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 خارطة مناطق إقليم فارس و عاصمته شيراز جنوب إيران



  األخمينيةاإلمبراطورية هي عاصمة ( بولس برس Πέρσης πόλις :باليونانية، جمشيدتخت : بالفارسية) برسبوليس

في  .إيرانفي  محافظة فارسكم شمال شرق مدينة شيراز في  70يبعد هذا الموقع مسافة  (.م.ق550-330)

أقدم بقايا هذا الموقع يعود  .پارسهأو ( جمشيدأي عرش ) جمشيدتخت الفارسية الحديثة، يعرف هذا الموقع باسم 

وترجمة اسم  ".الفرسمدينة "تعني پارسه، والتي باسم يدعى هذا الموقع عند الفرس القدامى  .م.ق515تاريخها إلى 

 .اليونسكوكموقع للتراث العالمي من قبل  جمشيدوقد تم إعالن تخت .”المدينة الفارسية"تعني في اليونانية  برسبوليس
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  الكبيركورش في أّيام  لألخمينيينالقديمة كانت أول عاصمة  فارسهي مدينة في ( پاسارگاد: بالفارسية) باسارغاد

هي  (.بزرگ وروشک) الكبيركورش من آثارها قصور وقبر  .شهر سعادتمقاطعة ، وتقع هذا اليوم في (سايروس)

 برسيبوليسكم شمال شرق  87تقع على بعد  .العالميللتراث  اليونسكواليوم موقع أثري هام واحد مواقع منظمة 

قبل الميالد وظلت عاصمة لفارس  546الكبير في حوالي  كوروشبناها كعاصمة  .إيرانفي  محافظة فارس،في 
 .برسيبوليسالعاصمة  الكبير داريوشحتى بنى 
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األثرية بالقرب من  برسيبوليسكم شمال غرب مدينة  12يقع في واد يبعد حوالي  إيرانيهو موقع أثري  رستمنقش 

صليب يحتوي على نقوش حجرية منحوتة على الصخر كما يضم موقع  بإيران محافظة فارسوشيراز في  إصطخر

يضم الموقع العديد من اآلثار والتي تعود إلى فترات  .فارسوالذي يحتوي على قبور أربع ملوك من ملوك  فارسي

عام  1000زمنية عديدة تعرض عدد منها إلى الدمار على مر الزمن يعتقد أن أقدم محتويات الموقع تعود لحوالي 

وهي األحدث مقارنة  ساسانيةباإلضافة إلى آثار  أخمينيةإضافة إلى آثار  عيالميةكما يضم الموقع آثاراً , قبل الميالد
 .باآلثار األخرى
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 م1819أكتوبر سنة  20هـ  1235محرم  2  مدينة شيراز جنوب إيران عاصمة إقليم فارس التي شهدت ميالد حضرة الباب



تعود جذور هذه البوابة الي االزمنة القديمة، وهي عبارة عن مدخل لمدينة ( دروازه قرآن: بالفارسية)بوابة القرآن 

شيراز تقع علي بداية طريق اصفهان، ففي عهد االمير کريم خان زند أجريت فيها عمليات التعديل والترميم وبنيت 

وفي اآلونة األخيرة شملتها . فوقها غرفة صغيرة وضع فيها القرآن، تبرکاً من صون المارة من المکاره والحوادث
 .عملية التوسيع، مما اظهرها بطابع متنزه جميل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 بوابة قران في مدينة شيراز من اشهر معالم المدينة العريقة و كانت قد شيدت
 م1969في عصر الساللة األفشرية و هذه صورة لها في سنة 



 بوابة قران في مدينة شيراز من اشهر معالم المدينة العريقة و كانت قد شيدت
 .في عصر الساللة األفشرية و هذه صورة قديمة لها



 حدائق مدينة شيراز و سحر الطبيعة فيها



 صورة جوية لحصن الوكيل في مدينة شيراز



 بوابة حديقة قصر عفيف آباد   في إقليم فارس شيراز و قد تم تحويل هذا القصر إلى متحف عسكري



 تشتهر مدينة شيراز بقبور عدد كبير من الشعراء و من بينها قبر الشاعر السعدي



 قبر الشاعر الشهير حافظ الشيرازي و يعرف باسم الحافظية



 ضريح مير حمزة من أشهر أضرحة مدينة شيراز و من معالمها العمرانية البارزة



علي اإلمام السابع وشقيقي  موسى الكاظملألخوين أحمد ومحمد أبناء  ضريحيضم  مسجدهو (. شاه ِجراغ: بالفارسية)شاه جراغ 

واضطهادهم  العباسيينإبان فترة حكم .( م 900حوالي )واإلثنين قاما باللجوء إلى شيراز، إيران . اإلمام الثامن  الرضا

.  يعتبر المسجد من أبرز أماكن العبادة في المدينة، حيث صار مركزاً لالحتفاالت الدينية منذ القرن الرابع عشر. للمسلميين الشيعة
 .كما يقصده الزوار الشيعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 باب بزار الوكيل احد أشهر االسواق العريقة في مدينة شيراز



 قصر باغ تخت في شيراز من أجمل معالمها العمرانية



 قصر باغ إرم من أشهر معالم مدينة شيراز



هي عبارة ( باغ ارم: بالفارسية)حديقة أرم، 

عن حديقة من حدائق مدينة شيراز تحوي جميع 

أنواع األشجار بالعالم بألوانها وأشكالها 

ويوجد بها قصر للشاه، وبركة . الغريبة

.  وتعد متحفاً عاماً للزوار. صناعية بها أسماك
 .لجامعة شيرازوهي تابعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2


 هذه البناية العريقة تعرف بـ خوده خاني أي بيت هللا و هي من األماكن المقدسة
 .في شيراز و كان الناس يتوافدون إليه ليتباركوا به



 داخل مسجد نصير الملك أحد روائع العمارة اإلسالمية في  في مدينة شيراز



  20/هـ  1235الغرفة التي ولد فيها حضرة الباب في فاتح محرم 
 م كما تبدو في صورة قديمة التقطت لها من الخارج1819اكتوبر 



 م كما تبدو في صورة قديمة 1819اكتوبر  20/هـ  1235الغرفة التي ولد فيها حضرة الباب في فاتح محرم 
 التقطت لها من فناء المنزل



 رسمة قديمة لبازار مدينة شيراز عاصمة إقليم فارس جنوب السلطنة القاجارية
 م1881رسمها الفرنسي جان دي ال فوي سنة 



 البازار الكبير في مدينة شيراز و هو عبارة عن سوق مسقف يعج بالمتاجر
 و أهل الصنائع و الحرف و كانت عائلة حضرة الباب من فئة التجار



 و الذي تكفل براية حضرة الباب منذ طفولته( خال أعظم)بيت خال حضرة الباب الملقب بخال أعظم و يعرف باسم السيد علي 



 مكتب خال حضرة الباب السيد علي الملقب بخال أعظم و كان من التجار
 المعروفين في شيراز من االشراف الحسينية



 مدخل الحمام العام الذي كان يرتاده حضرة الباب في شيراز



 الحمام الذي كان يرتاده حضرة الباب في طفولته



 الحمام الذي كان يرتاده حضرة الباب في طفولته



 البيت الذي عاش فيه حضرة الباب طفولته تحت رعاية خاله
 ( خال أعظم)السيد علي 



 بها حضرة الباب في صباه  خرائب مدرسة قهوة أولياء التي  كان يّدرس فيها الشيخ عابد و التي التحق

 سيد عليألن الباب لم يكن بحاجة لتعليم اعتذر عن تعليمه للخال أعظم  و أظهر فيها مواهب أذهلت معلمه لدرجة انه



 باب مدرسة قهوة أولياء مدرسة الكتاب التي كان يعلم فيها الشيخ عابد الصبية مبادئ حفظ 
 القرآن الكريم و الكتابة بالحروف العربية 



 تمرين على الخط أنجزه السيد علي محمد الباب في طفولته
 قبل بلوغه سن العاشرة

http://1.bp.blogspot.com/_H36Iwx4YCps/S7izba8VyCI/AAAAAAAAAok/8FWkJTSvxVs/s1600/Calligraphic+exercise-1.jpg


 صورة قديمة للمحل التجاري الذي كان يعمل فيه حضرة الباب تاجراً في بوشهر
 منذ سنوات مع خال أخر له و هو في سنوات شبابه المبكر



 عقد زواج حضرة الباب من قريبته السيدة خديجة بجم 
 م1842/ هـ 1258يعود تاريخه لعام 



 مدخل مرقد اإلمام الحسين في كربالء أحد المشاهد المقدسة في العراق



 محمد خان قاجار مؤسس الساللة القاجارية أواخر القرن الثامن عشر
 (م1797-1796)توج شاه رسمياً  



 و في عهده( م1834-1799)سلطان العجم ملك الملوك حكم  قاجارفتح علي شاه 
 .حضرة الباب وولد كل من حضرة بهاء هللا  وإيران  االحسائيزار الشيخ احمد 



 في رحلة صيد( م1835-1799)سلطان العجم ملك الملوك حكم  قاجارفتح علي شاه 



 أمر فتح علي شاه قاجار بنقش صورته مع حاشيته على طراز الملوك الساسانيين
 في إقليم فارس  Tchachméفي مرتفعات تشاشمي 



 المرصع بالجواهر( م1834-1799)سلطان العجم ملك الملوك حكم  قاجارسيف فتح علي شاه 



 

 ( م1834-1799) قاجارالذهبي الذي صك باسم فتح علي شاه  التومان
 



 

 قد أصبح حاليا   وفي طهران  القاجاريةفي طهران من اشهر القصور  كلستانةقصر 

 القاجاريةتحف الساللة  ومزارا  سياحيا   تعرض فيه بعض كنوز 

 



 كلستانعلي بقصر  ميررسمها  قاجارلوحة تمثل فتح علي شاه 



 جالساً في بالطه  قاجارنقش جداري يمثل فتح علي شاه 



 يصور بالط فتح علي شاه قاجار “  شيشمي علي”رسم فارسي نافر في منطقة جبلية 
 .الفارسية القديمة االخمينيةو قد تم رسمه على النسق الفارسي القديم المعروف منذ زمن الدولة 



 القاجاريخنجر مزخرف بالورود من العصر 



 
 و هو على صهوة حصانه  القاجاريةمن كبار أعيان الدولة   قلو باج بهنامحاجي إسماعيل 

 تبريزالتي  أصبحت لها الصدارة في  بهنامهو  كبير عائلة  وم 1819سنة 

 



 سيوف من طراز القرون الوسطى صنعت في إيران بداية عصر ودروع عسكرية  وخوذة 
 القاجاريةالدولة 



 القاجاريمصابيح زيت تقليدية من العصر 



 م1840فخم يحتوي على مرآة داخلية يعود تاريخه لسنة  قاجاريصندوق 



 تبريزمعروضة في متحف  قاجارعلبة عليها لوحة تمثل بالط فتح علي شاه 



 سنتيمتر  27و يبلغ طوله أكثر من  القاجاريالذي يستعمل في إعداد الشاي و قد صنع في العصر  السمور



 العلم القديم للسلطنة القاجارية منذ القرن الثامن عشر



بالمملكة  المنطقة الشرقيةتقع في  محافظةطبيعية، وهي اليوم  واحةهي في األصل ( الَحسا: بالنطق المحلي) ألحساء

ومحافظة األحساء هي أكبر المحافظات السعودية مساحًة إذ يبلغ إجمالي مساحتها مع المراكز . العربية السعودية

كلم مربع أي ما يقارب ربع مساحة المملكة تقريبا، وتمتد حدود محافظة األحساء اإلدارية إلى  430,000التابعة لها 

يبلغ عدد سكان . غرباً  وصحراء الدهناءجنوباً،  وعمانوخليج سلوى شرقاً،  والخليج العربيشماالً،  بقيقمحافظة 
 .2010مقيم حسب إحصاء  192,535مواطن و  870,577نسمة منهم  1,063,112المحافظة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%28%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1


ماليين  3األحساء واحة كبيرة وهي أكبر واحة نخيل عربية، انها مساحات هائلة من النخيل ويربو عدد نخيلها على 

وهي مترامية األطراف تحيط بها الرمال من جهاتها األربع، وكأنها بهذا التكوين الطبيعي قد صنعت حضناً , نخلة
 .للحياة وسط الموت الصحراوي القاحل



وسط الواحة , كلم 12بحوالي  الهفوفجبل القارة هو من ابرز المعالم السياحية الطبيعية في األحساء يبعد عن 

هكتار ويتكون من صخور رسوبية ويتميز بكهوفه ذات الطبيعة المناخية المتميزة  1400الخضراء ومساحة قاعدتها 

فهي ليست مجرد تكويناً صخرياً فريدا بل تخالف أجواء الطقس السائدة خارج الجبل فهذه الكهوف باردة صيفا ودافئة 
 .شتاء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%81%D9%88%D9%81


 و هي حاليا تتبع للمملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية األحساءصورة حديثة لـمدينة 



  المنورة ،ثاني مسجد أقيمت فيه صالة الجمعة بعد مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم في المدينة  - جواثامسجد 
 األحساءإذ حين اسلم بنو عبد قيس هموا ببناء هذا المسجد الذي ال تزال آثاره باقية حتى اآلن وهو يقع في مدينة 



حيث كان  الكوتيقع في شمال  بالمنطقة الشرقية األحساءيعد من القصور التاريخية البارزة ومن أهم آثار  قصر إبراهيم األثري

آنذاك وهو مقر الحكومة المحلية ( العراق) للبصرةالتابعة  الهفوففي  إقليم األحساءفي  الدولة العثمانيةالمقر الرئيسي لحامية 

على يد علي بن أحمد ( م1555) هـ 963في الهفوف عام ( قصر القبة)بدأ العمل في القلعة الفعلية المسماة قصر إبراهيم . العثمانية

وقد اختلفت الروايات حول تسميته بـقصر إبراهيم حيث يرجع البعض سبب . بن لواند البريكي، الحاكم العثماني في ذلك الوقت

ويرى البعض أن هذا االسم أطلق على . التسمية إلى القائد العثماني إبراهيم باشا في تلك لفترة التي حكمت الدولة العثمانية األحساء

ومنهم من قال ان تسمية القصر بابراهيم نسبة إلى قائد الجند العثماني الذي حوله فترة من  القرن الرابع عشر الهجريالقصر خالل 

بقي القصر تحت السلطة التركية حتى تمكن الملك عبد العزيز آل سعود من . الفترات إلى مقر للحامية بدل قصر صاهود بالمبرز
 .م1913أبريل 13اإلستيالء عليه  في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%81%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/963_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/963_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/963_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1555
http://ar.wikipedia.org/wiki/1555
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14_%D9%87%D9%80


 هـ ويقع في شمال شرقي مركز هيئة مشروع الري والصرف شمال مدينة المبرز  1208شيد هذا القصر على أعلى تله عام  محيوسقصر 
 .بالمملكة العربية السعودية األحساءفي محافظة ( الراشديه) بـوهو اآلن محاط بالمباني الجديدة داخل حي األندلس المعروف 



كم من مدينة الهفوف وقد سمي بالعقير أو  60من قرى شرق األحساء و  45ميناء العقير هو ميناء يقع في محافظة األحساء في المنطقة الشرقية على بعد 

حموي أن العقر كل ال العجير كما يسميه أهالي األحساء من اسم قبيلـة عجير التي سكنت المنطقة خالل األلف األول قبل الميالد، وورد في معجم البلدان لياقوت

وكان ميناء مهما في عهد الدولة العثمانية واستمر في الدولة السعودية حتى استغني عنه ونقل إلى ميناء الملك عبد العزيز . فرصة بين شيئين وتصغيرها عقير

ما أثرياٌ، معلفي الدمام وكان قبل اكتشاف البترول هو الميناء الرئيسي للمنطقة الشرقية وجنوب ووسط نجد ال تزال بعض اآلثار موجودة إلى اآلن وأصبح 
 .  امهتموكان ميناء العقير أهم وسيلة اعتمد عليها الحكام العثمانيون في االتصال بالسلطة المركزية، ولذا فقد أولوه االكثير من العناية واال



 رسم ملون يمثل الشيخ أحمد اإلحسائي مؤسس الشيخية و الذي تتلمذ على يديه
 تلميذه و خليفته  السيد كاظم الرشتي 



 لوحة تمثل السيد كاظم الرشتي مع أستاذه الشيخ أحمد اإلحسائي 



 لوحة رسمت للمرحوم السيد كاظم الرشتي من قبل أحد الرسامين

 اإليرانيين و نشرت في كتاب أ ل م نيكوالس في كتابه السيد علي محمد
 .فأشيع عن طريق الخطأ أنها لحضرة الباب



 لوحة تمثل السيد كاظم الرشتي شيخ الشيخية
 م1843/هـ 1259المتوفى عام 



 إحدى صفحات كتاب شرح الخطبة الطتنجية لإلمام علي  
 م طبع جري1853أحد أشهر كتب السيد كاظم الرشتي و قد طبع بعد وفاته عام 



 كتاب شرح الخطبة الطتنجية لإلمام علي  أحد أشهر كتب السيد كاظم الرشتي



 داخل بيت المال حسين بشروئي في  مدينة بشروء بإيران  و المال حسين بشروئي 
 .هو  التلميذ النجيب  للسيد كاظم الرشتي الذي اجتهد في البحث عن القائم الموعود



 تلميذ السيد كاظم الرشتي النجيب بشروئيتمثل المال حسين  Ivan Lloyd ليلويد إيفانفنية متخيلة رسمها الفنان البهائي البريطاني لوحة 

 .بإصفهانو هو في مهمة 



 ( م1843ديسمبر سنة  23/نوفمبر 23)هـ 1259وفي أوائل شهر ذي القعدة سنة 
  الكائن في الطريق العام ما بين بغداد والكاظمين( براثة)في رابع يوم من الشهر الى مسجد السيد كاظم الرشتي وصل 



 مدينة الكاظمين التي تشتهر بمرقد اإلمام السابع موسى الكاظم  و التي كان من عادة السيد كاظم الرشتي زيارتها



 م1843مرقد السيد كاظم الرشتي في الكاظمين جنوب بغداد الذي دفن فيه منذ العام 



 كريم خان الكرماني و يعرف باألثيم الكريم تلقب بالركن الرابع و تزعم فريقاً من الشيخية
 في إيران و أصبح احد أشد خصوم البابية و ألف كتاب إرشاد العوام



 ( م1833-1789)عباس ميرزا قاجار ولي العهد عاش 

 نجل فتح علي شاه قاجار و قائد قواته خالل حرب هرات في أفغانستان
 و الحرب مع روسيا القيصرية بعد وفاته أصبح محمد قاجار ولي العهد



 م سلطاناً على السلطنة القاجارية الفارسية1834محمد شاه قاجار عند تتويجه سنة 



 الذي في عهده عرض منصب الوزارة ( م1848-1834)حكم  قاجارمحمد شاه 
 م1844أعلن السيد علي محمد الباب دعوته المباركة سنة  وعلى بهاء اهلل خلفا لوالده 



 م1840في لوحة رسمت له سنة ( م1848-1834)محمد شاه قاجار حكم 



 و هو مرتدي أفخر ثيابه الملكية (م1848-1834)محمد شاه قاجار حكم 
 المرصعة بالجواهر و الحجارة الكريمة



 زيه العسكري الملكي قاجارمحمد شاه  بهااألحجار الكريمة التي كان يزين  والمجوهرات 
 التي كان يضعهما على كتفيه الشاراتينو نرى في الصورة 



 . دراعهيضعها على  قاجارهي جوهرة ال تقدر بثمن كان محمد شاه  ونور أي بحر النور  دريايجوهرة 



 .بشأن التكتيكات العسكرية المتبعة مع القبائل التركمانية الثائرة عليه قاجارفرمان صادر من محمد شاه 



 بشأن جبهة الحرب ( إرواني) إرفانيإلى محمد خان  قاجارفرمان صادر من محمد شاه 
 .األفغانية في مدينة هرات



 م1844/هـ 1260محمد شاه قاجار في لوحة فارسية رسمت له سنة 



مرشد محمد شاه 
 ميرزا آقاسي

 رئيس الوزراء
 أبو القاسم فرهاني

 معتمد الدولة
 منوجهر خان

 ولي العهد
 ناصر بن محمد شاه



 الصدر األعظم عباس علي  ميرزا آقاسي و مرشد محمد شاه قاجار سلطان العجم 
 و كان قد استبد بالسلطة بعد إعدام الصدر األعظم السابق ابو القاسم فرهاني



 داخل منزل المال حسين بشروئي في مسقط رأسه بشروء و قد قدر له أن يكون
 أول تالميذ السيد كاظم الرشتي الذين ينطلقون للبحث عن الموعود



 الكاظمين حيث مرقد اإلمام موسى الكاظم و هي أقرب المقامات المقدسة الشيعية لبغداد



 صورة جوية لمدينة كربالء و تشتهر بمرقد اإلمام الحسين المشهد الحسيني
 و مرقد اخيه العباس و كانت من معاقل الشيخية في زمن السيد كاظم الرشتي



 في كربالء جنوب العراق( المشهد الحسيني)صورة قديمة لمرقد اإلمام الحسيني 



 صورة للمفتاح الفضي لباب مرقد اإلمام الحسين في كربالء في العهد العثماني





 السيد مير محمد مؤمن حسيني الشيرازي

 السيد لطف اهلل

 السيد مير فتح اهلل

 السيد مير إبراهيم

 السيد مير محمد رضا

السيد علي محمد  و لقبه 
 حضرة الباب عاش

 (م1819-1850)

 السيد مير إسماعيل

( خوشنفي)السيد مير محمود خوشنوي
 خطاط

 السيد ميرزا محمد حسن حجة اإلسالم الشيرازي العالم
 (م1895-1815)و المرجع الديني الشهير  

 و كان له أخ حكيم يزاول مهنة الطب 
 في كربالء

 السيد عابد

ميرزا علي أكبر ابن عم حضرة 
الباب و شريك جناب أسد اهلل الديان 

و قد استشهد كليهما في بغداد 
 بتدبير من مبيرزا يحيى أزل

من تفاصيل شجرة عائلة حضرة الباب 
من جهة أبيه السيد محمد رضا 
 الشيرازي نقال عن كتاب مجد األب

 للمؤرخ حسن بليوزي



 شيراز ،مسجد باب دختران الذي يقع بجواره قبر االبن الوحيد لحضرة الباب 
 هـ 1259أحمد الذي توفي رضيعاً سنة  



 هـ في شيراز 1259قبر أحمد االبن الوحيد لحضرة الباب الذي توفي رضيعاً قبل سنة 



 الجزء الثاني

 سنوات واليته المباركة

 م1844-1850

 هـ 1260-1266



 مرحلة ميالد الدعوة البابية

 (هـ 1260)و اإلعالن عنها 

 (م1844)



جمادى االول سنة  4يوم االربعاء 

 هـ  1260
 م 1844ماي  22الموافق 

جمادى  5يوم الخميس  

هـ  1260االول سنة  
م1844ماي  23الموافق   

إعالن دعوة حضرة الباب  

في محضر المال حسين 

بشروئي في شيراز بعد 

ساعتين و إحدى عشر 

دقيقة من غروب شمس 
 م1844ماي سنة   22

 22غروب شمس يوم 

م حسب 1844ماي 
 توقيت مدينة  شيراز

اليوم في التقويم 
البديع البياني يبدأ 
من الغروب إلى 

 الغروب

 مرور  ساعتان 

 و احدى عشر دقيقة

المال حسين بشروئي  بينما 

هو يتجول  خارج سور 

مدينة شيراز يلتقي دون 

معرفة مسبقة بحضرة 

الباب الذي  اصطحبه 
 الستضافته في بيته

 الجدول الزمني إلعالن دعوة حضرة الباب



 لوحة قديمة تمثل مدينة شيراز كما كانت في الزمن الذي زارها فيه المال حسين  بشروئي
 رفقة أخيه و ابن عمه عبر الطريق البري من مدينة بوشهر



 السوق التجاري عند باب قزيرون في شيراز و الذي عنده التقى المال حسين بشروئي
 بالسيد علي محمد الذي لم تكن له أّية معرفة مسبقة به من قبل



 شوارع مدينة شيراز القديمة الضيقة



 و الذي حضر إليه المال حسين  Olkhanyمسجد إلخاني في شيراز 

 و رفيقيه اخوه و ابن عمه قبيل تشرفه بلقاء حضرة الباب بدون ترتيب مسبق



 مسجد إلخاني الذي بقي فيه كل من أخو المال حسين بشروئي و ابن عمه بنتظران فيه
 م1844ماي  22عودته إليهما منذ عصر يوم 



 منظر من الباحة الداخلية لمسجد إلخاني في شيراز



 الحي السكني في شيراز القديمة المعروف باسم شمشير گيران و فيه بيت حضرة الباب 
 . الذي شهد ميالد  الرسالة البابية



 صورة جوية للبيت المبارك لحضرة الباب الذي شهد اللقاء المجيد بين المال حسين
 بشروئي و حضرة الباب و شهد نزول آيات قيوم االسماء



 شجرة البرتقال التي  زرعها حضرة الباب و كان يرعها في منزله



 مدخل البيت الذي شهد اللقاء التاريخي العظيم بين حضرة الباب
 و المال حسين بشروئي



 مدخل البيت المبارك لحضرة الباب في شيراز



 صورة لباب المنزل الذي فتحه مبارك  الخادم الحبشي لحضرة الباب الستقبال
 سيده الباب و ضيفه المال حسين بشروئي



 الساللم التي تقود إلى الغرفة التي استضاف فيها حضرة الباب المال حسين بشروئي



 درجات الساللم التي تقود للغرفة العلوية التي استضاف فيها حضرة الباب
 (باب الباب)ضيفه المال حسين بشروئي 



 أحد شبابيك المنزل المبارك لحضرة الباب في شيراز
 و دفتيه و هي من الطراز الشيرازي التقليدي



 الغرفة التي جرى فيها اللقاء التاريخي المجيد بين حضرة الباب 
 (صورة قديمة)و المال حسين بشروئي 



 الغرفة التي استقبل فيها حضرة الباب ضيفه المال حسين بشروئي
 هـ 1260و كشف فيها عن دعوته المباركة سنة 



 مدخل الغرفة التي استقبل فيها حضرة الباب ضيفه المال حسين بشروئي
ًً يعرف بلقب باب الباب ً  .الذي اصبح الحقا



 صورة للغرفة التي أعلن فيها حضرة الباب عن دعوته للمال حسين بشروئي
 م 1844ماي 22بعد ساعتين و أحد عشر دقيقة من غروب شمس 



 صورة للغرفة التي أعلن فيها حضرة الباب عن دعوته للمال حسين بشروئي
 م 1844ماي 22بعد ساعتين و أحد عشر دقيقة من غروب شمس 



 صورة للغرفة التي أعلن فيها حضرة الباب عن دعوته للمال حسين بشروئي



 صورة للغرفة التي أعلن فيها حضرة الباب عن دعوته للمال حسين بشروئي
 م 1844ماي 22بعد ساعتين و أحد عشر دقيقة من غروب شمس 



 من التفاصيل المعمارية للغرفة التي شهدت الكشف عن دعوة حضرة الباب



 صورة لسقف الغرفة التي جرى فيها اللقاء المجيد بين حضرة الباب
 و المال حسين بشروئي  فكانت ليلة ميالد الدعوة البابية المباركة



الغرفة التي  استضاف فيها  نافذة

 حضرة الباب المال حسين بشروئي

 الشجرة التي كان حضرة الباب قد زرعها في فناء منزله



 .الفناء الداخلي في وسط منزل حضرة الباب و فيه بئر ماء و شجرة زرعها حضرة الباب بنفسه 



 الفناء الداخلي في وسط منزل حضرة الباب

شجرة البرتقال التي زرعها 
 حضرة الباب بنفسه

 سهريج مياه





 الباب الذي يربط الساحتين الداخليتين في بيت حضرة الباب في شيراز



 الباب الذي يربط الساحتين الداخليتين في بيت حضرة الباب في شيراز



 ساحة باحة منزل حضرة الباب في شيراز



 إحدى غرف بيت حضرة الباب في شيراز و الذي كان يقيم فيه مع زوجته و أفراد عائلته



 إحدى غرف بيت حضرة الباب في شيراز و الذي كان يقيم فيه مع زوجته و أفراد عائلته



 داخل بيت حضرة الباب المبارك في شيراز كما يبدو في صورة التقطت له بعد ترميمه





 ابنة عم والدة حضرة الباب( كلمة تعني سيدة)الغرفة التي عاشت فيها  خديجة بيجوم 
 و هي حرم حضرة الباب المبارك التي أمنت برسالته و رسالة من يظهره هللا من بعده



 الغرفة التي كان يقيم فيها مبارك الخادم الحبشي لحضرة الباب و الذي اعتنق أمره
 .و رافقه مع جناب محمد علي البارفروشي الملقب بالقدوس في رحلة الحج



 نصب تذكاري للخادم مبارك الحبشي أقيم في أثيوبيا تخليدًا لذكرى أول بابي أثيوبي
 م2009بمناسبة ذكرى دخول الدين البهائي ألثيوبيا احتفالية 



 نصب تذكاري للخادم مبارك الحبشي أقيم في أثيوبيا تخليدًا لذكرى أول بابي أثيوبي
 م2009بمناسبة ذكرى دخول الدين البهائي ألثيوبيا احتفالية 



 في بيت حضرة الباب بشيراز( صالون)غرفة استقبال الضيوف 



 ممر بهو منزل حضرة الباب في شيراز الذي يقود للدرجات التي تقود
 للطابق العلوي من بيت حضرة الباب



 الغرفة المباركة التي شهدت الحدث التاريخي العظيم  بنزول  آيات قيوم االسماء
 هـ 1260و هي بواكر الوحي المقدس لحضرة الباب سنة 



 منظر للغرفة العلوية من البيت المبارك لحضرة الباب الذي يعتبر في الشريعة
 .البهائية مكاناً مقدساً للحج و الزيارة



 نوافذ الغرفة المباركة في بيت حضرة الباب التي شهدت الكشف عن رسالة
 حضرة الباب  للمال حسين بشروئي



 نوافذ نفس الغرفة المطلة على الساحة الداخلية لبيت حضرة الباب



 موضع بيت حضرة الباب في شيراز الذي أعلن فيه عن دعوته
 م و أقيم فوقه مسجد المهدي و موقف سيارات1981بعد أن هدم منذ عام 



 الغرفة التي اجتمع فيها حروف الحي السبعة عشر باستثناء قرة العين الطاهرة

 (التي كانت حينها في العراق و لم تتشرف بلقاء حضرة الباب طيلة حياتها)
 .بمحضر حضرة الباب و خاطبهم فيها بتعليماته و وصاياه لهم



 الغرفة الكبيرة التي كان حضرة الباب يستقبل فيها زواره و بعض أتباعه
 المخلصين في الشهور االولى لدعوته المباركة



 الحجرة التي أقام فيها المال حسين بشروئي في مسجد إلخاني  خالل فترة
 .الدعوة السرية بشيراز



 مدرسة ميرزا صالح في طهران و التي توجه إليها المال حسين بشروئي

 و سلمه( بهاء هللا)و تعرف فيها على طالب من بلدة حسين علي النوري 

 أمانة من حضرة الباب كي تسلم  لميرزا حسين علي في محل إقامته
 و قد تم ذلك بنجاح قبيل رحلة حضرة الباب للحج لإلعالن العلني عن دعوته



 مدينة بوشهر على ساحل الخليج الفارسي العربي و التي كانت تنطلق منها سفن نقل الحجيج إلى مكة



(م1845-1844)اإلعالن العلني عن الدعوة البابية   
(هـ1261/هـ 1260)  





 القاجاريةسكان قرية في جنوب السلطنة الفارسية 



 قافلة حجاج متوجهين إلى العراق عن طريق شيراز



 صورة حقيقية فتوغرافية لجناب محمد علي البارفروشي الملقب بالقدوس و النقطة األخرى و هو من أبرز حروف الحي و شهدائهمال توجد تاريخياً اية 

 ر نياکیجعفو رفيق حضرة الباب في الحج و لكن هناك رسمة متخيلة منسوبة لشخصيته و قد نشرت في كتاب فارسي بعنوان اوضاع تاريخی باُبل، اثر استاذ 



 مدينة جدة الواقعة على  ساحل البحر االحمر خالل العهد العثماني



 م1845/هـ 1260ثوب إحرام حضرة الباب خالل ادائه مناسك الحج و الطواف في مكة سنة 



 لوحة لـ مكة المكرمة و الكعبة و ساحة الحرم المكي في العهد العثماني



 حضرة الباب رفقة القدوس و خادمه الحبشيهـ  1260غرة ذي الحجة  م1844كانون األول ديسمبر سنة  12في 

 إلى مكة المكرمة حيث أدوا مناسك الحجز و هناك سلم حضرة الباب لوحاً إلى شريف مكة 
 هـ  1260ديسمبر  20و كان اإلعالن العلني لدعوة حضرة الباب في مكة . لم يطلع عليه حينها بسبب انشغاالته



 و مقبرة البقيع و فيها( صلعم)المدينة المنورة و فيها مرقد الرسول  

 و قد زارها حضرة الباب مع رفيقيه .قبر الشيخ االوحد أحمد زين الدين اإلحسائي
 .م1845في الحج في شهر يناير 



 مخطوط رسالة كتبها حضرة الباب إلى زوجته خديجة بيجم



 أبيات شعرية بخط يد قرة العين الطاهرة السيدة الوحيدة من بين حروف الحي 
 و أعظم امرآة في تاريخ الدورة البيانية



 البرقع و هو الزي الذي كانت تلبسه النساء داخل السلطنة القاجارية
 م1880في القرن التاسع عشر و هذه الصورة يعود تاريخها لعام  



 السيد جواد كربالئي كان من أصدقاء عائلة حضرة الباب و أصبح من مرايا
 الدورة البيانية و عاش حتى زمن والية حضرة بهاء هللا في العراق



 رسم فارسي يمثل ميرزا حسين خان حاكم مدينة شيراز و والي إقليم فارس الذي قام على اضطهاد حضرة الباب و أتباعه األوائل



 شيعية–نجيب باشا والي بغداد و حاكم العراق العثماني في أربعينيات القرن التاسع عشر  و الذي امر بعقد محاكمة سنية 

 و إليه تنسب حديقة النجيبية التي قدر لحضرة بهاء هللا . للمال علي البسطامي بعد القبض عليه و جلبه لبغداد
 م1863أن يعلن فيها دعوته المباركة سنة 



 م 1842أقدم صورة فتوغرافية التقطت لمدينة إستانبول عاصمة السلطنة العثمانية هي هذه الصورة لمنطقة أسكودار سنة 



 م وتم االحتفاظ بها1843هذه الصورة القديمة لمدينة إستانبول إلتقطت بواسطة كميرا من الجيل األول لكميرات التصوير نحو سنة 
 Collection Pierre de Gigordفي المكتبة الوطنية الفرنسية ضمن مجموعة صور بيير دي غيغورد 



 في مدينة شيراز و الذي كان يؤم فيه المصلين و يخطب المال صادق الخراساني( ناو )مسجد 

 الملقب باسم هللا األقدس و منه ألقى الجملة اإلضافية في صيغة األذان التي أمر بها حضرة الباب 

  علّيا قبل محمد، هو عبد بقية هللاوأشهد ان : و هي



  في شيراز و الذي شهد إيمان المال صادق الخراساني برسالة حضرة الباب( ناو)منظر عام لمسجد 



 حصن الوكيل أحد المعالم األثرية الشهيرة في مدينة شيراز



 م2005حصن كريم خان المعروف باسم آرغ كريم خان في شيراز و يعود تاريخه للقرن الثامن عشر و الصورة التقطت له 



 صورة قديمة لمسجد الوكيل أحد أكبر مساجد مدينة شيراز و الذي ألقى فيه
 حضرة الباب خطبة جامع الوكيل و فند فيها الشبهات



 أحد أبواب مسجد الوكيل أحد أهم مساجد مدينة شيراز التاريخية



 صورة حديثة داخل مسجد الوكيل المبني وفق طراز العمارة اإلسالمية
 في جنوب إيران



 داخل مسجد الوكيل و هو المسجد الذي شهد الخطبة المجيدة لحضرة الباب
 خطبة جامع الوكيل في محضر إمام الجمعة أبو تراب



 منبر جامع الوكيل الذي صعده حضرة الباب في محضر إمام الجمعة و ألقى فيه
 خطبة جامع الوكيل التي كان لها أثرها البالغ في تهدئة النفوس



 منبر جامع الوكيل الذي ألقى منه حضرة الباب خطبته المباركة و اعتنق أمره 
 .يومها ما ال يقل عن أربعين شخصاً من أهالي شيراز



 صورة حديثة لبازار مدينة شيراز و هو من أشهر أسواق جنوب إيران



 انتشار الدعوة البابية  و تعاظمها



 خريطة توضح االماكن و البالد التي مر بها حضرة الباب خالل حياته وفق التقسيم الجغرافي الحدودي الحالي



  Ivan Lloyd ليلويد إيفانرسمها الفنان البهائي البريطاني لوحة متخيلة 

 كانت قد أبهرت محاوريها و مستمعيها من العلماء و عامة الناسو قرة العين الطاهرة مع مرافقاتها من النسوة في بغداد تظهر 



 لوحة تمثل مجموعة من الماللي و العلماء و األعيان في محضر محمد شاه قاجار



 منزل العالمة الكبير يحيى الدرابي في نيريز و الذي كلفه محمد شاه
 .بالتحري عن أمر حضرة الباب في شيراز 





 .صورة قديمة لمدينة يزد و تظهر فيها أبراج التهوية



 منزل العالمة الكبير يحيى الدرابي في مدينة يزد و قد أصبح بعد لقائه 
 بحضرة الباب في شيراز من كبار مناصريه و مروجي دعوته



 أحد األزقة القديمة في مدينة يزد عاصمة إقليم يزد



 أحد أبراج الحمام في مايبود بإقليم يزد



 قرية جبلية في إقليم يزد و قد أقيمت مساكن السكان داخل الكهوف



 قلعة نرين في إقليم يزد الذي شهد اضطرابات و حملة اضطهاد ضد
 يحيى الدرابي و أصحابه



 قلعة نرين في  يزد التي شهدت اضطرابات و حملة اضطهاد ضد
 .يحيى الدرابي و أصحابه



 حضرة الباب في إصفهان

م1847م وحتى مارس 1846ابتداء  من سبتمبر   



 لوحة قديمة لمدينة اصفهان رسمها رحالة سويدي



 الكرفان سراي في إصفهان محطة استقبال القوافل



 صورة قديمة للساحة الكبيرة في مدينة إصفهان



 صورة جوية لمسجد شاه في إصفهان أحد اشهر معالم العاصمة الثقافية للسلطنة القاجارية



 . م 1602/ هـ  1010يتكون من ثالثة وثالثين قوسا وقد أصدر الشاه عباس األول تكليفا ببنائه ألحد قواده عام جسر سي أو سه ُبل 
 « ثالثة وثالثين»التي تعني  (si-yo se) سي وسهمشتق من العبارة الفارسية ( سی وسه پل: بالفارسية)« سي أو سه بول»واسم 

 وهناك صالة شهيرة لتقديم الشاي تتوسط هذه العوامات. وقد تم بناء الجسر على عدد من العوامات الهائلة االتساع. «جسر»تعني  پلو

 .يمكن الوصول إليها من الضفة الجنوبيه 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 الجسر الكبير في اصفهان كما يبدو  في صورة حديثة في مشهد ليلي



 . أثناء حكم الشاه عباس الثاني. م 1667/ هـ  107و - 1642/ هـ  1051بني فيما بين عامي ( جسر خاجو)جسر بولي خاجو 

 . حيث يربط الجسر الضفة الشمالية بالجنوبية" زاَينديه"على الضفة الشمالية من نهر " خاجو"ويتخذ الجسر اسمه من ضاحية 

 حيث تم بناؤه من خالل طبقتين" بول سي أو سيه"ويستمد الجسر النقوش الموجودة به من جسر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%AC%D9%88


 البازار الكبير في مدينة اصفهان



وتعتبر ثاني أكبر ساحة في  اإليرانية أصفهان، تقع في مركز مدينة ساحة اإلمامأو  بساحة الشاهميدان نقش جهان يعرف أيضا 

قائمة وقد أدرجت هذه الساحة التاريخية ضمن . م163م وعرضها  512حيث يبلغ طولها ( بكينفي  ساحة تيانانمينبعد )العالم 

 .يعني نموذج أو مثال العالم( نقش جهان)، واسم الساحة لليونسكو التراث العالمي

األكبر مع بداية القرن السابع عشر، وهي محاطة بأبنية أثرية من الحقبة  الشاه عباس األولتم إنشاء ساحة نقش جهان في عهد 

ومسجد الشيخ يقع جنوب الساحة، ( والذي أبدل اسمه ليصبح مسجد اإلمام) مسجد الشاهومن أشهر معالم هذه الساحة هو . الصفوية

الذي يعود تاريخ إنشاءه للقرنيين السادس عشر  قصر علي قابوويقع في شرقها، ورواق قيصرية، وفي الجهة الغربية يقوم  لطف هللا

وتعد هذه الساحة شاهداً حياً على الغنى الثقافي واالجتماعي  . بازار آصفهان الكبيروالسابع عشر، وإلى الشمال تنفتح الساحة على 
 .الصفويخالل العهد  إيران

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86


وتعتبر ثاني أكبر ساحة في  اإليرانية أصفهان، تقع في مركز مدينة ساحة اإلمامأو  بساحة الشاهميدان نقش جهان يعرف أيضا 

قائمة وقد أدرجت هذه الساحة التاريخية ضمن . م163م وعرضها  512حيث يبلغ طولها ( بكينفي  ساحة تيانانمينبعد )العالم 

 .يعني نموذج أو مثال العالم( نقش جهان)، واسم الساحة لليونسكو التراث العالمي

األكبر مع بداية القرن السابع عشر، وهي محاطة بأبنية أثرية من الحقبة  الشاه عباس األولتم إنشاء ساحة نقش جهان في عهد 

ومسجد الشيخ يقع جنوب الساحة، ( والذي أبدل اسمه ليصبح مسجد اإلمام) مسجد الشاهومن أشهر معالم هذه الساحة هو . الصفوية

الذي يعود تاريخ إنشاءه للقرنيين السادس عشر  قصر علي قابوويقع في شرقها، ورواق قيصرية، وفي الجهة الغربية يقوم  لطف هللا

وتعد هذه الساحة شاهداً حياً على الغنى الثقافي واالجتماعي  . بازار آصفهان الكبيروالسابع عشر، وإلى الشمال تنفتح الساحة على 
 .الصفويخالل العهد  إيران

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86


 , تضم إصفهان عدداً من الكنائس أشهرها الكنيسة األرمنية

 اليهودي الذي ما زال معموراً بالمصلين حتى الوقت الحاضر  كنيس مال يعقوبكما تضم المدينة كنساً يهودية أهمها 
 م2006و هذه الصورة التقطت داخله سنة .و يعود تريخها ألكثر من ستت قرون

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1


 م2008م و صورة داخلية لها التقطت سنة 2006االرمينية في إصفهان في صورة حديثة لها أغسطس   Vankكتدرائية فانك 
 حيث( م1605-1603)و يعود تاريخ بنائها لعهد شاه عباس األول الصفوي و ذلك في أعقاب حربه مع العثمانيين 

 م و أكملوها1606جلب معه إلى جولفا إحدى مقاطعات إصفهان عددًا كبيرًا من األرمن و شرعوا في بناء كتدرائيتهم سنة 
 م1664إلى  1655بمعظم هيكلها في الفترة من 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vank_Cathedral


 م2008االرمينية في إصفهان في صورة حديثة لها   Vankكتدرائية فانك 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vank_Cathedral


 

 م في معبد زردشتي عندما دخلوا البالد، وكان أول أمره مسجدا صغيرا، ثم هدم  644/ هـ  23أنشأه الفاتحون المسلمون عام 

 .وبني مرارا حتى جاء السالجقة فأعادوا بناءه على الصورة التي بقي عليها إلى اليوم

 . ولم يبق من المسجد الجامع في أصفهان إال جدرانه، أما القاشاني والقباب والمآذن التي تزين المسجد فتعود إلى العصور التالية 

 . والمسجد مبني من الحجر واآلجر، وينقسم بيت الصالة إلى أربعة أواوين

 م،  1080/ هـ  470وهو الذي أقام قبته البديعة عام ( م 1092/  484 - 1072/ هـ  464)والمبنى الحالي يرجع إلى عصر السلطان ملكشاه 

 م،  1316/  715 - 1303/ هـ  702قسما كبيرا بين سنتي " أولجايتو محمد خدابنده"وقد أضاف إليه السلطان 

 .وعهد إلى وزيره محمد صافي بإنشاء محراب يعتبر من أجمل المحاريب اإليرانية وهو مزين بالخزف والقاشاني

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1


 مسجد الجمعة في إصفهان الذي كان حضرة الباب قد حضر فيه خالل فترة تواجده
 .في اصفهان حيث كانت مكانته تتعاظم يوما بعد يوم



 .منبر مسجد الجمعة الذي كان حضرة الباب يصلي عنده خالل فترة تواجده في إصفهان



 
 . يعد مسجد الجمعة تعبيرا حيويا عن أربعمائة عام من العمارة الفارسية التي تظهر جليا في المساحة الصغيرة التي يشغلها المسجد

 . ولذلك فهو يجمع العديد من الموضوعات واألفكار الزخرفية التي أفردت في العديد من اآلثار األخرى في أنحاء المدينة

 .ولعل قضاء يوم أو يومين في هذا المسجد يغني عن مشاهدة أغلب العمارة الباقية في المدينة

 وقد تم وضع األساس للرواق الجنوبي إبان حكم السالجقة في بداية القرن الثاني عشر الميالدي بأمر نظام الملك،  

 م، 1476/ هـ  880 - 1475/ هـ  879وقد أعاد أوزون حسن بيك أقويونلو بناء السطح في عامي 

 .وترجع الوطائد الرخامية والقرميد الفسيفسائي في داخل اإليوان إلى عصر أوزون حسن. كما تم إضافة المئذنتين في نفس الوقت 

 " صفة ُعَمر"وفي الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد يوجد مكان يعرف باسم . الشاه طهماسبوقد تم إدخال العديد من التعديالت في عهد  

 .نسبة إلى عمر بن عبد العزيز الذي كان حاكما ألصفهان

 .ويشمل المسجد حجرة للصالة وما يشبه مدرسة أو كلية دينية. لكن الغرض من إنشائه غير واضح على اإلطالق 
 . مترا طوال( 56)مترا عرضا و( 25)ويبلغ الفناء الذي التقطت منه هذه الصورة حوالي  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1


 في مدينة إصفهان “ نيم أوائد”صورة قديمة لمدرسة 



 .تم تشييده في القرن السادس عشر إبان حكم الشاه سليمان الثاني يقع بالقرب من طريق شهار باغ وفي مقابل طريق شيخ باهاي الحاليقصر هاشت بهيشت 

 .ريماوتعد األسقف المحالة بالرسوم والمشغوالت القرميدية واللوحات الحائطية من األشياء التي تجعل هذا القصر فريداً من ناحية تصميمه المع 



 م1647في أصفهان و يعود تاريخها للعصر الصفوي سنة ( األربعين عمود) چهل ستونلقصر الحديقة األمامية لقصر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86


 إحدى جداريات قصر األربعين عموداً في أصفهان من العصر الصفوي و يطهر فيها الشاه عباس الثاني الصفوي وسط حاشيته في اجواء احتفالية 

 و هو مؤسس قصر االربعين عموداُ في إصفهان( م1666-1642)و حكم ( م1666-1632)أثناء استقباله لواليه نادر محمد خان عاش 



 قصر عالي قابو في إصفهان من أبرز معالم المدينة التي كانت قد عاشت عصرها
 الذهبي في زمن الدولة الصفوية قبل أن ينحط شأنها في القرن الثامن عشر



 . قصر عالي قابو يقع غرب ميدان نقشي جاهان وينتمي هذا المبنى إلى العصر الصفوي

 . ويتكون القصر من ستة طوابق تحوي العديد من الشرف. كان الغرض من بنائه استقبال السفراء والرسل من الدول األخرى
 .وتعد الزخارف الجصية واللوحات الموجودة في هذا القصر من األشياء التي تبعث على اإلعجاب والزهو



 محل إقامة والي اصفهان معتمد الدولة منوجهر خان الذي اعتنق دعوة حضرة الباب 
 و أصبح أكبر نصير ألمره و مدافع عنه



 خان معتمد الدولة  منوجهرعلبة خشبية رسمت عليها صورة للحاكم 

 القادة العسكريين وأعيانه  ومحاطا  بحاشيته  اصفهانحاكم مدينة 
 و هي من مقتنيات المتحف البريطاني في لندن

 منوجهر خان معتمد الدولة
 حاكم إصفهان



 في لوحة فارسية إصفهانمعتمد الدولة حاكم  Manuchihr-Khanخان  منوجهر

 م1933-1932نشرت في مجلة العالم البهائي 



 الذي ناصر حضرة الباب الرؤوفالحاكم  إصفهانخان معتمد الدولة حاكم  منوجهر
 م1847نحو عام  إصفهانيو قد رسمها محمد إسماعيل  (x 14 cm 22.9)و يظهر في هذه اللوحة رسمت باأللوان المائية على ظهر مرآة حجمها 

 و هي حاليا من مقتنيات متحف بروكلين في الواليات المتحدة



 في منمنمة فارسية إصفهانمعتمد الدولة حاكم  Manuchihr-Khanخان  منوجهر

 رسمت له في اربعينات القرن التاسع عشر



 برج الحمام في إصفهان



 عمارة خورشيد التي أقام فيها حضرة الباب بصفة سرية بترتيب من معتمد الدولة 
 م1847لتأمين سالمته من خصوم األمر المبارك سنة  اصفهانخان حاكم  منوجهر



 الجزء الذي كان حضرة الباب يقيم فيه داخل عمارة خورشيد المملوكة لمعتمد الدولة
 .األطالل وو نرى في الصورة ما تبقى منها من الجدران 



 الصورة على اليمين تظهر لوحة فارسية إصفهانخان معتمد الدولة في  منوشهرصور نادرة قديمة من داخل ضريح 
 172ص ( م1938-1936) 7جوقد نشرت هذه الصور في مجلد العالم البهائي  .قبرهرسمت له بزيه الرسمي و الصورة على اليسار لموضع 



 رحلة حضرة الباب من إصفهان إلى مشارف طهران

 م1847مارس  21من اوائل شهر مارس و حتى 



 الواقعة في الطريق بين إصفهان و كاشان و هي من أجمل قرى إيران“ أبيانة”قرية 



 الذي دخل منه حضرة الباب مع حرسه على بلدة كاشان التي استراح فيها“ أتار”باب 
 .خالل رحلة الطريق نحو طهران 



 التي أقام فيها حضرة الباب خالل رحلته  حيث استضافه هناك التاجر ميرزا  كاشانبلدة 
 .بعد أن توسل الحراس  أن ينال شرف استضافة الباب عنده الكاشانيجاني 



 مدخل بيت التاجر حاجي جاني الكشاني أحد المؤمنين األوائل بحضرة الباب
 م1852في كاشان و الذي قدر له أن يستشهد في األحداث الدامية لعام 



 منزل حاجي جاني الكاشاني التاجر الذي أقام  عنده حضرة الباب خالل

 الرحلة التي انطلقت من اصفهان للوصول على طهران بناء 
 على استدعاء ملكي



 الغرفة التي اقام فيها حضرة الباب داخل بيت حاجي جاني الكاشاني خالل فترة
 مروره ببلدة كاشان تحت الحراسة في طريقه لطهران



 قلعة كنراجد هي أقرب نقطة إلى طهران وصل إليها حضرة الباب و كان من المفروض

 أن يدخل العاصمة  للقاء سلطان العجم محمد قاجار لوال تدخل  الصدر األعظم
 م1847ميرزا اقاسي الذي ألغى ذلك اللقاء و منع الباب من دخول طهران سنة 



 .البوابة الجنوبية لمدينة طهران و التي كان يدخل منها المسافرون من المدن الجنوبية مثل شيراز



 ميرزا آقاسي الصدر األعظم لمحمد شاه قاجار الذي كان وراء إلغاء االستدعاء الملكي
 و إبعاد حضرة الباب إلى أقصى الشمال في أذربيجان



 رحلة إبعاد حضرة الباب إلى إقليم آذربيجان

 م1847أواخر شهر مارس و حتى أبريل 



 مدينة قم التي مر بجوارها موكب حضرة الباب أثناء رحلة إبعاده إلى اذربيجان



 مدينة قم كانت معقل  رجال الدين المعادين لدعوة حضرة الباب و هذه صورة حديثة لها



 ضريح المعصومة في مدينة قم الذي امتنع حضرة الباب عن االحتماء فيه
 خالل رحلة نفيه إلى أذربيجان



 صورة قديمة لحرم ضريح المعصومة في مدينة قم



 وأثناء سيرهم في الطريق المؤدي للناحية الشمالية لمدينة قم، نزلوا لالستراحة عند قرية قمرود 
 التي يملكها أحد أقارب محمد بك، وجميع سكانها من العلي الّلهيين، 

  صدرًا من طاعة وشوق أهل القرية البسطاء حضرة الباب  ومكث فيها ليلة بناء على دعوة رئيس القرية، وانشرح



 الجبال المحيطة بمدينة قم في صورة حديثة و قد مر حضرة الباب بالعديد من هذه المناطق 
 خالل رحلته بين هضاب و جبال و وسهول و وديان  و في ظروف صعبة



 بلدة كلين موطن الشيخ ثقة اإلسالم الُكليني صاحب كتاب الكافي في أصول 
 الدين و هي البلدة التي ُضٍربت لحضرة الباب في جوارها خيمة كبيرة



 صورة لقرية كلين شمال إيران و كانت تعليمات ميرزا أقاسي قد قضت
 .بمنع حضرة الباب من المكوث داخل القرى التي يمر بها خوفاً من تأثيره على سكانها



 مدينة زنجان موضع الكرفان سراي المعروف باسم ميرزا معصوم طبيب
 و هو المكان الذي ترتاده  قوافل المسافرين



 كرفان ساري ميرزا معصوم طبيب الذي نزل فيه حضرة الباب بمدينة زنجان

ة  و العالمة اكس تشير للغرفة التي أقام فيها حضرة الباب و كان الُحجَّ
نجاني حينها خارج زنجان فلم يتشرف بلقاء حضرة الباب  .الزِّ

 الغرفة التي أقام فذذيها حضرة الباب



 حضرة الباب في سجن قلعة آرغ بمدينة تبريز

 م1847يونيو سنة  -ماي



 يوماً  40حبس حضرة الباب في هذا الحصن بتبريز عاصمة إقليم أذربيجان مدة 
 قبل أن يتم نقله أخيراً إلى قلعة ماه كو



 صورة قديمة للحصن الذي حبس فيه حضرة الباب في مدينة تبريز و تظهر التصدعات
 .و الخراب الذي ألم به خالل عدة عقود من اإلهمال



 صورة قديمة ألحد جوانب حصن تبريز الذي يطل على الثكنة العسكرية التي شهدت
 .إستشهاد حضرة الباب و رفيقه أنيس بعد ثالثة سنوات



 الحصن الذي حبس فيه حضرة الباب خالل فترة  إقامته األولى في تبريز 
 و التي انتهت بنقله إلى سجن ماه كو



 ما تبقى من أسوار الحصن الذي حبس فيه حضرة الباب  في تبريز خالل إبعاده هناك 
 أول مرة تحت حراسة مشددة 



 موضع الزنزانة في برج قلعة تبريز  التي سجن فيها حضرة الباب خالل إبعاده ألول مرة إلى تبريز
 م بتعليمات من ميرزا آقاسي1847سنة 



 الزنزانة التي حبس فيها حضرة الباب مدة أربعين يوماً في حصن تبريز



 منظر الزنزانة التي حبس فيها حضرة الباب مدة أربعين يوماً في حصن تبريز



 يوماً  40صورة قديمة للزنزانة التي حبس فيها حضرة الباب داخل حصن تبريز 



 عملية ترميم حصن آرغ أشهر معالم تبريز التاريخية و الذي حبس فيه حضرة الباب
 .مدة أربعين يوماً قبيل نقله في  رحلة اخرى إلى ماه كو



 مسجد صاحب االمر الذي كان حضرة الباب قد نزل فيه و صلى فيه خالل فترة تواجده 
 .في تبريز و اليوم قد جرى تحويله إلى متحف لمخطوطات القرآن الكريم



 مدخل مسجد صاحب األمر و قد تحول اليوم إلى متحف إسالمي للقرآن الكريم


