-۶٣                            ٧٧۶۱-٣۶۲-٣۶٣-٣۶۵-٣۶۶-٣٨۱ 
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          ۶٧٩-۶٨٣-۶٨۶-٧۴۵-٧۵٧-٣۶٣                            ۴٠۱-۴۵۱-۴۵۶-۴۵٧-۵۴۲-۵۴۴ 
          ٨٠٨-٧٨٨                                                                  ۵٨۶-۶۱٧-۶۴٨٠-٩۵-٨۱۴ 

 ٩٨-٩۵-٨۴-٧٩-۵۵-۵٠ه يّ اسالم –اسالمی                                                ۶٩۵رتمسن،دکرت شا
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 ٨۲۴ ص
 ۴۶۵-۴٠۶زا، از شددای اففدان ري اشرف، م                   ٧٣٩-٧٣٠-٧۲٩-۶۱۶-۵٧٠ -۲٣٣         
 ۶٩٩-۲٠٩ -۱٣ا، کتاب ياشع                                                           ٧۴۲         

 ۴۲۶-٣٩٠-٣٧٠ا، نبی  ياشع سبورك(                      يت )شاهزاده تامن و اسل براندو 
 ٣٩٩-۲٧۵-۱٠٠-٧٨-۶٧-۶۱اففدان شدر                                                       ٧۶٣              

 ۵۵٠-۴۶۵-۴۶۴-۴۶۱-۴٠۶-۴٠۴                                                  ٧۵٩-۱٧٠اسلمونت، دکرت 
 ٧٩۴-٧٩۱-٧۲۶-۶٠٨                                            ۶۸٣-۶٧۶-۵٧۶نگن، شدر ياسل

 ۵۱٩-۴۵۵-۴۵٣ش، کشور)منسه( ياطر                  ٧۴۴-٧۱٠-۴٠٧-۶۱۵-۴٩٩-۱۴۶اسم اهظم 
             ٨۱۲-٨۱۵-٨۱٩                                                      ۶۴۶-۶٧-٧٠۵۲ 

 ٧۵٣انوس ياطل ، اق االفدق، )به ماّلفادق تراسانی                         هللا اسم
 ۶۶۱اهصار ثالثهء دور هائی  مراجعه شود(                                                        

 ۱۶٨ه يه، قر افچ زا مراجعه شود(                    ري ، مريمن  )بهيالمن هللا اسم
 ۶۴۴-۵٠۴-۴٨۶ک( يقا، قارّه، )آفر يافر  ت مبارک حررت                         يل آقا، تادم بيامسع

 ٩٠٨-٧٨٨-٧۵٣-٧۱۴-۶٧٠                                                            ۵٣٩هبدالبداء         
 ٧۵٣افغانستان، کشور                       ۲٨۱-۲٧۱ح يد، ربيّ ل زواره ای، سيامسع
 ۱٧٨افالطون                       ۲۵٣ه يّ   سلسلهء تالديخ، رئيل، شيامسع
 الّشدداء( ع )فخريبزرگ تراسانی، بد آقا                                                ٣٧٧ل کاشانی يامسع
 ۴٧٨-۴۶٣-۴٠۴-۴٠۲-۴٠۱                    ل کاشی، استاد                                       يامسع
 ۱٩٣-۱٣۵ک مخسه ای  يآقاجان ب                                                 ٧٣۵-۵۶٣ه يّ ليامسع
 ٣۸۱-٣۶۶-٣۶۱ک کجكاله يجان ب آقا                                     ۱٨۶-۱۵٧لد، واقعه يت فيامس
 ۴٠٣د،)ازشددای اففدان( يّ جان، س آقا                      ۶٩٠-۶۵٠-۵٠۴-۴٨۶-۴۱۱-٣٩۲ا   يآس

 ۶۵۱-۲۸۴زا ري جان، م آقا                                     ٨٠٩-٨٠۱-٧٨٨-٧۵٣        
 ۲۶۶زا، تادم هللا، کات  وحی ري جان، م آقا                                                      ۶۹۹-۱۷۷ه يآس
 ٣۱۲-۲٨۴-۲۶٠-۲۴٩-۲۴۵-۲۴٣نّواب                                 ، اّم حررت هبدالبداء)بهه تامنيآس
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 ۶۵۱-۴٨٨-٣۴۶-٣۱٨مراجعه شود (                                                                       
 اهظم الّدوله، فدر زا، اهتمادري آقا تان، م                                     ۵٧۶-۵۶٣اشتوتگارت، شدر 

 ۱٩۱ - ۱۵۲                                      ۴٠۱د، از شددای زجنان يّ اشرف، س
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 ٨۲۵ ص
 ۲٠٨القاب حررت هاءهللا                       ۴۶-۴۲زا، فدراهظم ري آقاسی، حاجی م

 ٧٧۱-٧۶٨وگسالوی يزاده تامن الگا، شاه                            ٧۳-۷۸-٧۲-۶۲-۶٧-۵٨         
 ٣۲۴-٣۱٩-٣٠۴-۲٩٨-۲۲٨-٣٠آ  هثمان                           ۱۶۶-۱٩٠-۱٠۱-۱٠٣-۱٠٠-٧٩         
 چ، امپراطور روسيكالو يالکساندر دوم، ن                                                    ٣۳۴-۵٣٠        

 ٧٧۲-۶۱٣-٣۲٧-۴٠٨ -۱٣-۱٠                                     ۲٨۶-۲٣٨-۱۴۶-٩٨-٨۴-۶۱اقدس، کتاب
 ۴۵۴الکساندر سوم                        ۴۱۵-٣٩٣-٣۵٨-٣۵٧-٣۴٧-٣۱۴       
 ۵٨٣الکساندر گراهام بل                        ۴۲۶-۴۲٧-۴۲٠-۴۱٨-۴۱۶-۴۱٧       
 ۵٧٨اسقف  ل،يزو يگ  ساندرالک                       ۴۵۲-۴۵٣-۴۵٠-۴٣۱-۴٣۲-۴٣٨       
 ۱٣٨ار،حاجی يالّلد                       ۵٠۲-۵٠۶-۴٧۴-۴٨٠-۴۵۵-۴٧٠       
 ۵٠۶-۴۵۵-۴۵٣-۴۵۲-۴٣٠آلمان، کشور                           ۶۶۵-۵۶۴-۶۱۲-۶۲۲-۶۴۶-۶۶٠       
       ۶۶۶-۶٧۱-۶٨۵-۶٧٣-٩٣۱-٧٣٩                                   ۵۱٩-۵۲٠-۵٣٧-۶۱٨-۶۴۶-۶۶۴ 
       ٧۴٧-٣۴۵-٧۵٧-٠۵٧-٨۶٧٨-٠۵                                   ۶٧٠-۶٧۱-۶٧٧-۶٨٣-۶٨٨-۶٩۲ 
       ٧٨۶- ٨۱۶                                                                 ٧۲۵-٧۵۲-٧۶٨ 

 ۵۱٨هللا     بالک، امة آلمانو                                                 ٧۵٣انوس اطل  ياق
 ٧۵٨-٧۵۶-۶۱٨آلمانی                                                    ٧۵٣ ريانوس کبياق

 ۶٣٧-۶۲٣النبی، جنرا                                   ۶٣٨-۵٧۱-۵۶٣-۱۴٠اکسفورد  
 ۵۱٧الواح ملوک                                            ٧٩٣-۶٧٠اکوادر، کشور
 ۵٠٠-۴٩۵-۱۴۶-٨۴-٣۱-۲٨   ّيالواح وفا                                                     ۶۱۲آگره، شدر 

 ۶٧۱-۶۶٨-۶۶٣-۶۶۲-۵۲٧                                        ٧۴۶-۶۴٧-۶۲٧اگوست فور ، پرفسور
 ۵۱٩زابت استوارت يال                                                      ۵٧٣دی يل و،يناگ

 ٧۶٩وانن يزابت، شاهزاده تامن يال                                   ٧۵۵-٧۵٣-۶٧٠لت ّيآالسکا، ا
 ۴٠۲اّم اشرف                                                     ٧۵٧آلبانی، زابن 
 کاغويش االرکار مشرق المعابد غرب )به امّ                                            ٧۵٣-۴۵۵آلبانی، کشور 
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 مراجعه شود(                                                      ۵٧٨ونی، کنت پآلربت آ
 ٧۵ز يامام مجعهء ترب                                                     ۵٧٣ن و آلربت داس

 ۵۴٨-۱٨٣امامزاده حسن، مقربه                                               ٧٩٣السالوادر، کشور 
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 ٨۲۶ ص
  ارسالن تان جمدالّدوله، تا ريام                                                   ۵۵٠د يامامزاده ز 

 ۱۱٧ن شاه  يدّ انفرال                                              ۵۴٨-٣۵٧امامزاده معصوم 
 ۵٧٣ هلی، مداراجه جالور، سر ريام                                                     ۵۶۲لت ّياماها،ا

 زاري تقی تان، منظام)بهري ، امري کبريام                                    ٧٩٣اتو، شدر)در اکوادور(بام
 مراجعه شود (                                                   ٧۶٣امپراطور حبشه 
 حمّمد منشادی مراجعهان )به شاه ي البنيام                                                ٧۶٣امپراطور ناپن 

 شود(                                                          ٧٧٠توس، پرفسور يامر 
 اردکانی ، حاج ابو احلسن )به ابو احلسننيام                   ٣۱-۲۶-۱٧-۱۶کائی يکا، امر يک، امر يامر 

 مراجعه شود (                                           ۵٠٩-۵٠۴-۵٠٨-۵٠٣-٣۵-۴٣٠           
 ۵۱٠ن اپرسون   آ                     ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۶-۵٣۱-۵۵٩-۵۱٩         
 ٣۱٧آانطولی                         ۵٩۶-۵٨۴-۵٨۵-۵٨٧-۵٨٠-۵٧٨         
 ۶٩٠ن ّياجنمن احّتاد جدانی اد                     ۶۲۱-۶۱٩-۶٠۱-۶٠۳-۶۱۱-۶۱٨         
 ۶٩۱ن   ّياجنمن اتّفاق اد                     ۶۴۱-۶۴۴-۶۵٠-۶۴٠-۶۲۶-۶٣٣         
 ۶٩۱اسوفی ها    يت اجنمن                     ۶٧۵-۶٧٠-۶۶۴-۶۶٧-۶۵۱-۶۵٨         
 ۶٩۱اجنمن کنگرهء مذاه                         ۶٩٠-۶٨٨-۶٧٣-۶٨٠-۶٧٨-۶٧٧         
 ۴۲٧-۴۵٣-۴۱۲-۲٨٧-٩-۶-۲ل، کتاب ياجن                     ٧٠۶-٧٠٣-٧٠۱-۶٩٧-۶٩۱-۶٩٣         
 ۲۲ل لوقا ياجن                     ٧۴۴-٧۴۲-٧٣٧ -٧٣٣-٧۱٧-٧۱۴        
 ۲۲ل مّتی  ياجن                     ٧۶۲-٧۶۱-٧۵٧-٧۵۶-٧۵٣-٧۵۲         

 ۵۶٨کان  يلی، مذه  انگلياجن                     ٧٨۴-٧٨۱-٧٧۵-٧٧۴-٧۶۶-٧۶٣         
 ۵٨٣اندره کارنگی                       ٧٩۵-٧٩۴-٧٩۲-٧٨٨-٧٨٧-٧٨۶         
 ۶٩٧اندری، شدر، درهندوستان                                                     ٨۱۵-٨٠٩         

 ۵۲۱-۴۶۴-۲٧٣ ، کشور يانگلستان، انگل                  ٧٨٩-٧۶۶-۶٧۵-۶۴۴-٣٣کای جنوبی يامر 
              ٧٩۱                                                              ۵٣٧-۵۶۶-۵۶٨-۵٧۱-۵٧۲-۵٧۴ 
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 ۶٨٨-۶۶۴-۶۲٣-۶۱٨-۵٨۵-۵٧۴                           ٧٨٩-٧٠٣-٧٠۱-۶۱٨-۳٣کای مشالی يامر 
 ٧٨۵-٧۶٠-٧۲٠-٧۱٩-۶٩٠                                         ٧٩۴-٧٩٣-٧٩٠  نيکای التيامر 
 ۵٨٠انگل وود، شدر                        ٧٩۱ -٧٨٩-۶٧۵-٣٣کای مرکزی  يامر 
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 ٨۲٧ ص
 ۵٩٨تاکا، شدر يا                         ٧۶۱-٧۵۵-۶۲٣-۵٣۱-۱٣٩سی  يانگل
 ٧٧٠کی، دکرت يچيا                          ٧۵٩-٧۵٨-٧۵٧-۴۱٠سی، لغت يانگل
 -۱٨۶-۱٨۵-۱۲٩-٨۲-٧٨-۴۶قان، کتاب يا هلی زنوزی مراجعه شود(                       حمّمد   )بهيان
 ۲۶۲-۲۵٣-۲۵۲-۲۵٠-۲۴٨-۱٨۶                                                    ۵٧٣  يسينی بزانت، مآ

 ٧۵٧-۵۱٧-۴۲۶-٣۴٧-۲٨٧-۲٨۵                                                                   ۶٨٠اورابان 
 ٧٨۲-٧۶۱                                                 ۴۵٧-۴۳٣-۲۱۱م  ياورشل
 ٨ران، کتاب )نوشتهء لرد کورزن( يا                                                  ۴۲۶د يم جدياورشل
 ۱٠۴-٩٨-٨۲-۶۲-۴٩-۴٠-۲٩ران، کشوريا                                                        ۶٨٠نياور گر 

 ۲۲٧-۲٠۴-۱٩٩-۱۴۶-۱۴٣-۱٣٩ک کاشانه در                                   ياوزون کوپرو حمّلی )نزد
 ۲٩۶-۲٧۴-۲۴۵-۲٣۶-۲۳٣-۲۲٩                                                              ٣۶۴ه( يّ ترک       

 ٣۵٣-۴٠٣-٣۲۴-٣۲٣-٣٠۱-۲٩٩                                                            ٧۵٧اوکرانی، لغت 
 ٣٩۲-٣٩۱-٣٧٧-٣٧٠-٣۶۵-٣۵۶                                               ۶٨٠-۶٧٩-۵۶٣اوكلند، شدر 

 ۴۵٧-۴۴٧-۴۱۴-۴۱٣-۴۱۲-۴۱٠                                              ٣۶۴ه (يّ اوزون کوپرو)در ترک
 ۵۱٨-۵٠۶-۴٩٠-۴۶۲-۴۶۱-۴۵٧                                                ٣٧٣اوالد افاهی )اهالی هّكا(

 ۶٠٣-۵٧۶-۵٧۱-۵۶٧-۵٣٧-۵۲٠                                                                       ٧۵٧ ّياور 
 ۶۵۱-۶۴٩-۶۱٩-۶۱۶-۶۱۱-۶٠۵                                                             ٧۴۴لت ّيو، اياوها

 ۶٩۱-۶٨٣-۶٨۱-۶٧٧-۶٧۱-۶۶٨                                                                  ۶٠٨ه يآوه، قر 
 ٧٣٩-٧٣۶-٧٣۲-٧۲٨-٧۲۶-۶٩۵                              ۶۲٣-۵٨٨-۵۵۶-۵٠۵-۴٧۵-۱٨اهل هاء  
          ۶۲۶-۶٣۲-۶۴٨-۶۶۵-٧٠۴-٧۱۵                                 ٧۴-٧۴٧-٧۵٧-٣۵۵-٧۶٧-٠۶٨ 
 ۵٧٣رلند، کشور يا                    ٨۱۵-٨٠٩-٧٣٩-٧٣۶-٧۲٧-٧۲۴          
 ۵٠٩نگدام يتيزابال بر يا                                                  ٨۱٨-٨۱۶          

 ۵٧۱ست اند )هند شرقی ( يا                      ۲٨۲-۲۶۶-۲۴۴-۲۱٣-٨٩-٨٠ان ياهل ب
 ۶۵٠اهدای امر هللا(  )ازسنت يا               ۲٠٨-۱۴٧-۱۴٣-٩٨-٣۴اهل سّنت و مجاهت 
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 ٧۵٣-۱۴۶-۲۶ره يسلند، جز يا                ٣۵۵-٣۵٣-۲۵۵-۲٩٨-۲٣٧-۲٠٨              
 ٧۵٧سلندی، زابن يا                       ٨۱۱-٧۲٩-۴۴۶-٣۶٩-٣۵۵              

 ٧۵۶-۷۵۲-۵۴۵-۴۵۵-۴۵۴ا، کشوريطاليا                             ٧۵۱-۶۶٨-۶۶۶-٣٩۲دی امر هللا ّيا
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 ٨۲٨ ص
 ۵٧٣ابرنکف، ابرون                                                 ٧٨۵-٧۵٧              

 ۶٧٩ابرودا، شدر در هندوستان                       ۱٨۶-۱٨۵-۱۲٩-٨۲-٧٨-۴۶قان، کتاب يا
 ۶٩۱دان ابزار مکارهء ج                     ۲۶۲-۲٨۵-۲۵۲-۲۵٣-۲۵٠-۲۴٨         

 ۶٩٧-٣۱۵-۳۰۹ابغ رضوان )درهّكا(                       ٧۶۱-٧۵٧-۴۲۶-۵۱٧-٣۴٧-۲٨٧        
 ٨٠۵-٣٠٩-٣٠۵ه)در بغداد(يّ بيابغ جن                                                            ٧٨۲        

 ٣٣٣در)در حوالی بغداد( يابغ هو                               ۵٧٨در، مستشرق  يوس گلدز يناتگيا
 زا، کات  وحی و ازري ازی، مري ابقر ش انتون                         آرک دوش اان، شاهزاده تامن، يليا

 ۴٠٣-٣۴۶شددای کرمان                             ٧٨۱-٧٧٩-٧۶٧-٧۶۱ش ياطر         
 ٣۵۶ابقرکاشانی، حاجی                                                          ٧٨۴           

 ۲٧۱-٨٨(  يّ ابقر، ماّل )از حروف ح                                       ۶٨۱-۵۲٠لت ّيز، ايلی نو يا
 ٧٩٣اپانما( ابلبوا )در                                          ۶٨٠ ، شدر يان پولّينديا

 ۴۵٩ ّيک، در يابلت                                                                           
 ۵۶٣-۵۱٨مور، شدر يابلت ب                                                                       

 ۶۲٣ (يانگل ءجهتار  امور ريابلفور، لرد )وز                                                                            
 ٧٨۲-۴۵٩ابلکان  ه ای، ماّل                          ي بشرو نيابب الباب، )به حس

 ٧۵۵ره )درهند شرقی (يابلی، جز                                          ۴٣مراجعه شود(            
 ريشن )مراکز وهظ درحماّلت فقيوری ماب                                                       ٣۲٧اباب اسکی 
 ۵٨٨-۵٨۲ورک ( يو ي ننينش                                   -۱۵۵-۱۵۴-۱۱۶-۱٠۴ان، حزب  ياببی، ابب
 ٧۵٣ن يحبر                      ۲٧٧-۲۶٧-۲۱۲-۲۴۵-۲۵٩-۱٨٨         
 ٣٩۲رترکستان (خبارا، شدر)د                     ۴۱۲-۴۱٠-٣٠٠-۲٩۲-۲٧۲-۲٧٨         
 ٧٨۲-٧٧۴خبارست، شدر                                     ٨٠۴-۶۱۱-۷٣۲-٤٣١         

 ۶٨۲-۲٠۴-۱۶۶-٩٩-٣٩-۶٨بدشت، اجتماع                           ٧۲۴-۶۱۶-۶۱۵ابدکوبه )ابکو(، شدر 
 ٧۱۴-٨۰٣                                               ۲۱٠تا، کتاب هندو يابگاواد گ
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 -۴٨٩زا )فرزند مجا  مبارک( ري هللا، م عيبد                                           ۵٧۶، شدر ميداتابد مارگن
 ٧۱۵-۶۶۶-۶۶۴-۶۵۱-۵۲٧-۴٩٣                                          ٧۵۵ابرابدوس )در هند غربی ( 

 ع، جناب )به آقا بزرگ تراسانی مراجعه شود(يبد                  ۶۱۱-۱٩۱-۱۲۸-۱۱٣-۱٠٩ابرفروش، شدر 
                                                   ۶۸۲  
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 ٨۲٩ ص
 ۲٨٠-۲٧٣-۲٧۲-۲٧۱-۲٧٠-۲۶٨                                         ٣۵۵-٣۴٧-٨٨ع،کتاب يبد

 ٣٠٣-٣٠۱ -۲٩٩ -۲٨۹--۲٨۲٢٨٥                                                 ۵٧٠سوماج، اجنمن  -برامو 
 ٣٣۵-٣٣۲-٣۲٠-٣۱٨-٣۱۴-٣٠۵     ادوارد براون مراجعه شود(                                      براون )به

 ۴٧٠-۴۵۱-۴۱۴-۴۱۱-٣٧٨-٣۶٠                                       ٧٩٣-٧٩۱-٧۵٣-۶٧٠ل، کشور يبرز 
 ۶٩۴-۶٩۱-۶٨٣-۵٩٣-۵۵٠-۴٨۱                                      ٣۲٧ه (  يّ برکاس )حمّلی در غرب ترک

 ٨۱۵-٨۱۴-٨٠۱-٧۲۱-٧۱٧                                                                 ۴٣٠، شدر نيبرل
 ٧۵٣-۴۵۵ک،کشور يبلژ                                           ۵٧٨-۵٣٧برمه ای، لغت 

 ٧۵٣-۶٨٨-۶٧٠-۴۵۵بلغار، کشور                      ۶٧٧-۶٧٠-۶۱٧-۵۱٨-٣٩۲کشور   برمه،
 ٧۵٧-٣۶۱بلغاری، زابن                             ٧۵۶-٧۵۲-۶٨٣-۶٧٩                 
 ٧۶٨-٧۶۱بلگراد، شدر                                                  ٧۵۵برنئوی مشالی 
 ۶٧٩-۶٧٠بلوچستان                                                  ۴٠٣بروجرد، شدر 

 ۵۱٨مببئی، شدر                              ۵۶۲ورک يو ي، حمّله ای در ننيكلو بر 
 ۶٠٧بنادوک، شدر                         ۶٧٠-۶۶٩-۵۱۵ر ي، جزاريای کبيتانيبر 

 ۶٠٩بندر جز                         ٧۲٠-۶٨٨-۶٨٣-۶٧٩ -۶۷۱-۶٧۱     
 ٧۵٧بنگالی، لغت                                         ٧۶٠-٧۵۲-٧۴۵-٧۲۲     
 ۶٧٩بنگلور، شدر                                                 ۵۶٣ستو ، شدر يبر 
 ٧٧۵جاوت  نياميبن                                                      ۲۱٨نا يهء سيّ برّ 

 ٧٣٠تی در مصر(يف، )واليبنی سو  بغداد(                     پرداز )کار زاري نی، ميقزو  بزرگ تان
 هء رم يّ بنی فاحل، مقربه )حمّل اول                                   ۴۶۲-۲٩۲-۲٩٩-۲٧٣          

 ٣٨٠حررت غصن اطدر(                                                                                          
                              ر                يهّباس وز  زاري )جناب م زاري بزرگ نوری، م

 ۶٨٠نگ هامتون يب والد ماجد حررت هاءهللا(                                        
 ٧٩٣-۶٩۱ نيرس، شدر در آرنانتيبوئنوس آ                                                  ۶٩٨-۲٠٩          
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 ۵٧۶-۵۶٨-۵٣٧-٣٩۲-۲٠٨بودائی، مذه                                ۶٧٩-۵٨٨-۵۶۲-۵۱٨بسنت، شدر 
 ٧٠٣-۶۱٧                            ۲٣٣-۲٣۱-۲٣٠-۲۲٣الّسالم(  بغداد، شدر )دار
 ۵٧٨-۵٧٧-۵۶٣بوداپست، شدر                ۲۶۵-۲۵۷-۲۶۲-۲۶٣-۲۵٣-۲۴٠               
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 ٨٣٠ ص
 ٣۱٩سی اپشا يت و يب                                                     ۲٠٨بودای پنجم 
 ۴٧٨-۴۴۶-٣٨٩-٣٨٨-٣٨۱وت، شدر ري ب                                             ۶٨۲-۵٠بوشدر، بندر 
 ۵۵٠-۴٨٠                                            ٧۶٩-٧۶۱ چ، پرفسوريبوگدان پوپوو 

 ٣۲٧وک چکمچه يب                                             ٧٩٣ا يبوگوات در كلومب
 ٧۶٨-٧۶۱د، کتاب يهاءهللا و هصر جد
                ٧٨۲ 
 پ                            ۶٣۵-۶۲۵-۵۲٨-۴٩٠-٣٨٩هجی، قصر 

 ۶٨٠ّيپئور                                                         ۶٩٧            
 ۶۴۶-۴۵۵-۴۵۴-۴۲۱-۱۲-۱٠اپپ پی هنم                                                        ۲٠٩هرام شاه 

 ٧۵۵ا ياپاتگون                      ٩٠-٨٨-٨۴-۸۳-٨۲-۷۰-۴٧ان، کتاب يب
 ۵٧٣دس، پرفسورک گِ ياپتر                        ۶۶٠-۱۴۶-۱۶۱-۲٠٨-٩۱-۱۲٨         
 ٧۶۲-۶٣٧انگلستان )جرج پنجم(اپدشاه                                                           ۶٩٨         

 ٧٨۴اپدشاه رومانی                       ٣۵٧-۲٧٠بغداد( ت هللا)دريت اهظم، بيب
 ٧٩٣-۶٧٠اپراگوئه، کشور                         ٧۱٨-۶٩۲-۶٩۴-۶۶٩-۶۱۲-۶۱٧      
 ۵٧۶-۵۶٣-۵۶۲-۵۱۵-۴۶۲ ، شدرياپر                                                       ٨۱٨-٨٠٩      

 ٧٧٧-٧۶۱-۶٠۵                                                 ۶٧٧-۶٧۱-۶٧٠ -۴۲٨ت العد  يب
 ۶٨٠-۵۶٣نا، شدر ياپساد                                       ٣۲٨امر هللا )در ادرنه( ت يب
 ٤٧۵( ريانوس کبياق اپگواپگو، )در ت اهظم مراجعه شود(                         يت بغداد )به بيب
 ۵۶٣آلتو، شدر  اپلو                                ۲٣٣ بغداد( ت حاج هلی مدد )دريب
 ٧٩۴اپانما،کشور                                              ٣٨٠هّكا( ام )درت توّ يب
 ٥٧٣  يسياپنک هورست، م                                            ٣٨٠هّكا( ت رابعه )دريب
 ٥٠٩لی ياپو  د                                             ٣٩۲-٣۵٧از ري ت شيب
 ٣٧٣مراجعه شود(  )به هّكايپتولمائ                                      ٣۴٧ادرنه ( آقا)در ت هّزتيب
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 ۵۶٣-۵۶۱-٣۶٧ مصر( د، شدر)دريسع پرت                    ٣٨٠-٤٢٦ هّكا( ت هودی مخّار )دريب
 ٧٣۵                                                          ٣٨٠هّكا( ت ملک )دريب
 ۶۴۶پرتقا ، کشور                             ۲٧٠زا موسی اببی )در بغداد(ري ت ميب

 ٧٩۲-٧۵٨پرتقالی، لغت                                                                              
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 ٨٣۱ ص
 ٧٩٣ک (يمکز  ، شدر )درّياتگواب                          ۶٨٠پرتلند، شدر 

 ٧۵٧لی، لغت ياتم                  ٧٩٣تی( يپرن ، شدر)درهائ رتوپ
 ٧۵٣تی، کشور ياته                        ٧۵٣-۶٧٠کو، کشور ير  پرتو
 ۶٣٨ز لندن، روزانمه ميات               ۵٠٧-۴۵٩حی ين، فرقهء مسّيرت يپرسب

 ٧٠٩-۶۳۸روزانمه  ورک،يو يز نميات                          ۶٩۵پروتستاهنا، مقابر 
 ۶٣٨ز هندوستان، روزانمه ميات                             ٧٩٣-۶٧٠پرو، کشور 
 ۱٣۶-٨۲-٧۵-٧۴-۲٩-٨-٧ز، شدر يترب                                  ٧۵٧پشتو، لغت 
 ۶٠٨-۲٧۵-۲٧۲-۱٩٣-۱۶۵-۱۶۵       هللا مراجعه               ريم تيابراه پطرس هاء )به

 ٨۱۴-۶٨۴-۶٨۲      شود(                                               
 ۶٧٩تتا، شدر)در بلوچستان (                          ٧۱٠-۴۲٣پطروس حواری 

 ٧٧٠نوئی، پرفسور يترتوجرو ا                 ٧٩٣ کا(يکستار   پنتارانس، شدر)در
 ۶٠۴ه، شدر يّ در يبت حتر                              ۶٧٩لت ّيپنجاب، ا

 ۶۴٨-۵٧٨-۱۶ترکان جوان، حزب                               ٧۵٧پنجابی، لغت 
 ۶۴٣-۶۱۶-۶۱۵-۶۱٣-٣٩۲ترکستان روس                       ٧٩٣ک (يمکز  پوئبال، شدر)در
 ٧۵۲-٧۲۵-٧۲۴-۶٨٣-۶٧٠                                     ٧۶٨وگوسالوی يپو ، شاهزادهء 

 ۴۴۶ترکی، لغت                 ۶٧٩-۵۱٨هندوستان ( ونه، شدر)درپ
 ۶٧٠-۶۴۶-۶۱۶-۵۶٧-۵۲٠ه، کشور يّ ترک                            ۵۶۲تسبورگ، شدر يپ
 ٧۵۲-۶٩۲                                                  ۵۱٠  يسيسن، مري پ
 ٧۵۵ره يداد، جز ينيتر                           ۵٨٣ساالر ّيی، در ري پ

 تسّنن، مذه  )به سّنی مراجعه شود(                                             
 شود(عه مراجعهيع، مذه  )به شيّ تش ت                                                             

                                                                   ۱۴٣-۱۴٩ 
 ۶٠۶ه يتفت، قر                   ۶۱۴اتج حمل، )در هندوستان ( 
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 ۲٨٩ حروف مقطّعهء فرقان ريتفس                     ٧۱۴-۶۴۴-۵٠۲ل يک، قباياتج
 ۱٨۶ کافی ريتفس                ۴٧۶-٣٧۱-۲۴٩ل، کتاب يخ نبياتر 

 ۲٨٩هو  ريتفس                       ٧۵٣ -۱۴۶ ّياتمسانی، در 
 ۶٨۱ -۴٠٠ -۱٨٣ه ياتکر، قر 
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 ٨٣۲ ص
 ٧۵٣-۶٧٠ر يک، جزايجامائ        - ۴۲نظام( ريام -ريکب  ريزا )امري تقی تان، م
 ٧۲٣-٧۱٩-٧۱٨-٧۱۵-۶٩۴جامعهء ملل مّتفق             ۲٧٣-۱٨۱-۱٩٠-۱٣٧-۱۲٣-۶٧         

 ۶٨۲زا ري جانی کاشانی، حاج م          ۲۵۴ه( يّ مانيسل هء موالان تالد )دريتک
 ٧۵٣ره يجاوه، جز                 ٧٩٣ا )در هندوراس ( پگاليتگوس

 ۲٨٨ -۲۱٨ل يجربئ                               ۵٧٧تلکو، لغت 
 جبل ابسط )به سجن ماکو مراجعه شود(                            ۴۲٧تورات، کتاب 

 ق مراجعه شود(يد )به سجن چدر يجبل شد                               ۵٧٧ان، يتوران
 جبل کرمل )به کرمل مراجعه شود (                         ٧٠٩تورنبورگ، شدر 
 ۵٠جّده، شدر                          ۵۱٠تورنبورگ کراپر 

 ۶٨٠-۵۶۲تی، شدر يجرزی س کا(     ي ، اثبت )اّو  من آمن امر يتورنتون چ
 ٧۵۵جزائر ابهاماس              ۵٧٠-۵٠٩                       

 ٧٨٨-۵۱٨-۵٠۴-٣٣ک يجزائر اپسيف ه (         يّ تارجهء ترک ريک، )وز يق رشدی بيتوف
 ۶٨٨-۶٧٩-۶٧٠-۵۲٠-۵۱٨جزائر هاوائی                ٧۶٩               

 ٧۵۲                                                         ۵٨۶و، شدر يتوک
 ۱٠۴رهء ترراء)مازندران ( يجز                     ۶٨٠-۵۶٣-٧۵۱لی توماس برك
 ۵۲٠  يرهء مور يجز        ۵۱۴سی( يانگل  مؤمننيکو  )اّوليتوماس بر 
 ٣۶۴زی، حاجی يجعفر ترب                             ۵٨٣تون يتوماس س

 ۱٠۲جعفر فادق، حررت امام                      ٧۵۲-۶٧٠-۶۱٧تون ، کشور 
 زاري خان )برادر فدر اهظم ميجعفر قل                      ۵٩۱-۵۶۲بن، شدر ه تونن ل

 ۱۶٨آقاتان نوری (                                     ۵٨۱-۵٧٧-۵٧۶-۵٧٠-۵۶٨اسفه يت
 زا مراجعه شود(ري حممود م الّدوله )به جال                                   ۶٧٩تی نک 
 ۴٠۵-٣٧۵جلفای اففدان                                            
 ۴٩٠زی   يجليل ترب  ج                                          



 

www.oceanoflights.org 

 

 ۶۴٨-۶٠٣د يّ ن افغانی، سيالدّ  مجا                                           
 ۶۴٨-۵۴٨-۴٩٠-٣۵٧مجا  بروجردی                         ۱٠۲جابلقا و جابلسا 
 ٨۱۵-٨٠٧-۶۵۱                                                    ۵٨٣جک، پرفسور 

 ۵٨٣جاکسون، پرفسور 
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 ٨٣٣ ص
 ۱۴۶، حبر نيچ                        ۶۲۴-۶۲٠مجا  اپشا 

 ۶۴۶-۶۴۴-۶۱٧-۵۱٨-۱۴۶، کشور نيچ        ۶٩۱المللی زانن برای فلح نيت بيّ مجع
 ٧۶٨-٧۶۶-٧۵۲-٧۱۴                                        ۶٩۲-۶٩۱د ت ملل مّتحيّ مجع

 ٧۵٧نی، زابن يچ                    ۲٧۱د يّ جواد کربالئی، س
 ۶٨٨الت يجواانن هائی، تشک

 ح   ترکان جوان مراجعه شود(               جواانن ترک )به
 ۲٨٩االسرار، لوح  جواهر
 ۶٠۶-۶٠۵زا، حلبی ساز ري حاجی م     ۶۴٧و ( يابل دانشگاه ت، پرفسور)استادو جو 

 ۴۲۴-۱٣حرب اهظم )به اپپ مراجعه شود(    مراجعه         يجورج پنجم )به اپدشاه انگل
 ۴۵۵                                                 ۶٣٧شود (           

 ۶٩٨( نينوب فلسطحربون )حمّلی در ج                            ۱جورج اتونزند 
 ۶٠٩زا، شاهزاده ري   هللا ميحب                            ۵٠٧جورج فورد 

 ٧۵٣-۶٧٠-٣٣٣حبشه، کشور                      ٧٠٨جورج گری ابرانرد 
 ٧۵٧ -۵٠حبشی                     ۵٠٨جورج هرست، سناتور 

 ۲٠٠-٨٨-۵٠-۴٩ نيحجاز، سرزم                      ۵٨٣ی جوزف لوی، رابّ 
 حّجت زجنانی )به حمّمد هلی-حّجت اکرب              ۵٧٨وس جرمانوس، پرفسور يجول

 حّجت زجنانی مراجعه شود(                                                 ۶٠٨جدرم، شدر 
 ۲٠۶ه ( کّ را، جبا  )درتارج محِ                                          

 ۴٧-۴۶-۴۲ يّ حروفات ح - يّ حروف ح چ                                       
                                                                   ۴٨-۴٩ 

 ٣٧۱ا  نبی يحزق                  ۶۴٧-۵٧۱-۱٧٨ن، دکرت يچا
 ٣۶۵-٣۶۴ترک(  حسن افندی )افسر                        ٩۵٠ر، اتجر چات چسرت

 ۴٧حررت  -حسن، امام                              ٧۵٧چک، زابن 
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 ٣۲۴زا ري حسن، حاجی م                       ٧۵٣چکسلواکی، کشور 
 ۲۴۴زا ري م ابشی، ميحسن، حک                          ٣٣٧چواپن، دکرت 

 ۵۱۶زا ري م حسن  تراسانی، حاجی                          ٧۶٣ان کای شک يچ
 ٨٩ -٨۲خ يحسن زنوزی، ش                        ٧۵۴تزا يچی چن، ا
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 ٨٣۴ ص
 ۵۵٠ هلی اففدانی، آقا نيحس                           ۶٠٧حسن، شاطر 
 زا )تا  حررتري  هلی، حاجی منيحس                       ٣۲٣زا ري حسن ففا، م

 ۲٨۶اهلی (                                       ۲۵٩زا ري حسن همو، آقا م
 ۶۵۲زا ري  هلی جدرمی، منيحس                ۵۴۹زا ري االشراف، م حسن جمد
 ۶٨٣زا ري  هلی نور، آقامنيحس زا )انبرادری حررت            ري حسن، م
 ٣۵۶د يّ  کاشانی، سنيحس                  ۴٠٠هاءهللا (          

 ۴٩٠ کاشی، حاجی نيحس                              ۶٠۶ آقا نيحس
 ۶٨۶-۶٨۵القدس )حظائر قدس (  ةري حظ د)کات  وحی  ملّق  به           يّ ، آقا سنيحس

 ٧۶۱حکمت هبدالبداء، کتاب            ۲۰۰-۱۵٩-۱٣۵-۱٣٣-٧٠ز(يهز        
 ۴۴۶حل ، شدر                           ۶٩٨            

 ان(جيآرراب الّدوله)حاکم زا، حشمتري م امزه                         ۱٠۲ ابن روح نيحس
    ۱٣۲              دالّشدداء مراجعه شود(                  يّ ، امام )به سنيحس

 ٣٣٣ شدرحّله،       ٣۵٣-۲۵۲-۲٠۶-۲٠٨-٨٠-۴٩              
 -۱٠ح ( يحررت مسون )شاگردان يّ حوار                 ۴٣٨-٣٧٩-٣٧٩              

 ٧۵۱-۴٨           الباب مراجعه           اببای، ماّل)به هي بشرو نيحس
 ۱٨٧-۱۵٨-٨ون، کتاب يحوار      ۱٠۴-٩۶-٨٠-٧۲-۴۴-۴٣شود(              

 ٣۵٩زا ري درهلی، حاج ميح    ۱۱۲-۱۱٠-۱٠٩-۱٠۵-۱٠۶-۱٠٨          
 -۵٣۱-۴٧٨-٣٩٠-٣٧٨-٣۶٧ فا، شدريح   ۲٠٠-۱٨٨-۱۶۱-۱۶٣-۱۶٠ -۱۲٩         
         ۲۶۱-۴۶٩                                          ۵۴۱-۵۵۲-۶۲٠-۶۲٦٢٤-٣ 

 ٧۴۶-۶٣٧-۶٩٧-۶٩۶-۶۴۱-۶٣۶                               ريالّدوله )سف ريزا، مشري  تان، منيحس
 ٧٧٩                             -٣٠٠-۲٩٩ه ( يّ ران در ترکيا          

 ی از  مراجعه شود(يحي)به ٣۴٣هء رقطاء  يّ ح                     ٣۶٠ -٣۲۲            
 زا، نظام الّدوله )حاکمري  تان، منيحس
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 خ                                -٨۵-٨۱-۵٩-۵۴فارس(           
                ۱٠٠-۱٩۱ 

 ٣۱٧ه يقر  تارپوط،            ۶۵۲زا ري ازی، ترطومی، مري  شنيحس
 ديّ زا سري تا  اکرب، )به حمّمد، حاج م                                          
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 ٨٣۵ ص
 ۶۱۶دانشگاه االزهر  مراجعه شود(                              

 ٧۵٣-۴۵۵دامنارک، کشور                          ٣۶٠ه، فرقه يّ تالد
 ۲٨۶-۲٣۴-۱۴۵ا  نبی يدان                ٣٨٣-٣٨۲هّكا( تان شاوردی )در

 ٣٧۱-٣٧٠-۲٠٩داود، حررت                     ٣۲٧تان هرب )در ادرنه(
 ۲٨٨دجله، رود                     ٣٨٠هّكا( د )دريتان هوام

 ۶۴٠درزی، فرقه                ۲۱٨ه )زوجهء حررت رسو ( جيتد
 ٧۵۵-۶٩٠المللی هائی در ننو نيبدفرت                            ۶٠٧ه سلطان جيتد
 ۱٩۴-۱٣٠-٨۶دالئل الّسبعه                           ۵۶٧-٣۶٠و مصر يتد

 ۵۵٠-۵۲٨-۴۴۶-٣٧۵دمشق، شدر                      ٧۲۵-۴٣٠-۲۴٠-٧۲تراسان 
 ۱٣٨دور آدم                                 ۱٠۲تر دّجا  

 ٨۱۵-۶۶۶-۶۵٩-٣٩-۲٨دور هائی                             ٣۵٩ترطوم، شدر 
 ۶٩۴دوش  کنت                            ٨۱تصائل الّسبعه 

 ۵۶۲دنور، شدر                              ٧۵٣ج فارس يتل
 ۶٠٨دوغ آابد  م مراجعه شود (       يل، حررت )به ابراهيتل
 ٧۶٣ندسور يدوک او و                              ۴٩٠ل توئی يتل

 ۶٠٧دولت آابد                ۶۴٧-۴٧۶-٣۶٠-٣۴٠د اپشا يتورش
 ۶٠٧ده ابال                               ٧۴توی، شدر 

 ۶٨۵-۶٧٩دهلی، شدر                                           
 ٣۲٧-٣۱٧ر بکر، شدر ّيد د                                               

 ۶٧٩ت، شدر يرتو يد                                          
 ۶۱٧برمه (  ه )دريداان کاالزو، قر ياد                       ۵٨٨-۵۶۲، شدر نيدابل
 ۶٣٨ل، روزانمه يلی ميد                  ۶٩٧ المللی نياآلاثر ب دار
 ۶۴٧-۵٨٣داستار جردن يو يد الّسالم )به بغداد مراجعه شود (          دار
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 ۵٧٣د گراهام پو  يو يد                ۴٠اتکر(  ه )جماوريداركال، قر 
 ۶٨٧سن يو يد                     ۱٨٧دارمسترت، پرفسور 

 ران (ي روس در اريدالگورکی، پرن  )سف
          ۱۶٨-۲۲٣ 
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 ٨٣۶ ص
 ۶۱ت  تاّفه رسالهء اثبات نبوّ  ر                                                   

 ٧۶٠-۴٣٨رسالهء سؤا  و جواب                                           
 ٨۱ه يّ رسالهء فروع هدل خ مراجعه شود (       يابقر، ش رئ  )به حمّمد

 ٧۶۱-۵۱٧-۲٨٨-۲۵٣رسالهء هفت وادی                             ۴۲۶ی نبی ّيکر ز 
 ن  مراجعه شود (يرستمعلی )به ز                                           

 ٧٩٣ل (يف، شدر)در برز يرس                                          
 ۱۶٠رشت، شدر  ر                                                    

 ٣۵٣ده يرشح هماء، قص                                           
 ۵٧۶وت(ري د اپشا )والی سابق بيرش            يّقاش ( رئرابرت اندلر، پرفسور )ن

 ۳۶۲ حررت هاءهللا(نيمالزم از رضا، آقا)               ۵٨٧دا( ياسوفيت تيّ مجع       
 ۳٣٨ک يب رضا اهپوست           ي مؤمن سنيرنر)اّولو رابت ت

 ۲٩۲رضا ترک                    ۵۱٣کا( يامر             
 ۶٠٧رضا فّفار، استاد               ٧٧٠-۵٨٣اتگور، سرندراانت يراب

 حررتی برادر انزا )ري رضا قلی، حاجی م                    ۵٧٣راج پواتان، مداراجه 
 ۴٠٠هاءهللا (                                                     ۵۱٨راچسرت، شدر 

 ۶٠٣زا ري کرمانی، م  رضا                                 ۶٧٩ نيراس
 ۴٠٣از( ري زا)از شددای شري اط، ميّ ع تيرف                     ٧٠٩و کام  يراکسفورد ن
  امام مجعهءري، منيرقشاء )به حمّمد حس                          ۶٧٩-۵۱٨رانگون، 

 اففدان مراجعه شود (                               ٧۶٣  مجدور السالوادر يرئ
 ۵٧٣انلد کوربت، رورند و ر                      ٧۶٣مجدور اپانما   يرئ
 ۵٧٣امز، رورند يليرندا و                   ٧۶٣کو ي  مجدور پورتور يرئ
 ۶٠۴روح هللا ورقا )از شددای طدران(                    ٧۶٣  مجدور گوامتاال يرئ
 ۵٧٨مربی روزستم وا                      ٧۶٣ک ي  مجدور مکز يرئ
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 ۵٨٣روزولت، مسرت                     ٧۶٣  مجدور هندوراس يرئ
 ٣۵٠-۱۴۱-٧۱-٧٠-٣٣-۳٠ه يّ روس -روس                          ٧۵٧رجستانی، لغت 

 ۵۱٨-۵٠۶-۴۵٨-۴۵۵-۴۴٧-۴٠٩                                              ٧۵٣ی جنوبی، کشور ّيردز 
 ٣۵٩هء ابن رئ  رسال ١۶٨وودگرو، شدر رد
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 ٨٣٧ ص
         ۵۲٠-۵٣٧-۶۴۶-۶۵٨-۶۶٩-۶٧٠                                  ۱۱٧ -۱۲۲-۱٣٠-۱۵٠۱٣۲-۱۵۴ 
         ٧۵۲-٧۵۶-٨٠٩                                                     ۱٨۴-٣۵٩-۴٠۱-۶٨۲-٨٠۴ 

 ٣۶٠نه )به بغداد مراجعه شود(ي، مدزورا       ۵۵۶روضهء مبارکه )مقام حررت هاءهللا ( 
 ۴۵۲فه يزولو، طا                 ٨۱۵-٧۱۴-۶۵۲-۶۶۴-۶۴٨               

 ۶٩۶-۵۵۶زّهاد آلمانی                            ۴۵۴رومانف، سلسله 
 ۴۴۶رتنامهء حررت هاءهللا ّيز                        ٧٨۲-٧۵٧رومانی، زابن 
 ۵۶۲تون، شدر )درمصر(يز                   ٧۶۱-٧۵٣-۶٩٣رومانی، کشور 

  مراجعه شود(نيالمقرّب نين )به ز يالعابدنيز       ٣۲۱ز مراجعه شود(ين لی )به ارض سرّ يروم 
 ۲٧۲                                      ۶۴٠-۶۲۵روانلد اسرتس، سر 

 ز(يالّدوله )حاکم ترب  ان فخرن تين العابديز                               ۶۵٠چاردسون ير 
 ۲٧٩-۲۶٩-۱۱۴                                ۵٧٣پلی يدی استيچارد و لير 
 ۱۱٩ن  )به رستمعلی مراجعه شود( يز                            ۶٨٠چموند، شدر ير 
  

 ن   ز                                                        
  

 ۶۱۶-۵٨۶-۵٣۶-۵۱٨ناپن کشور -نااپن        ٧۶۱دکرت زامندوف ( رت دتّيديزامندوف )ل
 ٧۶۶-٧۵۲-۶٧٠                                             ۴۵٩-٣۶٩-۲۱٨-۲۱٠زردشت، حررت 

 ٧۶۱-٧۵٩-٧۵٧-٧۵۶ناپنی، زابن          ۴٠٨-٣٩۲-۲٠٩-۲٠٨ان يزردشت -زردشتی 
 ٧۶۱-٧۵۵-٧۲٠ننو، شدر          ٧٠٣-۵٧۵-۶۱٧-۵۶٨-۴۲۵-۵٣٧              

  ٨-٧٣٩-٧٣٨-٧٣٧۱۲ 
 س                                          ۱۶٨ه يزرگنده، قر 

 ن اتج )به طاهره مراجعه شود(يزر 
 ۱۴٠سارا برانرد                ٧۶٩-٧۶٣زغلو)اپدشاه آلبانی( 
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 ۵۱٩سارا فارمر             ٧۵٣-۶٨٨-۶٧٩-۶٧٧-۶٧٠د يزالند جد
 ۵۱٩سارا كالرک                      ٧۵۵-۷۶۰              
 ۵۷۳ساراواک، رانی                             ۵٨۱-۵٧۶زاندقه 

 ۴۵٣و يسارا            ۱۱۶-۱٠۴-٩٩-٨۱-۶٨-۵٧زجنان، شدر 
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 ٨٣٨ ص
 ۶٧٩سرامپور، شدر         ۶٩٩-۶٠٨-۱٧٧م(يساره )زوجهء حررت ابراه 

 ٧۶۱سربی، لغت                         ۵۶٣ساکرامنتو، شدر 
 ۵۴٨سر چشمه، حمّله                           ۵۶۲تی يک سيسالت ل

 ۲۵۱سرگلو، کوه        ۱٣۴پ فوج ارامنه( يسام تان ارمنی )سرت
 ۱٩۲-۱۱٣-۱٠٨العلما  ديسع                           ۱٣۵-۱٩٣            

 ر امور تارجه(يزا)وز ري د تان، ميسع                       ٣۱٨-٣۱٧سامسون، بندر 
 ۲٩٩-۲٩۶                                         ٧٩٣اگو، شدر يسانت

 ۵٣٧ا ي اسپانريسف                          ٧٩٣سان توزه، شدر 
 ۵۶٣ک، کشتی يسلت             ۶٧کا( يسان نوزه، شدر )درکستار 

 ۶٠٩سلطان آابد، شدر )اراک فعلی (                  ٧٩٣-۶٧٩سان سالوادر، شدر 
 سلطان الّشدداء)به حمّمد حسن مراجعه           ۶٧٩-۵٨۲-۵۶۲-۵۱٨سکو، شدر يسانفرانس

 ۶٨٣شود(                                          ٧۶۲-۶٩۱                 
 ۵۴۵فهء هثمانی (يم )تليمان هظيسلطان سل              ٨۱۴-۶٨۲-۶۶٠-۱٨٠ان جيسجن آرراب

 ۲۶٣-۲۵۴خ يسلطان، ش        -٣٠ز مراجعه شود(يسجن اهظم )به هّكا ن
 ٣۲٧ه يسلوری، قر            ۴٧۶-۴۴٩-۴۴٠-۴۱٧ -۴۱۴-۴۱۵        
 ٣۶٠مان اپشا )والی بغداد (يسل                                ٧ز يسجن ترب 

 ٣٩۲ماخنان تنکابنی )مجا  افندی(يسل    ز مراجعه   ياه چا  طدران نيسجن طا )به س
 ۱٨۲-۱٨۱-۱٣٨-۱٣٧ماخنان، حاجی يسل              ٢٣٧-۲۲۱-۲۱٩-۲۱٧-۱٣شود(       

          ۲۶٣٧-٣٠٩-٧۲-۴٧۵-٨٠۴                                ۵۴٨ 
 ۱٧٩ک يمان انظم بيسل ز مراجعه شود(       يسجن هّكا)به سجن اهظم ن

 ۲۵۴-۲٣٨ه )در کردستان هراق( يّ مانيسل             ٨۵-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۲۴-۴٧٨         
 ٣٣٣-۲٨۴-۲٧٠-۲۶۳-۲۵٨                               ٧٠ز مراجعه شود(يسجن ماکو )به ماکو ن

              -٨-٧٨۲-٨۵                                                ۵٩٣-۶٩٨ 
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 ٣٩۲مسرقند، شدر                            ۴۵۲سدان، حماربه 
 ۶٨٠-۵۶۲سن پل، شدر                             ۲٠٨المنتدی  سدرة
 ۱۴۱نگراد(يرتزبورغ )لنيسن پ                           ۵۶۲ک، کشتی يسدر 
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 ٨٣٩ ص
 ٧۵۲ ، کشور يسو                              ٧۵٧سندی، لغت 

 ۶٨٠اتل، شدر يس                     ٣٧٣سن نان داکر )هّكا( 
 زا هلی مراجعه شود(ري اح،جناب)به ميّ س                          ٧۵٧سنگالی، لغت 
 ٨۲ه يادهن، قر يس                            ۶٠٨سنگسر، شدر 

 ز مراجعهياه چا  طدران )به سجن طا نيس ز مراجعه شود(          يسّنی )به اهل سّنت ن
 ۲٠۵-۱٧٠-۱۶٨-۱٠۴-٣٠شود(                                         ۲٣۵-٣٠            

 ۲٨٠-۲۶٧-۲۶۶-۲٣۲-۲۲۴-۲۲٣                                            ٧۵٣سوئد، کشور 
 ۴٧۵-۴٧٠-۴۴٧-۴٠٠-٣۵۵-٣٠٠                                  ٧۵۲-۶٧٩-۶٧٧سودان، کشور 

 ٨۱۴-٨٠۴-۵٩۲                                             ۴۱۲زم ياليسوس
 ٧۲۵ربی يس        ٣۴٧سورهء افحاب )اثر حررت هاءهللا ( 

 ۵۶٩سه يتی متپل، کنيس         ٣۴٧سورهء امر )اثر حررت هاءهللا ( 
 زي، امام ننيالّشدداء، حررت )به حس ديّ س           ٣۴٧سورهء حّج )اثر حررت هاءهللا (

 ۲٨٧مراجعه شود(                              ٣۴٧رهء دم )اثر حررت هاءهللا (سو 
 هللا مراجعه شود(  )به حمّمد رسو نيالمرسل ديّ س       ٣۴٨  )اثر حررت هاءهللا (يسورهء رئ

 ۲۶٨د داودی يّ س    ۴٧٩-٣۵٧سورء غصن )اثر حررت هاءهللا (
 ۵۱٩دنی اسپراک يس              ۱۱۲د ( يسورهء فاحته )قرآن جم
 ٧٩۴-۶٨۶-۶٧٩دنی، شدر يس )اثرحررت رّب اهلی (     ريسورهء کوثر، تفس

 ۶٠٨جان، شدر ري س                      ٨۱-۱٧٣-۵۵         
 ۲۶٩ف الّدوله، شاهزاده يس     ٣۲۶-۱۵سورهء ملوک )اثرحررت هاءهللا ( 

 ۶۱٧فه يک، طايس               ۶۴۶ -۴۵۶ -٣۴٨ -٣۴٧       
 ٧۵۵ره يالن، جز يس       ٨۱-۶۱سورهء والعصر )اثر حررت اهلی( 

 ۶٨٠-۵۶٣ناتی، شدر ي سنيس    ٧۶۱-۲۱٩كل )اثر حررت هاءهللا( يسورهء ه
 ٣۱٨واس، شدر يس                  ٧۵۲-۵٠٨-۲٣٠ه، کشور يّ سور 
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 ۱۵٧ده يند، جر يسولداتن فرو 
 ٧٩۴-۵۱٩سوزان مودی، دکرت 

 ٧۶٩ ت سن، دکرتّيسون 
  

 ٨۴٠ص
 ٣٣٧شمان، دکرت يش ش                                                  

 ٧٩-۴۱-٣۴-٣٣ -۳۰ -۲۶ان يعيش -عه يش                                           
 ۲٣۵-۲٠٨-۱۴۴-۱۲٣-۱۱۴ -۱٠٠                                ۶٧٠-٣٨۶ -٣٠ه يشامات، انح-شام 

 ۴۴۶-۴٠٨-٣۶٩-۲٩۶-۲٨٩-۲٨٨                         ۴٩۱-۲۱٠-۲٠٨ان( يوهود زردشتشاه هرام )م
 ٧۲۴-٧۲۲-٧۱٩-٧۱٨-۶۶٩-۶۱۲                             ۵۵٠ان (ي البنيشاه حمّمد منشادی )ام

 ٨۱۵-٨۱۱-٨٠٩-٨٠۲-٧٣۲                     شجاع الّدوله، شاهزاده )از حمّبان مجا                
 ۵۲۱-۵۱٧-۵۱۶-۵٠٨-۵٠٧کاگو، شدر يش                 ۲٧٩-۲۶٩مبارک (            

 ۶٧٩-۵٨٠-۵٧٩-۵۶۲-۵۵٧-۵۵۲                                                   ٧٠٩ن کودی يشرو 
 ٧۴۴-٧۴٣-٧٠۲-٧٠۱-٧٠٠-۶٩۱                                                      ۵۱ف مّکه يشر 
 ٧٨٣            زا حمّمد هلی(                ري زا)فرزند مري ع هللا، مشعا 

 ٧٩٣-۶٧٠لی، کشور يش                  ۴٩۴-۵۱۶-۶۵۱-۶۶۶          
 ٩شلی )شاهر( 

 ۱٨٩مشر 
 ص    دماندار مجالمبارک در                         يک )ميمشسی ب
 ٣۲۴-٣۱٩اسالمبو  (           

 ن شاه(يزی )ضارب انفرالدّ يفادق ترب            ۱۶٨القات طدران( ييان )از ري مش
 ۱۵۵-۱۵۱                                             ۶٩۱شورای جدانی جواانن 

 هللا االفدق( فادق مقّدس تراسانی،ماّل )اسم                         ۶٩۲ شوروی، دولت
 ٣٨۶-۲٧۱-۵۴-۵٣                                        ۱۲٣شددای سبعهء طدران 
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 ٣٩٩د)جمتدد طدران ( يّ فادق طباطبائی، س                       ۶٠٨زاد، شدر ري شدم
 ۶٠٧زا )از شددای منشاد( ري فادق، م مراجعه     ز)به هلی افغريخ االسالم ترب يش

 ر جناب طاهره(فاحل برقانی،حاجی ماّل )پد شود(                                    
 ۱٧۱                                                                               ۳٩٨-٩٧-٧۵-۵٠-۲۶قه يه، طر يّ خيش
 ۴۶٣فبحی اپشا )متصّرف هّكا(          ٨٨-٧٩-٧٨-۶٩-۵٧-۵٠ -۴٣از، شدر ري ش

  ٨۱آاثرحررت اهلی(  از )ني احلرمنيفهء بيفح        ٩۶-۱۱۴-۱۱۵-۱٣۵-۱٣۶-۱۶٠           
 ز مراجعهيفهء امرا )به کتاب هددی نيفح                     ۶۱۲-۶۵٩-۵٠٧-۴٠۲-۴٧٠-۲۲٠           
 ۴٧۱شود(                                    ٨٠٣-٧۲۶-۶٨۱-۶۸۲           
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 ٨۴۱ ص
 ٧۴-٧۱-۶٣-۵۶-۲٩-۱٣-٧طدران، شدر  آاثر مجالمبارک انزله در       ه )ازيطّ فهء شيفح

 ۱۲۳-۱۲٠-۱٠۴-۱٠٣-٨٨-٧٨                                          ۲٨٩بغداد(               
 ۱٨۶-۱٧۴-۱۶۵-۱۵٠-۱٣٨-۱٣٠          ه )به  كلمات مکنونه              يّ فهء خمزونهء فاطميفح
 ٣۵٣-۲٩٣-۲٧۲-۲٣٠-۲۲٠-۲٠٣                                  ۲٨٨مراجعه شود ( ز ين      
 ۴٠٩-۴٠۵-۴٠۱-٣٩٩-٣۷۸-٣۵٩          الّدوله                 جمد اريالّدولهء اففدانی )دست فدر

 ۶۱۱-۶٠٣-۵۵٠-۵۴٨-۵۱٩-۴۱۱          فرمانده سرابزان دولتی در                           
 ٨٠۴-٨٠۱-٧٩۴-٧۶٠-۶٩۱-۶٨۲                             ۱۱٨-۱۱٧ع زجنان( يوقا           
 ۲٠٩ای نبی يففن
 ظ                                               ۴۵٨ه، سلسله يّ ففو 

 ۲۵۵وبی يّ ن ايفالح الدّ 
 ٣٣٣ظاهر)هرب اببی(                                ۶٩٠هء اطفا  ري فندوق رت

 ۴۲٣ون يفد
 ع                                                               

  
 ۵٣٩ه (يّ شيئت تفتي  هيک )رئيهارف ب ض                                           

                                                                         ۶۴٨   
 ٧۵٩هامل هائی، کتاب          ۴٨٩هلی( حمّمد زاري م زا)برادرري اء هللا، ميض

 ۲٧۴-۶٧اهظم هثمانی(  هالی اپشا )فدر                       ۶۵۱                   
                                                             ۲٣٠-٩٩۲-٣۲۲-٣۵۱-٣٩٣-۴۱٩ 

 ۴۶۲-۴۲٠                   ط                                          
 ۶٠٧هّباس آابد                                              

 زا بزرگ نوری والد ماجدري هّباس، جناب )م           ٩۵-٩۴-٩٣-۴٧( نيالع طاهره، جناب )قرّة
 ۶٩٨-۲٠٩حررت هاءهللا(                                 ۱٧۴-۱٧۱-۱٧۲-۱٧٣-۱۶٣-۱۵٩            
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 ۵۶٧مصر(  ويهّباس حلمی اپشای دوم)تد           ۱٩۲-۲٠٠-۱٧٩-۱٧٨-۱٧۵-۱٧٧           
 ٣٧۴دمشق ( پرداز هّباسقلی تان )کار               ۲٧۱-۲۸۲-۶٨۲-۶٩٩-۲۴٠           

 انی )فرماندهء سرابزانجيهّباسقلی تان الر                  ٣٩۱ه )مقّر بعثت حررت روح ( يّ طرب 
 ع قلعهء طربسی(يلتی در وقادو                                                      ۵۴۴رابل  غرب ط

 ۱٨٨-۱۱۱-۱۱٠                                                                            ۲٠۶نا يطور س
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 ٨۴۲ ص
 مي طدرانی، حاجی )مبّلغ ابراهميالکر  هبد ان که ابه       يکی از اببيهّباس، )مستخدم 

 ۵۱۶ -۵٠٨ هللا( ريت ان شد(                يابب گرفتاری مجعی از          
 نی،ماّل)معروف به ماّل ي قزو ميالکر  هبد                      ۱۵۴                 

 ۱٣۱اامد(                                 ۲٧٣زا )فرزند حمّمد شاه( ري هّباس م
 هبد هللا اپشا )از رجا  دولتی دربغداد(        ۲٩۴-۲٩٣-۲٨٩خ ي طدرانی، شنياحلس بده

         ۲٩٨                                                    ۲۶٣٨٨-٩ 
 هبد هللا تان، شجاع الملک )معاون              ۵٩-۵٨د تان داروغه ياحلم هبد
 ز (يري ن تان حاکم نين العابديز                 ۵۴۴-۵۴٣-۶٧د، سلطان هثمانی ياحلم هبد

         ۵۵٩-۵۶۱-۶٠۲-۶۴۶-۶۴٧٠-٨۸                                ۱۱۴ 
 ۲۴۲نی يهبد هللا قزو                                          

 ٣٠٠-۲٧۴-٨۱د، سلطان  ياجمل هبد                    ٩۵اخلالق اففدانی  هبد
 ع ازيبد شابوری، حاجی )اابيد نياجمل هبد                      ۴۶٣امن اپشا الرّ  هبد
 ۴٠۴-٣٨۶شددای مشدد(                                ۶٣٨  الوزراءهراق( يد )رئيّ الرامن، س هبد
 ٧۵٧هربانی، زابن    فرقهء       يخ )رئيالّرامن کرکوکی، ش هبد
 ۶۶۲هربانی، قوم                     ۲۵۵-۲۵۱ه ( يّ قادر      
 ت مسکونی مجالمبارک دريهّبود )فاح  ب ت مبارک      يالّرسو  قمی، آقا)سّقای ب هبد

 ٣٨۴هّكا(                                                                         ٣۶٠بغداد(            
 ۲۵۴ه( يّ   سلسلهء نقشبنديخ )رئي، شهثمان       ۲۶٨خ )ازهلمای بغداد( يالّسالم، ش هبد
 ۲٣٣-۱۴٧-٧۱ -٣٣ -٣۲-٣٠ان يهثمانی، هثمان         -۲٩٩-۶٧ز، )سلطان هثمانی( يالعز  هبد

         ٣۲۱-٣۴٣-٩۶۲-٣٧۴-٣٩٣-٣٨٩                                       ۲٧۴-٣۵۶-٣۶۱-٣٧۲-۴٠۲-۴۱۱ 
         ۴۲٠-۴۵٠-۶۴۶-٨٠۵-٨۱۴                                           ۴۴٧-۴۵٠-۴۵۶-۶۴٣-۶٩۶-٨٠۶ 

 ٣٠۴-٣٠٣-۲۶۱-۲٣۵هجم  م، حررت )بقعه واقع در شدر      يالعظ هبد
 ۲۴٣-۲٣٣-۲۲۹-۱٠۴ -٣۲ -٣٠هراق، کشور                 ۵۴۶-۴۵۱-۱٩٠ری(          
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 ۲٩۴-۲٩۲-۲٧۴-۲۶۵-۲۴٨ -۲۴۵                دی به قربس(               يان تبعيهائ الغّفار)از هبد
             ٣۶٧                                                  ۲٣-٩٨۲٣-٠۴٣-٠۵٣-٠۵۱-٣۵٣ 

 ۴٩٠-۴٧۵-۴۴٧-۴۱۱-٣٩۲-٣۵۶                                   ۲۶٨هلمای بغداد(  خ )ازيالقادر، ش هبد
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 ٨۴٣ ص
      ۵٠۶-۵٣۶-۶۱٧-۶۲۵-۶٣٨-۶٧٠                                   ۶۱٩-۶۲٠-۶۴۵-۶۵٨-۶٩۶-۶٩٧ 
      ۶٧٧-۶٨٣-۶٨٨-۶٧-٩٣۱٧-٨۱٧٣                                   ٩۶-٧۴۶-٨٠-٧٨٠۱ 
 ۱٠۴اه يهلم های س          ٨٠۴-٧۵۲-٧۴۵-٧٣۲-٧۲۲-٧۲٠     
 زاري د )شوهر تواهر ميّ هلی افنان، س          ۶۴٠-۵٨٨-٣٠۴-٣٠٣-۲٣۵-۴٨-۲۶هرب 

 ۴٨٩حمّمد هلی(                                              ٧۵۶-۶٧۱           
 ۴٠٧زد (يهلی، آقا )از شددای                   ٧۵۲ نيهربستان، سر زم

 ۶٠۵هلی افغر، ااتبک اهظم          ۶۴٣-۶۱۶-۵٣۶-۴۵۵-۴۴۶هربی، زابن 
 ۴٠۶زد( ي)از شددای  هلی افغر                 ٧۶٠-٧۵٨-٧۱٩           
 ۱٩۲-٧٧-٧۶ز( يخ االسالم ترب يهلی افغر، )ش                         ٧۲٩هربی، هامل 

 د اپشاحاکميز اپشا )معاون تورشيهز 
 ۴٠٠مؤمنني آابده(  هلی اکرب، استاد )از              ۴٧٨-٣٨٧-٣۴٠ادرنه (            

 شددای سلطان زا )ازري اکرب برار، آقام هلی        ۱٧۶زتان، سردار)كالنرت طدران(يهز 
 ۶٠٩آابد(                                  ۶٠۲-۴٠٨-٣٩۲نهء هشق (يهشق آابد )مد

 ۵۴٩-۵۴٨-٣۵٧زادی، ماّل ري هلی اکرب شدم       ٧۲۴-٧٠۱-۶٨٣-۶۱۲-۶۲۶-۶۲٧         
 ۵۵٠                                     ٨۵-٣۱-۲٨ن ( يهصر انتقا  )هصرتکو 

 شددای مشدد( خ )ازيهلی اکرب قوچانی، ش         ٨٠٩-٧٨۶-٧۱٣-۶۶٨-۶۶٠-۵٠٠      
       ٨۱۵                                                      ۶٠٩ 

 زا )ابن هّم حررت اهلی(ري هلی اکرب، م               ٨۱٨-۶۶٠-۶۵٩-۱۴٧هصر رهبی 
 ٣٣۵-۲۶٠                            ۲٠۵-۱٣٨-۱٣۱-۱۲۲-٣٩-۲٨هصر رسولی 
 ۴۵٨-۲٨٨-۲٠٨المؤمنني، حررت   ريهلی، ام        ٨٠٨-٨٠۴-٧٨۶-۶۶٩-۲٠۵-۴۴٧              

 ۵٣( يّ کی از حروف حيهلی بسطامی، ماّل ) مراجعه     زيزی نيم، جناب )به هلی ترشيهظ
 م، جناب مراجعهيظخ )به هيزی، شيهلی ترش                     ٩٠-٨٩شود (        

 ۲۲۴شود(                   مراجعه                   زيقلعهء هّكا ن و هّكا )به سجن هّكا
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 ۵۴٩زا ري هلی تفرشی، حاجی م                ۴۵۱-۴۴۵-۴۱٩-۴۱٧شود (             
 ۴٠۵شددای طدران(  هلی جان، ماّل )از         ۵۱٠-۴٨۱-۵٠٧-۴٧٨-۴٧٧-۴۶٣       
 ۵٨-۵۴د )تا  اهظم( يّ زا سري هلی، حاج م          ۶۱۲-۵۵٠-۵۴٧-۵٣۱-۵٣٩-۵۲٨      
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 ٨۴۴ ص
 ۶۶٣فائق ارمنی                          ۶٨۲-۱٣٠-۱۲٣     

 ٨٠۱-۱۱٣-۱٠٠-۲٩فارس        ۲۲۵-۱۶٨هلی تان، حاجی )حاج  الّدوله( 
 ٧۶٠-٧۵٨فارسی، زابن      ٧۱-٧٠هلی تان ماکوئی)حمافظ قلعهء ماکو(

 ۶٠٨فاطمه بگم )از شددای مهدان(          ۴٠٧زد( يهلی سبزواری، ماّل )ازشددای 
 ۱٧۱-٩۵-٩۴-۴٩فاطمهء زهرا، حررت                         ٣٣٣هلی کرمانشاهی 

 ۶٩٩-۲٨٨-۱٧۵ هلی کنی، حاجی ماّل )ازهلمای طدران(                       
 ۱۴۱دلر يف                         ٣٩٩             

  ۱۵۱ن شاه(يالدّ  هللا قمی )ضارب انفر فتح هلی حمّمد ورقا )از شددای طدران(          
 ۲٠٩ران ( يفتح هلی شاه )اپدشاه ا                         ۶٠۴-۶٠٣         

 ۶٠٧ک مهدان( يفراشاه )نزد            ۴٠۶-۵٣شددای انمق(  هلی، ماّل )از
 ۴۱۶ش( ياطر  فرانسوا  نوزف )امپراطور                ٨٨اح ( يّ ناب سزا )جري هلی،  م
 ۴۵٣-۴٣٠-۴۱٩                                          ۶٨٧ی )مفتی هّكا(ري هلی م
 ۴۵٣ناند )اپدشاه بلغار(يفرانسوا فرد      ٣۴٩آالی )منمور دولت هثمانی (ري همر، م

 ٧۶۱-٧۵٨-٧۵۶-۶۱٨فرانسوی، لغت                           ٣۶۶            
 ۵٣۶-۵۲٠-۴۵۵-۴۵۲فرانسه، کشور              ٣٨٨ان هّكا(يحيهودی مخّار)از مس

 ٧٨۵-٧۵۲-۶۶٩-۶۱٨                                                 ٣٩-۲٩هدد اهلی 
 ٧۶۲-۶٩٣دنت ي روزولت، پرز نيفرانكل                                         

 ۵٨٣ ني ک. لنيفرانكل غ                                       
 ۵٨٣کا( ي مک وی )تزانه دار امر نيفرانكل ز مراجعه       يزا مددی نري غصن اطدر )به م

 ٧٨۱نان)اپدشاه رومانی( يفرد                       ٣٧٨شود(           
 ٣۵۱-۲۵٣-۴٨ن فرهو  ز         يغرن اهظم )به حررت هبدالبداء ن

 ز مراجعه شود(يفرقان )به کتاب قرآن ن                    ٣٠مراجعه شود(        
 ۲۱۱-۱۴۵-٨٠-۴٠          ز مراجعه                   يحمّمد هلی ن زاري غصن اکرب )به م
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 ۶۵۱هلی (  زا حمّمدري م ه )تواهريّ فروغ شود(                                    
 ٣۱٧ک بغداد( يات )نزدحيفر                                          

 ٧۱٧-۶٩٣-۶٩۱-۶٧٠-۵۲٠-۴۴٧ نيفلسط ف                                        
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 ٨۴۵ ص
 ۱۵۵شددای طدران(  قاسم، حاجی )از        ٧۵۲-٧۴۶-٧٣٨                     

 ۶۱۶-۵۶٨-۵۶۲-۵٠٨-۴۴۶ره، شدر قاه                               ۶٨٠نت يفل
 ٧٣۶-٧٣۵-٧٣٠-۶٩٣-۶٧٩                                ۱۵۶شی( ياطر  تان )افسري، کاپمونزفن گو 

 ۴۶۵-۴۶۴-٣۶٧-٣۶۶-٣۶۲ره يقربس، جز                         ٧۵٣فنالند، کشور
 ۶۱۶قبطی                         ٧۵٧فنالندی، لغت 

 ٣٧٨قدس                                ۵۶۲ فن وود
 قّدوس، جناب )ماّل حمّمدهلی ابر فروشی،از                           ۶٨٠ک ، شدر يفن

 ۵۴-۵۱-۵٠-۴٧-۴۶( يّ حروف ح                        ۲٩٩-۶٧ه (يّ تارجهء ترک ريفؤاد اپشا )وز 
               ٣۲۲-٣٩٣-۴۲٩-٩٣-٨                                                      ٠۴-٩۶-۱٠۴-۱٠۵-۱٠٩ 

 ۱٨۶-۱۶٣-۱۶۱-۱۲٨-۱۱٣-۱۱۲                                               ۵٠٨هرست ( سناتور فوبه هرست )مهسر
                ۵۱۲                                                                            ۲٠٠-۲٨٠-۶٨۲-۶٩٨ 

 ٧٣حررت ابب (  د )آاثريقرآن جد                               ٧۵۴جی يف
 ۵ز مراجعه شود( يد )به فرقان نيقرآن جم     ۱۱۴از( ري زا، شاهزاده )حاکم شري م وزري ف
 ۱۲۱-۱۱۲-٩٩-٨٣-٧٩-٧٧-۶۱                                           ۵۴۱-۵٣٨زان، فحرا يف
 ۲٧٨-۲٣۴-۲۱۱-۱۴۴-۱۲٩-۱۲٨                                               ۵۱٨ شر، دکرتيف
 ۶٩٨-۶٣٩-۴۵٧-۴۵۵-۴۲٧                             ۶٩۱-۶۲۵صل، ملک )اپدشاه هراق( يف

 ۱۲۴شددای طدران ( زا )ازري قرابنعلی، م                ٧۶٩-٧۶٣                            
  )به جناب طاهره مراجعه شود(نيالع قرّة              ۶٧٩-۵۶۲-۵٠٨ا، شدر يالدلفيف
 ۱٧٩-۱٧۴-۱٧۱-۱۶٣-٨۲ن، شدر يقزو                   ٧۵٣-۶٧٠، جزائرنيپيليف

                                                                           ۲۴٠-۶۱۱ 
 ز مراجعهيه )به سجن هّكا نيّ قشلهء هسکر      ق                                                 

 ۴٠۱-٣٨٨-٣٧۵شود(                              ۱۴۴-۱۲۴-٩۶-٨۴-٧۶-٧۵-۶۲قائم موهود 
 ۲۵٧هء کربی يّ دهء اتئيقص                     ٨٠۴-۲٨٨           
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 ۲۵٧-۲۴٨ه يّ دهء هّز ورقائيقص                          ۴٨٨-٣٧۱ل يقاب
 ۲٠٨م(  يقطوره )زوجهء حررت ابراه    ۴۵۱-٣۲۴-۴۱-۲٩ه، سلسله يّ قاجار -رقاجا

 ٧٣۴-۶٧٠-۶۱۶-۶۱۵-٣٩۲-٣۵۶ ّيقفقاز                ۴۵۵-۶۴۶-۶۴٨             
 ٣۶٠ه،فرقه يّ قادر 
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 ٨۴۶ ص
 ۳۶۴-٣۴٨ه يکاشانه، قر                     ٧۵۲-٧۲۶-٧۲۵        

 ۱٧۲-۱۲٩-۵٠-۴٧د يّ کاظم رشتی، س        ٨۶-٨۲-٧٨-٧۴-٧٣-۶٧-۶٠ق يقلعهء چدر 
               ٩-٨٧۲-۱٠٠-۱۲۴-۱۶۵-۲٧۵                                ۲٠۶-۲۱۲-۲۴۶-۲٨۲-۲٨٩ 
 ۵٩د يّ کاظم زجنانی، س                             ۶٨۲               
 ۴٠۴اففدان(  شددای کاظم، ماّل )از         ۱۹۸-۱٩٠-۱٨٨-۱۲٩-۱٠٩-٨٠قلعهء طربسی 

 ۲٨۲-۲۶۲-۲۴٠-۲٣٣، شدر نيکاظم                     ٣۵۵-۳۵۶-۴٠۴         
 ٣۶٠-۲٩۶-۲٨٩                             ۴۱۳ ز مراجعه شود(يقلعهء هّكا )به هّكا ن

 ۶٨٧-۶٨۱-۶۲٧لت ّيا، ايفرنيکال                    ۴۲۱-۵٩۲-۶۶۵                
 ۶۴٩-٣٩٩  الّسلطنه يزا، انري کامران م         ۱۱٧زجنان (  )در مردان تانيقلعهء هل

 ۶۶٩-۵٧٨-۵٣۶-۵۲٠-۵٠۴کااندا، کشور         ٨۴-٨۲-٨۱-٧۲-٧٠-۶۵-۶٠قلعهء ماکو 
          ٨۶-٩٩-٨٧                                     ۶٧۵-۶٧٧-۶٧٨-۶٩۱-۶٧-٩٣۵۲ 
 ٧٩٠-٧٨٩-٧٨۶-٧٨٣-٧٧۵-٧۶۲                                       ۶٠٨-۲٧۲قم، شدر 
 ٧٩۴                                         ۶٠٩ه يقمصر،  قر 

 ٧٩٣ک( يمکز  کاانلی، شدر )در وسف مراجعهي سورهء ريوم االمساء )به تفسيّ ق
 ۵٠٨کانزاس، شدر          ۸۲-٧٩-۵٧-۵٣-۴۵-۴۴شود(                   

 کانگرو، جنرا  )فرمانده قوای اهزامی مصر(             ۴۱۶-٣۲٠-۱٣۱-۱۴۶-۱۶۱-۱٧۴             
                                   ۶۴۶-٧۵٧٨-٠۶                                                           ۶٣٨ 

 ٨۱کتاب الّروح )از آاثر حررت اهلی(                                        
 ٨کورزون(   لرد ءران )نوشتهيکتاب ا ک                                      

  
  هللا(ريم تيابراه ءن )نوشتهيکتاب ابب الدّ                         ۱۴٠کاتو  مندس 

 ۵٠٨                            ۵۶٨-۴۵٩ک،فرقه يکاتول
 ٨٨هاءهللا ( حررت  آاثر ع )ازيکتاب بد                    ۴۵٨سه يک، کنيکاتول
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 ٨٣ان هربی يکتاب ب           ٧۶٣، شاهزاده تامن مصر ّير کاد
 ۱٣۱کتاب پنج شنن )از آاثر حررت اهلی(                     ۵۶٨ان گاردنز گکادو 

 ج فلح همومی )ترمجهء تطاابتيکتاب ترو                ۵٧٣کاراجا، شاهزاده تامن 
 ٧۶۱حررت هبدالبداء(                                              ٧۴٧کارل  روهه، شدر 

 ۶۱۱-۶٠۵-۴٠٣-۲٧۲-۲۴٣کاشان، شدر 
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 ٨۴٧ ص
 ٧۶۴مسرتدام آکتاخبانهء دانشگاه                          ٣۱٠ا  يکتاب دان

 ٧۶۵ ويتروت وداديکتاخبانهء دانشگاه س کتاب حکمت هبدالبداء)ترمجهء قسمتی از
 ٧۶۴  کتان، بلپورنيشانت کتاخبانهء دانشگاه               ٧۶۱اء(آاثر حررت هبدالبد        

 ٧۶۴ آابد دريه، حيّ کتاخبانهء دانشگاه هثمان        ۸ون )نوشتهء ارنست رانن( يّ کتاب حوار 
 ٧۶۴گر يکتاخبانهء دانشگاه هل                             ۱۵۸-۱٧٨         

 ٧۶۴دهلی  و کنودانشگاه ال  های کتاخبانه         ۴٨۴-۴٧٩-۴٧۱-٣۵٨-٨٧-٣٠کتاب هددی 
 ٧۶۴کتاخبانهء دانشگاه مدرس        ۵٣۶-۴٩٩-۴٨٨-۴٨۵-۴٨٧         
 ٧۶۴ل يسور، مانيکتاخبانهء دانشگاه م                       ٨۱۴-٨۱۲          

 ٧۶۴ کتاخبانهء دانشگاه هنگ کنگ ن       يالدّ  حميیخي)نوشتهء ش هيکتاب فتوحات مکّ 
 ٧۶۵د يکتاخبانهء زالند جد                      ٣٧۱-۲۵۶هربی(      

 ٧۶۴  گکتاخبانهء سلطنتی کپندا        ۱۴۴آاثرحررت هاءهللا(   )ازنيکتاب مب
 ٧۶۴وري و دو نانيار ر يّ کتاخبانهء س            ٧۵٧-۶۲٣-۵۱۵-۲٣٠کتاب مفاوضات 
 ٧۶۴کتاخبانهء فلح نوبل، اسلو                 ۶۶٠-٨۴-٨٣-۱٠-۶کتاب مقّدس 
 ٧۶۴کتاخبانهء فلح هوور                    ٧۶۵ا يکتاخبانهء اسرتال
 ٧۶۴کتاخبانهء همومی جدانسبورک              ٧۶۴ ، كلكته ّيکتاخبانهء امپر 

 کتاخبانهء همومی دارالفنون و کارنگی،               ٧۶۴کتاخبانهء برانرد، رنگون 
 ٧۶۵کو يپرتور                                       ٧۶۴ان، اکسفورديکتاخبانهء بودل

 ٧۶۴ک يک جاو يکتاخبانهء همومی ر               ٧۶۴کتاخبانهء اپرلمان، ااتوا 
 ٧۶۵کتاخبانهء همومی سن توان             ٧۶۵ربا نکتاخبانهء اپرلمان، کا
 ٧۶۴هء همومی الهور کتاخبان            ٧۶۵نگنت يکتاخبانهء اپرلمان، ول

 ٧۶۴کتاخبانهء کاخ فلح، الهای              ٧۶۴کتاخبانهء جامع مّلی، دهلی 
 ٧۶۴شل يس کتاخبانهء کارنگی، جزائر             ٧۶۴کتاخبانهء جامعهء ملل، ننو 

 ٧۶۴کتاخبانهء کنگره، واشنگتون            ٧۶۴، پونه ّيا واديکتاخبانهء جراب
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 ٧۶۵ ويکتاخبانهء کوران، توک کا و       يامر سرتپوستان،  کتاخبانهء دانشکدهء
 ٧۶۵کتاخبانهء کوران، ننو                      ٧۶۵کااندا                    

 ٧۶۵ک يکتاخبانهء مکز           ٧۶۴کتاخبانهء دانشگاه هللا آابد 
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 ٨۴٨ ص
 ۲٠٨شنا يکر                    ٧۶۵کتاخبانهء مّلی، کواب 

 ۶۱٣، جنرا  نيکرواپتک                  ٧۶۴ل يخبانهء مّلی، مانکتا
   فرقهءيزا )رئري  تان، حاجی مميکر           ٧۶۴ ، لندن يکتاخبانهء موزهء انگل

 ۲٠٣ه(يّ خيش                                        ٧۶۴ن، اسلو نسکتاخبانهء ان
 ٧٩٣-۶٧٩-۶٧٠کا، کشور يتار کس             ٧۶۵ ئوکو و ن، منچدکتاخبانهء موک

 ۵٠کعبه             ٧۶۵کا يهای ارتش امر کتاخبانه
 ۶٨٧-۶٨۱كلرادو، شدر                           ۶٧٩کراچی، شدر 
 ۶٩۱-۶٧٩-۵۱٨كلكته، شدر         ۱٧٣-۱۶٧-۱۶۵-۱٠٣-٨٩-٨۲کربال، شدر 

 ۴٣۲ه يّ كلمات فردوس         ۲٨٩-۲٧٠-۲۴۴-۲۶٠-۲٣٣-۲٠٠         
 ٧۶۱-٧۵٧-۶٩٨-۲٨٨-۲۵٣كلمات مکنونه                      ۴۵٧-٣٧٩-۲٩٨         

 ۶٨٠كلمبوس، شدر                  ٧۵۶-۶۴٠-٣٠۴-۲۶۱-۲٣۵کرد 
 ٧٩٣-۶٧٠-۵٨۲ا يكلمب        ۲۵۶-۲۵٣-۲۵۱-۲۴٨-۲٣٨ -۲٣٣کردستان 
 ز مراجعهيزا موسی نري م، جناب )به ميكل         ٣٧٨-٣۲٠-٣٠٩-۲۶٨-۲۶٧-۲۵٧       
 ٣۲۴-۲٩٣-۲٧۴-۲۵۴-۲٣۱شود(                                   ٨۱۴-٨٠۴-۴٧۵       

 ٣۶٧-٣۶۶-٣٣٩-٣٣٨-٣٣٧-٣٣۶                                          ٧۵٧کردی، لغت 
 ٧٣٧ز مراجعه شود (يدود نيمی )به يكل        ۴۱٠-۴٠٩-۱٨۶-۱٧٨-۱۲۲-٨کرزن، لرد 
 ۱۶۲-۶۴ه ي، قر نيكل                          ۴۱۱          

 ۶٨٠-۵۶۲-۵۱٨ولند، شدر يكل                       ٣۱٧-۲۵٨کرکوک، شدر
 زا )خماط ري ن نراقی، حاجی ميکما  الدّ                               ۴٣٠کرمان 

 ۲۴۶-۲۴۵م (لوح كّل الطّعا                                    ۶٠٩-۵۵٠-۲۴۲کرمانشاه، شدر 
 ٣۲٣کما  اپشا       ٣٩٠-٣٨٠-٣٧٨-٣۵٧-۱٣٨ -٣٠کرمل، جبل 
 ۵۶۲-۵٠٧-٣٨٩-٨ج، شدر يرب کم         ۵۵۵-۵۵٧-۵۴٨-۵٣۱-۵۴۱-۵۴٧              
 ۵٧٣کمبل، رورند           ۶۴٠-۶۲۱-۶۲٧-۵۶۱-۶۱٩              
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 ۴۵٣-۴۱۲زم يکمون          ٧٠٠-۶٩۶-۶٩٧-۶۶٨-۶۴۵-۶۵٨              
 ۶۴ه يکنارگرد، قر                        ٨۱۴-٨٠٧-٧٨٣              

 ٧۵٧کناری، لغت                    ۵٧۶ستا ، پرفسور يکر 
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 ٨۴٩ ص
 ٧٩٣-۶٧٠گوامتاال، کشور                     ۵٧٣  يکنستان  مور، م

 ٧٩٣ل، شدر يكّيگوا       ۶٩۱مساج  وبرمه  مساج وّيآر کنفران 
 ۱٨٨-۱٧٩-٧نو، کنت يگوب            ۶٩۱  فرهنگی هندوستان کنفران

 ٧۵۵  ين انگلّيگو                        ۶٩۱کنفران  مردم 
 ٣۴٨پولی( يک گاليرکی اوی )نزدو ايگ                 ۶٩۱ا يکنفران  نسوان آس
 ۶٨٧-۶٨۱ل، شدر)موقوفه( يزرو يگ               ۶٩۱ک يفيکنفران  نسوان اپس

 ٣٩٩-۲۴۲الن يگ                     ۶٩۱هء زانن شرق کنگر 
 ٧۵۵د ينهء جديگ                         ٧۵٣ک يکنگو بلژ 

 ۶٧٩-۵۶۲-۵۱۶-۵٠٨کنوشا، شدر 
                                        ٧٩٣-۶٧٠کواب، کشور

 ٣۲٧کوچک چکمچه 
 ۱۴۱سندهء روسی( ينت )نو تولستوی، ک لئو                         ٧ک، دکرت يکورم
 ۶۴٧                                         ٧٠٩ان گالری يکورک
 ٧۵۵ناوّيی مشالی ( ياسکاند الپ  ها )در                          ٧٩٣تو، شدر يک
 ٧۵۴الپلند        ٧٩۴-٧٩٠-۶٩۵-۶٩٣  رانسوم کدلر يک
 ٧۵٧لغت التوی،                         ۵۶٧چنر، لرد يک

 ۶٨٠-۵۶٣-۵۱٨الس اجنل ، شدر                                       
 ۶۴٧-۶۲۵-۶۲٣-۵٧٣نگتون، لرد يالم گ                                     

 ۶٧٩-۵۱٨الهور، شدر                                       
 ٧۵۲-۶٧٠لبنان، کشور     ٣۶۶-٣۶۵-٣۶۴-٣۶٣-٣۴٨بولی، بندر يگال

 ۵۶٨حی( يلشکر جنات )فرقهء مس                      ٧۵٧گجراتی، زابن 
 ۵٧۱-۵٧٠-۵۶٣-۵۶۲-۱۴۱لندن، شدر                                ۶۱گرجی 
 ٧٨۲-۶٩٠-۶٧٩-۵٩۱-۵٨۶-۵٧۶                      ۶۴ تان( منوچدرزادهء   تان )برادرنيگرگ
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 ۱۴۱نگراد، شدر يلن         ۶٨٧-۶٨٠-۵٧٠-۵۶۲-۵۱٩کر ين ايگر 
 رنوا )طرّاح ساتتمان مشرق االرکارو لوئی ب           ۴٠٣شددای اردکان(  گل حمّمد )از
 ۶۱۹ کاغو(يش                                          ۵٧٣دی يگلن کامر، ل
 ٧٠٩ نويجی کواگليلوئ          ۵٩۱-۵۶۲نگر، شدر يگلن وود اسپر 
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 ٨۵٠ ص
 ۴٣۲حررت هاءهللا(  ا )اثريلوح دن                          ۵٠٩زا مور يلوئ
 ٣۶۴-٣۶۲  )اثر حررت هاءهللا (يلوح رئ                          ٧٧۶ز کمبل يلوئ

 ٣٧۶-٣۶۵                                ۱۶٨ه يلواسان، قر 
 ۴۴۴(   )اثر حررت هاءهللاّيلوح رؤ              ٧٣۶-۶٩٣  يسينگر، ميگتس  لوا 

 ٨۵ران )اثر حررت هاءهللا ( يلوح سلطان ا                     ۶٣٨لو اتن، روزانمه 
 ۴٠۱-٣٧٣-٣۴٧-۲٩٧-۲۹۵-۲۱۹                                   ۴۵٩حی(  يلوتری، )فرقه مس

 ٣٧۱-٣۴٧اح )اثر حررت هاءهللا( يّ لوح س     ٣۵٩-٧۵٧حررت هاءهللا(  ابن رئ  )اثرلوح
 ۴۲٩-٣٩۱لوح کرمل )اثر حررت هاءهللا (         ٣۴٧اامد )اثر حررت هاءهللا(لوح 

 ۶٩۵                 حررت هاءهللا (                            لوح اشراقات )اثر
 -۱۲٨لوح كّل الطّعام )اثر حررت هاءهللا(                        ٧۶۱-۴٣۲         

 ۲۴٨                 حررت هاءهللا(                  )اثرريلوح افل كّل اخل
 د )اثر حررت هاءهللا (يالّتوح نةيلوح مد                         ٧۶۱            

 ۲۸۹                                  ٧۶۱-۴٣۲لوح اقدس )اثر حررت هاءهللا(
 -۲۴٨اثر حررت هاءهللا (  )ميلوح مر        ٣۴٧لوح الّتقی )اثر حررت هاءهللا( 

 ۲۵٩-۲۵۱                                    ٣۴٧لوح الّرضوان )اثر حررت هاءهللا( 
 ات )اثر حررتيبت حروفات هاليلوح مص      ٣۴٧لوح الّروح )اثر حررت هاءهللا ( 
 ۲٨٩( هاءهللا                                  ٣۴٧لوح االمر )اثر حررت هاءهللا ( 

 ۴٣۲لوح مقصود )اثر حررت هاءهللا(  حررت هاءهللا(   لوح اّو  انپلئون سوم )اثر
 ۲٨٩لوح ماّلح القدس )اثر حررت هاءهللا (                            ۴٣٨-٣۴٧      

 ٣۱٩-٣٠۴-٣٠۲                            ۴٣۲لوح بشارات )اثر حررت هاءهللا( 
 )اثر حررت هاءهللا (ّيکتور يلوح ملکهء و       ۴٣٨ت هاءهللا ( لوح برهان )اثر حرر 

 ٧٨۲                                      ۴٣۲ات )اثر حررت هاءهللا (يلوح جتلّ 
 ٣۵٠لوح انپلئون سوم )اثر حررت هاءهللا (           ٣۵٧لوح حّج )اثر حررت هاءهللا( 
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    ۴۱٧                                     ٨۶لوح حروفات )اثر حررت رّب اهلی ( 
 ٣۴٧لوح نقطه )اثر حررت هاءهللا (       ۴٣٨لوح حکمت )اثر حررت هاءهللا ( 

 ٣۱٩لوح هودج )اثر حررت هاءهللا(       ۲٨٩ه )اثر حررت هاءهللا ( يّ لوح حور 
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 ٨۵۱ ص
 ٧۶٩وانن يمن نا، شاهزاده تايمار                           ۵۱۵لورا ابرنی  

 ٧۶٣  مجدور چکوسلواکی يک، رئيمازار                   ۶٨٧لوهلن )مدرسهء هائی (
 ٧۶٩                                                 ٧۵٧-٧۵٣هلستان، کشور 

 ۱٠۵-۱٠۴-٩٩-٩۲-٨۶-٨۲-۶٨مازندران                        ٧۵٧توانی، زابن يل
 ۱۵٠ -۱٣۱-۱۱٨-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳                                      ٧٨۲-۵۶٨لد يدی بالمفيل
 ۲٠٩ -۲٠۲ -۱٨٣ -۱۶۵-۱۶٣-۱۵۴                                           ۵٨۲ک موهونگ يل
 ٨٠۴- ۶٨۱-۴٠۵ -٣٩٩-۲۴۱                                  ٧٩۴-۵۱٩-۵٠٩ان کاپ  يليل
 ٧٩٣-٧۵۴-۲۶مانالن، شدر                         ٧٩٣-۶٨٠ما، شدر يل

 ٣۶۲ماغوسا، شدر                           ۵٨٣لی مک كالنگ 
 ۴۵٣ش ياطر  امپراطور ان برادريليميماکز                                ۵۶۲ نكلن،يل
 ز مراجعهيماکو)به قلعهء ماکو و سجن ماکو ن                           ۵۶٣  ، شدرو ورپيل

 ٣٠٨شود(                                                                  
 ٧۵ئی، لغت ّيماال م                                       

 ۵۶۲مالدن                                          
 ۶٨٣-۶٧٠ماو راء اردن                         ٧۶٠مائوری، زابن 
 ٧۶٣مدامتا گاندی                             ٧۵۵مائوری ها 

 ٧۵۵ن( اتوکاي ن  ها )درّيما                                ۱۶٧مادلی 
 ٧۵۲-۶٨٨-۵٧٨جمارستان، کشور              ٧۶٨-٧۶٧-۶٩٨-۶٩۵-۶٩۴ماراث روت 

 ٧۵٧جماری، لغت              -٧٧٩-٧٧٨-٧٧۴-٧٧۲-٧٧۱               
 ۵۲٧-۴٨٩م( ين )فرزند جناب كليالدّ  جمد                 ٧٩٠-٧٨۵ -٧٨۴-٧٨٠              

 ۶٩٠جمل  همومی اسپرانتو                           ۵٨٣ر ي مانيمارت
 هء حررتري زا)شوهر مهشري د، ميجم                      ۵۶٣-۵۶۲مارسی، بندر 

 ۱۶٨هاءهللا (                                                    ٣۱٧ن يمارد
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 زاري ، منيحمبوب الّشدداء)به حمّمدحس                       ۱٧٩ش ينيان هاّيمار 
 مراجعه شود (                                   ٧۶٣-۶٩۴وگوسالوی يماری، ملکهء 

 ۶۲٣حمکمهء کربی  ماری، ملکه مادِر اپدشاه رومانی )به ملکهء          
 ۶٩۵ا نيزمراجعه شود(يرومان                 
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 ٨۵۲ ص
 ۱۲٣د)تا  اکرب(يّ زا سري حمّمد، حاج م                    ۴٨٠ل يم تليحمّمد ابراه

 ۲٨۶-۲٧۱                              ٣۶٣ (يان ل کاشانی ) ملّق  بهيامسع حمّمد
 شی )از شددای بروجرد(حمّمد حسن تان کا ی از (      يحيد )حمرّک يّ حمّمد اففدانی، س

       ۲٣٩-۲۴۱-۲۴۲-٣٣۴-٣٣۵-٣۴٠                           ۴٠۲ 
 ۲٧۱زا )سلطان الّشدداء(ري حمّمد حسن، م           ٣٨۱-٣۶۶-٣۶٠-٣۴٣ -٣۴۲ -٣۴۱     
     ۴٩۱                                                            ۲٨٣-۴٠۴-۶٨٣ 

 ۴٠٧زد( يشددای  حمّمد حسن )از             ۴٠٧زد( يددای حمّمد ابقر )از ش
 ۵٣عه( يخ )هامل بزرگ شيحمّمد حسن، ش     ۴٠۴-٣٩٩خ )رئ ( ياففدانی، ش حمّمد ابقر
 ۶۴۲، کاشی نيحمّمد حس                            ۴٠۵          
 اء )امام مجعهء، رقشري، منيحمّمد حس                              ۶۴ک يحمّمد ب

 ۴۶۴-۴٣٨-۴٠۴-٣٩٩اففدان (              حمّمد اپشا قربسی )فدر اهظم سابق                
 ۲٧۱زا )حمبوب الشدداء(ري ، منيحمّمد حس                      ٣۶٠هثمانی(          
 ۶٨٣-۴٠۴-۲٨٣          زی، حاجی )از شددای مشدد(                يحمّمد ترب 
 نيالمرسل ديّ ، سنييّ النب حمّمد، حررت، تات                            ۶٠۴           

 ۲٠۶-۱٨۶-٨۴-٨٣-۶۸-۴٩-۴٨                                     ٣۴٣زی، ماّل يحمّمد ترب 
 ٣۶٩-٣۵۱-۲۵٣-۲۵۲-۲۲٩-۲۱٨      افحاب قلعهء طربسی(             نی )ازيحمّمد تقی جو 
              ۱٣٧                                   ٠٨۱-٣٩۲-۴۵۶-٣٩٣-۵۶۶-۵٨۲ 

 ٧٧۶-٧٧٣-٧٣۱-۵٩۴                  ۲٧۱وب ( يّ حمّمد تقی، حاجی ) ملّق  به ا
 ۱۱٧تومان ري حمّمد تان، ام افنان      الّدوله ليزا، وکري حمّمد تقی، حاجی م

 تان، كالنرت )جناب طاهره در منز  اوحمّمد                            ۵٣۶-۶۱٣        
 ۱٧۴زندانی بودند (                           ۴٧۱-۴٣٩-۴٠۶حمّمد تقی جنفی )ابن رئ  ( 

 ۲۵۱ش يحمّمد درو                             ۶۴٩           
 ۵۶٧حمّمد راشد  ه(   يّ حمّمد تقی هراتی)مرتجم رسالهء فروع هدل
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 در ديحمّمد رضا اففدانی، حاجی ) شد                           ٨۱             
 ۴٠٨-٣٣۲هشق آابد(                                                ۶٠۵حمّمد جواد، آقا 
 ۶٠۴زدی يحمّمد رضا                   ۶۵۱-۴٨٩نی يحمّمد جواد قزو 
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 ٨۵٣ ص
 ۴٨٣زا )غصن اکرب، انقض اکرب( ري د هلی محممّ  ل اکرب(    يل قائنی، نبيخ )نبيحمّمد، حاج ش 

            ۲٧۱                                                ۴٨٧-۴٩۴-۵۲٧-۵۲٨-۶۶۶-٨٠٨ 
 حمّمد هلی هنری )پدر حرم حررت        ۲٧۱نی ( يل قزو يخ )نبيحمّمد، حاجی ش

 ۲٧۱هبدالبداء(                          ۱٩۴-۱٩٠ل اهظم( يحمّمد زرندی، ماّل )نب
 ۶٠۴-۶٣حمّمد هلی، ورقا )از شددای طدران(       ۲۶۱-۲٧۲-۲۶٠-۲۴٩ -۲۲۴-۲۴۴          
 حمّمد فروغی، ماّل )از افحاب قلعهء طربسی(        ٣۱٣-٣٠۲-٣٠۱-۲٨۴-۲٨٣-۲٧٨         
         ٣۱۶-٣۱٣-٨۲۴-٣۲٧-۲۴٣-٣۴۶-                                     ٣٥٦ 

 ٧٧٠حمّمد فؤاد         ٣٩۳-۴۴۵-۴۶٣-٣٧٨-٣۵٩-٣۵۶        
 زا )برادر انتنی مجالمبارک(ري حمّمد قلی م                            ٧۵٨         
 ٣۶۶-۲٣۱                               ٧٣۴ه( يّ ليان امساهيمان )ازهائيحمّمد سل
 ۴٩٠زا ري د قلی سبزواری، محممّ  د)سلطان العلما امام مجعهء        يّ حمّمد، س
 ٣۳۳حمّمد کاظم، حاجی             ٨۲-۶٣-۶۱-۶٠اففدان (         
 ۵۱ تان ميحمّمد کر            ٧۲-٧٠-۶٩-۶٧-۵۵-۴۶-۴۲-۴۱حمّمد شاه 
 ۵۵٠،هطّار ميحمّمد کر            ۱۶۶-٨۵-۱٠۱-۱٠٣-٨۱-٧٩         
 ۲٨۴از ري ، اهل شميکر حمّمد                       ۵٣٠-۲٠٠-۱٨٩        

 ۶٠۶حمّمد کما ، آقا                    ۶۴۷-٣٨٨خ يحمّمد هبده، ش
 ۲۶٠زا ري حمّمد مازندرانی، م    ۱٣۶-٣۴١ (يزا )انري م حمّمد هلی زنوزی، آقا

 ۱۶۲حمّمد، ماّل )جمتدد اهظم مازندران(                  ۵۵٣-۵۴٨-۱٣٨-۱۳٧        
 ٣۹۱وت( ري حمّمد مصطفی )اهل ب       ۶۴٧-۵٨٣-۱٣۴حمّمد هلی اپشا، شاهزاده 

 ۱٣٣-٧۶خ يحمّمد ممقانی، ش         ٨٧-٨۵حمّمد هلی زجنانی، ماّل )حّجت(
 ۵۶٧خ )مفتی مصر( ي ، شيحمّمد جن         ۱۶۱-۱۲۱-۱۲۲-۱٣٠-۱۲٠-۱۱٨        
 ۱۶۲حمّمد مددی کنی، ماّل                           ۲۶۱-۲٠٠       
 ٣۴٣-٣۴۲از( ري ان شيابب زا )ازري حمّمد، م          ٣٣٨-٣٣٧لی سلمانی، استاد حمّمد ه
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 ۴۶۳وسف، اپشا يحمّمد                         ۶٠٩حمّمد هلی شاه 
 ۲۶٩آقا )قائم مقام هبد هللا اپشا(  حممود مصر(     ويتاندان تد حمّمد هلی، شاهزاده )از

 ۱٧٣خ )مفتی بغداد( يحممود آلوسی، ش                           ٧۶٩          
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 ٨۵۴ ص
 ٣۱٩-٣٠٩مسجد سلطان حمّمد        ٧٧-٧۶العلماء(  زا )نظامري حممود، حاجی م

 مسجد ماشاء هللا )حمّل اتتفای رم                ۱٩۲ -۱۲٣ حممود تان كالنرت 
 ۵۴٩(حررت اهلی                                ٣٨۶خ )مفتی هّكا(يحممود، ش
 لطان )حاکم اففدان(زا، ظّل السّ ري مسعود م      ۴۰۶زد( يزا، جال  الّدوله )حاکم ري حممود م
     ۴۶۲-۵٧٣-۵٧٨-۵٨٨-۶۴٩                                  ۴٣٩٩-٠-۴۶۲-۵٧۶ 
 ٧۲۴مسکو، شدر                         ٨۱-۵٠ط کرمانی يحم
 ٣۵۵-٣۱٩-٩-۶ نيمسلم، مسلمان، مسلم        ۲٨٩ ( نيخ )قاضی تانقين، شيی الدّ يحم
 ٧٣۵-٧٠٣-۶۴٠-۵٧۵-۵۳٧                              ۲٨٩-۲۵۶خ ين هربی، شيی الدّ يحم

 ۱۵-۱٣-۱۲-۱٠-٧-۶ح، حررت يمس                  ۶۱۱ران يمدارس هائی در ا
 ۱٩۴-۱۴۵-۱۴٣-۱۴۲-۴٨-۴۱                                      ۶٨۶مدارس اتبستانهء هائی 

 ٣۱٠-۲۵۲-۲۱٨-۲٠٩-۲٠٨-۲٠۶                                       ۶۴٧-۴٧٨-٣٨٨مدحت اپشا 
 ۴۲٧-۴۲٣-٣٩۲-٣٧۱-٣۵٣-٣٣۱                                                  ۶۲٥مدفورد 

 ۵٨۲-۵٧۱-۵۵۶-۵٠۲-۴٩۱-۴۶۱         ز مراجعه شود (               يهللا )به بغداد ن نةيمد
            ۶۱۲-۶۲۶-۶۵٩                                    ۵٨۶-۵٨٩-۶۵٠-۶۵٧-٩۲٧٧-٩۵ 

 ٧٧۶                                     ۴۲۵-۲۲٩-٨۱-۵۱-۱۵نه يمد
 ۴۱٠-۴٠۵-۲۱-٨-۲ان يحيحی، مسيمس نهء هشق )به هشق آابد مراجعه شود(        يمد
 ۵۶٨-۵٣٧-۴۵٩-۴۵٧-۴۲۵-۴۱۲              بو  مراجعه شود(               اسالمه )بهري نهء کبيمد
 ٧٠٣-۶۵۵-۶۵۲-۶۵٠-۶۲۵-۵٧۵              مراجعه شود(            زيورک نيو يثاق )به نينهء ميمد

           ٣۱-۵٧-٧٣٨-٧٣٧                                               ٨٠۴۴-٨۱۱ 
 ٣۶٩-۲٩٨-۸۳-٣۴-۲۶-۱٠-٩ت يّ حيمس                      ۲٩۴خ يمرتری انصاری، ش
 ۴۵۴                                                     ۱٣٣مرتری قلی، ماّل 

  مشرق االرکارنيمشرق االرکار هشق آابد )اّول          ۲۵۱حررت هاءهللا(  هء )دترتهمّ ميمر 
 ۵۵۵-۵۵٣-۵٣۶-٣۵هامل هائی(                                       ۶٩٩-۲٨٧-۱٧٧ هذرا ميمر 
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 ۶۵٨-۶۴۶-۶۲۶-۶۱۵-۶۱۲-۶٠۲                                             ۴۵٧ه يّ  فوفّيمسجد ا
 ٨٠٧-٧٣٠-٧۲۴-٧٠٠-۶٨۶-۶۶٨                                              ٣۱٩ف يمسجد ترقهء شر 
 ٨۱۵-٨٠٩                                        ٣۴٠-٣۲٧م يمسجد سلطان سل

 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٨۵۵ ص
 ۲٧٣زا ري ملکم تان، م     ۱٧المعابد غرب( کاگو )امّ يمشرق االرکارش

 ۶٩٨-۶٩۴-۶٩٣-۶٩۲-۶٩۱ا يملکهء رومان           ٧٠۵-٧٠٣-٧٠۲-۶۱٩-۵٨٠-۵۲٠         
         ٧٠۶-٧                                  ٧٩٠-٧٨٨-٧٨٣-٧٠٩-٧٠٧۵٧-٩۶۲-٧۶٧-٧۶٧-٨۲۲-٧٧۴ 
         ٨۱٧٨                                                                                                       ٠۴-٧٨۵ 

  مراجعه شود(ّيکتور يملکهء انگلستان )به و                           ۴٠٩-۴٠٣مشدد، شدر 
 ٧۶٣ملکهء سوئد                ٣۵۶-۲۲٩-٩٨-۴۱-٣۲-٣٠مصر، کشور

 ۶٧٩-۵٨٩-۵۶۲منرتا ، شدر           ۵۳۷-۵٠۶-۵۲٠-۴٩٠-٣٩۲-۴۴٧        
 ٧۵۱منچسرت، دانشگاه             ۶۵۲-۶۶٣-۶۴٨-۶۱۶-۶۴٠-۵۶٧       
 ۲۴۶ج، حمّلی در راه بغداد يمندل             ۶٨٨-۶٨٣-۶٧٩-۶٧۱-۶٧٧-۶۶٨      
 ۶٧٩-۶۱٧-۵۱٨مندله              ٧٣٣-٧٣۱-٧٣٠-٧۲٩-۶٩۲-۶٩٣      
 ۶٣٨-۶٣٧-۶۲۵ نيمندوب، سامی فلسط             ٧۶٠-٧۵۲-٧۴۵-٧٣٩-٧٣۶-٧٣۵      
      ٧٩۴- ٨۱۵                                                         ۶۴٠-۶٩٧ 

 ۱۴٠  کاتو  يمند              ٣٨۶اء، اپشا )حاکم هّكا( يمصطفی ض
 ۶٠٧ه يمنشاد، قر            ۶٠۵-۶٠٣-٣٩٨زا، شاه ري ن ميمظفرالدّ 

 ۵٧٠وس امنشن ه                   ٨٩اح، کتاب يّ س یمقالهء شخص
 ۶۴-۶٣-۶۱-۶٠منوچدر تان معتمدالّدوله             ۶۶٨-۵٣۵-٣٩۱مقام اهلی، ساتتمان 

      ۶٩۶-۶٨-٩٩۱۴                                                       ۶۵-٨۱ 
 ٣۶٧-۲٧۱ ( يالمن هللا زا )اسمري ، مريمن                        ۵۵۶-٣٩٠ا يليمقام ا

 ۲۱٣-٩۱-٩٠-٨٨-٨۶-٨٣ظدره هللا يمن           ۱٣۶-۱۲٨-۴٧وحّنا، يمکاشفات 
 ۵٠رتی درمّکه ( ّيمنی، )حمّل ز              ۴٧۲-۴٩۴-۲۶٤-۱۴۴-۱۴۵-۲۱٠              

 ۵٨۱مورمون، فرقه            ٧٩٣-٧۶٣-۶٧٩-۶٧٠-۴۲٠ک، کشور يمکز 
 ۶٣٨نگ پست، روزانمه يمورن                        ٧٩٣-۶٧٩تی يس کويمکز 

 ۵۶۲ون، شدر   اتيمور              ٨٠٣-۵٣۱-۲۲٩-٨۱-۵٠-۲۶مّکه، شدر 
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 زيم، جناب نيزا )به كلري م، ميموسی كل             ۱۶۵-۱٣۱-٨٨(  يّ ماّل ابقر )حرف ح
 ۲٧۶مراجعه شود(                                    ۶٩۴ملک غازی، اپدشاه هراق 

 ٣۱٧موفل، شدر)حدابء(                 ٧۴زا، شاهزاده ري ملک قاسم م
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 ٨۵۶ ص
 ۶٨۵-۶٨۱-۴٧٩-۲٠-۱٧لت ّيگان، ايشيم                            ۶٨٠سالوات نمو 

 ٧٠٣-۵٨٧                                                   ۵۶۲مونت كلر 
 ۵٧٣-۵٧۲ل سادلر، سر،  پرفسوريکائيم                       ۶۵۲د يّ مددی دهجی، س
 ٧۱٠كل آنژ يم ع (     يزا )خماط  کتاب بدري مددی رشتی، م

 ۵۴٨الن، شدر يم                           ٣۴٧           
 ۵۶۲لفورد يم            ۱۱۱-۱٠٨زا، شاهزاده ري قلی ميمدد

 ۶٨٠لواکی، شدر يم مددی معدود، فاح  الّزمان ، امام غائ       
 مراجعه شود( زين می ماکسو  )به می بولز ز مراجعه       ي)به حررت رّب اهلی ن      

 ٧٩۴                                                           ۴۱-۴٠شود (         
  ۶۸۰- ۵۸۰لت ّي، انيم             ۴٠٧زد(يشددای  مددی، ماّل )از

 ۶٨٠-۵٨۵-۵۶٣-۵۱٨  ياپولينيم زا )غصن اطدر(                 ري مددی، م
          ٣٧٨-۶٩٨-۶٧٠٣-٩٩ 

 ن                                        ٧۵٧مدراتی، لغت 
 ۱٩٣خان، شعاع الملک يمدر هل

 ۶٨٧-۶٨٠امی، شدر يم
 ۶٠٩، شدر نيانئ مراجعه شود(       زينمی ماکسو  می بولز )به 

 ۵۶۲انپل، شدر                          ۵۱۴-۵۱٠         
 ٣٧٣انپلئون اّو                  ۲۱٠رتا بودا )موهود بودا( يم
 ۴۱٧-٣۵٠-۱۴-۱٣-۱٠انپلئون سوم      ۴٠٣زد( يآقا رکاب ساز )از شددای  زاري م
 ۶۴۶-۴۵۱                  ۴۶-۴۲اهظم (  آقاسی، حاجی )فدر زاري م

 ۶٧-۴۱زا( ري ن ميالدّ  ن شاه )انفريالدّ  انفر                        ٧۴-٧٣-٧۲-۶۸-۶۲-۶٧-۵٨                
                 ٧۵-٨-٧٩-٧٨۲-۱٠٠-۱٠۱                                 ٧۶-٨۵-۱٠٣-۱٨۱-۱٩٩-۲۱٩ 
                ۱٠٣-۱٣۲-۱۶۶-۱٣٣-٩٠۴                                ۲۲٣-۲٣٠-٩٩۶-٣۴٣-٧۵٣٩٧-٠ 
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                                               ۵٣٠                                 ۴٠۱-۴۵۱-۴۶۲-۵٠٣-۶۴۶-٨٠۴ 
 ٣۱٨انفره، شدر                             ۴۱٨ی ميسن ر يم
 ۵۲٨انظم اپشا                              ۵٨٩  اشن هيم

 ٣٠۲-٣٠۱-۲٧٣انمق اپشا )والی بغداد(  
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 ٨۵٧ ص
 نّواب تامن، حرم حررت هاءهللا                            ٣۱٧-٣٠۶         

 ۶٩٩-۲٣٠-۱٧٧ا( ي)ورقهء هل                زا مراجعه شود(        ري الّسلطنه )به کامران م  يان
 ٣٨٣نور، شدر                             ۲۶٩له ّي  االيان
  ۴٧٨( نياردن )در فلسط هنر حمّمد زرندی مراجعه شود(        مال اهظم )به لينب
 ۴۵۲-۴٣٠آلمان(  ن )دريهنر ر  خ مراجعه         يل قائنی )به حمّمد، حاج شينب

 ٨۱از، حاجی ين شود(                                       
 ۵٩۱اگارا، آبشار ين                ۴٠٣از( ري شددای ش دی )ازنبی، مشد

 ۱۶٣ه ياال، قر ين                      ۴۵٧-۲٨٩-۲٣٣-٨۲جنف، شدر 
 ۱۶٨-۱۵۲القات طدران( يياو ران )از ين                          ۶٠٨ه يجنف آابد، قر 

 ۱٠۴-٩٩-٨۶-٨۱-۶٨ز، شدر يري ن           ٣۵٩جنفعلی زجنانی )از شددای زجنان( 
 ٨٠۴-۶٨۲-۶٠٨-۱٨۴-۱۵۴-۱٣۱                                                     ۵۱٧جنم ابترت، جمّله 

 ۴۶۲ ، شدر ين                    ٨۱  اپشا )والی بغداد( يجن
 ٣۵٩-۱٠٧شابور، شدر ين               ٣٠۵بغداد(  ه، ابغ رضوان )دريّ بيجن

 ٧۶٩ر، دکرت لتكال مورای ابين                           ٧۵٣-۴۵۵نرون، کشور 
 ۴٨۴لت ّيانگلند، ا وين                    ٧۴۶چ، پرفسور ينرمان بنتو 

 ٧٣۴جرسی  وين          ٣۲۱-٩۱حی مراجعه شود ( ينصاری )به مس
 ۶٧٩لند، کشور يز  وين                ۶۴٠-٣۵۵-۴۱۶-۴۴۶-۶٣٩         

 ۶٨۱لت ّير، ايمهشا وين                             ٣۱٧، شدر نيبينص
 زيثاق نينهء ميورک، شدر )به مديو ين              ۴۱٠الّلدی ( يّ ی )هلوی های هلري نص
 ۵۶٣-۵۶۲-۵٠٨مراجعه شود(                    ۱٩٣زا )شاهر هائی(ري م اففدانی، مينع
 ۶٨۱-۶٧٩-۶٧٨-۵٧٧-۵٨۲-۵٧٩                          ٣٨٨ اخلرراء( رةي، ابغ )جز نينعم

 ٧۶۲-٧۴۴-٧٠٧-٧٠۲-۶٩۱                                   ۲۵۴ه، فرقه يّ نقش بند
 ۴۱۲سم ينی هيل           ۶٩۱ المللی ابب طالئی نيشگاه بيمنا
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 و                                                          ۶٩٠شگاه ترّقی فد ساله يمنا
 ۶٩٠ا يشگاه كلمبيامن

 ۶۵٠واترالسکی                                ٣۵۲ -۴٨منرود 
 



 

www.oceanoflights.org 

 

 ٨۵٨ ص
 ۴۵۴ا( يطاليا امانوئل )اپدشاه کتوريو                     ۴۵۵اپپ(   کان )مقرّ يوات

 ۴۱۶-۲٧٣-۱۱-۱٠  ي، ملکهء انگلّيکتور يو          ۶٧٩-۶٧٨-۵٨۲-۵۶۲-۵۱٨واشنگنت، شدر 
            ۶٩۲-۶٩۳-٧۴۵-٧٨۴                                                            ۴۱٨-۴۲۲-۶۴٧ 

 ٧٨٣الرد هج، مسرت يو                           ۶۴٧  ري  چنيوالنت
 ۵٧٣-۵٧٠-۵۶٩کن يفرس، ارچد لربيو                     ٧٠٧گل ين وان بورن، ماگو

 ۶۴٧ -۵٨٧             عه               ز مراجيی دارابی نيحيد اکرب )به يوح
 ۶٨٠-۲٠-۱٧لمت، شدر يو                         ۴٧۵شود(            

 ۶۵٠لسن        يو                           ٧٣٩وراکروز، شدر 
 ۴۵۲-۴٣٠-۴۱٨لدلم اّو  )اپدشاه پروس( يو                           ۵٧۶ورمتربگ، شدر 

 ۴۵۲ لدلم دوميو                              ٩رس، شاهر زو ورد
 ۵٨٣ن ّيانگز بر يام جنيليو            ۶٠۴شاه يالّرضوان، نوهء فتحعل ورقة

 ۵٨٣ ام سولزريليو  ا، حررت )دترت حررت هاءهللا(     يورقهء هل
 ۵٧٧-۵۶٣ن، شدر يو             ٧٧٩-٧٠٣-۶٩٩-۶٩٧-۴٩٠-٣٨٠             

 ۵٨٣ساالر ّيت، در ين رايو   مراجعه   ري کبريی تان امقتر نظام )به يوز 
 ۶٨٠نتکا يو  شود(                                     

 ۶٣٧ل  ينستون چرچيو                       ۵۶۲وست انگلوود، شدر 
 ۴۵٣ار)قانون اساسی( ميو                   ۵٧۱-۵۶٩سا ينسرت، كليوست م

 ٣٠۱اش، مزرهه وشّ 
 ه                                                 ۵٧٠نگ يوک

 ۶٧٩ولور، شدر 
 ٧٩٣-۶٧٠-٣٣۱تی، جزائر يهائ       ۶۶۲نی(افندی رابّ امرهللا، )حررت شوقیولی
 ۴٨٨ل يهاب                           ٧۶٣عدد سوئد يول
 ۴۶۵زا ري هادی دولت آابدی، حاجی م                             ۵٧٣دی ي ، ليوم
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 ۵۱٨هارالن اوبر،                        ۶٧٩-۱۴۶، شدر ونکوور
 ۵٨۲هاروارد، دانشگاه                            

 ٧۶٩هاکن )اپدشاه نرون(                     ٧۵۵-٧۴۴، شدر نيسکانسيو 
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 ٨۵٩ ص
 ٧۵۵کی يدای مکز يهند                           ٧۵۴هامرفست  

 ۵٠٧هنری جسپ، دکرت                     ٧٩۴ -۶٨٨در هاواان، ش
 ۶٧٨مسون يهنری  . است                               ۶٨٠ز لنديها

 ۶٠٧هنزا، ده              ٧۶۱ع جدانی، کتاب يهدف نظم بد
 ۵۱٨هوارد اسرتاون                     ٧٧٠هدی شعراوی، مادام 
 ۵٠٩هوارد مکنات  ئل او     کونت سامو يهربرت ساموئل، سر )وا

 ۵۱٨  يهوپر هر                ۶۴٠-۶٣٩-۶۴٧-۶٣٧-۶۲۵کرمل( 
 ۵٩۱هودسن، رودتانه                             ۶٨٠هلنا، شدر 
 ٣٧۱هوشع، نبی                             ۵٠٨هلن گودا  
 ٧٧٠-۶٩۱-۶٧٩-۶۱٧هونولولو، جزائر             ٧۵٧-٧۵۲-۵٨٣-۴۵۵-۴۵٣هلند، کشور 

 ۱٧٨پاتی يه                               ۱٧٨ز يهلوئ
 ۵۱۵فوس يت در يپوليه                    ۶۱۱-۶٠٧-۴٠٨مهدان، شدر 
 ۶٩۵آلمان(    مجدوري، فن )رئگندنبور يه                      ۶۱٧ه يهنثاوادی، انح

 ٧۶۳                                                  ٧٩۴-۶٧٠هندوراس 
 ۵۶٣ا، کشتی يماليه           ٣٩٣-٣٩۲-٣٣٣-۲٧۴-٣۲-٣٠هندوستان 
         ۴۱۱-۴۴٧-۴٩٠-۴٩۱-۴٩٣-۵۱٨ 
 ی                           ۶۴۴-۶۵۲-۵٣۶-۶۱۴-۶۱٧-۵۲٠         
 ٣۶٧فا، شدر ّي          ۶٩۱-۶٨٨-۶٨٣-۶٧٩-۶٧٧-۶٧٠        
 ۲۴۲-۲۴۱-۲٣٩-۲٣٨-٨٩زا ري ی از ، ميحي              ٧۶٠-٧۵٧-٧۵۲-٧۴۵-٧٣٧        

 ۲۶٧-۲۶۶-۲۶۲-۲۶٠-۲۵٩-۲۴۵                                    ۵٧۶-۵۶٨-۵٣٧-۲۱٠-۲٠٨هندو، مذه  
           ۶۱٣                                              ٧٠٣-٧۱۶-٣٣۱-٣-٣٣٨-٣٣٣۴٣-٠۴٣ 

 ۴۶۴-۴۱۱-٣۶٧-٣۶۲-٣۵۶-٣۴٧                                                ٧۵٧هندی، لغت    
 ۶۶۶-۶۵٠-۶۱۱-۴٩۴-۴٩۱-۴۶۵                                    ٧۵۵( نيسکانسي)و  دايوندای ايهند
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 ٨۱۴-٨۱۲-٨٠٨                                          ٧۵۵نکا )پرو( يدای ايهند
 وحّنايد دهنده، حررت )يی تعميحي         ٧۵۵( نيا )آرنانتيدای اپاتگونيهند
 ۱۴۴معّمدانی(                           ٧۵۵نای مشالی( يدای چروکی )کاروليهند
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 ٨۶٠ ص
 ٧٣-٧۲ی تان )برادر زن حمّمد شاه( يحي
 ۵۵اکرب(  ديد )وحيّ ی دارابی، آقا سيحي

           ۵۶-٨۱-٩۱-۱۱۴-۱۱۵-۱۲٩ 
            ۱۶۱-۱٧۱-۲۶۱-۲٨٩-۶٨۲ 

 ۶٠۴-۴٠٨-۴٠۶-٣٩٩-۲۶۱زد، شدر ي
         ۶٠۵-۶٠٨ 

 ۲٠٨زدگرد، )اپدشاه ساسانی( ي
 ۲٠٨ی، دودمان سّ ي
 ۳٣۱عقوب، حررت ي
 ۶٠٩( در کرمانشاه ديزا) شدري عقوب مّتحده، مي
 ۲٠٩ل، نبی يوئي
 ۴۲۶-۲٠٨-۲٠۵-۱۲٨وحّنا، حررت ي
 ۵٨٧-۵۶٩سا يوحّنا الهوتی، كلي
 ٣٣۱-۲۵٣وسف، حررت ي
 ٣٨٩مفتی انفره( خ )يوسف، شي
 ۵٨٣کا( ي هثمانی در امر رياء اپشا)سفيوسف ضي
 ٧٧٠و ساکااتنی ري وشي
 ۶۴٠-۴۵۵وگوسالوی، کشور ي
 ۶۴۰-۴۵۵واننی يوانن، ي
 ۷۵۷واننی، زابن ي
 ۱٣۱وطی  يدودای اسخر ي
 ۶م ( يل، ابناء كليدودی )ساللهء تليدود، ي

           ۲۶-۴۱-۱۴۴-۲٠٨-۲۵٣٩-٣۲ 
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           ۴٠۶-۴٠٨-۴۲٣-۴۴۶-۴۵٧-۴۵٩ 
           ۴۶۱-۵٣٧-۵۶۴-۵٨٣-۶٠۵-۶۲۵ 
           ۶۴٠-۶۴۵-٧-٧٣٩-٧٣٨۴۴-٧۶۲ 

  
 

 

 


	سراج عالم دانائی است و نور آن بينائی
	کتاب قرن بديع
	GOD PASSES BY
	قسمت اوّل - دورهء حضرت باب
	فصل دوم:  سجن حضرت باب در آذربايجان
	فصل چهارم: شهادت حضرت باب     ١٢٧
	قسمت دوم- دورهء حضرت بهاءالله

	فصل سيزدهم:  صعود حضرت بهاءالله
	قسمت سوم - دورهء حضرت عبدالبهاء

	ص الف
	مقدّمهء ناشر
	مقدّمهء ناشر
	مقدّمه
	فصل دوم

	شهادت حضرت باب
	ياد داشتها
	قسمت دوم
	دورهء حضرت بهاءالله

	ياد داشتها
	ياد داشتها
	ياد داشتها
	فصل شانزدهم
	ياد داشتها


	١٩٤٤ - ١٩٢١ ميلادی
	ياد داشتها
	نظری به گذشته و آينده


