
 حضرت عبدالبهاء
  ح ّيامقاله شخصى س

 باب نوشته استّقضيۀ که در تفصيل 
  ّمؤسسه مطبوعات امرى آلمان

  ّلجنه ملى نشر آثار امرى بلسان فارسى و عربى



  ۱ ص
  هوا تعالى شأنه العزيز

  ه روايات  طايفاين باب و حقيقت احواله در خصوص شخص معروف ب
   افواه ناس و صحائف تاريخ و اوراقدر السن وه  متباينيلمختلفه و تفاص

  و تخالف اقوال و  باينتلکن از .پ مندرج استوحوادث ايران و ار
   و  ّ بعضى بنهايت ذم.يدااعتماد را نش يک چنانچه بايد روايات هيچ
  در معرض مدح   ّيهبشودند و بعضى از اوراق حوادث اجن گقدح زبان

   ّضى بذمّد و تعرشتنگاخويش را ن بى مسموعاتحزخنى راندند و س
  مذکور و  و چون اين روايات مختلفه در ساير اوراق  . و مدح ننمودند

  در و ّبتاريخ اين کيفيت دارد  ّ لهذا آنچه تعلق،بيانش سبب تطويل
  تدقيق  در جميع ممالک ايران از دور و نزديک بمنتهاى اوقات سياحت

  ان ضرغ يه بىفق علّشده و مت شنا و بيگانه جستجوآاز خارج و داخل و 
   که  معارف رامرقوم ميگردد تا تشنگان سر چشمۀر اختصاه  ب ،بوده

  . ّمعلوماتى از اين قضيه حاصل گردد  قايع هستند مختصروّطالب اطالع هر 
  دويست و سى و   در سنۀ هزار و.وانى بود تاجر از سالله طاهرهباب ج
ّ روز اول محر،پنج ّالدش سيد محمدچون بعد از چند سال و ود ّم متولّ ّ  

  ّسيد على تاجر پرورش  غوش خالش ميرزاآ در شيراز در ،فوت شدرضا 
ّ اول بشراکت خال و بعد مستق،ابوشهر  بعد از بلوغ در،يافته   ه  بًالّ

  به مشهور  نچه از او مشهود بودآحسب ه مشغول بوده و ب تجارت



  ۲ص 
  س بوده وباين صفات منظور نظر نا د و صالح و تقوى وّبعّتدين و ت
  در شيراز در روش  ّهزار و دويست و شصت در سن بيست و پنج  در سنه

  رديد گشکار آثارى نمودار شد که  آو حرکت و اطوار و حاالت او
  نمود و مقام  گفتاراز آغ.سر و پروازى ديگر در زير پر دارد شورى در

ّ بابيت اظهار و از کلمه بابيت   ضات مراد او چنان بود که من واسطه فيو ّ
  ست و دارندۀ اتّعز  شخص بزرگوارى هستم که هنوز در پس پردۀاز 

  .ّبل  واليش متمسک ه حکم و بّاو متحر  ارادهه ب،ّ کماالت بى حصر و حد
  در جميع، ى که در تفسير سورۀ يوسف مرقوم نمودهابکت ينتو در نخس
  از او مستفيد و مستفيض  يب کهان خطابهائى به آن شخص غآ مواضع 

  ّيد مبادى خويش جسته و تمناى فداىهدر تم  نموده و استمداد،ودهب
   :ست ا از جمله اين عبارت،ّجان در سبيل محبتش نموده

ّية ا قد فديت بکلى لک و قيا ب"   يت ّنتم يلک و ماسب فى ّبّسال ضيترّ
ّمحبتک و کفى با العلي م ّاال القتل فى   ."يمًاًا قدعتصمّ
  ّيات قرانيه و خطب و آثيره در شرح و تفسيرليفات کأو همچنين  ت

   شخص آن تشويق و تحريص بانتظار طلوع ّ مناجات عربيه نموده
  و عند دهيّئف الهاميه و کالم فطرى ناماو اين کتب را صح  کرده
  نداشته و چون در ميان مردم  يق معلوم شد که دعواى وحى فرشتهقّحتال

  العاده  قرّر ناس اين قضيه خا در نظ،ّتعليم و تعلم بوده مشهور بعدم
   اظهارنکار شديداهور مو ج رويدندگ بعضى از ناس باو ،جلوه کرده



  ۳ص 
   ومجتهدين و فقهاى معتبرين که صاحب مسند مودند و جميع علماىن 

  پيمان شدند مگر بعضى  هد و عهماو ر بودند بر قلع و قمع بمحراب و من
  المسلک  نشين و حسبوشهگّشيخيه که معتکف و  از علماى طايفه

  اصطالحه بودند و ب  دائمًا در جستجوى شخص عظيم و فريد و امين
  .مرند ش دين مبين يقسنوح حقا  خويش رکن رابع و مرکز

   صادق ّحسين بشروئى و ميرزا احمد ازغندى و مال ّجمله مال از آن
ّو مال يوسف اردبيلى و مال جليل  ّمقدس و شيخ ابوتراب اشتهاردى ّ  

  ّو مال على بسطامى و   مهدى کندى و شيخ سعيد هندىّالمو  مىوار
  خود  اطراف ايران منتشر شدند وه جستند و ب اوه مثال آنها اقبال با

  ه مراجعت چون خبر ورودش ب  بعداز،ا نموده باب عزم طواف بيت
  در شهر شيراز و بسيار شد و جوش و خروش غريبىگفت گابوشهر رسيد

  ر پرداختند و فتواى قتل ويتکف به غفير علما جمهور .شتگشکار آ
  ن آبود بر  باشى را که حاکم فارسنوداآجخان  و حسين ر دادندي تدم

  ميرزا س را تازيانه زد و باّمقد  صادقّال داشتند که داعيان باب يعنى م
  ّو مال على اکبر اردستانى هر سه را محاسن  فروشىرّ محمد على با

  علماى  ردانيدند و چونگ در کوچه و بازار ،و مهار نموده  سوزانيده
  ض سبب خمودتّ و تعردّکه تشد تندش پندا،ايران مهارت سياسى نداشته

  امور ه ّنکه تعرض بآ و حال ،و بادى قمع و فراموشى  و خاموشى گردد
   و نفوس و اين ّردد و بادى توجه انظارگسبب ثبوت و رسوخ  ّوجدانيه



  ۴ص 
ّ قضيه بکر     لهذا اين سياست سبب شيوع،رسيده تجربهات بّات و مرّ
  .جستجو افتادند ه ناس ب  شد و اکثر

   باب را احضار و در،علما چند سوار فرستاده يددصوابه حاکم فارس ب
  شود وگباز خواست   زبان،ضال توبيخ و عتاب نمودفمحضر علما و 

   باشاره رئيس لطمه شديد،و مقاومت عظيم ّ چون باب رد توبيخ نمود
  از سر بيفتاد و اثر امهّکه عم قسمىه د و اهانت و تحقير نمودند بزدن

  ه مجلس قرار مشورت دادند و ب  در ختم .رب در چهره نمودار شدض 
  خانه روانه نمودند و منع از ه ّحاجى سيد على ب ضمانت و کفالت خال

  .خويش و بيگانه  مالقات
   بر سر .ر نمودندو اصرار و اجبار بر انکا روزى او را در مسجد احضار

  و ثبوت ون  نمود که سبب سکوت و سکون حاضراّمتکل منبر نوعى
  عى وساطت فيض ازّکه مد مان بودگرديد و همچه گ رسوخ تابعان 

   که  بعد معلوم و واضح شد.الم استّعليه الس مانّزال حضرت صاحب 
  وساطت فيوضات از شخصى ديگر   ديگر است وّ بابيت مدينۀشمقصود
  .مرض و صحائف خويش متبو نعوتش در ک افکه اوص
  ّدر فنون سياسيه و چنانچه ذکر شد از عدم تجربه و مهارت علما  بارى

  باب ولوله در ايران انداخت وه ّشد و تعرض  ب  زيادگوفتگابع فتاوى تت 



  ۵ص 
ّسبب ازدياد اشتعال محبان و اقبال متوق    چه که از اين،رديد گفانّ

  ه  اوشد و در اطراف ايران بعضى از عباد ب اد وقوعات جستجوى ناس زي
ّاهميت پيدا نمود ب  رويدند و کارگ   ّمحمد شاه که خاقان مغفور سمىه قّ

  ّسيد يحيى دارابىه ى بّمسم ر علما و سادات ويى را که از مشاهص شخ
  ه تعيين فرمود و اسب و خرجى داد که ب، ّ بود و محل ارادت و اعتماد

  .ّص اين کيفيت را نمايدحفو بنفسه  شيراز رود
   در.نمود به باب سه مرتبه مالقات شيراز رسيده چون ب ّ سيد مذکور

  در مجلس ثالث خواهش . و جواب گذشته سؤال ّ مجلس اول و ثانى ب
ّمن غير تفکر و تأم تفسير کوثر کرد و چون باب   ن آّصل در فل تفسيرى مّ

  و شد و بى مالحظۀا شفتهآّ سيد مذکور شيفته و  ،بر کوثر نوشت محضر
 ّ سيد جعفر،روجرد نزد پدره بّاين محبت يکسر ب  نتايج عاقبت و انديشۀ

  نکه دانا و زيرک   آر کشفى شتافت و او را داللت کرد و با وجوديشه
  تفصيالت خويش را ، نمود  مى بود و مراعات مقتضيات وقت را

  متميرزا لطفعلى پيشخدمت نوشت که او خده ب بى خوف و انديشه
  سياحت نمود و در هر  اطراف ايرانهخاقان مغفور عرض کند و خود ب

   يرمنابر ناس را بقسمى دعوت نمود که سا  شهر و منزلى بر رؤس
  و چون خبر مردندشون نمودند و سحر معلوم جناعالم حکم ب علماى

ّ مال محمد على ،زنجان رسيده ب  فقها فتاواى علما و فرياد و  ولولۀ ّ  
   يکى از، ىفذانشخص شاخصى بود و صاحب قول  هد کهزنجانى مجت



  ۶ص 
   آن. فرستاد  شيرازه ّ معتمدين خويش را بجهت فحص اين قضيه ب

   با بعضى ،ّچنانچه بايد و شايد اطالع يافته شخص از تفاصيل وقوعات
  استماع نمود را مجتهد ّمراجعت نمود و چون کيفيت وقوعات يفآلت

  ر يرى شهّبحرير و متنحنکه عالمى  آ با وجودّ و بر نوشتجات اطالع يافت
  فت گو  چيد و شيدا شد و در مجلس درس کتب را بر بود از قضا ديوانه

   طلب العلم بعد:"دانبر زبان ر موسم بهار و باده رسيد و اين عبارت
  منبر و جميع مريدان خويش را باالى" المعلوم مذموم   الوصول الى

  ه و اعتراف خويش ب قرارا مشعر بر  دعوت و داللت نمود و مکتوبى
   با . جمعه داللت کردزوجوب نماه او را ب  باب در جواب.باب نوشت

  وعظ و نصيحت ناسه اى زنجان از دل و جان ب علمنکهآوجود 
  ه  و بندشتگطهران مجبور  رفتنه  عاقبت ب. چاره نتوانستند ،بر خاستند

  اهش احضار دند و خوبرشکايت  ّحضور خاقان مغفور محمد شاه
ّمال محمد على   و چون  احضار صادره  امر پادشاهى ب.طهران نمودنده ب ّ

   بعد از مجادالت و .ساختند  او را در محضر علما حاضر،طهران رسيده ب
  وارد  چنين روايت کنند که در آن مجلس چيزى بر او مباحثات بسيار

  . اذن مراجعت فرمود،دادهو پنجاه تومان باو خرجى   لهذا خاقان مرحوم يک عصا،نيامد
  ه قبالن بمو ورود بعضى  بارى شيوع اين خبر در اکناف و اطراف ايران

ّکه کار اهميت پيدا نموده و چاره از د  علما مالحظه فرمودن،فارس ّ  



  ۷ص 
   حاکم .حاصل نه ضيح ثمرهفحبس و ضرب و تعذيب و ته  ب،رفتهدست 
  تش را خاموشى آ که اگر اين خان را داللت نمودند  حسين،فارس

  الج فورى و چارۀع ، محکمى طلبىّور را سدتف خواهى و اين رخنه و
  ّيت زيادى جمع نموده و درخيالعب جمباباب است و  قطعى قتل
  امر نمود که در نصف   راوغه عبدالحميد خان دار،خان  حسين.خروج

  اطراف هجوم نمايند و او را با جميع تابعان  خال باب از شب بر خانۀ
  باب و جز  ،در خانه  عبدالحميد خان با جنود.بسته حاضر سازند  دست

  شب نآّخال و سيد کاظم زنجانى کسى را نيافت و چون از قضا در 
  باب را  ، را مجبور فرار نمود خان و اشتداد حرارت هوا حسين ّ علت وبا

  ّباب با سيد کاظم  ن شبآ در صبح .شرط خروج از شهر رها کرده ب
  اصفهان ه نمودند و پيش او ورود ب از شيراز قصد اصفهانزنجانى  
  ّاطالع حکومته ّالدوله حاکم واليت مرقوم نمود و ب عتمده ممکتوبى ب

  .ّدر محلى مناسب منزل خواست 
   چهل روز در آنجا اقامت و روزى.ّ امام جمعه رامعين نمود،ّحاکم محل

  .قوم نمودوالعصر مر ّلس بى تامل تفسيرجبحسب خواهش امام در م
  ّال از نبوت ؤديدن از او نمود و س، معتمد رسيده  چون اين خبر ب

   معتمد  .شد ه در همان مجلس مرقومّوت خاصّدر اثبات نب جوابى. ّخاصه 
  امر فرمود که جميع علما جمع شوند و در يک محضر با او مناظره نمايند

  وساطت کاتب مخصوصه  بدون تحريف بعينًا سؤال و جواب  و



  ۸ ص
   پادشاهى ارادۀ امر و نچهآطهران ارسال شود و ه خويش ثبت شود تا ب

  ،وهن شريعت شمرده  ارّعلما اين قضيه .  مجرى شود،يردگن قرار آبر 
  اشتباهى   بنگاشتند که اگر در امر،و محضرى ترتيب نموده ذيرفتندپن

  ولى چون مخالفت ، استجواب سؤال و  اجتماع وه  احتياج ب،باشد
  ء حکم شرع را پس اج،ست افتابآاز   اشهرر،شرع انوه خص باين ش

  ماعتتمد خواست که در محضر خويش محفل اجمع. عين صواب است
   علماى اعالم و.بياسايد بيارايد تا حقيقت واقع جلوه نمايد و قلوب

  و مجادله با حقارت شرع مبين را نخواستند و مباحثهم را کالىض ف
  ّ محمد مهدى و فاضل اقآامه ّفهمۀ ّ عالرگ م،نديددنسپ جوان تاجرى ن
  .حسن نورى  ّاشراقيين ميرزا

   اصول و توضيح و تشريح اقوال ّبعضى مسائل از فنه سؤال مجلس ب
  جهت حاکم حاصله شد و چون نتيجه از اين مجلس ب ّ مالصدرا منتهى

   بلکه فزع ،شتگمجرى نم ّ حکم شديد و فتواى قوي علماى اعال،نشد
  صدور لهذا. خواست و هجوم عام را منع شديد  ين سريعتسکرا عظيم 
  داد تا حکم فاصلى حصول يابد و  طهران شيوعه ارسال باب به  فرمان ب

  ّ لهذا او را با جمعى سواران خاص.مقاومت تواند ا مجتهد باسلىب
   مورچه خوار رسيدند به ه ب خارج فرستاد و چونه ويش از اصفهان بخ

   خويش مأمن فرمود و در خلوت سر پوشيدۀ هاناصفه پنهان امر رجوع ب



  ۹ص 
   .لع نبودّمعتمد نفسى از باب مط  تابعان و معتمدانّمأوى داد و جز خواصو 
  .پيوست  رحمت يزدانه ماه بر اين منوال گذشت و معتمد بر ت چهاّ مد
  ّلع و کيفيت راّباب در خلوت مط وجوده  معتمد بين خان برادر زادۀگرگ
  امرى صارم  ريقاسى وزير شهآ حاجى ميرزا .شتگارض  ععظموزير ابه  

  لباس تبديل در تحت  باّکه باب را خفيًا صادر نمود و دستور العمل داد
  رد گار نکه و چون ب ه روانه نمايندفدارالخاله سواران نصيرى ب  محافظت

  ّ کلين را مقر و منزل قراروارد و قريۀ رسيد امرى جديد از وزير کبير
  به پيشگاه   بعد باب رساله.نجا بودآّدر مدت بيست روز در . دند فرمو

  ال خويش خواهشحظهور حقيقت  جهته حضور شهريارى تقديم و ب
  نپذيرفت و   وزير کبير.ئد عظيمه شمردواو اسباب حصول ف  مثول نمود

  موکب همايون در شرف حرکت است  به پيشگاه حضور عرض نمود که
  نيست که  اى  هبهر حال مورث فتور مملکت و شونه اموگاينه ب و اشتغال

  علماى اصفهان سلوک نمايند و يرۀتو الفه نيز برخمشاهير علماى دارال
  ّخون اين سيد د و به موجب مذهب امام معصومنردگعموم   سبب هيجان

  مادر دانند و موکب پادشاهى در سفر و تر از شير  را هدر بلکه حالل
  باعث فتنۀ نيست که حضور باباى شبهه  .و مانعى در نظر نه لئ حا

   ى صواب چنانأاله رعجلهذا على ال.  عظمى و فساد اکبر خواهد شد
   اين ّغيبت موکب سلطان از مقر سرير شهريارى ّست که در مدتا



  ۱۰ص 
  حين رجوع ه ّمثول را معلق ب  داد و حصولّ ماکو مقرشخص را در قلعۀ

  صادر  اعليحضرت پادشاهىّ دستخطللباب ى مخاطبًاأر  مطابق اين.نمود
  :ست  امختصرش اين ّ شد و از قرار روايت صورت دستخط

  ،همايون در جناح حرکت از طهران است  چون موکب،بعد االلقاب" 
  ف ّجا توقآندر   چندى، شما به ماکو رفته .بطور شايسته ممکن نهمالقات 

  رّو مقردولت قاهره مشغول شويد  دعاگوئىه و استراحت نمائيد و ب
  ارديم شمگسفر بر  که در هر حال مراعات و توقير نمايند و چون از  داشتيم
   ."وص خواهيم خواستخص را م

  تبريز و ماکو روانه ه ب رچىپّبعد او را با چند سوار از جمله محمد بيک چ
  ّ محمد روايات پيغامهائى کنند که بواسطۀ  ديگر تابعان باب.نمودند
  لکن بشرط حضور ، ّهد شفاى پاى خاقان مرحوم از جمله تع.واقع بيک

   بحضور يضتبليغ اين عرابه وزير کبير  ط جمهور و منعّلسفع تدو 
   .بود ولى سائرين منکر اين رواياتند عى پيرى و حاضر مرشدىّد مچه که خود پادشاهى

  که مرا از اصفهان  وزير اعظم مرقوم داشته از بين راه مکتوبى ببارى 
   حال چه ،حکم فاصل احضار نموديد  با علما و حصولجهت اجتماعه ب

  .رديدگل به ماکو و تبريز ّمقصد عزيز مبد شد که اين



  ۱۱ص 
  ّعلماى اعالم تقرب ، ف نمودندّهر چند چهل روز در شهر تبريز توق

  نه . قلعه ماکو دادنده  بعد حرکت ب .ندانستندئز نفرمودند و مالقات جا
  وى دادند و على أم، واقع  بل رفيعجن آه ماه در قلعه منيع که در ذرو

   مى ّخاندان نبوت بقدر مقدور رعايته ّمحبت ب خان ماکوئى از فرط
  و چون فضالى مجتهدين داد مود و بعضى را اذن معاشرت مىن
  نمودند که در جميع اطراف تبريز از کثرت ضوضاء ذربايجان مالحظهآ 

  قلعۀه ن و تبعيد باب بتابعا  از حکومت طلب تعزير،ر خاستهبرستخيز 
   دست يحيى خان کرد،فرستاده لهذا او را به آن قلعه. چهريق نمودند

  و فقهاى ذوى  امعظ سبحان ا با وجود اين فتاواى علماى .سپردند
  ،ّب حکام نجازى و حبس افاز ضرب و ن ّحترام و اذيت و زجر شديدالا

  قسمى بود که دره ب الروز در تزايد بودند و بحث و جده روز ب هيفاين طا
  و سخنى نبود و گفتگمجالس جز اين  جميع اطراف ايران در محافل و

  ناس در ۀّ علماى دين مبين در ولوله و عام،بر خاسته رستخير عظيمى
  ّيتى باين شور ّو هلهله و خود باب اهم ّ فغان و زلزله و محبين در شعف

   ماکو وو قلعۀ ق در نهايت جذب و وله در اثناى طري،ندادهآشوب و 
  و شب خود را بذکر و فکر و اوصاف و   چهريق شام و سحر بلکه روز

  ،نموده بود ن شخص غائب حاضر و منظور ناظر خويش حصر آنعوت
  :نمايد که مضمونش اين است  چنانچه ذکرى مى



  ۱۲ص 
  قضا در تتابع و ظلمات  اگرچه درياى بال از هر جهت در تالطم و سهام"
   وجان و تن است لکن قلبم بياد روى تو روشن ستولى برالم و محن مآ

  ".بوى خوى تو گلشن است ه جانم ب
  وتبريز   علماىّخالصه بعداز سه ماه اقامت در قلعه چهريق اجلۀ

  جهت تهديد و تخويف ناسه و ب طهران نوشتنده ذربايجان بآفضالى  
  يرزاکبير حاجى م  وزير.ّسياست شديد در حق باب نمودند  استدعاى

  اعالم را در جميع نواحى ايران  قاسى چون جوش و خروش علماىآ 
  . دادتبريز امر احضاره  از چهريق ب،همداستان شده مشاهده نمود ناچار
  احترام فائقى، م ميرزاس ملک قا،ّاوروميه حاکمه در اثناى مرور ب

  .نمودند در نهايت احترام حرکت ، شداهويد نىدا مجرى و هجوم غريبى از اعالى و ا
  در مجلس حکومت حاضر  تبريز وارد بعد از چند روزه و چون باب ب

ّء و مال محمد ماماقانى و ميرزاانظام العلم  از علماى اعالم.نمودند   احمد ّ
  و بعضى مجتهدين ديگر  امام جمعه و ميرزا على اصغر شيخ االسالم

  رّ دعواى مهدويت اظها،باب نمودند عاىّال از ادؤ س. حاضر بودند
  از هر طرف  ّه علما بقوه قاهرهّلج ا.شد هيجان عظيمى بر پا  کرد که
  ،بود که شخص جوان سهل است ه کردند و سطوت تشريع چنانطاحا

   عباراتل تالوتّمأ بدون ت،برهان طلبيدند. ود ى نمنم  کوه البرز مقاومت



  ۱۳ص   
   بهاج جرفتند احتگنحوى   نکته.نمود که اين برهان باقى اعظم است

   مجلس .ن بيان کرد آاز منافى قواعد نحو مثله ن بتيان نمود و اآقر
  ان مرحک ن وقتآ در .ّ باب به محل خويش رجوع نمود،شد قّمتفر
  ّدر حق باب حکمى نفرمودند و ، ردون مهد بودندگذربايجان وليعهد آ

   شديديرزع تّاقل علما مصلحت چنين دانستند که ال. ّتعرضى نخواستند
  ننمودند که اسباب اشها قبولّرفر بر ضرب شد جماعت  قرا.بايد
  ّۀميرزا على اصغر شيخ االسالم که از اجل. اين سياست شوندراى اج

  .دست خويش چوبکارى نموده خانه خود برده و به  ب،بود  سادات
  و حبس شديد کردند و  چهريق نمودنده ده باعابعد از اين واقعه باب را 
    ،اطراف ايران رسيده ديد بتش سجن و و چون اخبار ضرب و تعزير

  و نفوذ بودند بر قلع و ن که صاحب اقتداريربء معتامجتهدين و فقهاء علم
  ماشتند و اعالم حکمگبستند و کمال اهتمام را  ّ قمع اين طايفه کمر همت

  ت دين ّو مضر ضاللت محضنداو نوشتند که اين شخص و پيروان 
ّقالليت کليه داشتنداست ّو دولت و چون حکام در ايران    در بعضى ،ّ

  ابيان همداستان  ب در استئصال و اضمحالل،پيروى فتوى نموده واليات
ّمحمد شاه در اين قضيه ب  و لکن خاقان مغفور.شدند     رفتار مىّأنىته ّ
   تا ،لوالک ست و از خاندان مخاطب ا پاککه اين جوان از ساللۀ فرمودند

  سايش عمومى است صادر  آحت ورى که منافى راياز او امور مغا



  ۱۴ص 
  ه مراجعت از اطراف علماى اعالمآنچننمايد و  ّ حکومت تعرض،رددگن

  .ى نمودندّنأته نکه امر بآنمودند جوابى نفرمودند و يا 
  که تابعين باب بودند و علمائىضالء  فّبارى در ما بين افاضل علما و اجلۀ

  که در بعضى قسمىه  ب،ايد نمودزو مجادله ت جهجحام مخالفت و 
  اسباب مداخل پيدا ّله خواستند و از براى حکام واليات نيزهمبا  واليات
  بر خاست و چون ناخوشى نقرس شديد بپاى ى عظيمبشوآ شور و . شد

  ق و رت  ر محو،نموده بود ا مشغول راآرپادشاه عارض شده و فکر جهان 
  ير بود و عدمقاسى شهآاجى ميرزا حوزير کبير   حسن تدبير،فتق امور

  يى أدر هر ساعتى ر  چه که،منير ره ممثابۀه عت او بضاّکفايت و قلت ب
  تأييد فتواى علما ميخواست و قلع  فرمود ساعتى نمود و حکمى مى مى

   وداد علما مىه ى بّشمرد و وقتى اسناد تعد الزم مى و قمع بابيان را
  اين "شد و  نى عارف مى آدانست و الف انصاف مىخّافراط تعرض را م

  بر  "  شدگ در جنيى با موسسيىمو"و  فت  گمى" شه بود وازها ازآهمه 
  .نمود  تالوت مى"نتک تّال ف هى إْنا  "زبان ميراند و
  و عدم ضبط و ربط مصالح  امورّ تدبير در مهاموءن از سّوبارى وزير متل

  بر خاست اضوغا و ضوغنمود که در اطراف و اکناف   جمهور چنان سلوک
  ّتعرض تابعان باب نمودنده ناس را امر ب ّ علماى مشاهير ذوى نفوذ عامه و

ّ على الخصوص چون ادعاى مهدويت،عمومى شد  و هجوم   حولفسمع ه ب ّ



  ۱۵ص 
  غاز نمودند و بر منابر نعره وآله ان  رسيدينرّبح مجتهدين و علماى مت

   طاهرينّائمۀ وره ازثّضروريات دين و روايات صحيحه مأ ز ا فرياد که
   امام معصوم ثانىتحضرت جعفر غيبوب  بلکه اصل اساس اعظم مذهب

   غيبت ؟کجا رفت ا چه شد و جابلصاق جابل.الم استّعليهماالس  عشر
  بن روح چيست و ا اقوال حسين ؟چه شد کبرى  غيبت ،صغرى چه بود

  فتوح شرق و  پرواز نقبا و نجبا را چه کنيم و ؟چه رزيان مهبا روايت
  که   عالماتى؟يانى کىفو ظهور س ّ خر دجال کجاست ؟ چه نمائيمرا  غرب

ّعترت طاهره است کو و متفق عليه ملت باهره در احاديث   از  کار ؟کجا ّ
  ائمه اطهار را انکار نمود و از ّ دو شق بيرون نيست يا بايد احاديث

  احالم  بيزار گشت و نصوص صريحه امام را اضغاث  مذهب جعفرى
  صوص و نصوص فو  موجب اصول و فروع مذهبه د بشمرد و يا باي

  رگ ا.اين شخص را اعظم فريضه دانست شرع انور تکفير بلکه تدمير
  ، ازوشيمپّار و عقايد صحيحه صريحه مسلمه بباز اين اخ  چنانچه چشم

   هستيم و نهّتنه اهل سن ما. ّاساس مذهب امام معصوم بقيه نماندّس ا
  و يا فتوح د مهدى مولودقوعود شويم و معتّولي م ّامه که منتظرع  فرقۀ

  . شرطِائزحّمحمد را دو عالمت  لآ باب واليت را جائز دانيم و قائم 
   ۀيفا ط اين عقايد هزار سالۀ.يات باهرهه آّيد بؤو ثانى م  طاهرهّ اول ساللۀ

ّعشريه را چکنيم و درحقى اجيه اثنن   رين و مجتهدينّبحعلماى مت  ّ
  اللت بودند و در وادى غوايت سالکضّکل بر  ياآ  ؟وئيمچه گ سابقين 

  .هر ّ الظةهذه قاصم ست و وا ا اين چه دعوى واضح البطالن ؟شتندگ



  ۱۶ص 
  ،اليو  وا.و اين اقوال را فراموش کنيد تش  را خاموشآى مردم اين ا
  فرياد نمودند و  در مجامع و مساجد و منابر و محافل.شريعتا واا، ذهب ماو

  حسب فکر خويشه ليف نمودند و بأ تىرسائل  بابيها در مقابل رؤساى
  ،تطويل خواهد شد ر تفصيل داده شود موجبگ ا.ترتيب دادندبه جوا 

  جوبها بعضى از .نه دالئل تصديق و تکذيب  و مقصود بيان تاريخ است
  روايات  ر بت را غالبّئق و حجارا ف ست که برهان امختصرش اين

  فرع مطابق فرع شمردند و گفتند اگر  اين ران را اصل وآدانستند و 
   فرع را وتثباحتجاج ننمايد و اعتماد نشايد چه که اصل م ايدياصل ن

  نتواند بلکه در اين مواضع  ّحيت معارضه ندارد و محاججهمسموع صال
   سلطنتً مثال.دانستند و جوهر تفسير شمردند نزيلتويل را حقيقت أت

  ويل أئن قلوب تامد وحاته فترا ب توحاتّسلطنت معنويه و فه قائم را ب
ّلوبيت سيد الشغم ّمظلوميت وه نمودند و ب ّ   الفدا هدا روح الوجود لهّ

  " البون غلهم ال دناُجن ّو ان"   مبارکۀيۀآاستدالل کردند چه که مظهر حقيقى 
  ّمظلوميت جام شهادت نوشيدند و در حال  با وجود اين در کمال.بود

  اعلى بودند و همچنين  ٔ  و اعظم جنود مالء براعداّمغلوبيت کبرى غالب
  اشتند گان ّبا وجود عدم تعلم تأييدات روح القدس  باب راليفات کثيرۀأت

  رجال از کتب استخراج نمودند و  روايته و بعضى روايات متباينه ب
  ه و ب ظاهر مطابق مقاصد خويش روايت کردند حسبر ى بيثاحاد

  وشهگو اقبال علماى زاهد  ّمسک جستنداخبارات بعضى مشاهير سلف ت
  و ثبات  دين مبين را دليل قويم فرض نمودند و استقامت  نشين و فضالى



  ۱۷ص 
  ادات نقل نمودند و امثال ذلک کهعاشتند وخارق نديت اعظم پآباب را 

  . گذشتيم اختصاره  لهذا ب،ماست جميع خارج از صدد
  ر ميان بابيها بعضى اين احوال دل  در خال.بر سر اصل مطلب رويم
  از . ن طايفه طلوع و ظهور غريبى داشتند آدر انظار ، اشخاص پيدا شدند

  ا مقامه  وار اعلىگبزر ّلميذ سيدتانى که رّجمله ميرزا محمد على مازند
   بعد از.ّو در سفر حج انيس و جليس باب بود ّحاجى سيد کاظم رشتى

   اطاعتش،ّکل تمکين نموده وار و احوالى صدور يافت کهاطچندى از او 
  ّى مال حسين بشروئى که مقتداى جميع وّحت.  را حصن حصين شمردند

  خضوع عظيم وه ب مرجع شريف و وضيع اين طايفه بود در حضورش
  ه بر اعالىّو اين شخص باستقامت تام نمود  خشوع عبد ذليل رفتار مى

  داد و نقيام کرد و باب در توصيف و تمجيد او داد سخ باب   کلمۀ
   سحر مبين بود و در و تحريرتقرير  در.ّ طلوع او را تأييدات غيبيه شمرد

  حکمه ب فائق جميع و عاقبت امر در سنۀ شصت و پنج  ثبات و استقامت
  در منتهاى جوش و خروش   مجتهد بار فروشء سعيد العلماءهاق رئيس الف

  .اختب و جان بدر بداس
   فاضل قزوين و عالم ،صالح ّ حاجى مالّبيۀة العين صّقره  بهّو از جمله ملقب

  نطق و بيان اهره بود و درّتى محسب منقول در فنون ش  بر.حرير استن
  حديث کتاب مبين بود  در تفسير و. ول اساتذهفحّ محير عقول و افکار 



  ۱۸ص 
  عاليات اقتباس  در عتبات.ت عظيمآيئى امطالب شيخ جليل احس و در

   در سبيل باب فداى جان رايگان ،کرده اظمىهى از مصباح کل مسائل ا
  مطلب نمود و در اثبات با علما و فضال بحث و مجادله مى نمود و

  بود که اکثر ناس از عالم و   چنان شهرت نموده.شود گ خويش زبان مى
ّ اطالع قويلو ما عارف طالب استماع گفتار   .شتندگ نظر و استدالل او ۀّ

  ت برّدر بسيارى محال. شوبىآ و سر پر شورى داشت و فکر ولوله
   و چون در خانه.ئل نمودا مسيقشت و بيان دقا گل فائقدا اصحاب ج

  انگان بزرنبرپا شد ز کالنتر طهران محبوس بود و جشن و سور عروسى
   که م شدندگبودند از حسن تقرير او چنان سر دعوت حاضره  شهر که ب

  استماع ه ن شدند و بانجم پيرامن او، جشن و سرور را فراموش نموده 
  ى  غرائب از تماشامشاهدۀه نغمات ملتهى و ب کلمات از استماع

  . گشتندلطائف و بدائع که از لوازم سور است مستغنى
   خوف و هراس. جهاناحتجاج فتنۀ فت دوران بود و در، آبارى در تقرير 
  ه ازر چگا. را فائده و ثمرى نه قانف و نصائح مشنبوداثرى   را  در قلب او

   پاى استقامت ،ودهبرجال ر ات حجال بود لکن سبقت را از فحولّ رب
  اينه ر بگتواى علماى عظام جان سپرد و اه فب بفشرد تا در طهران

  .طناب انجامدا هتفصيالت بپردازيم کار ب



  ۱۹ص 
  که خاقان بارى ايران در اين بحران و علماى اعالم حيران و پريشان

  وجود شهريار تازه زينته و سرير سلطنت ب دّفور محمد شاه مرحوم شغ م
   زمام .م شدّمعظ ميرزا تقى خان امير نظام وزير اعظم و اتابک. يافت 

  ّرفت و سمند همت را درگو استقالل   اقتدارامور جهمور را در قبضۀ
  شخصى بود بى تجربه و از   اين وزير.خود سرى و استبداد بتاخت  ميدان
   وباک و در خونريزى چابک ّ سفاک و بى.هزاد آ عواقب امورمالحظۀ
  ى ّدانست و مدار ترق ت سياستّد ش حکمت حکومت را.چاالک

  و چون. تضييق و تهديد و تخويف جمهور ميشمرد سلطنت را تشديد و
  هامات ه او وزير ب،شباب بودند ّ اعليحضرت شهريارى در سن عنفوان

  استيذان از دونب. ّو در امور طبل استقالليت بکوفت  غريبه افتاد
  ه بى مشورت وزراى دور انديش امر ب ،  حضور همايون بعزم جزم خويش

  نه امور  گوت قاهره اينّوه قنمود ب مان مىگکرد و همچه  ّتعرض بابيان
  نکهآو حال   مثمر ثمر خواهد شد،تّدشقلع و قمع توان نمود و را 

  ه نچه بآو و تأييد است  ّتعرض عين ترويجامر به ّ امور وجدانيه را 
  على الخصوص در امور دين و مذهب . خاموشى کوشى شعله بر افروزد

  شديد ثيرأوذ پيدا کند و در قلوب تفخون سرايت و ن مجرد ريختنه ب
  ،ّو اعظم تجربه همين قضيه است. ربه رسيده استه تج اين امور ب. نمايد

  رفت کنند که شخص بابى در کاشان اموالش بتاراج چنانچه روايت
  نمودند و تازيانه زدند و محاسنش  عريان،  خانمانش پراکنده و پريشان  و

  آزار بمنتهاى  ونه سوار و در کوچه و بازارگوشى واژگدراز و بر بيالودند



  ۲۰ص 
  برى در کنارى گ شخص .رداندندگب بورنار و طتطبل و شيپور و   با

   چون هاى،تهنياف  از جهان و جهانيان خبرىرباطى افتاده و ابدًا وشهگدر 
  کوچه شتافت و چون از جرم و مجرم و سببه ب هوى مردمان بلند شد 

  بجستجو افتاد و در همان شت گّوجه تفصيل مطلع تشهير و تعذيب بر
   برهان،ّفت همين اذيت و تشهيرگشت و گداخل  ره بابيانمروز در ز 

  ذشت  گهزار سال مى ر چنين نبود يمکنگ ا.ت و عين دليل استحقيق
  .شد گاه نمىآل منى و مث

  ديب و أته و استيذان امر ب استقالل تمام بدون استشارهه بارى وزير ب
  جستند ام و واليان بهانه مداخلّ حک .اطراف فرستاده ب يب بابيانذتع

  مومعروف بر رأس منابر تشويق هج  منافع و علماى و مأموران وسيلۀ
  ه يفا طاين، وش هم دادهغآذ دست در يّقوه تشريع و تنف. نمودند ّ عامه مى

  از اساس و اسرار و تعاليم باب هنوز  را قلع و قمع خواستند و اين طايفه
  ر وّ تصو،ندانسته الع نيافته و تکاليف خود راّبايد و شايد اط چنانچه

  .و سلوک و رفتارشان بر حسب قديم مطابق  افکارشان بقرار سابق
  هر جهت شعله ور واز  تش فتنهآبه باب نيز مسدود و  طريق وصول

   ناس در جميع اطرافۀّ حکومت بلکه عامءعلما شهراواى ه فت ب. مشهود
  و سياست و شکنجه نمودند و شتنداذگه قاهره بناى تاالن و تاراج ّقوه ب

  تش را افسرده و اين نفوس را پرمژدهآکردند که  اين  ارتغ قتل و 
  طعمۀبسته جميع دست   در شهرهائى که معدود قليل بودند.نمايند



  ۲۱ص 
  سؤال از ى داشتند چونّشهرهائى که جمعيت شتند و درگشمشير 

  .عقائد سابق بدفاع بر خاستند  حسبه  ب،ّتکليف غير ميسر و جميع ابواب مسدود
  حکم رئيس به ّان مال حسين بشروئى و تابعانش راردر مازندله از جم
   نمودند و ششبارفروش هجوم جمهور ّ عامه شهراء سعيد العلمء الفقها

   حسين امر ّالم الف بودند کهتکشتند و باقى را نيز در کار ا  هفت نفر را
  جميع فرار اختيار نمودند و اکابر، شمشير درازه اذان کرد و دست به ب

   و قرار بر رحلت دادند،دهمندامت و رعايت پيش آ منتهاىه  و خوانين ب
  ده همراه نمودندو پيار سوا خسرو قادى کالئى را بجهت محافظت با

  .مصون از خاک مازندران بيرون روند  محفوظ و ،حسب شروطه  که ب
  خسرو سوار و، خارج شهر شدند و از معابر و طريق بى خبر بودند  چون
  قًا در کمين نشاند و بابيها را درّمتفر ل مازندرانگ خويش را در جن پيادۀ

  يک يک ناى شکارق و پريشان نمود و بّل متفرگنجدرآن   راه و بيراه
  شکارآ راز نهان ،بلند شد  از هر سمتگ چون صداى تفن.ذاشتگ 
  .شدند لوله مقتولگ بتًانفس مفقود و نفوس ديگر بغت شت و چندگ 
  ان نمود و ميرزا لطفعلى ذامر با ن پريشانآ حسين بجهت جمع ّالم

   سپاه خسرو بعضى کشته.اه خسرو دريدگر گو ج مستوفى خنجر کشيد
  قلعۀه ن جمع را بآحسين  ّ مال.شتندگشته گر ميدان مصاف سرو برخى د

   شد،لع بر نواياى جمهورّطبرسى منزل داد و چون مط نزديک مقبره شيخ



  ۲۲ص 
   باى ّميرزا محمد على مازندران  بعد، در حرکت رخاوت و فتور نموده

  قلعۀ ده نفس موجودىيزو س  سيصد،حزب شده نه آ بّ جمعى نيز منضم
  رديدند و گّنفر مهياى حرب  ده و  بلکه صد ،ى نبودندگ جنّن کللک. شد 

  ف و کتابئحيات همدم صحاّدت الب که مّو طال اکثرشان از علما
  ،و شمشير نبودند نکه معتاد حرب و ضرب تيرآ با وجود .بودند

  گ و اره جنپمخ و گ و تفنپ شد و با تووارد و  چهار مرتبه ترتيب معسکر
  ّاردو بکلى پراکنده و، هر چهار مرتبه شکست داده و در ،محاصره شدند
  گاسقلى خان الريجانى سردار جنّچهارمى عب  در شکست. پريشان شد

  لباس ه مذکور بن  خا.ب واال مهدى قلى ميرزا امير معسکرّوابود و ن
  شد فى و پنهان مىتل مخگدر ميان درختان جنو تبديل در شبها خارج ارد

  .شت  گاردو پريشان اخير در شب واقع وحرب .اردو حاضر  در و روز
   پاى.شتگشب چون روز روشن . تش زدندآاه گها خيمه و خر بابى

  قلىاسّعب.  ديگران پياده بودند، او سواره.در کمند افتاد حسينّسمند مال
  لولهگبدست خويش چند ، خان از دور باالى درخت او را شناخت

   و تابعان او را بقلعۀبردند.تدر انداخ او را از پا ّم سيانداخت و در تير
   قاهره چاره ّبقوه  باو جود اين واقعه.در همانجا او را دفن نمودند

   اطهار قسم خوردّعهد و ميثاق بست و بائمۀ زادههاقبت شاع .نشدند
  ه  ب،شما نيسته ب ّکيد نمود که تعرضأو يمين را بتمهير قرآن مجيد ت

  ّى حت،ى بود که مؤنه تمام شدهّمدتچون . ّمحالت خويش مراجعت نمائيد 
   بماء قراح   چند روز،استخوان اسبان نيز چيزى باقى نمانده و  از جلود



  ۲۳ص 
  باردو رسيدند در خارج اردو  قبول کردند و چون،نمودند ذران مىگ

   ازّطعام مهيا نمودند و مشغول خوردن و عارى شانهتجبه ى ّدر محل
   راّنمودند و کل طرف هجومسالح و جوشن بودند که سرباز از هر 

  ،شمردند از خوارق عادات مى  بعضى اين شجاعت حضرات را.بکشتند
   و  راهها بستهوّمحلى حصر شوند و جميع ابواب   لکن چون جمعى در
   .و جسارت و شجاعت ابراز  ّ البته مأيوسانه دفاع کنند ،اميد نجات مقطوع

  نيريز هير در زنجان وعلماى نحارير و فقهاى مشا فتواىه و همچنين  ب
ّ در زنجان مال محمد.نمودند  خونريز هجوم بردند و محصورّديۀجن ۀّوق ّ  

   در.ّو در نيريز سيد يحيى دارابى مرجع و زعيم  على مجتهد رئيس بود
  درجه يأسه قاهره ديدند ب استدعاى عاطفت نمودند و چون سطوت  بدايت

  ،قطع نمود ار راّر فرمثر مآعساکر نصرت مبأس ت ّشد رسيدند و چون
  در حرب بسيار شديد بودند و در  شودند و هر چندگقاومت به مدست 
   قاهرۀۀّلکن قو، شتندگاستقامت حيرت بخش امراى لشکر  ثبات و
   بعد از حروبات .را شکسته و پرشان  فرار را بسته و بالّمر مّ جنديه
  ن وآو تمهير قر انعهد و ميثاق و ايمان و پيمه نها نيز عاقبت ب آدهّمتعد

  ه ر بگشتند و اگذ از دم شمشير ّو کل  تدبير عجيب سرداران تسليم شدند
   نهايتنيريز و زنجان بپردازيم و وقايع را از بدايت تا تفصيل محاربات



  ۲۴ص 
  ه يدردد و چون تاريخ را فا گ اين مختصر يک کتاب جسيم،شرح دهيم
  .شتيماذگ مجمل ،نبخشد

   بدون ،ر نمودّاخير تصو ن امير کبير عالج قطعىدر خالل وقوعات زنجا
  ّوزراى دربار رعيت پناهى بصرافت طبع  فرمان پادشاهى و مشورت

  ست که ا مختصر اين.داد قتل بابه  فرمان بّى و استقالل تامأصرامت رو 
   اين حکم را از دست ىارحمزه ميرزا اج ذربايجان شاهزادهآ حاکم 

  فت که اين کارگخان ن  ميرزا حس،ربرادر اميه و ب خويش نپسنديد
  مان بود کهگمرا چنان . کس مقتدر و توانا سان و هرآخسيسى است و 
  رزمه حرب افغان و اوزبک خواهد نمود و يا به ب  مأمورمرا حضرت اتابک 

    او راذاراعت. و هجوم مرز و بوم روس و روم داللت خواهد کرد
  د باب قبل از خروج ازّنوشت و سي اميره خان بتفصيل بن ميرزا حس
  تبريز جميع کارهاى خود را تمام نمود و نوشتجات سمته  چهريق ب

  و کليد جعبه را   مخصوص نهادهّخويش را حتى خاتم و قلمدان در جعبۀ
  ّمال باقر که از سابقين اصحاب وساطته ذاشته و بگدر ضمن پاکتى 

  در قم ت را ن امان آقرّ مال با.ّمال عبدالکريم قزوينى فرستاد  نزد  خويش بود
   جعبهِحاضرين در اصراره  ب.ّيم مال عبدالکريم نمودلدر محضر جمعى تس

  بهاءاه اين هستم که اين امانت را به ب مورأفت مگ را باز نمود و 
  از کثرت . فتگسؤال منمائيد که نتوانم  بيش از اين از من  برسانم و

  ه در نهايت لطافت و بورد که آى بيرونگبى بزرآالحاح حاضرين لوح 
 



  ۲۵ص 
  قسمىه  نوشته و بناقرافت و اتظغايت ه شکسته ب ّي خوشفخّخط 

   شد يک مان مى گهيئت هيکل انسانى مرقوم نموده بود کهه در هم ب
  و شصت   ن لوح را خواندند سيصد آ چون.ب بر کاغذ استّقطعه مرک
  . ّمحلش رساند ه ب رات انن امآّ نموده بود و مال عبدالکريم ءاز کلمه بها اشتقاق

   امير کبير فرمان ثانى براى برادر خويش  . بارى بر سر اصل حکايت رويم 
  اعالم تبريز که خان صادر فرمود و مضمون فرمان از علماى حسن ميرزا

  ّو حصن حصين طريقه اثنا عشريه المّس رکن رکين مذهب جعفر عليه ال
   در،ساخته ّ اروميه را حاضرنۀ فوج ارام ،رفتهگصحيح صريح   فتواى، اند

  اشّميرزا حسن خان فر. يدفوج نما يکّشله ويخته امر بآرا  ٔ مال ناس باب
  و شال امهّ باب را عم.احضار نمود و دستور العمل داد  باشى خويش را

  ميدانه تن از تابعان ب چهار  که عالمت سيادت بود برداشته و با
  محبوس نمودند و چهل سربازى ادر حجره ، ورده  آ تبريزسرباز خانۀ

   يک اش باشى باب را باّفر  روز ثانى. تبريز مستحفظ قرار دادندارامنۀ
  فتواى عالم ه و از نجباى تبريز بود ب ّقا محمد علىه آى بّممسجوانى که 
  ّثالث مال ّمحمد ماماقانى و مجتهد ثانى ميرزا باقر و مجتهد ّمجتهد مال

   در.ّ اروميه نمودسرتيپ فوج ارامنۀ  خانمرتضى قلى و غيره تسليم سام
  و دو هنى کوفتندآپايه همان حجره که محبوس بودند ميخ   وسط

   ّقا محمدآريسمان ديگر ه و ب يک ريسمان باب راه  ب،ويختندآ ريسمان 



  ۲۶ص 
  ن جوان بر سينۀآکه سر  قسمىه ب، ساختند  ق نموده محکمّ على را معل
  سرباز  فوج  يک.ّ کثرت جمعيت موج ميزدو اطراف بامها از باب بود

ّ صف اول شل.سه صف بستند   تش داد و ازآ صف ثانى ، پى و از يک نمودّ
  يک حاصلّتش شلآان عظيمى از دخ .تير باران نمود  صف ثالث، پس
  ايستاده و باب را در همان  ن جوان راآ ،شتگ چون دود متالشى .شد

  تهسنش ّسيدحسين قاآد کاتبش ويخته بودند در نز آاش حجره که در پايه
  . سام خان مسيحى گفت ما را معاف بداريد.بود سيبى نرسيدهآيک ادنى  هيچه  ب. ديدند

  قا جانآ .دست کشيد اش باشىّرسيد و فر نوبت خدمت بفوج ديگر
  ه ن جوان دو باره بآرا با  ه پيش آمد و بابّخاص سرتيپ فوج  بيک خمسه

  فارسى   معدودى.داشت ها مى تميخ بستند و باب بعضى صحب همان
  . حاضر ساخت  بارى سرتيپ فوج خويش را. دنديشن ين صدائى مىيردان فهميدند و سا

  شصت و شش  و دويست و از ظهر بيست و هشتم شعبان  سنۀ هزار پيش
  ثير نموده بودألوله ها چنان تگيک ّشل  در اين.يک نمودّيکمرتبه امر بشل

  که اندکى ر صورتگ تشريح شده مّ کلءاضشته و اعگک ّمشب  که سينه
  کناره خارج شهر به از ميدان ب ن دو جسم را آبعد. زرده شده بود آ 

  لو روز ثانى  قونس.ندق ماندخن شب در کنار آو   خندق نقل نمودند



  ۲۷ص 
  وضعى که در کناره ب ن دو جسد راآو نقش  اش حاضر شدّ نقروس با

  ن دو جسد راآيمه شب بابيان شب ثانى ن. ندق افتاده بود برداشتخ
  مان نمودند کهگبعضى  دندر بردند و روز ثالث مردم چون جسد را نيافت

   اعالن کردند که جسم طاهر ءمنابر علما سؤور ى برّ حت.جانوران خوردند
  محفوظ  اع و حشرات و جوارحبّ خالص از تعرض سۀيعو ش امام معصوم

   ويقکن بعد از تحقل. ان دريدندگاست و جسد اين شخص را درند
  باب جميع نوشتجات و مايحتاج خويش ّتحقق يافت که چون،  ّتام  قيقتد

  اين وقايع   واضح و مشهور بود که عنقريبينساخت و از قرا قّرا متفر
  يحيىاين وقوعات سليمان خان پسر   لهذا روز ثانى،و قوع خواهد يافت

  يکسر در خانۀ ضر وذربايجان بود حاآفدائيان باب و خوانين ز خان که ا
  دوست قديم و يار و نديم او بود و کالنتر تبريز وارد و چون کالنتر

   ،نداشت ره و ماللىُ و باهيچ طايفه کبذشته شخصى عارف مشرگ
  انواع ه که امشب با چند نفر ب اش نمود ف را پيش اوّسليمان خان اين سر

  ممکن نشدر چنانچه گکوشيم و ا الص جسد مىخاست ئل و تدبير دراوس
  ان رايگانجايو  رسيم مقصود مىه  يا ب ،نمائيم هرچه بادا باد هجوم مى

   .ّگونه مشقات الزم نيست گفت هيچ اين کالنتر. افشانيم  در اين راه مى
  ه ّتعب و مشقت ب  بدون ، خويش فرستادّواصخى را از ما يار نا حاجى

  يم  يمان خان تسلحاجى سله ب، ورده  آهر وسيله و اسبابى بود جسد را
  ان گدرند فتند کهگجهت عذر خويش ه صبح شد قراولها ب کرد و چون
   النى بابى محفوظ ي شخص مکارخانۀ ن جسد را درآن شب آ .خوردند



  ۲۸ص 
   .گذاشتند  امانت ،دوق نهادهن در ص،دوق ساختهنديگرص  روز،نموده
  ،کت دادهذربايجان حرآرسيد از  موجب تعليماتى که از طهرانه بعد ب

ّبکلى اين قضيه   .مستور ماند ّ
  خانمان ه و هفت در جميع ايران آتش ب ششبارى در اين سنۀ شصت و 

  رفت  بود و ادنى احتمالى مىکده اى هر نفسى در هر ده، بابيان افتاده
  فيرى اطفال غشته و جمع  ک بيشتر از چهار هزار نفر.ذشتگاز زير شمشير 

  شتند  گ تلف،ان و سرگشته پامال شده پريش،پرستار کس و  بىءو نسا
  رأى و امر ميرزا تقى خان مجرى ّد استقالليتّو جميع اين وقوعات مجر

  هيف سياست قاهره اين طااىرجاه نمود که ب مى مانگشد و همچو 
  . گشت که اثر و خبر منقطع خواهد قسمىه و ناپديد شوند ب ّمضمحل

  .ّحقق يافتتر ّثنمود و تک ر ظهورّ عکس تصو،ذشتگّمدت جزئى ن
   يرساه ب تر خطب عظيم شد و آوازه و سرايت سريع  شعله بلندتر شد

   . جهان کرديرساه ب  سرايت،ايران بوده ر بصّ اول منح .قاليم رسيدا
  ّو رسوخ نمود و شدائد و عذاب علت قبول ثير ثبوتأ تزلزل و اضطراب ت

   وصّ تفحّثر بادىأو ت ر گشتّ نفس  وقوعات سبب تأث.و انجذاب شد
  ين رز اين بنيان حصين و،از سوء تدبير وزير. رديدگايد زص بادى تّ تفح

   بعد ،شد عادى شمرده مى  امر، پيش.گشت و اين اساس متين و رصين
ّار اهميت شديدظدر ان   عزم ايرانى جهان بسيار آفاق  از.حاصل نمود ّ



  ۲۹ص 
   جهان تجربهّوجدانيه در ونه امور گشتند و اينگنمودند و بجان جويا 

   منع باعث تشويق .ّو زجر علت اهتمام ست اامتي خرق سبب ال، شده
  پنهان و شاخ نمودار ريشه در حقيقت قلوب، تهديد بادى تحريص  است و
   مى  چنانچه مالحظه. شاخهاى ديگر برويد،شود  چون شاخى قطع. و عيان

  تنا و شود از عدم اع ونه امور حاصل گشود که در ممالک ديگر چون اين
  حال در ممالک ه ردد چه که تا بگخاموش  ّقلت اهتمام خود بخود

   لکن عدم ،شده ديدار پوجدان دارد بسياره ّکه تعلق ب از امورى اروپ
ّتعرض و تعصب از اهم ّ   . د يردگّدر اندک مدتى محو و پريشان ، ّيت انداختهّ

  مى از شخصيواقعه خطاى عظيمى و جسارت و ذنب جس بعد از اين
  ّجهان مدنيت بدنام  بى سرزد که صفحه تاريخ اين طايفه را سياه و دربا

  آذربايجان يم که باب مق ست که در زمانى ااين  آن واقعهنمود و خالصۀ
  خدمت ه و روز ب اب يافته و شبه ب بّصادق نامى جوان ارادت تام بود

   چون واقعه باب در تبريز واقع .بود مشغول و از فکر و هوش مسلوب
   که اوهام خونخواهى افتاد و از اين جهته زعم خويش به ب  اين خادم،شد

  و مطلق العنانى و استبداد او  ّاز تفاصيل وقايع و استقالليت امير نظام
ّقضيه قطعيًا خبر نداشت که اين   صدور يافته  ّ بدون اطالع دربار پادشاهىّ

  حسب عادت ه لکه بب، ّتامه امر نموده  ّاستقالليته و وزير کبير خود سرانه ب
  ، ّاطالعى بوده  نمود مالزمان دربار را در اين حکم مدخل و مانگو رسوم 



  ۳۰ص 
  ى از تبريز گد ديوانّمجره بلکه ب ونگلهذا از نادانى و جنون و طالع واژ

  و همداستان شد و چون ابا نفر ديگر و يک طهران آمده بر خاسته يکسر ب
   العياذ،نموده ّن سمت توجهه آ بّشهريارى در شمران مقر داشت  موکب

  .تقرير نتواند و قلم تحرير نخواهد  زد که لسان رس با جسارتى از او 
  همچهو هاده ساچمه ن که آن ديوانه در طپانچه ّةلکن  الحمد والمن

  .ّمان کرده که اين از جميع مرميات ممتاز و بهتر استگ
  بد نام شد که هنوز آنچه هيفطا نقسمى ايه شد و ب ى بر پات قيامًتهغتبارى ب
  ّکه از شومى و بد نامى و رسوائى اين قضيه  جوشند کوشند و مى  مى

  و حکايت کنند  حاله  از بدايت ظهور باب تا ب .شود ّيابند ميسر نمى نجات
  کشد شرمسار شوند و سر از خجالت بر  ّاين قضيهه  کالم بچون رشتۀ
  . ّشمرند و علت خجلت انسان  و او را هادم بنيانو از متجاسر بيزارى جويند  ندارند

  و در هم شدندّطايفه مت نيم جميع ايوقوع اين خطب جس بارى بعد از
  ه محض عدالت قرار ب  لکن بعد، بدايت تحقيق و فحصى در ميان نبود

  .هام افتادندّاته ه بيفطا جميع معروفين اين. رديدگفحص و تدقيق و تحقيق 
  ّصيفيه در تابستان نموده منزلى طهران بود ه که يکافچبهآء ا در قريه 

   هر کس توانست ،شيوع يافت و بناى سياست شد  چون اين اخبار. بود
   ميرزا يحيى برادر بهاءا   از جمله. اوطان پنهان شد يا آوارۀاى     هدر گوش



  ۳۱ص 
  راهاز  دسته لباس درويشى کشکول به ب، ردان گو سر  پنهان شد و فرارى

  بهاءا در کمال سکون و قرار   لکن.رديدگ کوه و دشت شتۀگ رشت سر 
ّشده به نياوران که مقر موکب شاهى و محل فچه سوارااز    اردوى ّ

  توقيف در آمد و يک فوج  محض ورود در تحته  ب ، شهريارى بود وارد
  در تحت  سؤال و جواب نمودند و بعد از چند روز مى ه شديدظاو را محاف

  گونه حرکت دادند و اين زندان طهرانه السل و اغالل از شمران بس
   هيچ وله بود وّب الدج على خان  حاىاجح حفرط الحا ت و سياست ازّ شد
  ه  و بّىنأته نفس نفيس به ب  تا آنکه اعليحضرت پادشاهى.ميد نجات نبودا

ّاين قضيه را از جزئى و کلى تحقيق و   وزراى دربار تاجدارىواسطۀ ّ  
   جواب سؤال شد در خصوص چون و از بهاءا در اين تدقيق فرمودند

  دهد که کند و شهادت مى مى  نفس واقعه بر حقيقت حال داللت،گفت
   چه که شخص عاقل در ،و عقل و دانش است اين کار آدمى بى فکر

ًاقال. ى ننمايدّرى را تصدياچمه ننهد و چنين امر خط سانچهپط    نوعى ّ
   از همين.انتظام و ارتباطى باشد هيد نمايد که کار راب دهد و تميترت

  . نيست مثل آفتاب روشن و واضح گردد که کار امثال من ّ کيفيت واقعه
  مان و اوهامگب بارى ثابت و مبرهن شد که متجاسر خود سرانه

  ،تهگشم ياين امر عظيم و خطب جس ّ خونخواهى آقاى خويش متصدى
  .کسى نداشتهه  دخلى ب



  ۳۲ص 
  شت گاز اين تهمت ثابت  ئت بهاءااچون حقيقت حال آشکار شد برو 
  ىگاکى و آزاده پاحدى شبهه نماند و حکم دربار ب که از براى قسمىه ب
   او مجرى شدهّکه آنچه در حق ّ اين قضيه صادر و معلوم و واضح شد ازاو

   لهذا.شتهگوله واقع ّش حاجب الديو عجله و ط  از سعايت بدخواهان
  ّرد اموال و امالک را وباتنهّجاويد مدت خواست که بعضى مدولت 

  ،موجود جزئىو ّلکن چون مفقود کلى  اين سبب دلجوئى نمايده و ب 
  عتبات ه ب ذان هجرتياخذ بر نيامد بلکه بهاءا است  کسى در صدد

   صدر اعظم و همراهى پادشاهى و اجازۀ نذعاليات نمود و بعد از چند ماه با
  .مسافرت عتبات نمود شاهى  غالم

  ناس  ات زياد در دستج از باب نوشت.مطلب رويم بارى بر سر اصل
  مناجات و خطب ن و برخىآويل آيات قرأ بعضى تفسير و ت،باقى

  مواعظ و نصايح و بيان مراتب توحيد و اثبات امين بعضىض م. و اشارات
ّنبوت خاصۀ   قتشويق بر تصحيح اخال حسب مفهومه  سرور کائنات و بّ

   ّو تعلق بنفحات ا و لکن خالصه و نتيجۀ  و انقطاع از شئون دنيا
  مقصود و محبوب صه که منظور وخعوت و اوصاف حقيقت شانّمصنفات 

  ام تبشير شمرده و ق و ظهور خويش را م، و مطلوب او بوده و بس
  اعظم کماالت آن دانسته و فى الحقيقه در  ظهورحقيقت خود را واسطۀ

   به  از ذکر او فتور نداشت و جميع تابعان را اىدقيقه  شب و روز
   ويش بيان مى خليفاتتأکه در  قسمىه نمود ب انتظار طلوع او داللت مى



  ۳۳ص 
  مى هستمبنن بحر بى پايان ش آو از فىرنمايد که من از آن کتاب اعظم ح 

  مشهود  ردد حقيقت و اسرار و رموز و اشارات من گ و چون او ظاهر
  مقام احسن ه  ب،ى نمودهّو صعود ترق ين اين امر در مراتب وجودنجشود و 
  و اين رددگّخلعت فتبارک ا احسن الخالقين مزين ه و ب قويم فائزّالت

  است کشف" حين  دبع" سنۀ  ّ قضيه در سنۀ شصت و نه که مطابق عدد
  .يابد قّ تحق "ّ السحابّر  مّرتم هى والجبال تحسبها جامدة  و ترى"  نقاب کند 
  ّ الهيههبتکه وصول به مو اصطالح خويش چنان وصفى نمودهه  بارى ب

  ّمحبت اوه ّکماالت عوالم انسانيه را منوط ب  و حصول اعظم درجات
  ذکرش در شبهاى  تعل بود که در قلعه ماکوش او مشعلۀه و چنان ب  شمرده

  ناى حبس چهريق يادش نعمگو در تن شتهگظلمانى شمع نورانى او 
   د اوياو به   بودر از باده او مخمو،و فسحت روحانى يافته فيق شدهّالر 

  ّکل محرمانش درو ثار آن  آجميع تابعان در انتظار طلوع. مسرور 
   . بودند  جستجوى ظهور اخبار

  ،س خواندهّباب ارض مقد  و از بدايت ظهور باب در طهران که آن را
   و به جابت از هر جهت آراسته نساللۀز وزارت و ا  جوانى بود از خاندان

  حسب بود  ّو سموب س نّولى پيراسته هر چند جامع عگپاکى و آزاد
  ّرجال و محط رحال بودند لکن از دودمان  و اسالفش در ايران مشاهير

  نشو و نما در ميان سلسلۀ  نبود و اين جوان از بدايتءو خاندان فضالء علما
   ى گفرزانه روف و از کودکى بيگانکى معه ب  وزرا از خويش و بيگانه



  ۳۴ص 
   در مراتبجّرتداجداد  جه بر ن،ان و منظور نظر عاقالن بودنبالب مشار

  ّمسلم لياقتش  فرط.ستج فانيه نمقامات ساميۀه ب ىّاليه نخواست و ترقع 
  انظار عموم جلوۀ  در.ّانتش متحتم جميعط و فء بود و کثرت ذکاّ کل

   با وجود عدم .حافل نطق و بيانى عجيبم  غريبى داشت و در مجامع و
  جوانى چون در   و کثرت نهى در عنفوانءت ذکاّدّو تدرس از ح تدريس

  شتى و درگحکمت نامتناهى حاضر يق مجالس مباحث مسائل الهى و دقا
  و اين ّ کل حاضرين حيران،شودىگعلما و فضال زبان   محضر جمع غفير

   از صغر سن.انسانى شمردندى م را نوعى از خارق عادات ذکآء فطرى عال
   و پناه ايشانأوحيد خاندان و دودمان بلکه ملج ّ محل اميد و شخص

  کاله داشت و بر    بارى با وجود اين احوال و اطوار چون بر سر.بودى
  ردد گگونه امور  نمود که مصدر اين نمى رّ کسى تصو،شانه موى پريشان

  .رسدآء اوج اين سمه طوفانش ب و يا موج
   در بدايت.شتگشيوع يافت آثار ميالن از او ظاهر   بابن مسئلۀچو

   بعد.داللت نمود خويش و پيوند و کودک و ارجمند سلسله خويش را
  ه ماشت و بگدعوت دوست و بيگانه ه ب ّروز و شبانه همت خود را

  ادى بدر تمهيد م منتهاى اتقانه عظيم بر خاست و از هر جهت ب استقامت
  ث نمود و از هر جهت در حمايت و ّتشب دبى آن جمعو توطيد ارکان ا

  اساس را استوار نمود  کوشيد و چون در طهران اين ن نفوس مى آصيانت
   ونجا در مجامع و محافل  و مجالس و منازل آ در.مازندران شتافته ب



  ۳۵ ص
  شايشگهر نفسى  عظيم آشکار نمود وو تبيانى و مدارس بيان  مساجد

  اطيس خفى و جذب نشنيد برهان جلى و مغ تايش مبين اوس ايجبين او ديد و 
  و علماى  غنى و فقير از  جمع غفير.عين شهود ادراک نموده او را ب ديدح
  دل و جان بشستند و چنان بر  شتند و دست از گحرير منجذب تقرير اون

  . اختندبدر زير شمشير رقص کنان جان ب افروختند که
  ،حاضر شدند ز مجتهدين نور در محضرشروزى چهار عالم فاضل ا از جمله

   استدعاى قبول در خدمت،شده نان بيان نمود که هر چهار بى اختيارچ
  فاضل علما امبين بود آن اعجاز تقرير که چون سحر   هّقوه  نمودند چه که ب

  ، مبتديانو از جملۀ اقناع نمود که شما فى الحقيقه طفل سبق خوانيدرا 
  ّ چند مجلس مفصل در تفسير و.بخوانيدء  و با  لهذا بايد از بدايت الف

  شتند و ازگمبهوت  ار علماّضنقطه و الف مطلقه منتهى شد که ح  شرح
  وازه اين حکايتآ . مدهوش شدند و ّريمتحاو  جوش و خروش بحر بيان 

   صفحات .شديد حاصل شد سمع قريب و بعيد رسيد و ممانعين را يأسه ب
   گوشزد شوب آر گشت و ولوله اين فتنه وپرشوق و شو نور از اين وقايع

ّمال محمد در قشالق بود  مجتهد اعظم نور.اهل بار فروش شد    چون اين .ّ
  فصاحتى    کهّبحرين علماى متّاستماع نمود دو نفر از اجلۀ وقوعات را

  برهانى المع داشتند فرستاد تا اين  تى قاطع وّريب و حجغعجيب و بالغتى 
  لوبغت برهان مّقوه  و آن شخص جوان را بنمايند آتش را خاموش
   خويش خائب اح مقاصدنج تائب و يا خود از فوز و ،و مقهور نموده



  ۳۶ص 
  ن  آن دو عالم چون در محضرآ! راتّ سبحان ا از عجائب مقد. سازند

  شنيدند چون  ه برهان او راّو امواج بيان او را ديدند و قو جوان وارد شدند
   مندرشتند و از محراب و منبر و مسند و  گ جمع آشفتهل شکفته و مانندگ
  و بر اعالء مقاصد آن تند گذشر و جماعت شام و سحريوثروت و زو 

  .مجتهد اعظم را نيز داللت بر تسليم نمودند  بلکه، شخص قيام کردند
  سارى بود در ن جوان با نطقى چون سيل جارى عازم آمل ون آ و چو
  جليل مالقات نمود و از اطراف  ير و مجتهدحرنالق نور با آن عالم ش ق

   جناب فاضل مجتهد هر چند.و منتظر نتيجه بودند ناس اجتماع نمودند
  جهت ه لکن ب ّدر فضل مسلم و در علم اعلم معاصرين خويش بود

  ه  عذر خواستند و ب،موافق نيامد، جه استخاره فرمودندجمباحثه و محا
  و سبب اقبال   مفهوم و مظنون شد و قصور ز عج،مرهون نمودند وقت ديگر

  .ردش بودگصفحات در  اينست چندى در آن تصرخ م.شتگو ثبوت و رسوخ ناس 
  مخابره   ّطهران نمود و در سره ب ّبعد از فوت خاقان مغفور محمد شاه رجوع

   عبدالکريم قزوينى شهيرّ اين مخابره مالو واسطۀ و ارتباط با باب داشت
  براى بهاءا در  امين باب بود و چون ازبود که رکن عظيم و شخص 

  ّل با مال عبدالکريم يو قلوب ناس باو ما مه حاصليطهران شهرت عظ
   حزب  ّمصلحت ديدند که با وجود هيجان علما و تعرض خصوص در اين



  ۳۷ص 
   عظيمهاطرۀخبهاءا هر دو در م  باب و، امير نظامه قاهرۀّاعظم ايران و قو
  ّ پس چاره بايد نمود که افکار متوجه،يده اندشد  و تحت سياست

  ّاز تعرض ناس ماند اين وسيله بهاءا محفوظه شخص غائبى شود و ب
  ،شخص خارجى را مصلحت ندانستند بعضى مالحظاته  و چون نظر ب

  .زدند،  ميرزا يحيى ،اين فال را بنام برادر بهاءا  قرعۀ
  لسان آشنا و بيگانه مشهور و در و تعليم بهاءا او را أييدبارى به ت

  باب مرقوم ه حسب ظاهر به او نوشتجاتى ب  معروف نمودند و از لسان
  .نمود نهايت پسنده ب ى را بابأّيه در ميان بود اين رّمخابرات سر نمودند و چون

  شد و اسمى از او در السن و افواه بود  بارى ميرزا يحيى مخفى و پنهان
  معروف  وجود آنکه عجيب کرد که بهاءا باعظيم تأثير  و اين تدبير
  پرده سبب شد که کسى از خارج   اين. بود محفوظ و مصون ماندرو مشهو

  پادشاهى  فتاد تا آنکه بهاءا باذنيّيال تعرض نه خب و س ننمودّرتف
  غداد رسيد ه ب چون ب.عاليات شد خارج از طهران و مأذون سفر عتبات

  بعد حين تعبير سنۀه ت و نه که در کتب باب ب شصم سنۀّاه محر مو هالل
  از،  از افق عالم دميد،اسرار خويش نموده  ظهور حقيقت امر ود و وع

   بهاءا ،شت گ سر بسته ميان داخل و خارج مشهودّاين سر  قرار مذکور
  ناس هدف سهام عموم شد و ميرزا يحيى در  در ميانهاستقامت عظيمه ب
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  عضى ه بر بّتجهت تسه ب واحى بغدادضدر نواحى و لباس تبديل گاهى 

  .برد لباس اعراب بسر مىه نفس بغداد ب حرف مشغول و گاهى در
  منجذب و اکثر فهيقسمى حرکت نمود که قلوب اين طاه ب بهاءا  بارى

   بعد .ّ و برخى متغير بودندّو بعضى متحير صامت  ساکت و  اهالى عراق
  را ترک  ّو تعلقات و اقربا ستهگسع شئون ّسال توقف دست از جمي يکاز 

  رفيق  اتباع تنها و منفرد بى همراه و معين و انيس و ّ بدون اطالع،نموده
  کردستان عثمانى اکثر اوقات در از عراق سفر نمود و قريب دو سال در

   گاه گاهى.لو منزل داشتگسره ى بّدر کوه مسم ّ محلى دور از آبادى
  فاضل علماى آن اکه  ذشتگ چندى ن.د داشتّدّ سليمانيه ترًا به نادر

  ّ در حل بعضى مسائل مشکله ،احوال او برده صفحات بوئى از اطوار و
  و چون آثار کافيه نمودند ّمعضالت مسائل الهيه با او محاوره مىاز 

  نمودند نهايت احترام و رعايت را مجرى  و بيانات شافيه از او مشاهده
  صفحات حاصل  ن آصيت غريبى در يمه ونآء عليه شهرت عظب.  داشتند

  و اکناف شيوع يافت که شخص غريبى  اطرافه نمود و خبر منقطع او ب
  ّتحرير اهل سن ن علماىأّدر صفحات سليمانيه که از قديم منش ايرانى
   از اين خبر .شوده اندگدر ستايش او زبان  پيدا شده و اهل آن ديار، بوده 
   به لهذا چند نفر. ءا معهود استمعلوم شد که آن شخص بها مسموع

  ع جميع سببّ کثرت تضر.زارى آغاز نمودند ع وّنجا شتافتند و تضرآ
   عظيمه از قتل رئيس طايفه از اين وقوعات  و هر چند اينيدرد گرجوع
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  .ر و تزايد نمودندّحاصل ننمودند بلکه تکث  و سائره تزلزل و اضطرابى
  ه ازيفگشت لهذا اين طا ليبود که قتيس أسلکن باب چون در بدايت ت

   اساسشان،خبر بودند سلوک و تکليف خويش بى  روش و حرکت و
  که در بعضى جهات  ّد محبت باب بود و اين بى خبرى سبب شدّمجر

  مدافعهه ّو چون تعرض شديد ديدند دست ب اغتشاش حاصل گشت
  و تنظيم و و تعليم و آداب   بهاءا در تربيت،شودند لکن بعد از رجوعگ

  قليله ّکه در مدت قسمىه ه جهد بليغ نمود بيفطا اصالح احوال اين
  و منتهاى قرار و سکون در قلوب  رديدگ جميع اين فساد و فتن خاموش 

  و مشهود   حسب مسموع در نزد اولياى امور نيز واضحه و ب حاصل شد
  ّعلقات ّه امور روحانيه و از متيفطا گشت که نوايا و مبادى و افکار اين

  و تحسين ادبى  يح اخالقحصافيه است و اساس حقيقى اصلى تص قلوب
  عالقه نداشته و چون اين اساس در  ّطعيًاقّيات ّماده عالم انسانى است ب

  حرکت نمودند قسمى در جميع بالده  ب،ه استقرار يافتيفاين طا قلوب
   و ّو سکون قلب و نيت صحيحه سالمت نفسه  که در نزد اولياء امور ب
   زيرا اين قوم در نهايت،هر گشتندتداب مش آاعمال حسنۀ و حسن

  چنين يافتند روش و حرکت   چون تعليم را،داب اطاعت و انقياد هستندآ
  ّاول اعتراض بر اقوال و اعمال و اطوار و اخالق و. را تطبيق نمودند

  ت  و وجدان ايشان اسيدعقا  حال در ايران اعتراض بر،رفتار اين طايفه بود
  تبديل  ّتعرض و اعتراضه  انسان است که بتواند بۀّواز ق و اين نيز خارج

   در کشور.عقايد احدى کند  ضمائر و وجدان نمايد و يا دخلى در
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   نافذۀ هّوانوار رحمن حکم نتواند و بر سرير قلوب جز ق وجدان جز پرتو

  ق ّل و معوّرا معطّوه اى هر ق ست که ا اين.مالک الملوک حاکم نشايد
  نفسه منع انديشهه ّانديشه را که حتى انسان ب توان نمود جز فکر و

  .خود ننمايد س و ضمائرج هواّو خاطر خويش نتواند و سد
  فهيست که از اين طا اسى و پنج سال ست که قريب ا بارى انصافش اين
   نگشته و در  ّاير ملت امرى حادث نشده و مشاهدهغو م  مخالف دولت

   سابق اعفضّکثرت و جمعيتشان اضعاف م  مديده با وجود آنکهتّمد اين
  وقت علماى اعالم و  ست صدائى از جائى بلند نه جز آنکه هر چندا

  جهت اعالى اين صيت در جهان و بيداره ب رام فى الحقيقهکفضالى 
  حقيقت نظر ه چون ب نمايند چه که قتل چند نفس مىه نمودن ناس حکم ب

   خاموش و نسيان،بلکه تعمير است ، تدمير نهّگونه تعرض  کنى اين
  .پر جوش و اعالن شود  بلکه،رددگن

  ّ شخصى تعرض شديد.مختصرى نقل کنم از وقوعات بارى يک حکايت
ّو اذيت کلى ب   شود گصاص ه قست ب دى عليهّ متعد،شخصى بابى نمودهه ّ

  يددهتى تشهير سالح نمود و چون معرض ّبر متعد انتقام بر خاست وه و ب
  همدان رسيد صفتش ه ب طايفه گشت فرار اختيار کرد و چون و توبيخ اين
   وت پاپى شدندّشده  علما بود بچون از سلسلۀ  علما آنرا.معلوم شد

   ضا در جيب ق از .ردند کير حکمعزاجراى ته تسليم حکومت نمودند و ب
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  ر باز بهاءا برون آمد که مضمون آن مالمتته اى ربيان او نوشگ

  باع ّبود و در منع از ات اص و زجر و توبيخ بر طلب انتقامصقصد ق
   من ءىِرَب ّ ان ا "اين عبارات مندرج يافتند از جمله مضمون. شهوات 

  تم بعوق اذا" و "لواُتْقَان تمن ر لکم يخا لوَتْقُان ت "و همچنين  " المفسدين 
ّربالى الر المو اواضّوفلتم مان اه الجمهور و  و مالذراالمووالة فعليکم ب ّ  

  لع بر اين ّحاکم چون مط". ين نالموق لصين و صفةخور هذه سمة المغي ال
  ن شخص خطاب نمود که بحکم رئيس مطاع خويشه آب نوشته شد

  ن شخص در جواب گفت آ. ديب الزم و سياست و تعذيب واجب شدأت
  مجرى بداريد من از عقوبت و هالکت نهايت اگرجميع نصائح او را

  . نمود هارّسم نمود و آن شخص را تب حاکم .ّممنونيت دارم
  و تحصيل معارف و فنون آفاق و  اخالقنحسه بارى در تربيت و تشويق ب

  ّو اتحاد  ليفأّر خواهى کل امم و تيا جميع طوايف عالم و خ بحسن سلوک
  تحصيل مايحتاج اليه عالم انسان و و اطاعت و انقياد و تربيت اطفال و

ً متصال ،کوشش نموده  بهاءا نهايت، مردمانّيۀادت حقيقسع سيسأت   ه  بّ
  بى حاصل و بعد ازيثير عجأنمود و ت ارسال مىيح اطراف صحآئف نصا

  و بعضى  ص بعضى از آن مراسالت مالحظه شدّجستجو و تفح نهايت
  جميع در تهذيب اخالق و تشويق   آن رسائل.فقرات آن مرقوم ميشود

   از جمله.بود ّخ بعضى از افراد و تشکى از اهل فسادداب و توبي آبر حسن
  :  اين عبارت مذکور بود
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  ون بّالذين ينس ىئّة عمل احباّلّلى بل الذّعز ّى لعمرى انه نسج ّليس ذلتى"

  الهوى و اعرض فى اعمالهم منهم من اخذ يطانّعون الشّيتبا و ينانفسهم ال
ِ عما ام ُ   ّالهدى فالذين ارتکبوا الفحشاءّع الحق بّبتمنهم من ا  و بهرّ
  ّنيطوبى لمن تز" نين و همچ"هم ليسوا من اهل البهآء ّننيا اّدبال کواّو تمس
  " ّربه بالعمل الواضح المبين  نصر نّممّداب واالخالق انه ٓال بطراز ا

  جالله از براى ّجل ّ حق ،نه الحکمة و البيانأش   هوا تعالى:"و همچنين 
  ّ اس ،امينى فرستاده  از معدن انسانى در هر عصرىجواهر معانى ظهور

و مذهب ا ده را سببّنکه مذاهب مختلفه و سبل متعد آاساس دين ا  
  راههاى محکم متين از مطلع  اين اصول و قوانين و.ّو علت بغضا ننمايند

  مصالح وقته ب شرق و اين اختالفات نظرُاز مشرق واحد م  واحد ظاهر و
  ّاى اهل توحيد کمر همت را محکم . ون و اعصار بوده و زمان و قر

  جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم مرتفع شود نمائيد که شايد
   ضغينه .قيام نمائيد  و لعباده بر اين امر عظيم خطير ّردد حبًاگو محو 

   رگ م،عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب و بغضاى مذهبى نارى است
   واقعۀدر محاربۀ.  عقيم نجات بخشدالىا از اين بقدرت الهى ناس ر يد

  ذشتند چه مقدارگطرفين از مال و جان ، بين دولتين مالحظه نمائيد
  مثابهه اين کلمه ب را  مشکوة بيان.کن مشاهده شديَقريها کان لم 

  ه  ب.شاخسار  يکگداريد و بر همه بار يک اى اهل عالم: مصباح است 
ّدت و اتّو اتحاد و مو ّکمال محبت   بفتاه آ قسم ب.فاق سلوک نمائيدّ

ِحق آگاه گواه . ر سازدّرا روشن و منوآفاق فاق ّ اتر نو،حقيقت     اين ّ
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   مقام بلند اعلى که مقام اينه تا ب  جهد نمائيد، و هستهگفتار بود

   مقاصد سلطان، اين قصد.ست فائز شويد اعالم انسانى  صيانت و حفظ
  ّحق ملوک عالم را تأييد فرمايد تا  اميدواريم.لماآ مليک  ،و اين امل
  ه  گاهى ب.دارند ّينزر نمايند و مّانوار آفتاب عدل عالم را منو ّ از تجليات

  حقيقت و طريقت نطق نموديم و مقصد لسانه لسان شريعت و هنگامى ب
    اعلى بوده و کفى  با بلندمقام  ظهور اين ، قصوى و غايتى قصا

  ،نمائيد  روح و ريحان معاشرته تان با جميع اهل عالم بدوسى ا.شهيدا 
  ه   ب،شما از آن محروم ست که دون ا و يا جوهرىهکلمشما نزد  اگر

  قبول شد و اثر نمود نمائيد و بنمائيد اگر اقّلسان محبت و شفقت ال
  . نمائيد نه جفا   او دعاۀرذاريد و در باگّحاصل و اال او را باو مقصد 

  مثابه معانى استه  روح و بو مائدۀ ست ااب قلوبّذلسان شفقت ج
  حکمت و   و مانند افق است از براى اشراق آفتابظالفا از براى
  ا بعد از حضرت ّشريعت غره اخيره ب  اگراهل توحيد در اعصار.دانائى

  ، بنيان ّذيلش تشبثه نمودند و ب ماسواه فداه عمل مى خاتم روح
   گشت بلکه مدن  خراب نمى ن معمورشد و مدائ حصن امر متزعزع نمى

  مرحومهت ّ امِ از غفلت و اختالف.ّامان مزين و فائز من واطراز ه و قرى ب
   اگر.شود و ضعيف مشاهده مى ّ شريره ملت بيضا تيرهِ و دخان انفس

  ّمظلوم از اول   اين.گشتند نوار آفتاب عدل غافل نمىااز  شدند عامل مى
  ادرنه ه عراق و هنگامى به  گاهى ب،البتم لينادى غافيّايام الى حين بين ا

  ما را ت  من غير جه،که منفاى قاتلين و سارقين بوده ّعکاه و از آنجا ب
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  ّکجا و چه جا محله ب ن اعظم معلوم نيستجنفى نمودند و از اين س

ّرى و رب الکرسي الرّو الث ّدا رب العرشعنم عل ال.يريمگ  ّ    ما . فيعّ
  استقامت  کماله  بءوارد شود بايد اوليا باشيم و هر چه بر ما ّدر هر محل
  اصالح عالم و تربيت اممه و ب افق اعلى ناظر باشنده واطمينان ب

   کلمۀ ت ارتفاعّنچه وارد شده و بشود سبب و علآ. ردندگ مشغول 
ّبه انه نز ّو تمسکوا خذوا امرا. توحيد بوده و هست    مر آل من لدن ّ

  اللت تنتفع به انفسهم د مال شفقت و رحمت اهل عالم  را بماباک. حکيم
  فتاب حقيقت که از اعلى افق عالم ه آقسم ب.  کرديم و راه نموديم

   امم  جز عمار و اصالح عالم و تهذيبء اهل بها،نموده اشراق
  ،صدق و صفا بوده انده ب  با جميع ناس،مقصودى نداشته و ندارند

  پنهان نه  حقيقت امر پوشيده و . نفس ظاهرو باطن  ظاهرشان عين باطن
   امروز هر صاحب.مقال اعمال گواه اين  نفس،امام وجوه ظاهر و هويدا

  مراد اهل ه ب مقصود پى برد و از گفتار و رفتاره اعمال و آثار ب  بصرى از
  اهر و امطار ظکمال روح ه ب امواج بحر رحمت الهى.  آگاهى يابد ءبها

ّ در ايام توقف در عراق اين.ّر کل حين نازلد سحاب فضل و عنايتش ّ   
  چه مقدار از . با جميع احزاب بى پرده و حجاب جالس و مؤانس مظلوم

  ّباب فضل بر وجوه کل، خارج  وفاقه نفاق داخل و به اهل آفاق ب
   به قسم معاشر که شايد بدکاران يکه و مطيع در ظاهر ب  باعاصى، مفتوح

  قسمى ظاهر کهه  برّااسم ست تّجليا ت.نددرياى بخشش بى پايان پى بر
   و هيچ   هيچ قاصدى محروم نماند.ار محسوبياز اخ نمود مان مىگبدکار 
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   بعضى از علماى،سبب  اعراض و اجتناب ناس را.مقبلى ممنوع نه

  قامات  م مقصود از علما در اين.ّجهال بوده ايران و اعمال ناشايسته
  عالم  ّو اال ّطى بحر احديه منع نموده اندبوده که ناس را از شا نفوسى

   طوبى از براى .براى جسد عالم مثابه روحند ازه عامل و حکيم عادل ب
  .مفتخر طراز انصافه ّتاج عدل مزين و هيکلش به ب که تارکش عالمى

  ّمحبت و شفقت و حکمت ه ب فرمايد و ّرا وصيت مىنصح، دوستان قلم 
   ناصر او جنود اعمال ،امروز مسجونمظلوم  . و مدارا امر مى نمايد

  يک عمل پاک عالم . پ و توگ نه صفوف و جنود و تفن،اخالق بودهو 
ّاخالق مرضيه و اعمال طيبهه دوستان ب اى. ّخاک را جنت عليا نمايد ّ  
  اعلى المقام ه بلوغ ب اليوم هر نفسى ارادۀ.مظلوم را نصرت نمائيد
   ليس له ان ينظر الى ما.ما عندا ب بل نباشد نمايد بايد بما عنده ناظر

  لب بايد از شئونات نفسق. ةترتفع به کلمة ا المطاع لى مال اينفعه ب
ّ چه که سالح موحدين و مقر،باشد سّو هوى مقد   ا بوده و  بين تقوىّ

   از سهام بغى و فحشا حفظ مى که انسان را  اوست درعى،هست
   بها.محسوب  جنود عالماقوى و از ّيت تقوى مظفر بوده را الزال.نمايد

   عالم را ظلمت احاطه.ّذن ا رب الجنوداب ّفتح المقربون مدن القلوب
  مقتضيات آن  که روشنى بخشد حکمت بوده و هست سراجى، نموده

  ست  اتما مقانمود و از حکمت مالحظۀ را بايد در جميع احوال مالحظه
  چه که انسان نبايد م است و از حکمت حز،نأ شزه وگفتن باندا و سخن

   ّ جل جاللهّ در جميع احوال از حق.نمايد  هر نفسى هر چه بگويد قبول
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   يا.ّقيوم محروم نفرمايد بطلبيد عبادش را از رحيق مختوم و انوار اسم

  نورها اظهر  الکبرى لعمراةمانّالصدق يوصيکم باال  قلمّء ا انّااحب
    از حق.ضيائها و اشراقها نورها و عند  نورّخسف کل ّمن نور الشمس قد

  شمس امانت محروم  طلبيم مدن و ديارش را از اشراقات انوار مى
  ّامانت و عفت و صفا و وفا داللته ّو ايام ب  جميع را در ليالى.نفرمايد

ّاعمال طيبه و اخالق مرضيه وصيته نموديم و ب ّ   ّ در ليالى و ايام.کرديم ّ
   کلمه قائم ، تا آنکه مقابل سيف،ناطق لسانر قلم مرتفع و ي صر

   سى.تفويض ليم و حين شهادتس صبر و مقام ظلم ت،سطوت و مقابل
  خداه  صبر نموده اند و ب،وارد ه بر اين حزب مظلومچن آيدْز اوا سنه 

  عدل و انصاف بر آنچه ذکر شد شهادت داده  هر صاحب.اند ذاشتهوا گ 
  ت به مواعظ حسنه و نصايح شافيۀّد ممظلوم در اين  اين.دهد و مى

ّ کافيه تشبث نمود تا بر کل   مظلوم از براى  ثابت و واضح شد که اين ّ
   نزاع و،باليا نموده کنوز مودعه در نفوس خود را هدف سهام  ظهور

  ن أ اعمال پسنديده ش،ارض بوده و هستده هاى   جدال شأن درن
ّحمن الذى خلق االنسان علّتبارک الر. انسان   بعد از همه . مه البيانّ

  نفس يافت نشد که   يک.ّ ملتاىعلم  دولت راضى و نهاىزحمتها نه امر
ُدرگاه حضرت پادشاه خلد ا م  امام    لن يصيبنا .بگويد اى لکه کلمهّ

  عمل ننمودند و در اظهار منکر کوتاهى  معروفه  ب.ّاال ما کتب ا لنا
  ه  نفسى ب.کبريت احمر  صدق مانندشد و  عنقاهمثابه انصاف ب ، نرفت
   وض عباد و مطرود بالدغ مبّابه اهل حقثمه ب  گويا عدل.ّير تکلم ننمودخ
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  ّبما حکم به ا تکلم   احدىء ارض طاۀمّ سبحان ا در مقد.گشته
  ،ّو ابراز خدمت در حضور سلطان خلدا ملکه  نظر باظهار قدرت،ننمود

  امثال آن نفوس. سد گفته اندفلح را ممعروف را منکر و مص
  ين گويندتلين را حصن مگ بيت ،فتاب آّ قطره را دريا نمايند و ذره را
  تهمت فساد اخذه ب  جمعى مصلحين عالم را.ّو از حق مبين چشم پوشند

   وّت دولت و خدمت ملت قصدىّزجز ع  لعمر ا آن نفوس،نمودند
  گويند و فى سبيل ا  مى   گفته و ،ملى نداشته و ندارندَا

  سلطان  از مقصود عالميان مسئلت نمائيد حضرت دوستان  اى.سالکند
  نوار آفتاب عدل جميع ممالک ايران ااز  ييد فرمايد تاأّخلدا ملکه را ت

  طبع مبارک  صرافته  از قرار مذکور ب.رددگّامن و امان مزين  طرازه ب
  بعضى از امور عرضش. بخشود  دىازآدين را ّيشود و مقگرا  بستگان

  ّمطلع  ريا ابرار تا اخّيۀجفرض است و اظهارش از س  امام وجوه عباد
  مر العليمٓالالمقتدر ا بما اراد و هو ّ انه يلهم من يشآء،ردندگشوند و آگاه 

  سبب  سمع مظلوم رسيد  که فى الحقيقهه  باى   ه ارض کلم  از آن.مي الحک
   در باره مسجون،فرهاد ميرزا ّمعتمد الدولهال ااب وّو ن.حيرت شد

  مظلوم با ايشان و امثال ايشان  اين.محبوب نه  فرموده آنچه ذکرش
  ّدر مرغ محله  آنچه در نظر است دو بار،بسيار کم مالقات نموده

   اولى عصر يومى و  دفعۀ،وردند آ مظلوم بود تشريفّ شميران که مقر
  .فرمودند  نزديک مغرب مراجعتصبح تشريف آوردند و ثانى يوم جمعه

  نفسى خدمت   اگر.ّتکلم نمايند ّغير حقه  ايشان عالم و آگاهند نبايد ب
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  يا ابن : امام وجه از قبل مظلوم مذکور داردرا کلمه  اين ايشان رسيد

ِ الملک     ورد على هذا  ما صاف فىناسئل من حضرتک العدل و االَ
  که شبهات اهل هوى او را از  سىنف  طوبى از براى.المظلوم الغريب

  يا اولياء. محروم ننمود ف  ّعدل باز نداشت و از انوار نير انصا اظهار
  ة و نياّدالة ون و االماةّة اخرى بالعفّمر کمي ا فى آخرالقول نوص

  ما امرتم به فى ا المعروف هذاوخذ کر ونوا المضعء اّو الصف ّالصدق
  نمايد در اين حين قلم نوحه مى. للعاملين  کتاب ا العليم الحکيم طوبى

  فارغ و  شنافق راستى ناظر باشيد و از دوه ا بء يا اوليا  و مى گويد
  ."ّة اال باّوالحول و ال ق زادآمنقطع و 

  ّحقبه افواه مردمان در ايران   وسنمله در سابق در واليات در الجبال
  عالم ّن بلکه منافى مزيتالف و مبايخو حکايات م طايفه روايات اين

  اشتهار يافت و چون اساس قرار و  انسانى و معارض موهبت الهى افتاد و
  شد پرده  حصول نمود و روش و سلوک معلوم و مشهودى  استقرار

  طايفه واضح و روشن حال اين شبهه و شکوک زائل گشت و حقيقت
   وت اسن ناسظنوالف خثبوت واصل شد که اساس م درجهه رديد و بگ 
  ّل حو اخالق و احوال م ارد در رفتار و کر.مان و قياسگان مباين نيب

  طايفه است  ئر و عقائد اين ضمابر بعضى  اعتراض در ايران.اعتراض نه
  امانت ه و رسوخ ب ّن احوال چنين مالحظه شد که اهالى امنيتيقرا و از

  .در جميع معامالت حاصل نموده اند  و صداقت و ديانت اين طايفه
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   مشهور،در عراق قامت اين اشخاصاّ مدت .اصل مطلب رويم بر سر

  که بسيارى از  قسمىه شهرت گشت ب آفاق شدند چه که غربت سبب
  الفتى آراستند لکن ّه ارتباط و اتحادى خواستند و اسبابيرسا طوايف

   در کمال سکون و سلوک ،ى را در يافتهحزبهر  طايفه مقاصد رئيس اين
  ه قدر امکان به ب نمود و تمکين احدى ننمود بلکه مىثبوت حرکت و 

  نواياى حسنۀ و مقاصده تشويق و تحريص ب نصيحت هر يک قيام کرد و
  س در عراق شهرت ئير ّ دولت و ملت نمود و اين روش و حرکتّخيريۀ

  مورين دول أاقامت در عراق بعضى از م تّيافت و همچنين  در مد
  س موافقت ئيلکن ر ّروابط مودت جستندحسن الفت خواستند و  ّيهنباج

   سلطنت با راق بعضى از خانوادۀعنکه در  آفاقات غريبهّننمود و از ات
  طايفه لسان  و اين وعد و وعيد دمسازه دول همراز گشتند و بآن 

  کردند که اين چه دنائت است شودند و نصيحت آغازگتوبيخ 
  وايد شخصى وجهت منافع دنيوى و فه که انسان ب و وضوح خيانت

  اين وبال عظيم و  خود را در،ّرفاهيت حال يا صيانت جان و مال
  ّردد که داعى ذلت کبرى و جالب گامرى  ىّخسران مبين اندازد و متصد

ّ هر ذلتى را تحم.رددگو رسوائى آخرت و اولى  مت عظمىقن   ل توانّ
  هتک رگمغفرتست م ناهى قابل عفو وگيانت وطن و هر گر خنمود م
ّملت و چنين تصو تّ دولت و مضر ناموس   ر داشتند که دولتخواهى ّ
  ّلوص و نيکخواهى کردند و حقوق وفادارى را مقدس خو اظهار  نمودند

  ّفريضه ذمت خويش دانستند و اين اخبار  شمردند و اين مقصد جليل را
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  شکرانه ه ب عرب شيوع يافت و خير خواهان وطن زبان در عراق

  مان ميرفت که اين  گو چنين توقير فرمودندشودند و تحسين و گ
   که  بعد از چندى معلوم شد.عرض خواهد شد حضور همايونه وقايع ب

  دربار بلکه به پيشگاه ه ب بعضى از مشايخ در عتبات عاليات که مخابره
  بهيّرويات و اسنادات عجَطايفه غ اينه نسبت ب ّدارند در خفيه دائمًا

  ب درگاه و ّسبب تقر گونه مساعى  اينمان نموده کهگاده و همچه  د
  بار معدلت مداررد جاه است و چون هيچ نفسى در ن وأش ّت علوّعل

  واقف عادل  دى سخن نتوانست نمود و وزراىزاآه صوص بخدر اين 
  ها  وايترو  ها ديدند از اين سعايت مى نيز مصلحت خويش را در سکوت

   لکن ،مه شدهيعظ عراق در طهران جسامت يافته و مبالغات مسئله
   واقف بودند معتدالنه حرکت مى حقيقته ها چون ب جنرال قونسولوس
   شد خان قزوينى جنرال قونسولوس بغدادگ ميرزا بزر نمودند تا آنکه

   از دور ،ذرانده گهوشى چون اين شخص اکثر اوقات خويش را به بىو 
   ،هدر عراق هم عهد و ميثاق گشت يشى در کنار بود با آن مشايخاند

   تحرير و ّو اضمحالل محکم بست و آنچه قوۀ ّکمر همت را بر خرابى
  طهران ه  طومارى بّسر  هر روز در.داشت صرف تقرير و بيان کرد بنان

  ه ه منشورى بيح ال وت مشايخ نموداحضر با نوشت و ايمان و پيمان
  تحارير را پايه و  ير ور چون اين تقا.سفير کبير ارسال داشت حضرت
  ايخ با شذشت تا آنکه آن م گمى تأخير و تسويفه  نبود جميع باساسى

   فراهم آوردند و جمعى علماى اعالم و مجتهدين جنرال مجلس مشورتى
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  د شدندّحفق و متّو مت الم جمع نمودندّالسعظام را در کاظمين عليهما 

  و نجف اشرف نوشتند و جميع را دعوتّال جتهدين کربالى معمو به 
  عالم جليل  از جمله.انسته آمدند و بعضى ند،بعضى دانسته . نمودند

  يخ مرتضىّمرحوم مغفور الشّ المحققين   خاتمة،حرير و فاضل نبيل شهيرن
  حقيقت  ّ من دون اطالع حاضر شدند و چون از،ّکل بود ّس مسلمئي که ر

  حقائق اين طايفه و اسرار و   من بر کنه، فرمودند،ّمقاصد مطلع شدند
ّه کماهى حقها مطئاين ف ّائل الهيۀسرائر مس   حال دره ع نيستم و تا بلّ
  چيزى نديده و اطوارشان منافى کتاب مبين که داعى تکفير باشد احوال

   هر کس تکليف خويش .معاف داريد ّ اين قضيهز لهذا مرا ا،و نفهميدم
  بغتى   بارى مقصود مشايخ و قونسول هجوم عام.نمايد  عمل،را دانسته

   بلکه ،ثيرّأالتديم بير ع تد از عدم موافقت مرحوم شيخ اين لکن،بود
  خ و علما و عوام که يّن جمعيت مشا آو شد سبب خجلت و مأيوسى

  .مده بودند پريشان شدند  آاز کربال
  ولزّ حتى بعضى وزراى مع،مفسدين از هر طرف در خالل اين احوال

  صل از ّند و متده طايفه نمودند که بلکه تغيير منهج و سلوک تحريک اين
  ّر بود که منويتيف متواصل و متواراجا جميع جهات پيغامهاى کذب و

   و طايفه است ايران قلع و قمع و اعدام و اهالک اين ضمير دربار
ّ مخابره با حکومت محليه ممتد و عنقريبًالّصمت   جميع در عراق دست  ّ

    مىسکون و سکوت وقته يها ببلکن با، ردند گم ايران مىليبسته تس
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  خانگ بزر  و چون ميرزا. تغيير ندادندو سلوک و روش را ابدًا ذراندندگ

  ترويج و حصولى نيافت ّمنوي ضمير خويش را يزنگونه حرکات  از اين
  اهانتى  هر روز بهانه جست و.تکدير و تحقير افتاد  از سوء تدبير در فکر

  ا کار مشرف بربر افراخت ت شوبى انداخت و علم فتنه آ کرد و ولوله و
  شود و زمام امور از دست رود و قلوب در تشويش فسادتًا تغآن شد که ب

  مزاج هر وسيله از عالج ه ب و اضطراب و نفوس در ضيق و عذاب افتد و
   اين مراجعت نمودند خائب و خاسر گشتند و چون عاجز شدند و آنچه

  نه ماه مشورت نمودند و در، دنرد را صفائى نيافتُددرد را دوائى و اين 
  ّعليۀ ّيت دولتعسلک تبه للفساد معدودى ب منعًا اقبتع .ّدد بودندرت

   اين تدبير بواسطۀ.زايل کنند ّ عثمانيه داخل شدند که اين ضوضاء را
   لکن اين،ّو قونسولوس دست از تعرض کوتاه نمود  تسکين فساد شد

  پادشاهى اخبار کرد  باردره خالف واقع و بر عکس حقيقت به ّقضيه را ب
  .ّوسائل تخديش اذهان تشبث نموده بقه ّفخ متيو از هر جهت با مشا

  .کوب و پشيمان و پريشان گشتنمعزول و م  نهايت
  بهاءا در عراق عرب   يازده سال و چيزى.اصل مطلب پردازيمه ب

   وسمى واقع شد که شهرته قطايفه ب سلوک اين  روش و.اقامت نمود
  و مشهود و با جميع طوايف   چه که در ميان ناس ظاهر، نمودصيت تزايد

  و تحقيق ّ الهيهّو با علما و فضال در حل مسائل مشکلۀ معاشر و مألوف
ّ حقائق مطالب معضله ربانيه     از قرار روايت از عموم طوايف.وس بودنمأ ّ
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  معاشرت و آداب محاوره جميع حاضرين و واردين را حسنه ب

  مانگسبب شد که   اين نوع حاالت و حرکات او.نمودخوشنود مي
  .غريبه شمردند  علومّ سحر نمودند و از خواص

  روش و سلوک سابق باقى  هان و برنو پ  ميرزا يحيى مستورّ مدت و در اين
  حرکت ه عثمانى ب ّ حتى چون فرمان اعليحضرت پادشاه.قرار بودو بر 

  .افقت ره مفارقت نمود و نه مميرزا يحيى ن، بهاءا از بغداد صادر شد
  ترکستان و چون  ر سفر هندوستان نمود و گاهى قرار درّتصوگاهى 

  خواهش خويش پيش ه رأى نشد عاقبت ب يک از اين دو هيچه م بّمصم
  کرکوک و اربيل هيئت درويش در لباس خفا و تبديل عازمه ب از جميع

  ّاين جمعيت واصل موصل گشت و چون  حرکت متواصله  شد و از آنجا ب
  با وجود آنکه در آن سفر. شدند در کنار قافله منزل و مأوى نمود وارد

  رعايت و احترام را مجرى داشتند و حرکت  ّحکام و مأمورين کمال
  ه تبديل پنهان و ب ئمًا در لباساحشمت و وقار بود مع ذلک ده ب و قرار
  رد  و بر اين قرار وا.احتراز داشت، ّر احتمال حصول تعرضّوصت

  در مسافرخانه منزل  ّ عثمانيهّ از طرف سلطنت سنيۀ .شدند اسالمبول
   از جهت.از هر جهت در بدايت مجرى داشتند دادند و نهايت رعايت را

  نقل و حرکت نمودند يگر خانه ده م بّيّى محل و کثرت جمعيت روز سگتن 
   معتدالنه ، مالقات کردند و از قرار روايتند ونمود و بعضى از اعيان ديدنى

   يعنتزييف و تش  با وجود آنکه جمعى در محافل و مجالس.حرکت نمودند
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   منبع فسادند،فاقند و هادم عهد و ميثاق آ اين طايفه فتنهکهنمودند   مى
  ظاهره اگرچه ب،  آتش افروخته اند و جهانى را سوخته،ب بالدّو مخر
  ر بصه  حضرات ب لکن،تهيسشا  لکن هر نقمت و عقوبتى را،اند آراسته

  مزاحم  عهفجهت مداه ّ حتى ب.ثبوت سلوک نمودند ى وّأنو سکون و ت
  از افاخم آن مملکت مراوده  احدىخانۀه  مقامات عاليه نگشتند و ب

   مالقات،حال خويش ديدنى فرموده اعاظم رجال ب  هر يک از.ننمودند
   از رجال تا آنکه بعضى، نمودند و سخن جز از علوم و فنون در ميان نبود

  شودند که مقتضاى اصولگخير خواهى ه ب راه نمائى نمودند و زبان
  فرمانه که ب  در جواب گفتند.و بيان حال و طلب معدلت  مراجعت است

  مقصد   ديگر،اين مملکت گشتيم  پادشاهى راه اطاعت پيموديم و وارد
  ريم و آنچه در آو نداريم که مراجعت کنيم و درد سر و مرادى نداشته

  تصديع لزوم نداشته  تعجيز و، در آينده عيان گردد،پنهان  قضاپردۀ  پس
  ّ البته جستجو،اهندتبدل آگاه اصحاب عقول و انران  سرو  اگر.و ندارد
  حقيقت ممتنع و محال ل وحصّلع شوند و اال ّحقيقت حال مطه  ب،نموده
    از.چه لزوم  و تعجيز وزراى دربارء وکال صورت تصديع  در اين.است

  ، " ّکل من عندال ق. "ّرات را مهيا و آماده هستيم ّزاده و مقد آهر فکرى 
ْيم ْن اَو"  کافى وافى است برهان ُ له َفِفال کاش رُضِ ا بَکْسَسَ ُال ها َ   عالج، " َوّ
   ادرنه را، روميلىو در قطعۀ بعد از چند ماه فرمان پادشاهى صادر. شافى 

ً بابيها کال.مودندفر ّ مسکن و مقر تعيين   ن شهره آابطان بضهمراهى ه  بّ
   ّبعضى سياحان و که از  از قرارى. النه و آشيانه نمودند،روانه شده
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  شهر مسموع شد در آنجا نيز نوعى روش و  بزرگان و فاضالن آن

  نمودند و  مى نمودند که اهالى مملکت و مأمورين دولت ستايش  حرکت
  چون بهآء ا باعلما و فضال و کردند و جميع حرمت و رعايت مى

  روميلى حاصل صيت و شهرتى در نمود و ارکان مالقات مى  بزرگان و
  .ى باقى نمانديتفراهم شد و خوف و خش  خالصه اسباب آسايش،نمود
  ّکه سيد گذرانيدند ى مىگسوده آمهد راحت آرميدند و اوقاتى ب  در

  ميزش و الفتىآيحيى طرح  يرزا يکى از اتباع با مىّ محمد نامى اصفهان
  ه نمود و ب يعنى راز نهفته آغاز. صداع و کلفتى گشت  ريخت و اسباب

  در جهان بلند و نامشان طايفه واى ميرزا يحيى قيام که ذکر اينغا
   ، ازرى در ميان نهذو خطرى باقى نماند و بيم و ح  خوف، ارجمند گشته

  خارج شو تا  ّالشعاعردى و از تحت گذر تا متبوع جهان گتابعى ب
  ّو تفکر در عواقب و کم لّمأّاز قلت ت  و ميرزا يحيى نيز.مشهور آفاق شوى

  .ن ثدى عزيز گشت  آشد و  اين طفل  رضيع.اقوال او شد و مجنون احوال او ى مفتونگ تجرب
  طايفه آنچه نصيحت نوشتند و داللت بر طريق اين بارى بعضى از رؤساى

  برادرى و در بستر   آغوشسال پروردۀبصيرت نمودند که سالهاى 
  تو .ست  است که از نتائج جنون انونظاين چه  ،راحت آرميده و سرور

  شده است  مالحظه و مصلحتى وضعه اسم بى رسم که نظر ب باين
   پايه و مايه تو منوط.موم مخواهذم و در نزد عموم خويش را مغرور مشو
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  نصيحت   بارى آنچه.فظه و مالحظهاحمه ت نظر بّوسم و ّوو عل کلمهه ب

  داللت کردند مخالفت را عين  ت و هر چهفثير کمتر ياأبيشتر نمودند ت
   به  با وجود آنکه.تش حرص و طمع افروخته شد آو بعد عت شمردفمن
   در فکر معاش ،کمال ّوجه  احتياج نبود و رفاهيت حال در نهايت يچه

  سرايه رفتند و استدعاىه رزا يحيى بّمتعلقات مي فتادند و بعضى ازاّو شهريه 
  اطوار و احوال از آن  گونه اعانت و عاطفت نمودند و چون بهاءا اين

ّ پس سيد محمد ب.خويش دور و مهجور نمود  هر دو را از،مشاهده کرد   ه ّ
   از قرار .باز ىّدّاسالمبول توجه نمود و باب تکه ّاخذ شهريه ب جهت
   و در،ت قطع مراودهّو عل ر شد اين فقره سبب حزن اکب،مذکور

   آن شخص  ، از جمله گفته.روايات خود سرانه نمود  اسالمبول نيز بعضى
  نمودند که  بعضى مالحظه.از عراق آمده است ميرزا يحيى است شهير که

  ظاهر تقويت اوه  ب.ظهور عناد  اين خوب اسباب فساديست و وسيلۀ
  ردند که شما خود رکنگفتند و تشويق و تحريص ک  نمودند و آفرين

ّاعظميد و ولي مسلم   تا فيض و برکت آشکار استقالل حرکت کنيده  ب،ّ
  .ندارد و ابر بى رعد باران نبارد   درياى بى موج صيت.گردد
   برهائىّرفتار رفتار خويش شد و ترگچاره بين  آگفتار گونه اينه بارى ب

   تحريک و نان که آ رفته رفته.زبان راند که سبب تشويش افکار گشت
  عنيو کنار بلکه در دربار بدون استثنا بناى تش نمودند در گوشه تشويق مى

  کنند و رفتار چنان بليغ نمودند که بابيان چنين گويند و چنان روايت
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  فتن سبب شد و امور مشتبه گشت و فساد گونه  اين.ست و گفتار چنينا

  مان شد گه ّضروري تائابعضى اوهامات ظهور يافت که الج و ديگر
   امر وارد و بهاءا را از تًاتغمد و ب آيانمو مصلحت نفى حضرات به 

  .برند چه کارى و چه جائىه حرکت دادند و معلوم نبود ب روميلى
  بسيار مسموع شد که اميد بالغاتُروايات مختلفه در افواه افتاد و م

  رّجميع نفوس که همراه بودند کل الحاح و اصرا  بارى.نجات نبود
  و ممانعت نمود نمودند که همراه شوند و آنچه حکومت نصيحت کرد

  ت و بناليد و حلقوم خودفشآنامى بر   نهايت حاجى جعفر. ثمرى نبخشيد
  ّاجازت معيت داد  راّ حکومت چون چنين ديد کل.خويش بريد  بدست

  ن  همچنيو. ّعکا حرکت دادند ه وارد نمود و از آنجا ب ساحل درياه  و از ادرنه ب
  .ماغوسا فرستادنده  ميرزا يحيى را ب
  و جميع امور ّ مفصل ترقيم نموداخيره در ادرنه بهاءا رسالۀ  و در اوقات

  طايفه را شرح و بيان کرد  اين  اساس اعظم. را توضيح و تفصيل داد
  مسائل   بعضى از.و مسلک و منهج را مشهود و عيان و اخالق و اطوار

  ّراستى خويش اقامه نمود و حسن نيت ه ب ّضى ادلهّسياسيه تفصيل داد و بع
  مناجات  اترطايفه را تقرير کرد و بعضى فق و خلوص اين و صداقت

  ذاشته و عنوان آن راگّو در لفافه  و برخى فارسى و اکثر عربى تحرير نمود
   که ّاعليحضرت شهريار ايران مزين نمود و مرقوم داشت  بنام همايون

  لمشهد الفدآء در کمال ًا ّهيئتُو م  منقطعًا الى ا پاک بازِشخص پاک دل
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  ىاز اهال  جوانى.اين رساله را تقديم حضور پادشاه نمايد يم و رضاسلت

  حضور اعليحضرت ه و ب  رساله را برداشت،خراسان ميرزا بديع نام
   لهذا .ّهمايون در خارج طهران مقر و مکان داشت  موکب.تاجدار شتافت

  ى قرار يافت گهائى بر سر سننته ب  ملوکانىدور مقابل سرا پردۀّدر محلى 
  حضور ه ب ا حصول مثوليمنتظر مرور رکاب پادشاهى و  و روز و شب
  .ذرانيد گدر حالت صيام و قيام مى  سه روز بر اين منوال.شهريارى بود

   به  روز چهارم ذات همايون.و روح ضعيفى باقى ماند حيفىنجسم 
  اينه که نظرشان ب ا تفرمود  اکناف را اکتشاف مىدوربين اطراف و

   از قرائن .ى نشسته بود افتادگسن روى  شخص که با کمال ادب بر
  يکى  . معدلتى دارد که البد شکر و شکايتى و استدعاى داد و استدالل شد

  سر ف چون مست.جوان امر فرمودندن حال آ ّفقده تاز مالزمان درگاه را ب
  تقديم حضور همايون  دست خويشه اشت و بدست د رساله درشد، 

  رام  آتمکين وبه حضور يافت در نزد سراپرده ذن  خواست و چون ا
  أب بنجئتک من سبأ يا سلطان قد"واز بلند ه آزايد الوصف و ب و آدابى
  .رساله و توقيف آورنده فرمودند اخذه  امر ب.ناطق گشت"عظيم 

  خواستند لکن کشف حقيقتى داشتند و ّنأپادشاهى اراده ت  اعليحضرت
  که اين شخص جسارت  شودندگطعن شديد ه حاضران حضور زبان ب

  ه مکتوب مغضوب احزاب و منفى ب عظيم نمود و جرئت عجيب چه که
  ، اگرورده آحضور پادشاهىه بى ترس و هراس ب  رابو سقال ارغبل

  راى زلهذا و. رددگمزيد جسارت عظيم  چنانچه فورًا جزاى شديد نبيند
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  ّ اول زنجير .نقمت عقوبت وه اشارت بسياست نمودند و حکم ب دربار

  ده تا از سياست جانسوز نجات ز برو و شکنجه نمودند که ياران ديگر را
  ير رهائىششم تّد حرا اسير کن تا از نقمت زنجير و رفيقان يابى و
  داغ و عقاب کردند جز سکون و سکوت   آنچه عذاب نمودند و.جوئى
  ،نتيجه نداشت  و بغير از صمت و ثبوت نيافتند و چون شکنجه نديدند
  الل و زنجير و در زير غبند ا در او يمين و دان از يسار وّکه جال ىتدر حال
  قتل و اعدام  عکس برداشتند و،تهسبا کمال ادب و تمکين نش شمشير
  خضوعى ه تماشا يافتم چه که ب  آن عکس را خواستم و سزاوار.نمودند

  .ته بود سدر نهايت تسليم نش شوعى غريبعجيب و خ
  تاجدارى چون بعضى فقرات را مطالعه فرمودند عليحضرتابارى 
  ّسفأر گشتند و اظهار تّثأمت لع بر مضامين رساله شدند از وقوعاتّو مط

  .مجرى داشتند زمان تعجيل نمودند و عقوبت شديدمال فرمودند از اينکه
  د آيا واسطه مراسله را کسىفرمودن ّحتى روايت کنند که سه مرتبه

  فاضل  ااعالم و  بعد امر پادشاهى صادر که حضرات علماى؟نمايد خذهامؤ
   و چون نحارير علماى.مرقوم نمايند رام جوابى بر آن رسالهک ينمجتهد

  که اين شخص  مندرجات رساله شدند حکم فرمودند لع برّمط  دار الخالفه
  ئين آل وومعارض اص قطع نظر از اينکه مخالف دين مبين است

  لع و قمع و ردع و دفع از مقتضيات قلهذا ، و مزاحم ملوک و سالطين است
   اين جواب در پيشگاه. بلکه از فرائض عين است،قويم منهج
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  ى با شرع وح وضوتمخالف امين اين رسالهضحضور مقبول نيفتاد که م

  ض ّتعر امور سياست و حکومت ننموده وه دخلى ب عقل نداشته و
  بايد حقائق مسائل را تشريح  لهذا،و اعتراضى بر سرير سلطنت نکرده

  ّهات و حلبو توضيح مرقوم که سبب زوال ش تصريحه  نمود و جوابى ب
  .رددگّجهت کل مدار احتجاج ه مشکالت شود و ب

  .ّکه مزيد اطالع جمهور شود ردد گمرقوم مىبه تمامها ن رساله آبارى 
   ايقان و فداى  ل مبينى از مراتب ايمان وص عربى فلسانه ب لها رس  در بدايت

  تسليم و رضا و کثرت مصائب و باليا جان در سبيل جانان و مقام
   و ثبوت   اعداءزايا و وقوع در تهمت فساد بواسطۀرو   و شدائد

  ى از نفوس مفسده ّو تبر برائت خويش در حضور اعليحضرت پادشاه
  و لزوم  نصوص قرآنه وص ايمان به و شروط خلتيعا روهگو بيزارى از 
  باع اوامر ّدار فانى و ات در  خالئقيرى و امتياز از ساناخالق رحما

  االرض  من علىز جعهى و لييد اأ باب از تّو ظهور قضيۀ و اجتناب مناهى
  اين ه ّخويش از نفحات ربانى و ب هوش آمدنه از مقاومت امر سمائى و ب

  ىسبحان ّو بدون تعلم حصول موهبت نامتناهى ىباليا سبب و قوعش در
  ورى خويش در ذى و معّاشراق علم لدن  و استقاضه از فيض غيبى صمدانى و

  ناره اشتغال ب و هدايت ناس بر اکتساب کماالت انسانى و نصيحت
ّ محبت الهى و تشويق بر توجيه همت   حصول مقامى اعظم از مرتبۀه ب ّ
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  زارى و امثال  ّع و تبتل وّرضايت تو مناجات بليغى در نه سلطنت دنيوى

  :ست امطالب را ذکر نموده و صورتش اين  بعد بلسان فارسى،ذلک
  

  هوا تعالى شأنه العظمة و االقتدار
  ّيا ملک االرض ، اسمع ندآء هذا المملوک انى عبد آمنت با و آياته 

  ما حملهاّو فديت بنفسى فى سبيله و يشهد بذلک ما انا فيه من الباليا التى 
ّما دعوت الناس اال.ّاحد من العباد و کان ربى العليم على ما اقول شهيدا ّ  

ّالى ا ربک و رب العالمين و ورد علي فى حبه ما ال رأت عين االبداع  ّّ ّ  
ّيصدقنى فى ذلک عباد ما منعتهم سبحات البشر عن التوجه الى. شبهه ّ ّ  

  ّکلما امطر سحاب.  حفيظّالمنظر االکبر و من عنده علم کل شىء فى لوح
  القضآء سهام البالء فى سبيل ا مالک االسمآء اقبلت اليها و يشهد

  کم من ليال فيها استراحت الوحوش فى. ّبذلک کل منصف خبير 
ّکنآئسها و الطيور فى اوکارها و کان الغالم فى السالسل و االغالل و لم  ّ  

  ّليک اذ کنت فى السجن اذکر فضل ا ع. يجد لنفسه ناصرًا و ال معينا
  ّمع انفس معدودات و اخرجک منه و نصرک بجنود الغيب و الشهادة الى

ّان ارسلک السلطان الى العراق بعد اذ کشفنا له انک ما کنت من  ّ  
ّان الذين اتبعوا الهوى و اعرضوا عن التقوى اوالئک فى . المفسدين  ّ ّ ّ  

  ّن الدماء و يأکلونّو الذين يفسدون فى االرض و يسفکو. ضالل مبين 
  ّاموال الناس بالباطل نحن برآء منهم و نسئل ا ان ال يجمع بيننا و  بينهم

ّال فى الدنيا و ال فى االخرة اال ان يتوبوا اليه انه هو ارحم الراحمين  ّ ّ   ّان. ّ
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ّالذى توجه الى ا ينبغى له ان يکون ممتازًا فى کل االعمال عما سواه  ّّ ّ  

  ّو الذين . ما امر به فى الکتاب کذلک قضى االمر فى کتاب مبين ّو يتبع 
  .ّنبذوا امر ا ورآء ظهورهم و اتبعوا اهوآئهم اوالئک فى خطاء عظيم 

ّيا سلطان اقسمک بربک الرحمن ان تنظر الى العباد بلحظات اعين رأفتک  ّ  
ّو تحکم بينهم بالعدل ليحکم ا لک بالفضل ان ربک هو الحاکم عل   ى ماّ

ّستفنى الدنيا و ما فيها من العزة و الذلة و يبقى الملک  الملک . يريد ّ ّ ّ  
ّقل انه اوقد سراج البيان و يمده بدهن المعانى و التبيان . ّالعلي العليم  ّّ  

ّتعالى ربک الرحمن من ان يقوم مع امره خلق االکوان انه يظهر ما يشآء ّ ّ  
  هو القاهر فوق خلقه . ّلمقربين بسلطانه و يحفظه بقبيل من المالئکة ا

ّو الغالب على بريته انه هو العليم الحکيم  ّ.  
ّيا سلطان انى کنت کاحد من العباد و راقدًا على المهاد مرت علي نسائم  ّ ّ  
ّالسبحان و علمنى علم ما کان ليس هذا من عندى بل من لدن عزيز عليم ّ.  

ّو امرنى بالندآء بين االرض و السمآء بذلک ورد   ّ علي ما ذرفت به عيون ّ
  ّما قرئت ما عند الناس من العلوم و ما دخلت المدارس فاسئل. العارفين

ّالمدينة التى کنت فيها لتوقن بانى لست من الکاذبين    ّهذه ورقة حرکتها. ّ
ّارياح مشية ربک العزيز الحميد   هل لها استقرار عند هبوب ارياح . ّ

  ليس. ّت بل تحرکها کيف تريدّعاصفات؟ ال و مالک االسمآء و الصفا
  .للعدم وجود تلقآء القدم قد جآء امره المبرم و انطقنى بذکره بين العالمين 



  ۶۳ص 
ّانى لم اکن اال کالميت تلقآء امره قلبتنى يد ارادة ربک الرحمن الرحيم  ّ ّ ّ ّّ ّ.  
ّهل يقدر احد ان يتکلم من تلقآء نفسه بما يعترض به عليه العباد من کل ّ  

ّشريف؟ ال و الذى علم القلم اسرار القدم اال من کان مؤيدًا من وضيع و  ّ ّ ّ  
  لدن مقتدر قدير؟ يخاطبنى القلم االعلى و يقول ال تخف اقصص على
ّحضرة السلطان ما ورد عليک ان قلبه بين اصبعى ربک الرحمن لعل ّّ ّ ّ  

  .وماتشرق من افق قلبه شمس العدل و االحسان کذلک کان الحکم من لدى الحکيم محت
ّقل يا سلطان انظر بطرف العدل الى الغالم ثم احکم بالحق فيما ورد عليه  ّ  

ّان ا قد جعلک ظله بين العباد و آية قدرته لمن فى البالد   احکم بيننا. ّ
ّو بين الذين ظلمونا من دون بينة و ال کتاب منير ّان الذين حولک . ّ ّ  

ّيحبونک النفسهم و الغالم يحبک لنفسک و ما ار ّاد اال ان يقربک الى مقرّ ّ ّ  
ّالفضل و يقلبک الى يمين العدل و کان ربک على ما اقول شهيدا ّ.  

  يا سلطان لو تسمع صرير القلم االعلى و هدير ورقآء البقآء على افنان 
ّسدرة المنتهى فى ذکر ا موجد االسمآء و خالق االرض و السمآء ليبلغک ّ  

ّالى مقام ال ترى فى الوجود اال تجل   ى حضرة المعبود و ترى الملک احقرّ
  و ال. ّشىء عندک تضعه لمن اراد و تتوجه الى افق کان بانوار الوجه مضيئا

ّتحمل ثقل الملک ابدًا اال لنصرة ربک العلي االعلى اذًا يصلى عليک  ّّ ّ  
ّالمال االعلى حبذا هذا المقام االسنى لو ترتقى اليه بسلطان کان باسم  ٔ  



  ۶۴ص 
ّ من الناس من قال ان الغالم ما اراد اال ابقآء اسمه و منهم من .ا معروفا ّ ّ  

ّقال انه اراد الدنيا لنفسه بعد انى ما وجدت فى ايامى مقر امن على قدر ّ ّ ّّ  
ّاضع رجلى عليه کنت فى کل االحيان فى غمرات الباليا التى ما اطلع  ّ ّ  

ّعليها احد اال ا انه قد کان بما اقول عليما   ّايام اضطربت فيهاکم من . ّ
ّاحبتى لضرى و کم من ليال ارتفع فيها نحيب البکآء من اهلى خوفًا ّ  

ّلنفسى و ال ينکر ذلک اال من کان عن الصدق محروما   ّو الذى ال يرى. ّ
ّلنفسه الحيوة فى اقل من آن هل يريد الدنيا؟ فيا عجبا من الذين يتکلمون  ّ ّ ّ  

ّباهوائهم و هاموا فى برية النفس و ا ّ   ّلهوى سوف يسئلون عما قالوا يومئذّ
  ّو منهم من قال انه کفر با بعد. ال يجدون النفسهم حميمًا و ال نصيرًا

ّاذ شهدت جوارحى بانه ال اله اال هو و الذين بعثهم بالحق و ارسلهم  ّّ ّ  
  ٓبالهدى اوالئک مظاهر اسمائه الحسنى و مطالع صفاته العليا و مهابط

ّو بهم تمت حجة ا على ما سواه و نصبت وحيه فى ملکوت االنشآء  ّ  
ّراية التوحيد و ظهرت آية التجريد و بهم اتخذ کل نفس الى ذى العرش ّ ّ ّ  

  ّنشهد ان ال اله اال هو لم يزل کان و لم يکن معه من شىء و ال يزال . سبيال
  ّتعالى الرحمن من ان يرتقى الى ادراک کنهه . يکون بمثل ما قد کان 

  .عرفان او يصعد الى معرفة ذاته ادراک من فى االکوان افئدة اهل ال
ّهو المقدس عن عرفان دونه و المنزه عن ادراک ما سواه انه کان فى ازل  ّ ّ  

ّو اذکر االيام التى فيها اشرقت شمس البطحآء. ّاالزال عن العالمين غنيًا  ّ  
ّعن افق مشية ربک العلي االعلى اعرض عنه العلمآء و اعترض عليه  ّ ّ  

ّالدبآء لتطلع بما کان اليوم فى حجاب النور مستوراا   ّو اشتدت عليه . ّ



  ۶۵ص 
ّاالمور من کل الجهات الى ان تفرق من حوله بامره کذلک کان االمر من ّ  

ّثم اذکر اذ دخل احد منهم على النجاشى و تال عليه . ّسمآء العز مشهودا ّ  
ّسورة من القران قال لمن حوله انها نزلت من لدن عل من . يم حکيم ّ  

ّصدق بالحسنى و آمن بما اتى به عيسى ال يسعه االعراض عما قرء انا  ّ ّ  
ّنشهد له کما نشهد لما عندنا من کتب ا المهيمن القيوم  . 

ّتا يا ملک لو تسمع نغمات الورقآء التى تغن على االفنان بفنون  ّ  
ّااللحان بامر ربک الرحمن لتدع الملک ورائک و تتوجه ال ّ ى المنظر االکبرّ  

و تنفق ما عندک ابتغآ لما. ّالذى کان کتاب الفجر عن افقه مشهودا  
ّعندا اذًا تجد نفسک فى علو العزة و االستعالء و سمو العظمة ّٓ ّ  

ّو االستغنآء کذلک کان االمر فى ام البيان من قلم الرحمن مسطورا ّ . 
  لنفسک ما اختاره ال خير فيما ملکته اليوم فسوف يملکه غدًا غيرک اختر

ّنسئل ا ان يؤيدک . ّا الصفيائه انه يعطيک فى ملکوته ملکًا کبيرا  
ّحضرتک على اصغاء الکلمة التى منها استضاء العالم و يحفظک عن الذين  ّ  

 .کانوا عن شطر القرب بعيدا
ّسبحانک اللهم يا الهى کم من رؤوس نصبت على القناة فى سبيلک و کم  ّ  

ّقبلت السهام فى رضائک و کم من قلوب تشبکت الرتفاع من صدور است ّ  
اسئلک يا مالک . ّکلمتک و انتشار امرک و کم من عيون ذرفت فى حبک   

ّالملوک و راحم المملوک باسمک االعظم الذى جعلته مطلع اسمائک   



۶۶ص   
ّالحسنى و مظهر صفاتک العليا ان ترفع السبحات التى حالت بينک و بين  ّ  

ّعتهم عن التوجه الى افق وحيک خلقک و من ّثم اجتذبهم يا الهى بکلمتک . ّ  
ّالعليا عن شمال الوهم و النسيان الى يمين اليقين و العرفان ليعرفوا ما   

يا . ّاردت لهم بجودک و فضلک و يتوجهوا الى مظهر امرک و مطلع آياتک   
ّ الذىالهى انت الکريم ذوالفضل العظيم ال تمنع عبادک عن البحر االعظم  
ّجعلته حامال للئالئ علمک و حکمتک و ال تطردهم عن بابک الذى  ً  

ّاى رب ال تدعهم بانفسهم النهم . فتحته على من فى سمائک و ارضک  ّ  
ّال يعرفون و يهربون عما هو خير لهم مما خلق فى ارضک  فانظر اليهم يا . ّ  

ّالهى بلحظات اعين الطافک و مواهبک و خلصهم عن النفس و ال هوىّ  
ّليتقربوا الى افقک االعلى و يجدوا حالوة ذکرک و لذة المآئدة التى نزلت  ّ ّ ّ  

ّمن سمآء مشيتک و هوآء فضلک لم تزل احاط کرمک الممکنات و سبقت   
ّرحمتک الکائنات ال اله اال انت الغفور الرحيم  ّ . 

ّسبحانک يا الهى انت تعلم بان قلبى ذاب فى امرک و يغلى دمى فى کل  ّ  
ّن عروقى من نار حبک و کل قطرة منه يناديک بلسان الحال يا ربى عرق م ّّ  

 المتعال فاسفکنى على االرض فى سبيلک لينبت منها ما اردته فى الواحک 
ّو سترته عن انظر عبادک اال الذين شربوا کوثر العلم من ايادى فضلک و  ّ  

ردت ّو انت تعلم يا الهى بانى ما ا. سلسبيل العرفان من کأس عطائک   
ّفى امر اال امرک و ما قصدت فى ذکر اال ذکرک و ما تحرک قلمى اال  ّ ّّ  

ترانى يا الهى . و قد اردت به رضائک و اظهار ما امرتنى به بسلطانک   



۶۷ص   
ّمتحيرًا فى ارضک ان اذکر ما امرتنى به يعترض علي خلقک و ان اترک  ّ  

ًا عن رياض ّما امرت به من عندک اکن مستحقًا لسياط قهرک و بعيد  
ّال و عزتک اقبلت الى رضآئک و اعرضت عما تهوى انفس. قربک  ّ  

  ّعبادک و قبلت ما عندک و ترکت ما يبعدنى عن مکامن قربک و معارج 
ّعزک و عزتک بحبک ال اجزع من شىء و فى رضائک ال افزع من باليا  ّ ّ  
ّاالرض کلها ليس هذا اال بحولک و قوتک و فضلک و عنايتک من غير ّ ّ  

  و انت  لطانّان ارسله الى الس يا الهى هذا کتاب اريد.استحقاقى بذلک 
  لخلقک و بروز الطافه الهل ّى ما اردت منه اال ظهور عدلهّلم بانعت

   ّاال ما ّلنفسى ما اردت اال ما اردته وال اريد بحولک ّى و ان. مملکتک
  تک رضآئک منتهى املى وّعز و  دونکک تريد منة عدمت کينون.تريد

  ذيلبث ّتشب ّ فارحم يا الهى هذا الفقير الذى. رجآئىايةغ ّمشيتک
   يا الهى ّ ايد.ک انت العزيز العظيمّنيدعوک با ّيل الذىّذلل ا غنآئک و هذا

  و اظهار عدلک بين  ء حدودک بين عبادکراجالطان على ّسالحضرة 
  ّدونهم انک انت  يحکم على ما الفئة کما خلقک ليحکم على هذه

  .العزيز الحکيم المقتدر
  ه  سرير سلطانى بّاز مقر زمان اين عبد  سلطان حسب االذن و اجازۀ

  ت ّدمساکن و در  ّعرب توجه نمود و دوازده سنۀ در آن ارض عراق
  دول ه سلطان معروض نشد و همچنين  ب ّتوقف شرح احوال در پيشگاه

  يکى ه تا آنک ّ متوکال على ا در آن ارض ساکن.اظهارى نرفت خارجه



  ۶۸ص 
  ا ّاز ورود در صدد اذيت جمعى فقر از مأمورين وارد عراق شد و بعد

  ض اين عبادّمتعرظاهره و غيرهم اغواى بعضى علماى ه ب  هر روز. افتاد
  مغاير اصول و آداب اهل  ّخالف دولت و ملت و بوده مع آنکه ابدًا
   ازبادانکه مآمالحظه ه  و اين عبد ب.ظاهر نشده مملکت از اين عباد

   لذا ،راى سلطانى احداث شود آى جهانأافعال معتدين امرى منافى ر
   تا درخان اظهار رفت وزارت خارجه ميرزا سعيد ابه بجمالى با

  سلطان صدور يابد نچه حکمه آپيشگاه حضور معروض دارد و ب
  امر به گذشت و حکمى صدور نيافت تا آنکه ا  ّ مدته. معمول گردد

  بر پا شود و خون جمعى ريخته  فسادىتتًا  آن بود بغمقامى رسيد که بيم
  ه ب اگر. ّوالى عراق توجه نمودنده لعباد ا معدودى ب ًا حفظًاّردد البدگ

  ت قلب منير روشن آفرمايند بر مر ع شده مالحظهقنظر عدل در آنچه وا
   جز آن برارهچمصلحت بوده و ه که آنچه واقع شده نظر ب خواهد شد

  و گواهند که در هر بلد که معدودى ذات شاهانه شاهد . حسب ظاهر نه
   جدال ّى بعضى از حکام نار حرب وّده تعنظر باند، بوده  طايفه  از اين

   وّورود عراق کل را از فسادز  و لکن اين فانى بعد ا،شد مشتعل مى
ّاوست چه که کل مطلعند وعبد عمل و گواه اين  نزاع منع نموده ّ  

  ر  عراق اکثر از جميع بلدان ّمعيت اين حزب دشهادت ميدهند که ج
  ّتعرضنفسى مه  خود تجاوز ننموده و بّاز حد   مع ذلک احدى،هبود

   عليه ًالّو متوک ّقريب پانزده سنۀ ميشود که کل ناظرًا الى ا.  نشده
  .دّشده صبر نموده اند و به حق گذاشته ان ساکنند و آنچه بر ايشان وارد



  ۶۹ص 
  اهل بعضى از  ادرنه استه اين بلد که موسوم به رود اين عبد باز و و بعد

  ه اند ،نمودکه در کتب الهى نازل شده سؤال از معنى نصرت عراق و غيره 
  در اين ورقه   يکى از آن اجوبه. در جواب ارسالّشتىاجوبه  

  ردد که اين عبد جز صالح گواضح  شود تا در پيشگاه حضور عرض مى
  ّبعضى از الطاف الهيه که من غير اظر نبوده و اگرن امرىه بو اصالح 

  شود نباشد اينقدر معلوم مى استحقاق عنايت فرموده واضح و مکشوف
  قلب را از طراز عقل محروم واسعه و رحمت سابقه  عنايته  که ب

  :ست  اى نصرت عرض شد ايننمع که در صورت کلماتى. نفرموده 
     هوا تعالى                                     

ّ جل ذکره مقدّمعلوم بوده که حق   از دنيا و آنچه در اوست و   استسّ
  ادلهجنفسى محاربه و يامه اين نبوده که نفسى ب مقصود از نصرت

 يد ملوک ه ب بحر  و ّرا از برء ملکوت انشا ءاعل مايشيف سلطان .نمايد
ّ اگر در ظل حق.مراتبهم  ّهر قدرت الهيه على قدراو ايشانند مظگذاشته  ّ  

ّوارد شوند از حق محسوب و اال ان ربک لعليم و خبير  ّّ   ّو آنچه حق. ّ
   ذکر وئزاوست که کنا ّجل ذکره از براى خود خواسته قلوب عباد

ّ محبت ربانيه و خزائن علم ّ    لم يزل اراده سلطان .ّو حکمت الهيه اند ّ
  فيها طاهر نمايد تا  او م اين بوده که قلوب عباد را از اشارات دنيا اليزال

  مدينه قلب   پس بايد در.دن و صفات شوءمليک اسما ّلياتجقابل انوار ت
   و ءّيد يعنى تجلى اسماآ خود ّرقيگانه به م بيگانه راه نيابد تا دوست

  ّالزال مقدس از مثال  چه که آن سلطان بى،نه ذاته تعالى ، صفاتش



  ۷۰ص 
  اعتراض بر احدى اليوم صرت  پس ن.بود  صعود و نزول بوده و خواهد

  که مدائن  ست ابا نفسى نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب آن و مجادله
  سيف بيان و حکمته هوى است ب ف جنود نفس وّقلوب که در تصر

  ه ّبايد اول ب  نصرت نمايدکه ارادۀ  لذا هر نفسى.مفتوح شود و تبيان
  د و از ذکر ماسوى ف نمايّخود را تصر  قلبۀسيف معانى و بيان مدين

 ست مقصود  ااين. ّمدائن قلوب توجه کنده محفوظ دارد و بعد با  
  نبوده و نيست و آنچه از قبل  ّفساد محبوب حق  ابدًا،از نصرت

   فىلواَقتُ تْنا .ّ مرضي نبودهارتکاب نموده اند ابدًا ّبعضى از جهال
  بين  ما نى درأشبه لهى اى اّاحب  اليوم بايد.واُتلقَ تْنالکم من  يرخرضاه ل

  رضوان ذى الجالله افعال خود به که جميع را ب عباد ظاهر شوند
  ه ّحق ناظر ب  دوستانفتاب افق تقديس که ابدًاه آ قسم ب.نمايند  هدايت

  قلوب ه ّ حق الزل ناظر ب.بود خواهندنارض و اموال فانيه او نبوده و 
  ت که شايد نفوسعنايت کبرى اسه هم نظر ب اين عباد خود بوده و

  مقامات باقيه وارد ه شوند و ب سّدو مق ّفانيه از شئونات ترابيه طاهر
   نه از ،ّاز کل بوده ن سلطان حقيقى بنفسه لنفسه مستغنى آّردند و االگ
  ّ کل از .ى واردّو نه از بغضشان ضر او راجعه ّب ممکنات نفعى بح

  ّقردر م  فردًا واحدًاّاو راجع خواهند شد و حقه ظاهر و ب ّابيهر تامکنۀ
  و بيان و اشاره و وصف و تعريف  ّ خود که مقدس از مکان و زمان و ذکر

   علم الکتاب  هندهو و من ع ّالالم ذلک  يع و الّ بوده مستقرّدنو  وّولو ع
ّال اله اال هو العزيز الوه   .ى انته  ابّ
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   عدل ونفسه بنظره ب نکه ذات شاهانهه آو لکن حسن اعمال منوط ب

  ّ بعضى من دون بينه و برهان يضعراه و ب ن نظر فرمايند آ عنايت در
  اراد و ما اراد ماعلى  ّالسلطانّا ان يؤيد ل نفرمايند نسئ کفايت

   .غى ان يکون مراد العالمينبين
  جمعى از فقرا وارد آن با مودندناستانبول احضار ه و بعد اين عبد را ب
   مطلبى با احدى مالقات نشد چه کهد ابدًااز ورو  مدينه شديم و بعد

  ردد که اين گ مبرهن ّبر کل رهانه بنداشتيم و مقصودى نبود جز آنکه ب
  انطق ّالذى فو. ه  با اهل فساد معاشر نو ابدًا عبد خيال فساد نداشته

  جهتى ه ّبعضى مراتب توجه بت مراعاه  نظر ب،ء نفسهناّ لسان کل شىء بث
ّ ان رب.نفوس اين امور واقع شدهلحفظ  صعب بوده و لکن    ما فى لميع ىّ
  . اقول شهيد ماّنفسى و انه على

  أوىدلش مع  در سايۀّ بايد کل،ّعادل ظل ا است در ارض  ملک
  که يد نيست دمقام تخصيص و تح اين .ّيرند و در ظل فضلش بياسايندگ

  .اکى است  حّظلم از ّبعضى دون بعضى شود چه که ظله ب مخصوص
ّ جل ذکره خود را رب العالمينّحق    را تربيت ّفرموده زيرا که کل ّ

  ّالتى ّتعالى فضله الذى سبق الممکنات و رحمتهف. فرمايد فرموده و مى
  صواب يا خطا على زعم   اين بسى واضح است که. سبقت العالمين

   دانسته و اخذ کرده ّرا حق د آننن معروفه آکه ب القوم اين طايفه امرى
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  زذشتن اگو همين  عندا گذشته اند آء لماغماعندهم ابتذا از  لد، ان
  ست ناطق  است صادق و شاهدى اگواهى ّجان در سبيل محبت رحمن 

  ير دليل و برهان ازغمن  مشاهده شده که عاقل آيا.عون ّيدهم  ماعلى 
  چه که  گفته شود اين قوم مجنونند اين بسى بعيد است رگ جان بگذرد و ا

  جمعى کثير از هر قبيل از يک نفس و دو نفس نبوده بلکهه ر بصنحم
   جانه مشهد فدا در ره دوست به شده ب  کوثر معارف الهى سرمست

   جان و ه گذشته اند واسو اين نفوس که  از ما اگر.  و دل شتافته اند
  ّکدام حجت و برهانه شوند ب مال در سبيلش ايثار نموده اند تکذيب

  .شود على ما هم عليه در محضر سلطان ثابت مى انصدق قول ديگر
ّحوم حاجى سيد محمد اعلى ا مقامه ورم    بحر رحمته و ةّسه فى لجّغم ّ

  اهل زمان ى و ازهدقعلماى عصر بودند و ات غفرانه با آنکه از اعلم
ّالسن بريه کل ب بوده کهاى خود و جاللت قدرشان به مرتبه    ذکر وه ّ

  روس با آنکه خود  در غزاى باقنو ورعش مود زهه ثنايش ناطق و ب
  دين با علم مبين  نصرته فتواى جهاد فرمودند و از وطن معروف ب

  عتجيسير از خيرکثير گذشتند و مرا بطشه  مع ذلک ب،ّتوجه نمودند
  هيفو اين طا. صاربليت کشف الغطآء و ظهر ماستر عن االيا.  فرمودند

  اقانى خسطوت غضب ه  و ليالى بّايام  بيست سنۀ متجاوز است که در
   .افتاده اند ديارىه يک ب از هبوب عواصف قهر سلطانى هر ب وّذمع

  و چه مقدار از آباء که بى پسر در مانده اند پ چه مقدار از اطفال که بى
  ّاز امهات که از بيم و خوف جرئت آنکه بر گشته اند و چه مقدار



  ۷۳ص 
  ّعباد که در عشي ته اند و بسى ازمقتول خود نوحه نمايند نداش  اطفال

  ّو در اشراق در نهايت فقر و ذلت کمال غنا و ثروت بوده اند با
   من ت من دمآئهم و ماغّما من ارض اال و قد صب.  مشاهده شده اند
  غيرن اين سنين معدودات م  تفعت اليه زفراتهم و دررا ّهوآء اال و قد

  و باليا نار   جميع اين قضاياقضا سهام بال باريده و مع يل از سحابعط ت
  ّکل را قطعه قطعه نمايند اگر ل کهعنى مشتأشه  قلوبشان برّحب الهى د

  را درملند آنچه آجان مشتاق و ه نگذرند بلکه ب ّ از حب محبوب عالميان
  .سبيل الهى وارد شود

   شطره  فرموده و بليبرحمن اين عباد را تق  اى سلطان نسمات رحمت
  لکن بعضى از و"  گواه عاشق صادق در آستين باشد"ه، کشيد ّاحديه

  م رحمن ورمان حِرحُمه را نسبت ب زمان  انور مليکبقلظاهره  علماى 
  جهان آراى  ىأى کاش را.ر نموده اند ّدک عرفان مکعبۀ  قاصدان

    مجتمع مىى عصراين عبد با علما رفت که گپادشاهى بر آن قرار مى
  اين . نمود ّن حجت و برهان مىاتياسلطان حضرت  شد و در حضور

  يد تا حقيقت امر در آلسى فراهمجمل که چنين مآّعبد حاضر و از حق 
  انواضح و الئح گردد و بعد االمر بيدک و اسلطان  ساحت حضرت 

  رحمن در خداوند. ّ فاحکم لى او علي ک سلطنتيرتلقآء سر  حاضر
  اّون فتم :"فرمايد  اکوان مىٔمال ّ فرقان که حجت باقيه است مابين

   و بر اى موت را برهان صدق فرمودهّنمت".صادقين  تمنالموت ان ک
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  کدام حزبند که از جان در سبيل  ت ضمير  منير معلوم است که اليومآمر

  اثبات ما هم   اين قوم درّکتب استدالليۀ گذشته اند و اگر معبود عالميان
  ينه کتب ال آشد هرتعالى مرقوم مي دمآء مسفوکه فى سبيلهه عليه ب

  که قول  را  حال چگونه اين قوم .ّبريه ظاهر و مشهود بود بين تحصى ما
  ّذره نمود و نفوسى را که از يک توان انکار ست مى او فعلشان مطابق

  بعضى از؟  گذرند تصديق نمودى مختار نگذشته و نم سبيل  اعتبار در
  ات ننموده اند و اين عبد را  مالقابدًا  علما که اين بنده را تکفير نموده اند

  دوا و راما ا  لع نشده اند و مع ذلک قالواّ مقصود مطبر  ونديده اند
   محض قول و اسباب زهد ،برهان بايد را  هر دعوى.يريدون يفعلون ما
   ّفاطميه  مکنونۀ چند فقره از فقرات صحيفۀ ترجمۀ.نبوده ظاهره

   لسان پارسى عرض مىه ب تس اقام م صلوات ا عليها که مناسب اين
  توره در پيشگاه حضور مکشوف شود ومسشود تا بعضى از امور 

  کلمات مکنونه اليوم ه ب  مذکوره کهمخاطب اين بيانات در صحيفۀ
   که در ظاهر به علم و تقوى معروفند و در باطن ست قومى هستند امعروف

  .مطيع نفس و هوى 
  :فرمايد  مى

   ذئب اغنام هر دعوى شبانى کنيد و در باطنچرا در ظا، وفايان اى بى"
ّ قبل از صبح است که در ظاهر دري وستارۀ ثل شما مثلَمن شده ايد م ّ  
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  ."ست  او ديار من کاروانهاى مدينه الل و هالکتاضروشن است و در باطن سبب 

  :و همچنين  مى فرمايد
  خ صافى است ثل تو مثل آب تلَم، باطن کاستهه ظاهر آراسته و به  اى ب"

  دسته و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود و چون ب که کمال لطافت
  ّلى آفتاب ج ت.نفرمايد از آن را قبول اى ّ احديه افتد قطرهاف ذائقۀّصر

   دان تا ارض فرق دان بلکهَرقَموجود و لکن از ف ت هر دوآدر تراب و مر
  " فرق بى منتهى در ميان 
  :و همچنين  مى فرمايد

  ه ز مشرق المکان ب اى عنايت منّسحرگاهان تجل  بسا،ر دنيااى پس"
  غير مشغول ديد و چون برق ه راحت ب را در بسترو مکان تو آمد و ت

ّمقر عزه ب روحانى    نزد جنود قدس  نورانى رجوع نمود و در مکامن قربّ
  ."نپسنديدم   اظهار نداشتم و خجلت ترا

  :فرمايد و همچنين  مى
   بر تو مرور نمود  در سحرگاهان نسيم عنايت من، منتىسدو عىّ اى مد" 
  .انتهى." ريست و باز گشت  گ بر حال تو ورا بر فراش غفلت خفته يافتو  و ت
   و در فرقان .اکتفا رود عىّدمقول ه  نبايد بىدر پيشگاه عدل سلطان لذا

  :باطل است مى فرمايد ّکه فارق بين حق و
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ّ يا ايها الذين "   ةبجهال ّ فتبينوا ان تصيبوا قومًابأجائکم فاسق بنان  منواآّ

  قوا ّد تصال"و در حديث شريف وارد " م نادمينتعلى ما فعل واحفتصب
ّالنمام   نآنديده اند و  علما امر مشتبه شده و اين عبد را  بعضى ازر ب ".ّ

  ما حکم  دهند که اين عبد بغير شهادت مى  نفوس که مالقات نموده اند
قوله تعالى ، اين آيه مبارکه ذاکره ّتاب تکلم ننموده و بفى الک ا:  

  ."الينا و ماانزل من قبل ّمنا با و ماانزلآان  ّاال ّهل تنقمون منا"
  ّشطر رحمت رحمن متوجهه چشمهاى اين آوارگان ب،  اى پادشاه زمان

  و اين شدائد عظمى را ىز پّو ناظر و البته اين باليا را رحمت کبرى ا
  ست که حضرت سلطان بنفسه الکن اميد چنان  عظيم از عقب و رخآء

  گردد و اين خير محض  ّدر امور توجه فرمايند که سبب رجاى قلوب
  . شهيدابا است که عرض شد و کفى

  ى عبين اصبقد کان لطان ّ قلب السّبان  يا الهى اشهدّهمّلسبحانک ال
  ّو انک انت  حسانالا و ةحمّرلّتريد قلبه يا الهى الى شطر ا قدرتک لو

  .انت العزيز المستعان  ّاله االال ّالمتعالى المقتدر المنان 
  سه نفًا لئنمن کان من الفقهآء صا ّو اما:"  علما مى فرمايدايطدر شر

   الى " ّه فللعوام ان يقلدوهموال ٔالمر ًايعه مطائ لهوالفًا  لدينه مخحافظًاو 
   رحمن وحى از لسان مظهراين بيان کهه پادشاه زمان ب رگ و ا.آخر

  اين صفات ه ّمى فرمايند که متصفين ب  مالحظه، جارى شده ناظر شوند
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  عى ّدمکه  نفسى  لذا هر،ّ اقل از کبريت احمرندحديث شريف دروارده 

  :فرمايد مى نماّخر الز آ و همچنين  در ذکر فقهاى.نيست علم است قولش مسموع نبوده و
ّتحت ظل السمآء منهم خر فقهآء ّرمان شّ فقهآء ذلک الز"   ةنفتت الجّ

  :و همچنين  مى فرمايد "  تعود ميه و ال
ّاذا ظهرت راية الحق لعنها اهل الشرق و الغرب"    و اگر اين احاديث ." ّ
  چون مقصود. است  عبد اثبات آن بر اين، نفسى تکذيب نمايدرا 

  يقه که فى الحق علمائى. اختصار است لذا تفصيل رواة عرض نشد
   چنانچه،ض اين عبد نشده اندّابدًا متعر س انقطاع آشاميده اندأاز ک

ّعنايته در ايام توقف  ّمرتضى اعلى ا مقامه و اسکنه فى ظل قباب مرحوم شيخ ّ  
  ما اذن ا در اين امر غيره دند و بومى فرم ّ عراق اظهار محبترد

  حال . ضىير و ّايحب على مّق الکلّل ا ان يوفئنس .م ننمودندّ تکل
  طايفه ّاذيت اينه و ب جميع نفوس از جميع امور چشم پوشيده اند

  ّکه بعد از فضل بارى در ظل مرحمت  از بعضى  چنانچه اگر،ّ متوجهند
  سؤال شود که در ّمت غير متناهيه متنعمندعنه رميده اند و ب آسلطانى
  بيرحسن تده  ب،اظهار نموده ايد مت سلطانى چه خدمتعجزاى ن

  ّامرى که سبب آسايش رعيت و آبادى ه و يا ب  مملکتى بر ممالک افزوديد
   ندارند جوابى،ّجه نموده ايدوو ابقاى ذکر خير دولت شود ت مملکت

  بابى در حضور سلطان  اسمه کذب ب نکه جمعى را صدق و ياآجز 
   و د چنانچه در تبريزنقتل و تاراج مشغول شوه ب معروض دارند و بعد
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   درنمودند و ابدًا فروختند و زخارف کثيره اخذرا بعضى ّمنصوريۀ مصر 

  ن واقع شده به آّ کل اين امور نظر،نشده  پيشگاه حضور سلطان عرض
  اينه و ب يره گذشته اندطاز امور خ، بى معين يافته اند  را  که اين فقرا

  ّمختلفه در ظل سلطان  ده و مللّ طوايف متعد. فقرا پرداخته اند
ّ همت و سموّولبلکه بايد ع ، اين قوم باشند طايفه هم مستريحند يک ّ  

  ن باشند که آدر تدبير نى مشاهده شود کهأمال زمان سلطانى بش طرتف 
  .عدل حکم راننده  بّدر آيند و مابين کل  سلطان در سايۀديانجميع ا

  ّبلکه حدود الهيه  ن راضىه آّمحض عدل است و کل ب حدود ا راىاج 
ّبب و علت حفظ بريهس   و لکم فى :بوده و خواهد بود بقوله تعالى  ّ

  بعيد است که از عدل حضرت سلطان.  بلبااالحيوة يا اولى  القصاص
ّ حق جل.سياط غضب شوند خطاى نفسى جمعى از نفوس مورده  ب ّ  

   و اين بسى معلوم که."اخرى ة وزرزروا التزر:" ذکره مى فرمايد
  ّو متقى بوده و خواهد فاسق، ل فعاقل و غا، و جاهل  عالم  اى ،در هر طايفه

   دنيااست چه که عاقل ياطالب ه از عاقل بعيديعشن تکاب امورر بود و ا
ّغير حق توجه ننمايد و  به ّ البته ،تارک است  اگر .تارک آن است و يا ّ  

   نمايد، مذمومه منعّاو را از ارتکاب افعال منهيۀ اية از اين گذشته خش
  عراض عباد و وحشت اّکه سبب و علت   امورى،اگرطالب دنياستو 

  که سبب اقبال اعمالىه ه ارتکاب ننمايد بلکه بّت الب.من فى البالد شود
  مردوده از انفس  پس مبرهن شد که اعمال .ناس است عامل شود
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  ّوجه الىّتنسئل ا ان يحفظ عباده عن ال.  جاهله بوده و خواهد بود

ّهم اليه انه على کل شئ قديرّربيقغيره و  ّ.  
  ى و ابتالئى و ّو ضر لهى تسمع حنينى و ترى حالىا يا ّهمّلسبحانک ال

  ئى خالصًا لوجهک فاجذب به قلوباند  ان کان.تعلم مافى نفسى
  الى يمين عرش اسمک لطانّک و قلب السانّريتک الى افق سمآء عرفب
ّلنعمة التىا  ارزقه يا الهىّثم.حمن ّرال   لت من سمآء کرمک و سحابّ نزّ

ّرب ايده على اى.الطافک  ّعنده و يتوجه الى شطر اّلينقطع عم رحمتک ّ  
  ّ ثم انصره بجنود الغيب و.کلمتک بين خلقک ٓو اعالءرک صرة امن

  هاّاالرض کل ئن باسمک و يحکم على من علىآالمد رّخّالشهادة ليس
   انت الحاکم ّملکوت االيجاد انک  يامن بيدک، بقدرتک و سلطانک

  .ّاله اال انت المقتدر العزيز الحکيم المعاد ال فى المبدء و
  از نموده اند که اگر بهتنى امر را درپيشگاه حضور سلطان مشأشه ب

   صادر شود آن را از مذهب اين عباد مى ىيحطايفه عمل قب  نفسى از اين
   جايز کاره را مهو اين عبد ارتکاب ّاله اال ّفوا الذى ال. شمرند

  .شده ن ناز لنهى آدر کتاب الهى  نچه صريحًاه آندانسته تا چه رسد ب
  مت آن در کتاب الهى نازل رهى فرموده و ح نخمر ّ حق ناس را از شرب

  ناس را از اين عمل  ًاّا امثالهم طره ّثبت شده و علماى عصر کثرو 
  ه عمال ب حال جزاى اين ا.بعضى مرتکبند  مع ذلک،نيع نهى نموده اندش



  ۸۰ص 
  دّرا، يشهس و مبّ تقديس مقدّو آن مظاهر عز نفوس غافله راجع

  ّبلى اين عباد حق را يفعل . هودّشّبتقديسهم کل الوجود من الغيب و ال
  ّ و ظهورات مظاهر احديه را در عوالم دانند مى يد يريشآء و يحکم ما ما

   است ما بين ّملکيه محال ندانسته اند و اگر نفسى محال داند چه فرق
ّاگر حق جل ذکره را مختار.او و قومى که يدا را مغلول دانسته اند ّ  

  ّدانند بايد هر امرى که از مصدر حکم آن سلطان قدم ظاهر شود کل
  و ال عاصم و الملجأ  ّاال الى ا حدو المهرب ال ّرف المقبول نمايند ، 

  ّهان مدعى على ما يقولو امرى که الزم است اتيان دليل و بر. ّاال اليه 
  .ّو يدعى، ديگر اعراض ناس از عالم و جاهل منوط نبوده و نخواهد بود

ّانبيا که لئالى بحر احديه و مهابط وحى الهيه اند محل اعراض و  ّ ّ  
ّو همت کل امة: " واقع شده اند چنانچه مى فرمايداعتراض ناس  ّّ  

  و همچنين  مى" ّقبرسولهم ليأخذوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الح
  در ظهور خاتم انبيا". ّمايأتيهم من رسول اال کانوا به يستهزئون : " فرمايد

  و سلطان اصفيا روح العالمين فداه مالحظه فرمائيد که بعد از اشراق
  ّ مظهر عزنآمقدار ظلم از اهل ضالل بر شمس حقيقت از افق حجاز چه 

  حضرت  ّکه اذيت آنغافل بودند  نى عبادأ بش.ذى الجالل وارد شده
  دانسته اند چه که ّحق متعال مىه و سبب وصول ب را از اعظم اعمال

ّعلماى آن عصر در سنين اوليه از يهود و نصارى   از آن شمس افق اعلى ّ
  نفوس جميع از وضيع و شريف  اعراض آنه  اعراض نمودند و ب

  مذکور  در کتب ّ اسامى کل.ّنير افق معانى کمر بستند ن آ نوراىبر اطف



  ۸۱ص 
  ّعبدا ابي بن اشرف وابن راهب و کعب ااز جمله و هب . است

   رسيد که در سفک دم اطهر آن نفوس تا آنکه امر به مقامىآن و امثال 
ّترتيب دادند چنانچه حق جل ذکره خبر فرموده حضرت مجلس شورى ّ  

  رجوک و يمکرون يخّبک الذين کفروا ليثبتوک او يقتلوک او يمکر و اذ"
   و ان کان کبر "و همچنين  مى فرمايد."  و يمکرا و ا خير الماکرين

   فى ّفان استطعت ان تبتغى نفقًا فى االرض اوسلمًا عليک اعراضهم
  ّالهدى فالتکونن من  ء ا لجمعهم علىاش لو ية وآّالسمآء فتأتيهم ب

  ن در احتراق ّارکه قلوب مقربيبيه م آاين دو  تا از مضمون."الجاهلين
  ّرو ابدًا تفک ّ محققه از نظر محو شدهو امثال اين امور واردۀ است

   ظهور مطالع انوار احيانعباد در راضعنمايند که سبب اى ننموده و نم
  مالحظه  همچنين  قبل از خاتم انبيا در عيسى بن مريم  و.ّالهيه چه بوده

  ه را ب ساذج ايمانن آجميع علما  ن مظهر رحمنآ بعد از ظهور .فرمايند
  ّ حنان که اعظم علماىخره باجازۀاالداده اند تا ب تبکفر و طغيان نس

  حضرت وارد  نآبود بر ة يافا که اقضى القضاقن عصر بود و همچنين  آ
   قت عليه ا ض.اجز استعخجل و  نچه را که قلم از ذکرشآوردند آ
  انبياجميع فصيل ت مآء و اگرّسه ا الى الجّرعالى ان  هاترض بوسعاال

  و مخصوص علماى. ن است که کسالت عارض گرددآعرض شود بيم 
ّتورات بر آنند که بعد از موسى نبي مستقل صاحب شريعت نخواهد ّ  

  ّنفسى از اوالد داود ظاهر خواهد شد و او مروج شريعت تورات. آمد 
  خواهد شد تا به اعانت او حکم تورات ما بين اهل شرق و غرب جارى



  ۸۲ص 
  و همچنين  اهل انجيل محال دانسته اند که بعد از عيسى . و نافذ گردد

  ّبن مريم صاحب امر جديد از مشرق مشيت الهى اشراق نمايد و
ّان السمآء و االرض: " ّمستدل به اين آيه شده اند که در انجيل است  ّ  
  و بر آنند که آنچه ." تزوالن و لکن کالم ابن االنسان لن يزول ابدًا 

  در يک مقام از انجيل .  بن مريم فرموده و امر نموده تغيير نيابدعيسى
  ّو در انجيل يوحنا هم بشارت داده به " ّانى ذاهب و آت : " مى فرمايد

  ّروح تسلى دهنده که بعد از من مى آيد و در انجيل لوقا هم بعضى
  ّعالمات مذکور است ولکن چون بعضى از علماى آن ملت هر بيانى را 

  يتل ياف.به هواى خود نمودند لذا از مقصود محتجب ماندند تفسيرى 
  ّئن به مبه العيون و تط ّتقر ما سل الى حضرتکنر اذنت لى يا سلطان ل

ّکل منصف بان عنده علم الکتاب قنيوّالنفوس و    و بعضى از ناس چون  .ّ
  ّاز جواب خصم عاجزند به حبل تحريف کتب متمسکند و حال آنکه 

  ٓالجهالء و اغماض  ال اعراض لواضع مخصوصه بوده، ذکر تحريف در مو
  ّبه القلوب و تطير الى الهوآء الذى بسمع من  ًالعلمآء لقلت مقاال تفرح

  سان ّمان منع اللّزاقتضآء ال لکن االن لعدم هو و ّاله اال ّارياحه انه ال هزيز
   .القديرر مقتدّانه لهو ال ّو ختم اناء التبيان الى ان يفتح ا بقدرته عن البيان

ّيا الهى اسئلک باسمک الذى به سخّم ّهل سبحانک ال   رت من فىّ
  قدرتک و الطافک  ةججازفظ سراج امرک بحموات و االرض ان تّالس



  ۸۳ص 
ّلئال تمر   ّالذين غفلوا من اسرار اسمک  من شطر  عليه ارياح االنکارّ
  فى ارضک على من  ّبدهن حکمتک انک انت المقتدرره نو ّثم زد المختار

  ّبالکلمة العليا التى بها فزع من فى االرض  ّ اى رب اسئلک.و سمآئک
  تدعنى بين خلقک فارفعنى   الوثقى ان الوةعرلک باّسمّمآء اال من تّالسو 

  سکن فى ٔال فى ظالل رحمتک و اشربنى من زالل خمر عنايتک اليک و ادخلنى
  ّتشآء و انک  انت المقتدر على ما ّ انک،آء مجدک و قباب الطافکخب

  .ّانت المهمين القيوم
  ّعتساف فى کل الا اشتعلت نار صاف ونيا سلطان قد خبت مصابيح اال

   ّ من الزورآء الى الموصل الحدبآءسارىا اهلى اجعلو االطرف الى ان
   ّفى سبيل ا ينبغى لکل نفس ان ينظرت ّهذا اول حرمة هتکليس 
  و ادخلوهم فى  م القوم اسارى جعلهذسول اّل الرآورد على  ما يذکر و

  ّاجدين و سند المقربين و کعبةّس الّدمشق الفيحآء و کان بينهم سيد
  ا نحن  قال الو؟ تم الخوارجناو   : لهميل ق.فداهاه روح ماسو المشتاقين

  بذکر نا حمن وّ الرآيةالحت  يمان وال اغر ثّافتر ياته و بنا آابا وّنمآباد ع
  :يل  ق.مآءّبين االرض و الس ّ التى حالتةّماطت الظلمسالت البطحآء و 

ّاو حللتم ماحر ّ ما احله اممتّحرأ  ّنحن اول من اتقال ؟ مه ا ّ   عبّ
ّو مبدئه و اول کل  و نحن اصل االمر ااوامر   ية آخير و منتهاه نحن  ّ

   وحمنّقال فينا انزله الر؟ نآترکتم القرأ  :يل ق. ممالالقدم و ذکره بين ا
  ّالتى انشعبت من  ّکوان و نحن الشوارعان بين االبحّسالنحن نسآئم 



  ۸۴ص 
  ّبعد موتها و مناو يحييها به به االرض   احيىّعظم الذى االا ربحال

   .معانيه و اسراره ثاره و عندنات آّو ظهرت بيناته و برز ياتهآ ت انتشر
  انذکر ّ انا ما.ّقطاعنا عما سواه ا و انّلحب :  قال ؟ّ الي جرم مليتم:يل  ق
  ّالحيوان الذى کان مودعًا  من بحر رشحًا الم بل اظهرناّته عليه السرعبا

  بما ورد على امنآء ا من ّلون و يطلعوابالمق فى کلماته ليحيى به
  من قبل  ّعلى الذين ظلموا نرى اليوم يعترض القوم  و.اخسرينوء قوم س

ّشد مما و هم يظلمون ا   بل   ما اردت الفسادّى تا ان.اليعرفون و واظلمّ
ّمنعهم عن التقرب الى ّتطهير العباد عن کل ما    کنت .ّا مالک يوم التناد ّ

ّت علي نفحات ربّمر ئما على مضجعىان    وومّنى من النحمن و ايقظتّ الرىّ
ّامرنى بالندآء بين االرض و السمآء، ما کان هذا من عندى بل من عنده، ّ  

ّهد بذلک سکان جبروته و ملکوته و اهل مدائن عزه يش   ّو نفسه الحق. ّ
   قد.هئرضآ ّزايا فى حبه وّالرال عن  ه ويلفى سب ياالالب ع منزاج ال

   به ّ لمصباحه الذىًبالةذسکرة الخضرآء و ّلدا ٓجعل ا البالء غادية لهذه
  غنيهي روته اوثعنده من  ما  هل يبقى الحد.مآءّاشرقت االرض و الس

   اوو جاور ضامّرالّفى الذين ناموا تحت  ينظر احد لو. عن مالک ناصيته ًاغد 
  ال؟ ملوک مجماجم المالک عن براجم ال رمم ّان يميز غام هل يقدرّ الر
ّيميز اولى الثروة عاة و هلّالملوک و هل يعرف الوالة من الر مالک و ّ  

  لمنّرق اال فقد رفع التا ؟ آء و وطآء ذح ّ و الغنآء من الذى کان بال
  ّ اين دقة،االمرآء و ٓضالءفال وء  اين العلمآ.ّى بالحقضق ّى الحق وضق

  ّرقة افکارهم و سالمة اذکارهم و اين و ة ابصارهمّ انظارهم و حد



  ۸۵ص 
  ة و فرشهمنهم الموضورهرسو  ةر و زخارفهم المشهورةخزآئنهم المستو

  .وراثمن لهم قضآء ا هبآّصار الکل بورًا و جع قد  هيهات.الموضوعة
   ّاالى  يرال وابحاص.د ماکتموا ّدبو ت واعت ما جمّتشنثل ماکنزوا و ت قد

  .قشيبهم البالية  ية و جذوعهم المنقعرة ووهم الخافو سقوية اماکنهم الخال
  ل و الخبير التمسکه االموالآّعن النظر الى الم ال يشغله المال ّان البصير

ّعن التوجه الى ا   مس عليها ّطلعت الش ما  اين من حکم على.لمتعالّي الغنّ
   اين صاحب الکتيبة ؟نيا و ما خلق فيهاّدفى ال رفطو اسرف و است

  و اين من ظلم فى آءروّ اين من حکم فى الز ؟ّاية الصفرآءّرلمرآء و اّسال
  ر عند بسطبحالکنوز من کرمهم و قبض ال ّ الفيحآء و اين الذين ارتعد

  و مال ذرعه عن ممهم و اين من طال ذراعه فى العصيانه ّ اکفهم و
ّاللذ بىتيجان ّ اين الذى کان  ؟حمنّرال    اين ؟ هواتّات و يجتنى اثمار الشّ

  و افنانهمة ئلماصانهم المتغ اين ا ؟ات الجمالوال و ذکمال ّ ربات
  ّو اين دقة اديمها بساتينهم المعروشة المتطاولة و قصورهم العالية و

  ئها و حفيف اورق ارياحها و هديرزيز ها و هئمآ سيمها و خريرن ّرقة و
  دقلهم   فواهًا ؟ة و ثغورهم المبتسمةّرت المفاشجارها و اين سحورهم

  ال رکز و ال اليوم منهم ذکر و هبطوا الحضيض و جاوروا القضيض اليسمع
  و هم  ينکرون؟ أ القوم و هم يشهدون ون يمارا  .الرمز و يعرف منهم امر

   الى ؟جعونيريذهبون وال  يرون ماأ   ،يهيمونٍد ّي وا بالم ادر؟ ون مليع
   ان منواآّن للذين يألم  ا" ؟يهبطون و يصعدون ، دونينجمتى يغيرون و 

ن و حان وآّرب  بلى يا ول يق طوبى لمن قال او"تخشع قلوبهم لذکرا  



  ۸۶ص 
  ّاال اليحصد  هاتهي. الى مالک االکوان و مليک االمکانّ ينقطع عما کان 

  رض ال هل حملت ا.ّاال بفضل ا و کرمه وضعما ّاليؤخذ اال  رع و زما
  ّربه  ّ الجالل عن الصعود الى ملکوتتالتمنعه سبحا ذىّبال

  بنا الى مالک ّو يقر يزول به العلل  هل لنا من العمل ما و؟العزيز المتعال 
ّيجعلنا من الذين توجهوا  ونسئل ا ان يعاملنا بفضله البعدله ؟ العلل ّ   

  .اه سو ّ عماواطعق اليه و ان
  نکرنى ا قد.السمعت اذن رأت عين و ال رايت فى سبيل ا ما ملک قد  يا

   ّراصفو  ّاح السالمةضب ضحضن  قد.ّي المخارفلضاق ع و  المعارف
  امشى .منها سوف تنزل   کم من الباليا نزلت و کم.احةّضحضاح الر

   الىّاستهل مدمعى قد.ورآئى تنساب الحباب  وب ّعزيز الوها الى الًبالمق
  ّماح فى حبّرأسى يشتاق الر ى تاسفننى لحزعى و ليس جّان بل مض

  ليت قطعت ادى ياؤخاطبه ف قد ّعلى شجر اال و مررت و مامواله 
  اس فىّنالارى  بل بما ّىالسمى و صلب عليک جسدى فى سبيل رب

  ّهم کانهم هفعوا اهوآئهم و وضعوا اال ر.هم يعمهون واليعرفونتسکر
  ون و فىنّو يحسبون انهم محس لعبًا لهوًا و  وهزوًا خذوا امراّات

  يرون  ًا غدونّنکما يظ مرال ليس ا .مان هم محصنونالحصن ا
  ّيخرجنا اولوالحکم و الغنا من هذه االرض التىسوف ف .ينکرون ما

ّسميت بادرنه الى مدينة عکا     ّ اخرب مدن الدنيا و ّون انهاکحّما يمو ّ
ّکانها دار حکومة الصدى   و انتنها مآهوآ هائارد  وًها صورةحقبا ّ  



  ۸۷ص 
  فيها غالم ان يحبسوا ال ارادوا و.ه يعّاليسمع من ارجائها اال صوت ترج

  نياّدة اليوّعنا عرض الح اوّآء و يصدخّابواب الر على وجوهنا واّو يسد
  ب و يجعل ّسغيهلکنى ال ّينهکنى اللغب و  تا لو.امنّيامن ا فيما غبر

  اجزع و اصبر  وش العرآء الحانسى وؤمو   آءّمّصرة الخّفراشى من الص
  و خالق  مالک القدماصحاب العزم بحول ا و  الحزم صبر اولو کما
  من کرمه تعالى بهذا الحبسا وجّا فى کل االحوال و نر  و اشکر.االمم
  لوجهه   و يجعل الوجوه خالصةالطنابالسل واّس الب منقاّرالتق يع

   و نسئله ان،و قريب لمن ناجاه يب لمن دعاهجّ انه م.ّالعزيز الوهاب
   شاحذةفمن سيو هيحفظه و به مرلهيکل ا دهم درعًاالٓالبالء ا  يجعل هذا

   قدهّتسنا من ذکره هذ و سناعال امره ٓبالبالء   لم يزل. و قضب نافذة
  ال  فسوف يعلم القوم ما ون الخالية واالعصار الماضيةت فى القرلخ

  ّلت زو م ّجوادهم و طوى مهادهم و کلت اسيافه عثرا يفقهونه اليوم اذ
  الهوى و يهيمون فى هيمآء الغفلة ّيةمطالى متى يرکبون   لم ادر.اقدامهم
ّ و ذلة من ذلّة من عزّقى عزأ يب.  و الغوى    على أّاتک م يبقى منأ ؟ّ
  ّحمن کل من ّى الرّ الو رب؟ القصوىيةة الغاّة العليا و بلغ فى العزالوساد
  دىّما اصابها سهم الرع ّ اي در.انّنمعزيز اللى اّبفان و يبقى وجه ر عليها
  ؟ى تا ّ واي حصن منع عنه رسول الموت اذاالقض ه يدتّر عّاي فود ما  و
  ورآء الختام من  ّلو علم الناس مار؟ ما قف ّاي سدير  ور؟کس ّاي سرير ما و

   و.عن الغالم م لنبذوا المالم و استرضواّالعالعزيز ال ّرحيق رحمة ربهم
ّبونى بحجاب الظالم الّجحن ٓالّاما ا   وهام الا ون ونّسجوه بايدى الظ نذىّ



  ۸۸ص 
   و يفتح ا لمدينته بابًالمآءّدّيد البيضآء جيبًا لهذه الليلة ال ّسوف تشق

  مات منئّا قالته الالم ونيقولّا الناس افواجًا و يدخل فيهيومئذ .رتاجًا 
  رجلهم فى قامة واليريدون اأ . تفى البدايا بدا ايات ماغقبل ليظهر فى ال

  .بآفى الم  ّرباب االالّرب ا و  ال؟ون لذهابهم من اياب يرهل و؟کاب ّ الر
  ال طوبى لمن .راثّتيسئلون عن ال وث  جداّ يقوم الناس من االذ يومئ
  ؤال ّ للسّو يحضر الکل الجبال ّرمّثقال فى ذلک اليوم الذى فيه تالا تسومه

  س قلوبّنسئل ا ان يقد.  لّشديد النکا ّمتعال انهلفى محضرا ا
  هابيغل شيآء بعين الالا رواظء ليناضغّبعض العلمآء من الضغينة و الب

ّالى مقام التقلبهم الد آء و يصعدهمالغض ا    الىظرّلنعن ا هاتنيا و رياسّ
  ّالفراش عن اليوم الذى فيه  يشغلهم المعاش و اسباب ال على والفق االا

  ٓمن البالء  ورد علينا ّانهم يفرحون بما لو و. يجعل الجبال کالفراش
  هم عليه من  فيما تّ خير لوّبى و ر.وحون و يبکونينى يوم فيه تيأ سوف
ّالشد فيه من آء و ما اناّرخ ال وةحّلرآالعالء و ا روة وّة و الغنآء و الثّالعز   ة ّ

  ّل ذرة من هذه الباليا بماّد ابن الٓالو ا. فيه اليوم انا ٓو البالء الخترت ما
  لى بقآئى و ما  ّذ لما  فى سبيل آالءال الب  لو.فى ملکوت االنشآء خلق
  ّىان رين الى المنظر اال کبرظّعلى اهل البصر و النا اليخفى ى حياتى وعننف

  بشعرة واحدة  ّ علقيف تحت سًاجالسيکون  دّيامى کنت کعبفى اکثر ا
  لک ذّ و فى کل .فى الحين اوبعد حين ينزلأ متى ينزل عليه  و لم يدر
شهيدءّکل شى ّوال انه علىالحّه فى کل ادحمنّرب العالمين و  نشکرا .  

ّوحدون و يأوينم اليه الّنعرليس ّه ظل نسئل ا ان يبسط    فيه ّ
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  هرًا ُافق الطافه ز و يرزق العباد من روض عنايته زهرًا و من لصونخلم ا

  ّقه على مايقربه الى مطلع اسمآئه ّو يوف ّيحب و يرضى ّو يؤيده فيما
ّيغض الطرف  لنىسالح   ّعية بعين ّينظر الى الر  وفاحجاليرى من ا ّماعّ
  لىّل عکمع الو نسئله تعالى ان يج.من االعتساف  ظهمفلطاف و يحالا

ّخليج البحر االعظم الذى کل قطرة منه تنادى انه مبشر العالمين و محيى ّ ّ ّ  
  و نسئله تعالى ان يجعلک ناصرًا. ّو الحمد  مالک يوم الدين. العالمين

  کما تحکم على ذوى قرابتک   الى عدله لتحکم على العبادناظرًاو المره 
   ."مّيون القيممتعالى المهّ انه لهو المقتدر ال.لنفسک لهم ما تختاره و تختار

  
  چنين ديده شد که بعضى از   لهذا موافق،و چون مناسبت حاصل شد

 نيزکه در صحائف و لوائح مندرج است در اين مقاله تعاليم بهآء ا   
  ن واضح و نياادى و ببو م روش مختصرًا مندرج گردد تا اصل اساس و

  : از جمله،دهده نقل شّدععبارات از صحائف مت عيان شود و اين
  ّية بين لّخذکم حمية الجاهأان ت ّيحان اياکمّوح و الرّرعاشروا االديان بال"

ّالبرية کل بد   "لق و مرجع العالمينخ الءّ انه لمبد،من ا و يعود اليهء ّ
  اال لواح  و فحّ قدمنعتم من الفساد و الجدال فى الص: "و از جمله
  مآء و انجمهاّيشهد بذلک الس ُکمّکم و سموّولّلک اال عذو ما اريد ب

  ار و امواجها و االرضبحاوراقها و ال و و االشجار هاقراشّ و الشمس و ا
  على ماينبغى لهم فى هذا  ّئه و يؤيدهميآ اولّ نسئل ا ان يمد،و کنوزها

  ّفق من فى حولى على العمليوالبديع و نسئله ان  المقام المبارک العزيز



  ۹۰ص 
  ۀکلم دانش اينۀ  ابهى شجر:" و از جمله،"لقلم االعلىبه من ا بما امروا
  شاخسار ليس الفخر لمن  يکگ داريد و بر بار يکه هم، ست  اعليا

ّ ان الذى :و از جمله،"العالم  ّن يحبمّيحب الوطن بل ل    ابنه اوّربىّ
ّمن االبنآء کانه ربى احد ابنآئى عليه بهاءا و عنايته و رحمته التى بنًا ا ّ ّ  
  عّ مشارق محبت و مطالء شمايا اهل بها:"از جمله ، "قت العالمينسب

  احدى مياالئيد و  نع و لّب به سرا عنايت الهى بوده و هستيد لسان
  نچه را دارائيد بنمائيد اگرآ ،حفظ نمائيد چه اليق نيستنچشم را از آ

ّافتاد مقصود حاصل و اال تعرض باطل ذروه مقبول   بنفسه مقبلين الى ّ
زاع و فسادبه نحزن نشويد تا چه رسد   سبب،مّيون القيم المه ا،   
ّهست در ظل سدره عنايت الهيه تربيت اميد   شويد و بما اراد ا عامل  ّ
   دين:" از جمله، "شجريد و قطرهاى يک بحر يک همه اوراق، رديد گ

  ّمشيت مالک اق اهل عالم از سمآءّفاد و اتّحمذهب ا محض ات  ا و
   ،ّعلت اختالف و نفاق مکنيد را نآ ،قدم نازل گشته و ظاهر شده 

ّکبرى از براى ظهور و اشراق نير ات ّسبب اعظم و علت   حاد دين الهىّ
  ان و راحت من فى يناطم  عالم و تربيت امم وّومّ ربانى بوده و نو شريعۀ

   ّيۀط اوست سبب اعظم از براى اين ع،الهىم البالد از اصول و احکا
  ّو نعمت سرمديه   عطا فرمايدقيهيات باحس زندگانى بخشد و أک، رىکب
    در صيانت اين،مخصوص مظاهر عدل الهى،  رؤساى ارض،ول داردذمب
  نچهآو همچنين   ن جهد بليغ بايد مبذول دارندآ و حفظ ّو علو قامم

ّفحص در احوال رعيتت الزم است    ّو اطالع بر اعمال و امور هر حزبى  ّ
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  ّطلبيم که همت قدرت الهى يعنى ملوک و رؤسا مى  از مظاهر.احزاباز 

   بايد.ر شودّونّنور اتفاق مه ب فاقآ شايد اختالف از ميان بر خيزد و ،نمايند
  ّ حق.ّ شده تمسک نمايند و عمل کنندىجار نچه از قلم ذکره آ بّکل

  ظ و تربيت و حف ّموس و ّنچه سبب علوآّو ذرات کائنات گواه که   شاهد
  ييد أطلبيم عباد را ت ّ از حق مى،نموديم و تهذيب اهل ارض است ذکر

  ، به ست ا طلب مى نمايد عدل و انصافّمظلوم از کل اين نچهآ .نمايد
   قسم .ر کنندّشده تفک مظلوم ظاهر نچه از اينآ در ، ننمايندءاصغا اکتفا

  نى ّ اگرمبي،ملکوت رحمن اشراق نموده فتاب بيان که از افق سمآءه آب
  . انتهى."يمنمود عباد نمى ر ياتفتّ خود را محل شماتت و م ،اطقىنشد و يا  مى مشاهده

   حرکت و سلوک و نواياىّاساس و افکار و خط  از اين عبارات سر رشتۀ
  حکايات که در افواه ناس روايات وز ا يد و اگر آطايفه بدست مى اين

   حقيقت،ت اختالفات و تباينّقضيه خواهيم از کثر حقيقت اينه الع بّ است اط
  که اساس و  لهذا بهتر اين است،ى پوشيده و پنهان گرددّکله ب

  تعاليم و صحائف و لوائح استنباط امينضطايفه را از م  مقاصد اين
  ّس چه که اين ا،و دالئل و نصوصى اعظم از اين نه  مأخذ. نمود

   چه،ن نمودانتوافراد قياس عموم  گفتار و رفتاره  ب،ل خطابصاساس است و ف
  .ست ااز خصائص و لوازم عالم انسان  که اختالف شئون
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  و جميع سنۀ هزار و دويست و هشتاد و پنج بهاءا را  بارى در بدايت

   يىنقل نمودند و ميرزا يح اّسجن عکه  اشخاص که همراه بودند از ادرنه ب
  زا ايران بعد لکن در .نجا استقرار يافتندآو در  غوساام قلعۀه را ب

  دبيرتاص که در امور بصير بودند و در حسن خاشاز عضى بچندى 
  حضور ه  ب،لع و خبيرّط شهير و بر حقيقت وقوعات قديم و حديث م

  نچه تا بحال در حضور همايون آنمودند که  حضرت شهريارى عرض
   رفته يا مبالغه بوده و يا  طايفه نقل و روايت شده و ذکر و حکايت از اين
  ّو حصول فوائد ذاتيه تجسيم امور نموده  ّد نظر به مقاصد شخصيهخو
  تفتيش امور نفس نفيسه و اگرچنانچه اعليحضرت شهريارى ب اند

  وضوح پيوندد که اينه حضور ب ست که در پيشگاه امان چنانگ فرمايند 
   وو مدخلى در امور سياسى ندارند مدار حرکت  فرقه مقصد دنيوى
   بررّروحانيه و مقصو لوک محصور بر امورسبک و س سکون و محور

  دستگاهه ّامور حکومت و تعلقى به مدخلى ب، ّ حقايق وجدانيه است
   تربيت ،تحقيق اشارات ست و احاتب اساس کشف س،سلطنت ندارد

  لوامعه ّست و نورانيت ب ا قلوب تصفيۀ،اخالق نفوس است و تهذيب
  نآست ى اانبديهيم جهان ندۀزابر ملوکانى و ۀّدسنچه سزاوار آاشراق و 

  ليل معدلت سلطانىظّيين در ظل آفرقه و  ست که جميع رعايا از هر ا
  أ الهى ملجزيرا سايۀ سايش و کامرانى باشندآمظهر بخشايش و در کمال 

   على الخصوص ، بى نداشتهه حزتخصيص ب، دميان استآ عالميان و مالذ 
  ، جميع رديدهگوم طايفه مشهود و معل و کنه مقال اين حقيقت حال
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  افتاده و در نزد ات در دستّرمات و ّاوراق و صحائفشان بکر

   ويقاگرچنانچه مطالعه شود حقا،  حکومت محفوظ و موجود است
   وّمين کل اين اوراق منع از فسادا مض.و الئح گردد  بواطن واضح

  ّلقخو صداقت و امتثال و ت طاعت و انقياداحسن سلوک ميان عباد و 
  ،ائل حميده استخصصاف فضايل  و ّتاه و تشويق ب اخالق ممدوحه هب

ّامور سياسيه نداشته و تصده  مدخلى بقطعيًا   شوب وآنچه سبب ه آب ىّ
   اى  نتواند و وسيلههحکومت عادالنه بهان صورت  در اين،نه است ننمودهتف

   دلضمائر و وجدان که از خصائصه ض بّتعر ندارد مگر بدست
ّن قضيه نيز تعرو جان است و اي    ،گشت شمار شد و سعى بى ض بسيارّ
  تيل هزاران نفوس ق،ويختهآشد و چه سرها که  هيختچه خونها که ر

  بنيانها که ويران بسا. و هزاران نساء و اطفال سرگشته و اسير گشتند
  ،و سامان گشت سر و دودمان بزرگان که بى  شد و چه بسيار خانمان

  اين درد را درمانى و اين، بدست نيامده يد و فاد حاصل نشره اى چا
   ،صوالح حکومت  ويفاظ از و.نشد رّسانى ميسآم حرم زخم را 

  اعصار باعث  ى دل و جان است و درجميعگسودآوجدان و  ىگادآز
  ه اينير سانۀّدممالک متم. ست  اجهاتير ساء ٓ درجات و استيالّرقىت
  قتدار فائز نگشت ا اين درجات عاليه نفوذ وه حاصل ننمود و ب قّوفت

   به مذاهب را از ميان برداشت و جميع طوايف را که منازعۀ زمانى مگر
  و يک نوع و يک  حزب قوم و يک يک،  جميع .ميزان واحد معامله نمود

  ّتامه است و از اعظم اسباب ّصلحت عامه مساواتم . جنس اند
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  و مساوات  تل معد،ساع نطاق کشور ستانىّاکبر وسائل ات جهانبانى و

    ،فاق نشانه نفاق ظاهرآاز اهل  ست و از هر فرقه ابين نوع انسانى
   تخدمر کمحکومت عادله مجازات عاجله است و هر شخصى  مقتضاى

  هانبانى و سزاوار عواطف ّتحق الطاف جبندد و گوى سبقت برد مس
  ر،و عالم را اقتضا و جلوه ديگ زمان زمان ديگر. ست ا شهريارىجليلۀ
  ّمبين است و توسل ين در هر مملکتى بادى خسران آئطريقه وه  بضّتعر

   از احتراز و حذر.مساوات بين اقوام روى زمين ى معدلت وّرقّ مابه الت
  فرق طبيعى چه که موضوعز ا احزاب سياسى بايد نمود و خوف و خطر

  ّدر امور سياسيه و نمايش است و کردار و رفتارشان نان تداخلآ افکار 
  خويش ثابتند ه در طريقتيف لکن اين طا،سايشآّيت و منامنافى  

  ه ل بّث و متوسّکند و متشبّسو متم ّ متدين ،ين راسخ آئ و در مسلک و
  طالب  حسب مسلک خويشه جان رايگان نثار نمايند و ب که قسمى

   جوهر اطاعتند ،سعى شديد جهد بليغ دارند و،رضاى پروردگار 
   وانين بر  خويش را فدا نمايند و ناله هستى،ّو مشقت تّدصبور در ش و

  نچه جويند و پويندآست و  ادرون نچه گويند فى الحقيقه رازآ  ،نيارند
   سيس راخ ء شىواساس و رئيس نمود ه  پس بايد نظر ب.هنمون رداللته ب

  يم رسآئل و صحائف رئيسهتعاليم و مفا  چون روش و .بهانه نکرد
  مشهود  فتابآن طايفه چون  حرکت ايّ خط ،ست او معلومر  مشهو
  و دفع و قلع و قمع و زجر و قتل  نچه بايد و شايد از ردعآ و  .و مشهور

  هير در ممالک سا.حصول نرسيده نشد و مقصدى ب و نفى و ضرب قصور
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  عين تشويق و تحريص چون تشديد و تعذيب را در چنين مواضع

  ار  انقالبنائرۀاعتنا را اثر بيشتر ديدند   مشاهده نمودند و عدم
  احزاب نمودند و  ّ لهذا بکلى اعالن مساوات حقوق.ساختند تر خاموش

   اين داد و فرياد.رب کردندغشرق و  گوشزدرا ى عموم طوايف گزادآ
   سى سال. ست اجيج از تحريک واغوا و تشويق و اغرا ا و ضجيج و

   با وجود .و از فساد اثرى نه شوب و فتنه خبرى نيستآست که از ا
  ه بو ترغيب وه از کثرت نصائح گرکاثر اين تو  ايدزتضاعف نفوس و ت

  شعار خود  اطاعت را، در منتهاى سکون و رکونّطايفه کل اين فضائل
   ديگر،ّرعيت صادق پادشاه هستند ديا در نهايت تسليم و انق،ساخته

  داند و از اين يز  ّ مشروعه تعرض نمايد و اهانت جاوسيلۀ چهه حکومت ب
   انام مانععقايد اقوام و تعذيب فرق مختلفۀ وجدان وه ض بّه تعرگذشت

  ّر رعيت و مخالف ّثحاجز تک و ّاتساع کشور و حائل فتوح ممالک ديگر
  ه ّکه تعرض ب  ايران زمانىحکومت جسيمۀ. اساس قويم سلطنت است

  برى داخل و کنداشت طوايف مختلفه در تحت لواى سلطنت وجدان
  حکومت عظمى ساکن و خادم ّدر ظل حمايتعه ّنو قائم و اقوام مت

  سيا درآ  اغلب قطعۀ،روز تزايد نمودهه روز بت  وسعت مملک.بودند
  ّدر سلک رعيت  جهانبانى و اکثر فرق و ملل مختلفهحکومت عادلۀ  تحت

   ومدآ طوايف به ميان يرّقانون تعرض بين سا  تاجدارى بودند و چون
   سلطنت ممالک وسيعۀ، س شدّاصول مسئوليت افکار وضع و اسا

  نکه آتا  قطعات کثيره و اقاليم عظيمه از دست رفت ايران تناقص نمود و
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  شور و کلدان از دست  آو  تورانين درجه رسيد که قطعات جسيمۀبه ا
  ّجهت تعرضه  اکثر ممالک خراسان نيز بّىحت،  تطويل چه لزوم.رفت

   چه که،خارج شد رانّب حکام از حوزه حکومت ايّوجدان و تعص
  ّعصيان طوايف ترکمان فى الحقيقه اين قضيه ّ سبب استقالليت افغان و

   با وجود .ندنبود ّبوده و اال در هيچ عهد و عصرى از ايران منفصل
  ترويج فتوى ست و اگر ابيچارگان ضّتعره ت چه لزوم بّرضوح مضو

  چه  دت شمشير خالص نخواهد شّد ح و زنجير وّل غخواهيم نفسى از
  ّعين و شيخيه ّرتشمختلفه چون م طايفه طوايف که در ايران گذشته از اين

  ۀيفتفسيق طا ه موجود و هريک تکفير ويرّو نصيريه و سا ّو صوفيه
  ن و پاپىآض اين و ّچه لزوم که حکومت تعر صورت  در اين ، ديگرنمايند

  ّ ظلپادشاهى و در ّ رعيتّ کل.برايا باشدو ضمائر و وجدان رعايا  
  سوده و مستريح وآ ،سميع و مطيع کس  هر.حمايت تاجدارى هستند

   على ، سياست اعليحضرت جهانبانىّمستحق ىغى و طاغ هر کس يا
    اين،گشته ى تغيير نموده و حقايق و اعيان تبديلّزمان بکل الخصوص

  ّىو داعى انحطاط و تدن ىّرقت و ّگونه امور در جميع ممالک مانع نمو
  ّبر ارکان حکومت شرقيه واقع فى الحقيقه سبب شديد که تزلزل .است

  ّرکه مق و دولتى ّضيه استّعظيم و خطب جسيم اين قوانين و اصول تعر
  سبب ه ّيه است بلشماقطعۀ در اقصى ، حکومتش در اتالنتيک بالتيک

  عه در ّملل متنو ّ مختلفه و توحيد حقوق مدنيتىبين رعايا مساوات
   صغيرۀ جزيرۀ.جسيمه پيدا نموده لکات عالم مستمقطعات خمسۀ
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   بجزياآ . هندوستان شرقى کجا جسيمۀکجا و قطعۀى اتالنتيک شمال

   ؟تف يايالتسويه بين اقوام و احزاب توان است
  معامله و مساوات  ى وجدان و توحيدگادآز ،سبب قوانين عادلهه بارى ب

  الم را در تحت حکومت  عقريب ربع معمورۀ بين ملل و اقوام فى الحقيقه
  اقتدار و روز بره ِ اين مبادي آزادى روز بواسطۀه رفتند و بخويش گ

  اقوام روى زمين نام اين دولت  افزودند و اکثر ّت و اتساع مملکتّ قو
ّيه و تدين حقيقى محينّ عصبيت د.نمايند عدالت ياده را ب   و امتحانش ک  ّ

  که اعظم موهبت  تس او کماالت ثبوت و رسوخ در خصائل فضائل
   نسل ن و هدم بنيان و قطعآطريق اين و ه ض بّ تعرّالا ست و اعالم انسان

  سقوط امپراطورى  ايتش زماند در قرون وسطى که ب.نسان نبودها
  پ وار  در ممالک،ّقسطنطنيه است بدست اسالم رومان و نهايتش فتوح

ّتعصب شديد و تعر سبب کثرت نفوذ رؤساء مذاهبه ب   و بعيدض قريب ّ
  انهدام ه رو ب ّکلىه جائى رسيد که بنيان انسان به  کار ب.تفيا  شيوع

  و مرئوس و امير و مأمور در پس  سايش رئيسآگذاشت و راحت و 
  تشويش و   جميع احزاب شب و روز اسير.متوارى گشت  انعدامپردۀ

  مهمل وو ضبط و ربط ممالک  ّى مختلّکله ّ مدنيت ب.اضطراب بودند
ّجمعيت بشريه معطل و ارکان  ساس سعادتاصول و ا ّ   کومت سالطينحّ
  ّمل در جميع اقطاع مک ينباهنفوذ و اقتدار رؤسآء دين و ر متزلزل مگر

  را از ميان بر داشتند و ّضات و تعصباتّو تعر  و چون اين اختالفات.بود
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ّريتحقوق مساوات رعايا و ح   وّزت اعالن نمودند انوار ع  وجدان براياّ

  ن ممالک آکه  قسمىه رديد بگالئح  مملکت طالع و نآفاق آقتدار از  ا
  پا اسير ووار م سلطنتظکه اع حالتى  در، نمودهّقىجميع مراتب تردر 

  سيا مقاومت دولآيمه ظحال دول ع. سيا بودآذليل اصغر حکومت 
  وجدان  است کهکافى شافى به اين  اين براهين .اروپا نتوانند  صغيره

  ساع افکار و تعديل ّن باعث ات آىگزادآس و محترم است و ّانسانى مقد
  مکنونۀ اطوار و اکتشاف اسرار خلقت و ظهور حقايق اخالق و تحسين

  که از خصائص دل  ّنکه مسئوليت وجدان آست و ديگر اعالم امکان
  چه کيفرى از براى  ديگر،واقع گردد جهان و جان است اگردر اين

   و  ضمائر؟يوان عدل الهى باقى ماندحشر اکبر در  د  بشر در روز
  و جان و وجدان بين ملوک   احاطه مالک الملوک است نهافکار در حيطۀ

  لهذا دو نفس در عالم وجود ّاصبعى تقليب رب قلوب است نه مملوک، 
  بعدد انفاس  ّ الطرق الى ا.جميع مراتب و عقائد موجود نه هم افکار در
  .نىآاز دقائق قر، " ا منسکًان جعلّل لک " و ست ا معانىيق از حقا،الخالئق

  شود مى ض طرائق سائرهّيمه و اوقات عزيزه که بذل تعرظع ّ اين همت
  چنانچه در تشييد بنيان  رگاه، هيچ وجه ثمره و نتيجه حاصل نه  و ب

  ىسرير جهانبانى و تعمير مملکت ملوکانى و احيا پادشاهى و تأييد
  سلطانى معمور و  ا حال کشور شهريارى صرف شده بود تىرعايا
ّظل اللهى مغمور و بارقه سلطنت ايران  شتزار اهالى از فيض عدالتک ّ  



  ۹۹ص 
   بارى اين .بود فاق کيهان مشهود و مشهورآصبح صادق در چون 
  .روايت نمودند لب را بعضى اشخاصائل و مطامس

   مکنون ّنفس نفيس فحص سره همايون ب  ذات.و بر سر اصل مطلب رويم
   شد که از قرار منقول در پيشگاه حضور واضح و مشهود. رمودندف

  بود که هميشه در پس پردۀ ّبيشتر اين توهمات از دسايس ارباب نفوذ
  جهت حصول ه توهيم جمهور مشغول بودند و ب تجسيم امور وبه  خيال 
  اه ک کرات و هبه مثاب ينه خيالآّو حفظ مواقع خويش ذرات را در  منافع

  اين اوهام را اصل و اساسى و اين گفتار  ً ابدا .نمودند مودار مىوه نکرا 
    فقيرۀعقدرت و توانى و تب  رعاياى مسکين را چه.دليل و قياسى نبودهرا 

  رند و يا  آ قاهره واردّاقتدارى که خلل و فتورى بقوۀ را چه جرئت و
  ايران ن زمان تا بحال در  آ از.توانند سلطنت را مقاومت ّ جنديۀّقوۀ
  ندرت ه هر چند ب. ء ساکن استآء و غوغآ فتنه زائل و ضوض وشوبآ

  شخصى و غرضى عوام را بعضى از علمآء رسمى نظر به مصلحت
   به طايفه را بلند نمايند و يک دو نفر از اينئى  هو وهاى  تحريک و
  ده سال پيش زده دوا  چنانچه در اصفهان،ّم اذيت کنندااصرار و ابر

  ،ّ سيد حسينوّ سيد حسن ،از سادات طباطبائى و برادرواقع شد که د
  ،ن اقطار آو نجابت مشهور از اهالى اصفهان بودند و در ديانت و امانت

   وتجارت و با جميع خلق با کمال الفته مشغول ب از اهل ثروت و
  حسب ظاهر کسى ه برادر ب  از اين دو،نمودند حسن معاشرت رفتار مى
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   واحوال و اطوارى که موجب عذابه چه رسد ب اترک اولى نديده ت

ّحسب روايت در نزد کل مسلمه  ب .و عقاب شود    وددر جميع محام ّ
  مير   با. مواعظ و نصائحمنزلۀه بلشان  مدائح بودند و اعمال و افعا
  حسابه اصفهان معامله داشتند و چون ب ّمحمد حسين امام جمعۀ

  قطع معامله نمودند. شان معلوم شدده هزار تومان طلبيجمبلغ ه  رسيدند
  ّ بر امام جمعه اين قضيه .ممهور خواستند دنسه  و اين مبلغ را مربوط ب

  خويش را محقوق   چون. غضب و عدوان رسيددرجۀه مد تا ب آرانگ
  فرياد و فغان برداشت که اين دو برادر  دادن چاره نداشت يافت و جز

  خانۀه  جمعى بتًابغت. هىّهستند و مستحق عقوبت شديد پادشا ىببا
  تاالن و تاراج و عيال و اطفال را   جميع اموال را،حضرات ريخته

  نمودند و از ارتغرا ضبط و  و پريشان و جميع موجودات مضطرب
  پايه سرير سلطنت رسانند و لسانه ب ترس اينکه شايد حضرات کيفر را

  بعضى از علما  لهذا.شايند در فکر قتل و اعدام آنها افتاد گداد خواهى
   ن دو برادر را اسيرآ بعد .قتل دادند  فتوى بر ،ّرا با خويش متفق نموده

   که نچه خواستندآ در محضر عموم حاضر نمودند و  ،نموده و زنجير
  .غاز کنند نتوانستندآ ند و بهانهيرگ بهنکه نکتآند و يا  آر واردىاعتراض

  زير شمشير  نکه درآو يا جوئيد بين آئّيا بايد تبرى از اين  عاقبت گفتند
  اضرين اصرار نمودند که همين قدر  حنچه بعضى ازآ .عقوبت سر بنهيد

  نجات و ست و وسيلۀ اطايفه نيستيم کفايت ما از اين بگوئيد که
  فصيح و بيانى بليغ اثبات و  نطقىه  قبول ننمودند بلکه ب ابدًا، حمايت



  ۱۰۱ص 
  قتل ه کفايت ب مد وآغليان ه  بت امام جمعهّدشت و ّدح اقرار نمودند که
  وردند آبر جسدشان اهانتى چند وارد   بعد از کشتن،و اعدام ننمودند

  ه فى الحقيقه ب. سزاوار نه و تفصيلش خارج از قدرت گفتار که ذکرش
   نآى کشيش مسيحى جلفا در ّکه حت حالتى خون اين دو برادر ريخته شد

  ّيه نوعى واقع شد که ضقکرد و اين  ريه مى گنعره و فرياده روز ب
  مادام الحيات خاطر ريست چه که درگن دو برادر آنفسى بر حال هر 

  عموم در زمان قحطى ايران ثروت  روايته  مورى را نيازرده و ب
  اين شهرت ميان   با وجود.و مساکين نموده بودند انفاق فقرا خويش را

  لت ست که عدا اتىّدلکن حال م، خلق بچنين نقمتى کشته شدند
  .عظيمه نتواند  ياتّست و کسى جسارت  چنين تعد ارادع و مانع پادشاهى


