
هیپولیت ددرریفوسس:
بزررگگمرددیی اازز مبشّّرین میثاقق

شاپورر ررااسخ

ددرر میانن مبشّّرین میثاقق، یا تالمذۀۀ حضرتت عبداالبهاءء، به ووجهی که حضرتت وولی
 بیگمانن هیپولیت ددرریفوسس ددرر صف ااووّلل قراارر گرفته١۱عزیز اامرااللّه تسمیه فرموددههااند،

ااست.  ااوو نخستین بهائی فراانسه وو یکی اازز ااووّلین نویسندگانن بهائی ااست که کتابی
رراا به معرّفی عمومی اامر مباررکک ددرر همانن ساللهایی ااووّلیۀ اایمانن خودد ااختصاصص ددااددهه
ااست، وو اازز نوااددرر بهائیانن غربب ااست که به ددستورر مرکز میثاقق با ررجالل عصر قاجارر،
وو حتٰى مظفّّراالدّّینشاهه، مالقاتت کرددهه ااست.  بخش قابل مالحظهاایی اازز آآثارر مهمّۀ
حضرتت بهاءءااللّه توسّط ااوو، که ززباننهایی فاررسی وو عربی رراا آآموخته بودد، به ززبانن
فراانسه ترجمه شد، وو براایی نشر اامرااللّه سفرهایی متعدّّدد به خاوورر وو باختر عالم کردد، وو
حتٰى ددرر همانن اابتداایی عصر ووالیت مورردد مشاووررۀۀ حضرتت شوقی رربّانی قراارر گرفت،
وو اازز ااینها گذشته ددرر ددفاعع اازز حقوقق جامعۀ بهائی ددرر براابر مرااجع ملّّی وو بیناالمللی

ااهتمامی ددررخورر تحسین نمودد.

مجملی اازز تارریخ ززندگی ااوو

 رروویی١۱٨۸٧۷٣۳تولّد هیپولیت ددرریفوسس ددرر یک خانوااددۀۀ یهوددییتبارر فراانسویی ددرر سالل 
دداادد، یعنی سالل نزوولل کتابب مستطابب ااقدسس، گنجینۀ حدوودد وو ااحکامم وو قواانین
ددیانت بهائی.  ااوو هم مردد قانونن بودد وو چنانن که خوااهد آآمد چندیی ووکیل مداافع ددرر
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محکمۀ ااستینافف پارریس بودد وو محتمالً ددرر همانن آآغازز قرنن جدید (قرنن بیستم)
کسوتت اایمانن رراا بر تن کردد.  جنابب فاضل ماززندرراانی ددرر کتابب دداائرةةاالمعاررففگونۀ
«ظهورراالحقّ»، جلد هشتم، قسمت ددوومم، ددرر باررۀۀ ااوو چنین نوشتهااند (رر.کک. صص

١۱١۱٨۸۴–١۱١۱٨۸۵): 
 اازز ووکال وو٢۲"مسیو هیپولیت ددرریفوسس اازز نژاادد ااسراائیل، اازز خانداانن محترمم شهیر،

؟] فائز به اایمانن گشت، که پدررشش نیز١۱٨۸٩۹٩۹ه.قق. [١۱٣۳١۱٧۷متمولین، ددرر حدوودد سالل 
ه.قق. ددرر سن هفتاددسالگی ددرر پارریس ددررگذشت [١۱٣۳٢۲٨۸ وو به سالل ٣۳اایمانن آآوورردد

؟] سفریی به عکّّا کردد وو اایّامی ددرر جواارر١۱٩۹٠۰٠۰] ١۱٣۳١۱٨۸].  وو ااوو ددرر سالل ١۱٩۹١۱٠۰
اافضالل حضرتت عبداالبهاءء بسر بردد وو آآنن حضرتت اازز وویی پرسیدند که آآیا نسبش به
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  ددرر جواابب عرضض نمودد نه.  فرموددند۴خانداانن ددرریفوسس مشهورر منتهی میگردددد؟.
اامید ااین ااست که به ووااسطۀ اانجامم خدماتی سِتُُرگگ ددرر اامر حضرتت بهاءءااللّه، شهرتی
مافوقق شهرتت خانداانن ددرریفوسس [حاصل] کنی.  وو ااوو لغت فاررسی وو عربی
بیاموخت وو ددوو سفر ددیگر هم به عکّّا مشرفّف گرددید، وو سفریی پی تبلیغ اامر اابهٰى به

١۱٣۳٢۲۴ کردد وو به ااتّّفاقق میس باررنی وو مادداامم لشنی، به سالل ١۱٩۹٠۰۴هندووستانن به سالل 
] سفریی اازز طریق ررووسیه به قفقازز وو ترکستانن عشقآآبادد وو غیرهه وو به اایراانن وو١۱٩۹٠۰۶]

هند نمودد وو به آآمریکا ررفت وو ددرر مجامع خطابهها ددرر خصوصص ااین اامر دداادد وو با
میس باررنی ااززددووااجج کرددند وو ررسالهاایی به نامم بهائیّت ددرر لغت فراانسه اازز ااووست که به
فاررسی وو غیرهه ترجمه گشت.  وو چونن لغت فاررسی وو عربی نیک بداانست کُُتُُب وو
ررسائل وو االوااحح بسیارریی رراا اازز ااصل فاررسی وو عربی به لغت فراانسه ترجمه کردد وو ددرر
اایامم سفر حضرتت عبداالبهاءء به ااررووپا خدمت بسیارر کردد وو خطاباتت مباررکه رراا به

] ددررگذشت."١۱٩۹٢۲٨۸] ١۱٣۳۴٧۷فراانسه ترجمه نمودد وو عاقبت به سالل 
نقل کامل آآنچه مرحومم فاضل ماززندرراانی ددرر باررۀۀ ددرریفوسس نوشتهااند یکی اازز بابب
ااحتراامم به جنابب فاضل به عنواانن موررّخخ اامر بهائی ااست وو ددیگر اازز جهت آآنن که هر
یک اازز عباررااتت نوشتۀ اایشانن محتاجج توضیح وو تفصیل ااست که ددرر ااین گفتارر ددرر آآنن

ااهتمامم خوااهیم کردد.
بر آآنچه مرحومم فاضل ددرر باررۀۀ ززندگینامۀ هیپولیت ددرریفوسس نوشتهااند، باید مجملی
ددرر باررۀۀ شغل وو کارر وو فعّالیّتهایی علمی ناممبُرددهه اافزوودد.  بیگمانن تحصیالتت
ددرریفوسس ددرر ررشتۀ قضائی بوددهه، چه هنگامی که به اامر مباررکک گرووید (حدوودد

) ووکیل ددرر ددااددگاهه ااستینافف پارریس بودد.  ددرر مقالهاایی که ددرر جلد هفتم١۱٩۹٠۰١۱
اایراانیکا اازز ااین بندهه ددرر شرحح ااحواالل وو آآثارر ددرریفوسس آآمدهه مذکورر ااست که وویی ددرر

 به ززیاررتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر عکا ررفت وو تقریباًً ددرر همانن سالل ددست١۱٩۹٠۰٣۳سالل 
اازز کارر ووکالت برددااشت تا به مطالعاتت شرقی، یعنی خاووررشناسی پرددااززدد.  وویی ددرر

École pratique des Hautesقسمت مطالعاتت ددینی مدررسۀ مطالعاتت عالی (
Études).ناممنویسی کردد وو ددرر آآنن جا بودد که ززباننهایی عربی وو فاررسی رراا آآموخت 

 وو "کلمنت(Hartwig Derenbourg)ااساتید معتبر ااوو "هاررتویک ددررننبوررگگ" 
 بوددند.  هم اازز اابتداا قصدشش اازز ااین تحصیالتت آآنن(Clement Huart)هوااررتت" 
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بودد که به ترجمۀ آآثارر بهائی به ززبانن فراانسه موفّّق گردددد.  ترجمههایی وویی اازز آآثارر
مباررکه وو کاررهایی علمی شخص ااوو متعدّّدد ااست.  ظاهرااًً ااووّلل ترجمۀ ددرریفوسس اازز آآثارر

 ددرریفوسس١۱٩۹٠۰۴).  ددرر سالل ١۱٩۹٠۰۴مباررکه کتابب اایقانن حضرتت بهاءءااللّه بودد (
سخنراانی خودد رراا ددرر معرّفی اامر بهائی که ددرر مدررسۀ مطالعاتت عالی ااجتماعی اایراادد
شدهه بودد ددرر پارریس منتشر کردد.  اازز آآنن مهمّتر کتابب ااوو ددرر شناسائی اامر مباررکک بودد

 نخست با عنواانن «تحقیق ددرر بِِهائیسم» (بهائیت) وو بعد ددرر طبع١۱٩۹٠۰٩۹که ددرر سالل 
 اانتشارر یافته ااست وو مباحث عمدۀۀ آآنن عباررتت۵سومم با عنواانن صحیحتر «بَهائیسم»

ااست اازز: تارریخ اامر بابی وو اامر بهائی، ددین وو ددوولت، صلح عمومی، اامر بهائی وو
جامعه، بیتاالعدلل، اامر بهائی وو فردد، اامر بهائی وو ووطنپرستی.   

 با یارریی حبیبااللّه شیرااززیی مجموعهاایی اازز آآثارر حضرتت١۱٩۹٠۰۶–١۱٩۹٠۰۵ددرر سالهایی 
 ددرر(Les préceptes du Bahaisme) بهاءءااللّه رراا تحت عنواانن «تعالیم بهائی»

ددوو جلد (نشر پارریس) ترجمه وو نشر کردد، که شامل هفت ووااددیی، کلماتت مکنونه،
لوحح حکمت، لوحح ااقدسس، وو چند ااثر ددیگر بودد.

 با یارریی خانم بهائی آآمریکائی کلیفورردد باررنی به ترجمۀ١۱٩۹٠۰٩۹ وو ١۱٩۹٠۰٧۷ددرر فاصلۀ 
اانگلیسی–فراانسویی متن فاررسی مفاووضاتت حضرتت عبداالبهاءء، که حاوویی مسائل
فلسفی–کالمی بودد، کمک کردد.  ددرر ساللهایی بعد عدّّۀۀ ددیگریی اازز آآثارر حضرتت
بهاءءااللّه رراا ترجمه نمودد، اازز جمله کتابب ااقدسس وو ررسالۀ سؤاالل وو جواابب، که هر ددوو

) وو نیز سه جلد آآثارر١۱٩۹١۱٣۳منتشر نشدهه باقی ماندهه ااست.  اامّا لوحح شیخ (ددرر سالل 
حضرتت بهاءءااللّه، شامل ترجمههایی سابق خودد ااوو وو بعضی ترجمههایی تاززهه، ددرر

 نشر شد.١۱٩۹٢۲٨۸ وو ١۱٩۹٢۲٣۳فاصلۀ ساللهایی 
خدماتت ددرریفوسس به عنواانن ووکیل ددرر مسائل حقوقی اامر ددرر مرکز جهانی رراا فرااموشش
نباید کردد، اازز جمله ددرر حفظ حقوقق اامر ددرر مورردد مقاماتت مقدّّسۀ ااررضض ااقدسس وو
ااستردداادد بیت حضرتت بهاءءااللّه ددرر بغداادد وو نیز ددرر مورردد تضییقاتت ووااررددهه نسبت به

.(١۱٩۹٢۲٧۷–١۱٩۹٢۲۵ااحبّایی مصر (
اازز آآثارر ددیگر ااووست: «مقالهاایی ددرر باررۀۀ یک نهادد بهائی: مشرققااالذذکارر»

.(١۱٩۹٠۰٩۹(مشرققااالذذکارر عشقآآبادد) (
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ددرر کتابخانۀ عمومی شهر ژژنو ترجمۀ ررسالۀ حضرتت وولیّ اامرااللّه (هدفف یک نظم
نوین جهانی) وو ترجمۀ ررسالۀ «ااقتصادد جهانی [حضرتت] بهاءءااللّه» اازز هوررااسس

هالی هم به نامم ااوو ثبت شدهه ااست.

مقامم وو منزلت ددرریفوسس ددرر جامعۀ بهائی

) یاددآآوورر۵١۱۵حضرتت وولیّ عزیز اامرااللّه ددرر کتابب «قرنن بدیع» (ترجمۀ فاررسی، صص
میشوند که بعد اازز تأسیس ااووّلین مرکز بهائی ددرر قاررۀۀ ااررووپپ ددرر شهر پارریس توسّط
می بولز، اازز جمله مستظلّّین ددرر ظلّ کلمةااللّه هیپولیت ددرریفوسس بودد که ااووّلین مؤمن
فراانسویی بوددهه وو کُُتُُب وو آآثارر وو ترجمهها وو مسافرتتها وو خدماتت جلیلۀ باهرههااشش
علّّت ااشتهارر وو تمکّّن اامرااللّه ددرر آآنن ااقلیم شد، وو ددیگر خانم لورراا باررنی [همسر آآیندۀۀ
ددرریفوسس] که بیاناتت گراانبهائی رراا که طی ددووررۀۀ ممتدّّ ززیاررتش ددرر ااررضض مقصودد اازز
لسانن مباررکک ددرر جواابب ااسئلۀ خویش ددرر موااضیع مختلف ااصغا نمودد جمعآآوورریی وو
تدووین کردد وو به نامم «مفاووضاتت عبداالبهاءء» منتشر ساخت وو با اانجامم ااین خدمت
فرااموششناشدنی گنجینهاایی اازز حقائق ررووحانیه وو لئالی ثمینۀ بدیعه براایی ااعقابب

.(۵١۱۶باقی گذااشت وو اافتخارر اابدیی براایی خویش بیندووخت (صص
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همانن حضرتت ددرر مکتوبی که براایی مجلد سومم «عالم بهائی» مرقومم فرموددههااند، ددرر
 ددسامبر) به ملکوتت اابهٰى٢۲٠۰) ١۱٩۹٢۲٨۸ررثایی هیپولیت ددرریفوسس، که ددرر ااووااخر سالل 

 عباررااتی آآووررددههااند که بیاننکنندۀۀ مقامم ووااالیی آآنن خاددمم آآستانن بهاست.۶پیوست،
میفرمایند ددرریفوسس ددرر طی ساللهایی متماددیی، ددرر شراائط وو ااووضاعی که مفهومم وو
ااهمّیّت ااستثنائی ددااشت، مصدرر خدماتت باررزز وو تقدیرناپذیریی به آآستانن مقدّّسس
گرددید، مرددیی صاحب قریحه وو چهرههاایی ممتازز ددرر اامر حضرتت بهاءءااللّه که با هداایایی
گرااننبها وو تابناکک ذذهن وو قلب خودد وو هم چنین با ااقدااماتت وو اانجاززااتت گوناگونن
ززندگی خویش برااستی ددفتر تارریخ اامر جاوودداانن االهی رراا ززینت بخشید وو غنی کردد.
اازز جمله خدماتی که براایی ااوو ذذکر میفرمایند که بر ااثر آآنها به مرتبه وو منزلتی که
فقط نفوسس قلیلی به آآنن ددست یافتهااند فائز شدهه، ااینها بوددهه ااست: ااسفارر متعدّّدد وو
گسترددهه ددرر سرززمینهایی شرقق وو غربب [براایی اابالغغ کلمةااللّه]، تماسس با همۀ
قشرهایی جواامع، معرّفی وو اارراائۀ عالمانۀ تارریخ وو تعالیم اامر مباررکک، مشاررکت ددرر
حلّ مسائل وو معضالتت پیچیدههاایی که به ددنبالل صعودد حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااررضض

مقصودد مطرحح بوددهه ااست.    
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اازز سفرهایی ااوو ددرر قلب آآسیا، شبهِقاررۀۀ هندووستانن، ددرر وورراایی ددهاتت برمه، وو مرززهایی
 وو اازز کمک ااوو به تعقیب قضیۀ بیت مباررکک٧۷شرقی هندووچین یادد میفرمایند،

حضرتت بهاءءااللّه ددرر بغداادد وو اازز ااهتمامم ااوو براایی آآززااددیی ااحبّایی مصر اازز یوغغ مسلمانانن
متعصّب، وو اازز نتائج سفر تشویقآآمیز ااوو ددرر تونس وو اازز صفاتت برجستۀ شخص ااوو
یادد میکنند، چونن ااستعداادد باررزز ددرر نفوذذ ددرر قلوبب نفوسس وو معلوماتت ووسیع وو تجربه
وو پُختگی بسیارر ااوو وو شرکت مؤثّرشش ددرر بسط وو تقویت اامر مباررکک ددرر جهانن غربب.

 تالمذۀۀ حضرتت عبداالبهاءء١۱٩۹حضرتت وولیّ اامرااللّه هیپولیت ددرریفوسس رراا ددرر شمارر 
Heralds of theمحسوبب ددااشتهااند که عنواانن ددیگر آآنانن مبشّّرین میثاقق ااست(

Covenant،جمعی که نفوسس ممتاززیی رراا شامل میشودد چونن توررنتونن چیس ،(
ااووّلل بهائی آآمریکا، ددکتر جانن ااسلمونت، مؤلّف معرووفف، خانم لوآآ گتسینگر، میس
کاپیس معلّّمۀ مدررسۀ تربیت بناتت طهراانن، کنسولل شوااررتز (آآلمانن)، وو رراابرتت ترنر،

٨۸ااووّلل بهائی سیاههپوست آآمریکا.
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بیگمانن ددرریفوسس اازز سرآآمداانن جامعۀ غربب ددرر ززمانن حضرتت عبداالبهاءء ااست وو
صفت ااووّلل یا نخستین ددرر بسیارر مواارردد ددرر حقّ ااوو صدقق میکند.  ااوو ااووّلل بهائی ددرر
جامعۀ فراانسه ااست، اازز ااووّلل نویسندگانی ااست که کتابی ددرر معرّفی تارریخ وو
جنبههایی مختلف اامر االهی وو تعالیمش ددرر جهانن غربب تألیف کرددهه، نخستین
نویسندۀۀ غربی ااست که براایی آآشنائی ددقیق با ااثارر مباررکه ززباننهایی فاررسی وو عربی

 به بعد١۱٩۹٠۰۴رراا فراا گرفت وو به ترجمۀ ووسیعی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااللّه اازز سالل 
.(١۱٩۹٠۰٩۹ددست ززدد، وو حتی ترجمۀ کتابب مفاووضاتت به فراانسه رراا مدیونن ااوو هستیم (

ددرریفوسس ااووّلل بهائی غربب ااست که، به ااتّّفاقق لورراا کلیفورردد باررنی، همسر آآیندۀۀ
 سفریی به مهد اامرااللّه کردد وو ددرر شمارر ااووّلل مبلّّغانن سیّارر اامر١۱٩۹٠۰۶خودد، ددرر سالل 

مباررکک محسوبش باید ددااشت که نه فقط به ممالک غربب، حتی آآمریکا وو کانادداا
سفر تبلیغی کردد، بلکه به آآسیا وو ژژااپن عزیمت کردد وو به نفس حرکت خودد ماهیّت

   ٩۹بیناالمللی اامر االهی رراا به ثبوتت ررساند.
ددرر ااررووپا هیپولیت ددرریفوسس غالباًً همرااهه حضرتت عبداالبهاءء بودد وو ددرر موااررددیی
نطقهایی آآنن حضرتت رراا ترجمه میکردد.  االوااحح وو مکاتیب بسیارر اازز حضرتت
عبداالبهاءء خطابب به ااوو شرفف صدوورر یافته.  مجموعهاایی که ددرر ددسترسس ااین بندۀۀ

 ااددااررۀۀ آآررشیو ااررضض ااقدسس١۱٩۹٩۹۶ ااکتبر ١۱٧۷نگاررندهه ااست وو همرااهه با ددستخط موررّخخ 
 مکتوبب رراا شامل ااست که اازز کمالل محبّت وو عنایت حضرتت٩۹٨۸فرستاددهه شدهه 

عبداالبهاءء به وویی حکایت میکند.  عنواانن بعضی اازز آآنن مکاتیب مباررکه رراا به عنواانن
شاهد ذذیالً نقل میکند: اایها االمقرّبب فی عتبته االکبریاءء – اایی نوگُل گلستانن
محبّتااللّه – اایی سلیل جلیل حضرتت خلیل – اایی یارر ررووحانی – اایی بندۀۀ مقرّبب
ددررگاهه االهی – اایی ررفیق ررووحانی – اایی بندۀۀ صاددقق االهی – اایی عزیز عبداالبهاءء – اایی
عزیز جانی وو اایی جواانن ررووحانی – اایی مبشّّر ملکوتت – اایی ددووست حقیقی – اایی
عاشق جمالل اابهٰى – اایی منجذبب عهد وو پیمانن – اایی یارر عزیز من – یارر مهربانم –
اایی ثابت بر پیمانن – اایی ررفیق مهربانن – اایی عزیز من – اایی ددووست صمیمی – اایها
االحبیب االعزیز – اایی ددووست قدیم – مونس عزیزاا – اایی پسر ررووحانی – اایی مرغغ
بلندپروواازز – اایی بندۀۀ آآستانن مقدّّسس.  ددرر ااین مکاتیب مأمورریّتهایی متعدّّدد وو
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متنوعی به ددرریفوسس تفویض شدهه که اازز ااعتمادد حضرتت عبداالبهاءء نسبت به لیاقت وو
تواانائی ااوو حکایت میکند. 

خانوااددۀۀ ددرریفوسس

تصدیق اامر مباررکک اازز جانب خانوااددۀۀ ددرریفوسس وو همسر آآیندههااشش، لورراا کلیفورردد
 صوررتت گرفت.  جامعۀ پارریس که خانم١۱٩۹٠۰٢۲ وو ١۱٩۹٠۰٠۰باررنی، ددرر فاصلۀ ساللهایی 

می بولز (بعدااًً ماکسولل) به اامر حضرتت عبداالبهاءء بنیادد نهاددهه بودد، چنانن جامعۀ
پُرحرااررتی بودد که به گفتۀ رراابرتت ااستاکمن عدّّۀۀ ززیاددیی اازز فراانسویانن وو غیرفراانسویانن

 اازز جمله ااحبّایی پارریس١۱٩۹٠۰٣۳رراا به خودد جلب وو جذبب کردد، به طورریی که ددرر سالل 
بوددند االیس باررنی، ماددرر لورراا باررنی – ااددیت سندررسن – سیدنی ااسپرااکک – مارریونن
جک وو بخشی اازز فامیل یهوددییتبارر جنابب هیپولیت ددرریفوسس، شامل خوااهر وو شوهر

خوااهر ااوو وو ماددرر وو پدررشش، یعنی لوسین ددرریفوسس وو همسر ااوو.
ددرر مورردد خانوااددۀۀ ددرریفوسس که به اامر مباررکک اایمانن آآووررددند ااطّالعاتت موجودد محدوودد
ااست.  اامّا حضرتت عبداالبهاءء مکرّررااًً ددرر مکاتیب مباررکۀ خودد به ددرریفوسس، به پدرر وو

 ااست برمیآآید٢۲٢۲/٢۲/١۱٩۹٠۰۵ماددرر ااوو تحیّاتت اابالغغ فرموددههااند.  اازز مکتوبی که موررّخخ 
که ددرریفوسس ااذذنن تشرفّف براایی خودد وو پدرر وو ماددرر خودد طلب کرددهه بوددهه، وولی
حضرتت عبداالبهاءء، نظر به ااووضاعع نامساعد ددرر ااررضض ااقدسس، فقط به خودد ااوو ااجاززۀۀ

 اازز محبّتی١۱٩۹٠۰٣۳ نواامبر ٧۷حضورر چندررووززهه مرحمت میفرمایند.  ددرر مکتوبب موررّخخ 
که ددرریفوسس وو خانوااددۀۀ ااوو ددرر حقّ آآقا میرززاا حبیبااللّه (محتمالً شیرااززیی) کرددهه بوددند

 میفرمایند که میرززاا حبیبااللّه قدرر آآنن٢۲٢۲/٢۲/١۱٩۹٠۰٧۷تشکّّر فرموددههااند وو ددرر ررقیمۀ 
محبّت رراا نداانست «وو مراا محزوونن کردد.  حالل ددرر حقّ ااوو ددعا مینمایم وو خیر ااوو رراا

 ١۱٠۰اازز خداا میخوااهم.»
 خطابب به مستر ددرریفوسس١۱٩۹١۱١۱ ژژاانویه ٢۲۶حضرتت عبداالبهاءء ددرر مکتوبب موررّخخ 

میفرمایند: «موخرااًً جنابب آآقا ااحمد اازز پوررتت سعید مرقومم نموددهه بوددند که جنابب
وواالد محترمم شما به ملکوتت اابهٰى عرووجج نمودد.  اازز ااین خبر حزنن وو ااندووهه حاصل
گرددید، ززیراا پدرر بسیارر عزیز ااست.  االبته مفاررقت ااوو بر شما سخت خوااهد بودد.  اازز
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االطافف خفیۀ پرووررددگارر اامیدووااررمم که آآنن مرغغ گلشن محبّتااللّه رراا ددرر حدیقۀ مأل ااعلٰى
بر شجرۀۀ حیاتت النه وو آآشیانه عطا فرماید وو ددرر ملکوتت اابهٰى ددرر محفل تجلّّی وو
مشاهدهه مشرفّف کند.  فیاالحقیقه پدرر بزررگواارر شما اانیس بودد وو نورراانی وو لطیف بودد
وو ررحمانی علیه بهاءءااللّه ااالبهٰى ...»  تصدیق آآنن که پدرر هیپولیت ددرریفوسس به
حُسن خاتمه نائل شدهه وو مؤمن اازز ااین عالم ررفته ددرر مکتوبب مباررکک صرااحت دداارردد.

 میفرمایند که «تلغراافف شما اازز١۱٩۹١۱١۱ ژژووئیه ٩۹حضرتت عبداالبهاءء ددرر مرقومۀ موررخۀ 
ووفاتت وواالدۀۀ محترمه ررسید» وو بعد به ااوو تسلّّی میددهند.

ددرر مورردد همسر جنابب ددرریفوسس، یعنی لورراا کلیفورردد باررنی، که چندین سالل با
یکدیگر ددرر سفر وو حضر همکارریی صمیمی ددااشتند، باید یاددآآوورر شد که ااززددووااجج آآنانن

 ووااقع شد.  جنابب فاضل ماززندرراانی ددرر باررۀۀ سواابق خانم باررنی١۱٩۹١۱١۱ددرر سالل 
 :(١۱١۱٩۹۵–١۱١۱٩۹۴چنین نوشتهااند (صص 

«ددیگر مادداامم لورراا کلیفورردد باررنی ددرریفوسس اازز قدمایی آآمریک بودد که شاید قریب به
پایانن قرنن نوززددهم ددرر پارریس به ووااسطۀ بهائیانن آآمریکائی خبر اازز ااین اامر یافته وو

) پی ززیاررتت١۱٩۹٠۰۴ ه.قق. (١۱٣۳٢۲٢۲مؤمن گرددید.  با میس ررووززنبرگگ اازز لندنن ددرر سالل 
حضرتت عبداالبهاءء وواارردد عکّّا شد.  مدّّتی ددرر جواارر اافضالل بماند وو تحصیل ززبانن
فاررسی وو تعالیم اامر االهی بنمودد، وو به موجب میل ااوو، حضرتت عبداالبهاءء آآقا میرززاا
اابواالفضل [گلپایگانی] رراا ددستورر سفر آآمریک دداادد که به ااتّّفاقق ررهسپارر شدند، وو
مصارریف سفر ااقایی میرززاا اابواالفضل با ااوو بودد ... باررنی به ااتّّفاقق هیپولیت ددرریفوسس
فراانسویی که هنوزز با هم ااززددووااجج نکرددهه بوددند مسافرتت ددرر اایراانن نموددند وو ددرر

 پذیراائی وو تجلیل الیق اازز١۱١۱تمامیت بالدد اایراانن، خصوصاًً طهراانن وو تبریز وو ااصفهانن
اایشانن به عمل آآمد، وو ددرر ااصفهانن میرززاا ااسدااللّه خانن ووززیر وو فاتحاالملک
مهمانننوااززیی به عمل آآووررددند ... وو بالجمله مادداامم ددرریفوسس ددرر فراانسه وو آآمریک
همیشه مورردد اانجامم خدماتت اامریه بوددهه وو کتابب مفاووضاتت عبداالبهاءء اازز نتائج اایامم
ااقامت ااوو ددرر عکاست، وو هم حکایت نمایش به نامم ااسیراانن خداا رراا ااوو تألیف

نمودد.» 
ددرر منابع ددیگر مذکورر ااست که ووقتی هیپولیت ددرریفوسس با لورراا کلیفورردد باررنی

 رراا بر نامم خانوااددگی خودد اافزوودد.  حضرتتباررنی) ااسم ١۱٩۹١۱١۱ااززددووااجج کردد (
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 خطابب به جنابب ددرریفوسس١۱٩۹١۱١۱ ماررسس ٣۳عبداالبهاءء ددرر مکتوبب مباررکک موررّخخ 
میفرمایند: «نامۀ پُر سروورر وو حبورر شما ووصولل یافت.  ااین خبر خوششااثر بودد.
االحمدللّه ااین ددوو ستاررۀۀ محبّتااللّه ددرر برجج االفت اابدیه ااقتراانن مینمایند وو آآنن ددختر
ملکوتی وو پسر ملکوتت ددرر خلوتتخانۀ اانس االفت میکنند وو آآنن ددوو مرغغ سحر ددرر
یک آآشیانه النه مینمایند.  مباررکک ااست ااین ااقتراانن وو سبب سروورر من ااست وو

 هنگامم سفر حضرتت١۱٩۹١۱١۱شاددمانی کلّ وو تحسین ملکوتت اابهٰى.»  ددرر همانن سالل 
عبداالبهاءء به پارریس مترجم آآنن حضرتت بودد.  بعد هیپولیت ااسفارر ددیگریی اانجامم

) وو ددرر ددوورراانن جنگ ااووّلل١۱٩۹١۱۴دداادد، وو اازز جمله به چین وو هندووچین فراانسه ررفت (
، پس١۱٩۹٢۲٠۰ددرر ماررسی ددرر ااددااررۀۀ پست خدمت کردد (کاررشش باززبینی بودد)، وو ددرر سالل 

اازز خاتمۀ جنگ ااووّلل جهانی ااین ززووجج عزیز بارر ددیگر اازز جنوبب شرقی آآسیا باززددید
نموددند وو ددرر هرجا به اابالغغ کلمۀ االهی پرددااختند.

برخی ددیگر اازز خدماتت ااوو

حضرتت عبداالبهاءء ددرر مکاتیب مباررکۀ خودد به ددرریفوسس مرتّّباًً ااوو رراا به خدماتی اازز
جمله تبلیغ ددرر پارریس وو سفرهایی تبلیغی به نقاطط سایرهه وو مالقاتت وو پذیراائی نفوسس
مهمّه وو تثبیت عهد وو میثاقق مأمورر میفرموددند وو ددرر نتیجۀ ااین تشویقاتت بودد که وویی

، به هندووستانن وو برمه ررفت وو١۱٩۹٠۰۴ددرر همانن ساللهایی ااووّلیۀ اایمانن، یعنی به سالل 
، ددرر پارریس با١۱٩۹٠۰۵جامعۀ بهائی آآنن ددیارر رراا مالقاتت کردد.  ددرر سالل بعد، یعنی 

مظفّّراالدّّین شاهه ددیداارر نمودد وو اازز ااوو خوااست که براایی حفظ وو حمایت بهائیانن اایراانن
 بهائیانن اایراانن رراا ددرر چندین شهر باززددید١۱٩۹٠۰۶مدااخله کند، وو قبالً گفتیم که ددرر سالل 

کردد، وو نیز عاززمم قفقازز وو ترکستانن شد وو به مالقاتت با جامعۀ ووسیع عشقآآبادد موفّّق
گرددید.  به نمونهاایی اازز ااشاررااتت حضرتت عبداالبهاءء به ااین گونه خدماتت ذذیالً توجّه

میکنیم:

350



هیپولیت ددرریفوسس: بزررگمرددیی اازز مبشّّرین میثاقق١۱٢۲سفینۀ عرفانن ددفنر 

کتبر ١۱۴ددرر مکتوبب موررّخخ  : «پارریس به همّت یارراانن خداا ااستعدااددیی پیداا١۱٩۹٠۰۴ اا
نموددهه.  ااگر کلّ مانند شما ددرر ااعالءء کلمةااللّه وو نشر نفحاتتااللّه بکوشند، ددرر مدّّتی

قلیله آآنن شهر شهرۀۀ آآفاقق گردددد وو آآنن ااقلیم جنةاالنعیم شودد.»
: «نداا بلند نموددیی وو ددرر ووطن خویش به تبلیغ١۱٩۹٠۰۵ جوالیی ٢۲٨۸ددرر مکتوبب موررّخخ 

بیگانه وو خویش پرددااختی.  پس به ساحت بقعۀ مباررکه شتافتی وو مقامم مقدّّسس رراا
طواافف نموددیی وو اازز شدّّتت شعف به هندووستانن شتافتی تا نداایی ررحمٰن بلند کنی وو

به هداایت گمرااهانن پرددااززیی.  ااین موهبتی ااست عظیم.»
 به ددرریفوسس میفرمایند: «اامّا مسألۀ مسیو نیکال –٢۲٨۸/٢۲/١۱٩۹٠۰۶ددرر مکتوبب موررّخخ 

اانشاءءااللّه ددرر موسم بهارر به اایراانن میررووید وو حقیقت ااین اامر رراا تفهیم ااوو
مینمائید.»

 مذکورر ااست: «اایی جواانن رربّانی – ددرر سفر١۱٩۹٠۰۶ ااووتت ٢۲٣۳وو ددرر مکتوبب موررّخخ 
هندووستانن خدمت نمایانن نموددیی وو تأیید ملکوتت اابهٰى ررسید وو نتائج خوشی
بخشید.  حالل عاززمم اایراانن شدیی.  ددرر صونن وو عونن االهی هستی.  مطمئن باشش وو

مسروورر که ددرر جمیع حاالتت مظفّّریی وو منصورر ...»
 به وویی میفرمایند: «به سفیر اایراانن بسیارر محبّت١۱٩۹٠۰٧۷ ماررسس ٨۸وو ددرر مکتوبب 

نمائید وو مهمانی کنید وو همچنین به هر اایراانی که به پارریس آآید.» 
ااین نکته گفتنی ااست که حضرتت عبداالبهاءء حتی ددرر مورردد ترجمههایی ددرریفوسس اازز

 جونن سنۀ٢۲۴آآثارر مباررکه وویی رراا هداایت میفرمایند.  اازز جمله ددرر مکتوبب موررّخخ 
مم.: «ترجمۀ ررسالۀ اایقانن رراا که نموددیی مالحظه گرددید.  فیاالحقیقه به کمالل١۱٩۹٠۰۴

شوقق وو ذذووقق ترجمه نموددههاایی.  با ووجودد آآنکه مبتدیی هستی مثل منتهی ترجمه
کرددههاایی.  مقبولل اافتادد وو اانشاءءااللّه ددرر آآیندهه ددرر نهایت ااتقانن ااین ترجمه رراا به
ددررجهاایی ررسانی که مثل وو مانندیی ندااشته باشد.  علیاالعجاله ددرر لسانن فاررسی ترقّّی
مینمائی.  اامیدووااررمم که به عونن وو عنایت حقّ ززبانن فاررسی رراا مثل اابناءء فرسس ددرر
نهایت مهاررتت بگوئی وو بخواانی وو سرحلقۀ یارراانن االهی گرددیی وو سبب اانتشارر تعالیم

بهائی.  ددرر حقّ تو ددعا نموددمم وو طلب تأیید کرددمم.  مطمئن باشش.»
چند نمونۀ ددیگر اازز مأمورریتهائی که حضرتت عبداالبهاءء به وویی تفویض فرموددند

ذذیالً میآآید:
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 میفرمایند: «به جنابب جالللاالدووله وو هرمزمیرززاا١۱۶/١۱/١۱٩۹٠۰۶ددرر مرقومۀ موررّخۀ 
کمالل مهربانی مجریی ددااررید وو همچنین بعضی اازز بزررگانن اایراانن که به پارریس فراارر
نموددههااند مهربانی با آآنانن بسیارر الززمم ااست.  به ااسم بهاءءااللّه ااگر ممکن ااست آآنانن

  ١۱٢۲رراا میهمانی به نهایت مهربانی مجریی ددااررید.»
 سفاررشش عائلۀ جبراانن اافندیی صاصی وو ااعانت١۱٩۹٠۰٩۹ ژژووئیه ٢۲۴ددرر مکتوبب موررّخخ 

مالی به آآنن عائله فرموددههااند.
 به ددرریفوسس ددستورر میفرمایند که ترجمۀ االوااحح١۱٩۹٠۰٩۹ سپتامبر ٨۸ددرر ررقیمۀ موررّخۀ 

بشاررااتت، کلماتت (فرددووسیه)، وو طرااززااتت وو تجلّّیاتت وو ااشرااقاتت رراا براایی تولستویی
بفرستد وو اامةاالبهاءء میس باررنی هم با ددختر ااوو ددرر ااین خصوصص مخابرهه نماید «ززیراا
تولستویی بسیارر مسنّ گشته وولی ددختریی دداارردد هوشیارر وو طالب ااطّالعع حقیقت اامر

بهاءءااللّه.»
سس ١۱٧۷ددرر مکتوبب موررّخخ  رر ا  میفرمایند: «حضرااتت اایراانیها،١۱٩۹١۱٠۰ م

علیاالخصوصص سفیر رراا، همیشه نهایت محبّت وو مهربانی بنمائید، ززیراا غریبانن آآنن
ددیاررند وو هر غریبی رراا نوااززشش الززمم.»

 اازز ااین که ددرریفوسس براایی نشر نفحاتتااللّه به آآمریکا١۱٩۹١۱٠۰ ااووتت ٣۳ددرر مکتوبب موررّخخ 
ررفته بوددهه ااظهارر مسرّتت میفرمایند.

ددرر همانن مکتوبب به وویی میفرمایند که ااگر به لندنن گذرر کردد مطلبی رراا با جنابب
برااوونن (پرفسورر ااددوواارردد برااوونن) ددرر میانن گذاارردد.

 با ااشاررهه به برااوونن میفرمایند که وویی «ددرر کتابب١۱٩۹١۱١۱ ژژاانویه ٢۲۶ددرر مکتوبب موررّخخ 
جدیدشش مرقومم نموددهه که من نمیتواانم تصدیق هیچ یک اازز ااین ددوو قولل رراا نمایم
که بهائیانن ددرر طرفف ااستبدااددند، یعنی طرفداارر حکومت سابقه، یا ااین که
مشرووطهطلبانند، وو حالل آآنن که به یقین میددااند که حکومت مشرووطه منصوصص ددرر

کتابب ااقدسس ااست وو منتهٰى آآمالل بهائیانن ...»
 ددرریفوسس رراا مأمورر میفرمایند که معلّّمهاایی براایی١۱٩۹١۱١۱ ژژووئن ٧۷ددرر ررقیمۀ موررّخۀ 

تعلیم ززبانن فراانسه جهت مدررسۀ بناتت عشقآآبادد پیداا کند.
 که١۱٣۳ ااشاررهه به خانمی ررووسی ااست به نامم اایزاابال١۱٩۹١۱١۱ ژژووئیه ۵ددرر مکتوبب موررّخخ 

به ددیداارر حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااسکندرریه ررفته وو سفاررشی ددرر مورردد کمدیی که ددرر
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باررۀۀ اامر نوشته خوااسته «خوااهش آآنن دداارردد که ااین کومیدیه رراا ددرر پارریس شما وو
اامةاالبهاءء تشخیص نمائید، ززیراا ددرر ررووسیه تشخیص گرددیدهه ووسبب اانتباهه ناسس شدهه

ااست.»
 ووصولل یافت.١۱٩۹١۱٢۲ فبریه ١۱١۱ میفرمایند: «نامۀ ١۱٩۹١۱٢۲ ماررسس ۴ددرر مرقومۀ موررّخۀ 

مضمونن مشحونن به خبر خوشی بودد وو آآنن خبر ترقّّی اامرااللّه ددرر پارریس وو همچنین
خبر مسیو نیکوال که قدرریی به هوشش آآمدهه وو همچنین ررعایت وو محبّتی که ددرر حقّ

فیاالحقیقه شما ددرر پارریس پدرر بهائیانید وو اامةاالبهاءء ماددررپسر شیخاالرئیس نموددید.  
 ماررچچ٢۲۵.»  ددرر همانن مکتوبب خبر عزیمت خودد به آآمریکا رراا ددرر مهربانن آآنانن

میددهند وو میفرمایند: «اامّا مخابرهه با شما باید مستمرّ باشد.  هموااررهه خبر اازز
١۱٨۸پارریس بدهید، وو اازز تفاصیل اامر مفصّل بنویسید ...»  وو ددرر مرقومۀ موررّخۀ 

هر ررووزز منتظرمم که نامهاایی اازز شما به کمالل لطف یاددآآوورر میشوند که «١۱٩۹١۱٢۲ژژووئن 
«.برسد، ززیراا قلبم تعلّّق به شما دداارردد

ااین که حضرتت وولیّ اامرااللّه به نفوسی چونن ددرریفوسس عنواانن تالمذۀۀ حضرتت
عبداالبهاءء رراا ددااددههااند به حقیقت ددرر مورردد مذکورر مصدااقق دداارردد.  ددرر مکتوبب موررّخخ

 به ددرریفوسس میفرمایند که بعد اازز سفر آآمریکا اامید هیکل مباررکک١۱٩۹١۱٢۲ سپتامبر ١۱٧۷
آآنن ااست که ددرر ددسامبر ددرر پارریس باشند: «وو االبته ددرر آآنن جا [گویا ااشاررهه به لندنن]
با شما مالقاتت خوااهم کردد وو ززحمت مفصّلی به شما خوااهم دداادد.  معلومم ااست
ززحماتت ما بر گرددنن شماست.  کسی رراا جز شما ددرر آآنن جا نداارریم، وو همچنین ددرر

سایر جهاتت [ااررووپپ].»
 اازز ددرریفوسس میخوااهند که «یک آآپاررتمانن معتدلل مهیا١۱٩۹١۱٣۳ ژژاانویه ۶ددرر تارریخ 

نمائید.  ررووزز بیست یا بیست وو یکم ماهه ددرر پارریس هستیم.  یک خدمتکارر طبّاخخ وو
خانهدداارر کامله نیز حاضر باشد.  اازز ااین ززحمتها که به شما میددهم بسیارر خجلم.»
به نظر میررسد خانۀ کوچۀ کاموئن که چندیی محل ااقامت حضرتت عبداالبهاءء ددرر
پارریس شد، وو ررجالی اایراانی چونن محمّد قزووینی وو تقیززااددهه، عالووهه بر سایرین، ددرر
آآنجا به حضورر مباررکک ررسیدند، وو ااینک به عنواانن خانهاایی متبرّکک ددرر تصرفّف

ااحبّاست، هم توسّط ددرریفوسسها ااجاررهه شدهه بودد. 
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 گوااهه آآنن ااست که حضرتت عبداالبهاءء مصاررفف خودد رراا ددرر١۱٩۹١۱٣۳مکتوبب ااووّلل ژژووئیه 
ااررووپا شخصاًً تأمین میفرموددند.  ددرر آآنن نامه مرقومم میددااررند که «به ووااسطۀ آآقا
ااحمد وو بنک (بانک) سیصد لیرۀۀ اانگلیس فرستاددهه شد.  ددوویست لیرهه اازز بابت

حسابب سابق وویی حقّ شما وو صد لیرۀۀ ددیگر رراا به میرززاا جاللل تسلیم نمائید.»
، که ظاهرااًً اازز ررمله ااسکندرریه فرستاددههااند، به ددرریفوسس١۱٩۹١۱٣۳ ااووتت ٢۲۶ددرر مرقومۀ 

میفرمایند «اامّا اازز ززحماتی که به شما ددااددهه شد بسیارر شرمساررمم.  فیاالحقیقه بسیارر
ززحمت کشیدید وو همچنین محبّتها که به من ددرر پارریس نموددید هرگز فرااموشش
نشودد.»  چه سندیی محکمتر اازز ااین سند براایی تصدیق خدماتت صمیمانۀ ددرریفوسس

وو همسر گراامی اایشانن میتواانن اارراائه کردد؟    
ددرر همانن ررقیمه میفرمایند: «اازز نطقی که ددرر کنگرۀۀ ااددیانن نموددیی مسرووررمم.

اانشاءءااللّه موفّّق به نطقهایی موفّّق همیشه بشویی.»
 ااطّالعع حاصل میفرمایند که ددرریفوسس مهیایی سفر به آآمریکا١۱٩۹١۱٣۳ ددسامبر ٢۲٣۳ددرر 

ااست.  به ااوو ددستورر میفرمایند که «به هر ناقضی ررسی ااوو رراا ثابت کنی وو به هر
مخمورریی ررسی ااوو رراا مشتعل نمائی.»  ددرر همین مکتوبب سفاررشش میکنند که
«بکوشش که همشیرۀۀ لورراا خانم، هلن خانم ددووباررهه ررووشن گردددد، وو همچنین وواالدۀۀ
لورراا خانم، ززیراا کشیشها ... صحبتهائی نموددند که بلکه ااوو رراا کاتولیک

کنند ...»
ددرر مجموعۀ مکاتیب مباررکه خطابب به ددرریفوسس که ددرر ددسترسس نگاررندهه ااست ددرر

 مکتوبی مالحظه نشد، که محتمالً به علّّت قطع٧۷/٢۲/١۱٩۹١۱٩۹ وو ١۱٠۰/٢۲/١۱٩۹١۱۵فاصلۀ 
رروواابط ددرر طی جنگ ااووّلل جهانی ااین فترتت رروویی ددااددهه.

٢۲٠۰ ددرریفوسس قصد سفر آآمریکا ددااشته، ززیراا طی ررقیمۀ ١۱٩۹١۱٩۹پیدااست ددرر نیمۀ سالل 
 به وویی میفرمایند: «اامیدووااررمم که شما چونن به آآمریکا ررسیدید ررووحح١۱٩۹١۱٩۹ژژووئن 

 هیکل مباررکک١۱٩۹٢۲٠۰ ژژاانویه ٢۲٣۳عهد وو میثاقق رراا ددرر نفوسس بدمید.»  ددستخط 
خطابب به ددرریفوسس به ووااشینگتونن فرستاددهه شدهه.

میدداانیم که ماددرر لورراا ددرر همانن سالل ااززددووااجج ددخترشش با ددرریفوسس، با مرددیی که بسیارر
جوااننتر اازز خودد ااوو بودد ددرر براابر ااعجابب مرددمم وو مطبوعاتت پیوند ززناشوئی بست
(ساللها بودد که شوهر ااووّلل ااوو، کلیفورردد باررنی، ددررگذشته بودد) وو طالقق آآنن ددوو ددرر
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، حضرتت عبداالبهاءء به١۱٩۹٢۲٠۰ ژژاانویه ٢۲٣۳ رروویی دداادد.  ددرر مکتوبب موررّخخ ١۱٩۹٢۲٠۰سالل 
ددرریفوسس میفرمایند: «به میسیس باررنی، وواالدۀۀ لورراا، اازز قِبَل من نهایت مهربانی

 خالصی یافته، باید ااووقاتت خویش رراا١۱۴اابالغغ ددااررید.  االحمدللّه اازز قید شوهر
هموااررهه به اانجذاابب ملکوتت اابهٰى بگذررااند تا ررووحی تاززهه یابد وو سروورریی بیپایانن

جوید.»
 ااشاررهه به سفر برّ وو بحر ززووجج١۱٩۹٢۲٠۰حضرتت عبداالبهاءء ددرر مکتوبب موررّخخ جونن 

 ذذکر سفر ددرریفوسس به تونس وو "جزاائر" (؟)١۱٩۹٢۲٠۰ جونن ٢۲۵ددرریفوسس وو ددرر مکتوبب 
 ژژاانویه١۱٧۷رراا میفرمایند، که ددرر آآنن ناممبُرددهه بذرر هداایت کاشته ااست وو ددرر مرقومۀ 

 ااظهارر اامیدوواارریی میفرمایند که ددرریفوسس باررنی ددرر جاووهه وو سوماتراا وو آآچین١۱٩۹٢۲١۱
(؟) موفّّق به هداایت نفوسس گردددد.  ددرر مکتوبی ددیگر، که تارریخ آآنن نامعلومم وو به

 ااست، میفرمایند: «همّتی نموددید وو١۱٩۹٢۲١۱ااقوٰى ااحتمالل مربوطط به همانن سالل 
ااقداامی فرموددید وو ااین سفر مفصّل رراا کرددید، وولی مجبورر شدید که مرااجعت به
پارریس نمائید وو به ااررضض مقدّّسس نرسیدید.  بسیارر منتظر آآمدنن شما بوددیم.  تقدیر

چنین بودد، وولی اامید چنانن ااست که مِنْبَعد بیائید.  ااشتیاقق بینهایت ااست.»
ددرر مجموعهاایی که به نظر ااین جانب ررسید مکتوبی نیست که ددااللّ بر تشرفّفِِ آآخرینِ

ددرریفوسس قبل اازز صعودد طلعت میثاقق به ملکوتت اابهٰى باشد.  

ااررتباطط جنابانن ددرریفوسس با حضرتت شوقی رربّانی

١۱٩۹٠۰۴چنانن که جنابب بالیوززیی یاددآآوورر شدههااند، ددرر فاصلۀ تصدیق اامر مباررکک تا 
 مجدّّددااًً به١۱٩۹٠۰۵لورراا کلیفورردد باررنی سه بارر به ااررضض ااقدسس سفر کردد.  ددرر پائیز سالل 

 به خاطر جمع وو تدووین یاددددااشتهایی سر سفرهه اازز١۱٩۹٠۰۶عکّّا ررفت وو تا سالل 
بیاناتت حضرتت عبداالبهاءء (مفاووضاتت مباررکه) ددرر عکّّا ماند، وو مجدّّددااًً ددرر سالل

 عاززمم حیفا شد که مقاررنن با نشر ااصل فاررسی وو ترجمۀ اانگلیسی مفاووضاتت١۱٩۹٠۰٨۸
مباررکه گرددید.  با توجّه به آآنکه خانم باررنی به خانوااددۀۀ هیکل مباررکک تدرریس
اانگلیسی مینموددهه، لذاا به کرّااتت به ددیداارر حضرتت شوقی رربّانی، که ددرر آآنن ززمانن
کوددکی بیش نبوددند، فائز شدهه.  چنانکه جنابب یوگو جیاگریی نوشتهااند: «چونن
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سفرهایی لورراا باررنی به ااررضض مقصودد تکراارر یافت، اازز ااین موهبت برخورردداارر شد که
ااووقاتت طوالنی ددرر محضر حضرتت مولیاالوررٰى وو خانوااددۀۀ نزددیک آآنن حضرتت

 ساله بوددند مالقاتت۶–۵بگذررااند.  با حضرتت شوقی رربّانی، ووقتی پسر بچهاایی 
کردد وو ددرر مقابل شخصیّت ااین کوددکک ااحساسس ااحتراامم نمودد وو براایی حضرتش
آآیندههاایی عظیم ددید.  اازز نقشۀ حضرتت عبداالبهاءء به ااین که براایی نوۀۀ خویش اامکانن
گاهه شد.  ددرر موقع ووقوعع یکی اازز تحصیل ددرر ااددبیاتت اانگلیسی رراا بوجودد آآووررند آآ
سفرهایی میس باررنی، حضرتت وولیّ اامرااللّه یک معلّّمۀ اایطالیائی ددااشتند.  لورراا
باررنی موفّّق شد که خدماتت یک لیدیی اانگلیسی با فهم وو فرهنگ رراا براایی پرووررشش
ااین کوددکک مستعدّّ تأمین کند، وو عمالً به ثبوتت ررسید که تعلیم ااین خانم ددرر مطالعۀ
حضرتت شوقی اافندیی ددرر ززبانن اانگلیسی مفید اافتادد.  محبّت وو ااررااددتت لورراا باررنی

نسبت به ااین کوددکک متدررّجاًً تبدیل به حسّ عمیق ستایش وو ااحتراامم گرددید.»
میتواانن ااحتمالل دداادد که ووقتی حضرتت شوقی رربّانی به سنّ جواانی ررسیدند با ززووجج

، ررقیمهاایی ااست اازز٣۳١۱۴ددرریفوسس مکاتبه ددااشتهااند.  ددرر مکاتیب جلد سومم، صص
زز ٢۲۴حضرتت عبداالبهاءء، موررّخخ عکّّا، بهجی،  و م ، که مخاطبش اامةااللّه١۱٩۹١۱٩۹ ت

میسیس ددرریفوسس ددرر نیویوررکک ااست.  ددرر آآنن مکتوبب میفرمایند: «اایی خانم محترمم
– نامۀ شما به شوقی اافندیی ررسید، اازز مضامین سروورر حاصل گرددید ...» 

 ااین بیانن آآمدهه ااست: «ددرر خصوصص١۱٩۹٢۲٠۰ ژژووئن ٢۲۵ددرر مکتوبب مباررکک موررّخخ 
شوقی اافندیی با مشوررتت با ااطبّایی ماهر با خانم لورراا هر طورر مصلحت میدداانید

معمولل ددااررید.  ااوو برااددرر مهربانن شماست وو شما برااددرر مهربانن ااوو.»
ااین نزددیکی به حضرتت شوقی رربّانی بودد که موجب شد حضرتت وولیّ اامرااللّه ددرر
اابتداایی تصدّّیی مقامم ووالیت نفوسی اازز جمله هیپولیت ددرریفوسس رراا براایی مشوررتت ددرر
اامورر اامر وو آآیندۀۀ آآنن به ااررضض مقصودد ددعوتت فرمایند وو چند سالل بعد، پس اازز صعودد
ددرریفوسس به عالم بقا، شخصاًً ددرر ررثایی ااوو توقیعی بنگاررند وو ددرر عالم بهائی به طبع

برسانند.  

سخن پایانی
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–١۱٨۸٧۷٣۳ سالل بیشتر عمر نکردد.  تقریباًً نصف عمر ااوو (۵۵هیپولیت ددرریفوسس 
) به تحصیل وو ااشتغاالتت حقوقی گذشت، وولی نصف ددیگر رراا (١۱٩۹٠۰١۱یا١۱٩۹٠۰٠۰
) صرفف خدمت وو اانتشارر اامر حضرتت بهاءءااللّه کردد.  ناممبُرددهه اازز همانن١۱٩۹٢۲٨۸–١۱٩۹٠۰٣۳

اابتداا به ووسعت دداامنه وو عظمت اامر مباررکک وو مناسبت آآنن با ااززمنۀ جدید توجّه کردد،
وو حتی قبل اازز آآنن که خطاباتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر فضایی ااررووپا وو آآمریکا
طنیناانداازز گردددد به جنبههایی ااجتماعی ااین آآئین وو هدففگیریی صلح عمومی وو

٢۲٢۲ووحدتت بشریی توجّه کردد.  اازز همانن ااووّلل مکتوبی که حضرتت عبداالبهاءء ددرر تارریخ 
 براایی ااوو فرستاددند سرنوشت ااوو رراا ررقم ززددند:١۱٩۹٠۰٢۲ژژووئن 

«اایها االمهتدیی بنورر االهدیی اانّّی قرئت نمیقتک االبدیعة االمضامین، االبلیغة االمعانی،
االداالّه علی ااعتراافک بوحداانیت االلّه وو ااقرااررکک بفردداانیته وو تنوّرر بصیرتک وو صفاءء

سریرتک وو شدّّةة حبّک بجماللااللّه.
وو اانّّی ااددعوااللّه اانن ینوّرر ووجهک بنورر االعرفانن وو ینطقک ببرااهین ملکوته بین ااالنامم وو
یجعلک خالصاًً لوجهه حتی تقومم بکلّّیتک علی نشر نفحاتتااللّه وو تهدیی کلّ ضاللٍٍ
وو تنبّه کلّ غافلٍ وو تبرءء کلّ ااکمة وو ااصم برووحح هداایةااللّه فتصبح ناشرااًً لِاسراارر االلّه وو

عععع»خاددماًً المرااللّه فی کرمةِ االملکوتی وو علیک االتحیّة وو االثناءء.
ااین ددعایی مباررکک که خداا ااوو رراا خاددمم اامرااللّه وو ناشر ااسراارر االهی کند فیاالحقیقه

مستجابب شد.         
 حضرتت عبداالبهاءء شُُکر١۱٩۹٠۰٢۲ نواامبر ٢۲٢۲چند ماهه پس اازز آآنن مکتوبب نخستین ددرر 

میفرمایند که خدااووند ددرریفوسس رراا بر خدمت اامرشش وو ااعالءء کلمهااشش ددرر محضر
«حضرتت شاهه معظم» موفّّق کرددهه ااست وو ااضافه میفرمایند که «االحق ااقولل لک ااننّّ
قیامک بهذهه االخدمة االمقبوله فی ملکوتتااللّه ...»  بر نگاررندهه ررووشن نیست که آآیا

 هم ددرریفوسس مالقاتت حضورریی با شاهه اایراانن ددااشته ااست؟  ددرر باررۀۀ١۱٩۹٠۰۵قبل اازز 
مظفّّراالدّّین شاهه ددرر تواارریخ آآمدهه که «چندیی بعد اازز جلوسس، یعنی بعد اازز سالل

 ه.قق.»١۱٣۳٢۲٣۳ وو ١۱٣۳٢۲٠۰ ،١۱٣۳١۱٧۷ سالل سه سفر به ااررووپا کردد: ۵ه.قق.، ددرر طی ١۱٣۳١۱٣۳
 هم ااحتمالل دداارردد رروویی١۱٩۹٠۰٢۲.  مالقاتت ددرر ١۱٩۹٠۰۵ وو ١۱٩۹٠۰٢۲ ،١۱٨۸٩۹٩۹مقاررنن ساللهایی 

ددااددهه باشد چه ددرر مکتوبب یادد شدهه ددرر باررۀۀ آآنن میفرمایند «وو سیکونن لک ذذکرٌ
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ررووحانی علی ممر االقروونن وو ااالعصارر.  ااشکرااللّه علی هذهه االمنحة االعظمی فی
ااآلخرةة وو ااالوولی.»

به نظر ااین بندهه میررسد که ددرریفوسس به ااعتبارر شغل قبل اازز تصدیق اامر مرددیی
متمولل نبودد که بتوااند متکفّّل مخاررجج ااین همه سفرهایی تبلیغی که ااوو کردد شودد.
ثرووتت ااوو اازز همسرشش لورراا کلیفورردد باررنی ااست که خودد اازز خانوااددههاایی تواانگر

 وو چنانن که ددرر تارریخ حیاتت وویی میآآید ددرر خیلی اازز تبرّعاتت مهم١۱۵ّبرخاسته بودد
اامریی شرکت نمودد.   

 سالل محدوودد شد وو فرززندیی هم١۱٧۷هرچند ددوورراانن ززناشوئی هیپولیت وو لورراا به 
بوجودد نیامد، اامّا مسلّّم ااست که با هم ددرر طولل ااین مدّّتت وو قبل اازز آآنن همآهنگی وو

همکارریی صمیمی ددااشتهااند.   
جنابب ددکتر جیاگریی ددرر مورردد ااین ززووجج عزیز مینویسند: «ووجودد چنین کتابب
ممتاززیی، یعنی مفاووضاتت مباررکه، دداانشمند برجستۀ فراانسویی هیپولیت ددرریفوسس رراا

) بداانن براانگیخت که آآنن رراا به ززبانن فراانسه ترجمه١۱٩۹٠۰١۱که ااووّلل بهائی فراانسه بودد (
نماید.  ددرریفوسس وو لورراا باررنی براایی ترجمه با هم همکارریی کرددند، وو به گفتۀ لورراا ددرر
طی ااین همکارریی بودد که هر ددوو ددرریافتند که چقدرر خوبب براایی همکارریی با یکدیگر

 با هم ااززددووااجج کرددند.  اامّا ددرر فاصلۀ آآنن١۱٩۹١۱١۱ساخته شدههااند.  لذاا ددرر سالل 
همکارریی ددرر ترجمه وو ااین ززناشوئی فعّالیّتهایی متعدّّددیی رراا متّّفقاًً اانجامم ددااددند،
چونن ااسفارریی به ددستورر حضرتت عبداالبهاءء به نقاطط مختلفۀ اایراانن وو عشقآآبادد وو

ترکستانن ررووسس وو همچنین به هندووچین وو مناطق ددیگر آآسیایی شرقی.»
) وو١۱٩۹٧۷۴–١۱٩۹٢۲٨۸لورراا باررنی ساللهایی طوالنی بعد اازز مرگگ همسر ززندهه بودد (

ااووقاتت خودد رراا به تمامه صرفف خدماتت اانساننددووستانه، فعّالیّت براایی ااررتقاءء ززنانن،
اامورر ااجتماعی، وو نظائر آآنن کردد که ددرر ززندگینامۀ اایشانن منعکس ااست وو مقالۀ ددکتر

) هم بر آآنن دداللت دداارردد.١۱۶جیاگریی (عالم بهائی، جج
باید اامیدوواارر بودد که ررووززیی خاطرااتت خانم باررنی ددرریفوسس که ظاهرااًً ددرر آآررشیویی
محفوظظ ااست به ددست آآید وو ساللهایی پُرثَمَر همکارریی آآنن ززووجج شریف رراا بهتر وو

بیشتر اارراائه کند.
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یاددددااشتها 
Heralds of)، عباررتت Disciples of 'Abdu'l-Bahá– ددرر مورردد ااین گرووهه (١۱

the Covenant.یا مناددیانن میثاقق، هم به کارر میرروودد ،
آآلفردد ددرریفوسس– به نظر میررسد که ددرر ااین مورردد توجّه مرحومم فاضل به خانوااددۀۀ ٢۲

بوددهه، که ذذکرشش بعدااًً خوااهد آآمد.
 بوددهه ااست.لوسین– نامم پدرر ٣۳
– ددرر همانن ززمانن حضرتت عبداالبهاءء، نامم صاحب منصب فراانسویی آآلفردد ددرریفوسس۴

) بر سر ززباننها وو ددرر مطبوعاتت بودد.  آآلفردد اازز١۱٩۹٣۳۵ – متوفی ددرر ١۱٨۸۵٩۹(متولد 
یک خانوااددۀۀ یهوددیی آآلزااسس بودد که به حرفۀ نظامی وواارردد شد وو به ددفتر ددوومم ستادد
فرماندهی سپاهه ددرر ووززااررتت جنگ وواابسته گرددید.  ددشمنانش ااوو رراا متّّهم کرددند که به
آآتاشۀ نظامی آآلمانن ددرر پارریس ااطّالعاتت نظامی محرمانه رراا منتقل کرددهه، ددرر حالی
که سندیی که به ددست فراانسویانن اافتاددهه بودد فقط شباهتی به خطّ ااوو ددااشت.  ددرر

 آآلفردد ددرریفوسس رراا توقیف کرددند وو شورراایی جنگ سریعاًً، بدوونن آآنکه١۱٨۸٩۹۴سالل 
ددااددگاهی به ترتیب مقتضی تشکیل شودد، ااوو رراا محکومم کردد.  ررتبۀ نظامی ااوو رراا

).  ااین اامر منشأ١۱٨۸٩۹۴گرفتند وو ااوو رراا به جزیرۀۀ اابلیس ددرر گویانن تبعید نموددند (
یک جریانن تند ضدّّیهودد ددرر مطبوعاتت وو ددرر قشونن فراانسه شد.  قضیه تا سالل

 تا حدّّیی فرااموشش شدهه بودد، تا آآنکه فرماندۀۀ جدید سروویس ااطّالعاتی فراانسه١۱٨۸٩۹۶
پی بردد که اافسر ددیگریی به نامم ااسترهاززیی مسئولل جاسوسی بوددهه.  ااوو رراا به ددااددگاهه
طلبید وو تقاضایی تجدید نظر ددرر محاکمۀ قبلی وو ررأأیی پیشین ددرر مورردد آآلفردد ددرریفوسس

).  قضیۀ ددرریفوسس موجب١۱٨۸٩۹٨۸کردد.  اامّا شورراایی جنگ ااسترهاززیی رراا تبرئه کردد (
یک ددووگانگی ددرر فراانسه شد.  ررووشنفکراانن، سوسیالیستها، ررااددیکاللها،
جمهوررییخوااهانن معتدلل وو مخالفانن نظامم به ددفاعع اازز ددرریفوسس برخاستند وو ددرر
مقابل ددستِِررااستیهایی ملیّتطلب وو ضدّّیهودد به مخالفت ددستۀ ااووّلل پرددااختند.
اامیل ززووال، نویسندۀۀ معرووفف، اازز جمله مداافعانن ددرریفوسس بودد که نامهاایی سرگشاددهه ددرر
ااین مورردد به مطبوعاتت فرستادد.  محتمالً، فرددیی نظامی به نامم کلنل هانریی، که
خوددکشی کردد، ددخالتی ددرر ساختن ااسنادد ددررووغین بر ضدّّ ددرریفوسس ددااشت.  ددرر

 تجدید نظریی ددرر ددووسیه ددرریفوسس صوررتت گرفت.  ددووباررهه١۱٨۸٩۹٩۹نتیجه، به سالل 

359



هیپولیت ددرریفوسس: بزررگمرددیی اازز مبشّّرین میثاقق١۱٢۲سفینۀ عرفانن ددفنر 

) وو به ددهَه سالل حبس حکم دداادد، اامّا١۱٨۸٩۹٩۹شورراایی جنگ ددرریفوسس رراا محکومم کردد (
١۱٩۹٠۰۶به ززووددیی ررئیس جمهورر فراانسه ددرریفوسس رراا مورردد عفو قراارر دداادد.  ددرر سالل 

حکم قبلی مربوطط به ددرریفوسس مرددوودد شد وو ددرریفوسس ااجاززهه یافت که با همانن ددررجه
)، ووقتی یاددددااشتهایی آآتاشۀ١۱٩۹٣۳٠۰وو منصب قبلی به قشونن باززگردددد.  ساللها بعد (

نظامی آآلمانن نشر شد، معلومم آآمد که ددرریفوسس به کلّّی بیگناهه بودد وو ااسترهاززیی
ناممبُرددهه تا حدووددیی مسئولیّت ددااشته ااست.  

۵– Essai sur le Bahá’ísme: son histoire, sa portée sociale, Paris, 1909
۶– (The Bahá'í World, Vol. III, pp. 210-214) 
 صوررتت١۱٩۹١۱۴– سفر ددرریفوسس وو لورراا باررنی (ززنن وو شوهر) به ددوورر جهانن ددرر ٧۷

Bahá’í Faith in) ٣۳۵٣۳، صفحۀ ٢۲گرفت (طبق کتابب اامر بهائی ددرر آآمریکا، جلد 
America, Vol. 2, p. 353)).

  .١۱٢۲٢۲، صصP. Smith– رر.کک. ٨۸
– سفرهایی تبلیغی ااوو حرکت یک عدّّهه اازز مبلّّغانن سرشناسس اامر بهائی ددرر آآمریکا رراا٩۹

  .(٣۳۵٣۳، صص٢۲، ججاامر بهائی ددرر آآمریکابه ددنبالل ددااشت (رر.کک. رراابرتت ااستاکمن، 
– میرززاا حبیبااللّه محتمالً پدرر اامیرعبّاسس هویداا بوددهه.  ددرر مکتوبی موررّخخ١۱٠۰

 به ددرریفوسس میفرمایند «من به میرززاا حبیب نوشتم که به پدررتت آآقا١۱٩۹٠۰٩۹/٢۲/٢۲۴
ررضا ددوو کلمه مکتوبب بنویس،  ننوشت.  ااین جواانن ددیواانه وو مغروورر ااست.»  به
عباررتت ددیگر میرززاا حبیبااللّه اازز ددووررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء هم نافرمانی خودد رراا آآغازز
کرددهه بودد، وولی ددرر ددووررۀۀ حضرتت وولیّ اامرااللّه به کلّّی اازز جامعۀ اامر مباررکک جداا شد.

– اازز مکاتیب مباررکۀ حضرتت عبداالبهاءء برمیآآید که ددرر بسیارر نقاطط ااحبّاءء منتظر١۱١۱
مالقاتت جنابب ددرریفوسس بوددههااند، وولی نظر به تنگی ووقت اایشانن موفبق به سفر به
آآنن صفحاتت نشدههااند: «کلّ میخوااستند که با شما مالقاتت کنند، حتٰى ااحبّائی که
ددرر ددهاتت بوددند ددرر آآذذرربایجانن، ددرر سیسانن وو خلخالل وو ممقانن وو اارروومیه وو مرااغه وو
سایر محالتت بسیارر منتظر مالقاتت شما شدهه وو مهیا وو حاضر گشته بوددند، لِکََن

 نواامبر٢۲٠۰تنگی ووقت مساعدهه ننمودد.  شما نیز معذووررید.» (مکتوبب مباررکک موررّخخ 
١۱٩۹٠۰۶)
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– محتمالً ااین فراارریانن وو آآووااررگانن اازز ووطن ددرر براابر ااعالمم مشرووطیت ددرر اایراانن١۱٢۲
ووااهمه ددااشته وو ترکک یارر وو ددیارر کرددهه بوددند.  عنایت حضرتت عبداالبهاءء به آآنانن

ی٢۲٩۹فاررغغ اازز هر گونه موضعگیریی سیاسی بوددهه، چنانن که ددرر مکتوبب موررّخخ   م
 به ددرریفوسس میفرمایند که به ممتاززاالدووله، ووززیر مختارر، بگوید که بهائیانن١۱٩۹٠۰٩۹

براایی صلح عمومی وو ووحدتت عالم اانسانی میکوشند: «با ووجودد ااین مقاصد عالیه،
چگونه خودد رراا به ااین مناززعاتت وو مجاددالتت که عباررتت اازز مالعب ااهل سیاست

 هم گویایی ااین حقیقت١۱٩۹١۱٠۰ ماررسس ١۱٧۷ااست آآلوددهه مینمایند؟».  مکتوبب موررّخخ 
ااست که حضرتت عبداالبهاءء اازز بابب غریبنوااززیی توجّه نفوسس اایراانی رراا فرموددههااند.

 ااست که(Isabel Grinevskaya)– ظاهرااًً مراادد خانم گرینوسکایا ١۱٣۳
١۱٩۹۴۴ وو مرگش ددرر ١۱٨۸۶۴ نوشت.  تولّدشش ددرر حضرتت باببنمایشنامهاایی ددرر باررۀۀ 

 ددرر مصر به حضورر حضرتت عبداالبهاءء ررسید (پیتر ااسمیت).١۱٩۹١۱٠۰بودد.  وویی ددرر 
۶١۱.  ددرر موقع ااززددووااجج خانم االیس باررنی Christian Hemmick– نامم وویی: ١۱۴

 ااپریل١۱۶ساله بودد (رر.کک. نیویوررکک تایمز، ٢۲۶سالل ددااشت، وو شوهر تاززۀۀ ااوو 
١۱٩۹١۱١۱). 
، ددرر ووصف لورراا باررنی٨۸٠۰، صص٢۲– مؤلّف «اامر بهائی ددرر آآمریکا» – جج١۱۵

میگوید یک ثرووتمند آآمریکائی.
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