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������   ��  
$�ی #"!  ������در رد��  ۴۰ �� ���رۀای از آ��ر ���ت رّب ا��ٰ


 آ��ر �%�ر��&ّ' )INBA ( 9 و 2%7 �+ه، �/� �4 012�3 �/+.ج در ا�,+ای آن%�

  .ای ا:9 �� از ;?�ت �,<ّ+دی =��> �3ّ;� ا:9 ������

��+ّA� ،د از  ا�,+ای آن�?B,:ده و ا�C,:ا �� �� ای �� =�D ;/�ب و�1+ دارا4
 ا:9 

DEاز آ��ر ���ت ��ب ا� 
F�  9 و
ّ
�� ،
��� 
ّG ،از آن HI ز �+ه ا:9 و�Jآ

�Kد�+ه ا:9   .�D1E/3 91ّC1 ������ ذ�� 

اوا'� (�/� �4 اA� RSّ+��، ���ت ��ب OPQ از �3ک ��1از و ا:,�Aار در اCM?�ن 

�Kدد و وی در اوا�> دّو�R1 ��ه ) ۱۲۶۲ �� �� G?�ان ��ز  �� ;/�ب و�1+ ا�� ���Wد#+ 

G ��9?�ان ر9W و]
 ) Y/:)۱۲۶۰ :ّ�م �<+ از :/�J Yس 
ّ
�?�ت �� ا���ن ��  �� ��


�� ا�� �+�[، �\رد 4 �� اM&`ح =�آن ��1+  ا�,/�S^ دو:,�ن ���زی، آ#?� 

9W�K و ا��ال و او�2ع �71a، �4  )۱(دا�aMب ا'+و و در �/+ :`:> و =�1د#+، =�ار 

�� از �e�� ��aی '�د دdر ��#+ه و   �G�' R1F"3 ا �4ایf[ ود#+ وgWم او اe ا�hان و آ

�� از ا�,+ای  $�ی �%�ر�� آdری آ��ر و '&�ب را$
 �� آن آ:,�ن #+ارد، �� ;�[ ای 

�Qدازد و  �D �%�رک #�زل �+ه �
از =) ۱۲۶۲ذ�A<+ۀ ($��ت ���ت ��ب از ��1از 

 i3ّ�� �Sj آ#?� را �� ��ح
� +���#:  

�رۀ وا���� .۱ ����� : �ً%SmA3۱۶۵۰ �&:)۲(  +�ّa� +1ّ: �1� O$ا�' �� ��

 i[�&� �1"C3 #�ز]� در  :�&�ن
ً
�,��?# �o �Kن #�زل �+ه و ا�?CMا Y>�; ء ا��م���ا]<

�� ) ۳(ا:�س m� �1"C3 �4وف ذ]q از ا�,+ا  ا#+، �[ آن :\ره را �14ن ���Wده آن ا:9 



 

434 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    اي خطّي از آثار حضرت باب في نسخهمعّر   

 �4 t[�� �ً>�;۷۳ 9:ف ا�� .q� رۀ\: ،�v>[و :ّ�م =�آن ��1+  :\رۀ وا +M

 .ا:9

��ر��� �� ا���ت . ۲
ّ

��� �� '�ا$O  ۹۷۰: ا�ّ%�ّ�ة ا�#�ّ"!  ����� ا�  �&:

�<,�+ا]ّ+و]� �/�o?� '�ن #�زل �+ه و �� ا�%�ت #%ّ�ت '��xPQ YMّ%� ا��م 

 .ا',�vص دارد

� ا�ّ�(�د و ا*ر(�د. ۳���K  ۷۵: ��1�2 �� ��0ن ا*-.��د -,� �� +�   ]1=�3 RSا �&:

 91ّAّ� �4 <�eر د�?zا�� �%�رک و ا 
�v,|� �o ا:9 و]
 �,�S�A� R�ّ} ا:�:


 '&�ب �� �<,�+ا]ّ+و]� �
ً
���+ و در آن ��ا� i3�z  D?\ر �%�رک ا:9 و �z$�ا


 �~ن ��D و �~ن ]+ّ#
 ���O3 3~�1+ �+ه و �� �{�ن ا./>� 
�<Y و�
 ا]?

�/�;�ت و �~ن '&%� و �~ن آ��ت ا��ره ���Wده و #��3ا#
 $���ن از ا�13ن ���> را 

�3=1[  �`غا#+ و در #?��&� 9�i ���� را �� �%�$�� د��ت ���Wده، ا mv3����W 0ده

 .ا#+  �� ���� را BPQ/?�د ���Wده


 �+�� �/�Aل از  :&� در �14ن ۱۴۰: ا��ا�� 9�اب 7ال �45ت. ۴/>�

 
�� R1/���[ر:�ل «ا��1ا 

 ا'/�
ّ
��ن و ���� �� �� D��Fن ��  �� D�� � »ا

 ��vAد از ���ت وا]
، �<,�+ا]ّ+و]� ا:9
ً
e��,ا�. 

��= ا ا�>��زا  9�اب 7ال. ۵*�>�.:&�، �,�R�ّ ;�اب :�ال در ��رۀ  ۲۰۰: رد

 Y�}"�)71"�  �A1Aa[ا]�ا�+ا]�ا�(و ) ِ=َ+م و �+وث) (ا 
ّ

eر �/� ا+v� e + ( ،��$ ��


 ا:`�
 ا:9C"�W <��"� �� ا��ره. 

+@ �7ال �9�اب . ۶
ّ


 ذاC3 �&:) �3"�1  ۱۳۵: ا�>��زا �Aّ>=-,� ا�>2ٰ�� 
ّ

�� �R دل

 ).�R ��ف #AW �"C+ ��ف .ّ��(و ) �fا�3
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۷ . ����� � <>W R�C<�� ا]<%+ �R '�1 او �ّ� (:&� �14ن �</
 �+��  ۴۰ :ا�Eٰی ر

����= �1W �91ّB� Y#�K و اراده و =+ر و =��  و و;� ار3%�ط آن �� ��ا9C$ i3) اe و ّ

���ب  .و اذن و ا;> و 

۸ .!�ّ%��Aز ا�ّ,�ا�� ا��G �ٰ,- ٰی�Eا ���:&� �,��a� R�ّ در ��رۀ �"��>  ۲۸۵ :ر

��Dz ر�,
 �� #�م  
 �,/ّ��� �� �3ّ;� �� ا�� :1ّ+ #�W�� و 
C"�W)]�1ّ/1 ]�ا�"a[ا.( 

۹ .�I�Jو K�5 ب ا�>��زا�L.�<ب ا��%M7ال ا�:&� �3;1?�ت  �N>: ۲۲۰ر 9�اب 



 �4ای �"��> ا:`�C"�W. 

�� 3� q/1�14 q�� G �� �&:)\ر #��#�، آ�Y  ۸۰ :9�اب 7ال از ا.����Qت �Jآن. ۱۰

 
 .ذ�� �+ه ا:9) ا]")DF�ّm4 9و ( ��:ٰ

ی�9�اب . ۱۱ �91ّC1  ۳۰ :�7ال ا�M%�ب ��.�Lب ا�>��زا K�5 <�ر :&� در �14ن 

 .��\ر ;"+ �xPQ%� در ز��ن �<R1ّ و ��Fن �<R1ّ در $�Y ��اi1J i3 و �?�د

۱۲ . R�LEST>ن(��  ,= ا�ّ��د  +� ا�Q�"در 1��3+ ۶۵ ):ا �&:. 

ا�RSm :�&�ن:&� در ;�اب  �Q<15: ۳۴۰ر��� �� �Y�#T ا�X%�ء و . ۱۳
ّ

f[در  ا

. آواز  و ا�Mل �,+اول �4ای آ#"�vA� �� �/J 9��� 9د�+ود �\رد �DF ;�از و 

 .="�9 ا�DE اRS ا�� �%�رک �� �Wر:
 ا:9


 ا]�1ّAم و «;/�ب و�1+، در �Y�+ّA '�د �4 اRS ������، '�د را ّa[�� 
ا]<%+ ا]ّ�ا;


 ���Wده ا:9» ا]ّ+ا�
 �� دا�D �� د���مW�ّ>� . ،��+ّA� Y%&' در i[�; i[�&� از

 Y/: ازل در H�� ع��G �� 0�mv3۱۲۶۱ 9:ا) . 
  )ا��ره �� ���ت #Y&A او]ٰ
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2EZ� [)ددا�I و �+:  

��ح ��f\ر . ا]%dmج ا:9 =�آن ��1+ �� #�م :\رة ۸۵ا�aMب ا'+ود ��f\ر در :\رۀ . ۱

$�S^  در �C3:�1 ا:`�
 ��F�9 از �R1/��� R,B �� ا�� �Iد��$
 ��Bک �� و:1��C� Yه

ا#%��,� از آO3 ا:9 و ��vAد از ا�aMب ا'+ود، ��m��ن اF� RS/�� و �fاب 


� +��� . �E# +1اّ�� ;/�ب و�Y>: �� `Gّن ا�� ا�C[�|� �� آن را ،
��ت در �<�رف ا:`�

 �� 
�� ;h �� �+ود �z$�ۀ د�/ �� در :`:> و =�1د#+ ���W �1%>3ده، �</
 آ#�ن   
ا]?

�`م ;/�ب و�h1o +1ی �3ّ;� #+ار#+ و �� آن o"%1+ه  R1� ت «: ا#+؛���+/�  R� �?�$ا

D?[ ن�� ل و ا]�1Aد اذ ��  `Jeا]ّ"`:> و ا 
W ود+'eب ا�aMا  
,
ّ
 ذ�� ا]a+ود ا]

ّ
eن ا~�

�� 
�� D$ 1?� =<�د و�� D$ ن��>C� د�?�.« 

�/+ه �+ه ا:9 و �� =%�  ]�C ا'+ود، �� �</
 ��Cه  R1در ز� �� ای ا:9 �",&1> 

 ��vAد =%\ر �|�]R1C �4ده ا:9 .  �%�$9 دارد
ً
�a�\�3 ،+1ا:,/%�ط ;/�ب و� �� +���

%ّ,� ا91ّC1� RS و و2<91ّ .و��#
 و ا]. �� در �Sم =9��1 از آO3 ا#%��,� �+ه ا:9

�� z?\ر $� �E?� ;+�+ی =9��1 دdر =%�
 ا:9،   9A1A� RSا 
ّ

<z ی ا:9 و در�/>�

  .ا:9 �14ن=��> �3;�1 و 

۲ . D�� 
%SmA3 انh1� �3 �2، ���رش :&\ر ا#��م �+ه�� Y|"# R,� �4 ا:�س �o �Kا

9 3/ّ�ع '&�ط و 
ّ
�� �� 

ً
��

ّ
ا#+ازۀ آ#?� در #"! �|,��، .ّd�Y $� ا�� �<��م ���+، اّ�� �"�


 را �<��م �
 �&�{R و =��> �3;1?
 #1"9؛ 7AW ا#+ازه%SmA3 دارد ای . RSدر ا �&: �$

  .���� 1FB3> �+ه ا:9 ۱۵ا]ٰ
  ������۱۰ از 

���ب �14ن �Wر:
، =��+ۀ �+�<
 �mّAر ���Wده ا#+ازۀ وا�+ :&� را .  ���ت #Y&A او]ٰ
 در 

914 را :
 ��ف �+ون ا��اب و o?> ��ف �� $��ا$
 ا��اب ا#+ازۀ $� . 914 #��1+ه

ا]%ّ,� ا:,�Cده از اRS .وش، �",�hم در د:9 دا�,R ) ۱/ �14۶ن �Wر:
. (ا#+ �mّAر ���Wده

+��� RF�� 01aM Y%:�a� �3 9:ت �+دی د=1} اeد�>�.  

 ا:9. ۳
ّ

<A,"� 91ّC1� #|"m� ،9وف ا]C� . �� �%C?�م ��ف در آ��ر ���ت #A&�، دو 

�
����ت و ;�`ت :�',� � �� از ;�[ آ#?�   R1ّ>� +م وا��?C د��.  
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�� از #A&� �� و;�د � ��vAد . آ�+ دّوم، ��ف �� �C?�م و ��vAد، ا��ره �� #�Cس و ا.واح 

از #�A� ،�&Aم �z �?E?\ر ا:Y&A# <�� 9 �14ن و #�W Y&A=�ن و �mوف �� #�Cس ���R و 


 �� G\ر ���م ��/>� R��� �1J اد�Wا# ا
#�" 
RPPّ و :R1�ّ  اG`ق �
ّ
��د و �� �mوف ��

�A%G و D1"A3 
  .  ��د �/+ی �

�4ای اGّ`��ت B14,� در ��رۀ C3"�1 :\رۀ وا]<�v و ر:�]Y #%ّ�ت '��Mّ و ر:�]J Y/� و . ۴

�?+ ا��ٰ
، (#��ر، ��ا;<� �/O|� �� +1 آ��ر ���ت ��ب در  m1� �� ]1=�3زا �"R و=��[

 +��v,� �1[~3
CK,�ر :ّ�م در  );/�ب ا�4ا]D:�A اW/�ن ا�، ا] ���ت ��ب، 3~]1� (و 


 ;/�ب د���  #�vت/1"�+�ّa� �  ).ا

 

 




