
 تحریر وو تقریر کیفیّت
مفاووضاتت کتابب

شاپورر ررااسخ

هنگامم باززددید بیت عبدااللّهپاشا ددرر عکّّا، ززاائراانن اارر ضض ااقدسس موفّّق به ددیداارر ااطاقق
کوچکی میشوند که نهاررخورریی حضرتت عبداالبهاءء بوددهه، وو چنانن که خوااهد آآمد
مجموعۀ مفاووضاتت مباررکه ددرر پاسخ سؤااالتت خانم کلیفورردد باررنی ددرر آآنن ااطاقق بر

سر میز غذاا تقریر وو هم تحریر شدهه ااست.
ذذکر ااین نکته ضروورر ااست که ددیداارر خانم باررنی اازز حضرتت عبداالبهاءء وو صدوورر

 رروویی١۱٩۹٠۰٨۸ وو ١۱٩۹٠۰١۱کتابب مفاووضاتت وو ددیگر ووقایع مهمّی که ددرر فاصلۀ ساللهایی 
دداادد ددرر شراائط عاددیی آآرراامش صوررتت نپذیرفته وو چنانن که تواارریخ بهائی نوشتهااند ددوو

، تجدید١۱٩۹٠۰١۱سالل پس اازز معاووددتت ااووّلین گرووهه ززاائراانن غربب، یعنی ددرر سالل 
 اادداامه یافت،١۱٩۹٠۰٨۸مسجونیّت وو محدووددیّت حضرتت عبداالبهاءء آآغازز شد وو تا سالل 

وو ااین مسجونیّت گاهه شدید وو ااووقاتی نیز بالنسبه خفیف بودد، وو خصوصاًً ناقض
ااکبر، یعنی میرززاا محمّدعلی، وو ااعواانن وو اانصارر ااوو بوددند که سوءء ظنّ مقاماتت ددوولتی
وو ررسمی رراا نسبت به آآنن حضرتت جلب میکرددند وو ساختمانن مقامم ااعلٰى بر جبل
کرمل وو ررفت وو آآمد ااحبّایی آآمریکا وو نظائر آآنن رراا بهانهاایی براایی االقاءء شبهه ددرر ذذهن
ااوولیایی اامورر میکرددند.  با تجدید سجن، وورروودد وو خرووجج ززاائرین وو حتی ااررسالل
مکتوبب ددشواارر شد.  اازز همین رروو، میتواانن به سهولت ددررکک کردد که ااسفارر متعدّّدد
خانم باررنی وو تشرفّف ااوو به حضورر مباررکک وو طرحح سؤااالتت ددرر آآنن ااووضاعع آآشفته

اامریی سهل وو ساددهه نبوددهه ااست.
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سالها بعد ددرر مکتوبی حضرتت عبداالبهاءء خطابب به مسیس باررنی ددرریفوسس
میفرمایند: "مشقّّاتی که ددرر اایامم حبس عبداالبهاءء کشیدیی وو تحمّل ززحماتی که
نموددیی پیش نظر ااست، اابدااًً فرااموشش نمیشودد، ززیراا ااین ززحماتت ددرر ووقتی بودد که

نهایت صدماتت بودد وو ددرر ووقت نهایت شدّّتت سجن." 
اازز غراائب اامورر آآنن که بعضی اازز مهمّترین ااقدااماتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر همانن
سنوااتت شداادد اانجامم پذیرفته، اازز تحریر مخفیانۀ االوااحح ووصایا، که بعدااًً منشورر نظم
اادداارریی حضرتت بهاءءااللّه خوااندهه شد، تا تقریر حضورریی مفاووضاتت مباررکه، که بیانن
ررووشنی اازز موضع ااهل بهاءء ددرربراابر ااعظم مسائل فلسفی وو کالمی وو نیز تفسیر
ددررستی اازز متشابهاتت کتب مقدّّسه وو ااشاررااتت وو بشاررااتت آآنها ددرر باررۀۀ ظهورر
آآخراالزمانن ااست، اازز ساختمانن بخش مهمّی اازز مقامم ااعلٰى وو ااستقراارر عرشش مطّهر
حضرتت ررببّ ااعلٰى ددرر کوهه کرمل گرفته تا ررااهنمائی ااحبّاءء عشقآآبادد به ااحدااثث ااووّلین
مشرققااالذذکارر بهائی ددرر عالم وو نیز تصویب پیشنهادد محفل ررووحانی شیکاگو به
اایجادد ااووّلل بنایی مشرققااالذذکارر ددرر آآمریکایی شمالی.  وو ااین جمله مؤیّد همانن مطلبی
ااست که حضرتت وولی اامرااللّه ددرر توقیع قرنن بدیع به ااحبّایی غربب تشریح فرموددههااند

که ددرر تارریخ اامر همیشه بحراانن وو پیرووززیی توأأمم وو همدمم بوددهه وو خوااهند بودد.  
» خودد ززیر عنواانن "میس ساله٩۹خاطرااتت ددکتر یونس خانن اافرووخته ددرر کتابب «

باررنی وو کتابب مفاووضاتت" شرحی ددرر باررۀۀ کیفبّت تقریر وو تحریر کتابب مفاووضاتت
) که عمدۀۀ آآنن چنین ااست: ٢۲٣۳٩۹–٢۲٢۲٩۹نوشته (طبع جدید، صص 

 مرتبه براایی کسب فیض مشرفّف شدهه، ددفعۀ٣۳"میس باررنی ددرر ززمانن تشرفّف ااین عبد 
ااخیر اامةااللّه میس ررووززنبرگگ، ااهل لندنن، رراا به عنواانن منشی وو کاتب همرااهه آآوورردد، وو
تقریباًً مدّّتت یک سالل توقّّف نمودد وو ددرر بحر ااعظم معاررفف خوضض نمودد وو لئالی
گرااننبها به چنگ آآوورردد ... اازز فرطط ااشتیاقق که براایی ددررکک حقائق وو معانی ددااشت
ززندگانی مدینۀ مطموررۀۀ عکّّا وو بیت محقّّر سجن محبوبب اامکانن رراا به جمیع قصورر
عالیۀ ممالک غربب ترجیح میدداادد.  با ددااشتن ثرووتت وو ااستطاعت وو مالل وو منالل ددرر
عنفواانن جواانی به ااین ترتیب ززندگانی عالقهاایی مفرطط ددااشت وو ااووقاتت خودد رراا ددرر
خدمت ووررقاتت مقدّّسه میگذرراانید وو براایی تمرین ززبانن اانگلیسی اایشانن مساعدتت
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مینمودد وو ددرر بحبوحۀ اانقالباتت عکّّا ددرر حالل اانزوواا وو ااعتکافف با کمالل ررووحح وو
رریحانن به جمعااوورریی آآثارر مباررکک ااشتغالل ددااشت ...

گاهه شد، "ددرر هنگامم توقّّف یکسالۀ خودد، نه تنها شخصاًً بر حقائق وو ررموزز اامریی آآ
بلکه ووسیلۀ اانتشارر فیض االهی ددرر بین خلق گرددید.  یک کتابب بسیارر مهمّی اازز
بیاناتت مباررکه به یاددگارر گذااشت وو ااین فلسفۀ ددیانتی متین رراا به لسانن فاررسی وو

اانگلیسی تحت عنواانن «مفاووضاتت عبداالبهاءء» تدووین نمودد."
ددرر مورردد ترتیب جمعآآوورریی مطالب ااین کتابب، ددکتر یونس خانن شرحح ززیر رراا

مینویسد:
"ااین خانم، مانند سایر ددووستانن غربی، ددرر سر سفرهه ددررکک فیوضاتت مینمودد، وو به
قراارریی که ددرر فصولل عدیدۀۀ ااین کتابب اازز کثرتت مشاغل مباررکک ااشاررهه شد، تنها ووقتی
که براایی جواابب سؤااالتت ااین خانم مقرّرر بودد همانا ددرر سر میز بودد، آآنن هم فقط ددرر
هنگامم نهارر، یعنی ساعت یک بعد اازز ظهر، ززیراا هیکل مباررکک ددرر شبانه ررووزز یک
ووعدهه بیشتر غذاا میل نمیفرموددند، وو ددرر اایامم صیامم ناهارر ررووزز به اافطارر شب مبدّّلل
میگشت ... ددرر هر حالل خاطر مباررکک اازز ااین ززحمت به هیچ ووجه آآززررددهه نبودد وو اازز
ااین خستگی ااظهارر ماللت نمیفرموددند.  مخصوصاًً یک ررووزز که اازز سر سفرهه
برخاستند، مختصرااًً ااظهارر خستگی نموددهه، سپس به ااین عباررتت ااظهارر مسرّتت
فرموددند: «بازز خوبب ااست که االحمدللّه بعد اازز ااین همه ززحمت، مطلب رراا خوبب

میفهمد وو ررفع خستگی میشودد.»" 
جنابب ددکتر اافرووخته ترتیب جلوسس بر سر سفرهه رراا به ااین ترتیب تشریح کرددههااند: 

"هیکل مباررکک ددرر ررأأسس میز وو ددرر طرفف ددست چپ میس باررنی وو ززیرددست اایشانن
ا ٨۸میس ررووززنبرگگ، سپس یک عدّّۀۀ   نفر ددیگر اازز مسافرین یا مجاووررین حاضر٩۹ ی

بوددند، وو ااین عبد عموماًً ددرر ززیرددست مباررکک ررووبروویی میس باررنی مینشستم،
سؤااالتت اایشانن رراا اازز اانگلیسی به فاررسی ترجمه نموددهه، جواابب مباررکک رراا مجدّّددااًً به
اانگلیسی ترجمه وو اابالغغ میکرددمم وو اامةااللّه ررووززنبرگگ سؤاالل وو جواابب هر ددوو رراا به

سرعت مینوشت ... 
"بارریی چند ماهی صحبتهایی سفرهه به ااین ترتیب جارریی بودد تا ااین که ااهل بیت
مباررکک وو منتسبین ااین بیاناتت رراا شنیدند وو به ااین نکته برخوررددند که ااگر میس

93



کتابب مفاووضاتتکیفیت تقریر وو تحریر ١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

باررنی ددرر بحر ااعظم االهی غوصص ننموددهه بودد ااین لئالی گرااننبها ددرر قعر ااین ددرریا تا
اابد بیثمر میماند ... پس حاال که ااین لئالی مکنونه مکشوفف گرددید خوبب ااست
عین االفاظظ مباررکک هم به ززبانن فاررسی ددرر ااووررااقق وو صفحاتت ررووززگارر باقی وو برقراارر
بماند.  لهذاا، اازز حضورر مباررکک تمنّّٰى نموددند یک نفر نویسندهه ددرر محضر اانورر
حضورر یابد وو عین کلماتت گوهربارر رراا دداانهدداانه برچیند وو ددرر سلک ددررّ شاهواارر
ددررآآوورردد.  االحمدللّه ااین مسئولل به ااجابت مقروونن وو جنابب میرززاا منیر اابن مرحومم
میرززاا محمّدقلی به ااین سمت مأمورر گرددید وو همه ررووززهه ددرر جواارر مباررکک نشست وو
کلماتت رراا به ررشتۀ تحریر ددررآآوورردد.  اامّا ااین ترتیب تحریر هم براایی هیکل مباررکک
خالی اازز ززحمت نبودد، ززیراا تصحیح وو تنظیم آآنن بازز به عهدۀۀ مباررکک بودد، وو همچنین
جمعآآوورریی بیاناتت گذشته اازز رروویی ترجمۀ اانگلیسی وو تنظیم آآنن بسیارر طوالنی شد وو
میس باررنی ززحمت بسیارر تحمّل نمودد.  خالصه آآنن که ووقتی که ددوو ثلث کتابب

 وو خدمت ترجمه به عهدۀۀ صبایایی١۱نوشته شد، مسافرتت ااررووپایی ااین عبد پیش آآمد،
مباررکه محوّلل گرددید، وو ضمناًً اامةاالبهاءء [میس لورراا باررنی] به ووااسطۀ کثرتت
مماررست وو تمرین وو مطالعۀ کلماتت االهی ددرر ززبانن فاررسی تسلّّط یافت وو ااین خدمت
رراا ددرر عالم اامر به خوبی اانجامم دداادد وو ااین یاددگارر فناناپذیر رراا اازز خودد باقی گذااشت."
ناگفته نباید نهادد که خودد حضرتت عبداالبهاءء هم اازز اابتداا مشوّقق میس باررنی ددرر
آآموختن ززبانن فاررسی بوددههااند، چنانن که ددرر مکتوبی خطابب به وویی هنگامی که ددرر
پارریس بوددهه چنین فرموددههااند: "خالصه تعلّّم لسانن پاررسی رراا ااکمالل نما وو شب وو

ررووزز بخواانن وو بنویس تا مهاررتت تامّه حاصل نمائی." 
 مکتوبب اازز حضرتت عبداالبهاءء ددرر جلد پنجم٣۳ددرر مورردد مفاووضاتت مباررکه 

» ددررجج شدهه که نظر به ااهمّیّت آآنها ددررمنتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء»
فهم کیفیّت تدووین وو بعد نشر آآنن کتابب وو ااررززشش آآنن به نقل هر سه مباددررتت میشودد.

 ااین منتخباتت، جواابب نفسی رراا مرحمت میفرمایند که «یک نسخه١۱٠۰٠۰ددرر شماررۀۀ 
اازز مکالماتت سر سفرهه» رراا خوااسته بوددهه: 

"میس باررنی میداانی که ررااضی نمیشودد.  میخوااهد جمع نماید وو ترجمه کند.  آآنن
ووقت نشر شودد.»
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، که بنا به تشخیص ددکتر ووحید ررأأفتی مخاطبش میس باررنی ااست،١۱٠۰١۱ددرر شماررۀۀ 
چنین مذکورر ااست: 

"اایی اامةاالبهاءء، اازز قراارر معلومم ررسائل مطبوعع شد.  قدرر ااین االطافف رراا بداانن وو به
آآنچه الززمۀ ااین عنایت ااست قیامم نما.  ززیراا ااین ررسائل مِنبَعد ررَنّّهاایی ددرر آآفاقق
ااندااززدد که جهانیانن حیراانن مانند.  قدرر بداانن، قدرر بداانن، تا ددرر عالم ووجودد تأثیر

نماید."
(١۱٩۹٠۰٩۹، که پیدااست بعد اازز اانتشارر نسخۀ فراانسویی مفاووضاتت (١۱٠۰٢۲ددرر شماررۀۀ 

صاددرر شدهه، چنین مرقومم ددااشتهااند:
"اامّا ررسالۀ «مفاووضاتت عبداالبهاءء»، به مستر ددرریفوسس مرقومم نمائید که نسخۀ
اانگلیسی وو فرنکساوویی آآنن رراا به اایراانن بفرستند، بسیارر خوبب وو مواافق ااست، بلکه
الززمم، وو مقداارر کلّّی بفرستند.  اامّا نسخۀ فاررسی، حالل مواافق حکمت نیست، بعد

٢۲ااررسالل میشودد."

حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیش اازز یک مکتوبب اامتیاززیی رراا که با تدووین کتابب
مفاووضاتت شامل حالل خانم باررنی شدهه به ااوو یاددآآوورر شدههااند.  

، مندررجج ااست به میس باررنی٣۳١۱۶، صصمکاتیب جلد سوممددرر لوحی که ددرر 
میفرمایند: "همیشه منتظر خبرهایی خوشش شما هستم که کتابب مفاووضاتت ددرر ددست
گیرید وو به ااین ددلیل وو برهانن، شورر وو شعف وو ااشتعالل بین ااحبّاءء وو ااماءء ررحمٰن

ااندااززید، چه که تو به ااین ااختصاصص یافتهاایی." 
بیتاالعدلل ااعظم ددرر پیامی که به مناسبت صعودد اامۀ ممتازز لورراا ددرریفوسس باررنی

) ددرر باررۀۀ اایشانن۵٣۳۵» آآمدهه (صصعالم بهائی» ١۱۶مرقومم ددااشتهااند وو ددرر جلد 
مینویسند: "وویی تواانست شهرتی جاوویداانن بر ااثر تدووین کتابب مفاووضاتت، که ااثریی

ااست منحصر به فردد ددرر سرااسر تارریخ ااددیانن ااحراازز کند." (ترجمه) 
جنابب یوگو جیاگریی، اایاددیی اامرااللّه ددرر ررثایی ااوو مقالهاایی نوشتهااند (همانن مجلد

») وو ضمن آآنن متذکّّر میشوند که بانویی ناممبرددهه اازز طریق خانم میعالم بهائی»
 با ظهورر ددیانت بهائی آآشنا شد.١۱٩۹٠۰٠۰بولز (ماکسولل) ددرر پارریس ددرر حدوودد سالل 

برخورردد وویی با ددیانت حضرتت بهاءءااللّه عمالً جرقهاایی بودد که آآتشی خاموششنشدنی
ددرر ووجودد ااوو براافرووخت.  آآررماننها وو آآررززووهایی ااوو ددرر فعّالیّتهایی ااوو براایی خدمت
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اامر بهائی جامۀ تحقّّق پوشید ... چونن سفرهایی ااوو به ااررضض مقصودد تکرّرر یافت، ااوو
اازز ااین مزیّت برخورردداارر شد که تواانست ااووقاتی طوالنی ددرر محضر حضرتت
مولیاالوررٰى وو خانوااددۀۀ نزددیک آآنن حضرتت بگذررااند ... ددرر میانن خدماتت وو
ااقدااماتت متعدّّدد ااوو ددرر سبیل اامرااللّه، آآنن که ااززهمه برجستهتر بودد وو نامم ااوو رراا ددرر
سرااسر عالم اابدیی کردد همانن تنظیم وو تدووین کتابب مفاووضاتت بودد که ددرر تمامم
ااددبیاتت ددینی منحصر به فردد ااست وو عباررتت ااست اازز سخنانی بر سر سفرهه که ددرر آآنن
حضرتت عبداالبهاءء جواابب سؤااالتت لورراا باررنی رراا مرحمت فرموددههااند.  ااین

 صوررتت گرفت، ددرر حالی١۱٩۹٠۰۶ وو ١۱٩۹٠۰۴مذااکرااتت غیرررسمی ددرر مدّّتی بین سالهایی 
که به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء اایشانن ااووقاتت خستگی خودد رراا به لورراا میددااددند.
ااین مجموعه رراا حضرتت وولی اامرااللّه محصولل یکی اازز آآشفتهترین وو ددشوااررترین
ااددوواارر حیاتت خدمتی حضرتت عبداالبهاءء محسوبب فرموددههااند، چه هنوزز هیکل
مباررکک ددرر محوطۀ قلعۀ عکّّا به عنواانن ززنداانن حکومت عثمانی گرفتارر بوددند وو فقط

حقّ پذیرفتن عدّّۀۀ قلیلی اازز باززددیدکنندگانن رراا ددااشتند. (ترجمه)
جنابب بالیوززیی ددرر کتابی که به حیاتت حضرتت عبداالبهاءء ااختصاصص ددااددههااند سفر

 رراا سفر سومم لورراا باررنی به عکّّا میدداانند وو ددرر مورردد ااتل ررووززنبرگگ (١۱٩۹٠۰۴سالل 
) که اایشانن رراا ددرر ااین سفر همرااهی کردد مینویسند که وویی اازز بهائیانن١۱٩۹٣۳٠۰–١۱٨۸۵٨۸

برجستۀ اانگلستانن بودد وو خودد صاحب تحریرااتی ددرر اامر مباررکک بودد وو به لورراا باررنی
ددرر تهیۀ مجموعۀ مفاووضاتت مباررکه یارریی کردد وو به لیدیی بالمفیلد نیز ددرر تنظیم وو

نشر خطاباتت مباررکه ددرر پارریس کمک نمودد. (ترجمه) 
ددرر مورردد نسخۀ فاررسی باید متذکّّر شد که حضرتت عبداالبهاءء خودد به قلم وو خطّ
مباررکک آآنن نسخه رراا ددرر مواارردد الززمم تصحیح فرموددههااند وو به همین جهت میتواانن

  ٣۳گفت که کتابب مذکورر اازز ااعتبارر وو سندیّت کافی برخورردداارر ااست.
ااما ددرر باررۀۀ ترتیب وو ترکیب فصولل ااین کتابب مستطابب توضیحی مختصر مفید

ااست.
مفاووضاتت مباررکه ددرر هر فصل، چنانن که اانتظارر میرروودد، با سؤاالل خانم باررنی آآغازز
میشودد وو پاسخ حضرتت عبداالبهاءء به ددنبالل آآنن میآآید.  ددرر موااررددیی هم حضرتت
عبداالبهاءء ااشاررهه به گفتگویی قبلی میفرمایند، مثالً ددرر مبحث بقایی ررووحح ددررسس ااووّلل
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وو ددررسس ددوومی هست.  پاسخها کوتاهه وو بلند ااست.  بعضی پاسخها به یک ددوو
)، اامّا تفسیر کتب٧۷۶ وو ٧۷۵ وو ٧۷۴ وو ۶٨۸ وو ۶۶صفحه محدوودد میشودد (چونن فصولل 

).  ددرر حد١۱١۱ّّ وو ١۱٠۰مقدّّسه گاهه ددرر شمارر مفصّلترین فصولل هستند (فصلهایی 
 صفحه) وو مسألۀ تناسخ (۵ووسط پاسخ بعضی مسائل فلسفی چونن ووحدتت ووجودد (

 صفحه) قراارر گرفتهااند.  بعضی مطالب ددرر فصولل مختلف تکراارر یا مضافاًً تشریح۶
میشوند، که ضرووررتت یک فهرست موضوعی (ااندکس) رراا براایی کتابب مطرحح

 (موااززین٨۸٣۳  مثالً بحثاالمعرفه که اازز ااهمّ مباحث کتابب ااست به فصل ۴میکند.
٣۳٧۷ (ددرر مورردد ااددررااکاتت اانسانن) وو فصل ۵٩۹–۵٨۸ااددررااکک) محدوودد نمیشودد، فصولل 

(شناخت اانحصارریی االوهیت به توسّط مظاهر االهیه) رراا هم ددرر بر میگیردد وو حتی
 ددرر مورردد رراابطۀ ررووحح وو عقل هم به همانن موضوعع مربوطط میشودد.۵٢۲–۵١۱فصولل 

 عنواانن یا فصل ااست، میتواانن گفت که تقریرااتت٨۸۴با توجّه به آآنکه کتابب شامل 
هیکل ااقدسس حدّّ ااقل سه ماهه طولل کشیدهه ااست، اامّا با توجّه به ضرووررتت تکراارر
بعضی مطالب، چنانن که ددرر مقدّّمۀ خانم باررنی آآمدهه وو نیز اامکانن فاصلهاافتاددنن بین

١۱٩۹٠۰۴جلساتت نهارر، شاید ددوو سه براابر آآنن مدّّتت یا حتی بیشتر ددرر فاصلۀ ساللهایی 
 براایی تکمیل کتابب ووقت الززمم بوددهه ااست.  ١۱٩۹٠۰۶وو 

میدداانیم که ددرر مورردد عنواانن کتابب، «مفاووضاتت»، حضرتت عبداالبهاءء مواافقت
فرموددهه وو آآنن عنواانن رراا ددرر مکاتیب متعدّّدد تکراارر کرددههااند.  کلماتت «ررساله» یا
«ررسائل» هم ددرر باررۀۀ مفاووضاتت به کارر ررفته، اامّا ددرر نسخۀ اانگلیسی عنواانن کتابب

) آآمدههSome Answered Questions«بعضی سؤااالتت پاسخددااددههشدهه» (
ااست، که کمالل توااضع حضرتت عبداالبهاءء رراا نشانن میددهد.  هیپولیت ددرریفوسس، با
ددررکی که اازز مقامم مباررکک آآنن حضرتت ددااشت، عنواانن فراانسویی رراا «ددررسسهایی سَن

) یا ددررسسهایی قلعۀ عکّّاLes Leçons de Saint Jean d’Acreژژاانن ددِِ ااکر» (
گذااشت، که ااقلّّاً مرتبۀ ووااالیی حضرتت عبداالبهاءء رراا به عنواانن مدررّسس مشخّّص

میکند.
) «االنورر١۱٩۹٢۲٠۰ ه.قق. ددرر قاهرهه چاپپ شدهه (١۱٣۳٢۲٩۹ددرر عنواانن فاررسی کتابب که ددرر 

ااالبهٰى فی مفاووضاتت عبداالبهاءء، گفتگو بر سر ناهارر» که به ااهتمامم کلیفورردد باررنی
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 بوددهه.  نشر١۱٩۹٠۰٨۸آآمریکائی جمعآآوورریی وو نشر گرددیدهه، آآمدهه ااست (نشر ااووّلل ددرر 
فرججااللّه ذذکر االکرددیی طبع ثانی ااست). 

«االنورر ااالبهٰى» معرفّف آآنن ااست که نورر حضرتت بهاءءااللّه هاددیی حضرتت عبداالبهاءء
ددرر مفاووضاتت اایشانن بوددهه.  عباررتت «االلّه نورر االسمٰوااتت وو ااالررضض» ددرر قرآآنن
میتوااند ااشاررهه به جمالل اابهٰى باشد، که اازز معانی «بهاءء» نورر ااست وو حضرتت
عبداالبهاءء ددرر نورر اابهٰى به مفاووضه با خانم آآمریکائی پرددااختهااند، یعنی ددرر پرتو

تعالیم حضرتت بهاءءااللّه یا با االهاممگرفتن اازز آآنن حضرتت. 
مفاووضه بدین معانی ااست: االف) با یکدیگر سخن گفتن، گفتگو؛ بب) مباحثۀ
علمی وو ااددبی وو مانند آآنن؛ پپ) مذااکرهه تا حصولل تواافق ددرر موضوعی؛ که ددرر مورردد

ااین ررسائل معنایی ددوومم مرجّح ااست. 
مم)١۱٩۹٢۲٠۰ه.قق. (١۱٣۳٢۲٩۹نسخهاایی که مورردد مرااجعۀ ااین جانب ااست ددرر قاهرهه به سالل 

 صفحه به قطع٢۲١۱٩۹چاپپ شدهه وو به عنواانن طبع ثانی معرّفی گرددیدهه ااست، حاوویی 
ررقعی. 

خانم کلیفورردد باررنی (آآمریکائی) به عنواانن ناشر مقدّّمهاایی بر کتابب نوشته که موررّخخ
ه.قق. ددرر پارریس ااست وو چند مطلب مهم١۱٣۳٢۲۵ّ ذذییاالحجۀ ١۱١۱، یا ١۱٩۹٠۰٨۸ ژژاانویۀ ١۱۶

رراا اافاددهه میکند:
– حضرتت عبداالبهاءء «با ووجودد مشاغل دداائمۀ یومیه که آآنی اازز آآنن ررااحت نبوددند١۱

جواابب سؤااالتت ااوو رراا ددررخورر فهم ااین کمینه بیانن فرموددند.»
– «چونن ااين کمينه رراا اازز معرفت ززبانن پاررسی نصيب وواافی نبودد وو اازز خوضض ددرر٢۲

عبابب مسائل معضلۀ االهيّه حظّی کافی نه حضرتت عبداالبهاءء ررووحی له االفدااءء غالب
ااووقاتت مجبورر شدههااند که عين يک مطلب رراا ددرر موااضع متعدّّددهه تکراارر نمايند وو
همانن ااستعاررااتت وو تشبيهاتت رراا که ددرر یک موضوعع معيّن به کارر برددههااند … عباررااتت

خودد رراا ددرر کمالل بساطت وو ساددگی بيانن نمايند.»
– «چنانن به خاطر وویی [ااین کمینه] ررسيد که ساير تشنگانن ززاللل معرفت رراا نيز اازز٣۳

ااين آآبب حياتت جاوودداانی بیبهرهه نگذاارردد وو کلّ نفوسس رراا اازز ااحبابب وو ااغيارر ... اازز
مندررجاتت حقايق آآياتت آآنن منبع فيض سرمدیی مستفيض گرددااند ...»
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«پس اازز تحصيل ااجاززهه به ترتيب وو نظم آآنن فصولل مشغولل گردديد وو آآنن بياناتت رراا که
مانند لئالی منثورر بینظامم ددرر گوشهاایی اافتاددهه بودد ددرر سلک نظم وو ترتيبی که به نظر
قاصر ااوو مناسبتر وو اليقتر مینمودد منخرطط گردداانيد وو به طبع وو نشر آآنن ااقداامم نمودد

وو اارربابب فضل وو معرفت رراا گنجی شايگانن به رراايگانن ااررمغانن آآوورردد.»
 قسمت آآووررددهه شدهه: ۵کتابب ددرر 

– تأثیر اانبیاءء ددرر ترقّّی وو تربیت نوعع اانسانی؛١۱
– بعضی مقاالتت متعلّّق به مسائل مذهب عیسویی؛٢۲
– مقاالتت ددرر عالماتت وو کماالتت مظاهر االهیه؛٣۳
– مقاالتت ددرر مبدأأ وو معادد وو قوٰى وو حاالتت وو کماالتت مختلفۀ اانسانن؛   ۴
– مقاالتت ددرر موااضیع مختلفه.۵

به نظر میررسد که ااگر ررووززیی تجدید نظریی ددرر ااین تقسیمبندیی شودد بهجا خوااهد
بودد به ااین ترتیب:

– مسائل مربوطط به االوهیت وو عالم هستی؛١۱
– عالماتت وو کماالتت مظاهر االهیه؛٢۲
– تأثیر اانبیاءء وو ررُسُل ددرر پیشرفت تمدّّنن؛٣۳
– اانسانن وو مبدأأ وو سرنوشت ااوو؛   ۴
)؛١۱۴–١۱١۱– حلّ متشابهاتت کُُتُُب یهودد وو مسیحی (شامل فصولل ۵
– مسائل متفرقه.۶

بعضی فصولل قسمت پنجم میتوااند به همانن قسمت ااووّلل، یعنی خداا وو عالم
هستی، منتقل گردددد.

مقایسۀ طبع نخست با طبع ثانی به مورردد خوااهد بودد، ززیراا به گفتۀ ناشر طبع ثانی
مقداارریی «تحسین وو تصحیح» نسبت به طبع ااووّلین ااعمالل کرددهه.  بعید نیست که

) که ددرر طی ززمانن ااهمّیّت پیداا کرددهه٧۷٨۸برخی مطالب، چونن مسألۀ ااعتصابب (فصل 
بودد، به طبع ثانی اافزووددهه شدهه ااست.

چراا مفاووضاتت ددرر تارریخ ااددیانن منحصر به فردد ااست؟
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به گمانن ااین بندهه یکتائی ااین ااثر یکی اازز ااین بابت ااست که طلعاتت مقدّّسه ددرر
ظهوررااتت قبل، خودد مستقیماًً وواارردد بحث ددرر موضوعاتت فلسفی نشدههااند، هرچند که
سرچشمۀ همۀ مباحث فلسفی–کالمی ددرر ااددیانن ددرر قروونن بعد اازز ظهورر همانن کُُتُُب
مقدّّسه بوددهه ااست.  اامّا مفاووضاتت ددرر همانن عصر نخستین ظهورر، یعنی عصر
ررسولی، ااهمّ مطالب فلسفی–کالمی چونن ااثباتت ووجودد خداا، نقش ووساطت مظاهر
االهی، تأثیر اانبیاءء ددرر تمدّّنن اانسانی، مبدأأ وو مرتبت اانسانن، ااثباتت ررووحح وو عواالم
ررووحانی، ووااقعیّت عالم هستی، طُرُقق تحصیل معرفت، وو بسا مسائل ددیگر رراا مطرحح

کرددهه وو به ررووشنترین وو منطقیترین ووجه تحلیل وو تشریح فرموددهه ااست.
کیدیی ااستثنائی بر رروویی ااهمّیّت عقل وو ااررززشش ااستداللل عقلی ثانیاًً ااین کتابب تأ
میکند وو حتٰى تفسیر متشابهاتت وو ررموزز به ظاهر شگفت وو ددشوااررباوورر کُُتُُب مقدّّسه

به ررووشش عقلی صوررتت گرفته ااست.
ثالثاًً هر گاهه به کُُتُُب مقدّّسه نظر شودد، سؤااالتت پیروواانن ااددیانن غالباًً ددرر باررۀۀ مسائل
فقهی وو به ندررتت ددرر بابب اامورر عقلی وو فکریی بوددهه وو اازز ااین بابت هم مفاووضاتت
مباررکه ممتازز ااست وو نشانۀ آآنن ااست که ددنیا وواارردد مرحلۀ جدیدیی اازز تطوّرر تارریخی

خویش، یعنی عصر عقل وو علم، شدهه ااست.

خاتمه ددرر مورردد اانگیزۀۀ خانم باررنی

ااین مطلب ددررخورر پژووهش ااست که ددااعیۀ خانم باررنی اازز طرحح سؤااالتت فلسفی–
کالمی–مذهبی بر حضرتت مولیاالوررٰى چه بوددهه، وو ددرر حالی که خانم مذکورر ددرر
یک محیط هنریی–ااددبی پرووررشش یافته بودد، چه شد که به ااین گونه مباحث عقلی وو
اانتزااعی توجّه حاصل کردد؟  یک پاسخ ااحتمالی ااین سؤاالل رراا نگاررندهه ددرر کتابب
«شرحح حالل علیقلی خانن»، که به قلم ددختر اایشانن، خانم مرضیه گیل، ززیر عنواانن

Summon up Remembranceنشر شدهه، یافته ااست.  کتابب حاوویی شرحی 
بسیارر خوااندنی ددرر باررۀۀ مالقاتت خانن با خانم ناتالی، خوااهر لورراا، وو خودد لورراا
ااست، که ددرر کتابب به نامم االسا نامیدهه شدهه، وو شامل ااین مطلب ااست که ووقتی میرززاا
اابواالفضل گلپایگانی ددرر ررااهه آآمریکا ددرر پارریس مقرّ ددااشته (ددرر حدوودد سه ماهه) االسا،
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یعنی همین خانم لورراا کلیفورردد باررنی، به کالسس ددررسس اایشانن میررفته ااست(صص
١۱۵٢۲).

 وو محتمالً ددرر ساللهایی بعد ددرر تماسس١۱٩۹٠۰١۱علٰىهٰذاا بعید نیست که ددرر همانن سالل 
 ددرر آآمریکا بسر برددند، وو حتٰى خانم باررنی١۱٩۹٠۰۴با جنابب گلپایگانی که تا سالل 

متکفل مخاررجج اایشانن بوددند، تماسس با آآنن دداانشمند بزررگگ شرقق، ززمینۀ فکریی خانم
باررنی رراا براایی طرحح سؤااالتی چنین مهمّ ددرر فلسفه وو کالمم آآماددهه وو مساعد کرددهه
باشد.  اانشاءءااللّه ددرر ااین مورردد ااتوبیوگراافی خانم لورراا کلیفورردد باررنی، که ددرر آآررشیوها

محفوظظ ااست، گویا وو ررااههگُشا خوااهد بودد.
ززندگینامۀ خانم لورراا کلیفورردد باررنی ددرریفوسس ااین شبهه رراا باقی نمیگذاارردد که خانم
ناممبُرددهه ذذهنی خلّّاقق ددااشته وو ددرر همۀ عمر اازز برکت ااین خلّّاقیّت مصدرر اابتکاررااتت
وو خدماتت بسیارر ااررززشمند شدهه ااست، که االبته تدووین کتابب مفاووضاتت رراا مهمّترین

آآنها میتواانن دداانست. 
         

یاددددااشتها
 آآووررددههااند «پس اازز چهارر سالل ااقامت ددرر عکّّا»، که٢۲٣۳۵– چنانن که خودد ددرر صص١۱

 میالددیی میشودد.١۱٩۹٠۰۴مقاررنن سالل 
– علّّت ااین ااحتیاطط رراا ددرر آآنن ززمانن ااینک نمیتواانن حدسس ززدد، خصوصاًً که به٢۲

تجویز هیکل ااقدسس نسخ فاررسی براایی عشق آآبادد ااررسالل شدهه بودد. عین بیانن مباررکک
خطابب به اامةاالبهاءء چنین ااست: "کتابب مفاووضاتت فاررسی به عشقآآبادد یک
صندووقق ااررسالل نموددهه بوددید.  چونن ززیادد بودد، حکومت ررووسیه ضبط کردد وو نداادد.
وولی شما با پوستۀ  ددوو جلد، یک جلد به ااسم کمپانی اامید به تدرریج بفرستید، اامّا

فاررسی باشد، چونن طالبانن دداارردد."
– حضرتت عبداالبهاءء سه ااثر مهمّ ددااررند که بر بیاناتت شفاهی آآنن حضرتت مبتنی٣۳

ااست: االف) مفاووضاتت مباررکه، بب) خطاباتت مباررکه، وو پپ) تذکرةةاالوفا؛ که
خوششبختانه هر سه به نحویی به تصحیح وو تصویب مباررکک ررسیدهه ااست.
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– ترجمۀ اانگلیسی کتابب ووااجد ااندکس ااست، وو نیز ددرر چاپپ کتابب به فاررسی۴
)، ااندکس١۱٩۹٨۸٣۳توسّط مؤسّسۀ چاپپ وو اانتشاررااتت مرآآتت (هندووستانن، ااپریل 

مفصّلی بر آآنن اافزوودد شدهه ااست.

102


