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   یاز حضرت اعل مناجات شروع-1
 
  ی ثنا    ف  یفك    ك  حب  ین  ّب م  ح  و    ّبكح    الّ   دت  ر  ا    ما   یباّنن  یبر ص    علی  د  وتشه    هذا  الجبل  وسط  یف   یموقف  ىتر   نت  ا    یا الهی
  بهذا   ك  یاجان    یترب  وغ    یت حد  و    یف  یزنح    ىر أ    الم    لكنو    عّزتك    نیدم    تلقاء  یف  یفس لن    وجوًدا  ىر ة حضرتك بعد ما ل ا  لع  ط  
  انت   بما   نت  ا    الّ   اله  ل  نا    د  اشه  ف    ضالً وف    ةً حم  ر    مه  ب  یج ت    انت  و    یقّ ح    یف  دعوك  یو  ك  مناؤ  ا    یج ی ج ض    لیع   ّطلع  ت    بذلك    لّ ع  ل  
والق  والج    ةم  ظ  والع    العّزة  من  هیل  ع   ن  الل  أ  دون  من  ا    م  عل  یاو    لحظ  یدرة  عبادك  ح  ذلك  من  ا  ك    لّنك    ٌد  ل  یل  ع  نت  ما  ن  ه 
 ك... ر  یغ  ك  عرف  ی
 
 
 
 
 



 مضمون مناجات به فارسی
و جز مهر تو و   یبا و بردبار ینكه چگونه شكیبر ا  یدهیم  یو گواه  ی نیب  یان كوهساران میگاه مرا درمیمن جا  یخدا  یا

بهره ور    یشتن را از هستی نكه در برابر مقام عزتت خویم با ایمهر دوستداران تو در دل ندارم چگونه حضرتت را ثنا گو
ن ید از ایم شایگشایابم زبان به مناجات می  ین میخود را اندوهگ  یكس ی و ب  یین همه تنهایا كن چون در  ینم ولیب  ینم

ن دعا را به فضل و  ینان در حق من دعا كنند و تو ایتو را به ناله و فغان خود آگاه سازم مگر ا  یده  یراه بندگان برگز 
ن سخن  یبه چشم دل در ا یه كس آنك یست ب ی جز تو ن ییدهم كه خدا یپس شهادت م  ییش اجابت فرمایرحمت خو
 . چكس نشودی جز تو ه ییرا تو را چنانكه تویافت ز یآن را بتواند در  یست و معنیبتواند نگر 

 
 
 
 
 نصوص مبارکۀ جمالقدم در بارۀ مقام حضرت نقطۀ اولی -3

ّرۀ اولی و کلمۀ علیا و سدرۀ منتهی و غایت   صوی..." "اوست باب اعظم و صراط اقوم و د   ق 

 و نیز میفرمایند:

 "مالحظه فرما که قدرش اعظم از کل انبیاء و امرش اعلی و ارفع از عرفان و ادراک کل اولیاء است." 

 و همچنین میفرمایند:

خری ظهور فرمود.." "نفسی که الیوم به کلمة الل ناطق  ، همان نقطۀ اولی است که مّرًة ا 

 و در بیانی دیگر میفرمایند:

رید ساکن و هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیفیت ظهور   "آن حضرت م  ما ی  رسی یحک  ل  ما یشاء جالسند و بر ک  فع  بر عرش ی 
نوط است و تمام امور به امر او محتاج و  او و هیچ عرفانی احاطه ننماید بر کّمیت امر او و جمیع قولها به تصدیق او م  

 ن حکمتهای غیب صمدانی."بی  موجود و اوست مظهر اسرار الهی و م  ما سوای او به امر او مخلوقند و به حکم او 

 
 
 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء-4
 

الفداء جان له  روحی  اعلی  و   ...حضرت  و تحّمل مصائب  فرمود  فدا  در هر دمی صد جان  نمود و جمالمبارک  فدا  را 
رگون دی ده کرد. حبس و زنج یشدائدشد ن  یام بسر برد و همچنیا  عاقبت در سجن اعظم  ده گشت ویار بعیر شد. آواره و س 
ف ّم غ  بیالهی در ا  ارانیری از  یج  هد شهادت نوشین س  ال کّل را فدا و نثار فرمودند. چه  یدند و جان و مال و اهل و ع یل ش 

صور    اد بر افتاد ویبن  انها که از ید. چه بنیو چه قدر خاندانها که تاراج و تالن گرد  ران گشتیقدر خانمانها که و چه قدر ق 
طموره شد. جم بور م  عموره که ق  ّدل شود و نفوس  یع به جهت ایم  ب  نکه عالم انسانی نورانی گردد و نادانی به دانائی م 

  حال شما  .ابدیال  یاد بر افتد و ملکوت صلح بر عموم بشر است یخ و بنیرحمانی گردند و نزاع و جدال به کّلی از ب  ،بشری
   ن موهبت حاصل شود…ید و ایدلبر آمال در انجمن عالم جلوه نمان ید که ایهّمت نمائ

 
 ۷۰جلد اول ـ ص    ب حضرت عبدالبهایمنتخباتی از مکات                                                                              



 بیانات مبارکۀ حضرت ولی محبوب امرالل -5

زان سنجش  یچوجه م ید به هیحضرت نبا  ت دائرۀ اجرای احکام و فرائض آنیدورۀ کوتاه امر حضرت باب و محدود
 . ردیحضرت قرار گ   ت و عظمت امر آنیحّقان

 : دنیفرمایءالل ماحضرت به

ع آنکه ایو در ظهور ا"   ستور و سّری  ین ظهور اعظم اکرم م  قنوع  و امی از ظهور قبلم نگذشته،حکمتی است م  است م 
 ".دیوقتی بود مخصوص و مّطلع نشده و نخواهد شد به اونفسی مگر آنکه در کتاب مکنون نظر نما

بهات اهل بیگر در کتاب بدیو در مقام د    د:نیفرمایان نازل شده میع که در رّد ش 

نۀ تسع در سّر سّر نفوس مقّدسۀ مطّهر یچنانچه در ا"   ل ین تکمیه در همان حیۀ زک ن ظهور بدع قدس رحمانی، در س 
 "  .شدند

حزنۀ دورۀ حیوقوعات عج   حضرت و فاجعۀ معجز آسای شهادت   پر انقالب آن  اتیبۀ قبل از ظهور حضرت باب و حوادث م 
عاظم شاه  و سحر نفوذش در قلوب ا  هیک از فصول تار یش که هر  یر هموطنان خوی و م    ا گواهی یل بر آن قضایج نبیخ م 

اء دارا  ین انبی که در ب  ارجمندی است  ع ویت اّدعای حضرت اعلی نسبت به مقام رفید حّقانیمور مؤ ا  ن یع ایدهد، جمیم
 . اندبوده

 45دور بهائی ص                                                                                                                                

 
 
 مناجات خاتمه-19

 الها مقصودا معبودا
زّین   دار تا کّل مقامش را بیابند و به ثمراتش اغنامت را از شّر ذئاب ارض حفظ نما و اخالق مرضّیه را به بهترین طرازی م 

آگاه شوند. چه اگر آگاهی عطا فرمایی، خیانت به امانت و کذب به صدق و اعتساف به انصاف تبدیل شود. ای کریم،  
ک  أنت  الفّضال  القوی    شاِرِق العدِل. إن  لٰی م  ْط مطالع  الّظلم ع  لِّ س  القدیر. ل  رحمتت سبقت گرفته و کرمت احاطه نموده. لت 

  اله  إّل أنت  الفرد  الواحد  العزیز  الحمید.
 518، ص27مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                                    

 
 
 حکایت  -6

 حضرت عبدالبهاء حکایت میفرمایند: 
در ایامی که حضرت اعلی تحت نظر مأمورین دولت مرکزی به جانب طهران عازم بودند، در نزدیکی های کاشان قبل از  
رب ورود   ورود به شهر و خانۀ حاجی میرزاجانی، در کاروانسرایی مقر گرفتند. جوانی از بابیان شهر کاشان چون خبر ق 

وانسرایی که مسکن آن حضرت بود راه یافت،ولی هرچه گشت  حضرت باب را شنید به تکاپو افتاد و سرانجام به کار
نشانی از محبوب نیافت،تا آن که به جوانی خوش سیما و کالهی برخورد و از وی جویای شخص باب شد. جوان کالهی  

چگونه جرأت می کنی نام باب را علنًا بر زبان رانی؟ جوان کاشانی گفت:او محبوب من است و به رایگان حاضر  فرمود:  
از محبوب خود چه دیدی که این سان شیفتۀ وجودش گشتی؟جوان به نثار جان در رهش  هستم .. جوان کالهی فرمود  



کاشانی به سادگی گفت: به سرعتی محّیرعقول از قلم مبارکش به فطرت آیات نازل می شود.که احدی را قدرت اتیان  
آیا سر به خّط ارادتش می نهی؟جوان    ،تیان آیات کند چون او اکالهی فرمود: اگر کسی دیگر نیز    مثل آن نیست. جوان

کاشانی پاسخ گفت: بی تردید جز او در زمان ما صاحب آیاتی نیست .جوان کالهی قلم به دست گرفت و چون باران  
ریزان آیات و بّینات محکمۀ متینه از قلمش صادر گشت.کاشانی بی اختیار جوان کالهی را در آغوش گرفت و های های 

 و عرض کرد:یا محبوبی العلی  گریست 
بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند: ...عّلت اینکه جوان کاشانی حضرت اعلی را در ابتدا نشناخت تغییر لباس آن حضرت  و 

  ند تا از آن حضرت گرفته بود  را  س بودن به لباس عادی بود، زیرا مأمورین عّمامه و شال که عالمت سیادت بودلب  م  
 شناخته نگردد.  

 85ص 4و  3شمارۀ  23آهنگ بدیع سال                                                       
      
 
 
 
 
 
 
 عهد و میثاق حضرت اعلی-7
 
 ۀنیبعد س  یکه چند  یبردند. به شهر   ز یبه تبر   قیرا از زندان چهر   ی،حضرت اعل  یالدیم  1۸۵۰ماه ژوئن سال    1۹  خیدر تار   

طهرشان هدف گلوله ها   ی انیبودند »...اح   قیکه در سجن ماکو و چهر   یامیدر همان ا  یقرار گرفت. حضرت اعل  شماریب  ی م 
ذرو ٔه جمال و کمال و از نظر شدائد و   یدر اعل  ه یرحمان ناتیو ّب اتیآ زولو ن  ه یاّله داتیکه از لحاظ طلوع مواهب و تأئ

ظلم تر   نیمصائب از تلخ تر  اهل    افتند،ی  کی را نزد  شیشهادت خو  امیچون ّا   رفت،یمبارک به شمار م  اتیح  قیدقا  نیو م 
و  انیب رب ظهور موعود بشارت دادند و به اشراق شمس معبود دللت فرمودند و با تو ّجه به دو مقصد ق  و دو    میرا به ق 

بش   کیاز    یمستّقل اله  امیابالغ پ  ،یعنیخود    میرسالت عظ از طرف    ش،ی اعظم و اّجل از ظهور خو  ی ظهور   ر ی طرف و ت 
از قلم مبارکش    لیکار و صدور رسالت و خطابات که چون سو اذ  ه یحدود و نزول ادع   عیاحکام و تشر   نیبه تدو  گر ید

مر م نه  فراء    اءیانب  ۀل یرا که به موجب نصوص مّقدسه از اول ل اول به وس  یاله  یکل  ثاقیبلکه م  دقناعت ننمودن   شد یم  و س 
ل یاله ن ع   ی نفس مقدس   امینمود و قلوب و افکار را به ق لیتکم شیاّخص خو مانیبا عهد و پ ده یالرض اخذ گرد ی از م 

سلف که عهد و   یاینمود، متو ّجه ساخت... حضرت باب بر خالف انب یم ف یتوص  ان یب ۀ شجر   ۀ ثمر  یکه ظهورش را اعل
لو  وسته یپ  ثاقشانیم موز و اشارات مذکور و ضمن ت    ن یمستور بود، بشارت ظهور بعد را با مضام  اتیو کنا  حاتیتلو ر 

با  ز یفرمودند و ن  انیب  حیروشن و صر  خود را در کتاب مخصوص مرقوم   ثاقیآنچه حضرت بهاءالل معمول و عهد و م  نیم 
که مخزن احکام    یفارس  انیوعود و اشارات را در سراسر کتاب ب   نیگذاردند ، حضرت باب ا   ی" باق یعهد  کتابو به نام "

حص  ان یو اوامر دور ب آثار وبشارات جز در موارد    ن یذکر فرمودند و ا  ی و تحت الفاظ و عبارات شتّ   ی است در موارد لت 
لفوف است، اکثر روشن   ۀکه متعّمدًا در پرد نهیّمع  و قاطع است....  حیکامل و صر  وحجاب م 

                                                                                                                                                         
 1۵صفحات  –قرن بدیع جلد اول 

 
 
 



 شهادت جناب مالحسین بشرویه ای -۸
گشتند. اثر گلوله    نیجایعنی عباسقلی خان لر یانتکار  یشهادت، هدف گلولۀ دشمن خ   جناب مالحسین چند ساعت قبل از

ن یست. جناب مالحس یدانست که مقتول او ک یگشت .عّباسقلی خان نم یم ىار از زخم ایشان جار ید بود خون بس یشد
ن افتادند دو نفر  یمده بر زیشان به ضعف و سستی گرائیا  ىشتر برنداشتند که قوایاده شدند و چند قدم بیاز اسب پ

ش آمدند و ایشان را به قلعه بردند وقتی که جناب قدوس به نزد مالحسین  یجوان خراسانی از اصحاب باب الباب پ
 شان فرمود: یرفتند یکی از اصحاب از آخرین دیدارشان برای همقطارانش گفت که ،حضرت قدوس به ا

کشد که انشاءالل من هم نزد تو    یذاشتی چندان طولی نمو مرا در چنگال دشمنان واگ   ىلی زود از من جدا شدی" خ 
 د بهره مند خواهم شد"یالهی که به وصف نمی آ ىد و از نعمت هایخواهم آمد و به تو خواهم رس
شّرف شدند جناب قدوس فرمودند: "من یپس از ّمدتی جناب قدوس به م رزا باقر امر کردند در اطاق را باز کند اصحاب م 

ن دربارۀ آنها گفتگو نشده بود"  یش از ایک و انباز گشتم که پیبا او شر   ىا حافظی کردم و دربارۀ امور ن خدیبا مال حس 
داست چنان با آرامش و  یفی در صورتشان پین صعود کرده اند و آثار تبّسم لطیم جناب مال حس یدیم دیما نگاه کرد

دند و دستور دادند  یچ یراهنش پیالباب را در پ جناب قدوس جسد باب،ده ینکه خوابیدند مثل ایرس ینان به نظر میاطم
ن  ی مال حس   ىک جسد رفتند و بر صورت و چشمها یرسی قرار بدهند بعد نزدب  خ ط  یح شیر که بدن را در قسمت جنوبی ض  

  ى م بودیثاق الهی ثابت و مستقیش بر عهد و میات خویقۀ حین دقیبوسه زدند و فرمودند: " خوشا به حال تو که تا آخر 
 فتد" ین من و تو جدائی نیدوارم که هر گز بیام
ه یار گر یبی اخت ان فرمودند که هفت نفر از اصحاب که حاضر بودندیب ىن کلمات را جناب قدوس با چنان سوز و گداز یا

باب الباب کنند. جناب    ى لی سوزناک بود. همه آرزو داشتند که اگر ممکن بود جان خود را فدایۀ اصحاب خیکردند گر 
کش بودند فرمودند مدفن باب الباب را ی که نزدیش جسد باب الباب را در قبر گذاشتند و به اصحابیقدوس با دست خو

 دفن باب الباب کجاستد بفهمند که م  یر اصحاب هم نباید حّتی سایکتوم بدار ستور و م  د از همه کس م  یبا
مات یمّقدس رفتار کنند همانطور که ا ،امر  ىن شهداید مانند ایالهی با ىد... احبایچکس را ّمطلع مساز یه  نها در حال م 

دان یاز اصحاب در مب نود نفر  یش با هم مّتحد باشند در آن شب قر یات خوید در دورۀ حیبا هم مّتحدند احباء هم با 
      جنگ زخمی شده بودند....«

 
ف و ناتوان یمالحسین بشرویه )باب الباب( بعد از ایمانشان به حضرت اعلی فرمودند:»قبل از عرفان امر الهی چقدر ضع
بن در وجودم سرشته بود… .اما بعد از وصول به عرفان مظهر امر الهی به جا  و    جهل، علم   ىبودم و چه مقدار خوف و ج 

دا شد .....جهان و آنچه در آن هست مانند مشتی یبی  در وجود من پیدانش رّبانی و در عوض ضعف، قّوت و قدرت عج 
 نمود....«یخاك در چشمم جلوه م

ک به  یشد که هر  یشجاعت و قوت و مهارت و توانائی  به انواع مختلف و اشکال متفاوت از جناب مالحسین ظاهر م
فرمود یشرفت آن کوشش میپ  ى ام فرموده بود و برایت آن قین بزرگوار به حمایامر مبارکی که ا  قتیاثبات حق  ى تنهائی برا
سن    ،رت و شهامت فدا ساختیکه جان خود را در راه نصرت آن امر با کمال غ   ی به درجه ا کافی بود. آثار نجابت و ح 
لق در س و اخالص در انجام مقاصد و   ىت در سوار در علم و دانش و تمّسک به دین و مهار  ،ش ظاهر و آشکار بودیمایخ 

ن صفات جناب  یبه واسطۀ ا  . افته بودینی به درجۀ عالی و رتبۀ بلند ارتقاء  یمراعات انصاف و ثبات و استقامت در امور د
دند ممتاز و از همه بالتر بود،  ین نفوسی که جان خود را در راه امر مبارک نثار کردند و به شهادت رسیباب الباب از ب

 دند سی و شش سال از عمر مبارکشان گذشته بود.یوقتی که جام شهادت را نوش
 

                                                                                                                                                                                       
 تلخیصی از تاریخ نبیل

 



 مناجات -10
امکان ارادۀ تورا منع  دهم بر عظمت و عطا و عّزت و بهای تو. تویی آن سلطانی که ضوضای اهل الهی الهی شهادت می 

مم تورا از ذکر   شّیت باز نداشت. قدرت عالم تورا ضعیف ننمود و کفر ا  نون و اوهام تورا از م  طالع ظ  ننمود و شئونات م 
توحید منع نکرد. مخالفت عباد نعمتت را سّد ننمود. فغان اهل شقاق تورا از اشراق ممنوع نساخت. ای کریم، کّل بر  

ت گواهی داده و م  دهند. فقیرانت را از بحر غنا محروم مکن و محتاجان را از ملکوت ثروتت منع نساز. تویی قادر می کر 
 و توانا و تویی دانا و بینا. 
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 (دیانت من در مملکت شما هم ترویج خواهد شد)  حکایت-9

تا مشخص شود    دستور دادند که پزشکان این جوان را معاینه نمایند  اعلی را شهید کنند،وقتی می خواستند حضرت رّب  
شت؛  که ایشان اختالل حواس ندارند. د    زیرا اگر شخص، دیوانه باشد، او را نباید ک  رت  د آراسته باشد، م  اّما اگر به زیوِر ِخر 

رمیک.  قتِل او واجب است.در کنسولگری بریتانیا دکتری بود  ِفطری است و  ک ک  حضرت اعلی را نزد او    به نام دکتر م 
 شرح زیر نگاشت:  نمود و مشاهدات خود در خصوص ایشان را به بردند. اوهیکل مبارک را معاینه

ّخر کرد. من به ایشان عرض کردم که  س  جِه او به قدری زیبا بودکه مرا فوری م  من مسیحی   »سّیدی بود لطیف،آرام وزیبا، و 
که از قول شما نقل  این چه حکایتی است ؟  بفرمائید که شما چه می گویید. ی راجع به شما ندارم.هستم و هیچ تعّصب

 دیانِت جدیدی شده اید.« ّدعِی می کنند؟ شنیده ام شما م  
م نمودند  او می نویسد: »حضرت اعلی در ابتدا با آن صدایی که  در گوش من بهترین موسیقی بود دعایی را ترن 

 تبّسم فرمودند:و بعد با لبان م  
  دکتر کرمیک بعد از شنیدن این سخنان چنین نگاشت که:   دکتر، دیانت من در مملکت شما هم ترویج خواهد شد«
ت وعقل هستند و هیچ اختالِل حواس شهادِت   ندارند. به این ترتیب فتوای علماء وتصدیق اطّباء،  ایشان در نهایت ِدرای 

 در نامه ای به یکی از پزشکان انگلیسی چنین نگاشت: ر کرمیکایشان را سبب گردید. پس از چند سال دکت
که    حضرت باب از سالمت عقل برخوردارند. چطور من نفهمیدم  »خیلی محزون و متأسفم که چرا من گواهی دادم که

 هم ترویج می شود، عقلشان سالم نیست.«  وقتی ایشان گفتند دیانت من در مملکت شما
منعقد شد. بنده )جناب فروتن( و حضرات ایادی در آن    واقعه، اولین کنفرانس بین قاّره ای در کامپال سالها بعد از این  

حاضر بودیم. در این کنفرانس جمع کثیری از احّباِی اروپا وخصوصًا انگلستان حضور داشتند از جمله شخصی   کنفرانس،
رِد درخت" ملّقب گردیده بود.زماِن زیارِت شمایل  آباد کرد و  به نام دکتر ِبیِکر. او کسی بود که آفریقا را  بود یعنی    به "م 

اّول زانو  ،    شمایِل مبارک را زیارت کردند. نوبت به ایشان رسید  )عکِس( حضرت اعلی رسید. بهائیان یک یک جلو آمده
به نحوی که همه  وناگهان با صدای بلند گریست    کناِر میز را بوسید، بلند شد و دوباره سجده کرد و دوباره بوسید  زد،

مِر حضرِت اعلی در کشوِر اوهم     درهمان جا بود که من به یاد دکتر کرمیک افتادم که کجاست تا ببیند  متأّثر شدند. ا 
چون فقط شمایِل حضرِت اعلی را    یک پروفسورانگلیسی چنین گریه و زاری می کند؟  منتشر شده؟ او کجاست تا ببیند
 دیده است نه خود ایشان را. 

 
 ن ا تصرف و تلخیص از نطق جناب فروتب                                                                                                    

 



 حضرت بهاءالل مبارک  لوح  -11
 

 صیرامع الب  و الّس ه  
، یوسف در حبس بود تفکر نما و هم چنین هنگامی که در بئر بود و قبل او در حضرت خلیل یا یوسف، در ایامی که اسمی

س کن و همچنین  ر  ف  . آنچه بر حضرت روح وارد شد به نظر آر و ت  ءقر الفدابیح را الی ممالحظه کن و همچنین توجه ذ  
اکثری   ،عیدبب   یس  علیه ل  د  ر  ن فی الملکوت فداه و ما و  روح م   ،بیان  ۀر نقطبّش حضرت م   ، روح ماسواه فداه.در خاتم انبیاء

کلمه الل و ارتفاع و انتشار    سبب اعالء  ، رسلین وارد شد و م    ءعشر انبیاآن چه بر نقطه و م    .شنیده اند و برخی دیده اند
 ره... مطهّ ۀ سران با نفوس ظالمه بوده و ربح با آن نفوس مقدسری شهادت می دهد که خ  ص  آن بوده. هر صاحب ب  
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 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء -12

ش حبس بود. بعد از آنجا به  یراز در خانۀ خوید.در اّول امر در شیده دیار شدیالفداء صدمات بس   ه  حضرت اعلی روحی ل  
نهااصفهان حرکت   و  دادند  قتل  به  آنجا حکم  علمای  به  یفرمود.  را  داشتند. حکومت حضرت  روا  اعتساف  و  ت ظلم 

ان یت بی پایدند و اذّ ید دیق برای حبس فرستادند. ضرب شدیزفرستاد و در ماکو حبس شدند و از آنجا به قلعۀ چهر یتبر 
ن شهادت شمعش روشن تر  یارکش زدند؛ لکن از انۀ مبیز مراجعت دادند و هزاران گلوله به سیدند. آخر المر به تبر یکش 

مش بلندتر گرد ل   دتر گشت تا حال که در شرق و غرب اسم مبارکش منتشر است. …ید و قّوۀ ظهورش شدیشد و ع 
 ۶  -  ۵ص    -3جلد  -حضرت عبدالبهاء    خطابات                                                                                             

 
 
 
 وقایع حیات حضرت اعلی )قسمت اول( -13

داستان نیریز را برای    ،صدراعظم متفکر و پریشان در میان تالر قدم می زد و نامه را در میان انگشتانش می فشرد . نامه
رسی و مثل همه جای  ب  شیخ ط    ۀ. بابی ها این بار هم مثل قلعصدراعظم تعریف میکرد شکست و شکست و شکست

. صدراعظم  بابی ها را قتل عام کرده بودند  ، نامه خبر از شکست قلعه میداد  .خون جنگیده بودندۀ  دیگر تا آخرین قطر 
تا باب زنده است پیروانش با همین قدرت    ،دی آنها را در جای دیگر خواهیم دیدفریاد می کشید "هنوز تمام نشده بزو

،  . تنها راه. تا باب زنده است این آتش در دل پیروانش زبانه خواهد کشید و از ما کاری ساخته نیستخواهند جنگید
 "کشتن سید علی محمد باب است.

تروک زندانی بود. کدام کبوتر قاصد تیزبال آیا پیام او را به پیروانش  م  ۀ  ایران در چهریق در آن قلع  ۀ باب در دورترین نقط
 . ریز می برد و به وحید و یارانش قدرت می بخشیدکدام نسیمی آیا صدای او را به نیمی رسانید . 

بابی ها با شدیدترین شکنجه ها کشته می . هر روز دهها نفر از  ایران را در خود گرفته بودۀ  آتش محبت پیروان باب هم
کسان دیگری به جای آنها می روئید و به این ترتیب روز به روز به تعداد   ، شدند و هنوز خون آنها برزمین خشک نشده

نوری که دل آنها را روشن می کرد و  ، نور خداوند می دانستند ۀ . کسانیکه باب را محل جلوفدائیان باب افزوده می شد
 . . صدراعظم گفته بود تنها راه خاموش کردن این نور قتل باب استان را به آتش می کشیدجسمش 



ساکت و غم زده مدتها بود    ۀقلع  ، چهریق به روی پاشنه چرخید  ۀقلع  ۀ  وقتی سربازها از پیچ و تاب جاده گذشتند و درواز
ت آخرین مسافرت بود . حضرت اعلی مدتها . این مسافر که انتظار آنها را می کشید و حضرت اعلی آماده حرکت بودند

ی بود . به این  . مال باقر از حروف ح  قبل الواح و نوشتجات خودشان را جمع آوری فرموده و به مال باقر سپرده بودند
. چهریق با حضرت اعلی خداحافظی می  فاق مهمی خواهد افتادترتیب پیروان حضرت اعلی فهمیده بودند که بزودی اتّ 

دیگر صدای مناجات حضرت اعلی را نمی شنید و کسانیکه با پاهای ورم کرده و خونین به   ،تروکم   ۀقلع، پس کرد از آن
. زائران  . همه جا سکوت بود و سکوتقلعه را مرده و بی روح می یافتند  ،آرزوی زیارت مولیشان از کوه بال می آمدند

بوسه می زدند و پایین می آمدند در آن پایین میدان جانبازی  خسته به سنگهایی که پای محبوبشان بر آنها گذشته بود  
 . انتظارشان را می کشید
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. در تبریز بود که انیس ندای حضرت باب را محمد علی زنوزی )انیس( در تبریز به انتظار مولیش روز شماری می کرد
. آرزوی  می کشیدشنید و آثار مبارک ، روح در جسمش دمید از آن پس دیگر راحت نیافت چهریق او را به طرف خود  

می گذاشت و برنمی داشت تا    سرش را بر آستان حضرت اعلیمالقات محبوبش را داشت باید به چهریق می رفت و  
مسافرت به چهریق شد اما ناپدریش سید علی زنوزی که یکی از علمای تبریز بود ۀ  . آمادجانبازی او را قبول می فرمودند

ولی او تنها کسی بود که    ،  وقتی از قصد او اطالع یافت او را در منزل زندانی کرد فکر کرده بودند که او دیوانه است
دانسته بود دنیا دیگر چنان روزی را نخواهد دید و دیگر هرگز کسی چنین فرصت گرانبهائی را نخواهد یافت . چه زمانی  

چه کسانی دیگر آن صورت ملکوتی را خواهند دید    ؟آیا دیگر کسی خواهد توانست خود را به پای حضرت اعلی بیندازد
دنبال راهی می گشت تا اینکه یک ه  . روزها می گذشت و انیس غم زده و بیمار ب؟هند شنیدو آن صدای آسمانی را خوا 

. خدا را شکر کردند که او دست از دیوانگی  نمی کرد و بیش از اندازه خوشحال بود   روز او را آرام یافتند دیگر بی تابی
اه پدرش را پیش می گرفت و کسی چه می دانست گمان آنها حال دیگر به کار و زندگی می پرداخت ره  برداشته است ب

س و أت ی. شبی که از شدّ شاید مجتهد بزرگی می شد و به مقامات مهمی می رسید ولی خوشحالی انیس از اینها نبود
اندوه ساعتها گریسته بود به مناجات نشست و آرزوی همیشگی را تکرار کرد "ای خدای من عجز و زاری و بیقراری مرا  

خدایا این تاریکی که بر قلبم سایه انداخته است به نور شادی تبدیل فرما"آن    . می فرمابیچارگی و افتادگیم ترحّ   ببین و بر 
او را از پای درآورد و مدهوش بر زمین افتاد در عالم رویا صدای ملکوتی محبوبش را شنید که  ،  ت غم و اندوه  شب شدّ 

.  . خود را به پای ایشان انداخت و سر به سجده نهاد م فرمودنداو تبّس   او را ندا می فرمود و حضرت اعلی را زیارت کرد به
زودی در این شهر و در انظار مردم مرا به دار می آویزند ه  دستش را گرفته بلند نموده فرمودند "خوش باش و شادی کن ب
.  ین امر حتمی است". با من جام شهادت خواهی نوشید امن تو را برای مصاحبت خودم در این امر انتخاب نمودم

. حال سالهای بسیاری  مناجات او به چهریق رسیده بود  .هوش آمد و خود را در دریای شادی یافته  انیس سراسیمه ب
از آن زمان گذشته است که زائرین خسته و خاک آلود با دلهای پر از شور و شوق به آرزوی مالقات محبوبشان راه قلعه  

 . بینندزیبا و آسمانی حضرت اعلی را ب  ۀ، چهر متروک برفراز کوه ۀماکو و چهریق را در پیش می گرفتند تا در آن قلع

دیگر قلعه ای در کار نیست شاید بشود اینجا و آنجا سنگی و یا خشتی از دیوارهای قدیمی قلعه یافت قلعه ای که در  
کوه نشسته بود و تاریکی شبها چنان بود که حضرت اعلی در لوحی فرموده   ۀلتاریکی ژرف شبها مانند هیولیی سیاه بر ق  
 . ی یک چراغ نیستبودند در تاریکی شب در اطاق مبارک حت
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، کوهیست و برفراز  خیلی دورتر از ماکو و چهریق که حال سکوت و تاریکی آن یادآور شبهای زندگی حضرت اعلی هستند
رشید آن کوه در میان درختان سرسبز سرو و گلهای سرخ قصری باشکوه بنا شده است با گنبدی از طال که شبها مثل خو

می درخشد و هر روز و هر شب صدها نفر زائرین که به آرزوی دیدار حضرت اعلی از گوشه و کنار جهان آمده اند زیر آن  
گنبد طالئی داخل یک اطاق پر از گل و نور آستان مقدس حضرت اعلی را می بوسند و برای همه مردم دنیا دعا می کنند 

یادآور خون مبارکیست    ، به یاد سیادت حضرت اعلی و همه جا گلهای سرخ  .اینجا مقام اعلی است ، همه جا درختان سبز 
تبریز برخاک ریخت تا درخت محبت را آبیاری نماید .در شب دوم شهادت ، اصحاب    ۀکه در آن ظهر تابستان در سربازخان 

و از آن شب تا    حیوانات وحشی شوند ربودندۀ  حضرت اعلی اجساد مبارک را که در بیرون شهر انداخته بودند تا طعم
پنجاه سال هر مدت در گوشه ای پنهان ساختند و بالخره به امر حضرت عبدالبهاء اجساد مبارک حضرت اعلی و جناب 

احبای رنگون تهیه شده    ۀ  انیس را به حیفا منتقل نمودند .مدتی بعد صندوق مرمری که به امر حضرت عبدالبهاء به وسیل
ر را که به همین منظور  رم  حضرت عبدالبهاء امر فرمودند صندوق م    ، هجری  1327سال    بود با کشتی به حیفا رسید . نوروز

ساکت و  ء  احبا  ۀ. در تاریکی شب درحالیکه فقط یک چراغ روشن بود همن انتقال دهندعیّ ساخته شده بود به محل م  
انیس را به دست خود در  رش مبارک حضرت اعلی و  . حضرت عبدالبهاء ع  روحانی می نگریستند  ۀ  آرام به این منظر 

عبا را از دوش برداشتند در روی   ،صندوق مرمر نهادند آنگاه تاج را از سر مبارک برداشتند کفشهای مبارک را بیرون آوردند
، موهای نقره مانند حضرت عبدالبهاء در اطراف سر و صورتشان پریشان صندوق مرمر که هنوز سرش باز بود خم شدند

بطوری گریه شدید بود که    .صندوق چوبی گذاشتند و بلند بلند گریه کردندۀ  نی مبارک را به کنار. پیشاو در حرکت بود
 . آنها که حاضر بودند به گریه افتادندۀ هم

. در آن لوح . آن شب لوحی از قلم مبارک نازل شدحضرت عبدالبهاء آن شب نخوابیدند و در دریای اندوه غوطه ور بودند
 می فرمایند:

ر مقدس حضرت اعلی روحی له الفداء بعد از آنکه شصت سال  نوّ ر م  طهّ ای یاران الهی بشارت کبری اینکه هیکل م  ،  هوالل  
به فضل جمال ابهی   ،سکون و قرار نیافتهمواره از جایی به جایی نقل شد و ابدا ً   ،از تسلط اعداء و خوف از اهل بغضاء

 س استقرار یافت..... ل کرمل در مقام اعلی در صندوق مقدّ ب  ل و جمال در ج  در یوم نیروز در نهایت احتفال با کمال جال 

 ورقا(   ۀ)برگرفته از مجل  فریبرز صهبابه قلم                               
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در زمان مجلس تبریز موضوع بابیت برای بزرگان سیاسی و مذهبی ایران، بسیار با اهمیت شده بود.داعیۀ باب گسترش  
و خطر بزرگی هم علما و هم دولتیان را تهدید میکرد. شواهدی در دست است که عالوه بر مردمان عادی و علماء  یافته 

ویده بودند و یا تمایل به آئین او داشتند.اوضضاع آشفتۀ سیاسی ایران  ، افراد بزرگی از قاجاریان و طبقۀ دربار به باب گر 
نیز اقتضاء میکرد که موضوع باب را به طریقی حل کنند و به نظر سیاست مداران و در رأس آنان حاجی میرزا آغاسی،  

نامۀ   بررسی  از  که  بود.چنان  بابیت  هیجان  کردن  ساکت  تنها  کار  این  بچارۀ  اقامت  زمان  در  اصفهان آقاسی  در  اب 
آشکار)است(آقاسی قلبًا راضی به کشته شدن باب نبود. به همین داوردن لیل در این زمان تصمیم گرفت تا با قرار دادن  
باب در برابر علماء، او را خفیف سازد. همچنین آوردن او به طهران نیز به صالح آقاسی نبود پس بهترین جا که میشد از  

 استفاده برد، شهر تبریز بود. تعصبات مذهبی و ضد بابی نیز 



حضور علما و درباریان در مجلس تبریز حاکی از همدستی دو طبقۀ اجتماع در محو انقالبی بود که باب به پا کرده بود .  
از لحاظشرعی و عقلی نیز      فی الواقع مجلس تبریز تنها بهانه ای  بود که نشان دهد مخالفین باب برای محکوم کردنش

ه اند.ضمن این که درباریان و علماء گمان می کردند که به راحتی از پس او برخواهند آمد و به همگان  درست رفتار کرد
اعالم خاهند کرد که باب شکست خورد و بطالن داعیه اش بر تمام مردم آشکار گشت و به همین قیاس، پیروانش از  

 اطرافش پراکنده خواهند شد

رهه که تمامی اهالی مملکت ندای چهارسال حدودًا از آغاز بابیت   میگذشت و اینک باب خیلی امیدوار بود که در این ب 
او را شنیده بودند،بتواند به تغییرات اساسی دست بزند.او تعداد و آمار پیروانش را پیگیری می کرد و چنان که خواندیم 

این  بابیان را صد هزار نفر ذکر کرد.  بود، تعداد  ، در یکی از ثارش به نام دلئل سبعه که همین اواخر به رشتۀ تحریر درآمده
که او در دل امیدی برای تغییر اوضاع حاکم داشت.همچنین زمانی که باب را برای مجلس مباحثه  امر نشان از آن دارد 

این برهه  به تبریز میآوردند استقبال عجیب و نامتعارف مردمان ارومیه و تبریز بسیار به این امیدواری دامن زد. او در  
یکی از مهمترین تصمیمات خود را گرفت که در مجلس تبریز در براب علمای اسالم و دولتیان،علنًا مقام خود را به عنوان  

 یک پیامبر،گوشزد مخاطبان سازد.. 

 ظرۀ باب با علمای تبریز " نوشته تورج امینی قسمتی از مقالۀ "مجلس منا                                                           
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هنگام عبور حضرت باب از کوچه ها و خیابانهای تبریز انبوه جمعّیت تماشاچی موج میزد. مسئولن امور اگر چه از هجوم  
رت میشمردند، لذا  بابیان خائف بودند ولکن از سوی دیگر اسارت حضرت باب را نشانی از قدرت خود و ناتوانی آن حض

میان سربازخانه و خانه های مجتهدین تبریز به منظور نمایش قدرت خود آن حضرت را احتماًل بیش از مسافت موجود  
در شهر گردش داده اند. چند ساعت پس از خروج از سربازخانه، حضرت باب را مجددًا بدان مکان عودت دادند. علل  

ه حضرت باب روشن بود.نخست آنکه قرار بوددر آن محل تیرباران شوند، دوم از  انتخاب سربازخانه به عنوان بازداشتگا
سربازخانه به قدر کافی حمایت میشد و در صورت هجوم بابیان )به زعم دولتیان(برای رهائی حضرت باب ، سرباز و  

و جناب انیس شدند  مهّمات به قدر کافی در آن محل موجود بودچرا هفتصد و پنجاه سرباز مأمور تیرباران حضرت باب
نیز علل روشن دارد.. نخست آنکه با این عمل موجبات ارعاب سایر اصحاب فراهم میشد. دوم آنکه به زعم دولتیان  
شخص خاّصی مسئول مستقیم قتل حضرت باب تلّقی نمیگردید و انتقام از آن مسئول میّسر نمی شد. زیرا هفتصد و  

درش مینویسد که در آن روز در سربازخانه  پند زعیم الدوله به نقل از پنجاه تن مسئول قتل حضرت باب محسوب میشو
فرمانده فوج بهادران با تیپ ارامنه، سرهنگ سام خان ارمنی اصاًل اهل ارمنستان سه فوج از سربازان حضور داشتند...

عین السلطنه تبریزی هنگام جنگ روس و ایران به ایران آمده سپس ظاهراً   به آئین اسالم گرویده  روسیه بود که به قول م 
بود.....میرزا حسن خان وزیر نظام این طور صالح میدانست که فوج سامخان که مرکب از ارامنه و تنی چند از آسوریان  
و نیز اسیران روسی در ایران بود مأمور اجراء حکم اعدام حضرت باب و جناب انیس شود، زیرا احتمال میداد که افراد  

 تمند به سادات ممکن است از اجراء حکم اعدام فرزند رسول اکرم خودداری نمایند.. معتقد به اسالم و اراد

 567 )تألیف دکتر محمدحسینی(ص  2حضرت باب ج             
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ذِ  ناء  ال  ْلث  ذِ   یا  هاء  ال  الب  ْعلى و  ْفِسك  األ  ر  ِمْن ن  ه  ْبهی،    یظ  ماِلك  األ  ع  ِمْن ج  ل  ل  ط  ر  اْلِكْبرِ یك   یع  ْظه  لِ یا م  م  قآِء و  ْلطان  اْلب  س  ْن  یاِء و  ك  م 
ِكْبرِ   یفِ  ة  اللِ و  م  ظ  ع  ه  و  اْقِتدار  ة  اللِ و  ن  ْلط  ْت س  ر  ه  ن  ِبك  ظ  د  ا  ْشه  ماِء، ا  الس  ْرِض و  ِم فِ یاأل  وس  اْلِقد  م  ْت ش  ق  ْشر  ِبك  ا  ، و  ه  ماِء   یاؤ  س 

ط   ضاِء و  مال  اْلغ  اْلق  ع  ج  ز  ِسر  اللِ  یل  ر  ب  وِن و  الن  ْكم  اْلكاِف و  ر  ح  ه  ِمك  ظ  ل  ٍة ِمْن ق  ك  ر  ن  ِبح  د  ا  ْشه  داِء، و  ا  ِق اْلب  ف  ْن أ  ،  ِب ع  ون  ْكن  اْلم 
مال  اْلم   ر  ج  ه  ماِلك  ظ  ن  ِبج  د  ا  ْشه  ، و  ا  ْورات  ه  ِت الظ  ِعث  ب  ْمِكنات  و  ِت الم  ِدئ  ب  ٍة ِمْن  و  ِلم  وِد و  ِبك  ْقص  ْجه  اْلم  ْجِهك  لح  و  وِد و  ِبو  ْعب 

ل  ب   صِّ لْ یِعْنِدك  ف  ِة اْلع  ْرو  ى الذِّ ون  ِال  ْخِلص  د  الم  ع  ْمِكناِت و  ص  ك   ین  اْلم  ف  ر  ْن ع  ن  م  د  ِبا  ْشه  ْفلی، و  ا  ركاِت الس  ى الد  ْشِركْون  ِال  اْلم  ا و 
ف  الل  ر  ْد ع  ق  ن  ِبك  و  ِبآف  ْن آم  ْوبى ِلم  ط  ْد فاز  ِبِلقاِءاللِ، ف  ق  ْن فاز  ِبِلقاِئك  ف  غ   ی، و  م  ل  ف  ِبِلقاِئك  و  ب  رِّ ْلطاِنك  و  ش  ع  ِبس  ض  اِتك  و  خ 

و    یِبِرضاِئك  و  طاف  فِ  ، ف  ْرِشك  ع  ِتْلقاء   ر   ض  ْوِلك  و  ح  ف  یح  ك  و  ك  ر  ْنك  أ  ك  و  م  ل  ْن ظ  ِلم  ِبآٌل  ب   یر   ْلطاِنك  و  حار  د  ِبس  اِتك  و  جاح 
ْشرِ  ِتك  و  اْقِتداِرك  و  كان  ِمن  اْلم  وم  ك  ر  ِمْن ح  ْرهاِنك  و  ف  ل  ِبب  ْجِهك  و  جاد  دى و  ر  ل  ْكب  ْفِسك  و  اْست  ْدِس ِمْن   ین  فِ ی كِ ِبن  ْلواِح اْلق  ا 

وًبا  ْكت  ْمِر م  ِع األ  ْوبِ و    یا ِالهِ یف  .ِاْصب  ْحب  ْرِسْل ِال    یم  أ  ْن   یف  ِتك  و  ِعنایمِ یع  ْحم  نِ یِن ر  ْجِذب  ْلطاِفك  ِلت  ْدِس أ  حاِت ق  ف  ْفِس   یِتك  ن  ْن ن    یع 
نْ  ِن الد  لِّ یو  ع  ى ك  ل  ْنت  ع  ك  ك  شاء  و  ِان  ى ما ت  ل  ِدر  ع  ْقت  ْنت  اْلم  ك  ا  ْرِبك  و  ِلقاِئك  و  ِان  ْطِر ق  حِ یش  ا ِالى ش   .طاً یٍء م 

ل   ْت ع  یك   یع  أ  ن  ما ر  د  ِبا  ْشه  ه  ا  ور  اللِ و  ن  هاء  ه  و  ب  ناء  اللِ و  ِذْكر  ث  مال  اللِ  ْنت  فِ یا ج  ك  ك  ومًا ِشْبه  ْظل    ی اِمك  فِ یا    ین  اإِلْبداِع م 
ال راِت اْلب  م  ْغاللِ یغ  الِسِل و  األ  ْحت  الس  ْنت  ت  ّرًة ك  ْحت  س    ا م  ْنت  ت  ًة ك  ر  ِمْرت   یو م  اس  ِبما أ  ْرت  الن  م  لِّ ذِلك  أ  ع  ك  ْعداِء و  م  وِف األ 
لِ  ع  ْن  د  ل  كِ یِمْن  ْوحِ یٍم ح  ر  ْفِس   یٍم.  ن  و   اْلِفداء   ك   رِّ ذِ   یِلض  ِبال  و  ل  الل ِبك   ْسأ  ا  اْلِفداء   الِئك   ا  یِلب  ِمْن  ْم  ه  وه  ج  ْت و  ضائ  ْنواِر  ن  اْست 

ْن   ْفِسك  أ  ّبًا ِلن  وا ِبِه ح  ِمر  ْوا ما أ  ع  ب  ْجِهك  و  ات  تِ یو  حاِت ال  ب  ْت ب    یْكِشف  الس  ك  و  ب  یحال  ْلِقك  و   ین  نِ ین  خ  ق  نْ یخ    یْرز  ِة  یر  الد  اآلِخر  ا و 
زِ  عاِل اْلع  ت  ِدر  اْلم  ْقت  ْنت  اْلم  ك  ا  حِ یِان  ور  الر  ف  م   م  یز  اْلغ  ه  لِّ الل  وِلها و    یا ِالهِ ی، ص  ص  ْفناِنها و  أ  ْغصاِنها و  ا  ْوراِقها و  ا  ِة و  ا  ْدر  ى السِّ ل  ع 

لْ  ْسنى و  ِصفاِتك  اْلع  ْسماِئك  اْلح  واِم ا  ْوِعها ِبد  ر  دِ یف  ْعت  رِّ الم  ْظها ِمْن ش  م  اْحف  اِلمِ یا ث  وِد الظ  ن  ْنت  اْلم  ین  و  ج  ك  ا  دِ ن  ِان  ِدر  اْلق  ، یْقت  ر 
م   ه  لِّ الل  ى ِعباِدك  اْلفاِئزِ  یا ِالهِ یص  ل  رِ یع  ْنت  اْلك  ك  ا  ِظ ین  و  ِاماِئك  اْلفاِئزاِت ِان  ْضِل اْلع  واْلف  رِ یم  ذ  ْور  اْلك  ف  ْنت  اْلغ   .م  یِم ل ِاله  ِال  ا 


