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 2بخش  – تبعید از ادرنه به عکّا

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

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

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، حوادث میان راه ادرنه و عّکا را در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند و داستان ورود حضرت بهاءاهلل و همراهان را به عّکا توضیح خواهند داد.پی می

ر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفتۀ دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پ

پیش بدانجا رسیدیم که کشتی حامل حضرت بهاءاهلل و همراهان دو روز در لنگرگاه ازمیر توّقف نمود. پس از دو روز 

تی بخار از آن لنگرگاه راهی اسکندریّه گردید و دو روز بعد بدانجا رسید. در اسکندریّه همۀ مسافران کشتی به کش

دیگری که آن هم اتریشی بود منتقل شدند. نا گفته پیداست که این انتقال برای پیران و کودکان خردسال در آن 

اند. در آن احیان کردهروزگار تا چه حّد دشوار بوده است خصوصًا که ماموران عثمانی در نهایت خشونت رفتار می

ایم در زندان اسکندریّه محبوس بود. نبیل به علّت ایمان به کردهزرندی معروف که قباًل از وی یاد یارمحّمد نبیل

حضرت بهاءاهلل در آغاز در قاهرۀ مصر به شرحی که مفّصل است زندانی گشت و از قاهرۀ مصر به زندان اسکندریّه 

اش ت و رابطهانتقال یافت. اوقاتی که درزندان اسکندریّه بود از جریان تبعید حضرت بهاءاهلل به عّکا اّطالعی نداش

با جهان خارج از زندان به کلّی قطع شده بود. در آن زندان پزشکی از اهالی سوریّه نیز محبوس بود که به آئین 

حضرت مسیح اعتقاد داشت و از جماعت پروتستان بود. این پزشک که در تاریخ بهائی به فارس طبیب سوری 

که نبیل زرندی را مسیحی کند. نبیل که اصاًل شبان )یعنی پزشک اهل سوریّه( معروف است بسیار تالش نمود 

ای بود و پس از ایمان به حضرت باب و سپس ایقان به مقام عظیم حضرت بهاءاهلل و زیارت آثار مبارکۀ آن دو ساده

وجود بزرگوار مردی دانا و عارف و شاعری ماهر گشته بود با نهایت عشق و عطوفت به تدریج به فارس تفهیم نمود 

اس دیانت حضرت بهاءاهلل همان اساس آئین حضرت مسیح است ولیکن بنابر اقتضای زمان تعالیم و احکام که اس

هائی از آثار عربی حضرت های گذشته است. نبیل بخشبدیعی در این دور نورانی نازل گشته است که مکّمل آئین

اشق امر جدید و فائز به ایمان به حضرت بهاءاهلل را که به حافظه سپرده بود برای فارس زیارت نمود و نامبرده ع

نمود که به حضور حضرت بهاءاهلل مشّرف گردد. اندکی پس از ایمان دکتر بهاءاهلل گشت. فارس همواره آرزو می

فارس سوری کشتی حامل حضرت بهاءاهلل و همراهان به بندراسکندریّه رسید. نه یاران حضرت بهاءاهلل از 

ن اسکندریّه آگاه بودند و نه نبیل و فارس سوری از حضور حضرت بهاءاهلل و محبوسیّت نبیل زرندی در زندا

گشت اّطالع داشتند، نبیل زرندی که با اجازۀ همراهان در کشتی اتریشی که در ساحل اسکندریّه آمادۀ حرکت می



همراهان  مأموران زندان برای هواخوری به پشت بام زندان رفته بود ناگهان چشمش به یکی از بهائیان یعنی

حضرت بهاءاهلل، آقا محّمد ابراهیم ناظر افتاد و او را به صدای بلند خطاب نمود. آقا محّمد ابراهیم که همراه 

مأمور پلیس عثمانی اجازه یافته بود برای خرید برخی از مواّد مورد نیاز از کشتی خارج شود و بدان خیابان بیاید از 

ک شد و گفتگو نمودند. در آن هنگام بود که نبیل از حضور حضرت بهاءاهلل مأمور مذکور اجازه گرفته به نبیل نزدی

در کشتی اتریشی آگاهی یافت. ولی دانست که تشّرف به حضور مبارکشان میّسر نیست زیرا نه زندانبان اجازۀ خروج 

ابراهیم ناظر به  شوند. آقا محّمددهد و نه مأموران عثمانی راضی به تشّرف او به حضور حضرت بهاءاهلل میاو می

روم و داستان محبوسیّت ترا به حضور حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء عرض نبیل اظهار نمود که االن می

کنم. آقا محّمد ابراهیم دور شد و به کشتی رفت. در آن لحظات دکتر فارس سوری در زندان نبود و گویا چند می

رفته بود. چون مراجعت نمود و داستان شنید، آتش اشتیاقش بسی ساعتی با اجازۀ مقامات زندان به بیرون از آن 

توان از مقامات زندان اجازه گرفت و به افزود. به نبیل اظهار نمود که فردا جمعه است و دفتر زندان بسته است نمی

 ای به حضورآید بهتر است عریضههرترتیب هست مشّرف گشت. ولیکن فردا یکی از آشنایان من به زندان می

حضرت بهاءاهلل معروض داریم و عریضه را وسیلۀ آن آشنا به محضر مبارک تقدیم نمائیم. همان شب دکتر فارس 

ای به عربی نوشت که متن آن اینک موجود است و در آن نهایت ایقان و نیز اشتیاق خویش را به زیارت عریضه

ت و محبوسیّت خویش معروض داشت و ای در شرح اسارحضرت بهاءاهلل معروض داشت. نبیل زرندی نیز عریضه

ساز جوان مسیحی آنچه اشعار در زندان سروده بود همراه عریضه نمود. فردای آن شب، صبح زود قسطنطین ساعت

که دوست دکتر فارس سوری بود به زندان رفت و عرائض آندو را که در پاکتی نهاده بودند با خود به سوی کشتی 

بام زندان شاهد و نگران حادثه بودند که آیا جوان توفیق خواهد یافت یا شتبرد. نبیل وفارس از دور و از پ

عرائضشان به ساحت محبوب نخواهد رسید. آن دو در آغاز بسیار پریشان خاطر شدند زیرا کشتی حامل محبوبشان 

دو عاشق  حضرت بهاءاهلل حرکت نمود. ولیکن اندکی بعد ایستاد و دقایقی توّقف کشتی به طول انجامید قلب آن

شیدا در اضطراب و تپش و تاب بود که چه شده است. آیا توفیق نصیب آن جوان مسیحی گشته است و یا محروم 

برگشته است. اندکی بعد کشتی حرکت نمود و چیزی نگذشت که قسطنطین، جوان مسیحی از مأموریت خویش 

بود. چون نزدیک نبیل و فارس سوری  تابان درخشان بود، شادمانههایش خندان و رویش چون ماهباز گشت. لب

رسید فریاد زد که به خدای سوگند که به حضور پدر آسمانی رسیدم. قسطنطین پس از زیارت حضرت بهاءاهلل در 

کشتی به اوج ایمان فائز گشته بود داستان بدین گونه بود که طبق توضیحات و تعلیمات نبیل زرندی، قسطنطین 

ی منشی حضرت بهاءاهلل را یافته بود و پاکت حاوی عرائض را وسیلۀ او تقدیم نموده میرزا آقاجان کاشانی کاتب یعن

بود و حضرت بهاءاهلل پس از استماع عرائض آنان لوحی به افتخارشان نازل فرموده بودند که کاتب نوشته بود. در 

طاب فرموده بودند. لوح ای به آن دو خهمان لحظات حضرت عبدالبهاء فرزند بزرگوار حضرت بهاءاهلل نیز مرقومه

مبارک حضرت بهاءاهلل و مرقومۀ حضرت عبدالبهاء همراه با پاکتی از نقل بادام که فرزند دیگر حضرت بهاءاهلل، 



حضرت میرزامهدی عنایت فرموده بودند وسیلۀ قسطنطین به نبیل و فارس تحویل گردید. یکی از همراهان حضرت 

دانم چه شد شتی در میان آب نوشته است که از دور قایقی دیده شد. نمیبهاءاهلل، یکی از ناظران حادثۀ توّقف ک

که ناخدای کشتی دستور توّقف داد. جوان ساعت ساز به داخل کشتی آمد، عرائض نبیل و فارس را تقدیم نمود و 

 .حامل پیام دوست و محبوب حقیقی گشت

در پورت سعید لنگر انداخت و شامگاه دو باره باری کشتی حامل حضرت بهاءاهلل و همراهان بامداد فردای آن روز 

بر سطح آب به حرکت آمد. غروب روز بعد در کنار بندر یافا توّقف نمود و در نیمه شب همان روز به بندر َحیفاء 

رسید که نزد ما پارسی زبانان به حیفاء معروف است. در اینجا میرزا یحیی ازل و چند تن دیگر را که مقّرر بود به 

عید شوند بدان سوی حرکت دادند. اّما حضرت بهاءاهلل، عائلۀ مبارکه و اصحاب از کشتی بخار اتریشی قبرس تب

پیاده گردیدند و چند ساعت بعد با کشتی بادبانی کوچکتری راهی عّکا شدند. تبعید حضرت بهاءاهلل به عّکا که به 

و شفقت انسانی بود و آن حضرت )یعنی  فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانی انجام یافت و به کلّی برخالف عدالت

حضرت بهاءاهلل( ابدًا میل ورود بدان شهر نا آباد و بسیار بد آب و هوا نداشتند منشاء تحّقق بشارات کتب مقّدسه 

الهیّه گردید و ما به زودی در این باب سخن خواهیم گفت. ورود آن حضرت و همراهان به عّکا مصادف گشت با 

میالدی. در  1868و یکم آگست سال  هجری قمری برابر با سی 1285دهم جمادی االولی بعد از ظهر روز دواز

خورد آن حضرت و همراهان از خرد و کالن و حالی که امواج خروشان دریای مدیترانه بر ساحل سنگی بندرعّکا می

ه برای تماشای تبعید شدگان به پیر مردان و پیر زنان، خسته و از حال رفته از قایق پای بر ساحل نهادند. مردم عّکا ک

شد به استهزاء کنار دریا آمده بودند و در نگاههای تند و اخم آلود کنجکاوشان نشانی از رحمت و شفقت دیده نمی

های کشیده گرداگرد تبعید شدگان آن مظلومان پرداختند. سربازان عثمانی که به دستور فرماندهان خویش با سرنیزه

خشونت آنان را راهی سربازخانۀ عّکا نمودند. سربازخانۀ عّکا، زندان عّکا برای سکونت  شدند با نهایتدیده می

آن هفتاد تن جای کافی نداشت زیرا بخش اعظم آن مخروبه ای شده بود تنگی جای سکونت تنها یک بال بود، 

آب طلبیدند احدی  شب اول ورود نه غذا بود و نه آب. اندک آبی که همراه بود تمام شد. برای کودکان خردسال

 .اجابت ننمود

سفر دریا، انتقال از این کشتی به آن کشتی، نبود غذا، کمبود خواب و جای کافی و مناسب در کشتی قباًل همه را 

بیمار نموده بود. در شب نخست ورود به سربازخانه عّکا، جز دو تن، همه بیمار و بستری شدند. سربازان در ورودی 

وده و بسته بودند تا احدی قدرت خروج نیابد. نالۀ مظلومان و انین مادران احدی از آنان را سربازخانه را احاطه نم

پاشا صدراعظم عثمانی شدید. صدراعظم گفته به رحم و شفقت نیاورد. زیرا فرمان سلطان اکید بود و اوامر عالی

آب اندک و غذا بسیار نامناسب  بود هر سربازی به تبعید شدگان مدد نماید مجازات شدید یابد. روزهای بعد نیز

رسید که ابدًا قابل خوردن نبود. بیماری زندانیان ادامه یافت و برخی از بود. به هر نفر سه گرده نان در شبانه روز می

شّدت بی غذائی و تب و مسمومیّت هوای عّکا خصوصا سربازخانه قالب تهی کرده و به دیار جاودانه پرواز 



در لوح دّوم رئیس که در آغاز ورود به عّکا خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی نازل نمودند. حضرت بهاءاهلل 

پاشا آغاز فرمایند لوح دّوم رئیس با این خطاب به عالیها سرزنش میگردیده است او را به خاطر همۀ این ستم

 :گرددمی

مالءاعلی به او روشن و منیر است ادنی العباد ای و غالم الهی را که چشم ای نفسی که خود را اعلی النّاس دیده»

 «ایشمرده

ترین مقام در میان مفاد خطاب حضرت بهاءاهلل که تالوت گردید این است که، ای شخصی که خود را دارای عالی

ای. پس از این ترین بندگان شمردهای و مرا که به عنوان مظهر الهی روشنی چشم مقّربان حّقم پستمردمان دیده

فرمایند که مفادش اینست: هر هنگام که یکی از مظاهر الهیّه، پیامبران الهی ظاهر شدند با ب بیاناتی به او میخطا

اند. من که موجب احیای عالمم آنکه هدف ظهورشان اصالح مردمان بوده است امثال تو آنان را اهل فساد دانسته

مقّصرم، جمعی از بانوان و کودکان خردسال وزنان شیرده ام به گمان تو فاسد وو برای اصالح امور عالم ظاهر گشته

شوند. در هیچ مذهب و در میان هیچ ملّتی کودکان خردسال مقّصر اند که با مهمیز قهر تو تنبیه میچه تقصیرکرده

اند و خداوند قلم عفو بر اعمال آنان کشیده است. ولیکن شرارۀ آتش ستم تو جمیع را احاطه نموده است. نبوده

 :فرمایندس به عین عبارت میسپ

 «لذا البتّه نالۀ این اطفال و حنین این مظلومان را اثری خواهد بود»

فرمایند که خالصه و مفادش این است: جمعی که ابدًا با دولت پس از این انذار، این اخطار، بیاناتی می

ند اموالشان را تاراج نمودید. در شب ااند و روزان و شبان به ذکر الهی مشغولمخالفتی ننموده و عصیان نورزیده

نخست ورود به زندان عّکا همگان را از غذا و آب محروم نمودید. دراین اوقات هر روز سه گرده نان به هر زندانی 

فرمایند که اصحاب حضرتشان پنج سال در ادرنه سکونت دهید که احدی به خوردن آن قادر نیست. میمی

اند. هفتۀ آینده به ر طبقه که بودند آن نفوس بزرگوار را تجلیل و تحسین نمودهنمودند و همۀ اهل آن شهر از ه

 گیریم. سپاسگزارم شمیدهیم و حوادث شهر عّکا را پیمطالعۀ محتوای لوح دّوم رئیس ادامه می


