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مقّدمه 

در اوايل  قرن نوزدهم ميالدي برابر با قرن دوازدهم هجري شمسي قدرت, ، ثروت 

و فساد برخي از علماء و روحانيون شيعه در قلمرو ايران بي نهايت زياد شده بود. در 

همين زمان نهضتي به نام شيخيه براي احياي دين اسالم پديد آمد. آنان معتقد شده 

بودند که طبق وعود الهي زمان آن فرا رسيده که خداوند قائم موعود - امام زمان - را 

براي احياء و پاکسازي اسالم مبعوث نمايد. آنان به دو امام از امامان شيعه - حضرت 

علي و امام حسين که بعد از حضرت محّمد (ص) شخصّيتهاي اصلي مذهب شيعه  

هستند و در ميان شيعيان محبوبيت خاّصي دارند - تأکيد بسيار داشتند. زيرا به اعتقاد 

شيخيه اين دو نام اشاره به دو مظهر ظهورکّلي الهي است.۱ به اعتقاد آنان اّولين ظهور، 

ظهور قائم آل محّمد - امام زمان- است و مّدت کمي بعد از او مظهرظهورکّلي الهي 

بعدي  ظاهر خواهد شد. علماء و روحانيون شيخيه در قرآن و احاديث و سنن شفاهي 

اسالم مطالعه و تحقيق بسيار نموده و برخالف بسياري از روحانيون ديگر که تعبيري 

ظاهري و سطحي از قرآن و احاديث داشتند ، براي آنان روشن شده بود که تمام 

عالئم ظهور قائم ديده مي شود. آنان مي،گفتند  بزودي او ظاهر خواهد شد و دوران 

جديدي آغاز خواهد گشت. اندکي پس از رواج عقايِد شيخيه  تاجر جواني از شيراز 

به نام سّيد علي محّمد که ازهمان آغاز ظهور خود را "باب" به معني "در" ناميد ، قيام 

کرد. او اعالن نمود که همان قائم موعودي است که در تمام پيشگويي،هاي اسالم 

به آن وعده داده شده است و مؤّسس دين جديدي است. او همچنين اعالن کرد 

که مبّشر ظهور الهي ديگري است و بشارت داد به زودي آن مظهر ظهور کّلي الهي  

ظاهرخواهد شد و ديانتي با  اقتدارمعنوي بسيار  تأسيس خواهد نمود. 

۱) نام باب سيد علي محّمد و نام بهاءاهللا ميرزا حسينعلي است.
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قيام باب و ادّعاي او به تأسيس ديانت جديد همچون شعله| آتش به  بسياري  

ازشهرها و روستاهاي ايران سرايت نمود. گروه هاي مختلف مسلمانان از علماء 

و روحانيون باال مقام تا مردم روستايي جذب اين ظهور جديد شدند. اما عّده اي 

ديگر از آنان شديدًا به مخالفِت با آن برخاستند.

 يکي از نقاطي که خبر ظهور باب به آن رسيد  - ني،ريز - نزديک شيراز 

در استان فارس بود. روستاـ شهري کوچک و آرام که زندگي مردم آن از راه 

کشاورزي و باغداري مي،گذشت.

اين کتاب شرح ماجراي رسيدن خبر ظهور قائم آل محّمد - امام زمان-  به  

ني،ريز,، آشفته شدن زندگي اجتماعي و مذهبي و چگونگي  مقابله| مردم  ني،ريز 

با اين خبر است و اين که مخالفت و موافقت با اين اّدعا  چگونه به سه دوره| 

متوالي اّذيت و آزار, ، زجر و شکنجه و کشتار کساني که آن را پذيرفتند - بابيان 

و بهائيان- در سال هاي ۱۸۵۰ م.(١٢٦٦هـ.ق. ),، ۱۸۵۳ م.(١٢٦۹هـ.ق. ) و ۱۹۰۹ 

م.(١٣٢٧ هـ. ق.)  انجاميد.

خبر ظهور باب را سيبد يحيي دارابي  يکي از پرنفوذترين روحانيوِن دربار 

راه  در   ، حّواريون  از  يکي  عنوان  به  خود  و  رسانيد.  ني،ريز  شهر  به  ايران  کشور 

اعالن ظهور قائم آل محمد - باب - و خدمت به امر او از آنچه داشت ، گذشت 

و سرانجام هم جان خود را در اين راه فدا کرد. او خبر ظهور جديد الهي را در 

سال ۱۸۵۰م. به جميعت کثير و مشتاقي که در مسجد جامع شهر نی ريز جمع شده 

بودند ، اعالن کرد. برخي از علماء و روحانيون به مقابله با او و کساني که پيام او 

را پذيرفته و بابي شده بودند، برخاستند. به طوري که آنان مجبور شدند به قلعه| 

دورافتاده اي در بيرون شهر ني،ريز پناه ببرند و از خود دفاع کنند. اين مقابله و نبرد 

به قتل سيد يحيي دارابي -جناب وحيد-  و قتل عام تعداد زيادي  از بابيان انجاميد. 

سه سال بعد بار ديگرچنين  نبردي  تکرار شد. اين بار رهبر و راهنماي بابيان جواني 

بابي  نفر  صدها  و  او  بود.  سردار"  نام "علي  به  منطقه  محبوب  و  غيور  جوانان  از 

ديگر مجبور شدند با همه| زنها و بّچه هاي خود به کوه هاي اطراف  ني،ريز پناه 

ببرند. آنجا سنگر دفاعي مستحکمي به پا کردند و با لشکريان محلي و دولتي که 

براي کمک از شيراز آمده بودند، مبارزه کردند و جنگيدند. اما آنان نيز سرانجام  
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شکست خوردند. سرباز ها همه| مردان بابي را کشتند و زنان و بّچه،هاي ايشان را به 

اسارت بردند. مّدتي حدود ده سال طول کشيد تا  زندگي بابيان  در شهر ني،ريز 

به حالت تقريبًا عاّدي برگشت. در اين مدت ظهور کلي الهي که حضرت باب به 

آن بشارت داده بود واقع شد و جامعه| کوچک اّما مؤمن بابيان ني،ريز با اظهار امر 

ميرزا حسينعلي نوري به عنوان بهاءاهللا - مظهر ظهورالهي و موعود  تمامي اديان 

- به جامعه بهائي تبديل شد ، زيرا اکثريت  بابيان شهر ني،ريز پيام حضرت بهاءاهللا 

را پذيرفتند و بهائي شدند. در سال ۱۹۰۹ م. اذيت و آزار افراد اين جامعه بار ديگر 

شّدت گرفت. هجده نفر از بهائيان به قتل رسيدند. صدها نفر از خانه هايشان آواره 

شدند و امالک و دارايي هاي خود را از دست دادند. 

 اين کتاب با مقّدمه،اي درباره| چگونگي زندگي عاّدي و روزمره| مردم شهر 

ني،ريز و عقايد و اعتقادات آنان در قرن نوزدهم شروع مي شود تا خواننده نخست 

با وضعيت و شيوه| زندگي آن زمان آشنا شود و تصويري از چگونگي آن ، در اين 

روستاـ شهر آباد در ذهن داشته  باشد.آن گاه در بخش پيش،زمينه شرح کوتاهي 

از زندگي و سرشت الهي و زندگي شگفت انگيز باب آن گونه که بابيان و بهائيان 

باور دارند ، آورده شده است تا خواننده به استنباط روشن و دقيق تري ازحوادث 

دست يابد و دريابد که چرا تعداد زيادي از مردان و زنان جان و زندگي خود را 

در راه او فدا کردند. سپس در مسيرتاريخ ايران به شرح ، ظهور و پيدايش ديانت 

بابي و بهائي و تغييرات سياسي و اجتماعي که در قلمرو کشور ايران اتفاق افتاده و  

آزار و اذيت وکشتار بابيان و بهائيان شهر ني،ريز پرداخته شده است.

مأخذ اصلي وقايع دوره| سّيد يحيي دارابي - جناب وحيد - در ۱۸۵۰ م. دو 

کتاب است: تاريخ نبيل  (مطالع االنوار)  و قرن بديع. تاريخ نبيل  از نخستين تواريخي 

پيدايش و تاريخ  ديانت بابي و بهائي نگاشته شده است. قرن  است که درباره| 

بديع روايت تاريخي است که به قلم حضرت  شوقي افندي نگاشته شده است و 

به سبب مقام واالي نگارنده| آن نزد بهائيان از سنديت خاّصي برخوردار است. با 

اين که توانستيم اطالعات بيشتري از منابع ديگري مثل "شرح ورود  سيد يحيي   

بر ديوار مسجدي در شهر ني،ريز" را هم به مطالب  کتاب اضافه کنيم اّما بيشتر 

اطالعات اين بخش از دو کتاب فوق است. منبع اصلي و شرح جزئيات وقايع 
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نبرد سال ۱۸۵۳م. در کوه هاي اطراف شهر ني،ريز برگرفته ازخاطرات چاپ نشده| 

محّمد شفيع است که در آن دوران مي زيسته و شاهد عيني وقايع بوده است. منابع 

ديگر اين بخش ، کتابهاي محّمدعلي فيضي ، ميرزا محّمد شفيع روحاني و فاضل 

مازندراني است که  به زبان فارسي نوشته شده اند. شرح وقايع آزار و اذيت دوره| 

سّوم در سال  ۱۹۰۹ م. از کتابهاي محّمد علي فيضي و ميرزا محّمد شفيع  روحاني 

ويک منبع جديد - خاطرات چاپ نشده| شيخ بهائي عهديه - و ديگران است.

مؤلفان در شرح اين وقايع  دو هدف دارند. اّولين هدف آنان اين بوده که حوادث 

داستان گونه بازگو شوند تا اين ماجراي تاريخي براي طيف وسيع از خوانندگان  که 

با اسامي و پيشينه| اسالمي و ايراني افراد در قرن نوزدهم و همچنين ديانت بهائي آشنا 

نيستند، قابل درک و فهم شود, بدون آن که از دّقت و سنّديت مطالب  کاسته شود. 

براي اينکه متن کتاب ساده و روان باشد  تفاوتهايي را که در منابع موجود 

در   اند.  شده  آورده  زيرنويس  در  فقط  و  نشده   قرارداده  اصلي  متن  در  است  

مواردي که منابع با يکديگرهمخواني  نداشتند و روايات متعددي وجود داشت 

سعي شده است که با ،مقايسه| منابع ، بهترين روايت ارائه شود و ديگر روايات در 

زيرنويس،ها آورده شوند تا عالقمندان و محققين خود بتوانند ماجرا را ارزيابي 

کنند. شرح جزئيات بيشتراز منابع  اصلي  در ضميمه| ب آورده شده است. در شرح 

جزئيات برخي وقايع  خاطرات شفاهي افراد آورده شده است. البته مي،دانيم که 

خاطرات  شفاهي قطعيت تاريخي  و اعتبار صد در صد ندارند, ، پس قابل استناد 

هم نيستند. اّما از آنجا که هر روايتي که در اين کتاب آمده يک ماجراي واقعي 

است که به وقوع پيوسته اين جزئيات برگرفته از خاطرات شفاهي در هر حال ما 

را در درک بهتر مطالب کمک مي کند.

هدف ديگر اين کتاب ، احترام به ياد و خاطره| افرادي است که در طي اين 

نبرد ها کشته شده يا آزار و اذيت بسياري را متحمل شدند. به همين دليل است که 

در اين کتاب اسامي افراد بسياري ذکر شده است. افراد زيادي هستند که به نام و 

صدمات  آنان فقط يک بار اشاره شده است. البّته در متن کتاب اسامي محدود 

است به افرادي  که در  وقايع نقش اصلي و مرکزي  داشته اند و اغلب از شهداء  يا 

از بستگان نزديک آنان  بوده اند که مصائب بسياري بر آنان تحميل شده است. اما 
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اسامي بقيه شهداء در ضميمه و در زيرنويس،ها آورده شده است. ميزان اطالعاتي 

که درباره| اشخاص مختلف ثبت شده بسيار متفاوت است. در مورد تعداد زيادي 

از آنان اطالعات بسيار کم و محدود است و به همين جهت در اين کتاب اشاره| 

مختصري به آنان شده است. بايد توّجه داشت که اطالعات زياد در مورد يک 

نفر به اين معنا نيست که او شايستگي  بيشتري داشته يا ميزان سختي ها و مصائب 

او بيشتر بوده است. مثال در شرح تبليغ بابيان و بهائيان  ني،ريز  بيشتر از خدمات مّال 

محمد شفيع ياد شده زيرا دستنوشته و خاطرات او به جا مانده است اّما از ديگران 

ذکري موجود نيست. 

در ثبت وقايع تاريخي قرن نوزدهم در ايران معموًال از زنان صحبتي نمي،شود 

و اگرهم اشاره اي به آنان بشود آنان را دردرجه| دّوم و سّوم اهميت قرار مي،دهند. 

اّما ما سعي کرديم تا آنجا که ممکن است شرح مصائب و سختي هاي زنان و 

به   واقعه  ازکّل  کاملتري  تصوير  تا  شود.  داده  شرح  وقايع  اين  طي  در  کودکان 

خواننده ارائه شود. مثًال در جايي ازخاطرات طبع نشده| يک زن بومي بهائي در 

شهر ني،ريز ذکر شده است. در اين کتاب همچنين سعي شده است تا با توجه 

به پيشينه و سابقه| خانوادگي و حکاياتي که درباره| افراد نوشته شده تصوير آنان 

را در وضعيت واقعي نشان دهيم. شرح و توصيف مکانها به گونه اي است که 

خواننده زمان و مکان را حّس کند و تجربه| نزديکتري با ايّام اّوليه|  ديانت بابي و 

بهائي داشته باشد و از طرف ديگرمّحققين آينده را در بازنگري  وقايع تاريخي 

و تصحيح و اضافه کردن مطالب به آنان هدايت کند.  توصيف مکانها بيشتر از 

خاطرات افراد يا عکس هايي که توسط ساکنان بومي  به ما رسيده ، الهام گرفته 

شده است.

 اين وقايع در زمان حيات حضرت باب و حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء 

اّتفاق افتاده اند. در وقايع سال ۱۸۵۰م. همه بابي  بودند. اين دوراني مشحون از 

قدرت و نيروي معنوي بود. حضرت باب نه تنها تمام سنن مذهبي قديمي را منسوخ 

نمود بلکه قّوه و احساس معنوي جديدي را در پيروان خود  ايجاد کرد که همگي 

آنان احساس مي کردند که خلق جديد يافته اند. تعاليم حضرت باب به سرعت در 

اطراف و اکناف کشور ايران منتشر گرديد. به مردم جرأت ، شهامت و جسارت 
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آنان  شگفت،انگيز  استقامت  و  العاده   خارق  کرداري  و  رفتار  سبب  و  داد  بسيار 

شد. موافقان و مخالفان به سرعت صف،بندي کرده به مبارزه پرداختند و سرانجام 

مخالفان ، با قدرت  تمام با آزار و اذيت, ، زجر و شکنجه و قتل عام ، بابيان را در سراسر 

ايران سرکوب کردند. بهائيان بر اين باورند که اين فجايع نتيجه| تعّصب جاهالنه و 

کورکورانه،اي است که در ذهن و قلب بشر طي قرون و اعصار ريشه دوانده است. 

آنان همچنين بر اين باورند که قتل عام بابيان از نخستين  وقايعي است که به تعبير 

امروز حقوق بشر، نسل کشي محسوب مي،شود و مي توانست همچون آيينه اي آن 

را به ايرانيان و جهانيان نشان دهد که نتيجه| چنين  تعّصباتي چيست و کمک کند 

که همه به همراهي هم اين غبار کدورت را بروبند. اّما حدود صد و پنجاه سال 

همه با جمالت ساده اي از کنار آن گذشتند. نتيجه آن شد که در طول قرن اخير 

فجايعي از اين قبيل و گاه هولناکتر از اين درسراسر جهان از چين تا اروپا, ، از افريقا 

تا امريکا اتفاق افتاد تا کم،کم زمزمه| حقوق بشر بلند و بلند،تر شد و سرانجام يک 

قرن و نيم  بعد- امروز-  حقوق بشر اعتقادي بين،المللي گرديد. با ظهور حضرت 

بهاءاهللا  و پيدايش ديانت بهائي دوران رسالت سيد علي محّمد باب به پايان رسيد. 

اکثر  بابيان بهائي شدند و فصل  جديدي آغاز شد و هيجان شديد بابيان  فروکش 

کرد. حضرت بهاءاهللا هرگونه خشونتي را  به شّدت نفي کرده و با اعالن «اساس 

اديان الهي يکي است»به پيروان خود تعليم دادند که همه| اديان از سرچشمه| الهی 

نشأت می،گيرند. در يکي از الواح خود- لوح دنيا-  تآکيد کردند که « شمشيرهاي 

حزب بابي  به غالف راجع» و در پيروی آن اعالن نمودند: «إن ُتقتلوا خيرًا لکم من 

أن َتقتلوا...». از اين باالتر در تأکيد بر اين مسئله، حکم کردند که  دست قاتل را بايد 

بوسيد. ديانت بهائي خريد و فروش و حمل هر گونه اسلحه اي را ممنوع کرده است 

يا به تعبير ديني حرام  کرده است. عالوه بر منع حمل اسلحه  ، جنگ و انتقام نيز 

حرام شده است و نوشته هاي حضرت بهاءاهللا پر از احکام و نصايحي براي زندگي 

روزمره مبني بر عشق, دوستي و اتحاد است که از جمله مي فرمايند : 

«اي اهل عالم  مذهب الهي  از براي  محبت  و اتّحاد است او را سبب 

عداوت و اختالف منمائيد.»

زندگاني حضرت بهاءاهللا و خانواده و پيروانش به عنوان  تاريخ ديانت بهائي هم 
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نشان مي دهد که با بهائي شدن بابيان  دوران قتل و کشتار دو جانبه به پايان رسيد. 

از آن پس در پي هرگونه آزار و اذيتي بهائيان متّوسل به دادخواهي از مسؤولين 

مملکت و کشورشدند يا صبر و تحّمل اختيار کردند و گاه محل هاي سکونت خود 

را ترک کردند. به همين دليل  پس از قتل و غارت بهائيان ني،ريز در سال ۱۹۰۹م. 

عکس العمل  آنان نسبت به اين  رفتارهاي خشونت آميز  کامال متفاوت است. به 

جرأت مي توان گفت بهائيان از معدود گروه هايي هستند که از وقايع دوران بابي 

درس عبرت گرفتند و نه تنها هيچ رفتاري را با خشونت پاسخ نگفتند بلکه سعي 

کردند با محّبت تمام همه را ببخشند و طلب عفو وغفران کنند. سه سال بعد از 

واقعه| ۱۹۰۹م. حضرت عبدالبهاء پسر ارشد حضرت  بهاءاهللا  با سفر به قاره| اروپا و 

آمريکاي شمالي در مجموعه نطق ها و خطابه هاي خود  لزوم صلح و دوستي مردم 

جهان را که از  تعاليم ديانت بهائي است بيان  کردند و گفتند  که تنها راه سعادت  

بشر از طريق صلح ، دوستي و اّتحاد همه ملل جهان و رفع هرگونه تعّصب ديني, ، 

نژادي,، جنسي, ،زباني و  قومي ،است و تاکيد کردند که  طبق بيان حضرت بهاءاهللا 

آسايش حقيقي برای فرد وقتي دست دهد که عموم بشر در آسايش باشند.

 چنانچه خواننده| اين کتاب با دو شخصيت باب و بهاءاهللا از ديدگاه ديانت 

بهائي آشنايي ندارد الزم است شرح مختصري را که  به دنبال اين مقّدمه آمده 

حتمًا مطالعه نمايد.

 از البه الي سطور,، ازشيوه و سبک نوشته و ازچگونگي شرح وقايع اعتقاد 

مؤلفان و همکاران آنان به يکتايي خداوند, حقانيت همه پيامبران الهي- از حضرت 

آدم تا حضرت خاتم و حضرت باب-  و استقالل ديانت بهائي از ديانت اسالم 

و ديانت بابي کامال واضح و مشهود است. آنان همه| پيامبران را منبع وحي الهي 

مي،دانند و معتقدند حضرت باب و حضرت بهاءاهللا نيزاز پيامبران الهي و منبع وحي 

الهي هستند. اّما بقيه| افراد ، مردماني عاّدي هستند و تحت تأثير محيط ، فرهنگ و 

سواد خود در بسياري از موارد جائزالخطاء مي باشند.

نويسنده| ايراني کتاب دکترحسين عهديه ازنوادگان بابيان و بهائيان ني،ريز است. 

مّال محّمد شفيع که از  خاطرات او در تنظيم وقايع  سال ۱۸۵۳ م. ذکر شده جّد 

پدري او و شيخ بهائي عهديه که از خاطراتش در تنظيم وقايع ۱۹۰۹م. استفاده شده 
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پدر اوست. متن اصلي کتاب به زبان انگليسي است. عالوه بر ترجمه|  فارسی, ترجمه| 

اين کتاب به زبان،های چينی, اسپانيائی و بلغاری نيز در دست انتشار است. مؤلّفين اين 

کتاب اميدوارند که شرح اين وقايع سبب آگاهي و بيداري تعداد بيشتري از مردمان 

جهان شود و همچون آئينه هايي باشد که بشر امروز درآن بنگرد و بينديشد که به 

دليل تعّصبات کورکورانه چه بر سر همنوعان خود آورده و مي آورد و حاال پس 

از صد و  شصت سال از خود بپرسد آنان که به چنين اعمال خشونت آميزي مّتوسل 

شدند آيا  به نتيجه اي که مي،خواستند رسيدند؟  آيا صلح, ، دوستي و احترام  به عقايد 

يکديگر راههاي بهتري براي  همزيستي  مردمان در اين جهان خاکي نيستند؟

در اين کتاب تاريخ وقايع فقط ميالدي است و برابرهاي هجري شمسي آن 

آورده نشده است تا ذهن خوانده به سهولت سير تاريخي را دنبال کند. خوانندگاني 

که عالقمند به دانستن برابر سالهاي ميالدي به ، هجري قمري و شمسي هستند 

ميتوانند از وبسايت www.time.ir کمک بگيرند.

نکته| آخر اينکه در متن فارسي اين کتاب  قسمت،هايي از بيانات حضرت 

بهاءاهللا و عبدالبهاء نقل قول شده است که در متن انگيسي نيست. 

که  دوستاني  همکاري  و  کمک  بدون  کتاب  اين  رساندن  اتمام  به  باالخره 

داوطلبانه ساعات زيادي را صرف ويرايش و ترجمه| متن و، تحقيق و بازيابي اسامي و 

خاطرات ني،ريزي ها کردند ممکن نبود. مؤلفان اين کتاب بخصوص از دکتر طاهره| 

عهديه, ، دکتر ايرج ايمن, ، دکتر سهيل بشرويه, ، آنيتا آيواس چاپمن, ،شاهرخ فاني, ، 

برت گامبا, ، رابرت هينورد, ، نبيل هانا, ، مليحه روحاني سيسان,، نورا شهيد پور, ، تاتيانا 

جردن, ، فرانک لوئيس, ، ايرج ميثاقي, ، مايکل پن, ، روزان والنيچ, ، کريستوفر وايت, ،  

دکتر طلعت بّصاري و باالخره احسان يار شاطر نهايت تشکر و امتنان را دارند.

فهرست اسامي اشخاصي که داوطلبانه در تهيه و تدوين اين کتاب ما را ياري 

کرده اند در وبسايت www.nayriz.org آمده است. در اينجا صميمانه از همه| 

آنان تشکر و قدرداني مي کنيم.

حسين  عهديه, هيالري چپمن 

نوامبر ۲۰۱۲  م. - ۱۶۹ بديع 
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حضرت باب و حضرت بهاءاهللا:
حضرت باب و حضرت بهاءاهللا دو مظهر ظهور الهي هستند. يعني هر دوي آنها 

فرستادگاني هستند از طرف خداوند با تمام صفات و خصايل الهي مثل رحم و 

شفقت,، الفت, اقتدار و بخشندگي و رسالت آنها ابالغ کالم الهي, ،تجديد حيات 

روحاني نوع بشر و پيشبرد تمدن انساني است.

حضرت باب  در ١٨٤٤ م. درجامعه و فرهنگ اسالمي ايران اعالم نمود که 

اسالم  ديانت  از  بعد  و  هستند  منتظرش  مسلمانان  که  است  موعودي  قائم  همان 

"من  بعدي  پيامبر  ظهور  به  بشارت  و   نمود.  تأسيس  بابي  نام  به  جديدي  ديانت 

يظهره اهللا" داد و اعالن کرد که آمده است تا همه  را براي ظهور او آماده کند. 

اندکي بعد، در سال ١٨٦٣ م. ميرزا حسينعلي نوري ملقب به  بهاءاهللا  اعالن نمود 

نه تنها همان من يظهراهللا يعني مظهر ظهوري است که  حضرت باب به او بشارت 

داده بلکه موعود کّل ملل و اديان است که طبق بشارات کتب الهي خود ، منتظر 

ظهور او هستند. او اعالن کرد که همان بوداي پنجم, شاه بهرام يا سوشيانس, 

،رجعت مسيح, ، قائم موعود اسالم و من يظهره اهللا  يعني موعود کتاب بيان است, 

موعودي که پيروان هريک از اديان الهي منتظر او هستند. حضرت بهاءاهللا  طي 

سالهاي بعد از اظهار امر، الواح و آثار زيادي را نازل فرمودند که مجموعه| اين آثار 

کتب مقدس ديانت بهائي را تشکيل مي،دهند. حضرت بهاءاهللا به نوع بشر اعالن 

نمود که تمامي اديان از جانب خداوند ظاهر شده اند و تمامي مظاهر ظهور در هر 

عهدي بر طبق توانايي و استعداد نوع بشر تعاليم خاّصي را براي آن دوره| خاص 

آورده اند. ايشان اعالن کردند که اکنون زمان بلوغ انسان است و جامعه| انساني 
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مي بايست در ظّل يک دين واحد و بر پايه| مشارکت و همکاري بين المللي و 

صلح و آشتي جامعه اي جهاني  را بنا نهد. اين ندا همان وعده| ملکوت الهي است 

و هدف ديانت بهائي آن است که با دميدن روح الهي جديدي در وجود نوع بشر، 

آنها را با يکديگر مّتحد سازد.

حضرت باب, مظهر ظهور الهي, براي تجديد حيات روحاني دين و پاکسازي 

آن ظاهر شد. بخشي از اين پاکسازي آن بود که مردمان بياموزند که بايد خشونت 

در جامعه  از بين برود. بسياري از پژوهشگران معتقدند که در ديانت بابي حکم 

جهاد فقط براي دفاع از خود است که به جهاد تدافعي تعبير مي شود يعني بابي ها 

اجازه| جهاد نداشتند مگر براي دفاع از خود. اما در واقعه|  ني،ريز بابي ها آن،چنان 

از  خشونتي که بر عليه عزيزان يا آشنايان آنها وارد آمده بود به خشم آمده و 

چنان حّس انتقام در آنها شّدت گرفت که دست به اعمال تالفي،جويانه زدند. از 

طرف ديگر حضرت باب  با اعالم اين نکته, که رسالت ايشان اين است که راه 

را براي ظهور بعدي آماده نمايد و نهايتًا اجراي احکام ايشان  موکول به قبول آنها 

از طرف من يظهره اهللا, حضرت بهاءاهللا, است, عمًال  بابي ها را در مورد اجراي 

چنين احکامي  محدود نگاه داشتند. در هر صورت بعد از شهادت حضرت باب 

،حضرت بهاءاهللا خود را آن موعودي ناميد که حضرت باب  جان خود را در راه 

او فدا کردند. ايشان تمامي احکامي را که درآنها خشونت يا حّس انتقام بود ، نفي 

کردند و همه را به دوستي و يگانگي دعوت نمودند. به اين ترتيب وقايع بعد از 

ظهور حضرت بهاءاهللا  مسير ديگري يافتند. زيرا ايشان پيروان خود را از هرگونه 

خشونتي منع نموده و فرمودند :

إيّاکم أن تسفکوا الّدماء اخرجوا سيف الّلسان َعن ِغمد البيان ألّن به تفَتح 

مدائن القلوب. إنّا رَفعنا ُحکم القتل َعن بينکم إنَّ الّرحمة َسَبقت الُممکنات 
إن ُکنُتم َتعَلمون.۱

۱)  .لوح ابن ذئب ، حضرت بهاءاهللا ، ٢٥. 
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و
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سرآغاز

موبد اعظم زردشتيان در راه آتشکده از کوچه پس کوچه هاي ني،ريز مي،گذشت.

او نگران بود. اينجا و آنجا خبرها و شايعاتي مي شنيد. اينکه بربرهاي عرب به 

واليات غربي مملکت هجوم آورده از کوه هاي جنوبي گذشته،اند, ،سپاه شاه ايران 

بزرگ  شاهنشاهي  قلمرو  ،وارد  اند,  داده  شکست  نهاوند  در  را   - شاهان  شاه   -

ايران شده اند و چون بالي آسماني در همه جا پخش مي،شوند. او امروز هم مثل 

هميشه در دل دعا مي کرد که اهورامزدا شاهنشاهي ايران و شهر او ني،ريز را از 

گزند خشکسالي ، دروغ و دشمن ، به خصوص اين بالي جديد محفوظ بدارد.  

ما هيچ نمي،دانيم او از نارضايتي هاي عميق مردم، از ورشگستگي و فقر و نداري 

آنها خبر داشت يا آن را به اراده| اهورامزدا مي دانست! اما به لطف فّره| ايزدي 

اميدوار بود. او گاه به شاه بهرام و سوشيانس ، موعود ظهور ديانت زردشت هم فکر 

مي،کرد. در هر حال او  حتما  امپراتوري ايران را همچون ني،ريز آباد و پر رونق مي 

پنداشت. شهري با آب و هواي ماليم, ،باغ هاي ميوه,، تاکستان هاي فراوان انگور, 

در کوهپايه ها که به وسيله قنات ها و کاريزهايي آبياري مي،شدند, که توّسط 

استادکاران ماهر و اهل فن ابداع و ساخته شده بودند, جايي  که شاه ايران آن را 

مرکز توليد اسلحه قرار داده بود و بسياري  از فن،آوران را براي ساخت ساختمان 

عظيم تخت جمشيد استخدام کرده بود. با اين افکار پريشان و زمزمه| دعا موبد 

اعظم وارد آتشکده شد. زنگ را به صدا درآورد. يعني که نوبت بعدي نگهباني از 

آتش فرا رسيده است. با صداي زنگ آتشکده حّس اطميناني ذهن و قلب او را پر 

کرد انگار اهورامزدا به او اطمينان ميداد که هرگز!! هرگز!! اجازه نخواهد داد که 

بدي بر سرزمين او چيره شود . اّما مي گفتند اين مردمان جديد - اعراب- اهوراي 
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جديدي به نام اهللا و کتاب مقّدس و احکام نويني با خود آورده اند. اما مگر نه 

اين است که زردشت آخرين پيامبر الهي است؟  موبد اعظم ني،ريز با اين افکار 

پريشان و احساس هاي ضد و نقيض ، خود را براي خواندن اوراد آماده مي،کرد. 

اّما نگراني همچنان با او بود. اين نگراني تمام موبدان ايران زمين بود.



۱

شهر نيريز

موبد اعظم آتشکده| ني،ريز پيش از ورود اين مردمان جديد به ني،ريز و شنيدن 

پايتخت  از  شاه  شدند.  ايران  وارد  اعراب  پيوست.  ايزدي  رحمت  به  آنها  نداي 

گريخت, طبقه| حاکمه و بزرگان از قدرت خلع شدند و برخي از مردم به نداي 

الهي که اعراب حامل آن بودند لبيک گفتند. البّته نه به آساني. بسياري از موبدان,، 

ثروتمندان و حّتي مردم عاّدي با آن مقابله کردند.عّده اي هم متواري شدند. اّما 

بتدريج ايرانيان با اين مردم جديد از دِر دوستي در آمدند. ازدواج کردند و از آنها 

نسل جديد و مردم جديدي به وجود آمد. روح تازه اي بر سرزمين ايران حاکم 

شد و اين دو قرن شايد هم اندکي بيشتر طول کشيد. 

مناره،ها بر فراز آتشکده| زردشتي ساخته شدند و آتشکده تبديل به مسجد 

جامع شهر شد. 

پخش  شهر   فضاي  در  و  مي،شد  بلند  ني،ريز  جامع  مسجد  از  اذان  صداي 

مي،گرديد  و از ديوارهاي گلي و خشتي و سنگي خانه هاي دو طبقه| شهر ني،ريز 

عبور ميکرد و در فضاي داخل خانه ها  به گوش ساکنان آن ميرسيد. در کوچه،هاي 

خاکي و تاريک شهر ني،ريز مردم با قاطر و اسب و گاوهايشان در رفت و آمد 

بودند. در فصل گرم و خشک سال اين عبور و مرور گرد و خاک به پا ميکرد 

و در زمستانها هم تبديل به گل و الي مي،شد و عبور و مرور در اين کوچه ها را 

سخت و مشکل مي ساخت. در تمام فصول سال  فروشنده| دوره گردي اجناس 

فروشي خود را از پارچه و صابون و کاله گرفته تا ظروف سفالي و طناب و وسايل 
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زينتي همه را داخل سبدهايي  بر پشت االغ خود مي،گذاشت به طوري که سبدها 

در دو طرف االغ آويزان بودند و با حرکت آن حيوان سبدها هم  به جلو و عقب 

به حرکت در مي آمدند. گداها در کوچه ها منتظر فرصتي بودند تا باروبُنه| افراد 

را براي ايشان حمل کنند و با دستبوسي آنها بتوانند انعام بيشتري دريافت کنند. 

مردها عبا يا کت سنگيني مي،پوشيدند و يک کاله بر سر مي،گذاشتند. زنها کامًال 

پوشيده در چادر سياه  بودند و در زير آن لباسهاي رنگارنگ بر تن داشتند. آنها 

آمد  و  رفت  ها  کوچه  در  و  مي،پوشانيدند  را  خود  صورت  سفيد  روبند  يک  با 
مي،کردند.۱

صداي اذان در محله| بازار شهر ني،ريز هم شنيده مي،شد. محله| بازار در قسمت 

شمالي شهر قرار داشت و ساختمانهاي حکومتي, ،حمام عمومي شهر و کاروانسرا, 

که محّل اطراق و استراحت مسافران و کسبه و تّجار بود, نيز در اين محّله قرار 

داشت. و محله| سادات - محل زندگي بزرگان و علماء دين - نزديک محّله| بازار 

بود. صداي اذان در قسمت جنوبي شهر ني،ريز در محّله| چنار سوخته نيز شنيده 

مي،شد. در اين محّله خيابان اصلي در امتداد شمال به جنوب کشيده شده بود و در 

دو طرف اين خيابان مغازه،هاي مختلف قرار داشت. مردم مايحتاج روزانه| خود را 

از اين مغازه ها تأمين ميکردند. قسمت شمالي و جنوبي شهر ني،ريز را يک مجراي 

آب يا کانال که بيشتر اوقات خشک و بي آب بود از يکديگر جدا مي،ساخت. 

هنگام بارندگي - که بندرت پيش مي آمد - بخصوص در فصل سرد سال اين 

کانال پر از آب مي،شد و در شهر بخصوص در محّله| چنارشاهي که در مرز اين 

راه آب قرار داشت سيل براه مي افتاد. 

صداي اذان در باغ هاي مالکان خصوصي دور تا دور شهر ني،ريز, که محصور 

با ديوارهاي بلند و پر از درختان زردآلو,، انگور, به, گردو و بادام بودند, هم شنيده 

مي،شد. و کمي دورتر روستاهاي محصور و قلعه| متروکه| خواجه  در خارج شهر 

ني،ريز قرار داشتند, که همگي يادآور خاطرات نبردهايي بودند که در سالهاي 

قبل رخ داده بودند. 

۱)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.



۲۵ ۱    شهر ني،ريز 

در حيني که صداي اذان به گوش مي،رسيد آبهاي گواراي چشمه،هايي که از 

کوهپايه،ها سرچشمه ميگرفتند به روي زمين روان مي،شدند و به برکت اين آبها 

اراضي سوخته و خاک تيره| اين منطقه تاکستانها و باغستانهايي همچون بهشت 

زيبا  و دلفريب مي،شدند. اين آب سپس از طريق مجراهاي زير زميني به نقاط 

توزيع ميرسيد و  از آنجا  به داخل مجاري کوچکتري هدايت ميشد تا به اراضي 

کشاورزان رفته و آنها را آبياري کند. صبح سحر ني،ريزي ها آب را باز مي،کردند. 

در چاه هاي بزرگ يک نفر با سطل از ديواره هاي پر شيب چاه با گذاشتن پاي 

خود بر روي کاشيهايي که در اطراف ديوار چاه تعبيه شده بودند پائين مي،رفت تا 
سطل خود را پر آب کند. آب اغلب آلوده و پر از انگل  و انواع ميکرب،ها بود.۱

باغهاي  که  جايي  ني،ريز,  شهر  جنوبي  هاي  کوهپايه  دامنه|  در  اذان  صداي 

انجير, ، بادام, ،گردو و انار در امتداد مزارعي که در آنها هندوانه, ، طالبي و گرمک 

کاشته بودند, قرار داشتند, هم طنين انداز مي،شد. عطر گلهاي سفيد و سرخي که 

از آنها گالب مي،گرفتند در هوا پر بود. عطر شکوفه ها و هواي تازه هر روح و 

جان خسته اي را جان مي بخشيد. مزارع پنبه و گندم پوشاک و خوراک مردم را 

تأمين مي،کردند. کشاورزان خشخاش مي کاشتند  و ترياک مي کشيدند و خريد 
و فروش ترياک در مقادير کم هم بسيار رايج بود.۲

صداي بانگ اذان را چوپانها, که با  دامها و سگهاي خود از کوچه هاي شهر 

عبور ميکردند, مي شنيدند. آنها به در خانه| اهالي مي،رفتند و گوسفند و بز آنها را 

براي چرا به مراتع مي،بردند. آن باال در کوهها شکارچي،ها در کمين قرقاولهاي 

و  مي،کردند  عبور  تّپه،ها  شيب  در  قاطر،ها  بودند.  آهو،ها  و  ،بلدرچين،ها  وحشي, 

صاحبان خود را به باغها و تاکستانها  مي،بردند و يا عصرها  آنها را به خانه،هايشان 

۱)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

۲)  اين مجاري آب که در قديم  در ايران حفر ميشدند  به نام قنات ناميده ميشوند. اين قناتها آب 

زيرزميني را از کوهها به شهر ميآوردند. آب از زير زمين باال ميآمد و آسيابهايي, که براي آسياب کردن 

گندم و ذّرت ساخته شده بودند, را مي،چرخاند. آب از طريق يک سري مجاري ديگري از نقاط توزيعي 

که توسط ديوارهاي بلندي احاطه شده بودند به داخل شهر هدايت ميشد و توزيع ميگرديد. قناتهاي 

زردشت (در جنوب ني،ريز ) و ُخَبر (در جنوب شرقي ني،ريز نزديک به قلعه| خواجه) دو قناتي بودند که 

مراکز توزيع در آنجا بودند.
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برمي،گرداندند. نور ستاره هاي آسمان در شب بر سقف کلبه،هاي گلي روستائيان, 

،شکارچيان و بر گرگها و پلنگهايي, که در شب به دنبال صيدي در آن اطراف به 

آرامي و پنهاني  مي،چرخيدند, مي،تابيد. نور ستاره،ها تنها روشنايي بود که مسير 

حرکت چوپانها و گله،هاي گوسفند آنها را به طرف خانه و آغل روشن مي،کرد.

صداي اذان به خانه،اي که در آن زني در حال وضع حمل بود نيز مي،رسيد 

در  مي،پيچيد  خود  به  درد  از  او  که  همچنان  مي،انداخت   طنين  او  گوش  در  و 

دلش  اميد داشتِن فرزند پسر را داشت. يک زن قابله و ديگر زنان محل به کمک 

زمان  آمده خطرناکترين  به دنيا  تازه  نوزاد  براي  اّول  اين روزهاي  مي،آمدند.  او 

بود. خانواده،ها از ترس ارواح خبيثه،اي که جان نوزادان آنها را مي،گرفت مراسم 

خاّصي را انجام ميدادند. 

صداي اذان در منازل اعيان شهر که فرزندان آنها اغلب معلم سرخانه داشتند 

زمان  آن  در  نداشت.۱  وجود  کودکستاني  هنوز  زمان  آن  در  مي،شد.  شنيده  نيز 

مدرسه عبارت از مکتبي بود که يک مّال و يا معلمي آن را اداره ميکرد و شاگردان 

و  هم،مدرسه  هم  با  سالگي  ده  سّن  تا  پسرها  و  دخترها  مي،پرداختند.  پول  او  به 

هم،کالس بودند. تحصيالت دخترها در اين سن به پايان مي،رسيد و ديگر اجازه|  

ادامه| تحصيل نداشتند. در اين مدارس الفبا, ،تلّفظ کلمات و حساب ابتدايي را به 

شاگردان ياد مي،دادند و براي آشنايي با قرآن قطعات کوچکي از آيات قرآن را 

نيز به شاگردان آموزش مي،دادند. در اين مدارس همه| شاگردان در يک کالس 

بودند. کالسها تقسيم بندي سّني نداشتند. اين که شاگردان چه چيزي را ياد بگيرند 

به معّلم بستگي داشت. شاگردان بر روي تشکچه،هايي مي،نشستند و به درس معلم 

گوش مي،کردند و ظهر که مي،شد همه به خانه،هاي خود بازمي،گشتند تا به خانواده| 

مي،توانستند  که  بودند  ثروتمند  هاي  خانواده  هاي  بّچه  فقط  کنند.  کمک  خود 

تحصيالت خود را درآن مدارس ادامه بدهند. آنها معموًال همان موضوع ها را 

۱)  توران ميرهادي ،       Education viii. Nursery Schools and Kindergartensمندرج 

 .٢٠١٠ دسامبر   ٢٠  ، نيويورک,  شهر   ، کلمبيا  دانشگاه   ,،١٩٩٧ ١٥دسامبر  ايرانيکا,،  دايرةالمعارف  در 

www.iranica.com/articles/education-viii-nursery-schools-and- به  کنيد  نگاه 

kindergartens
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مي،خواندند ولي  متون درسي  بيشتر و پيشرفته تر بود. تنبيه  شاگردي  که خطايي 

و يا بي،ادبي کرده بود چوب زدن به کف پاي او و يا چوب و فلک بود.۱ پسر 

هاي ني،ريزي اغلب حرفه| پدر خود را دنبال مي،کردند و دختر ها هم در خانه 

کمک دست مادرانشان مي،شدند و کار خانه،داري و بافندگي را از مادران خود 

مي،آموختند.

صداي اذان را کودک بيماري که در بستر بود و سر بر دامن مادر خود  نهاده 

بود نيز مي،شنيد. در آن زمان عفونت چشم و گوش بسيار شايع بود. بيشتر کودکان 

شپش داشتند و تنها راه خالصي از آن اين بود که سرشان را بتراشند. پزشک،هاي  

تحصيل کرده وجود نداشتند. مردم از گياهان دارويي و گياهان بومي منطقه| خود 

استفاده کرده دارو و پماد مي،ساختند. مردم بي،بضاعت غير از اين راه ديگري براي 

درمان بيماريهاي خود نداشتند. در محّله| بازار که منطقه| اعيان نشيني بود درمانهاي 

ديگري بود که فقط ثروتمندان به آن دسترسي داشتند. تنها راهي که براي تميز 

را  آنها  و  بمالند  دندانها  روي  بر  زغال  که  بود  آن  داشت  وجود  دندانها  کردن 

تميز کنند. دندانهايي که عفونت مي،کردند را مي کشيدند و اين کار را يک نفر 

که  تجربه داشت  و معموًال سلماني محل بود با يک انبر دستي انجام مي،داد. از 

کارهاي ديگراين افراد حجامت به وسيله|  زالو يا   تيغ زدن بر پشت بيمار و کشيدن 

خون او با استکانهاي کوچک بود که به اين طريق خون او را تصفيه مي،کرد. اگر 

زماني ويروس آنفلوآنزا در شهر شايع مي،شد در عرض سال يک سّوم جمعيت 

شهر را از بين مي،برد. 

صداي اذان را بّچه،هاي اعيان شهر که شاداب و سرحال در کوچه ها بازي 

مي،کردند هم مي،شنيدند. آنها بايد مراقب  مار وعقرب و جانوراني از اين قبيل  

مي،بودند که از يک سوراخي در گوشه،اي پيدايشان مي،شد و آنها را نيش مي،زدند. 

گرگها در اطراف شهر فراوان پرسه مي زدند و همه مي،دانستند که بچه،ها شکار 

خوبي براي آنها هستند.

۱)  جليل دوستخواه و اقبال يغمايي، Education iii. The Traditional School  مندرج در 

دايرةالمعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر ١٩٩٧،, دانشگاه کلمبيا ، شهر نيويورک, ، ٢٠ دسامبر ٢٠١٠. نگاه کنيد 

www.iranica.com/articles/education-iii به
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صداي اذان را خانواده،هايي که براي تصميم جهت ازدواج فرزندانشان گرد 

هم جمع شده بودند  نيز مي،شنيدند. در آن زمان انتخاب همسر توسط خانواده،ها 

و در ايامي که بّچه هايشان هنوز خردسال بودند صورت مي گرفت و عمومًا اين 

انتخاب ها فاميلي بود: پسر عّمه,، دختر عمو,، دختر خاله,، پسرخاله و غيره. وضع 

مالي خانواده و منافع اقتصادي و اجتماعي که از ازدواج حاصل مي،شد همه از 

عوامل تعيين کننده| همسر بودند. مراسم عروسي  و جشن و پايکوبي براي چندين 

روز ادامه داشت و در ّطي اين چند روز مراسم مذهبي و رقص و آواز و پذيرايي با 

شربت و شيريني و حلوا  و کباب بخش مّهمي از آن بود و خانواده،هاي دو طرف 

با يکديگر آشنا مي،شدند.۱ معموًال اين مراسم سه روز طول مي،کشيد و غذا و ميوه| 

اضافي را بين فقرا تقسيم مي،کردند. 

صداي اذان را عروسي که با هيجان و اضطراب مشغول آماده ساختن خود بود 

نيز مي شنيد. او دلش مي،خواست که خانواده| شوهرش او را بپذيرد. دستهاي او را 

با حنا رنگ مي،کردند و نقش مي،کشيدند۲. بعد از صرف شام  داماد به همراه افراد 

خانواده| خود براي بردن عروس با ساز و دهل وارد مي،شدند. عروس با آرايش 

ولي روبندي بر صورت منتظر آمدن آنها بود. عروس را به خانه| داماد مي،بردند 

و آنجا زوج را از زير قرآن رّد مي،کردند. اغلب براي دفع هر چشم زخمي و به 

نيّت خوشبختي آن زوج يک گوسفند هم قرباني مي،کردند. درخانواده| داماد يک 

اطاق را براي زندگي اين زوج جوان اختصاص مي،دادند.۳ در شهرهايي کوچک 
مثل ني،ريز باکره بودن عروس بسيار اهميت داشت.۴

به  شوهرش  فاميل  نزد  در  خود  تازه|  خانه|  در  که  نوعروسي  را  اذان  صداي 

۱)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

 ، کلمبيا  ،دانشگاه   ,٢٠٠٣ ١٥دسامبر  ايرانيکا,،  دايرةالمعارف  در  مندرج   henna اعلم  ۲)  هوشنگ 

www.iranica.com/articles/henna نيويورک سيتي, ، ٢٠ دسامبر ٢٠١٠. نگاه کنيد به

۳)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

 ،Iranian Marriage Ceremony , Its History & Symbolism پرايس،  ۴)  معصومه 

 ,٢٠١٠ دسامبر   ٢١ ،نيويورک,،  کلمبيا,  ،دانشگاه   ,٢٠٠١ دسامبر   ،Society Chamber– Iran نشر

www.iranchamber.com/culture/articles/iranian_marraiage_ : به  کنيد  ،نگاه 

ceremony.php
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،سرمي،بر،د نيز مي،شنيد. او مي،بايست جاي خود را در بين افراد خانواده| شوهر خود 

باز کند و امور منزل را بخوبي انجام دهد. خانواده| عروس براي او و همسرش 

جهيزيه| خوبي تدارک ديده بودند و حاال استفاده از اين وسايل به تصميم شوهر 

اين تازه،عروس بستگي داشت و او مي،بايست از شوهر خود اطاعت کند و هيچ 

ابراز نظري نکند. گاهي ممکن بود که شوهر اين تازه عروس او را کتک بزند. 

اين چيزي بود که بسيار رايج  بود و زنها معموًال مي،بايد مطيع باشند و اعتراضي 

نکنند. اگر زماني شوهر مست به خانه مي آمد اين زن بود که بايد بسيار مراقب 

مي بود تا حرفي نزند و کاري نکند که شوهر خود را عصباني کند. کم،کم با 

شناختن بيشتر افراد خانواده| شوهر و زنان خانواده| نو و شخّصيت شوهرخود در 

امور خانواده| شوهر خود مي،توانست نفوذ بيشتري يافته و روابط و معاشرت خود 

را گسترش دهد.۱ 

صداي اذان را شوهر جواني که نشسته بود و همسر خود را که مشغول انجام  

که  اميد,  اين  و  خود  افکار  با  او  مي،شنيد.  نيز  مي،کرد  تماشا  بود  خانه  کارهاي 

همسرش بتواند با خانواده،اش بخوبي کنار بيايد, ،براي او فرزندان پسر بياورد, ،مادر 

خوبي باشد, ،وظايف خود را به خوبي انجام دهد و در خدمت شوهر خود باشد, 

مشغول بود. او اميدوار بود که همسرش- اگر وسعشان برسد - خود را براي او 

بيارايد. شوهر مي دانست, که اگر زماني وضع مالي خوبي پيدا کند, مي،تواند زن 

دّومي اختيار کند. او حّتي مي توانست زني را براي مّدت کوتاهي - چند هفته تا 

چند ماه-  صيغه کند و با پرداخت وجهي به يک مّال او را به عقد خود درآورد.

صداي اذان در حياط منزل تازه عروس و داماد مي پيچيد. خانه| آنها اتاقهايي 

داشت رو به حياط و غالبًا يک اصطبل  يا مرغداني کوچک هم داشت. اتاقها 

استفاده| چندگانه داشتند.۲ بعضي ازاتاقها براي اين بودند که زماني که مهمان مردي 

۱)  بي،بي فاطمه استرابادي ، نسخه| خطي ، ( شيکاگو : ايلينوي: مرکز مطالعه| تاريخ زنان ايران, مارچ 

١٩٩٢؛ طبع اّول در ايران ١٨٠٨. صفحات ٤٣-٤٢، ٤٧ (درباره| موضوع اطاعت زن از شوهر ،صفحه| ١٢١ ، 

١٨٤ (درباره| جهيزيه )، صفحات ١٥١-١٥٠ (درباره| موضوع کتکهاي شوهر مست)

 ,،٢٠  ٠٩ ٢ ژوئيه  ايرانيکا,  دايرةالمعارف   Qajars-period-household مهدوي  ۲)  شيرين 

www.Iranica.com/articles/ دانشگاه کلمبيا ، شهر نيويورک,  ٢٠دسامبر ٢٠١٠.نگاه کنيد به

qajars-period-household
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به خانه| آنها مي آيد زنها و بّچه ها  درآن اتاق بمانند. در خانه،ها حمام نبود و مردم 

بايد از حمام عمومي شهر که به سبک ترکي بود استفاده مي،کردند. وقتي که 

افراد يک خانواده به حمام مي،رفتند همه| وسايل شستشو از حوله و شانه و صابون 

و همه| چيز الزم را با خود مي،بردند. در خانواده،هاي اعيان خدمتکاران اين وسايل 

را به حمام مي،بردند. در خانه ها توالت هم نبود. درپشت خانه ها در بيرون چاله 

اي در زمين مي کندند و از آن بعنوان توالت استفاده ميکردند. چراغ آنها در شبها 

چراغهاي روغني بود که خيلي دود مي،کردند و نور کمي داشتند. خانواده،هاي 

اعيان براي خانه هاي خود چراغهاي المپاي بزرگ از شيراز مي،آوردند.

صداي اذان را مردي که در خانه| خود دوستان خود را دعوت کرده بود  نيز 

مي شنيد. او با آفتابه و لگن آب بر روي دست ميهمانان خود مي،ريخت و بعد 

هم براي آنها چاي دم مي،کرد  و برايشان قليان چاق مي،کرد ودر قليان تنباکو و يا 

حشيش مي،گذاشت. گاهي اوقات هم با چپق ترياک مي،کشيدند.

صداي اذان را پيرمرد درويشي که براي نّقالي واجراي نمايشي  به شهر مي،آمد 

نيز مي شنيد. او در خيابان تابلوهايي از صحنه هاي نبردهاي بزرگ را مي،آويخت 

و مردم بدور او جمع مي،شدند واو برايشان داستانهاي معروف را باصداي بلند 

مي،خواند. او همچنين  در تکريم امام حسين اشعار و ادعيه يي  مي،خواند. در مقابل 

مردم به او پول و غذا وگاه جايي براي خواب مي،دادند.۱ 

صداي اذان را کشاورزاني که در مزارع, باغ،ها و تاکستانها مشغول کار بر 

روي زمين و نگهداري از حيواناتشان بودند نيز مي،شنيدند. بعضي از مردان فّن 

و حرفه اي ديگر مي،دانستند و عضو اصناف و اّتحاديه،اي بودند. نانواها, ،قصاّبها, 

،سبزي،فروشها, ،زغال،فروشها, ،کسبه و تجّاري که در بازار کار مي،کردند هريک به 

صنفي تعّلق داشتند.

مالک زمين که سخت،کوش و متّمول بود صبح زود پيش از اذان از خواب بر 

مي،خاست و از کوچه پس کوچه،هاي تنگ و باريک شهر عبور مي،کرد و به دِر 

خانه،هاي کارگران زمين خود مي،رفت و آنها را بيدار مي،کرد تا با هم به سِر زمين 

۱)  از مکالمه| خصوصي با حسين عهديه, ، دسامبر ٢٠١٠    
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بروند. هنگام طلوع آفتاب آنها به سِر زمين مي،رسيدند و آن وقت در آنجا بانگ 

اذان را مي،شنيدند. بعد از چند ساعت کار سخت و طاقت،فرسا بر روي زمين  آن 

مالک به سِر زمين ديگرش ميفرفت و در سِر راه در باغي در نزديکي شهر تّوقف 

شهر  در  که  کوچکي,  مغاره|  به  روز  آخر  در  کند.  جمع  ميوه  قدري  تا  مي،کرد 

داشت و در آن اجناس ساده و لوازم روزمره و گاه کفش مي،فروخت, مي،رفت. 

بعد از اتمام کار روزانه به خانه اش برم، گشت و در کنار شعله| آتش مي،نشست و 
به دوختن نوعي کفش محّلي مشغول مي،شد.۱

صداي اذان به گوش مردان باسوادي که مي،توانستند قرآن و اوراق و اسناد را 

بخوانند نيز مي،رسيد. اينها روحانيون يا کارمندان دولتي و ارتشي بودند که براي 

دولت مرکزي  در شهر شيراز کار مي،کردند.۲ در آن دوره شهر ني،ريز حکمران 

محلي داشت. فرمانده| لشگرهم داشت که مسئول سربازان محل و منطقه بود. اين 

مقام،هاي باالي دولتي فقط از طريق پرداخت پول و رشوه و روابط خانوادگي 

نصيب افراد مي،شد. هر شهر يک سرپرست و روحاني مسئول امور شرعي داشت 

که او را شيخ االسالم مي،ناميدند.

صداي اذان را زني که در اتاقي تنها و يا با بچه،هايش نشسته و در فکر فرو 

رفته بود نيز مي،شنيد. مرد غريبه،اي  مهمان شوهرش بود و آن زن اجبارًا در اتاق 

ديگري مي،ماند تا آن مرد غريبه که َمحَرم نبود او را نبيند. تمام زندگي عاطفي 

و اجتماعي زنها محدود به چهار ديواري خانه و خانواده| گسترده| آنها بود. ولي 

مردها آزاد بودند و حّق انتخاب داشتند ، آنها مي،توانستند با دوستانشان به  تفريح و 

گردش بروند و اوقات خود را بيرون از خانه بگذرانند. آنها با دوستان خود جمع 

مي،شدند, ، شراب مي،نوشيدند و ترياک مي،کشيدند. گاهي نيز پسران نوجواني را 

۱)  اينها از خاطرات بهمن جذبي، فرزند خانم جهانتاب (جذبي) سرداري، از عادات پدربزرگش است. 

بهمن در زماني که کودکي خردسال بود با پدر برزگش همراه مي،شد. اگر چه اين خاطرات مربوط 

به سالها قبل از آن است که نوشته شده است، اّما امور روزمره براي کشاورزان محّلي چندان تغييري 

نکرده است.

۲)  ويلم فلور،, مقاله Asnáf  مندرج در دائره المعارف ايرانيکا،, ١٥ دسامبر ١٩٨٧،, دانشگاه کلمبيا 

www.iranica.com/articles/asnaf- به   کنيد  نگاه   .٢٠١٠ دسامبر   ٢٠، سيتي,  ،نيويورک 

guilds
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مي،آوردند تا براي آنها برقصند و نمايش بدهند. مردها ورق بازي و تخته نرد بازي 
مي،کردند. بيشتر اوقات هم کارشان به جنگ و جدال مي،کشيد.۱

صداي بانگ اذان را زنان فقيري که باهم سر يک تنور بزرک نان مي،پختند 

نيز مي،شنيدند. آنها آرد ذّرت يا گندم را از آسياب آبي که در آن دو سنگ بزرگ 

بر روي هم مي،چرخيدند و دانه ها را آرد مي،کردند  با خود مي،آوردند و خمير 

مي،کردند و نان مي،پختند. زنان خانواده هاي ثروتمند نانوا داشتند و خودشان نان 

نمي،پختند. در روزهاي عيد و جشن نان شيريني مي،پختند. بيشتر وقت زنها صرف 

آشپزي و تهيه| غذا مي،شد. اگر وضع مالي خانواده خوب بود پلو و خورش, ،مرغ,  

،خيار, ،طالبي,، هندوانه و شيريني،هاي خوشمزه مهيا بود. يک سماور تمام روز روشن 

بود و هميشه چاي تازه،دم براي مهمانان آماده بود. زنها  پارچه بافي هم مي،کردند. 

پارچه،هاي کتاني مي،بافتند. براي رنگ کردن پارچه،ها  از رنگهاي طبيعي استفاده 

مي،کردند. شستن لباسها کاربسيار سختي  بود. اينکار را زنان فقير انجام مي،دادند. 

آنها لباسها را به سر رودخانه و يا چشمه،اي مي،بردند  و در آنجا  به دور از چشم 

را  تازه  خبرهاي  و  مي،خنديدند  و  مي،گفتند  مي،شدند.  لباسشويي  مشغول  مردان 

براي هم تعريف مي،کردند. وقتي کارشان تمام مي،شد مي،نشستند و تخمه| هندوانه 
مي،شکستند و کشمش مي،خوردند و خستگي در مي،کردند.۲

صداي بانگ اذان را همسايه،هايي که به ديدار هم مي،رفتند نيز مي،شنيدند. 

مردم به  بازديد خانواده| يکديگر و دوستان و همسايه،ها مي،رفتند. اّما همواره بايد 

يا  روحانيون  طبقه  اگراز  بخصوص  باشند  خود  اطرافيان  موقعيت  و  مقام  متوّجه 

مقامهاي دولتي باشند. در گفتگو کساني که از طبقه پايين،تر اجتماع بودند بايد 

بيشتر گوش مي،دادند و کمتر حرف مي زدند.۳ اگر هديه،اي به کسي مي،دادند 

مي،بايست دّقت مي،کردند آن هديه برازنده| مقام و موقعيت آن شخص باشد. البّته 

۱)  استرآبادي, صفحات ١٢١, ١٧٠ و، ١٧٤ (در باره| روابط جنسي فاحشه،ها و پسر بچه،ها)، ص ١٥٥ 

(درباره| قماربازي).

۲)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

۳)  نانسي اچ دو پري ،«Etiquette» مندرج در دايرة المعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر ١٩٩٨، دانشگاه کلمبيا 

www.iranica.com/articles/etiquette نيويورک سيتي, ،٢٠ دسامبر ٢٠١٠ ميالدي. نگاه کنيد به،
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وقتي به کسي هديه،اي مي،دادند متقابًال هديه،اي هم مي،گرفتند.۱

صداي بانگ اذان در روز نوروز که بزرگترين عيد بود و درآن روز مردم همه 

به هم عيدي مي،دادند نيز شنيده مي،شد. تدارک براي نوروز از يک ماه قبل شروع 

مي،شد. به همراه بهار که باغ ها را پرگل و شکوفه مي،کرد مردم هم خانه،هاي 

خود را تميز مي،کردند, شيريني مي،پختند، و تخم مرغ رنگ مي،کردند. چهارشنبه 

سوري را جشن مي،گرفتند و در روز اّول سال نو رخت و لباس نو مي،پوشيدند و 

به ديد و بازديد يکديگر مي،رفتند. عيدي مي،دادند وعيدي مي،گرفتند که معموال 

سّکه بود. در اين روزها سعي مي،کردند کدورتهاي سال گذشته را نيز برطرف 

کنند و سال نو را با دوستي و آشتي شروع کنند. جشن نوروز سيزده روز طول 

مي،کشيد. روز سيزدهم را نحس مي،دانستند و براي دور کردن نحسي آن و لّذت  
از طبيعت به خارج از شهر  مي،رفتند.۲

پيرها  مي،شنيدند.  نيز  بودند  خانه،نشين  ديگر  که  پيرها  را  اذان  بانگ  صداي 

خانه،نشين بودند و جوانترهاي خانواده سرپرستي آنها را به عهده داشتند و از آنها 

مراقبت مي،کردند. خبر فوت را از باالي بام خانه با صداي طبل به اطالع همه 

مي،رساندند. همسايه،ها،, دوستان و آشنايان با گريه و شيون به خانه| متوّفي مي،آمدند 

و مراسم سوگواري شروع مي،شد. قبرکن مي،آمد,، جسد را مي،شست و در تابوت 

مي،گذاشت. بعد مردان خانواده تابوت را به دوش مي،گرفتند و با دعا و صلوات به 

گورستان مي،بردند. هنگام دفن جسد دو قطعه چوب بلند کنار مرده مي،گذاشتند 

تا هنگامي که نکير و منکر براي سؤال و جواب مي،آيند مرده به کمک آن چوبها 

برخيزد و در حضور آنها بايستاد. صاحب عزا با چاي و حلوا از کساني که به 

تسليت آماده بودند پذيرايي مي،کرد. فقرا هم اطعام مي،شدند. بعد ازگذشت  چهل 

روز خانواده  مجلس ختم ديگري  براي متوفي مي،گرفتند و پس از آن زندگي 

۱)  ويلم فلور ،«Giftgiving» ، مندرج در دايرةالمعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر ٢٠٠١ ، دانشگاه کلمبيا ، 

www.iranica.com/articles/gift- نيويورک سيتي,، ٢٠ دسامبر ٢٠١٠ ميالدي. نگاه کنيد به

giving-v

۲)  شاهپور شهبازي ، «Nowruz ii. In the Islamic Period»، مندرج در دايرة المعارف ايرانيکا، 

www. : ١٥ نوامبر ٢٠٠٩ ، دانشگاه کلمبيا ، نيويورک سيتي,، ٢٠ دسامبر ٢٠١٠ ميالدي. نگاه کنيد به

iranica.com/articles/nowruz-ii
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عاّدي خانواده ادامه مي،يافت.۱

صداي بانگ اذان از مسجد شهر به گوش همه مي،رسيد و مردم با شنيدن آن 

عازم مسجد مي،شدند تا وضو بگيرند و نماز بخوانند. بعد از وضو آنها پشت سر 

امام مسجد به نماز مي،ايستادند و با اداي  قنوت و سجده و رکوع و قيام به عبادت 

مي،پرداختند.

اّما با همه| اين آداب و رسوم تعداد اندکي از مردم اسالمي را که حضرت 

محّمد آورده بود به خوبي مي،شناختند. بيشتر مردم در زندگي روزمره| خود پاي،بند 

خرافات و جادو بودند. آنها به فالگويي و طالع،بيني عقيده داشتند. سنگريزه،هايي را 

روي زمين مي،ريختند و از نحوه| قرارگرفتن آنها بر روي زمين طالع،بيني مي،کردند. 

تصميمي  مي،داد  راه  آنها  استخاره|  اگر  بعد  و  مي،کردند  استخاره  تسبيح  با  آنها 

مي،گرفتند و کاري را که نيت کرده بودند انجام مي،دادند. بعضي اوقات قرآن 

باز مي،کردند و هر صفحه،اي که مي،آمد آيات آن را مي،خواندند و براي اجراي 

تصميم خود آن آيه را تعبير مي،کردند. براي آنها عوعوي سگ, ، حرکت دود 

در هوا,، عطسه| ناگهاني, همه و همه معناي خاّصي داشتند و عالئم و پيشگويي از 
چيزي بودند.۲

آسمان براي آنها پر از عالئم بود. کسوف و خسوف باعث ترس و وحشت 

آنها مي،شد, سنگهاي آسماني بدشگون بودند و، دوره،هاي ماه هر يک بر زندگي 

اثرگذار بودند. قبل از تصميم،گيري براي يک ازدواج با صور فلکي فال  افراد 

تّولد  مثل  مهم  اّتفاق،هاي  سالگرد  سال،  از  خاّصي  روزهاي  معموال  مي،گرفتند.۳ 

امام،ها يا اعياد مذهبي مثل عيد قربان را براي عقد و ازدواج  و يا سفرکردن  انتخاب 
مي،کردند. به عقيده| مردم مسلمان اين روز ها شگون بيشتري داشتند.۴

۱)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

 Mohammadan Magic and Folklore in Iran The Wild»،  ۲)  بس آلن دونالدسون

Rue,  A Study of» ؛انتشارات لوزاک و شرکا ، لندن, انگلستان, ،١٩٣٨،, صفحات ٢٠٠-١٩٤. محمود 

امير ساالر ،Divination مندرج در دائرة المعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر ٢٠٠٩،, دانشگاه کلمبيا ، نيويورک 

www.Iranica.com/articles/divination سيتي, ٢٠ دسامبر ٢٠١٠. نگاه کنيد به

۳)  دونالدسن ، ١٠٥-١٠٢

۴)  فصل ۱۵ همانجا



۳۵ ۱    شهر ني،ريز 

مردم براي شفا يافتن به آرامگاه مقّدسين مي،رفتند و در آنجا مي ماندند. آنها 

را  خود  نذر  جواب  تا  مي،زدند  گره  آرامگاه  ضريح  به  را  خود  موي  از  تّکه،اي 

بگيرند. بعضي  درختان نيز به نظر  مردم قواي جادويي داشتند. ني،ريزي ها براي 

هر آرزويي که داشتند قطعه اي پارچه به درختي که به عقيده| آنها مقّدس بود گره 
مي،زدند.۱

مردم عقيده داشتند که ارواح خبيثه باعث همه| مشکالت و مصائب هستند. 

به تصّور آنها بعضي مکانها محّل مخصوص اين ارواح بود. جاهايي مثل آبشارها.، 

زيرا آبشار ها مانع آن بودند که اين ارواح به آسمان بروند،. پس ارواح خبيثه در 

آنجا جمع مي،شدند. براي کنترل اين ارواح شرور و خبيث به آياتي از قرآن  و 

انجام اعمالي متّوسل مي،شدند. ارواح خوب هم وجود داشتند و مردم از آنها ياري 
مي،طلبيدند. ۲

ترس از چشم،زخم در آن زمان خيلي رايج بود. به اعتقاد مردم آنهايي که 

ازحوادث  خيلي  باعث  مي،توانستند  خواسته  نا  يا  خواسته  بود  شور  چشمشان 

بدشگون شوند. داستانهاي مربوط به تأثير چشِم شور افراد بسيار زياد بود. پدر 

و مادرها براي حفظ فرزندان خود از هر چشم زخمي  به گردن فرزندان خود 

بارها  را  آياتي  يا  و  مي،خواندند  را  قرآن  از  آياتي  يا  مي،کردند,  آويزان  طلسم 

تکرار مي،کردند.۳ براي دفع ارواح شرور مراسم خاّصي انجام مي،شد که در آن 

از زني که معتقد بودند نيرويي جادويي دارد مي،خواستند به منزل آنها بيايد و با 

نيروي خود آن روح خبيث را از خانه| آنها بيرون کند. او آينه اي در برابر شخص 

چشم،خورده مي گرفت و آن را با يک پارچه| سفيد مي پوشانيد. سپس انگشت 

خود را در ظرف روغني فرو مي،کرد و يک قطره از آن را روي پارچه مي چکاند. 

با چکاندن هر قطره وگفتن لعنت بخشي از چشم زخم را از بين مي،برد. سپس نام 

افرادي که باعث اين چشم زخم شده بودند را بلند بلند مي،گفت و بعد دستمال 

را از روي آئينه برمي،داشت و به درون آب مي،انداخت. اسامي را تکرار مي،کرد 

۱)  ٦٦ همانجا

۲)  فصل ٣ همانجا

۳) ٢٠-١٦ همانجا



صبح بيداري۳۶

و دوباره دستمال را از آب مي،گرفت.آنها باور داشتند با اين مراسم اثر چشم،زخم 

از بين مي،رود.۱ 

تعداد  مي،کردند.  استفاده  زخم  چشم  رفع  براي  قرآن  کتاب  از  اغلب  مردم 

کمي از مردم مي،توانستند قرآن بخوانند. آنها براي تّوسل به قرآن و کمک گرفتن 

از آن براي دفع ارواح خبيث قرآن کوچکي به اندازه| کوچکتر از کف دست 

در داخل کيسه اي  به گردن خود آويزان مي،کردند.۲  مردم مي،گفتند که اين 

اعتقادات و خرافات همه در احاديث اسالم آمده اند. احاديثي که از قول حضرت 

محّمد و امامان نقل و در کتابها جمع شده بودند. بعضي از اين احاديث معتبر و 

درست بودند و بيشتر اين احاديث را علماء و روحانيون و مّالهايي که دانشي 

داشتند تفسير مي،کردند. عقايد مذهبي مردم عبارت بود از عقايد و خرافاتي که 

آنها را در  يک  قالب اسالمي ريخته بودند و هيچ ربطي به ظهور اسالم و ديانت 

حضرت محّمد نداشت.

هر چه مردم ني،ريز از قرآن, ، احکام و تاريخ اسالم مي،دانستند همه را از طريق 

گوش دادن به روضه،خواني و پاي منبر آخوندها ياد گرفته بودند. آخوندها از 

طريق تکرار مداوم داستانهاي مذهبي که اغلب به دلخواه خود کوتاه و بلند يا کم 

و زياد مي،کردند عقايد مردم را شکل مي،دادند و تقويت مي،کردند. براي مردم 

ني،ريز آخوند نماينده اسالم و همه| امور ديني و قانون بود. اين مردم کشاورز خود 

را نسبت به اين مردان عّمامه به سر که مي توانستند قرآن بخوانند و سخنراني کنند 

پائين،تر مي،دانستند وبراي آنها مقام و اعتبار باالئي قائل بودند. اگرزماني روحاني 

ممتازي به ني،ريز مي آمد - همانطور که در روايت اين کتاب آمده است - حرف 

او براي مردم حّجت بود.

مردم ني،ريز داستانهاي مربوط به مذهب شيعه| اسالم بخصوص داستان شهادت 

امام حسين را از مراسمي که براي يادبود اين وقايع به پا مي،شد ياد گرفته بودند. بر 

اثرشنيدن مکّرر اين داستانها  مردم ني،ريز معتقد شده بودند که شهادت واالترين 

و مّقدس ترين اعمال است و توده وعوام در اعماق قلب خود عقيده داشتند که 

۱)  از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠ ميالدي.

۲)  دانلدسون, ٤١-٤٠



۳۷ ۱    شهر ني،ريز 

تقديم جان و زندگي در راه خداوند و دفاع از دين حّتي اگر با خشونت همراه 

باشد محبوب است. 

که  بود  ماهي  رسيد,  شهادت  به  شيعيان  سّوم  امام  آن  در  که  محّرم  ماه    

احساسات معنوي مردم  واقعًا به جوش مي آمد.۱ در اين روز آخوندها روضه| 

امام حسين مي،خواندند و مردها در مسجد جمع مي،شدند و زنها هم پشت پرده 

در خيابانها و کوچه ها و  يا بر باالي پشت بام منازل مي،نشستند و گوش مي،دادند. 

گوش دادن به روضه احساسات مردم را از آن همه ظلم و ستم به مظهر حقيقت 

و راستي به جوش مي،آورد. با تمام شدن روضه هنگام ظهر دسته،هاي سينه،زني از 

مسجد بيرون مي،آمدند و با شمشير, قمه و زنجير خودزني مي،کردند, بطوري که 

خون از سر و صورت آنها جاري مي،شد. همانطور که دسته هاي سينه،زني پيش 

مي،رفتند رگه،هاي خون روي بدن برهنه آنها جاري مي،شد و کفن سفيدي که 

بر تن خود و کودکانشان کشيده بودند را خوني مي،کرد. زنها هم گريه و شيون 

مي،کردند. همه| اين نمايش پرخشونت و مقتدرانه براي احترام به امام حسين و 

شريک شدن در مصائب و رنج او و پيروي از او در  راه  حّق و حقيقت  بود.

اين عقايد را مّالها در مساجدي که در محّله هاي مختلف شهر ني،ريز ساخته 

شده بود در  مردم تقويت مي،کردند. هر مسجد چندين مّال داشت. مهمترين آنها 

مّاليي بود که نماز روز جمعه را در مسجد جامع و بزرگ شهر اقامه مي،کرد. اين 

مسجد در محّله| چنارسوخته واقع شده بود. و اين مّالها بر زندگي و مال مردم و  

به ثروتي که از کار کشاورزان بر روي زمينهاي وقفي حاصل مي،شد دسترسي 

داشتند. اهالي شهر ني،ريز به روحانيون خود ايمان داشتند و هر چه آنها مي،گفتند 

مردم ني،ريز با جان و دل مي،پذيرفتند. اّما اين روحانيون درک کاملي از اسالم 

نداشتند. براي همين هم مردمي که بي،سواد بودند و به اين مّالها اقتدا مي،کردند 

و در پشت سر آنها نماز مي،خواندند در سر چيزي جز خرافات و درک ناقص از 

تعاليم اسالمي نداشتند.

با گذشت قرنها و عصرها مّالها به جاي آنکه زندگي خود را صرف آموختن 

۱)   اين ماه مخصوصًا براي بهائي ها خيلي خطرناک بود زيرا هيجان مذهبي وفاداران امام باال مي،گرفت 

و روحانيون خشم  مردم را تحريک  کرده و اعمال خشونت باري را متوجه بهائي،ها مي،کردند. 



صبح بيداري۳۸

تعاليم واقعي الهي کنند بيشتر و بيشتر به کسب جاه و مقام و مال اندوزي و تصاحب 

مساجد  فکر مي،کردند.

سرتاسر کشور ايران دچار همين مشکل شده بود.

در اوايل قرن نوزدهم در ذهن بسياري از شيعيان اين تّصور که دين اسالم نياز 

به پاکسازي دارد و اميد به اينکه قائم موعود براي پاکسازي دين اسالم قيام خواهد 

کرد در همه جا گسترده شده بود. يک نهضت جديد به نام شيخيه که در صدد 

جستجو و يافتن قائم بود شکل گرفت. رهبر شيخيه به پيروان خود گفته بود زمان 

آن رسيده که بدنبال قائم موعود بروند. براي پيدا کردن او آنها بايد سفر کنند و 

بعضي از آنها خود را در راه سفر به  شهر شيراز، پايتخت استان فارس يافتند.

سفر يک اّتفاق بزرگ بود. راه ها و جاده ها  پر از راهزن و دزد بود. بايد 

و  مي،داد  اطّالع  را  کاروان  حرکت  روز  کاروان  صاحب  شد.  همراه  کاروان  با 

آنهايي که مي،خواستند به سفر بروند لباس, غذا، و پول تهيه مي،کردند. زنها سوار 

بر هوده مي،شدند و آن يک اتاقک چوبي بود که پشت شتر مي،گذاشتند. مسافران 

با خانواده،هاي خود خداحافظي مي،کردند و کاروان به راه مي،افتاد. اگر شخصي 

در راه مريض مي،شد کمک زيادي به او نمي،شد. سفر از ني،ريز به شيراز پنج روز 

طول مي،کشيد. 

مي،رفت,  اصطهبانات  غربي  جنوب  سمت  به  که  جاّده،اي  از  کاروان 

،مي،گذشت. جاّده،اي در قلب باغهاي انجير.۱ رديف هاي درخت هاي بادام و انجير 

همراهي  را  کاروان  اصطهبانات  تا  بودند  کاشته  کوه،ها  شيب  در  ني،ريزي،ها  که 

مي،کردند. همانطور که جاّده به سمت باالي تّپه  پيش مي،رفت نماي دّره،اي در 

طرف راست نمايان مي،شد. تا اينکه در جايي به طرف پائين و شهر اصطهبانات 

سراشيب شده در آنجا جاّده  دو راهي مي،شد. شاخه اي به سمت جنوب به طرف 

شهر فسا مي،رفت و شاخه| ديگر به سمت شمال به طرف  شيراز مي،رفت. در اين 

قسمت, جاّده هم سطح تّپه هاي کم ارتفاع مي،شد. در طرف راست جاّده کوه،هاي 

قهوه،اي نمودار مي،شدند و از آنجا به داخل  شهر کوچک سروستان مي،رسيد. 

۱) دکتر سيامک توانگر,، «انجير خشک ايران»، تعاوني توليدکنندگان انجير اصطهبانات،  در تاريخ ٢٠ 

دسامبر ٢٠١٠. در وبسايت : www.iranfig.com/Driedfigs.htmlمشاهده شد.



۳۹ ۱    شهر ني،ريز 

همينطور که کاروان در اين جاّده پيش مي،رفت کم،کم کوه،هاي قهوه،اي در طرف 

راست دور مي،گرديدند و در طرف چپ جاّده کوههاي ديگري نمايان مي،شدند. 

در دو طرف جاّده ايالت و طوايف و عشاير براي ييالق يا قشالق به همراه يا سوار 

بر چارپايان خود در حرکت بودند. بعد از طي مسافتي، کاروان به نزديکي،هاي 

درياچه| نمک مي،رسيد. زمينهاي اينجا پست و باتالقي بودند و پر از علف،هاي هرز 

که از سطح آب باالتر آمده  و امتداد جاّده را پر کرده بودند. از آنجا جاّده به شهر 

شيراز - مرکز شعر و شاعري ايران - نزديک مي،شد.۱ 

۱)  از مکالمه| شفاهي با خانم جهانتاب (جذبي) سرداري و مازيار جذبي ، ژانويه ٢٠١٠ميالدي.



۲

حضرت باب

مي،کرد.  بازي  بّچه،ها  با  شيراز  در  منزلشان  حياط  در  دخترکوچک,  خديجه, 

صداي خنده و شادي آنها در خانه و کوچه مي،پيچيد. علي،محّمد پسر کوچکي 

که پدرش را از دست داده بود و در خانه| دائيش  ساکن بود ، هم بازي آنها را 

تماشا مي،کرد و هم مراقب آنها بود۱. او نسبت به بّچه،هاي ديگر خيلي جّدي و 

آرام بود, آنقدر که از همان نوزادي مادرش همواره نگران بود که چرا فرزندش 

اينقدر آرام و ساکت است. علي،محّمد هيچگاه بي،حوصله نبود و عصباني نمي،شد. 

مادرش گاه از خود مي،پرسيد ،چرا اين بّچه با بّچه هاي ديگر اينقدر تفاوت دارد۲. 

خديجه و همبازي،هايش اين پسر را خيلي دوست داشتند, زيرا بي،نهايت مهربان 

بود. خانواده،هاي علي،محّمد و خديجه خويشاوند و همسايه بودند. و بيشتر وقت 

آنها نيز با هم مي،گذشت.

علي،محّمد شش سال داشت که او را براي تحصيل به مکتب قرآني که در 

خانقاه صوفيه در نزديکي خانه شان در مرغ محّله بود ،سپردند.۳ روز اّول مکتب 

براي  شيريني  و  مجيد  قرآن  جلد  يک  آن  روي  که  سيني  يک  با  علي،محّمد 

۱)  باليوزي, ، حسن مّوقر: ، «خديجه بيگم، همسر حضرت باب» ، 

۲)  ميرزا حبيب اهللا افنان:، «حضرت باب در شيراز،»، ص١١.

۳)   مدير مدرسه, مّال فتح اهللا مکتب دار, که براي شيخ عابد کار مي،کرد, بعد از اظهار امر باب در 

مسجد شهر شيراز  به او ايمان آورد(افنان. ٢٨-١٢f). مدرسه در بازارطيور واقع شده بود (افنان ١٢). بر 

طبق گفته هاي ميرزا ابوالفضائل ، مندرج در مطالع االنوار (٥١) ، او شش يا هفت سال سّن داشت. ، بر طبق 

نوشته| افنان (١٢) ، او پنج سال داشت.



۴۱ ۲   حضرت باب

شاگردان مکتبخانه بود وارد خانقاه شيخ عابد شد. صاحب و مدير مکتب به همراه 

تعدادي از شاگردان که مي،خواستند اين شاگرد جديد را مالقات کنند۱ دِم دِر 

خانقاه به پيشواز او آمدند. به هنگام درس از علي محّمد خواسته شد تا سوره| اّول 

قرآن مجيد را بخواند. علي محّمد از شيخ عابد خواست تا او اّول معنا و تفسير اين 

سوره را بگويد. شيخ عابد تظاهر کرد که نمي،داند و از علي محّمد خواست که 

که او شرح و تفسير آن سوره را بگويد. در نهايت تعجب علي محّمد شرح مفّصل 

و دقيقي از مفاهيم مذهبي اين سوره را بيان کرد.۲  شيخ عابد علي محّمد را نزد 

دائيش برد و گفت اين پسر توانايي خارق العاده،اي دارد و او نمي،تواند به عنوان 

يک معّلم  چيز زيادي به او ياد بدهد. دايي علي محّمد با لحني سرزنش،آميز از  

علي محّمد خواست تا در سر کالس درس ساکت باشد و مثل شاگرد هاي ديگر 

رفتار کند. به اين ترتيب علي محّمد به مکتب بازگشت. اما اين استعداد و قدرت 

خارق العاده او پنهان نماند. يک روز شيخ عابد موضوع  پيچيده،اي را با شاگردان 

بزرگسال مکتب خود بحث مي،کرد. او گفت که شب درباره اين موضوع  بيشتر 

تحقيق خواهد کرد و نتيجه را فرداي آن روز خواهد گفت که ناگهان علي محّمد 

شروع  به صحبت کرد و جواب آن موضوع را شرح داد. شاگردان بزرگسال شيخ 

عابد گفتند که هرگز درباره| اين موضوع با اين پسربّچه صحبتي نکرده بودند و از 
جواب او در شگفت ماندند.۳

مکتب براي اين پسرنوجوان  چيز زيادي نداشت. پس در پانزده سالگي براي 

همکاري درحرفه| تجارت به دايي خود پيوست. از شيراز به بوشهر - يکي از بنادر 

خليج فارس - رفت تا به تجارت بپردازد.۴ اگر چه او هنوز بسيار جوان بود ولي 

در اداره| امور تجاري دايي خود بسيار موفق شد و صداقت و درستکاري او زبانزد 

عام  گرديد.۵ در آن سالها که علي محّمد از شيراز رفته بود خديجه رؤيايي با 

۱)  صفحه| ١٦  بنا به گفته| مّال فتح اهللا مکتب دار، مصاحبه صبح يک روز پنجشنبه صورت گرفت.

۲)  مطالع االنوار ٧٥

۳) مطالع االنوار ٥٢-٥١

۴) افنان ٢٠

٤١-٤٠ «The Bab » ۵) باليوزي



صبح بيداري۴۲

جزئيات بسيار واضح ديد. او در خواب ديد که علي محّمد در چمنزاري پرازگل 

ايستاده است و عبايي برتن دارد و به طرف  مّکه دعا ميخواند. اين عبا يک عباي 

معمولي مثل آن عباهايي که ديگر مردم بر تن داشتند نبود بلکه عبايي بود که روي 

آن  با نخ،هايي از طال آيات قرآن دوخته بودند و صورت او کامًال نوراني بود. 

وقتي خديجه از خواب بيدار شد اين خواب را براي مادر و مادربزرگش تعريف 

کرد و از آنها تعبير آن را پرسيد. آنها به او گفتند که اين رؤيا نشان ميدهد که 

علي،محّمد جوان با تمام دل و جان خود به عبادت مشغول است نه به تجارت.۱ در 

بوشهر مردم او را مي،ديدند که در زير آن گرماي سوزان بر پشت بام خانه به نماز 
و دعا مشغول بود.۲

بعد از پنج سال اقامت در بوشهر ۳ علي محّمد به قصد زيارت شهرهاي مقّدس 

عراق۴ عازم آن ديار شد. در کربال در کالس درس سيد کاظم رشتي رهبر فرقه| 

شيخيه  گاهي حضور مي يافت. روزي وقتي وارد کالس شد و نشست سيد کاظم 

که  خواست  او  از  شاگردان  از  يکي  شد.  ساکت  و  کرد  قطع  را  خود  صحبت 

به صحبت هاي خود ادامه بدهد و سيد کاظم در جواب گفت که حقيقت از 

نوري که بر آن دامن تابيده روشن،تر است. در آن هنگام اشعه آفتاب بر هيکل 
علي،محّمد مي تابيد.۵

در  خديجه  بازگشت.  شيراز  به  دايي،اش  و  مادر  درخواست  به  محّمد  علي 

خواب  رؤيايي ديگر ديد که از قبلي عجيب،تر بود. در اين رؤيا حضرت فاطمه 

شيعيان,  سّوم  امام  حسين,،  امام  با  ازدواج  براي  او  از   - محّمد  دخترحضرت   -

کرد  تعريف  خود  مادر  براي  را  خواب  اين  خديجه  وقتي  کرد.  ،خواستگاري 

مادرش بسيار شگفت زده شد و گفت که اين رؤيا نشان مي،دهد که اّتفاق  بسيار 

۱)  باليوزي ، «خديجه بيگم، همسر حضرت باب» ، ٢.

۲)  مطالع االنوار ٥٣

۳) منتخباتي از آثار حضرت باب ١٨١-١٨٠

۴) شهرهاي مقّدس در عراق عبارتند از: شهر  نجف است که مقبره| امام علي ، اّولين امام در آنجا قرار 

دارد؛ کربال ، محل دفن امام حسين ، امام سّوم؛ کاظمين ، که مدفن امام هفتم و نهم  در آنجاست؛ و سامره 

که مدفن امام دهم و يازدهم در آنجاست. (باليوزي پاورقي صفحه| ٤١).

۵) مطالع االنوار ٢١



۴۳ ۲   حضرت باب

مهّمي رخ خواهد داد.۱

چند ساعت بعد  در همان روز مادر و مادر بزرگ علي محّمد براي ديدن 

مادر خديجه به خانه| آنها آمدند. اطفال و نوجواناني که در خانه بودند با نهايت 

محّبت به استقبال آنها رفتند و به آنها خوش،آمد گفتند. به رسم آن زمان يک 

يک بر شانه| مادر بزرگ علي محّمد بوسه زدند و در نهايت احترام ايستادند تا اّول 

ايشان وارد اتاق شوند. وقتي مادر بزرگ نشست ، مادر علي محّمد و مادر خديجه 

هم نشستند. آنگاه خواهرهاي بزرگتر خديجه و خديجه اجازه يافتند وارد اتاق 

شوند و بنشينند. خديجه اندکي بعد براي تهيه| شربت و پذيرايي از اطاق بيرون 

رفت. اّما خواهرهاي بزرگتر و  مادرش همه ساکت و، منتظر شدند تا صحبت هاي 

مادربزرگ را بشنوند. در هنگام  خدا حافظي و بدرقه مادر علي محّمد خديجه را 

در آغوش کشيد و پيشاني او را بوسيد. بعد از رفتن آنها خديجه متعجب ايستاده 

بود. مادرش گفت اين تعبير رؤياي تو است. مادر و مادر بزرگ علي محّمد براي 

خواستگاري از تو براي پسرشان  آمده بودند..

محّمد  از کودکي علي  او  شد.  بسيار خوشحال  اين خبر  شنيدن  از  خديجه 

قوم  يک   ، همسايه,  يک  محّمد  علي   ، او  براي  کودکي  همان  از  مي،شناخت.  را 

علي  که  مي،دانست  او  بود.  خوب   دوست  يک  و  همبازي   يک  خويش,  و 

محّمد بسيار مهربان است. او مي دانست که بزرگ،هاي خانواده،اش چقدر براي 

علي،محّمد احترام قائل  هستند. علي محّمد براي خديجه مرد ايده آلي بود. قلب 

خديجه در انتظار پيوند زناشويي با علي محّمد در تب وتاب  بود. خداوند عنايات 

خود را شامل حال زندگي خديجه کرده بود. طبق رسم و رسوم آن زمان بعد از 

آنکه  دايي علي محّمد هم  پيشنهاد ازدواج را قبول کرد، خانواده| عروس و داماد 

مشغول تّهيه| تدارک عروسي شدند. 

دو ماه بعد در روز جمعه بيست و پنجم اگست سال ۱۸۴۲ م.۲ عروسي برگزار 

شد.۳ کسي  که خطبه| عقد را جاري کرد شيخ ابوتراب امام جماعت شهر شيراز 

۱)  باليوزي ، «خديجه بيگم ، همسر حضرت باب» ،٣.

۲) افنان  ٢٩.

۳)  باليوزي ٥.



صبح بيداري۴۴

بود. طبق رسم آن زمان جشن عروسي زنانه و مردانه بود. مردها در خانه| دايي 

جشن  به  پدرعروس۱  خانه|  در  زنها  و  شدند  جمع  سيدعلی,  ميرزا  حاجي  داماد, 

و شادماني مشغول شدند. به اين ترتيب خديجه و علي محّمد به عقد و ازدواج 

يکديگر درآمدند۲ و زندگي جديدي را آغاز کردند. عائله| آنها شامل علي محّمد 

و همسرش خديجه, مادر علي محّمد و دو خدمتکار از اهالي حبشه به نامهاي فّضه 

و مبارک بود. محل سکونت آنها در محله| شمشيرگر،هاي شيراز بود.۳ اين کوچه 

مثل همه کوچه هاي آن زمان سنگفرش بود. در دو طرف کوچه ديوارهاي بلند 

خشت و ِگلي خانه ها قرار داشت بدون هيچ پنجره،اي رو به کوچه. پنجره| همه| 

و  داشت  چوبي  بزرگ  دِر  آنها  خانه|  مي،شد.  باز  حياط  داخل  سمت  به  خانه،ها  

در سمت راست آن دستگيره| بزرگ دايره،اي از جنس قلع قرار داشت. پس از 

رسيدن از کوچه هاي خاکي شهر به حياط کوچک اين خانه  يک حوض آب 

کوچک به شکل مربع در ميان حياط و يک درخت نارنج در کنار آن قلب را 

از گرد و غبار کوچه،هاي خاکي پاک مي،کرد. پنجره،هاي بزرگ طبقه| اّول خانه 

رو به حياط باز مي،شدند. در طرف راست حياط پلکاني قرار داشت که به طبقه| 

دّوم خانه مي،رسيد. در آنجا اتاقي بود که سيد جوان۴ از ميهمانهاي خود پذيرايي 

مي،کرد. ديوار هاي خانه از سنگ و خشت ساخته شده بود. پنجره،هاي خانه که  

خانه  اين  به  خاّص  جلوه،اي  بود،  شده  تعبيه   چوبي  قاب  در  رنگي  هاي  شيشه  با 

مي،داد. علي محّمد نهايت مهرباني را نسبت به همسر خود خديجه رعايت مي،کرد 

و نسبت به مادر خود نيز احساس عالقه و محّبت فراواني داشت. خديجه اين همه 
خوشبختي را باور نمي،کرد.۵

بزودي خديجه باردار شد. زايمان او بسيار سخت و دردناک بود. مادر شوهر 

ممکن  زايمان  اين  اثر  در  خديجه  که  بگويد  او  به  تا  رفت  پسرش  نزد  عجله  با 

۱) افنان. مکاتبات شخصي ابوالقاسم  افنان ، ٢٩.

۲) باليوزي ٥.

۳) ربّاني فصل ١, ، ٢٤ ، پاورقي ٤ ،

محّمد(ص)  حضرت  اخالف  از  عنوان  آن  دارنده|  مي،دهد  نشان  که  است  عنواني  سيد  ۴) کلمه| 

مي،باشد.

۵) باليوزي ٦-٥



۴۵ ۲   حضرت باب

است جان خود را از دست بدهد. علي محّمد روي آيينه چيزي نوشت. آن را 

به مادرش داد تا در جلوي صورت خديجه نگاه دارد. مادرش هم همين کار را 

کرد. خديجه به سالمت نوزادش را به دنيا آورد. علي محّمد نام اين پسر را احمد 

گذاشت. اّما احمد اندکي بعد از توّلد درگذشت. مادر علي محّمد با ناراحتي و 

عصبانيت پرسيد چرا همانطور که در موقع  وضع  حمل خديجه جان او را نجات 

داد جان نوزاد خود را نجات نداد؟! علي محّمد به آرامي در جواب مادرش گفت 

مّقّدر نيست آنها فرزندي داشته باشند. آنها آن نوزاد کوچک - احمد - را در زير 

درخت سروي دفن کردند.۱ علي محّمد - پدر احمد - بعد ها دعايي براي نوزاد 

خود نوشت:

«اي خداى من اي يگانه مقصود من قربان شدن يگانه فرزند مرا بپذير و قبول 

فرما و فدا شدن او را فاتحه و عالمت فدا شدن من در راهت قرار بده و بفضلت 

فداکاري مرا قبول فرما. آرزو دارم خون من در راه تو ريخته شود تا بذر امر تو را 

با خون خود آبياري نمايم. تأثير مخصوصي بخون من عطا کن تا بذر الهي بزودي 

در قلوب عباد انبات نمايد و سرسبز گردد و نمّو کند تا درختي توانا گردد و جميع 

اهل عالم در سايه| آن مجتمع شوند. اللهّم استجب دعايي و حقّق لي أملي. إنک 
أنت المقتدر الکريم.»۲

 ٭     ٭     ٭ 

زندگي در آن خانه ادامه داشت. اغلب صبح،ها علي محّمد به تجارتخانه| دايي 

خود در محّله| گمرک شهر و بعد از ظهرها هم براي پياده روي به مزارع اطراف 

نوشتن  مشغول  بعد  و  مي،خواند  را  شب  نماز  شب  اّول  در  مي،رفت.  شيراز  شهر 

ادعيه و مکاتبات مي،شد. روزهايي که او به تجارتخانه| دايي خود نمي،رفت در 

اتاق باالخانه| منزل که پنجره اش رو به حياط باز مي،شد به خواندن دعا و مناجات 

.٧  (۱

۲) مطالع االنوار ٥٣.
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مي،گذرانيد.۱

يک روز او زودتر از هميشه به خانه بازگشت و خواست که شام را قدري 

زودتر از وقت معمول بخورند زيرا او کارمهّمي داشت که مي بايست انجام دهد. 

فّضه شام را در اتاق مادر علي محّمد آماده کرد. پس از شام علي محّمد به اطاق 

خود رفت.

نيمه،هاي شب زماني که همه در خواب بودند و همه جا ساکت بود علي،محّمد  

اطاق را ترک کرد. همسرش بيدار شد و چون بعد ازمدتي علي محّمد بازنگشت  

به  شب  درتاريکي  و  نگراني  با  خديجه  بعد  ساعتي  شد.  نگران  قدري  خديجه 

خارج  منزل  از  او  آيا  نيافت.  کجا  هيچ  را  او  ولي  رفت.  خود  شوهر  جستجوي 

شده بود؟ خديجه به طبقه| پايين رفت تا ببيند که آيا دِرچوبي خانه باز است يا 

نه!  دِرچوبي قفل بود. وقتي که خديجه  به طرف ديگر حياط بر مي،گشت ديد 

که چراغ اتاق باالخانه روشن است. شوهرش در اين اتاق از ميهمان،ها پذيرايي 

مي،کرد ولي حاال در نيمه| شب که ميهماني نبود خديجه به طرف پله ها و به اتاق 

باالخانه رفت. در آنجا همسرش را ديد که دستان خود را رو به سوي آسمان 

بلند کرده و با لحن زيبايي دعا و مناجات مي،خواند و قطرات اشک از چشمان او 

چاري است. از ديدن اين منظره لرزشي بر بدن خديجه افتاد. خديجه متّوقف شد. 

او نمي،توانست هيچ حرکتي بکند. عظمت و وقار اين صحنه او را مرعوب کرده 

بود. در آن لحظه علي محّمد خديجه را ديد و به او اشاره کرد که در  آنجا نماند. 

خديجه از پّله ها پائين رفت ، از حياط گذشت و به اتاق خود رفت و در رختخواب 

دراز کشيد. اّما خواب به چشمان خديجه راه نيافت. حاال او از خود مي،پرسيد اينها 

يعني چه؟ آيا اّتفاق بدي افتاده که شوهرش گريه ميکند؟ از شّدت اضطراب و 

بي،قراري تا صبح خواب به چشمانش نيامد. صداي اذان از مسجدي که در آن 

۱) باليوزي ١٠-٩. البّته بايد توّجه داشت که اگر چه برخي نوشته،اند که حضرت باب پس از ازدواج 

ديگر به کار تجارت برنگشته اند وليکن از منابع بهائي و از جمله بررسي اوراق محاسبات حجره| حضرت 

باب چنين بر مي آيد که ايشان به حجره| پدر مرحوم خويش مي،رفته،اند و کار تجارت ايشان ادامه داشته 

است. از جمله| اين منابع  صفحه| ١٠٦ کتاب «حضرت نقطه| اولي» نوشته| محّمد علي فيضي  و  صفحه| ١٧١ 

کتاب  «حضرت باب» نگارش نصرت اهللا محّمد حسيني مي باشند. 
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نزديکي بود رسيدن سحر را اعالم کرد.۱

هنگامي  آورد.  محّمد  علي  مادر  اتاق  به  چاي  صرف  براي  را  سماور  فّضه 

پريد  رويش  از  رنگ  است  نشسته  اتاق  در  که  ديد  را  خود  همسر  خديجه  که 

زيرا همان وقار و جاللي که که ديشب مشاهده کرده بود حال نيز در او مي،ديد.، 

وقتي مادرشوهر خديجه از اتاق بيرون رفت علي محّمد به او اشاره کرد تا برود 

و نزديک او بنشيند. آنگاه استکان چايي خود را به او داد. با نوشيدن چاي آن 

استکان خديجه قدري آرام گرفت. همسر خديجه علت ناراحتي و اضطراب او  

پيمان  او  با  قبل  سال  دو  که  نيست  مردي  ديگرآن  او  گفت  خديجه  پرسيد.  را 

زناشويي بسته. حّتي ديگر به آن جواني که در طي مدت زندگاني خود مي،شناخته 

هم شباهتي ندارد. او خيلي تغيير کرده بود. خديجه نميتوانست درک کند که چه 

اتفاقي افتاده است و به اين سبب در اضطراب بود. همسرش در جواب گفت:

«اين خواست خداوند بود که تو مرا در آن حالت ببيني تا هرگز به خود شّک 

و ترديد راه ندهي و به يقين بداني که من همان مظهر موعودي هستم که مردم 

هزار سال است انتظارش را مي،کشند. آن نوري که ديدي از وجود و قلب من 
سرچشمه مي،گرفت.»۲

با شنيدن اين حرفها خديجه در برابر همسرش سجده کرد. بعدها حضرت 

باب در مناجاتي خطاب به همسرشان, خديجه خانم, چنين مي،گويند:

«اي محبوب من ، قدر اين فضل اعظم که از جانب خداوند نازل شده را  بدان. 

اگر در راه حّق و حقيقت پيروي کني تو همچون ساير زنان نخواهي بود. بدان که  

فضل اعظم از حي قديم بر تو نازل گشته و از اينکه مونس و همدم کسي هستي 

که محبوب الهي است بر خود ببال... در آنچه که خداوند براي باب و خانواده،اش 

فاطمه  حضرت  با  اعلي  جنّت  در  تو  فرزند  که  بدرستي  باش.  صابر  کرده  مقّرر 

۱) افنان (پاورقي ٦٥ ، ص ٣٤ ) چنين شرح مي،دهد که بر طبق بيان حضرت باب که در کتاب اسماء 

آمده است  نزول وحي الهي بر او در تاريخ ١٥ ماه سّوم قمري ، مطابق با سّوم آپريل ١٨٤٤ اتفاق افتاده 

است. بنابراين اين واقعه که خديجه بيگم آن را به ياد مي آورد  در اين تاريخ به وقوع پيوسته است.

۲) باليوزي، «خديجه بيگم» ١٣. اين عبارات از نوشتجات حضرت باب نيست، بلکه کلماتي است که 

سالها بعد خديجه بيگم با يادآوري آن سالها آنها را بيان کرد.
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همراه است.»۱

٭     ٭     ٭

در اواخر غروب روز ۲۲ ماه مي، جواني به نام مّال حسين، اهل بشرويه در غرب 

استان خراسان در کوچه،هاي شهر شيراز با سيد علي محّمد قدم مي،زد.۲  کمي قبل 

از آن مّال حسين در خارج دروازه کازرون۳ رو به طرف مغرب ايستاده بود که 

علي محّمد با گرمي به استقبال او آمد. مّال حسين با خود گفت که اين مرد جوان 

مي بايست يکي از پيروان فرقه| شيخيه در شيراز باشد که او را براي خوشامدگويي 

فرستاده اند.

رهبر و رئيس فرقه| شيخيه سيدکاظم بود که پنج ماه قبل در شهر کربال بدرود 

حيات گفته بود. مّال حسين يکي از پيروان مخلص او بود.۴ سيد کاظم به شاگردان 

خود گفته بود که هنگام ظهور قائم موعود نزديک است  و همگي بايد با تالوت 

هجري  سال١٨٤٤م. (۱۲۶۰  بپردازند.  جستجو  به  کامل  ايثار  و  مناجات  و  ادعيه 

قمري) بود. سالي که بنا بر بسياري از احاديث شيعه بايد قائم موعود  ظاهر شود. 

بعد از درگذشت سيد کاظم بيشتر شاگردان و پيروان او هر يک به دليل و عذري 

از انجام آنچه که سيد کاظم از آنها خواسته بود سرباز زدند و در کربال ماندند.

مّال حسين آنها را رها کرد و به همراهي برادر و برادرزاده اش عازم سفر شد. 

او مدت چهل شبانه روز روزه گرفت و دعا و مناجات خواند. اندکي بعد يکي 

ديگر از پيروان اهل علم فرقه| شيخيه به نام مّال علي و ۱۲ نفر از همراهانش به او 

پيوستند. مّال حسين به راه افتاد. گويي قّوه،اي پنهاني او را به سمت شيراز هدايت 

٩-٧  (۱

۲) اطّالعات اين موضوع از فصل ٣ ، «اظهار امر حضرت باب» ، از کتاب مطالع االنوار نقل شده است.

۳)  اين دروازه| شيراز نيست اّما اغلب تّصور مي،کنند دروازه شيراز است (ابوالقاسم افنان, عهد اعلي, 

 ONE انتشارات  انگلستان:  آکسفورد،  باب,  حضرت  زندگاني  بابي,،  دور  باب,،  حضرت  ،زندگاني 

WORLD ، شماره| ٩، ٧)

۴)  طبق تقويم  ميالدي سيد کاظم در تاريخ ٣١ دسامبر ١٨٤٣ که در تقويم اسالمي مطابق روز عرفه 

است - روز نهم از ماه آخرتقويم اسالمي - وفات يافت.



۴۹ ۲   حضرت باب

مي،کرد.

رفت.  محترمش  ميزبان  خانه|  به  و  شد  همراه  علي،محمد  باسيد  مّالحسين   

هنگامي  گفت.  خوشامد  و  کرد  باز  را  در  مبارک  نام  به  خانه  حبشي  خدمتکار 

باال  باالخانه  اتاق  سمت  به  خانه  پله،هاي  از  خود  ميزبان  دنبال  به  مّالحسين  که 

بر  محّمد،  علي  جوان  سيد  مي،زد.  موج  دلش  در  عجيبي  شادي  و  شور  مي،رفت 

دستهاي مّالحسين آب ريخت و براي او چاي آورد. مّال حسين تحت تأثير رفتار 

محبت،آميز اين سيد جوان قرار گرفته بود. هنگام اداي صالة مغرب فرا رسيد و آن 

دو در کنار يکديگر به اقامه| صالة ايستادند. به هنگام نماز مّال حسين از خداوند 

درخواست کرد تا او را در اين جستجو ياري کند.

هنگامي که خورشيد کامال غروب کرده بود آن دو نفر شروع به صحبت 

درباره| سيد کاظم و تعاليم او کردند.۱  سيد علي محّمد گفت: «بعد از جناب سيد 

کاظم رشتي مرجع مطاع شما کيست؟»

- «مرحوم  سيد در اواخر حال سفارش مي،فرمودند که بعد از وفاتشان هر 

يک از شاگردان بايد ترک وطن گويد و در اطراف به جستجوي موعود محبوب 

پردازد.»

- «آيا استاد بزرگوار شما براي حضرت موعود اوصافي مخصوص و امتيازاتي 

به خصوص معين فرموده،اند يا نه؟»

- «آري. مي،فرمود حضرت موعود از خاندان نبّوت و رسالت است از اوالد 

حضرت فاطمه| زهرا عليها سالم  است. سّن  مبارکش وقتي که ظاهر مي،شود کمتر 

از بيست و متجاوز از سي سال نيست. قامتش  متّوسط است. از شرب دخان برکنار 

و از عيوب و نواقص جسماني منّزه و مبّراست.»

براي لحظه،اي سکوت برقرار شد و سپس علي محّمد چنين اظهار کرد:

«نگاه کن اين عالمات را که گفتي در من مي،بيني؟»

 سپس  به شرح هر يک از نکاتي که مّال حسين در مورد قائم موعود گفته بود 

۱)  اين  محاوره از گفتگوي  مّال حسين بشرويه از کتاب مطالع االنوار است. اينها مضموني از مکالمه 

هستند و متن نوشته شده هاي از آن در دست نمي باشد. اگر چه که بعضي از عبارات دقيقًا عين عبارات 

محاوره| آن دو ميباشد. 
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پرداخته و با خود تطبيق نمودند.

مّال حسين خيلي شگفت زده شد و سعي کرد اين اوصاف را توضيح و تعديل 

کند, ، گفت:

«حضرت موعود نفس مقّدسي است که رتبه،اش از همه باالتر است, داراي 

قدرت فوق العاده و قّوت فائقه| عظيمه است, عالمات مخصوصه بسيار دارد از  

جمله علم آن بزرگوار بي،نهايت است. سيد مرحوم درباره| علم حضرت موعود 

اغلب مي،فرمود که علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره نسبت به درياست 

که از طرف خدا به حضرتش عنايت شده. آنچه من مي،دانم در مقابل معارف 

بسيار  فرق  مقام  دو  اين  بين  است.  خاک  از  ذّره،اي  مانند  او  محيط  علم  و  عاليه 

موجود است...»

ميزبان مّال حسين دوباره اّدعاي خود را بيان کرد:

«درست دّقت کنيد تمام صفات در من موجود است چه مانع دارد که من 

شخص موعودي باشم که سيد مرحوم  فرموده؟ چه اشکالي در اين مسئله تصّور 

مي کنيد؟»

تعاليم  و  متشابهه  اقوال  و  مشکله  مسائل  شامل  اي  رساله  حسين  مّال  آنگاه 

شيّخيه را به ميزبان خود تقديم کرد و درخواست پاسخ نمود. به محض آنکه او 

اين رساله را به سيد علي،محّمد داد ترس و وحشتي وجودش را فرا گرفت. سيد 

جوان در عرض چند دقيقه با زباني فصيح و بليغ حّل مشکالت و کشف رموز 

آن سؤاالت را  بيان نمودند. درخواست بعدي مّال حسين از سيد علي محّمد اين 

بود که تفسيري بر سوره| يوسف که در قرآن است ارائه دهد. سيد علي محّمد 

شروع  به شرح و تفسير نمود. مّال حسين با حالتي مبهوت به صوت ميزبان خود 

گوش مي،کرد. نيرويي که در کالم و در صداي ميزبان  او بود همچون موجي در 

اطراف مّال حسين حرکت مي،کرد و در او نفوذ مي نمود. مال حسين در تمام طول 

شب  لحظه به لحظه مطمئن،تر مي،شد. تا زماني که تمام شک و ترديدها از ميان 

رفت و او به سيد جوان ايمان آورد. آنگاه سيد علي محّمد درخاتمه| گفتگوها در 

نزديکي،هاي سحر به مال حسين فرمودند:

شما  و  هستم  باب  من  شده،ايد.  مؤمن  من  به  که  هستيد  کسی  اّول  «شما 
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باب،الباب. بايد ۱۸ نفر به من مؤمن بشوند, به اين معنی که ايمان آنها نتيجه| تفّحص 

و جستجوی خود آنها باشد بدون اين که کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند 

بايد مرا بشناسند و به من مؤمن شوند. آن وقت يکی از آنها را انتخاب می،کنم که 

با من در سفر مّکه همراهی کند. در مّکه امر الهی را به شريف مّکه ابالغ خواهم 

کرد. از آنجا به کوفه خواهم رفت. در مسجد کوفه امر الهی را آشکار خواهم 

ساخت. شما بايد آنچه امشب جريان يافت از همراهان خود و ساير نفوس مکتوم 

داريد و به هيچ کس چيزی نگوئيد, در مسجد ايلخانی توّقف کنيد و به تدريس 

مشغول شويد.رفتار شما نسبت به من بايد طوري باشد که رمز مستور را افشاء 

نکند...»

بعد از اين اعالم مهيمن حضرت باب ميهمان خود را تا دم در خانه خود بدرقه 

کرد. مّال حسين از آن خانه خارج شد. او خود را در ميان مردم کوچه و بازار و 

زندگي روزمره عاّدي آنها ديد. جهاني متفاوت از آنچه لحظاتي قبل تجربه کرده 

بود و حاال اين زندگي روزمره به نظرش از خاک هم پست،تر مي،رسيد. او مقايسه 

مي،کرد که چقدر ضعيف بوده و حاال چگونه سرشار از جرأت و شهامت و سرور 

و سپاس شده است. اين ظهور الهي تمام وجود او را به آتش کشيده بود. حاال 

او بيدار بود و مي بايست قيام کند. صداي او همانا صداي فرشته| جبرئيل بود که 

اينگونه مي گفت:

«ای اهل عالم بيدار شويد. زيرا صبح روشن دميد. برخيزيد و از فيض ظهور 

و برکت امر الهي برخوردار شويد. باب رحمت الهي باز است. اي اهل عالم همه 

داخل شويد زيرا کسي را که منتظر بوديد ظاهر شد...»

مّالحسين اّولين نفر از حروف حي  بود. حروف حي لقبي بود, که حضرت 

باب به اّولين هجده نفري که به ايشان ايمان آوردند و به مقام و منزلت حضرتش 

آگاه شدند و حواريون الهي در اين ظهور جديد گشتند, داده اند۱. مّال حسين 

۱) تعداد حروف حي ١٨ نفر است. اين حروف سمبل پيروان اين دين است. با کنار هم قرار گرفتن 

حروف است که کلمات ساخته ميشوند. حضرت باب که مظهر ظهور الهي است اين حروف را پديدار 

کرد. هجده نفر حروف حي(ح=  ٨ ؛ ي=١٠) بعالوه| حضرت  باب ١٩ نفر ميشود. کلمه| وحيد در عدد 

مطابق عدد ١٩ مي،شود.



صبح بيداري۵۲

به نزد برادر و برادر زاده| خود رفت. آنها تغيير حالت او را حّس کردند. مّدتي 

بعد آنها هم يکي بعد از ديگري هر يک به طريقي قائم موعود - حضرت باب 

- را يافتند و به او مؤمن شدند. يکي از افرادي که به حروف حي پيوست زن 

جوان خارق،العاده،اي بود که بعدها لقب طاهره گرفت. او با خانواده،اش در قزوين 

زندگي مي،کرد. با آنکه پدرش يکي از روحانيون معروف قزوين بود و مخالف 

شيخيه او بدون آنکه حضرت باب را مالقات کند ايمان آورد. نفر هجدهم که بعد 

از ايمان به قّدوس معروف شد مرد جواني بود که نسبش به نواده| حضرت محّمد 

يافتن  براي  که  بود  نفري  آخرين  قّدوس  مي،رسيد.  شيعيان  دّوم  امام  حسن  امام 

قائم موعود به شيراز آمد و در آنجا با حضرت باب مالقات کرد. حضرت باب و 

قّدوس قبًال در عالم روح و مکاشفه يکديگر را مالقات کرده بودند. قّدوس يکي 

از برجسته ترين حروف حي شد.

اکنون که تعداد حروف حي به هجده رسيد و کامل شد حضرت باب در 

تدارک آن بودند تا به مّکه و مدينه ، شهر هايي که ديانت اسالم از آنجا شروع 

شده بود سفر نموده و رسالت خود را اعالم کنند. حضرت باب به حروف حي 

چنين فرمودند:

«اي ياران عزيز من, شما در اين ايام حامل پيام الهي هستيد. خداوند شما را 

براي مخزن اسرار خويش انتخاب نموده تا امر الهي را ابالغ نمائيد... بيانات مبارکه| 

حضرت مسيح را که به شاگردان خود فرمودند بياد آوريد. وقتي که مي،خواستند 

آنان را براي تبليغ به اطراف بفرستند به آنها فرمودند شما مانند آتشي هستيد که 

در شب تاريک برفراز کوه بلند افروخته گردد. بايد مردم از نورانيت شما مهتدي 

بواسطه|  دنيا  مردم  که  باشد  طوري  شما  گفتار  حسن  و  ذات  طهارت  شوند.بايد 

مشاهده| حسن گفتار و رفتار شما بسوي پدر آسماني که منبع فيض جاوداني و 

سر چشمه| فضل ابدي است متّوجه گردند... يقين بدانيد که عظمت امروز نسبت 

به اّيام سابق  بي نهايت بيشتر بلکه قابل قياس نيست... شما نفوسي هستيد که انوار 

صبح ظهور را مشاهده کرديد... من شما را براي روز خداوند که مي،آيد آماده 

ساخته ام... راز و اسرار يوم اهللا که مي آيد امروز مکشوف نيست... اينک در طول 

و عرض جهان پراکنده شويد و با قدم ثابت و قلب بي،آاليش راه را براي آمدن 



۵۳ ۲   حضرت باب

روز خدا مّهيا و مسّطح کنيد... بنابراين بنام خداوند قيام کنيد, به خدا تّوکل نمائيد 

و باو تّوجه کنيد و يقين داشته باشيد که باالخره فتح و پيروزي با شما خواهد 

بود.»

٭     ٭     ٭

و  بود  حي  حروف  از  نفر  هجدهمين  که  قّدوس  همراه  به  باب  حضرت 

خدمتکار خود مبارک، از ايران عازم عربستان شدند.۱  آن حضرت  از بندر بوشهر 

نامه،اي به همسر خود خديجه نوشته و عشق و محّبت خود را به او اظهار داشتند: 

«محبوب من ، خداوند پشت و پناه تو باشد.»۲ دريا طوفاني و ناآرام  بود و کشتي 

با شدت به تخته سنگها مي،خورد. بسياري از مسافران بيمار شدند. آنها آب کافي 

نداشتند  و تنها نوشيدني در دسترس ليموي شيرين بود که جان آنها را نجات داد. 

در تمام مدت اين توفان و آشوب در دريا حضرت باب به نزول آيات مشغول 

بودند و قّدوس هم کاتب ايشان بود.

يکي از مسافراني که در آن کشتي بود برادر شيخ ابوتراب - امام جماعت 

شهر شيراز - بود. اين شخص که از احترام مسافران کشتي نسبت به حضرت باب 

ناراحت و عصباني بود به گفتن ناسزا و اهانت به حضرت باب  پرداخت. اينکار 

سبب عصبانيت ناخداي کشتي شد. او از خدمه| خود خواست تا اين شخص را از 

کشتي به دريا بياندازند. اما حضرت باب وساطت نمودند و نگذاشتند خدمه چنين 

کاري کنند. حضرت باب به ناخدا گفتند اين شخص با اين عمل و رفتار و اين 

حرفها فقط به خودش صدمه مي زند و همه| ما بايد او را ببخشيم. در ماه دسامبر 

سال ۱۸۴۴ آنها به سرزمين عربستان رسيدند و عازم شهر مّکه شدند. قّدوس براي 

محاضرات ٣١-٧٢٩):  کتاب   ، خاوري  اند (اشراق  نموده  ثبت  را  خود  سفر  تاريخ  باب  حضرت    (۱

عزيمت از شيراز ١۰ سپتامبر ١٨٤٤, ورود به بوشهر ١٩ سپتامبر ١٨٤٤, حرکت از بندر بوشهر ٢ اکتبر 

١٨٤٤, عزيمت از مّکه ٧ ژانويه ١٨٤٥, ورود به مدينه ١٦ ژانويه ١٨٤٥, عزيمت از مدينه ١٢ فوريه 

١٨٤٥, ورود به جّده ٢٤ فوريه ١٨٤٥, سفر با کشتي ٢٧ فوريه ١٨٤٥, عزيمت به ايران ٢٤ مارچ ١٨٤٥.

۲) باليوزي ۱۵
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احترام به حضرت باب در کنار شتري که حضرت باب بر آن سوار بودند راه 

مي،رفت. هنگامي که به مّکه رسيدند مراسم زيارت کعبه را به جا آوردند.

به هنگام زيارت کعبه حضرت باب به سمت دِر کعبه, مقامي که مسلمين در 

حول آن طواف مي،کنند,، رفته و دستان خود را به ميله هاي آن گرفته و امر خود 

را به زائرين اعالن نمودند. زائرين  اين کلمات را شنيدند, اّما معناي آن را درک 
نکردند. در طي روز هاي بعد خبر اين اعالن جديد در همه جا پخش شد.۱

مّکه  شريف  نزد  به  تا  دادند  قّدوس  به  را  مخصوصي   توقيع  باب  حضرت 

ببرد. شريف مّکه توقيع را گرفت. از آنجا که فصل زيارت بود و او وقت نداشت 

مطالعه| آن را به وقت ديگري موکول کرد. او باالخره اين توقيع را مطالعه کرد و 

به اهميت آن پي برد که چه کتاب مهّمي را به او داده بودند. اما ديگر دير شده بود 

و حضرت باب شهر مّکه را ترک نموده بودند. حضرت باب به همراه قّدوس و 

خدمتکارشان مبارک به شهر مدينه  به زيارت مقبره حضرت محّمد  و شيخ احمد 

احسايي - بنيان گذار فرقه| شيخيه که ظهور باب را پيشگويي کرده بود ، رفتند.۲  و 

آنجا دعا و مناجات نمودند. به هنگام تمرکز در دعا و مناجات ائمه| اطهار در نظر 

ايشان مي،آمدند که از آنچه براي آن حضرت در ايران پيش خوهد آمد در هراس 

و نگراني هستند.

٭     ٭     ٭

حدود شش ماه بعد حضرت باب,، قّدوس و مبارک پا به خاک ايران نهادند. 

حضرت باب قّدوس را به شيراز روانه کردند و به او فرمودند:

«دوران مصاحبت من و تو به پايان رسيده. ساعت جدايي نزديک است. ديگر 

در اين دنيا يکديگر را مالقات نخواهيم کرد. در ساحت  قرب حضرت بهاء باز 
بهم خواهيم رسيد.»۳

.٧١-٦٩ «The Bab» ، ۱) باليوزي

۲) باليوزي ٢.

۳) مطالع االنوار٩٩.
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هنگامي که قّدوس به شيراز رسيد به نزد دايي حضرت باب رفت و پيغام 

بود  کرده  بزرگ  را  باب  حضرت  که  دايي  اين  رسانيد.  او  به  را  باب  حضرت 

ديانت  که  شد  پا  به  روحانيان  ميان  در  غلغله،اي  زودي  به  آورد.  ايمان  بالفاصله 

جديدي ظهور کرده است. حاکم فارس قّدوس را دستگير کرد و سربازاني را 

بيرون  در  سربازان  کنند.  دستگير  آنجا  در  را  باب  سيد  تا  کرد  گسيل  بوشهر  به 

اين  آيد.  مي  آنها   از  استقبال  و  مالقات  براي  باب  حضرت  که  ديدند  شهر 

رفتارمحبت،آميز اين قدر در سربازها تاثير کرد که زماني که وارد شيراز شدند 

همه| سربازها به عالمت احترام در پشت سر سيد باب حرکت مي،کردند.

حضرت باب را نزد حاکم  شيراز بردند. در ّطي گفتگو با ايشان حاکم از 

اين موضوع که حضرت باب با استفاده از آيات قرآن پاسخ مي،دادند عصباني 

شد و به يکي از فّراشان خود امر کرد سيلي به صورت سيد باب بزند. در اثر اين 

حرکت عّمامه| سبز رنگ آن حضرت که نشان اصل و نسب شريف ايشان بود از 

سر افتاد. شيخ ابو تراب که عاقد عقد حضرت باب و همسرش خديجه خانم بود 

از اين حرکت بسيار شرمنده شد. او عّمامه را برداشته و به سر حضرت  باب نهاد.۱ 

شيخ از حضرت باب پرسيد که آيا اّدعاي او اين است که واسطه| بين امام و مردم 

است ؟ حضرت باب فرمودند اينطور نيست. شيخ که راضي شده بود از  سيد باب 

خواست روزي اين موضوع را رسمًا در مسجد وکيل اعالم کنند. سپس حضرت 

باب را به وکالت دايي ايشان آزاد کردند.

شيخ  رفتند.  مسجد  به  خود  اّدعاي  اعالن  براي  باب  حضرت  بعد  روز  چند 

ابوتراب  به پيشواز ايشان آمد. حضرت  باب در برابر گروهي از مردم که براي 

محّمد  حضرت  مّقدس  مقام  و  خداوند  وحدانيت  درباره|  بودند  شده  جمع  نماز 

و امام علي صحبت کردند. و سپس اشاره کردند که «واسطه| فضل خداوند در 

قرون و اعصار»۲ مي باشند و سپس اين حديث قرآني را که مي گويد «يوم ظهور 

.٨٩ «The Bab» ۱) باليوزي

دانشگاه  انتشارات  انگلستان؛   ، (کمبريج  براون  اي.جي.  ترجمه|   A Traveller’s Narrative (۲

کمبريج ،١٨٩١)
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قائم يوم رستاخيز»۱ است بيان کردند. سپس از منبر پايين آمده به جماعت حاضر 

پيوسته تا نماز جمعه را به جا آورند. اّما شيخ ابوتراب از ترس آنکه مبادا صدمه،اي  

به ايشان برسد از ايشان خواست تا به خانه بازگردند.

اّما به زودي برخي دريافتند که او واسطه| بين امام غائب و مردم نيست ، بلکه 

او خود امام زمان است که براي تصفيه و پاکسازي دين اسالم قيام کرده است. 

البته او آن کسي, که قرنها قبل از انظار ناپديد شده, نبود - او قائم موعود بود. 

مظهر ظهورکّلي الهي بود. او دري بود که به ظهور بعدي خداوند گشوده مي،شد.۲  

او مأمور  بود تا زمينه را براي مظهر کّلي ظهور بعدي آماده سازد. او براي حفظ 

پيروان خود از آزار و باليايي که در پيش رو داشتند امر خود را به تدريج و آرامي  

ظاهر مي،ساخت.

روحانيون باال مقام که از شنيدن حرفهاي حضرت  باب در مسجد به خشم 

آمده بودند فتوايي نوشتند و در آن خواستار شدند که باب  محاکمه شود. اّما از 

آنجا که شيخ ابو تراب که افضل روحاني شهر بود آن فتوي را امضاء نکرد نقشه| 
آنها عملي نشد.۳

مادر, همسر و همه| کساني که در خانه|  حضرت باب بودند صداي جارچي 

شهر را مي شنيدند که خبر مي،داد باب به  مسجد آمده است. خديجه  خانم خيلي 

نگران همسرش بود. بعدًا شنيد که حرفهاي همسرش خيلي ها را خشمگين ساخته 

است. باب به خانه خود بازگشت و باعث شادماني بي نهايت خديجه خانم  شد.۴ 

حاال او  براي مّدتي مي توانست در آرامش در کنار افراد عائله| خود بسر ببرد  و 

پيام الهي را به مردم ابالغ کند و با پيروان خود که روز به روز تعدادشان رو به 

فزوني بود مالقات کند. حروف حي در سرتاسر قلمرو ايران پراکنده شده بودند و 

خبر ظهور جديد را منتشر مي،کردند و با ايجاد آگاهي روحاني شور و شوقي در 

۱) باليوزي «The Bab» ، ٩٨. بين نوشته| باليوزي و آنچه در مطالع االنوار آمده است تفاوت اندکي 

وجود دارد. در اين نوشته از هر دو مأخذ استفاده شده است.

A Traveller’s Narrative (۲ ، ج ٢.

۳) باليوزي ، «The Bab»٩٩. بر طبق خاطرات خديجه که چندين سال بعد بازگو کرده است, اين اتفاق 

قبل از حضور  باب در مسجد به وقوع افتاد و علت اين واقعه بود (باليوزي ،«خديجه بيگم» ٢٠-١٩).

۴) باليوزي، «خديجه بيگم» ٢١-٢٠.
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مردم  پديد آورده, روح جديدي در آنها مي،دميدند. 

    مّالها, مجتهدين و حّکام  از شنيدن  اين اخبار شورانگيز,، از شرح معجزات  

و شيوه| رفتار باب, که همه| مردم را به خود جلب مي،کرد, بسيار آشفته شدند. 

ديري نگذشت که زمزمه،هاي اين خبرهاي تازه به گوش مقامات باالي کشوري 

رسيد.

   



 ۳

وحيد   

محّمد شاه,، سلطان ايران, با همه| جالل و شکوهش روي کف مرمرين قصرش قدم 

مي،زد. او از گزارشهاي ضد و نقيض کتبي و شفاهي حکمرانان مناطق مختلف 

ايران درباره| پيروان سيد علي محّمد باب در تحّير وتفّکر بود. از خود مي،پرسيد اين 

سيد جوان کيست که مّدعي وصول وحي الهي است؟ برخي او را قائم آل محّمد 

امام زمان مي،دانند و پيرو او شده،اند؛، برخي مي،گويند مجنون است و خورشيد 

مي،پرستد! اگر جنون دارد چرا بعضي علماء,، تعدادي از بزرگان و نجباء و بسياري 

از رعاياي سلطان از هر قشر و طبقه،اي پيرو او شده،اند و کشور چنين مضطرب و 

متالطم شده است؟ محّمد شاه که خود صوفي مسلک و به عرفان عالقمند بود، به 

اين خبر توجّهي خاص داشت.۱ مي،خواست بيشتر بداند. او براي لحظه،اي ايستاد و، 

از پنجره به درختهاي سر به فلک کشيده| باغ قصر نگاه کرد. مکثي کرد,، به آسمان 

نگاه کرد و براي چندمين بار از خود پرسيد: آيا اين اّدعا حقيقت دارد؟

که  محّمدشاه۲,  مرشد  و  مّربي  آقاسي,،  ميرزا  حاجي  صدراعظم,،  ذهن  در 

آخرين گزارشهاي حاکم شيراز را مبني بر افزايش پيروان اين سيد جوان و اختالل 

در امور ايالتي دريافت کرده بود هم سؤال،هايي بود. صدراعظم اعتنايي به اين 

که اين اّدعا حقيقت دارد يا نه نداشت! او مي خواست بداند چگونه مي،تواند اين 

شور و هيجان مردم را سرکوب کند؟ چگونه مي،تواند آن را به سمت منافع ماّدي 

و اغراض شخصي خود هدايت کند و چگونه مي،تواند ذهن شاه را از آن دور 

۱) مازندراني, ج ٢, ،٨٧ 

۲) نيکالس تري, ١٨٩ ، پاورقي ٥٦. نام اين طريقت شاه نعمت اللهي بود (امانت ٤٥٦, ، شماره ١٠) 



۵۹ ۳  وحيد

کند؟

شاه مشتاق بود که بيشتر بداند. صدراعظم مي،ترسيد شاه هم مثل همه تحت 

نفوذ و تأثير کالم اين سيد جوان ۱ - باب - قرار گيرد۲. اّما شاه تصميم گرفته 

بود کسي را به شيراز بفرستد که با سيد جوان صحبت کند و نتيجه را گزارش 

دهد. براي اين کار فردي الزم بود دانشمند,، مورد اعتماد و وفادار به شاه. فردي 

حقيقت،جو و راستگو که حقيقت را هر چه که باشد گزارش دهد. تنها يک نفر 

حائز همه| اين شرايط بود: سيد يحيي دارابي.

نسب سيد يحيي دارابي از طريق امام هفتم به پيامبر مي،رسيد. در بين افراد 

و  مّهم،تر  آنها  همه|  از  که  داشتند  وجود  برجسته،اي  محققين  و  فضال  او  خانواده| 

نزديک،تر پدرش سيد جعفر کشفي دارابي بود که بر زمينه،هاي قانون و شرع, 

که  زماني  همان  در  و  داشت  شگرف  تسّلطي  اسالمي  نظريات  و  آيات  ،تفسير 

حضرت باب براي زيارت به مّکه سفر کرده بود او نيز براي زيارت در آنجا بود. 

معروف بود که او ساعات زيادي را صرف خواندن ادعيه و آيات مي،کرد و هر 

چه بزرگ،تر شد به تعاليم تصّوف بيشتر عالقمند گرديد. نکته| مّهم در مورد پدر 

سيد يحيي در اين است که او براي حمايت از خاندان قاجار چندين کتاب در باب 

نظريه،هاي سياسي تحرير کرده بود. اين کتابها به قانوني کردن سلسله| قاجار کمک 

فراواني کردند, زيرا قاجارها اصًال طايفه،اي ترک بودند نه فارس.۳ پس پادشاه 

ايران مطمئن بود که اين خانواده به سلطنت وفادار هستند.۴ سيد يحيي دارابي در 

نهايت لياقت فاضلي برجسته و عالمي معروف و شخصيتي مذهبي بود که صداقت 

و امانت او بر سر زبانها بود و اکنون يکي از روحانيون محترم در قلمرو کشور 

ايران بشمار مي،آمد.

 شاه در پيغامي او را به اين کار مأمور کرد و براي حرکت، اسب و هزينه| سفر 

۱) آواره ,، عبدالحسين, ،کواکب الدرّيه, ج ١, ، ٥٢

۲) نيکالس تري, ، ١٨٩, ، پاورقي ٥٦

۳) ربّاني, The Bábís of Nayríz: History and Documents ، ني،ريز: قرن اّول,، ضميمه| ٢ 

«خاندان وحيد دارابي», ٣٣ ،شماره ٦

٣-١ (۴



صبح بيداري۶۰

او را نيز تأمين کرد و شمشيري گرانبها به او داد تا اگر اين اّدعا را باطل يافت با 

همان شمشير اين مّدعي دروغين را به قتل برساند.۱ در بهار ١٨٤٦ م. سيد يحيي 

دارابي به سمت شيراز حرکت کرد.

سيد يحيي در يزد,، داراب و ني،ريز منزل و زندگي داشت و بين مردم آنجا 

پيروان و نفوذ کالم بسياري داشت. پس تصميم گرفت براي ديدار همسر و چهار 

فرزندش از راه يزد۲ به شيراز برود. پس از توقفي کوتاه در يزد به سمت شيراز 

حرکت کرد. آنجا ميهمان حسين خان آجودان،باشي والي فارس - از مخالفان 

سرسخت سيد باب - بود. سيد يحيي دريافت که علماء و بزرگان شهر با اين سيد 

جوان و تعاليم او مخالفت و عداوت بسيار دارند و مؤمنين به سيد باب در نشان 

دادن ايمان خود بسيار محتاط هستند.

سيد يحيي به ديدار يکي از دوستان قديم خود۳ که سيد باب را مالقات کرده 

او  به  دوستش  بپرسد.  جوان  سيد  خصوصيات  از  و  بداند  را  او  نظر  تا  رفت  بود، 

پشيمان  خود  گفته|  از  بعد  که  زيرا  بگويد,  حرفي  باب  سيد  به  مبادا  داد  هشدار 

خواهد شد. 

به دليل خصومتي که عليه سيد باب بوجود آمده بود حکومت فارس گفتگو 

با او را منحصر به مالقات در منزل دايي او کرده بود. سيد يحيي هم به آنجا رفت 

و سيد باب از در مياني که خانه| او را به خانه| مجاور که به يکي از افراد فاميلش 
تعلق داشت وصل مي،کرد، وارد شد.۴

سيد يحيي از فاضل،ترين علماء و روحانيون ايران با درکي عميق از تفاسير و 

آيات قرآني و با، اّطالع کامل از کتب مقدسه| اديان سابق,، در حالي که هزاران 

حديث و روايت حفظ بود, با معلوماتي وسيع از الهيات و شريعت,، زبان و نجوم,، 

با آن غرور و عظمتي که داشت، در ميانسالي روبروي جواني مّتقي و پرهيزکار، 

۱) عهديه, ١٣

۲) بنا بر مطالع االنوار (٤٩٧)، وحيد در يزد داراي همسر و چهار پسر بود. ربّاني («خاندان سّيد دارابي»، 

١٧) اظهار مي دارد که، «از قرار معلوم است اّولين ازدواج وحيد در شهر يزد بود و صاحب چهار فرزند: 

يک دختر و سه پسر شد و دومين ازدواج او در ني،ريز بود که از آن صاحب يک پسر شد.

۳) نام دوست سّيد يحيي مّال شيخ علي ملقّب به عظيم بود (مطالع االنوار ١٢٣)

۴) کشف الغطاء ،٨٧-٧٧



۶۱ ۳  وحيد

فاقد هر گونه فضل ومرتبتي نشست۱ و به مدت يک ساعت درمورد وجوه مبهم 

موضوعات مختلف پرسيد و سيد باب گوش داد. سؤاالت را نوشت و به هريک 

پاسخي کوتاه، اّما قانع،کننده داد. بديع و بي،نظير بودن جوابها آن فقيه دانشمند را 

سخت تکان داد. خجلت و شرمساري سراسر وجودش را فرا گرفت. وقت رفتن 

فقط گفت براي طرح بقيه| سؤاالت باز خواهد گشت. دوست قديمي اش باز هم 

به او هشدار داد که: «مبادا به علم و مقام خود يا به اين که نماينده| شاه هستي مغرور 

شوي! مبادا برخالف ادب و احترام سخني بگويي که به زودي پشيمان خواهي 
شد.»۲

روز دّوم سيد يحيي با اين شک و ترديد،ها، در بيم و اميد، با تجربه،اي که از 

قدرت و نفوذ کالم سيد جوان داشت، وارد اتاق شد ونشست. سيد باب به او چاي 

و  حيرت  نگريست!  جوان  سيد  آن  چهره|  به  يحيي  سيد  کرد.۳  تعارف  انگور  و 

اضطراب سراسر وجودش را فر گرفت. همه| سؤالها و موضوع ها از ذهنش پاک 

شده بودند. چاي مي،نوشيد و به دنبال کلمات مي گشت, باالخره چند سؤال کوتاه 

و بي،ربط طرح کرد. سيد جوان پاسخ آنها را گفت و به او انگور تعارف کرد. 

آنگاه به يک يک سؤاالتي که سيد يحيي فراموش کرده بود يا گاه در ذهن او 

جرقه مي،زد به آرامي پاسخ داد و سيد يحيي مات و مبهوت، فقط گوش مي،داد.

اين بار پريشان،تر و مضطرب،تر از ديروز، حيرت زده مرخص شد. نزد دوستانش 

رفت. در گفتگوي بعدي دوستش با لحن سرزنش آميزي گفت: «اي کاش هرگز 

قدم در آن مکاتب و مدارس مذهبي نگذاشته بوديم که اين چنين مغرور و از نظر 

معنوي کور شويم...»۴ آن روز سيد يحيي کامًال مضطرب و بالتکليف بود.

براي مالقات سّوم سيد يحيي با خود قراري گذاشت و با خود گفت: «اگر 

امروز اين سيد جوان تفسير سوره| کوثر را بدون اين که بخواهم ، بيان کند مسّلم 

خواهد بود که همان قائم موعود است و من به اطاعتش گردن مي،نهم.»

۱) مازندراني ج ٣, ، ٤٦٥ ؛ روحاني ج ١ ، ٤٣

۲) مطالع االنوار ١٢٤

۳) مازندراني ج. ٣, ، ٤٦٦

۴) مطالع االنوار ١٢٥-١٢٤



صبح بيداري۶۲

اين بار وقتي سيد يحيي وارد اتاق شد نگاهش با نگاه سيد باب تالقي کرده, 

جسم و ذهن و روحش به لرزه افتاد.، او هميشه با بزرگان,، درباريان و شاه رفت 

و آمد داشت, ولي هرگز چنين هراسي را تجربه نکرده بود. او با همه| معلومات 

وسيعش, که طي سالها مطالعه کسب کرده بود, مانند کودکي  مضطرب شده 

بود, بطوری که حّتي نمي،توانست به کلمه،اي بينديشد. سيد باب گفتند: «جناب 

سيد اگر امروز تفسير سوره| کوثر را براي تو بنويسم آيا قبول مي،کني که کالم من 

سحر نيست و از منبع وحي الهي است؟»

در آن هنگام احساس سيد يحيي را گريه| شديدي بيان مي،کرد که از ميان آن 

فقط اين آيه قرآن شنيده مي،شد:
«ربّنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونّن من الخاسرين»۱

سيد باب از دايي خود قلمدان و کاغذ خواستند و بدون مکث به نزول آيات 

در تفسير سوره| کوثر پرداختند و در هنگام نزول آيات با لحني ملکوتي آيات را 

تّرنم مي نمودند. بعد از اتمام کار با هم چاي نوشيدند, در حالي که حضرت باب 

با صداي بلند آن تفسير را قرائت مي،فرمودند. سيد يحيي در اين زمان با کمال 

تعّجب تفاسيري را به گوش خود مي،شنيد که گاهي در هنگامي که در خلوت به 

راز و نياز مي،پرداخت به ذهنش مي آمد.۲ حضرت باب به صورت مهمان خود 

که به شّدت تحت تاثير قرار گرفته بود گالب پاشيدند.۳ سپس آن حضرت براي 

سيد يحيي وحيد توضيح دادند که رسالتشان آن است که راه را براي مظهر ظهور 

بعد آماده سازند,، مظهر ظهوري که موعود تمامي اديان قبل است و دور جديدي 

را در حلقه| ظهورات الهي آغاز مي،نمايد:

«فو اّلذي فلق الَحّبة و برأ الّنسمة لو أيقنت بأنک يوم ظهوره ال تؤمن به ألرفعت 

عنک حکم اإليمان... و لو علمت أّن احدًا من الّنصاري يؤمن به لجعلته قّرة عيناي 
و احکمت عليه في ذلک الّظهور باإليمان من دون أن اشهد عليه من شيء.»۴

۱) قرآن مجيد, ، سوره| اعراف, آيه| ۲۳, ، نقل از مطالع االنوار ١٢٥

۲) نيکالس, ٢٣٤

۳) مطالع االنوار, ١٢٦-١٢٥

١٠٠ ، The Dispensation of Bahá’u’lláh، ۴) شوقي افندي



۶۳ ۳  وحيد

چند روز بعد را سيد يحيي با هدايت حضرت باب در شيراز به همراه کاتب 

حضرت باب به استنساخ تفسير سوره| کوثر و تطبيق هر يک از احاديث با مآخذ 

معتبر پرداخت. همه چيز کامًال صحيح بود و بديع - سيد يحيي دارابي به ايقان 

کرد  تغيير  هم  نامش  حّتي  بود.  کرده  تغيير  روحش  و  قلب  ذهن,،  بود.  رسيده 

حضرت باب به اين محقّق بزرگ اسالم و شاهد ظهور يوم جديد - يوم اهللا - نام 

جديدي اعطا کردند: وحيد، به معناي «يگانه». 



۴

جدايي

گفت: «پس  خود  با  و  خواند!  بار  چندين  براي  را  فارس  حاکم  نامه|  شاه  محّمد 

سيد يحيي هم بابي شد. حاکم فارس نوشته بود او تحت تأثير جادوي سيد باب 

قرار گرفته است، اگر دانشمند و محّققي چون سيد يحيي به سيد باب ايمان آورده، 

پس بايد در اّدعاي اين سيد جوان حقيقتي باشد!» و به صدر اعظم ميرزا آقاسي 

گفت: «به من خبر داده اند که سيد يحيي دارابي در مسلک پيروان باب در آمده 

و بابي شده اگر اين طور باشد امر سيد باب خالي از اهميت نيست. بايد شخصًا 

در ادعاي او تحقيق کنيم.» سپس در پاسخ نامه| حاکم فارس شخصًا نوشت: «رتبه| 

سيد يحيي بسيار عالي و درجه او متعالي است زيرا از خاندان نبوت و داراي علم 

و کمال و فضل و اطالعات کامله است. افراد رعيت را سزاوار نيست که درباره| 

اين سيد جليل سخني بگويند زيرا سيد يحيي هرگز برخالف مصالح مملکت 

سخني نمي،گويد و به مطالبي که سبب ذّلت و حقارت دين مبين اسالم باشد معتقد 

نمي،شود.»

سيد يحيي دارابي وحيد با شاه و دربار معاشر بود. با صدراعظم آشنايي داشت. 

حکمران فارس را به خوبي مي،شناخت و مي،دانست که حسين خان آجودان باشي 

اليق استماع کالم حّق نيست، پس به او چيزي نگفت اما طي نامه،اي براي محّمدشاه 

حقانيت سيد باب را تأييد و اثبات کرد و او را به قبول ظهور جديد دعوت کرد. او 

همه را به قبول ظهور جديد دعوت مي،کرد.

سيد يحيي حاج ميرزا آقاسي را هم به خوبي مي،شناخت. پس ترتيبي داد تا 



۶۵ ۴ جدايي

نامه از طريق يکي ازدوستانش به دست شاه برسد. اّماميرزا آقاسي به اين موضوع 

پي برد۱ واز مکاتبات خصوصي بين سيد يحيي و محّمد شاه جلوگيري کرد.

صدر اعظم, ميرزا آقاسي, از اينکه شاه و دربار به سيد باب مؤمن شوند در 

هراس بود و بطور خصوصي به حاکم فارس نوشت که بهتر است اين سيد جوان 
از ميان برداشته شود.۲

علماء  به  نامه،اي  وطي  داشت  زيادي  آشنايان  و  اقوام  ني،ريز  در  يحيي  سيد 

و روحانيون ني،ريز و مناطق اطراف آن هم اّدعاي حضرت باب را تأييد کرد و 

توضيح داد. او برخي آثار مبارکه| حضرت باب را نيز ضميمه کرده و فرستاد.۳ اين 
نامه سبب شد که بسياري از ني،ريزي،ها پيرو سيد باب شوند.۴

 ايمان سيد يحيي به سيد باب علماء و حکومت را نگران و عصباني کرد و 

از آن پس اّذيت و آزار بابي،ها و محدوديت سيد باب بيشتر شد. حضرت باب از 

وحيد خواستند به بروجرد سفر کند۵ و خبر ظهور قائم موعود را به پدر خود، سيد 

جعفر کشفي بدهد و سفارش کردند که به هنگام گفتگو و مذاکره نهايت ادب 

را رعايت کند. پدر سيد يحيي از محّققين برجسته| اسالمي بود وحضرت باب در 

اّولين کتاب خود او را به ظهور جديد تشويق کرده بودند.۶ او درسال ١٨٤٤ م. 

درباره اّدعاي خارق العاده| حضرت باب شنيده بود. و بر حسب اّتفاق در زماني که 

حضرت باب براي زيارت حج به مّکه رفته بودند او هم براي زيارت آنجا بود. 

اگر چه او بر کليه| اشارات و بشارات مربوط به ظهور قائم مندرج در کتب مذهبي 

واقف بود اما در سلک مؤمنين در نيامد. سيد يحيي در بروجرد براي پدرش به 

طور کامل توضيح داد که تمام نبّوات و عالئم مندرج در احاديث شيعه توسط 

۱) نام اين دوست ميرزا لطفعلي بود. A Traveller’s Narrative ، حضرت عبدالبهاء؛ ج. ٢. ترجمه| 

اي.جي. براون (کمبريج ، انگلستان: انتشارات دانشگاه کمبريج ١٨٩١) ٨

۲) نيکالس ٢٣٥

۳) طبق نوشته| ربّاني (ضميمه| ٢, ، ٢٢)همسر دّوم وحيد، صغري ، و پسرشان بنام اسماعيل درني،ريز زندگي 

مي،کردند.

۴) ربّاني, ، فصل ٢ ، ٤

۵) مطالع االنوار ١٢٧

۶) ربّاني,، ضميمه| ٢ و  ٣
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باب تحّقق يافته است. در اين گفتگو پدر سيد يحيي هيچيک از اين گفته ها را رّد 

نکرد اما تصميم گرفت سکوت کند و به راه خود ادامه دهد.۱ بعدها پس از وقايع 

دوره| باب به او گفتند آيا عقل از سر پسر تو پريده بود! پاسخ داد نه! و توضيح داده 

بود سيد يحيي به همان حالت روحاني رسيده بود که حضرت رسول اکرم به آن 
دست يافته بود. او هم از باده| محّبت الهي سرمست و مدهوش گشته بود!۲

به شيراز باز گرديم. حضرت باب از چند تن از مؤمنين ديگر خواستند که به 

اصفهان سفر کنند و در آنجا به انتظار ورودشان بمانند و خود وصيت،نامه،اي تنظيم 

کرده و مرقوم داشتند که کليه| اموالشان يعني بيت مبارک, اثاثيه| آن و هر آنچه 

که در تّملک ايشان بود به مادر و همسر ايشان خديجه خانم تعّلق دارد و بعد از 

فوت مادر ، همسر ايشان مالک خواهند شد. خديجه خانم يکي از مؤمنين اّوليه بود 

که به مقام الهي ايشان پي برد و حضرت باب مي،دانستند که ايشان همواره وفادار 

خواهند ماند.

با افزايش محبوبيت سيد باب در شيراز خديجه خانم دريافت که همسر و 

خانواده| ايشان با خطرات بيشتري روبرو مي شوند. روحانيون محّلي و حاکم به 

که  موقعي  تابستاني  شب  يک  مي،کردند.  حمله  مؤمنين  به  قبل  از  بيشتر  مراتب 

خديجه خانم و مادر شوهرشان پشت بام خوابيده بودند صداي قدمهاي سنگيني 

که از پشت بام همسايه به سوي آنها مي،آمد آنها را بيدار کرد.۳ بعد حضرت باب 

در پشت بام پديدار شدند و به آنها گفتند که به طبقه| پائين بروند. خديجه خانم از 

آنجا شنيد که فّراشان حکومتي وارد طبقه| باال شدند و بعد از برداشتن کتاب،ها و 

۱) ربّاني ٤

۲) آواره, ، ج. ١, ، ٥٧.

۳) در خاطرات خديجه بيگم (١٦) او تعريف مي،کند که او و مادر شوهرش در پشت بام «منزلشان» 

خوابيده بودند - به درستي معلوم نيست که منظور او خانه| همسرش است يا خانه| دايي حضرت اعلي, 

،حاجي ميرزا سّيد علي. در کتاب قرن بديع (١٣) و مقاله| شخص سّياح (١١-١٠) اين دستگيري در منزل 

حاجي ميرزا سّيد علي رخ داده است ؛ در مطالع االنوار (١٤١) آمده است: «عبدالحميد خان انجام اين 

امر را بعهده گرفت. او بهمراه فراشانش به خانه| حاجي ميرزا سّيد علي رفت و در آنجا حضرت باب را 

به همراه دايي مادري خود و سّيد کاظم زنجاني نامي يافت...» افنان (٥٦) مي نويسد که اين دستگيري 

در منزلي که باب و همسرش ساکن بودند رخ داد.
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نوشته،هاي حضرت باب ، تقاضاي پول کردند. سپس حضرت باب, ، دايي ايشان, 

ميرزا سيد علي, و مهمان ديگر را با خود بردند. آن شب خديجه خانم تا صبح 

نگران و ناتوان از انجام هر کاري ، بيدار ماند. بعدًا متوّجه شدند که حضرت باب 

را به منزل داروغه برده اند. حاال نگراني خديجه خانم اين بود که مبادا به سيد 

باب صدمه اي وارد شود. نگراني ايشان بي،مورد هم نبود زيرا حکومت در پي 

بهانه،اي براي دستگيري و قتل سيد باب بوده و به فرمان حاکم، داروغه به منزل 

سيد باب رفته تا تمام کتابها و نوشته،ها و خود سيد باب را به دارالحکومه ببرد. 

داروغه در راه متوّجه مي،شود که در شهر وبا آمده۱ با شتاب به دارالحکومه نزد 

حسين،خان آجودان باشي مي،رود،. در آنجا به او مي،گويند همه| اهل منزل حسين 

خان وبا گرفته و خود او هم فرار کرده است. داروغه ناچارسيد باب را به منزل 

خود مي،برد. در آنجا داروغه نامه،اي به حسين خان نوشته و او را نصيحت کرده که 

دست از اذيت سيد باب بردارد.۲ حسين خان آجودان باشي هم در جواب نوشته: 
«سيد باب را رها کن تا هر کجا که مي خواهد برود.»۳

خديجه خانم هيچ خبري از همسرشان نداشتنند و هيچکدام از مردان خانواده 

از ترس مسؤولين حکومتي به مالقات آنها نمي،آمدند. اّما خواهر خديجه خانم 

لباس مندرسي مي،پوشيد و با اين لباس گدايي به مسجد محّل مي،رفت و اطالعاتي 
از اوضاع بدست آورده و به آنها مي،رسانيد.۴

و  کنند.۵  ترک  اصفهان  قصد  به  را  شيراز  مي،خواستند  باب  حضرت  حاال 

۱) باليوزي, ، خديجه بيگم ١٧-١٦؛ مطالع االنوار ١٤١

۲) . مطالع االنوار ١٤٣-١٤٢

۳) حضرت عبدالبهاء ، A Traveller’s Narrative ، ج. ٢, ، ١١. در مطالع االنوار (١٤٣) آمده است 

که حاکم ، حسين خان ، حضرت باب را آزاد کرد تا هر کجا که مي،خواهند بروند. بر طبق خاطرات 

خديجه بيگم حضرت باب به ايشان گفتند که ديگر ماندن ايشان در شهر شيراز صالح نيست و داروغه 

ايشان را بدون اطّالع حاکم آزاد کرده است.

۴) باليوزي ، خديجه بيگم ١٨

۵) بر طبق مطالع االنوار (١٤٣) ، حضرت باب قبل از عزيمت به سمت اصفهان دايي خود, حاجي سّيد 

ميرزا علي, را احضار کرده و آخرين سفارشات را به او گفتند و سپس از خانه| عبدالحميد خان ،داروغه، 

عازم اصفهان شدند. در کتاب «خاطرات شخص سّياح» (١١-١٠) و قرن بديع (١٢) مشخّص نشده است 

که حضرت باب از منرل خود و يا منزل عبدالحميد خان عازم اصفهان مي،شوند. در کتاب «حضرت 



صبح بيداري۶۸

خديجه خانم چون مي،دانستند که در آنجا در امان خواهند بود از اين تصميم 

راضي بودند و دعايي که حضرت باب براي ايشان نازل فرموده بودند که تّحمل 

رنجها بر ايشان آسان شود را همواره مي،خواندند: 

«َهل من ُمفرج َغير اهللا ُقل ُسبحاَن اهللا ُهَواهللا کّل عبِاٌد َلُه َو ُکٌل بِأمِرِه قائُِمون».

تقدير الهي چنين بود که خديجه خانم در ايام زندگي خود ديگرهمسرخويش 
را مالقات نکند.۱

٭     ٭     ٭

حضرت باب از سپتامبر ١٨٤٦ تا ماه مارچ ١٨٤٧ميالدي در اصفهان بودند. 
ايشان در آنجا نيز محبت و احترام بسيار زياد مردم شهر را به خود جلب کردند.۲

بسياري از علماء و روحانيون از حسادت نسبت به اين موضوع دست به توطئه 

حاکم,  شوند.  باب  سيد  به  نسبت  مردم  احترام  و  محّبت  انتشار  از  مانع  تا  زدند 

،منوچهرخان, که با صدر اعظم مخالف بود۳ مخفيانه از حضرت باب حمايت و 

حراست مي،کرد. مقّدر بود که حضرت باب چهار ماه بعد را بدون هيج مشکل و 

دردسري سپري کنند.۴ منوچهر خان, حاکم اصفهان, ايمانش را به حضرت باب 

بطور خصوصي اظهار کرد و درخواست نمود که تمام اموال و ثروت و امالکي 

و  برود  طهران  به  که  خواست  اجازه  و  کند  تقديم  باب  حضرت  به  دارد  که  را 

حقيقت ظهور مبارک رابه اطالع محّمدشاه برساند. حضرت باب اعالم ايمان او 

باب در شيراز» (٩١) نوشته| افنان و خاطرات خديجه بيگم نوشته| باليوزي (٢٠) آمده است که حضرت 

باب به خانه| خود رفتند سپس به مالقات حاجي ميرزا سّيد علي و سّيد کاظم رفتند, ، به خانه بازگشتند و 

دو ساعت بعد از غروب آفتاب تنها از خانه| خود به سمت اصفهان حرکت کردند. بر طبق دو منبع اّول 

و کتاب قرن بديع ، حضرت باب به همرا سّيد کاظم زنجاني عازم اصفهان مي،شوند؛ در کتاب افنان آمده 

است ، ايشان به همرا آقا محمد حسين اردستاني به اصفهان مي،روند.

٢١ (۱

۲) مطالع االنوار ١٤٥-١٤٤

۳) امانت ، «Resurrection and Renewal» ،٢٥٧. ِتري ٩٣

۴) عبدالبهاء ١١
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را پذيرفتند اما تقديم دارايي، او را قبول نکردند و به وي گفتند که پيشرفت امر 

الهي از طريق مردم عادي و مستضعفان و تحّمل اّذيت و آزار مخالفان به موفقيت 

مي،رسد. بعد افزودند که از عمر خود منوچهرخان مّدت زيادي باقي نمانده و او 

را به زندگاني در عالم باال بشارت دادند.

بعد از وفات منوچهر خان ، محّمد شاه متوجه شد که او قصد داشته ترتيبي 

دهد تا شاه با حضرت باب مالقات کند.۱ پس در ماه مارچ ١٨٤٧م. سربازاني را 
اعزام کرد تا حضرت باب را به طهران بياورند.۲

حاج ميرزا آقاسي ، صدر اعظم ، که از نفوذ حضرت باب بر شاه نگران بود و 

مي،ترسيد که موقعيت خود را نزد شاه و دربار از دست بدهد ، شاه را قانع کرد که 

مالقات با حضرت باب را به تعويق اندازد و حتي به اين بهانه که کارهاي مهم،تر 

از امور دولتي در خارج پايتخت وجود دارد و شاه بايد به آن امور رسيدگي کند 

شاه را قانع کرد که از طهران خارج شود. با تزوير ميرزا آقاسي شاه دستور داد 

حضرت باب را در قلعه| ماکو در ايالت شمالي آذربايجان محبوس سازند و منتظر 
مراجعت او به طهران و دستور بعدي او شوند.۳

باب  حضرت  دارد.  قرار  ايران  بخش  شمالي،ترين  در  روسيه  مرز  در  ماکو 

حدود دهم ژوئيه ١٨٤٧م. به آنجا رسيدند.۴ مردم اين منطقه روستايي دور افتاده 

که زندگي سخت و دشواري داشتند کم کم تحت تأثير روح و نيروي معنوي 

حضرت باب قرار گرفتند و احترام قلبي خود را به ايشان ابراز مي،نمودند. آنها 

برکت  ايشان  از  و  مي،کردند  توّجه  قلعه  طرف  ،به  خود  مزارع  به  رفتن  هنگام 
مي،خواستند. ۵

زمستان فرا رسيد و هوا سردتر و سردتر مي،شد و برف همه جا را پوشانيده بود. 

۱) نيکالس ، ترجمه| تري ، پاورقي ٣, ، ٢٢٣

۲) مطالع االنوار ١٥٣ -١٥١

۳)  همانجا ١٦٣

۴) نيکالس ، ترجمه| تري ،٢٥٧، پاورقي٣

۵) بنا بر روايات تاريخي اغلب مردم عاّدي نيروي معنوي و تأثير روح و محبت حضرت باب را به 

شيوه،هاي گوناگوني تجربه مي،کردند. از اين رو ايشان را فردي مقّدس مي،شمردند و از ايشان طلب 

برکت مي،کردند. 
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يکي از مؤمنين کيلومترها راه ، از قزوين تا ماکو را پياده مي،پيمود تا به قلعه برسد. 

او سيد يحيي دارابي بود. او بعد از آنکه سعي کرد پدرش را در مورد مقام سيد 

باب قانع کند براي انتشار خبر ظهور قائم به سايرشهرهاي لرستان سفر کرد. سپس 

راهي مناطق ديگر ، اصفهان,، اردستان, يزد, کاشان و اردکان شد. او در ۱۹ ژانويه 

١٨٤٧م. به طهران رفت. در همه جا و با همه| کساني که مالقات مي،کرد حتي با 

خواهر و برادرهايش فقط و فقط از سيد باب و امر او صحبت مي،نمود.

اوائل سال ١٨٤٧ م. حضرت باب از بسياري از مؤمنين خواستند که براي تبليغ 

امرايشان به ايالت خراسان بشتابند. سيد يحيي به تمامي بخش غربي ايالت خراسان 

و سپس به لرستان سفر کرد.۱ وقتي شنيد که حضرت باب در قلعه| کوهستاني ماکو 

محبوس شده،اند به شهر قزوين رفت و از آنجا پاي پياده براي زيارت محبوب 

خود حرکت کرد.۲ زمستان بود وکوههاي آذربايجان سخت و سرد. باد به شّدت 

مي،وزيد. برف مي،باريد. خورشيد هم گاهي مي،تابيد و گاه در ميان ابرها محو 

در  الهي  عشق  از  مملو  و  گرم  قلبي  با  يحيي  سيد  بود.  شديدي  سرماي  مي،شد. 

ميان آن سرماي زمستاني پاي پياده پيش مي،رفت. از ميان دّره هاي تاريک و زير 

قّله،هاي بلند و تيز، در شيب،هاي تند و سرازيري،هاي پوشيده از برف و يخ قدم 

برمي،داشت. روزهايي که او با حضرت باب در آن قلعه| سنگي سپري کرد به روح 
و جانش قوت و قدرت معنوي بي،اندازه،اي داد.۳

٭     ٭     ٭

صدر اعظم خبر اقبال مسؤول قلعه| ماکو را شنيد و آگاه شد که زائران بسياري 

به آنجا مي،روند تا سيد باب را مالقات کنند. ديگر بار سيد جوان سحر و جادويي 

بکار برده بود. حاجي ميرزا آقاسي ، صدر اعظم براي آن که مانع از گسترش توجه 

مردم به سيد باب شود دستور داد سيد باب را در دهم آوريل١٨٤٨ م. از ماکو به 

۱) ربّاني, فصل ٢, ، ١٣

۲) ربّاني ١٦

۳) در مورد گفتگوي بين باب و سيد يحيي وحيد هيچ منبعي موجود نيست.



۷۱ ۴ جدايي

چهريق منتقل کنند. چهريق قلعه،اي بود به مراتب دور افتاده،تر ، در مرز امپراطوري 
عثماني.۱

بدشت  به  را  باب  حضرت  پيروان  تابستان ميرزاحسينعلي (بهاءاهللا)  آغاز  در 

دعوت کرد. در آنجا ميرزاحسينعلي الواحي را نازل نمود که همراهان با صداي 

بلند مي،خواندند و به هريک از بابي،ها نام جديدي داد. از جمله لقب بهاء براي 

خود ايشان و لقب طاهره و قّدوس و غيره براي ديگر اصحاب در بدشت داده شد. 

بعد از آن حضرت باب آنها را با اين اسامي جديد خطاب مي،نمودند. در بدشت 

در طول چند روز مؤمنين, بسياري از احکام و آداب سّنت اسالمي را که با آن 

زندگي مي،کردند ، کنار گذاشتند. و آداب و احکام شريعت حضرت باب را انجام 

مي،دادند. از جمله طاهره, قّرةالعين, نقاب ازچهره برداشت. اين اقدام تکان،دهنده 

دوران  آغاز  و  گذشته  سنن  محو  کننده|  بيان  بود  اساسي  تغييرات  از  نمادي  که 

چديدي بود. اّما بعضي از بابي،ها تحّمل آن را نداشتند و قادر به تصّور جالل و 

شکوه آينده نبودند و راه خود را جدا کردند.

٭     ٭     ٭

در نقطه،اي دور از بدشت، در چهريق محبوبيت حضرت باب و عالقه| مردم 

مردم  از  بسياري  و  برجسته  روحاني  چندين  مي،شد.  بيشتر  روز  به  روز  ايشان  به 

که  شنيدند  دولتي  مسؤولين  شدند.  ايشان  پيرو  نزديک  و  دور  مناطق  از  عادي 

درويشي وارسته پس از مشاهده| ايشان در رؤيا از راهي دور از هندوستان آمده تا 

با ايشان مالقات کند.۲ حاجي ميرزا آقاسي ، صدر اعظم به اين نتيجه رسيد که زمان 

محاکمه| سيد باب فرا رسيده است. اين محاکمه بايد در حضور ناصرالدين،شاه 

،وليعهد کشور و علماء و روحانيون طراز اّول تبريز، مرکز حکومت آذربايجان, 
ايالتي که حضرت باب در آن محبوس بود, انجام پذيرد.۳

۱) مطالع االنوار ١٨٢-١٨١

۲) حضرت باب به اين درويش نام قهراهللا را دادند. همانجا ۲۲۱

۳)  همانجا ٢٢٣-٢٢٢



صبح بيداري۷۲

وقتي سيد باب به مقصد ، تبريز  نزديک شدند علماء و  روحانيون شهر احساسات 

مردم را به شّدت عليه ايشان تحريک کردند. محاکمه در قصر حاکم انجام مي شد. 

وليعهد, آخوندهاي طراز اّول و حّکام شرع تبريز - يکي از بزرگترين شهرهاي 

مملکت - در داخل قصر جمع شده بودند تا سخنان اين سيد جوان را بشنوند. 

جمعيت زيادي از مردم نيز در مقابل در ورودي و روي ديوارهاي ساختمانهاي 

اطراف قصر نشسته و ايستاده ، منتظر بودند. حضرت باب را از ميان ازدحام جمعيت 

به قصر بردند. هنگام ورود جالل و ابهت شخصي و قدرت روحاني ايشان سبب 

سکوت حاضراِن بلند مرتبه| جلسه شد. نظام العلماء که رياست مجلس را به عهده 

داشت، در آغاز از اّدعاي سيد باب پرسيد. ايشان در جواب فرمودند:

قائم  همان  من  هستم!  موعود  قائم  همان  من  هستم,،  موعود  قائم  همان  «من 

را  او  اسم  چون  و  هستيد  او  ظهور  منتظر  است  سال  هزار  که  هستم  موعودي 

مي،شنويد از جاي خود قيام مي،کنيد و مشتاق لقاي او هستيد و عّجل اهللا فرجه بر 

زبان مي،رانيد. به راستي مي گويم بر اهل شرق و غرب اطاعت از کالم من و بيعت 

با شخص من واجب است.»

بعد از پايان اين سخنان سکوتي سنگين و طوالني بر جلسه حکمفرما شد. 

انگار مي،خواستند و سعي مي،کردند آن را درک کنند. يکي از رهبران شيخيه - 

فرقه اي که هدف و مقصودش يافتن قائم موعود اسالم بود - با بيان اين که چنين 

اّدعايي را بايد اثبات کرد به مالمت حضرت باب پرداخت. حضرت باب اظهار 

داشتند که کالم ايشان دليل حّقانيت ايشان است. آن روحاني شيخي از حضرت 

باب خواست در وصف مجلس آياتي به لسان قرآن نازل نمايد و قدرت وحي 

خود را نشان دهد. حضرت باب شروع به صحبت کردند. اّما همان عالِم شيخي 

اين  به  بگيرد.  نحوي  ايراد  مي،خواست  زيرا  کرد,  قطع  را  ايشان  کالم  بالفاصله 

ترتيب محاکمه به سؤاالتي مبهم پيرامون صرف و نحو عربي و علم االبدان تبديل 

شد. حضرت باب چون چنين ديدند از جا برخاستند و پس ازبيان اين آيه| قران 

«ُسبحاَن َرّبَک َو َرّب العّزِة َعّما يِصفون»۱ مجلس را ترک کردند. مجادله| علماء 

۱) قرآن کريم, سوره| صافات, آيه| ۱۸۰



۷۳ ۴ جدايي

درباره| اينکه چه بايد کرد، گفتگوهاي مجلس را به هرج ومرج کشانيد. سرانجام 

تصميم گرفته شد که حضرت باب را بايد مجازات کرد. پس ايشان را به منزل 
شيخ االسالم تبريز آوردند و او شخصًا به کف پاهاي ايشان شالق زد.۱

با اين محاکمه اظهار امر حضرت باب به کمال خود رسيد. ايشان اعالم کردند 

باب امام غائب نيستند. امام غائب يعني کسي که براي هدايت اّمت اسالم بايد 

قيام مي،کرد - بلکه ايشان نفس مظهر ظهورکّلي الهي صاحب شريعتي بودند که 

مي،توانست احکام و شرايع گذشته را نسخ کند. و حاال در اين روز ظهور، پيشوايان 

مذهبي واالمقام حرفهاي ايشان را رّد کردند و اين به معني آن است که آنها هرگز 

به عهد الهي وفادار نبوده و نيستند.

برگرداندند.۲  چهريق  قلعه|  به  ۱۸٤٨م.  آگست  ماه  اوائل  را  باب  حضرت 

حضرت  عقل  ازسالمت  مي،خواستند  اسالم  شرع  و  حکومتي  مسؤولين  درتبريز 

ايشان تصميم بگيرند. آنها از پزشکي  اعدام  باب اطمينان حاصل کنند تا براي 

انگيسي به نام دکتر کورميک خواستند تا ايشان را معاينه کند. او تنها فرد اروپايي 

است که حضرت باب را مالقات کرده است:

«جواب هر سؤالي را با يک نگاه ماليم و زمزمه| دعا همراه مي،کرد... باب فقط 

يک بار به من جواب داد, وقتي بود که به او گفتم من مسلمان نيستم و عالقمندم 

در باره ديانت او بيشتر بدانم ، شايد به دين او عالقمند شوم. پس از نگاهي پر معني 

گفت بدون شک اروپانيان هم به دين او خواهند گرويد... او فردي بسيار آرام, 

،ظريف اندام و نسبتآ کوتاه جثه و چهره اي در مقايسه با ساير ايراني ها کامال سفيد 

داشت. ،صدايش آرام بود و آهنگ خاّصي داشت... در حقيقت صدا,، قيافه, اندام 
و ظاهر او به گونه،اي بود که ناخودآگاه مخاطب را به خود جذب مي،کرد.»۳

حضرت باب توقيع قهريه،اي در مالمت حاجي ميرزا آقاسي، صدر اعظم مرقوم 

داشتند. چند هفته بعد حامي حاج ميرزا آقاسي, محّمد شاه, به بيماري مهلکي مبتال 

۱) همانجا ٢٣١-٢٢٩

.١٤٧، «The Bab» ، ۲) باليوزي

 Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith ، ۳) دکتر کورميک به نقل از براون

، نقل از باليوزي ١٤٧-١٤٦



صبح بيداري۷۴

شد و زوال قدرت صدر اعظم آغاز شد. دشمنان او در دربار دور هم جمع شدند. 

او به دنبال همراهي و کمک دوستانه،اي بود. اما کسي به ياري او عالقه،اي نشان 

حاجي  درگذشت.  م.   ۱۸٤٨ سپتامبر  چهارم  در  ايران,  پادشاه  شاه,،  محّمد  نداد. 

کند  مراجعت  مي،کرد  سعي  که  زماني  و  گريخت  پايتخت  از  هم  آقاسي  ميرزا 

سربازها مانع او شدند. او حرکت کرد تا به زادگاهش آدربايجان برود اّما از سفر 

او به آنجا هم ممانعت کردند.۱ او مجبور شد به مرقد يکي از مقّدسين پناه ببرد 

ودر آنجا تحّصن کند. اندکي بعد براي هميشه از ايران تبعيد شد.۲ در همان سال 

شيخ،االسالم تبريز که مظهر ظهور الهي را با دست خود شالق زده بود ، فلج شد و 
با درد و رنج بسيار درگذشت.۳

پائيز همان سال سيد يحيي دارابي به طهران مراجعت کرد. او شنيد که بسياري 

از بابي،هاي سرشناس مانند مالحسين,، قّدوس و شش نفر ديگر از حروف حي 

در منازعه،اي شديد با سپاهيان دولتي در ايالت مازندران در شمال کشور درگير 

شده،اند. حضرت باب از همه| بابي،ها خواستند به کمک آنها بروند. سيد يحيي 

دارابي بالقاصله آماده شد تا به قلعه| شيخ طبرسي برود اّما به او گفتند که تمامي 

جاّده،ها به علت محاصره| قلعه بسته شده اند.۴ ماهها لشگريان دولتي سعي کردند 

بر بابي،ها که تعداد آنها به مراتب کمتر از سپاهيان دولتي بود چيره شوند وحاال 

نبرد شّدت گرفته بود. مّالحسين تير خورد و در مقابل قّدوس جان سپرد. جناب 

قدوس جسد جناب مّال حسين را در پيراهن خود پيچيد و با دست خود به خاک 

سپرد. بابي،ها همچنان مقاومت مي،کردند. سرانجام قشون شاه آنها را با دسيسه و 

نيرنگ شکست داد و همه| آنها را قتل عام کرد. آنها جناب قّدوس را قبل از قتل 
به شدت شکنجه کردند.۵

۱) باليوزي ١٤٠

 Pivot of the Universe, Nasir al-Din Sháh Qájár and the ۱۸۹۶، ,۲) امانت,، عباس

کاليفرنيا،  دانشگاه  انتشارات  کاليفرنيا:  آنجلس,  لوس  و  (برکلي   -۱۸۳۱  ,Iranian Monarchy

١٩٩٧) ١٥٠

۳) باليوزي ١٤٠

۴) مطالع االنوار ٢٣٢

۵) فصل ٢٠
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در تاريکي سلول سنگي زندان ، در آن قلعه| دور افتاده ، حضرت باب براي تمام 

کساني که به ايشان ايمان داشتند, ، کساني که هيچ چيز حّتي تحقير و استهزاء مردم 

مانع عشق و ايمان آنها به حضرتشان نمي،شد, ،کساني که به خاطر عشق به ايشان 

جان خود را فدا کرده بودند,، مي،گريستند. در حاليکه خانه،هاي روستائيان ساکن 

در پائين قلعه از نور چراغدان،ها روشن بود.

و  بود  ايران  روحانيون  و  علماء  بزرگترين  از  زماني  که  دارابي,  سيديحيي 

حضرت باب او را يکي از دو شاهد حّقانيت خود اعالم کرده بودند،۱ روز و شب 

تا  اصفهان  از  لرستان,  تا  خراسان  از  بود  داده  او  به  ايران  شاه  که  اسبي  بر  سوار 

اردستان و از اردکان تا يزد۲ به تبليغ امر پرداخته و راجع به ظهور موعود صحبت 

مي،کرد تا اينکه به ني،ريز رسيد, جايي که مقّدر بود جان خود در راه محبوبش, 

حضرت باب, فدا کند. 

۱) فيضي ٣٧،  در نامه اي از طرف حضرت باب خطاب به محّمد شاه

۲) ربّاني, ، فصل٢, ، ٢١



۵

حرکت جناب وحيد به سمت  نيريز

بعد از آنکه  سيد يحيي دارابي در شهر يزد ظهور قائم موعود را اعالم کرد مردم 

شهر يزد به هيجان آمدند و امور شهر آشفته شد. سيد يحيي با اين هرج و مرج و 

آشفتگي  به شدت مخالف بود و سعي کرد مانع آن شود. به همين  دليل و به اميد 

اينکه نقطه| پاياني براين اغتشاش بگذارد تصميم گرفت از شهر خارج شود. در 

اواخر سال ۱۸٤۹م. با دو بابي ديگر از يزد خارج شد. يکي از آنها غالمرضا يزدي 

بود. سيد يحيي دو پسر خود را نيز با خود همراه کرد اما بقيه| فرزندان را تحت 
مراقبت همسرخود در يزد باقي گذاشت.۱

منزل و اموال سيد يحيي بالفاصله  به غارت رفت. حکومت سربازاني را براي 

تعقيب و دستگيري او فرستاد. سيد يحيي پاي پياده از طريق کوه رفت تا به منزل 

برادرش رسيد و مّدتي ميهمان او بود. سربازان حکومتي عاقبت نااميد شدند و 

بازگشتند.۲ بعد از آن سيد يحيي به ناحيه|  بوانات که در آن معروف  و مورد احترام 

بود رفت.۳  او از مسجد اعظم ظهور قائم را اعالم کرد. بسياري از مردم از جمله 

۱) مطالع االنوار٣٥٠. منابع مختلف در مورد اينکه کداميک از فرزندان وحيد به ني،ريز برده شدند 

و کدام در يزد باقي ماندند متفاوت مي،باشند. مؤلفين اين کتاب نتوانستند در مورد اين مسئله به نتيجه| 

قطعي برسند. 

۲) همانجا ٣٥١. نيکالس مينويسد که مسؤولين شهر يزد تصميم گرفتند که به نفع آنان بود که بابي،هاي  

ثروتمند را قلع و قمع کنند و دارايي آنها را تصاحب کنند زيرا با اينکار جيب هاي خود را پر مي،کردند 

و خطر آن از تعقيب وحيد کمتر بود (نيکالس ٣٩١).

۳) در برخي از منابع (افنان: پيدايش و ظهور اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس ٤٩؛ سّيد حسين 

همداني  ، به نقل از ربّاني The Bábís of Nayríz: History and Documents، فصل٦ ،٦) آمده 
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شيخ االسالم بوانات ايمان آوردند. مقصد بعدي شهر فسا بود. عّده،اي از مردم 

بوانات که مجذوب کالم سيد يحيي وحيد شده بودند ايشان را تا فسا همراهي 
کردند.۱

حاکم فسا سيد يحيي را به گرمي پذيرفت ولي هنگامي که ايشان شروع به 

صحبت درباره تعاليم حضرت باب نمودند حاکم هشدار داد که مردم اين شهر 

مسلمان،هايي محافظه کار هستند و اگر چنين صحبت،هايي بشنوند حتمًا به قتل شما 

اقدام خواهند کرد.۲ روحانيون فسا نيز به مقامات مسؤول در شيراز متّوسل شدند. 

حکومت شيراز طي نامه،اي به سيد يحيي وحيد از اغتشاشي که صحبت،هاي او 

ايجاد کرده بود ابراز نگراني کردد.۳  در فسا کسي به صحبتهاي سيد يحيي توجه 

نکرد. سيد يحيي وحيد می،گفت:

اگر کسي به  را ابالغ مي،کنم  امر مبارک  «به هر جايي که وارد مي،شوم و 

آن  طعام  و  آب  از  و  بمانم  نقطه  آن  در  نمي،توانم  نشود  منجذب  ايمان  نفحات 
چيزي تناول کنم.»۴

 پس با همراهان به روستاي بعدي رفتند.

عبدالعلي  شيخ  يحيي,  سيد  زن  پدر  وقتي  رونيز،  روستاي  بعدي  محّل  در 

ازعلماي مشهور و با نفوذ منطقه, نامه| سيد يحيي را دريافت کرد و دانست که 

رونيز  در  رفت.  استقبال  به  طّالب  از  تن  ازصد  بيش  با  آمده،اند  رونيز  به  ايشان 

بسياري ازمردم مجذوب سخنان سيد يحيي وحيد شدند.

جمله  از  رفتند،  وحيد  يحيي  سيد  استقبال  به  سرشناسي  افراد  ني،ريز  در 

مّالعبدالحسين هشتاد ساله, عالم و قاضي شرع ني،ريز, وقتي شنيد که سيد يحيي 

وحيد که به مالقات قائم آل محمد نائل شده به ني،ريز مي آيد به همراه پسرش مّال 

علي نقي و نوه اش مّال محمد شفيع به مالقات ايشان شتافت۵ و در همان مالقات 

است  که وحيد ابتدا به شيراز رفت.

۱) مطالع االنوار ٣٥١.

۲) نيکالس ٣٩٢ ، فسايي ، به نقل از ربّاني ، فصل ٨, ، ١٢.

۳) نيکالس ٣٩٢.

۴) مطالع االنوار ٣٥٢-٣٥١. روحاني ج. ١, ، ٥٣.

۵) فيضي ٥٣. از گفتگوي خصوصي با حسين عهديه, ، ژوئن ٢٠١٠ ميالدي.
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اّول مؤمن شد۱.

 ميرزا حسين قطب۲ وحاجي محّمد تقي ازتّجار ثروتمند بازار در ني،ريز هم 

براي مالقات سيد يحيي عازم شدند.۳  

مّال حسن لب شکري با انگشتري اهدايي سيد باب در انگشت، همراه خانواده 

براي مالقات نماينده| حضرت باب به راه افتاد. مّال حسن لب شکري مباشر امالک 

فاميل خود و امالک دايي بزرگ حضرت باب در منطقه| بوانات بود. او سال،ها قبل، 

از سال  ۱۸۴۴  يک بار آن سيد جوان را در اراضي نزديک شيراز در منطقه| زيبايي 

به نام هفت تن حوالي باغ،هاي  مقبره| دو شاعر شيراز, حافظ و سعدي, نزديک 

دروازه اي که جناب مّالحسين با سيد باب مالقات کرده بود,، ديده بود که قدم 

مي،زدند. او آن زمان از مقام حقيقي ايشان خبر نداشت. او همچنين حضرت باب 

را در سفر بوشهر سوار بر اسب تا مرودشت همراهي کرده بود.۴ حضرت باب از 

او پرسيده بودند آيا نيازي دارد و او پاسخ داده بود به هيچ چيز نياز ندارد. حضرت 

باب انگشتر گرانبهايي به او هديه  داده بودند. مّال حسن در آن زمان درباره| آن 

سيد جوان هيچ نمي دانست ولي خوب به خاطر داشت که به شّدت تحت تأثير 

قدرت معنوي او قرار گرفته بود. و حاال با اطّالع از مقام ايشان، بعد از چند سال 

انتظار، با برادرش مّال باقر, امام جماعت مسجد جامع ني،ريز۵, براي مالقات نماينده| 

۱) او جّد پدري مؤلف اين کتاب حسين عهديه ميباشد.

۲) در صفحه| ٣٥٢ در کتاب مطالع االنوار قطب را کدخداي محله| بازار معرفي کرده در حالي،که در 

صفحه| ٣٥٤ نام سّيد ابو طالب بعنوان کدخداي محّله|  بازار نام برده شده است. مؤلّفين اين کتاب بر اين 

باورند که به احتمال زياد سّيد ابو طالب کدخداي محّله| بازار بوده است  ( از يک گفتگوي  خصوصي 

با پروفسور نصرت اهللا محّمد حسيني ، دسامبر ٢٠١٠). 

۳) شهروندان برجسته| ديگري که نام آنها در مطالع االنوار آمده است شامل : ميرزا ابولقاسم ، از بستگان 

حاکم در محّله| بازار؛ ميرزا نورا و ميرزا رضا ، از محّله| سادات (مطالع االنوار ٣٥٢) مي باشند. شفيع چند 

نام ديگر را نيز اضافه ميکند: مّال علي «کاتب» ، و مّال علي و چهار  برادرش. از محله| بازار  ميرزا ابولقاسم ، 

يمي از بستگان حاکم ، داماد تقي ، ميرزا حسين. از محّله| سادات که نزديک محّله| بازار بود  پسر ميرزا نورا 

و ميرزا علي رضا ، يکي از  پسرهاي  ميرزا حسين ، و آقا ، پسر حاجي علي (شفيع ٤-٣)

۴) فيضي ١٩٧.

۵) پدر او مّال عبدالّسميع معّلم فرزندان حّکام قاجار بوده است و به عّلت حسادت روحانيون شهر شيراز 

از آن شهر بيرون رانده شد. برادر مّال حسن مّال باقر بود  (روحاني ١٣٨ ، و از گفتگوي شخصي با خانم 

نورا شهيد پور جيمر ، مارچ ٢٠١٠ ميالدي / ١٦٦ بديع.) جزئيات اين داستان از زبان مادر بزرگ ايشان, 
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حضرت باب آمده بود.

براي  الحسين  مّالعبد  از  پيروي  به  سوخته  چنار  محله|  ساکنين  تمام  تقريبا 

اداء احترام و مالقات سيد يحيي وحيد به راه افتادند.۱ زيرا او مرجع تقليد آنها 

بود و مردم عاّدي در امور ديني و حتي زندگي روزمره از اين روحانيون تبعيت 

مي،کردند و هر چه آنها مي،گفتند انجام مي دادند۲ به اين دليل اکثرساکنان محّله| 

چنار سوخته بابي شدند و آنجا به محله| بابي نشين تبديل شد. تعدادي از آنها حتي 

قبال وقتي حضرت باب لوحي براي آنها فرستاده بودند ايمان آورده بودند. اّما از 

تعاليم و احکام ديانت بابي هيچ چيزنمي،دانستند وسيد يحيي وحيد آمده بود تا 
براي آنها از بيانات حضرت باب بگويد و آنها را تعليم دهد.۳

زيادي  بسيار  عّده|  که  فهميد  ني،ريز  حاکم  خان  العابدين  زين  که  هنگامي 

از مردم ني،ريز براي خوشامدگويي به استقبال سيد يحيي وحيد رفته اند نگران 

شد. او مي،ترسيد که بسياري ازمخالفان او دور شخّصيت محبوب و مذهبي سيد 

يحيي وحيد جمع شوند و عليه او شورش کنند. مخصوصًا که پسران برادر مقتول 

زين،العابدين که ساکن محله| چنار سوخته بودند خود را پيرو سيد يحيي وحيد 

مي،دانستند. او از خشم و نارضايتي مردم مي،ترسيد و ابدًا نمي،خواست سيد يحيي 

وحيد به ني،ريز بيايد. زين العابدين خان دستور داد اعالن کنندکه هيچ کس نبايد 

به مالقات سيد يحيي برود و اگر کسي از اين دستور اطاعت نکند مال و ثروت,، 

همسر و زندگي و حّتي جانش را از دست خوهد داد.۴ اّما اين اخطار در تصميم 

پري جان که با نواده| مّال حسن ازداواج کرده بود, نقل شده است. 

۱) شفيع ١, ، عهديه ١٩.

۲) فيضي ٥٢ ؛ روحاني ج. ١،, ٥٥.

۳) مطالع االنوار ٣٥٢. مازندراني ج. ٢, ، ٤٠٩.

۴) نيکالس (٣٩٢) مي،نويسد که در طّي اين زمان ، مقامات شهر شيراز نامه،هايي به جناب وحيد نوشتند 

و در آنها از گله هاي اهالي شهر از او سخن گفتند. وحيد به آنها پاسخ داد که اين شکايات همه مبالغه 

بوده و در جهت بدنام کردن او عنوان شده است و او هر زمان که بتواند  براي رفع اين شبهات به شيراز 

سفر خواهد کرد. نيکالس مي،نويسد که مقامات شهر شيراز در هراس بودند که مبادا جنگهاي داخلي 

در منطقه به پا شود, زيرا مردم بسياري گرد جناب وحيد جمع شده بودند. در کتاب ناسخ التواريخ تاريخ 

قاجار ، ٥-٤ ، در ترجمه| ربّاني ،نيز  به اين نکات اشاره شده است. تاريخ نويسان قاجار  تصوير غلطي از 

جناب وحيد و انگيزه،هاي او به تصوير مي،کشند  و او را مردي که از استعداد و علم پدر خود بهره،اي 
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کساني که آرزوي ديدن سيد يحيي وحيد را داشتند تأثيري نکرد. اين سرکشي 

مردم سبب ترس زين العابدين خان شد و او  مطمئن شد که مردم عليه او شورش 

خواهند کرد. به همين دليل براي تدارک لشکر و سپاه به زادگاه خود روستاي 

تيراندازان  روستا  آن  مردان  از  بسياري  رفت.  ني،ريز  کيلومتري   ۴۰ در  قطرويه 

ماهري بودند که حتما به کمک او مي آمدند و در نزديکي آن روستا قلعه| بزرگي 
بود که در صورت لزوم سپاهيان مي،توانستند آنجا مستّقر شوند.۱

براي  او  داشت.  مردم  خشم  از  ترس  براي  موّجهي  دليل  خان  العابرين  زين 

رسيدن به قدرت و کسب مقام برادر خود را کشته بود و بسياري از اهالي ني،ريز 

اين را مي،دانستند. 

مردم مي،دانستند که زين العابدين خان  بعد از مرگ پدر ثروتمندش عليه برادر 

بزرگتر خود که بايد به حکومت مي،رسيد توطئه کرده است. او  براي تمّلک آن 

مقام فرمان  قتل  برادر خود را داد. سپس براي جلوگيري از اّدعاي پسران  برادرش 

، آنها را در اتاقي در ساختمان مسکوني خود زنداني کرد. جلوي در اتاق را ديوار 

کشيد که هيچ راه فرار يا کمکي  نداشته باشند و در آنجا از گرسنگي بميرند. اّما 

يکي از باغبان،ها که به خانواده| برادر زين العابدين وفادار بود ازماجرا مطّلع شد. 

او در ديوارسوراخي تعبيه کرد و از آنجا آب و خوراک به آنها مي،رسانيد. يکي 

از کساني که نقشه| نجات برادرزاده هاي زين العابدين را کشيد و به نجات آنها 

کمک کرد ميرزا علي سرداربود که چند سال بعد در نبرد دّوم بابي،هاي ني،ريز به 

همراه مّالحسن لب شکري  رهبري بابي،ها را بر عهده داشت.۲ 

وقتي زين العابدين خان با اطمينان از مرگ فرزندان برادر خود دستور داد  

ديوار جلوي در اتاق را خراب کنند در نهايت تعّجب آنها را زنده يافت. او گفت 

معلوم است عمر اينها به دنياست و به شرط آنکه در محّله| چنار سوخته ساکن 

ندارد ، و به دنبال شورش و تحريک مردم است معرفي مي،کنند.

۱) مطالع االنوار ٣٥٣-٣٥٢

۲) خواهر مّال حسن همسر  برادر زين العابدين خان بود, ، به احتمال زياد همان برادري که به قتل رسيده 

بود ( از گفتگوي خصوصي با خانم شهيد پور ، مارچ ١٦٦/٢٠١٠ بديع). 
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شوند آنها را آزاد کرد.۱

براي  زين،العابدين،خان  ظالمانه|  و  تحقيرآميز  حکم  از  مردم  که  بود  مّدتها 

همخوابگي او با نوعروسان قبل از اينکه به خانه| بخت بروند بسيار خشمگين و دلخون 

بودند۲ و حاال با افزايش مقدار قابل توجهي به ماليات، مردم غضبناک شده بودند.

همين داليل کافي بود که او نخواهد سيد يحيي وحيد به ني،ريز بيايد.۳ زيرا 

مي،ترسيد مردم خشمگين ني،ريز دور  اين شخصيت مذهبي جمع شوند, از فرصت 

استفاده کنند و عليه او اقدامي کنند. مخصوصا که  دو  پسر برادرش به پيروان سيد 

يحيي پيوسته بودند و آنهايي که مخالف  زين العابدين بودند هميشه با همدلي و 

همدردي با خانواده|  مقتول ، مخالفت خود را نشان مي دادند.۴ 

اّما سيد يحيي وحيد به قصد ني،ريز حرکت کرده بود. او نخست به اصطهبانات, 

،زادگاه پدرش, رفت۵ و در زائر سراي پيرمراد که درخارج از روستا بود اقامت 

گزيد. روحانيون اصطهبانات به روستائيان هشدار دادند براي مالقات سيد يحيي 

نروند۶. اّما حداقل بيست نفر از روستائيان اين اخطار را نديده گرفتند و سيد يحيي 

را تا ني،ريز همراهي کردند.۷ هر يک از اين مسائل همچون امواج کوچکي به 

تدريج به هم مي،پيوستند و از انقالبي توفنده و سهمگين خبر مي،دادند.

۱) روحاني ج. ١, ، ٢٦۰

۲) عهديه ٢۰

شايد  که  بود  ازحاکم  مردم  نارضايتي  ني،ريز  به  وحيد  آمدن  علت  که  مي،نويسد (٣٩٣)  ۳) نيکالس 

بهانه،اي شود تا وحيد باب صحبت را با مردم باز کند. در کتب تاريخي قاجار, روضة الصفا ناصري, 

از  که  است  آن  ني،ريز  به  وحيد  آمدن  عّلت  که  کرده،اند  ذکر  ناصري,  فارسنامه|  و  بروجردي،  ،تاريخ 

نارضايتي مردم عليه حاکم  سوءاستفاده کند و شورش به پا کند. با استناد به سخنان و رفتار وحيد به نظر 

نمي،رسد که وحيد قصد هيچگونه شورشي را چه به نفع خود و چه بر ضّد حاکم ، داشته است. دليل 

روشني که براي آمدن او به ني،ريز مي،توان آورد مالقات  خانواده, همسر, ، فرزند و اقوامي که در ني،ريز 

و اصطهبانات داشت, بود و در ضمن او اميدوار بود در آن شهر گوش شنوايي براي اصغاء پيامي که او 

حامل آن بود بيابد که به نظر داليل کافي مي،رسند. او رسالتش اعالن پيام باب بود و هيچ عالقه،اي به 

امور سياسي نداشت. 

۴) روحاني ج. ١, ، ٢٦۰

۵) ج. ١, ، ٥٣.

۶) نيکالس (٣٩٢) مي،نويسد که اين روستائيان بودند که با ورود وحيد به روستا مخالفت کردند.

۷) مطالع االنوار ٣٥٣ ؛ شفيع ٢
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۶

اعالن خبر ظهور 

و پايداري قهرمانانه در قلعه| خواجه

مسجد  منبر  بر  که  بود  مصمم  وحيد  يحيي  سيد  م.  سال۱۸۵۰  مي  ماه   ۲۷ روز 

جامع ني،ريز بنشيند و خبر ظهور جديد را اعالن کند. او اکنون به اوج مأموريت 

معنوي و سفرهاي تبليغي خود براي انتشاراين امر رسيده بود. خبري که بين مردم 

شهرهاي کوچک و بزرگ ايران از فقير و غني و، عالم و بي،سواد غوغايي به پا 

کرده بود و امروز او مي،خواست درباره اين خبر در ني،ريز,، شهري که ساکنانش 

فاميل,، دوست,، همدرس و از همه مهمتر پيرو و مقّلد او بودند, صحبت کند. او 

مي،دانست,، حکومت هم مي،دانست, که با اعالن عمومي اين خبر توّسط او شهر 

ني،ريز که قرنها در سکوت و رخوت به سر برده بود و از چند سال قبل  وقتي سيد 

يحيي طي نامه،اي به بزرگان و علماء ني،ريز حّقانيت حضرت باب را تشريح کرده 

بود, به جوش و خروش آمده بود, ، بيش ازپيش آشفته خواهد شد.

زين العابدين خان در مالقات،هاي قبلي احترام بسياري به سيد يحيي وحيد 

مي،گذاشت. اّما اين دفعه کامًال متفاوت بود. او به سيد يحيي وحيد هشدار داد و 

اظهار کرد که حضور ايشان در آن منطقه سبب آشوب و بلواست و بايد آنجا را 

ترک کنند. 

و  دوستان  ديدار  قصد  به  فقط  و  فقط  که  گفت  پاسخ  در  وحيد  سيديحيي 



مسجد جامع نيريز

نمايي از منزل جناب وحيد در ني،ريز



۸۷ ۶  اعالن خبر ظهور و پايداري قهرمانانه در قلعه| خواجه

آشنايان۱ همسر خود صغري خانم و پسرخود اسماعيل به خانه،شان در محّله| چنار 

سوخته آمده است ۲ و اين پيغام حاکم خالف رسم ميهمان،نوازي است.، مقصود از 

اين سفر ديدار خانواده و دوستان و آشنايان است.

سيد يحيي نزديک صبح به شهر ني،ريز وارد شد. او با همان لباس،هايي که 

گرد و غبارسفر بر آن نشسته بود به مسجد جامع رفت و بر باالي منبر نشست. به 

جمعيت عظيمي که خبر ورود او را از قبل شنيده بودند و در مسجد جامع جمع 

شده بودند نگاه کرد و سپس خبر ظهور قائم آل محّمد، امام زمان ، را به همه اعالن 
کرد.۳

جمعيتي که در مسجد جامع جمع شده بودند از شنيدن پيام  سيد يحيي وحيد 

براي مدتي مات مبهوت ماندند.۴ سيد يحيي يک فرد معمولي نبود. او براي مردم 

محّمد  حضرت  به  خود  نسب  از  او  حاال  و  بود  محترم  و  عزيز  بي،اندازه  ني،ريز 

مي،گفت. براي آنها از ظهور قائم آل محمد - امام زمان - مي،گفت و از آيات و 

۱) افنان, پيدايش اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس، ٥١. حاجي ميرزا جاني کاشاني ، به نقل از ربّاني 

، The Bábís of Nayríz: History and Documents فصل ٦, ، ٨. مازندراني ، ج. ٢, ،٤١۰. 

بدرستي معلوم نيست که اين پيغام،ها در چه زماني رّد و بدل شده،اند- زماني که وحيد در راه ني،ريز بود 

و يا در زماني که او به ني،ريز وارد شده بود.

۲) او دختر حاج شيخ عبداهللا نيريزي فاضل بود (ربّاني ، ضميمه| ٢،٢٢). در نبرد بعدي آنها با  وحيد به 

قلعه|  خواجه رفتند ولي جان سالم بدر بردند. بعد از نبرد آنها ساکن اصطهبانات شدند که در آنجا خواهر 

جناب وحيد ، جهان بيگم که خود يک پسر داشت  سرپرستي اسماعيل را بعهده گرفت. اين دو پسر براي 

تحصيل معارف اسالمي به شهر يزد رفتند. سّيد اسماعيل بابي و بهائي نشد. او يکي از فضالي متفکّر 

اسالمی،شد. (ربّاني ، ضميمه| ٢،١٦).

او محافظت  از  منبر  هر طرف  مسّلح در  مازندراني (ج. ٢,، ٤۰٩) دو مرد  ۳) طبق نوشته| شفيع (٢) و 

مي،کردند. مطالع االنوار (٣٥٣) به اين جزئيات اشاره اي نکرده است. بر طبق نوشته| ربّاني (ج. ١، ٥٨-٥٧) 

وحيد در روز اّول خطاب به مردمي که در مسجد جمع شده بودند گفت که پيغام بزرگي براي آنها 

دارد و وقتي که تعداد بيشتري افراد در مسجد جمع شوند آن را به آنها ابالغ خواهد کرد. روز رّوم نيز 

اين حرفها را تکرار کرد. روز سّوم که  جمعيت عظيمي در مسجد جمع شده بودند  و جناب وحيد براي 

آنها از ظهور باب و ديانت او صحبت کرد... شفيع (٣) مي،نويسد که جناب وحيد ١۰روز پي در پي براي 

آن،ها صحبت کرد و هر روز تعداد مردمي که به مسجد مي،آمدند بيشتر مي،شد. در منابع مختلف تعداد 

افرادي را که در مسجد جمع شده بودند از ١۰۰۰ نفر (مطالع االنوار ٣٥٣)  تا حدود ٢٥۰۰ ( فيضي ٥٤) 

ذکر شده است.

۴) افنان ٥٢-٥١



صبح بيداري۸۸

بيانات او مي،خواند و به آنها مي،گفت طبق آيات قرآن و احاديث واجب است 

که اين پيام را بشنوند و قبول کنند. بسياري از آنها بالفاصله پيام الهي را پذيرفتند 
و مؤمن شدند.۱

سيد يحيي وحيد به آنها گفت که با پيروي از اين امر ممکن است همه| دارائي 

و حّتي جان و مال و خانواده| خود را از دست بدهند. اما جمعيت زن و مرد گرد 

او حلقه زده با صداي بلند گفتند که براي تحّمل هر بال و مصيبتي در راه حّق 

آماده،اند و با شعف و سروري بي،اندازه سيد يحيي وحيد را تا منزلش همراهي 
کردند.۲

 سيد يحيي وحيد با نيروي معنوي پرقدرتي به ني،ريز آمده بود. نيرويي که طي 

اين سال،ها پس از ترک جاه و جالل و ثروت و مؤانست با آيات و الواح حضرت 

باب وجود او را سرشار کرده بود,، نيرويي که به او قدرت مي،داد اراده الهي را 

درک کند. حاال نفوذ کالم او هم شّدت يافته بود. بيانات او در روح و جان مردم 

نفوذ مي،کرد و چون مغناطيسي قوي تمام مردمان مظلوم و ستمديده | پاکدل و 

منتظر را به دور خود جذب مي،کرد و هر روز تعداد افرادي که در مسجد جامع 
جمع مي،شدند تا صحبتهاي او را بشنوند، بيشتر و بيشتر می،شد.۳

 اّما زين العابدين خان از خبر جمعيتي که براي مالقات سيد يحيي رفته بودند 

و نفوذ کالم سيد يحيي وحشت کرده بود. او نگران بود که با حضور سيد يحيي 

۱) شفيع (٢) مي،نويسد که هزار نفر از اهالي چنارسوخته و  دو سّوم از مناطق ديگر بابي شدند. مازندراني 

(ج. ٢ ،٤۰٩) مي،نويسد که تا پايان هفته| اّول چهارصد نفر بابي شده بودند.

۲) مطالع االنوار ٣٥٤-٣٥٣.

۳) يک نفر غير بابي  به نام سّيد ابراهيم خاطرات خود از وحيد را بر روي ديوار مسجد جامع صغير واقع  

در محّله| بازار نوشته است. او انگيزه و کارهاي وحيد را به شورش تشبيه ميکند: «در بدو ورود وحيد 

مستقيمًا به مسجد جامع کبير وافع در محّله| چنار سوخته رفت، در آنجا پيروان او  از اطراف و اکناف جمع 

شده بودند و آماده| نبرد بودند. تعداد اين جماعت به نهصد نفر مرد مسّلح به اسلحه و شمشير مي،رسيد. او 

با شمشير آماده به باالي منبر رفت. براي جمعيتي که در آنجا بودند صحبت کرد و آنها را براي هجوم 

آماده ساخت و در آن محله جّوي از ناآرامي برپا ساخت.» اين اعالن از طرف وحيد نبود. او تنها زماني 

به جمع،آوري نيروهاي جنگي پرداخت که مقامات دولتي تهديد بابيها را آغاز کرده بودند. مطالع االنوار 

(٣٥٤) مي،نويسد که وحيد چند روزي در آن جا بود. ، نيکالس (٣٩٥) مي،نويسد که او ١۰ روز پياپي در 

آن شهر صحبت کرد.



۸۹ ۶  اعالن خبر ظهور و پايداري قهرمانانه در قلعه| خواجه

مبادا قدرت خود را از دست بدهد. بعضي ديگر از اهالي ني،ريز هم که مقصد سيد 

يحيي را با مقاصد شخصي  خود يکي نديدند به مخالفت پرداخته و حّتي باعث 

رنجش سيد يحيي شدند. به اين ترتيب از سوي ديگر نيرويي قوي عليه سيد يحيي 

و پيروانش پديد آمد.

زين العابدين خان ضمن اينکه سعي مي،کرد مردم محّله| بازار را عليه سيد يحيي 
بشوراند۱ به گرد،آوري سرباز از ايل،ها و طوايف گوناگون منطقه پرداخت.۲

 وقتي به سيد يحيي خبر دادند که زين العابدين خان براي حمله به محّله| چنار 

سوخته - محّله| بابي،ها - آماده مي،شود و خيال کشتن دسته جمعي بابي،ها را دارد 

از بيست نفر از همراهان خود که از اصطهبانات همراه او آمده بودند خواست به 
قلعه| خوا جه در بيرون شهر ني،ريز رفته در آنجا مستّقر شوند.۳

چنار  محّله|  شرقي  جنوب  در  هکتار  چندين  مساحت  با  متروکه  قلعه|  اين   

سوخته قرار داشت. ديوارهاي آن از خشت و گل و سنگ ساخته شده بود. نقشه| 

آن مربع شکل بود و در هر يک از چهار گوشه| آن برج،هايي به ارتفاع چهار متر 

قرار داشت.۴  بابي،ها نخست ديواره| برج و دروازه،هاي اين قلعه| متروکه را تعمير 

کردند.

در حاشيه| شهر ني،ريز چندين آسياب آبي قرار داشت که هر کدام آنها برج 

سنگي به ارتفاع شش متر داشتند و با آجرهاي قهوه،اي کمرنگ ساخته شده بودند. 

مي،کردند.  آرد  آسياب،ها  اين  در  را  خود  ذرت  و  گندم  محصول  ني،ريز  اهالي 

اين آسياب،هاي آبي، آب مورد نياز شهر را تأمين مي،کردند. بابي،ها برج يکي از 

آسياب،هاي آبي به نام آسياب خاور که در شمال قلعه قرار داشت را مقّر ديده،باني 

 The Bábís of Nayríz: History and،  ۱) مازندراني (ج. ٢, ، ٤١۰)؛ و همداني ، به نقل از ربّاني

Documents ، فصل ٩, ، ١٢.

 The Bábís of :ربّاني از  نقل  به   ، همداني  و  نيکالس (٣٩٥)  شفيع (٣).  و  االنوار (٣٥٤)  ۲) مطالع 

Nayríz: History and Documents ، فصل ٩، ٥ تعداد سربازان را دو هزار نفر ذکر مي،کنند.

۳) مطالع االنوار (٣٥٤) و شفيع (٣).افنان,، پيدايش و ظهور اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس ٥٢؛ و 

و همداني ، به نقل از ربّاني  The Bábís of Nayríz: History and Documents  فصل٩, ،١٣.

اين تعداد را ١٧ نفر دکر کرده،اند.

۴) گاي مرچي در کتاب «ني،ريز, صحنه| قهرماني» ١٩٦٥،,  ٦ نشريه| اخبار امري.
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خود قرار داده و در آنجا مستّقر شدند.

زين العابدين خان شبانه گروهي از تفنگ،چي،ها را به برج هاي منزل شخصي 

خود در محله| بازار منتقل کرد. از باالي آن برج ها سربازها مي،توانستند تمام شهر 

را زير نظر داشته باشند.۱ وقتي قسمت ديده،باني کامال آماده شد منزل کدخداي 

محّله| بازار که بابي شده بود۲ و در همان نزديکي،ها قرار داشت را تصّرف کرده  و 

گروه ديگري از سربازان مسّلح خود را روي پشت بام اين خانه ها مستّقر کرد.

از صبح سحر سربازها با تفنگ به بابي،ها حمله مي،کردند. اّولين گلوله به مّال 

عبد الحسين خورد.۳ او در پشت بام منزلش به اقامه| نماز مشغول بود و مثل هميشه 

در حين دعا و نماز با چشماني اشکبار از خداوند مي،خواست که به درک زمان 

حضرت قائم نائل شود و در راه خدمت به او جانفشاني کند که گلوله به پاي او 

اصابت کرد. مّال عبد الحسين خود را به داخل منزل کشاند. مدّتي بعد  سيد يحيي 

وحيد براي او مکتوبي فرستادند و در آن به او تبريک گفتند که در اين شهر او 

اّولين بابي است که در راه اعتقاد و ايمان خود صدمه ديده است و خونش در راه 
امر حضرت باب ريخته شده است.۴

زين العابدين خان به مردان خود دستور داد تا تيراندازي به منزل بابي،ها را 

ادامه دهند. او هم چنين به دروغ در شهر شايع کرد که بابي،هاي زيادي کشته 

شده،اند. او با اينکار مي،خواست کساني را که جديدا به دين بابي گرويده بودند و 

خانواده،هاي آنها را بترساند. اين اخبار باعث ترس و وحشت عّده،اي شد به طوري 
که آنها جناب وحيد را ترک کرده به گروه طرفدار حاکم پيوستند.۵

وقتي آفتاب طلوع کرد سيد يحيي وحيد با گروهي از همراهان خود براي 

۱) روحاني (ج. ١ ،٦٠) زمان وقوع اين حادثه را سي ام  ماه مي ١٨٥٠ م. ذکر مي،کند.

۲) سّيد ابوطالب (مطالع االنوار ٣٥٤).

۳) نيکالس (٣٩٦) و فيضي (٥٧)مي،نويسند که مّال عبدالحسين بر بام قلعه| خواجه ايستاده بود. اّما به 

دليل آنکه  قلعه در بيرون شهر قرار دارد و اين ماجرا در شهر رخ داده است استنباط ما آن است که مّال 

عبدالحسين بر باالي بام منزل خود بوده  است.و اين انتخاب را در اين کتاب آورده ايم.

۴) مطالع االنوار ٣٥٥

۵) عهديه ٢٠



۹۱ ۶  اعالن خبر ظهور و پايداري قهرمانانه در قلعه| خواجه

دفاع به قلعه| خواجه رفتند. آن روز زين العابدين خان يک هزار نفر از سربازان۱ 

و  فرستاد  آنجا  به  خواجه  قلعه  محاصره|  براي  برادرش  فرماندهي  تحت  را  خود 

دستور داد که راه آب به قلعه را نيز قطع کنند.۲  آن روزتعداد ديگري از بابي،ها به 
يارانشان در قلعه پيوستند و تا غروب آفتاب تعداد آنها به هفتاد و دو نفر رسيد.۳

صبح روز بعد به فرمان سيد يحيي دروازه،هاي قلعه را گشودند و چندتن از  

بابي،ها شمشير به دست به سربازها حمله کردند۴. در همان لحظه| اّول بسياري از 
سربازان ازترس فرار کردند۵. در اين حمله سه نفر بابي کشته شدند.۶

قبال شاهزاده فيروزميرزا به زين العابدين خان توصيه کرده بود در مقابل بابي،ها 

عاقالنه و محتاطانه عمل کند.۷ و حاال که سپاه زين العابدين خان از يک گروه 

کوچک بابي شکست خورده بود زين العابدين خان بسيار نگران شد و از طرف 

شاهزاده فيروزميرزا پيامي براي سيد يحيي وحيد فرستاد و نوشت تنها راه توّقف 

اين قتل و کشتار خروج سيد يحيي از ني،ريز است. سيد يحيي در پاسخ پيغامي 

فرستاد که هرگز خواستار جنگ و خشونت نبوده و از نحوه| برخورد حکومت 

۱) فيضي (٥٨) تعداد فوج سربازان را هزار نفر ذکر مي،کند.

۲) نيکالس ٣٩٦

۳) مطالع االنوار ٣٥٥. شفيع اين تعداد را ٧٠  مي،نويسد. عدد ٧٢ در مذهب شيعه اهميت خاّصي دارد 

زيرا تعداد همراهان امام سّوم شيعيان, امام حسين, که در فتل عام و ماجراي خونين کربال به فتل رسيدندو 

شيعيان هر ساله به تعزيه و سوگ اين عزا مي،نشينند، هفتاد و دو نفر بود. سّيد ابراهيم، به نقل از ربّاني, 

بابيهاي ني،ريز, تاريخ و اسناد, فصل ٧, ، ٤. تعداد افرادي را که به همراه جناب وحيد به قلعه رفتند را 

٢٠٠-١٨٠ نفر ذکر مي،کند.

۴) بنا بر نوشته| افنان (٥٢) تعداد اين افراد ٧ نفر بود.

۵) مطالع االنوار (٣٥٥) و شفيع (٦) و نيکالس (٣٩٦) وقوع اين ماجرا را در همان روز که سپاه به قلعه 

رسيد ذکر مي،کنند.

۶) تاج الدين, ،زينعلي, پسر اسکندر ، و ميرزا ابوالقاسم (مطالع االنوار ٣٥٥). افنان و، حاجي ميرزا جاني و 

همداني هر يک داستان مرد جواني را از اهالي يزد  تعريف مي،کنند که از جناب وحيد در خواست نمود 

به او اجازه دهند تا اّولين نفري باشد که به نبرد مي،رود و به شهادت مي،رسد. جناب وحيد به او اجازه 

مي،دهند و براي او دعا مي،کنند... او در نبرد به شهادت مي،رسد. بر طبق نوشته| مازندراني (ج. ٢, ، ٤١١) دو 

تن از اين سه نفر حامل پيامي از طرف جناب وحيد براي حاکم بودند و در اين پيام آمده بود که بابي،ها 

قصد براندازي حکومت را ندارند. بر طبق افنان (٥٣) فقط يک نفر بابي - جوان يزدي - کشته شد.

۷) مازندراني ج. ٢ ، ٤١٢



نمايي از قلعه| خواجه

درختي در کنار قلعه| خواجه که جناب وحيد خيمه| خود را در آنجا مستقر کرد
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کامال متعّجب و حيرتزده است. و درخواست کرد که آب را به روي بابي،ها باز 

کنند و اعالم کرد در غير اين صورت بابي،ها به  حمالت خود ادامه خواهند داد.۱ 

زين العابدين خان اين درخواست را نپذيرفت.

شب که فرارسيد سيد يحيي وحيد دو گروه هفت نفره از مردان و پسرهاي 

جوان که بعضي هنوز پانزده سال بيشتر نداشتند تشکيل داد. اين دو گروه به آرامي 

و پنهاني در دو طرف اردوگاه سربازها مستقر شدند و در تاريکي شب آنچنان 

متهورانه به سرباز ها حمله کردند که حتي مجّرب،ترين و ماهرترين سرباز ها هم 

از ترس پا به فرار گذاشتند. در اين حمله برادر حاکم ، علي اصغر خان  و چند 

سرباز کشته شدند و دو پسر برادر حاکم اسير شدند.۲ در روزهاي بعد سيد يحيي 

وحيد، دو پسر برادر زين العابدين خان را آزاد کرد و با يک نفر  بابي۳ همراه کرد 

تا پيغام او را براي زين العابدين خان ببرد. اما با گشودن درهاي قلعه سربازان به 
تّصور اينکه آنها همه بابي هستند شليک کردند و همه را کشتند.۴

 اين پيروزي،ها بابي،ها را سر شوق آورد و باعث شد اعتماد و اعتقادشان به 

سيد يحيي وحيد بيشتر شود و به مرحله| ايثار و جانبازي در راهي که انتخاب کرده 

بودند برسند. آنها مي،خواستند با کمال اشتياق جان خود را در راه امر بابي فدا 
کنند.۵

۱) مطالع االنوار ٣٥٦-٣٥٥؛ شفيع (٤) ذکر مي،کند که زين العابدين خان در جواب گفت: «اگر تو 

سرور شهدا هستي ، پس من از اينکه خود را شمر بنامم باکي ندارم». و اين نشان مي،دهد که در اين گفتگو 

بين داستان کربال و ماجراي قلعه| خواجه شباهتي موجود است. شمر کسي بود که بر عليه امام حسين 

قيام کرد و آب را بر او و همراهانش بست. نيکالس (٣٩٧) مي،نويسد که وحيد جواب زيرکانه،اي براي 

حاکم فرستاد که در آن گفت که بابي،ها او را اسير کرده،اند و براي آزادي او مي،خواهند که سربازان  به 

آنها اجازه دهند که بر آنها اسلحه نکشند. تاريخ نويسان قاجار  هم همين موضوع را مي،نويسند ولي به 

اينکه اين يک حيله بود اشاره اي نمي،کنند. (فيضي ٦۰). راه آبي ُخبر از کنار قلعه مي،گذشت و احتمال 

مي،رود همان راه آبي باشد که بر بابيها بسته شده بود.

۲) شفيع ٤. يرادر حاکم علي اصغر خان نام داشت. نيکالس (٣٩٧) مي،نويسد که سه پسر به اسارت 

گرفته شدند و بابي،ها سربازان را تا شهر تعقيب کردند.

۳) اين شخص بابي  محّمد ابراهيم امير ، جّد علي نخجواني,، که يکي از اّولين افرادي بود که به عضويت 

بيت العدل اعظم انتخاب گرديد,  بود.

۴) فيضي ٦۰

۵) افنان ٥٥
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روستاي  به  خود  سربازان  بقيه  با  هراسناک  و  مضطرب  خان  العابدين  زين   

قطرويه در سي و دو کيلومتري ني،ريز گريخت. چندين مرتبه   در راه نزديک بود 

دستگير شود.۱ او از روستاي قطرويه پيغامي به شاهزاده فيروز ميرزا فرستاد و او را 

از حمله بابي،ها باخبر ساخت و از شاهزاده درخواست توپخانه| سنگين,، پياده نظام  
و مّهمات و نيروي سواره نظام کرد.۲

 حاال با عقب،نشيني سپاه حاکم، بابي،ها مي،توانستند نفسي تازه کنند. سيد يحيي  

وحيد از اين موقعيت براي مستحکم ساختن ديوارهاي قلعه و ساختن يک چاه 

آب در داخل قلعه استفاده کرد. او هر يک از همرزمان خود را مأمور انجام کاري 

کرد: آقا غالمرضا يزدي که از يزد همراه جناب وحيد بود مسؤول آموزش نيروي 

جنگي شد. کرباليي ميرزا محّمد مأمور نگهباني دروازه| قلعه شد. شيخ يوسف 

مسؤول ثبت خرج و مخارج روزانه شد وکرباليي محّمد پسر شمس،الّدين مسؤول 

مراقبت از زمين،هاي اطراف قلعه, که در آن سبزي و ميوه کاشته بودند, شد.۳ ميرزا 

احمد عموي سردار مسؤول آسياب چنار که در نزديکي قلعه قرار داشت شد و 

شيخا مأمور نظارت بر اجراي دستورها شد.۴ ميرزا محمد جعفر از اقوام حاکم 

ني،ريز وقايع روزانه| قلعه را به صورت يک شعر حماسي مي،سرود.۵ ميرزا فضل اهللا 

نيز به سرودن يک شعر حماسي که در آن وقايع نبرد را بازگو مي،کرد و همچنين 

خواندن نامه،هاي رسيده مأمور گرديد.۶ مشهدي تقي هم مأمور حفاظت از زندان 

شد.

حاج محّمد تقي يکي از بابي،هاي ثروتمند که در محله بازار زندگي مي،کرد 

در تأمين مخارج دفاعي قلعه| خواجه کمک زيادي کرد.۷ او همچنين مسؤول ثبت 

نام اشخاصي که مي،خواستند به بابي،ها در قلعه بپيوندند شد. هر داوطلب مي،بايست 

۱) نيکالس ٣٩٧

۲) مطالع االنوار ٣٥٦

۳) روحاني ج. ١, ،٦٦

۴) مطالع االنوار ٣٥٦

۵) شفيع ٤

۶) روحاني ٦٦

۷) فيضي ٧٩ ؛ روحاني (ج. ١ ، ١٣١)
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نوشته،اي بنويسد که در آن با کمال ميل و اشتياق آمادگي و تمايل خود را براي 

فدا ساختن جان و مال خود در راه اين نبرد مقّدس اعالم کند.۱ ميرزا حسينعلي که 

جناب بهاء لقب داشتند بعدها  در تاريخ  نهم ماه آپريل  ١٨٦٣ م. لوح ايّوب  را به 

احترام اين شخص مؤمن که بالياي بسياري را متحّمل شد نازل فرمودند و در آن 
صبر و استقامت او را بسيارستودند.۲

يکي ديگر از همراهان و همرزمان، مّال محّمد خّطاط خوش ذوق و قريحه،اي 

از خانواده،اي ثروتمند در شهر ني،ريز بود.۳ او شيفته| امر حضرت باب شد و به 

اصحاب قلعه پيوست. مّال محّمد دو فرزند پسر داشت. همسر مّال محّمد به همراه 

دو پسر خردسال خود به نزد او آماده و از او خواست که قلعه را ترک کند و به 

خانه بازگردد. مّال مّحمد در جواب گفت که نمي،تواند به موالي خود پشت کند. 

همسرش بناي گريه و زاري گذاشت و التماس کرد ولي مّال محّمد در تصميم 

خود پا برجا بود. همسر او محزون و دلشکسته به ني،ريز بازگشت و مّال محّمد در 

قلعه| خواجه به نبرد ادامه داد. يک روز که مشغول گشت،زني در اطراف قلعه بود 

تيري به صورت او اصابت کرد. او زنده ماند اما اسير سربازان شد. خوشبختانه 

برادر حاکم که از دوستان دوران کودکي او بود او را شناخت و آزادش کرد. 

مّال محّمد براي مداوا به همراه دو پسر خود و پدرش به اصطهبانات رفت و مدت 
شش ماه در آنجا ماند.۴

در محّله| چنار سوخته هيجان و عالقه| به بابي شدن  شّدت گرفته بود و بسياري 

مي،خواستند به بابيان در قلعه| خواجه بپيوندند.۵  از آنجا که سيد يحيي وحيد تمايلي 

نداشتند که افراد سست اراده که با اندک سختي عقيده آنها متزلزل مي،شود به 

۱) شفيع ٥

http://bahai-library.com/provisionals/surih.sabr.html (۲

اديب  مادر  خانم,  لقا  پدر  رحيم  محمد  حاج  او,  پسر  بود.  زاده  طاهر  اديب  بزرگ  پدر  پدر  ۳) او 

طاهرزاده بود.

۴) رباّني. فصل ١۰, ، ١٩, اين برادر حاکم علي اصغر نام داشت. بيوگرافي کاملي از مّال محّمد در 

وبسايت www.nayriz.org  موجود است.

۵) مازندراني (ج. ٢،٤١,٤) مي،نويسد که چهار صد بابي به همراه وحيد در قلعه| خواجه و محله| چنار 

سوخته  نبرد کردند. روحاني (ج. ١, ، ٦٣) تعداد را ٦۰۰ مي،نويسد.



صبح بيداري۹۶

آنها بپيوندند همه| اين افراد را قبول نمي،کردند. با کمک مساعي پدر زن خود شيخ 

عبدالعلي و روحاني برجسته و ممتاز شهر سيد جعفر که در شهر مانده بود تا اصول 

و تعاليم حضرت باب را به  بابيان جديد آموزش دهد، داوطلبان مناسب انتخاب و 

پذيرفته مي،شدند و با پيوستن آنها هر روز تعداد بابي،ها بيشتر مي،شد.

جناب وحيد چند نفر از داوطلبان را به شهر ني،ريز بازگردانيد تا در سنگر،هاي 

دفاعي آنجا انجام وظيفه کنند. تعدادي از آنها در پشت بام مسجد جامع در محله| 

قرار  نظر  مورد  را  محّله  مي،توانستند  بخوبي  آنجا  از  شدند؛،  مستقر  سوخته  چنار 
دهند.۱

در اين مّدت بسياري از امور  براي مردم روشن شده بود. صف،آرايي صورت 

گرفته بود. در يک طرف زين العابدين خان, سربازهاي لشگر حکومتي و مردان 

يحيي  سيد  ديگر  طرف  در  و  بودند  شده  اجير  اطراف  روستاهاي  از  که  جنگي 

وحيد, اصحاب و يارانش, که از، روحانيون,، برخي بزرگان منطقه و عّده،اي از 

مردم عادي شهر ني،ريز تشکيل مي،شدند, قرار داشتند. اين گروه  همگي به سيد 

يحيي وحيد دلبسته و پيرو او شده بودند.، شخّصيتي که بين مردم منطقه از احترام 

و محّبت بسياري برخوردار بود,  يکي از اصحاب حضرت قائم که آخرين رسول 

خدا حضرت محّمد (ص) خود را هم شأن و هم طراز او دانسته است. شخصيتي 

که در گفتگو او را حضرت آقا سيد يحيي وحيد خطاب مي،کردند. بابي،ها افرادي 

را که قبال به آنها حمله کرده بودند براي محاکمه و مجازات به نزد جناب وحيد 

مي،آوردند. بعنوان سرکرده بابي،ها و يک روحاني متنّفذ ،يکي از وظايف جناب 

وحيد قضاوت و داوري و صدور حکم مجازات براي افرادي که مرتکب جرم و 
خطائي مي،شدند, بود.۲

درخواستي  مجددًا  قطرويه  روستاي  در  خود  پناهگاه  از  خان  العابدين  زين 

براي شاهزاده| حاکم فارس ارسال داشت و در آن از او خواست تا براي او نيروي 

۱) شفيع (٥) مي،نويسد که «اّولين هفتاد نفر» که به داخل قلعه راه داده شدند اهالي اصطهبانات و محّله| 

بازار بودند که در زماني که وحيد براي بار اّول  وارد ني،ريز شد با او بودند.

۲) شفيع ٥، مي،نويسد که بعضي از اين افراد مجازات شدند. در آن زمان قوانين بهاءاهللا در مورد نهي از 

هرگونه خشونت هنوز اعالن نشده بود.
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تقويتي به منطقه اعزام دارد. اين بار به همراه درخواست خود مبلغ پنج هزار تومان 

که در آن زمان مبلغ قبل توجهي بود پيشکش کرد. او اين پيغام و پيشکش را با 

همراه يک اسب به يکي از گماشتگان مورد اطمينان خود سپرد و، دستورات الزم 
را نيز به وي داد تا نامه و پول را شخصًا به حضور شاهزاده برساند.۱

بعد از يک روز قاصد به قلعه،اي قديمي رسيد که در آنجا طوايف کوچ،نشين 

چادر زده بودند. براي اينکه قدري استراحت کرده و نفسي تازه کند از اسب پياده 

شد و براي صرف ناهار به داخل يکي از چادرها رفت که ناگهان يک بابي به نام 

حاج سيد اسماعيل امام جماعت در بوانات به آنجا رسيد. او که از سفر تجارتي از 

روستاي خود به ني،ريز باز مي،گشت وقتي اسب مّزين به زين و رکاب گرانقيمت 

را ديد از صاحب اسب جويا شد. به او گفتند اسب متعّلق به قاصدي است که از 

طرف حاکم ني،ريز عازم شيراز است. با شنيدن اين حرف سيد اسماعيل شمشير 

خود را از غالف بيرون کشيد ، از اسب خود پياده شد و به سمت چادري که قاصد  

براي صرف غذا در آن  نشسته بود ، رفت و از صاحبان چادر خواست دست و 

پاي آن قاصد را با طناب ببندند و به او تحويل دهند زيرا اين شخص از دستور 

امام زمان روگردانيده است. صاحب چادر ازشّدت ترس و وحشت فورًا دستور 

او را انجام داد.

قاصد را به شهر ني،ريز به حضور جناب وحيد بردند. جناب وحيد از مأموريت 

جناب  گفت.  را  چيز  همه  گستاخي  و  سادگي  نهايت  در  قاصد  شدند.  جويا  او 

وحيد او را آزاد کرد تا برود. اّما تني چند از بابي،ها که از اين مأموريت و نحوه| 
برخورد او در برابر جناب وحيد خشمگين شده بودند همان جا او را کشتند.۲

زين العابدين خان درخواست و عريضه| ديگري به حاکم فارس فرستاد. اين بار 

چند مرد را به همراه مقداري هدايا عازم کرد. او همچنين پيغام،هايي به روحانيون 

۱) مّال باقر (شفيع ٦؛ نيکالس ٤۰۰)

هستند. شفيع (٦) و نيکالس  از اين داستان نيز موجود  االنوار ٣٥٧-٣٥٧. روايات ديگري  ۲) مطالع 

(٤۰١-٤۰۰) مي،نويسند که وحيد به او گفت که حقانيت باب را قبول کند و وقتي مّال باقر امتناع کرد او 

را کشتند. فيضي (٦١) روايتي کامًال متفاوت  را ارائه مي،دهد و مي،نويسد که مّال باقر را آزاد مي،کنند و 

بعد سربازان او را مي،بينند که از نزد بابيها مي،آيد به گمان آنکه خائن است او را به قتل رسانيدند. مؤلّفين 

اين کتاب به خاطر اهميّتي که به اين مأخذ (فيضي) مي،دهند اين روايت را در کتاب آورده اند.



صبح بيداري۹۸

بلندپايه| شهر شيراز ارسال کرد و با بدگويي از اعمال و گفتار سيد يحيي وحيد 

سعي کرد تصوير بدي از او در اذهان آنها ساخته و بدين ترتيب آنها را وادارد تا 

براي اقدامي جّدي عليه بابي،ها در شهر ني،ريز فورًا دست به کار شوند.۱ يکي از 
اين روحانيون بلند پايه|  شهر شيراز از عامالن اصلي تعقيب و آزار بابي،ها شد.۲

شاهزاده فيروزميرزا به محض شنيدن اينکه هنوز در آن منطقه نبرد ادامه دارد 

دو لشگر سرباز به همراه سواره نظام و مهّمات به سرکردگي مهر علي خان و 

مصطفي قلي خان به سمت ني،ريز فرستاد.۳ او همچنين نامه،اي به نماينده| خود در 

شهر ني،ريز نوشت و از او خواست که از روستاهاي مجاور و از يکي از طوائف 
بيابان نشين نيز نيروهايي جمع،آوري کرده به جنگ بابي،ها بفرستد.۴

کنسول کشور انگلستان در شيراز در گزارش خود شروع اين لشگرکشي که 

از ۲۴ ماه مي تا پنجم ماه ژوئن سال ۱۸۵۰ م. طول کشيد را چنين شرح مي دهد:

در  قبل  چندي  که  باب  حّواريون  از  يکي  يحيي،  سيد  که  مي،شود  «گفته 

اصطهبانات به سر مي،برد، هزار و پانصد  نفر را جمع کرده و به سمت ني،ريز, جايي 

که زين العابدين خان متّرصد ورود او است تا او را دستگير کند, حرکت کرده 

صورت  هم  خوردهايي  و  زد  و  است  ساخته  پا  بر  قلعه،اي  شهر  بيرون  در  است. 

گرفته است. طبق گزارش،هاي واصله ۸۰ نفر از مردان خان کشته شده،اند. وقتي 

دو  همراه  به  سرباز  هنگ  يک  داد  فرمان  الملک  ناصر  رسيد،  شيراز  به  خبر  اين 

دستگاه توپ به منظور دستگيري سيد يحيي به سمت ني،ريز حرکت کنند. در روز 

سوم ماه جون مهر علي خان بنا بر فرمان ناصر الملک به همراه يک هنگ سرباز و 

٣٥۸ (۱

۲) براي بيوگرافي شيخ ابوتراب ، امام جمعه| شيراز ، به وبسايت www.nayriz.org مراجعه شود.

۳) افنان ٥٣. در مطالع االنوار آمده است که عبداهللا خان- شخص دّومي که به جاي حاکم جانشين بود 

- اين قوا را به سمت ني،ريز  هدايت کرد. اّما در تمامي منابع ديگر اين دو نفر را ذکر کرده اند. شايد 

عبداهللا خان قواي نظامي را سازمان دهي کرد اّما خود با آنان نرفت. يکي از نوادگان مهر علي خان, 

فرج اهللا خان, ، بعدها بهائي شد و براي  ادوارد براون درباره| کارهايي که اجدادش در ني،ريز کره بودند 

تعريف کرد. (باليوزي, ، بهائيان برجسته در زمان حضرت بهاءاهللا ٥۸).

۴) اصطهبانات, ايرج, پنج معادن,، قطرويه,، باشني,، ده چاه,، موشکان و رستق (مطالع االنوار ٢۸).



۹۹ ۶  اعالن خبر ظهور و پايداري قهرمانانه در قلعه| خواجه

دو دستگاه توپ به سمت ني،ريز روانه شد تا سيد يحيي را دستگير کند.»۱

مهر علي خان با لشگر خود و بدنبال او  مصطفي قلي خان و بعد  يک لشگر 

م.   ۱۸۵۰ سال  ژوئن  ماه  اواسط  در  روز  يک  شدند.۲   شهر  وارد  بومي  افراد  از 

بابي،هاي درون قلعه| خواجه وقتي از خواب بيدار شدند، هزاران سرباز سواره نظام,، 

روستاييان,، مردان طوايف مختلف و تعدادي دستگاه توپ را ديدند که همه به 
سمت آنها نشانه گرفته اند.۳

۱) مؤمن ۱۰۹-۱۱۰

۲) نيکالس ٤۰١

۳) مازندراني (ج. ٢،, ٤۱٦) تعداد سربازان را پنج هزار ذکر مي،کند. روحاني (ج. ۱, ، ٧٢) مي،نويسد که 

تعداد مرداني که در قلعه با جناب وحيد بودند هزار نفر بود.



۷

قتل عام مؤمنان

در بيرون قلعه هزاران نفر سرباز و مردان جنگي اجير شده از روستاهاي اطراف 

انتظار  بابي،ها  قلعه  داخل  در  بودند.  کرده  محاصره  را  جه  خوا  قلعه|  ني،ريز  شهر 

مي،کشيدند. همه| آنها تحت تاثير آيات و الواح حضرت باب و ايمان و استقامت 

آقا سيد يحيي وحيد چنان قدرتي در خود احساس مي،کردند که مطمئن بودند هر 

يک به تنهايي مي،تواند لشگري را شکست دهد. اّما احساس سربازان چنين نبود. 

آنها مزدوراني بودند که با پرداخت حقوق بسيار ناچيزي اجير شده بودند.۱ و هيچ 

انگيزه اي براي شروع حمّله| مّسلحانه در خود نمي،ديدند. آنها طبق دستور مشغول 
تدارک خيمه،اي بزرگ در ارتفاعات شمال قلعه و ساختن تعدادي سنگر بودند.۲

وقتي خيمه و قرارگاه آماده شد سربازان به روي قلعه آتش گشودند. آنها اّول 

يکي از مالزمان آقا سيد يحيي وحيد که نگهباني مي داد را نشانه گرفتند و اسب 

او را با تير زدند و مجروح کردند. تيرهاي ديگر به ديواري که در باالي دروازه| 

قلعه بود اصابت کرد. در پاسخ به اين حمالت يکي از بابي،ها مسؤول توپخانه| 

لشگر حکومتي را نشانه گرفت و به او تيراندازي کرد. اين آخرين تيري بود که 
آن شب شليک شد و هر يک از دو طرف منتظر حمله ديگري بود.۳

روز بعد هم اّتفاق خاصي نيفتاد. وقتي که هوا تاريک شد آقا سيد يحيي وحيد 

۱) نيکالس ٤۰١

۲) شفيع ٧. آن  منطقه که خاک آن سرخ رنگ بود کوه سرخه ناميده مي،شد.

۳) . مطالع االنوار ٣٥۸



۱۰۱ ۷  قتل عام مؤمنان

يزد  از  که  يزدي  غالمرضا  شد  قرار  فرستادند.۱  خود  پست،هاي  سر  به  را  بابي،ها 

همراه جناب وحيد آمده بود به همراه ۱۴ نفر از بابي،ها به لشگر زين العابدين خان 

شبيخون بزنند.۲ در اين گروه يک پيرمرد نود ساله| کّفاشي بود که سر تا پا هيجان 

زده بود و چند نفر پسر جوان ديگر که هرگز در نبردي شرکت نکرده بودند.۳ 

اگر چه اين افراد براي رويارويي و نبرد با سربازان واقعي آمادگي نداشتند, ولي 

در نيمه شب به دنبال غالم رضا يزدي به راه افتادند، و از دروازه| قلعه بيرون رفتند.۴ 

آنها به دو گروه تقسيم شدند و به آرامي از دو طرف به سمت قرارگاه لشگر پيش 

رفتند و با يک حرکت ناگهاني و با فرياد «اهللا اکبر» در حاليکه شمشيرهاي خود 
را از غالف بيرون کشيده بودند به قرارگاه حمله کردند.۵

در  نبردي  که  دريافتند  چنارسوخته  محّله|  بابي،هاي  اسلحه،،  صداي  طنين  از 

گرفته است. صدها نفر از آنها با عجله خود را به قلعه رسانيدند تا به ياران خود 

کمک برسانند. زنهاي بابي هم به باالي بام خانه،هاي خود رفته و از آنجا با صداي 

بلند مردان خود را تشويق مي،کردند. در آن تاريکي شب صداي فريادهاي آنها با 

فرياد «اهللا اکبر» مردان بابي در فضاي بيرون قلعه مي،پيچيد و سبب وحشت و دلهره| 
سربازان مي،شد. آن شب بابي،ها تا صبح جنگيدند.۶

اّولين اشعه| آفتاب سحرگاهي ،قرارگاه ويران لشگر و بابي،هاي خسته, اّما پيروز, 

که با زخمي،ها و کشته،ها به سمت قلعه باز مي،گشتند۷, را نمايان ساخت. در حمله| 

۱) نيکالس (٤۰١) مي،نويسد که آن شب, شب ششم بود.

۲) در کتاب ربّاني «The Bábís of Nayríz: History and Documents» فصل ۸, ، ٧، به نقل 

از تاريخ،نويس دربار قاجار,، سپهر،, آمده است که جناب وحيد بابي،ها را اطمينان داد که خمپاره،ها و 

گلوله،ها به آنان صدمه،اي نخواهند زد, بلکه هر گلوله،اي که شليک شود به سمت تيرانداز برخواهدگشت. 

با استناد به آنچه که نگارندگان اين کتاب در مورد گفته،هاي وحيد مي،دانند به نظر نمي،رسد که اين 

داستان صّحت داشته باشد.

۳) شفيع ٧

۴) نيکالس ٤۰٢

۵) شفيع ٧

۶) مطالع االنوار ٣٦٠-٣٥٩

۷) در کتاب مطالع االنوار اسامي کشته،شدگان به اين شرح آمده است: غالمرضاي يزدي(به غير از 

فرمانده)؛ برادر او؛ علي پسر خيراهللا؛ خواجه حسين قّناد,، پسر خواجه غني؛ اصغر، پسر مّال مهدي؛ کرباليي 



صبح بيداري۱۰۲

آن شب بيش از شصت نفر بابي و تعداد زيادي سرباز جان خود را از دست دادند. 

آن روز چندين بابي که از شدت اين جنگ ترسيده بودند قلعه را ترک کردند. 
لشگر زين العابدين خان هم دانست که با حريف قدرتمندي روبرو است.۱

در روزهاي بعد جناب وحيد به خانواده| خود مي،انديشيد. او مي،دانست که از 

اين نبرد جان سالم به در نمي،برد. مقّدمات عروسي دخترش طوبي را آماده کرد 

و يک قباله| ازدواج طبق قوانين کتاب بيان نوشت. اين اولين باري بود که چنين 

سندي نوشته مي،شد و عقد و ازدواجي با قوانين بابي برگزار مي،شد. مهر و امضاء 

وحيد,، داماد و دو نفر از شاهدان در روي اين قباله ثبت شده است. در اين سند که 
به خط جناب وحيد نوشته شده چنين آمده است:۲

«َقد قضي اهللا بين أمة طوبي بنت عبده يحيي و هواهللا رب السماوات و رب 

االرض و رب العالمين و عبده محمد جعفر ابن المرحوم المقتول المظلوم محمد 

باقر وهو اهللا رب السموات و رب االرض و رب العالمين و قد رضي [داماد] باهللا 

رّب السموات و رّب االرض و رّب العالمين و قد قدر اهللا مهر أمته تسع عشر مثقال 

من ذهب الخالص فعلي العبد و هو من رزق الجنة أن يعطييها و هي ورقته الجنة و 

قد اوقعت العقد بإذن اهللا تعالي و أوليائه. علي منهاج وليه و حجته صاحب الّزمان 

صلوات اهللا عليه و علي آبائه و شيعته و الورقة غابته عسي اهللا ان يرضييها بما  قدر 

لها و قضي. قل اهللا حق و ان مادون اهللا خلق و کل له عابدون. قل اهللا رب و إّن 

عبدالکريم؛ حسين، پسر مشهدي محّمد؛ زين العابدين ، پسر مشهدي باقر صّباغ؛ مّال جعفر مّذهب؛ عبداهللا ، 

پسر مّال موسي؛ محّمد، پسر مشهدي رجب حّداد؛ کرباليي حسن، پسر کرباليي شمس الدين مليکي،دوز؛ 

کرباليي ميرزا محّمد زارع؛ کرباليي باقر کفشدوز؛ ميرزا احمد ،پسر ميرزا حسين کاشي ساز؛ مّال حسن ، 

پسر مّال عبداهللا؛ مشهدي حاجي محّمد؛ ابوطالب ، پسر مير احمد نخود بريز؛ اکبر ، پسر محّمد عاشور؛ تقي 

يزدي؛  مّال علي پسر مّال جعفر؛ کرباليي ميرزا حسين؛ حسين خان ،پسرشريف؛ کرباليي قربان؛ خواجه 

کاظم ، پسر خواجه علي؛  آقا ، پسر خواجه علي؛ ميرزا نورا ، پسر ميرزا معينا. نيکالس (٤۰٢) مي،نويسد که 

بر طبق «فارسنامه» سيصد نفر سرباز و صد و پنجاه نفر بابي کشته شدند. او همچنين تعداد بابي،هاي کشته 

شده را حدود شصت نفرذکر کرده.

۱) نيکالس ٤۰٣. نيکالس مي،نويسد که حمله| ديگري در شب بعد صورت گرفت و در آن ١٠٠ سرباز 

و ۵۰ نفر بابي کشته شدند. در کتاب  ربّاني C۷, ۶ به نقل از سّيد ابراهيم آمده است که حمله|  دّوم  روز 

بعد صورت گرفت. 

۲) ربّاني ضميمه| ٢ ، ١٨-١٧
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مادون اهللا عبد و کل له ساجدون في شهر شعبان المعظم۱ في سنة السادس من 
ظهور الحق.»۲

هر روز که مي،گذشت مخارج محاصره| قلعه بيشتر مي،شد و عجز و ناتواني 

زين العابدين خان در اداره| امور و مخارج جنگ آشکارتر مي،شد. و اين امر زين 

العابدين خان را بسيار نگران و مشّوش کرده بود. سرانجام با فرماندهان و بزرگان 

لشگر به مشاوره نشست و تصميم گرفتند با حيله،اي حمله،هاي بابي،ها و جنگ را 

متّوقف کنند. در نتيجه نامه،اي نوشته و آن را به همراه قرآني که ُمهر کرده بودند۳ 
براي سيد يحيي و بابي،ها فرستادند. در نامه چنين آمده است:۴

«ما تاکنون نمي دانستيم که شما داراي ايمان هستيد و به حقيقت دين و آيين 

شما پي نبرده بوديم و خيال مي،کرديم که هر يک از شما مخالف دين مبين اسالم 

است و چنان مي،پنداشتيم که حرمت قواعد اسالم را مراعات نمي،کنيد. از اين 

جهت به مخالفت با شما قيام کرديم و مي،خواستيم دين و آيين شما را از بين ببريم. 

در اين اواخر فهميديم که شما مقصود سياسي نداريد. فقط عقيده| شما اين است 

که مي،گوييد شخصي ظاهر شده که از طرف خدا به او وحي مي،رسد و بيانات 

او جميعًا راست و درست است و بر جميع مسلمين واجب است که به حقانيت 

او اعتراف کنند و به نصرت او قيام نمايند. ما نمي،توانيم به صدق اين اّدعاي شما 

اقرار کنيم مگر اين که چند نفر از شما از قلعه خارج شويد و به لشگرگاه بياييد 

و با ما مالقات کنيد. براي اين که به صدق گفتار ما اطمينان پيدا کنيد اين قرآن 

مجيد را همه| ما ُمهر مي،کنيم و براي شما مي،فرستيم و سوگند ياد مي،کنيم که اگر 

بعد از تحقيق صدق اّدعاي شما بر ما ثابت شد با کمال شجاعت و خلوص با شما 

همراهي خواهيم کرد. بر عکس اگر نتوانستيد صٌحت اّدعاي خود را ثابت کنيد ما 

به هيچ وجه به شما اذيت نخواهيم کرد و شما سالم به قلعه بازمي،گرديد...»

آنها اميدوار بودند که اين خدعه و نيرنگ کارساز باشد و بتواند سيد يحيي را 

۱) جون - جوالي ١٨٥٠

۲) روحاني ج. ١،, ١٠٠

۳) اين جزئيات در نوشته،هاي  سّيد ابراهيم و تاريخ قاجار که هر دو منابع غير بابي هستند، نيامده است. 

۴) مطالع االنوار ٣٦٢-٣٦١
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از قلعه بيرون و از يارانش جدا کند. سيد يحيي وحيد در پاسخ چنين نوشتند:

«اي مردم اگر به فضل من معترفيد و مرا فرزند محّمد رسول خدا مي،دانيد پس 

از چه روي سربازان کفر را عليه ما برانگيختيد و ما را محاصره نموديد و از امر 

الهي روي برگردانديد و بر او شورش کرديد؟ اي مردم بترسيد از خداوند و روي 

زمين فساد نکنيد و امر الهي را ترک نکنيد و بترسيد از خدايي که شما را آفريد 

و روزي داد و آيات جديد و بديع بر شما نازل فرمود. اي مردم اين جهان گذرا 

است و دور آن سپري خوهد شد و سربازان شما و کسي که به ستم و بيداد شما 

را به سوي ما فرستاده از بين خواهند رفت. بنگريد که بر ملت،هاي پيش از شما 

چه گذشت و از آنچه که در گذشته بر ديگران وارد شده درس عبرت بگيريد و 

به خود آييد. اي مردم, من فقط بنده،اي هستم که به خداوند ايمان آورده،ام و به 

آيات او که به حق بر زبان اعلي [حضرت باب] نازل شده باور دارم. اگر حضور 

من در ميان شما سبب نا خوشنودي شما است سفر خواهم کرد و از ميان شما به 

سوي خداوند خواهم رفت, زيرا هيچ چيزي از شما نمي،خواهم. پس از آن که 

مّدعي ايمان هستيد بترسيد از خداوند و خون عاشقانش را بر زمين نريزيد. اموال 

مردم را به باطل مگيريد و به او کافر نشويد. اينها پندهاي من به شما است. از 

نصيحت من پيروي کنيد و از ظهوري که از افق روح اشراق کرده دوري نکنيد و 

خود را محروم ننماييد. اي مردم آيا مي،ُکشيد کسي را که مي گويد خداوند يکتا 

پروردگار من است بعد از آن که آياتي را نازل کرده که اذهان و خردهاي همه| 

مردم از ادراک آن ناتوان است؟ بر خودتان رحم کنيد و از اميال خودخواهانه 

پيروي نکنيد. به زودي اين دنياي فاني گذرا را ترک خواهيد کرد و خود را در 

حضور خداوند يکتايي خواهيد يافت که مقتدر و قائم به ذات است و از آنچه در 

اين دنيا انجام داده،ايد از شما سؤال خوهد شد و براي هر کاري که در اين قلمرو 

باطل انجام داده،ايد مجازات خواهيد شد. حکم آن در الواح عّز الهي از قبل نازل 
شده و محتوم است.»۱

آقا سيد يحيي وحيد قرآن را در دست گرفته، آن را بوسيده و گفتند:

bahailibrary..۱) گرفته شده از ترجمه| شخصي «لوح اّيوب» توسط خاضع فناناپذير ، ٢١ آپريل ١٩٩٧

org/provisional/surih.sabr.html
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 «ساعت موعود فرا رسيده است.» سپس رو به اصحاب کرده گفتند: 

«اين جنگ بايد متوقف شود و به اين تقاضا بايد احترام گذاشت اگر چه اين 

دعوت به صلح بدون شّک حيله،اي بيش نيست ولي من به قرارگاه زين،العابدين،خان 
خواهم رفت تا درستي اّدعاي حضرت باب را ثابت کنم.»۱

به  موعود  قائم  طرف  از  که  فرستاده،اي  دادن  دست  از  تّصور  از  اصحاب 

زاري  و  گريه  آنها  از  بعضي  و  شدند  اضطراب  و  وحشت  دچار  آمده  نزدشان 

مي،کردند؛ بعضي از خود مي،پرسيدند حاال چه کسي آنها را هدايت خواهد کرد؟  

اصحاب براي خداحافظي تا در قلعه رفتند. آنجا آقا سيد يحيي وحيد در کنار 

درخت توت  بزرگي  ايستادند و آخرين نصايح  خود را خطاب به اصحاب بيان 

کردند.۲ همه دورايشان حلقه زدند و عّده،اي هم روي ديوارهاي قلعه ايستاده به 

حرف،هاي ايشان گوش مي،دادند. ايشان سعي مي،کردند با سخنان تشويق،آميز و 

ستايش عمليات دفاعي اصحاب و شکر و سپاس خداوند سختي وداع را کاهش 

دهند. ايشان فرمودند:

«مأموريت ما اعالن نداي ظهور قائم و انتشار تعاليم حضرت باب است. الزم 

نيست که قصد ديگران را بدانيم. ما فقط بايد امر حضرت باب را تبليغ کنيم. ما 

بايد به اين مردم نشان بدهيم  که آنها دعوت ما را براي شنيدن پيام الهي با خشونت 

پاسخ گفته اند[و ما هم از خود دفاع کرده ايم]، اما حاال که پيشنهاد صلح و آشتي 

دارند بر ما فرض و واجب است که به مالقات آنها برويم و به تقاضاي آنها گوش 

بدهيم حتي اگر اين دعوت حيله و نيرنگ باشد. هر آنچه اراده| الهي است اتفاق 

خوهد افتاد. قصد ما آن است که مطمئن شويم که آنها ما را لشگر الهي بدانند نه 
لشگر جنگ و ما را بعنوان لشگر حّق و حقيقت بشناسند.»۳

سپس آقا سيد يحيي با همه| اصحاب که در آنجا جمع شده بودند وداع کرده 
و آيه،اي از آيات قرآن را که اغلب تکرار مي،کردند، اين بار هم تالوت کردند:۴

۱) مطالع االنوار ٣٦٢. عهديه ٢٩

۲) روحاني ج. ١ ،٧٩ ، شماره ١

۳) عبدالحسين آواره ، «کواکب الّدريه» ، ٢٠٨

۴) روحاني ج. ١ ،٧٩ ، شماره ١.عهديه ٣١
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َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ  أن  إالَّ  اهللا  َوَيْأَبى  بِأْفَواِهِهْم  اهللا  ُنوَر  ُيْطِفُئوا  أن  «...ُيِريُدوَن 
اْلَكاِفُروَن.»۱

آنگاه به همراه چند تن از اصحاب ازجمله حاجي سيد عابد به سمت قرارگاه 

لشگر حکومتي به راه افتادند.

زين العابدين خان و مردانش وقتي از دور سيد يحيي را ديدند که با چند نفر 

بابي به سمت قرارگاه مي،آيند براي تظاهر به احترام از قرار گاه بيرون آمده و به 

استقبال آنها رفتند. با تعارف و تملق و تشريفات فراوان از آنها دعوت کردند تا 

براي استراحت به خيمه| مجّللي که مخصوص ايشان برپا ساخته بودند بروند. در 

آنجا آقا سيد يحيي را به ديگر فرماندهان معرفي کردند و ايشان را در کنار حاکم 

و دو افسر ارشد نشاندند. در حالي که بقيه ايستاده بودند. وقار و متانت آقا سيد 

يحيي آن دو را مرعوب کرده بود و وقتي شروع به صحبت کردند بيانات مقتدرانه| 

ايشان آنها را پريشان،تر کرد. ايشان گفتند:

«موالي من به من وعده داده،اند که در راه نصرت امرش شهيد خواهم شد. مگر 

من از اوالد پيغمبر شما نيستم؟ چرا به مخا لفت من قيام کرده،ايد؟ چرا مي،خواهيد 

مرا بکشيد؟ به چه جهت مرا محکوم به قتل کرده،ايد ؟ چرا مالحظه| انتساب مرا به 
حضرت رسول اهللا نمي،نماييد و مراعات احترام نمي،کنيد؟»۲

بجا  را  وحيد  يحيي  سيد  آقا  احترام  کمال  و  تمام  به  ظاهرا  تمام  روز  سه 

مي،آوردند و به حرف،هاي ايشان گوش فرا مي،دادند. حتي از ايشان خواستند تا 

امام جماعت آنها شود. اما هر بار که ايشان مي،خواست از قائم موعود صحبت 

بودند  فرصتي  دنبال  به  فقط  آنها  مي،کردند.۳  عوض  را  موضوع  بهانه،اي  به  کند 

تا چگونگي نقشه| قتل آقا سيد يحيي را بررسي کنند,، زيرا زين العابدين خان به 

خوبي آگاه بود که اگر براي جناب وحيد اتفاقي بيفتد بابي،ها از سر انتقام به حمله| 
بزرگي دست خواهند زد. پس هر اقدامي مي،بايد حساب شده مي،بود.۴

۱) قرآن مجيد ، سوره| توبه ، آيه| ٣٢

۲) مطالع االنوار ٣٦٣-٣٦٢

۳) فيضي  ٦٥

۴) مطالع االنوار ٣٦٣
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شوند  خارج  قرارگاه  از  که  خواستند  وحيد  جناب  وقتي  صبح  روز  يک 

از  يکي  اّما  بودند.۲  آنها  زنداني  ايشان  زيرا  شدند،۱,  مانع  قرارگاه  بيرون  سربازان 

اصحاب موّفق شد از قرارگاه فرار کند و خود را به قلعه رسانده به و بابي،ها بگويد 

که جناب آقا سيد يحيي در قرارگاه اسير هستند.۳  گروهي از بابي،ها چون اين خبر 

را شنيدند سراسيمه از قلعه به سمت قرار گاه حمله بردند. اّما سربازان به آساني 

حمله| آنان را  خنثي کردند.۴  فرماندهان لشگر حکومتي بالفاصله براي اعتراض به 

اين حمله  نزد سيد يحيي رفتند و گفتند که اين عمل  مخالف توافق،نامه بين آنها 

است. وقتي آقا سيد يحيي گفت اسارت من  هم در قرارگاه مخالف توافق،نامه 

است آنها اين موضوع  را انکار کردند.

سرانجام آقا سيد يحيي وحيد موافقت کردند تا يادداشتي براي اصحاب قلعه 

بفرستند و بنويسند که با فرماندهان لشگر به يک راه حّل صلح جويانه رسيده،اند و 
همه| اصحاب بايد قلعه را ترک کرده به خانه،هايشان بازگردند.۵

 سيد يحيي اين يادداشت را نوشتند. اّما ايشان يادداشت دّومي هم نوشتند. 

اين يادداشت کامال سّري بود. در يادداشت دّوم به اصحاب قلعه نوشته بودند که 

يادداشت اّول را باور نکنيد و شبانه به قرارگاه شبيخون بزنيد. هر دو اين يادداشت،ها 

۱) در مطالع االنوار (٣٦٣) آمده است که وحيد «سه روز و سه شب» در قرارگاه بود. در منابع متعدّدي 

آمده است که وحيد تالش کرد تا صبح روز بعدي که به قرارگاه آمده بود آنجا را ترک کند. افنان ، 

«ظهور و پيدايش اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس»  ٥٤؛ ربّاني ، به نقل از جاني (فصل ٦ ،١١)؛ همداني 

، به نقل از ربّاني (فصل ٩،  ١٥).

۲) افنان ٥٤؛ همداني ، به نقل از ربّاني (فصل ٩, ، ١٥)؛ سّيد ابراهيم  به نقل از ربّاني (فصل ٧ ،٦)؛ حاجي 

ميرزا جاني ، نقل در ربّاني  (فصل ٦ ,، ١١).

۳) فيضي ٦٥. اين جزئيات در مطالع االنوار, شفيع و نيکالس نيامده است.

۴) فيضي ٦٣-٦٢؛ حاجي ميرزا جاني, ، نقل در ربّاني  (فصل٦،, ١١ ). اين جزئيات در مطالع االنوار,  

،شفيع و نيکالس نيامده است. اگر چه درباره| اين جمله در اين منابع چيزي ذکر نشده است اّما به نظر 

مؤلفان اين کتاب وقوع آن محتمل مي،باشد, زيرا وحيد بعدًا قبول کرد تا نامه،اي براي بابيها بفرستد. در 

برخي از منابع آمده است که  اين حمله به قرارگاه هم رسيد و تعداد زيادي از سربازان را کشته و متقّرق 

ساخت. (افنان ٥٤؛ همداني ، نقل در ربّاني ، فصل ٩،, ۱۵).

۵) فيضي ٦٣-٦٢؛ همداني ، نقل در ربّاني (فصل ٩،, ١٦-١٥)؛ حاجي ميرزا جاني ، نقل در ربّاني (فصل 

٦, ، ١١)؛ افنان ٥٤.
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را به يار وفا دار خود حاج سيد عابد سپردند تا آنها را برده تحويل بابي،ها بدهد.۱

اما حاج سيد عابد تمام هدايا و وعده و وعيدهاي حاکم را براي دريافت قطعه 

زميني پذيرفته بود و ديگر قلبًا يار و ياور سيد يحيي نبود. او مستقيما نزد حاکم 

رفت و هر دو يادداشت سيد يحيي را به او داد.۲ حاکم فقط يادداشت اول را به او 

پس داد تا به بابي،ها بدهد و آنگاه به لشگر خود فرمان آماده باش داد.

 بابي،ها با خواندن پيغام وحيد گيج و متحير شدند. اما چون نوشته| آقا سيد 

يحيي وحيد بود اطاعت کردند و به جمع آوري وسايل خود پرداختند و آماده| 

ترک قلعه شدند. بعضي،ها حتي سالح،هاي خود را دور انداختند.۳  آن شب آنها 
قلعه| امن خواجه را ترک کردند و درتاريکي شب به راه افتادند.۴

زين العابدين خان مطمئن بود که بابي،ها دستور سيد يحيي را اطاعت مي،کنند 

و آنچه که او از آنها خواسته بود را انجام مي دهند. وقتي آخرين نفر از بابي،ها از 

قلعه خارج شد سربازان زين العابدين خان به دنبال بابي،ها آمدند و تمام راه هاي 

قلعه را گرفتند و راه هر گونه عقب نشيني را بستند. سپس دسته| ديگري از سربازان 

از جلو و اطراف بابي،ها را محاصره کردند. بابي،هاي بي،پناه و بي،دفاع محاصره 

شده بودند. سربازان سالح،هاي خود را پايين آوردند و شليک کردند. بابي،ها به 

سمت جلو دويدند تا خطوط سربازان را در هم بشکنند و خود را به شهر برسانند. 

آنهايي که هنوز شمشير،هاي خود را به همراه داشتند با سرعت و شّدت به سرباز،ها 

حمله مي،کردند و بقيه از روي ناچاري با پرتاب سنگ و چوب مي،جنگيدند.۵  

شليک سالح،ها در شب هوا را روشن کرده بود. بابي،ها يکي بعد از ديگري بر 

خاک مي،افتادند.۶  صداي ناله و ضّجه| بابي،هاي زخمي و نيمه،جان در ميان سر و 

۱) مطالع االنوار ٣٦٤؛ شفيع ٩؛ روحاني ج. ١ ،٣١٣؛ عهديه ٣٣

۲) نيکالس ٤٠٤؛ شفيع ١٠. افنان, همداني و جاني به اين يادداشت دّوم اشاره،اي نمي،کنند.

۳) مطالع االنوار ٣٦٤؛ شفيع ١٠

۴) شفيع ١٠. اين جزئيات  فقط در شفيع ذکر شده است.

۵) مطالع االنوار ٣٦٤

۶) روحاني ج. ١, ، ٨٦، شماره| ١. روحاني مي،نويسد ٤٠٠ نفر کشته شدند. در مطالع االنوار تعداد تلفات 

«بسيار کم» ذکر شده و  گفته شده مجروحين توانستند خود را به شهر و مسجد جامع برسانند. شفيع (١٠) 

مي،نويسد که بسياري از آنان  قبل از رسيدن به مسجد  توسط سربازان به قتل رسيدند. عهديه ٣٤.
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صدا و هياهوي جنگ و تيراندازي ها گم مي،شد.

تعدادي از سرباز ها به مسجد جامع در محّله| بابي،ها رفته و در پشت بام و 

باالي مناره،هاي آن مستّقر شدند. آنها اسلحه| خود را آماده کرده و منتظر بودند تا 

به هر بابي که براي پناه گرفتن به سمت مسجد مي،آيد تيراندازي کنند.۱ از باالي 

مناره،هاي بلند اين مسجد و پشت بام آن سربازان به خوبي مي،توانستند تمام محّله 

را زير نظر داشته باشند و به هر بابي که مي،ديدند شليک مي،کردند.

شهر  تا  را  راه  تمام  بگذرند  سربازها  صف  از  بودند  توانسته  که  بابي،هايي   

دويده,، خسته و مجروح خود را به مسجد رسانده تا پناه بگيرنداّما با شليک گلوله| 
سرباز ها روبرو مي،شدند.۲

٭     ٭     ٭

زين العابدين خان باالخره مّوفق شد. قلعه خواجه خالي شده بود و بابي،هايي 

که در آن بودند کشته يا فراري شده بودند. حاال او در فکر کشتن سيد يحيي بود.۳  

با اينکه حّتي روحانيون شيراز فتواي قتل سيد يحيي و همراهانش را صادر کرده 

بودند۴ اين کار ساده نبود، زيرا او, زين العابدين خان, و فرماندهان لشگر براي 

حفظ امنيت و تأمين جان آنها سوگند خورده و قرآن ُمهر کرده بودند. 

زين العابدين خان در قرارگاه خود در منطقه اي به نام کوه سرخ در بيرون 

شهر ني،ريز با مشاوران خود  به مشورت  نشست. يکي از فرماندهان ارتش قدم 

پيش گذاشت و آمادگي خود را براي اجراي اين خواسته| زين العابدين خان اعالم 

هيچ  من  اما  خورده،ايد،  سوگند  يحيي  سيد  جان  حفظ  براي  شما  گفت  او  کرد. 

سوگندي نخورده،ام و مي،توانم اين ثواب را ببرم. سپس او از تمام افرادي که يکي 

۱) مطالع االنوار ٣٦٤؛ شفيع ١٠

۲) مطالع االنوار ٣٦٥-٣٦٤. شفيع ١٠. يکي از بابي،ها موّفق شد تا به باالي مناره| مسجد بپرد و در آنجا 

به تيرانداز شليک کند. تيرانداز به زمين افتاد اّما زنده ماند و در زمان ديگري  در قتل عام بابي،ها شرکت 

کرد.

۳) مطالع االنوار ٣٦٥. شفيع ١٠

۴) فيضي٦١. روحاني ج. ١, ، ٨٧
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از اعضاء خانواده خود را در نبرد با بابي،ها از دست داده و يا صدمه ديده بودند 

خواست که قدم پيش گذارند و درتنبيه و مجازات وحيد سهمي داشته باشند.

برادر مّال باقر, پيک زين العابدين خان به شيراز, که به دست يکي از بابي،ها 

کشته شده بود مشتاقانه داوطلب شد. چند نفر ديگر هم به آن دو ملحق شدند. از 

جمله برادر زاده| حاکم, پسر علي اصغر خان, که پدر خود را در اين نبرد ها از 

دست داده بود. آنها که تشنه| انتقام بودند با هم مّتحد شده قدرت و جسارتي يافتند 

و همگي با هم نزد آقا سيد يحيي وحيد رفتند. عّمامه را که عالمت اصل و نسب 

ايشان به حضرت محّمد بود از سر او انداخته و آن را دور گردن ايشان پيچيدند۱.

اندکي بعد جسد عنصري حضرت آقا سيد يحيي وحيد در اثر ضربات پي در پي 

شمشير به زمين افتاد.

آنگاه عّمامه| جناب وحيد  را به اسبي بستند تا بتوانند جسم مجروح ايشان را 

در خيابان،هاي شهر بگردانند.۲ مردم شهر که به هيجان آمده بودند در خيابان،ها 

جمع شده و ناسزا مي،گفتند و سنگ پرتاب مي،کردند. زنها دور جسد نيمه،جان 

جناب وحيد جمع شدند و شروع به رقصيدن کردند.۳ در ميانه| آن آشوب و غوغا 

و شور و هيجان جنون آميز که ني،ريزي،ها را از خود بيخود کرده بود و در آن 

گرد و غباري که بلند شده بود و در ميان فريادهاي خشم و غضب تماشاچياني که 

روي ديوار هاي ِگلي يا پشت بام،ها ايستاده بودند, روح پرفتوح جناب وحيد جسد 

عنصري را ترک کرده و به ملکوت ابهي پيوست.

با  را  آن  داخل  و  کنده  را  سر  پوست  و  بريدند  سر  را  ايشان  جان  بي  جسد 

۱) مطالع االنوار (٣٦٥). نيکالس (٤٢٤) اسامي افراد ذيل را بعنوان کساني که عالوه بر شخص مذکور 

در اين کتاب  براي کشتن جناب وحيد اعالم آمادگي کردند آورده است: صفر که برادرش شعبان در 

نبرد کشته شده بود و آقا خان ، پسر علي اصغر خان, برادر زين العابدين خان, که به قتل رسيده بود. اين 

ماجرا بر درستي آنچه که در مطالع االنوار در باره| مرگ باقر آمده است, صّحه مي،گدارد, زيرا برادر او 

براي کشتن جناب وحيد داوطلب شد تا با اين کار  انتقام خون برادر خود را بگيرد.

۲) شوقي افندي ٤٣؛ مطالع االنوار ٣٦٥؛ روحاني ج. ١, ، ٨٩؛ فيضي٧٠؛ شفيع (١١)مي،نويسد که پاهاي 

او را گرفتند و او را بر زمين  مي،کشيدند.

۳) طاهر زاده ج. ١, ، ٣٦٥
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و  بستند  اسب  به  را  ايشان  پاهاي  بفرستند.۱  شيراز  حاکم  براي  تا  کردند  پر  کاه 

جسمش را در کوچه و بازار بر زمين کشيدند تا مردم هر بي،حرمتي که مي،خواهند 

بر او وارد کنند. اين صحنه| فجيع تا نزديک در مسجد نظر بيک، نزديک منزل 

زين،العابدين،خان در محّله| بازار ادامه داشت.

 زنهاي محّله| سادات با طبل و دهل  آواز مي،خواندند و مي،رقصيدند و انگار 

که در مجلس جشني شرکت کرده،اند به خواندن اشعار و تقليد صداهاي مختلف 

مشغول شدند.۲ اگر جسد جناب وحيد زير سنگ،هايي که به طرف آن پرتاب 

کرده بودند مدفون نشده بود مردم آن را قطعه قطعه مي،کردند. کم کم آن حالت 

سکر و نشئه| جنون جمعيت کاهش يافت و جمعيت به راه افتاد تا منزل جناب 

وحيد را غارت کنند. خيابان،ها و کوچه،هاي خاکي شهر يکباره از جمعيت خالي 

شد. آن شب ماه همه| نور نقره فام خود را به روي سنگ،ها و جسد جناب وحيد 
نثار مي،کرد.۳

ديوار  نزديک  و  برداشته  را  وحيد  جناب  بي،سر  جسد  بابي  چند  بعد  روز 

آرامگاهي در آن محّل دفن کردند.۴ اين اهانت،هايي که به جسد جناب وحيد 

وارد آمده بود دل بعضي از مردم شهر را به درد آورد. يکي از اين افراد بي،بي،خانم 

بود که پسر او از ثروتمندان محّله| بازار بود. بي بي خانم زن مسلمان معتقدي بود 

دسترس  در  او  مرگ  جزئيات  و  دقيق  شرح   .٣٦ عهديه  ٤٠٦؛  نيکالس  ٧؛  فصل   ، ج.۱,  ۱) روحاني 

نمي،باشد و فقط شرح کلي از شهادت موجود است. در قرن بديع (٤٣) آمده است که سر جناب وحيد 

به شيراز فرستاده شد؛ همچنين يک منبع مّوثق از افراد بومي مي،گويد که يک زن مسلمان در محّله| بازار 

سر او را پيدا  کرد. با توجه به آنچه که اين منابع نوشته،اند و آنچه که  مؤلفين از سرنوشت  بابي،هايي که 

شهيد شدند به نظر مؤلّفين اين کتاب روايتي که در کتاب آورده شده قابل قبول،ترين روايت مي،باشد 

، يعني اين که پوست سر او را کندند و داخل آن را با کاه پر کردند و آن را به شيراز فرستادند و بعدًا 

جمجمه| او  را خدمتکار يک زن مسلمان پيدا کرد.

۲) شفيع ١١؛ قرن بديع ٤٣؛ فيضي ٧؛ عهديه ٣٦؛ مطالع االنوار ٣٦٦. در مطالع االنوار به اين نکته که اين 

زنها از مّحله| بازار بودند اشاره،اي نشده است و فقط آمده است که آنها از اهالي ني،ريز بودند. روحاني 

(فصل ٧) به زنهايي از محّله| سادات اشاره،اي ندارد و فقط مي،نويسد يک «گروه اوباش».

۳) روحاني ج. ١,، ٩٠. بيشتر اّطالعاتي که در سه پاراگراف قبلي آمده است از کتاب روحاني گرفته 

شده است.

۴) ج. ١،, ٩٠. فيضي٧٠. عهديه ٣٧. اين آرامگاه سّيد جالل الدين عبداهللا بود. آرامگاه در مرکز بازار 

قرار داشت و قرنها مسلمين براي زيارت به آنجا ميرفتند.
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که براي سيد يحيي احترام بسيار قائل بود و ايشان را سيد و اوالد پيامبر مي،دانست. 

بي،بي خانم خدمتکار خود را فرستاد تا جمجمه| جناب وحيد را پيدا کرده و بياورد.۱ 

وقتي خدمتکار آن را با خود آورد، بي،بي خانم آن را شست,، در پارچه| ابريشمي 

پيچيد و در داخل جعبه اي قرار داد و چند روزي آن را مخفي نگاه داشت.۲ وقتي 

آتش خشم و غضب شهر کامال فروکش کرد سر جناب وحيد را به همان آرامگاه 

بردند و در کنار جسد ايشان با نهايت احترام در قبري بدون نام دفن کردند.۳ بي،بي 

خانم جعبه،اي را که سر جناب وحيد را در آن مخفي کرده بود به عنوان يک شيء 
مقدس هميشه با خود نگاه داشت.۴

جناب وحيد قبل از کشته شدن اين کلمات را با خداوند راز و نياز کرد: 

«اي محبوب من تو آگاهي که من در سبيل محّبت تو از جهان و جهانيان 

گذشتم و به تو توّکل کردم و در کمال اشتياق منتظرم که به ساحت قدس تو 

مشرف شوم. زيرا جمال تو را با چشمان عنصري زيارت کرده،ام. خدايا تو شاهدي 

که اين خونخوار شرير با من چگونه رفتار مي،کند. اما من هرگز تسليم خوا سته،ها 
و اميال او نشدم و با او بيعت نمي،کنم.»۵

سيد يحيي دارابي يکي از علماء و روحانيون سرشناس و معروف زمان خود 

بود که در راه اعالن ظهور قائم آل محّمد, حضرت باب, و اثبات حقاّنيت او 

و تبليغ دين و آئين او از  ثروت و شهرت,، جاه و جالل,، مقام و منصب دربار 

محّمدشاه قاجار گذشت و تا نثار جان در اين راه استقامت کرد و حضرت باب 

او را وحيد يعني يگانه و بي،همتا ناميدند و يکي از دو شاهد امر الهي دانستند. اين 

نفس مقدس در روز بيست و نهم ژوئن سال ۱۸۵۰ م. در سن چهل سالگي در اثر 

۱) فيضي ٧١ ، شماره| ١

۲) فيضي ٧١؛ عهديه ٣٧

۳) فيضي ٢٠٠-١٩٩

۴) فيضي ٧١؛ عهديه ٣٧

۵) مطالع االنوار ٣٦٦. اين کلمات همان کلماتي هستند که امام حسين در کربال قبل از آنکه به شهادت 

برسد بيان کرد. از آنجا که  منابع به درستي نشان نمي،دهند که اين کلمات در چه زماني بيان شده،اند 

بنابر اين مؤلفين در اين مورد به انتخاب خود زمان بيان اين کلمات توسط جناب وحيد را را انتخاب 

کرده اند. 
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ضربات شمشير مخالفان کشته و سرش از تن جدا شد.

آن   در  و  فرمودند  نازل  وحيد  جناب  جهت  زيارتنامه،اي  بهاءاهللا  حضرت 

خطاب به جناب وحيد فرمودند: «تو شربت وحي را از دست عنايت مظهر ظهور 

الهي, جمال ابهي, نوشيدي». در اين لوح حضرت بهاءاهللا آرامگاه ايشان را مکان 

مقّدسي مي،شمارند که هر کس در آنجا براي حاجت خود  دعا و راز و نياز کند 

برآورده  او  حاجت  و  طلب  کند   غفران  و  عفو  طلب  خود  مادر  و  پدر  براي  و 
مي،شود:۱

هوالقائم علي أمرِه و القاهُر فوَق خلقه

رالفرقان َو ُمسَتِسرَّ البيان.  أّول موج علي من بحر رحمة ربک الرحمن عليک يا سِّ

أشهد إنک شربت الّرحيق الوحي من يد العناية و األلطاف و ُفزت بلقاء َمن کاَن 

موعودا في الکتب و الّزبر و األلواح. أنت الذي أجبت إذ ارتفع الّنداءو أقبلت إذ 

ظهر األفق األعلي في يوم فيه أعرض من في ناسوت اإلنشاءعن اهللا مولي الوري. 

أنت الذي وجدت عرف الّنبإ األعظم إذ فاَح و قميص المالک القدم إذ تضّوع. 

أشهد إّنک نصرت دين اهللا و أمره بقلمک و لسانک و يدک إلي أن فديت نفسک 

في سبيله و شربت کوثر الّشهادة باسمه و حّبه و أخذک سکر سلسبيل العرفان 

إلي أن طرت بقوادم اإليقان في هواء لم يسمع فيه إّال هزيز أرياح عنايت رّبک  

الممکنات.  عيون  بکت  و  الذرّات  ناحت  بمصيبتک  الذي  أنت  األديان.  مالک 

أشهد بک ظهرت کنوز األرض و لئالي البحر و بک تزّيَن رأس العرفان بإکليل 

البيان. أنت الذي أخذت الّرحيق المختوم أمام الوجوه و شربت باسم ربّک القيّوم. 

البهاء المشرق من أفق الفضل و الّنور الالئح من سماء العدل عليَک و علي اّلذيَن 

جاهدوا معَک و أقبلوا إلي من أقبلت إليک و أعرضوا عّمن أعرضت عنه و قاموا 

علي نصرت األمر معک و في ظّلک و فازوا بلقائک و طافوا حولَک. أسئلک يا 

إلهي و إله األسماء و فاطرالّسماء بلئالي بحر توحيدَک و بأسراِر کتابَک و بزفرات 

المقّربيَن و عبرات المخلصين في هجرَک و بهذا القبر الّشريف و المقاَم الُمنيف بأن 

۱) ترجمه| شخصي تّوسط طاهره عهديه,، نبيل هانا,، عابر مجيد و ،روزان ولنيچ ،. متن ترجمه در وبسايت 

www.nayriz.org موجود مي،باشد.
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تغفر لي و لوالدي و لمن تقّرَب أو يتقّرُب إلي هذا الّرمس ِ األطهِر و زارُه أو يزورُه 

لوجهک يا مالک الِقدر. أي رّب أسئلک به و  بمن استشهد في سبيلک بأن تقضي 

لي حوائجي و حوائج خلقک اّلذين تمسکوا بعهدک و ميثاقک و ذاقوا حالوة 

بيانَک. إنکَّ أنَت اآلمر العليم الحکيم.

طوبي خانم دختر جناب وحيد که در ني،ريز زندگي مي،کرد مدتها از خبر شهادت 

پدرش بسيار غمگين و افسرده بود تا اين که خواب ديد که پدرش همراه  حضرت 

باب  قدم مي،زنند و گروهي از پيروان نيز به دنبال ايشان در حرکتند و اين سبب 

تسّلي خاطر او شد. او در اين رؤيا سالطين و روحانيون را ديد که  با وحشت فرار 
مي،کنند و تاج و عّمامه،هاي آنها بر زمين مي،افتد.۱

ده روز بعد از شهادت جناب وحيد، حضرت باب در ميدان سربازخانه| شهر 

تبريز به همراه يک نفر از پيروان خود که از حضرتش درخواست نموده بود تا 

اجازه دهند با ايشان همراه باشد به شهادت رسيدند. دو فوج سرباز صدها تير به 

او, که همچون «باب» «دري» بود که براي وصول بندگان به حق باز شده,، شليک 

کردند. جسدهاي پاره پاره را - صورت او سالم باقي مانده بود- در گودالي خارج 
شهر انداختند.۲

۱) عهديه ٤٩

شهادت  به  مربوط  روايات  در  موجود  تفاوتهاي  و  عيني  شاهدان  گفته،هاي  و  کامل  شرح  ۲) براي 

حضرت باب و جمع آوري بدن او بعد از شهادت به پاورقي هاي پيتر تري ٣٣-٣١ و ٣٩-٣٨ مراجعه 

 Series, Babi ۱ .ج ، Prophet in Modern Times ، شود. (نيکالس اي.ال. ام. ترجمه| پيتر تري

Studies  (اياالت مّتحده| امريکا؛ انتشارات لولو ، ٢٠٠٨). 



۸
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در هواي گرم يک صبح تابستاني ميرزا محمود قنسول کشور انگليس در شهر 

شيراز در دفتر کار خود نشسته بود و گزارش نبرد،هاي شهر ني،ريز را مي نوشت. 

در  کمکي  نيروهاي  که  بود  کرده  اشاره  سال ۱۸۵۰م.  ژوئن  ماه  گزارش  در  او 

فرستاده  خواجه  قلعه|  به  بابي،ها  با  مقابله  براي  مي  ماه  بيستم  و  نوزدهم  روزهاي 

شده،اند. در بيست و سوم ژوئن ميرزا محمود گزارش داد که شنيده است بابي،هاي 

ني،ريز شکست خورده و کشته شدند و آن تعدادي که هنوز زنده هستند قرار 

است براي حضور نزد شاهزاده به شيراز آورده شوند. روز بعد سر بريده| سيزده  

بابي را به شهر آوردند و در خيابان،هاي شهر به نمايش گذاردند و بعد به ديوارهاي 

شهر آويختند. او در گزارش خود نوشت که مي،گويند در ۲۵ ژوئن شاهزاده از 

شيراز يک نفر جّالد را براي بريدن سر وحيد به ني،ريز فرستاد اّما وقتي جّالد به 

ني،ريز مي،رسد سربازان سر وحيد را از تن جدا کرده بودند. در روز ۲۶ ژوئن دو 

تن از غالمان مهرعلي خان آمدند و خبر دادند که وحيد تسليم شده است. طبق 

گزارش ميرزا محمود شايع شده بود که سربازان مشغول غارت و چپاول خانه،هاي 
بابي،هاي شهر ني،ريز بودند.۱

گزارش ميرزا محمود و شايعاتي که شنيده مي،شد همگي درست بود. بعد 

از شکست قلعه| خواجه بسياري از بابي،ها را سر بريدند,، پوست سرهاي بريده را 

کندند و داخل آنها را با کاه پر کردند و بر نيزه گذاشتند و حاال اين سرها را به 

 ١١١-١١٠ ،The Bábí and Bahá’í Religions ، ۱) مؤمن
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نشانه| پيروزي و به عنوان پيشکش براي شاهزاده فيروز ميرزا والي ايالت فارس 

مي،آوردند. زنهاي بابي را با لباس،هاي ژنده و پاره بر پشت شتر سوار کرده بودند 

و مردهاي بابي که به زنجير بسته شده بودند مجبور بودند پياده راه بروند. سربازان 

پيشاپيش  مي،آمدند.  پيش  طبل  و  شيپور  نواختن  با  آنها  سر  پشت  در  هم  پياده 

اين جميعت فرماندهان لشگر پيروز، مغرورانه سوار بر اسب حرکت مي،کردند.۱ 

نزديک شيراز سه بابي از شّدت ضعف، خستگي و جراحت بر زمين افتادند. آنها 

ديگر توان حرکت نداشتند. چند نفر سرباز باالي سر آنها رفتند، شمشيرهاي خود 

را از غالف بيرون کشيدند و همانجا سر آن سه نفر را از تن جدا کردند. سرها را 

بر نيزه ها گذاشتند وجسد ها را همانجا بر زمين رها کردند. کاروان به حرکت 
خود ادامه داد. اين محل بعد ها به نام «قبر بابي» معروف شد.۲

 لشگر پيروزمند با سي اسير مرد و پنجاه اسير زن و کودک۳ در دهم ژوئيه به 

دروازه| شهر شيراز رسيد. ميرزا محمود در گزارش خود به اين نکته اشاره کرده 

است که سربازان با خود اشياي قيمتي و گرانبهايي که از غارت خانه،هاي بابي،هاي 
محّله| چنار سوخته بدست آورده بودند همراه داشتند.۴

حاکم شهر شيراز روز ورود اسراء به شيراز را روز جشن و شادي اعالم کرده 

بود. و براي تهييج مردم وسايل لهو و لعب و عياشي آنها فراهم شده بود. صداي 

ساز و دهل و فرياد و هلهله| زنها بلند بود. در تمام منطقه| بازار به عالمت پيروزي 

پرچم و بيرق افراشته بودند.

 در چنين حال و هوايي قافله| اسراء بابي وارد شهر شد. مردها با پاهاي ِگل،آلود 

در زنجير نيمه لخت ، و زنها خسته و بيجان۵ همراه کودکان وحشت،زده ۶,  که مانند 

.n. H ، ٢٥٨،  A Traveller’s Narrative ، ۱) عبدالبهاء

 ، The Bábís of Nayríz: History and Documents :۲) آقا ميرزا آقا افنان,، نقل از ربّاني

فصل١٠, ٤

۳) مازندراني ج. ٤, ٣٢-٣١؛ روحاني ج. ١ ،٥٢

١١١-١١٠  ،The Babi and Baha’i Religions، ۴) مؤمن

۵) نيکالس ٤٠٧

۶) عبدالبهاء ، A Traveller’s Narrative, ٢٥٨ ، n. H. ادوارد گرنويل براون «يکسال در ميان 

ايرانيان» (٣١٧) آورده است که در ميان اسراء بّچه،هاي خردسال نيز بودند.
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خورجيني بر پشت شترها بسته شده بودند. در اطراف آنها سربازها با نيزه،هايي که 

سرهاي بابي،ها بر آن بود۱، حرکت مي،کردند.

با ديدن اين منظره دلخراش بسياري از مردم شيراز نگران و ناراحت ، با احساس 

ترس و شرمندگي  از آنچه ديدند به خانه،هايشان بازگشتند.۲ 

رئيس يکي ازطوايف چادرنشين در ايالت فارس که شاهد ورود اين قافله و 

سر بازان به شهر شيراز بود، مي،نويسد:

 «بعد از آنکه آن سيد محترم [جناب وحيد] را به قتل رسانيدند به نزد ما آمدند 

تا از ما چند رأس شتر بگيرند. گفتند که مي،خواهند اسرا را با شتر بدون زين به 

شهر شيراز ببرند. من از شنيدن اين موضوع وحشت،زده شدم ولي نمي،توانستم 

از فرمان حاکم سرپيچي کنم. براي همين هم شبانه از خيمه| لشگر فرار کرده به 

طرف شيراز رفتم تا حد اقل من شاهد بدرفتاري سربازان با اسراء نباشم. وقتي به 

نيم فرسنگي۳ شيراز رسيدم از خستگي دراز کشيدم تا قدري استراحت کنم. 

خوا بم برد. وقتي بيدار شدم ديدم که مردم شيراز از خانه هاي خود بيرون 

آمده و گروه گروه در سر هر کوي و برزني نشسته بودند. با ساز و دهل آواز 

مي،خواندند و مردها با زنهاي بدکاره مشغول عياشي بودند. به هر گوشه که نگاه 

و  شراب  و  کباب  بوي  ديدم.  دعوا  مشغول  و  شراب  از  مست  را  عّده،اي  کردم 

صداي دايره و تنبک فضا را پر کرده بود. در نهايت تعجب وارد شهر شيرازشدم. 

بعد از مّدتي از اوضاع کالفه شدم, تصميم گرفتم تا از شهر بيرون بروم, ببينم چه 

خبر است. وقتي از دروازه شهر خارج شدم ديدم رقص و پايکوبي, که تا به حال 

نظيرش را نديده بودم, برپاست. مردها مشغول عياشي و لهو و لعب با زنان هرجايي 

و بدکاره بودند. بعد از مّدتي شترهايي را ديدم که حدود ۴۰ تا ۵۰ زن را بر آنها 

نشانده بودند. بسياري از سربازان نيزه،هايي را که سر بريده| مردان بر آنها بود حمل 

مي،کردند.، تا آن موقع مردم شهر مشغول عياشي و شرابخواري بودند. اّما به محض 

اينکه چشمشان به اين قافله و سرهاي بريده افتاد بي،اختيار شروع کردند به جيغ 

۱) مازندراني ج. ٢, ، ٢٤٣

۲) نيکالس ٤٠٧

۳) حدودًا برابر  ٣ کيلومتر است.
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کشيدن و گريه و شيون کردند.

قافله| اسرا را با اين وضعيت به محّله| بازار آوردند. محله| بازار همه آذين،بندي 

شده بود. از بازار تا ارگ حاکم (قصر حکومت حاکم) راهي نبود. ولي آنقدر 

تماشاچي جمع شده بود که کاروان قافله| اسراء نمي،توانست حرکت کند. حدود 

ساختمان  در  نّواب  شاهزاده  رسيدند.  حاکم  کاخ  به  اسراء  که  بود  ازظهر  بعد 

نشسته  کاله،فرنگي و باغ مجاور آن مهماني بزرگي برپا کرده بود. او بر تخت 

بود و افراد واال مقام و مّهم شهر در کنار او ايستاده بودند. در جلوي حجره،ها و 

اتاق،هاي ديگر ساختمان کاله فرنگي پرده آويزان بود و زنان خانواده| نّواب همه 

در پشت اين پرده،ها نشسته بودند و تماشا مي،کردند.

با صداي سنج و شيپور اسراء را به باغ شاهزاده قاجار وارد کردند و به حضور 

او بردند. محّمد علي خان,، ميرزا نعيم و ديگر فرماندهان در جواب شاهزاده| قاجار 

و  نظامي  عمليات  مفّصل  تاب  و  آب  با  مي،کرد،  سؤال  اسراء  رسم  و  اسم  از  که 

پيروزي موفقيت،آميز و باشکوه خود را بر بابي،ها شرح مي،دادند. شاهزاده نّواب 

سؤال مي،کرد و مي،پرسيد اين آدم کيست؟ آن يکي چه کسي است؟ و آنها ضمن 

معرفي اسراء از قدرت و کارداني خود تعريف مي،کردند.

تمام اسراء زن بودند به استثناء يک پسر بچه| ۵ ساله که همراه آنها بود.، بعد از 

آن اين مردمان شريف را از حضور شاهزاده مرخص کردند و در خارج شهر در 
کاروانسراي متروکي از دوره| کريم خان زند جا دادند.»۱

مردان اسير لنگان لنگان و خميده،قامت به اتاق تابستاني که براي مالقات،ها 

بود و سقف کاله،مانند و ديوارهاي مرمري و يک فّواره| آب داشت، وارد شدند.۲ 

در اين مکان مجّلل مقامات حکومتي به مناسبت پيروزي بر بابي،ها مشغول جشن 

و شادي بودند.

اسراء را کشان کشان به نزد آنها آوردند. ميرزا نعيم و ديگر فرماندهان لشگر 

زنداني،ها را يکي يکي به حضور شاهزاده فيروز ميرزا مي،آوردند. اين شاهزاده 

کسي بود که خدمتکار وفادار وحيد,، غالمرضا يزدي, که يکي از فرماندهان مهم 

۱) افنان، «ظهور و پيدايش اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس» ٥٧-٥٦

۲) براون ٣١٧
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بابي،ها بود و شيخا را که در قلعه خواجه مسؤول اجراي دستورات بود  با شکنجه 

و آزار به قتل رسانيده بود.۱ افراد ديگري از بابي،ها نيز با شکنجه و آزار شديد به 

قتل رسيدند از جمله ميرزا مهدي, عموي علي سردار,، فرمانده| حمله| سال ۱۸۵۳ در 
ني،ريز،. ميرزا مهدي درزندان دراثر شکنجه،هاي شديد جسمي درگذشت.۲

لوحي از حضرت عبدالبهاء خطاب به فاطمه همسر وفا

زنها را به کاروانسرايي بيرون دروازه اصفهان که در کنار پادگان ارتش بود بردند 

و آنجا آنها را براي خوشگدراني سربازان محّلي تحت اختيار آنها قرار دادند.۳ بقيه| 

۱) بر طبق گزارش ميرزا محمود ، قنسول کشور بريتانيا اين ماجرا در ششم اکتبر اّتفاق افتاد. اين تاريخ 

بسيار از تاريخي که در روايت مازندراني آورده شده است ديرتر مي،باشد: «در همان روز مهر علي،خان 

دو نفر بابي را به نزد شاهزاده فيروز ميرزا فرستاد. يکي  از آنها جّالد و ديگري سردار (مأمور) سّيد يحيي 

بود. هر دو نفر آنها را سر بريدند. غالمرضا يزدي يکي از سرداران و سربازان  بابي  بعد از جناب وحيد 

بود. 

۲) مازندراني ج. ٢, ،٤٢٣

۳) براون ٣١٧. عهديه ٤٨
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مردها و سرهاي بريده را در جايي ديگر محّل دادند.۱

لعن,،  را  آنها  مردم  تا  مي،آوردند  بيرون  روز  هر  را  زنداني  و  اسير  بابي،هاي 

توهين و استهزاء کنند. خديجه بيگم همسر حضرت باب که در شيراز زندگي 

مي،کرد، تعريف مي کنند: «يک روز ديدم که شهر شيراز خيلي شلوغ است و مردم 

بي،اندازه خوشحالي مي،کنند. صداي شيپور و سرنا از همه جا به گوش مي،رسيد. 

فهميدم که همه| آن مراسم شادي به خاطر آن است که سرهاي بريده| بابي،ها را به 

شهر آورده،اند و اسراء بابي نيز وارد شهر شده آنها را به حبس برده،اند. خيلي در 

آرزوي آن بودم حّد اقل يک نفر از اقوام اين شهدا را پيدا کرده  و با او مالقات 

نمايم. افسوس که اين کار ممکن نبود. بعدها يک روز دو نفر از بابي،ها براي 
گدايي به در خانه ما آمدند، حتي آن زمان هم نمي،شد  با آنها صحبت کرد.»۲

بقيه را به عنوان اسير و زنداني به ني،ريز فرستادند. حاکم ني،ريز، زين العابدين 

خان، بسيار خشمگين بود, زيرا يازده  نفر از بابي،هاي شهر ني،ريز سعي کرده بودند 

به حضور شاه برسند و طي عريضه،اي به او در مقابل اين ظلم،هايي که به آنها 

مي،شد شکايت کنند. اين گروه همان شبي که به خانه،هاي بابي،ها هجوم برده شده 

بود از ني،ريز فرار کرده به طرف طهران رفتند۳, ولي قبل از رسيدن به پايتخت۴ 

مأمورين آنها رادستگير کرده و به شيراز بازگرداندند و به قتل رسانيدند. فقط يک 

نفر مّوفق شد خود را به طهران رسانده و عريضه| خود را به شاه برساند.۵ و اين 

مقارن زمان ورود زنداني هاي بابي  از شيراز به ني،ريز بود.

زين العابدين خان حاال خشم خود را بر سر اين زنداني،هاي تازه وارد خالي 

۱) براون مي،نويسد در اين جا همه| افراد را سر بريدند. اّما روحاني (ج. ١, ،۹۰) مي،نويسد بقّيه| مردان را 

به همراه کيسه،هايي که سر هاي بريده در آنها بود به کاروانسرا بردند و اين در حالي بود که زنها را در 

منزلي نزديک محّل سربازها جا دادند.

 The Bábís of Nayríz: History and ربّاني:  در  نقل  افنان  خاندان  از  نقل  خانم،  ۲) منيره 

Documents ،فصل ١۰, ، ٣٢

۳) افنان ٥٧

۴) نيکالس ٤۰۹

۵) افرادي که اين دادخواست را نوشتند عبارت بودند از: کرباليي ابوالحسن, آقا شيخ هادي,، عموي 

همسر جناب وحيد, ،ميرزا علي و ابولقاسم ابن حاجي زينا,، اکبر ابن عابد, ، ميرزا حسن و برادرش ميرزا 

بابا (نيکالس ٤۰۹).
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کرد. او دستور داد گوش،هاي شيخ يوسف را بريدند.، بابي ديگري را با غل و 

زنجير بستند، و بقيه را شديدًا کتک زدند. چند نفر از آنها از شدت شکنجه،هاي 

وارده جان باختند، از جمله کرباليي ميرزا محّمد که در قلعه| خواجه نگهبان دروازه| 
قلعه بود.۱

خشم زين العابدين خان نسبت به بابي،ها به مرحله| جنون رسيده بود.

او به سرشماري بابي،هاي منطقه پرداخت. خانه و امالکشان را غصب کرد 

و چندين هزار سرباز، از جمله مردان ايالتي وفادارش را به خدمت گرفت تا هر 

کسي را که در ارتباط با وحيد بود و هر کسي که مخالف قوانين حاکم رفتار 

مي،کرد شناسايي و دستگير کنند.

منازل بابي،ها در محّله| چنارسوخته را ويران کردند و بخش،هايي از قلعه| خواجه 

را که از چوب ساخته شده بود به آتش کشيدند۲ و تمام دارايي و ثروتي که بابي،ها 
داشتند از طال و نقره و پول رايج مملکتي همه را به غارت بردند.۳

هر روز بابي،هايي را که دستگير مي،کردند به خيابان مي،آوردند تا همسايه،ها ببينند 

که آنها گرفتار چه مجازاتي شده،اند. علف خشک زير ناخن هايشان مي،گذاشتند 

و آتش مي،زدند. اتوي زغالي داغ و آهن داغ روي بدنشان مي،گذاردند. بيني،هاي 

آنها را سوراخ مي،کردند و طنابي از آن رد مي،کردند و سربازان سر طناب،ها را 

مي،گرفتند و با تکان،هاي شديد آنها را در خيابان ها مي،گرداندند. بسياري از اهالي 

شهر به تماشاي اين صحنه،ها مي،ايستادند و از ديدن آن لّذت مي،بردند و به تحقير 

و توهين همسايه،هاي بابي خود مي،پرداختند.

زين العابدين خان اجازه نمي،داد که بابي،هاي ثروتمند شهر را ترک کنند۴ و 

آنها را مجبور کرد تمام امالک خود را به او واگذار کنند و اسناد آنها را به او 

بدهند. به اين ترتيب او صاحب مال و ثروت بسياري شد.۵ آن سال در اطراف ني،ريز 

۱) مازندراني ج. ٤,، ٢٢ ، شماره| ١

٤٢٢-٤٢١ (۲

۳) مؤمن ١١١

۴) نيکالس ٤۰٨

۵) طاهر زاده ج. ١, ١٤۰



صبح بيداري۱۲۲

قحطي بزرگي پديد آمده بود, زيرا از يک طرف سربازهايي که از شيراز آمده 

بودند تمام ذخيره| غّله| ني،ريز رامصرف کردند و از طرف ديگر زين،العابدين،خان 

تمام انبار هاي خود را از ذخيره| غّله پر کرده بود تا آن را به قيمت بسيار گزافي 

به مردم بفروشد. ولي اوضاع چنان بد شد که او مجبور شد غّله،هاي احتکار شده 

را به قيمت عادالنه،تري عرضه کند.۱ او از اين وضعيت هم براي توهين و تحقير 

بابي،هاي سرشناس ني،ريز استفاده کرد. مکا،ن،هايي را براي توزيع غّله بين مردم 

شهر معّين کرده و در ورودي اين محل،ها بابي،ها را مي،نشاند و از مردم مي،خواست 

که قبل از ورود به آن محل براي گرفتن جيره| خود به صورت آنها که در آنجا 

نشسته بودند ُتف بياندازند. چند نفري به خاطر احترامي که براي اين افراد قائل 
بودند اين کار را قبول نکردند و در نتيجه جيره،اي هم نصيبشان نشد.۲

دو نفري که در انظار عمومي مورد چنين تحقير و توهيني قرار گرفتند آقا سيد 

جعفر يزدي و حاج محّمد تقي ني،ريزي بودند.۳ اين دو نفر از حاميان پر قدرت 

جناب وحيد بودند به همين دليل هم زين العابدين خان اّول دستوردستگيري آنها  

را صادر کرد.

 آقا سيد جعفر يزدي ازعلماء طراز اّول شهر ني،ريز، و روحاني بلند پايه،اي بود 

که خانه،اي بزرگ در محّله| بازار داشت. او در يزد به حضرت باب ايمان آورد. 

وقتي به ني،ريز بازگشت فّعاالنه به تبليغ امر بابي مشغول شد و در اثر معاشرت 

و گفتگوي با او عده| زيادي در محّله| بازار نداي حضرت باب را لبيک گفتند. 

پس از ورود جناب وحيد به ني،ريز او از مقام و همه| امتيازاتي که داشت گذشت 

و از اصحاب ايشان شد و در نبرد قلعه| خواجه يکي از مشاوران نزديک جناب 

وحيد بود. زين العابدين خان که سيد جعفر را مسؤول بابي شدن بيشتر ني،ريزي،ها 

مي،دانست۴ دستور داد تا منزل او را تصاحب کنند. بعد از شهادت جناب وحيد 

۱) مازندراني ج. ٣, ، ٢۹٤-٢۹٣

۲) شفيع ١١

۳) هر دو اين اشخاص الواحي از حضرت بهاءاهللا دريافت کرده بودند.

۴) طاهر زاده ج. ١, ، ١٣٨. عهديه ١۰٧. يکي از اسالف آقا سّيد جعفر يزدي دکتر طاهره| عهديه,، همسر 

حسين عهديه، است.



۱۲۳ ۸  مجازات

عالمت  که  را  او  عّمامه|  داد  دستور  خان  العابدين  زين  او  مجازات  و  تنبيه  براي 

سيادت و نشانه| مقام و رتبه| اجتماعي او بود ، بگيرند و بسوزانند. اين شروع آزار و 
اذيت او بود.۱

در شرح زندگاني آقا سيد جعفر يزدي اين باليا و مصائب و قبول آنها از 

طرف وي همگي بازگو شده است: 

«اين مرد محترم دانشمند مي،بايست ساعتها در کنار دِر انبار غّله مي،ايستاد و 

انبوه جمعيتي که به قصد گرفتن جيره| خود آمده بودند هريک بايد به صورت 

او تف مي،انداختند. در برابر اين رفتار آقا سيد جعفر بدون هر گونه ناراحتي و 

دلخوري آرام در آنجا ايستاده بود و با روحي سرشار از محّبت و مسرور از وصال 

دوست، از مردم سپاسگزاري مي،کرد.

يک روز آقا سيد جعفر متوجه شد چند نفر از انجام اين کار اباء دارند.، دانست 

که آنها ُتف انداختن به ديگران را کاري ناشايست مي دانند.، با گشاده رويي و 

محبت به آنها گفت: «بهتر است قبل از اينکه دير شود شما هم بياييد و سهم خود 

را بگيريد. براي من اهميتي ندارد که شما به صورت من ُتف بياندازيد. من آن را 
با دستمال پاک مي کنم.»۲

چوب و فلک يکي ديگر از مجازات،هاي سيد جعفر بود.۳ پاهاي او را در 

قرار  واژگون  صورت  به  او  بدن  که  طوري  بستند  چوبي  تخته  به  عمومي  انظار 

گرفت و کف پاهاي او رو به هوا بود. آن وقت با شالقي محکم  به کف پاي او 

زدند. بعضي از استخوان،هاي کف پايش شکست و چند تا از زرد پي،هاي پايش 

پاره شد. هر چند وقت يکبار جلوي منزل يکي از اعيان شهر او را کتک مي،زدند.، 

آنقدر او را مي،زدند تا صاحبخانه يا رهگذران از آن آزار و اذيت متأثر شوند و 

پولي به سربازها بدهند تا دست از زدن او بر دارند. اين کار را چندين بار در چند 

محله تکرار کردند. اين آزار و اذيت به مدت ۹ ماه ادامه داشت و سيد جعفرهمه| 

اين مجازات،ها را در نهايت تسليم تحمل مي،کرد تا جايي که پاهاي او مّتورم شد 

۱) مطالع االنوار ٣٦٧. شفيع ١١

۲) حبيب طاهر زاده ، نقل از طاهر زاده ، ج. ١, ، ١٤٢-١٣٩

۳) روحاني ج١, ،١٤٦؛ ربّاني فصل ١۰, ، ١٣



صبح بيداري۱۲۴

و ديگر نمي توانست راه برود.۱

حاج محّمد تقي ني،ريزي تاجر جوان و ثروتمندي بود که به خاطر درستکاري 

که در تجارت داشت معروف بود. او چنان امانت،دار و درستکار بود که مردم شهر 

ذخيره| مالي خود را براي محفوظ بودن به او مي،سپردند. ايشان  داماد مّالعبدالحسين 

- يکي از بابي،هايي که در سال ۱۸۵۰ م. کشته شد - و يکي از افرادي بود که 

به محض شنيدن خبر ظهور جديد به حضرت باب ايمان آورده و هنگامي که 

جناب وحيد از رونيزعازم ني،ريز شدند به پيشواز ايشان آمد و چند نفر جارچي 

استخدام کرد تا همه| مردم شهر را از مالقا ت عمومي با وحيد باخبر سازند. وقتي 

مقامات حکومتي عليه بابي،ها لشگرکشي کردند، حاج محّمد تقي به بابي،هاي قلعه| 

خواجه پيوست و مخارج قلعه را تأمين کرد. با رسيدن زمستان زين العابدين خان 

تصميم گرفته بود که هر روز يکي از اسيران بابي را شالق زده داخل حوض آب 

يخ بياندازد.۲ از آنجا که حاج محّمد تقي جوان،تر و قوي،تر بود، درخواست کرد 

اين مجازات فقط شامل او بشود. وقتي بدن شالق خورده او را در حوض آب 

مي،انداختند آب به رنگ سرخ در مي،آمد. بعد او را با تمسخر و توهين در شهر 

مي،گرداندند تا رهگذران بابت تماشاي آن صحنه پول بدهند. اين کار را چندين 

و چند روز تکرار کردند. با همه اين صدمات او زنده ماند ولي در اثر ضربه،هاي 
شالق و آب سرد بدن او ناقص شد و چشم هايش کم کم نابينا گشت.۳

خان  العابدين  همسرزين  داشت  ادامه  خشونت،ها  اين  که  ماهي  چند  در 

که اين دو نفر بابي را مي،شناخت و دوستي خانوادگي با آنها داشت از شدت 

چند  که  ديد  خواب  شب  يک  اينکه  تا  نمي،آمد.  چشمانش  به  خواب  ناراحتي 

هيکل سياه،پوش از آسمان پايين آمدند و به زين العابدين خان بابت اين رفتارهاي 

خواب  اين  او  دادند.  هشدار  مي،دارد  روا  پيغمبر  اوالد  به  نسبت  که  وحشيانه،اي 

را براي زين العابدين خان تعريف کرد و گفت که احساس مي،کند اّتفاق بدي 

را  اوضاع  که  خان  العابدين  زين  زن  نکرد.  اعتنايي  شوهرش  ولي  افتاد  خواهد 

۱) ربّاني فصل ١۰, ، ١٣

۲) شفيع ١١

۳) فيضي ٧٨؛ عهديه ٥١



۱۲۵ ۸  مجازات

چنين ديد خودش شخصًا دست به کار شد و با داروغه| محله| سادات که او را 

مي،شناخت تماس گرفت و از او خواست همان شب پنج قاطر در بيرون دروازه| 

شهر آماده کند و سپس از خدمتکارش خواست تا به زندان رفته و آقا سيد جعفر 

يزدي و حاج محّمد تقي ني،ريزي را از زندان آورده به محل مخفي ببرد. آن دو  را 

سوار بر قاطرها کردند و به شهر هرات که از حوزه| قدرت زين العابدين،خان خارج 

زخمهايشان  و  جراحات  تا  شهرماندند  آن  در  ماه  چندين  دو  آن  فرستادند.  بود 
بهبود يابد.۱

که  واداشت  را  او  ثروت  براي  خان  العابدين  زين  ناپذير  سيري  اشتهاي 

دارايي،هاي بابي،ها را غارت کند.

 حّتي آقا سيد ابوطالب از ساالرهاي دولتمند ساکن در يکي از محله،هاي 

ني،ريز که نزد شاه شخص معتبري بود نيز گرفتار حرص و طمع حاکم, زين،العابدين 

و  ببرند  معدن  به  پنهاني  و  بسته  زنجير  به  را  طالب  ابو  داد  دستور  او  شد.  خان, 

وقتي مقامات حکومت شيراز براي پيدا کردن سيد ابو طالب به تحقيق و تفحص 

پرداختند زين،العابدين خان از ترس مجازات چنين عملي به دروغ گفت يکي از 

آخوندهايي که سيد ابوطالب را باعث همه مشکالتي مي دانست که بابي،ها بوجود 

آوردند و با او خصومت شخصي داشت سيد ابو طالب را مسموم کرده و کشته 
است.۲

زور  به  هم  را  ني،ريزي  محّمد  ميرزا  مّال  خانواده  ثروت  خان  العابدين  زين 

تصّرف کرد. مّال محّمد خّطاط معروف که يکي از هفتاد و دو بابي،اي بود که در 

نبرد قلعه| خواجه شرکت کرده و زخمي،شد ه بود بعد از شکست بابي،ها دوران 

نقاهت خود را در اصطهبانات گذرانيده بود. هنگامي که به ني،ريز باز گشت خبر 

سرنوشت دهشتناک خانواده اش را شنيد. او دريافت که مأمورين دولت در مقابل 

چشمان مادرش اتوي زغالي داغ و آهن داغ بر بدن برادر کوچکتر او گذاشته و 

از آنها خواسته بودند  که سند تمامي امالک خود را به زين العابدين خان واگذار 

کنند. خانواده| مّال ميرزا محّمد هم براي نجات جان پسر عزيزشان قبول کردند و 

۱) مالميري ٣١-٢٧

۲) نيکالس ٤٠٩-٤٠٨.شفيع ١١. ربّاني فصل ١۰, ، ٢٣



صبح بيداري۱۲۶

همه اسناد و اموال خود را واگذار کردند. اما افسوس که آن پسر خردسال تحت 
فشار و ضربات و جراحت جان داد.۱

بسياري از خانواده،هاي بابي از شدت اين اذيت و آزارهاي زين العابدين خان 

پناه  اطراف  بيابان،هاي  به  خالي  دست  با  کرده  رها  را  خود  دارايي  و  اموال  همه| 

بردند.۲ اين عّده  که  اموال خود را از دست دادند ولي جان سالم بدر بردند مّقدر 

بود که چند سال بعد در سال ۱۸۵۳ م. در نبردي شديدتر و خونين،تر بجنگند. 

بقيه| زنداني،هاي بابي در ني،ريز همه به قتل رسيدند. اجساد آنها را در داخل 
خندقي در حيات محوطه| زندان انداختند و روي آنها خاک ريختند.۳

سر  بر  آنچه  و  ظلم،ها  اين  شدت  از  که  ني،ريزي  محّمد  مّال  ميان  اين  در 

او  انتقام.  گرفت -  ديگري  تصميم  بود  شده  نااميد  کامًال  بود  آمده  خانواده،اش 

مّصمم شد انتقام خون اين همه افراد بيگناه را از شخصي که به نظر او مسؤول همه| 

اين وقايع و مظالم بود بگيرد و اين شخص کسي نبود جز سلطان يا پادشاه کشور 

ايران: ناصرالدين شاه.

۱) مالميري ٢٦-٢٥

۲) فيضي ٧٩. شيخ عبدالعلي, مّال عبدالحسين, خواجه قطبا,، ميرزا محّمد حسين, ميرزا علي سردار, 

،خواجه محّمد حسين, ، زين العابدين خان اصطهباناتي, ،ابراهيم پسر صالح, ،سّيد حسين و سّيد حسن 

پسران  حاجي سّيد احمد,، مّال حسن پسر کرباليي قاسم, شيخ محّمد اسماعيل پسر مّال محّمد باقر,، مّال 

علي اکبر پسر مّال محّمد اصطهباناتي, شيخ يوسف ، لطفعلي قائد, ميرزا محّمد پسر ميرزا محّمد عابد, 

،بابي،هاي اصطهبانات.

۳) روحاني ج. ١, ،١٥٨. فيضي ٧٢



۹

سوء قصد به جان پادشاه ايران

شهادت حضرت باب و کشته شدن حواريون و پيروان وفادار ايشان در قلعه| شيخ 

طبرسي, واقعه| زنجان و قلعه| خواجه| ني،ريز روحيه| بسياري از بابي،ها را تضعيف 

کرده و باعث  شد آنها از سر نااميدي دست به اعمال تالفي،جويانه بزنند.

يک مادر دلسوز از اهالي ني،ريز که شاهد آزار ، شکنجه و شهادت پسرش بود 

و تمام امالک و اموال خانوادگي خود را نيز از دست دا ده بود چند قطعه جواهر 

گرانبها و گردن،بند مرواريدي که برايش باقي مانده بود را به  پسر بزرگش مّال 

ميرزا محّمد مي،دهد. او در بهار سال ۱۸۵۱ عازم شيراز شد و در آنجا با چند بابي 

ديگر هم فکر وهم رأي شده به سرکردگي يکي از آنها با نقشه اي انتقام جويانه 
به سمت طهران حرکت مي،کنند.۱

يک روز سرکرده| آن گروه کوچک بابي۲ به ديدار ميرزا حسينعلي نوري 

بود  طهران  شده|  شناخته  و  سرشناس  بابي،هاي  از  يکي  که  بهاء  جناب  به  ملقب 

مي،رود و او را از نقشه،اي که کشيده،اند آگاه مي،سازد. 

۱) طبق اظهار شفيع (١٢) آن دو نفر ديگر حاج قاسم و حسين پسران علي نقي شفيع بودند ، اگرچه 

که بعدًا به رفتن مّال محّمد به طهران اشاره مي،کند. بر طبق آنچه که شفيع  مي،نويسد (١٢) حرکت اين 

سه مرد و خودکشي دو نفر از زنها دو سال بعد از پايان واقعه| اول رخ داد. مازندراني (ج. ٤, ، ص٢٢) 

مي،نويسد سه نفر  يکسال و نيم بعد به طهران رفتند اما اشاره مي،کند که زين العابدين خان آن سه نفر 

را به خاطر حمله به افرادش در کوههاي باال طارم به طهران فرستاد؛ همچنين روايت  مازندراني درباره| 

مرگ غالمرضا يزدي به خاطر اين اّتفاق صحيح نيست. نيکالس (٤٠٧) مي،نويسد که اين سه مرد بعد از 

به اسارت گرفته شدن بخاطر شکست نبرد فلعه از شيراز به طهران فرار کردند.  

۲) نام او عظيم بود.
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جناب بهاء به او هشدار مي،دهد و مّصرانه از او مي،خواهد که از انجام اين 

نقشه منصرف شوند و مي،گويد انجام اين نقشه اي که کشيده،اند خالف تعاليم 

باب است و اگر آنها به اين کار مبادرت بورزند او خود را با آنها شريک نمي،داند 

و همچنين هشدار مي،دهد که عواقب اين کار براي بابيان بسيار وحشتناک خواهد 

بود۱ و از آنها مي،خواهد که در نهايت استقامت در انتظار موعودي که حضرت 

باب به ظهور او بشارت داده،اند ، بمانند.

صدر اعظم جديد, ميرزا آقا خان نوري, که با خانواده| جناب بهاء آشنايي 

اميدواري  اظهار  و  نوشته  بهاء  جناب  به  خطاب  دوستانه،اي  و  گرم  نامه|  داشت, 
مي،کند که با بابي،ها از در آشتي درآيد.۲

اما چرخهاي گردونه| قسمت و تقدير به حرکت درآمده و تّوقف آن ممکن 

نبود.

در نشريه| هفتگي  طهران ، به تاريخ ۱۲ آ گست  ۱۸۵۲  م. چنين مي،خوانيم:

«از آنجا که آب و هواي رودبار قدري خنک شده است و قرقاول،هاي زيادي 

در اوشان تپه ديده مي،شوند، اعليحضرت قصد نموده،اند تا براي چند روزي به آنجا 
عزيمت نمايند (خارج از کاخ ييالقي تابستاني)»۳

 و چند روز بعد اين خبر در روز نامه ديده مي،شود: 

تا  بودند  داده  دستور  و  بودند  ايستاده  صدراعظم  نزديک  «اعليحضرت 

همراهانشان آماده| تيراندازي براي شکار باشند.، ناگهان يک نفر ازبابي،هاي لعنتي 

ني،ريز که خود را يک روستايي معرفي کرده بود فرياد زد: "عريضه،اي دارم". چند 

تن از خدمتکاران اعليحضرت با شنيدن صداي او به جلو دويدند تا ببينند او چه 

مي،خواهد.، اما قبل از آنکه بتوانند به او نزديک شوند آن شخص تفنگي از جيب 

خود در آورد و به طرف اعليحضرت نشانه رفت. الحمد هللا ، به لطف و اعانت 
پروردگار تير به خطا رفت.»۴

۱) مطالع االنوار ٤٤٠

٤٣٩  (۲

۳) امانت ٢٠٥

 The :۴) وقايع اتفاقّيه ، شماره ٨١، به تاريخ پنجشنبه سوم ذي القعده ١٢٦٨ هجري قمري؛ نقل از ربّاني
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در روزنامه| هفته بعد چنين آمده است:

مازندران  و  زنجان  ني،ريز,،  نبردهاي  تمامي  در  که  ني،ريزي  محّمد  «ميرزا 

شرکت داشته و جراحات زيادي از اين نبردها بر تنش ديده مي،شد با تيراندازي 

محافظان و همراهان و مأموران نيروي سلطنتي کشته شد و بعد از آن هم جسدش 
را آنقدر با سنگ و چوب زدند تا با خاک يکي شد.»۱

٭     ٭     ٭

نتيجه| سوءقصد به جان سلطان ايران در ماه آگست سال  ۱۸۵۲ م. يک سلسله  

اعمال خشونت،باري بود که  مانند موجي پرشتاب دامن همه| بابي،ها را گرفت و 

شکنجه و آزار بابي،ها با شّدتي بيش از قبل شروع شد. همانطور که جناب بهاء 

ديگر  بار  ايران  در  دين  رؤساي  به  خصومت،جويانه  اعمال  اين  بود  داده  هشدار 

و  امالک  تمام  و  کنند  اقدام  جديد  ديانت  قمع  و  قلع  در  دوباره  تا  داد  فرصتي 
دارايي پيروان آن را صاحب شوند.۲

 يک افسر اتريشي که در طهران ساکن بود با ديدن صحنه،هاي فجيع آزار 

بابي،ها آنچنان ترسيده بود که از شغلش استعفاء کرد. وي چنين مي،نويسد:

«ابدان اين مظلومان که به آتش ظلم مشتعل گرديده کوي و برزن را نوراني 

نموده است. من با چشم خود شاهد وضع موحشي بودم که بعضي ازبابيان را با 

سالسل واغالل در حالي که سينه و شانه| آنها را شکافته و در شکافها فتيله| سوزان 

قرار داده بودند با جماعتي از سربازها در کوچه و بازارعبور مي،دادند و فتيله،ها 

Bábís of Nayríz: History and Documents فصل ١٠, ٢٠؛  در تاريخ نبيل (٤٤٠)آمده است 

که دو مرد به اين سوء قصد مبادرت کردند: صادق تبريزي و فتح اهللا قمي. امانت (٢٠٥) چهار نفر را نام 

مي،برد: مال محمد ني،ريزي, ، صادق تبريزي، و فتح اهللا قمي, که به شاه حمله کردند و حاج قاسم ني،ريزي 

که در اين نقشه با آنها همدست بود. گزارشهاي مختلف از زبان افراد اروپايي در آن زمان سه تا شش 

نفر را ذکر کرده اند(مؤمن The Babi and Baha’i Religions، فصل ٧). 

در  ني،ريزي  محّمد  مّال  مختصر  بيوگرافي   .٢٠،  ,١٠ فصل  رباني،  از  نقل  ٨٢؛  شماره|  اتفاقّيه,،  ۱) وقايع 

وبسايت www.nayriz.org موجود است.

۲) مطالع االنوار ٤٤٣
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پس از تماس با گوشت بمثابه| شمعي که تازه خاموش شده باشد در درون زخم 

آنان دود مي،کرد.اين ستمگران شرقي در اين قساوت و سنگدلي ابتکاري بکار 

مي،بردند که عقل در حيرت است. ابتدا پوست از کف پاي ملهوفين برداشته سپس 

در روغن داغ شده مي،گذاشتند و آنها را چون سّم ستوران نعل زده مجبور به طي 

طريق مي،کردند. با اين وصف از شخص بابي صداي ضّجه و زاري و يا شکوه 

و بي،قراري به گوش نمي،رسيد, بلکه بکمال استقامت تحّمل هر مشّقت مي،نمود 

تا آنجا که ديگر جسم نحيف طاقت همقدمي با روح خفيف و لطيف نداشت. 

در آن حين آن اسير بي،تقصير از شّدت عذاب بر زمين مي،افتاد. حال شايد تصّور 

نمائيد که حرص و ولع جّالدان به اين مقدار سيراب مي،شد و آن بدبخت بي،پناه 

با کشيدن خنجر بر حنجر از اين مصيبت عظيم نجات مي،يافت. نه چنين بود, بلکه 

آن مظلومان را بضرب تازيانه به حرکت مي،آوردند و تا لحظه| واپسين که اندک 

رمقي از حيات در کالبد آنان موجود بود به انواع شکنجه و آزار مبتال مي،ساختند 

اجساد  آن  بلکه  نمي،داشتند  بر  جسد بي،جان دست  از  تازه  و  مي،سپردند  جان  تا 

مجروح و مشّبک را واژگون به درخت مي،بستند و هدف سهام مردم سنگدل 

قرار مي،دادند که تير انداز، خود را آزمايش نمايند و بيرحمي و شقاوت خويش 

را نمايش دهند و من خود اجسادي را مشاهده کردم که با صدها رصاص شرحه 

شرحه شده بود... من چون خود به صفحات اين اوراق نظر مي،افکنم پيش خود 

مي،گويم البد هموطنان عزيز من بسختي اين روايات را باور خواهند کرد و آن 

را خالي از اغراق نخواهند شمرد. اي کاش من هم در قيد حيات نبودم و اين 

حوادث ناگوار را به رأي العين مشاهده نمي،نمودم. ولي متأّسفانه خدمت و وظيفه| 

من ايجاب مي،نمايد که غالبًا شاهد اين گونه مظالم و فجايع باشم. مع الوصف 

براي اينکه چشمم حّتي االمکان بر اين مناظر هولناک نيفتد در اين اّيام بيشتر در 

خانه  مي،مانم, زيرا روح و روانم از اين اعمال بيزار و جان و وجدانم منزجر و متنّفر 

است و اميدوارم هرچه زودتر ارتباط خود را با عاملين اين حرکات رزيله قطع 

نمايم و راه ديار خويش پيش گيرم...۱»

۱) مطالع االنوار، پاورقي ص ٤٤٤- ٤٤٣
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شاه از اين واقعه جان سالم بدر برد اما خيلي ترسيده بود و اين ترس و وحشت 

سالها با او باقي ماند.۱ او از سوء قصدهايي که در کشورهاي اروپايي انجام شده 

بود خبر داشت و مي،دانست که خيلي از آنها با موفّقيت انجام شده. او به همه| 

اطرافيان خود مظنون و مشکوک بود و فکر مي،کرد شايد بعضي از آنها با بابي،ها 

همدست شدند و گاه تصور مي،کرد کشورهاي خارجي مجددا در امور کشورش 

دخالت خوهند کرد. او حتي به صدراعظم جديد نيز مظنون بود ، زيرا مادرش که 

دشمن صدراعظم بود به او هشدار داده بود مواظب باشد شايد صدراعظم هم به 

فکر نقشه،اي براي برانداختن او از تخت سلطنت باشد. اما مادر شاه بيشتر در فکر 

از بين بردن يک بابي مشهور و معروف يعني جناب بهاء بود.

جناب بهاء عليرغم پيشنهاد دولت روسيه و همچنين صدر اعظم و چند تن از 

افراد واال مقام براي حمايت از ايشان با پاي خود به اردوي پادشاهي که به آنجا 

احضار شده بود رفت تا بيگناهي و برکناري خود را از اين عمل خشونت،بار, يعني 

سوء قصد به جان شاه, ثابت کند و اظهار اطاعت  و احترام به مقام سلطنت بنمايند. 

ايشان را مجبور کردند تا سر برهنه و پاي برهنه پياده با زنجيرتا  طهران  زير آفتاب 

سوزان راه رفته و مردم هم که در دو طرف جاّده جمع شده بودند هر يک به 

نحوي به اّذيت و آزار او اقدام کردند. يک پيرزن مي،خواست سنگي به او پرتاب 

کند که جلويش را گرفتند. جناب بهاء گفت: «او را ممانعت نکنيد زيرا بخيال 

خود کار ثوابي را مي،خواهد انجام بدهد.»۲ در طهران ايشان را در دخمه،اي در 

زيرزمين تاريک ، متعفن و بدبو حبس کردند. در آنجا زنجير سنگيني بر گردنشان 

انداختند که اثر آن تا آخر حيات بر روي گردن ايشان باقي ماند.

يک روز پسرايشان ، عبدالبهاء را به آنجا بردند تا پدرش را مالقات کند:

«يکروز اجازه يافتند به حياط زندان رفته پدر محبوب خود را که روزانه چند 

دقيقه از محوطه| زندان بيرون مي،آمدند مالقات نمايند. هيکل مبارک بطوري تغيير 

يافته و مريض بودند که بزحمت حرکت مي،فرمودند.

موي سر و محاسن آشفته و پريشان و گردن مبارک زير فشار سنگين زنجير 

۱) امانت ٢٠٥

۲) مطالع االنوار٤٤٥
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آهنين آماس کرده و مجروح بود و قامت مبارک بر اثر سنگيني زنجيرخميده 

و ناتوان گرديده بود. مشاهده| اين وضع ناگوار چنان تأثيري در روحيه| آن طفل 
حّساس گذاشت که هرگز فراموش نگرديد.»۱

جناب بهاء در سجن رويايي زيبا ديد:

«در شبى از شبها در عالم رؤيا از جميع جهات اين كلمه| عليا اصغا شد: إنّا 

ننصرک بک و بقلمک التحزن عّما ورد عليک و التخف إّنک من اآلمنين سوف 

يبعث اهللا کنوز األرض و هم رجال ينصرونک بک و باسمک اّلذي به احيي اهللا 

أفئدة العارفين.»۲ 

خداوند او را بعنوان موعودي که حضرت باب بشارت به ظهور او داده بود 

و درها را براي ظهور او گشوده بود مخاطب قرار داد. او به همراه خانواده،اش 

به بغداد تبعيد  شد تا يک عمر زندگي در تبعيد, که تحقق نقشه| الهي بود, را 

آغاز کند,، تبعيدي که بازگشتي نداشت۳ اما وسيله اي بود براي ابالغ پيام الهي به 

جهانيان.

٦١، Bahá’u’lláh and the New Era ، ۱) اسلمنت

۲) مطالع االنوار٤٤٦، پاورقي ١

۳) ١٢ ژانويه ١٨٥٣



نيريز

١٨٥٣





۱۰

شورش و بلوا در نيريز

زين العابدين خان حاکم وقت ني،ريز در فکر قلع و قمع بابي،ها بود. او مي،خواست 

شهر را از وجود بابي،ها که به نظر او افرادي مجنون و ديوانه بودند پاک کند, زيرا 

او مي،ترسيد بابي،ها با بعضي افراد خانواده| او همدست شده، برضّد او قيام کنند. 

عّلت ديگر آن بود  که مي،خواست  مال و اموال بابي،ها را تصّرف کند و بر ثروت 

خود بيافزايد.۱ قسمت اعظم محله| چنارسوخته,، جايي که بيشتر بابي،ها در آنجا 

ساکن بودند,، بعد از سقوط  و شکست قلعه| خواجه به ويرانه،اي تبديل شده بود۲ و 

بابي،هاي آن محّله از ترس جان فرار کرده در کوه ها پنهان شدند. در آنجا هسته| 

يک نهضت مقاومت بوجود آمد.

به زين العابدين خان خبر رسيد که بابي،ها به کارگاه،هاي تهيه| سرکه و شراب 

و شيره| انگور در دامنه| کوه حمله کرده و چند نفر از مردان او را کشته،اند.۳ با 

شنيدن شايعاتي در مورد توطئه| از بين بردن خودش توسط بابي،ها، ترس و اضطراب 

بيشتري بر او مستولي شد. از نظر او تعداد بابي،هاي محله| چنار سوخته دوباره رو به 

۱) ميرزا قابل آباده،اي,، نقل در ربّاني,، فصل  ١٣, ، ٢

۲) ربّاني, ،فصل ١١,٣

۳) شفيع ١٢. فاضل مازندراني  زمان اين واقعه را شش ماه بعد ذکر مي،کند. از آنحا که فصل انگور،چيني 

اواخر تابستان مي،باشد و از آنجا که اين خاطرات شفاهي سالها بعد از وقوع حوادث بيان شده،اند به نظر 

نگارنده صحيح،تر آنست که زمان حمله به کارخانه| شيره| انگور سازي را در ماه آگست در نظر بگيريم 

که به خاطر جريان سوء قصد به جان پادشاه خشونت  باال گرفته بود.
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فزوني بود۱. لذا به تعداد نگهبان،هاي خود افزود.۲

از  يکي   ۱۸۵۲ سال  پاييز  در  که  مي،برد  پي  اگر  مي،شد  بيشتر  او   وحشت   

ثمره|  سردار  است.  بازگشته  ني،ريز  به  سردار  علي  نام  به  توانا  و  جسور  بابي،هاي 

پيوند بين دو خانواده| برجسته در محّله| چنار سوخته بود. خانواده،هاي ده برادران و 
زرمقالي. علي سردار در سال ۱۸۲۳م. بدنيا آمده بود.۳

تمام  و  بودند  روستا  چند  يا  يک  مالک  ثروتمند  خانواده،هاي  زمان  آن  در 

کار  زمين،ها  روي  روستايي،ها  مي،شدند.  محسوب  آنها  اموال  جزو  روستائيان 

مي،کردند. اّما سهم بيشتر محصول را به صاحب زمين مي،دادند و خود سهم کمي 

بر مي،داشتند. زين العابدين خان هم که صاحب و مالک چندين روستا بود علي 

سردار را به د ليل جرأت، کارداني و توانايي  در رهبري، مباشر خود و مسئول اداره| 

امور و سرکشي دو روستا از روستا،هاي خود به نام قطرويه و رستق کرده بود. علي 

سردار با کمک دوستش حسن ميرزا هفتاد نفر از راهزنان  منطقه را دستگير کرد. 

راهزنها از او تقاضا کردند که آنها را به حکومت ني،ريز تحويل ندهد. او هم آنها 

را بخشيد و آزاد کرد. اين قّضيه سبب محبوبيت علي سردار و شهرت او به عدالت 

و شجاعت  شد.

سردار مورد لطف و عنايت حاکم ني،ريز, زين العابدين خان, بود ولي روز 

به روز بيشتر از حاکم بيزار مي،شد. سردار هم مثل همه مي،دانست که حاکم اين 

مقام و منصب را با قتل برادر خود که وارث اصلي بود ، به دست آورده و در واقع 

آن را غصب کرده و با ظلم و ستم بر مردم حکومت مي،کند. به همين عّلت هم 

هنگامي که وحيد به شهر ني،ريز آمد و پيام حضرت باب را ابالغ کرد و درباره| 

عدل و عدالت و تعاليم الهي جديد صحبت کرد سردار بابي شد.۴ اّما با آزار و 

شکنجه| وحشتناکي که بعد از سقوط  قلعه| خواجه پيش آمد  فرار کرده و در 

کوه،هاي مجاور پنهان شد تا پائيز سال ۱۸۵۲ م. که براي کمک به بابي،هاي منطقه 

۱) روحاني ج. ١, ، ١٧٩-١٧٣

۲) آباده اي, ، نقل و ترجمه در ربّاني فصل  ١٣, ٢,شفيع ص ١٢

۳) روحاني ج. ١, ، ٢٦٩

۴) ربّاني, ، فصل ١٠, ، ٢٦
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به ني،ريز بازگشت.۱

گروه  يک  خواجه  قلعه|  نبرد  بابي  سرکردگان  از  برخي  همراه  به  او  حاال 

مقاومت تشکيل داد. علي سردار,، ميرزا حسين قطب,، حاجي عبدالعلي - پدر زن 

جناب وحيد- و دو پسر او، مال عبدالحسين و چهار پسرش و نه نفر ديگر يک 

گروه نوزده نفري تشکيل دادند به عدد واحد، مطابق عدد نوزده که در ديانت 

بابي عدد مقّدسي است. عبدالعلي ومّال عبد الحسين مأمور سرکشي به بابي،هاي 

منطقه و آموزش تعاليم به آنها شدند. زيرا بسياري از بابي،ها هنوز اطالع زيادي از 

تعاليم ديانت بابي نداشتند. سردار و قطب به کوه ها رفتند. بابي،هايي را که در آنجا 

پنهان شده بودند پيدا مي،کردند ،و آنها را تشويق مي،کردند که به ني،ريز بازگردند 

تا جامعه| بابي تقويت شود و به خوبي بتوانند با حاکم مقابله کنند. بابي،ها کم کم 

و با احتياط به شهر ني،ريز بازگشتند.۲ سردار مخفيانه به منزل بابي،ها که از شدت 

فقر و بي،چيزي به تنگ آمده بودند مي،رفت و براي آنها غذا،, لباس و، روغن چراغ 

مي،برد و آنها را دلگرم مي،کرد.۳ مّال حسن لب شکري هم به همان طريق به کمک 

و پشتيباني بابي،ها مشغول بود.۴ در زمستان ۱۸۵۳-۱۸۵۲ م. اين فّعاليت،ها نتيجه داد 

و به تدريج بابي،ها به ني،ريز بازگشتند. تعداد آنها افزايش يافت. در محافل جمع  

مي،شدند وکم کم  قدرت جسماني و روحاني آنها افزايش يافت. 

زين العابدين خان که اوضاع واحوال را چنين ديد در فکرحمله| ديگري به 

بابي،ها افتاد. 

بابي،ها که اطالعات زيادي درباره| تعاليم حضرت باب نداشتند,، مراد و مرشد 

۱) مطالع االنوار ٤٧١

۲) روحاني ج. ١, ، ١٧٩-١٧٣

۳) نيکالس (٤١٠) مي،نويسد که زين العابدين خان سردار را دستگير کرد ولي نتوانست هيچ اتهامي به  

او وارد کند لذا او را آزاد کرد. نيکالس (٤١٠) و شفيع (١٤) مي،نويسند که پنج مرد سوگند خوردند که 

زين العابدين خان را بکشند: کرباليي محمد و سه پسرش,، خواجه محّمد,، خواجه حسن, خواجه علي و 

استاد قاسم. بر طبق اين منابع  قطب آنها را شديدًا تشويق بر آن کرد که انتقام آن کار را از زين العابدين 

خان بگيرند. روحاني (ج. ١ ، ١٧١) و فيضي (٨٩) هر دو ذکر کرده اند که مّال حسن لب شکري هم در 

اين نقشه همدست بوده است. 

۴) از گفتگو با خانم نورا (شهيد پور ) جيمر (مارچ ٢٠١٠ ، مطابق ١٦٦ بديع)
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خواجه  قلعه|  نبرد  در  بود,،  رسيده  قتل  به  وضعي  فجيع،ترين  به  وحيد  جناب  آنها 

بعضي اعضاي خانواده و، دوستان و آشنايان خود را از دست داده بودند,، حوادث و 

وقايع وحشتناک بعد از قلعه| خواجه را از سر گذرانيده و حاال تحت فشار اجتماعي 

و اقتصادي بسيار شديدي قرار داشتند, اغلب به فکرانتقام بودند. به خصوص که 

بر اساس پيشينه و فرهنگ اسالمي، به خشونت در مقابل خشونت و چشم در برابر 

بودند؛  شنيده  خونريز  مجاهدي  قائم  حضرت  از  همواره  و  داشتند  اعتقاد  چشم 

را  همه| ستم،هايي که بر مردمان وارد آمده   خواهد آمد و انتقام  اين که قائمي 

خواهد گرفت و جهان پر از عدل و داد خواهد شد.حاال اين گروه بي يار و ياور، 

و بي،پناه و تنها مي،خواستند در مقابل ظلم حاکم و حکومت بايستند و از عقيده| 

خود دفاع کنند. پس همچون دور اسالم به جهاد دفاعي قيام کردند و در مقابله با 

زين،العابدين خان نقشه|  قتل حاکم۱ را در همه جا شايع کردند. به اين ترتيب وقايع  

بعد با خشونت،هاي بيشتري همراه بود. آنها نمي،دانستند که اين اعمال مخالف 
تعاليم حضرت باب و آرزوي ايشان است.۲

در اوائل بهار سال ۱۸۵۳ م.۳ زين العابدين خان فرمان داد تمام بابي،هاي محّله| 

چنار سوخته را دستگير و زنداني کنند و دستور به شکنجه و آزار آنها داد.۴ او در 

پي قتل مّال حسن لب شکري بود. زيرا مّال حسن هم حامي و طرفدار بابي،هاي محّله| 

چنار سوخته بود و هم با برادر زين العابدين خان که به فرمان زين،العابدين،خان 

به قتل رسيده بود نسبت خانوادگي داشت. او همچنين نقشه| قتل سردار,، قطب و 

ديگر بابي،ها را در سر مي پروراند.۵ اما يکي از نزديکان حاکم از اين نقشه مّطلع  
شد و، پنهاني به بابي،ها خبر داد و نقشه| حاکم عملي نشد.۶

۱) روحاني ج. ١, ،١٧٢-١٧٠

۲) مهرابخاني ١٦٢

۳) بر اساس نوشته،هاي روحاني و شفيع به نظر مي،رسد که اين مطلب صّحت دارد.

۴) شفيع (١٤) اشاره مي،کند که زين العابدين خان دستور داد هفتاد نقر بابي از اين محله شناسايي و 

دستگير شوند تا «آنها را در ديگ آب جوش بياندازند».

۵) روحاني ج. ١, ،١٧٢-١٧٠

۶) شفيع ١٤
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داد  دستور  خود  محافظان  به  خان  العابدين  زين  جمعه۱  روز  يک  غروب 

حّمام را براي روز بعد آماده کنند.۲ حمام شهر ساختمان قديمي،اي بود که يک 

اتاق بيروني داشت بعنوان رختکن.، در آنجا لباس را در مي،آوردند و يک حوله 

مي،گرفتند و به حوض داغي که در محوطه| اصلي بود وارد مي،شدند. در آنجا يک 

دّالک بدن شخص را کيسه مي،کشيد و سپس براي شستشو به داخل حوض آب 

ديگري مي،رفتند که  ازآنجا که همه| مردم براي شستشوي بعدي به آنجا مي،رفتند  
خيلي کثيف و متعّفن بود.۳

صبح روز بعد حمام را خلوت کردند، يعني به هيچ کس اجازه| ورود به حمام 

ندادند و زين العابدين خان به همراه خدم و حشم به حمام شهر رفت. قبل از اينکه 

وارد حمام شود ازمحافظينش خواست تا به پشت بام حمام بروند و خوب همه 

جا را بازرسي کنند و مطمئن شوند که خطري او را تهديد نمي،کند و هر چيز 

مشکوکي را اطالع بدهند. اما خبر نداشت که درساعت اّوليه| صبح پنج مرد بابي 

مخفيانه بدون اطالع و اجازه| دوستان خود وارد حمام شده بودند و در يکي از 

زواياي تاريک اتاق،هاي شتشوي حمام به کمين نشسته بودند.، وقتي زين العابدين 

خان در اتاق بيروني لباس،هايش را درآورده, مي،خواست داخل حمام شود ناگهان 

چند نفر با فرياد هاي بلند درحاليکه چاقوهاي خود را رو به باال گرفته بودند به او 

حمله کردند. خدمه| او از شدت ترس فقط فرياد کشيدند. زين العابدين خان با بدن 

خونين ايستاده بود که محافظان او وارد شده به بابي،ها حمله کردند.۴ چند لحظه 
بعد زين العابدين خان به روي زمين غلتيد و از حال رفت و روز بعد درگذشت.۵

۱) عهديه ١١٤

 The Babi) ۲) بر طبق نوشته| نيکالس (٤١٠) و شفيع(١٣) ترور در روز جمعه به وقوع پيوست. مؤمن

يکشنبه  روز  که  مي،کند  ذکر  سال ١٨٥٣  مارچ  ماه  را ٢٦  تاريخ   (١٤٧،   and Baha’i Religions

است.

۳) حضرت بهاءاهللا بعدها استفاده از  خزينه| حمام  را ممنوع  کردند.

۴) استاد قاسم

۵) شفيع (١٤). آباده،اي، به نقل از ربّاني (فصل ٣, ،٢) يک نفر بود که در اين ترور شرکت داشت و او 

يک عمله| بّنا  بود به همين جهت تّصور نمي،رفت که بابي باشد. شخص بابي بعدًا به ضرب گلوله از پا 

درآمد.



صبح بيداري۱۴۰

٭     ٭     ٭

شخصي که از اين ماجرا  خيلي خوشحال شد، خانواده و  باجناق صدراعظم 

جديد،۱ ميرزا نعيم بود. ميرزا نعيم قبال مسؤول پرداخت حقوق و مواجب لشگر در 

ايالت فارس بود. او از افراد متنّفذ آن منطقه بود و در نبرد با جناب وحيد در قلعه| 

خواجه نقش بسيار فّعالي داشت. پس از پايان نبرد قلعه| خواجه به دليل عملکرد 

غلط و ضعف تصميم گيري در مواجهه با بابي،ها ، صدر اعظم, ميرزا تقي خان امير 

نظام, حکومت ني،ريز را از حکومت فارس جدا کرد و در سال ۱۸۵۲ م. به ميرزا 

نعيم۲ سپرد. او به ميرزا نعيم دستور داد تا در مقابل بابي،ها بسيارمدارا کند تا آنها 

احساس آرامش و امنيت کنند و بعد در موقعيت مناسب آنها را سرکوب و نابود 

کند.۳ ميرزا نعيم به عنوان حکمران ني،ريز به به زين العابدين خان و خانواده،اش 

اجازه داده بود تا به امور روزانه| ني،ريز نظارت کنند. اّما زين العابدين خان بدون 

مشورت با او و مقامات شيراز هر کاري مي،خواست مي،کرد و سياست مدارا با 
بابي،ها را خنثي ، و ميرزا نعيم را نگران و ناراضي مي کرد.۴

بعد از قتل حاکم ني،ريز ميرزا نعيم يکي از اقوام خود بنام ميرزا بابا را بعنوان 

فرمانده| يک گروه سرباز به ني،ريز فرستاد تا از بروز هرگونه خشونتي جلوگيري 

کند. چند هفته بعد ميرزا نعيم  با فوج بزرگي از سربازان وارد ني،ريز شد.۵ براي 

اداي احترام و نشان دادن محّبت خود علي سردار و ديگر بابي،ها به استقبال او 

۱) ميرزا تقي خان صدر اعظم که دستور قتل باب را صادر کرد در ماه نوامبر سال ۱۸۵١ م. به فرمان 

پادشاه بعلّت سوء استفاده از قدرت از مقام خود عزل شد. تمام مناصب و عناوين از او گرفته شد. گفته 

مي،شود در هنگام اجراي حکم قتل خود توسط جّالد از صدور حکم قتل باب و پيروانش ابراز پشيماني 

و تأسف کرده است. (مازندراني ج. ٤ ،٢٦). در ماه نوامبر ۱۸۵١ م. ميرزا آقا خان نوري به عنوان صدر 

اعظم جديد  انتخاب شد.

۲) مؤمن ٥١٥. حاکم فارس طهماسب ميرزا بود که نوه| فتحعلي شاه بود و در ماه مي ١٨٥٣ جانشين 

فيروز ميرزا شده بود. او اين مقام را تا سال ١٨٥٨ حفظ کرد(مؤمن ٤٨٥).

۳) مازندراني ج. ٤, ، ٢٦

۴) شفيع ١٥

۵) مازندراني ج. ٤, ، ٢٨
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رفتند. آنها چشم به راه رسيدن زماني بودند که اين جنگ و گريزها به پايان برسد 

و صلح و آرامش برقرار شود.

 اّما زن زين العابدين خان,، حاکم مقتول ني،ريز, به فکر انتقام بود. او نزد ميرزا 

نعيم رفت و از او خواست انتقام قتل شوهرش را از بابي،ها بگيرد و درعوض وعده 

داد تمام جواهرات خود و هرچه از دارايي زين العابدين خان  را, که ميرزا نعيم 

بخواهد, به او بدهد.۱ نقشه| پيشنهادي او اين بود که ميرزا نعيم از بابي،ها دعوت 

کند براي عرض شکايات خود به نزد ميرزا نعيم بيايند و وقتي همه آنها آنجا جمع 

شدند آنها را در همانجا گرفته زنداني کند. 

ميرزا نعيم يک نفر را مسؤول کرد در شهر جار بزند هر بابي که از حکومت 

شکايتي دارد، يا مال و اموالش را از دست داده براي جبران خسارت نزد او بيايد. 

بابي،ها مطمئن نبودند که اين پيشنهاد را قبول کنند يا رّد. بعد از سه سال زجر و 

آزار و شکنجه اين پيشنهاد قدري مشکوک به نظرمي،آمد ولي باالخره تصميم 

گرفتند براي احترام به ميرزا نعيم، دعوتش را بپذيرند. آنها نمي،خواستند که  بابت 

اين همه آزار ازحکومت غرامتي دريافت کنند زيرا  مجازات افرادي که  دوستان، 

و افراد خانواده| آنها را به شهادت رسانده بودند را به عدل الهي موکول کرده 

بودند.۲ 

در روز موعود علي سردار,، قطب و ديگر بابي،ها به اميد مصالحه و آشتي با 

دولت و حکومت به سمت مقّر حکومت ني،ريز راهي شدند. به سربازها دستور 

داده شده بود که مواظب باشند حّتي يک نفر بابي از چنگشان فرار نکند. به اين 

ترتيب گروه عظيمي از بابي،ها در حياط مقّر حکومت جمع شدند. به محض اينکه 

آخرين نفر وارد حياط شد سربازان همه| درها را قفل کرده و بابي،ها را دستگير 

کردند. ِولِوله،اي به پا شد. تعدادي از بابي،ها را کتک زدند. حدود صد و پنجاه نفر 

و شايد هم تعداد بيشتري از بابي،ها را زنداني کردند و از جمله علي سردار و قطب 

را نيز زنداني کردند.۳ وقتي خبر اين خدعه و نيرنگ در همه جا پخش شد زنان 

۱) مطالع االنوار ٤٧١

۲) شفيع ١٥

۳) روحاني (ج. ١, ١٧٤) تعداد اين افراد را ١٣٠ ذکر کرده است.



صبح بيداري۱۴۲

بابي خيلي نگران و نااميد شدند.۱

صدر  به  خطاب  درنامه،اي  ني،ريز,  در  مستقر  نظامي  فرمانده  خان,  مهرعلي 

اعالم  خونريزي  و  جنگ  بدون  را  بابي،ها  از  زيادي  تعداد  دستگيري  خبر  اعظم 

کرد. صدر اعظم هم نامه را به شاه نشان داد و شاه خوشحال از شنيدن اين خبر 

دستور داد که زنداني،ها را به طهران بفرستند. حاال که بابي،ها تحت کنترل در 

آمده بودند، ميرزانعيم هم احساس امنيت کرد و براي انجام امور فوري به شيراز 

به  خود  اقوام  از  يکي  طهران  به  زنداني  بابي،هاي  فرستادن  زمان  تا  و  بازگشت۲ 

نام  ميرزا بابا را به ِسمت نگاه داري آنها گماشت. ميرزا بابا در گرفتن ماليات با 

مقاومت روستاييان قطرويه روبرو شد. آنها ماليات جديدي که بر آنها تحميل شده 

بود را قبول نداشتند و نمي،پرداختند. ميرزا بابا که نمي دانست چه بايد بکند از علي 

سردار کمک خواست. 

روستاي  به  رسيدگي  مأمور  خان  العابدين  زين  حکومت  زمان  در  سردار 

قطرويه بود و همه| اهالي آنجا هم براي او احترام قائل بودند و هم از او حساب 

مي،بردند. ميرزا بابا با تقديم هدايايي به سردار از جمله يک عباي گران قيمت۳ و 

وعده| بازگرداندن مايملک بابي،ها۴ از سردار تقاضاي کمک کرد. سردار به خاطر 

بابي،ها و ارتباط صميمانه،اي که با مقامات داشت قبول کرد که به او کمک کند و 

با چند نفر ديگر به روستاي قطرويه رفتند. روستائيان با شنيدن اين خبر که سردار 

براي دريافت ماليات آمده است براي ديدن او آمدند و همه ماليات را پرداختند. 
ميرزا بابا هم زنداني،هاي بابي را با احترام آزاد کرد.۵

۱) شفيع ١٥

۲) فيضي ص ١٠٦. برخي از منابع ، مثل روحاني، اين وقايع را به ميرزا نعيم نسبت مي،دهند. شفيع شّکي 

ندارد که نعيم ني،ريز را ترک کرده بود و يکي از اقوام خود را به جاي خود بر سر کار گذاشته بود.

۳) شفيع ١٦

۴) معاني ٢٢٩

شد  خاموش  خراجگيري  طغيان  آنکه  از  بعد   (٢٢٩ (معاني  ماجرا  اين  از  ديگري  روايت  بر  ۵) بنا 

ميرزانعيم سردار و چند نفر از بابي،ها را به منزل خود دعوت کرد تا جبران محبت آنها را بکند. آنها که 

احساس مي،کردند نقشه،اي برايشان چيده،اند از قبول دعوت خودداري کرده و گفتند که اّول مي،بايست 

به مالقات خانواده،هاي خود بروند. 



۱۴۳ ۱۰  شورش و بلوا در ني،ريز

در اين وقت مأمورين دولتي طهران به شيراز رسيدند. ميرزا نعيم چند نفر از 

سربازان خود را همراه اين گروه کرد تا به ني،ريز رفته و زنداني ها را به طهران 

ببرند.۱ در شيراز زادگاه حضرت باب برخي افراد متنّفذ و مأموران دولتي ارادت 

برخي  که  حالي  در  که  است  طبيعي  کامًال  پس  داشتند.  بابي  ديانت  به  زيادي 

از  ديگري  گروه  بودند۲,  بابي،ها  قمع  و  قلع  پي  در  شيراز  بزرگان  و   روحانيون 

روحانيون و بزرگان شيراز،۳ بابي،ها را از حرکت سربازهاي حکومتي براي بردن 

دولت  مأمور  ابوالفضل  ميرزا  جمله  از  باشند.۴  کرده  باخبر  طهران   به  زنداني،ها 

بريتانيا در شيراز احتماال جانب بابي،ها را گرفته است. او در گزارشي که در ماه 

اکتبر سال  ۱۸۵۳م. مي،نويسد به نکوهش ميرزا نعيم مي،پردازد و مي،نويسد که او 

بي،جهت مردم ني،ريز را به بابي بودن مّتهم مي،کند و با اين تهمت آنها را اّذيت و 

آزار کرده و به قتل مي،رساند و اموال  اين مردم بي،گناه را غصب کرده و باعث  

شورش و نا آرامي مي شود.۵ وقتي که گزارش وي در مورد اّتفاقات استان فارس 

در دربار نزد شاه خوانده شد، صدراعظم که از بستگان ميرزا نعيم بود، او را از کار 

۱) شفيع ١٦

۲) روحاني ج. ١ ، ١٧٦

۳) افنان که از منسوبين حضرت باب بودند و شيخ ابوتراب ، امام جماعت شيراز (فيضي ١٠٦).

۴) فيضي ١٠٣-١٠٢

۵) در قسمتي از اين گزارش چنين آمده است: «ميرزا نعيم که به غلط به ني،ريزي،ها تهمت مي،زد که 

بابي هستند دستوري از حکومت دريافت نمود که صد و هفده نفر از ساکنين ني،ريز را دستگير کرده و 

آنها را با غل و زنجير بسته براي مجازات به طهران بفرستد. با اين فرمان او با افرادش به سمت ني،ريز به 

راه افتاد و در آنجا به غارت و چپاول خانه،هاي مردم پرداخت و از هيچ اذيّتي کوتاهي نکرد. ني،ريزي،ها 

فرار کردند. برخي به کوهها پناه بردند و برخي به مناطق ديگر رفتند و گروه زيادي از آنها چند روز 

قبل در داخل يک آرامگاهي که خارج شهراست پناه گرفتند. ميرزا نعيم سپس تعدادي افراد شرور را 

به خدمت گرفت تا در شهر بگردند و ني،ريزي،هايي که مخفي شده بودند را پيدا کنند و آنها را به افراد 

او تحويل دهند. و شبانه افرادش را براي انحام اين مقصد فرستاد. آشوب هولناکي به پا شده بود و در 

اين ميان يک پسر بّچه را دستگير کردند  و به خانه| ميرزا نعيم فرستادند و آنحا او را به چوب و فلک 

بستند و آنقدر زدند که جان سپرد. حاجي قوام ، وزير شيراز ، با شنيدن اين خبر افرادي را فرستاد تا مانع 

دستگيري بقيه| ني،ريزي،ها شوند. في الواقع اگر به ميرزا نعيم اجازه داده شود که در اينجا بماند او باعث 

بلوايي خواهد شد. زيرا مردم از دست حکومت که با آنان بدست شخصي چون او بدينگونه رفتار 

مي،کند  بسيار خشمگين هستند» مؤمن ١٤٨-١٤٧ پاورقي.



صبح بيداري۱۴۴

برکنار کرد.۱

بابي،هاي ني،ريز که مخفيانه و بطور سّري از ورود سربازان حکومتي باخبر 

شده بودند براي دفاع از خود به سه گروه تقسيم شدند: روحانيون بابي در منزل 

آخوند محّله,، تفنگداران به سرکردگي سردار در يک منزل ديگر.

 گروه سّوم هم که رهبر آنها قطب بود در تاکستاني در جنوب شهر ني،ريز، 

جايي که بسياري از خانواده،هاي بابي تاکستان و باغستان داشتند۲ ، جمع شدند. اين 

امالک,، باغ،ها و تاکستانها با ديوارهايي حصارکشي شده بود و بابي،ها در پشت 

اين ديوارها پناه گرفتند و با برگ،ها وشاخه،هاي درهم پيچيده| درختان مو پناهگاه 

خوبي براي خود درست کردند.

 اين سه گروه هر يک ساعت خبرها را به يکديگر مي رسانيدند تا از اوضاع 

و احوال يکديگر و شهر باخبر باشند.

و  شاه  نمي،داد  تحويل  را  بابي،ها  اگر  زيرا  بود,  افتاده  وحشت  به  بابا  ميرزا 

مقامات حکومتي خشمگين مي،شدند. بنابر اين سعي کرد بابي،ها را فريب دهد. 

او يک فرستاده نزد بابي،ها فرستاد و گفت براي دفع اشرار در روستاي مجاور 

نيازمند کمک آنهاست و اين از خدمت،هايي بود که علي سردار قبال بارها براي 

مأمورين حکومتي انجام داده بود. وقتي که بابي،ها درخواست او را رّد کردند 

ميرزا بابا قاصد ديگري فرستاد که آن هم بي اثرماند. در نهايت نوميدي چند تن از 

سالحداران مسلماِن يکي از آبادي،هاي نزديک را, که از همه چيز بي خبر بودند, 

دستگير کرده و تصميم داشت آنها را به جاي بابي،ها به طهران بفرستد. اّما اطرافيان 
به او هشدار دادند که اين کار بسيار خطرناکتر است.۳

 ميرزا بابا براي تحويل بابي،ها به مقامات حکومتي طهران در موقعيت سختي 

قرار گرفته بود. ازيک طرف بابي،ها تقاضاي او را که فريب و خدعه،اي بيش نبود 

قبول نمي،کردند و ازيک طرف بايد گروه بابي،ها را به مقامات حکومتي طهران 

تحويل مي داد. او تنها يک راه داشت: توّسل به زور و اسلحه.

۱) ١٤٨-١٤٧، پاورقي،ها 

۲) شفيع ١٦

۳) همانجا ١٦



۱۴۵ ۱۰  شورش و بلوا در ني،ريز

پائيز سال ۱۸۵۳ م. بود. ميرزا بابا قشون سربازان خود را احضار کرد و به اين 

ترتيب  نبرد دّوم در ني،ريز شروع شد.



۱۱

نبرد در تاکستان

بابي،ها به جسارت در جنگجويي معروف بودند و سربازان ميرزا بابا هم اين را 

مي،دانستند و با ترس و نگراني به تاکستاني که بابي،ها در آن پناه گرفته بودند 

نزديک مي شدند. تاکستان را محاصره کردند, ولي فقط چند نفري وارد تاکستان 

شدند. بالفاصله بابي،ها با شمشير و چوب و سنگ در حالي که فريادزنان «اهللا اکبر» 

مي،گفتند به آنها حمله کردند. سربازان پا به فرار گذاشتند اما بابي،ها آنها را آنقدر 

تعقيب کردند تا سربازها از تاکستان خارج شدند. دو گروه ديگر بابي،ها که در 

شهر مستقر شده بودند سر و صداي اين درگيري را شنيدند و بيرون دويدند و با 

سرعت به طرف تاکستان آمدند تا به ياران خود کمک کنند. نيروهاي دو طرف 
صف،آرايي کردند و نبرد شّدت گرفت.۱

کفن  کند  اعالن  شهادت  براي  را  خود  آمادگي  مي،خواست  که  بابي  يک 

پوشيده, به طرف سواره نظامي که در نزديک تاکستان بود حمله کرد. سربازها 

فرار کردند و بابي کفن پوش هم آنها را  تعقيب کرد تا به مقّر حکومت در شهر 
رسيدند. درآنجا نگهبان،ها او را دستگير کرده و به حبس انداختند.۲

حاال تاکستان صحنه| زد و خورد و تيراندازي بود. بابي،ها که حدود دويست 

نفر بودند با سربازان که آنها را از چهار جهت محاصره کرده بودند، مي،جنگيدند. 

۱) شفيع ١٧-١٦. عهديه ١١٤

۲) او  محّمد نام داشت و ،پسر ميرزا احمد بود (شفيع ١٧).



۱۴۷ ۱۱  نبرد در تاکستان

تمام بعد از ظهر تيراندازي ادامه داشت و با تاريکي شب متوقف شد.۱

يارانشان  به  تا  مي،رفتند  تاکستان  طرف  به  که  هنگامي  بابي،ها  از  نفر  چند 

کمک کنند در راه دستگير شدند. آنها را به شهر بازگرداندند و در دخمه،اي در 

زيرزمين منزل حاکم قبلي شهر زنداني کردند.۲ بابي،ها در پشت درهاي قفل شده 

نمي،دانستند چه خواهد شد. پس به فکر افتادند که راه فراري پيدا کنند.

اندکي بعد صداي چاقوهايي که ديوارها را مي،کندند فضا را پر کرد. زنداني،ها 

با سرعت ديوار دخمه را به اميد يافتن راه فراري مي،کندند. اما يکي از زنداني،ها به 

نام خواجه به ديگران خيانت کرد و ميرزا بابا را از نقشه| آنها باخبر کرد.۳  او گفت 

بابي نيست و به اشتباه دستگير شده است. 

مأمورين شمشيري به او داده و ازاو خواستند که براي اثبات حرفش سر همه| 
زنداني،هاي بابي را با دست خود از تن جدا کند.۴

سال  سه  که  نظربيک,  مسجد  ورودي  مدخل  داخل  به  را  بابي،ها  نگهبان،ها 

قبل در جلوي آن جسد جناب وحيد را سنگباران کرده بودند,، بردند. در ابتدا 

يکي از نگهبان،ها يکي از زنداني،ها را از صف بيرون کشيده, به او شليک کرد 

و او را کشت. سپس شمشيري به خواجه دادند و بابي،هاي زنداني را يکي يکي 

مي،آوردند تا در جلوي او زانو بزنند. آنگاه خواجه شمشير را بر گردن آنها که در 

۱) همانطور که در پاورقي در قبل اشاره شد شفيع به اين موضوع اشاره مي،کند که بابي،ها از پشت 

ديوار يک  کانال آبي مي،جنگيدند. اّما در ايران کانال آبي وجود نداشت. بنابراين اگرقرارباشد که 

ديوار مّتصل به بنايي باشد که با نحوي با آب سرو کار داشته باشد اين بنا مي،بايست يک آسياب باشد. 

در منطقه| سمت جنوب ني،ريز چندين آسياب وجود داشت. بزرگترين آنها آسياب زرتشتي،ها در جنوب 

و آسياب خبير در جنوب شرقي شهر ني،ريز نزديک قلعه| خواجه بودند. حدس ديگر آن است که آنها 

ممکن است در پشت ديوار يک تاکستان مي،جنگيدند و آب از طريق نهرهاي آبياري به تاکستان وارد 

مي،شد.از آنجا که ديوارهاي تاکستان،ها بلندتر از ديوارهاي آسياب هستند به نظر مي،رسد حدس دّوم 

درست،تر باشد

۲) اين گروه از زندانيها تا آخر روز شامل مال محّمد علي قابض,، محّمد پسر ميرزا احمد,، محمود پسر 

حيدر بيک , عبداهللا پسر عسکر, شعبان ، احمد پسر مشهدي اسماعيل,، عليمراد سيرجاني ، و رضا  از ناحيه| 

چنقري بوانات ، و يک نفر که خيانت کرد به نام خواجه غّفار مي،باشد (شفيع ۱۷  ؛عهديه ۱۱۵).

۳) نيکالس ٤١٣

۴) شفيع ١٧



صبح بيداري۱۴۸

برابر او شجاعانه سرشان را باال نگاه داشته بودند فرو مي،آورد. بعد از چند دقيقه 

در دست خواجه شمشيري خون آلود بود و در برابر او اجساد بي،جان و در کنار 

او سرهاي بريده| ياران قديم او در خاک افتاده بودند. خواجه ماهيت  اصلي خود 

را نشان داده بود.۱ پدر خواجه که از اين عمل پسرش بسيار شرمنده بود در برابر 
همه او را حرامزاده ناميد.۲

شب هنگام وقتي سربازاني که تاکستان را محاصره کرده بودند به چادرهاي 

خود باز گشتند ، بابي،ها به فکر افتادند تا محّل امن،تري پيدا کنند. در تاريکي شب 

آنها به سمت باغ،هاي ميوه،اي که در کنار چشمه،اي در بيْدُبخون در پاي دامنه| کوه 

در چند کيلومتري جنوب شهر ني،ريز بود۳ ، رفتند. بيشتر درختان ميوه| اين باغ،ها را 

جناب وحيد سال ها قبل به دست خود کاشته بود. دو روز بعد تعداد بيشتري بابي 

به آنها پيوستند. حاال تعداد آنها حدود  چهارصد نفر بود.

بابي،ها به خوبي مي،دانستند که باالخره کشته خواهند شد. بعضي از آنها, که 

از رهبري مدّبرانه| وحيد محروم بودند, خيلي دلشان مي،خواست انتقام کشته شدن 

دوستان و افراد فاميل خود را بگيرند و به دست خود کساني را که باعث  اين همه 

اّذيت و آزار شده بودند، مجازات کنند. به همين دليل حاال که فصل ميوه،چيني 

بود, وقتي ني،ريزي،ها براي برداشت محصول به باغ کنار چشمه مي،آمدند, بابي،ها 

۱) نيکالس ٤١٣

۲) شفيع ١٧

۳) بر طبق آنچه که  شفيع (١٧) نوشته  باغستان،هاي دامنه| جنوبي شهر ني،ريز در «نيم فرسنگي» شهر 

در بيد لنگ قرار داشتند. فرسنگ واحد اندازه گيري مسافت است که برابر با سه و نيم مايل و يا ۵,۶ 

به  آن  از  معاني (۲۲۹)  است.  کرده  ذکر  بيْدِبخوبه  را  محل  اين  نام  روحاني (١٨٠)  مي،باشد.  کيلومتر 

بيْدُبخويه نام مي،برد. ني،ريزي،ها آن را بيْدَنْجويه مي،خوانند. طبق اظهار افراد بومي بيد لنگ تا ني،ريز شش 

کيلومتر فاصله دارد. ولي بنا به اظهار يکي از آنها اين فاصله ١٢ کيلومتر است. در حاليکه منطقه،اي که 

داراي آب است و در جنوب ني،ريز قرار دارد و به بيْدُبخون معروف مي،باشد بنظر منطقي مي،آيد که 

بابي،ها آنجا را انتخاب کرده باشند ،زيرا در راه مسيري است که به باالي کوه, جايي که بابيها مي،روند, 

قرار دارد. ، نگارندگان هيچ مدرک قطعي در دست ندارند که بابي،ها به کداميک از اين  مناطق رقته،اند. 

و در نتيجه نگارندگان بيْدُبخون را انتخاب کرده،اند, زيرابا توجه به سير اّتفاقات  انتخاب آن منطقي،تر 

به نظر مي،رسد.



۱۴۹ ۱۱  نبرد در تاکستان

به آنها حمله مي،کردند تا آنها را بکشند.۱ آنها حقيقتًا هنوز نيازمند سردار,، رهبر يا 

راهنمايي مانند جناب وحيد بودند تا آنها را از اينگونه رفتارها ممانعت نمايد. زيرا 

آنها بابي شده بودند ولي ازآنجا که با احکام و اصول ديانت حضرت باب آشنائي 

نداشتند دست به خشونت و جنگ و انتقام مي،زدند.

٭     ٭     ٭

ميرزا بابا و حکومت محّلي ني،ريز از شيراز تقاضاي نيروي بيشتري کردند. 

وسيله|  هر  و  اسلحه  آنها  بودند.  شده  آماده  بابي،ها  با  جنگ  براي  هم  روستائيان 

ديگري را که مي،توانست به جاي اسلحه کار کند برداشتند و به جنگ بابي،ها 
رفتند.۲

در کوچه،هاي تاريک محّله| چنارسوخته صدها زن بابي با چادرهاي سياه ،دست 

بچه،هايشان را گرفته بودند و خانه،هاي خود را ترک مي،کردند تا به همسران خود 

که در کوه،ها پنهان و مخفي شده بودند بپيوندند.۳ آنها هر چيزي از لوازم مورد 

نياز را که مي،توانستند با خود مي،بردند. با شنيدن خبر اين اغتشاش و درگيري يکي 

از بابي،هايي که به شهري دور رفته بود با عجله به ني،ريز بازگشت۴ و مّال حسن 

لب،شکري در ني،ريز ماند تا از بابي،هايي که در شهر مانده بودند مراقبت نمايد. وي 
داماد خانواده| حاکم بود. پس ني،ريز فعًال براي او خطري نداشت.۵

در گزارش قنسول بريتانيا در شيراز چنين آمده است: 

١٨ (۱

۲) شفيع (٢٢) و عهديه (١١٥)  تعداد روستائياني را, که در اين ماجرا درگير بودند,٢٠٠٠  نفر ذکر 

مي،کنند.

۳) شفيع تعداد زنان و کودکان را در روز ششم ورود به کوهستان ٦٠٠ نفر مي،نويسد. فاضل مازندراني 

(ج. ٤, ، ٣٦) و نيريزي (نقل از رباّني, ،فصل١٢, ،٥) هم همين تعداد را براي ماه بعد از اّولين نبرد در 

درِب،شکافت که صلح برقرار شد, ذکر مي،کنند.

۴) مّال محّمد تقي,، پسر مّال عبدالحسين, به هرات,، شهري در نزديکي يزد, رفته بود تا آقا سّيد جعفر 

يزدي را مالقات کند(شفيع ١٩).

۵) در يک گفتگوي خصوصي با نتيجه| او, خانم نورا (شهيدپور) جيمر, در ماه مي ٢٠١٠ ميالدي مطابق 

با ١٦٦ بديع.
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«مردم (مردان بابي) بازگشتند و دست خانواده،هاي خود را گرفتند و دوباره به 

کوه،ها پناه بردند.، آنها در آنجا تدارک همه چيز را ديدند تا براي مدت ۳ يا ۴ ماه 

به راحتي در آنجا باشند. ميرزا نعيم از والي جديد که هيچ اطالعي از اين اوضاع  

نداشت درخواست نيرو کرده بود و نيرو هم براي او ارسال شد: چهارصد سرباز,، 

دو دستگاه توپ به همراه مردان تيرانداز و مهمات. ميرزا نعيم قصد داشت اين 

افراد بيچاره را دستگير کرده به پايتخت بفرستد. حاکم هم به او دستور داده بود 

تا از مناطق مجاور  کمک بگيرد. ولي ني،ريزي،ها در دل کوه قرارگاه محکمي 

ساخته،اند که فقط يک راه به آنجا مي،رسد.، پس تّصور مي،رود که سپاه لشگر 
نخواهد توانست آنها را دستگير کند.»۱

جاّده،اي که از شيراز به کوه،هاي پرصالبت قهوه،اي رنگ ني،ريز مي،رسيد پر 

از توپ و سرباز و سواره نظام و جنگجويان ايل خمسه بود که به سمت ني،ريز 

حرکت مي،کردند. ميرزا نعيم پيشاپيش آنها در حرکت بود و با مجّوز حکومت 
مي،توانست مردان بيشتري را از روستاها به لشگر خود اضافه کند.۲

حفظ  براي  بابي،ها  شد.  شروع  محاربه  شدند  نزديک  هم  به  گروه  دو  وقتي 

خود به سمت منطقه،اي به نام درب،شکافت در باالي کوه رفتند.، در آنجا يک 

غار بزرگ و کم،عمقي بود و يک فضاي باز با باغ،هاي متعدد و سر پناه،هايي که 

کشاورزان از سنگ و شاخ و برگ درختان ساخته بودند.۳  در مسير  خود به سمت 

باالي کوه موانع ساده،اي از تخته سنگ قرار دادند. در پشت سر آنها گذرگاهي 

بود که تا باالترين نقطه| کوه ادامه داشت و از آن طريق مي،توانستند در صورت 

لزوم به ارتفاعات باالتر بروند. هزاران نفر از هر طرف براي حمله به بابي،ها آماده 

شدند. هزار تيرانداز از طرف اصطهبانات در شرق,، هزار تيرانداز ديگر از طرف 

ايرج در جنوب,، کدخدا و رؤساي روستاي دورقالت به همراه مردان خود و هزار 

نفر تحت رياست کالنتر ني،ريز به لشگر حکومتي پيوستند. سپاهيان ميرزا نعيم هم 

۱) نقل از گزارش ماه اکتبر توسط ميرزا فضل اهللا ، قنسول بريتانيا در شيراز (مؤمن ١٤٨).

۲) طبق نوشته| شفيع (١٨) ميرزا نعيم «چند روز بعد» وارد مي،شود.

«Darb-i-Shigift»آورده  درب،شگفت  را  مّحل  اين  نام   ٢٢٩ معاني   .٣ نيريزي   .١١٦ ۳) عهديه 

است.



۱۵۱ ۱۱  نبرد در تاکستان

که از شيراز آمده بودند به آنها ملحق شدند و  نزديک درب،شکافت خيمه زدند. 
به اين ترتيب بابي،ها از چهار طرف محاصره شده بودند.۱

بعد»  روز  «بيست  اينانلو  و  اصطهبانات  روستاهاي  از  مسلح  مردان  اين  که  مي،نويسد   (١٨) ۱) شفيع 

مي،رسند. کالنتر ني،ريز ميرزا يوسف است.



۱۲

نبرد خونين در دربشکافت و باالطرم

هيچ صدايي به جز زوزه| باد و گاه صداي پرنده،اي شنيده نمي،شد. ناگهان شليک 

يک گلوله سکوت را شکست.، رگبار آتش شروع شد. سربازان فوج اصطهبانات 

شروع به تيراندازي کرده بودند. آخوندها و مّالها به آنها وعده| رستگاري در آن 

دنيا و برکت و رحمت خداوند در اين دنيا را به ازاء کشتن بابي،ها داده بودند. ولي 

پنج نفر ازهمين آخوندها بابي شده و حال در اين نبردها اسلحه و مّهمات را جابجا 
مي،کردند.۱

سربازان با سرعت پيشروي مي،کردند. آنها  آلونک،هايي را که بابي،ها بعنوان 

حفاظ  ديگر  مي،کردند.  تصّرف  ديگري  از  بعد  يکي  مي،کردند  استفاده  حفاظ 
زيادي براي بابي،ها باقي نمانده بود. دو گروه کم کم به هم نزديک  شدند.۲

يکي از سربازان تيرانداز فوج اصطهبانات که پشت تخته سنگي پناه گرفته 

بود، اسلحه خود را به آرامي پايين آورد, دو زانو نشست تا با اسلحه،اش بخوبي 

يکي از بابي،ها را هدف بگيرد. سپس ماشه را کشيد. گلوله از دهانه| تفنگ بيرون 

آمد,، در هوا اوج گرفت و به بدن يک بابي اصابت کرد و وي را نقش بر زمين 

کرد. تک تيرانداز، بابي ديگري را هدف گرفت و بعد يک بابي ديگر. سه نفر 

بابي کشته شدند و از شيب کوهپايه به پائين غلتيدند. مجّددًا هدف گرفت و دو 

۱) اين پنج آخوند عبارت بودند از: مّال فضل اهللا ، پسر مّال ابوالقاسم,، قاضي اصطهبانات, مّال محّمد علي، 

پسر مّال محّمد باقر, ،کرباليي صفر، و محّمد اسماعيل (شفيع ١٩).

۲) اين قسمت مستقيمًا از کتاب نيکالس برداشته شده است (٤١٥).



۱۵۳ ۱۲  نبرد خونين در درب،شکافت و باالطرم

نفر بابي ديگر را کشت. ماشه را کشيد تا براي هدف بعدي آماده  شود اّما اين بار 

او فقط توانست صداي تق ماشه را بشنود زيرا  يکي  از با بيها از پشت به او حمله 

کرد. شمشير آن مرد بابي با چنان شّدتي بر فرق سر آن سرباز فرود آمد که سر او 
به دو نيمه تقسيم شد.۱

جنگ شّدت يافته بود.، علي سردار خسته به قلعه و کمينگاه خود بازگشت و 

تقاضا کرد قدري غذا به او بدهند. قدري نان خشک و چند گردو به او دادند. يکي 

از همراهانش براي او قليان آورد تا با کشيدن آن قدري قوت بگيرد. قبل از آنکه 

علي سردار قليان را از دست وي بگيرد قليان به زمين افتاد. يک گلوله به مردي 

که قليان را براي او مي،آورد اصابت کرده بود،. سردار از جا پريد,، شمشيرش را 

برداشت و بيرون دويد. بابي،هاي ديگر که در آنجا بودند شمشيرشان را برداشتند و 

به دنبال او رفتند. سربازان از ديدن بابي،هاي شمشير بدست وحشت زده عقب،نشيني 

کردند و به سمت پائين کوه دويدند, در حاليکه سردار و همرزمانش در تعقيب 

آنها مي،دويدند. آنها بيست و يک سرباز را اسير کرده به باالي کوه بردند و از 

آنجا آنها را به پايين پرت کردند۲  بقيه سربازها به روستاي ايرج فرار کردند.

در پايين کوه ميرزا نعيم که از اوضاع  و احوالي که در باالي کوه بود خبر 

نداشت، پيغامي براي سربازانش نوشت و از آنها خواست براي حمله به بابي،ها از 

همه طرف آماده باشند. پيغام را نوشت و به دست قاصد داد. او هم با سرعت از 

خيمه بيرون آمد و به سمت کوهستان رفت تا سربازها را پيدا کند و پيغام را به 

آنها بدهد.۳ ولي بابي،ها او را دستگير کردند. پيغام را گرفتند و او را در همان 

جا کشتند.۴ اکنون بابي،ها از نقشه| ميرزا نعيم باخبر بودند و خود را براي حمله 

۱) سه نفري که کشته شدند عبارت،اند از: اسماعيل خواجه احمدي,، نگهبان آرامگاه خواجه احمد 

در نزديکي ني،ريز,، شعبان پسر عابدين، و محّمد پسر مال حسين. دو نفري که هدف اصابت گلوله قرار 

گرفتند و بعد مردند مّال حسين پسر مّال علي محّمد و يکي از پسرهاي آقا بابا بودند. شخص بابي که 

موفق شد حمله را خنثي کند تقي پسر صفر بود (نيکالس ص ٤١٥).

۲) آنطور که در کتاب نيکالس آمده است (۴۱۶) مردها را از باالي صخره،ها به پايين انداختند. در 

کتاب ربّاني (فصل١٥, ١١): «در همان جا» سر آنها را از بدن جدا کردند.

۳) نام اين قاصد مشهدي جعفر بود.

۴) ربّاني فصل ١١, ١٦. در ترجمه| عهديه گفته نشده که قاصد کشته شد. در کتاب فاضل مازندراني 
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رسيدند.  مقّر آنها  به نزديکي  مهاجم  سرباز  صد  چند  که  او آماده مي،کردند  به 

سربازها مشغول بازرسي آن اطراف بودند که بعضي از زنهاي خود يا خويشاوندان 

را ديدند که با بابي،ها همکاري مي،کنند و آماده مي،شوند. آنها از ديدن زنهاي 

خانواده| خود، و آشنايان  خيلي تعجب کردند و با صداي بلند پرسيدند: «چرا زنهاي 

ما را به اينجا آورده ايد؟»

اين زنها تعاليم بابي را قبول کرده بودند و آماده بودند تا جان خود را دراين راه 

فدا کنند. آنها پيوند ازدواج با همسران خود را که به مخالفت با پيام الهي برخاسته 

بودند,، گسسته بودند و اکنون بر طبق اصول و قوانين بابي زندگي مي،کردند.

در جواب آنها چند نفر از بابي،ها گفتند: «آنها ديگر زنهاي شما نيستند و شما 

ديگر به هم محرم نيستيد.»

ايمان  ما  و  آورده،اند  ايمان  اينها  که  است  «چطور  پرسيدند:  سربازها    
نياورده،ايم؟»۱

 بابي،ها گفتند: «همانطور که سلمان و ابوذر ايمان آوردند ولي بعضي از اعراب 
و يهودي،ها ايمان نياوردند.»۲

همچنان که اين مباحثه با صداي بلند بين دو طرف ادامه داشت سردار در 

تدارک يک گروه تيرانداز بود. او مي،خواست با اين گروه، سربازان را از همه 

جهت محاصره کند تا از همه طرف به آنها شليک کنند. گروه تيرانداز به رهبري 

يک جوان آماده شده و تيراندازان پنهاني به طوري که هيچ کس آنها را نديد در 

جاهايي مستقر شدند که  از آنجا سربازان به خوبي در تيررس آنها بودند و يکباره 

شروع به تيراندازي کردند. سربازان وحشت،زده و هراسان اسلحه| خود را به زمين 

انداختند و پا به فرار گذاشتند. بابي،ها همه| وسايل و مّهماتي را که سربازان جا 

گذاشته بودند, از نان و لباس گرفته تا باروت و اسلحه و شمشير, همه را براي خود 

(ج. ٤, ٣٤)آمده که قاصد کشته شده و بر روي بدن او با خون پيغامي نوشته شده است و جسد او به 

اردوگاه ميرزا نعيم فرستاده شده است. بنظر نگارندگان اين کتاب  آنچه که در متن اين کتاب آمده 

است به نظر صحيح،تر است.

۱) ربّاني فصل  ١١،, ١٦

۲) مازندراني ج. ٤, ، ٣٥
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برداشتند و خسته و کوفته  به پناهگاهشان بازگشتند. آنها پيروزشده بودند.۱

هوا تاريک شده بود که نگهبان بابي درگذرگاه کوهستان با عجله به سمت 

پناهگاه دويد و به بقيه گفت ميرزا نعيم به گذر درب شکافت، نزديک پناهگاه 

نعيم   ميرزا  قصد  بود  افتاده  بابي،ها  دست  به  که  پيغامي   طبق  است.  رسيده  آنها 

اين بود که از چهار طرف به بابي،ها حمله کند. بابي،ها هم از حمله،هاي تدافعي 

صحبت مي،کردند. بعضي مي،گفتند بهتر است صبر کنند با طلوع  خورشيد، وقتي 

هوا روشن شد حمله را شروع کنند. ولي سردار آنها را تشويق کرد که همان شب 

نقشه| حمله،هاي تدافعي خود را اجرا کنند. دشمن را مغلوب کنند و بعد از پيروزي 
بر دشمن برگشته و استراحت کنند.۲

سردار دو گروه نوزده نفري تشکيل داد. خودش سرکرده| يک گروه و قطب 

سرکرده| گروه ديگر بود. يک گروه مي،بايست درگذر درب شکافت مستقر شود 

سربازها  خوابيدن  منتظر  و  رفته  اسفرجان  ارتفاعات  به  مي،بايست  ديگر  گروه  و 

مي،شد. 

وقتي خورشيد غروب کرد آنها تدارکات اّوليه| حمله را آماده کرده بودند. 

در تاريکي شب, در پرتو  نور ماه, بابي،ها در ميان سنگها و صخره،هاي کوه چون 

پلنگهاي کوهستان در حرکت بودند. يکي از آنها که ديد چشمش ضعيف بود 

سنگهاي جلوي پايش را نديد و هنگامي که پايش را روي تخته سنگ لغزنده،اي 

گذاشت که در شيب کوه قرار داشت سنگ،هاي زير پايش  غلتان به طرف پايين 

ريختند۳ و به تخته سنگ،هاي ديگر خوردند. از سر و صداي سنگها سربازها از جا 

پريدند و اسلحه| خود را بلند کردند. بابي،ها بالفاصله به آنها حمله کردند.

صداي فرياد «اهللا اکبر» در اعماق دّره،هاي تاريک کوهستان طنين مي،انداخت 

و با هر فرياد تعدادي بابي از مخفيگاه خود بيرون آمده و به سربازاني که هراسان 

۱) ربّاني فصل ١١،, ١٦

۲) شفيع ٢٠

گذرگاه  در  که  بود  گروهي  جزو  او  که  مي،نويسد(٤١٦)  نيکالس  بود.  حسين  سّيد  بابي  اين  ۳) نام 

درب،شکافت بودند. ربّاني مي،نويسد (فصل ١١،, ١٧)که او از ارتفاعات اسبوران مي،آمد. (مازندراني ج. 

٤,  ، ص ٣٦-٣٥).
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به اين طرف و آن طرف مي،دويدند,، حمله مي،کردند. در هياهوي شليک گلوله،ها 

و ضرب شمشيرها، بابي،ها خوابگاه موّقتي سربازان را آتش زدند. شعله،هاي آتش 

زبانه مي،کشيد و نور آن صحنه مبارزه| تن به تن مرداني را روشن مي،کرد که در 
آن تاريکي شب سعي مي،کردند بر يکديگر غلبه کنند.۱

زنهاي بابي روي لبه| صخره،ها ايستاده بودند و با پرتاب سنگ به سربازها و 
جيغ و فرياد و هلهله گويان  مردان بابي را پشتيباني مي،کردند.۲

سربازان تحت فرمان  ميرزا نعيم در نهايت آشفتگي از گذرگاه برگشتند. در 
حالي که شعله،هاي نارنجي رنگ آتش در پشت سر آنها زبانه مي،کشيد.۳

 در وسط ميدان حرب يک اّرابه| توپ رها شده بود. بابي،ها چرخ،هاي آن را 

جدا کرده, طنابي به آن بسته و آن را با خود به باالي کوه کشيدند. وقتي به صخره| 

بزرگ و بلندي مي،رسيدند چند نفر به باالي صخره مي،پريدند و با کشيدن اّرابه 

به باال، به آنها که از پائين اّرابه را ُهل مي،دادند، کمک مي،کردند. آنگاه به راه خود 

ادامه مي،دادند و در سربااليي کوه، اّرابه را به کمک طناب،ها باال مي،کشيدند. در 

آن تاريکي شب صداي غژغژ طناب،هاي اّرابه با صداي باد همراه مي،شد و در 
فضاي کوهستان مي،پيچيد.۴

٭     ٭     ٭

در اواسط ماه نوامبر هوا خيلي سرد شده بود. ميرزا فضل اهللا، قنسول بريتانيا که 

در شيراز پشت ميز خود نشسته و چاي گرم مي،نوشيد چنين نوشت:

«ماه قبل برايتان نوشتم که ميرزا نعيم با فوجي از سرباز مسلح و تعداد زيادي 

کوه  دامنه|  به  وقتي  است.  کرده  را  ني،ريزي،ها  کردن  نابود  قصد  روستاييان  از 

۱) شفيع ٢٠. در نيريزي (٤ ) آمده است که  آتش گرفتن خيمه،ها در نبرد قبلي اتفاق افتاد.، اّما از آنجا که 

نوشته| شفيع از نظر زماني نزديکتر به اين وقايع است لذا نگارنده آن روايت را درج نموده است.

۲) نيريزي ٤

۳) شفيع ٢٠

۴) نيکالس ٤١٧
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رسيدند,، کوهي که دشمن در آنجا مستقر بود,، ميرزا نعيم از سرباز،ها,، روستائيان 

باال  مي،رسد,  بابي،ها  مخفيگاه  به  که  گذرگاهي  تنها  از  که  خواست,  توپخانه  و 

بروند و همه| مهّمات را هم با خود ببرند. اين مخفيگاه در قلب کوه قرار داشت و 

در امتداد آن بابي،ها چند سنگر ساخته بودند و در هر سنگر تعدادي بابي مسّلح 

نگهباني مي،دادند. ميرزا نعيم از سربازها خواست وقتي به آنجا رسيدند همه| بابي،ها 

خوشبختانه  افتادند.  راه  به  کرده،  اطاعت  او  از  هم  سربازان  کنند.  قطعه  قطعه  را 

هنگام غروب به اّولين سنگر رسيدند. داخل سنگر کامال ساکت بود.، هيچ صدايي 

شنيده نمي،شد. آنقدر ساکت و بي،صدا که انگار سنگر خالي و متروکه است. 

سربازان با اطمينان به سمت سنگر دوم به راه افتادند. در سنگر دوم هم سکوت 

برقرار بود.هيچ صدايي نمي،آمد. سربازان به ترتيب از همه| سنگر ها گذشتند و 

به باالي کوه رسيدند. ني،ريزي،ها آنجا در کمين ايستاده بودند, به سربازها حمله 

کرده آن سربازهاي بيچاره را تّکه تّکه کردند. سربازها راه فراري نداشتند, زيرا 

بابي،ها در همه| سنگرهايي که سربازان پشت سر گذاشته بودند کمين کرده بودند 

و نيروي پشتيباني ني،ريزي،ها  هم باالي کوه مستقر بودند. زنهاي بابي سنگ پرتاب 

مي،کردند و با دستان خود ِکل مي،زدند و هلهله و شادي مي،کردند. در تاريکي 

شب جسد سربازان در باالي کوه افتاده بود و يکي از توپ،هاي آنها به دست 

دشمن (يعني بابي،ها) افتاد. فرمانده| آنها براي اينکه اين ماجرا و قتل عام سربازها 

مخفي بماند شايع کرد که دو تن از سربازهاي گلپايگاني در نزاعي به قتل رسيده 

و بعضي از سربازها هم در کوه راه را گم کرده،اند و بزودي بر مي،گردند.

ولي روستائياني که همراه سربازها رفته بودند خبر آوردند که سربازان زيادي 

کشته شدند و ني،ريزي ها [بابي،ها]همه اسبها و اموال ارتش را تصاحب کرده و 

با خود برده اند. خالصه ميرزا نعيم و لشگرش بشّدت شکست خوردند. حاکم 

جديد پيشنهاد کرده است تا يک فرمانده جديد با سربازان قوي و شجاع ارسال 

کنند. در گزارش آمده است که ميرزا نعيم در دو  يا سه حمله| نظامي شرکت 
داشته و در همه| آنها شکست خورده است.»۱

۱) راپرت ميرزا فضل اهللا به تاريخ ١٤ نوامبر (مؤمن١٤٩-١٤٨).
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 نقشه| ميرزا نعيم براي اينکه بابي،ها را ازمنطقه| کوهستاني جنوب ني،ريز خارج 

کند با شکست روبرو شد و سر بازانش هم همه کشته و پراکنده شدند. ولي علي 

سردار مي،دانست که آنها دوباره باز خواهند گشت.، بنا براين به فکر افتاد که به 

ارتفاعات باالطرم بروند. در آنجا مي،توانستند از خود دفاع کنند. باالطرم در قّله| 

کوه قرار داشت. راه درب شکافت به باالطرم يک راه خاکي بود. حّتي ماْل،رو 

نبود. در قله| کوه چند صخره با تخته سنگ،هاي عظيم و يک چشمه| آب بود. از 

باالي اين ارتفاعات بخوبي مي،شد تمام کوهستان و دّره،هاي پائين را تحت نظر 

داشت.

بابي،ها براي تقويت وضعيت دفاعي خود مشغول ساختن نوزده سنگر مستحکم 

در مسير درب شکافت تا ارتفاعات باالطرم شدند. بسياري از آنان به ارتفاعات 

رفته, در آنجا مستقر شدند.۱ هجده نفر از بابي،ها هر يک به نگهباني از هجده عدد 

از سنگرها مأمور شدند. سنگر نوزدهم به نام حضرت باب نامگذاري شد,، کسي 

که بابي،ها به او ايمان آورده بودند, و معتقد بودند که روح او در تمام اين وقايع  

آنها را ياري خواهد کرد.۲ بر باالي هر سنگر يک پرچم قرمز نصب کردند.۳ هفت 

نفر از بابي،ها مأمور بودند که براي تنظيم و هماهنگي امور بين اين سنگرها در 

رفت و آمد باشند. سردار که مسّلط به فنون جنگي بود فرمانده| کّل بود. و قطب 

که بسيار مورد احترام بابي،ها بود، بعد از سردار فرمانده دّوم بود.۴ مّال علي نقي پسر 

۱) روحاني ج.۱, ، ص ١٨٣-١٨٢. شفيع (١٩) تعداد سنگرهايي را که ساخته بودند ٤٠ ذکر مي،کند, 

در حاليکه نيريزي (٤), ، شاهد ديگر اين وقايع, ، تعداد سنگرها را مطابق عدد نام وحيد يعني «نوزده» به 

خاطر مي،آورد. بقاياي سنگهاي سنگرها در محل و همچنين اهميت عدد ١٩ بيشتر داللت بر آن دارد 

که تعداد ١٩ بوده است. ممکن است تعداد ۴۰ شامل پناهگاه،ها و محل،هاي دفاعي کوچکي که در بدو 

ورود به کوهستان در آنجا ساختند باشد. در خبرنامه| دولتي شماره| ١٤٨ اين تعداد ٣٠٠-٢٠٠ ذکر شده  

است(فيضي ص ١١٨)

۲) روحاني ج. ١, ،٧٢

۳) مازندراني ج. ٤, ،٣٢

۴) اين هفت مرد دالورعبارتند از: باقر پسر مير احمد, کرباليي اصغر پرچمدار, حاجي پسر اصغر,، علي 

پسر احمد که به گرمسيري معروف بود, حسين پسر مشهدي اسماعيل, ،حسين پسر هادي خيري ، و حسن 

پسر ميرزا (شفيع ١٩).
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مّال عبد الحسين مسؤول ثبت وقايع اين ايام بود تا خاطره| اين روزها باقي بماند.۱

اّولين قلعه از اين نوزده قلعه بنام «اّم الّسامي» ناميده شد. مراقبين اين سنگر زنها 

بودند که از آن سنگر همه جا را تحت نظر داشتند.۲ رهبر اين گروه, که مراقبت 

گذر درب شکافت را بعهده داشتند, درويشي از اهالي مشهد بود. قطب,، ميرزا 
اسماعيل,، حاج قاسم و مّال شاه علي مسؤول سنگرهاي بعدي بودند.۳

سنگرهاي ارتفاعات باالطرم تحت نظارت و فرماندهي علي سردار بود. او از 

آن ارتفاعات مي،توانست دودي را که ازآتش هيزم آشپزي زنهاي بابي به هوا بلند 

مي،شد ببيند. در آن سرماي سوزناک اوايل زمستان آنها با چادرهاي سياه خود در 

دامنه| کوه زندگي مي،کردند  و بدون هيچ شکوه و شکايتي به آشپزي و نگهداري 

بچه،ها مي،پرداختند. صدها نفر از زنان بابي که شريک عقيده و ايمان همسران و 

برادران و فرزندانشان بودند در اين نبرد به مردان پيوسته بودند.

بابي  اصول  طبق  بر  السامي»  «اّم  سنگر  در  پسران  و  دختران  از  زيادي  عّده| 

ازدواج کردند.۴ آنها در حضور شيخ عبدالعلي، با تالوت چند آيه از آيات کتاب 

بيان با مراسمي بسيار ساده ازدواج مي،کردند.

مّال  و  عبدالعلي  شيخ  مي،شد.  اعالن  توپ  يک  شليک  با  آنها  گردهمايي    

عبدالحسين اصول ديني را آموزش مي،دادند. آنها از آيات و الواح مقّدس حضرت 

باب براي بابي،ها مي،خواندند و همه را به استقامت در راه استقرار ديانت بابي و 
صبر و تحّمل باليايي که در راه بود تشويق مي،کردند.۵

گروهي از آنها تصميم گرفتند با استفاده از عقب نشيني نيروهاي حکومتي 

و سربازها، از ني،ريزي،ها انتقام بگيرند.۶ آنها رفتار وحشيانه| مردم ني،ريز در کشتن 

جناب وحيد,، غارت منزل بابي،ها و کشتن افراد خانواده و دوستان خود را بعد از 

شکست قلعه| خواجه ، فراموش نکرده بودند. آنها  با انتقام,، مقابله به مثل,، خشونت و 

۱) روحاني ١٨٣

۲) روحاني ١٨٣. نيريزي ٤

۳) شفيع ١٩

۴) روحاني ج. ١ ، ١٨٣-١٨٢

۵) شفيع ٢١-٢٠. روحاني ج. ١, ،١٨٣

۶) روحاني ج. ١, ،١٨٣



صبح بيداري۱۶۰

ستيزه،جويي تربيت شده بودند و  آن را  باور داشتند. در احکام حضرت باب حکم 

جهاد تدافعي است و فقط براي مقابله با حمالت ديگران است اّما اين گروه که  

اّطالعات کافي از تعاليم ديانت بابي نداشتند احتماًال اين کارها را  جهاد تدافعي 

مي،دانستند. پس آنها نقشه،اي کشيدند و در يک گروه  صد نفره شبانه از کوه پائين 

آمدند و، به محّله| سادات در بازار که محل زندگي آخوندها بود روانه شدند. آنها 

قبال هم براي تهيه| آذوقه و وسايل به شهر آمده بودند, اّما  به تعداد کم و با احتياط  

و اکثر اوقات در هنگام  باز گشت به شهر دچار مشکالتي هم  شده بودند، اّما  اين 

بار با اين تعداد زياد احتمال برخورد  با قواي دولتي زياد بود. آنها تمام محّل را به 

دنبال کساني که بر جسد جناب وحيد اهانت کرده و او را سنگباران کرده بودند، 
گشته  تا آنها راپيدا کرده و مجازات کنند.۱

آنها به سراغ ميرزا حسين روضه،خوان و حاج سيد عابد, که نسبت به جناب 

وحيد خيانت ورزيده بودند, رفتند. آنها را پيدا کرده و به قتل رسانيدند.۲ سپس 

به قرارگاه سربازان حمله کردند ۳ و در اين حمله دو نفر از بابي،ها کشته شدند.۴  

ترس تمام محّله را فرا گرفته بود و بسياري از ساکنين  از وحشت به سمت کرمان 

فرار کردند.۵ اّما اين گروه صد نفره بابي خوشحال و راضي از اينکه عدالت  تا 

حدودي  اجرا شده و انتقام شهادت جناب وحيد و ديگر خسارت،هاي مالي تا 
حّدي گرفته شده، به کوهستان بازگشتند.۶

۱) نيکالس ٤١٧. مازندراني ج. ٤, ص٣٧-٣٦ تعداد بابيها را ٩٥ ذکر کرده است. نيکالس تعداد را 

١٠٠ ذکر کرده است.

۲) نيکالس ٤١٧. شفيع ٢١؛. مازندراني ج. ۴، ص ٣٧-٣٦؛  روحاني ج. ١ ، ص١٨١

۳) روحاني ج. ١, ، ١٨٣

۴) نيکالس ٤١٧

۵) مازندراني ج.۴؛ ص ٣٧-٣٦؛  نيکالس (٤١٧) مقصد را شهر زنجان ذکر کرده است.

۶) درصفحه| ۲٧ کتاب «نور عالم» نوشته| جورج اور لتيمر توضيحات حضرت عبدالبهاء درباره| حمالت 

بابي،ها آمده است که :»ابتداي امراهللا آنها از خود دفاع مي،کردند.يکي از آنها بر بيست يا سي نفر غالب 

بود. بعد وقتي به تعاليم الهي پي بردند ديگر از خود دقاع نکردند. دکتر اسلمنت عرض کرد «آيا حضرت 

باب آنها را هدايت کرد تا از خود دفاع کنند يا به علت غفلت و جهالت اين کار را کردند؟ حضرت 

عبدالبهاء فرمودند:» آنها از تعاليم خبر نداشتند. ابتداي امراهللا بود و تعاليم مبارکه انتشار نيافته بود و آنها 

از آن اطالع نداشتند. آنها شجاعانه از خود دفاع مي،کردند...» 



۱۶۱ ۱۲  نبرد خونين در درب،شکافت و باالطرم

همه مي،دانستند که ميرزا نعيم در سرکوب و کنترل بابي،ها مّوفق نشده است. 

او که بسيار ناراحت و عصباني بود به کمک بيشتري نياز داشت، اّما مي،دانست که 
هزينه| آن را خودش بايد بپردازد.۱

ميرزا فضل اهللا، قنسول کشور بريتانيا در شيراز، چنين مي،نويسد:

« ني،ريزي،ها بايد مالياتي در حدود ۵۵۰۰ تومان بپردازند. مأمورين حکومت  

مي،خواستند حّداقل دو برابر آن يعني مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان ماليات بگيرند. اّما در 

نتيجه| تصميم،هاي خودخواهانه| ميرزا نعيم و فرماندهي ضعيف او اوضاع  چنان 

بحراني است که درخواست پرداخت ماليات اضافه، کار آساني نيست. بسياري از 

مردم کشته شده،اند و عده| زياد ديگري احتماأل کشته خواهند شد. در روز پانزدهم 

محرم (۱۸ اکتبر ۱۸۵۳ ) ششصد نفر از سربازان ايل قشقايي و دويست  نفر سرباز 

سرتيپ  لطفعلي،خان  سرکردگي  تحت  و  مّهمات  و  سالح  دستگاه  دو  همراه  به 
جهت ياري به ميرزا نعيم به طرف ني،ريز حرکت مي کنند.»۲

۱) شفيع ٢١. مازندراني ج. ٤ ، ص ٣٦. روحاني ج. ١,  ص١٨٤

۲) راپرت ميرزا فضل اهللا به تاريخ ١٤ نوامبر ١٨٥٣ (مؤمن ١٤٩)



۱۳

مرگ سردار

ميرزا نعيم که کامًال نااميد شده بود، درخواست ديگري به شيراز فرستاد و تقاضاي 

پول  دالر  هزار  پنجاه  و  دويست  معادل  پول-  توجهي  قابل  مقدار  و  کرده  سپاه 

امروز- ارسال کرد.۱ 

شاهزاده| شيراز به محض دريافت اين تقاضا به اهميت و فوّريت آن پي برد و 

از آنجا که اين جنگ و درگيري در قلمرو حکومت او جريان داشت ، مبلغ باالي 

پول  انگيزه| اصلي او براي کمک به ميرزا نعيم شد. پس يکي  از بهترين فرماندهان 

لشگر خود، به نام لطفعلي خان که پسر و جانشين رئيس ايل بزرگ قشقايي بود را 
براي کمک به ميرزا نعيم انتخاب کرد.۲

همراهي  با  را  ني،ريز  به  حرکت  فرمان  م.   ۱۸۵۳ اکتبر   ۱۸ در  خان  لطفعلي 

ششصد سرباز و دو خمپاره،انداز دريافت کرد.۳ عالوه بر اين حکومت اعالني در 

تمام شهرها و روستاها پخش کرد و از مردم خواست که به اين سپاه بپيوندند. مردان 

بسياري سوار بر اسب يا پاي پياده از مناطق گلپايگان,، سروستان,، اصطهبانات، ايرج,، 

۱) در اواسط قرن نوزدهم يک تومان معادل دو دالر بود(روحي,، ص ٨٠ ) ميرزا نعيم مبلغ پنج هزار 

و پانصد تومان برابر يازده هزار دالر پرداخت. اگر اين مبلغ را در جدول قيمت ارزيابي کنيم معادل 

 ،٢٠١٠  ,Measuring Worth ويليامسون،  ساموئل  افيسر,،  (الرنس  امروزمي،باشد  دالر   ٢٥٠٠٠٠

www.measuringworth. وبسايت  در   ٢٠٠٩ نوامبر   ٤ تاريخ  به  شيکاگو،  در  ايلينويز  ،دانشگاه 

com ديده  شد).

۲) رباني پاورقي ٤٦، ص. ٤٦ ، فصل ١١

١٤٩ ،,۱۹۴۴-۱۸۴۴ ,The Bábí and Bahá’í Religions ، ۳) مؤمن



۱۶۳ ۱۳  مرگ سردار

پنج ميدان,، قطرويه,، َبشنه,، ِده چاه,، ُمشکان,، قوري,، َرستاق و َمَهرلو جمع شدند و 

عّده،اي هم از نواحي اطراف، مثل َده،ُمريد,، خواجه،جمالي, چاْرراهي,، قاراني, ،َلشتي 

و از ايل،هاي بهارلو و اَينالو به آنها پيوستند. فرماندهي اين مردم با کساني بود که 

در جنگ،هاي اّول شکست خورده بودند.۱ تا اواخر ماه اکتبر دوازده هزار نفر بسيج 

شدند. همه منتظر فرمان حمله بودند.۲ ميرزا نعيم که با اين پشتيباني جسارت خود 

را دوباره باز يافته بود با همراهي چند نفر از بزرگان ني،ريزي تعدادي از تيراندازان 

ماهر گلپايگاني را در جايي مشرف به پناهگاه بابي،ها مستقر کرد و همان جا خيمه| 

سپاه را بر پا کردند. آنگاه سپاه نواختن طبل و شليک خمپاره را آغاز کرد تا بابي،ها 

بدانند که لشگر کامًال مسّلح است و براي نبردي سخت آماده شده است.

به  ماجرا  اين  پايان  در  مي،دانستند  که  بابي،ها  مي،گذشتند.  پي  در  پي  روزها 

بودند.  آرام  کامأل  و  نمي،دادند  پاسخي  نمايش،ها  اين  به  رسيد  خواهند  شهادت 

اين سکوت و آرامش بابي،ها ميرزا نعيم را جسورتر کرد. او اّول سربازانش را به 

گذرگاه درب شکافت منتقل کرد تا به پناهگاه بابي،ها نزديکتر شود و در آنجا 

يک قلعه ساخت. سپس چشمه| ياقوت که محل تأمين آب بابي،ها بود را محاصره 

کرد. بابي،ها آب آشاميدني خود را از اين چشمه که سر راه چند جاّده بود تأمين 

مي،کردند. يک جاّده مي،رفت تا باالي کوه، تا گذرگاه درب شکافت و از آنجا به 

باالطرم مي،رسيد. راه ديگر کوه را دور مي،زد تا مي،رسيد به باالطرم؛ و راه ديگر 
به سمت پايين به طرف منطقه| بيدُبخون مي،رفت.۳

ميرزا نعيم به سربازها دستور داد که اين چشمه را محاصره کنند و نگذارند 

تماشا  پناهگاه  پشت  از  را  اينها  همه|  که  يارانش  و  سردار  برسند.  آن  به  بابي،ها 

مي،کردند وقتي ديدند که راه چشمه در محاصره| کامل سربازان در آمده است 

فهميدند که حاال نوبت آنهاست که اقدامي کنند. سردار چهارده نفر از شجاع،ترين 

۱) شفيع ٢١. فرماندهان احمد خان, ، خان ميرزا ، و معصوم خان کورت بودند.

۲) نيکالس ٤١٨. روحاني (ج. ١, ١٨٤) تعداد را ١٠٠٠٠ ذکر مي،کند.

۳) شفيع ٢١. ميرزا نعيم تيراندازان ماهر را به محلي بنام بيدخانه ،که بنام بيدَنْجويه نيز معروف است، آورد 

(از يک نقشه| شخصي تهيه شده توسط شجاع الدين سرداري). مزرعه| نزديک به درب شکافت آقا ميري 

معروف بود. اطالعات مربوط به راهها و مسير چشمه،ها از گفتگويي با جهانتاب (جذابي) سرداري و 

نقشه،اي که توسط برادر او شجاع الدين سرداري کشيده شده است بدست آمده است.



صبح بيداري۱۶۴

مردان از جمله کرباليي عسگر که پرچمدار بود و تعدادي مسؤول مخابره بين 

گروههاي بابي را انتخاب کرد. آنها اسلحه| خود را برداشتند و همه با هم از پناهگاه 

بيرون آمدند و با فرياد «اهللا اکبر» به طرف محافظان چشمه حمله کردند.

يکي از سربازها با ديدن اين صحنه اسلحه| خود را پائين آورده و به سمت 

پرچمدار  عسگر،  کرباليي  راست  دست  گلوله  کرد.  تيراندازي  گروه  پرچمدار 

را شکافت و از آن رد شد. کرباليي عسگر با همه| دردي که داشت با سرعت 

پرچم را در زمين محکم کرد و با دست  چپ شمشيرش را کشيد و به سربازها 

حمله کرد. بابي بعدي ميرزا زين العابدين، در حالي که مي،دويد پرچم را با يک 

دست گرفته,، بلند کرد و خود را به آنها رسانيد تا به کرباليي عسگر کمک کند. 
سربازان ميرزا نعيم، زخمي و کشته روي زمين افتاده بودند.۱

 از سمت دهکده| ايرج در جنوب ني،ريز تعدادي تيرانداز ماهر و مجّهز از ايل 

بهارلو- که در تمام قلمرو فارس معروف بودند - به سمت باالي کوه راه افتادند. 

محاصره  را  مي،شد  فرماندهي  قطب  و  قاسم  حاج  توسط  که  پناهگاهي  دو  اّول، 

کردند. وقتي بر اوضاع مسلط شدند پناهگاه،ها را گلوله باران کردند. سپس به آنجا 
حمله کردند. بابي،ها را کشتند و خودشان در قلعه به جاي بابي،ها ايستادند.۲

٭     ٭     ٭

گروه بي،شماري از سربازان مجّهز به تدريج از کوه باال مي،آمدند. با حمله| سربازان 

به باالي کوه، سردار مطمئن شد که شهادت او و يارانش نزديک است. پيغامي براي 
بقيه| سرداران بابي در قلعه،هاي ديگر فرستاد و خواست که به نزد او بيايند.۳

 وقتي همه دور او جمع شدند او از آينده,، اين که چه اتفاق خواهد افتاد,، 

گفت, اين که آذوقه| آنها داشت تمام مي،شد و آنها بيشتر از اين نمي،توانستند در 

٢٢-٢١ (۱

۲) نيکالس ٤١٨. شفيع ٢٢

۳) روايت مرگ سردار در اينجا بر اساس خاطرات شفيع و حاج محّمد ني،ريزي و چندين منابع دست 

دوم ديگر مي،باشد.جزئيات گفته شده به نظر نگارنده به احتمال بسيار زياد اتفاق افتاده است.



۱۶۵ ۱۳  مرگ سردار

مقابل اين همه سرباز مقاومت کنند و گفت اگر کسي يا کساني مي،خواهند آنجا 

را ترک کنند اآلن بهترين وقت است. اّما با کمال تعجب ديد و شنيد که بابي،ها 

مي،خواهند تا پاي جان همراه او باشند. او شجاعت و فداکاري آنها را تحسين کرد. 

سپس دست خود را بلند کرد. حلقه،اي را که در دست داشت نشان داد و گفت: 

اگر مرا سر بريدند اين حلقه نشان جسد من است. اگر انگشت يا دستم را بريدند 

باز هم از همين نشان خواهيد دانست که جسد من کدام است! از آنها خواست 

جسدش را به همين سنگر بياورند و به خاک بسپارند و تأکيد کرد که بايد از 

زنها و بچه،ها به خوبي محافظت شود. آنها بايد به زندگي عاّدي خود برگردند و 

جامعه| بابي را حفظ کنند و براي اين مقصود به سرمايه و حمايت مالي نياز دارند. 

پس همه| پول و جواهراتي را که همراه داشتند در يک قابلمه| مسي گذاشتند و در 

خاک پنهان کردند تا هر کس که زنده ماند برگردد و آن را بردارد و به خانواده| 
افرادي که جانشان را فدا کرده،اند بدهد.۱

در اين اوضاع و احوال جنگ در دامنه| کوه ادامه داشت. تيراندازان ايل بهارلو 

خود را از معرض ديد خارج کردند و پشت درختها مخفي شدند. به اين ترتيب 

بر تمام منطقه| جنگي مسّلط شده و مي،توانستند به يک يک بابي،ها که از پناهگاه 
بيرون مي،آمدند، تيراندازي کنند.۲

روز بعد۳ سربازها سوار بر اسب رژه مي،رفتند و با خواندن اشعاري تمسخرآميز 

بابي،ها را تحريک مي،کردند تا براي جنگ تن به تن از پناهگاه بيرون بيايند.۴ علي 

سردار از رفقاي بابي خود خداحافظي کرد. سوار اسب شد,، هي اي به اسب گفت 

و راه افتاد. چند بابي ديگر همراه او عازم شدند۵ و بدون اينکه کسي متوّجه آنها 

۱) روحاني ج. ١،, ١٨٧-١٨٦

۲) شفيع ٢٢. نيکالس ٤١٨

۳) روحاني ج. ١ ، ص ١٨٧-١٨٦.در نوشته| شفيع به نظر مي،رسد همان روز باشد. در نوشته| نيکالس 

(٤١٨ ص) «يک روز» آمده است.

۴) نيکالس ٤١٩-٤١٨مينويسد که آنها مسابقه| اسب سواري داشتند. شفيع (٢٢)  نوشته که شعرهاي 

مستهجن ميخواندند و سعي ميکردند آنها  را تحريک  کنند.

۵) طبق نوشته| شفيع (٢٢) آن ها ميرزا محمد پسر آخوند مال موسي و آقا سّيد علي پسر ميرزا عبدالحسين 

بودند.
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شود به آرامي به طرف پايين، به سمت سربازان رفتند. و در نقطه،اي که حّتي به 

فکر سربازان هم نمي،رسيد منتظر ايستادند. وقتي سربازان به آن نقطه نزديک شدند 

به آنها حمله کردند. از شّدت ضرب شمشيرها فضا جرّقه،باران بود۱ و از شّدت 

ضربه،هاي سّم اسب،هاي رم کرده و آشفته فقط خاک و سنگ بود که در هوا 

پراکنده مي،شد. از سنگيني ضربه،هاي شمشيرها دست،هاي بابي،ها خسته و از شدت 

فرياد گلويشان خشک شده بود. آنهايي که زخم خورده بودند يکي يکي از اسب 

فرو مي،افتادند و در خون و خاک مي،غلطيدند. 

آتش  يارانش  و  سردار  سمت  به  خود  مخفي،گاه  از  بهارلو  ماهر  تيراندازان 

گشودند. تيري به پاي سردار خورد ولي او بدون توجه همانطور که خون از پايش 

جاري بود اسلحه را به طرف تيرانداز نشانه گرفت,، به هدف زد و او را به زمين 

انداخت. بعد تفنگش را کشيد. ماشه| آن را چکاند ولي فقط تق تق صدا کرد. تير 

ديگري به سردار خورد. اين بار سردار دسته| شمشيرش را گرفت و آماده حمله| 

بعدي شد ولي شمشير در غالف گير کرد. در اين حال تير بعدي به او خورد. بدن 

سردار روي اسب خم شد. انگشتانش باز شدند ودهنه| اسب رها شد. بدن مجروح 
سردار از روي اسب به زمين کنار جسد يارانش افتاد.۲

از باالي کوه در پناهگاه يکي از بابي،ها که شاهد واقعه بود سردار را شناخت 

و از شدت ناراحتي از آن باال - از قسمت ديده،باني - خود را به پائين پرت کرد و 

به طرف سردار دويد. خود را روي جسد سردار انداخت و به گريه افتاد. سربازان 

به او رحم نکردند. او را هم کشتند. بدن بي،جان او روي خاک غلطيد و روحش 

درعالم بعد به فرمانده| محبوبش پيوست. سه سال قبل، برادر جوان،تر اين بابي، که به 
همراه جناب وحيد مي،جنگيد در بيرون قلعه| خواجه کشته شده بود.۳

يکي از همراهان سردار به اسم سيدعلي که بيهوش روي زمين افتاده بود و از 

بريدگي گلويش خون مي،آمد ، بطور معجزه،آسايي زنده مانده بود. او صدايي شنيد 

۱) روحاني ج. ١, ص ١٨٦

۲) شفيع ٢٢. فيضي ١١٢. نيکالس ٤١٩. درروايت روحاني (١٨٧) و نيريزي (٥) سردار به ضرب گلوله 

کشته نشد, بلکه بّشدت مجروح گرديد و با سختي خود را به قلعه رسانيد و در آنجا درگذشت. 

۳) نام او سّيد علي و پسر کرباليي باقر بود و نام  برادر او تاج الدين بود (شفيع ٢٢).
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که به او گفت برود وبه بابي،ها بگويد که سردار کشته شده است و خودش حاال زنده 

خواهد ماند، ولي چند ماه ديگر وقتي که به طهران برسد به شهادت خواهد رسيد.

در پناهگاه آن باال، بابي،ها هيچ نمي،دانستند که بر سر سردار چه آمده است. 

فکر مي،کردند که او به تعقيب سربازها رفته و مثل دفعه،هاي قبل پيروزمندانه آنها 

را تعقيب کرده و باز خواهد آمد. ولي اين بار بازگشتي نبود. 

يکي از سربازان بهارلو از کمينگاه خود بيرون آمد و روي زمين ميان جسدها 

راه مي،رفت و صحنه را نگاه مي کرد.۱ وقتي صورت سردار را ديد, او را شناخت. 

به فکرجايزه،اي افتاد که مي،توانست بگيرد. شمشيرش را از غالف در آورد، موهاي 

او را در دست گرفت و با يک ضربه| شديد شمشير سر سردار را از تن جدا کرد 

و همانطور که موها را در دست گرفته بود به سرعت به طرف خيمه| ميرزا نعيم 

حرکت کرد و مستقيمًا نزد او رفت و سر بريده| را نشان داد. محافظان ني،ريزي که 

همراه سپاه بودند تأييد کردند که اين سِر سردار است. ميرزا نعيم که از ديدن سر 

بريده| سردار بسيار خوشحال شده بود يک عباي قيمتي۲ و مقداري سّکه به او داد. 

حاال ميرزا نعيم مي،توانست راحت بخوابد. فرمانده| ايل بهارلو هم به مال و ثروتي 
رسيد.۳

با فرا رسيدن شب بابي،هاي همراه سردار که در پناهگاه بودند نگران و منتظر 

بودند که سيد علي را ديدند. او که صبح با سردار رفته بود حاال تلو تلو خوران 

۱) خان ميرزا بهارلو رئيس قوم بهارلو بود  که برخي اشاره کرده اند که او علي سردار را به ضرب گلوله 

کشت و سر او را از تن جدا کرد (شفيع ٢٣؛  نيکالس ٤١٩).

۲) ويلهم فلور ، «Giftgiving» دايرةالمعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر٢٠٠١,، دانشگاه کلمبيا,، شهر نيويورک 

،٢٠ دسامبر ٢٠١٠ در وبسايت   www.iranica.com/articles/gift-giving-v مشاهده شد.

۳) اين روايت سر بريدن سردار و شناسايي او ادغام دو نوشته است: نوشته| شفيع و نيکالس. يک روايت 

آن است که سر همه را بريدند و همان روز بعدًا توسط راهنماهاي ني،ريزي که با ارتش همراه بودند 

شناسايي شدند. روايت ديگر آن است که رئيس قوم بهارلو سردار را به ضرب گلوله از پا در آورد و 

از آنجا که مي،دانست سردار شخص مهمي است سر او را از بدن جدا کرد و برد تا پاداش بگيرد. اين 

ادغام به نظر قابل توجيه است و توضيح مي،دهد که چرا يک نفر از سه رفيقي که با هم بودند سرش را 

نبريدند و او توانست به قلعه باز گردد. اين شخص در اين نبردها جان سالم بدر برد و بعدها در طهران به 

شهادت رسيد. از آنجا که ما از چگونگي مرگ او مّطلعيم لذا هر روايتي از مرگ سردار که آورده شود 

مي،بايست روايتي باشد که  اين همراه او جان سالم بدر برده باشد.
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در تاريکي شب برمي،گشت. به طرف او دويدند تا کمکش کنند. وقتي نزديک 

شدند متوّجه لباس،هاي خون،آلود و جراحات شديد او شدند. او که به زحمت 

سنگ  کردند,،  تيراندازي  آنها  به  سربازها  که  گفت  داشت  زدن  حرف  ياراي 

انداختند و کلماتي گفتند که به هيچ وجه آنها تحمل شنيدن آن کلمات را ندارند. 
و گفت: «طير روح سردار از قفس تن آزاد شد.»۱

٭     ٭     ٭

فرماندهان سپاه که در نزديکي پناهگاه ها بودند، پيغامي براي بابي،ها فرستادند. 

در اين پيغام نوشته بودند که ما به هدفمان - کشتن سردار- رسيديم و حاال که او 

کشته شده است شما ديگر نمي،توانيد با نيروهاي دولتي مقابله کنيد. پس بهتر است 

که به همراه افراد خانواده خود، محل را ترک کنيد. زيرا هر روزهزار نفر به قواي 

لشگرحکومتي اضافه مي،شود و تعداد بابي،ها کمتر مي،شود. سردار هم که کشته 

شده است و رهبري نداريد. عالوه بر اينها هوا هم به شّدت سردتر خوهد شد. پس 
بهتر است از جنگ منصرف شويد.۲

آنها  است.۳  رسيده  آنها  شهادت  زمان  که  فهميدند  بزرگان  ديگر  و  قطب 

نمي،خواستند براي نجات جان خود تسليم شوند. بلکه مي،خواستند از تنها راهي که 

مانده بود - يعني جنگ - براي هدفي واالتر بجنگند.۴ نه! آنها به سادگي تسليم 

نمي،شدند. به همين دليل بابي،ها در نهايت اطمينان پاسخ دادند که نيازي به اين جنگ 

نبوده و از فرماندهان لشگرحکومتي خواستند که سربازان خود را از منطقه دور کنند 
تا آنها بتوانند اجساد يارانشان را از آن منطقه بردارند و در جاي مناسب دفن کنند.۵

اين پاسخ را به لشگرحکومتي نوشتند و فرستادند. کمي بعد بابي،ها ديدند 

۱) نيريزي ، نقل از ربّاني ،فصل ١٢, ٥

۲) شفيع ٢٣

۳) مازندراني ج. ٤, ٤١.

۴) روحي ١٠٠ ، پانويس دّوم

۵) شفيع ٢٤
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که سربازها سالح و مهّمات خود را جمع مي کنند و به محل دورتري در پائين 

کوه مي،روند. وقتي محل جنگ از سرباز خالي شد بابي،ها از قلعه بيرون آمدند و 

با توّجه و احترام بسيار جسدهاي برادرانشان را از روي زمين برداشتند. لباسهاي 

خوني بعضي از آنها خشک شده بود و به جسد چسبيده بود. سربازها لباس،هاي 

بعضي ديگر را در آورده بودند و جسد را لخت و عريان رها کرده بودند و سر 

بسياري از جسدها را بريده بودند. زنها با ديدن هر يک از اجساد گريه و شيون 

سر مي،دادند. بابي،ها به جاي پرچم سرخ و سبز به عالمت عزاداري پرچم سياه 

افراشتند.۱ و يک يک اجساد را در نهايت احترام در يک گور دسته جمعي دفن 

کردند.

قطب تصميم گرفت که زنها و بچه،ها را به باغهاي منطقه| اسفرجان، پائين کوه 

بفرستد و مردها هم به پناهگاه،هاي سنگي باالي آن باغ،ها بروند. اسفرجان که 

محل استخراج سنگ بود در باالي جاده درب شکافت قرار داشت. از آنجا دو راه 

به ني،ريز برمي،گشت. يکي مي،رفت به سمت باالطرم و کوه را دور مي،زد. اين راه 

طوالني،تر بود. راه ديگر جاده| بي،سامان بود که مستقيم از دامنه| کوه پايين مي،آمد. 
از باالطرم تا اسفرجان با االغ يک ساعت راه بود.۲

بابي،ها زنها و بچه ها را از پناهگاه،هاي مختلف و اقامتگاه،هاي باالي کوه فرا 

خواندند و به سمت پائين- به باغ،هاي اسفرجان- فرستادند. مردها هم با اسلحه و 
اسباب و لوازم و چهار پايان به سمت پناه،گاه،هاي سنگي باالي باغ،ها رفتند.۳

 پيغامي هم براي فرماندهان سپاه ارتش فرستادند: 

«درست است شما سردار را کشتيد و از ما خواستيد که براي نجات جان 

خود اينجا را ترک کنيم. از اينکه تقاضاي ما را پذيرفتيد و عقب نشيني کرديد 

تا ما اجساد ياران خود را دفن کنيم بسيار ممنون هستيم. اّما الزم است بدانيد که 

ما چهار سال است منتظر شهادت هستيم. حتي اسارت خانواده،هايمان را به جان 

۱) همانجا ٢٣

۲) از يک گفتگوي شخصي با خانم جهانتاب (سرداري) جذابي؛ دسامبر ٢٠٠٩. در نوشته| شفيع نام اين  

محل اسبوران ذکر شده است.

۳) شفيع ٢٤-٢٣. نيکالس ٤٢٠
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خريديم. ما هر چه زودتر شهيد شويم صواب بيشتري نصيب ما خواهد شد. شما 

کار  اين  ديگري  گروه  نکشيد،  را  ما  شما  اگر  شده،ايد.  انتخاب  ما  کشتن  براي 

اگر  و  برگردانيد  اينجا  به  دوباره  را  خود  سپاه  است  بهتر  پس  کرد.  خواهند  را 

مي،خواهيد رأفتي در حّق ما روا داريد آن را بعد از مرگ ما براي خانواده،هاي 
ما منظور داريد.»۱

در  شبها  سرماي  و  سوز  بود.  رسيده  نهايت  به  هوا  سرماي  و  بود  زمستان 

پناهگاه،هاي سنگي خيلي شديدتر شده بود. فقط مقداري برنج, ، انجير و چند االغ 

براي آذوقه داشتند. زنها روزي چند دانه انجير مي،خوردند و برنج را فقط براي 

مردها مي،پختند که  قدرت کافي براي جنگيدن داشته باشند. براي گوشت روزي 
يک االغ مي،کشتند.۲

در آن نزديکي يک آبگير کوچک بود ولي آنقدر آب نداشت که تشنگي 

صدها بابي را برطرف کند. پس چند تن از زنان شجاع ظرف،ها را برداشتند و 

به طرف چشمه| ياقوت راه افتادند. بايد چهل دقيقه به سمت شمال از کوه پائين 

مي،رفتند. وقتي به چشمه رسيدند آن را در احاطه سربازان ديدند. زنها در حالي 

که فقط قابلمه،هايشان را همراه داشتند به چشمه نزديک مي،شدند. و در همان حال 

نشان مي،دادند که آماده| جنگ هستند. وقتي زنها به چشمه رسيدند سربازان با بي 

رحمي تير اندازي را شروع کردند. يکي از زنها گلوله خورد. سربازها او را به 

اسارت گرفتند. اما زنهاي ديگر گريختند. اين زن چند روز بعد درگذشت.

در آن سرماي شديد که آنها لباس کافي نداشتند,، ذخيره| غذايشان تمام شده 

بود, کمبود آب آشاميدني داشتند,، از مّهمات جنگي هم چيز زيادي نمانده بود؛ 
االغ،ها هم مريض شدند و يکي يکي مي،مردند.۳

از  مّهمات  با  همراه  را  پياده,  هم  و  سواره،نظام  هم  سپاه,،  همه|  خان  لطفعلي 

اصطهبانات و چهاربلوک۴ حرکت داد و آنها را در جايي روبروي مقّر بابي،ها 

۱) شفيع ٢٤

۲) شفيع ٢٤. نيکالس ٤٢٠

۳) شفيع٢٤

۴) براي رسيدن به روستاي چهاربلوک مي،بايست از جاّده،اي که از شهر سيرجان- که در شمال شرقي 



۱۷۱ ۱۳  مرگ سردار

مستقر کرد. تيراندازان بهارلو هم به اين جبهه| حمله پيوستند.

روز اّول تير و خمپاره بود که به طرف پناهگاه،هاي بابي،ها شليک مي،شد. 

توپ،هاي خمپاره به سنگهاي پناهگاه ها اصابت مي،کردند و آن،ها را به هر طرف 

پخش مي،کردند. امبا بابي،ها به اين حمالت پاسخي نمي،دادند تا همان مقدار کم 

اسلحه و مهمات خود را حفظ کنند و بيهوده مصرف نکنند.

روز بعد دوباره حمله شروع شد. با شليک خمپاره،ها سنگ،ها با صداي مهيبي 

تکه تکه مي،شدند و در هوا پخش مي،شدند. پرتاب توپ و خمپاره و تيراندازي به 

پناهگاه بابي،ها ادامه داشت. آنها صداي توپ و طبل و شيپور سربازان را مي،شنيدند, 

اّما مقاومت مي،کردند و تسليم نمي،شدند.

هر روز بر تعداد سربازان افزوده مي،شد. قطب بابي،ها را تشويق مي،کرد تا همه| 

تالش خود را بکار گيرند و از شهادتي که پيش رو دارند خوشحال باشند. اما بابي،ها 

در اثر اصابت سنگها زخمي و به علت تغذيه| ناکافي روز به روز ضعيف،تر مي،شدند.

لطفعلي خان فهميد با شليک اسلحه و خمپاره و نواختن طبل و شيپور نمي،تواند 

بابي،ها را از پناهگاه بيرون بکشد.، پس تصميم گرفت از همان طريقي که وحيد را 

فريب داده بودند عمل کند و به نتيجه برسد. پس پيغامي براي بابي،ها فرستاد:

پرچم  زير  به  اگر  مي،کنيم.  قبول  را  آن  ما  است  درست  شما  اّدعاي  «اگر 

مطمئنًا  و  باشيد  امان  در  که  مي،کنيم  وساطت  ما  بياييد  پادشاه  اعليحضرت 
اعليحضرت پادشاه شما را خواهند بخشيد.»۱

اگر چه بابي،ها مي،دانستند اين خدعه و فريب است، ولي با اين حال يکي از 

بابي،هاي خيلي باسواد و مؤمن داوطلب شد که به خيمه گاه سپاه برود و درباره| 

ديانت بابي توضيح بدهد. او پناهگاه را ترک کرد و به سمت خيمه| لطفعلي خان 

راه افتاد. لطفعلي خان و فرماندهان سپاه به حرفهاي او درباره ظهور باب و تعاليم 

او با احترام گوش دادند. وقتي حرف،هاي او تمام شد همه تأييد کردند که زمان 

صلح رسيده است. بدين ترتيب او وظيفه| خود را انجام داده, بلند شد و آنجا را 

ني،ريز قرار دارد - به سمت جنوب به روستاي َپهُنِوه منتهي مي،شود, رفت (از گفتگو با شجاع الدين 

سرداري؛  ماه مي ٢٠١٠).

۱) شفيع ٢٥
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ترک کرد. وقتي بابي،ها خبر صلح را شنيدند منتظر شدند ببينند که سربازها چه 

خواهند کرد. مّدتي گذشت. هيچ عالمت و نشاني از اينکه سپاه آنجا را ترک 

خواهد کرد، نبود. از طرف ديگر لطفعلي خان و فرماندهانش مراقب هر گونه 

حرکتي از طرف بابي،ها بودند. آنها تّصور مي،کردند که بابي،ها با اين اعالم صلح 

از پناهگاه بيرون خواهند آمد و آن وقت آنها مي،توانند کشتار دسته جمعي آنها 

را شروع کنند. ولي هيچ بابي از پناهگاه بيرون نيامد.، به جاي آن پيغام فرستادند 

که: 

«ما به دنبال صلح با شما نيستيم. تنها چيزي که ما اعالن مي،کنيم اين است 

که حاال حقيقت مثل روز بر شما واضح  و آشکار شده است. اگر مي،خواهيد به 

جنگ ادامه بدهيد ما حاضر هستيم و اگر نمي،خواهيد بجنگيد اين جا را ترک 
کنيد.»۱

به دنبال اين پيغام، صداي طبل و شيپور که سپاهيان را آماده جنگ مي،کرد، 

بلند شد. هزاران سرباز و تيرانداز از اصطهبانات و ديگر محّالت، پشت درختها و 

توده،هاي سنگ پنهان شده و آماده کشتن بابي،ها مي،شدند. گروهي از سربازان به 

سمت پناهگاه،هاي بابي،ها راه افتادند. صداي بلند طبل و شيپور سربازان را براي 

بيرون  ها  پناهگاه  از  هم  بابي،ها  بودند.  شليک  آماده|  آنها،  مي،کرد.  تهييج  جنگ 

آمدند و به طرف سربازان حرکت کردند. دو طرف به هم نزديک مي،شدند. تنها 

حائل بين آن دو گروه درختان منطقه بود. نم نم باران شروع شده بود. هوا مه 

آلود بود. چشم، چشم را نمي،ديد. فقط از صدا مي،توانستند همديگر را تشخيص 

بدهند.

بابي،ها شمشيرهاي خود را درآوردند و با فرياد بلندي حمله کردند. سربازها 

که چندين کيلومتر از مقّر اصلي خود دور شده و به بابي،ها نزديک شده بودند با 

اين حمله عقب نشين کردند. با همه| دشواري،ها در آن تاريکي که کسي چيزي 

نمي،ديد بابي،ها به حمله| خود ادامه دادند. ناگهان بابي،ها از طرف سربازاني که 

در کمينگاه بودند، گلوله باران شدند. به عقب برگشتند تا به پناهگاه برگردند. از 

۱) همانجا ٢٥
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همه طرف گلوله به سمت آنها مي،آمد. در آن هواي تيره و مه،آلود زير رگبار 

گلوله،هاي سربازها، بابي،ها يکي يکي به زمين مي،افتادند. اما باالخره به پناهگاه 

رسيدند.

افراد غايب را شمردند و از خستگي روي زمين افتادند. پنجاه نفر برنگشته 

بودند. بعد از دو ساعت گروهي از بابي،ها رفتند تا همراهان کشته شده| خود را 

پيدا کنند تا مبادا که اجساد آنها  طعمه| حيوانات وحشي شود. در آن هواي سرد و 

باراني به سرعت در ميان درختان مي،دويدند و اجساد يارانشان را يکي يکي بلند 

مي،کردند و با سختي بدون اينکه کسي آنها را ببيند از ميان جنگل حمل مي،کردند 

و براي تدفين مي،بردند.

براي بسياري از آنها اين آخرين شب زندگي در اين عالم بود. همه گرسنه 

سرما  آن  در  باشند.  پنهان  سربازان  چشم  از  تا  نمي،کردند  روشن  آتش  بودند. 

مي،گفتند  و  مي،خواندند-  آواز  که  مي،شنيدند  را  سربازان  صداي  مي،لرزيدند. 

بعد از شکست و مرگ آنها چه بر سر زنهاي بابي خواهد آمد. مجروحان که 

بيهوش بودند گاهي چشم باز مي،کردند, کمي آب گرم مي،خواستند - چيزي 

که اصًال وجود نداشت - و دوباره بيهوش مي،شدند. هر چه پتو داشتند روي 

اين مجروحان کشيده بودند و قطب با جمالتي درباره| شهادت در راه حّق همه 

را تسلي مي،داد. دو يا سه بابي از آنچه پيش خواهد آمد آنقدر ترسيده بودند 

که خواستند در پناهگاه آن باال بمانند. با فرا رسيدن سحر صداي طبل و شيپور 

سربازان بلند شد. سربازها آماده| حمله| مي،شدند. بابي،ها خيلي خسته بودند ولي 

آنها هم براي نبرد بعدي آماده مي،شدند. هزاران سرباز همزمان شليک کردند. 

تعدادي بابي کشته شدند. گروه ديگري از  بابي،ها هر چه نيرو و توان داشتند 

حمله  براي  نقي  علي  مّال  رهبري  به  و  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  کردند,  جمع 

نهايي به سمت سربازها دويدند. گلوله،اي به جمجمه| مال نقي خورد. بعد از او 

يک يک افراد گروه هدف گلوله قرار گرفتند. در قسمت ديگر، وقتي پانزده,، 

شانزده بابي ديدند که زنها در محاصره| سربازان هستند به سربازان حمله کردند 

ولي سربازها همه| آنها را کشتند. اندکي بعد سربازان همه| مردان بابي را يا کشته 

يا اسير کردند و سر مجروحان را بريدند. بقيه| بابي،هايي که شب در جنگل گم 
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شده بودند يا در سرماي جنگل از بين رفتند يا سربازان آنها را پيدا کرده و سر 
بريدند.۱

فاصله|  شفيع  داشت.  نام  علي  مّال  رفت  مهاجمين  با  صحبت  براي  که  بابي  شخص  ۱) شفيع ٢٦-٢٥. 

بين سربازان و قلعه| بابيها را «يک ربع فرسنگ» ذکر مي،کند که معادل ۱,۲ کيلومتر است. اين مسئله 

جزئيات ديگر اين بخش از داستان را، مثل تيراندازي سربازان به بابي،ها را مشکل مي،کند زيرا گلوله،ها  

نمي،توانستند آن مسافت زياد را طي کنند. تعداد دقيق مرداني که در نبرد کوهستان کشته شدند و سر 

آنها بريده شد معلوم نيست. تعداد کل مرداني که در اين نبرد شرکت داشتند چهار صد نفر آورده  شده 

است (شفيع ١٧٦, ١٨؛ نيريزي ٥). تعداد افرادي که کشته شدند بر اساس سرهاي بريده و يا عدد ذکر 

شده براي کشته،شدگان از صد و هشتاد شروع شده ( شفيع ٢٨. ، مازندراني ج. ٤, ٥٠) به حداکثر٤٠٠  

مي،رسد (آباده،اي,، نقل از رباني؛ فصل ١٣, ٤). در  قرن بديع (١٦٥) و روحاني (١٩٠) تعداد ٢٠٠ ذکرشده 

است.  
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ايل بهارلو زنان و کودکان بابي را از باغ،هاي اسفرجان بيرون آوردند و پياده به 

جوان,، کودک,، زن حامله,، زن شيرده,،  سمت اردوگاه ميرزا نعيم بردند.۱ پير و 

همه و همه که در اثر هفته،ها جنگ و درگيري و، کمبود آذوقه و آب ضعيف 

و رنجور شده بودند, حاال بدون پدر,، همسر و برادر يا هيچ پشتيبان و کمکي به 

صف ايستاده بودند.

 سربازها دو نفر از پيرمردان را, که قادر به جنگ نبودند و از شدت گرسنگي 

در حال مرگ بودند,، از گروه خارج کردند۲ و به جلوي صف آوردند. افسري 

که سرکرده| فوج ني،ريز بود اسلحه| خود را بلند کرده و بالفاصله شليک کرد. بدن 

نحيف يکي از آن دو پيرمرد بر خاک غلتيد. افراد خانواده| آن پيرمرد با وحشت 

به اين صحنه نگاه مي،کردند. سربازي جلو آمد و سر او را از تن جدا کرد. افسر 

فرمانده سرآن پيرمرد بابي را برداشت و با زور آن را به دست يکي از کودکان 

۱) قوم بهارلو يکي از طوائفي بود که در اين ناحيه از ايران زندگي مي،کرد و بخشي از ايل خمسه بود. 

زبان اين قوم آذري است. حّکام قاجار براي مقابله با ايل قشقايي که از آن منطقه عبور مي،کردند اين 

پنج طائقه را به شکل يک ايل درآوردند. شفيع اشاره مي،کند که افراد اين ايل به زناني که به اسارت 

درآوردند هيچ آزاري نرسانيدند. اّما برعکس آن در گزارش بريتانيايي،ها آمده است که سربازان و افراد 

توپخانه سيصد زن بابي را «به زور مجبور کردند تا به عقد ازدواج آنها درآيند» (مؤمن ١٥٠). عّلت اين 

امر شايد اين باشد که شفيع به خاطر حفظ حرمت و احترام سعي کرده است تا اين مسئله را بيان نکند، و يا 

شايد گزارش بريتانيا يي،ها به تعدادي اسرا که بعدًا در ني،ريز اسير شدند اشاره مي،کند. به نظر نگارندگان 

اينطور مي،رسد که مردان اين طائفه بخاطر حفظ شعاير خود هيچ زني را مورد تعّدي قرار ندادند

۲) اين دو مرد مّال موسي نمدمال ، پوست ساز و ديگري مشهدي باقر صباغ رنگرز بودند (شفيع ٢٧).
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بابي داد تا آن را  به خيمه| ميرزا نعيم برساند۱ و به عنوان پيشکش تقديم کند. بعد با 

يک روبند سياه صورت دختر بچه،اي را, که پدربزرگش را به قتل رسانيده بودند,  

،پوشانيد, او را بر اسب نشاند و همراه صدها اسير ديگر به حضور فرماندهان خود 
برد.۲

ميرزا نعيم در اردوگاه خود در کوه،هاي بي،سامان بر روي تخته سنگ بزرگي 

در ميان باغ نشسته بود و با افسران ديگر مشغول جشن و پايکوبي بود که افسر 

ني،ريزي اسيرها را آورد, از اسب پايين آمد, دختر کوچک را با روبنده سياه روي 

صورت، وسط مجلس هل داد. سر بريده| پدر بزرگ از دست او افتاد, غلتيد و در 

پيش پاي ميرزا نعيم قرار گرفت.۳ 

افسر فرمانده با لحني غرورآميز گفت: «دستورات شما همگي اجرا شد. بابي،ها 

همگي قلع و قمع شدند.»

 ميرزا نعيم در حالي که لبخند رضايت از اين پيروزي  بر لبانش نقش بسته بود 

و به افسران خود نگاه مي،کرد گفت: «خدا را شکر». حاال وقت آن بود که آنها را 

که اينقدر براي او زحمت درست کرده بودند تنبيه و مجازات کند.

در آن نزديکي،ها يک سنگر بود. به زنها و بچه،ها دستور دادند که به داخل 

آن سنگر بروند و آنجا بمانند.

 در ميان اسرا مّالعبدالحسين يکي از روحانيون سرشناس ني،ريز بود. او سه 

سال قبل بابي شده بود و اولين فردي بود که در نبرد سال ۱۸۵۰ مجروح شده بود. 

بسياري از همسايه،هاي مّالعبدالحسين که هميشه به عقل و دانش او بسيار احترام 

مي،گذاشتند، امروز آمده بودند تا به چشمان خود ببينند و باور کنند که او واقعًا 

بابي شده است. ميرزا نعيم، مّالعبدالحسين را احضار کرد. و با لحني تمسخرآميز 

۱) نيکالس اين جزئيات را  نياورده است.

۲) تعداد زنان و کودکان در منابع مختلف متفاوت است: روحاني (ج. ١ ص ١٩٠) ٧٠٠ ؛ نيکالس 

(٤٢٢) و شفيع (٢٧) ٦٠٣؛ مازندراني (ج. ٤ ،ص ٥١) و فيضي (١١٢) و عهديه (١١٨) هر سه تعداد ٦٠٠ 

را ذکر کرده،اند.

۳) در نيکالس (٤٢١) محلي را که ميرزا نعيم اردوگاه خود را بر پا کرد «کوه بيابان» ناميده شده. شفيع 

درباره| جزئيات استقرار ميرزا نعيم در يک باغ اشاره،اي نمي،کند. نيکالس (٤٢١) مي،نويسد که سر متعّلق 

به دايي بود.
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به او گفت :

«تو براي خودت کسي بودي. با اين همه عقل و دانش و يک عمر زندگي با 

عّزت، چطور شد که قبول کردي پسرانت کشته شوند! زنت اسير شود!»

 مّالعبد الحسين پاسخ داد:

«توان حرف زدن ندارم. فقط مي،گويم که تمام قوانين اديان قبل منسوخ شده 
است.»۱

زمان  اکنون  و  بود  شده  محّقق  قبل  اديان  وعود  تمام  که  بود  اين  او  منظور 

ظهور جديد فرا رسيده بود. پس تمام قوانين و احکام اسالم و اديان ديگر توّسط 

حضرت  باب، مظهر امر جديد و شارع امر بابي، منسوخ شده و قوانين جديدي به 
جهانيان ارائه شده است.۲

 پاسخ جسورانه| مّالعبدالحسين و شجاعت وي ميرزا نعيم را به خشم آورد. 

براي تحقير بيشتر، ميرزا نعيم به سربازانش دستور داد دهان مّالعبد الحسين را با 

ِگل پر کنند. اگر او شرمنده نيست و عذرخواهي نمي،کند همان بهتر که دهانش 

بسته باشد.

کنار  از  گلوله  کرد.  شليک  مّالعبدالحسين  به  هفت،تير  با  سربازان  از  يکي 

او گذشت و سرش را کمي خراش داد. ميرزا نعيم با فرياد مانع تيراندازي شد. 

مّالعبدالحسين يکي از روحانيون محترم ني،ريز بود و بايد زنده به طهران برده 

مي،شد.

يکي از ني،ريزي،ها که در فوج سربازان بود در ميان اسرا يکي از آشنايان خود 

را ديد و براي آنکه ميرزا نعيم را خوشحال کند با چماقش به جان آن بابي اسير 
افتاد و او را کتک سختي  زد.۳

۱) شفيع ٢٧

۲) اين يکي از اعالن،هاي بزرگ در جمع بدشت  در ماه جوالي سال ١٨٤٨ م. بود.

ميرزا  حاجي  ميکند.  نقل  نيز  را  شده  ذکر  گفتگوي  و  کرده  تعريف  را  باال  وقايع  ۳) شفيع(٣٠-٢٧) 

عبدالوهاب روضه،خوان, برادر حاج ميرزا ناصر, (شفيع ٣٠)  شخصي است که با چماق به جان فرد بابي 

افتاد و خواست به اين وسيله ميرزا نعيم را تحت تأثير فرار دهد. «شخص سرشناس» ميرزا ابو حسن, پسر 

ميرزا تقي بود (شفيع ٣٠). 
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وقت آن رسيده بود که مردان,، زنان و کودکان اسير و دويست سِر بريده۱ را 

به همراه قشون ظفرمند ميرزا نعيم به ني،ريز باز گردانند. آنها سرهاي بريده| بابي،ها 

را در سبد،هاي بزرگي, که از آنها  براي حمل ميوه بر پشت قاطر و االغ استفاده 
مي،کردند,، ريختند.۲

 براي بازگشت مسيري با شيب تند را انتخاب کردند.۳ کشاورزان اين راه را 

به عنوان ميان،بر درست کرده بودند تا زود،تر به باالي کوه برسند و براي اينکه 

در سراشيبي پايشان روي زمين نلغزد در هر چند قدمي يک قطعه چوب گذاشته 

بودند وبه اين ترتيب پلکان چوبي ساخته بودند.۴ زنها مواظب بودند از سراشيبي 

نگه،دارند.،  زمين  روي  محکم  را  پايشان  نمي،توانستند  آنها  از  خيلي  ولي  نيافتند.، 

پايشان مي،لغزيد و از آن ارتفاع پائين مي،افتادند و بدنشان متالشي مي،شد.۵ 
وقتي به پائين کوه رسيدند به سمت آسياب حرکت کردند.۶

خود  کمر  به  محکم  را  او  دست،هاي  مادرش  که  چهارده،ساله،اي  بچه|  پسر 

بسته بود و به سختي پشت سر مادرش قدم بر مي،داشت ۷ از مادرش پرسيد: «چرا 

۱) تعداد سرهاي بريده،اي که ميرزا نعيم به ني،ريز و از آنجا به طهران برد متفاوت ذکر شده است: قرن 

بديع (٧٩) ٢٠٠ نفر؛ مازندراني (ج. ٤, ، ٥٠) ١٨٠؛ روحاني (١٩٠) ٢٠٠؛ شفيع (٢٨) حدود ١٨٠ نفر.

۲) اين سبدها را «لوده» مي،ناميدند(بينيگ ٢٤٣).

۳) شفيع نام اين کوه را «بي،سامان» ذکر کرده است. اهالي ني،ريز که با آنها گفتگو شده به راه خاکي به 

نام بي،سامان اشاره کردند که دور کوه  مي،پيچد و به باال مي،رود، و با آنکه طوالني،تر بود اّما پيمودن آن 

آسان،تر بود, راهي که عبور در آن سريع،تر بود اّما شيب بيشتري داشت و در متن کتاب به آن اشاره شده 

است, که براي عبور چهار پايان و مرداني که توان کوه پيمايي داشتند, مورد استفاده قرار مي،گرفت.

شيب،دار  راه  اين   .٢٠١٠ ژانويه  جذابي؛  (سرداري)  جهانتاب  خانم  با  شخصي  گفتگوي  يک  ۴) از 

«َسِکش» ناميده مي،شود.

۵) بر طبق نوشته| روحاني (ج. ٢, ٤۵٧) ٦٠ نفر از زنان از کوه به پائين سقوط کردند و جان خود را از 

دست دادند.

۶)   شفيع (٢٨) به آسيابي به نام «تخت» اشاره مي،کند. بعد از گفتگو با ساکنين قبلي ني،ريز ، نگارندگان 

اين کتاب هيچگونه اّطالعي در مورد اينکه اين کلمه به چه معنا مي،باشد و به کدام آسياب در اطراف 

ني،ريز اشاره مي،کند بدست نياوردند. در جنوب ني،ريز دو آسياب وجود داشت: يکي در نزديکي راه 

آب زردشت در جنوب شهر  و ديگري نزديک راه آب خبير در نزديکي قلعه| خواجه در جنوب شرقي 

شهر. کوره،راه بي،سامان به آسياب زردشت ختم مي،شود.، به احتمال زياد اين همان آسيابي است که 

اتفاقاتي که در اين فصل ذکر گرديد در آن بوقوع پيوسته است.

شده  کرفته  آن  از  کتاب   اين  اطالعات  بيشتر  که  مي،باشد  دست،نوشته،اي  نگارنده|   ، شفيع  ۷) محمد 
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دستهاي من را اينطوري به کمر خودت بستي؟» مادرش در جواب گفت: «براي 

پسر  دنبال  به  عمر  يک  نباشم  مجبور  و  بفهمم  بکشند  را  تو  سربازان  اگر  اينکه 

گمشده،ام باشم.»  او پسر کوچکتر خود را هم بغل کرده بود. آن زن بابي بنا به 

وصّيت شوهرش ساده،ترين لباس،هايش را پوشيده بود تا اگر به دست سربازان 

اسير شد به طمع لباس گرانقيمت او نباشند ولي کالهي که به سر پسر خرد سالش 

گذاشته بود قطعه| تزئيني داشت. يکي از سربازهاي سواره که با اسب از کنار آنها 

مي،گذشت خم شد و با چنان ضربتي کاله را از سر پسر خردسال کشيد که آن 

پسر از بغل مادرش چند متر آن طرف،تر به زمين افتاد. مادر با ترس و وحشت به 

سمت فرزندش دويد و او را بلند کرد. پسر بيهوش بود و روي سرش آنجا که 

سرباز با خشونت موي او را کشيده بود خالي از مو شده بود. مادر فرزندش را در 

بازوان خود گرفته و به آرامي او را تکان مي،داد تا شايد به هوش آيد ولي سودي 

نداشت. پس روي زمين زانو زد و جسد بي،جان او را مانند روز تولدش در پتو 
پيچيده,، در آغوش گرفت و به راه افتاد.۱

٭     ٭     ٭

استان  در  خود  گله،هاي  با  که  بودند  چادرنشين  قومي  قشقايي  بزرگ  ايل 

قالي،هاي  مي،کردند,،  صحبت  ترکي   زبان  به  مي،کردند,،  قشالق  و  ييالق  فارس 

رنگارنگ و گران قيمتي مي،بافتند که در بازار شيراز خريد و فروش مي،شد و 

لباس،هاي رنگارنگ آنها به خوبي از لباس،هاي ديگر اقوام و ساکنين استان فارس 

است. بر طبق نوشته| شفيع در زمان وقوع حوادث سال ۱۸۵٣ او پسربچه،اي ۹ساله بوده است.، اّما اگر سير 

حوادث ديگر زندگي او را در نظر بگيريم به نظر مي،آيد که او در آن زمان، بر طبق نوشته| مازندراني ۱٤ 

ساله بوده است (ج. ٦ ،ص  ۸٧٠).

۱) فيضي ١١٦. فيضي مي،نويسد که «پسربّچه در حال مرگ بود». شفيع (٢٨) مشخص نمي،کند که 

آيا اين پسربّچه در اين ماجرا درگذشت يا خير. از آنجائيکه نام برادر اين پسربچه در خاطرات شفيع,، 

دستنوشته| برادرش,، ذکر نشده است نگارندگان اين کتاب بر آن باورند که برادر کوچک،تر در اين 

حادثه جان خود را از دست داد. بدرستي مشّخص نيست که آيا مرگ اين پسربّچه در اين زمان رخ داده 

،اّما طبق آنچه در دست،نوشته دکر شده  در همين زمان اتفاق افتاده است.
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قابل تشخيص بود. آنها که در مسير ييالق و قشالق هايشان از مرکز فارس,، شهر 

شيراز,، عبور مي،کردند, کم کم درامور سياسي وارد شده بودند. سران اين طايفه 
با حاکمان فارس در کنترل و اداره| استان فارس همکاري مي،کردند.۱

لطفعلي خان يکي از سران طائفه| قشقايي و يکي از فرماندهان لشگر ايالت 

فارس بود. او را استخدام کرده بودند تا با نفرات خود و چندين دستگاه توپ در 

کوه،هاي ني،ريز با بابي،ها بجنگد و آنها  را به حکومت تحويل دهد. 

عمليات  و  زدند  اردو  آسياب  کنار  در  نعيم  ميرزا  همراه  به  افرادش  و  او 

پاکسازي راآغاز کردند.۲ آنها سر تمام  اسرا را از تن جدا کرده بودند,، حاال به 

دنبال بابي،هايي مي،گشتند که پنهان شده بودند. زيرا حکومت براي تحويل زنده يا 
مرده| هر بابي جايزه،اي تعيين کرده بود.۳

مردان  قشقايي با خنجر,، شمشير و اسلحه| گرم  در جاّده،هاي کوهستاني به راه 

افتادند. آنها  پشت هر تخته سنگي,، داخل هر دخمه،اي و در هر غار تاريکي قدم 

به قدم در جستجوي بابي،ها از کوه باال مي،رفتند.

گروهي از زنهاي بابي، به همراه چند مرد بابي به اميد نجات از چنگ مردان 

قشقايي در غاري تاريک پنهان شده بودند.، سربازان آنها را پيدا کردند.، دهانه| غار 

را با شاخ و برگ درختان بستند و روي آن نفت ريختند و آتش زدند. شعله،هاي 

آتش در دهانه| غار زبانه مي،کشيد و سنگهاي کوه را به رنگ سياه درآورد و دود 
آن داخل غار را همچون تنوري پردود کرد.۴

www.qashqai.net/history. ۱) منوچهر شيوا «تاريخ» به تاريخ سوم ژوئن ٢٠١٠ در وبسايت

html ديده شد.

۲) بر طبق منابع روايات زيادي درباره| ظلم و ستم نسبت به بابي،ها بعد از نبرد کوهستان وجود دارد. اّما 

ترتيب اتفاق آنها  و اينکه کداميک توسط ميرزا نعيم و کداميک توسط لطفعلي خان اعمال شد مشخّص 

نيست. در دست،نوشته| شفيع به نظر مي،رسد که ميرزا نعيم و لطفعلي خان رهبر دو گروه بودند: ميرزا نعيم 

مسئول آن شد تا زنها و کودکان و سرهاي بريده را بالفاصله بعد از نبرد به ني،ريز ببرد و لطفعلي خان در 

بيرون شهر در آسياب ماند. نگارندگان اين کتاب تالش کرده،اند تا جريان وقوع حوادث و رهبري اين 

دو نفر را به بهترين نحو بيان نمايند.

۳) شفيع ٣١.

۴) منابع در مورد چگونگي وقوع اين ماجرا دقيق نيستند. در کتاب  قرن بديع (٧٩) ، اين بخش به همراه 

نبرد ۱۸۵٣ همراه شده است. اّمآ ذکر بيشتري از آن نشده است. روحاني (ج. ۱, ،۱۹۰) مي،نويسد که اين 
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دست،نوشته| بابي،ها بر روي ديوار غار در نبرد دّوم

در مخفيگاهي ديگر سه برادر بابي پنهان شده بودند. مردان قشقايي آنها را  

هم پيدا کردند و به آنها حمله کردند. نبرد تن به تن شروع شد. سربازها يکي از 

سه برادر را گرفتند واو را از پشت به زمين زدند. ولي او خنجر يکي از سربازها 

فرار  برادر  سه  هر  و  کرد  آزاد  را  خودش  آن  کمک  به  و  گرفت  دستش  از  را 
کردند.۱

در زماني که سربازهاي قشقايي هنوز در کوه،ها بدنبال بابي،ها مي،گشتند در 

دامنه| کوهها  لطفعلي خان از خيمه،اش بيرون آمد تا با افسران و فرماندهان ديگر 

اتفاق زماني رخ داد که سربازان در جستجو براي يافتن بابي،ها بودند تا جايره،اي بگيرند- وقتي يک 

بابي را پيدا مي،کردند سر او را مي،بريدند و براي ميرزا نعيم مي،فرستادند. فيضي,، شفيع و نيريزي به اين 

موضوع اشاره،اي نمي،کنند.

که  باقر  محّمد  ابراهيم,،  محّمد  برادر  سه  اين  است (۹٤)  مؤمنين  خاطرات  اساس  بر  حکايت  ۱) اين 

محافظ و در التزام حضرت بهاءاهللا بود، و محّمد کاظم بودند (رباّني, فصل ۱٥،, ۱٦-۱٥). علي نخجواني 

نتيجه| اّولين اين سه برادر بود.
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اسراي  که  بودند  باده،گساري  مشغول  آنها  بگيرد.  جشن  را  بزرگ  پيروزي  اين 

بابي را آوردند. آنها ريش يکي از بابي،ها را آتش زدند و با خنده و مسخره،بازي 

کند,  خاموش  را  آتش  مي،کرد  سعي  که  بيچاره,  بابي  آن  حرکات  تماشاي  به 
نشستند.۱

يکي ديگر از اسرای بابي را آوردند. سربازها او را با طناب به دهانه| توپ 

بستند۲ و آتش کردند. توپ آهنين منفجر شد و بدن آن اسير را پاره و متالشي 

کرد.

 تّل عظيمي از سرهاي بريده | ُاسراي بابي درست شده بود. سربازها و روستاييان 

با هم سر هاي بريده را پوست مي،کندند,، داخل آنها را با کاه پر مي،کردند و در 
آفتاب مي،گذاشتند تا خشک شود.۳

 آنها اينکار ها را خيلي سريع انجام مي،دادند تا  قبل از غروب آفتاب کارشان 

تمام شود. باالخره نزديک غروب در حالي که لطفعلي خان و همراهانش همگي 

مست بودند سربازها کارها را تمام کرده و آماده شدند که به ني،ريز برگردند. 

شب  تاريکي  در  تا  کردند  آماده  را  مشعل،ها  سربازها  نبود.  زيادي  راه  ني،ريز  تا 

روشن کنند. دوباره سرهاي بريده| بابي،ها را در سبدها ريختند. سبد ها را بار قاطرها 
کردند. ، ُاسرا را رديف کردند و قافله را به حرکت در آوردند.۴

ميرزا نعيم سوار بر اسب شد و با غرور و افتخار در پيشاپيش براه افتاد.

لطفعلي خان وظايف خود را به افسران زيردست محول کرد تا به مأموريت 

ديگري برود. قنسول بريتانيا در شهر شيراز در گزارش خود چنين مي،نويسد: «در 

روز ششم ماه صفر(مطابق ۸ نوامبر ۱۸۵۳ م.) شاهزاده طهماسب ميرزا، والي فارس 

۱) شفيع ٣١. مازندراني ج. ٤,، ٥٢. مازندراني همچنين روايتي دارد از اين که لطفعلي خان نوزادان را به 

هوا پرتاب و آنها را به دو نيم مي،کرد.

۲) «کريم پسر محمد که شکارچي ماهري بود». در روايت شفيع (٢٨ و ٣١) ، داستان دو بار تعريف شده 

است: ، يکبار ميرزا نعيم عامل اين اعمال شنيع بود و بار دّوم لطفعلي خان.

۳) ايست،ويک ٥٦. 

۴) شفيع ٣١. مازندراني (ج. ٤, ، ٥٠) به ياد مي،آورد که سرهاي بريده شده بر سر خنجرهاي افراشته  قرار 

داده شدندتا به ني،ريز برده شوند. منابع ديگر (روحاني. ج. ١, ،۱۸۹؛ نيريزي نقل از رباني ، فصل ١٢،, ٦ ) 

مي،نويسد که سرها را در سبدهايي که لوده نام داشتند حمل مي،کردند.
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خطاب به لطفعلي خان, برادر زاده| ايل،خاني, نوشت: 

"اکنون کار ني،ريزي ها به مرحله،اي رسيده است که حضور شما در شيراز 

من  منتظر  آنجا  در  و  برويد  سابايجات  و  الرستان  به  اول  اما  است.  ضروري 
باشيد."»۱

٭     ٭     ٭

درحدود يک فرسنگ به ني،ريز مانده وضعيت و حرکت اسراي بابي خيلي 

سخت و طاقت فرسا شده بود.۲ زيرا مردم روستا به تشويق آخوندها براي سّب و 

لعن بابي،هاي ني،ريزي از خانه،هاي خود بيرون آمده بودند. روستائيان شاخه،هاي پر 

خار و تيغ را روي زمين انداختند و يکي از زنهاي بابي را مجبور کردند تا با پاي 

برهنه روي آنها راه برود. در نتيجه کف پاي او پاره پاره شد. چند زن بابي را به 

داخل آب يخ،زده| يک حوض آب انداختند و مردهاي آن محّل دور حوض جمع 

شده و هلهله مي،کردند و زنها تّکه،هاي ِگل به طرف زنهاي بابي پرتاب مي،کردند.۳ 

بعد در آن شب سرد زمستان زنهاي بابي را با همان لباس،هاي خيس صف کردند 

تا دوباره به راه بيافتند.

در جائي ديگر سربازها يک پيرزن رنجور و خسته که دو کودک در بغل 

داشت را داخل نهر آبي ُهل دادند. در حالي که  او در آن آب سرد دست و پا 

مي،زد و تقّال مي،کرد تا خود را سر پا نگاه دارد و دست کودکانش را بگيرد, 

اين  بخاطر  سوم.  پاورقي   (١٤٩) ۱۹۴۴-۱۸۴۴ ,The Bábí and Bahá’í Religions ,۱) مؤمن

پيغام ،نگارندگان اين کتاب هيچ دليلي نمي،بينند که چرا لطفعلي خان اين دستور را اجرا نکرده و آنجا 

را ترک گفت. بر طبق نوشته| شفيع,، فيضي و مازندراني لطفعلي خان زودتر در يک گروه جدا از ميرزا 

نعيم به شيراز رفت. اّما مسئله| مّهم ديگر آنست که فنسول بريتانيا در شيراز در گزارش خود مي،نويسد که 

فقط يک گروه  اسرا ني،ريزي و سرهاي بريده  به شيراز وارد شدند. و ميرزا نعيم آن گروه را راهبري 

مي،کرد. او به لطفعلي خان هيج اشاره،اي نمي،کند. مطمئنًا اگر گروه ديگري نيز بود او در گزارش خود 

به آن گروه  نيزاشاره مي،کرد همچنانکه  از لطفعلي خان, وقتي که او براي انجام مأموريت خود شيراز 

را به قصد ني،ريز ترک کرد, ، نام برده بود.

۲) شفيع (٣١) اين مسافت را «يک «ميدان» ، ذکر مي،کند.

۳) مازندراني ج ٤, ٥٠
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ني،ريزي،ها با تمسخر به تماشاي  اين صحنه ايستاده بودند.۱

لوحي ازقلم  حضرت  عبدالبهاء خطاب به خاور سلطان

بعد از شش ساعت لشگريان و اسرا به محّله| بازار ني،ريز,، محّله،اي که بيشترين 

خصومت را نسبت به بابي،ها داشتند,، رسيدند. نيمه شب ُاسرا را در کاروانسراي 

۱) شفيع ٣١. مازندراني واژه| «برکه» را بکار مي،برد. برکه،ها حوضچه،هاي کوچکي هستند که براي 

جمع،آوري آب ساخته مي،شدند. برخي از آنها زير يک ساختمان ساخته مي،شدند که براي دسترسي 

به آب مي،بايست داخل آن ساختمان بشوند و برخي ديگر در زير زمين ساخته مي،شدند که براي رفتن 

به آنحا مي،بايست از چندين پله پائين رفت تا به چاه آب رسيد. شفيع در اينجا از کلمه| «نهر» استفاده 

مي،کند. از آنجا که نگارندگان اين کتاب تّصور نمي،کنند که زنها به داخل منبع آب هل داده شده 

باشند, لذا واژه،اي که مازندراني استفاده کرده است را بکار نبرده،اند. احتمال ديگر اين ،است که آب 

در مجراي کانال آبي که بين بازار و محله| چنارسوخته يعني جايي که بابي،ها زندگي مي،کردند امتداد 

داشت, جريان داشته است. هروقت باران مي،آمد مجراي آب پر مي،شد و آب آن سطح تمام منطقه را 

فرامي،گرفت. براي بازگرداندن زندانيها از کوههايي که در دامنه| جنوبي شهر قرار داشتند مي،بايست از 

اين مجراي آب گذر کنند. طبق نقشه،اي که توسط شجاع الدين سرداري,، يکي از مؤمنين بومي,، تهيه 

شده است يک  مجراي ديگر که خشک و بي آب بود  نيز در امتداد جنوب محله| چنارسوخته بين آن  

مّحل و بازار امتداد داشت. 



۱۸۵ ۱۴  ايثار و جانبازي وفاداران

و  بود  کوچک  خيلي  کاروانسرا  اين  دادند.  جا  امامزاده،اي  نزديک  ويرانه،اي 

گنجايش صدها زن و مرد و بچه را نداشت. تنها چيزي که در آن کاروانسرا پيدا 

مي،شد موش,، زمين مرطوب و سرد و آب آلوده بود. ُاسراي بابي براي اينکه خود 

را گرم نگاه دارندبه هم، چسبيده, کنار يکديگر نشستند.

آنها در تاريکي و سرماي شب مي،لرزيدند و برخي  به اين فکر مي،کردند که 

فردا چه خواهد شد. 



۱۵

راه طوالني اسارت    

فضاي  آن  در  مي،داد.  صبح  روشنايي  به  را  خود  جاي  شب  تاريکي  کم  کم 

که  مي،ديدند  سرگرداني  اشباح  صورت  به  را  يکديگر  بابي  اسراي  نيمه،تاريک 

اتاق،هاي کاروانسرا را پر کرده بودند,، گرسنه و بي،پناه، از سرما مي،لرزيدند. صداي 

هق،هق گريه| بچه،ها در آن هواي سرد بلند بود مگر وقتي که از شدت گرسنگي و 

خستگي بيحال مي،شدند.، آنوقت ديگرصداي گريه| آنها هم شنيده نمي،شد.

صبح اول وقت نگهبان،ها به حياط کاروانسرا آمدند وُاسرا را احضار کردند. 

اسرا که از شدت ضعف رمقي نداشتند به يکديگر کمک کردند تا برخيزند. قرار 

بود آنها را ازکاروانسرا به جاي ديگري ببرند.

در بيرون کاروانسرا جمعيتي جمع شده بودند و سر و صداي بسياري بود. 

زن،هاي بابي سعي مي،کردند با تّکه،هاي پاره| لباس،هايشان صورت و بازويشان را 

بپوشانند. دست و صورت آنها هميشه پوشيده بوده و حاال با اين لباسهاي پاره،پاره 

و صورت بدون روبند از کاروانسرا بيرون آمدن برايشان خيلي سخت و ناخوشايند 

بود.

ني،ريز  خشمگين  مردم  از  جمعيتي  با  آمدند  بيرون  کاروانسرا  از  اسرا  وقتي 

روبرو شدند که براي دشنام و استهزاء آنها آمده بودند. جمعيت از همه طرف آنها 

را احاطه کرده بود و سنگ و خاک و آب دهان پرتاب مي،کردند. اسراي بابي 

فقط بچه،هاي خود را بغل کرده بودند تا سنگ و خاک به آنها اصابت نکند.

هم  مردم  و  کردند.  طي  ترتيب  همين  به  را  خان  مدرسه|  تا  مسير  تمام  آنها 
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به دنبال آنها مي،آمدند,، دشنام مي،دادند و آزار مي،رساندند.مدرسه| خان در سال 

۱۸۱۵ م. توسط حاکم شهر ساخته شده بود.۱ روز سردي بود. آن روز هيچ غذايي 

براي ُاسرا نياوردند. آنها فقط آب راکد و آلوده| حوض مدرسه را نوشيدند.

در روزهاي بعد چند قرص نان ذّرت به مدرسه آوردند. ميرزا نعيم  فرمان داده 

بود تا ُاسرا را به شيراز منتقل کنند. بعضي از ُاسرا هيچ غذايي را از دست نگهبان،ها 

قبول نمي،کردند و با خوردن پوست انارهاي خشک يا هسته،هاي خرما که بر زمين 
افتاده بود خود را سير مي،کردند.۲

روزها مي،گذشت و نان،هاي خشک ذّرت  ُاسرا را سير نمي،کرد. آنها بايد تا 
روز حرکت منتظر مي،ماندند.۳

يک روز سربازها به مدرسه آمدند و شيخ عبدالعلي، پدرزن جناب وحيد - ، 

يکي از محترمين ني،ريز- را به همراه دو پسر نوجوانش بردند. در حضور شيخ 

عبدالعلي سر دو پسر او را از تن جدا کردند و بعد هم خود شيخ عبدالعلي را 

بخاطر قوم و خويشي با جناب وحيد به نحو فجيعي به قتل رسانيدند.۴ همسر او که 

زنده مانده بود شبانه با کمک تني چند از بستگانش فرار کرد. برادرش او را به 

منزل خود راه نداد.۵ او به منزل يکي از خدمتکاران۶ خود رفت. اما در نتيجه| آنچه 

که بر سر شوهر و دو پسرش آورده بودند, همان شب درگذشت.

در قسمت جنوبي مدرسه، سربازها در کوچه،ها مي،گشتند, به خانه،ها مي،رفتند 

تا بابي،هاي بيشتري را پيدا کنند و با خود به شيراز ببرند. بعضي بابي،ها از اين طريق 

دستگير شدند. سربازان گلپايگاني هم بسياري از بابي،هايي را که از آخرين نبرد 

جان سالم بدر برده بودند, پيدا و دستگير کردند. وقتي که روز حرکت نزديک 

۱)   فيضي ١٩٨

۲) مازندراني ج. ٤, ،٥٤-٥٠

۳) شفيع ٣١

۴) نگارندگان اين کتاب حدس مي،زنند که عّلت قتل او اين باشد, زيرا اسير ديگري که يکي از علماء 

برجسته بود را نگاهداشتند تا او را بعنوان يکي از غنايم نبرد خود به حضور شاهزاده| فارس به شيراز 

ببرند. 

۵) روحاني  ج. ١، ص٩٢. عهديه (٦۰) مي،نويسد که او به نزد «همسر برادرش» رفت.

۶) عهديه ٥٥. نام اين خدمتکار کرباليي رضا بود.
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شد زنها را از مدرسه بيرون آوردند. يکي از مأمورين اسرايي را که جان و رمقي 

داشتند تا شيراز پياده بروند از بقيه جدا کرد.۱ او تقريبًا نيمي از زنهاي بابي را براي 

فرستادن به شيراز نگاه داشت. و بقيه را به خانه،هاي خود در محّله| چنارسوخته 

چه  به  ببينند  تا  بودند  منتظر  هراسناک  و  وحشت،زده  کودکان  و  زنان  فرستاد. 

گروهي تعلق دارند و صداي ضّجه و شيون آنهايي که مي،بايست از خواهر,، مادر 

يا فرزند خود جدا شوند به آسمان بلند مي،شد. اما آن مأمور توّجهي نمي،کرد.

پسر ۱۵ ساله| قطب - يار و ياور علي سردار و يکي از فرماندهان مّهم بابي 

- و مادرش به کمک دايي خود از اين مهلکه نجات پيدا کردند. اما هيچ يک از 

خويشاوندان آنها را نپذيرفتند. اين دو مجبور شدند در نهايت فقر و تنگدستي در 

خانه،اي کوچک که در داالن ورودي آن زباله و آشغال مي،ريختند روزگار را 
بگذرانند.۲

سرهاي  دوباره  مي،کردند.۳   حرکت  آماده|  را  ُاسرا  رسيد.  فرا  حرکت  زمان 

۱) مؤلفين کتاب گمان مي،برند که اين دليل صحيح باشد زيرا به هيچ نوع ديگري نمي،توان اين نحوه| 

انتخاب را توجيه کرد و و از آنجا که  وقتي در شيراز بودند سربازان و ديگر مقامات مسئول زنها را 

صاحب شدند. بنابراين آنها مي،بايست از نظر جسماني سالم بوده باشند. 

۲) نام اين پسر ميرزا جعفر بود. بعد ها وفتي به زيارت حضرت بها اهللا نائل شد و الواح بسياري از ايشان 

دريافت کرد  ايشان به او لقب   ميرزا جالل را دادند. 

۳) منابع مختلف تعداد اسراي مرد را متفاوت ذکر کرده،اند. ولي در همگي آنها تعداد زنهاي اسير 

سيصد نفر ذکر شده است. در هيج کجا تعداد کودکان ذکر نشده است. رباّني (فصل ١١,، ٥١ ، پاورقي 

٧٣) مي،نويسد که «چند صد کودک». اّما هيچ مرجعي اين تعداد ذکر نمي،کند. در تمامي اين منابع به 

حضور کودکان اشاره شده اّما هيچ تعداد تقريبي ذکر نشده است. شفيع و نيريزي هردو شاهد اين وقايع 

بودند و در آن زمان خود نيز کودک بوده،اند. تعداد و هويت اسرا مرد متفاوت ذکر شده است. شفيع 

ذکر مي،کند که هشتاد نفر با گروه لطفعلي خان  بودند و شصت نفر بعدًا توسط ميرزا نعيم دستگير 

شدند. اّما اينکه چه تعدادي به شيراز برده شدند را ذکر نمي،کند. مازندراني (ج. ۴, ۵۲) مي،نويسد هشتاد 

اسير مرد بعالوه| بابيهايي که فرار کرده بودند و اشخاص معروفي نبودند. رباني (فصل ١١, ٥١، پاورقي 

٧٣) مي،نويسد کًال دويست نفر اسير مرد بودند ، اگر چه که در دستگيري بابيهاي محله| چنار سوخته 

«چند صد بابي « دستگير شدند. روحاني (ج. ٢, ٤٥٨) مي،نويسد دويست اسير مرد ، اکثر آنها پير و بيمار 

، فرستاده شدند.سؤاالت زيادي باقي مي،ماند که اين منابع  بايد پاسخگوي آنها باشند - براي مثال برخي 

از منابع بيان مي،کنند که سر تمامي مرداني که باالتر از بيست سال داشتند بريده شد که در صورت 

صّحت اين موضوع پس مرداني که آنها را پاي پياده به شيراز بردند چه کساني بودند؟ يک عدد تقريبي 

براي تعداد کّل اسرا از زن و مرد و تعداد نامعلوم کودکان بر اساس تمام منابع بين چهار صد و پنجاه و 
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بريده| بابي،ها را در سبدها ريختند. مردها را در گروه،هاي ده نفري به هم زنجير 

و  کردند  سوار  قاطرها  پشت  بر  و  بستند  هم  به  نفر  دو  نفر  دو  را  زنها  و  کردند 

کودکان را هم به دنبال قاطرها رديف کردند. وقتي همه چيز آماده شد جمعيت 

چند صد نفري ُاسرا,، قاطرهايي که بارشان سرهاي بريده و زنهاي بابي بود به همراه 

کودکان وحشت،زده و، سربازان و افسران سوار بر اسب به سمت دروازه| شهر به 

راه افتادند. آن روز جمعيت زيادي از ني،ريزي،ها جمع شده بودند تا بابي،ها را با 

استهزاء و و توهين و دشنام بدرقه کنند.

روزهاي سخت،تري در پيش بود و اسرا مي،بايست با پاي پياده در آن سوز 

از  که  بود  آنقدر  فقط  آنها  غذايي  جيره|  بروند.  پيش  شيراز  سمت  به  سرما  و 

گرسنگي نميرند. شبها در منزل روستاييان به ازاء مبلغي, که سربازها به روستاييان 

مي،پرداختند, اطراق مي،کردند.

بّچه،هايي که بي،مادر شده بودند و در آن سرما غذا و پوشاکي نداشتند،۱ مادران 

رنجوري که ديگر رمقي نداشتند که قدم بعدي را بردارند يکي يکي در کنار 
جاده مي،افتادند و جان مي،سپردند.۲

 پسر جوان يکي از زنان بابي به نام فاطمه که خواهرزاده| يکي از روحانيون 
مشهور ني،ريز بود آنقدر آب و غذا نخورد تا از گرسنگي مرد.۳

يکي از پيرمردها به نام مالمحّمدعلي قبض که خيلي ضعيف شده بود و به 

زحمت راه مي،رفت به زمين افتاد. سربازها سر او را هم بريدند۴ و در سبد انداختند. 

روز ديگر وقتي که در بين راه اطراق کرده بودند يکي از سربازها که از اينهمه 

رنج و عذاب ُاسرا غمگين شده بود مقداري آشغال گوشت به آنها داد تا آنها را 

در آتش کباب کرده و بخورند. ميرزا نعيم از اين جريان مّطلع شد و، براي اينکه 

ديگر چنين کاري تکرار نشود آن سرباز را با ضربات شالق مجازات کرد.

پانصد  ميباشد.

۱) مازندراني (ج. ۴, ،٥٣) مي،نويسد که تعدادي  از کودکان را از مادرانشان جدا کردند.

۲) از روايات قابل آباده،اي ، نقل شده در ربّاني  فصل ١٣, ٤.

۳) او مي،بايست برادر بزرگتر ناتني خاور سلطان باشد. او پسر فاطمه از ازدواج اّولش بود. (حسين 

( www.nayriz.org عهديه، «شرح حال خاور سلطان» در وبسايت

۴)    مّال محّمد علي قبض (شفيع ٣٣)
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ميرزا محّمد عابد از گرسنگي جان سپرد. سربازها سرش را از تن جدا کردند۱ 

و در سبد انداختند و بدن او را همانجا روي زمين رها کردند. چند نفر از مردم 
بومي که اين قافله را دنبال مي،کردند چند روز بعد جسد وي را دفن کردند.۲

باالخره کاروان به آخرين توقفگاه، روستايي در هفده کيلومتري شيراز رسيد.۳  

از آنجا به شاهزاده خبر دادند که کاروان ُاسرا به شيراز رسيده است. جواب رسيد 

و  مي،شود  برپا  بزرگي  جشن  شهر  در  بزودي  بابي،ها  بر  پيروزي  مناسبت  به  که 

لشگريان و ُاسرا بايد در مراسم شرکت کنند.۴ صبح روز بعد دوباره زنها را سوار 

را  بابي،ها  بريده|  سرهاي  و  دادند,  قرار  صف  يک  در  را  مردها  کردند,،  قاطر  بر 

ازسبد،ها بيرون آوردند و برسر نيزه،ها گذاشتند.۵ سربازان با نيزه،هاي افراشته پشت 

سر ميرزا،نعيم به راه افتادند. ميرزا نعيم پيشاپيش لشگر حرکت مي،کرد. او آماده| 

ورود پيروزمندانه به شهر شيراز بود.

٭     ٭     ٭

در درون حصارهاي شهر شيراز مردم از جشن سخن مي،گفتند, جشني که 

شاهزاده اعالم کرده بود. شيرازي،ها با هيجان فراوان در کوچه،هاي تنگ و تاريک 

۱) ميرزا محّمد عابد (شفيع ٣٢).

۲) اين طايفه| باير بود که در آن منطقه گله داري مي،کردند (شفيع ٣٢). اين دو داستان از بخشي از 

خاطرات شفيع  گرفته شده که در آن حرکت به سمت شيراز به رهبري لطفعلي خان را ذکر مي،کند.، اما 

همانطور که در يک پاورقي در قبل ذکر شد نگارندگان بر اين باورند که اسرا در يک گروه حرکت 

مي،کردند.

۳) شفيع (٣٣) مي،نويسد که اين توقفگاه سه فرسنگ با شيراز فاصله داشت. هر فرسنگ حدود تقريبًا 

پنج و نيم کيلومتر است.

۴) فيضي (١١٤) مي،نويسد که حاکم شيراز خواست که سرها بر روي نيزه قرار داده شود. مازندراني 

(ج. ٤, ، ٥٣) مي،نويسد که اين فرمان لطفعلي خان بود که سرها را بر  روي نيزه حمل کنند.

۵) طبق اظهار شفيع (٣٢)  گروهي که به رهبري لطفعلي خان بودند سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته 

به شيراز رسيدند؛ مازندراني (ج. ٤, ٥٣) مي،نويسد دو ساعت بعد از طلوع آفتاب. از آنجا که درباره| 

ورود گروه ميرزا نعيم هيچ اطالعي ذکر نشده  و از آنجا که تنها  يک گروه بود، در متن داستان همين 

زمان درج شد.
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شهر در رفت و آمد بودند. زنهاي خانواده،هاي ثروتمند در منازل خود و و بقيه| 

زنها در حمامهاي عمومي شهر مراسم حنابندان داشتند.۱  آنها خود را براي روز 

جشن آماده مي،کردند. بازار که در روزهاي عاّدي از صبح اّول وقت در جوش 

و خروش بود امروز خالي و ساکت بود. شاهزاده فرمان داده بود تا به مناسبت 

جشن همه| کسبه تعطيل کنند. امروز از پسرهاي نوجواني که با سيني،هاي پر از 

استکان،هاي چاي در بازار مي،چرخيدند و به همه| فروشنده،ها و مشتري،ها چاي 

مي،فروختند خبري نبود. مغازه،ها بسته بودند و از عطر دارچين,، نعناع,، زرد چوبه,، 

اسطوخودوس, زيره و برنج خبري نبود. صداي مشتري،هايي که مشغول چانه زدن 

بودند هم شنيده نمي،شد. قهوه،خانه هم که هميشه مملو از مرداني بود که حّبه،اي 

قند در دهان مي،گذاشتند و چاي داغ مي،نوشيدند حاال تعطيل بود. آن روز يک 

روز عاّدي نبود. همه| شهر و سراسر بازار تعطيل بود. امروز روز جشن بود. ُاسراي 

بابي را به حضور شاهزاده مي،بردند.

تا  بودند  آمده  شهر  اصلي  خيابان،هاي  به  قشري  و  طبقه  هر  از  شيراز  مردم 

بابي،هايي را که قرار بود از دروازه سعدي وارد شوند تماشا کنند. در پيشاپيش همه 

ميرزا نعيم سوار بر اسب، شمشير بر کمر در حالي که از اين پيروزي بر خود مي،باليد 

وارد شهر شد. پشت سر او سربازان با نيزه،هايي با سرهاي  بريده| بابي،ها  وارد شدند 

و به دنبال آنها گروهي از مردان بابي که به زحمت قدم بر مي،داشتند. ،بعد صدها 

قاطر که زنهاي بابي را مي،آوردند,، زنهايي با لباسهاي پاره پاره و کودکاني گرسنه 

و کثيف. در ميان کاروان ُاسرا پيرمرداني بودند که هنوز قادر به راه رفتن بودند, اّما 

صورتشان به وضوح درد و رنجي را که آنها طي دو ماه نبرد و درگيري در هواي 

سرد کوهستان و اسارت تحمل کرده بودند نشان مي،داد. بيشتر مردم با داد و فرياد 

مي،خواستند ترسي را که از بابي،ها داشتند پنهان کنند. براي بسياري اين صحنه،ها 

تکراري بود از صحنه هايي که در سال ۱۸۵۰ ديده بودند. بعضي ها هم از ديدن 
اين جمعيت دلشان به درد آمد.۲

۱) کارت رايت - جونز ٤٤-٤٣

۲) شفيع (٣٣) ميرزا قابل آباده،اي (آباده،اي، به نقل از ربّاني فصل ١٣،, ٥) مي،نويسد که اين گروه نه 

از بازار, بلکه از يک جاده| کناري عبور کرد زيرا در غير اينصورت احساس همدردي مردم به جوش 
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 زنان و بچه،ها را به کاروانسراي شاه ميرعلي حمزه بردند. اين کاروانسرا در 

قسمت شمالي خارج از شهر شيراز رو به دروازه اصفهان بود. مردان بابي را به 

زندان فرستادند. درتاريکي خندق زندان اين ُاسراء جديد بعضي از بابي،هايي را 

که سه سال قبل در نبرد قلعه| خواجه گرفتار شده بودند ديدند.۱ سرهاي بريده| 

بابي،ها را در محّلي نگاه داشتند تا بعدًا آنها را به طهران ببرند.۲ 

در کاروانسرا جيره| نان شب را آوردند. قبل از همه زنها اطفال گرسنه| خود 

را با آن سير کردند. در اتاق،هاي سنگي و تاريک و سرد کاروانسرا زنها فرزندان 

خود را در آغوش خود گرفته, در گوشه،اي چمباتمبه زدند تا کودکانشان را گرم 
نگاه دارند. اّما دندان،هاي همه از شّدت سرما در خواب و بيداري بهم مي،خورد.۳

صبح روز بعد شاهزاده فرمان داد تا مردان بابي را به حضور او ببرند. شاهزاده 

از يکي از چماق به دست،هاي ميرزا نعيم، به نام جالل، خواست که زندانيان را به وي 

معرفي کند و نقش هر يک را در نبرد براي او بگويد. اّولين اسير مّالعبدالحسين 

عالِم و روحاني سالخورده| ني،ريز بود که سه سال تمام به هدايت بابي،ها مشغول 

بود. جالل گفت که اين يکي از دردسرسازترين سران بابي است. مّال عبد الحسين 

هم آنجا در حضور شاهزاده با جسمي ضعيف و رنجور اّما روحي تسليم،ناپذير و 

سرشار از محّبت الهي ايستاده بود و گوش مي،داد. از او پرسيدند چه خالفي انجام 

داده است. جواب داد:

«ما خبر ظهور موعود عصر,، امام زمان, را به مردم ابالغ مي،کرديم. اين وظيفه| 
ما بود. ولي شما هر چه خواستيد بر سر ما آورديد.»۴

از او پرسيدند: «چطور است که شما متوّجه ظهور قائم شديد,، اّما ما به آن پي 

نبرديم؟»

مي،آمد.

۱) مازندراني ج. ٤, ،٥٤

۲) شفيع ۳۳. روحاني مي،نويسد (ج. ١, ، ١٩٧) که سرهاي بريده را در کاروانسرا نگاهداشتند و زنها 

را در نزديکي قرارگاه سربازان جا دادند. اّما در همان صفحه عبارت ذيل را مي،آورد. به نظر مي،رسد 

روايت شفيع بيشتر واقعي باشد و مازندراني آن را تأييد مي،کند. (ج. ٤, ،٥٤).

۳) مازندراني ج. ٤,، ٥٥

۴) مازندراني ج. ٤, ،٥٥-٥٤
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مقبره| بي بي دختران در شيراز ، محّل اسارت زنهاي بابي

مقبره| شاه،ميرحمزه در شيراز، محّل اسارت مردان بابي
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مّالعبد الحسين پاسخ داد:

 «تمام سخنان امامان و اين پيروان وفادار شاهدي است بر اين مّدعا! آيا زجر 

و شکنجه،اي که اين اسيران با صبوري تحمل کرده،اند اين اّدعا را به شما اثبات 

نمي،کند؟ شما پسران مرا در دامان خودم سر بريديد و زنهاي آنها را اسير و برده 

کرديد. آيا اين داليل براي شما کافي نيست؟ اينها همه نشانه،هايي است از طرف 

خداوند.»

کرد.  امتناع  الحسين  مّالعبد  کند.  لعنت  را  باب  تا  کرد  امر  او  به  شاهزاده 

شاهزاده دستور داد تا چند بابي ديگر را به حضورش بياورند. از آنها خواست توبه 

کنند. آنها قبول نکردند. پنج نفر را بالفاصله به ميداني که در نزديکي زندان بود 

بردند و سه نفرشان را با خنجر کشتند و دو نفر ديگر را سر بريدند.۱ اما بابي،هايي 

که از روحانيون و علماء بزرگ ديني بودند را نگاه داشتند تا به طهران نزد سلطان 

ببرند.

تا  کرد  استدعا  شاهزاده  از  داشت  منصبي  و  جاه  که  طوايف  سران  از  يکي 

نسبت به اسيران بيچاره قدري رحم و شفقت داشته باشد. او قبًال هم از ميرزا نعيم 

و کارهايش که يادآور ماجراي کربال و شهادت امام حسين و يارانش بود انتقاد 

کرده بود. به نظر او اين،بار بابي،ها بودند که نقش مؤمنين را داشتند و اّمت شيعه 
جّالد آنها بود.۲

 زنهاي بابي و اطفالشان اين چند روز در معرض تمسخر و توهين اهالي شهر 

قرار داشتند. هرروز که مي،گذشت با آن سرماي هوا کودکان رنجورتر مي،شدند. 

يکي از مادرها سعي مي،کرد تا با در آغوش نگاه داشتن پسر نوزادش  او را گرم 

۱) شفيع ۳۴. فيضي ،١١٥. روحاني،١١٧. اين افراد حاجي پسر اصغر، علي گرمسيري؛ حسين پسر هادي 

خيري؛ صادق پسر صالح و محّمد پسر محسن بودند. از دست،نوشته| شفيع به خوبي معلوم نيست که 

دو نفر اّول چگونه به قتل رسيدند.در آنجا فقط گفته شده که آنها را به ميدان شهر بردند و به قتل 

رسانيدند.

۲) مازندراني ج. ٤ ،ص ٥٥. روحاني ج. ١ ص١٩٦. رئيس طايفه حاجي قوام الملک بود. او به سمت 

رياست اّتحاد خمسه,، که آنها را گاهي طوايف «بهارلو» يا «عرب» نيز مي،ناميدند,، منصوب شده بود. 

(مارتين ٢٥). اين کنفدراسيون که حکومت مرکزي آن را براي مقابله با قوم و طائفه| قشقايي در اواخر 

قرن ١٩ ، تشکيل داده بود مي،توانست تا ١٢٠۰۰۰ مرد جنگي به کارزار روانه کند (آبراهاميان ٤٦-٤٥).
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نگاه دارد. دو دخترش هم از سرما به آغوش او پناه آوردند. او همه| آنها را در 

آغوش گرفته و دستان خود را دور آنها حلقه کرد و سعي مي،کرد تا با هر چيزي 

در دست داشت آنها را بپوشاند و گرم کند ولي آنها ديگر جاني نداشتند. مادر 

بيچاره هم چاره| ديگري نداشت. گرسنگي و سرما جان دو دختر او و بسياري 
ديگر از اطفال بابي را گرفت.۱

چندين روز اهالي شيراز شاهد صحنه| آزار زنهاي بابي با آن لباس،هاي پاره و 

ژنده بودند تا اينکه هيجان اهالي شيراز نسبت به پيروزي بزرگ ميرزا نعيم کمتر 

و کمتر شد. آن وقت تازه به خود آمدند و اندکي از ظلم و شقاوتي که بر بابي،ها 
روا شده بود را فهميدند.۲

ولي مجازات زنهاي بابي پايان نداشت. حاال تصميم گرفته شده بود که زنهاي 

بابي را به عنوان پيشکش به سربازان و مأمورين ببخشند. چند نفر به کاروانسرا 

آمدند و از ميان ُاسراء چند زن و دختر بابي را  انتخاب کرده و بردند و آنها را به 

اجبار به عقد خود در آوردند. بقيه| زنها را با اطفالشان در خيابان،ها رها کردند تا 

براي خودشان امرار معاش کنند.۳ با گذشت ماه،ها بعضي از اين زنها مّوفق شدند 

به ني،ريز باز گردند و بعضي از آنها هم ناچار شدند دست گدايي به طرف مردم 

دراز کنند.

در قسمت ديگر شهر شيراز، خديجه بيگم، همسر حضرت باب که شوهر خود 

را از دست داده بود و اکنون در منزل خواهر خود زندگي مي،کرد از اين بلوا و 

آشوب با خبر بود ولي نمي،توانست از خانه خارج شود و به ديدن ُاسراي بابي 

اطمينان  و  آرام  لحظه،اي  بيگم  خديجه  بود،  رفته  همسرش  که  هنگامي  از  برود. 

نداشت و هيچ خبري از اينکه همسرش کجاست و در چه شرايطي به سر مي،برد به 

او نمي،رسيد. حتي خبر شهادت باب و دايي او -که خديجه بيگم و همسرش در 

۱) مازندراني ج. ٤, ،٥٥

۲) مازندراني ج. ٤, ،٥٥

است  شده  ذکر  اينجا  در  که  منبعي   ۱۵۱-۱۵٠-The Bábí and Bahá’í Religions ۳) مؤمن

راپرت قنسول بريتانيا در شيراز است, که قبًال در همان راپرت  نوشته بود که زماني که به ني،ريز بازگشتند 

، سيصد زن را «در نهايت قساوت و خشونت مجبور کردند تا به همسري آنها (سربازان ) درآيند».
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دوران کودکي در حيات منزل او با هم بازي مي،کردند- را تا مّدتها به او اطالع 

ندادند. خديجه بيگم خيلي دلش مي،خواست که اين اسيران مرد و زن بابي اهل 

ني،ريز را, که همچون فرزندان معنوي همسرش به شمار مي،آمدند و فداکاري 

چندي  کند.  مالقات  داشت,  داللت  باب  حضرت  منزلت  و  مقام  بر  ايثارشان  و 

نگذشت که يکي از دوستان خديجه بيگم ترتيبي داد که تني چند از زنهاي بابي 

ني،ريزي به منزل او بيايند و خديجه بيگم براي مالقات آنها به آنجا برود.۱ بعضي 

از اين زنها بعنوان خدمتکار در منزل ايشان شروع به کار کردند.۲ خديجه بيگم به 

هر يک از اين زنهاي بابي يک روسري ظريف کتان هديه دادند. يکي ازآنها زن 

جواني بود که سر همسرش را از تن جدا کرده و بر سر نيزه کرده بودند. او در راه 
به شيراز وضع حمل کرده بود.۳  خدجه بيگم فرزند او را «همايون» ناميدند.۴

در زندان مردان بابي را دسته بندي کردند. تصميم گرفته شد تا شصت نفر از 

آنها را که از افراد سرشناس بودند و در نبرد کوهستان شرکت نکرده بودند آزاد 

کنند۵ و هفتاد و سه نفر ديگر را براي بردن به طهران و حضور شاه آماده کنند.

٭     ٭     ٭

بابي،ها در بند و زنجير و به همراه سربازان به سمت طهران - پايتخت کشور 

ايران - که تا آنجا نهصد کيلومتر راه بود به راه افتادند و چندين سوار قاطر هم 

۱) باليوزي,، خديجه بيگم  ٣٠.

۲) روحاني ج. ١, ٢٧٦

۳) ربّاني  فصل۱۵, ۱۱

۴) معاني ٨

۵) ربّاني  فصل۱۱, ،٣٧. عدد ٧٣ در منابع ذکر شده است. بر طبق  دست،نوشته| شفيع اگر تعداد مردان 

اسير دو گروه را با هم جمع ببنديم تعداد آنها ١٤٠ نفر مي،شود. دو نفر در راه جان سپردند, ٦٠ نفر در 

شيراز آزاد شدند، و پنج نفر در شيراز به قتل رسيدند. اگر اين تعداد را با هم جمع ببنديم, مي،شود ٦٧ و 

٧٣ نفر باقي مي،ماند که مي،بايست  به طهران فرستاده شوند. مازندراني (ج. ٤, ،٥٦) مي،نويسد که در شيراز 

١٤٠ نفر اسير مرد بودند، که تعدادي از آنها که از سال ۱۸۵٠در شيراز در حبس در شرايط طاقت فرسايي  

بودند ، و آن  ٦٧ نفر، در شيراز جان سپردند, سر آنها را از تن جدا کردند,، که با اين حساب  ٧٣ نفر باقي 

ماندند, که مي،با يست به طهران فرستاده شوند.
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سرهاي بريده| بابي،ها را حمل مي،کردند. قافله از دروازه شمالي شهر که دروازه 

اصفهان نام داشت خارج شد و به سمت تّپه،هاي خاکي بي،آب و علف به راه افتاد. 

اواسط زمستان بود. باد سردي مي،وزيد. بابي،هاي دربند و زنجير عزيزان و دلبندان 

خود را که در شيراز آواره يا اسير بودند پشت سرگذاشتند, در حالي که  اصًال 

نمي،دانستند که چه به سرخود و عزيزانشان خواهد آمد.

به  را  خود  جاي  رنگ  قهوه،اي  و  خشک  بيابان،هاي  کم  کم  راه  مسير  در 

سبزه،زارها مي،دادند, که خود نشاني از نزديک شدن به آباديها بود. سوز و سرماي 

زمستان همچون تازيانه،اي بر بدنهاي رنجور بابي،ها مي،زد. اگر يکي از ُاسراء از 

شدت ضعف قادر به راه رفتن نبود کنار جاده بر خاک مي،غلتيد و سربازها همانجا 

سرش را از بدن جدا  کرده و جسدش را روي خاک رها مي،کردند.

يکي از اين افراد مّالعبد الحسين بود که به علت کهولت سن، سه روز بعد 

از اينکه از شيراز خارج شدند جان سپرد. سر او را همانجا از بدن جدا کرده و 
جسدش را بر زمين رها کردند.۱

آباده,  شهر  فارس,  ايالت  مّهم  شهر،هاي  از  ديگر  يکي  به  روز  چند  از  بعد 

رسيدند. شهر آباده يکي از منزلگاه،هاي مّهم در مسير ييالق و قشالق قوم قشقايي 

بود. مردم شهر به تحريک علماء براي توهين و آزار به ُاسراي بابي به خيابان،ها آمده 

بودند. آنها مي،خواستند با اينکار ثواب آخرت را براي خود بخرند. در آباده پيکي 

از طرف شاه براي سربازان پيغام آورد که سرهاي بريده| بابي،ها را در همانجا در 

آباده بگذارند و فقط ُاسراء را به طهران ببرند. مردم شهر اجازه ندادند که سرهاي 

بريده| بابي،ها را در گورستان شهر دفن کنند مبادا که گورستان شهر نجس شود. 

زمين متروکه،اي در خارج شهر انتخاب شد.، سربازان گودال،هايي حفر کردند و 

سرهاي بريده| بابي،ها را در آنجا روي هم ريختند۲ و به راه خود ادامه  دادند.

سال  ده  مدت  تا  داشت  قرار  آباده  شهر  حوالي  در  که  متروکه  زمين  اين   

همچنان دست نخورده باقي ماند.

  در طي اين مّدت مظهر ظهور الهي که حضرت باب بشارت به ظهور وي 

۱) روحاني ج. ١, ،١٩٣

۲) آباده،اي (آباده،اي ، نقل از ربّاني، فصل ۱٣, ،٥ )
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داده بود, اظهار امر کرد و برخي مردم آباده پيرو او و بهائي شدند و کم کم جامعه| 

بهائي آباده شکل گرفت. پنجاه سال بعد از دفن سرهاي بريده| بابي،ها، حضرت 

عبدالبهاء از بهائياني که در ارض اقدس به حضور ايشان مشرف شده بودند نام آن 

محّل را پرسيدند و آنها در پاسخ گفتند که آن محل به نام «جّنت رؤوس الّشهداء» 

نامگذاري شده است. حضرت عبد البهاء به پا خاستند و زيارتنامه،اي۱ جهت اين 

شهدا صادر فرمودند و به آن نام جديدي دادند: جّنت رحمان.

متن زيارتنامه ازاين قرار است:

«هواهللا ،ايا نفحات اهللا انتشري في تلک البقعة النوراء و بّلغي وله قلبي و شوق 

فؤادي و انجذاب نفسي و شّدت ولعي إلي تلک البقعة التي توارت فيها رؤوس 

مکّللة بالّشهادة الکبري مجّللة بجواهر الُمشرقة علي القرون و األعصار بما افترقت 

عن األجساد في سبيل اهللا و قولي الّنور الّساطع الالمع من الملکوت األبهي يشرق 

علي تلک المقبرة النوراء و الّنسيم الهاّب  من رياض الجنة العلياء تمّر علي تلک 

البقعة الغراء الحديقة الغناء والّروضة العليا التي تشّرفت بکم أيّها الرؤوس المقطوعة 

في سبيل اهللا و الوجوه المنّورة بضياء شمس الهدي واألعين القريرة بمشاهدة أنوار 

اهللا و اآلذان الواعية الصاغية لنداء اهللا و األدمغة المنتعشعة من أنفاس طيب هداية 

اهللا و األذواق المستحيلة کّل ّمر في محبة اهللا روحي لکم الفداء و کينونيتي لکم 

الفداء و حقيقتي لکم الفداء أّيها الوجوه النورانية و  الّنفوس الّرحمانية و الرؤوس 

لکم  بّخ   بّخ  لکم   طوبي  الربانية  والجنود  الفردانية  والنجوم  الّسبحانية  المقطوعة 

أحسنتم أحسنتم علي ما فعلتم بما فديتم أموالکم و أوالد کم و أرواحکم في سبيل 

البهاءحّبًا بالجمال األعلي سبحان ربي األبهي بما خلق و سّوي و بعثت هؤالء من 

رقد النفس و الهوي و حشرهم تحت لواء الحمد إذ قامت القيامت الکبري فابتهجوا 

عند ما زلزلت األرض زلزالها  و حدثت أخبارها و استبشروا عند ما ارتفع نداء اهللا 

في أوج العلي و سمعوا ألست برّبکم األعلي و قالوا بلي يا رب بلي و فدوا مالهم و 

عليهم في هذا المنهج البيضاء و اصبحوا اربًا اربًا بيد األشقياء و طرحت أجسامهم 

۱) آباده،اي, وقايع امري آباده ۴۲ هوفهايم-آلمان, ۲۰۰۷
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زيارتنامه،اي که از قلم حضرت عبدالبهاء براي شهداي ني،ريز صادر شده تا بر سر آرامگاه 

آنها در آباده تالوت شود - صفحه| اّول
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زيارتنامه،اي که از قلم حضرت عبدالبهاء براي شهداي ني،ريز صادر شده تا بر سر آرامگاه 

آنها در آباده تالوت شود - صفحه| دّوم



۲۰۱ ۱۵  راه طوالني اسارت

علي الغبراء ثم قطعت رؤوسهم المتهادية علي القناء و أسر أهلهم إلي بقعة المبارکة 

التي کانت موطن الّنقطة األولي ثم أرسلت  رؤوسهم مرتفعت علي الّرماح إلي هذا 

األرض الطيبة الفيحاء فديتکم بروحي و نفسي و ذاتي أّيها الّنقباء الّنجباء الّشهداء 

في سبيل اهللا  الّسعدآء في اآلخرة و األولي و عليکم البهاء و عليکم الّثناء و عليکم 

العون و العناية من ربکم األعلي. ع ع»

٭     ٭     ٭

زندانيها در مسير جاّده به راه افتادند. بعضي از آنها  به زحمت مي،توانستند قدم از قدم 

بردارند. آنها از ميان شهر بزرگ اصفهان که زماني پايتخت کشور ايران بود گذشتند. 

در هر کجا که يکي از اُسرا از شدت خستگي و ضعف از پا در مي،آمد، او را همانجا بر 

زمين رها  کرده و به راه خود ادامه مي،دادند. از شهر مذهبي قم با درياچه،هاي نمک در 

طرف شرقي جاّده گذشتند. حدود بيست نفر از اُسرا در مسير اين جاده تلف شدند.۱ 

به  را  ُاسرا  و  شدند  وارد  شهرطهران  دروازه|  از  رسيدند.  پايتخت  به  باالخره 

حضور سلطان بردند. اعليحضرت به پانزده نفر از ُاسرا دستور داد توبه کنند، ولي 

آنها امتناع ورزيدند. آنها را به قتل رسانيدند۲ و بقيه را به زندان بردند و حدود 
بيست و سه نفر از آنها  در زندان جان سپردند.۳

۱) شفيع (٣٥-٣٤) صورت اسامي افرادي را که در راه جان سپردند را چنين مي،نويسد :»مال عبدالحسين 

در صيدان جان سپرد. سر او را از بدن جدا کردند و به سرهاي ديگر اضافه کردند. علي کرباليي زمان 

و اکبر کرباليي محمد در آباده جان سپردند. حسن پسر ابوالوحيد و مّال علي اکبر، برادر جناب امير ، 

در اصفهان جان سپردند. کرباليي باقر پسر محمد و برادرش حسن. ذوالفقار کرباليي تقي پسر فرقي و 

پسرش علي. علي خان ، مّال کريم آخوند. اکبر رئيس. غالمعلي پير محّمد و تقي و محمد علي پسران 

محمد جمال همگي در راه جان سپردند».

۲) شفيع (٣٥) اسامي ذيل را بخاطر مي،آورد: «آقا سّيد علي,، شخصي که در کوههاي ني،ريز  به شدت 

آنجا  در  و  برود  طهران  به  بايد  که  بود  ديده  رؤيايي  در  او  کردند.  رها  را  او  بيهوش  و  شد  مجروح 

به شهادت برسد؛ کرباليي رجب سلماني؛ سيف الدين؛ سليمان کرباليي سلمان؛ جعفر فردي؛ مراد 

خيرچي؛ حسين کرباليي باقر؛ ميرزا ابوالحسن؛ ميرزا تقي که بخاطر بابي شدن, حاج ميرزا عبدالوّهاب 

او را با  ضربات چماق زد تا ميرزا نعيم را خوشنود سازد؛ مّال محّمد عالم پسر آقا مهدي».

۳) «يکي علي پسر مير شکارباقي بود» (شفيع ٣٥).
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بعد از سه سال سيزده نفر از آنها آزاد شدند ولي به دليل صدمات و مشّقاتي 

که تحمل کرده بودند در حالي که ديگر رمقي در تن نداشتند  پس از آزادي جان 
سپردند. گفته مي،شود تنها چهار نفر از اسرا توانستند دوباره به ني،ريز بازگردند.۱

 اينها گروهي بودند که بعدًا به حضرت بهاءاهللا ايمان آوردند، و در شکل،گيري 

جامعه|  بهائي ني،ريز نقش مؤّثري داشتند.

دارالسالم  در  که  بود  علي،يار  کرباليي  آنها  از  «يکي  مي،آورد:  بياد  را  ذيل  اسامي   (٣٥) ۱) شفيع 

درگذشت و در تل حمراء دفن شد. دو نفر ديگر استاد عنايت و ابراهيم پسر شريف بودند که هنوز در 

قيد حيات هستند. همچنين آفا سّيد حسين و استاد علي ، پسر مشهدي صفر ، به خانه بازگشتند... کرباليي 

زين العابدين در طهران ماند و بعد از چندي درگذشت.»



۱۶

تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

ماه،ها از پي هم مي،آمدند و مي،گذشتند.۱ در شيراز آنهايي که از ضوضاء سال 

۱۸۵۳ م. جان سالم بدر برده بودند آزاد شده و در شهر رها شدند. اغلب آنها 

پس از مّدتي توانستند به ني،ريز باز گردند و دوباره براي خود خانه و زندگي 

ترتيب دهند. ازدواج کردند,، بّچه،دار شدند و، به کسب و تجارت و مغازه،داري و 

کشاورزي مشغول شده ولي باز هم با مشّقات جديدي روبرو شدند. 

يکي از آنها نوه| نوجوان مّالعبد الحسين۲،, مّالمحّمد شفيع, بود که پنج برادر 

خود را در نبردهاي کوهستان از دست داده بود. او و مادرش به کمک امام جمعه| 

شيراز، شيخ ابوتراب، که قبًال هم به حمايت بابي،ها برخاسته بود نجات پيدا کردند. 

تحت حمايت، و به کمک شيخ ابوتراب محمد شفيع به مکتب رفت. اين پسر 
جوان نشان داد که استعداد زيادي براي تحصيل علوم  دارد.۳

خواهر سيزده ساله| علي سردار که در نبردهاي کوهستاني با برادرش همراه 

بود را  اسير کرده و به شيراز برده بودند. او بعد از تحّمل مشقات فراوان باالخره 

آزاد شده و به ني،ريز بازگشت و با مردي به نام حسين ازدواج کرده صاحب سه 

فرزند شد که همگي آنها در دگرديسي جامعه| بابي به جامعه| بهائي و هدايت و 
رشد جامعه| بهائي نقش مهّمي ايفا کردند.۴

۱) طبق نوشته| مازندراني (ج٤،, ٥۹-٥٧) مردها در تابستان ١٨٥٧ آزاد شدند.

۲) پدر آن  پسر، و پسر مّال عبدالحسين ، مّال علي نقي بود.

۳) فيضي ١٣٠

۴) .شوهر او پسر مشهدي اسماعيل است. آنها يک فرزند پسر  بنام ميرزا علي و دو دختر دارند.(روحاني 
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مادر همايون که خديجه خانم, همسر حضرت باب, به او کمک کرده بودند 

به همراه دختر جوانش به ني،ريز باز گشت ،و در ني،ريز ازدواج کرد. اّما همسر بابي 

او بعدها ناقض شد. ناقضين کساني هستند که مخالف رهبري حضرت بهاءاهللا 

مي،باشند۱. او حّتي مّدتي نيز در کشور عثماني,، ترکيه| امروز,، همراه حضرت بهاءاهللا 

بود. حضرت بهاءاهللا خيلي سعي کردند او را هدايت کنند. اما تأثيري نداشت. 

سرانجام هم  او از جمع بهائيان طرد شد. پس از مدتي او به ناقضين, يعني بابي،هاي 

مخالف حضرت بهاء اهللا پيوست و در عراق به دست برخي از خشن ترين دوستان 

خود به قتل رسيد.۲  اّما پسر آنها بنام مّال آقا بابا بر خالف پدرش به حضرت بهاءاهللا 
ايمان آورد و يکي از مبّلغين ديانت بهائي در شيراز شد.۳

کرباليي محّمد,، فرمانده| يکي از سنگرهاي نوزده،گانه در باال طارم پس از 

نبرد کوهستان به همراه دو پسرش به کوهستان فرار کرده۴ و چندي بعد به ني،ريز 

باز گشتند. پسر بزرگ او حاجي ابراهيم با يک دختر مسلمان ازدواج کرد که 
بعدها ايمان آورد. آنها صاحب سه فرزند شدند.۵

فاطمه, دختري شانزده ساله, به همراه مادرش از زندان شيراز آزاد شد. پدر او 

که پس از نبرد کوهستان به شهر ديگري گريخته بود از شنيدن خبر اسارت همسر 

و دخترش دّق کرد و جان سپرد. فاطمه| جوان اّما به ني،ريز بازگشت و با خواجه 

اسماعيل ازدواج کرد و داراي سه فرزند شد.، او به گياهان دارويي عالقه مند بود 

و به تدريج انواع گياهان را شناخت و بيشتر اوقات خود را صرف تهيه| داروهاي 
گياهي براي معالجه بيماران مي،کرد.۶

ج. ١، ص٢٧٥).حاج ميرزا احمد کاشاني (روحاني ، ج. ١, ٢٧٦).

۱) حاج ميرزا احمد کاشاني (روحاني ، ج. ١, ، ٢٧٦).

۲) .طاهرزاده ج. ۲, ،١٣٨-١٣٧

۳) روحاني ج. ١, ٢٧٦

۴) مازندراني مي،نويسد (ج. ٤, ٥٩-٥٧) که او سه پسر داشت و سّومين آنها لطف اهللا بود.. ١٨٤

۵)   سه فرزند آنها مؤمن,، فاطمه و محّمد علي بودند. پسر دّوم او «علي» سه فرزند داشت: لطف اهللا که 

در نبرد کوهستان در سال ١٨۵٣ با او همراه بود,، بديع اهللا و امر اهللا. علي در جواني در گذشت و فرزندان 

او بعد ها گرفتار تضييقات شدند (روحاني ج. ١,، ٢٨٠).

۶) . روحاني ،ج. ١ ص ٢٧٨.عهديه ۱۵۸
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در شيراز يک مادر جوان بابي و پسر ده ساله،اش به نام خواجه محّمد هم از 

حبس آزاد شدند. پدر اين پسر، کرباليي باقر در نبرد کوهستان کشته شده بود. آنها 

دست خالي به ني،ريز بازگشتند. اين مادر پسر خود را در نهايت فقر و تنگدستي 

به خوبي تربيت و بزرگ کرد. پسر به تجارت پنبه مشغول شد و کم کم زندگي 
ماّدي آنها رونق گرفت. آنها بعدها دوباره دچار تضييقات شدند.۱

زندگي سه برادري که در نبرد کوهستان بعد ازحمله| سربازان و نبرد تن به 

تن مّوفق به فرار شده بودند نيز رونق گرفت.۲ يکي از آنها به نام امير عازم بغداد 

شد. ديگري که نامش محّمدباقر بود به ني،ريز بازگشت تا هم از بابي،ها محافظت 

و حمايت کند و هم به تعليم و ترويج ديانت خود بپردازد. او با نوري جان ازدواج 

کرد. حاصل زندگي آنها سه پسر و دختر بود. برادر سّوم، محّمد کاظم، نيز در 

نهايت استقامت به تبليغ و حمايت جامعه| بابي مشغول شد. حاصل زندگي او دو 
پسر و دو دختر بودند.۳

يکي ديگر از بابي،هايي که از نبردهاي کوهستان در سال ۱۸۵۳ و حوادث  

تاريخ  صفحات  در  او  نام  که  است  جواني  زن  بردند  بدر  سالم  جان  آن  از  بعد 

گم شده است. اين زن جوان هم از شيراز به ني،ريز بازگشت و با ميرزا اسماعيل 

کّفاش ازدواج کرد. وقتي پسرشان، به نام ميرزا اکبر، کوچک بود ميرزا اسماعيل 

درگذشت. اين زن جوان دوباره ازدواج کرد و پسر ديگري به دنيا آورد. پسر اّول 

او، ميرزا علي اکبر، در دوره| بعدي آزار بهائيان شهيد شد. اما پسر دّوم او يکي از 
خادمين جامعه| بهائي شد.۴

زن جوان ديگري که همسرش, حاجي محّمد, را در نبردهاي کوهستان از 

دست داده بود, به همراه پسران جوانش محّمد اسماعيل و محّمد ابراهيم اسير شده 

به شيراز منتقل شده بود. دو پسر و يکي از نوه هايش - پسر محّمد اسماعيل به نام 

۱) عهديه ۱۵۸. در زمان تضييقات سال ۱٩٠٩ خواجه محّمد و دو پسرش به سروستان گريختند.

۲) نام اين سه برادر در فهرست کتاب مازندراني نيامده است.

۳) عهديه ١١٠. پسران آنها محّمد علي,، محّمد حسن و اسداهللا و دخترانشان خاور و منّور نام داشتند.

۴) ميرزا اکبر در تضييقات سال ١٩٠٩ به شهادت رسيد. نام پسر ديگر ميرزا فضل اهللا است. شوهر دّوم 

نامش ميرزا محسن است.
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علي - در دور بعدي آزار بهائيان از بين رفتند.۱

همسر آقا سيد محمد عابد که در نبردهاي کوهستان جان سپرده بود با پسرش 

به نام آقا سيد محمد باقر در روستايي در بيرون محله| چنار سوخته زندگي مي،کرد. 

آن دو براي مّدتي نزد قوم و خويشان  مسلمان خود در محّله| ديگري از شهر ني،ريز 

زندگي راحتي داشتند اّما ترجيح دادند که اين راحتي و امنيت را رها کرده و به 
همراه بابي،هاي محله| چنار سوخته از راه نگهداري گوسفند تأمين معاش کنند.۲

مادر جوان ديگري به نام فاطمه به همراه پسر خود کرباليي محّمد صالح در 

شيراز آزاد شدند و به ني،ريزباز گشتند.۳ فاطمه پسر خود را با نهايت عشق و ايمان 

به دين و آئين خود بزرگ کرد. اين پسر با دختر شيخ يوسف که در رکاب جناب 

وحيد بود و بعد از شکست قلعه| خواجه در نهايت شقاوت کشته شد ازدواج کرد. 

خداوند به کرباليي صالح و همسرش زهرا دو فرزند داد۴ که در دور بعدي آزار 
بهائيان متحّمل سختي،هاي زيادي شدند.۵

در اواخر دهه| ۱۸۵۰  که شّدت بغض و کينه| مردم ني،ريز نسبت به بابي،ها 

کمتر شده بود شفيع  به ني،ريز بازگشت. شيخ ابوتراب سرپرست علماء شيراز او 

را به ِسمت امام جماعت مسجد جامع ني،ريز منسوب کرد.۶  شفيع در ني،ريز به 

کمک بابي،هاي مستمند پرداخت و، براي آنها غذا و آذوقه فراهم مي،کرد. بعضي 

ازآنها را به ني،ريز باز گرداند و کمک کرد تا کسب و کاري راه بيندازند و امرار 

معاش کنند.

وفا پسر مّال باقر از اعاظم مسجد جامع که پنهاني بابي بود، با همسر يکي از 

بابي،هايي که در نبرد سال ۱۸۵۳ کشته شده بود، به نام فاطمه ازدواج کرد. آنها 
صاحب دختري شدند که نامش را خاور سلطان گذاردند. ۷

۱) روحاني ج. ٢ ، ص ٦٩

۲) ج. ١, ،٢۵۵

۳) نام او در فهرست اسامي مازندراني نيامده است (ج. ٤ ، ص ۵٩-۵٧).

۴) نام اين دو فرزند امراهللا و فاطمه است (عهديه ، ص ۱۵٩). 

۵) روحاني ج. ١, ٢٧۸

۶) فيضي ١٣١

۷) روحاني ج ١, ،٢٤٠
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فتحعلي خان حاکم ني،ريز, پسر زين العابدين خان, همواره در فکر انتقام بود. 

باالخره خانواده و دوستانش تّوقع داشتند که به عنوان جانشين پدر براي حفظ 

شأن و مقام خانوادگي،  انتقام قتل پدرش را از بابي،ها بگيرد. حاال بعد از جنگ 

کوهستان که افراد جامعه| بابي کشته, پراکنده و ضعيف شده بودند, بهترين فرصت 

بود. ازآنجا که از بابي،هاي قدرتمند و برجسته| ني،ريز تنها مّالحسن لب،شکري به 

دليل خويشاوندي با زين العابدين خان از تعقيب، و آزار در امان مانده بود و از 

بابي،ها حمايت مي،کرد۱,، فتحعلي خان تصميم گرفت از او انتقام بگيرد. پس چند 

مرد را مأمور اجراي نقشه،اش کرد. آنها مّالحسن لب شکري را هنگام رفتن به 
روستاي سيف آباد، در شمال شرقي ني،ريز، گرفتند و به قتل رسانيدند.۲

٭     ٭     ٭

اين بازگشت تدريجي بابي،ها به ني،ريز مصادف بود با بازگشت جناب بهاء 

از هجرت خودخواسته به کوههاي سليمانيه در شمال عراق. جناب بهاء به بغداد 

بازگشتند و بازسازي جامعه| متشّتت و سرگردان بابي را آغاز کردند. در اين ايام، 

آثار بيشماري از جمله کتاب ايقان,، کلمات مکنونه,، هفت وادي,، چهار وادي و 

لوح مّالح القدس از قلم ايشان نازل شد و با مطالعه| اين آثار بابي،هاي بغداد گرد 
ايشان حلقه زدند.۳

شفيع به قصد ديدار جناب بهاء در سال ۱۸۵۹ عازم بغداد شد.۴ او به همراه 

يکي ديگر از بابي،ها به نام کرباليي محّمد صادق سوار بر االغ سفرطوالني خود 

را آغاز کرد. در طول راه دزدها يکي از االغ ها را دزديدند. هر يک از آن دو به 

خاطر ديگري سواراالغ  نشد و باالخره تصميم گرفتند که هر دو نفر پياده بروند. 

در بغداد جناب بهاء مبلغي پول به آن دو نفر داد تا براي بازگشت سفر طوالني 

۱) روحاني ج. ۱, ٢٤٠-٢٣٧

۲) روحاني ج. ١،, ٢٣٧

۳) شوقي افندي, قرن بديع ١٢١ 

۴) فيضي ١٣١
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خود االغ ديگري بخرند. اّما اين دو به جاي خريد االغ آن پول را صرف گرفتن 

جلسات و دعوت بابي،ها کردند.۱ در آن موقع ميرزا حسينعلي نوري, جناب بهاء, 

هنوز رسمًا و علنًا اعالن نکرده بودند که همان موعود کتاب بيان - َمن ُيظِهرُه اهللا 

- که حضرت باب بشارت به ظهور او داده،اند، هستند. با وجود اين برخي از بابي،ها, 

،از جمله شفيع, به مقام ايشان پي برده بودند. هر دوي آنها, ميرزا شفيع و کرباليي 

محّمد صالح, مجذوب جناب بهاء شده و در بازگشت به ني،ريز تمام وقت خود را 
صرف آموزش آيات و بيانات جناب بهاء به بابي،ها کردند.۲

کم کم نفوذ کالم جناب بهاء از شهر بغداد فراتر رفت و جامعه| بابي شروع به 

رشد کرد. با توجه به اين اوضاع و احوال وزير امور خارجه| کشور ايران نامه،اي 

به سفير ايران در استانبول نوشت و به همراه آن پيغامي براي سلطان عثماني ارسال 

کرد. متن اين پيغام چنين است:

«جنابا

بعد از اهتمامات بليغه که در قلع و قمع فرقه| ضاّله| خبيثه| بابيه از جانب دولت 

عّليه به آن تفصيل که آن جناب مي،دانند به تقديم رسيد الحمد هللا ريشه| آنها به 

توّجهات خاطر همايون سرکار اعليحضرت قوي،شوکت شاهنشاه جمجاه دين،پناه, 

روحنا فداه, کنده شد. مناسب و بلکه واجب اين بود که بر احدي و فردي از آنها 

ابقا نشود, خاّصه که در قيد و بند دولت هم گرفتار شده باشند. ولي از اّتفاق و 

سوء تدبير پيشکاران سابق يکي از آنها که عبارت از ميرزا حسينعلي نوري است از 

حبس انبار خالصي و براي مجاورت عتبات عرش درجات مرّخصي حاصل کرد 

و روانه شد و از آن وقت تا حال چنانچه آن جناب اّطالع دارند در بغداد است. و 

اگر چه او هيچ وقت در خفيه از افساد و اضالل سفها و مستضعفين جّهال خالي نبود 

و گاهي به فتنه و تحريک قتل هم دست مي،زد مثل مقّدمه| جناب فضائل نصاب 

آخوند مّال آقاي دربندي که زخمهاي منکر به قصد کشتن به او زدند و تقدير در 

بقاي چند وقته| او مساعدت نمود و چند قتل ديگر که اّتفاق افتاد... لهذا دوستدار 

۱) از يک گفتگوي خصوصي با حسين عهديه ، دسامبر ٢٠١٠

۲) ربّاني فصل ١٤, ٥
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بر حسب امر قدر قدرت همايون سرکار اعليحضرت شاهنشاه ظّل اهللا ولي،نعمت 

کّل ممالک محروسه| ايران, روحي فداه, مأمور شد که مراتب را به توّسط چاپار 

مخصوص به اّطالع آن جناب رسانيده مأموريت بدهد که بال درنگ از جنابان 

جاللت،مآبان صدر اعظم و ناظر امور خارجه| آن دولت خواسته مطلب را بطوري 

که دوستي و مواحدت دولتين عّليتين اقتضا و اوصاف نيکخواهي و عقل متين 

جنابان معّزي اليهما دعوت نمايد به ميان بگذارد و در اطراف آن دّقت و تعّمق 

وافي بکار برده و رفع اين مايه| فساد را از مثل بغداد, جائي که مجمع فرق مختلفه و 

نزديک به حدود ممالک محروسه است, از کمال خيرانديشي و بي،غرضي ايشان 

بخواهد. اين مسأله در نظر اولياي دولت مسّلم است که نبايد ميرزا حسين،علي و 

خواّص اتباع او را در آنجا گذاشت و ميدان خياالت فاسده و حرکات محتمله| 

آنها را وسعت داد. از دو کار يکي به نظر اولياي اين دولت مناسب مي،آيد... [يا 

آن که].|.. حکم صريح به جناب نامق،پاشا والي ايالت بغداد بدهند و اين طرف هم 

حکم به عهده| نّواب حکمران کرمانشاهان صادر شود که ميزا حسين،علي و هر 

چند نفر از اتباع و خواّص او را که باني و اساس فساد هستند به طوري که مقتضي 

مي،شود گرفته در سرحد به دست گماشتگان نّواب معزي اليه تسليم نمايند... [و يا 

آن که].|.. هر چه زودتر قرار دهند که آن مفسد و چند نفر از خواّص او را از بغداد 

به جائي ديگر از داخله| ممالک عثماني که دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب 

و توقيف نمايند که راه فتنه و فساد آنها مسدود شود...
تحريرًا في ۱۲ ذي حجة سنة ۱۲۷۸ [دهم ماه مي ۱۸۶۲]»۱

در بياباني در جنوب طهران مقبره| نوه| يکي از امام،ها بنام امام،زاده معصوم قرار 

دارد, در ساختمان متروکه| اين مقبره يک بابي ديواري ساخته است. در داخل اين 

ديوار تابوتي چوبي به درازاي يک متر وجود دارد  که در آن البسه| باب و بقاياي 

جسدش قرار دارد. قرار بود اين مخفيگاه بر کسي فاش نشود. اما پيروان باب دهن 

به دهن اين محل اختفاء را بين هم پخش کردند و عّده| زيادي از آنها که صبر و 

۱) مازندراني, ظهورالحق ج ۴, هوفهايم, ۲۰۱۱, ص ۲۸۱
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قرار نداشتند براي زيارت به اين محّل مي آيند...۱

حاج محّمد تقي ني،ريزي جوان تاجر ثروتمندي که در نبرد جناب وحيد در 

قلعه| خواجه شرکت داشت و مخارج آن را تأمين مي،کرد پس از پايان نبرد به 

دست سربازان زين العابدين خان افتاده به سختي شکنجه شد. زين العابدين،خان 

حکمران ني،ريز فرمان داده بود که در فصل زمستان يخ حوض را بشکنند و هر 

روز يکي از بابي،ها را در حوض بياندازند و چوبکاري کنند. هر بار که مي،خواستند 

زنداني،اي را براي کتک در حوض آب يخ بياندازند حاج محّمد تقي خود را به 

جاي او تسليم مي،کرد. هر بار او را در حوض آب يخ مي،انداختند و آنقدر چوب 

فّراشان  روز  هر  حال  اين  با  مي،شد.  رنگين  او  خون  از  حوض  آب  که  مي،زدند 

حکومتي او را براي اجراي اوامر حکومت و دريافت پول به بازار مي،بردند و به 

هر سويي مي،کشاندند وآزار مي،رساندند, تا اينکه بعد از نه ماه او را به يزد تبعيد 

کردند. مّدتي در يزد ماند و، معالجه و مداوا شد. با مطالعه| برخي آثار جناب بهاء 

مشتاق مالقات شد. با آن جسم عليل ، پاي پياده به همراه خانواده به سمت بغداد 

حرکت کرد. در اثر اين فشار تقريبًا پاهايش فلج شد. وقتي به بغداد رسيد در جوار 

جناب بهاء زندگي دوباره،اي را آغاز کرد. اّما پسرش در يک حادثه| تيراندازي 

کشته شد. حاج محّمد تقي در کمال سکون و رضا مرگ پسرخود را نيز پذيرفت. 

سه سال بعد از مرگ فرزند، حاج محّمد تقي, مّلقب به ايوب, در بغداد چشم از 

اين جهان بست. جناب بهاء در مراسم تشييع جناره| او شرکت کردند.۲ مّدتي بعد 

سرپرستي تربيت پسر جوان بي،سرپرست بابي را به همسر حاج محمد تقي که 

گرفتار غم و اندوه شديدي شده بود، سپردند. او همراه اين پسر که هم سن و سال 

پسر خودش بود به ني،ريز بازگشت و زندگي جديدي را شروع کرد. جناب بهاء 

پس از ورود به باغ رضوان در بغداد در روز اّول سوره| صبر را که به نام ايوب نيز 

ناميده مي،شود به افتخار او و ني،ريزي،ها نازل فرمودند. در آن لوح به حاج ميرزا 

محّمد تقي لقب ايوب عنايت فرمودند. ايوب درکتاب تورات مظهر صبر است. 

 Efforts to preserve the» ربّاني،  از  نقل  و  ترجمه   ،٤٩٢-٤٩٠ مازندراني  از  نقل  به  ۱) طالقاني، 

.٨٨» remains of the Báb: Four historical accounts

۲)  فيضي ، ٧٩-٧٨ 



۲۱۱ ۱۶  تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

در اين لوح از باليا و صدمات حاج محّمد تقي و استقامت و محّبت او و ديگر 
ني،ريزي،ها ياد کرده،اند.۱

در اوايل ماه مي سال۱۸۶۳ م. قبل از حرکت به جانب استانبول جناب بهاء 

پيروان خود را در  باغي خارج شهر بغداد جمع کرده و اعالن نمود که بهاءاهللا و 

همان مظهر ظهوري است که  حضرت باب بشارت به ظهورش داده است. نبيل 

مي،نويسد:

«هر روز صبح باغبانها گلهاي زيادي از چهار خيابان باغ مي،چيدند و در ميان 

خيمه| مبارک خرمن مي،نمودند, چنان خرمني که اصحاب چون براي چاي صبح 

در محضر مبارک مي،نشستند آن خرمن گل مانع از آن بود که يکديگر را ببينند 

و بدست مبارک به جميع نفوسي که بعد از صرف چاي مرّخص مي،شدند گل 
عنايت شده براي اهل حرم و ساير احباب عرب و عجم نيز گل مي،فرستادند.»۲

و در همين زمان حضرت بهاءاهللا اعمال خشونت و حکم جهاد را نيز منسوخ 

فرمودند. ايشان درباره| اين روز چنين مي،فرمايند:

«در يوم اّول که جمال قدم بر عرش اعظم در بستاني که به رضوان ناميده شد, 

مستوي, لسان عظمت به سه آيه| مبارکه نطق فرمود: يکي آن که سيف در اين 
ظهور مرتفع است.|..»۳

و پسر ايشان,، حضرت عبدالبهاء, در اين باره چنين مي،فرمايند:

وقتي بهاءاهللا ظاهر شدند اعالم فرمودند که به اين وسائط ابدًا تبليغ جائز نه ولو 

مقصد مدافعه از خود باشد... و فرمودند: إن ُتقتلوا َخيرًا َلُکم من  أن َتقتلوا.، انتشار 

و ترويج امراهللا به ثبات و ايقان يارانست و چون بدون خوف و تشويش در کمال 

انقطاع به اعالء کلمةاهللا قيام کنند و چشم را از شؤونات عالم بربندند و به خدمت 

حضرت کبريا مؤّيد شوند کلمةاهللا غالب و منصور گردد. اين نفوس مقّدسه به 

خون خويش بر حّقيت امر شهادت دهند و بخلوص در ايمانشان و استقامت ثابت 

کنند حّق قادر بر انتشار امرش ومغلوبيت اعدايش الزال بوده و هست. ناصر و 

۱) روحاني ج. ۱, ،٣٧٩

۲) شوقي افندي ١٥٣

۳) مازندراني, اسرار اآلثار, حرف ر- ق, مؤّسسه| مّلي مطبوعات امري, ۱۲۹ بديع, ص ۲۲



صبح بيداري۲۱۲

معيني جز او نخواهيم و جان بر کف نهاده مقابل دشمن ايستاده،ايم و به شهادت 
کام دل و جان يابيم.»۱

به فرموده| حضرت بهاءاهللا اين همان يومي است که:

«قد انغمست األشياء في بحر الّطهارة في اّول الّرضوان... مّرت نسائم الغفران 
علي هياکل األکوان»۲

خبر اعالن امرحضرت بهاءاهللا به ني،ريز رسيد.

وفا اشعاري در مدح حضرت بهاءاهللا سرود و نيز سؤاالتي را که  داشت در 

قالب اشعار به حضور حضرت بهاءاهللا فرستاد. در جواب او لوحي صادر مي،شود:

«أن يا َوفا اشُکر رّبَک بما أّيدک علي أمره و عرفک مظهر نفسه و أقامک 

علي ثناء ذکره األعظم في هذاالنبإ العظيم... َفطوبي لَک يا وفا بما وفيت بميثاق اهللا 

و عهدِه بعد اّلذي کلُّ نقضوا عهداهللا و کفرو بالذي ظهر بکل اآليات و أشرق من 
أفق األمر بسلطان المبين...۳

با کمک تالشهاي شفيع، مجددًا بازماندگان نبرد سال ۱۸۵٣ م. و فرزندان و 

نوه،هاي آنها درمحله| چنار سوخته مستقر شدند وکم،کم جامعه| بابي،هاي ني،ريز به 
جامعه| بهائي مبّدل گرديد.۴

زائرين فوج فوج  براي زيارت حضرت بهاءاهللا به کشورعثماني، ترکيه| امروز، 

مي،روند. آنها اکنون «اهل بهاء» ناميده مي،شدند و به جاي اهللا،اکبر، ذکر اهللا،ابهي را 

بکار مي،بردند. بهائيان براي ترويج امر به ساير کشورها مي،رفتند. در طي اين مدت 

حضرت بهاءاهللا الواح بسياري نازل فرمودند که از آن جمله لوح احمد را مي توان 

۱) حضرت عبدالبهاء, Bahá’u’lláh and the New Era  ١۹۱. حضرت بهاءاهللا بسياراز اينکه 

يک نفر بابي اقدام به خشونت کرد نگران شدند و سعي کردند تا جامعه| بابي را هدايت کنند. حضرت 

بهاءاهللا با صرف وقت زياد بابي،ها را آموزش داده, ديدگاه آنها را تغيير دادند و بخصوص آنها را از انتقام 

گرفتن منع کردند. مدتها بعد مّال محّمد شفيع - که يکي ازمنابع اطالعات درباره| وقايع شورش دّوم در 

ني،ريز  بود, جلسات بزرگي منعقد کرد و  کتاب احکام را براي پيروان  حضرت بهاءاهللا  مي،خواند و 

توضيح مي،داد..

۲) قرن بديع ١٥٤

Revelation of Bahá’u’lláh  (۳ ،  نقل از طاهر زاده ج. ١,، ٢٠٥.

۴) عهديه ٦٢



۲۱۳ ۱۶  تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

نام برد. اين لوح به جهت يکي از پيروان بنام ميرزا احمد يزدي صادر شده است:

ر أيامي في أيامک، ُثّم ُکربَتي و  «أن يا أحمد ال َتنَس فضلي في غيبتي، ُثمَّ ذکِّ

ُغربَتي في هذا لّسجِن البعيد َو ُکن مستقيمًا في ُحّبي ِبَحيُث َلن يحوّل قلبَک بسيوِف 
األعداء َو يمَنعَک ُکلُّ َمن في الّسمواِت َو األَرضين.»۱

... حضرت بهاءاهللا که بدست يکي از اقوام کينه توز خود مسموم شده بود 

در اين ايام مقام و رسالت خود را بر رؤسا و پادشاهان کشورهاي ايران,، ترکيه,، 

روسيه,، فرانسه و آلمان و همچنين پاپ اعالم کرد و از آنها خواست نداي او را 
اجابت کنند و آنها را انذار داد که از ندايش رو برنگردانند:۲

عّما  خيرلک  هذا  أمري.  تبليغ  علي  ُقم  و  اسمي  بطراز  الملک  جسد  «َزّين 

عندَک و يرفع اهللا به اهللا اسمک بين الملوک. إنه علي کّل شيء قدير. أن امش بين 

الّناس باسم اهللا و سلطانه لتظهر منَک آثاره بين العالمين. أن اشتعل بهذا الّنار التي 

أوقدها الّرحمن في قطب األکوان لتحدث منک حرارة حّبه في أفئدة المقربين. أن 
اسُلک سبيلي ثّم اجذب القلوب بذکري العزيز المنيع...»۳

 تجارت پنبه| خواجه محّمد تّرقي کرده بود و مقامات ني،ريزي از او خواستند 

که سرپرستي يکي از محّالت شهر را به عهده بگيرد. دِر خانه| او براي مجامع و 
محافل بهائي هميشه باز بود.۴

... يک روز در سال ۱۸۶۷م. چند نفر بابي به دروازه| شهرطهران رسيدند. آنها 

با خود تابوتي را که عرش مطّهر حضرت اعلي در آن بود حمل مي،کردند. در 

محل قبلي که جسد را مخفي کرده بودند تعداد زائريني که براي زيارت به آن 

محّل مي،رفتند آنقدر زياد شده بود که توّجه مردم را به خود جلب کرده بود. 

وقتي اين چند نفر به دروازه| شهر رسيدند نگران بودند که مبادا مراقبان دروازه از 

محتواي تابوت خبر شوند. ناگهان طوفان شديدي به پا شد و همه| مردمي که در 

آن محّل بودند به سمتي دويدند تا در امان باشند و بابي،ها هم بدون اينکه جلب 

٣٠٩ ، Baha’i Prayers ، ۱) حضرت بهاءاهللا

۲) شوقي افندي ١٧٧-١٧١ 

۳) بهاءاهللا ،  ,The Summons to the Lord of Hosts ۷۶  ، پاراگراف ١٤٥

۴) عهديه ١٥٩



صبح بيداري۲۱۴

نظر کسي را بکنند با تابوت از دروازه گذشتند و اکنون بيش از بيست سال است 

که تابوت حامل رمس اطهر حضرت اعلي در زمين عبادتگاه امامزاده زيد در 
طهران مخفي مي باشد.۱

مي،شود.  ني،ريز  عازم  بيگم  فاطمه  همسرش  همراه  به  اسماعيل  محّمد  حاج 

فاطمه بيگم دختر آقا سيد جعفر يزدي بود که در رکاب جناب وحيد به دفاع 

پرداخته و بعد از نبرد قلعه| خواجه آزار و تمسخر بسياري را تحمل کرده بود. آقا 

سيد جعفر يزدي امالک زيادي در ني،ريز و مناطق مجاور آن داشت که پس از 

حوادث قلعه| خواجه زين العابدين خان مجبورش کرد که همه| امالک را به او 

واگذار کند. در سال ۱۸۶۸ م. که محّمد اسماعيل و خانواده،اش مي،خواستند به 

ني،ريز بازگردند فتحعلي خان، حاکم ني،ريز و پسر زين العابدين خان، به گمان اين 

که حاج محّمد اسماعيل براي بازپس گرفتن امالک پدر زنش به ني،ريز مي،آيد 

فرمان قتل او را صادر کرد. محّمد شفيع چند مرد و زن را فرستاد تا فاطمه بيگم 

و فرزندان او را از روستاي قطرويه تا ني،ريز همراهي کنند. فاطمه بيگم در ني،ريز 

ساکن شد و به تنهايي فرزندان خود را بزرگ کرد. او که از پدرش خواندن و 

نوشتن فارسي و عربي را فراگرفته بود در ني،ريز به تبليغ و آموزش زنان بهائي 

برادر  کردند.  قدرداني  او  خدمات  از  بهاءاهللا   حضرت  شد.۲  مشغول  مسلمان  و 

او سيدمحّمد هم براي کمک به جامعه| بهائي به ني،ريز آمد و ازدواج کرده و 

ساکن آنجا شد. سيد محّمد کالس،هايي براي اطفال و نوجوانان به منظور آموزش 

اصول و تعاليم ديانت بهائي تشکيل داد که تا مّدت،ها اين کالس،ها برگزار مي،شد. 
سيدمحّمد حداقل ۷ بار به افتخاردريافت لوح ازحضرت بهاءاهللا نائل شده است.۳

شفيع همواره تالش مي،کرد که بابي،ها با هدف اصلي و احکام ديانت بهائي 

آشنا شوند و همواره اين آيات الهي را براي آنها مي،خواند: 

 Efforts to preserve the» ربّاني  در  ترجمه  و  نقل   ٤٩٢-٤٩٠، مازندراني  در  نقل  ۱) طالقاني، 

 .٨٨ » remains of the Báb: Four historical accounts

۲) ربّاني ج. ١, ،٢٢٤

۳) ربّاني ، فصل ١٥, ، ٩



۲۱۵ ۱۶  تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

با جميع احزاب به روح و ريحان معاشرت نمايند... اگر ارض طيّبه يافتند القاء 

کلمه نمايند واّال فال. جدال و نزاع و محاربه و سفک دماء از سجيه| اهل حّق نبوده 

و نيست. اين ظهور اعظم مخصوص تطهير نفوس عن کّل ما تکرهه العقول آمده. 

طوبي از براي نفوسي که به عدل و انصاف متمّسک و همچنين از اعمالي که سبب 

حزن و علت هّم و غم است منع نموديم. شمشيرهاي حزب بابي به غالف راجع. 

نزاع و جدال شأن درندگان ارض بوده و هست و اعمال پسنديده شأن انسان.

بگو اي اولياي حّق از شماتت معرضين و انکار منکرين محزون مباشيد، چه 

که اين امورلم يزل واليزال دليل بر حقيقت حّق جّل جالله بوده. اگر از شخص 

نادان غافل جاهلي کلمه| نااليقي اصعاء نماييد بأسي نبوده و نيست چه که او و 

آنچه با اوست عنقريب به فنا راجع و شما اليوم از کوثر بيان رحمان مي،آشاميد و 

کلمه| «أنتم مّني «اصغاء مي،نماييد. در اين حين ملکي از مالئکه| مقّربين که طايف 

حول است، عرض نمود: ياالهي و سيدي و مقصودي و محبوبي و محبوب من في 

السّموات و األرض، از بحر جود و شمس فضل توسائلم که صد هزار سّب و لعن 

در محبتت بشنوم و يکبار اين گوش به اصغاء کلمه| احلي «إنک أنت من أهل 

البهاء» فائزشود...

با حّب دوست تلْخ شيرين و حنظْل انگبين است. زود است که حجبات ناس 

خرق شود و نتايج اعمال خود را مشاهده کنند و بر خود نوحه و ندبه نمايند. البته 

حکيم عادل از ظالم حّق مظلوم را اخذ نمايد. إنّه لهو المقتدر القدير. حمد کن 

مالک ِقدم را که به حّبش معروفي و لدي العرش مذکور.

با مطالعه| دائمي اين آيات الهي بود که بتدريج آن خشونت و حّس انتقام 

جويي به محّبت و خدمت تبديل شد و کم کم جامعه بهائي به سمتي تغيير جهت 

داد که برخورد و رفت و آمد با همسايگان مسلمان خود را به خوبي پذيرا بود.

٭     ٭     ٭

بهائيان  از  بهتر شهر  ني،ريز  اداره|  براي  العابدين خان،  پسر زين  فتحعلي،خان، 
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کمک خواست. به اين ترتيب شفيع و فتحعلي خان يک پيمان صلح منعقد کردند 

که در آن فتحعلي،خان قبول کرد که نگذارد کسي بهائيان را آزار دهد. بهائيان هم 

قبول کردند براي جان و مال و اموال خود و خانواده،هاي خود که از دست داده 

بودند دعوي شکايت نکنند.۱ فتحعلي خان دو نفر از بهائيان به نام،هاي حاج قاسم 

و حاج محّمد را که توسط جناب وحيد ايمان آورده بودند و در نبرد قلعه| خواجه 

شرکت کرده بودند مباشر بعضي از امالک خود کرد. او حّتي براي نگهباني از 
خانه و امالکش بهائيان را به خدمت گرفت.۲

بعد از درگذشت همسر اّول شفيع، شيخ ابوتراب که آخوند طراز اّول شهر 

شيراز بود ترتيبي داد تا شفيع با خواهرزاده| وي، خاور سلطان، ازدواج کند. آن دو 

صاحب هفت فرزند شدند که يکي از آنها شيخ محّمد حسين بود که بعدها عضو 
محفل محّلي شهر ني،ريز شد.۳

جناب ميرزا باقر خوشنويس که به نام ميرزا آقا نيز معروف است بعد از انجام 

کارهاي کشاوزي دوست داشت که به خانه بيايد و با کمک همسر مسلمان خود 

که خواهرزاده| سردار بود و فاطمه خانم نام داشت به رونويسي و نسخه،برداري از 

الواح حضرت بهاءاهللا بپردازد. براي او همان که بتواند کتاب اقدس,، کتاب ايقان، 

و بسياري از الواح ديگر را نسخه،برداري کند تا پيروان امر بهائي آن نسخ را قرائت 

کنند باعث خوشحالي و مباهات بود.

حاکم ني،ريز پي برد که ميرزا باقر خّطاط زبردستي است و از او خواست 

تا مراسالت مّهم دولتي را به خّط خوش بنگارد. بعد از مرگ حاکم، آخوندها 

جناب ميرزاآقا را از ني،ريز بيرون کردند و همسرش را که مسلمان بود عليرغم ميل 

شخصي،اش همانجا نزد خانواده،اش گذاشتند. در اين مّدت مخالفان به تعقيب او 

پرداختند.، او مجبور شد از ني،ريز به اصفهان و از آنجا به طهران فرار کند. کارهاي 

٥-٤ (۱

۲) عهديه ١٧١. بعد از درگذشت پدرش ، حاج محّمد با همشيره زاده| سردار ازدواج کرد. آنها صاحب 

فرزندان زيادي شدند: سکينه خانم, ، فرج اهللا,، جبيب اهللا,، قدرت اهللا,، فضل اهللا، و محمد قاسم. عهديه  

زماني که حاج محّمد را مالقات کرد, حاج محّمد پيرمردي صدو چند ساله بود. 

۳) عهديه ٦٦. فرزندان ديگر ميرزا عبدالحسين,، نوريه, شيخ محمد حسين, گوهر, ، طوبي, جهان سلطان 

، و فاطمه بودند. ربّاني (فصل ١٥ ، ٣) مي،نويسد که خاور سلطان نواده| شيخ ابو تراب است. 
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خّطي او مصادره و ممنوع  شد. اما ميرزا آقا بدون توجه به اين مسائل همچنان به 
نسخه،برداري از آيات عربي و فارسي حضرت بهاءاهللا مشغول بود.۱

آقا سيد محّمد باقر حاال ديگر بزرگ شده بود و صاحب يک مزرعه| کوچک 
بود. او ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد.۲

همسر قطب که در تمام صدمات و سختي،هاي نبرد کوهستان با همسرش 

همراه و شريک بود، بعد از آن که سالها در فقر و تنگدستي زندگي کرد پسرش 

او  کرد.  داماد  بود  مادر  زندگي  مصائب  و  سختي،ها  شريک  که  جعفررا  ميرزا 

صاحب سه دختر شد.۳ همسر قطب در سال ۱۸۷۱م. وقتي که پسرش ميرزا جعفر 

براي تجارت به کشورهاي ديگر رفته بود و اوضاع  مالي خوبي داشتند دار فاني 

را وداع گفت. ميرزا جعفر موفق شد تا چند بار به زيارت حضرت بهاءاهللا, که در 

آن زمان در عّکا، زنداني حکومت عثماني بودند, مشّرف شود. از لسان حضرت 

بهاءاهللا چندين لوح به افتخار ميرزا جعفر نازل شده است. 

يکي از غربي،ها در يادداشت،هاي خود که به سال ۱۸۷۵ نگاشته است درباره| 

سرنوشت ميرزا نعيم که با سپاهيان خود در سال ۱۸۵۳ به جنگ سردار و بابي،ها 

رفت چنين مي،نويسد: 

قابل  مقدار  و  سنگين  جريمه|  که  بود  آن  پي  در  وقت  حاکم  السلطان  «ظّل 

توّجهي  پول که مسؤول خزانه داري تعيين کرده بود دريافت  کند. بعد از هّتاکي 

و بي،حرمتي زياد ميرزا نعيم را که حاال يک پيرمرد ۷۵ ساله بود بر روي صندلي 

پر از برف نشانيد و با زور به او آب هندوانه که مّدر قوي اي بود نوشاند و بعد هم 

در حالي که ميرزا نعيم روي صندلي يخي چسبيده بود سگي را بر دامن او نشاند 

۱) عهديه ١٦٠. او از همسر اّول خود  يک فرزند داشت, دختري بنام صاحب جان که عمويش ،جناب 

ميرزا محّمد، او را بزرگ کرد. بعد از آنکه اين فرد به طهران نقل مکان نمود اين دختر نزد جناب ميرزا 

شکراهللا بود. صاحب جان با شيخ محمد حسين عهديه پسر شفيع ازدواج کرد. آنها صاحب فرزندان 

زيادي شدند: روحا, حبور,، عفيفه, اشراقيه, بديع,، مهيندخت, شيخ آقا و بهايي. حبور در سن ١٠ سالگي 

درگذشت.

جان  خانم  و  بيگم  فاطمه  خيرالنساء,،  بيگم,  بي  بي  اميرخان,،  او  فرزندان  نام  فصل ١٥, ١٣.  ۲) ربّاني 

است.

۳) اسامي سه دختر او مرّديه,، صمّديه و زهرا است.
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و بدين گونه اين شخص سالخورده را که که خيلي مذهبي بود آزار داد. او براي 

چند ساعتي اين وضع را تّحمل کرد ولي باالخره قبول کرد تا مبلغ درخواستي 

ظّل،السلطان را بپردازد. و البته تأثير اين اذيت ها بر پيرمردي در آن سن به زودي 
نمايان گرديد و او در اثر صدمات وارده جان سپرد.»۱

قلمرو ايران در زمينه،هاي اقتصادي,، اجتماعي و سياسي در ورطه| سقوط بود. 

در سال ۱۸۷۵م. بنا به امرحضرت بهاءاهللا، حضرت عبدالبهاء رساله،اي  مي،نگارند 

آن  از  آمدن  در  و  ايران  کشور  شکوفايي  و  توسعه  جهت  اندرزهائي  آن  در  و 

حالت خمودت ارائه مي،کنند. هماهنگ،سازي توسعه| علمي با ارزشهاي معنوي و 

يادگيري از ديگر ملل که در پيشرفت گوي سبقت را از کشور ايران ربوده،اند و 

ترک  تعّصبات قديمه و همکاري با ساير ملل از جمله| راههايي است که حضرت 

عبدالبهاء پيشنهاد مي،کنند:

«...باري بايد دامن هّمت به کمر زد و  از هر جهت به اسباب راحت و آسايش 

و شرف و عّزت و صنايع و تمّدن و معارف و سعادت تشّبث نمود تا از زالل نيت 

قابليات  اراضي  بشريه  جمعيت  منزلت  علّو  و  کوشش  و  جهد  سلسال  و  خالصه 

انسانيه به رياحين فضائل ذاتيه و شقايق حقايق خصائل حميده سر سبز و خّرم 

و رشگ گلستان معارف اسالف گشته و اين قطعه| مبارکه| ايرانيه مرکز سنوح  
کماالت انسانيه در جميع مراتب گشته و آينه| جهان نماي جهان مدنيت شود.» ۲

اين رساله که خطاب به اهل ايران نوشته شده، «رساله| مدنيه» نام دارد.

شفيع کالس،هاي هفتگي براي آموزش آيات و الواح و آثار بهائي تشکيل 

مي،داد. و مشترکًا با آقا ميرزا آقا افنان که از منسوبان حضرت باب بود تجارتي را 

آغاز کردند و ساير ني،ريزي،ها را هم به کار گماردند. در نتيجه اين تجارت سبب 

گشايش امور اقتصادي افراد جامعه| بهائي شد. از طرف ديگر راه روابط تجاري 

با تّجار شهرهاي ديگر باز شده و حتي برخي از آن تّجار به ديانت بهائي ايمان 

حضرت  کرد.۳  بسيار  کمک  بهائي  جامعه|  حفظ  به  تجاري  روابط  اين  آوردند. 

٥١٥ ,۱۹۴۴-۱۸۴۴ ,The Bábí and Bahá’í Religions ,۱) مؤمن

.٥-٤ ، The Secret of Divine Civilization ، ۲) عبدالبهاء

۳) روحاني ج ۱, ٢١٤
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عبدالبهاء درلوحي خطاب به شفيع از اقدامات او در جهت تحکيم عهد و ميثاق 
الهي تمجيد نمودند.۱

پري جان نواده| دختري مّال حسن لب شکري - ازبابي،هايي که به دست مردان 
فتحعلي خان به قتل رسيد- متّولد شد.۲

 ميرزا احمد يزدي از شيراز عازم ني،ريز شد و به مدت بيست سال در آنجا 

اقامت کرد و بيشتر وقت خود را  صرف تعّمق و تفّکر در لوحي کرد که به افتخار 
او از قلم ابهي نازل شده است.۳

خديجه خانم همسر وفادار حضرت باب که سالهاي طوالني بخاطر عشق و 

عالقه و ايمانش به حضرت باب متحّمل سختي شد در سال ۱۸۸۲ در شهر شيراز 

صعود کرد. در سال،هاي آخر عمر تنها غّصه| ايشان اين بود که به زيارت حضرت 
بهاء اهللا نرسيده است.۴

فاطمه بيگم دخترآقا سيد جعفر يزدي, از علماي  هم رکاب جناب وحيد که 

صدمات و شکنجه،هاي فراوان تحمل کرد, در اواسط دهه| ۱۸۸۰ درگذشت. از 

او سه فرزند باقي ماند.۵ 

نوه| پسري مهرعليخان- فرمانده،اي که رهبري قشون را در جنگ عليه جناب 

وحيد و  بابي،ها در قلعه|  خواجه در سال ۱۸۵۰ به عهده داشت- درمورد پدربزرگش 

سرانجام چنين مي نويسد:

«پدر بزرگ من، شجاع الملک، در اثر بيماري از پا درآمد. پس از اين بيماري 

او تا روز مرگش الل شده بود. و فقط تنها در لحظات آخر حياتش، آنها که در 

۱) ترجمه| شخصي «لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به شفيع» توسط طاهره| عهديه,، نبيل هانا, عابر مجيد 

 www.nayriz.org و، روزان ولنيچ در وبسايت

۲) فيضي ١٦٢

 Ahmad the recipient of the Arabic Tablet of Ahmad» فرانسيس  ۳) ريچارد 

bahai-library.com/ ۲۰۰۳، در تاريخ ٣٠ ژانويه ٢٠١١ در وبسايت، ,«bahai library online

file=francis ahmad-biography?  ديده شد.

۴) آهنگ ربّاني، مترجم، Translations of Shaykhi, Bábí and Bahá>í Texts, ، شماره| ٩ 

(اکتبر ١٩٩٧) ، www.h-net.org، يکشنبه ١١ اکتبر ١٩٩٧ ، دانشگاه ميشيگان, ،آن آربر ، ميشيگان, ،سّوم 

   |.www.h-net.org/bahai/trans/voll/khadijeh ,۲۰۱۰ فوريه

www.nayriz,org .۵) اسامي سه فرزند نوري جان,، صغري بيگم و ميرزا عبدالحسين مي،باشد
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اطرافش بودند متوجه شدند که لبانش حرکت مي کند. به جلو رفتند تا بشنوند او 

چه مي،گويد و آنها فقط سه بار کلمه| «بابي» را شنيدند. فقط سه بار و بعد از آنهم 
او جان سپرد.»۱

     اين نوه| شجاع الملک يکي از بهائيان مؤمن و وفادار شد.۲

٭     ٭     ٭

در شيب کوه، کرمل بر زمين سنگي کوه, حضرت بهاءاهللا در حاليکه رو به 

رديف درختان بيد ايستاده بودند و به حضرت عبد البهاء نگاه مي،کردند به  محّلي  

اشاره نمودند که بقاياي عرش مطّهرحضرت باب,، مبشّر ديانت بهائي,، بايد در آنجا 

مستقر گردد و بر آن آرامگاهي ساخته شود تا آيندگان  براي زيارت و نيايش به 
آنجا بيايند.۳

در ماه آپريل سال ۱۸۹۰ م. قايقي در آبهاي مديترانه به سمت بيروت نزديک 

مي،شد. يکي از مسافران اين قايق مرد انگليسي بنام ادوارد گَرْنويل براون است. او 

يک مستشرق اروپايي بود که  بشّدت تحت تاثير شخّصيت باب قرار گرفته بود و 

حاال براي مالقات بابي،ها عازم مشرق زمين بود:

«آرزو مي،کنم که در مّدت اقامتم در کشور ايران به مالقات کساني, که باب 

را ديده و با او صحبت کرده،اند, نائل شوم... براي اينکه تصور کنيد اگر کسي 

در زمان کودکي مسيح و دوران حياتش او را ديده بود ما چقدر از مالقات آن 

شخص خوشحال مي،شديم. حاال امکان چنين چيزي براي ما وجود ندارد ولي در 

مورد باب اين امکان وجود دارد و من فکر مي،کنم که اگر ما از آن غافل شويم, 

بعد ها وقتي که ديانت بابي دين رسمي کشور ايران بشود و افراد زيادي در اشتياق  

کسب اّطالع در مورد بنيانگزار اين آئين باشند،, در آن موقع ديگر اين ممکن 

۱) براون «يکسال در ميان ايرانيان» ٤٤١.

خان  اهللا  فرج  او  نام   .۲۸ «Eminent Bahai’s in the Time of Baha’u’llah »، ۲) باليوزي 

است.

١٩١-١٩٠ ، «The Báb, The Herald of the Day of Days» ، ۳) باليوزي



۲۲۱ ۱۶  تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

نخواهد بود...»۱

بعد ادوارد براون از طريق جنوب بيروت به قصر بهجي که در خارج عّکا قرار 

دارد - جايي که حضرت  بهاءاهللا در آنجا زندگي مي،کردند - رفت. او به حضور 

حضرت بهاءاهللا مشّرف شد:

«...دو چشمم به جمالي افتاد که هرگز فراموش ننمايم و از وصفش عاجزم. 

حّدت بصر از آن منظر اکبر پديدار و قدرت و عظمت از جبين مبينش نمودار. به 

يک نظر کشف رموز دل و جان نمودي و به يک لحظه اسرار قلوب  بخواندي. 

مپرس در حضور چه شخصي ايستادم و  به چه منبع تقديس و محّبتي تعظيم نمودم 

که تاجداران عالم غبطه ورزند و امپراطورهاي امم حسرت برند.»

صوتي ماليم و مهيمن امر به جلوس نمود وآنگاه فرمود:

«الحمدهللا كه فائز شده ايد... .|شما بديدار يك مسجون منفي آمده،ايد... ما جز 

اصالح عالم و سعادت امم مقصدي نداريم. معذلك ما را اهل نزاع و فساد شمرده 

مستحق سجن و نفي به بالد مي،دانند... آيا اگر تمام اقوام و ملل در ظل يك ديانت 

در آيند و جميع مردمان مانند برادر شوند و روابط محبت و يگانگي ميان ابناء بشر 

استحكام يابد واختالفات مذهبي از ميان برود و تباين نژادي محو و زائل شود چه 

عيب و ضرري دارد؟... بلي البته چنين خواهد شد۲...

«.... جمال قدم جّل شأنه االعظم شش روز قبل از صعود در حالي که در بستر 

به يکي از اغصان تکيه فرموده بودند جميع اصحاب و زائرين و طائفين حول را 

که در قصر باکيًا ذاکرًا مجتمع شده بودند احضار فرمودند و در اين تشّرف که 

شرفيابي آخر احباب و بمنزله| آخرين توديع مليک مّنان از بندگان خويش بود 

لسان عظمت در نهايت شفقت و مکرمت به اين بيانات عاليات ناطق: از جميع 

شماها راضيم بسيار خدمت کرديد و زحمت کشيديد هر صبح آمديد و هر شام 

آمديد همگى مؤّيد و موّفق باشيد بر اّتحاد و ارتفاع امر مالک ايجاد. شش روز بعد، 

چند ساعت از نيمه شب گذشته ، جمال قدم صعود نمودند و بعد از ظهر روز بعد 

جسد عنصري ايشان در جوار قصر بهجي به خاک سپرده شد. پيغامي به سلطان  

٥٠.« Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith» ،۱) باليوزي

۲) همانجا ٥٧-٥٦
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عثماني فرستاده شد و در آن گفته شد :شمس  اهل بهاء افول نمود.»

 نبيل ، تاريخ نگار ايام اوليه| ديانت بابي و بهائي آن يوم را چنين ذکر مي،کند:

«... در شورش آن محشر اکبر جميع اهالي عّكا و قراي حول آن در صحراهاي 
حول قصر مبارک گريان و بر سر زنان و وامصيبتا گويان.|..»۱

که  پيروان  و  احباء  از  کثيري  جمع  و  شاهد  نفر  نه  حضور  در  بعد  روز  «نه 

اعضاءعايله حضرت بهاءاهللا و حضرت باب هم در اين ميان بودند، کتاب عهد 

و پيمان حضرت بهاءاهللا گشوده شد. حضرت بهاءاهللا در اين کتاب همه| احباء و 

حضرات اغصان و افنان را امر مي فرمايند به حضرت غصن اعظم ناظر باشند و به 
او توّجه کنند.»۲

«....نبيل، سودائي جمال اقدس ابهي و شيدائي آن مه نوراء،... از شّدت تأّثر و 

احزان خود را در بحر افکند و مستغرق ساخت...»

و  حفظ  و  گسترش  و  بسط  براي  شفيع  البهاء  عبد  حضرت  درخواست  به   
صيانت ديانت بهائي به سفر در اطراف ني،ريز رفت.۳

با  مخالفت  به  ايشان  پيروان  از  اندکي  تعداد  بهاءاهللا  حضرت  صعود  از  بعد 

جانشيني حضرت عبدالبهاء برخاستند, نقض عهد و پيمان کرده و ناقض شدند. 

در ني،ريز بخاطر آنچه که شفيع به بهائيان آموخته بود، هيچ يک از بهائيان ني،ريز به 

دنبال ناقضين نرفتند وحّتي نامه،هاي آنان را باز نکردند و نخواندند.۴ شفيع هم در سال 

۱۸۹۶ م. صعود کرد. از او هفت فرزند بجاي مانده است. همسر او خاور سلطان تا 

دور بعدي آزار و اذيت بهائيان همچنان به برپايي جلسات بهائي و پذيرايي ازمبّلغين 

بهائي در منزلش مي،پرداخت. پس از صعود شفيع حضرت عبدالبهاء زيارتنامه،اي به 
افتخار او صادر نمودند و در آن استقامت,، عشق و خدمات او را ستودند.۵

در اّول ماه مي سال ۱۸۹۶م. سلطان ايران,، ناصر الدين شاه,، به شهر قديمي 

۱) شوقي افندي ٢٢٢

۲) همانجا ٢٣٩-٢٣٦

۳) ترجمه| شخصي توسط طاهره| عهديه, نبيل هانا,، عابر مجيد و، روزانا ولنيچ. ، لوح شماره| ١٣٩ از الواح 

www.nayriz.org حضرت عبدالبهاء خطاب به شفيع  در وبسايت

۴) روحاني ج١،, ٢١٩.

 www.nayriz.org  ۵) ترجمه| شخصي توسط طاهره| عهديه, نبيل هانا,، عابر مجيد ،و روزانا ولنيچ



۲۲۳ ۱۶  تبديل جامعه| بابي به جامعه| بهائي

زيارتنامه،اي که به قلم حضرت عبدالبهاء براي مّال محّمد شفيع صادر گشته است
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ري که در جنوب شرقي طهران واقع شده براي اداي مراسم شکرگزاري به مقبره| 

شاه عبدالعظيم رفت.۱ بر طبق تقويم قمري سلطان ايران به پايان پنجاهمين سالگرد 

سلطنتش نزديک مي،شد. به همين مناسبت ناصر الدين شاه مردم را بار عام داد تا 

به نزد او آمده و خواسته| خود را نزد او عرض کنند. در داخل آرامگاه باشکوه 

حضرت عبد العظيم با گنبد آبي رنگش شاه مشغول نماز بود. وقتي بر مي،خيزد مرد 

فقيري به او نزديک شد تا عريضه،اي تقديم شاه بکند و ناگهان تپانچه،اي را بيرون 

آورده و به نشانه| خشم و نارضايتي مردم سرزمين ايران به سمت شاه تيراندازي کرد 
و پادشاهي را که نيم قرن در اين مملکت سلطنت کرده بود از پا درآورد.۲

بقاياي عرش حضرت باب را خفيًا براي آنکه آن را پيدا نکنند به منازل احّبا 

منتقل  صندوق فلزي  داخل  به  چوبي  صندوق  يک  داخل  از  را  بقايا  اين  بردند. 

کردند۳. نامه اي از حضرت عبدالبها رسيد که به احبا خبر دادند که اکنون زمان  

در  احّبا  از  نفر  چندين  است.  اقدس  ارض  به  باب  حضرت  جسد  بقاياي  انتقال 

انتقال اين عرش مطّهر در اين سفر طوالني از اصفهان,، کرمانشاه,، بغداد،, دمشق و 

بيروت... همراهي کردند. بهائيان کشور برمه تابوتي از سنگ مرمر ساختند... نيم 
قرن بعد از شهادت باب، بقاياي جسد مقّدس ا يشان به فلسطين وارد شد.۴

چنين  ايران  آينده|  مورد  در  بهاءاهللا  حضرت  اقدس  مستطاب  کتاب  در 

مي،فرمايند:

بهذا  سّميت  و  الّظهور  مطلع  فيک  ولد  بما  الّنور  أفق  اهللا  جعلک  بما  افرحي 

االسم اّلذي به الح نيّر الفضل و أشرقت الّسموات و األرضون. سوف تنقلب فيک 

األمور  و يحکم عليک جمهور الناس. إّن ربک لهو العليم المحيط. اطمئّني بفضل 
رّبک إنّه التنقطع عنَک لحظات األلطاف...»۵

۱) اين مقبره متعلق به يکي از فضالي اسالمي و نوادگان امام سّوم, امام حسين,، بنام شاه عبدالعظيم 

مي،باشد. (٨٦٥-٧٨٦ م.).

.٤٤٠ ،«The Pivot of the Universe» ،۲) امانت

 Efforts to preserve the remains of the Báb: Four»، ۳) آقا حسين علي، نقل در ربّاني

 .٩٣، «historical accounts

۴) قرن بديع ٢٧٤. 

۵) کتاب اقدس, بند ۹۲
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۱۷

کشور ايران در هرج و مرج

در مقّدمه| انگليسي کتاب تاريخ نبيل(مطالع االنوار) صفحه| ۲۴ به نقل از نيکالي 

تاريخ نويس فرانسوي وضعيت کشور ايران اينگونه توصيف شده است:

«اسالف پادشاه ايران با زور و فشار مقام،ها و مناصب پرمنفعت را در سراسر 

کشور غصب کرده بودند و همچنان که نسل،ها از پي هم مي،آمدند جمعيت آنها 

بيشتر و بيشتر مي،شد بطوري که مشاغل و مناصب دون و پائين را نيز در دست 

مي،گرفتند. کار به جايي رسيد که در  کشور ايران فقط  نژادي از اشراف به خاطر 

خوني که در رگهاي آنها بود مقام و منصب مي،گرفتند و همه جا از زبان مردم 

اين عبارت شنيده مي،شد که «شتر,، شپش و شاهزاده تنها چيزهايي هستند که همه 

جا يافت مي،شوند.»

حتي زماني که سلطان مي،خواست در موردي تصميمي ثواب و عادالنه بگيرد 

از اين کار خود را عاجز مشاهده مي،کرد, زيرا اّطالعاتي که در اختيار او قرار 

مي،دادند پايه و اساس محکمي نداشت. حقايق مّهم را از او پنهان مي،کردند و يا 

واقعيت در اثر نفوذ شاهدان سودجو و يا وزراء خودفروش مخدوش مي،گرديد. 

چرخه| فساد در قلمرو ايران آنقدر گسترده بود که اکنون به عنوان يک بخش 

شناخته شده و اساسي کشور قلمداد مي گرديد.»

لرد کرزن ، سّياح انگليسي نيز در اين باره چنين مي،نويسد:

«کشور تحت سيستم دوگانه،اي اداره مي،شود. سيستم اداري که در آن هر نفر، 

از هر لحاظ، هم رشوه مي،دهد و هم رشوه مي،گيرد و ديگري سيستم قضايي که نه 
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قانوني دارد و نه دادگاهي. به چشم خود مي،بينيد که اعتمادي نسبت به حکومت 

وجود ندارد. هيچ حّس وظيفه| فردي و يا حّس غرور و احترام، و اعتماد دو جانبه 

و يا همکاري دو طرفه (به جز در سوء خدمت),، هيچ شرم و حيايي,، هيچ تقوي 

و پرهيزگاري و باالتر از همه هيچ روحيه| مليت،پرستي و وطن،دوستي  در کشور 

ديده نمي،شود.»

در سالهاي اوليه|  قرن بيستم ضعف و ناتواني و ،فساد و عقب،افتادگي خانواده|  

او  پسر  شاه  الدين  ترورناصر  از  پس  بود.  شده  سلسله  اين  تضعيف  باعث  قاجار 

مظفرالدين شاه برتخت نشست. او که تمام عمر خود را صرف خوش گذراني 

کرده بود و هيچ اّطالعي از امور کشورداري نداشت وقتي به جاي پدرش سلطنت 

را به دست گرفت که کشورجزخزانه،اي خالي چيزي نداشت۱ و مبالغ هنگفتي 

به روسيه و انگلستان مقروض بود. اّما اين چيزها باعث آن نشد که پادشاه تازه 

به تخت نشسته از زندگي پرزرق و برق و هزينه،هاي گزاف آن بکاهد. او براي 

تأمين هزينه،هاي خود ازکشورهاي خارجي که بخش عظيمي از اقتصاد کشور در 
دستشان بود کمک خواست.۲

جنبش مشروطه با هدف واگذاري اداره| کشور تحت قانون اساسي و محدود 

و  انگليس  و  روسيه  کشور  دو  نفوذ  برچيدن  و  سلطان  قدرت  و  اختيار  کردن 

برقراري قانون شکل گرفت. در شهرها و روستاها زندگي مردم با شالق روحانيون 

اداره  مي،گرفتند  تصميم  آنها  براي  خودسرانه  که  دولتي  مأموران  و  آخوندها  و 

مي،شد و هر کس بيشتر رشوه مي،داد کارش رو به راه تر بود. طرفداران قانون 

اساسي و طرفداران سلطنت بر سرآينده| مملکت با يکديگر در جنگ بودند و 

اين  از  که  داشتند  دستور  اّما  بهائيان  بودند.۳  کشانيده  مرج  و  هرج  به  را  کشور 

نزاع،ها و مجادالت سياسي پرهيز کنند و هدف خود را متمرکز بر برقراري اّتحاد 

و وحدت نوع بشر بنمايند. در آن زمان حضرت عبدالبهاء در لوحي خطاب به 

۱) مظفرالدين شاه.

در  نوامبر٢٠١٠  گرديد...  مالحظه   ، ژانويه ٢٠١١   ١٢،» قاجار  شاه  «مظفرالدين  مختلف  ۲) نويسندگان 

  (http://en.wikipedia.org/wiki/Mozaffar ad Din Shah Qajar  : وبسايت

۳) باليوزي ، Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith  ، فصل ٨, ، گئوال ١٨.
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بهائيان ايران مي فرمايند «اّحباء قطعيًا نبايد به هيچ حزبي داخل شوند و در امور 

که  براون  گرنويل  ادوارد  به  خطاب  درنامه،اي  همچنين  نمايند.»  مداخله  سياسيه 

از حاميان سرسخت مشروطه طلبان بود، حضرت عبدالبهاء اصل عدم مداخله در 

سياست در ديانت بهائي را چنين توضيح مي دهند:

«هدف ديانت بهائي تجديد حيات عالم است تا بين ملل و دول صلح و آشتي 

برقرار گردد و جنگ و حرب و قتل و خونريزي متوقف گردد. بنابر اين  بهائي،ها 

تالش  و  مي،کوشند  دل  به  و  مي،کنند  حرکت  مقصد  آن  سوي  به  جان  و  دل  با 

مي،کنند تا شايد  بين دول و ملل، ني بلکه بين تمامي احزاب و مّلت ها اّتحاد واقع 
گردد وصلح و آشتي حقيقي رخ بنمايد»۱

در لوحي خطاب به ملکه ويکتوريا که در اواخر دهه| ۱۸۶۰ نازل شده است 

را  آن  و  شمرده  ممدوح  امري  را  نمايندگان  مجمع  تشکيل  اهللا  بهاء  حضرت 

ستوده،اند:

«...و سمعنا إنک أودعت زمام المشاورة بأيادي الجمهور نعم ما عملت... ينبغي 

لهم أن يکون أمناء بين العباد... طوبي لمن يدخل المجمع لوجه اهللا و يحکم بين 
الّناس بالعدل الخالص أال إنه من الفائزين.»۲

از  حمايت  در  بهائي  جامعه|  سرشناس  و  برجسته  ازافراد  نفر  چند  اگرچه 

مشروطه خواهان برخاستند اما جامعه| بهائي در کّل پيرو دستورحضرت عبدالبهاء 

سلطنتي۳  حکومت  از  جانبداري  رابه  بهائيان  مشروطه  نهضت  طرفداران  بودند. 

واز طرف ديگر روحانيون برجسته اسالمي  بهائيان را به قبول نهضت مشروطه 

رساله|  در  که  عبدالبهاء  حضرت  راهنمايي  تحت  بهائيان  اّما  مي،کردند.۴  مّتهم 

مدنيه پيشرفت کشور ايران را فقط از طريق بکار بردن اصول و تعاليم الهي ميسر 

۱) باليوزي٩١.

۲) آثار قلم اعلي ج. ۱, دانداس, ۱۹۹۶, ص ۵۶

۳) باليوزي ٩٠

 Babis and Baha’i role in the Constitutional Revolution ,،آريا ۴) سپهر 

www.ohamzodai.com/ ژانويه  آريا  گروه   ٢٠٠٦ سپتامبر   www.ohamzodai.com

 ((maghalathtml
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مي،دانستند راه خود را مي،رفتند۱:

«و يا خود به عقل دوربين از قرائن احوال حالّيه و نتايج افکار عمومّيه| عالم 

وقوعات ازمنه| استقبالّيه را که در حّيز قّوه است بالفعل ادراک نموده در امنّيت 

حال استقبال بذل جهد و سعي نمودن منافي اطوار حکيمانه است؟ و يا خود تشّبث 

محافظه|  و  عظيمه  دول  با  قوّيه  معاهدات  عقد  و  مجاوره  امم  با  اّتحاد  وسائل  به 

و  غرب  و  شرق  امم  با  تجارت  دائره|  توسيع  و  متحاربه  دول  با  ودادّيه  عالقات 

تکثير مدفوعات طبيعّيه| مملکت و تزييد ثروت اّمت مخالف عاقبت انديشي و رأي 

مستقيم و منحرف از نهج قويم است؟ و يا خود حّکام واليات و نواحي مملکت را 

از حّرّيت مطلقه| سياسّيه| ( يتصّرف کيف يشاء ) بازداشته به قانون حّقانّيت مقّيد و 

اجراآت قصاصّيه چون قتل و حبس و امثالها منوط به استيذان از دربار معدلت،مدار 

و در مجالس عدلّيه| مقّر سرير سلطنت بعد از تحقيق و تعيين درجات شقاوت و 

جنايت و قباحت جاني و اجراء ما يستحّق مشروط به صدور فرمان عالي نمودن 

مخّرب اساس رعّيت پروري است؟ و يا خود سّد ابواب رشوت و بِرطيل که اليوم 

به تعبير مليح پيشکش و تعارف معّبر سبب تدمير بنيان معدلت است؟ و يا خود 

هيئت عسکرّيه را که في الحقيقه فدائيان دولت و مّلتند و جانشان در کّل احيان 

در معرض تلف از ذّلت کبري و مسکنت عظمي نجات داده در ترتيب مآکل و 

مشاربشان و تنظيم البسه و مساکنشان کوشيده و در تعليم فنون حربّيه به صاحبان 

مناصب عسکرّيه و در تدارک اکمال مهّمات و آالت و ادوات نارّيه کمال سعي 

و اهتمام را مبذول داشتن از افکار سقيمه است؟»۲ 

از  ۱۹۰۶ميالدي  سال  در  شد  مجبور  پادشاه  شورش  و  ناآرامي  گسترش  با 

سلطنت کناره،گيري کند و قدرت را به دست قانون اساسي و مجلس نمايندگان 

بسپارد. يک ماه بعد از کناره،گيري پادشاه ايران در اثر حمله| قلبي جان سپرد.، پادشاه 

جديد با حذف مجلس نمايندگان تمام فعاليت،هاي مشروطه،خواهان را خنثي کرد۳ 

۱) گئوال ١٥

۲) حضرت عبدالبهاء, رساله| مدنيه, النگنهاين, ۱۹۸۴, ص ۱۹

۳) مکي ١٥٥-١٥٠



۲۳۱ ۱۷  کشور ايران در هرج و مرج

و با اّدعاي اين که قانون اساسي ضّد قوانين اسالمي بود آن را ملغي کرد.۱

همه چيز در هم شکست. در گوشه و کنار کشور آتش نزاع بين قدرت،هاي 

محّلي و منطقه،اي زبانه کشيد. راهزن،ها جاّده،هاي کشور را دراختيار خود گرفتند 
و اداره| امور دراياالت و استانها  به دست دزدان و اشرار محّلي افتاد.۲

در جنوبي،ترين منطقه| ايالت فارس که از گرما و داغي هوا زندگي در آنجا به 

سختي ممکن بود, در شهر کوچکي به نام الر, يک طلبه و آشوبگر فرصت طلب 

به نام سيدعبدالحسين الري قيام کرد. او با خدعه و چرب،زباني گرد خود حلقه،اي از 

افراد سرسپرده جمع آورد. از آشوبي که در منطقه به پا بود به نفع خود بهره گرفت. 

روستائيان و مردم دهات که از خود فهم و درکي نداشتند داستانهايي که درباره| او 

مي،شنيدند بازگو مي،کردند: اين که او قدرت عجيبي دارد,، مي،تواند روي آب راه 

برود و آبي که با آن وضو مي،گيرد باعث درمان بيماري،ها مي،شود. او اين آب را 

به مردم مي،فروخت. در نبرد مشروطه،خواهي او جانب مشروطه،خواهان را گرفت تا 

از نارضايتي مردم به سود خود بهره بگيرد و از اين طريق حريفان خود را در منطقه 

به خاک بياندازد. يکي از دشمنان و حريفان او رهبر قوم و از طرفداران سلطان 

بود و قوام الملک نام داشت.۳  قوام الملک در شيراز ساکن بود و با خانواده| افنان 

که از منسوبين حضرت باب بودند روابط تجاري داشت.۴ با کناره،گيري پادشاه از 

قدرت در اواسط سال، سيدعبدالحسين الري ايالت خود،مختاري در فارس براي 

خود تشکيل داد. تمبرهاي مخصوص چاپ کرد، و پول و نيروي پليس مخصوص 

تشکيل داد. با گسترش قدرت سيدعبدالحسين الري در منطقه او افراد عامي محل را 

استخدام کرده و سپاهي از مناطق مختلف بوجود آورد. يکي از اين افراد شيخ زکريا 

از شهر سرکوه بود. او مأمور جنگ با نيروهاي پادشاه در منطقه بود. متأسفانه يکي از 

شهرهايي که عبدالحسين الري قصد تمّلک آن را داشت شهر ني،ريز۵ بود.

۱) دانزل ٢٨٨-٢٨٦

۲) باليوزي ٩٣.

۳) همانجا ٩٤

۴) يادداشتهاي کالس درس ، چهره نگار ،١٩٦٠

۵) افنان، «پيدايش و ظهور اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس» ٢٠٩-٢٠٨



۱۸

هجوم سال ۱۹۰۹

از  جنگجو  مرد  صدها  بر  بالغ  که  زکريا  شيخ  افراد  ۱۹۰۹م.  سال  مارچ  ماه  در 

ايل،هاي مختلف بودند به کوهپايه هاي پرشيب بي،وفا رسيدند و از آنجا به شهري 

که در پائين کوه قرار داشت يعني شهر ني،ريز نگاه مي،کردند.۱ در شيب سنگي آن 

کوه،ها, در حالي که هميشه باد تندي مي وزد, درخت،هاي زيادي نمي،رويد. آب 

هم نيست.۲ اين مردان روستايي که بعضي سالح گرم و بعضي شمشير به دست 

داشتند، برخي سواره و عّده،اي پياده بودند, با لباس،هاي ساده| روستايي خود به دنبال 

شيخ زکريا به باالي کوه آمده بودند تا اموال توانگران را غارت کنند.

  شيخ زکريا به دستور سيدعبدالحسين الري به اينجا آمده بود تا وضعيت تمام 

منطقه را بررسي کرده و به نيروهاي دولتي حمله کند.۳ او قبل از حرکت به سمت 

۱) افنان «پيدايش و ظهور اديان بابي و بهائي در شيراز و فارس» ٢٠٨. عهديه ١٣٥. افنان تعداد را ١٠٠٠ 

نفر مي،نويسد. باليوزي (٩٤) مي،نويسد  که افراد «ناراضي» بودند.

۲) اطالعات مربوط به منطقه از گفتگوي شخصي با شجاع الدين سرداري گرفته شده است (سپتامبر 

.(٢٠١٠

 Edward Granville Browne and) ۳) روحاني ج. ٢, ٤٠. عهديه ص ١٢٧. افنان ٢٠٩. باليوزي

the Bahá’í Faith ، ٩٤) مي،نويسد که شيخ زکريا از آشوبي که در منطقه به پا  شد به نفع خود استفاده 

کرد تا يک دعواي شخصي را در ني،ريز خاتمه دهد و به همين علت نيز به ني،ريز آمد. براي  حمالتي 

که به بابي،ها شد در اين  منابع علل متفاوتي ذکر شده است. روحاني (٤٠) و افنان (٢٠٩)  ذکر مي،کنند 

که فرمان حمله به بابي،ها را سيد عبدالحسين الري صادر کرد. عهديه(١٢٧) روحانيون محّل را مسئول 

آن مي،داند که شيخ زکريا را به جمله به بابي،ها ترغيب نمود. و باليوزي (٩٤)  در روايتي مشابه  مي،نويسد 

که شيخ زکريا  اين آزار ها را از آن جهت اِعمال مي،کرد تا حمله به مسلمانان محل را, که به دستور 

خودش انجام مي،شد, توجيه کند.



۲۳۳ ۱۸  هجوم سال ۱۹۰۹

ني،ريز نامه،اي خطاب به شيخ االسالم ني،ريز فرستاده بود که متن آن چنين بود: 

«اعليحضرت آيت اهللا حاجي سيد عبدالحسين تاجگذاري کرده،اند و سلطان 

واقعي کشور همانا ايشان هستند. همه| افراد بايد مطيع و منقاد شخص ايشان باشند 

و هر فرمان ايشان را همچون حکم مذهبي واجب االجرا بدانند. طبق فرمان آيت 

اهللا معظم، من امروز به اين منطقه وارد خواهم شد. بدين وسيله طبق اوامر صادره 

در اين نامه شما موظف هستيد کساني،که مطيع ما نمي،شوند را در زنجير کرده و به 

نزد من بفرستيد تا آنها تحت الحفظ نزد آيت اهللا معظم (سلطان المسلمين) فرستاده 

شوند و شخص خودشان آنها را طبق شرع اسالم تعزير و تنبيه کنند.

 به عالوه شما مي بايست شهر ني،ريز را از وجود افراد فرقه| منحرفه و خودسر 

بهائي پاک سازيد. 

بدانيد و آگاه باشيد که اگر ذّره،اي از اوامر صادره در اين نامه سر پيچي شود 
خود من شخصا به ني،ريز خواهم آمد و از هيچ مجازاتي کوتاهي نخواهم کرد.»۱

فرمان عبد الحسين الري به شيخ زکريا جرأت الزم را داده بود تا خود را 

هم،رتبه| حکمران۲ بداند و حوزه| قدرت خود را گسترش داده و از اين طريق به مال 

و ثروت دست يابد.

شيخ االسالم، رئيس مسلمانان شهر ني،ريز، بواسطه طالق بين دخترش و پسر 

حاکم از حاکم راضي نبود. لذا نامه،اي به سيد عبد الحسين الري نوشته و از او 

درخواست کمک کرده بود. سيد عبد الحسين الري هم سپاه شيخ زکريا را به 
آنجا فرستاد.۳

افراد شيخ زکريا در شيب کوه،هاي بي،وفا مشغول ساختن سنگرهاي سنگي 

شمالي  قسمت  مي،توانستند  آنجا  از  آنها  داشت۴.  زمين  در  پايه  چهار  که  شدند 

۱) افنان ٢٠٩. افنان تنها مرجعي است که چنين اشاره،اي مي،کند اما به نظر ممکن مي،رسد که شيخ 

زکريا ني،ريزي ها را از ماهيت خواست خود و رفتن به آنجا خبر داده باشد.

۲) باليوزي (٩٤)  اين نبرد را «دشمني با يکي از افراد سرشناس منطقه» توصيف مي،کند. نگارندگان اين 

کتاب حدس مي،زنند, که بر اساس آنچه که بوقوع پيوست, اين «شخص سرشناس» حاکم ني،ريز باشد. 

در هيچ يک از منابع  ديگر مستقيمًا به اين موضوع اشاره نشده است.

۳) روحاني ج. ٢, ، ٣٨

۴) عهديه ١٢٧



صبح بيداري۲۳۴

شهر ني،ريز با بازار وسيع و بزرگش و ساختمانهاي دولتي و گرمابه| عمومي را به 

خوبي تحت نظر بگيرند. در بخش شمالي شهر منطقه| کوچه،باال قرار داشت که 

از استحکامات دفاعي خوبي برخوردار نبود و محّله| سادات که مرکز سکونت 

بسياري از روحانيون بود نيز درآن قسمت قرار داشت. در طرف شرق, روستاي 

سيف آباد, که با ديوار محصور شده بود و محّل استقرار سربازان دولتي بود, قرار 

داشت. بسياري از آباديها و روستاها با ديوار محصور شده بودند و مثل يک قلعه| 

دفاعي در امان بودند.

 در آن نزديکي محّله| چنارسوخته، محّل زندگي بابي،ها بود. تنها ساختماني 

که در آن محّله وجود داشت مسجد جامع بود که آن هم قلعه و حفاظي نداشت. 

جناب وحيد در ضلع  جنوبي اين مسجد پيام حضرت باب را به مردم ني،ريز ابالغ 

نمودند.

از وقتي دو تن از مبّلغان بهائي, جناب طرازاهللا سمندري و ميرزا علي اکبر 

رفسنجاني, به شهر ني،ريز آمده بودند محله| چنار سوخته يکپارچه شور و هيجان 

شده بود. اين دو مبّلغ که چند سالي در اطراف ايران سفر مي،کردند و تعاليم ديانت 

بهائي را تدريس مي،نمودند اکنون به ني،ريز وارد شده بودند و روحي جديد در 

بهائيان ني،ريز دميده و آگاهي آنها را نسبت به تعاليم امري بيشتر کرده بودند. 

جلسات منعقده با ورود افراد جديد که به ديانت بهائي گرويده بودند جمعيت 

انبوهي را شامل مي شد. گاه مردم مجبور مي،شدند باالي بام منزل بنشينند تا آثار 

و الواح را با صداي ايشان بشنوند و صورت نوراني آنها را ببينند. جناب سمندري 

با لهجه| ترکي خود اشعار امري مي،خواندند و از حاضران مي،خواستند که ايشان 

را همراهي کنند.

آثار صدمات جسمي و روحي که در طي تضييقات سالهاي ۱۸۵۰ و ۱۸۵۳ 

م. بر بابيان  ني،ريز وارد شده بود، کم کم رو به فراموشي بود. بهائيان براي خود 

کسب و کاري شروع کرده بودند و با همسايگان مسلمان خود روابط حسنه،اي 

داشتند. اّما زمان اين آرامش و آسايش بسيار کوتاه بود و تا ۲۱ مارچ يعني روز 

جشن نوروز سال ۱۹۰۹ بيشتر طول نکشيد. اين روابط  اجتماعي بسيار  شکننده و 

ناپايدار بود و چندي بعد منجر به فصلي خونين در تاريخ شهر ني،ريز گرديد.



۲۳۵ ۱۸  هجوم سال ۱۹۰۹

صبح روز شانزدهم مارچ، شيخ زکريا به چند نفر از مردان خود دستور داد 

تا به محّله| کوچه،باال که در شمال ني،ريز قرار داشت رفته و از باالي استحکامات 

دفاعي شهر را زيرنظر بگيرند. افراد او مّوفق شدند بدون اينکه توجه کسي را جلب 

کنند وارد شهر شوند. حّتي از چند نفر از مردم محّل نيز کمک گرفتند. به عّلت 

اختالف  بين حاکم شهر و شخص شيخ االسالم وضعيت دفاعي شهر ضعيف بود. 

اين دو نفر نمي،توانستند با يکديگر همکاري کنند. بعضي از ني،ريزي،ها هم به شيخ 
زکريا پيوستند.۱

شب هنگام در زير نور ماه مردان شيخ زکريا سينه،خيز از کوه بي وفا پايين 

آمده و به محله| کوچه باال نزديک شدند. ساکنان خانه،هاي يک طبقه| اين محّله 

همه در خواب بودند. مردان شيخ زکريا چند شبگرد و نگهبان شهر را غافلگير 

کرده، وارد شهر شدند و بدون هيچ مقاومتي آنجا را تّصرف کردند.

به  حکومتي  سپاه  است.  آمده  در  تصّرف  به  شهر  که  ديدند  همه  بعد  روز 

سمت محله| کوچه،باال روانه شد تا شهر را باز پس بگيرد ولي مردان شيخ زکريا 

آنها را ديده و بروي آنها آتش گشودند. سرتاسر روز ۱۷ ماه مارچ سپاه شيخ 

زکريا مشغول دفع حمالت سپاه حکومتي بود. آنها بسياري از سربازان را به قتل 

رسانيدند. شيخ زکريا خودش در باالي کوه مانده بود و به ترتيب افرادش را به 

شهر مي،فرستاد. اگرچه مهاجمين کنترل بيشتر مناطق را در دست گرفته بودند اّما 
تا چند روزي در بعضي نقاط زد و خوردهايي رخ مي،داد.۲

 خبر اين حمله در شهر پيچيد و به محّله| بابي،ها (بهائيان) رسيد. يک دختر 

جوان به نام پري جان به همراه خانواده| خود براي امنيت بيشتر به مکاني در جوار 
مسجد جامع که مستحکم،ترين بنا در منطقه| جنوبي ني،ريز بود، نقل مکان کرد.۳

روز بعد، يعني ۱۸ مارچ برابر ۲۴ ماه صفر، مردان شيخ زکريا به سمت روستاي 

سيف،آباد پيشروي کردند. سپاهيان حکومتي در اين آبادي که با ديوار محاصره 

۱) عهديه ١٢٧. روحاني ج. ٢, ٣٩. عللي ذکر نمي،کنند که چرا برخي از ساکنان ني،ريز از شيخ طرفداري 

مي،کنند؛ عّلتي که در اين پاراگراف ذکر شده صرفًا بر مبناي حدس نگارندگان کتاب مي،باشد.

۲) روحاني ج. ٢, ، ٣٩

۳) فيضي ١٦٤



صبح بيداري۲۳۶

اين  سکنه|  از  بسياري  اّما  بودند.  مستقر  قرارداشت  ني،ريز  شرق  در  و  بود  شده 

روستا از طرفداران شيخ زکريا بودند. حمله آغاز شد. سربازان فقط در دفاع از 

خود تيراندازي مي،کردند. مردم هيچ حمايتي از آنها نمي،کردند و آنها هم هيچ 

انگيزه،اي براي جنگ با سپاه زکريا نداشتند و در نهايت هم شکست خوردند. شيخ 

زکريا بدنبال اين پيروزي از کوه پائين آمده و پيشاپيش سپاه خود وارد روستاي 
سيف،آباد شد.۱

او از اشخاص برجسته و سرشناس ني،ريزخواست تا به مالقاتش بروند. وقتي 

آنها به سيف آباد وارد شدند شيخ زکريا در برابر آنها ايستاده و سيدعبدالحسين 

الري را به عنوان حاکم ايالت فارس و خودش را مدافع قوانين اسالمي معرفي  

کرد که به فرمان حاکم جديد براي براندازي نيروهاي دولتي و پاکسازي شهر 

ني،ريز از وجود بهائيان به آنجا آمده بود. او با صحبت پيرامون مقاصد صلح آميز 

خود براي مسلمين قدري خاطر نگران شهروندان ني،ريز را آرام ساخت و براي 

نشان دادن حسن نيت خود از ميهمانان خود با خرما پذيرايي کرد به طوري که 

وقتي آنها آنجا را ترک مي،کردند بيشتر حّس مي،کردند که از حاميان و همراهان 

شيخ هستند و هيچ احساس خطر نمي،کردند. شايعه در همه جا پيچيد که شيخ 

نيروي خارق العاده،اي دارد و معجزاتي مي،کند, مثًال مي،،تواند تعداد خرماها را چند 

برابر کند تا جمع کثيري از ميهمانانش را با آن پذيرايي کند. بعضي از مردان شيخ 

که براي او مي،جنگيدند تّصور مي،کردند که براي امام دوازدهم,، منجي اسالم,، 

برخاستند.  شيخ  پشتيباني  به  آباد  سيف  مردم  مي،کند  ذکر  که  است  منبعي  تنها  افنان   .٢١٠ ۱) افنان 

روحاني (ج. ٢, ٤١) مي،نويسد که شيخ زکريا  آن روز فتوايي از سيد عبدالحسين الري دريافت کرد 

که در آن دستور داده بود که به نيروهاي دولتي و بهائيها حمله کند. عهديه به اين مالقات ابدًا اشاره،اي 

نمي،کند و مي،نويسد که بعدًا در  مالقاتي با روحانيون شيخ زکريا به آنها گفت که حامل فرماني از طرف 

سيد عبدالحسين الري است. افنان مي،نويسد که شيخ زکريا قبل از حرکتش دستوراتش  را براي  مردم 

شهر مي،فرستد- اين همان روايتي است که در اين کتاب آمده است. نگارندگان اين روايت را بعنوان 

سناريويي که احتمال آن بيشتر است انتخاب کردند - زيرا اينکه زماني که  شيخ زکريا به ني،ريز آمد با 

خود حامل فرمانهايي بود به نظر صحيح،تر مي،آيد تا اينکه زماني که حمله شروع  شده بود او فرمان حمله 

را دريافت کرد. افنان به موضوع چادر سر کردن مردها براي اينکه شناخته نشوند اشاره اي نمي،کند. نام 

فرمانده| آن ١٩٠ نفر محمد حسن خان بود؛ او نايب حاکم ني،ريز نيز بود.



۲۳۷ ۱۸  هجوم سال ۱۹۰۹

مي،جنگند.۱

بازار,،  محله|  داشتند  را  آن  تصرف  قصد  زکريا  شيخ  مردان  که  بعدي  محّله| 

محّله| توانگران و ثروتمندان بود که در غرب قرار داشت که بسياري از خانه،هاي 

خالي  فرماندار  خانه|  بودند.  مانده  خالي  مالکانش  فرار  خاطر  به  آن  نشين  اعيان 

نبود و چند نفر محافظ و نگهبان در آن بودند. شيخ به طرف مستحکم،ترين بنا 

در آن محّله يعني خانه| فرمانده لشکر حرکت کرد. فرمانده و افراد خانواده،اش 

همگي با پوشيدن چادر از شهر فرار کرده بودند. مردان شيخ در پشت پنجره،هاي 

خانه| فرمانده مستقر شدند و از آنجا شروع به تير،اندازي به منزل فرماندار کردند. 

محافظين و نگهبانان قدري مقاومت کرده و بعد همه پا به فرار گذاردند.

صدها نفر از مردان شيخ در محله| بازار پخش شدند. با شنيدن خبر تصرف 

منزل فرمانده| لشکر و فرار محافظان منزل فرماندار، بهائيان هم بار و بنه| خود را بستند 
و پا به فرار گذاردند.۲

مردان شيخ که حاال محّله| بازار را از آن خود مي،دانستند شروع به غارت و 

چپاول منازل مسلمانان کردند. شيخ هم مانع ايشان نشد, زيرا که سپاهش براي 

چنگ   به  ثروتي  و  مال  و  باشد  داشته  انگيزه،اي  مي،بايست  ني،ريز  شهر  تصرف 
آورد.۳

اولين خانه،اي که مورد حمله قرار گرفت  خانه| شيخ االسالم بود. همان طور 

که مردان شيخ مشغول غارت و چپاول اموال بودند، شيخ االسالم مات و مبهوت 

روي پله،هاي منزلش نشسته بود. او از خيانت شيخ زکريا در تعّجب بود. بعد خود 

را در اتاقي محبوس کرد و به هيچ وجه حاضر نشد آن اتاق را ترک کند. در 

۱) روحاني ج. ٢, ٤١

۲) روحاني ج. ٢, ، ٤٥-٤٤. عهديه ١٣٥ به فرار حاکم اشاره نمي،کند. فقط روحاني به فرار او با چادر 

اشاره مي،کند.

به  تا  کرد  دعوت  اطراف  شهرهاي  مردم  از  زکريا  شيخ  زمان  اين  در  که  مي،نويسد   (٢١٠) ۳) افنان 

ني،ريز بيايند و در اين غارت و چپاول شرکت کنند: «از شّدت حرص و طمع ساکنان آن شهرها تصميم 

گرفتند به سمت ني،ريز حرکت کنند. آنها مي،دانستند که در اين غارت و چپاول به مالي خواهند رسيد.» 

هيچ،يک از منابع ديگر اين موضوع را تأييد نمي،کنند ولي با توجه به زمان محدودي که  شيخ زکريا در 

ني،ريز ماند - ١٣ روز - مؤلفين اين کتاب اين روايت  را قابل قبول،تر مي،دانند.



صبح بيداري۲۳۸

عرض  بيست و چهارساعت سپاه شيخ به منزل تمام مسلمانان حمله کردند.۱

 تّجار ثروتمند و روحانيون سرشناس و حتي يک سيد معروف و متشّخص۲ 
از اصطهبانات که در اين آشوب غافلگير شده بودند، در روز نوزدهم ماه مارچ 

طرفدار  ني،ريزي،ها  گفت  شيخ  به  اصطهباناتي  سيد  آن  رفتند.  شيخ  ديدار  به 

شيخ،االسالم هستند و با اين کار ممکن است بر عليه شيخ زکريا قيام کنند و حّتي 

ممکن است با بابي،ها دست به دست هم داده او و افرادش را از شهر بيرون کنند 

و شهر را به دست نيروهاي دولتي که به آنجا خواهند آمد بسپارند. شيخ زکريا 

که يک روستايي بي،سواد بود، تحت تأثير حرفهاي اين افراد باسواد قرار گرفت و 

از آنچه که افرادش کرده بودند اظهار شرمندگي کرد و به آنها اطمينان داد که 

آنها اين اعمال خشونت آميز را بدون دستور او انجام داده،اند و سپس فرماني را 

که سيد عبد الحسين الري نوشته بود به سيد مزبور نشان داد. روحانيون شهر هم به 

او گفتند براي جلب اطمينان مسلمانان شهر ني،ريز بايد نشان دهد که حامي واقعي 

دين اسالم است و فقط در پي حمله به محّله| بابي،ها مي،باشد و مسلمانان را مطمئن 

کند که ديگر به آنها حمله نخواهد شد و اين نقشه را بايد علنًا به همه| ني،ريزي،ها 
اعالم کند. شيخ زکريا هم قبول کرد.۳

يک روز قبل از نوروز صداي جارچي،ها در کوچه و برزن شهر شنيده مي،شد 

که هر کس يک بهائي زنده تحويل بدهد دويست تومان و اگر سر يک بهائي 

را تحويل بدهد صد تومان جايزه مي،گيرد و مسلمان،ها همگي در امان هستند. با 

شنيدن اين خبر بسياري از ني،ريزي،ها به خون همسايه،هاي بهائي خود تشنه شدند 

و حتي درب منازل آنها راعالمت مي،زدند تا مشخص باشد ولي بعضي از مسلمانها 

از جمله ميرزا محّمد شعاع, مشهدي حسن شعاعي,، سيد علي حشمت االسالم و 

پدرش سيد داوود که دو تن از روحانيون سرشناس شهر۴ بودند و برخي ديگر از 

۱) روحاني ج. ٢, ،٤٣؛ عهديه ١٢٨

۲) سّيد جعفر اصطهباناتي

۳) روحاني ج. ٢, ٤٣؛ عهديه ١٢٨؛ اين بخش از روايت ترکيبي از دو مأخذ است. عهديه عّلت حمله 

به بهائي،ها را نفوذ روحاني محّل مي،داند, اما روحاني فتواي صادره از طرف سّيد عبدالحسين الري را 

دليل اصلي مي،شمارد.

۴) نام اين دو نفر در فهرست عهديه آمده است (١٣٠).



۲۳۹ ۱۸  هجوم سال ۱۹۰۹

مسلمانان با وجود خطر جاني به همسايگان بهائي خود کمک کردند. عّلت اين 

که شيخ زکريا اين اعالن را پخش کرده بود اين بود, که او مي،دانست که بهائيان 

در حال فرار به کوهستان هستند و او مي خواست براي دستگيري بهائيان از خود 
ني،ريزي،ها هم کمک بگيرد.۱

شهر  فرماندار  حتي  بودند.  سوخته  چنار  محّله|  از  شدن  خارج  حال  در  همه 

ني،ريز چادر به سر کرده و خود را به  شکل زنان در آورده  فرار کرد. فرمانده| 

لشگر حکومتي و همه| افراد خانواده،اش پا به فرار گذاشته بودند.۲ در تمام منازل 

آن منطقه غذا و پوشاک روي هم جمع کرده بودند و اسلحه به مردان داده بودند. 

بود،  واقع  جنوب  سمت  در  که  هايشان  باغ  سمت  به  شتاب،زده  مردم  از  بسياري 

مي،رفتند. دوازده نفر به اصطهبانات رفتند,، چند نفر به الشني۳, روستايي که در 

مسير جاده سيرجان در شمال شرقي ني،ريز بود۴, رفتند و يک گروه عظيمي هم به 

سمت سروستان راهي شدند. براي اين که سپاه شيخ متوجه فرار اين افراد نشوند، 

يک گروه از مردان در مسجد جامع مستقر شدند و آماده| تير اندازي به سمت سپاه 
شيخ بودند.۵

صداي فرياد و تيراندازي سپاه شيخ در کوچه هاي محّله| چنار سوخته به گوش 

مي،رسيد. يک خانه را به آتش کشيدند. همچنان که بعضي از مهاجمين به مسجد 

جامع نزديک مي،شدند، دو طرف به سمت هم تيراندازي کردند. يک گلوله  به 

محّمد حسن,، يکي از بهائياني که در مسجد مي،جنگيد, اصابت کرد. در اثر اين 

۱) روحاني ج. ٢،, ٤٣؛ عهديه ١٣٦؛ افنان (٢١٠) مي،نويسد که در اعالميه آمده بود که براي تحويل 

بهائي مرده يا زنده يک قبضه اسلحه  جايزه داده مي،شود و نه پول. او اشاره مي،کند که اين اعالميه 

مسلمان،ها را خاطر جمع مي،ساخت. اما عهديه و روحاني به اين موضوع اشاره نمي،کنند. از قرائن چنين بر 

مي،آيد که قبل از شروع اين تضييقات جديد رابطه| بين بهائي،ها و مسلمان،ها دوستانه شده بود. عهديه  بر 

خيانت همسايه،هاي مسلمان تأکيد مي،کند در حاليکه روحاني به اين موضوع اشاره مي،کند که مسلمانها 

به بهائي،ها ياري مي،رسانيدند.

۲) فيضي ١٤٦؛ روحاني ج. ٢, ٤٥ ؛ معاني ٩

۳) گروههاي اصطهباناتي و الشني در کتاب فيضي آمده است.

۴) از گفتگوي خصوصي با شجاع الدين سرداري, ، جوالي ٢٠١٠.

۵) افنان ٢١٠-٢١١. عهديه ١٢٨. روحاني ج. ٢, ٤٥
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گلوله که  به چشم او اصابت کرد۱ محّمد حسن در همانجا جان سپرد. خانه اش را 

غارت کردند و به آتش کشيدند. او مرد جواني بود که با فروش کاله هاي پوستي 
امرار معاش مي کرد و با مرگ او دخترش زيور تنها ماند.۲

يکي از خانواده،هاي بهائي که مجبور به فرار شد خانواده شيخ محمد حسين۳ 

پسر شفيع بود که با خواهر زاده| سردار,، صاحب جان,، ازدواج کرده بود و وارث 

مقام پدرش در مسجد جامع شده بود. او که شغلش رونويسي و نسخه برداري 

اسناد مذهبي و قانوني  بود توانست  با مشارکت يک جوان بهائي ديگر به نام 

خواجه علي ايزدي يک شرکت فروش خشکبار تأسيس کند و در اوقات سختي 

و مشکالت به بهائيان کمک و ياري برساند.

و حاال شيخ محّمد حسين گروه بزرگي را جمع کرده بود. لوازم و وسايل 

مورد نياز را سوار بر قاطرها کرده و به همراه افراد خانواده،اش از جمله مادربزرگ,، 

مادر,، چهار عمه,، خواهرها،, فرزندان کوچک,، خواهر زاده ها و برادر زاده ها و 

دو باجناق، مشهدي درويش و اسداهللا همه از شهر خارج شدند، درحالي که يکي 

از دوستان مسلمان آنان به نام اسداهللا آنها را به سمت جنوب به طرف کوهستان 

هدايت مي کرد.۴ ولي وقتي به پاي کوه رسيدند، ديدند که ياراي آن که از کوه 

باال بروند را ندارند بنا بر اين مسير خود را به سمت تنگه| الي حنا,، دّره اي با چندين 

غار در سمت غرب,، تغيير دادند. آنها مي،توانستند در آنجا پنهان شوند. وقتي به 
اّولين غار رسيدند شب را همانجا ماندند و استراحت کردند.۵

شب شد. مردان شيخ تعقيب بهائيان را به روز بعد موکول کردند. در تاريکي 

۱) فيضي ١٥٠؛ روحاني ج. ٢, ٤٥؛ عهديه ١٢٨؛  روحاني مي،نويسد که مردان شيخ صبح روز بعد آمدند 

که بهائي،ها را شناسايي و دستگير کنند. اما با تّوجه به آنچه در منابع ديگر آمده و با توجه به اين واقعيت 

که يک نفر بهائي در اين روز کشته شد ، به نظر مي،آيد روايت ذکر شده در اين کتاب صحيح باشد.

۲) عهديه ١٣١. او با عبداهللا امجدي ازدواج کرد. آنها صاحب پنج فرزند شدند: فريبرز, ،حسين, وحيد, 

،عباس و جالل.

۳) او بعدها نام فاميلي عهديه را براي خود انتخاب کرد.

۴) روحاني ج. ٢, ، ١١٨

۵) ج. ٢ ، ص ١٤٢. معاني ١٠. فهرستي که روحاني نوشته افراد ديگري را نيز در بر ميگيرد - خواهران, 

،خواهر زاده ها و برادر زاده ها و، باجناق،ها. در فهرست معاني اين افراد نيستند اّما مادر بزرگ در آن 

درج شده است.
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شب مردان بهائي و ديگر خانواده،هاي بهائي که در شهر مانده بودند همگي فرار 
کردند و مسجد جامع ني،ريز خالي ماند.۱

يکي از مسلمانان,، باجناق شيخ محّمد حسين,، سراسيمه به سمت غاري در 

تنگه| الي حنا, جايي که خانواده|  شيخ محّمد حسين در آن پنهان شده بودند, رفته 

و آنچه در شهر اتّفاق افتاده بود را تعريف کرده و خطرات جاني براي مردان و 

پسران جوان را به آنان يادآوري کرد. او اظهار کرد که اين عزيزان بايد آن محّل 
را ترک کنند.۲

و آن وقت غروب روز بيستم ماه مارچ، يعني شب عيد نوروز بود.

  

صاحب جان دختر خواهرزاده| سردار

۱) افنان ٢١٠

۲) روحاني ج.۲,، ١١٧
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شيخ محّمد حسين( پسر شفيع ) با حضرت عبدالبهاء در حيفا



۲۴۳ ۱۸  هجوم سال ۱۹۰۹

لوحي از حضرت عبدالبهاء(به خط خود ايشان) خطاب به شيخ محّمد حسين
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زيارتنامه،اي از حضرت عبدالبهاء (به خط خود ايشان) براي ميرزا ابراهيم و همسرش



۱۹

تحّمل درد و رنج

ساعت دو صبح بود که شيخ محّمد حسين در غار تاريکيدر دره| تنگه حناء زنان 

تا  سپرد  بود  مسلمانان  از  که  خود  باجناق  دست  به  را  خانواده  خسته|  وکودکان 

ولي  کنند،  ترک  را  آنجا  بود  قرار  هم  مردها  بازگرداند.  ني،ريز  شهر  به  را  آنها 

چند پسر بچه| حدودًا دوازده ساله بر اثر گرسنگي و خستگي دچار ضعف شده 

بودند و نمي،،توانستند همراه مردها مسير طوالني کوهستان را بپيمايند. پس آنها را 

چادر به سر و ناشناس با گروه زنها به ني،ريز فرستادند. زنان و کودکان خسته و 

وحشت،زده و مردان ناتوان ازمحافظت خانواده،هاي خود همگي آرزو داشتند در 

کنار يکديگر بمانند ولي مجبور شدند از هم جدا شوند و تن به خطر و شرايط 

بدهند. خاورسلطان خيلي تالش کرد تا شجاعانه جدايي از پسرش يعني  ناامن 

شيخ محّمد حسين را تحّمل کند. آنها با اشک و آه و صورت،هاي گريان از هم 
جدا شدند.۱

خورشيد طلوع کرد و در اولين روز سال،, يعني نوروز,، مردان از ترس جانشان 

در مخفي،گاه،ها بودند. در محّله| چنارسوخته زنها و بّچه،ها در خانه،هاي خالي خود 

از ترس مي،لرزيدند. چند نفري از مردهاي بهائي در گوشه هاي تاريک کوچه،ها 

مخفي شده بودند.

در منطقه| بيدلنگ در بيرون شهر در دامنه| جنوبي کوهستان,، آنجا که صداي 

وزش باد از ميان درختان ميوه شنيده مي،شد و چشمه| آب از دل زمين فّواره مي،زد, 

۱) روحاني ج. ٢, ، ١١٧
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، يک زن بهائي به نام هاجر,، دختر کرباليي مهدي,، در باغ مشغول پختن نان براي 

صبحانه بود. او تمام شب پيش را با پسر خود به بحث پرداخته بود. پسرش عبدالرضا 

با دين بهائي مخالف بود. صبح, قبل از ترک خانه به قصد شکار, دوباره اهانتي 

به دين بهائي کرد و مادرش هم او را نفرين کرد. عبدالرضا برخاست و با اسلحه| 
شکاري خود  مادرش را به قتل رسانيد.۱

در قسمت ديگري از دامنه| کوه همانطور که مردان شيخ زکريا در جستجوي 

بهائيان بودند و مي،خواستند مردان بهائي را پيدا کنند تا جايزه بگيرند به چند نفر 

ني،ريزي برخوردند که در حال کار بودند. ني،ريزي،ها به اميد اينکه آنها هم سهمي 

از آن جايزه خواهند برد باغهائي را که بهائيان در آنجا پنهان شده بودند به مردان 
شيخ نشان دادند.۲

مردان شيخ سه نفر را درباغ ها  پيدا کردند. آنها را محاصره کردند و، يکي 

از آنها را, که خدمتکار مسلماني بود, با گلوله، کشتند. دو نفر بهائي تسليم شدند 

و قبول کردند که از جان خود بگذرند. يکي از آنها, به نام مّالحسن, مرد جوان 

سي و يک  ساله، و تاجرثروتمند پارچه بود. او نوه| مّال حسن لب شکري بود که 

حضرت باب يک حلقه انگشتري به او داده بودند و در جريان ضوضاء سال ۱۸۵۰ 

و ۱۸۵۳ به بابي،ها کمک فراواني کرده بود. ديگري پدر زن همين مرد جوان به نام 

مال محّمدعلي بود. آن دو نفر را دست بسته و پياده, در حاليکه کتک مي،زدند و 
شماتت مي،کردند, تا شهر ني،ريز - حدود پنج کيلومتر -  بردند.۳

با شنيدن خبر اسارت اين دو نفر و از ترس اينکه چه بر سر بقيه| بهائيان خواهد 

آمد، سه نفر از ني،ريزي،هاي، مسلمانان, که بسيار مورد احترام بودند, به نام حاج 

سيد ابراهيم و حاج سيد قاسم از محله بازار و ديگري سيد نصراهللا از محله چنار 

بودند  شده  اسير  که  را  نفر  دو  اين  که  بدهند  ترتيبي  تا  گرفتند  تصميم  سوخته 

۱) عهديه ١٢٥. او را در گورستان عاقل خطيب در کنار بهائي،ها دفن کردند.

۲) عهديه ١٣٣.

۳) عهديه ١٣٣. روحاني ج. ٢, ،١٢٣. افنان ٢١١. افنان اشاره مي،کند که اين دو نفر در «مزارع بيدلنگ کار 

مي،کردند» اّما با توجه به جّو ماجرا ، به نظر مي،رسد که آن دو سعي داشتند خود را از چشم آزاردهندگان 

پنهان سازند.
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خالص سازند. آنها قبل از اين که اين دو اسير را به حضور شيخ ببرند به مالقاتشان 

رفتند و از مّال حسن خواستند که توبه کند ولي او در حالي که مي،دانست که با 

کشته شدنش، همسرش پري جان و دو فرزند خردسالش فاطمه و عبدالسميع تنها 

مي،مانند۱ اين درخواست را قبول نکرد و درجواب، آيه اي را, که از حيات باقي 

روح سخن مي گفت, تالوت کرد. يکي از سربازان ضربه،اي به او زد. رفقايش 

سپس نزد شيخ رفتند تا با پرداخت پول جان آن دو نفر را نجات بدهند. شيخ 

زکريا گفت در صورتي رشوه را قبول مي،کند و آنها را نمي،کشد که آنها توبه 
کنند.۲

ولي مّالحسن راضي به توبه کردن نبود. شيخ که عصباني شده بود اشاره،اي 

کرد و ضربات شمشير بر سر و صورت مّال حسن وارد شد و او بر زمين افتاد. يکي 

از نگهبانان تپانچه| خود را از غالف بيرون کشيد و او را با شليک يک گلوله کشت. 

مّال محّمد علي که جسد دامادش را در آنجا غرق خون افتاده ديد شيخ زکريا 

را نفرين و لعنت کرد. شيخ زکريا اشاره اي به يکي از مردانش کرد و آن مرد با 

يک چاقوي بزرگ با يک ضربت گلوي مّال محّمد علي را دريد. چند نفر آمدند 

و جسد نيمه جان مّال محّمد علي را با پاهاي بسته در خيابان،هاي شهر گرداندند و 

در مقابل درب مسجد جامع جسد نيمه جان او را وارونه از يک درخت آويزان 

کردند و مردم آنقدر به آن سنگ زدند تا جان سپرد.۳ چوب و هيزم آوردند و در 

زير جسد او آتش روشن کردند. بدن مّال محّمد شروع به سوختن کرد و يکي از 
مردان شکم او را دريد.، دل و روده| او در آتش ريخت و سوخت.۴

۱) فاطمه بعدها با ميرزا علي اغصان ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد: عليا خانم و محّمد رضا که هر 

دو نفر آنها بهائي شدند. عبدالسميع با دختر ميرزا احمد وحيدي,، تابنده خانم, ازدواج کرد. آنها صاحب 

فرزندان زيادي شدند: پريوش,، فاطمه, قدسيه, حسن, هوشنگ,، روح اهللا,، محمد علي, ، بهرام و بهمن که 

همگي آنها در ايران و ديگر نقاط جهان مشغول خدمت به امر بودند.(عهديه ص ١٣٣).

۲) عهديه ١٣٣. روحاني ج. ٢, ١٢٣. جزئيات تالوت يک آيه فقط در نوشته| روحاني درج شده است.

۳) عهديه١٤١-١٤٠. او در آن زمان  سه فرزند داشت : خانم پري جان شهيد پور,، محّمد باقر و فضل،اهللا. 

محمد باقر با بي،بي وفائي ازدواج کرد. ولي آنها فرزندي نداشتند. فضل اهللا با خانم ضيائيه, دختر سّيد 

مهديانوري ،ازدواج کرد. آنها پسري به نام حاج آقاي راسخي داشتند که با گوهر خانم ازدواج کرد. 

گوهر خانم دخترجناب بديع اهللا جّذابي بود.

۴) عهديه ١٣٤-١٣٣. روحاني ج. ٢, ٥٩-٥٥. آخرين جزئيات ارائه شده در اين پاراگراف فقط در 
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چند ساعت قبل از آن پري جان از مخفي،گاه خود بيرون آمده بود تا اوضاع 

را بررسي کند. يکي از همسايه،ها با ديدن پري جان شروع به گريه کرد. پري جان 

از او عّلت گريه اش را پرسيد. همسايه گفت که همين چند لحظه قبل شاهد کشته 

شدن پدر و همسر پري جان بوده است. پري جان  پسر شش ماهه و دختر پنج 

ساله خود را در منزل گذاشت و سراسيمه به سمت محّله| بازار, جايي که پدر و 

همسرش را به قتل رسانيده بودند, دويد. به انبوه جمعيتي رسيد که مشغول تماشا 

بودند. به سرعت از ميان آنها گذشت و به جلو رفت و در آنجا جسد پدر خود را 

ديد که او را از پا به درخت آويزان کرده بودند.

 

                                                         پري جان

روايت عهديه آمده است.از مّال محّمد علي سه فرزند بزرگ به جا ماند: پري جان شهيد پور,، محّمد باقر 

و فضل اهللا. در خاطرات پري جان آمده است که آنها بعد از سه روز توانستند جسد او را جمع کرده و 

به خاک بسپارند. در خاطرات او همچنين آمده است که بدن مال حسن را از درختي در محّله| بازار در 

جلوي مسجد آويختند.
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مادرش هم به آنجا مي آيد. زنهاي ديگر که پري جان و مادرش را مي،شناختند 

به آن دو مي گويند که فورا آنجا را ترک کنند و در جايي پنهان شوند وگرنه آنها 

هم کشته خواهند شد. مادر و دختر سراسيمه به محّله| چنار سوخته برمي،گردند و 

با مشت محکم به در منزل همسايه،هاي خود مي،زنند تا در را باز کنند و آنها را 

پناه دهند ولي حتي دوستان و همسايه،ها آنچنان ترسيده بودند که آن دو نفر را راه 

نمي،دهند. آنها به سمت جنوب شهر راه مي،افتند و به زميني مي،رسند که بوته،هاي 

بلندي در آنجا روئيده بود. آنها سعي مي،کنند به آرامي از ميان بوته،ها فرار کنند. 

ولي صاحب زمين آنها را مي،بيند و از آنها مي،خواهد از آنجاخارج شوند. آنها 

راه خود را عوض کرده از باالي يک ديوار  پريده  و به داخل يک باغ بزرگ 

مي،افتند و بي صدا و بي حرکت در آنجا مي،مانند. از دور صداي فرياد جمعيتي را 

شنيدند که دور جسد پدر و شوهر آنها جمع شده بودند. صداي پايي مي شنوند. به 

باالي سر خود نگاه مي،کنند,، مردي را مي بينند که از ديوار باال مي،آيد. او يکي از 

دوستانشان بود.از باالي ديوار به پائين مي،پرد و به آنها مي،گويد که مي،تواند آنها 
را براي آن شب در جايي امن نگاه دارد.۱

٭     ٭     ٭

خانواده| پرجمعيت شيخ محّمد حسين باالخره به يک خانه| متروکه| قديمي که 

نزديک ني،ريز واقع بود مي،رسند و در آن پناه مي،گيرند. آنها توان آن را نداشتند 

که بيشتر از اين راه بروند.

شب قبل تمام کودکان از گرسنگي گريه مي،کردند. صبح که شد راهنماي 

آنها مشهدي حسن آمده تا آنها را به ني،ريز ببرد. آنها به خانه| محّقري رسيدند 

که از اجاقش دود بيرون مي،آمد و با مشاهده| آن اميدوار شدند که شايد بتوانند با 

قدري آرد که برايشان باقيمانده بود کمي نان تهيه کنند. ولي زني که در آن خانه 

بود با فرياد از آنها خواست ازآنجا دور شوند. او بهائيان را مسّبب همه مصيبت،هاي 

۱) فيضي ١٦٦
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ني،ريز مي،دانست.

بودند.  رفته  راه  پياده  کيلومتر  هفت  روز  آن  افتادند.  راه  به  خستگي  با  آنها 

در طي راه مردان شيخ زکريا آنها را ديدند و با وجود اين که مشهدي حسن و 

خدمتکارش مسلمان بودند تمام اموال آنها را غارت کردند و مردها همه اسير و 

کشته شدند. اّما چادري که بر سر  آن پسر بچه| دوازده ساله که روحاني نام داشت 

کرده بودند جان او را نجات داد.

روي  که  بود  انجيرهايي  داشتند  خوردن  براي  بّچه،ها  و  زنها  که  چيزي  تنها 

زمين افتاده بود. آنها با خوشحالي اين انجيرها را بر مي،داشتند و مي،خوردند. با فرا 

رسيدن شب تصميم گرفتند در خانه| قديمي متروکه،اي بمانند. مشهدي حسن به 
قصد تهيه| آب و نان از آنها جدا شد.۱

٭     ٭     ٭

همان روزها هزاران کيلو متر دورتر از ني،ريز عرش مّطهر حضرت باب که به 

مدت پنجاه و نه سال از محّلي به محّل ديگر منتقل شده بود قرار بود  تا در دامنه| 

کوه کرمل در فلسطين استقرار يابد. گروهي از بهائيان  که سه نفر از آنها از احّباي 

ني،ريز بودند با دّقت به آنچه که حضرت عبد البهاء انجام مي،دادند مي،نگريستند:

«و شب هنگام در روشنائي سراج واحد در حضور جمعي از ياران شرق و 

غرب با وضعي مهيمن و مؤّثر صندوق چوبي حامل عرش مطّهر و رمس جناب 

انيس را به دست مبارک در درون تابوت در قلب آن ضريح منّور و مضجع معنبر 

قرار داد و چون اين امر به کمال احترام و احتشام اختتام پذيرفت و عنصر اعّز 

الطف حضرت اعلي به تأييدات غيبّيه و توفيقات صمدانّيه آمنًا, سالمًا, محفوظًا, 

محروسًا در مقّر ابدي خويش در آغوش جبل مقّدس رّب استقرار يافت حضرت 

عبدالبهاء که تاج مبارک را از سر برداشته و کفشها و لّباده| مبارک را به يک سو 

نهاده بودند به جانب تابوت خم شدند و در حيني که شعرات نقره،اي فام آن طلعت 

۱) روحاني ج. ٢, ،١٢٣
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نّوار در حول رأس منير پريشان و چهره| مبارک مشعشع و درخشان, جبين را بر 

کنار صندوق قرار داده با صدای بلند شروع به گريه نمودند به طوري که حاضرين 

از تأّثرات و احزان قلبّيه| هيكل اطهر به ناله و حنين در آمدند و آن شب از کثرت 

تأّلمات و خلجان احساسات خواب از ديدگان مبارک متواري گرديد.»۱.

چندي بعد حضرت عبد البهاء درباره| اين روز چنين نوشتند:

«اي ياران الهي بشارت کبري اينکه هيكل مطّهر منّور مقّدس حضرت اعلي 

روحي له الفدا بعد از آنکه شصت سال از تسّلط اعداء و خوف از اهل بغضاء 

همواره از جائي بجائي نقل شد و ابدًا سکون و قرار نيافت بفضل جمال ابهي در 

يوم نيروز در نهايت احتفال با کمال جالل و جمال در جبل کرمل در مقام اعلي 

در صندوق مقّدس استقرار يافت... از تصادفهاي عجيب آنکه در همان روز نوروز 

از شيکاغو تلگرافي... رسيد مضمون اينکه از هر شهري از... شهرهاي امريک احّبا 

بالّنيابة از خود مبعوثي انتخاب نمودند و به شيکاغو فرستادند و قرار قطعي موقع 
مشرق االذکار و بنيانش دادند...»۲

٭     ٭     ٭

همان شب در ني،ريز شخصي با عباي نقره،اي رنگ در خيابان،هاي محله بازار 

راه مي،رفت. جسد متالشي شده| مّال حسن در ميدان عمومي شهر رها شده بود. آن 

شخص که به طرف جسد مّال حسن مي،رفت دوست ايام کودکي مّال حسن بود 

که علي نام داشت. اين دوست و رفيق مّال حسن جسد او را برداشته و از ميدان به 

سمت گورستان عاقل خطيب برد. در آنجا قبري حفر کرد و به آرامي و با دّقت 
جسد دوست خود را در آن گذاشته و با خاک پوشانيد.۳

۱) شوقي افندي ، قرن بديع ، ص ٢٧٦

۲) همانجا ٢٧٦

۳) روحاني (ج. ٢, ٥٥).فيضي ص ١٤٩. در نوشته| روحاني معلوم نيست که جسد در کجا رها شده 

است. مّال حسن را به نزد شيخ ذکريا بردند و آن وقت او را به ضرب گلوله کشتند. مّال محّمد علي 

پدرزن مّال علي شاهد اين واقعه بود و خود او هم به  قتل رسيد ولي جسد او را بر روي زمين در خيابانها 
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٭     ٭     ٭

  تصوير سياه قلم  از مقبره| شهداء

در داخل خانه،اي متروک و قديمي بيرون شهر زنها و اطفال خانواده| شيخ 

محّمد حسين خوابشان نمي،برد. آنها صداي مردم را مي،شنيدند که بيرون خانه| آنها 

دنبال بهائيان مي،گشتند. مشهدي حسن راهنماي آنها آمد و به آنها گفت که مردم 

به جستجوي مردان بهائي و پسرهايي که که از دوازده سال بزرگتر باشند هستند 

و تا حاال دو نفر از بهائيان را هم به شهادت رسانيده،اند. او به آنها گفت که اين 

منزل قديمي و متروکه محّل امني نيست و قول داد فردا آنها را به محّل امن،تري 

کشانيدند. روايت عهديه(١٤١-١٤٠) از اين واقعه فقط در اين موضوع تفاوت دارد که اضافه مي،کند 

که جسد مّال محّمد را در خيابانها از محله| بازار تا محّله| چنارسوخته بر روي زمين کشانيدند و آن را 

به درخت توت آويزان کردند و زير آن آتش روشن کردند. معاني (١٢) مي،نويسد که روحاني وقتي 

پسربّچه اي بود به  او گفته بودند که مّال حسن  را هم  از درخت آويزان کردند. در نوشته| روحاني مردي 

که جسد مّال حسن را جمع آوري مي،کند دوست او ، حاجي بّقال است،. اما در کتاب فيضي (١٤٩) اين 

شخص بنام علي يکي از دوستان مسلمان او, که با هم بزرگ شده بودند, ذکر شده است.



۲۵۳ ۱۹  تحّمل درد و رنج

منتقل خواهد کرد و سپس در سياهي شب رفت و ناپديد شد. زنها و اطفالشان در 

حاليکه از ترس خوابشان نمي،برد در آغوش همديگر درآن منزل متروکه منتظر 
طلوع آفتاب بودند.۱

                                    

 لوحي از حضرت عبدالبهاء خطاب به شيخ محّمد حسين

۱) روحاني ج. ٢ ، ص ١٢٠. طبق نوشته| روحاني مشهدي حسين به آنها مي،گويد مّال حسن و مّال محمد 

علي «روز قبل» دستگير شده بودند. در تنظيم زمان واقعه نگارندگان ذکر مي،کنند که چند روزي گذشته 

بود.



۲۰

قرباني براي مشرق االذکار

«اين يک کانونشن بهائي است,، يک جلسه| مّهم. حضرت عبد البهاء مي،فرمايند وقتي به 

جلسه،اي وارد مي شويد با لباس تميز و بدون هر گونه آلودگي وارد شويد. اين بدان 

حّتي  باشيم  پاکيزه  بايد  هم  روحاني  نظر  از  بلکه  جسماني  نظر  از  تنها  نه  که  معناست 

تمام خواسته ها و آرزو هاي شخصي خود را نيز بايد کنار بگذاريم. البّته افراد متفاوت 

نظرهاي متفاوتي دارند ولي اين تفاوت ها مانند دواير امواجي مي،باشند, که در درياي 

عشق و محّبت پديدار گشته و بزودي از بين مي،روند. ما بايد اداره| امور خود را تحت 

همه|  الهي وجود دارد  که فقط يک روح  از آنجا  بدهيم و  قرار  القدس  هدايت روح 

اعمال  مختلف در نهايت بايد با يکديگر هماهنگ و موزون شوند. در يک کانونشن 
بهائي نبايد رأي اقليت وجود داشته باشد.»۱

با اين کلمات تورنتون چيس، اّولين بهائي آمريکايي، نخستين کانونشن مّلي در 

قاّره| آمريکاي شمالي را در روز ۲۲ ماه مارچ سال  ۱۹۰۹م. در شهر شيکاگو در 

ايالت ايلينويز,، جايي که هزاران فرسنگ از شهر ني،ريز فاصله دارد, افتتاح کرد. 

در حالي که امواج باليا و مصائب بر بهائيان ني،ريز فرو مي،آمد,، بهائيان امريکا 

براي برپايي اّولين مشرق االذکاردر جهان غرب به مشورت نشستند.

نمايندگان بيش از سي و شش محفل محّلي در سراسر آمريکا در اين کانونشن 

گرد آمده بودند. براي افتتاح اين جلسه خانم کورين ترو, يکي از احباي شيکاگو، 

که فعاالنه براي احداث مشرق االذکر تالش کرده بود, نامه| حضرت عبدالبهاء  

۱)  اّتحاد معبد بهايي, ”National Convention ۱۹۰۹ Minutes of the” از يادداشت،هاي 

خانم  ِمري َرب , آرشيو مّلي بهائي، آمريکا.
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خطاب به کانونشن را که در آن حضرت عبد البهاء اهميت بناي مشرق االذکار را 

بيان مي،کنند قرائت نمود:

«در دور حضرت مسيح مّدت زيادي طول کشيد تا صيت و آوازه| امر آن 

حضرت تمام آفاق را در بر گيرد. باوجود اين مالحظه نماييد که در نهايت نام او 

سرتاسر جهان را فراگرفته است. اما اشعه ساطعه از اين شمس الهي از همان آغاز 

طلوعش جهانگير بود. پس مالحظه نماييد چه نتايح عظيمه،اي عنقريب حاصل 

خواهد گشت و چه عاليم محيّرالعقولي بروز خواهد کرد. اکنون زمان شروع 

اين بنيان است. لهذا هر امري که به قلمرو الهي مربوط مي شود از نهايت درجه| 

اهميت برخوردار است... يکي از اموري که نهايت درجه| اهميت را دارد تأسيس 

مشرق االذکار است و اگرچه عقول ضعيفه ممکن است به اهميت آن پي نبرند و 

تصّور کنند که اين هم معبدي است مانند ديگر معابد. آنها ممکن است با خود 

بگويند: هر مملکتي صد ها هزار از اين معابد عظيم دارد. از آنها چه نتيجه،اي 

حاصل گرديد که اکنون اّدعا مي شود اين مشارق االذکار  مطلع انوار و محّل 

ظهور عاليم خواهند بود؟ اّما آنها جاهلند و اين حقيقت را نمي،دانند که بنيان اين 

مشرق،االذکار  به مثابه آغاز بنيان ملکوت است. بنابراين اين خيلي اهميت دارد و 

عالمت اساس متيني است که در قلب اين قاّره برپا خواهد گرديد و نتايج و اثرات 

آگاه  بالغه  حکمت  اين  بر  نفسي  هيچ  شد.  خواهد  ظاهر  ارواح  و  قلوب  در  آن 

نخواهد گرديد مگر بعد از امتحانات... به عالوه ضمايم مشرق االذکار بسيار متعّدد 

مي،باشد. مدرسه براي ايتام,، دانشگاه براي تحصيالت عاليه,، دارالعجزه؛ درهاي 

اين مکان بايد به روي همه| مردم از هر دين و مذهبي باز باشد- هيچ تمايزي نه. 

زماني که اين مشروعات تکميل گردند و به عون وعنايت الهي تمامي آنها شکل 

بگيرند آن وقت ثابت خواهد شد که چقدر مشرق االذکار براي جامعه| بشري مفيد 

است... اين مشرق االذکار نمونه،اي خواهد بود براي قرون آتي و بمنزله| اّم المعابد 

مي،باشد. بنابراين مشارق االذکاري که در آينده| ايام در ساير ُقري و شهرها ساخته 

خواهند شد به مثابه فرزندان اين مشرق االذکار مي،باشند.»۱ (ترجمه)

۱) اّتحاد معبد بهايي. ”National  Convention ۱۹۰۹ Minutes of the”، اوراق ِمري َرب, 

،آرشيو مّلي بهائي، آمريکا.
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از  ۱۹۰۹ميالدي  سال  در،  آمريکا  کشور  بهائي  کانونشن  اّولين  نمايندگان 

اياالت و نواحي مختلف امريکا از نيويورک گرفته تا واال واال,، واشينگتن,، رسين,، 

ويسکانسين تا دنور،, واشينگتن،دي،سي در شرق و ُلس،آنجلس در غرب آمريکا در 

اين جلسه حضور داشتند.

جلسه| صبح به اتفاق آرا با تصويب اين ماّده به پايان رسيد: 

«محّل و مکان مشرق االذکار در شهر کوچک ويلمت در ناحيه|کوک در 

ايالت ايلينويز است و قرار شد که اين هيأت جهت ابتياع زمين به عنوان محل 
مشرق االذکار اقدام نمايند.»۱

                    نمايندگان اّولين کانونشن بهائي کشور آمريکا در، سال ۱۹۰۹ميالدي

٭     ٭     ٭

در حالي که نمايندگان بهائي در کانونشن به مشورت نشسته بودند، در شهر 

ني،ريز محّمد شفيع دوازده ساله در حالي که خود را زير چادر مخفي کرده بود 

۱) اّتحاد معبد بهايي. ”National Convention ۱۹۰۹ Minutes of the”، اوراق ِمري َرب ، 

آرشيو مّلي بهائي، آمريکا.
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دست در دست يکي از پسرهاي اقوام خود به سرعت از خيابان،هاي محّله| چنار 

سوخته مي،گذشت. محّمد شفيع و خانواده،اش شب قبل در خانه| متروک و قديمي 

در بيرون شهر پنهان شده و از ترس نخوابيده بودند. صبح زود ميرزا محّمد شعاع  

يکي از اقوام مسلمان آنها که پسر عمويش از دوستان شيخ زکريا بود به آنجا آمد 

تا آنها را به مکان امني ببرد. قرار شد محمد شفيع به همراه مادرش نوري جان 

و خواهر و برادرانش در يک خانه باشند و بقيه هم در منزل ميرزا محّمد شعاع  

پنهان شوند. درآن موقع پدر محّمد شفيع دوازده ساله در ارض اقدس در حضور 
حضرت عبدالبهاء به سر مي برد.۱

رسيدند.  جامع  مسجد  جلوي  به  مي،دويدند  بّچه  پسر  دو  اين  که  همانطور 

ناگهان چشم محّمد شفيع به جسد سوخته،اي افتاد که وارونه به درخت آويزان بود 

و در زير جسد روي زمين انبوهي از سنگهايي که به طرف آن پرتاب کرده بودند 

جمع شده بود. همراه محّمد شفيع لرزش دستان او را احساس کرد و سعي کرد 

تا او را به سمت ديگري بکشد و از آن محل دور سازد تا آن منظره| دهشتناک 

را نبيند.۲ وقتي به منزل يکي از اقوام محّمد شفيع رسيدند، محّمد شفيع از شّدت 

ناراحتي از آنچه که ديده بود بيمار شد و بر بستر افتاد. ولي مجبور بودند او را در 

محّل امني پنهان کنند. پس او را در انباِرخانه زير جعبه،اي که زين اسب ها را در 

آن مي گذاشتند مخفي کردند و زنها را در اتاق ديگري جاي دادند. او مجبور 

بود تمام روز را در آن مکان تاريک و تنگ بماند و فقط شب،ها به مّدت کوتاهي 
براي هواخوري بيرون مي،آمد.۳

جستجو براي دستگيري بهائيان در خيابانهاي شهر و کوهستان بيرون شهر 

شّدت گرفته بود. سربازها خانه به خانه سر مي،کشيدند و از بهائيان وحشت،زده 

پول مي،خواستند. شيخ عالوه بر اين کارها به هر حيله| خشونت آميزي متّوسل شد 
تا بهائيان امالک خود را به او واگذار کنند.۴

۱) نوريجان با ميرزا عبدالحسين ، نواده| سّيد جعفر يزدي، ازدواج کرد (روحاني ج. ٢, ، ص ١٢٦).

۲) روحاني ج. ٢, ١٢٩

۳) معاني١٣

۴) افنان(٢١١) داستاني را تعريف مي،کند که سه نفر مرد بهائي را «با حيله،گري مجبورشان کردند تا 
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در بيرون شهر ني،ريز در دامنه|کوه هايي که در جنوب ني،ريز واقع بود پنج نفر 

از مردان بهائي به همراه محّمد اسماعيل در باغ او مخفي شده بودند. پدر محّمد 

بودند.۱   شده  اسير  مادرش  و  او  و  بود  شده  شهيد   ۱۸۵۳ سال  نبرد  در  اسماعيل 

اکنون دو پسر محّمد اسماعيل به نام هاي علي و رحمان ، همچنين برادر او محّمد 

ابراهيم و برادر زنهاي ابراهيم به نام هاي مهدي و اسداهللا نيز درباغ بودند. چند نفر 

از ني،ريزيها به طمع جايزه،اي که براي تحويل بهائيان تعيين شده بود مخفيگاه اين 

افراد بهائي را به سربازان شيخ زکريا نشان دادند. آنها هم اين هفت نفر را گرفته و 
دست و پا بسته و در حالي که آنها را مي،زدند با پاي پياده تا شهر بردند.۲

 آنها را با بدن،هاي ضرب ديده و خونين به محّله| بازار وارد کردند و شيخ 
زکريا از آنها خواست که توبه کنند.۳

محّمد اسماعيل با صورتي خندان گفت که از دين خود بر نمي،گردد. بالفاصله 
او را به قتل رساندند.۴

مّال علي پسر محّمد اسماعيل که دو روز بيشتر به عروسي،اش نمانده بود وقتي 

به نزد شيخ احضار شد به هيچ وجه قبول نکرد ايمان خود را به  حضرت بهاءاهللا 

تمام دارايي خود را به او (شيخ) واگذار کنند». از آنجا که شيخ ذکريا اعالم کرده بود که مردان بهائي 

را خواهد کشت و افنان نام اين سه مرد را ذکر نمي،کند  و هيچ مأخذي هم براي آن ذکر نمي،کند و اين 

داستان در هيچيک از منابع ديگر نيز ثبت نشده است به همين سبب اين حکايت درکتاب  نيامده است.

۱) آنها در تاکستان ديگري بنام «باغ رضي» که در حدود ١٢ کيلومتر بيرون شهر نيريز در دامنه| جنوبي 

کوهستان قرار داشت مخفي شدند( روحاني ج. ٢, ص ٩٧). بيش از چهل نفر در آنجا ملک داشتند. 

چندين منبع آب,، چشمه و قنات در آنجا وجود داشت. با شروع نبرد سال ١٨٥٣ بسياري از بهايي،ها 

در «باغ رضي» مخفي شدند اما دراين قضيه به باغي که در خارج شهر قرار داشت رفتند (از گفتگوي 

خصوصي با شجاع الدين سرداري ١٠/٥).

۲) روحاني ج. ٢, ٩٧. عهديه ١٣١. افنان ٢١١.

۳) در منابع مشخص نشده است که اين افراد با چه نوبتي به شهادت رسيدند. روحاني(ج. ٢, ٣٠٨) 

مي،نويسد که اولين نفر از اين گروه که کشته شد محّمد اسماعيل بود. ترتيب و نوبت  کشته شدن بقيه| 

افراد را نويسندگان خود تنظيم کرده،اند.

۴) فيضي١٥١. عهديه ١٢١. روحاني ج. ٢,، ٣٠٩. از محّمد اسماعيل دو پسر ، علي که به شهادت رسيد 

و ديگري رحمان و دو دختر طلعتيه خانم و مرضّيه خانم به يادگار ماندند. دختر اّول او با اسداهللا ازدواج 

کرد و دختر دّوم با مهدي، پسر مّال حسين ازدواج کرد. هر دو شوهر در اين واقعه به شهادت رسيدند.
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کتمان کند. او را در برابر چشمان برادرش رحمان به قتل رسانيدند.۱

ابراهيم بود. او هم بر ايمان خود پا بر جا ماند و شهادت  نفر بعدي محّمد 

را همچون موهبتي عظيم از جانب خداوند شمرد. محّمد ابراهيم در کودکي به 

به  هم  پدرش  و  بود  آمده  در  اسارت  به  سال ۱۸۵۳  نبردهاي  در  مادرش  همراه 
شهادت رسيده بود. حاال روح او به پدر,، برادر و برادر زاده،هايش ملحق شد.۲

 اسداهللا داماد ابراهيم به تازگي ازدواج کرده بود و اميدوار بود خانواده،اي 

تشکيل بدهد و يک عمر در کنار خانواده| خود زندگي کند. وقتي از او خواستند 

توبه کند او به راحتي از جان خود در راه ايمان خود گذشت. او فرزندي نداشت 

که نام او را زنده نگاه دارد. تنها چيزي که از او در اين جهان باقي ماند ايثار و 
جانبازي او بود.۳

علي اکبر، از بستگان محّمد اسماعيل ، شيفته| شعر و شاعري به خصوص سرودن 

شعر در مدح حضرت عبدالبهاء بود که چند سال قبل در ارض اقدس به زيارت 

ايشان رفته بود. او شروع به خواندن ابياتي کرد که آرزوي او براي شهادت را بيان 

مي،کرد ، همانطور که ثابت و پابرجا بر ايمان خود به امر بهائي در مقابل شيخ زکريا 

ايستاده بود به آرزوي ديرينش, يعني، شهادت در راه عقيده،اش رسيد.

مهدي در برابر شيخ زکريا ايستاده بود و به همان سرنوشت برادر خود گرفتار 

گرديد. با ضربتي محکم و شديد جسم او بر زمين افتاد.۴ پدرش مّال حسين به 

کمک دوستان مسلمانش در محّلي مخفي شده بود. ولي با شنيدن خبر اسارت 

پسرش مهدي سراسيمه به راه افتاد تا او را پيدا کند. در بين راه، دو سرباز جلوي 

او را گرفتند. اواز سرباز ها خواهش کرد تا او را نزد پسرش ببرند. آنها در ازاء 

دريافت مقداري پول قبول کردند. مّال حسين آنها را به خانه|خود برد و پولي را که 

در خواست کرده بودند  به آنها داد. سرباز ها هم او را به ميدان محّله|بازار بردند. 

۱) عهديه ١٣١، پاورقي٣٠٨. روحاني ج. ٢, ،٧١.

۲) روحاني ج. ٢, ٩٩. عهديه ١٣١. محّمد ابراهيم ازدواج کرده بود و از او فرزنداني به جا ماندند: امراهللا 

مدني,، امير قيومي، و زهرا خانم لقماني.

۳) عهديه ١٣٢. روحاني ج. ٢, ٣١٣. اسداهللا به تازکي با طلعتيه خانم دختر محّمد اسماعيل ،ازدواج 

کرده بود.

۴) روحاني ج. ٢,، ٧٨. عهديه ١٣١.
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در آنجا شيخ زکريا هم براي تحويل آن بهائي جايزه اي به آنها داد وقتي مّال 

حسين جسد غرق در خون پسر خود مهدي را ديد که بر خاک افتاده بود به شيخ 
گفت: «مرا هم بکش» و مزدوران شيخ زکريا با شليک گلوله او را کشتند.۱

بعد از به شهادت رسانيدن اين شش نفر، حاال نوبت رحمان بود. او را به حضور 

از  يکي  ناگهان  کرد.  اعتراف  خود  ايمان  به  شجاعانه  او  و  آوردند  زکريا  شيخ 

مسلمانها از ميان جمعيتي که در آنجا گرد آمده بودند بيرون دويد، به سمت شيخ 

رفت و از او خواست که مّال علي را آزاد کند، زيرا قرار بود دو روز ديگر مّال علي 

با دختر او ازدواج کند ولي ديگر دير شده بود و کار از کار گذشته بود. چون 

براي خوشنودي آن مرد مسلمان  افراد شيخ قبًال علي را به قتل رسانيده بودند. 
برادرش رحمان را به جاي مّال علي آزاد کردند.۲

مردم ني،ريز که به طمع جايزه همچنان در جستجوي بهائيان بودند، دو بهائي 

ديگر به نام هاي امراهللا و استادعطا اهللا را که در کوهها مخفي شده بودند پيدا کرده 

و تحويل افراد شيخ دادند. بعد از آن که مرد جوان, امراهللا, را به طور وحشيانه،اي 

کتک زدند او را جلوي شيخ زکريا بر زمين انداختند. امراهللا با صدايي آرام گفت 

که آرزوي شهادت دارد. يکي از مزدوران شيخ او را با شليک گلوله،اي کشت. 

۱) روحاني ج. ٢, ،١٠١. مّال حسين با بانو سلطان, خواهر محّمد ابراهيم, ازدواج کرده بود. و فرزنداني 

از ازدواج قبلي خود داشت: عبداهللا,، محّمد حسن, خانم ،زينب ، و مريم (عهديه ١٣٢).

۲) در روايت روحاني(ج. ٢,، ١٠١) اين داستان و داستان شش نقر شهيد ديگر قدري در جزئيات با هم 

تفاوت دارند. گفته شده که مردان به ميدان عمومي شهر برده شداند. در جند مورد  گفته شده  است که 

خود شيخ آنها را بازجويي کرد. اّما در مورد رحمان روحاني مي،نويسدکه شيخ دستوري به افراد خود 

نوشت  و به آنها گفت که «علي» را آزاد کنند. و اين نکته داللت بر آن دارد که او در هنگام بازجويي و 

شهادت اين افراد در آنجا حضور نداشته است. اّما از آنجا که مردان بهائي را بصورت گروهي دستگير 

کرده و به شهر برده بودند و ديگر آنکه از روايت بر مي،آيد که همه| آنها در همان روز به شهادت 

رسيده،اند ، در متن اين کتاب شيخ در طّي تمام اين جريان در آنجا حضور دارد. روحاني اشاره مي،کند 

که رحمان شاهد قتل همه| شش نقر بود. رحمان در سال ١٢٨ بديع (١٩٦٩-١٩٦٨ ميالدي) درگذشت. از 

او چهار فرزند: دو پسر و دو دختر به جاي ماند. يک پسر او بنام ذکراهللا لقماني با قدسّيه شعاعي- دختر 

مشهدي درويش - ازدواج کرد. آنها صاجب ٩ فرزند شدند. پسر دّوم بنام جالل لقماني با عشرت قيّومي 

ازدواج کرد و صاجب سه فرزند شدند. يک دختر بنام جهان لقماني با يداهللا صوفي ازدواج کرد. آنها 

چهار فرزند داشتند. دختر دّوم زيور لقماني با مسيح اهللا مسبوحي ازدواج کرد و آنها صاحب شش فرزند 

شدند. (روحاني ج. ٢،,٣١٠-٣٠٩؛ عهديه ١٣١).
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جسد او را درگودالي انداختند. خانواده| همسر او که مسلمان بود بعدًا جسد او را 

برداشتند و درمحّل مناسبي دفن کردند. امراهللا پسر کوچکي داشت که در خانواده| 

مادرش بزرگ شد و مسلمان ماند. استاد عطااهللا بعد از تحّمل ضربات شالق و 

سنگباران توسط مردم محل، فقط آنقدر جان در بدنش باقي مانده بود که به ايمان 
خود اقرار کند. او را هم به ضرب گلوله در ميدان محّله|بازار کشتند.۱

دادن  نشان  براي  و  جايزه  دريافت  طمع  به  نفر  چند  بازار  محّله|  جنوب  در 

وفاداري خود به شيخ زکريا منزل يک پيرمرد نابيناي بهائي بنام مّالعبد المجيد را 

هدف گرفتند. عبد المجيد داستان،گوي شوخ طبعي بود که هميشه باعث تفريح 

و سرور همسايگان خود مي،شد. او در منزل خود نشسته بود و به فکر ترس و 

وحشتي بود که همه را فرا گرفته بود. ناگهان دستهاي چند نفر را بر گردن خود 

احساس کرد. خواست دفاع کند ولي آنها او را از منزلش بيرون کشيدند. ضربات 

محکم يکي بعد از ديگري بر او فرود آمد. او بر خاک غلتيد. بعد هم او را بستند 

و در کوچه و خيابان،هايي که بر او آشنا بود بر خاک کشيدند. اندکي بعد احساس 

کرد که او را با زور به جلو مي،رانند. صداي  افرادي را مي،شنيد که او را بخاطر 

بهائي بودن تحقير و استهزاء مي،کردند. بعد صدايي بلند شنيد که به او مي،گفت 

توبه کند. مّال عبدالمجيد ساکت ماند. پاسخي نداد. فرمان صادر شد و او صداي 

فرمان فرمانده, کشيدن ماشه| تپانچه و سفيرگلوله را به ترتيب شنيد. به اين ترتيب 

۱) منابع در مورد اين دو شهيد جزئيات کافي ندارند و قدري هم ضّد و نقيض هستند. فيضي(١٦٠) 

مي،نويسد که امراهللا در کوهستان دستگير شد و در روز دّوم دستگيري به قتل رسيد.، و اينکه آنها در 

کوهستان دستگير شدند ولي او نمي،نويسد که در فسمت شمال يا جنوب کوهستان. عهديه مي،نويسد 

که عطااهللا در کوههاي شمالي دستگير شد  ولي به دستگيري امراهللا اشاره،اي نمي،کند. روحاني(ج. ٢, 

،٣٢٩-٣٢٨) مي،نويسد که عطااهللا را در کوههاي جنوب پيدا کردند ، اّما اشاره،اي به اينکه امراهللا در کجا 

دستگير شد ندارد. او مي،نويسد که امراهللا آخرين شهيد بود و ميرزا اکبر در روز  پنجم به قتل رسيد. 

،بنابراين امراهللا حداقل ميبايست در همان روز شهيد شده باشد. مؤلفين اشاره،اي نمي،کنند که اين دو نفر 

را در کدام کوهها پيدا کرده،اند و براي تاريخ دستگيري و شهادت آنها از کتاب فيضي استفاده کرده،اند. 

تفاوت عمده،اي که موجود است آن است که افنان مي،نويسد جسد مّال عبدالمجيد را سوزاندند در 

آن  سوزاندن  به  و  شد  سپرده  خاک  به  عمومي  گورستان  در  او  جسد  که  مي،نويسد  روحاني  حاليکه 

اشاره،اي ندارد. 
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عبدالمجيد هم جان خود را در راه استقامت بر ايمان و عقيده| خود از دست داد.۱

٭     ٭     ٭

پس  آب  قطرات  حاليکه   در  بهاري  روز  اين  در  بود.  نوروز  عيد  دّوم  روز 

از برخورد امواج درياي مديترانه به خليج حيفا مي،پاشيد و در هوا پخش مي،شد 

،حضرت عبد البها به همراه سه نفر بهائي ني،ريزي در کنارخليج حيفا قدم مي،زدند. 

اين سه نفر براي زيارت به حيفا آمده بودند.

يکي از اين سه نفر ميرزا احمد وحيدي بود که در آن روز از اينکه به چنين 

موهبتي نائل شده سراسر وجودش مسرور و شاکر بود. او داستان ايمان خود به 
ديانت بهائي را درذهن مرور مي،کرد.۲

سالها قبل زماني که ميرزا احمد هنوز بهائي نشده بود همواره کربالئي حسين, 

پينه دوز ساده| بهائي, را مسخره مي،کرد. يکبار کربالئي حسين براي او حديثي را 

نقل کرد و گفت که هر مسلماني که خبر ظهور قائم موعود را شنيد وظيفه| اوست 

که تا جايي که مي،تواند درباره| آن تحقيق کند. کرباليي حسين بدون اينکه دراين 

باره با ميرزا احمد بحث و مجادله کند فقط به ميرزا احمد گفت که اين استهزاء 

تو مانند رفتار کافرها در زمان حضرت محّمد است. اين حرف در ميرزااحمد 

تأثيرکرد. او نزد يکي از علماء معتبر اسالمي رفته و درباره| درستي اين حديث 

و روايت پرسيد. او در پاسخ ميرزا احمد وحيدي گفت بهتر است اين مسائل و 

۱) عهديه ١٣٣. فيضي١٥٠. روحاني ج. ٢,، ٦٦. افنان ٢١٢. اين روايت با کنار هم گذاشتن جزئيات اين 

چهار مأخذ ساخته شده است. روحاني(ج. ٢, ٦٤) مي،نويسد که عبدالمجيد متأهل بود و دو پسر داشت 

که بدون فرزند درگذشتند و همچنين سه دختر داشت. اّولين آنها با ميرزا فضل اهللا, دختر دّوم با ميرزا 

عليمحّمد و دختر سّوم او, مريم جان, با ميرزا محّمد حسين  ازدواج کردند. دو دختر آخر معلم بودند. 

او روضه خواني هم مي،کرد, در زمان تضييقات به سروستان گريخت و صاحب يک پسر و دو دختر 

شد که همگي بهائي شدند.

۲) عهديه ١٦٣. او بعد ها حضرت عبدالبهاء را مالقات کرد. تجارتش رونق گرفت و درحمايت و 

پشتيباني از بهائي،ها خدمات بسياري انجام داد. بر حسب  درخواست  شوقي افندي به عربستان رفت و در 

آن جا ساکن گرديد. حکومت عربستان بعدها او را مجبور بر ترک عربستان کرد. به ايران بازگشت و 

در طّي دوران تضييقات شيخ جواد در حمايت از بهائي،ها بسيار فعاّل بود (عهديه ١٦٨).
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احاديث را به اهل آن يعني علماي دين واگذاريد و ديگر هيچوقت براي حّل 

مسائل مّهم نزد شخص عامي و بيسوادي چون کربالئي حسين نرويد.

اين نحوه| برخورد و پاسخ ميرزا احمد وحيدي را به خود آورد. پس از مدتي 

به نزد کربالئي حسين رفت و با نهايت احترام و تواضع ايمان خود را به ديانت 

بهائي اعالم کرد. روز قبل احمد وحيدي به همراه دو نفر بهائي ني،ريزي بعد از 

انجام مراسم استقرار عرش مطّهرحضرت اعلي در مقام اعلي در معيت حضرت 

عبد البها در کالسکه| ايشان سوار بود و اکنون نيز خود را درحضور پرانوارحضرت 

عبدالبهاء مي،ديد. ميرزا احمد از اين امر به شگفت آمده بود.

بعد حضرت عبدالبها همچنان که به آرامي به درياي آرام و آسمان نيلگون 

خيره شده بودند رو به آنها کرده گفتند طوفان سهمگيني در راه است و بهتر است 
شما سه نفر فورًا به ني،ريز برگرديد.۱

٭     ٭     ٭

در تاريکي شب در ني،ريز دو نفر از کارگران مسلمان به آرامي از جلوي 

مسجد جامع عبور کردند و به سمت جسد سوخته و زغال شده| کارفرماي خود 

يعني مال محّمد علي رفتند. اين مردان روي زمين مّال محّمد علي کار مي،کردند. 

آنها روي خاکستري که از آتش باقي مانده بود خم شده و پس از کنارزدن آن 

و در حالي که يکي از آن دو نفر کيسه،اي را با دست خود گرفته بود ديگري 

به  و  شدند  دور  آنجا  از  سرعت  به  سپس  داد.  قرار  آن  داخل  در  را  استخوان،ها 

گورستان عاقل خطيب رفتند و استخوان،ها را در گودالي گذاشتند و روي آن را 
با خاک پوشانيدند.۲

۱) معاني١٣. بعد ها خانواده| اين سه مرد به ترتيب اين  نام هاي فاميلي را انتخاب کردند: روحاني(اخالف 

ميرزا عبدالحسين ),، وحيد (اخالف ميرزا احمد ) و عنايتي( اخالف ميرزا فضل اهللا ).

۲) فيضي١٥٠. در روحاني(ج. ٢, ٣٠٢) تنها ذکر يک کارگر در مزرعه آمده است. نام او حسن يزدي 

است و او جسد مّال حسن را براي دفن به محّلي بنام عباس آباد برد.



صبح بيداري۲۶۴

ميرزا احمد وحيدي به همراه دو نفر بهائي درشهر  بمبئي در هندوستان در راه سفر به 

حيفا براي زيارت تابوتي که بقاياي عرش مطهر حضرت باب در آن قرار دارد

             شيخ محّمد حسين عهديه ، يکي از تاريخ نويسان معتبر ديانت بهائي



۲۱

روز سّوم

جلسه| روز دّوم اّولين کانونشن بهائي در اياالت مّتحده| آمريکا در بيست و سّوم 

مارچ ۱۹۰۹ م.۱ با تالوت اين مناجات شروع شد:

«... اي پروردگار... ماضعيفيم و تويي مقتدر و توانا. ناسوتي هستيم و تويي 

بخشنده. عاجزيم و تويي  قادر و مهيمن. اي پروردگار وجوه ما را به ملکوت 

ابهايت متوجه کن و به فضلت از مائده| آسماني مرزوق نما ...»

و بعد از آن لوحي از حضرت عبدالبهاء که مخصوص اين کانونشن ارسال 

شده بود تالوت گرديد:

«وقتي شخصي را بيابند که در گفتارآيت توحيد, در رفتار جوهر تقديس, 

،فرياد برآرند که اين شخص بهائي است. وقتي مردم  نفسي را مشاهده کنند که به 

حرف نشان اتحاد و يگانگي است,، در عمل جوهر انقطاع است و در عمل تقديس 

صرف است,، آن وقت فرياد برخواهند آورد که اين شخص بهائي واقعي است و 

اگر همه ما مانند او عمل کنيم جبين ما از نور الهي روشن خواهد شد...»

«اي پروردگار، اين نفوس را  ستاره،هاي پر فروغ کن تا بر معبد اّتحاد بتابند و 

همه را از خواب غفلت بيدار سازند,، علم تقديس برافرازند و آيات تنزيه بسرايند 
و به قربانگاه  عشق با نهايت اشتياق بشتابند.»۲

National  Convention ۱۹۰۹ Minutes of the” (۱“ ترجمه| جديدي از اين مناجات در 

مجموعه| مناجاتهاي بهائي: منتخباتي از مناجاتهاي حضرت بهاءاهللا,، حضرت باب و حضرت عبدالبهاء 

(ويلمت ، ايلينويز ، انتشارات بهائي ، ١٩٩٨)، ٢٦٨ آمده است.

”National Convention ۱۹۰۹ Minutes of the” (۲



صبح بيداري۲۶۶

بعد از تالوت اين بيانات اساسنامه| هيأت تنفيذيه| جديد برای کشور آمريکا، 

که توسط کميته،اي ازنمايندگان نوشته شده بود قرائت شد. در اين اساسنامه چنين 

آمده است:

خود  اّتحاد  نگهدارنده  و  خالق  تنها  بعنوان  را  خداوند  ما  همه|  يک-  «ماّده| 

مي،شناسيم. اّتحادي که توسط مظهر اعالي امرش, حضرت بهاءاهللا, نازل شد و 

توسط عبد محبوب خدا و بشر,، حضرت عبدالبهاء, ابالغ گرديده است.

ماّده| ۲- اين وحدت و اّتحاد به نام «اتّحاد معبد بهائي» ناميده مي،شود.

يا  بهائي  معبد  يک  بناي  براي  محّلي  تعيين  هيأت  اين  هدف   -۳ ماّده| 

مشرق،االذکار به انضمام ساختمانهاي ضروري حول آن در شهر شيکاگو,، ايالت 
ايلينويز,، حسب االمر و اراده| حضرت عبدالبهاء مي،باشد.»۱

٭     ٭     ٭

همان روز در ني،ريز نوري جان,، دختر محّمد شفيع, سراسيمه به منزل يکي از 

اقوام مسلمان خود مي،رفت تا نزد آنها پناه بگيرد. همسر او, مّال عبدالحسين, در 

آن موقع درارض اقدس بود و نمي،توانست به زن و فرزندانش هيچ کمکي بکند. 

بسياري از افراد خانواده به غارهاي دّره| تنگه الي حنا پناه برده بودند. در عرض 

چند روز تمام اموال و دارايي شوهرش به غارت رفت و نوري جان و خانواده،اش 
درمانده و مستأصل شدند.۲

يکي  باغ  در  ابراهيم  برادرش  و  علي  محّمد  ني،ريز  جنوب  کوهپايه،هاي  در 

خاطر  به  برادر  دو  اين  که  آنجا  تا  بودند.  شده  مخفي  خود  مسلمان  ازدوستان 

که  آنها  پدر  بود.  تضييقات  و  باليا  از  مشحون  آنها  زندگي  هميشه  مي،آوردند 

درويش نام داشت در نبرد سال ۱۸۵۳م. کشته شد و اين دو پسر را يکي از اقوام 

آنها به نام حاجي قاسم بزرگ کرد. آنها بهائيان مؤمن و مخلصي شدند و تجارت 

کوچکي را شروع کردند. ابراهيم با فاطمه ازدواج کرد و سروساماني گرفت. و 

”National Convention Minutes of the۱۹۰۹” (۱

۲) روحاني ج. ٢,، ٣٣٩.



۲۶۷ ۲۱  روز سّوم

حاال اين دو برادر مجبور شده بودند تا در مخفيگاهی پنهان شوند. ابراهيم و پسرش 

به نام محّمد حسين مبرم آئين در بيست و دّوم ماه مارچ در کارخانه| آجرسازي 

مخفي شدند. ابراهيم به پسر خود گفت که احتمال مي،رود که او را شهيد بکنند. 

همسرش فاطمه که از اين دربدري و از اين خانه به آن خانه رفتن خسته شده بود 

شوهر و پسرش را تشويق کرد که شهر را ترک کنند. برادر ابراهيم, محّمدعلي, 

را  کوهستان  راه،هاي  که  نداشت  تواني  و  قدرت  و  بود  ساله  سه  و  شصت  حاال 

بپيمايد. براي همين هم با پسرش طهماسب و يک نفر بهائي ديگر به نام استاد علي 

صّباغ به خانه| قديمي جناب وحيد رفتند و درآنجا مخفي شدند. آنجا محّل امني 

بود.

 به اين ترتيب دو برادرکه ازهم جدا شده بودند ديگر همديگر را در ايّام 

حياتشان نديدند.

ابراهيم قدري غذا برداشت و به سمت جنوب شهر راه افتاد. ولي اين غذا فقط 

براي يک شب کفايت مي،کرد. پس روز بعد دوباره به شهر باز گشت. وقتي با 

پسرش در راه بازگشت به شهر بودند يکي از دوستان مسلمان خود به نام محّمد 

را ديدند, که به آنها خبر داد که در شهر بهائيان را مي،گيرند و منازلشان را آتش 

مي،زنند. او از ابراهيم خواست که به شهر نرود و در باغ او مخفي شود. ابراهيم 

قدري پول به دوست خود داد که براي آنها آذوقه تهيه کند و محّمد هم عازم 

شهر شد. در راه چند بار مردان شيخ جلوي محّمد را گرفتند و از او پرسيدند که 

آيا هيچ بهائي را در آن اطراف مي،شناسد و او را تهديد به مرگ کردند. محّمد 

که مي دانست مردان شيخ خيلي خطرناک هستند و واقعًا ممکن است او را به قتل 
برسانند به آنها گفت که در باغش يک بهائي پنهان شده است.۱

ابراهيم را دستگير کردند و به شهر آوردند. در حضور شيخ زکريا ابراهيم 

راضي به توبه نشد و شيخ هم فرمان قتل او را داد. به او شليک کردند و چون 
ديدند ابراهيم هنوز زنده است با يک ضربه| شديد شمشير او را از پا در آوردند.۲

استاد علي صّباغ به همراه محّمد علي و پسرش که طهماسب نام داشت در 

۱) همانجا, ج. ٢, ٩٦

۲) همانجا, ج. ٢,، ٩٦. عهديه ١٣٧
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طبقه| دّوم منزل جناب وحيد از دست افراد شيخ مخفي شده بودند. استاد علي 

صباغ در سال ۱۹۰۱ م. به همراه برادرش حسن از سيرجان به ني،ريز آمده بود و در 

آنجا با ديانت بهائي آشنا شده و بهائي مؤمن مخلصي شده بود. وقتي شيخ زکريا 

و افرادش به ني،ريز حمله کردند و تضييقات بهائيان شروع شد مّال علي به يکي 

از دوستان خود به نام مّال درويش اظهار کرد که آرزويي ندارد جز شهادت و 

اگرهمين لحظه او را با شمشير مي،کشتند او به آرزوي خود مي،رسيد. هنگامي که 

مردان شيخ به محّله| چنار سوخته رسيدند و در خيابان،ها به دنبال بهائيان مي،گشتند 

، اين سه نفر به منزل قديمي جناب وحيد که در کنار مسجد جامع واقع بود پناه 

بردند. زنها هم آنها را به طبقه| باالي خانه فرستادند ولي متأسفانه چند نفر از اشرار 

و گردن،کلفت هاي محّل که از مخفي شدن اين سه نفر در منزل جناب وحيد خبر 

داشتند مردان شيخ را به خانه| جناب وحيد هدايت کردند. استاد علي,، محّمدعلي 

و پسرش طهماسب هر سه نفر گرفتار شدند.

در بين راه که آنها را به نزد شيخ مي،بردند، طهماسب آيات قران را با آواز 

مي،خواند و اهل ني،ريز و مردان شيخ هم به فرياد و ناسزا و سنگباران محّمد علي 

و استاد علي مشغول بودند. وقتي محّمد علي را به حضور شيخ بردند بدن او از 

ضربات سنگ،هايي که به او پرتاب کرده بودند کامًال خونين شده بود. با شمشير 

ضربه،اي به او زدند,، ضربه،اي که بازوي او را شديدا مجروح کرد. اّما محّمد علي 

در نهايت شجاعت مقاومت کرد تا جان باخت. جسد او را درگودالي انداختند و 
روي آن خاک ريختند.۱

استاد علي از توبه امتناع کرد. از او خواستند تا با پرداخت مبلغي جان خود را 

نجات دهد. استاد قبول کرد و به اّتفاق چند نفر از مردان شيخ به سمت منزلش به 

راه افتادند تا در آنجا وجه نقد را به آنها بدهد. شيخ به مردان خود گفته بود که 

۱) علي چهار فرزند داشت. اولين آنها مّال درويش مقتولي بود که در سراسر دوران حيات خود يکي 

از مبّلغين فّعال امر بهايي بود. او دو فرزند داشت ، لقا خانم و وحيد. هر دوي اين افراد در خدمت امر فعّال 

بودند. فرزند دّوم علي عبدالحميد مقتولي بود که در ايام حيات خود بهايي ماند و در طهران درگذشت. 

فرزند سّوم طلعتيه خانم بود, که در جامعه| امري ني،ريز بسيار فّعال بود و چهارمين فرزند رحمان مقتولي 

نام داشت, که بهايي فّعالي بود و در سنين جواني درگذشت. ابراهيم يک پسر داشت بنام محمد حسين 

مبرم آئين که فرزندان او همگي بهائي شدند.(عهديه ١٣٧).



۲۶۹ ۲۱  روز سّوم

پس از دريافت پول همانجا استاد را به قتل برسانند.

وقتي به خانه| استاد رسيدند در حالي که مردان شيخ بي،صبرانه در اتاق ديگري 

منتظر استاد بودند، استاد به نجوا در گوش همسرش گفت که وجه نقدي را که 

در منزل دارند جهت امرار معاش خود و خانواده در محلي مخفي کند و بعد هم 

از همسرش خداحافظي کرد و با دست خالي به نزد مردان شيخ بازگشت و آنها 

هم که از اين کار استاد بسيارعصباني و خشمگين شده بودند او را به پشت مسجد 
جامع, به محلي به نام «باغ قصابي», بردند و در آنجا با شليک گلوله،اي کشتند.۱

٭     ٭     ٭

اّولين  جلسه| کانونشن منعقده در اياالت مّتحده آمريکا تمام بعد از ظهر آن 

روز در منزل خانم کورين ترو از احباء شيکاگو ادامه داشت. اعضاء هيأت اجرايي 

معبد بهائي انتخاب و اسامي آنها اعالم شد:

آرتور اگنيوز (Arthur Agnews) و کورين ترو (Corine True) از 

شيکاگو،, برنارد جاکوبسن (Bernard M. Jackobson) از کنوشا, آلبرت 

 (Ana L. Palmerton)از مينيا پوليس, انا ال. پالمرتون (Albert H. Hall)هال

چارلز  نيويورک,  از   (Montfort Miller)ميلر فورد  منت  سينسيناتي,  از 

ويليام.  سي.,  دي.  واشنگتن  از   (Charles Mason Reimy) ريمي  ميسن 

 Helen S.)گودال اس.  هلن.  نيوجرسي,  از   (William H. Hoar)هور اچ. 

Goodal) از اوکلند کاليفرنيا.

۱) روحاني ج. ٢ ، ص ١٠٤. عهديه ص ١٤٣. جزئيات ذيل فقط در کتاب روحاني آمده است: آرزوي 

او که با شمشير به شهادت برسد,، پناهنده شدن  در منزل جناب وحيد,، نام افرادي که مخفيگاه آنها را 

برمال ساختند,، محّل شهادت استاد. و جزئيات ذيل فقط در يادداشتهاي عهديه آمده است: کشانيدن 

بدن او بر روي زمين و آتش زدن آن, محّل توّلد استاد و اين که استاد آخرين نفري بود که به شهادت 

رسيد. هيچکدام از اين مآخذ نمي،نويسند که چه به سر محّمدعلي آمد. اّما نگارندگان اين کتاب گمان 

مي،کنند, که او به شهادت رسيده است. روايات مختلفي از رفتن سربازان به خانه| استاد براي گرفتن وجه 

نقد موجود است. روايتي که روحاني مي،نويسد در باال ذکر شد. عهديه اشاره مي،کند که بعد از شهادت 

استاد  سربازان همسر او را در منزلش مثله کردند.



صبح بيداري۲۷۰

در خاتمه| جلسه| کانونشن همه شرکت،کنندگان قيام کرده و با هم ذکر «اهللا 

ابهي» را چند بار تکرار کردند و سپس در سکوت هر يک به تالوت دعا پرداختند 

و در آن بعد از ظهر در حاليکه قلوبشان سرشار از روح مّودت و يگانگي بود با 
يکديگر وداع کردند.۱

٭     ٭     ٭

آن شب يک  خانم غيور و شجاع مسلمان به سمت محّلي که دامادش ابراهيم 

در آنجا به شهادت رسيده بود رفت. او با کمک افراد خانواده| خود جسد متالشي 

شده| ابراهيم را جمع کرده به قبرستان سنگر برد و در آنجا به خاک سپرد. همان 

شب دختر بهائي محّمد به نام طليعتيه جسد پدرش را با کمک آشنايان مسلمان خود 
جمع کرده و بعد از غسل جسد او را با نهايت عشق و عالقه به خاک سپرد.۲

” National  Convention ۱۹۰۹ Minutes of the” (۱

۲) روحاني ج. ٢,، ١٠٤



۲۲

پناه به سروستان

قبل از اذان صبح روز نوروز، اعضاي خانواده| بزرگ شيخ محّمد حسين به همراه 

ساير بهائيان که مخفي شده بودند از غارهاي دره| تنگه الي حنا بيرون آمدند. آنها 

دو دسته شدند. زنان و اطفال  تحت راهنمايي يکي از دوستان و آشنايان مسلمان 

به شهر برگشتند و گروه ديگر مردان به سمت جنوب، به طرف اصطهبانات راه 

افتادند.

در مسير اصطهبانات در تاريک و روشن سحرگاهي بهائيان ديگري را ديدند 

که  از کوه پائين مي،آمدند. يک نفر از بهائيان در سردو راهي جاّده ايستاده بود 

تا راهي که  به روستاي رونيز مي،رفت را به آنها نشان دهد.۱ زمين،هاي اطراف 

رونيز متعلق به خانواده| افنان, منسوبين حضرت باب, بود و به نظر مي،رسيد که 

رونيز محل امني براي بهائيان باشد. وقتي مير محّمد حسن که مراقب و نگهبان 

اين زمين،ها بود، اين خيل عظيم از مردان هم،کيش خود را ديد بالفاصله به پيشباز 

آنها رفت و از آنها خواست که براي استراحت و خوردن صبحانه در آنجا بمانند.۲ 

او دو روز و دو شب اين افراد را نزد خود نگاه داشت تا اينکه نامه،اي از يکي از 

متنّفذين شهر فسا,، از شهرهاي همجوار ني،ريز, دريافت کرد که نوشته بود, که 

طبق فرمان شيخ عازم آنجا است تا بهائيان را دستگير کند.۳ مير محّمد حسن که با 

۱) روحاني ج. ٢, ٤٨

۲) تعداد متفاوتي  در منابع آمده است: ٦٠ (روحاني) و ١٠٠ (فيضي).

۳) قيطاس خان (افنان ٢١٣؛ فيضي ١٤٦)
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رفتار خشونت،آميز اين مرد متنّفذ آشنا بود به بهائيان توصيه کرد به شهر سروستان 

بروند. در اين شهر بهائيان و مسلمانان روابط حسنه،اي با يکديگر داشتند۱ و عالوه 

بر اين آنجا ازحيطه| تسّلط شيخ خارج بود.۲  او قاصدي  را هم جلوتر به سروستان 
فرستاد تا خبر آمدن اين گروه را به بهائيان سروستان بدهد.۳

قرار  بار  اين  بودند.  غرب  سمت  به  حرکت  آماده  مردان  همه|  سحر  هنگام 

نبود که از جاّده بروند بلکه  بايد از کوه،هاي خرمن کوه،۴ در سمت غرب عبور 

مي،کردند. وقتي آفتاب طلوع کرد به خرمن کوه رسيدند و از دامنه| کوه در حالي 

که سنگ،ها زير پايشان مي غلتيد باال رفتند.

يکي از افرادي که در اين گروه بود جناب ميرزا محّمد حسين بود که ذوق و 

قريحه| شعرخواني داشت و خواننده،اي ماهر بود. در فکر همسر خود مريم خانم و 

فرزندانش و اوقات خوبي که با برپايي کالس براي اطفال بهائي و مسلمان داشت 

و براي آنها از آيات قرآن و اشعار حافظ و سعدي مي،خواند،۵ بود و هرگز فکر 

نمي،کرد که بزودي پدر زنش، مّال مجيد ، به شهادت برسد.۶  و تمام دارائي  برادر 

کوچکترش  ميرزا شکراهللا که در گروه با او همراه بود نيز به يغما برود.۷ اين دو، 

پسران ميرزا ابراهيم معّلم بودند و از راه تدريِس فرزندان خانواده،هاي ثروتمند 

نگاه  مخفي  را  بهائي  به ديانت  عقيده| خود  و  ايمان  مي،کردند. وي  معاش  امرار 

۱) افنان ٢٣٤

۲) افنان ٢١٣. فيضي ١٤٦

۳) روحاني ج. ٢, ٤٨. افنان (٢١٤) ذکر مي،کند که «يک مرد عرب»  قبل از ورود گروه بزرگ بهائي،ها 

به سروستان وارد شد.

۴) روحاني ج. ٢, ٤٨

۵) يکي از پسران او ميرزا کوچک گستران بود که بهائي فّعالي بود و بعد از مرگ پدرش به طهران 

رفت. در آنجا با عاليه| رفيعي, دختر ميرزا محمد رفيعي, ازدواج کرد. آنها صاحب چهار فرزند شدند: 

فرزانه, ايرج,، هوشنگ و فرزند ديگري که عهديه به نام او اشاره,اي نمي،کند. ايرج و هوشنگ ازدواج 

کرده و فرزندان آنها  همگي بهائي شدند. هوشنگ به همراه خانواده| خود از ايران بيرون رفت. فرزندان 

ميرزا محّمد عبارتند از: نوري جان,، جهان سلطان, فاطمه سلطان,، زيور,، بهجت خانم,، حبور خانم، و علي 

رفيعي (عهديه ١٤٩)

۶) عهديه ١٤٩

۷) تنها پسر  او ،احمد ، در سّن بيست سالگي درگذشت.
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مي،داشت تا بتواند به پيروان آن ياري برساند. فرزندان او ايمان قوي و روح امري 

را از پدر به ارث بردند. ميرزا ابراهيم معّلم آيات و الواح را با خط زيبا نوشته و 

به ساير احبا هديه مي،داد.۱ مادر زن ميرزا ابراهيم معّلم  که از ايمان و عقيده| داماد 

و دختر خود دل خوشي نداشت به قصد کشتن آن دو، غذاي آنها را مسموم کرد 

ولي اين زن و شوهر از موضوع آگاه بودند و لب به غذا نزدند. روز بعد که مادر 

زن به منزل آنها آمد از سالمتي آنها گيج و مبهوت شد. براي پايان دادن به اين 

ماجرا  ميرزا ابراهيم معّلم و همسرش غذاي مسموم مادر زن را نگاه داشتند و روز 

بعد از او خواستند که براي ناهار در منزل آنها بماند، اما اول مي بايست غذاي مرغ 

و خروس،ها را بدهند و بعد سفره را پهن کنند. پس از همان غذاي مسمومي که 

مادر زن آورده بود به مرغ و خروسها دادند. وقتي مرغ و خروسها از غذاي مسموم 

يکي يکي جان مي،سپردند مادر زن ابراهيم معّلم از خجالت پا به فرار گذاشت.

باد سرد همچون ضربات شالق به روي صخره،هاي سنگي که اين مردان از 

آنها به زحمت باال مي،رفتند، مي خورد. آنها به دّره،هايي رسيدند که هنوز پوشيده از 

يخ بود. نزديک صبح راهنماي آنها گفت که راه را گم کرده است.۲ مردان بهائي 

که چاره اي نداشتند دور هم جمع شدند و به خواندن دعا و مناجات پرداختند. 

آنها به رضاي الهي راضي بودند.

در نيمه روز  تّوقف کردند. بسيار خسته بودند. چوب و شاخ درختان را جمع 

کرده، آتشي برپا کردند. با مقدار کمي آرد که همراه  داشتند قدري نان تهيه کرده 

و به هر کس تّکه| کوچکي نان دادند. همه از شدت گرسنگي آن را بلعيدند.

گروه  راهنماي  غروب  نزديک  افتادند.  راه  به  دوباره  و  گرفتند  جان  کمي 

توانست راه را پيدا کند. از آنجا نور روستاي علي آباد را ديدند که سو سو مي،زد. 

آنها به يک اتاق گرم فکر مي،کردند تا بتوانند پاهاي خسته خود را قدري دراز 

کنند و يک چاي گرم بنوشند. ولي از ترس حمله| ساکنان آن محّل و دستگيري 

به راه خود در تاريکي شب ادامه دادند. در نيمه شب دوباره راه را گم کردند. 

۱) اين زوج چهار فرزند داشتند: ميرزا جناب محّمد حسين,، ميرزا محّمد,، ميرزا باقر(که بنام ميرزا آقا نيز 

معروف است و خّطاط بسيار محترمي بود)، و ميرزا شکراهللا.

۲) محّمد کالو (فيضي ١٤٧)
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براي کم کردن سوزسرما دورآتشي که روشن کرده بودند حلقه زدند. بعضي، 

با چشمان خيره به شعله| آتش مي،نگريستند و برخي هم از خستگي بيهوش شده 

بودند.

کرباليي محّمدصالح ، گرمي شعله هاي آتش را احساس مي،کرد و همانطور 

را در  افراد خانواده| خود  گرفته بود جانفشاني  آتش پناه  گرماي مطبوع  که در 

ذهن مرور مي،کرد. مادر او فاطمه خانم به محض شنيدن خبر اظهار امرحضرت 

باب توسط جناب وحيد ايمان آورده بود. به ياد آورد که پس از ايمان مادرش 

چگونه فضا و حال و هواي خانه شان عوض شده بود. انگار همه چيز نو,، پاک 

و نوراني شده بود. اّما خيلي طول نکشيد. اوضاع عوض شد. او و مادرش بعد از 

نبرد قلعه خواجه در زندان اسير شدند. صورتهاي نوراني بسياري از افراد خانواده| 

خود را که جان باخته بودند بنظر آورد,، شرايط سخت و نداري سال،هاي بعد از 

بازگشت به ني،ريز را به ياد آورد. او در ذهن  خود تاريخ زندگي خود و ني،ريز 

را مرور مي،کرد. حاال هم مجبور شده بود همسر خود, زهره, و پسرش, امراهللا, 

را ترک کند. زيارت حضرت بهاء اهللا را در بغداد به ياد آورد. آن همه شکوه,، 

آن همه وقار,، آن همه محّبت و عشقي را که حس کرده بود به ياد آورد. به ياد 

آورد که به هنگام زيارت تمام باليا و مشّقات آن سالها را فراموش کرده بود. ۱ 

سراسر شور و شوق بود. بيان مبارک را به خاطر آورد که فرمودند: «شمشيرهاي 

حزب بابي به غالف راجع.» و با خود گفت حضرت بهاءاهللا راه جنگ را بسته،اند, 

بسته،اند. در اين افکار بود که بيانات  حضرت بها اهللا را به  راه لعن و نفرين را 

خاطر آورد. به آن حال و هوا برگشته بود. احساس عجيبي داشت. حّس مي،کرد 

همه| مردم جهان را دوست دارد. حّس محبتي داشت که مي،خواست مردان شيخ 

۱) داستان کرباليي محمد صالح از نوشته| عهديه(١٦٦-١٦٥) گرفته شده است. او نود سال عمر کرد و 

دو فرزند از او به جا ماند: حاج امراهللا و فاطمه خانم. حاج امراهللا در تضييقات زمان شيخ گرفتار مصائب 

فرزندان  او  شود.  مشّرف  عبدالبهاء  حضرت  زيارت  به  که  گرديد  نائل  موهبت  اين  به  اما  شد.  بسيار 

بسياري داشت: حاج صالح, احمد,، روح اهللا,، طوبي,، زهرا,، شوکت و بهاءالدين، که قبل از رسيدن به 

بيست سالگي درگذشت. فاطمه دختر کرباليي محمد صالح نيز در تضييقات شيخ جواد معرض مصائب 

بسيار گرديد و در خدمت امر بود. او با ميرزا اکبر ازدواج کرد وآنها صاحب دو فرزند شدند: حاج آقا 

محمود و زهرا.
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زکريا حّتي خود شيخ زکريا را در آغوش بگيرد. با خود گفت پس آنها هم که 

شهادت را قبول مي،کنند چنين احساسي دارند! و با خود گفت حضرت بها اهللا اين 

راه را باز کرده،اند: محّبت الهي. در آن لحظه انگار صدايي شنيد که اين بيانات را 

مي،خواند: 

«... به اين کلمه| مبارکه به مثابه سفينه در درياي عرفان سلطان امکان متمّسک 

باش. اگرچه اين کلمه قديم است، يعني مظاهر امر از قبل به آن تکلم نموده،اند 

و لکن اليوم به طراز بديع جديد ظاهر,، چه که اسرافيل حقيقي روح تازه| معنوي 

در هياکل الفاظ دميده و آن کلمه اين است: «َمن کاَن ِهللا کاَن اهللاِ َلُه» اگر در اين 

بحر سير نمايي خود را به روح تازه و اطمينان بي،اندازه مشاهده نمايي و در هواي 

محّبت نّير آفاق به پرهاي شوق و اشتياق پرواز کني و به کمال فرح و انبساط و 

سرور و نشاط بر اين صراط عدل مستقيم مشي نمايي. نداي حسين در کل حين 

َلُهَو  إنّه  به اين فايز فرمايد.  را  اعظم جميع  از حّق مي طلبيم فيض  است.  مرتفع 

المقتدُر القدير».

کرباليي محّمد صالح در کنار آتش به خواب خوشي فرو رفته بود.

قبل از طلوع آفتاب دوباره  در حالي که پاهايشان ياراي راه رفتن نداشت به راه 

افتادند. بعد از آن استراحت شبانه درد شديدي در پاهاي خود احساس مي،کردند 

و عضالت کوفته و ضرب ديده و بي،غذايي آنها را آزار مي داد. به آهستگي قدم 

بر مي،داشتند. براي اينکه نيروي حرکت داشته باشند از برگ درختان و ميوه،هاي 

وحشي تغذيه مي،کردند.

کمتر ازسه کيلومترمانده به سروستان  چند نفرشان که ديگر تاب و توان راه 

رفتن نداشتند بيهوش بر زمين افتادند. دو جوان که هنوز قادر به حرکت بودند با 

عجله به  طرف سروستان دويدند تا تقاضاي کمک کنند. اندکي بعد گروهي را  

ديدند که با قاطر و گاري و مقداري وسايل به سوي آنها مي،آمدند. آنها احّباي 

سروستان بودند.

جامعه| بهائي سروستان در چند هفته،اي که جناب طرازاهللا سمندري و ميرزا 

قلبشان  و  بود  يافته  تازه،اي  حيات  داشتند  حضور  آنجا  در  رفسنجاني  اکبر  علي 

گرديده بود.  مستبشر  از مالقات و بيانات اين دو نفردرباره تعاليم ديانت بهائي 
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اّحباي سروستان اخبار مربوط به رونيز را از پيکي که آمده بود شنيده بودند و 

مقدمات پذيرايي از برادران روحاني خود را فراهم کرده بودند. جلسات بسياري 

برگزار کردند،, آيات و الواح بسياري زيارت کردند و اين لوح مبارک را بارها 

مي،خواندند:

«اي اولياي حّق از شماتت معرضين و انکار منکرين محزون مباشيد,، چه که 

اين امور لم يزل و اليزال دليل بر حقيقت حّق جّل جالله بوده. اگر از شخص 

نادان غافل جاهلي کلمه| نااليقي اصغاء نماييد بأسي نبوده و نيست, چه که او و 

آنچه با اوست عنقريب به فنا راجع و شما اليوم از کوثر بيان رحمان مي آشاميد و 

کلمه| "أنتم مّني" اصغاء مي،نماييد. در اين حين ملکي از ماليکه| مقّربين که طايف 

حول است، عرض نمود: ياالهي و سيدي و مقصودي و محبوبي و محبوب من في 

السّموات و األرض، از بحر جود و شمس فضل تو سائلم که صد هزار سّب و لعن 

در محبتت بشنوم و يکبار اين گوش به اصغاء کلمه| احلي "إنک أنت من أهل 

البهاء" فائزشود.

قدري  پناه،جويان  آن  خوردن  با  و  آوردند  غذا  خسته  گروه  آن  براي  آنها 

جان گرفتند و با کمک احباء سروستان بر قاطر و گاري سوار شدند و به سمت 

سروستان به راه افتادند. در شهرسروستان با استقبال گرم بهائيان,، اقوام مسلمان و 

همه| اهالي سروستان روبرو شدند. همه آنها از ديدن آن گروه خسته و آزرده و 

حوادثي که بر آنها گذشته بود در عجب بودند و به شجاعت و شهامت آنها آفرين 
گفتند.۱

٭     ٭     ٭

در  هم  با  شاهي  چنار  محّله|  بهائيان  و  مسلمانان  م.  از ۱۹۰۹  قبل  سالهاي  در 

صلح و صفا زندگي مي،کردند. چنار شاهي منطقه،اي است درست در شمال محّله| 

چنار سوخته. آنجا خانواده| پيماني براي تشکيل جلسات و اجتماعات بهائي شهر 

۱) بيشتر شرح فرار از افنان (٢١٥-٢١٢),، روحاني (ج. ٢, ، ص ٢٩٨) و فيضي (١٤٧-١٤٦) گرفته شده 

است.



۲۷۷ ۲۲  پناه به سروستان

ني،ريز منزلي اهدا کرده بودند که به آن حظيرة القدس مي،گفتند. اين خانه نزديک 

راه آبي قرار داشت که اين محّله را از محّله| بازار جدا مي،کرد. حياط خانه پر از 

درختهاي سيب و پرتقال بود و به يک ساختمان آجري منتهي مي،شد. اين خانه 

سرسرايي داشت که از آن به عنوان سالن ورودي استفاده مي،شد. در اين سرسرا 

جلسات ضيافت براي تالوت دعا و مشورت در امور و مسائل جامعه و بازديد 

در  بهائي  جوانان  براي  کالس،هايي  هم  جمعه  مي،شد. شب،هاي  برقرار  دوستان  

آنجا برگزار مي،شد.

سرايدار شوخ طبع و مهربان آنجا, آقا عباس, و همسرش, خير الّنساء, اهل 

سروستان بودند.۱ از شوخ طبعي و فراست آقاعباس تعريف مي،کنند که  گويا 

يکبار که جلسه| ضيافت در منزل يکي از احباء بوده و آن شب وقتي در زده و 

صاحبخانه پرسيده که کيست آقا عباس خود را عبدالبهاء معرفي کرده. داستان 

ديگر مربوط به يکي از بهائياني است که موّقتًا در حظيرةالقدس ساکن بود. آقا 

عباس شنيده بود که اين شخص بهائي ترياک مي،کشد. براي همين هم آقا عباس 

همه| زغال،ها را طوري روي هم انبار کرده بود که بصورت تّل بلندي درآمده 

روشن  را  خود  چپق  تا  بود  رفته  زغال  برداشتن  براي  شخص  آن  که  هنگامي  و 

کند، همين که دستش به زغالها خورد تّل زغالها به زمين ريخت. اّما افسوس که 

به  محّل  مسلمانان  که  نوروزي,  عيد  درآن  مهربان  مرد  اين  طبعي  شوخ  تمامي 

حظيرةالقدس حمله کردند و آقا عباس را در کوچه،ها بر زمين کشيدند و او را 
شهيد کردند,، فراموش شده بود.۲

در قسمت ديگري از شهر، ميرزا اکبر کّفاش که پدرش هم کّفاش بود در 

حالي که مردان شيخ او را در خيابان مي،زدند و به جلو مي،راندند و خون از بدنش 

مي،ريخت با صداي بلند آيات و ادعيه| حضرت بهاءاهللا را مي،خواند. او با بقيه از 

ني،ريز فرار کرده بود. ولي بعدا تصميم گرفته بود که به شهر بازگردد. وقتي به 

۱) او دوبار ازدواج کرد. از ازدواج اّول خود فرزندي نداشت. همسري که در اين داستان به او اشاره 

مي،شود همسر دّوم او است (روحاني ج. ٢,، ٦٧). وي پسر محّمد شريف بود (فيضي (١٥١).

۲) عهديه ١٣٩. روحاني ج. ٢,، ٦٧. فيضي ص ١٥١. درباره| تاريخ به شهادت رسيدن او هيچ اطالعي در 

دست نيست: نگارندگان اين کتاب تاريخ  شهادت او را خود در کتاب درج کرده اند.



صبح بيداري۲۷۸

شهر رسيد او را دستگير کردند.۱ افراد شيخ فکر مي،کردند که او بهائي نيست 

و شايد ديوانه باشد. ميرزا اکبر يک بار از مرگ جان سالم به در برده بود وآن 

موقعي بود که او بعد از نبرد ۱۸۵۳ به همراه خواهرها و برادرها و مادرش گرفتار و 

دستگير شده و به شيراز برده شده بود. به همراه خانواده،اش از قلعه| بي بي دختران 

آزاد شدند و چند ماهي در شيراز بودند. در آنجا پس از مّدتي همه| خواهران و 

برادرانش را از شدت صدمات و اسيري و زندان از دست داد. اما خود زنده ماند. 

به ني،ريز بازگشت و به شغل پدرش يعني کّفاشي مشغول شد. در اثر خواندن و 

شنيدن  الواح و آثار در جلسات، روز به روز ايمان و ايقان او به ديانت بهائي بيشتر 

مي،شد و حاال هم با پاي خود و در نهايت رضايت از پناهگاه کوهها به شهر خود,، 

ني،ريز, باز گشته بود.، اين آخرين سفرش به ني،ريز بود. در برابر شيخ ايستاد و وقتي 

شيخ پرسيد دينش چيست؟ با لبخندي جواب داد: «بهائي». شيخ از او پرسيد آيا 

مي،خواهد به ازاي پرداخت وجهي جان خود را بخرد؟ ميرز اکبر جواب رّد داد و 

گفت که خود با پاي خود به قربانگاه آمده و هرگز از چنين افتخاري که نصيبش 
شده روي برنمي،گرداند.۲

٭     ٭     ٭

در سروستان باالخره آن گروه آواره| بهائي توانستند قدري استراحت کنند و 

حال که در جاي امني بودند با خيال آسوده به خواب روند. ولي در بيرون شهر,، 

امني  محل  جستجوي  به  هنوز  بهائيان  از  نفره  دوازده   گروه  يک  ها,  بيابان  در 

بودند. يکي از اين افراد جناب خواجه محّمد۳ بود که در شورش سال ۱۸۵۳ به 

۱) مردي که او را دستگير کرد مشهدي شمسا نام داشت. مشهدي شمسا  يکي از جاسوسهاي شيخ بود 

(روحاني ج. ٢,، ١٤٢؛ فيضي ١٦١).

۲) عهديه ١٣٦. روحاني ج. ٢,، ص ١٠١-١٠٠. فيضي ١٦٠. از اکبر يک فرزند پسر به جا ماند:، ميرزا 

جهان  با  و  کرد  ترک  را  ني،ريز  بعدي  تضييقات  دوران  در  اّما  بود.  امر  خدمت  در  که  عاليي  حسين 

اتّحادي, دختر ميرزا عبداهللا,، ازدواج کرد. آنها صاحب پنج دختر به نامهاي: رضوان, طوبي,، بهّيه, بشري, 

،عليا و چهار پسر به نامهاي علي, اکبر, بهايي و موهبت اهللا شدند 

۳) پسر کرباليي باقر (عهديه ١٥٨).



۲۷۹ ۲۲  پناه به سروستان

همراه مادرش اسير و به شيراز برده شده بود. بعدها که آتش ضوضاء خاموش 

شد آن دو نيز به ني،ريز بازگشتند و از خانه،شان جز ويرانه،اي نديدند. تمام اموال 

آنها به يغما رفته بود و باغهايشان ويران شده بود. شفيع که پي به هوش و زکاوت 

خواجه محّمد برده بود و در آن زمان يکي از بهائيان سرشناس شهر بود خواجه 

محّمد را به سرپرستي يک منطقه منصوب کرد. حاال بعد از سالها دوباره خواجه 

محّمد به همراه دو پسرش به نام ميرزا محّمد باقر۱ و ميرزا فضل اهللا پيماني۲ در فرار 

بودند, در حالي که مزدوران شيخ زکريا خانه و زندگي آنها را در ني،ريز غارت 

و تخريب مي کردند.

آنها قدري پوشاک و آذوقه برداشته بودند و با زحمت زياد آن بار را در 

زمين، سخت و خاکي بيابان مي،کشاندند. مرداني از طائفه| عرب به آنها رسيدند و 

از اسب،هاي خود پياده شدند و با شمشير و چماق به جان آنها افتادند و بعد هم 

تمام اموالشان را غارت کردند. درآن بيابان کسي نبود که به آنها کمک کند. 

وقتي مردان عرب از آنجا دور شدند, به ياري يکديگر بلند شدند تا به راه خود 

ادامه دهند. با بدن هاي خونين در حالي که از شدت ضعف توان ايستادن نداشتند 

به سروستان رسيدند. اهالي سروستان از ديدن آنها وحشت کردند اّما به سويشان 

دويدند تا به آنها کمک کنند.

۱) او هشتاد سال عمر کرد و عضو محفل روحاني ني،ريز بود و صاحب هشت فرزند شد: بي بي بيگم, 

زاده  وکيل  خانم  پري  مادر  کيهان  و  جالليه  الدين,  نظام  الدين,،  شهاب  مسعود,،  بهاءالدين,،  ،منوچهر, 

(عهديه ١٦٨).

۲) او بعد ها عضو محفل روحاني ني،ريز شد. با نصرت خانم ازدواج کرد وآنها  صاحب فرزندان زيادي 

شدند. دختران آنها:نجات,، روح انگيز, عشرت,، بدرالزمان,، مهين,، پوران, بهارّيه و عصمت و پسران آنها 

سيروس و سروش نام داشتند.(عهديه ١٦٩).



۲۳

صعود حضرت عبدالبهاء

بودند  کرده  پا  به  زکريا  شيخ  و  الري  عبدالحسين  سيد  که  آشوبي  و  ضوضاء 

مستأصل  مردم  تدريج  به  گرفت.  فرا  را  فارس  ايالت  از  وسيعي  بخش  دامنه،اش 

شدند و صداي دادخواهي آنها در همه جا بلندبود. حاکم جديد شيراز وقتي از 

اين نارضايتي عمومي باخبر شد فرمانده| نظامي خود را به همراه لشگر عظيمي به 
آن مناطق  فرستاد تا در آنجا نظم و آرامش برقرار سازد.۱

مردم بسيار خوشنود بودند که سپاهيان در راه،اند و به زودي به شهر آنها خواهند 

رسيد. وقتي فرمانده| نظامي به شهر سروستان وارد شد، از بهائيان شنيد که در ني،ريز 

اموالشان غارت شده و درخت،هاي باغ،هايشان بريده شده و منازلشان تخريب و به 

آتش کشيده شده است. مردان بهائي را همانند چهار پايان در خيابان،ها کشيده،اند 

و با شليک گلوله به قتل رسانيده،اند و جسدهاي آنها را درگودالي انداخته،اند.

اما شيخ زکريا که قبل از ورود لشگريان، شهر ني،ريز را ترک کرده بود۲ از 

۱) افنان. پيدايش و ظهور اديان بابي و بهايي در شيراز و فارس ٢١٥. (طبق اظهار محّمد علي، «ني،ريز» 

شد.  ديده    ((www.neyriz.blogfa.com .وبسايت در  فوريه ٢٠١١  تاريخ ٤  در   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ،

نام حاکم جديد نصرت الدوله بود که پسر قوام الملک شيرازي,، رئيس طائفه| مهمي در شيراز, بود. 

بر طبق برخي منابع، سربازان  به سمت فسا, داراب,، جهرم,، لرستان,، سروستان و ني،ريز پيش رفتند. افنان 

ني،ريز(٢١٥) آنها به گاليَدر, بستک,، الر,، اصطهبانات,، سرکوه و ني،ريز حرکت کردند؛ فرمانده| نظامي  

ميرزا محّمد علي خان بود.

۲) افنان مي،نويسد که شيخ به سرکوه رفت. محّمد عليwww.neyriz.blogfa.com)) مي،نويسد 

که به نوايگان رفت. در تمامي منابع آمده است که شيخ  دو هفته در ني،ريز ماند. اّما برخي از منابع ذکر 

مي،کنند که وقتي که شنيد که لشکر حکومتي به سمت ني،ريز حرکت کرده است ني،ريز را ترک کرد. 
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مجازات جان سالم به در برد. سربازها همه| افرادي را که شيخ به کار گرفته بود از 

شهر بيرون کردند. شهرقدري امن شد و بهائيان کم کم به ني،ريز بازگشتند. 

اّما تمام خانه و زندگي آنها به يغما رفته بود.

باغ هاي شيخ عمو حسين و تمام آن درختان شاداب و پر محصولش اکنون 

به تّلي از خاکستر تبديل شده بود. خانه،اش کامًال ويران شده و جز مشتي خاک 
چيزي ازآن باقي نمانده بود. حتي سنگ و خشت،هاي خانه را هم برده بودند.۱

ميرزا عبد الحسين چند ماهي درحضورحضرت عبد البهاء در ارض اقدس 

بود. از ضوضاي ني،ريز باخبر شد. او نگران همسر و فرزندانش بود. وقتي به ني،ريز 

رسيد خانه| خود را ويران ديد. فهميد که نوري جان و فرزندانشان در نهايت سختي 

زندگي مي،کنند. همه| امالک و دارايي او به غارت رفته بود. بهائيان شيراز چندين 

بار کيسه،هاي آرد ذّرت براي نوري جان برده بودند ، اما او قبول نکرده بود و گفته 

بود که آنها را به فقرا بدهند. او نمي،خواست با قبول کمک باعث سرشکستگي 
شوهرش شود.۲

خود  زندگي  و  کار  سر  آنها  بودند.  خوشحال  بهائيان  احوال  اين  همه|  با 

بازگشتند و دوباره همه چيز را از نو ساختند و جامعه| بهائي روحي تازه گرفت.

خانه،ها ساخته شدند,، کار و کاسبي رونق گرفت,، باغ ها و تاکستان ها دوباره سبز 

و خرم شدند و دوستي با همسايگان مسلمان از نوآغاز شد و بهائيان از اينکه طبق 

تعاليم الهي در مقابل طوفان باليا استقامت کرده بودند,، نه تابع  مهاجمين شده و 

نه عليه آنها، خوشحال و مسرور بودند. خوشحال بودند زيرا «...استقامت شرط راه 

است و دليل ورود به بارگاه.» و مّکرر اين بيان مبارک را زيارت کرده بودند که 

«اليوم استقامت عين کرامت است بلکه اعظم معجزه در عالم بشّريت.»

يک سال بعد، برادر شيخ زکريا۳ از جانب شمال به شهر ني،ريز حمله کرد. او 

مسئله در اينجا طول زمان است: طبق اظهار منابع بهائيان ٤٠ روز در سروستان بودند. اين مدت برابر 

شش هفته است که بعد از آن آنها به همراه لشگر به ني،ريز رفتند و اين مّدت زماني بيشتر از دو هفته 

مي،باشد.

۱) عهديه ٨١.

۲) روحاني ج. ٢, ، ١٢٦

۳) شيخ عبدالحسن کوهستاني (حسامي ٢٤٧)



صبح بيداري۲۸۲

قصد داشت جامعه| بهائي را نابود کند. اّما اين بار مسلمانان و بهائيان با هم همراه 
شده و در عرض سه روز او را از شهر بيرون راندند.۱

٭     ٭     ٭

آپريل    ۳۰ شنبه  سه  يعني  قبل  شب  در  ترو  کورين  خانم  ديگر  پسر  مرگ 

۱۹۱۲م. مانع از آن نشد که او در مراسم افتتاح زمين مشرق االذکار شرکت کند. 

صبح روز چهار شنبه با قدمهاي مّصمم و استوار در خيابان،هاي شيکاگو در ويلمت 

به سمت زمين مشرق االذکار مي،رفت تا شاهد مراسم گذاردن سنگ بناي آن به 

دست حضرت عبد البهاء باشد. کورين ترو سال،ها هّمت و وقت خود را صرف 

پيشبرد اين امر عظيم کرده بود. خيمه| سفيد رنگي بر پا کرده بودند و حضرت 

عبدالبهاء در آنجا مشغول سخنراني بودند:

«قّوه،اي که شما را امروز در اينجا با وجود باد و سرما گرد آورده حقيقتًا قّوه| 

عظيمه،اي مي،باشد. اين قّوه| الهي است. عنايت الهي بهاءاهللا است که شما را در اينجا 

جمع کرده. خدا را شکرکه به واسطه| عشق بي،منتهاي او اين نفوس روحاني در 

اين محل گرد هم آمده اند. هزاران مشرق االذکار، که معابدي براي دعا و نيايش 

خداوند هستند در غرب و شرق ساخته خواهد شد. اّما اين معبد به عنوان اّولين 

معبدي که در غرب ساخته شد، اهّميت بسياري دارد. در آينده مشرق االذکارهاي 

بسياري در اينجا و جاهاي ديگر ساخته خواهند شد, در آسيا،, حّتي در آفريقا,، در 
نيوزالند و استراليا. اّما اين مشرق االذکار شيکاگو اهّميت خاّصي دارد.»۲

و سپس اين مناجات را تالوت فرمودند:

«اي پروردگار اين جمع توّجه به تو دارند و اين قلوب به نار محبتت مشتعلند 

اين  تا  فرما  پرودگارعنايتي  اي  مستبشرند.  تو  بشارت  به  ارواح  و  عقول  اين  و 

دموکراسي در کشور آمريکا به اعلي درجه| روحانيت برسد، همچنان که اکنون 

به اعلي درجات ماديات ترقي نموده است و اين دولت عادله را موفق و پيروز 

۱) اين حمله در سال ١٢٨٩ هجري شمسي برابرسال  ١٩١١ ميالدي اتفاق افتاد(حسامي ٢٤٨).

۲) باليوزي.اچ. ام ، ’Abdu’l-Bahá ص ١٨٦
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گردان. اين ملت ارجمند را بر اِعالي وحدت عالم انساني و استقرار صلح اعظم  

سزاوار  کشور  اين  پروددگار  اي  گردد.  عالم  کشورهاي  سرحلقه|  تا  دار  موفق 

عنايات و الطاف تو است. آن را عزيز فرما و در جوار خود از مراحم و عناياتت 

سرشار نما.»

حجر زاويه| اين مشرق االذکار را نتي توبين هديه آورده بود. او خياطي بود 

معبد  اين  براي  مي،خواست  دلش  خيلي  و  کرد  مي  زندگي  کمي  درآمد  با  که 

هديه،اي تقديم کند. او اين قطعه سنگ سنگين را به وسيله| اتوبوس شهري به آن 

محّل آورد. در آنجا سنگ را روي زمين کشيدند و يک نفر آن را بر پشت خود 

گذاشت و سپس آن را بر چهار چرخي گذاشته و به محّل بنا رسانيدند.۱ آنگاه 

حضرت عبد البهاء تشريفات آغاز بناي مشرق االذکار را شروع کردند و از هر 

يک از احباء غرب و شرق که در آن جلسه بودند خواستند جلو آمده به نشانه| 

وحدت و الفت بين شرق و غرب در کندن گودالي براي نصب قطعه سنگ ياد 

بود به نوبت کلنگ بزنند. سپس با دستان خود سنگ يادبود آن معبد عظيم را در 
آن گودال قرار دادند.۲

به اين ترتيب ساختمان ام المعابد غرب که خانم کورين ترو و بسياري از 

عنايات  مشمول  حال  کردند  آغاز  را  آن  خود  وقت  و  مال  ايثار  با  ديگر  احباء 

حضرت عبدالبهاء گرديد. و آن روز ساختمان آن محقّق شد.

٭     ٭     ٭

حکومت  يافت.  گسترش  ايران  در  مرج  و  هرج  قاجار  خاندان  سقوط  با 

مرکزي کنترل خود را بر بيشتر نقاط از دست داده بود و سران طوايف مختلف 

اّدعاي حکومت و خودمختاري داشتند. جامعه بهائي شهر ني،ريز هم شکار خوبي 

و  امالک  از  بسياري  و  غني  کشاورزي  لحاظ  از  بود  منطقه،اي  ني،ريز  زيرا  بود,، 

http://www.bahai.us/bahai-temple/history-and-architecture/  (۱

cornerstoneww.nayriz.org

۲) بروس وايت مور ، The Dawning Place (ويلمت ، ايلينويز ، انتشارات بهائي، ١٩٨٤) ٦٤.
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آبادي،هاي آن به چند خانواده| ثروتمند تعّلق داشت.

بار ديگر در سال ۱۹۱۳ افراد خانواده| شيخ زکريا سعي کردند ني،ريز را به 

ويران  را  ني،ريز  مزارع  زکريا۱  شيخ  ديگر  برادر  بار  اين  درآورند.  خود  تصرف 

کرد و درخواست مبلغ هنگفتي پول از مردم ني،ريز کرد. او اّدعا کرد که قائم 

آل محمد است و مأموريتش از بين بردن بهائيان است. اين بار هم ني،ريزي،هاي 

مسلمان و بهائي با همديگر مّتحد شده و عليه او جنگيدند.

در اين اوضاع و احوال يک نفر راهزن۲ که اّدعا مي کرد از افراد شيخ زکريا و 

نماينده| حضرت قائم است با افرادش به ني،ريز حمله کرد، اّما دوباره  اّتحاد مسلمان 

ها و بهائيان شهر را نجات داد.

باليي که بدتر از حمله| راهزنان به ني،ريز بود خشکسالي و حمله| ملخ،ها بود. 

آن  در  گرسنگي  و  قحطي  نتيجه  در  و  محصوالت  نابودي  سبب  عامل  دو  اين 

منطقه شد. بسياري از مردم به نان شب  محتاج بودند. ميرزا عبد الحسين با گشودن 

درهاي انبارهاي خود توانست بسياري از افراد محتاج و گرسنه  را چه مسلمان و 
چه بهائي ازمرگ نجات دهد.۳

در سال  ۱۹۱۶ ميرزا عبدالحسين ، نوه| سيد جعفر يزدي, از هم رکابان جناب 

وحيد, بعد از يک عمر تحّمل سختي و آزار به عالم باال صعود نمود. او درهنگام 

احتضار نيز از آزار اهل جفا برکنار نبود. مأمورين و مسؤولين دولتي جريمه،اي 

به کّل اموالی, که ميرزا عبدالحسين از سال ۱۹۰۹, که به ني،ريز باز گشته بود, به 

دست آورده بود, مقّرر کردند. در آن زمان او درارض اقد س در محضرحضرت 

عبدالبهاء بود و هنگامي که بازگشت همسر و خانواده| خود را در تنگدستي و 

مشّقت يافت. همسرش نوري جان در  نوجواني نزد پدر خود مّال محمد شفيع 

درس خوانده بود و خواندن و نوشتن را خوب مي،دانست. اگرچه افراد زيادي 

طالب ازدواج با او بودند او ميرزا عبدالحسين را بعنوان همسر انتخاب کرده بود. 

تحمل  را  زندگي  مصائب  و  ها  سختي  تسليم  و  صبر  درکمال  هم   جان  نوري 

۱) شيخ کمال کوهستاني (حسامي ٢٤٩).

۲) علي اصغر خان (حسامي ٢٥٢).

۳) معاني ٢٦-٢٥.
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مي،کرد. غم و اندوه نوري جان در مرگ شوهرش به ناماليمات و سختي هايي که 

در اثر رفتار ناعادالنه| مسؤولين بايد تحّمل مي،کرد,  اضافه شد ۱ غم او تنها با توّجه 

به تعليم اطفال و استنساخ از آيات و الواح کمي تسکين مي،يافت.

در طي سالهاي بين ۱۹۰۹ تا ۱۹۲۱م. جامعه| بهائي ني،ريز باالخره پا گرفت 

براي  بهاءاهللا  حضرت  توسط  که  مؤّسسه،اي  روحاني-  محفل  اّولين  انتخاب  با  و 

تمشيت امور احباي هر منطقه طرح ريزي شده است - نتيجه| تمام باليا و صدماتي 

که ني،ريزي،ها تحّمل کرده بودند به ثمر رسيد. اعضاي اّولين دوره| محفل روحاني 

ني،ريز شامل شيخ محّمد حسين (منشي محفل), جناب ميرزا محّمد باقر پيماني,، 

کرباليي  و  محّمد  خواجه  جناب  پسران  محّمد,،  خواجه  پيماني,،  اهللا  فضل  ميرزا 

محّمد صالح و خانم نصرت ميثاقي بودند. ايشان اّولين زني بودند که به عضويت 

محفل روحاني ني،ريز انتخاب شدند. ديري نگذشت که محفل ني،ريز از مؤّسسات 

با نفوذ شهر ني،ريز شد بطوري که مسلمانان هم براي حّل امور خود با آن جمع 
مشورت مي،کردند و آن را جمع نه نفره مي،ناميدند.۲

٭     ٭     ٭

وقتي شوهر قمر سلطان به نام کرباليي حسين را دستگير کردند قمرسلطان 

و فرزندانش از شهر اصطهبانات گريختند. قمر سلطان دو فرزند خود را قبًال از 

مشغول  بهائي  امر  تبليغ  به  خفا  در  جّديت  با  سلطان  قمر  شوهر  بود.  داده  دست 

بود و به همراه يک مجتهد که به کمک او ايمان آورده بود در مسجد شهر، امر 

بهائي را تبليغ مي،کرد. اين ماجرا باعث واکنش خشونت باري شد. مغازه| خّرازي 

او که معاش خانواده را تامين مي،کرد غارت و ويران شد. خانواده| قمر سلطان  

۱) روحاني ج. ٢, ،١٢٦.

۲) اسامي که در اينجا آمده است اّولين گروه بهائياني هستند که در محفل روحاني ني،ريز خدمت 

کردند. ديگر افراد گروه اّول عبارتند از: سّيد ابوالقاسم (خانواده| ميثاقي), حاجي ميرزا احمد (خانواده| 

وحيدي), ميرزا عبدالحسين (خانواده،هاي روحاني و ميثاقي ), ، ميرزا احمد (خانواده| ممتحن), خواجه 

علي (خانواده| ايزدي),، آقا ميرزا بابا (خانواده| اشراقي) و خانم روحا ديانت,، دختر ميرزا احمد (وحيدي). 

(از يک گفتگوي خصوصي با خانم روحا ديانت ، سپتامبر ٢٠١٠).
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به  آنها  عقيده|  و  ايمان  زيرا  کند  ترک  را   خود  شوهر  که  کردند  پيشنهاد  او  به 

دين بهائي براي او مشکل ساز شده بود. يک روز  قمر سلطان يادداشتي دريافت 

کرد که خبر مي،داد که شوهرش در ني،ريز است و اگر او بخواهد,، مي،تواند با 

کاروان يک نفر بهائي به همراه فرزندانش به ني،ريز برود. در ني،ريز  قمر سلطان 

به  شوهر خود پيوسته و دوباره زندگي آنها سر و ساماني گرفت. شوهرش اجناس 

فروشي خود را بر پشت االغ مي،گذاشت و در شهر مي،چرخيد و اجناس خود را به 

فروش مي،رسانيد. بعد از مّدتي شوهر قمرسلطان در اثر ضربات و کتک،هايي که 

خورده بود بينايي خود را از دست داد. ولي با همان حال به فرزندان خود، از جمله 

طوبي، خواندن و نوشتن را مي،آموخت. او که در زندگي بارها تحت اذيت و آزار 

قرار گرفته بود، نمي،خواست که فرزندانش سختي بيشتري داشته باشند و هميشه 

مقداري ازسهم غذاي خود را براي فرزندان خود کنار مي،گذاشت. بعد از مرگ 

وي، قمرسلطان با پنج دختر و يک پسر و بدون هيچ راه امرار معاش، تنها ماند. 

قمرسلطان حّتي خواندن و نوشتن هم نمي،دانست. او اّول با فروش وسائل خانه،اش 

امرار معاش نمود. وقتي که ديگر چيزي براي فروش نداشت در منزل ثروتمندان 

شهر رختشويي مي،کرد. يکبار در خانه| يکي از ثروتمندان به زن صاحب خانه 

گفت که به علت دين و عقيده،اش دچار سختي شده است.، زن صاحبخانه او را 

لعنت و نفرين کرد. يک شب قمر سلطان هيچ چيزي نداشت تا شکم بچه،هايش 

را با آن سير کند و آنها همانطور گرسنه به رختخواب رفتند. قمر سلطان شنيد 

کسي به در مي،زند. همان شخص بهائي که قمر سلطان را با کاروان خود به ني،ريز 

آورده بود يک بسته چاي و شکر و مبلغ پنج تومان پول نقد براي او آورده بود. 

حاال قمر سلطان مي،توانست براي اطفال خود غذا تهيه کند. آن شخص بهائي به 

قمرسلطان گفت که اگر بخواهد مي،تواند او و بچه،هايش را به بندر عباس ببرد. در 

آنجا مي ،وانستند راحت،تر زندگي کنند. قمرسلطان هم با کمال ميل قبول کرد و 

با بچه،هايش به همراه کاروان به شهر بندرعباس رفت. تنها خاطره،اي که همواره 

قمر سلطان را شاد کرد، سفر او به ارض اقدس بود. او يک ماه در آنجا در حضور 

حضرت عبد البهاء مشرف بود. وقتي به حضور حضرت عبدالبهاء رسيد اشک از 

چشمانش جاري بود ولي با ديدن صورت حضرت عبدالبهاء تمام رنج و غم و 
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اندوه و مصائب خود را فراموش کرد۱

خواجه محّمد که بعد از نبرد سال ۱۸۵۳ همراه مادرش اسير شد و پدرش را 

هم در نبرد کوهستان از دست داده بود، حاال تاجر پنبه بود و سرپرستي يکي از 

محله،هاي ني،ريز را هم به عهده داشت. او از ثروت خود براي کمک به احّباي 

براي  هميشه  او  منزل  درب  مي،کرد.  استفاده  بودند,  تنگدستي  در  که  ني،ريز, 

خواجه  سال ۱۹۲۱  در  که   اين  از  باالتر  افتخاري  چه  بود.  باز  بهائي  جلسه،هاي 

محّمد به تشّرف به ارض اقدس و زيارت حضرت عبدالبهاء مفتخر گرديد.

در ماه سپتامبر آن سال حضرت عبدالبهاء رؤيايي در خواب مشاهده نمودند:

«ديدم که در محراب جامع عظيمی رو به قبله در محّل شخص امام ايستاده،ام. 

در اين اثنا ملتفت شدم که عّده| کثيری از ناس دسته دسته داخل مسجد مي شوند, 

دائمًا برعدد نفوس می،افزود تا آنکه جمع غفيری شدند و همه در عقب من صف 

بستند.، همانطور که ايستاده بودم با صدای رسا صدای اذان را بلند نمودم. بغتتًا به 

فکرم رسيد که از مسجد خارج شوم. در خارج متذّکر شدم که چرا قبل از انجام 

نماز بيرون آمدم. ولی به خود مي گفتم اهّمّيتی ندارد. چون من ندای اذان را بلند 
نموده،ام اين جمع غفير به خودی خودشان نماز خواهند نمود.»۲

چند هفته بعد  حضرت مولی الوری حضرت بهاءاهللا را به  خواب ديدند که 

به ايشان فرمودند: «اين اطاق را خراب کن.»

حضرت عبدالبهاء وقتي اين رؤيا را براي زوجي که بينهايت عالقمند بودند 

که حضرت عبدالبهاء  براي مّدتي به نزد آنها بروند و  اتاق خود در باغ رضوان 

را ترک کنند تعريف کردند آنها اين رؤيا را تعبير کردند که حضرت عبدالبهاء 

به خانه| آنها خواهند رفت. اّما اين اتاق جسم حضرت عبدالبهاء بود نه اطافي که 
آنها تصّور ميکردند.۳

مي،باشد.  او,  نوه|  ابالغي»,  «عباس  دست  در  مصاحبه  متن  سلطان.،  قمر  با  نشده   چاپ  مصاحبه|  ۱) از 

احتماًال او در سالهاي بين سال ۱٩١٠ و سال صعود حضرت عبدالبهاء براي زيارت مشّرف شده است. 

قمر سلطان در دهه| ٩٠ درگذشت.

۲) باليوزي ٤٥٧.

۳) همانجا ٤٥٨.
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در اوايل ماه در آن روز نوامبر به يکي از احباء چنين تعريف کردند: 

«خيلي خسته شده،ام. وقت آن رسيده که هر چيز را بگذارم و فرار کنم. از 

شّدت ضعف قادر بر حرکت نيستم. در اواخر اّيام جمال مبارک وقتی مشغول 

جمع آوری اوراقی که روی تخت در اطاق تحرير مبارک در بهجی متفّرق بود، 

بودم. روی مبارک را به من کرده فرمودند جمع آوری آنها فايده ندارد. بايد آنها 

را بگذارم و فرار اختيار کنم. من هم کار خود را کرده ام, ديگر کاری نمي توانم 
بکنم. لهذا بايد وداع کرده, بروم.»۱

در نيمه شب ۲۸  نوامبر سال ۱۹۲۱م. قلب حضرت عبد البها که بنا بر توصيف 

حضرت ولي امراهللا و ليدي بالمفيلد «در تمام مّدت حيات آن چنان با قّوت و 

از  ملکوتي،اش  روح  و  ايستاد  حرکت  از  بود،  تپيده  بشر  ابناء  به  عشق  از  سرشار 

حضيض خاک به اوج افالک شتافت و از اذيت و آزار اهل عدوان و طوفان باليا 

و محن در طي حدود هشتاد سال زندگاني اي که مصروف محبت به ديگران شد 
رهايي يافت.»۲

و  بهائيان   ، دولتي,  مقامات  و  روحانيون  از  زيادي  مردم  بعد  روز  مراسم  در 

پيروان ساير اديان از شرق و غرب  به ذکر اوصاف و ستايش محامد حضرت 

عبدالبهاء مشغول بودند و فقرا و ملهوفين که در سايه| عنايات او زندگي کرده 
بودند حال فرياد برمي،آوردند: «اي خدا! اي خدا! پدر ما، ما را ترک گفت.»۳

اّما بهائيان سوگوار و حزين و غريق درياي آالم بي،پناه و سرپرست نماندند. 

نوه|  آن  در  و  بودند  نوشته  وصايا  الواح  عنوان  با  وصيتنامه،اي  عبدالبهاء  حضرت 

گرانقدر خود, شوقي افندي, را به عنوان ولي امراهللا و هادي و راهنماي اهل بهاء 

در سراسر جهان معرفي کردند.

.٤٥٩ . (۱

۲) شوقي افندي و ليدي بالمفيلد ، نقل در باليوزي ٤٦٤.

۳) همانجا ٤٦٥-٤٦٤.



۲۴

خروج

خبر درگذشت حضرت عبدالبهاء به ايران، به منزل حاکم فارس در شيراز رسيد. او 

هم يک قاصد سريع را به شهر ني،ريز فرستاد تا اين خبر را به بهائيان ني،ريز برساند. 

يکي از بزرگان بهائي اّولين فردي بود که از اين خبرمطلع  شد. او  سراسيمه به راه 

افتاد تا اعضاء محفل روحاني را مّطلع سازد. اعضاي محفل در آن موقع در جشن 

عروسي شرکت کرده بودند.۱ او سراسيمه وارد جشن عروسي شد و در خلوت 

آنها را مّطلع نمود. همه با حالت ناباوري، مات و مبهوت ماندند. اندکي بعد رقص و 

موسيقي جشن عروسي را مّتوقف کرده و همه| ميهمان،ها به منزل خود بازگشتند.

يک هفته بعد، محفل روحاني ني،ريز از خواهرحضرت عبد البهائ, بهيه خانم, 

تلگرافي دريافت کردند که خبر صعود حضرت عبدالبهاء را کتبًا و رسمًا به آنها 

اعالم مي،کرد. وقتي بقيه| احبا اين خبر را شنيدند، غم و اندوه عظيمي وجودشان را 

فراگرفت و ماتم زده وگريان نمي،دانستند که چه شخصي حاال رهبر و هادي آنها 

خواهد بود. دست،خّط ديگري از بهيه خانم به دست احباء رسيد که در آن ذکر 

کرده بودند که حضرت عبدالبهاء وصيتنامه،اي به نام الواح وصايا نوشته،اند. در اين 

توقيع بهيه خانم از احّبا خواسته بودند تا لوح ناقوس, نازله از قلم حضرت بهاءاهللا, 

را تالوت کنند. حضرت عبد البهاء در مورد اين لوح چنين مي فرمايند:

«لوح ناقوس را زيارت کنيد تا شايد حقيقت را دريابيد و در نظر داشته باشيد 

که جمال اقدس ابهي وقايع آينده را کًال پيش بيني فرموده،اند. اين انذاري است 

۱) اطّالعات مربوط به اين قسمت از کتاب آقاي معاني گرفته شده است ( ٣٧-٣٦).



صبح بيداري۲۹۰

براي دانايان»

بعضي از پيروان امر بهائي با خود فکر مي،کردند که شايد بهيه خانم جانشين 

حضرت عبدالبهاء باشند.، ولي به نظر جمعی ديگر اين نظر درست نبود و لذا به 

جاي هرگونه حدس و گماني، الواح و آيات را تالوت مي،کردند و منتظر ماندند. 

طولي نکشيد که خبر بعدي به آنها رسيد. طبق وّصيت حضرت عبد البها در الواح 

وصايا حضرت شوقي افندي به واليت امر منصوب شده بودند. بسياري از آنها به 

ياد خاطره،اي افتادند که يکي از احباي پير ني،ريز براي آنها  تعريف کرده بود که 

چطوراحساس کرده بود شوقي افندي جانشين حضرت عبد البهاء خواهند شد. او 

تعريف مي،کرد:

«من آدم بيسوادي هستم، ولي به محض اينکه اين طفل(شوقي افندي) را در 

گهواره ديدم با خودم گفتم هيچ کس ديگر نمي،تواند جانشين حضرت عبد البهاء 

باشد، به غير از اين طفل. از وقتي او را ديدم مجذوب او شدم. آن چنان مجذوب 

و شيفته| کودک شده بودم که يکي از پسرهاي خود را شوقي ناميدم. وقتي اين 

موضوع را به اطالع حضرت عبدالبها رسانيدم ايشان اجازه ندادند و نام ديگري 
براي پسرم انتخاب کردند.»۱

٭     ٭     ٭

حاال ديگر جامعه| بهائي ني،ريز، جامعه،اي قوي و مستحکم و از نظر روحاني 

رشد کرده بود و از ثبات مالي هم برخوردار بود. محفل روحاني ني،ريز ارتباط 

شده  بهائي  پنهاني  هم  او  که  مي،گفتند  بعضي،ها  داشت.  ني،ريز  حاکم  با  خوبي 

است. لذا محفل روحاني  يک اقدام جديد و خطير را شروع کرد و آن تأسيس 

دو مدرسه يکي پسرانه و يکي دخترانه بود. اين مدارس منصوري نامگذاري شده 

و رياست آنها با آقايان روحاني و حسامي بود. آقاي مصلح مسؤول مدرسه| پسرانه 

و خانم ها: نصرت ميثاقي و بهيه مستقيم مسؤول مدرسه| دخترانه بودند، هر مدرسه 

۱) مشهدي زين العابدين, نقل در معاني ٣٨.



۲۹۱ ۲۴  خروج

حدود چهل دانش آموز در چهار يا پنج کالس داشت و معّلمين و مبّلغين بهائي 

که از شهري به شهرديگر  سفر مي،کردند در اين مدارس هم  تدريس مي،نمودند. 

از جمله| اين مبّلغين آقاي ميرزا منير نبيل،زاده بود. به زودي اين مدارس از طرف 

مسؤولين آموزش و پرورش شهر ني،ريز به عنوان بهترين مدارس شناخته شدند و 

قوام الملک، رئيس يکي از طوايف محلي که در شيراز زندگي مي،کرد در طي 

يکي از بازديدهاي خود از شهر ني،ريز و مشاهده| اين مدارس با اعطاي مبلغي وجه 
نقد به اين دو مدرسه بر ممتاز بودن آنها صّحه گذارد.۱

ميرزا منير نبيل زاده در حفظ و حراست بهائيان شهر ني،ريز نقشي به سزا ايفا 

از  شرور  افراد  از  يکي  بودند،  رفته  ني،ريز  شهر  به  ايشان  سال ۱۹۲۲که  در  کرد. 

منطقه| کوهستان به شهر ني،ريز آمده و با جمع  کردن گروهي از افراد قصد حمله 

به بهائيان ني،ريز در منطقه| بازار را داشت. جناب نبيل زاده از بهائيان شهر خواست 

تا شجاعانه در برابر اين افراد شرور مقاومت کنند. حاکم شهر ني،ريزکه با بهائيان 

مراوده| خوبي داشت با چند نفر از اهالي سرشناس و متنّفذين شهر ني،ريز مالقات 

کرده و از شجاعت و مقاومت بهائيان در طي آزار و اذيت سالهاي قبل تعريف 

کرد و از آنها خواست که آرامش خود را حفظ کنند. به اين طريق بهائيان و 

مسؤولين دولتي دست به دست يکديگر داده و آرامش و صلح را در شهر برقرار 
ساختند.۲

٭     ٭     ٭

هميشه درشهر ني،ريز سيل مي،آمد.، ولي سيل سال ۱۹۲۴ فراموش نشدني بود. 

بعد از يک هفته باران شديد سّد قديمي شهر ويران شد. سه چهارم شهر ني،ريز و 

بيشتر منازل در آب فرو رفت و اشياء گرانبها نابود شد. يکي ازگرانبهاترين اشياء 

که با کمال تأسف از بين رفت مجموعه| نفيس الواح صادره از حضرت بهاءاهللا  

جهت خاور سلطان بود. اهالي ني،ريز به طرف زمين،هايي مي،رفتند که باالتر از 

۱) حسامي ٣٣٨.

۲) همانجا ٢٥٩.



صبح بيداري۲۹۲

سطح آب بودند. اسباب منزل را هم تا آنجا که مي توانستند با خود مي بردند. 
مسلمان,، بهائي , يهودي, همه بي،خانمان شده بودند.۱

بهائيان ني،ريز درخواست کمکي به محفل روحانی شيراز ارسال نمودند و 

جريان  طهران  محفل  و  فرستادند  طهران  به  را  درخواست  آن  هم  شيراز  محفل 

امر را به اطالع شوقي افندي, حضرت ولي امراهللا, رسانيدند. ايشان بالفاصله به 

نمودند  کمک  درخواست  و  نموده  ارسال  تلگرافي  دنيا  سراسر  در  بهائيان  تمام 

که همگي با نهايت خوشحالي پاسخ مساعد دادند. هنگامي که سيل خروشان 

عقب،نشيني کرده بود ، با کمک سرمايه| مالي که احّباي سراسر دنيا ارسال کرده 

اين  از  ني،ريز  شهر  روحاني  محفل  شدند.  سازي  باز  مشغول  ها  ني،ريزي  بودند، 

کمک مالي براي بهبود و بازسازي شهراستفاده کرده و يک حمام عمومي و يک 

سّد براي شهر ني،ريزساختند که مورد استقبال شهروندان ني،ريزي قرار گرفت. 

آنها هم چندين قطعه زميني را خريداري کردند تا در آن يک گورستان و يک 

حظيرة القدس بسازند و بعدها هم بخشي از قلعه| خواجه را خريداري کرده و اتاق 
جناب وحيد را به يادبود وقايع سال۱۸۵۰ تعمير کردند.۲

کرباليي محّمد صالح که در نوجواني در سال ۱۸۵۳ به همراه مادر خود اسير 

شده بود و به همراه اسرا به شيراز برده شده بود حاال پيرمردي بود،. اکنون با قدم 

زدن در اطراف قلعه| خواجه خاطره| دالوري ها و جانبازي،هاي ني،ريزي،ها را به ياد 

مي،آورد و تعريف مي،کرد و مکانهايي را که در آنجا اجساد بابي،هايي که در نبرد 

سال ۱۸۵۰ جان باخته بودند و دفن شده بود را شناسايي مي،کرد. محفل روحاني 

ني،ريز، که خود کرباليي صالح هم عضو آن بود، مقّرر داشت تا در آن محّل به ياد 

آن افراد جانباز و مقدس آرامگاهي بنا کنند. کرباليي محّمد صالح از کوه،ها  هم 

باال رفته و با يادآوري حوادث آن بعد از ظهري که علي سردار به دست سربازان 

کشته شد، محّل قبر او را پيدا کرد تا بتوان به زيارت آن رفت و به يادبود شهامت 

neyrizfars.blogfa. ۱) محمود علي ،«ني،ريز» ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، در تاريخ چهارم فوريه| ٢٠١١ در سايت

com ،  ديده شد.

۲) حسامي ٢٦٥. معاني ٤٨-٤٥.
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و ايثار او ادعيه،اي به جهت ارتقاء روح پرفتوح او تالوت نمود.۱

٭     ٭     ٭

در سال ۱۹۲۵ مجلس نمايندگان ايران اضمحالل و انقراض سلسله قاجار را 

اعالم کرد. رضا شاه فرمانرواي کشور ايران شد و سلسله| پهلوي را بنيان گذارد.۲ 

در اين زمان شهر ني،ريز در امن و امان به سر مي،برد. اّما دامن بلوا و آشوبي که در 

اواخر دوران سلسه| قاجار در شهرها و روستاهاي ايران به پا شده بود به شهر ني،ريز 

هم رسيد. در سال ۱۹۲۸و ۱۹۲۹ روحانيون گروه هاي آشوبگري را سازماندهي 

کردند که در محّالتي که بهائيان ساکن بودند به راه افتاده و به خانه،هاي بهائيان 

حمله کرده و درخواست مبلغ هنگفتي پول از آنها کنند. آنها تنها وقتي که با 
نيروي سربازان دولتي روبرو شدند عقب نشيني کردند.۳

در  سرتاسر ايالت فارس طوايف بزرگ منطقه در نبرد با حکومت مقتدر 

مرکزي بودند. آنها خود اداره| امور را به دست گرفتند. شيخي که رياست طايفه| 

کوهستاني را بر عهده داشت قصد تصّرف شهر ني،ريز و چند شهر مجاور آن  را 

داشت.۴  اکثر بهائيان که مي،دانستند اين شيخ، برادرزاده| همان شيخ زکريا است 

که در سال ۱۹۰۹، هيجده  نفر از بهائيان را به قتل رسانيده بود براي نجات جان 

خود به کوهستان پناه بردند. افراد شيخ سربازان دولتي را شکست دادند. وقتي 

که شيخ وارد شهر شد دستور داد تا خانه،هاي بهائيان را ويران کنند مگر آنکه 

صاحب خانه مبلغ هنگفتي پول بپردازد. اسامي بهائيان و ميزان و مبلغ پولي که 

مي،بايست بپردازند تعيين مي،شد. مثًال در برابر نام شيخ محّمد حسين مبلغ هزار 

و پانصد ريال که به پول آن زمان مبلغ قابل توجهي بود درج گرديد. يکي از 

۱) ربّاني فصل ١٥,، ١٨.

www. ۲) نويسنده مشخص نيست. «تاريخ ايران ١٩٢٦ ميالدي»  ٢٠٠٩، سّوم نوامبر٢٠١٠, ،وبسايت

fouman.com  دّوم دسامبر ٢٠١٠ ديده شد. 

۳) اين دو روحاني سّيد عزيز يزدي و شيخ محمد يزدي بودند (حسامي ٢٦٨).

۴) شيخ جواد (حسامي ٢٨٦,، معاني ٥٧).
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افراد ثروتمند جامعه| بهائي به نام ميرزا احمد وحيدي در اين کار وساطت نمود. 

از آنجا که همه| بهائيان در اين زمان  مقروض بودند، ميرزا احمد وحيدي به نزد 

شيخ رفت و با تقديم جان و مال خود از شيخ  خواست که او مابين بهائيان و شيخ 

واسطه باشد. شيخ پذيرفت که ميرزا احمد وحيدي پول،ها را از بهائيان گرفته و 

به او تحويل دهد. با اين روش جناب وحيدي توانست دارايي و امالک بسياري 

از بهائيان را حفظ کرده و از ويراني و غارت آنها جلوگيري کند. در اين ماجرا 

بهائيان خسارت کمي متحمل شدند و چندي بعد به خاطر مراوده و دوستي که 

بهائيان با مسؤولين شهر شيراز داشتند، موفق شدند از دولت کمک گرفته و با ورود 

سربازها توانستند مردان شيخ را از شهر بيرون کنند.

٭     ٭     ٭

در سال ۱۹۳۰ م. قانوني در ايران تصويب شد که بر اساس آن هر ايراني ملزم 

مي،شد تا  يک شناسنامه و نام خانوادگی داشته باشد. قبل از آن مردم به جاي نام 

خانوادگی با نام محّل توّلد خود يا عنوان و لقبي اگر داشتند شناسايي مي،شدند. 

شخصي که در شهر ني،ريز مأمور ثبت احوال و تعيين نام خانوادگي براي اهالي 

ني،ريز شد يک نفر بهائي بود. او براي تمامي بهائيان که هميشه بر عهد و ميثاق 

امر بهائي استوار و نيز مطيع و منقاد حضرت عبدالبهاء و حضرت ولي امراهللا بودند، 

اسامي با خصايل روحاني انتخاب کرد. در ميان اسامي که او به احّباي ني،ريز داده 

بود مي توان به نامهايي از قبيل ثابت,، ميثاقي,، بهين آيين,، پيماني,، روحاني,، عهديه,، 

شهيد پور و غيره اشاره کرد.

يکي از افرادي که در نهايت صدق و صفا در تمام دوران تاريخ امر بهائي در 

ني،ريز متحمل مصائب و باليا شد خواجه محّمد بود. مقامات محلي ني،ريز آنقدر 

براي اين فرد احترام قائل بودند که او را به سرپرستي يکي از مناطق ني،ريز انتخاب 
کردند. خواجه محّمد در سال ۱۹۳۳ به جهان باقي شتافت.۱

۱) عهديه ١٦٧.
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٭     ٭     ٭

تا اوخر دهه| ۱۹۳۰ تضييقات و مصائب شديد وگسترده| بهائيان شهر ني،ريز 

به پايان رسيده بود و فقط مزاحمت و آزارهاي جزئي دائمي که همانند آفتهاي 

فصلي زندگي را برعرصه| بهائيان ني،ريز تنگ مي،کرد ادامه داشت. اين آزارها و 

مزاحمت ها باعث تضعيف جامعه| بهائي ني،ريز شد.

با شروع جنگ خانمانسوز دّوم جهاني ارتباط بهائيان با سراسر دنيا قطع گرديد. 

در آن زمان يکي از آخوندها شروع به بدگويي برعليه بهائيان کرد که تا چندين 

سال اينکار ادامه داشت.۱ او مردم را تحريک به کشتن بهائيان نمي،کرد, زيرا به 

خوبي مي،دانست که اين کار او باعث مي،شود تا مسؤلين او را از کار برکنار کنند. 

در عوض او هر جمعه در باالي منبر با وعظ و سخنراني خود سبب مي،شد که 

مسلمانها از بهائيان نفرت پيدا کنند. او مسلمانان دنباله روي خود راتشويق مي،کرد 

تا همسران بهائي خود را ترک کنند,، تجارت و معامله با بهائيان را متّوقف کنند 

و از دوستي و رفاقت خود با آنها رو برگردانند و کودکان بهائي را در سر راه 

مدرسه  آزار دهند. همچنين از علي اکبر روحاني خواست تا باغ ميوه| خود را که 

نزديک شهر بود به او بفروشد. آقاي روحاني قبول نکرد. او هم در عوض دستور 

داد تا تمام درختان باغ او را بريدند و آب آنجا را قطع کردند. پليس هاي محّلي به 

قدري ازاين آخوند مي،ترسيدند که جرأت نمي،کردند مانع کارهاي او شوند.

سّيدي که تحت تأثير تلقينات اين آخوند قرار گرفته بود با مردان خود در 

کوهستان به جستجوي بهائيان که در باغ و کشتزاز خود مشغول به کار بودند، راه 

افتاد تا با ربودن آنها بتواند مبلغ هنگفتي پول از خانواه،هاي آنها اّخاذي کند. نيروي 

پليس هيچ عملي براي دستگيري اين سّيد انجام نداد,، زيرا او با اجازه| آخوندها 

عمل می،کرد. يک روز که عبدالسميع شهيد پور به همراه برادرزاده| خود در باغ 

خود مشغول کار بود اين سّيد با مردانش به باغ او آمدند و هر دوي آنها را گرفته 

به باالي کوه بردند ودر آنجا عبدالسميع را با زنجيرو برادرزاده اش را با چماق 

۱) سّيد محّي اّلدين فالي (حسامي ٢٩٦).
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به شّدت زدند. سّيد از عبدالسميع خواست که اسلحه| خود را به او تحويل دهد و 

عبدالسميع به او گفت که اسلحه  ندارد. دو روز  آن دو نفر را در آنجا نگاه داشتند 

و به ضرب و شتم آنها پرداختند و فقط وقتي که يک جلد قرآن کوچک به همراه 

مبلغ هزار تومان وجه نقد که در آن زمان مبلغ قابل توّجهي به شمار مي،رفت از 

طرف مادر عبدالسميع دريافت کردند دست از آزار آن دو نفر برداشتند. مادر 

او  که  بود  نوشته  سّيد  آن  براي  مجيد  قرآن  همراه  به  يک يادداشت  عبدالسميع 

به حقانيت اين کتاب ايمان دارد, حتي اگر سّيد به آن ايمان ندارد. بعد از آن 

عبدالسميع و برادرزاده اش آزاد شدند. وقتي يک پزشک براي معاينه و درمان 

عبدالسميع به منزل آنها آمد ديد که لباس،هاي خونين او بر روي بدنش خشک 

شده و چسبيده است. معالجه| زخم،هاي بدن عبدالسميع شش ماه طول کشيد. اّما 
آثار جراحت تا آخر عمر در بدن او باقي ماند.۱

کوهستان  به  و  دزديده۲  را  عهديه  بهائي  شيخ  م.   ۱۹۴۷ سال  در  سّيد  همان 

برد و او را به شّدت مورد ضرب و شتم قرار داد. شيخ بهائي يک جلسه| مالقات 

و محاوره بين آخوندي که عامل تمام اين کينه و تنفر عليه بهائيان بود و جناب 

طرازاهللا سمندري, که يکي از مبّلغين بنام ديانت بهائي بودند, برگزار کرده. حاکم 

که مي،دانست که آن آخوند از قبول شرکت در آن جلسه بحث و گفتگو منظوري 

دارد آن جلسه را لغو کرد تا جناب سمندري را از خطر نجات دهد.

آن آخوند به سّيد مزبور دستور داد تا شيخ بهائي را به خاطر اين آبروريزي 

کتک بزنند. عالوه بر اين شيخ بهائي به عنوان منشي محفل نامه،هاي بسياري در 

مورد وضع موجود در ني،ريز به مقامات و مسؤولين شيراز نوشته بود. خوشبختانه 

يکي از افراد سرشناس به نام عبدالحسين شعاعي, که پسر عموي شيخ بهائي بود, 

او را نجات داد. همانطور که آنها شيخ بهائي را با سر و صورت خونين و بدن 

مضروب از آنجا دور مي،کردند، آن سّيد با صداي بلند فرياد مي،زد و مي،گفت: 

«حاال برو، به نوشتن آن نامه،هاي کذايي درباره| من را ادامه بده و ببين که چطور 

دوباره تو را کتک خواهم زد.» و شيخ بهائي درجواب گفت: «انشاءاهللا همين کار 

۱) از گفتگويي با خانم نورا (شهيدپور) جيمر, آگست ٢٠١٠ ميالدي.

۲) روحاني ج.۲, ، ٣٧٩
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را خواهم کرد.» وقتي به خانه| خود در شهر بازگشت جوانان بهائي به آنجا آمدند 

و با اسلحه به محافظت او مشغول شدند. به خاطر اين اذيت و آزار و کارهاي 

ديگري که اين سّيد کرد ، از جمله آن که در کنار منزل شيخ بهائي يک مسجد 

ساخت, خانواده| عهديه آن شهررا ترک کرده و به آبادان رفتند و درآنجا ساکن 
شدند.۱

همين سّيد و افرادش در کوهستان به يک پير زن بهائي حمله کرده و دست 

و پاي او را شکستند و محصول باغ و االغش را دزديدند. باالخره پير زن از دست 

آنها خالص شد. يک روز که با پاي شکسته در بستر استراحت مي،کرد از پنجره| 

اتاقش ديد که االغش با بدن  خوني در بيرون ايستاده است. مّدتی بعد دانست  که 

به درخواست حکومت بازرس امالک آن نواحي که فرجي نام داشت قاصدي 

را به نزد سّيد فرستاده بود تا به او بگويد که دست از آزار بهائيان بردارد. سّيد با 

ضرب گلوله آن قاصد را از پاي در آورده بود و آقاي فرجي هم در جواب اين 

عمل، سّيد را با ضرب گلوله به قتل رسانيده, جسد سّيد را بر پشت االغی, که سيد 

از اين پير زن غصب کرده بود, گذاشتند و به شهر بردند و در معرض انظارعموم 

گذاشتند تا همه عبرت بگيرند۲ و بعد حيوان را رها کرده بودند. حيوان هم به خانه| 

صاحبش بازگشته بود.

در  همچنان  بود  مذکور  سّيد  در  رفتار  اين  محّرک  و  باعث  که  آخوندي 

مواعظ خود بهائيان را آماج کلمات توهين،آميز و دشنام،هاي خود مي،ساخت و از 

مردم خواست تا نگذارند بهائيان از حّمام،هاي عمومي شهر استفاده کنند و اعالن 

کرد که پزشکان از معالجه| بهائيان سرباز زنند,، مغازه،داران ديگر مواد غذايي به 

آنها نفروشند, مدارس از قبول فرزندان آنها امتناع کنند,، عقد ازدواج آنها غير 

قانوني اعالم شود تا فرزندان آنها نامشروع به حساب آيند و نگذارند مرده هايشان 

را در گورستان عمومي شهر دفن کنند. و نيز مردم را تشويق کرد تا قبور بهائيان 
را خراب کنند و محصوالت و دام،هايشان را از بين ببرند.۳

۱) حسامي ٢٩٦

۲) روحاني ج. ٢, ٣٨٠

۳) حسامي ٢٩٦. روحاني ج. ٢, ٣٧٤
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موج اين تنفر و خشونت زنها و دخترها را هم در برگرفت. همسر استاد حبيباهللا 

معمار از اين که شوهرش بهائي شده بود و آداب بهائي را رعايت مي،کرد راضي 

نبود. افکار او تحت تاثير تلقينات آن آخوند مسموم شده بود. محفل روحاني 

به استاد حبيب اهللا توصيه کرد تا در مقابل رفتار ناخوش،آيند همسرش از خود 

مهرباني و صبر نشان دهد تا شايد بتواند قلب او را از تنفر پاک سازد.، ولي قلب 

همسر استاد حبيب اهللا روز به روز سخت،تر مي،شد تا جايي که باالخره تصميم به 

کشتن شوهرش گرفت. اين فکر را با مادر، برادر، يکي از اقوام و خدمتکارخانه 

در ميان گذاشت و از آنها خواست به او کمک کنند.۱ يک روز در سال ۱۹۴۲ 

م.۲ وقتي استاد حبيب اهللا خسته از کار روزانه به منزل بازگشت همه| آنها در يکي 

از اتاقها پنهان شده بودند. استاد حبيب اهللا براي استراحت دراز کشيد و خوابش 

برد. اين چند نفر به او حمله کرده و او را خفه کردند و بعد هم براي اينکه از 

مردن او اطمينان حاصل کنند با نوک چاقو پوست او را خراش دادند. خون از 

پوستش فواره زد ولي استاد حبيب اهللا هيچ حرکتي نکرد و مهاجمين که ديدند 

او بيجان است با تبر ضربه محکمي به سرش وارد آوردند. وقتي اين افراد مشغول 

انجام نقشه| شوم خود بودند دو دختر خردسال  استاد حبيب اهللا از خواب  بيدار 

شدند و به آنجا آمدند و از آنچه ديدند وحشت،زده شدند. مادرشان فوري به آنها 

گفت از آنجا دور شوند. مادر زن استاد حبيب اهللا پيشنهاد کرد تا آن دو کودک 

را هم بکشند تا شاهدي براي قتل نداشته باشند.، ولي مادر دخترها مادرش را قانع 

کرد که آنها هنوز کوچک هستند و نفهميدند که چه اتفاقي افتاده است. قاتلين 

نمي،دانستند که مدارک جرم را کجا مخفي کنند. آنها مالفه ها و تشک خونين 

استاد حبيب اهللا و طناب و تبر را در يک اتاق مخفي کردند و جسد را هم بيرون 

از خانه برده و در يک چاهي که آب نداشت انداختند.

روز بعد آنها همه جا شايع کردند که استاد حبيب اهللا گم شده است و به 

خانه باز نگشته است و براي اينکه اّتهام را متوجه بهائيان کنند با فرياد و فغان 

به همه گفتند که فکر مي کنند که استاد حبيب اهللا ديروز در يک جلسه بهائي 

۱) اين خويشاوند محّمد, پسر مشهدي عسگر بود. نام خدمتکار خّرم بود (عهديه ۱۹٢).

۲) روحاني ج. ٢, ،٣٧٥. عهديه ۱۹٢
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شرکت کرده است. برادرزاده| استاد حبيب اهللا  شروع به پرس و جو از همسايه،ها 

کرد تا ببيند که آيا خبري از او دارند يا نه. مادرزن استاد هم درخواست کمکي 

براي شهرباني فرستاد، اما همه| اين رفتارها به نظر محفل روحاني قدري نامعقول و 

مشکوک آمد. آنها که سابقه| مشکالت زندگي اين زوج را به خوبي مي،دانستند به 

نزد مقامات مسؤول رفته و ماجراي رفتار ناشايست همسر استاد حبيب اهللا را بازگو 

کردند. ديگر همه به دنبال استاد حبيب اهللا مي،گشتند. باالخره جسد او را در ته 

چاه عميق يافتند. مأموران به منزل استاد حبيب،اهللا رفتند و بعد از بازرسي مدارک 

جرم را پيدا کرده و همسراستاد حبيب،اهللا را دستگير کرده به زندان بردند. او به 

قتل  شوهرش اعتراف کرد و همدستانش را نيز معرفي کرد. بعد از دستگيري اين 

افراد همه| آنها همسر استاد حبيب را عامل اصلي نقشه| قتل معرفي کردند. يک افسر 

شهرباني بنام آقاي سمندري که اتفاقا  بهائي بود مأمور رسيدگي به اين پرونده 

شد. قاتالن را به زندان شهر فسا فرستادند. مادر زن استاد حبيب در حبس جان 

سپرد. همسر استاد حبيب,، برادر زن و خدمتکار آنها دو سال بعد آزاد شدند و به 

ني،ريز بازگشتند. همسر استاد حبيب با خدمتکار خود ازدواج کرد و در نهايت فقر 

زندگي مي،کردند. به فاصله| کوتاهي اين مرد نيز درگذشت و همسر او هم به دنبال 

او به عّلت يک بيماري درگذشت.

يک زن جوان بهائي به نام اشراقيه به دليل تحريکات اين آخوند و پاشيدن 

تخم کينه و تنفر نسبت به بهائيان شديدًا مورد آزار قرار گرفت. وقتي که دختر 

جواني بيش نبود ، اشراقيه طعم تلخ دشنام و پرتاب سنگ را از همساالن خود در 

راه مدرسه چشيده بود. گاهي حّتي کتاب،ها و غذايي را که به مدرسه مي برد 

نمي،توانست  ديگر  بود  حّساسي  و  محجوب  دختر  که  او  مي،ربودند.  دستش  از 

کردند.  ترک  را  ني،ريز  اش  خانواده  سبب  اين  به  و  کند.،  تحمل  را  شرايط  اين 

مدّتی بعد او با يک مرد مسلمان ازدواج کرد و مجبور شد که به ني،ريز بازگردد. 

هميشه سعي مي،کرد همسر خوبي براي شوهرش باشد، اما خانواده| شوهر اشراقيه, 

که شديدا تحت تأثير موعظه،هاي آن آخوند معروف که عليه بهائيان بدگويي 

قبول  اشراقيه  اّما  کند.  توبه  تا  بردند  مسجد  به  را  اشراقيه  زور  با  بودند,  مي،کرد, 

نکرد. با اين همه، او همه| وظايف خود را به خوبي انجام مي،داد.، ولي شوهر او اجازه 
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نمي،داد که او حتي به ديدار بهائيان برود يا در جلسات ضيافت شرکت کند. بيشتر 

وقتها خانواده| شوهرش او را نجس مي،خواندند, چه که يک بهائي بود.

بعد از پانزده سال زندگي تحت چنين شرايطي اشراقيه به بيماري سّل و بعد 

به بيماري سرطان مبتال شد. ولي شوهرش براي مداواي او هيچ اقدامي نکرد. در 

روز هاي آخرعمراشراقيه به شيراز رفت تا مدتي نزد خواهر خود زندگي کند و 

در همان شهر در سن ۴۰ سالگي درگذشت. او را در گلستان جاويد شهر شيراز 

دفن کردند.

در دل تاريکي شبي از شبهاي سال۱۹٤٦ م.، جهانتاب سرداري که دختر هفت 

ساله اي بيش نبوداز پشت پنجره به مردان غريبه| نقابداري خيره شده بود که با 

زور وارد منزل آنها شدند. چند نفر ازآن مردها با ته تفنگ به سر پدر جهانتاب, 

،آقاي حافظ سرداري, کوبيدند و او را بر زمين انداختند. مادر جهانتاب که لقا نام 

داشت و آن موقع باردار بود با گريه و زاري از آنان مي،خواست که کاري به او 

نداشته باشند. اين مردان به سرکردگي شخصي شرور از اهالي روستاي ايج  دور 

هم جمع شده بودند و حاال به منزل آنها آمده بودند تا آن را غارت کنند. خانواده| 

سرداري ثروتمندترين خانواده در محّله| چنار سوخته بودند. خانه| آنها تنها خانه،اي 

بود که حّمام داشت و يک سيستم گرمايي در زير کف اتاق ها ساخته بودند که 

با سوختن هيزم ، کف اتاقها و آب خانه در ايام سرد زمستان گرم مي،شد. آن شب 

آن  مردان ناشناس در منزل آنها در رفت و آمد بودند و هر چه خوراکي در منزل 

بود خوردند. بقيه را هم با خود بردند و سپس  محّلي که اشياي قيمتي خانه در آنجا 

مخفي بود را يافته و همه| آنها را با خود بردند.

آنها همه اسباب هايي را که برداشته بودند، از جمله لباس،هاي جهانتاب را بر 

پشت قاطرهاي خود بار کردند و با خود بردند. بعد از رفتن دزدها  پدر جهانتاب به 

شهرباني رفت و گزارش داد که در منزلش دزدي شده است. دو سال بعد، سرکرده| 

آن گروه که اهل روستاي ايج بود دستگير شد. تا آن موقع پدر جهانتاب تمام 

مايملکي را که از دست داده بود دوباره به دست آورد و علي،رغم همه| صدمات 



۳۰۱ ۲۴  خروج

وارده به آزادي دزدها رضايت داد.۱

در سال ۱۹۴۹م. با خاتمه| جنگ جهاني دّوم و با برقراري مکاتبات و ارسال 

مراسالت دستوراتي در مورد هيجده نفري که در بلواي سال ۱۹۰۹ در ني،ريز 

جان باخته بودند به احّبا رسيد. حضرت شوقي افندي از احباء خواسته بودند تا 

اجساد اين قربانيان را به گلستان جاويد برده و در آنجا در نهايت احترام با اداي 

مراسم بهائي دفن کنند. محفل روحاني  بهائيان ني،ريز جناب ميرزا احمد وحيدي 

را مسؤول پيگيري اين کار مّهم  کردند و ايشان هم دو نفر ديگر از بهائيان, آقايان 

حقگو و ميثاقي, را براي انجام اين کار انتخاب کردند. آنها هيجده کيسه| بزرگ 

سفيد تهيه کردند. سه نفر از آن هيجده نفر در محّله| بازار مدفون بودند و پانزده نفر 

بقيه در محله| بهائيان. شبانه محل دفن اين اجساد را با دّقت باز کردند و با نهايت 

احترام بقاياي آن اجساد را در داخل کيسه،هاي سفيد قرار دادند و نام هر يک را 

بر روي کيسه نوشتند. در جيب کت يکي از شهداء مقداري تخمه| هندوانه بود که 

هنوز سالم بود ولي به محض اينکه هوا خوردند مانند پودر متالشي شدند.۲ از آنجا 

که در قديم اين تخمه ها را بو مي دادند و در مناسبت ها و روزهاي سرور و جشن 

مصرف مي،کردند احتماًال اين جسد متعلق به مردي بوده که در روزهاي نزديک 

به جشن ازدواجش دستگير و شهيد شده بود. چند شب طول کشيد تا اجساد اين 

هيجده نفر به گلستان جاويد منتقل و درآنجا دفن گردد. با اتمام اين کار بهائيان 

در جلسه،اي که در منزل خانواده| شهيد پور منعقد شده بود گرد هم جمع شدند 

و زيارتنامه،اي که حضرت عبدالبها براي ارواح اين شهداء صادر کرده بودند را 
زيارت کردند. در اين زيارتنامه محّل دفن اين شهدا را «مکان مقّدس» ناميدند.۳

ياران  از  مّقدسه  نفوسي  گشت.  خونريز  ني،ريز  ايام  اين  در  الهي،  ياران  «اي 

الهي جانبازي نمودند و در سبيل نور مبين به قربانگاه عشق شتافتند. از اين جهت، 

۱) از يک گفتگوي خصوصي با خانم جهانتاب سرداري (جّذابي) ، دسامبر ٢٠١٠.

۲) قطعه اي از لباس اين مرد جوان به مرکز بهائي ارسال گرديد که در آرشيو آثار بهايي حفظ مي،شود.

افرادي که به زيارت مي روند مي توانند اين قطعه پارچه را در آنجا  ببينند.( از يک گفتگوي خصوصي 

با دکتر طاهره عهديه در تاريخ  سپتامبر سال ٢٠١٠ ميالدي).

وبسايت  در  ولنيچ،  روزان  و،  مجيد  عابر  هانا,  نبيل  عهديه,،  طاهره  توسط  شخصي  ترجمه|  يک  ۳) از 
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چشم گريان است و دل بريان. آه و انين به اوج علّيين رسد و حزن شديد ماتم 

جديد بنمايد. عبدالبهاء را نهايت آرزو چنان که جرعه از اين جام وفا نوشد و از 

باده| فدا سرمست گردد و خاتمه| حيات فاتحة االلطاف شود... در اين ايام باحسن 

القضاء و تأييد رّب السموات العلي و توفيق ملکوت اليري هيکل مقّدس حضرت 

رّب اعلي در جبل کرمل حيفا در مقام معلوم استقرار يافت. لهذا قرباني الزم و 

جانفشاني واجب...»

٭     ٭     ٭

براي مالقات بهائيان مبّلغين بهائي از جمله جناب علي اکبر فروتن,، جناب 

طرازاهللا سمندري و جناب محّمد علي فيضي به ني،ريز آمدند. خانواده| ضرغام و 

ديگر خانواده،ها براي کمک به خانواده،هاي بهائي و بهبود وضع مالي آنها از طريق 

سرمايه گذاري در کارخانه،هاي آنها تالش زيادي کردند. اين افراد به امر حضرت 

ولي امر اهللا به آنجا رفتند تا وضعيت مالي اّحباء را سر و سامان بخشند.

قوي،تر  هم  بروز  روز  و  داشت  ادامه  شّدت  با  هنوز  بهائيان  به  حمله  ولي 

مي،شد:

در سال ۱۹۵۶ يک آخوند در راديوي مّلي ايران دوباره شروع به بدگويي 

از بهائيان کرد و اّدعا می،کرد که سخنگوی دولت است. اين جريان باعث شد تا 

موجي از تضييقات و ايذاء و اذيت بپا شود. بيت حضرت باب در شيراز تخريب 

گرديد,،  ويران  ني،ريز  جمله  از  مختلف  شهرهاي  در  بهائيان  گورستان،هاي  شد,، 

حظيرةالقدس طهران تخريب شد و سرايدار آن کشته شد. اينها فقط چند نمونه از 

اعمال وحشيانه اي است که در کشور عليه بهائيان انجام گرفت.

اهالي ني،ريز که تحت تأثير سخنان آخوند مذکور تحريک شده بودند قصد 

سوزاندن خانه| خانواده| شهيدپور را داشتند. آنها در پشت خانه| شهيدپور تّلي از 

هيزم جمع کردند. در آن وقت آقاي شهيدپور که براي مالقات آقاي ميرزا احمد 

وحيدي رفته بود و در خانه نبود از اين جريان مطّلع شد. با شنيدن اين خبر بالفاصله 

به طرف منزل خود حرکت کرد تا نزد افراد خانواده| خود باشد. در راه وقتي از 



۳۰۳ ۲۴  خروج

جلوي مسجدي که در بين محله| بازار و محّله| بهائيان قرار داشت، رد مي،شد يک 

گروه از مردان مسّلح با ساطور قصابي به او هجوم آوردند. ضربتي بر پيشاني او 

زدند. خون به صورت و لباس آقاي شهيدپور پاشيد. آن مردان خشمگين او را 

کتک مي،زدند و با صداي بلند به او مي،گفتند که او را به منزل آخوند, همان 

توبه  به  وادار  را  او  و  برد  خواهند  بود,  شده  تحريکات  اين  باعث  که  آخوندي 

خواهند کرد. آقاي شهيدپور زير مشت و لگد آنها در حالي که از صورتش خون 

مي،چکيد پاسخ داد, که او از يک خانواده| شهيد است و در کمال ميل و رضا 

آرزو مي،کند, که مانند اجدادش جان خود را در راه عقيده،اش از دست بدهد. اين 

جواب باعث شد که آن گروه بيشتر خشمگين شوند و آقاي شهيد پور را به طرف 

حوضچه| آبي که در آنجا بود راندند تا قبل از بردن او به نزد آن آخوند صورت 

نجس او را تميز کنند. به نظر آنها همه| بهائيان نجس بودند. شهرباني که خبر اين 

آشوب و اينکه اوضاع از کنترل خارج شده را شنيد، دست به کار شد و آن گروه 

آشوبگر را متفرق کرده و به آنها قول داد که  شهرباني آقاي شهيدپور را مؤاخذه 

و تنبيه خواهد کرد. وقتي آقاي شهيدپور را به کالنتري بردند درآنجا ايشان طي 

نامه،اي به محفل روحاني مّلی ايران تمامي جريان را در حالي که قطرات خون او 
بر روي کاغذ مي،چکيد، نوشت.۱

خانم همايون مدير يک کودکستان بود و فرزندان خانواده،هاي مختلف را در 

آنجا مي،پذيرفت.، همسر خانم همايون يک کارگاه نخ ريسي تأسيس کرده بود. 

چند نفر از اشرار که با سخنان آن آخوند تحريک شده بودند به کارگاه کوچک 

او حمله کردند و او را با ضربات پياپي چاقو مجروح ساختند. او که به شّدت 

زخمي و مجروح شده بود مهاجمين خود را بخشيده و به آنها قطعه پارچه،اي داد 
که با آن دستان خون آلود خود را تميز کنند.۲

همراه  به  و  بسته  را  خود  مغازه،هاي  بهائي  وکسبه|  تّجار  وقايع  اين  از  بعد 

۱) از گفتگويي خصوصي با خانم نورا (شهيدپور) جيمر,، آگست ٢٠١٠ ميالدي. منزل خانواده| شهيدپور 

در اين جريان سالم باقي ماند. اين منزل به نام اين خانواده باقي ماند, اّما طي جنگ ايران و عراق به 

مصادره| دولت درآمد و پناهندگاني که از آبادان مي،آمدند را در آن سکني دادند.

۲) از گفتگويي خصوصي با خانم نورا (شهيدپور) جيمر,، آگست ٢٠١٠ ميالدي.



صبح بيداري۳۰۴

خانواده،هاي خود شهر را ترک گفتند. بعضي از آنها به کشورهاي عربي واياالت 

عرب نشين حاشيه| خليج رفتند و در آنجا صاحب خانه و زندگي خوبي شدند و 

کسب و کارشان رونق پيدا کرد. بتدريج خانواده،هاي کم درآمد را  نيز مجبور 

به ترک آنجا کردند و اين در حالي بود که براي بسياري از آنها اين کار ميّسر 

نبود. 

نوري جان که در آشوب  و بلواي سال ۱۹۰۹ دچار فقر و تنگدستي شده بود 
، در سال ۱۹۶۸ در سن هشتاد و نه سالگي به جهان  باقي شتافت.۱

پري جان که در آشوب سال ۱۹۰۹ شاهد قطعه قطعه کردن بدن پدر خود بود، 
در سال ۱۹۷۰ در سن هشتاد و هفت سالگي درگذشت.۲

 حضرت عبدالبهاء در لوحي  تمامي باليا و مصائبي که جامعه| بهائي ني،ريز 

متحمل شده بود را بيان کردند و از پري جان بابت صبوري در اين باليا قدرداني 

نمودند و به او فرمودند که مي بايست از اينکه چنين فضل و موهبتي نصيب او 

گرديده  و در راه جمال قدم هر گونه مصيبتي را تحمّل نموده سپاسگزار و شاکر 
باشد»۳

در سال ۱۹۷۹م.آخوندها حکومت پهلوي را سرنگون کردند و خود حاکم 

بهائيان  حفظ  جهت  زماني  که  مقاماتي  و  افراد  تمام  از  شدند.  ايران  سرزمين 

و  روحانيون  بود.  نمانده  باقي  کار  سر  بر  کسي  هيچ  بکنند  کمکي  مي،توانستند 

علماي شيعه که به تعقيب و آزار بابي،ها پرداختند,، حضرت باب را شهيد کردند 

و حضرت بهاءاهللا را از ايران تبعيد کردند، سرانجام اداره| امور کشور ايران را در 

دست گرفتند. قلع و قمع جامعه| بهائي ايران جزو اقدامات اين دولت جديد بود و 

حاال ديگر هيچ کجاي کشور ايران براي بهائيان امن نبود.

آمده  ني،ريز  به  عراق  از  شکوه  نام  به  دخترخود  همراه  به  که  شيباني  خانم 

بود تا به احباء کمک کند,، هنگام عبور از خيابانهاي شهرني،ريز سعي مي،کرد 

۱) روحاني,، شيدرخ ۹٨.

۲) فيضي ۱۹٤.

وبسايت  در  ولنيچ،  روزان  و،  مجيد  عابر  هانا,  نبيل  عهديه,،  طاهره  توسط  شخصي  ترجمه|  يک  ۳) از 
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اقدس  ارض  به  زيارت  براي  سال ۱۹۵۷  آنها  وقتي  نکند.  را  کسي  توجه  جلب 

رفته بودند حضرت ولي امراهللا  آنها را تشويق به رفتن به ني،ريز کرده بودند تا در 

آنجا به خدمت جامعه| بهائي مشغول شوند. اگر چه که آنها در شهرهاي آبادتر و 

متمدن،تري زندگي کرده و بزرگ شده بودند,، ولي زندگي در جامعه| کوچک 

کشاورزي ني،ريز را به جان پذيرفته بودند. آنها چادر به سر مي،کردند و از دست 

دشنام مردم و سنگباران منزل خود در امان نبودند.۱ در روزهاي اعياد مسلمين ، 

مردم مسلمان شهر هر چيزي را که مي،توانستند آتش مي زدند و به داخل باغ آنها 

مي،انداختند.

يک روز, وقتي که خانم شيباني از خيابان عبور مي،کرد,، گروهي از زنها دور او 

را گرفته و با کفش،هايشان او را مضروب کردند. خانم شيباني سالخورده همانطور 

که زير ضربات کفش،ها بود, از گوشه| چشم مردي را ديد که، شايد آهنگري بود 

که ميله| فلزي را برداشته به راه افتاد و به سمت آنها آمد تا به  مهاجمين بپيوندد 

خجالت  گفت:  آنها  به  و  کرده  متفرق  را  جمع  آن  پياده  عابر  يک  ناگهان  که 

نمي،کشيد اينگونه  به يک زن سالخورده| بي پناه حمله مي،کنيد؟! و بعد هم از خانم 

شيباني خواست که فورًا به منزل خود برود و لحظه،اي آنجا نماند.، اّما عليرغم تمام 

اين بدرفتاري،ها، بهائيان باز هم از تبليغ دست برنمي،داشتند. خانم شيباني بعد از 

انقالب در سال ۱۹۷۹ در شهر شيراز درگذشت. دختر خانم شيباني,، شکوه,، دلش 

مي،خواست که در ني،ريز بماند.، ولي اّحبا مي،دانستند که اين کار خطرناکي است 
و او را به شهر شيراز بازگرداندند.۲

در سالهاي بعد از انقالب روي خانه بهائيان و حظيرة القدس نفت ريختند و 

۱) آنها در ملکي که متعلق به يک فرد بهائي بنام مسعود امامي  بود زندگي مي،کردند.(ازگفتگويي 

خصوصي با خانم نورا (شهيدپور) جيمر,، سپتامبر ٢٠١٠ ميالدي).

۲) اين داستانها را دختر شکوه, نجال بغدادي, که درست در سالهاي قبل از انقالب سال ١٩٧٩ به ايران 

سفر کرده بود,، براي نگارنده نقل کرده است. آنها همديگر را در منزل دايي،اش در طهران مالقات 

مي،کردند. زيرا رفتن يک فرد بهائي به ني،ريز در آن موقع بسيار خطرناک بود. بعد از انقالب تنها راه 

ارتباط او با مادرش فقط از راه  تماس تلفني بود. شکوه که با يکي از اقوام ضياء بغدادي ازدواج کرده 

بود در سال ٢٠٠٨ ميالدي در شيراز درگذشت. اطالعات بيشتر نيز توسط خانم نورا (شهيدپور) جيمر 

ارائه شده است.



صبح بيداري۳۰۶

آنها را آتش زدند. منازل بهائيان را غارت کردند و بعد هم به آتش کشانيدند. 
گورستان،هاي بهائيان را با بولدوزر صاف کردند و روي آن ساختمان ساختند.۱

اين انقالب به آخوند ها اجازه داد تا هر گونه خشونتي که مي،خواهند نسبت 

به بهائيان روا دارند و بهائيان که ديگر هيچ امنيت مالي و جاني نداشتند، کم کم 

ني،ريز را ترک کردند.

٭     ٭     ٭

اکنون سي و سه سال از خروج بهائيان از ني،ريز و بيش از صد و شصت  سال 

از شهادت جناب وحيد و بقيه| حوادث گذشته است.، حاال همه چيز تغيير کرده 

است. ني،ريز هم مثل ديگر نقاط ايران بزرگ و پرجمعيت شده است. باغهاي 

ميوه و آباد آن به خيابان,، ميدان و ساختمان،هاي گوناگون فرهنگي و اداري تبديل 

از  دانشجو  جوانان  و  کرده،اند  تأسيس  اسالمي  آزاد  دانشگاه  ني،ريز  در  شده،اند. 

شهرهاي مختلف ايران براي تحصيل و کار به آنجا مي،آيند. 

٭     ٭     ٭

 گاهي در نزديکي قلعه| متروکه| خواجه دختران جواني را مي،بينيد که بر روي 

تّکه کاغذي آرزوي خود را براي يافتن همسر دلخواه نوشته و به شاخه| درختي که 

در آنجاست گره مي،زنند. اهالي ني،ريز براي طلب حاجات خود اغلب به نزد اين 

درخت مي،آيند. آنها معتقدند يک سيد محترم و مقّدس که معجزاتي از او ظاهر 

شده در آن محّل کشته شده است، ولي نمي،دانند که اين سيد که بود,، چه کرد و 

چرا کشته شد. فقط شنيده،اند که او سيد مقدسي بوده؛ اصًال خبر ندارند پيامي که 

اين سيد حامل آن بود ، اکنون از مرزهاي ايران فراتر رفته و به گوش همه| جهانيان 

رسيده است.

۱) حسامي  ٣٣٠



۳۰۷ ۲۴  خروج

امروز هم دختر جواني به آنجا آمده. او درآن غوغا و هياهوي  بوق و حرکت 

ماشينها دمي در خلوت مي،نشيند و به فکر فرو مي،رود. او به نامزد خود و به زندگي 

آينده،اي که با هم خواهند داشت مي،انديشد و آرزوهايش را مرور مي،کند. او به 

نسل جديد تعلق دارد که مي،خواهند زندگي خود را بسازند. نسلي که درباره| دنيا 

و مردم کشورهاي ديگر بسيار مي،دانند،. اّما درباره| تاريخ شهر خود اّطالع دقيقي 

ندارند. در همين احوال پدر پير اين دختر به طرف مسجد جامع ني،ريز در حرکت 

است تا در آنجا نماز بخواند. کفش،هاي خود را در ورودي مسجد از پا مي،کند و 

پشت سر پيش،نماز شهر به نماز مي،ايستد. پس از نماز زانو مي،زند,، دست هاي خود 

را به سوي آسمان بلند مي،کند و به همراه همه دعا مي،کند که شهر و کشورش در 

پناه قائم آل محّمد, امام زمان, امن و امان باشد. او همانطور که مشغول دعاست 

با خود مي انديشد. انگار نگاهش به درون خود و گذشته خيره و ثابت و بي خبر 

مانده است. بي،خبر از اين که زماني در اين محّل صداي  دلنشين جناب وحيد 

در داخل اين مسجد طنين،انداز بوده و ظهور قائم و فرارسيدن يوم اهللا را به مردم 

اعالم کرده,، بي،خبر از آنچه اتفاق افتاده,، هم اکنون در جريان است, يا در آينده 

رخ خواهد داد.





پيوست ۱

اسامي شهدای نيريز در نبرد سال ۱۸۵٣

 ميالدي به نقل از شفيع

زينال برادر کريم که در باال به او اشاره شد؛ کرباليي يوسف نّجار،  پسر مشهدي 

محّمد؛ خواجه زين،العابدين پسر خواجه غني؛ مشهدي باقر صباغ؛ مشهدي عسگر 

مال  آخوند  پسران  علي،نقي,  مّال  برادرش  و  محّمدتقي  مّال  باقر؛  مشهدي  پسر 

عبدالحسين؛ مّال علي,، مّال حسن, مّال مؤمن، و مّال احمد, پسران آخوند مّال موسي؛ 

زين  درويش؛  مّال  محّمد؛  ميرزا  مشهدي  رجب؛  مشهدي  پسر  کوچک,،  محمد 

العابدين,، پسر مّال محمد؛ زين العابدين, پسر استاد محّمد؛ مشهدي علي, پسر نجف؛ 

کرباليي باقر و پسرش مّال محّمد؛ مشهدي تقي بقّال, پسر عابد؛ ميرزا احمد,  پسر مّال  

صادق,، دايي علي سردار؛ آخوند مال احمد, پسر مشهدي مّحرم(مترجم)؛ آخوند 

مال علي کاتب, پسر مال عبداهللا؛ محّمد عبدالکريم؛ ميرزا علي مّال صادق؛ اسداهللا 

پسر ميرزا علي؛ ميرزا يوسف پسر ميرزا اکبر؛ مالک پسر مّال علي؛ باقر؛ ابوطالب 

پسر ميرزا احمد؛ ميرزا حسن و پسرش؛ حسن مّال يعقوب؛ مالحسين و عابد پسران 

مّالبرخوردار؛ برخوردار پسر مّال حسين؛ لطف اهللا شمال؛ کرباليي محّمد؛ کرباليي 

شمس الدين, که در ني،ريز به دست آقا رضاي آقا علي نقي به شهادت رسيد؛ 

اسداهللا ميرزا مهدي؛ احمد حاجي عبدالقاسم؛ محّمد مّال موسي؛ حسين پسر رجب؛ 

حسن ميرزا ، يکي از مردان دالور و غيور؛ کرباليي حسين پسر حاجي؛ کرباليي 

اسماعيل مشهدي عابدين؛ ميرزا بابا,، ميرزا احمد, پسران خواجه حسن؛ حاجي پسر 
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کرباليي باقر و پسرش بنام عسکر؛ محّمد علي؛ شيخ حسن, ،حسينعلي,، پسران ميرزا 

آقا؛ علي پسر کرباليي باقر؛ مشهدي علي پسر سليمان؛ حسن، پسر مشهدي محّمد؛ 

محب علي و پسرش کاظم؛مّال حاجي محّمد؛ حاجي شيخ عبد علي؛ آقا شيخ محّمد 

و پسرش حسين؛ هادي خيري که در شيراز شهيد شد(جزئيات بعدًا نوشته مي،شود 

)؛ حسين مشهدي اسماعيل؛ عبداهللا کرباليي اکبر؛ محّمد صادق حسين؛ خواجه 

برهان؛ عسگر پسر علي؛ صادق؛ ميرزا حسين؛ ميرزا اکبر؛ حسين پسر زمان؛ محّمد 

پسر اکبر فرضي؛ مّال شاه علي؛ خواجه اسماعيل؛ خواجه علي کرم؛ استاد عسگر؛ 

کرباليي حسن مشهدي صفر؛ محمد پسر مال علي؛ شريف کرباليي رجب؛ محمد 

علي نوروز؛ اکبر محّمد قاسم؛ استاد جعفر؛ محمد علي حاجي عليشاه؛ احمد مّال 

عيسي؛ عابد مشهدي محسن؛غالمرضا يزدي جواد؛ خواجه استاد نبي؛ محمد ، پسر 

رضا؛ مال علي محّمد پسر آقا مّال بابا؛ تقي پسر صفر؛ سيد حسين سيد نظر؛ پسر مّال 

علي نقي؛ پسر علي مراد؛ عبداهللا علي؛ اکبر پسرش،؛ حاجي محمد مّالعاشورا؛ حاجي 

تقي؛ کرباليي عسگر بيرق دار؛ رحيم استاد علي نقي؛ علي پسر مشهدي احمد؛ 

علي و حسين پسران قاسم صفر؛ مؤمن استاد احمد؛ محمد پسر باقر؛ حسين استاد 

احمد؛ شمس الدين پسر عسگر؛ محمد پسر کرباليي نقي؛ اکبر محمد شاه؛ محمد 

کرباليي محمود؛ مال حسين عبداهللا؛ کرباليي قربان شعبان پسر عابدين؛ عبداهللا پسر 

مّال محّمد ميرِشکار؛ علي ، پسر مّال عاشورا؛ کرباليي باقر؛ استاد تقي؛ محمدعلي، 

صادق و عابدين, پسران کرباليي اسماعيل حّمامي؛ مّال عابدين؛ ميرزا محّمد حسين 

ميرزا تقي که در راه به طهران به شهادت  رسيد؛ تقي و کرم پسران علي؛ پسر استاد 

نقي؛ مشهدي محّمد علي پسر نوروز؛ ابوطالب مّال زين العابدين؛ عبداهللا پسر عسکر؛ 

ابوطالب؛ مشهدي ميرزا حسين مّلقب به قطب؛ ميرزا حسين؛ ميرزا موسي؛ ميرزا احمد؛ 

ميرزا زين العابدين (خواهر زاده| مشهدي ميرزا)؛ ميرزا محسن آقا نصراهللا؛کرباليي 

محّمد جعفر, داماد حاجي محمد تقي ايوب؛ مال اکبر برادر کرباليي جعفر؛کرباليي 

هادي؛ ميرزا مهدي؛ حسن حيدر بيک؛ علي مراد برادر قاتل جناب وحيد؛ مراد لر؛ 

کرباليي صادق ،پسر مشهدي رجب؛ حسين برادر کرباليي رضا؛ حسن و علي پسران  

مّال قاسم, مّال عاشورا؛ حسنعلي پسر نوري و مادرش؛ صفر کرباليي زمان؛حسن 

مشهدي صفر؛ عسگر پسر علي مّال ابوالقاسم؛ حسين پسر استاد علي.



پيوست ۲

منابع و مآخذ کتاب

شرح ماجراي مربوط به وحيد و اتّفاقات سال۱۸۵۰ در منابع مّهم ديگري همچون 

اّوليه|  دوران  به  مربوط  روايت  که  است  کتبي  اّولين  از  يکي  که  االنوار,،  مطالع 

آئين بابي و بهائي را در بر ميگيرد و کتاب قرن بديع اثر حضرت ولي امراهللا که 

به مناسبت مقام شامخ ايشان از اعتبار مخصوصی برخوردار است, آمده است. 

اطالعات ديگر را مؤلّفان اين کتاب از منابع مختلفي جمع آوري کرده،اند از جمله 

و  است  شده  نوشته  مسجدي  ديوار  روي  دست  با  که  وحيد  جناب  ورود  شرح 

توسط ربّاني ترجمه شده است.

ماجراي نبرد سال ۱۸۵۰ از منابع ذيل گرفته شده است :

۱-خاطرات مّال محّمد شفيع: شفيع يکي از شاهدان عيني در نبردهاي سالهاي 

۱۸۵۰ و ۱۸۵٣ ميالدي بوده است. او که در آن ايام پسر نوجواني بوده از اين 

نبردها جان سالم بدر مي،برد و مّدتی بعد يکي از مبلّغين مّهم در جامعه| بهائي شهر 

ني،ريز مي،شود. متن نوشته،هاي او را حسين عهديه به انگليسي ترجمه کرده است. 

آهنگ ربّاني نيز اين ماجرا را با قدري تفاوت ترجمه کرده است. در اين خاطرات 

از آنجا که سالها بعد از وقوع اين حوادث نوشته شده است, روند رويدادها به 

ترتيب نيامده است. شفيع در آن زمان نوجواني بيش نبود ونمي،توانست در همه| 

مکانهايي که اين اّتفاقات رخ مي،داد حضور داشته باشد و بنابراين بخشي از آنها را 

از ديگربهائيان شنيده است. مؤلّفان اين کتاب نهايت تالش خود را بکار برده اند 

تا جريانات را بر طبق روالي که اتفاق افتاده،اند بازگو کنند و در اين راه از منابع و 
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مآخذ معتبري چون کتاب «مطالع االنوار» (تاريخ نبيل ) و خاطرات قنسول کشور 

بريتانيا در شهر شيراز که در کتاب موژان مؤمن گردآوري شده اند استفاده نموده 

اند و در مقايسه با ساير منابع زمان واقعه را قدري به ترتيب در آورده اند.

همچنين از منابع و مآخذ ذيل که فقط به فارسي موجود هستند نيز استفاده 

شده است :

 ۲- ميرزا اسداهللا مازندراني : تاريخ نگار برجسته| بهائي تاريخ ديانت بهائي را 

در ُنه مجّلد به نام کتاب ظهورالحّق با استفاده از پژوهش،هاي گسترده و مصاحبه 

با اشخاص و منابع دست اّول به رشته| تأليف کشيده است. يکي از مشخّصه،هاي 

اين مجموعه اين است که شامل ماجراهايي از زندگي بابيان و بهائيان دوران اولّيه| 

امر می،باشد. در اين کتاب از جلد ١ تا ٤ کتاب ظهورالحّق بعنوان منبع و مأخذ 

استفاده شده است.

۳- محّمد علي فيضي : تاريخ نگار ممتاز و نويسنده| کتابهايي از جمله درباره| 

زندگاني حضرت باب و حضرت عبدالبهاء. کتاب او درباره| ني،ريز با نام ني،ريز 

مشکبيز بر اساس اطالعاتي, که او از مصاحبه با افرادي که از اين سه نبرد جان 

سالم بدر برده بودند,، تهيه شده است.

۴- ميرزا محّمد شفيع روحاني: اهل ني،ريز و يکي از مبّلغين برجسته| ديانت 

بهائي است. کتاب او درباره| تاريخ ديانت بهائي در ني،ريز با نام لمعات األنوار بر 

اساس روايات و حکاياتي است که خود نويسنده در شهر ني،ريز جمع،آوري کرده 

است. ميرزا محّمد شفيع روحاني نوشتن اين کتاب را در ايامي که بازنشسته شده 

بود با تشويق و توصيه| آقاي علي نخجواني آغاز کرد.

 The Bábís of Nayríz: History» ما همچنين از اثر آهنگ ربّاني با نام

and Document» که حکايت شاهدان تاريخ امر بابي و بهائي را بصورت  

مجموعه| اطالعاتي درباره| زندگي و پيشينه| افراد در طي سالهاي۱۸۵۰ تا ١٩٠٠ 

م. فراهم کرده است,، استفاده کرديم. اين کتاب در يافتن منابع ضروري ديگر و 

بازگويي حوادث در مسيري منّظم بسيار به ما کمک کرد. 

در شرح آزار و تضييقات سال ۱۹۰۹ م. از کتابهاي محّمد علي فيضي,، ميرزا 

محّمد شفيع روحاني و مأخذ جديد ديگري از جمله خاطرات چاپ نشده| شيخ 



۳۱۳ پيوست ۲  منابع و مآخذ کتاب

بهائي عهديه, استفاده شده است. اين شخص سالها منشي محفل روحاني شهر 

ني،ريز بود و از اين جهت به منابع و مآخذ دست اّول دستيابي داشت. او سالها بعد از 

جريان تضييقات سال ۱۹۰۹ م. زندگي کرد و با افراد و خانواده،هايي که در جريان 

تضييقات آن سال شکنجه و آزار ديدند بخوبي و از نزديک آشنايي داشت. بعد از 

آنکه به کشور آمريکا آمد اين خاطرات را بر روي کاغذ آورد. نامبرده در همان 

شبي که نوشتن اين  خاطرات را بپايان رسانيد در خواب درگذشت.

منابع دست اّول و غيرمستقيم ديگر بسياري نيز بوده اند که ما را در بازگويي 

شرح اين وقايع و زنده نگاه داشتن خاطرات آن دوران ياري کردند. تمامي اين 

منابع و مآخذ در کتابشناسي ذکر شده اند.



 پيوست ۳

سوره| وفا - خطاب به شيخ محّمدحسين



۳۱۵ پيوست ۳  سوره| وفا

سوره| وفا صفحه| ٢



صبح بيداري۳۱۶

سوره| وفا صفحه| ٣



۳۱۷ پيوست ۳  سوره| وفا

سوره| وفا صفحه| ٤



صبح بيداري۳۱۸

سوره| وفا صفحه| ٥



۳۱۹ پيوست ۳  سوره| وفا

سوره| وفا صفحه| ٦



صبح بيداري۳۲۰

سوره| وفا صفحه| ٧



۳۲۱ پيوست ۳  سوره| وفا

سوره| وفا صفحه| ٨





کتابشناسي
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 From Shaykhism to Bábism: A study” ،مک،،اوين, دي. ام, پايان نامه| دکترا -

in «charismatic renewal in Shí’a Islam-، دانشگاه کمبريج ، ١٩٧٩.

 ، The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation ,مکی, ساندرا -

(نيو يورک: انتشارات دوتان، ١٩٩٦)

- ملک،خسروی, محمد علي,، تاريخ شهداء ( طهران, ايران,، انتشارات بهائي ، ١٩٧٣)

 Some  ,۱۹۴۴-۱۸۴۴  ,The Bábí and Bahá’í Religions موژان,  مؤمن,   -

contemporary Western accounts ،(آکسفورد ، انگلستان ، انتشارات جرج رونالد، 

(١٩٨١

Selections from the Writings of E.G. Browne and the Bábí and

Bahá’í Religions ( آکسفورد ، انگلستان ، انتشارات جرج رونالد ، ١٩٨٧ )

١٩٨٥An introduction to Shi’i  ،آکسفورد ، انگلستان ، , انتشارات جرج رونالد، )

Islam

- مهدوی, شيرين, دايرةالمعارف ايرانيکا ٢٠ جوالي ٢٠٠٩ دانشگاه کلمبيا, نيويورک 

www. وبسايت:  در   ۲۰۱۰ دسامبر   -  Qájárs: the Qájár-period household

iranica.com/articles/Qájárs-period-household مشاهده شد.

انتشارات  کاليفرنيا:  آنجلس,،  لوس    Disciple at Dawn اهللا,  روح  مهرابخانی,   -

کلمات ،١٩٨٧

- ميثاقی, جالل,، خاطرات چاپ نشده,، نيويورک ، ١٩٩٥.

 Educationميرهادی, توران, دايرةالمعارف ايرانيکا,، ١٥ دسامبر ١٩٩٧، دانشگاه کلمبيا -

در   ٢٠١٠ دسامبر  نيويورک,٢٠   -viii. nursery schools and kindergartens

http://www.iranica.com/articles/education-viii-nursery- وبسايت: 

schools-and-kindergartens. مشاهده شد.

- نصر, سّيد حسين, Islam: Religion, History and Civilization،  (نيويورک 

، نيويورک ، هارپر کولينز ، (٢٠٠٣)

در   ٢٠١٠ سال  نوامبر  در   ،٢٠١١ ژانويه   ١٢ قاجار»  «مظفرالدينشاه  مختلف  نويسندگان   -
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mozaffar_ad-Din_Sháh_Qájár وبسايت

- ني،ريزی, سّيد ابراهيم, ( ترجمه| آهنگ ربّاني) ، «حکايت سّيد ابراهيم درباره| ني،ريز»،  ج. 

٤ ، ش. ٥,،  Translations of Shaykhi, Bábí and Bahá'í Text (جون ٢٠٠٠) ، ١٩٩٥ 

، دانشگاه ميشيگان ، ماه مي ٢٠١٠ مشاهده شد.

- نيکالس, اي. ال. ام., Seyyed Ali Mohammed dit le Bab, دانشگاه ميشيگان 

http://www.h-net.org/~bahai/diglib/books/K- در اکتبر ٢٠٠٩ در وبسايت  ،

O/N/LeBab/LeBab.htm  ۱۹۹۵-۲۰۰۴ ،» ، ۲۰۰۴-۱۹۹۵، مشاهده شد.  

ايلينويز   ، (شيکاگو   ١ ج.   The Venture of Islam ,.جي.اس مارشال  هاجسن,   -

،انتشارات  دانشگاه شيکاگو ، ١٩٧٧).                   

 Selections from the Writings of E.G. Browne and the Bábí and

Bahá’í  Religions (آکسفورد ، انگلستان ، انتشارات جرج رونالد ، ١٩٨٧)

 An introduction to Shi’i ( (آکسفورد ، انگلستان,، انتشارات جرج رونالد، ١٩٨٥

 ،Islam

- همدانی, سّيد حسين, The Báb, The Herald of the Day of Days- ، تاريخ 

جديد ، ترجمه| آ.ب. براون نقل از باليوزي, (آکسفورد انگلستان: انتشارات جرج رونالد ١٩٧٥)

- وايت،مور, بروس, The Story of the Cornerstone ،, ،٢١ اکتبر ٢٠١١, در وبسايت: 

http://www.bahai.us/bahai-temple/history-and architecture/

cornerstone مشاهده شد.    

بهائي  انتشارات  ايلينويز:  ،(ويلمت,،   The Dawning Place بروس,  وايت،مور,   -

(١٩٨٤،

- يزدانی, م., «کشور ايران در زمان قاجاريه، بر طبق نوشتجات بهائي», انجمن مطالعات 

بهائي به زبان فارسي (٢٠٠٣).

http:// ٢٠٠٩ ، دّوم دسامبر٢٠١٠ در وبسايت ، AD ۱۹۲۶ The Iranian history

 html#BKM۷۵۸.۱۹۲۶_www.fouman.com/history/Iranian_History

مشاهده شد. نام نويسنده  مشخص نيست.



   آ
آباده- محل دفن سرهاي بابي   ١٩٨  

     - زيارتنامه| حضرت عبدالبهاء     

آخوندها و مّالها - بابي شدن    ١٥٢ 

     - در ني،ريز  ٣٦ و ٣٧

     نيز ←  علماء و روحانيون

     آرامگاه سّيد جالل الدين ← جناب وحيد,  

     محل دفن

آسايش حقيقي  ١٥

آسيابهاي ني،ريز     ٨٩ ، ١٧٨  

آقا سّيد محّمد باقر  ٢٠٧ ، ٢١٧

آقا سّيد ابوطالب - شهادت   ١٢٥

آقا سّيد علي - در يزد    ١٦٧ 

     -شهادت   ٢٠١

اقا خان نوري - صدر اعظم    ١٢٨

آقا عباس سرايدار - شهادت      ٢٧٧

آموزش و تحصيالت         ٢٦, ٢٧, ٢٨, ٣٢, 

٢١٣

آيه| قرآن       ٦٢, ٧٢, ١٠٦

الف
ابراهيم - شهادت   ٢٦٦

     - تدفين      ٢٧٠

اتّحاد و يگانگي ← وحدت عالم انساني

احسايي ، شيخ احمد    ٥٤

احمد - فرزند باب     ٤٥

اديان - نسخ احکام همه|    ١٧٧

اذيت و آزار بابي ها   ١١٥، ١١٩, ١٢٠-١٢٦, 

١٢٩, ،١٧٥، ١٨٠

     -کاهش   ٢٠٣, ٢٠٦

     -گزارش   ١٢٩

اذّيت و آزار بهائيان - تغيير شيوه   ٢٩٥

     - خنثي کردن   ٢٩١

     -  در حکومت پهلوي  ٢٩٧, ٣٠٧

     - رسيدگي و کنترل      ٣٠٣

     - کاهش   ٢٣٤

     - مانع شدن از   ٢٥٠

     - ماه محّرم   ٣٧

ازدواج, ، مراسم    ٢٨

ازدواج ، بابي ها    ١٠٢, ١٥٩

استاد حبيب اهللا ، شهادت   ٢٠٨

استاد عطااهللا - شهادت   ٢٦٠. ٢٦١

استقامت - مفهوم   ٢٨١

     - تأثير  ١٠٠

     - چگونگي   ١٢٨

     - در راه دين   ١٥٩

اسراء - حرکت قافله   ١١٦, ١١٨ 

      -  قلعه| خواجه   ١٩٢

      - حرکت به طهران ٢٠١,١٩٦

اسفرجان - منطقه| جنگي     ١٥٥, ١٦٦, ١٦٩

اسالم - خشونت و انتقام  ١٣٨

اسالم - نسخ احکام     ٧٧

اشراقّيه - باليا ومصائب   ٢٩٩

اصطهبانات - اعالن ظهور    ٨١

فهرست راهنما
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      -  همراهي با وحيد  ٨١

افنان - آقا ميرزا - تجارت   ٢١٨

اهللا ابهي - جايگزيني   ٢١٢

     - ذکر دسته جمعي   ٢٧٠

اهللا اکبر - فرياد ١٠١, ،١٤٦،, ١٥٥

امام حسين - نأکيد شيخّيه بر     ٩

     - در رؤياي خديجه بيگم   ٤٢

     - مراسم عزاداري   ٣٧

امامزاده زيد  ← حضرت باب - جابجايي

امامزاده معصوم  ← حضرت باب - جابجايي

امام زمان - دعاهاي جديد   ٣٨٤

     - اعالن ظهور   ٧٧،, ٨٥،, ٨٧،, ١٩٢

     - سوره| کوثر

     - ظهور  ٣٠٧ 

     - ُقرب ظهور ٤٩

     - محّمد شاه  ٥٨

امام علي - تأکيد شيخّيه بر   ٩

اّم السامي - سنگر   ١٥٩

امراهللا - شهادت   ٢٦٠

امريکا - دعاي حضرت عبدالبهاء براي  ٢٨٢

امير انتظام ، ميرزا تقي خان - مدارا با بابي ها  

 ۱۴۰

اوضاع اجتماعي و سياسي ايران   ٢٢٧

اهل بهاء - نام جديد  ٢١١

اهورمزدا   ٢١

ايران - آباداني  ٢١٨

      - آينده    ٢٢٤

      - حمله| اعراب   ٢١ ،٢٣

ايزدي - خواجه علي - تجارت     ٢٤٠

ايل بابر     ١٩٠

ايل بهارلو- همکاري با دولت   ١٧٥

     -تيراندازان  ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧ 

ايل خمسه - جنگجويان  ١٥٠ ،١٩٤

ايل قشقايي - همکاري با دولت   ١٦١، ١٧٩

     - در مسير آباده    ١٩٧

ايّوب ← حاج محّمد تقي ني،ريزي   

ب
باب الباب ← مّال حسين بشرويه اي

بابي - چگونگي پيشرفت ديانت  ٦٩

بابي ها - بازگشت به ني،ريز ۲۰۷

     - تّظلم به شاه  ١٢٠

     - توهين به١٢٠,، ١٢٢, ،١٦٥،, ١٦٦

     - خشونت و انتقام ۱۸،, ۹۷, ،۱۲۵, ،۱۲۷, ،۱۳۵ 

 ۱۶۰، ,۱۵۹، ,۱۴۸، ,۱۳۸ ،

     - شهرت در جنگجويي   ۱۴۶

     - فرار و اسارت ۱۱۹, ، ۱۲۶,،۱۵۰،,۱۸۰،, ۱۸۲

     - قرائت الواح و آثار   ۱۵۹

     - نيز ← نهضت مقاومت بابي ها

باال طارم - منطقه| نبرد  ۱۵۹،  ۱۶۳، ۱۶۹

بدشت - واقعه|   ۱۷۷

     - گردهمايي   ۷۱

براون ، ادوارد - درباره| اسراء بابي   ۱۱۶

      - مداخله در سياست ←حضرت عبدالبهاء

      - مداخله در سياست  

     - مالقات بهاءاهللا  ۲۲۰

     - نهضت مشروطه   ۲۲۹

     - وقايع نبرد  ۹۸

بهائي حقيقي - مفهوم   ۲۶۵

بهداشت و بيماري ها   ۲۷

بوانات – اعالن امر  ۷۶

     - امالک   ۲۷

بهّيه خانم - تلگرام صعود   ۲۸۹

 بي بي  خانم - تدفين جناب وحيد ۱۱۲،۱۱۱

بيد بخون   منطقه| نبرد  ۱۴۸ ، ۱۶۳

پ
پري جان ← شهيدپور, ، پري جان

پيماني, ، ميرزا فضل اهللا ← خواجه محّمد



۳۳۳ فهرست راهنما

ت
تجارت و تّجار بهائي   ۲۱۸

ترو, ، کورين    ۲۵۴

     - افتتاح مشرق الذکار   ۲۸۲

     - مرگ پسر     ۲۸۲

تغذيه و غذا   ۳۲

تنگه| الي حنا - محل اختفا    ۲۴۵،, ۲۴۰

توبين ، نتي - سنگ مشرق االذکار   ۲۸۳

توقيع قهريه       ۷۳

ث
ثبت احوال - آغاز کار  ۲۹۴

ج
جامعه| بابي - رشد و تکامل ۱۱, ،۲۰۳, ،۲۰۸, 

۲۱۲،

جامعه| بهائي - اتّحاد با مسلمانان   ۲۸۲, ،۲۸۳

     - ارتباط با حکومت  ۲۱۶,،۲۹۰

     - اقدامات  ۲۹۱, ،۲۹۳

     - حمله| مردم به   ۲۳۹

     - در آرامش   ۲۳۳

     - عکس العمل به خشونت  ۱۵, ،۲۵, ۲۹۶, 

۳۰۴ ،

     - مؤمنين اوليه  ۲۰۲

     - سروستان   ۲۷, ، ۲۷۲

جشن پيروزي ← اسراء - حرکت قافله

جناب بهاء ← حضرت بهاءاهللا

جناب وحيد  ۱۰, ،۵۹, ،۶۰

     - اسارت  ۱۰۶

     - اعالن ظهور  ۱۰،, ۶۳،, ۶۵, ، ۱۰۵,، ۱۱۱

     - خانواده   ۶۰, ،۶۵ ,،۷۶،, ۸۷

     - نيز ← طوبي خانم

     - راز و نياز ۱۱۲

     - سفرهاي تبليغي  ۷۴،, ۷۵،, ۷۹

     - شهادت و تدفين   ۱۱۰،, ۱۱۱

     - عکس العمل به خشونت   ۱۰۵

     - قدرت معنوي  ۸۸

     - کاشت درختان   ۱۴۸

     - مأموريت  ۶۰, ،۶۵

     - مالقات باب  ۶۱, ،۷۰

     - نصايح و وصايا  ۱۰۵

     - نبرد قلعه| خواجه  ۸۹

جّنت رحمان ← آباده - محل دفن

جنت رؤس شهدا ← آباده - محل دفن

جهاد دفاعي - بابي ها - خشونت و انتقام

نيز ← حضرت بهاءاهللا -فسخ حکم جهاد

چ
چادر پوشيدن  و فرار   ۲۴۵

     - پسر بچه    ۲۵۰

     - فرماندار   ۲۳۹

چشمه| ياقوت - منطقه| جنگي   ۱۶۳, ،۱۷۰

۹۵ , چنار سوخته - محّله  ۲۴،, ۷۹،, ۸۸،, ۸۹،

     - اسراء  ۱۸۸

     - داوطلبان نبرد   ۹۵

     - رونق زندگي   ۲۱۲

     - شيخ ذکريا ۲۳۴،, ۲۳۵،, ۲۳۹

     - ويراني  ۱۲۱ ، ۱۲۵

     - فرار بهائي ها  ۱۴۹

چنار شاهي - حظيرة القدس   ۲۷۶, ، ۲۷۷

چيس ، تورنتون - سخنراني   ۲۵۴

ح
حاج سّيد عابد    ۱۰۶, ۱۰۸

حاج غالمرضا يزدي - از سرداران وحيد   ۱۱۹

     - همراهي با وحيد  ۷۶

     - در قلعه| خواجه  ۹۴, ۱۰۰, ۱۰۱

     - شهادت ۱۱۸،, ۱۱۹ 

حاج قاسم - مسئول سنگر ۱۶۴

حاج محّمد اسماعيل ← فاطمه بيگم
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حاج محّمد تقي ني،ريزي - آزار و اذّيت  

۱۲۵-۱۲۲

     - باليا و مصائب  ۲۱۰

     - در قلعه| خواجه  ۲۴

     - مالقات جناب وحيد ۷۸

     - لوح اّيوب  ۱۱۹

حاجي ميرزا آقاسي -تصميم ها  ۶۵،, ۶۹, ۷۱ 

     - توقيع قهريه  ۷۳

     - ظهور قائم ۵۹

     - وفات   ۷۴ 

حروف حّي۵۱,، ۵۶

     - بيانات باب به ۵۲ 

     - در قلعه| شيخ طبرسي  ۷۴

حسين خان آجودانباشي - والي فارس۶۰،, ۶۴, 

۶۷ ،

حضرت باب - آثار مبارکه ۴۵, ، ۴۷, ۵۲, ،۶۸

     - اظهار امر  ۱۷,، ۵۴ ,، ۷۲

     - جناب وحيد  ۶۲

     - حروف حّي   ۵۱

     - خديجه خانم   ۴۷

     - مّال حسين   ۴۹

     - تأثير آيات و الواح ۰۰ ۱

     - جابجايي عرش ۲۰۹ 

     - شهادت   ۱۱۴

     - مجلس محاکمه   ۷۲

     - مظهر ظهور الهي   ۱۷

     - نام سنگر  ۱۵۸

     - وقايع دوره|  ۱۳

حضرت بهاءاهللا - آثار مبارکه  درباره| استقامت   

۲۸۱

     - رؤسا و سالطين   ۲۲۹

     - ظهور کلي الهي  ۲۱۲

     - منع خشونت   ۱۸،, ۱۴,، ۲۱۱،, ۲۱۵،, ۲۱۳, 

۲۷۶، ,۲۷۴ ,،۲۷۵،

نيز ← زيارتنامه| جناب وحيد

     - اظهار امر  ۱۳۱،, ۱۳۲،, ۲۱۱

     - اعطاء القاب  ۷۱

     - بازگشت از سليمانيه  ۲۰۷

     - بدشت   ۱۷۷

     - دشمني مادر شاه با  ۱۳۱

     - زندان و تبعيد  ۱۳۱،, ۱۳۲

     - صعود ۲۲۱،, ۲۸۸

     - مظاهر ظهور الهي  ۱۷

     - مالقاتها  ۲۰۷،, ۲۱۰،, ۲۱۲،, ۲۷۴

     - منع از خشونت ۱۲۸،, ۱۳۱

     - نسخ حکم جهاد  ۲۱۸, ،۲۱۱

حضرت بودا ← حضرت بهاءاهللا ، مظهر ظهور 

الهي

حضرت عبدالبهاء - آثار مبارکه - خطابه 

کانونشن    ٢٥٥

     - رساله مدنيه   ٢١٨

     - منع خشونت ١٦٠, ٢١١

     - مناجاتها    ١٥١،, ٢٦٥ , ٢٨٢

     - جانشيني   ١٩٢

     - در امريکا   ١٥، ,٢٨٢, ، ٢٨٣ 

     - صعود   ٢٨٨, ٢٩٨

     - مالقا ت پدر   ١٣١

نيز نگاه کنيد به زيارتنامه| شهداء

حضرت فاطمه - در رؤياي  خديجه خانم ١٤٣

     - مؤانست با     ٤٧

حضرت مسيح  ٢٥٥  

نيز ← حضرت بهاءاهللا , مظهر ظهور الهي

حضرت ولي امراهللا  - جانشيني ٢٨٤, ٢٩٠

حقوق بشر ١٤

حکومت  و مقامهاي دولتي   ٣١

خ
خاطرات شفاهي   ١٢

خانواده ها - فرار٢٤٠, ٢٤٩, ٢٥٠   

خاور سلطان - ازدواج  ٢١٦
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     - الواح مبارکه ٢٩١

     - تّولد ٢٠٦

     - خدمات ٢٢٢

     - فرار ٢٤٠ 

     - مرگ برادر ١٨٠

     - خانواده ٢٤٥

خديجه (همسر باب )  ٤٠ , ٥٦

     - از مومنين اولّيه  ٦٦

     - دعا براي    ٦٨

     - شهادت باب   ١٩٥

     - صعود   ٢١٩

     - مالقات اسراء   ١٢٠ , ١٩٦

خدعه  و دروغ جنگي - در قلعه|  شيخ طبرسي  

٧٤

     - زين العابدين  خان   ١٠٣

     - سّيد عابد  ١٠٧

     - لطفعلي خان  ١٧١

     - ميرزابابا   ١٤٤

     - همسر زين العابدين   خان  ١٤١

خرافات  ٣٤

خشکسالي و حمله| ملخ ٢٨٤

خشونت  ← بابي ها - خشونت و انتقام

 حضرت بهاءاهللا - آثارمبارکه - نفي خشونت

خواجه غفار  - خيانت  ١٤٧

خواجه محّمد - بعد از اسارت  ٢٠٥

     - تجارت   ٢٨٧

     - تجارت پنبه   ٢١٣

     - عضوّيت محفل   ٢٨٥

     - غارت اموال   ٢٧٩

     - فرار   ٢٧٨

     - صعود ٢٩٤    

د
داوطلب گيري , شيوه| قلعه| خواجه  ٩٤ , ٩٦

درب شکافت - منطقه| نبرد ١٥٠, ، ١٥٨, ، ١٦٣

ده برادران   ← سردار , علي 

 ر 

رساله مدنّيه   ← حضرت عبدالبها - آثار مبارکه 

رفسنجاني, ميرزا علي اکبر - سفر ها ٢٣٤, ، 

٢٧٥

رونيز -اعالن امر   ٧٧

     - روستا   ٢٧١

ز 
زرمقالي ← سردار, علي 

زنان - آموزش ← آموزش و تحصيالت

     - ازدواج  و خانواده ٣٢, ٣٨

     - بابي شدن   ١٥٤

     - بازماندگان نبرد کوهستان  ٢٠٣, ٢٠٦

     - بيانات حضرت باب  ٤٧

     - توّجه به مصائب  و باليا  ١٣

     - شيوه| سفر  ٣٨

     - تيراندازي به ١٧٠

     - توهين به  ١٧٣

زنان و بچه ها - اسارت ١١٦،, ١١٧,، ١١٨, ١١٩, 

١٩٢, ،١٩٣, ،١٩٤, ١٩٥ ،

     - در جشن پيروزي ← اسراء - حرکت قافله

     - در نبرد کوهستان ١٥٦, ،١٦٩،, ١٥٩

     - در قلعه| خواجه  ١٠١

     - فرار ١٧٥, ١٧٦,، ٢٥٣, ٢٥٤, ،٢٥٥،, ٢٥٦, 

 ٢٥٧ ،

     - نگراني  ١٤٢

     - نيز ← خانوده ها - فرار 

زيارتنامه| جناب وحيد  ١١٣

زيارتنامه| شهدای آباده ١٩٨

زيارتنامه| شهدای ني،ريز ٣٠١

زين العابدين خان - احتکار غّله  ١٢٢

     - آزار بابي،ها  ١٣٧, ١٣٨

     - نبرد قلعه| خواجه ٩٠
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     - ظلم  ٨١

     - قتل ١٣٩

     - نگراني ها و مخالفت ها ٧٩, ٨٩, ١٣٦

     -همسر  ١٢٤, ١٤١

زين العابدين خان  نيز ← فتحعلي خان حاکم 

ني،ريز

س 
سپهر - تاريخ،نويس  ١٠١

سردار, علي - خانواده  ١٣٦

     - ايمان  ١٣٦

     - در ميدان نبرد  ١٥٢

     - شهادت   ١٦٢

     - فرار ١٣٦

     - فرمانده کل  ١٠, ١٥٨

     - مدفن ٢٩٢

     - نهضت مقاومت  ١٤٤

     - و زين العابدين خان ٨٠, ١٣٧

     - و ميرزا بابا ١٤٠, ١٤١,١٤٢

سرداري, ،جهانتاب -  باليا و مصائب   ٣٠٠

سروستان - رابطه| بهائيان و مسلمانان  ٢٧٢

سمندري,، طرازاهللا  ٢٠٦, ٢٣٦ , ٢٧٦

سميع پور, عبدالحسين - باليا و مصائب  ٢٩٥

سنگرسازي بابي ها   ١٥٨

سوره| کوثر  - تفسير  ٦١,، ٦٢

سوره| يوسف - تفسير   ٥٠

سّيد - معني کلمه    ٤٢

سّيد جعفر يزدي - باليا و مصائب  ١٢٢،, ١٢٣، 

١٢٤،, ١٢٥

     - خانواده  ١٢٥،, ٢١٤،, ٢١٩, ، ٢٥٧

     - در قلعه| خواجه  ٩٥

سيّد علي محمد باب  ← حضرت باب 

سّيد کاظم رشتي - کالس درس   ٤٢

     - وفات       ٤٧

سّيد محّمد - دريافت الواح ٢١٤

سّيد يحيي دارابي ← جناب وحيد 

سيل ٢٩١

ش
شاه  بهرام و سوشيانس ← حضرت بهاءاهللا 

شاهزاده نواب - مالقات اسرا  ١١٨

شجاع الملک  ← مهرعلي خان 

شعاعي، عبد الحسين   ٢٩٦

شفيع ،مّال محّمد - ازدواج    ٢١٦

     - امام جماعت  ٢٠٦

     - پيمان صلح با فتحعلي خان ٢١٦

     -تجارت  ٢١٨

     - خاطرات و نوشته ها  ١٣,، ١٧٩, ،١٧٨

     - خانواده ١٥, ٢٠٣،, ٢٦٦

     - دريافت الواح   ٢٢٢, ،٢١٩

     - زيارت حضرت بهاءاهللا  ٢٠٨ 

     - شاهد وقايع  ١٨٨

     - صعود  ٢٢٢

     - عهد و ميثاق و تبليغ ٢١٢،, ٢١٤, ٢١٨, 

٢١٩،, ٢٢٢،

شفيع روحاني, ميرزا محّمد - در واقعه| شيخ 

زکريا   ٢٥٠, ٢٥٦, ٢٥٧

شهادت - آرزوي بابي،ها ٩١, ١٦٩

     - عقيده به ٣٦

     - گفته هاي جناب وحيد ٩٠،, ٩١،, ١٠٦

     - گفته هاي قطب  ١٧١,  ١٧٣

     - مفهوم   ١٠٦،, ٢١١,، ٢١٢, ٢٧٥

     - مقايسه با کربال  ٩١,،٩٣،, ١١٢, ١٩٤

شهداء - جابجائي محل ٢٩٤,، ٣٠١

     - قلعه| خواجه ١٠١

     -نيز ← زيارتنامه| شهداء آباده 

     - نيز ← زيارتنامه شهداء ني،ريز 

شهيدپور - باليا و مصائب خانواده  ٣٠٢

     - پري جان - فرار ٢٣٥،, ٢٤٩

     - شهادت  پدر و همسر  ٢٤٧
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     - صعود  ٣٠٤

شوقي افندي ← حضرت ولي امراهللا 

شيباني - باليا و مصائب خانواده ٣٠٤

شيخا - در قلعه|  خواجه  ٩٤

     - شهادت  ١١٩

شيخ االسالم تبريز ٧٣

شيخ ابو تراب - عاقد حضرت باب ٤٣, ،٥٥،, ٥٦

شيخ ابو تراب - آخوند طراز اّول  ٢١٦

     - کمک به بابي ها ٢٠٣

شيخ بهايي عهديه نگاه کنيد به عهديه، شيخ 

بهايي 

شيخ زکريا - حمله به ني،ريز ٢٣١

     - حمله به بهائي ها ٢٣٨

     - شکايت از ٢٨٠

     - فرار  ٢٨٢

     - برادرزاده ٢٩٣

شيخ عابد مکتب دار  ٤١

شيخ عبد العلي (پدر زن وحيد)  ٧٧،, ٩٦

     - نهضت مقاومت ١٣٧

     - در نبرد کوهستان  ١٥٩

     - باليا و مصائب ٨٧

     - شهادت  ٨٧

شيخ محّمد حسين - باليا و مصائب  ٢٥٠

     - تجارت ٢٤٠

     - عضويت محفل  ۲۸۵

     - خانواده  ٢١٦

     -فرار ۲۴۰،, ۲۴۵, ۲۵۰،, ۲۵۳

     - فرار خانواده ٢٤٠،, ٢٤٥،, ٢٧١

شيخ يوسف - در قلعه| خواجه  ٩٤

     - شهادت ١٢١

شيخّيه - نهضت  ٩ ، ٣٨

شيراز - جشن پيروزي در ١٢٠, ١٩١ 

     - علماء و بزرگان ١٤٣

شيکاگو ← مشرق االذکار 

ص 
صاحب جان - خوهر زاده| سردار  ٢١٧,، ٢٤٠

صباغ ، استاد علي - شهادت   ٦٩, ، ٢٦٦

     - شهادت همسر  ٢٦٩

صغرا خانم  ← جناب وحيد - خانواده 

ط 
طاهرزاده, اديب - جّد پدري  ٩٥

طاهره قرة العين - ايمان   ٥٢

     - کشف حجاب  ٧١

     - لقب  ٧١

طوبي خانم - دختر جناب وحيد ١٠٢،, ١١٤

طهماسب ميرزا- حاکم فارس ١٤٠

ع
عدم مداخله در سياست ← حضرت عبدالبهاء  

- آثار مبارک

 علماء و روحانيون ٣٢

     - اداره| امور کشور ٢٢٨

     - ايجاد آشوب  ٢٩٤

     - پشتيباني و مخالفت  ١٤٣

     - ثروت و قدرت  ٩

     - جناب وحيد از  ٥٩, ،٦٠,، ٧٥, ، ١١٢

     - رفتار با مردم  ٢٦١

     - فتوا ٥٦، ٥٧

     - مخالفت با باب ٦٠، ٦٨

     - مخالفت با وحيد  ٦٥

     - مرجع تقليد ٧٩

     - همکاري با شيخ زکريا ٢٥٩

نيز نگاه کنيد به آخوندها و مّالها 

علي اکبر - شهادت ٢٥٢ 

عهد و ميثاق ٢١٨،, ٢٢٢

عهديه , دکتر حسين ١٥,، ١٦،, ٧٨

عهديه , دکتر طاهره, يادداشت ٢٨٠

عهديه , شيخ بهايي - باليا و مصائب ٢٩٦



صبح بيداري۳۳۸

     - خاطرات شفاهي  ١٢

ف 
فاطمه - بعد از اسارت ٢٠٤

فاطمه بيگم - خانواده ٢١٤

     -صعود  ٢١٩

فاطمه خانم ٢٧٤

فتحعلي خان - حاکم ني،ريز ٢٠٧

     - قتل مّال حسن ٢١٩

     - قرارداد با بهائي ها ٢١٦

فرج اهللا خان - بازگويي وقايع  ٩٨

فسا - مخالفت با وحيد  ٧٧

     - مخالفت با بهائي ها  ٢٧١

فيروز ميرزا - والي فارس  ١٦،, ٩٤

     - اسراء ١١٦،, ١١٩

     - توصيه ها ٩١ ، ٩٨

ق
قباله| ازدواج بابي ← طوبي خانم 

قبر بابي - محل دفن بابي ها ١١٦

قحطي و خشکسالي ١٢٢

قّدوس - لقب ٧١

     -شهادت ٧٤

     - از حروف حّي  ٥٢

قطب , ميرزا حسين - خانواده ٢١٧

     - در نبرد کوهستان ١٦٨،, ١٦٩,، ١٧١

     - مالقات جناب وحيد  ٧٨

     - فرمانده دّوم  ١٤٤,، ١٥٨

     - نهضت مقاومت ١٣٧،, ١٤١

قطرويه - روستا  ٨٠,، ٢١٤ 

     - گرفتن ماليات از     ١٤١

قلعه|  خواجه  - برآوردن حاجت  ← جناب 

وحيد,  سّيد مقدس 

     - اسراء  ← اسراء - حرکت قافله 

     - ساختمان ٨٩ ,،٢٩٢

     - شهدا ← شهدا قلعه| خواجه  

     - نبرد  ٨٩, ١٠١

قلعه| چهريق  ٧١ , ٧٣

قلعه| شيخ طبرسي  ٧٤

قلعه|  ماکو   ٦٩

قمر سلطان - باليا و مصائب ٢٨٥, ٢٨٧

قنات و کاريز  ← ني،ريز - آب و آبياري 

قهراهللا - درويشي از هند  ٧١

قوام الملک  ٢٩١,، ٣٢١

قّوه| الهي ٢٨٢

ک

کانونشن مّلي امريکا ۲۴۵،, ۲۵۶،, ۲۶۵

کرباليي حسين ← قمر سلطان

کرباليي حسين پينه دوز ۲۶۲

کرباليي محّمد ، خانواده  ۲۰۴

کرباليي عسکر  ۱۶۴

کرباليي محّمد ۹۴،, ۲۹۲

کرباليي محّمد صادق - زيارت ۲۰١

کرباليي محّمد صالح - بعد از اسارت ۲۰۶

     - باليا و مصائب ۲٧٤

کرباليي محّمد صالح و محّبت الهي ۲۷۵

     - عضويت محفل ۲۸۵

کرباليي ميرزا محّمد  ۹۴

کشتار بابي ها و بهائي ها ← اّذيت و آزار بابي،ها 

و بهائي،ها

کشفي,، سّيد جعفر  ۵۹

-خبر ظهور ۶۴

کفن پوشي - آمادگي شهادت  ۱۴۶

کورميک - مالقات باب ۷۲

کوه سرخ - منطقه| نبرد ۱۰۰،, ۱۰۹

 گ

گزارش قنسول انگليس ١٥, ٩٨, ،۱۴۲،, ۱۴۸, 
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١٨٢ ,۱۶۱،، ,۱۵۶،

گورستان عاقل خطيب  ۲۵۱،, ۲۶۳

ل

الري ، شيخ عبدالحسين  ۲۳۱, ۲۳۵ 

لطفعلي خان - رئيس ايل قشقايي ۱۸, ۱۶۲, 

۱۷۹

     - در جشن پيروزي ۱۹۰

لوح اّيوب ← حاج محّمد تقي ني،ريزي

لوح احمد  ۲۱۳

نيز ← ميرزا احمد يزدي 

لوح دنيا  ۲۱۵

لوح ناقوس - درباره|  ۲۸۹

لوح ملکه| ويکتوريا  ۲۲۹

م
مبرم آئين,، محّمد حسين  ۲۶۷

محفل روحاني ني،ريز  ۲۸۵,، ۲۸۹

محّله| بابي ها ←  چنار سوخته - محّله

محّله| بازار  ۱۸۴

محّمد ابراهيم - شهادت ۲۵۹

محّمد اسمأعيل - بعد از اسارت ۲۰۵

محّمد اسماعيل - شهادت ۲۵۸

محّمد حسن - شهادت ۲۳۹،,۲۴۰

محّمد شاه - ايمان وحيد ۶۴

     - حضرت باب  ۵۸، ۶۹

     - وفات ۷۴

مرگ و عزاداري - مراسم ۲۳

مدرسه| خان - ساختمان ۱۸۷

مشرق االذکار - اّولين ۲۵۴

     - اهمّيت ۲۵۵،, ۲۸۲

     - محل ۲۵۶

     - هيأت اجرائيه ۲۶۹

     - اساسنامه ۲۶۶

مشهدي زين العابدين - خاطره اي از ۲۹۰

مشهدي نقي - در قلعه| خواجه ۹۴

مسجد جامع - تبديل به آتشکده ۲۳

     - خبر ظهور قائم ۸۷

     - جنگ و درگيري در ۱۰۹

مصطفي قلي خان  ۹۸،, ۹۹

مظهر ظهور کّلي الهی - حضرت بهاءاهللا ۱۱

     - عقيده| شيخّيه ۹

معبد بهائي ← مشرق االذکار

مقام عالي - تعيين محل ۲۲۰

مکان مقّدس ← زيارتنامه| شهداء ني،ريز

 مّکه - اعالن امر حضرت باب  ۵۴

مّال باقر - مالقات جناب وحيد ۷۸

مّال حسن ۲۴۶

     - شهادت ۲۴۷،, ۲۵۲

     - تدفين ۲۵۱،, ۲۵۲

مّال حسن لب شکري- پشتيباني از بابي ها ۱۳۷،, 

۱۴۹ ,،۱۳۸

     - شهادت ۲۰۷

     - مالقات حضرت باب ۷۸

مّال حسين بشرويه اي-ايمان ۴۸،, ۵۲

     - بيانات حضرت  باب به ۵۱

مّال عبد الحسين - اذّيت و آزار    ۱۷۷ 

     - پاسخ به شاهزاده      ۱۹۲, ،۱۹۴

     - پاسخ به ميرزا نعيم    ۱۷۶ 

     - تيرخوردن  ۹۰

     - خانواده        ۷۷

     - در نبرد کوهستان ۱۵۹

     - شهادت ۱۹۷

     - محّل شهادت ۲۰۱

     - مالقات وحيد  ۷۷

     - نهضت مقاومت ۱۳۷

مّال عبد المجيد- شهادت ۲۶۱

مّال علي  - از حروف حّي   ۴۸



صبح بيداري۳۴۰

مّال علي نقي ۱۵۹

مّال علي نقي - رهبري نبرد ۱۷۳  

مّال فتح اهللا  مکتب دار ۴۰،, ۴۱

مّال محّمد خّطاط - باليا و مصائب ۱۲۵

     - در قلعه| خواجه ۹۵

مّال محمد علي - تدفين ۲۶۳

     - شهادت ۲۴۶،, ۲۴۷

مّال مجيد - شهادت ۲۷۲

مّال محمد علي قبض - شهادت ۱۸۹

مّال ميرزا محّمد ني،ريزي - باليا و مصائب  

١٢٥ ,۱۲۴،

     - انتقام  ۱۲۸

ميرزا ابراهيم معّلم ۲۷۲

ميرزا احمد - در قلعه خواجه ۹۴

ميرزا احمد يزدي    ۲۱۹ 

     - مخاطب لوح احمد  ۲۱۲

ميرزا اسماعيل کّفاش ۲۰۵

ميرزا اکبر کّفاش - شهادت ۲۷۷،, ۲۷۸

ميرزا باقر خوشنويس -  باليا و مصائب ۲۱۶

ميرزا جعفر - پسر قطب  ۲۱۷

ميرزا حسين روضه خان  ۱۶۰

ميرزا حسينعلي نوري ← حضرت بهاءاهللا

ميرزا محّمد عابد - شهادت ۱۹۰

ميرزا محّمد جعفر - در قلعه| خواجه  ۹۴

ميرزا فضل اهللا - در قلعه خواجه  ۹۴

ميرزا شکر اهللا - غارت اموال ۲۷۲

ميرزا عبدالحسين - نوه| سّيد جعفر يزدي ۲۶۶,  

۲۸۴، ,۲۸۱،

ميرزا منير نبيل زاده ← نبيل زاده, ، ميرزا منير

ميرزا مهدي - شهادت ۱۱۹

ميرزا نعيم - پيروزي بر بابي ها ۱۹۰

     - حکومت ني ريز ۱۴۰،, ۱۴۲

-خدعه و نيرنگ ۱۴۰

     - درخواست کمک مالي ۱۶۲

     - شکست در نبرد دّوم ۱۵۷

     - کشتار اسراء ۱۸۹-۱۷۶

     - سرانجام ۲۱۷

     - مرگ سردار ۱۶۷

     - نقشه| حمله ۱۵۵

     - نظر قنسول انگليس  ۱۶۱

ميرزا يوسف - کالنتر ني،ريز ۱۵۱

منوچهر خان - حاکم اصفهان ۶۸

     - وفات ۶۹

منصوري - مدارس ۲۹۰

مهر علي خان - فرمانده| نظامي ۱۴۲

     - حرکت اسراء  ۹۸،, ۹۹,، ۱۱۸

     - عاقبت کار ۲۱۹

ميثاقي,، نصرت  - اّولين زن عضو محفل ۲۸۵

 ن

ناصرالدين شاه - انتقام از   ۱۲۶

     - حضور در محاکمه باب  ۷۱

     - قتل ۲۲۲،, ۲۲۴

     - مالقات اسراء ۲۰۱

     - وحشت از ترور ۱۳۱

۳۰۴ , ناقضين بعد از صعود  ۲۲۲،

نبرد قلعه| خواجه ← قلعه| خواجه

نبرد کوهستان  ۱۴۱،, ۱۴۵

نبيل زاده ، ميرزا نعيم  ۱۹۱

نخجواني,، علي ۱۸۱

نشريه هفتگي طهران - خبر ترور  ۱۲۸

نصرت - يکي از مفاهيم مذهبي  ۱۰۶

نفي  خشونت← حضرت بهااهللا - آثار مبارکه

نورعالم  - نوشته جرج اورلتيمر  ۱۶۰

نوري,، ميرزا آقا خان - دوستي با بابي ها  ۱۳۸ 

نوري جان - ازدواج  ۲۰۵

     - باليا و مصائب  ۲۸۱

     - خانواده ۲۵۷،, ،۲۸۵, ٢٦٦

     - صعود ۳۰۴

نهضت مقاومت بابي،ها-اعضاء ۱۳۵،, ۱۳۷،, ۱۳۸



۳۴۱ فهرست راهنما

نهضت مشروطه و بهائيان ۲۲۹

ني،ريز - حمله به ۲۸۳

     - خبر ظهور ۶۵،, ۸۵

     - رونق زندگي  ،۲۳, ٢٠٣,  ۲۰۵  

     - شهر۱۷،, ۱۸

     - قبل از اسالم ۲۱

و
وحدت عالم انساني - تمرکز بهائيان ۲۲۸, ،۲۲۹ 

     - مناجات ۲۶۵, ۲۶۶،, ۲۸۳

وحيدي,  ميرزا احمد - ايمان ۲۶۲

     - در ارض اقدس ۲۶۳

     - خدمات   ۲۰۴،, ۳۰۱

وزير امور خارجه ايران ۲۰۸

وفا - لوحي خطاب به   ۲۱۲

     - پسر مّال باقر  ۲۰۶

هـ
هاجر - دختر کرباليي مهدي  ۲۴۶

همايون - باليا و مصائب ۳۰۳
     - تّولد ۱۹۵

     - خانواده  ۲۰۴

ی
يزد - اعالن ظهور قائم  ۷۶
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