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 آخرین ایّام اقامت در ادرنه 

حسینی استاد پیشین اهلل محّمدرادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

از بحث کلّی ایشان  دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به بیان حوادث آخرین روزهای در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 پردازند.اقامت حضرت بهاءاهلل در ادرنه و داستان تبعید حضرتشان به شهر عّکا می

رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، کماالت دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای 

روحانی و رفتار حکیمانه و ملکوتی حضرت بهاءاهلل مردم و مسؤوالن حکومت عثمانی را در شهر ادرنه چنان شیفتۀ 

آن حضرت نموده بود که در هر مجمع و موقعی به ذکر خیرشان اشتغال داشتند. محّمد پاشای قبرسی که قباًل حدود 

صدراعظم امپراتوری عثمانی بود در ایّام حکمرانی در ادرنه، ارادت شدیدی به حضرت بهاءاهلل چهارده ماه 

یافت. پس از او سلیمان پاشا حکمران دیگر ادرنه که از جماعت قادریّه بود ارادت ورزید و مفتون کماالت روحانی 

رنه بی نهایت مفتون و مجذوب آن آن حضرت گردید. تا نوبت به خورشید پاشا رسید وی در ایّام حکمرانی در اد

وجود محبوب بود. هر چه بد خواهان تالش نمودند که در ارادت او به حضرت بهاءاهلل تزلزلی ایجاد نمایند توفیق 

نهایت ارادت گشت. به حضرت عبدالبهاء فرزند بزرگوار حضرت بهاءاهلل نیز بینیافتند. هر روز بر ارادتش افزوده می

 .یافت

بهاءاهلل نیز در ادرنه چنان رفتار نموده بودند که مردمان از هر مذهب و نژادی مجذوب آنان  همراهان حضرت

نظیر حضرت بهاءاهلل و همراهانشان آتش حسد را در دل تنی چند از مردم اهل فتنه و فساد به بودند.محبوبیّت بی

پایه به مرکز های بیتند کردند و گزارشویژه میرزایحیی ازل و سیّدمحّمد اصفهانی بسیار مشتعل نمود. هر چه توانس

حکومت عثمانی تسلیم نمودند. کارگزاران حکومت ناصرالّدین شاه نیز ساکت ننشستند و دائمًا علیه حضرت 

رسید و های خالف واقع که به مرکزسلطنت عثمانی در استانبول مینمودند. گزارشبهاءاهلل و همراهانشان توطئه می

نیز ستمکاری سلطان عبدالعزیز موجب گشت که وی فرمان تبعید از ادرنه صادر نماید. این عدم توّجه و بررسی و 

بود که حضرت بهاءاهلل و عائلۀ مبارکه و گروهی از همراهانشان به فرمان سلطان عثمانی سر انجام به عّکا تبعید 

اند برخی از بود که گفتهشدند. دیاری که نه آب داشت و نه آبادی. هوای آن چنان خراب و مسموم و متّعفن 

نمودند. حضرت بهاءاهلل و عائلۀ پرندگان هنگام پرواز از آسمان آن به خفقان دچار گشته پر بسته بر زمین سقوط می

کاری به عّکا، به فرمودۀ حضرت مبارکه و اصحاب مظلوم آن حضرت را سلطان عبدالعزیز در نهایت اجبار و ستم

 .ب ترین شهر جهان( تبعید نمود)خرا« اخرب مدن دنیا»بهاءاهلل 



اش داستان تبعید حضرت بهاءاهلل وعائلۀ مبارکه و همراهان از ادرنه به عّکا داستان غم انگیز درازی است. خالصه

های خالف واقع و اقدامات سوء دشمنان حضرت بهاءاهلل به ویژه میرزا یحیی ازل، سیّدمحّمد اینست که گزارش

م عثمانی، فؤاد پاشا وزیر امور خارجه عثمانی، میرزا حسین خان مشیرالّدوله سفیر اصفهانی، عالی پاشا صدراعظ

ایران در دربار عثمانی موجب صدور فرمان تبعید گردید. شایعات مختلف، دلهای اعضاء بی گناه عائلۀ مبارکه و 

بعید شوند و احدی در شد که ممکن است آن مظلومان به عّکا تیاران حضرت بهاءاهلل را لرزاند. زیرا شنیده می

 .هوای عّکا قدرت مقاومت ندارد و فرمان سلطان، فرمان محو و اعدام همۀ آن مظلومان است

یک روز ناگهان سربازان عثمانی خانۀ محّل سکونت حضرت بهاءاهلل را احاطه نمودند و قراوالن متعّدد گماشته 

دو باره به ادارۀ حکومت بردند و بازجوئی  شدند. اصحاب حضرت را که قباًل چند بار بازجوئی نموده بودند

نمودند. در آن احیان خورشید پاشا حکمران ادرنه که با فرمان سلطان عثمانی و صدر اعظم او عالی پاشا به هیج 

ای به حضور حضرت بهاءاهلل وجه موافقت قلبی نداشت، نهایت تأّسف خود را از صدور چنین فرمان ظالمانه

ارج گشت و به بهانۀ انجام مأموریّت دیگر خود را از انظار پنهان نمود. لذا اجراء فرمان معروض داشت و از شهر خ

به معاون خورشید پاشا محّول گشت و او با نهایت خشونت به تنفیذ فرمان مبادرت نمود و تنها چند روز مهلت داد 

 .که همگان آمادۀ عزیمت از ادرنه شوند

نان که نامشان در فرمان سلطان برای تبعید آمده بود هر چه داشتند رها آن روزها روزهای بسیار ناخوشی بود. آ

های آنان، اگر هم فروختند به بهای اندک نمودند زیرا نه فرصت باربندی بود و نه مجال فروش اسباب خانه و مغازه

ند به حقیقت در حراج بود. دیگر یاران حضرت بهاءاهلل نیز که نامشان در فرمان نبود همین کار نمودند و هر چه داشت

به تاراج رفت و با التماس از مأموران عثمانی تقاضا نمودند که آنان را از حضرت بهاءاهلل جدا نسازند و همراه 

حضرتشان به عّکا تبعید نمایند. در آغاز مأموران امتناع نمودند ولیکن التماس و مراتب فداکاری یاران سرانجام 

 .شان موافقت کردند آنان را به خود آورد و با تبعید

در فرمان سلطان عثمانی که به زبان ترکی بود آمده بود که حضرت بهاءاهلل و عائله و اصحاب ایشان به حبس ابد 

اند. باید همۀ آنان تا پایان حیات در همان قلعه زندانی و تحت مراقبت کامل باشند و در قلعۀ عّکا محکوم گردیده

ن سلطان عثمانی میرزا یحیی ازل و چند تن از بهائیان و از جمله مشکین قلم به با احدی معاشرت ننمایند. به فرما

 .کلّی بر خالف میلشان به شهر فاماگوستا در قبرس و حضرت بهاءاهلل با عائله مبارکه و اصحاب به عّکا تبعید شدند

عّکا تبعید گردیدند.  همراه حضرت بهاءاهلل چند تن از هواخواهان ازل و از جمله سیّدمحّمد اصفهانی نیز به

مأموران عثمانی نوعی ترتیب دادند که سیّدمحّمد اصفهانی و دوستان او همواره گزارش اعمال مظلومان را به 

 .حکومت عثمانی تسلیم نمایند. به هر حال هر دو گروه تا بندر حیفاء همراه یکدیگر ره نوردیدند

آمیز مأموران عثمانی را با حضرت ی یافتند و اعمال خشونتمردم ادرنه چون از مفاد فرمان سلطان عبدالعزیز آگاه

بهاءاهلل و عائله و اصحاب ایشان مشاهده نمودند همه افسرده و غمگین شدند، به خود گفتند این نفوس بزرگوار در 



از میان ما نمونۀ راستی، درستی، امانت، مهر و شفقت بودند چه شد که با اینان اینگونه رفتار نمودند. بسیاری 

مردم از مذاهب مختلف به ویژه مسیحیان بر حال آن مظلومان گریستند و تالش نمودند که آنان را دلداری دهند. 

مردم غیربهائی ِگرد حضرت بهاءاهلل اجتماع نمودند و به ستایش آن حضرت پرداختند یکی از شاهدان عینی آن 

نمودند. در آن احیان سفیر ایران در دربار عثمانیان ناله می نویسد که گویا در و دیوار آن دیار نیز از غم فراقوقایع می

نماید بلکه به قنسوالن خویش در عراق و مصر پیام فرستاده بود که سلطان عثمانی نه تنها از بهائیان حمایت نمی

اند یا اسیرتان خواهید با بهائیانی که گرداگرد شمایند وآنان را از ادرنه تبعید نموده است. آگاه باشید و هرگونه می

 .رفتار نمائید

هجری قمری( حضرت  1285میالدی )بیست و دّوم ربیع الثّانی از سال 1868ظهر روز دوازهم آگست سال 

بهاءاهلل و همراهان پس از حدود چهارسال و ُنه ماه اقامت در ادرنه از آن شهر تبعید گردیدند. سربازان عثمانی به 

شد و  (Gallipoli) پولینمودند. این کاروان نخست عازم گالییان حرکت میعنوان مراقب آنان در کنار کاروان

و کاشانه گذشت. در قریۀ کاشانه نزول لوح رئیس آغاز گشت و اندکی بعد  (Kupru)پیش از وصول به آن از کوپرو

در قریۀ دیگری اتمام یافت. این لوح مبارک یا سورۀ مبارکه حاوی دو بخش است. بخش نخست خطابات 

حکمۀ عظیمۀ آن حضرت به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی است و بخش دّوم خطاب به حاج محّمداسمعیل م

 .ذبیح کاشانی از بهائیان جاودانی است

مراد از رئیس در این لوح مبارک شخص عالی پاشاست. عالی پاشا دو بار وزیر امور خارجه و دو بار صدر اعظم 

هاءاهلل از ادرنه نامبرده صدر اعظم مستبّد عثمانی بود و شخص دّوم عثمانی گردید. در احیان تبعید حضرت ب

مسؤول )پس از سلطان عبدالعزیز( در تبعید آن حضرت و همراهان. در این لوح مبارک که به عربی نازل گردیده 

فرمایند: ای رئیس، ندای است حضرت بهاءاهلل در کمال عظمت و متانت خطاب به عالی پاشا بدین مضمون می

خواند. لهی را که از طریق مظهر الهی بلند گشته است بشنو. ندائی که همۀ جهانیان را به سوی حّق و حقیقت میا

فرمایند که تالش وی و اطرافیانش، بل همۀ جهانیان برای نابود نمودن آئین الهی به کلّی به او بدین مضمون می

توانی آتش نداء الهی را خاموش نمائی، که می کنیفرمایند: تو گمان میثمر است. سپس بدین مضمون میبی

آتشی که قلوب مردم پاک نهاد را مشتعل نموده است؟ فروزان نموده است؟ ندائی که مردگان ایمانی را حیات 

جاودان بخشیده است؟ زود است که این آتش الهی قلوب همۀ مردم جهان را فروزان نماید و نداء الهی عالم را 

فرمایند ظهورشان میفرمایند. ای در خصوص عظمت ظهور مبارکشان ایراد میتینۀ محکمهاحاطه کند. بیانات م

همان ظهور مظاهر الهیّۀ قبل است. همان ظهور پیامبران آسمانی پیشین است. زیرا اساس ادیان الهی یکی است. 

 .اندتهفرمایند که برای ایجاد وحدت عالم انسانی در مفهوم کامل خود مأموریّت آسمانی یافمی

فرمایند مخالفان مربیّان آسمانی، پیامبران الهی، اّعم از پادشاهان و دیگران چه ثمر در گذشته به عالی پاشا می

فرمایند هر چه تالش مخالفان این نمائی. میدیدند جز زیان و خسران که تو در مخالفت با مظهر الهی تالش می



لومان بیشتر شود، آئین الهی در جهان زودتر، با شتاب بیشتر اشتهار آئین الهی در جهان بیشتر شود، هرچه ستم بر مظ

فرمایند. به عالی یابد. به بالیای وارده بر حضرت باب و اصحاب مظلوم حضرتشان اشاره مییابد، انتشار میمی

درنه از فرمایند که زود است که اپاشا صدراعظم مقتدر و مستبّد زمان در سرزمین عثمانیان با صراحت تمام می

 .دست سلطان خارج شود و سلطان بر خاک مذلّت افتد. آنچه فرمودند به چشم جان و سر، هر دو، همگان دیدند

در احیانی که این انذار، این اخطار مصداق یافت وادرنه از دست سلطان عبدالعزیز خارج گشت. بسیارکسان به 

مانند رحمانی میرزا ابوالفضل گلپایگانی رئیس و استاد بی ویژه در ایران به امر بهائی مؤمن شدند که از جمله عاّلمۀ

مدرسۀ حکیم هاشم در طهران، دانشگاه عظیم عصر قاجار بود و ما داستان اقبال او و شرح حیات شگفت انگیزش 

 .را به زودی ضمن وقایع ایّام عّکا بیان خواهیم نمود

مظلوم که بر اثر ستم سلطان عبدالعزیز و عالی پاشا  حضرت بهاءاهلل در بخش دّوم از سورۀ رئیس خطاب به بهائیان

فرمایند: )البتّه این مفاد بیان حضرت بهاءاهلل به فارسی است( هر چه داشتند از دست دادند و راهی عّکا شدند می

اید محزون مباشید فضل الهی در هر شام و سحرگاهی ای پرندگان روحانی از اینکه آشیانۀ خویش را ترک نموده»

 .«ل هر مظلوم بی گناهی است. شما شریک مصائب وارده بر مظهر الهی بوده و هستید و اجرتان عظیم استشام

اّما بالیا عظیم بود و فوق طاقت آن مظلومان، و ما داستان تبعید و اسارت آن مظلومان را در عّکا به تفصیل در 

 .های آینده بیان خواهیم نمودهفته

ولکن بر عشق و شور آن شیدائیان جمال محبوب بسی افزود. به قول میرزا اگر چه بالیای جدید آغاز گشت 

 :محّمد ورقا شاعر بلند پایه بهائیعلی

 شهباز اوج عشق پریدن گرفت بـــــــــــاز

 باد سحر حکایت لیالی ُحسن گـــــــــــفت

 درسینه طیر عقل خزیدن گرفت بـــــــــاز

 ازمجنـون عشق جامه دریدن گرفت بـــــــ

 سپاسگزارم ش


