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  ٢٣ تا ١فهرست اعالم  
  مقدمه ناشر 
حادثه ديانت حضرت باب زندگى مشعشعانه و آثار فراوان جناب طاهره  در تاريخ پر

العني بالشک بيش از مهه مؤمنني اوليه عهد اعلى مورد توجه نويسندگان، شعرا، قصه  قرة
ات، جماهدات، آثار نظم و گرفته وآثار فراواىن در زمينه حي سرايان و حتى رديه نويسان قرار

رشته حترير  حقوق زنان به نثر و خبصوص تأثري شديد اين نابغه دوران در مسائل مربوط به
  . آمده است در

تولّد و . نظري تارخيى است مشار و کم نامه جناب طاهره مشحون از حوادث ىب زندگى
گرا داستان جامع و  داى متدين ولی بنيا پرورش وى در يک شهر بسيار قدميى و در خانواده

مناد ماهيت و قدرت روح حتول و تغيري در . کوتاه از اوضاع زنان در قرن نوزدهم است
بني رشد مى  هناد بانوى هوشيار و آگاهى ميباشد که در بطن يک جامعه متحجر و کوتاه

و در افکند  آمسان وسيع رفيع پرتو مى منايد و مانند ستوىن از نور از چاه قيودات کهنه به



نشني  حببوحه مذلّت و خوارى مهجنسان خود مشاى حقيقى استعدادهاى هنفته يک زن پرده
  . منصه ظهور مريساند را در حمافل و جمالس مردان فاضل و دانشمند زمان به

مناسبت يکصد و پنجامهني  حسيىن به اهللا حممد دانشمند و نويسنده پرکار جناب دکتر نصرت
تالطم طاهره، سوابق خانوادگى، آثار و   جزئيات حيات پرسال انعقاد اجتماع بدشت

هاى منظوم و منثور و حتى اوضاع و احوال زادگاه او را که حاصل حتقيق دقيق در  نوشته
  . آورده است و اثر، خواه موافق يا خمالف است به رشته حترير در صدها نوشته

دار  ثر مهم تارخيى را عهدهمؤسسه معارف ائى بسيار خوشوقت است که انتشار چنني ا
 و نتيجه زمحات چندين دهه ايشان را بصورت اين کتاب در اختيار خوانندگان  گرديده

  . ارمجند قرار ميدهد
 مؤسسه معارف ائى    



  
  حضرت طاهره 

  شرح حيات و آثار منظوم و منثور قرة العني 
  مبناسبت يکصد و پنجامهني سال انعقاد احتفال بدشت

  
  هللا حممد حسيىن ا نصرت

  
  به مهسر عزيزم افسر 

  پاس سى و چهار سال صفاء و دوسىت  به
  

  پيشگفتار 
يکصد و پنجاه سال پيش در تاريکترين عصر تاريخ ايران حضرت طاهره در بدشت کشف 

چهارسال پس از اجتماع بدشت اين نادره زمانه منشور آزادى زنان در يک . حجاب منود
طاهره چون مشع سوخت و رخ . هاپيوست  دست به جاودانهدست و جان شريين در ديگر

  .از افق تاريخ بر افروخت
    اى نسوخت  در سوز مشع جز پرِ پروانه

  ما سوختيم و آتش ما در جهان گرفت 
در باغى در . مرگ حمکوم گشت زمني به فتواى علماء دين و فرمان شاه ايران طاهره به

 در حلقش فرو منودند و شايد هنوز آثار خارج دروازه شهر طهران دستمال ابريشمني
چاهى در افکندند و با خاک و سنگ انباشتند،  حيات در او باقى بود که جسدش را به

فرياد طاهره از آن دورها، از اوج ". آخر رسد حکايت عشق گمان مرب که به" ولکن 
  :آمساهنا بگوش مريسد، فريادى که نداء آزادى و مساوات نوع بشر مراه دارد

    بازوى مساوات  حمکوم شود ظلم به
  معدوم شود جهل ز نريوى تفرس 



  فرش عدالت  جا گسترده شود درمهه
  تونس ختم  افشانده شود درمهه جا

  آفاق    حکمِ خالف از مهه شود مرفوع
   جتانس  تباين به  شود اصل تبديل

ت از رجال در دانش و فضل و کمال گوى سبق. بغايت زيبا بود. طاهره مهه چيز داشت
شاه ايران زمني . شهرت علمى و ثروت سرشار پدر و مادرش از حد فزون بود. ربوده بود

با اين مهه هيچيک از مظاهر فريباى جهان خاک او را از توجه . مشتاق وصال او بود
عاشق نقطه اوىل بود و با مهه هسىت خويش مشتاق ديدار آن . عامل پاک باز نداشت به

  .چرخ تقدير اين ديدار ميسر ننمودولکن . اعلى طلعت
  عاشق  ديدار   دالراستم       شيفته حضرت اعالستم 
  از مهه بگذشته تراخواستم     راهرو وادى سوداستم 

  پرشده از عشق تو اعضاى من    
طاهره در خانه کالنتر ". گلشن آمال او وزيد باد خزان به" پس از شهادت حضرت باب 

حتمل شهادت آن حضرت و هزاران عاشق جانسوخته . خرب شهادت حضرت باب را شنيد
باليائى که حضرت طاهره در ايران و عراق حتمل فرمود در طاقت . فوق طاقت طاهره بود

. با آنکه بر انواع معارف ديىن عصر خويش احاطه داشت جوهر فنا و حمويت بود. مهه نبود
ران تن از مردم عراق و ايران از صدها تن از عاملان دين طوق ارادتش برگردن افکنده و هزا

علماء جرأت مباهله با وى نداشتند و فضالء در برابر . اند درياى فضل و کمالش ره گرفته
در تقرير آفت " بفرموده حضرت عبدالبهاء . استداللش حمکوم و منکوب مالحظه گشتند

حقيقت  خمتصر و بهامراهللا در بياىن بظاهر  حضرت وىلّ". دوران بود و در احتجاج فتنه جهان
اى جوان، از خانداىن برجسته، صاحب مجال و بالغىت  شاعره" بسيار جامع طاهره را 

هنايت شجاعانه و از  مسحور کننده، روحى شکست ناپذير، نظرياتى متهورانه و رفتارى ىب
ن، براو پرفسور ادوارد. اند تصوير فرموده "طاهره جاودانه"  به لسان جالل حضرت يگانه ملقّب

" خاورشناس برجسته و استاد ممتاز دانشگاه کمربيج انگلستان در باب طاهره مينويسد 



اما در کشورى . العني در هر عصر و کشورى از نوادر زمان است ظهور بانوئى چون قرة
اگر آئني باىب فاقد دليل ديگرى بر اثبات .  . .اى بينظري بل معجزه است چون ايران حادثه

مورخان رمسى ." العني آفريده بود ني کاىف بود که قهرماىن چون قرةعظمت خود بود مه
نگار با آنکه هنايت خصومت با امر بديع و  دربار قاجار چون سپهر و هدايت و حقايق

. اند غايت مجال و کمال و قوت استدالل حضرتش اعتراف منوده طاهره داشتند بااين مهه به
استاد جامعه شناس دکتر على ى دانشگاه بغداد ميگويد که بعلّت مجع هنايت مجال، الوردى

ذکاء مفرط، قوت شخصيت و لسان فصيح در وجود طاهره وى از نفوسى بوده است که 
طاهره متعلّق به زمان خود نبود و " دکتر الوردى مينويسد که. اند مسريتاريخ را تغيري داده

اهر گشته بود بزرگترين بانوى شايد اگر در عصر ما ظ. حد اقلّ صد سال زودآمده بود
شهاب الدين حممود آلوسى مفىت بغداد از حمضر طاهره استفاضه ". سده بيستم مسيحى بود

غايت عفّت و تقوى و دانش و ذکاء طاهره کتباً و شفاهاً  منود و با هنايت صراحت به
 "و " سرآمد علماى زمان " گوبينو، نويسنده معروف فرانسوى او را .  شهادت داد
و عالّمه دکتر " خاتون عامل" شاهزاده خامن قاجار مشس جهان او را . مشرد" اعجوبه عصر

نه تنها در معاهد علمى اسالمى در عراق عرب . ناميد" خاتون عجم" حممد اقبال الهورى 
گردش اجنمن کرده استفاضه مينمودند، در مهه جاى ايران از مجله در دل  دانشمندان به

پرستيدند و قدمگاهش را مقدس  مردم او را مى" واز"و بويژه در قريه جنگلهاى مازندران 
جذبه مجال و کمال و درعني حال افتادگيش قلوب را . مشرده بيادش نامگذارى مينمودند

) با تغيري ضمري حاضر به غايب(آنچه خود در اين باب سروده است . تسخري مينمود
  :  بالد و ديار بوده استگوياى زبان حال ارادت کيشان فراوان حضرتش در

  اسريخويش کند آهوان صحرا را   اگر به باد دهد زلف عنرب آسا را 
  بروز تريه نشاند  متام  دنيا را    کشد سرمه خويش شهالى نرگس به  وگر

  را برون  بر  آورد  آئينه مطالّ  هر دم صبح   براى ديدن رويش سپهر
  د دختران ترسارابدين خويش بر     گذار وى به کليسا اگر فتد روزى



مادرم اشعار طاهره را با حلن ملکوتى خاص . نگارنده خيلی زود با نام طاهره آشنا گشت
منود  در کنار بالينم زمزمه مينمود، هنوز آهنگ دلنشني صداى او که غزل طاهره را ترنم مى

  . در گوش جامن است
     خبيالت اى نکو رو مبدام باشد اين دل 

  م باشد اين دل جبمالت اى نکوخو بکال
. . .   

  تتار مشک مويت    جبمال حسن رويت به
  مرام باشد اين دل  حصار بزم کويت به به

سالگى در  طاهره داشتم و ىب اغراق از چهارده از مهان دوران کودکى عشقى عجيب به
هرچه در اين خصوص يافتم بدقت خواندم و . پژوهش پرداختم باب حيات و آثار او به

تا در . مهواره مشتاق اخذ آگاهى بيشتر از حيات و آثار اين نادره زمانه بودم. دمارزياىب منو
 ميالدى که بدعوت و حمبت دو تن ازاستادان برجسته زمان به تدريس حقوق ١٩٧٣سال 

که بعداً خبشى از جمتمع عالی آموزشى ( در دانشکده علوم ادارى و بازرگاىن قزوين 
اى يک و گاه دو روز بدان  مدت پنج سال هفته به. افتماشتغال ي) دانشگاه طهران گرديد

رفتم و در ساعات فراغت با برخى از دانشجويان که از بستگان جناب طاهره  شهر مى
وسيله آنان با تىن چند از قدماء خاندان شهيدى و . بودند مصاحبات اختصاصى مينمودم

يات طاهره و منسوبان آن صاحلى قزوين مالقات منودم و اطّالعات پر ارزشى در باب ح
  .  در اينجا وظيفه خود ميدامن که از مهه آنان سپاسگزارى منامي. حضرت بدست آوردم

درباب حيات و آثار طاهره دهها کتاب و صدها مقالت بزباهناى خمتلف انتشار يافته است 
نگارنده .  که هر يک جباى خود حاوى نکات مهمه در خصوص اين بانوى فاضله است

  . منوده تا به اهم آهنا اشارت منايد و حمتواى هريک را باختصار بکاودتالش 
خبش خنست از گفتار خنست حتت عنوان منابع نگارش منت اصلی کتاب بدين امر اختصاص 

اين خبش اگرچه بيش از حد مفصل گرديده ولکن خواننده گرامى هومشند در . يافته است
خبش دوم از گفتار خنست در بيان . بوده استاى جز آن ن مييابد که نگارنده را چاره



زيرا در بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء و . احوال مشاهري زنان در تاريخ اديان است
امراهللا نام جناب طاهره در کنار نام آن جاودانگان آمده است و آگاهى امجالی  حضرت وىلّ

ست توضيح تعليم خبش سوم از گفتار خن.  از احوال آنان ضرورى بنظر مريسيده است
. اساسى امر حضرت اءاهللا، وحدت رجال و نساء باستناد نصوص مقدسه ائيه است

است و او خنستني  حقيقت حضرت طاهره جان فداء فرموده براى حتقق اين تعليم مقدس به
  . قرباىن احقاق حقوق نسوان در عصر اخري تاريخ جهان است

پس . ب است حاوى احوال حضرت طاهره استحقيقت منت اصلی کتا گفتار دوم که به
از بيان تاريخ و جغرافياى شهر قزوين زادگاه طاهره در خبش خنست، بترتيب در خبشهاى 
بعدى به اجداد و منسوبان، تولّد ، روزگار کودکى و نوجواىن، ازدواج طاهره و ديگر 

  . امي حوادث مهمه حيات او پرداخته
در خبش خنست اشعار طاهره  و در خبش دوم . داردگفتار سوم اختصاص به آثار طاهره 

  .آثار منثور طاهره نقل گرديده و مورد بررسى قرار گرفته است
در اين کتاب هنايت دقّت بکار رفته تا اطّالعات مکتسبه از منسوبان جناب طاهره با 
حمتواى مدارک موثّق موجود و نيز نظريات پژوهشگران ائى و غري ائى با نصوص 

  .رکه طلعات مقدسه ائيه تطبيق گرددمبا
اعلى خصوصاً طى دو مرقومه مبارکه مورخه  حتسني و تقدير و عنايت مستمر معهد مقدس

(  بديع ١٥٢الرمحة  و سيزدهم شهر)  ميالدى١٩٩٤ فوريه ١٤( بديع١٥٠هنم شهرامللک 
لی اين فاىن در امتام اعظم اهلي مشوق اص العدل داراالنشاء بيت)  ميالدى١٩٩٥پنجم جوالى 

  . گشته است" حضرت طاهره " کتاب 
مساعدت دائره جليله نصوص و الواح مرکز جهاىن امراهللا نيز مورد کمال تقدير قلىب 

  . نگارنده است
اءاهللا  اکرب فروتن عليه مراحم و تشويقات حضرت ايادى امراهللا، استاد دانشمند جناب علی

 و مرقومه شريفه مفصلّه مورخه ١٩٩٦انزدهم مى خصوصاً طى مکتوب مرغوب مورخ پ
  . ترديد اين فاىن را منبع عظيم نريوى روحاىن بوده است  ميالدى ىب١٩٩٦ نوامرب ١٤



. آغاز و تکميل پژوهش حاضر مهچنني مديون ترغيبات دو وجود نازنني و عزيز است
اهللا که  اف عليها رضوانند ام متصاعده اىل اهللا بانو قدسيه آل خنست مادر فداکار و موقنه

دوم مهسر حمبوب و ارمجندم افسر . پيش از مهه مرا با نام و آثار حضرت طاهره آشنا فرمود
عزيز که با هنايت حمبت و گذشت در مهه مراحل مرا يار و مهکار وفادار و نظريات پر 

  . ارزش و متينش برامي مغتنم بوده است
امراهللا و مؤسسه فخيمه معارف ائى   فضالءسعادت ديگر اين فاىن تشويقات گروهى از

در خامته وظيفه خود ميداند . است که آن نيز مستمر است و مهواره منبع اميد گشته است
اهللا  اهللا عنايىت و مهسر ارمجند هنرمندشان امة که از خادم جليل امراهللا جناب دکتر عنايت

 در جريان حتقيقات اين فاىن عنايىت که با کمال حمبت) فوزى(سرکارخامن ايراندخت 
  . اند سپاسگزارى منايد تسهيالت الزم فراهم فرموده

پژوهش ناقابل مورد مرمحت ياران هومشند و فاضل قرارگريد و چون  آرزو دارم که اين
          .      گذشته مرا در اجنام تعهدات ديگر يارى فرمايند

    
  حسيىن  اهللا حممد نصرت

  برناىب، از کلمبياى انگلستان، کانادا در شهر ١٩٩٨تابستان سال 
    

  خنست گفتار
   
  مقدمات  در

  خبش خنست 
  منابع نگارش منت اصلی کتاب 

شرح حيات جناب طاهره در آثار طلعات مقدسه ائيه آمده و در دهها کتاب و صدها 
ه مقاله از پژوهشگران و نويسندگان ائى و غري ائى بيان گشته و آثار آن نادره زمان



ائى مورد  است، لذا منابع نگارش کتاب را ذيل دو عنوان منابع ائى و غري ارزياىب گرديده
  . بررسى قرار ميدهيم
  خنست  منابع ائى 

اى،  ذکر طاهره و آثار او در الواح مبارکه حضرت باب، مجال: آثار طلعات مقدسه: الف
  .ا تفصيل گرديده استاختصار و ي امراهللا به حضرت عبدالبهاء و حضرت وىلّ

اى از  اند و ما مشّه  در آثار حضرت باب بکرات ذکر طاهره آمده و از او جتليل فرموده- ١
امي و چند توقيع مبارک را نيز در  بيانات مبارکه را در طى شرح حيات طاهره نقل کرده

  .امي پايان احوال او آورده
. است ابياتى از اشعار او نقل گرديدهاى نيز از طاهره جتليل شده و   در الواح مجال- ٢

  .امي فقراتى از بيانات مبارکه را در منت کتاب درج کرده
اند که برخى از  احوال و آثار طاهره اشاره فرموده  حضرت عبدالبهاء در الواح متعدده به- ٣

. اما دو اثر مبارک بايد بيشتر کاويده شود. امي بيانات مبارکه را در طى کتاب آورده
عنوان کامل کتاب .  سياح الوفاء است و دوم مقاله شخصى ست کتاب تذکرةخن

اين کتاب بيان احوال . است" الوفاء يف ترمجة حياة قدماء االحباء  تذکرة" الوفاء  تذکرة
حضور  نفوسى که افتخار تشرف به. تن از اصحاب عصر رسولی است قريب يکصد

جناب طاهره از مجله آن . اند سيار عزيز بودهحضرت عبدالبهاء را داشته و نزد آن حضرت ب
آمده ) نقل از تذکرة الوفاء و به( نفوس بوده است و بشرحى که در منت کتاب حاضر 

طاهره در دو  مطالب اصلی مربوط به. اند حضرت عبدالبهاء خاطره جالىب از وى داشته
( اند  پرداختهبيان احوال او  در يک موضع بتفصيل به. موضع از کتاب بيان گشته است

بيگم نيز مطالب  الضحى خورشيد و در طى شرح حيات جناب مشس) ٢٩١-٣١٠صص 
اين کتاب از مجله ). ٢٧٠-٧٦صص ( اند  مفصلی را در باب جناب طاهره مرقوم فرموده

 ميالدى از ١٩١٥کتاب تذکرة الوفاء در سال .  مهمترين منابع نگارش کتاب حاضر است
اء صادر گشته و پيش از صعود مبارک اجازه انتشار آنرا قلم مبارک حضرت عبدالبه

 ميالدى در ١٩٢٤الوفاء در سال  تذکرة. اند کهربائى عنايت فرموده جناب آقاحممدحسني به



شيوه نگارش . مطبعه عباسيه در حيفا و در سيصد و شانزده صفحه بطبع رسيده است
در . اشقانه و شور افکن استمبارک در اين کتاب در عني فصاحت و بالغت عارفانه و ع

از مجله هر خطّ از حترير مبارک در باب حيات طاهره . عني سادگى در اوج امتناع است
زندگى طاهره را  نگارنده در حد توان خويش منابع مربوط به. آکنده از نکات دقيقه است

 Memorials "انگليسى حتت عنوان  اين کتاب به. با حمتواى تذکرة الوفاء تطبيق منوده است

 of  the  Faithful "ترمجه گرديده است.  
مقاله شخصى سياح که در تفصيل قضيه باب نوشته "عنوان کامل مقاله شخصى سياح 

-١٨٩٠(هجرى قمرى ١٣٠٦-١٣٠٨اين کتاب در فاصله ساهلاى . ميباشد" است
عدم ذکر نويسنده کتاب داللت بر . از قلم مبارک صادر گشته است) ميالدى ١٨٨٨

زيرا جائز منيدانستند . اى دارد هنايت حمويت و عبوديت حضرت عبدالبهاء در ساحت مجال
اى از کتاب را در  هيکل مبارک نسخه. که در ايام حضرت اءاهللا ذکرى از ايشان شود

اند و   عنايت فرموده Browne ميالدى در ارض اقدس به پروفسور براون ١٨٩٠سال 
. ترمجه کتاب بزبان انگليسى منوده است د براون مبادرت بهبشرحى که بعداً خواهد آم

اختصاص به ) ١-٥٦صص (خبش خنست . مقاله شخصى سياح شامل چهار خبش است
. اى است حيات مجال مربوط به) ٥٦-١١٣صص (حوادث عهد اعلى دارد و خبش دوم 

يده لوح مبارک سلطان عيناً نقل گرد) ١١٤-٦٥صص (در خبش سوم در اواخر کتاب 
اى و تعاليم آن حضرت  اى از بيانات مبارکه مجال نقل مشّه خبش چهارم اختصاص به. است
مقاله شخصى سياح خنستني بار در مببئى بطبع رسيده و در پايان آن قيد گرديده . دارد

نسخه مورد استفاده نگارنده در سال ". ١٣٠٨الثّاىن   شهر ربيع٢٦بتاريخ مجعه " است 
حضرت عبدالبهاء .  مؤسسه ملّى مطبوعات امرى ايران بطبع رسيده است بديع وسيله١١٩

به احوال طاهره و خصائص شخصيت جاودانه ) ٣٢-٣٤صص (در خبش خنست از کتاب 
اين خبش باوجود اختصار منبع بسيار مهمى براى نگارش کتاب حاضر . اند او اشاره فرموده

  .است بوده



احوال و آثار طاهره و خدمات او اشاره  تعدده بهامراهللا در توقيعات م  حضرت وىلّ- ٤
اما اثر . امي اى از آن بيانات در منت اصلی کتاب حاضر پرداخته نقل پاره اند که ما به فرموده

حاوى شرح خمتصر و جامعى از حيات  God  Passes By   امراهللا  جاودانه حضرت وىلّ
اين کتاب چون دو . اعلى است طاهره و نقش او در احتفال بدشت و ديگر حوادث عهد

الوفاء و مقاله شخصى سياح يکى از مهمترين منابع نگارش کتاب حاضر  کتاب تذکرة
شاهکار تاريخ نگارى و متىن فلسفى، علمى و هنرى است که God  Passes By    . است

. ودنکات دقيقه عميقه مندرجه در آن بايد با کمال دقّت بکرات مطالعه ش براى پى بردن به
از خصائص عمده کتاب بررسى علل وقوع و نتائج حوادث تارخيى امر اعظم است که 

اين اثر نفيس به لوح . متأسفانه در آثار تاريخ نگاران ائى کمتر بدان توجه گرديده است
 ميالدى مبناسبت يکصدمني سال ١٩٤٤قرن احباى غرب نيز معروف است و در سال 

ترمجه فارسى آن وسيله جناب نصراهللا مودت حتت .  استظهور امر اعظم انتشار يافته
  . اجنام يافته و آن نيز منتشر گشته است" کتاب قرن بديع" عنوان 

  :  آثار تاريخ نگاران ائى- ب 
 ١٨٣١-١٨٩٢( تاريخ نبيل زرندى ؛ اين کتاب تأليف جناب يار حممد زرندى - ١

نبيل زرندى که در کودکى خمتصرى . است" نبيل اعظم " ملقّب از قلم اى به ) ميالدى
خواندن و نوشنت فراگرفته و تا نوجواىن در موطن خويش به شباىن اشتغال داشته در 

ميالدى با امر بديع آشنا شده و وسيله جناب سيد حسني ١٨٤٧سالگى در سال  هفده
وى از . اميان گشته است اى فائز به اى و جناب سيد حممد امسعيل ذبيح زواره مهجور زواره

توفيقات عظيمه در ميدان تبليغ نائل گرديده  آغاز اميان عاشقانه قيام خبدمت کرده و به
اى طاقت فرقت نداشته لذا مدتى پس از صعود مبارک  نبيل پس از صعود مجال. است

از نبيل تاريخ امر و نيز چند مثنوى و اشعار ديگر و . خود را در حبر غرق منوده است
ه با اصحاب باقى مانده که مهه گوياى عمق عرفان و اطّالعات امرى و مکاتبات متعدد

تاريخ جاودانه نبيل چون گوهرى است که بر تاج تاريخ نگارى در دور ائى . ادىب اوست
-١٨٨٨(  هجرى قمرى١٣٠٥نبيل نگارش تاريخ خويش را در سال . ميدرخشد



لذا ). ١( بپايان برده استسال و نيم آنرا آغاز کرده و پس از حدود يک) ميالدى١٨٨٧
تا صعود مجال اى )  ميالدى١٨٩٠حدود (  قمرى١٣٠٧بايد وقايع ساهلاى 

تصويب حضرت اءاهللا فائز  خبشهائى از تاريخ نبيل به. را بعداً نوشته باشد) ميالدى١٨٩٢(
بدين ترتيب که مريزا آقاجان خادم آهنا را در حضور مبارک قرائت مينموده . گشته است

مهچنني صفحاتى از اين تاريخ به تصويب و . اند ال اى اظهار قبول و رضاء ميفرمودهو مج
اش  منبع دانش نبيل در نگارش تاريخ جاودانه). ٢(تصحيح حضرت عبدالبهاء رسيده است

بيانات کتىب و شفاهى حضرت اءاهللا، آثار حضرت باب، گزارش کتىب تىن چند از احباب 
اهدات شخصى خود نبيل و اطّخالعاتى است که طى چند از مشاهدات عيىن خويش، مش

ده سال از سابقنيِ اولني و گروهى از مشاهري بابيه و اهل اء از مجله جناب مريزا موسى 
زرندى را که حاوى  امراهللا نيمه خنست تاريخ نبيل حضرت وىلّ. کليم بدست آورده است

بغداد خامته   از ايران و عزميت بهاءاهللا خروج حضرت شرح حوادث عهد اعلى است و به
 The" عنوان ترمجه انگليسى . اند انگليسى ترمجه فرموده مييابد تنقيح و تلخيص منوده و به

Dawn Breakers   " ترمجه انگليسى وسيله . اين ترمجه چند بار بطبع رسيده است. است
مطالع " مصر با عنوان سعد از قضات برجسته و فضالء ائى  عبداجلليل ايادى امراهللا جناب

خاورى منت عرىب  اشراق جناب عبداحلميد. عرىب ترمجه شده و انتشار يافته است به" االنوار
) ٣. (اين ترمجه نيز چند بار بطبع رسيده است. فارسى ترمجه منوده است االنوار را به مطالع

رت باب، بعثت حض: نبيل زرندى در مواضع متعدده از تاريخ خويش خصوصاً در سه فصل
سفر طاهره از کربال به خراسان، اجتماع اصحاب در بدشت و واقعه ترياندازى به 
ناصرالدين شاه به بسيارى از حوادث مربوط به حيات جناب طاهره اشاره کرده و 

آنچه نبيل در خصوص حيات . اطخالعات ارزمشندى را براى آيندگان جباى هناده است
تنها چند نکته از تاريخ او در باب طاهره . ام استطاهره نوشته است در هنايت استحک

بايد با نصوص مبارکه خصوصاً حمتواى تذکرة الوفاء و کتاب قرن بديع تطبيق شود و اين 
  . امر در طى منت کتاب حاضر اجنام گرديده است



اجداد جناب شيخ سلطان معروف به عرب از علماء و :  نوشته شيخ سلطان کربالئى- ٢
شيخ سلطان مردى فاضل و از شاگردان فداکار و مقرب جناب . بودندبزرگان کربال 

) ٤. (رشىت بود و در کربال مژده ظهو را از جناب طاهره شنيد و مؤمن گشت کاظم سيد
شرياز رفت ولکن چون بيمار بود در روزهاى خنست  شيخ سلطان در مهان آغاز ظهور به
عيادت او   او پيغام فرستادند که بهحضرت باب براى. توفيق زيارت حضرت باب را نيافت

نامربده داستان . عيادت وى رفتند تشريف خواهند برد، اين بود که مهراه غالم حبشى به
حضور حضرت باب براى نبيل زرندى اينگونه تعريف  تشرف خويش را در آن شب به

اموش اطاق چراغ را خ حضرت باب مبن پيغام داده بودند که قبل از ورود به: "کرده است
من در آن تاريکى دامن مبارک را گرفتم و با . وقىت وارد اطاق شدند تاريک بود. کنم

کمال تضرع عرض کردم اى موالى حمبوب رجاء دارم تضرع مرا بشنوى و آرزوى مرا 
جز تو کس ديگرى منيتواند مرا باين موهبت کربى . برآرى تا در راه تو شهيد شوم

هم مهني آرزور را دارم که در راه حمبوب فداء شوم،  منحضرت فرمودند اى شيخ . برساند
من . بيا ما هر دو دست بدامن حمبوب واقعى بزنيم و از او بطلبيم که آرزوى ما را برآورد

حضور ترين حمبوب را براى تو فراهم  بتو قول ميدهم که دعا کنم تا خداوند تشرف به
 آن روز خيلی عظيم است، چشم .حضور او مشرف شدى مرا بياد آور وقىت به. کند

حضرت باب وقىت ميخواستند تشريف بربند مبلغى مبن . روزگار چنان روزى را نديده
. با اصرار مرا وادار بقبول فرمودند. هرچه خواستم قبول نکنم ممکن نشد. عنايت فرمودند

ود کلمه ترين حمبوب که فرمودند مرا متحير کرد که مقص. بعد برخاسته تشريف بردند
اول خيال کردم که حضرت طاهره است بعد حدس زدم که شايد منظور سيد . کيست

بعدها که . در ترديد بودم و منى دانستم چطور اين راز را کشف کنم. باشد)  ٥( علو
حضور حضرت اءاهللا مشرف شدم يقني کردم که مقصود حضرت باب  از ترين  به

چون اقامت شيخ ) ٦". (شتند حضرت اءاهللا بودندحمبوب که در راه او آرزو جانفشاىن دا
سلطان در شرياز در آن ايام صالح نبود حضرت باب امر فرمودند پس از کسب بودى 

وى در کربال در خدمت جناب طاهره . کربال برگردد و خبدمت امر جديد ادامه دهد به



هنگام . منود  دل اجراء مىاهللا اشتغال داشت و اوامر طاهره را با جان و نشر نفحات بود و به
. شهادت حضرت باب در کربال بود و هم درآجنا بود که بدام نرينگهاى سيدعلو افتاد

از قضا جناب . دانست شيخ سلطان خود را وصى سيدعلو که دعاوى واهى داشت مى
( هجرى قمرى ١٢٦٧در سال . کربالئى نيز در دام حيل سيدعلو گرفتار بود جواد حاج سيد
سلطان را نصيحت و  کربال تشريف بردند شيخ که حضرت اءاهللا به) ميالدى١٨٥١

اصحاب از گرد سيدعلو دور . کربالئى نيز متنبه شد جواد حاج سيد. هدايت فرمودند
عظمت مقام حضرت اءاهللا اعتراف کرده توبه منود  گشتند و چون او خود را تنها يافت به

امر  شيخ سلطان به) ٧. (گوئيها نگشايد بدينگونه ياوهو سوگند ياد کرد که ديگر لب 
دختر . عبدالبهاء داشت آن حضرت و حضرت اى مؤمن گشت و هنايت عشق را به مجال

سلطان بود  مهني شيخ. اى بود نامربده مهسر جناب مريزاموسى کليم برادر بلند اختر مجال
مکتوىب از . بغداد مراجعت منود اى به که بعدها از بغداد به کردستان رفت و در التزام مجال

 هجرى قمرى ١٢٦٣عرىب در دست است که بسال  جناب شيخ سلطان به
عني اين مکتوب در جلد . بابيان ايران نوشته است از کربال خطاب به) ميالدى١٨٤٧(

قدمت اين . است مازندراىن آمده تأليف جناب فاضل)٢٤٥-٢٥٩صص (سوم ظهوراحلق 
ت مطالب آن که ناشى از مشاهدات عيىن نويسنده است نگارنده را سند ارزمشند و صح

در . برآن داشت که مکتوب مورد حبث را از منابع مهمه شرح حيات جناب طاهره داند
برخى از وقايع مربوط به حيات طاهره در ساهلاى خنستني ظهور حضرت  اين مکتوب به

ى عليه آن جناب، مقامات حصار باب، اقدامات گروهى از اصحاب خصوصاً مالّ امحد
از منت مکتوب روشن ميشود که . علمى و روحاىن طاهره و تأليفات او اشاره گشته است

هاى انقالىب جناب طاهره تا چه حد مورد خمالفت گروهى از اصحاب اوليه بوده  شيوه
  . است
 جناب مريزا حسني مهداىن دائى جناب حاج صدرمهداىن:  تاريخ مريزا حسني مهداىن- ٣

جناب رضاخان ترکمان از اصحاب جانفشان عهد اعلى ) ٨. (صدرالصدور است ملقّب به
مريزا ) ٩. (شهادت رسيده نيز از منسوبان مريزا حسني است که در حوادث قلعه طربسى به



چون مردى اديب، . حسني در آغاز مشرب عرفاىن داشت و با اهل تصوف حمشور بود
شاه بکار اشتغال يافت و  شى يک از وزراء ناصرالدينخطاّط و زبان دان بود بعنوان من

اروپا  در سفر خنست ناصرالدينشاه به. اندک اندک در دربار شاه مقرب گشت
هنگام مراجعت . او نيز از مهراهان شاه بود و جتارب خوىب بدست آورد)ميالدى١٨٧٣(
امراعظم زنداىن  ام اميان بهايران برگشت باته چون به. ايران مدتى در استانبول اقامت منود به

بروجردى با گروهى  آقامجال)  ميالدى١٨٧٤قمرى برابر  .ه١٢٩١سال(در آن ايام . گرديد
از علماء شيعى در جملس خمصوص مباحثه و مباهله کرده و بر اثر عدم رعايت اصول 

بروجردى و تىن چند و از مجله  در نتيجه آقامجال. حکمت ضوضاء پديد گشته بود
  Manakjiپس از رهائى از زندان در دفتر مانکجى. سني گرفتار زندان شدندمريزاح

سرپرست زرتشتيان ايران در آن زمان بکار انشاء و ضمناً مطالعه و حتقيق و تأليف 
در )  ميالدى١٨٨٢-١٨٨١حدود(قمرى  .ه١٢٩٩مريزاحسني در سال ) ١٠( .پرداخت

  . رشت صعود منود
مانکجى بود و يک شب که در خانه مانکجى مهمان بود مريزاحسني بينهايت مورد احترام 

ميزبان از وى درخواست منود که کتاىب در باب تاريخ امر بديع بنگارد و نامربده قبول 
مريزا حسني از جناب ابوالفضائل براى نگارش تاريخ امر کمک طلبيد و ابوالفضائل . منود

کربالئى در  جواد ب حاج سيدنيز برخى مواد الزمه خصوصاً مسموعات خويش را از جنا
مريزا جاىن کاشاىن را  اختيار او گذاشت و از وى خواست که نسخه خطّى تاريخ حاج

التواريخ و روضة الصفاى ناصرى  بدست آورد و با استفاده از آن منت و نيز دو کتاب ناسخ
ش تاريخ بنگار) بعنوان مستند براى بيان تاريخ روز و ماه و سال وقوع حوادث عهداعلى( 

کربالئى براى تأئيد و تصحيح  جواد سيد  سپس اوراق خطّى را بتدريج نزد حاج. خود پردازد
را در اين مقدمه  کتاب مريزاحسني نوشت و او اى براى ضم به ابوالفضائل مقدمه. بفرستد

مريزاحسني تصميم گرفت تاريخ خود را در . برعايت انصاف و بيان حقيقت تشويق منود
جلد خنست در بيان حيات حضرت باب و جلد دوم در خصوص . د تأليف منايددو جملّ

مريزاحسني برپايه اطّالعات و نظريات واصله از جناب ابوالفضائل .  اى حيات مجال



بنگارش جلد خنست مبادرت کرد ولکن مانکجى وى را برآن داشت که تغيرياتى در تاريخ 
. منود که بنگارد مريزاحسني ديکته مى صاً بهخود دهد و اصوالّ بسيارى از مطالب را شخ

رحال عمر . اين بود که شيوه نگارش و حمتواى کتاب با ميل مؤلّف توافق کامل نداشت
قصد . جناب مريزاحسني مهداىن کفاف ندادکه جلد دوم کتاب تاريخ خود را بنويسد

 نائل شده و گاه حقيقى نامربده تصحيح و تکميل تاريخ حاج مريزاجاىن بوده که گاه بدان
منت اصلی فارسى کتاب تا کنون . بعلّت دخالت مانکجى در کار تأليف حتقق نيافته است

غالب . بطبع نرسيده ولکن از مهان زمان تأليف نسخ خطّى متعدد از آن فراهم گشته است
ذوق و سليقه خويش در منت  اطّالع به اين نسخ با يکديگر اختالف داشته و کاتبني ىب

( اعظم  نگارنده اين سطور حدود چهل و پنج سال پيش در کتاخبانه فتح. اند ى دادهتغيريات
مهداىن  اى از کتاب مريزاحسني نسخه در طهران به) ايران القدس ملّى ائيان کتاخبانه حظرية

اين نسخه . دست يافت که وسيله جناب آقا حممد فاضل قائىن تصحيح و تکميل شده بود
) ميالدى١٨٨٢(قمرى  . ه١٣٠٠شهرت دارد در حدود سال " بياىنتاريخ بديع " که به 

وسيله پرفسور ادوارد " تاريخ جديد"مهداىن حتت عنوان  تاريخ مريزاحسني. حترير گشته است
تاريخ جديد حاوى شرح حيات حضرت باب و . انگليسى ترمجه گرديده است براون به

. است  و جناب طاهرهالباب گروهى از اصحاب خصوصاً جناب قدوس، جناب باب
حوادث قلعه طربسى و دو واقعه نرييز و زجنان تشريح شده و جريان جملس وليعهد در تربيز 

در . و واقعه شهداى سبعه طهران و شهادت حضرت باب در آن توضيح گرديده است
احوال جناب طاهره اشاره  تفصيل به مواضع متعدده از اين تاريخ گاه باختصار و گاه به

مؤلف با نقل نوشته حاج مريزاجاىن کاشاىن مقام جناب  طاهره را بعنوان . استگرديده 
در تاريخ مريزاحسني واقعه .  مذکور در روايت شيعى جتليل کرده است١١" رايت طالقاىن"

و حوادث خونني ناشى از آن توضيح شده، ) عموى جناب طاهره( قتل مالّ تقى برغاىن 
حمتواى اين . ادت جناب طاهره اشاره گرديده استشه اجتماع بدشت توصيف گشته و به

. تاريخ خصوصاً مطالب مربوط به حيات طاهره بايد با منت تاريخ نبيل زرندى تطبيق شود



اى موارد با يکديگر توافق ندارند و ما به برخى از اين نکات در منت و يا  زيرا در پاره
  .امي حواشى کتاب حاضر اشاره کرده

ف اين تاريخ جناب شيخ کاظم قزويىن ملقّب از قلم اى به مسندر مؤلّ:  تاريخ مسندر- ٤
 ١٨٤٤(قمرى  . ه١٢٦٠مسندر فرزند جناب شيخ حممد نبيل قزويىن بود و درسال . است

. در قزوين متولّد گرديد و از مهان اوان کودکى در دامان امر بديع پرورش يافت) ميالدى
. بدالبهاء باعزاز نامربده نازل گرديده استالواح متعدده از قلم اى و خامه حضرت ع

تاريخ مسندر . واقع گشت) ميالدى١٩١٧(قمرى .  ه١٣٣٦صعودش در قزوين بسال 
حاوى بيان برخى از وقايع مهمه عصر رسولی و شرح حيات گروهى ازاصحاب در آن 

جناب مسندر خود غالباً شاهد وقايع بوده و بااصحاب اوليه معاشرت و . عصر است
طهران چهارساله بوده  نامربده هنگام فرار جناب طاهره از قزوين به. اتبت داشته استمک

مسندر در مواضع متعدده از تاريخ خويش . است و وقايع را تا حدودى خباطر داشته است
اما . به وقايع حيات جناب طاهره و از مجله ايام کودکى و نوجواىن او اشاره کرده است

ايست که او اختصاصاً در  فاده نگارنده اين سطور قرار گرفته رسالهآنچه بيشتر مورد است
) ٣٤٣- ٣٧٠صص (اين رساله در تاريخ مسندر و ملحقّات . باب حيات طاهره نوشته است

 Moodyاالعلى خامن دکتر مودى  رساله مورد حبث خبواهش امة) ١٢. (درج گرديده است
ر طهران و اعضاء حمفل روحاىن قزوين و حضرات ايادى امراهللا د) ١٣(اهللا  رضوان عليها

اين رساله حبقيقت مکمل تاريخ مسندر . دکتر مودى است نوشته شده ولکن خطاب اصلی به
. است زيرا نکات بسيارى که در منت تاريخ او نيامده در اين رساله توضيح گرديده است

 طاهره در خانه متأسفانه اين رساله مطالىب در باب واقعه بدشت و ايام مسجونيت جناب
کالنتر ندارد ولکن منت اصلی تاريخ مسندر حاوى نکات جالىب از ايام حيات طاهره و نيز 

  )١٤. (برغاىن و فرار طاهره از قزوين است تقى حممد حادثه قتل مالّ
حممد  اديب فرزند مالّ امراهللا جناب مريزاحسن اين مقاله نوشته ايادى: العلماء  مقاله اديب- ٥

طالقان  در قريه کرکبود) ميالدى١٨٤٧(قمرى . ه١٢٦٤وى در سال . قاىن استتقى طال
شاه قاجار و لذا  پدر او که مدتى در دربار معلّم زينت الدوله دختر فتحعلی. تولّد يافت



جناب . در گذشت) ميالدى١٨٥٨(ه قمرى ١٢٧٥صاحب مال و اعتبار بود در سال 
، علوم رياضى، فلسفه و فقه و اصول در اديب حتصيالت خود را در ادب فارسى و عرىب

وى از سال . مدارس مريزاصاحل و خان مروى در طهران و سپس اصفهان تکميل منود
مدتى ندمي شاهزاده عليقلی مريزا اعتضادالسلطنه وزير ) ميالدى١٨٧٤(قمرى .  ه١٢٩١

جناب . ده بودعلوم در ايام ناصرالدين شاه بود و شاهزاده کتاخبانه خود را بدست وى سپر
حتت نظر اعتضادالسلطنه در تأليف جلد خنست از نامه ) ١٥(اديب مهراه سه تن ديگر 

. املعارف مذکور قيد گرديده است دانشوران شرکت داشت که اين نکته در ديباچه دائرة
جناب اديب پس از در گذشت اعتضادالسلطنه مدتى در دارالفنون طهران بتدريس اشتغال 

به شاهزاده فرهادمريزا معتمدالدوله ) ميالدى١٨٨٦(قمرى .ه١٣٠٤د سال در حدو. يافت
از آن پس شهرت و احترامش مزيد گشت و از . در تأليف کتاب قمقام زخار کمک کرد

مينمود  بابيان احتراز جناب اديب مشرب تصوف داشت و از. العلماء يافت دولت لقب اديب
حتقيق در باب امر بديع پرداخت و در   اديب بهاهلي چيز ديگر بود و سراجنام ولکن اراده

با زيارت کتاب مبارک ايقان باميان ) ميالدى١٨٩٠(قمرى  .ه١٣٠٧حدود سال 
مقام  منود ولکن خيلی زود قيام بر خدمت امراهلي فرمود و به در آغاز احتياط مى. فائزگشت

معاشرت کرد و تالش براى با بسيارى از بزرگان و علماء و ادباء . امراهللا ارتقاء يافت ايادى
بسيارى از  به. در ايام حضرت عبدالبهاء نيز قائم خبدمات مهمه گشت. هدايت آنان منود

نقاط ايران و هندوستان اسفار تبليغى منود و مهواره از ارکان مهمه تشکيالت ادارى ائى 
ود در طهران صع) ميالدى١٩٠٩(قمرى  .ه١٣٢٧جناب اديب در سال . نيز حمسوب بود

از اديب رساالت استداللی و تارخيى و نيز . معصوم مدفون گشت زاده منود و در بقعه امام
ايست در بيان  از مجله آثار باقى مانده از جناب اديب رساله) ١٦. (اشعارى باقى است
جناب مسندر در آخر رساله خويش در باب حيات طاهره اظهار . احوال جناب طاهره

زندگى طاهره اطّالع کاىف  نداشته از  بعد مربوط به ت طهران بهمينمايد که چون از واقعا
اعضاء حمفل روحاىن طهران تقاضا منوده که شخص مطّلعى در باب بقيه حيات طاهره 

رساله جناب اديب . اى بنگارد و جناب اديب باجنام اين مهم مبادرت فرموده است رساله



زيرا نامربده مدتى . قه بسيارى استاگرچه در هنايت اختصار است ولکن حاوى نکات دقي
حتصيل فلسفه اشتغال داشته و  جناب طاهره، مريزا عبدالوهاب قزويىن به نزد برادر فاضلِ

در مواضع متعدده از کتاب حاضر از . است کرده کسب اطّالعاتى باب طاهره وى در از
  )١٧. (حمتواى رساله جناب اديب استفاده شده است

آقا . ن رساله بعرىب و تأليف جناب آقا حممد مصطفى بغدادى استاي:  رساله بغدادى- ٦
حممد مصطفى فرزند جناب شيخ حممدشبل بغدادى است که از علماء بزرگ شيعى 

جناب ) ١٨. (رشىت بوده است عشرى عراق و از شاگردان برجسته جناب سيدکاظم اثىن
بار حبضور وى رسيده   چندشبل هنگام مسجونيت جناب مالّ علی بسطامى در زندان بغداد
ايران رفت  جناب شبل به. و درمهان اوقات يا مدتى پيش از آن بامر بديع مؤمن گشته است

خراسان عزميت منود و مدتى  حضور حضرت باب شرفياب شود و توفيق نيافت لذا به تا به
بغداد برگشت و در  سپس به. الباب بود در مشهد در حمضر جناب قدوس و جناب باب

بشرحى که در منت اين کتاب . منود خدمت جناب طاهره بود و از آن جناب محايت مى
نامربده با . است جناب طاهره و مهراهان مدتى در بغداد در خانه شبل اقامت داشتند آمده

مصطفى و گروهى از اصحاب عرب و ايراىن مهراه جناب طاهره  پسر خردسالش آقاحممد
عاقبت . يوسنت به اصحاب قلعه طربسى داشت، ولکن ميسر نشدقصد پ. ايران رفت جمدداً به

عراق مراجعت منود و مهچنان خبدمات مهمه قائم بود تا آنکه دو روز پس از شهادت  به
مصطفى در سال  آقا حممد) ١٩( .حضرت باب مرغ روحش به جهان جاودان پرواز منود

در خردسالی مهراه پدر ) ٢٠. (در شهر بغداد تولّد يافت) ميالدى١٨٤٠(قمرى  .ه١٢٥٦
وى مهراه پدر و در التزام جناب . درظلّ امربديع وارد و از مالزمان جناب طاهره گشت

در ايام اقامت . انگيز طاهره بود ايران رفت و از نزديک شاهد وقايع حيات حريت طاهره به
ه حمبوب اهلي حضرت اءاهللا در بغداد با آنکه در آغاز جواىن بود از جهان فاىن رسته و ب

ساله بود  هنگاميکه چهارده) ميالدى١٨٥٣(قمرى . ه ١٢٧٠در حدود سال . پيوسته بود
الوفاء در   حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة٢١ .قدم مؤمن گشت يظهرى مجال مقام من به

  :خصوص او چنني ميفرمايند



از بدو . فاق بوداز جواىن فريد و يگانه در هنايت شهامت و شجاعت و وفاق شهري آ.  . ".
ديده . طفوليت در شبستان دل بداللت پدر مشع هدايت برافروخت و پرده اوهام بسوخت

کسى که در عراق در تاريخ هفتاد شهري به حمبت  . . .بينا گشود و آيات کربى مشاهده منود
نه بارى اين هژبر فائق در هر کوئى جسورانه و مردا . . .نير آفاق بود اين ذات حمترم بود

اول  . . .منودند منود و عوانان از قوت بازو و شدت بأس او جرأت تعرض منى عبور و مرور مى
مسامع اهل آفاق رسيد جناب  اللّهي به يظهره چون اعالن من . . .شخص احباء در عراق بود

ت بارى بنهايت قوت بر خدم . . .مشاٌراليه از نفوسى بود که قبل از اعالن مؤمن و موقن بود
عکّا وارد گشت و  در ايام شدت و ضيق به . . .امر برخاست و شب و روز آرام نداشت

بريوت شده در آجنا  مأذون به. بشرف لقاء فائزگرديد و خواهش سکىن در حوالی عکّا منود
  ). ٢٠٢-٢٠٥ صص."(خبدمت پرداخت

خدمات  ء قائم بهعبدالبها مصطفى ساهلا چه در ايام مجال اى و چه در عهد حضرت آقاحممد
افندى احسان و ضياء افندى   اقبال، علی افندى با فرزندان ارمجندش حسني. مهمه بود
در بريوت جتارختانه داشت که يک شعبه آن در )دکتر ضياء مبسوط بغدادى( بغدادى 

  . اسکندرون بود
 مششري اين. مصطفى مدا واسطه وصول و ايصال عرائض احباء و الواح مبارکه بود حممد

ايام حيات را در ) ٢٢) (اهللا بقول جناب دکتر حبيب مؤيد عليه رضوان( بران عهد و پيمان
جناب دکتر مؤيد در کتاب خاطرات . خدمت امر و محايت از عهد و ميثاق اهلي گذرانيد

با . منود با اشخاص مهم آميزش و مالقات مى:" حبيب در خصوص او چنني مينويسد
در واقع سنگر اول ارض اقدس را . ورى عثمانيان ارتباط داشترؤساى لشگرى و کش

داشت و پيش قراول امر بود و حصن حصني امراهللا را از هجمات و لطمات اعداء حفظ 
فرمود  توانست و ميسر بود سرپرسىت و اعانت مى از تالمذه ايراىن ر حنوى که مى. کرد مى

منود و در واقع مرکز  جلوئى و رهنمائى مىو از زائرين و واردين ارض مقدس پذيرائى و د
مهم امرى و سنگر مقدم را دارا بود و از بطش و هيمنه و وقار او يار و اغيار حساب 

جناب آقاحممد مصطفى در اواخر حيات بينائى خويش را از ). ١٠-١١صص "( . . .بردند مى



 هنايت ايقان در اسکندورن با) م١٩١٠حدود( ق. ه١٣٢٨سراجنام در سال . دست داد
مصطفى  جناب آقاحممد. در هنگام صعود هفتاد و دوسال داشت. ملکوت جاودان شتافت به

) ٢٣. (است ابوالفضائل تأليف کرده رساله شرح حيات جناب طاهره را خبواهش جناب
ائى بوده و پس از  که(ارمىن  الدين کردى نوشته فائق افندى بطورى که جناب شيخ حمىي

اى از رساله را نزد  نسخه) دالبهاء از صراط مستقيم منحرف گشته استعب صعود حضرت
چون اين نسخه داراى . الدين داده که طبع منايد حمىي شيخ جناب حاج نياز کرماىن يافته و به

. است برخى اغالط لغوى و کلمات نامأنوس ادىب بوده تصحيح شده و سپس بطبع رسيده
در قاهره ) م١٩١٩( ق .ه١٣٣٨اين رساله در سال . تمصطفى بعرىب اس اصل رساله آقاحممد
رساله مذکوره اخرياً وسيله جناب ابوالقاسم افنان بفارسى ترمجه . بطبع رسيده است

مصطفى  آقاحممد. طبع گرديده است) ١٨-٤٤صص (گرديده و ضمن چهار رساله تارخيى 
اهدات خود را از بيان احوال خويش پرداخته و سپس مش اختصار به در ابتداء رساله به

اين رساله از منابع مهمه نگارش کتاب . مالزمت با جناب طاهره يک يک بيان منوده است
نکاتى در اين رساله مطرح شده که در هيچ يک از منابع تارخيى مربوط . حاضر است

  . حيات جناب طاهره نيامده است به
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. پذيرفته است" آيىت"آواره است که پس از طرد روحاىن نام خانوادگى  عبداحلسني آن مريزا
وى در حدود . آواره پيش از پذيرش امر ائى به شيخ عبداحلسني تفىت شهرت داشته است

 قصبه تفت علی تفىت در وسيله برادر بزرگترش شيخ حممد) م١٩٠١(ق   ه١٣١٩سال 
مدتى در اردستان بتدريس کودکان و چند سال در شهرهاى ايران . جامعه ائى پيوست به

حضور حضرت عبدالبهاء  دو بار به. تبليغ اشتغال داشت خصوصاً کاشان و طهران به
ارض اقدس احضار گشت و چندى مقيم آن بلد  پس ازصعود مبارک به. شرفياب گشت

با آنکه در مجع ائيان ايران مورد توجه بود و .  يافتسپس مأموريت انگلستان. شد
شهرت داشت ولکن چون مرتکب برخى افعال ناروا گشت و در مصر و بريوت نيز قبالً 
در الفت ميان احباء و حمفل روحاىن حملّ اجياد اختالل کرده و قلب مبارک حضرت 



سوء اعمال و آمال . ورى منودندامراهللا را حمزون منوده بود اهل حقيقت بتدريج از وى د وىلّ
واهى او سراجنام سبب سقوط وى گشت و در مهان ساهلاى خنستني عهد واليت منفور 

نامه غريمتني او مقبول نگشت با نام  چون توبه. مهگان و مطرود مرکز امر رمحن گرديد
 آواره پس از. جديد آيىت آغاز خمالفت کرد و از حروف نفى در ادوار گذشته پيشى گرفت

 مشسى در ١٣٣٢مشاهده عظمت و اشتهار کامل امراهللا در هنايت خسران در سال 
  . گذشت

جلد خنست در باب حوادث دو عهد اعلى و . تاريخ کواکب الدريه شامل دو جلد است
عهد حضرت عبدالبهاء اختصاص دارد و شامل شرح کوتاهى در  اى است و جلد دوم به

ا آنکه جلد خنست تاريخ او حاوى اشتباهات عجيب ب. باب تاريخ آغاز عهد واليت است
. ولکن شامل اطّالعات مهمى در باب حيات و آثار جناب طاهره است) ٢٤(تارخيى است 

مطالب . پردازد  به بيان مقدمات احوال جناب طاهره مى٦٠- ٦٦مؤلّف در صفحات 
نباله  د١١٠_٢٦در صفحات . دو مورد جزئى قابل استفاده است مطروحه جز در يکى

اين خبش حاوى وقايع حيات . حيات طاهره را پى ميگريد و اطّالعات مفيدى ارائه مينمايد
دو مورد از نکات با کتاب  در اين خبش نيز يکى. طهران است جناب طاهره تا ورود به

البته به مهه اين نکات در منت کتاب . الوفاء اثر قلم حضرت عبدالبهاء مطابقت ندارد تذکرة
بيان وقايع ايام مسجونيت طاهره و   به٣٠٥-٢٣در صفحات .  گرديده استحاضر اشاره

. اين خبش نيز حاوى اطّالعات مفيدى است. جناب پرداخته است اجنام شهادت آن سر
حيات و آثار طاهره اشاره  وقايع مربوط به مؤلّف در مواضع ديگر جلد خنست نيز به

. ره مبادرت منوده که حائز امهيت استمهچنني به درج چند مرقومه از طاه. است  کرده
الدريه بلحاظ انور حضرت عبدالبهاء رسيده و با دست مبارک خويش  جملّد خنست کواکب

ولکن اين بدان معىن نيست که متام کتاب را . اند برخى از مواضع آن را تصحيح فرموده
 و يک جلد خنست کتاب در يک مقدمه، سه فصل.  باشند مالحظه و تصويب فرموده

  . است  ميالدى در مطبعه سعاده در قاهره بطبع رسيده١٩٢٣خامته تأليف شده و در سال 
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Greatest Woman"امراهللا جناب  ايادى. عليا تقدمي گشته است حضرت ورقه  است و به
) بکمک احباى فارسى زبان( با مطالعه آثار مطبوع و خطّى Martha L. Rootمارثاروت 

امراهللا و بستگان جناب طاهره در طهران و قزوين  و مصاحبه  با بسيارى از ياران مهد
خامن مارثاروت در دهم آگست سال ) ٢٥. (تأليف اين کتاب مبادرت منوده است به

پس از اجنام .  بدنيا آمدOhio ايالت اوهايو Richwoodوود   ميالدى در شهر ريچ١٨٧٢
پس از فراغ از . التحصيل گرديد دانشگاه شيکاگو رفت و از آجنا فارغ حتصيالت اوليه به

در ) ٢٦. (روزنامه نگارى پرداخت تعليم اشتغال يافت و سپس به حتصيالت در آغاز به
 Royويلهلم   در نتيجه مذاکره با ايادى امراهللا جناب روى١٩٠٨- ١٩٠٩حدود ساهلاى 

Wilhelm و جناب تورنتون چيس Thornton Chaseپس از .  بشرف اميان فائز گشت
ميالدى چهارصد تن از ١٩١٢در سال . امر بديع عاشقانه قيام خبدمت منود اميان به
 Schenleyهتل شنلي  نگاران و ديگران را براى استماع بيانات حضرت عبدالبهاء به روزنامه

اما خدمات جاودانه او در . کرد و توفيق بسيار يافت دعوت Pittsburghدر پيتسبورگ 
 سال چهار بار ٢٠مدت  به. آخرين ساهلاى عهد ميثاق و در ايام واليت باوج اعتالء رسيد

تقريباً به مهه جاى . بدور کره ارض سفر منود و پيام امر اعظم را به اهل عامل ابالغ فرمود
ها، شاهزادگان، رؤساء مجهور، وزراء و  با پادشاهان، ملکه. جهان جز روسيه سفر کرد

سياسيون، استادان دانشکاهها، فضالء، ادباء، شعراء و مردم عادى در خصوص امراهلي 
چهارصد دانشگاه  در بيش از. مذاکره منود و نفوس بسيارى را به امر بديع راهنمون گشت

 رومانيا مالقات و  ملکهMarieحضرت ملکه مارى  با عليا بار هشت. فرمود کاجل سخنراىن و
عظمت امربديع و  به) ١٩٢٦ژانويه (ملکه رومانيا حتى در خنستني مصاحبه . مذاکره منود

اعالميه . تعاليم مبارک اعتراف منودکه نتيجه آن صدور اعالميه خمصوص در اين باب بود
و سراجنام در اعالميه ثالث علناً . مذکوربزباهناى خمتلف در سراسر جهان انتشار يافت

ايران نيز سفر کرد و در برخى  مارثا روت به. امربديع اعتراف فرمود اميان خويش به صرحياً به
صعود اين . از شهرها خصوصاً طهران و قزوين از اماکن متربکه و تارخييه امر ديدن منود



 واقع ١٩٣٩ و در بيست و هشتم سپتامرب Honoluluبانوى خادمه جليله در هونولولو 
  .   سال داشت٦٧ در هنگام صعود )٢٧( .گرديد

روت موجب شده که حضرت  عشق و خلوص و خدمات تبليغى و تشويقى جناب مارثا
فخراملبلّغني "، "مقتداى مبلّغني ومبلّغات"، "سرحلقه مبلّغني و مبلّغات"او عنوان  امراهللا به وىلّ

العيون  قرة"، " و الوفاءمثال الشجاعة"، "مشعل احلب و الوداد"، "آيت انقطاع"، "و املبلّغات
ايادى امراهللا مارثاروت هنگام اقامت در .  عنايت فرمايند" اهللا قبسه نار حمبة"، و"اهل اء

احوال و آثار جناب طاهره دست  منابع خمتلف مربوط به به) م١٩٣٠درسال(طهران و قزوين 
العات پر ارزشى با برخى از بستگان و نوادگان اين نادره زمانه گفتگو منود و اطّ. يافت

) م١٩٧٣-١٩٧٨( سال غالب اطّالعاتى که نگارنده اين سطور در مدت پنج. بدست آورد
تدريس در دانشکده علوم ادارى و بازرگاىن قزوين از خويشان و احفاد جناب طاهره 

روت تطابق دارد و اين مريساند که  بدست آورده با اطّالعات مکتسبه وسيله خامن مارثا
دت بسيار کوتاه اقامت در قزوين و ايام قليل در طهران با چه دقّىت مصاحبات نامربده در م

بعنوان ) حضور لسان(جناب مريزا يوسف خان وحيد کشفى . خويش را اجنام داده است
خامن روت بزيارت اماکن . مترجم در قزوين در خدمت جناب مارثاروت بوده است

انه نيمه خمروبه جناب طاهره در آمد بر کف چون خب. تارخييه امريه در قزوين فائز گشت
 در "Tahirih"خامن روت در کتاب خود. اطاق خمصوص طاهره بوسه زد و اشک رخيت

هنگام ورود به .  . : .خصوص تشرف خويش خبانه جناب طاهره چنني مينويسد
.  جائى که طاهره پرورش يافته بود روح من مشتاق شناسائى بيشتر او بود) قزوين(شهر
احباء مبن گفتند که اين امر .  هار اشتياق منودم تا خانه حملّ تولّد طاهره را زيارت کنماظ

اند و مهواره از اينکه طاهره  زيرا خويشان طاهره مهه از مسلمني.  امکان پذير نيست
امر ائى  لذا مسلّماً اين تنفّر نسبت به. اند حضرت باب مؤمن شده بشدت خشمگني بوده به

، حملّ اقامت من، که در Grand Hotelهتل  صاحب گراند. نان موجود استهنوز در آ
.  آستانه در ورودى هتل ايستاده بود يکى از بستگان طاهره را ديد که از نزديک ميگذشت

مردم در هر کشور از .  . .از خويشنت خجالت کشند بشوخى باو گفت خاندان مشا بايد



من يک مهمان . منائيد مشا از انتساب باو افتخار منىاند اما  جهان دوستدار جده مشا طاهره
اى را دارد که طاهره در آن زندگى  آمريکائى در هتل دارم که او آرزوى ديدن خانه

آن شخص بصاحب هتل گفت اگر اين مهمان امريکائى ميخواهد خانه . ميکرده است
يتواىن ولکن آن صاحب هتل بدو گفت که تو من. طاهره را ببيند من باو نشان خواهم داد

رحال ترتيىب داده شد که من بديدن خانه . شخص گفت ميتوامن و اين کار را خواهم کرد
من مهراه صاحب هتل و آن شخص که از بستگان طاهره بود بديدن خانه . طاهره بروم

اى بزرگ و قدميى با شبکه سازى هاى پيچ در پيچ و زيبا  خانه.  قدميى جناب طاهره رفتم
. ر مريسيد که در ايام حيات طاهره از ترين منازل آن نقطه از ايران بوده استبنظ.  بود

شخص مذکور که خويش طاهره بود خبش مسکوىن نسوان را در آن خانه جملّل که حملّ 
کتاخبانه طاهره که از حلاظ هنرى عجيب ولی  سپس مرا به. تولّد طاهره بود مبن نشان داد

که طاهره بعنوان يک دختر کوچک  جائى. ر داشت بردجالب بود و در طبقه دوم قرا
اى شود و خنستني بانوى  دختريکه مقدر بود بعدها شاعره. نشست و کتاب ميخواند مى

شهيد در آسياى مرکزى مبنظور تربيت نسوان و حتقّق تساوى آنان با مردان گردد و 
ه بدستور پدرش آن منسوب طاهره اطاقى را که طاهر. حجاب را از چهره آنان بزدايد

آن شخص با شگفت ميگفت اگرچه پدر طاهره از . مدتى در آن زنداىن بود نشان داد
حلاظ اعتقادات مذهىب بشدت با طاهره اصطکاک داشت ولکن واقعاً عاشق دختر با 

پدر طاهره بيشتر او را بدين علّت در خانه زنداىن کرده بود که از . استعداد خويش بود
حشى که بعلّت اميانش بامر بديع ميخواستند او را شکنجه کنند جنات سيخ داغهاى مردم و

هنگاميکه من زانو زدم تا برکف اطاق . اما سراجنام طاهره را بزندان شهر بردند. خبشد
رفتار آنان حمترمانه و دوستانه . طاهره بوسه زمن مهه منسوبان طاهره ساکت ايستاده بودند

ن منسوب طاهره مبن گفت که مشا خنستني فرد ائى هنگام خروج از اطاق طاهره آ. بود
هستيد که تا کنون از مغرب زمني آمده و در باب طاهره پرسش منوده و خواسته که خانه 

. من بدو گفتم علّتش اينست که احدى جرأت آمدن نکرده است. او و احفاد او را ببيند
ايان خواندن ادعيه اين منسوب پس از پ. حقيقتش را بگومي ما از مهه مشا بسيار بيم داشتيم



من خمالف طاهره نيستم و : نيکخوى طاهره که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت
. احساس ميکنم که افتخارى است براى انسان که از منسوبان چنني خاندان شريفى باشد

آن شخص با من به هتل برگشت و ما يک گفت و . مادر من خواهر کوچکتر طاهره بود
آنروز يک دوسىت واقعى ميان يک ائى غرىب و يکى از . ىن با هم داشتيمشنيد طوال

هرگاه خاطرات شريين و مقدس مربوط به ايام اقامت در . خويشان طاهره برقرار گشت
اى  ايران را بياد ميآورم خباطر ميگذرد که اين منسوب مهربان طاهره که حقوقدان برجسته

اى  در کنار ديگر دوستان ائى ايستاده و مبن اهللابود چگونه هنگام خروج من از ايران 
گويا هم جسم او و هم روح او با دوستان بود و در مهان حلظات بود که رنگني .  ميگفت

آنچه اين . کمان زيبا و روشىن در آمسان ظاهر گشت تا نشان کاملی از وحدت باشد
يدم مهه را يادداشت منوده و منسوب طاهره مبن گفت و آنچه از احفاد ياران قدمي ايران شن

اگرچه در جزئيات گاه . ها اين شرح حيات را مينگارم بياد ميآورم و بر پايه آن گفته
اختالفات ديده ميشود ولکن مهه متفقاً بر شکوه درخشان اين بانوى برجسته ائى، 

روت بقزوين وارد  هنگاميکه مارثا) ٢٨). (٤٦- ٥٠صص " (حضرت طاهره، داللت دارد
برخى از احباء .  منودند شد چهل و پنج اتوموبيل حامل احباى آن شهر وى را مهراهى مىمي

روبروى هتل اقامتگاه وى مرتباً پنج .  از دهها فرسنگ فاصله براى ديدار او آمده بودند
  ) ٢٩. (از اين مراقبت خوشنود نبود سرباز مراقب او و اوضاع شهر بودند و مارثا

يکى از جامعترين کتب در باب حيات جناب طاهره " Tahirih the Pure"کتاب طاهره
خصوصاً . خامن روت در اين کتاب اطّالعات بسيار جالب و تازه اى ارائه مينمايد. است

کتاب از نادر کتىب . بيش از هر منبع ديگر دوران کودکى و نوجواىن طاهره را ميشکافد
.  الوفاء بيان ميکند لبهاء در تذکرةاست که حنوه شهادت طاهره را باستناد نظر حضرت عبدا

کتاب حاوى سه پيوست . منت اصلی کتاب شامل مقدمه، سه فصل و يک مؤخره است
طاهره و پيوست دوم صفحاتى از  پيوست خنست شامل برخى از اشعار منسوب به. است

کتاب ايقان در خصوص حضرت باب و اصحاب اوليه آن حضرت و پيوست سوم مقالىت 
  .  است" ديانت جهاىن" The World Religion "   "امراهللا حتت عنوان  ت وىلّاز حضر



 ١٩٣٨در فوريه . عليا تقدمي کرده است حضرت ورقه روت کتاب طاهره را به مارثا
خامن روت . امراهللا امر فرمودند که کتاب طاهره خامن روت در هند بطبع برسد حضرت وىلّ

سه ماه در کراچى .  ائيان هندوستان شرکت کرددر آوريل مهان سال در کانونشن ملّى
اين کتاب يک . خبتيارى بطبع کتاب توفيق يافت اقامت داشت و با مهکارى جناب اسفنديار

 ميالدى در آمريکا بطبع ١٩٨١ميالدى  در کراچى و بار ديگر در ١٩٦٦بار نيز در سال 
ام يافته حاوى  اجنKalimat Pressپرس  طبع اخري که بوسيله کلمات. رسيده است

در اين پيشگفتار خامن گيل . اهللا است  عليها رضوانGailپيشگفتارى از خامن مرضيه گيل 
بنحو زيبا و گويائى شخصيت خامن روت را تصوير منوده است و او را حبق با جناب طاهره 
مقايسه کرده و وجوه اشتراک و افتراق اين دو بانوى جاودانه امر اعظم را تبيني منوده 

اين . بت به اردو ترمجه شده و انتشار يافته است کتاب طاهره وسيله جناب عباسعلی. است
با جتديد نظر و اضافات وسيله جناب دکتر  بار سوم نيز. ترمجه جتديد چاپ گرديده است

کتاب طاهره مهچنني چند سال پيش وسيله .  بطبع رسيده است١٩٦٤صابرآفاقى در سال 
  ) ٣٠. ( ترمجه گرديده استمعتقد بفارسى جناب احسان

نام وى اسداهللا بود .  اين کتاب تأليف جناب فاضل مازندراىن است:  تاريخ ظهوراحلق- ٩
. واقع گشت) زمان بارفروش آن(در شهر بابل ) م١٨٨٠(ق  .ه١٢٩٨و تولّدش در سال 

ترين علماء زمان  پس از اجنام حتصيالت مقدماتى در آن شهر نزد تىن چند از برجسته
فراگرفنت فلسفه، منطق، کالم، فقه و ادب فارسى و عرىب پرداخت و درغالب معارف  به

جناب فاضل بر اثر مذاکره با برخى از احباب . ديىن از علماء بزرگ عصر حمسوب گرديد
اهللا و  رضوان مازندران و طهران و بکوشش جناب مريزا عبداحلسني رفيعى اردستاىن عليه

سپس قيام خبدمت و . مجله لوح بشارات بکمال ايقان فائز گشتاى و از  زيارت آثار مجال
تبليغ، تعليم، حتقيق، و تأليف اشتغال داشت و آثار  سال به فاضل دهها.  نشر امر مبارک منود

و در ) ٣١" (مبلّغ کامل"حضرت عبدالبهاء او را . اى از خويشنت بيادگار گذاشت ارزنده
صعود جناب فاضل در . اند خوانده) ٣٢" (تالی ابوالفضائل"عرصه دانش و حکمت 



ميالدى واقع و جسدش در گلستان جاويد شهر اهواز مدفون ١٩٥٧خرمشهر بسال 
  )٣٣.(گشت

مازندراىن  کتاب ظهوراحلق در ٌنه جملّد مفصل تأليف شده و بزرگترين اثر جناب فاضل
بالغيه امراهللا پس از وصول يکى از جملّدات کتاب ظهوراحلق در ا حضرت وىلّ. است

ايهاالفاضل اجلليل الشهم النبيل : "خطاب جبناب فاضل ميفرمايند١٩٣٨ فوريه ٢٦مورخه 
احديه آىن از  جمهودات عظيمه و اقدامات باهره آن رکن رکني جامعه در موطن اصلی مجال

اين عبد ممنون و . مأل اعلى و سکّان فردوس اى متجيد منايند و نيت گويند. ياد نرود
". شر و مزيد تأئيد را دائماً ليالً و هناراً از حضرت خفى االلطاف متمنى و ملتمسمستب

جلد سوم . جملد خنست تا سوم کتاب ظهوراحلق اختصاص به تاريخ عهد اعلى دارد) ٣٤(
انتشار يافته ولکن تاريخ طبع آن تصريح ) وسيله مطبعه آزردگان(اين کتاب در طهران 

جناب فاضل در طى .  بطبع رسيده است١٩٤٤در حدود سال اين جملّد . است نگرديده
بيان احوال جناب طاهره پرداخته و برخى از آثار منظوم و  تفصيل به گانه به جملّدات سه

. کتاب ظهوراحلق از اهم منابع نگارش کتاب حاضر است. منثور او را نقل کرده است
يفات جناب فاضل خصوصاً کتاب احوال و آثار جناب طاهره مهچنني در برخى از ديگر تأل

و کتاب رهربان و رهروان بزرگ آمده و نگارنده سطور از اين ) در پنج جملّد(اآلثار  اسرار
  .دو منبع نيز کمال استفاده کرده است

اين کتاب تأليف جناب حممدعلی ملک خسروى است و سه جملّد :  تاريخ شهداى امر-١٠
ح حيات شهداى طهران و حاوى احوال جناب جملّد سوم در شر. آن انتشار يافته است

خسروى مهگى اهل نور و ساکن قريه ٌنج از  اجداد ملک). ١٢٩- ٢١٥ صص(طاهره است
مشسى ١٢٨١تولّد نامربده در سال . اند بوده) نزديک قريه تاکر(علياى نور  قراء ميانرود

ى استاد و مدت.  در طهران واقع گشت و حتصيالتش در دارالفنون اجنام يافت) م١٩٠١(
بعلّت ائى بودن از ) م١٩٣٥( مشسى ١٣١٤فرمانده مدسه نظام بود و سراجنام در سال 

مشسى بر اثر ١٣٠٦امر بديع در سال  اميان جناب ملک خسروى به. ارتش اخراج گرديد
اهللا مهاجرين و زيارت آثار مبارکه واقع  قلی سبحاىن و جناب عنايت مذاکرات با جناب اهللا



و دو سال افتخار عضويت جلنه اماکن  سى. س قيام خبدمت امر مبارک منوداز آن پ. گشت
خسروى در يازدهم  ملک. متربکه را داشت و اطّالعات و جتربيات ارزمشندى اندوخت

اگرچه خبش ) ٣٥.(ملکوت جاودان صعود منود مشسى در هنايت ايقان به١٣٦٣تريماه سال 
لّد سوم تاريخ شهداى امر از کتب مطبوعه اعظم منابع نگارش احوال جناب طاهره در جم

پژوهش . امرى است ولکن اين خبش از تاريخ او حاوى مطالب انتشار نيافته نيز ميباشد
بسيار " واز"ملک خسروى در باب ايام اقامت جناب طاهره در مازندران خصوصاً در قريه 

مطالب جديدى در کتاب اقليم نور نيز حاوى . ارزمشند و کامالً حاوى مطالب تازه است
  .است" واز"خصوص ايام اقامت جناب طاهره در قريه 

صفحه آن تأليف ١٣٢ صفحه انتشار يافته که ٤٣٨اين کتاب در :  کشف الغطاء-١١
) م١٨٦٣-١٩٢٨(گلپايگاىن  مهدى جناب ابوالفضائل و خبشهاى ديگرش بقلم جناب سيد

 و وسيله جناب سيد مهدى است" کشف الغطاء عن حيل االعداء"نام اصلی کتاب . است
براى آگاهى کامل از علّت نگارش کتاب بايد ) ٣٦.(عنوان کتاب مذکور گرديده است

وسيله ) ٣٧(الکاف خالصه آنکه پس از انتشار کتاب نقطة. مقدمه و منت آن مراجعه منود به
 اى در پرفسور ادوارد براون حضرت عبدالبهاء امر فرمودند که جناب ابوالفضائل رساله

توضيح علل جعليت و مسموميت کتاب مرقوم دارد و او در امتثال امر مبارک بنگارش 
) ٣٨(آغاز کرد ولکن عمرش وفا ننمود و مهانطورکه خود قلباً ميخواست 

بامتام کتاب ) ٣٩( گلپايگاىن خالوزاده او مهدى فرمودند جناب سيد امر عبدالبهاء حضرت
قائىن بيش از  علی جناب شيخ حممد.  يز کمک منايندو تىن چند از ديگر ائيان ن پردازد

  ) ٤٠. (نامربده مدد منوده است ديگران به
معرىف داشته  مشهورتر از آن است که نياز به) م١٨٤٤- ١٩١٤(اما جناب ابوالفضائل 

ترين فضالء و مبلّغني دو عهد اى و ميثاق و خالق آثار جاودانه  وى از برجسته. باشد
زوه مرتب و مقدارى يادداشتهاى متفرقه مبنظور نگارش پاسخ شش ج) ٤١.(است
الغطاء آورده  الکاف از ابوالفضائل باقى مانده که جناب سيد مهدى عيناً در کشف نقطة به

حدود بيست صفحه از اين خبش از کتاب باحوال جناب طاهره اختصاص يافته . است



اخوال و اعمام طاهره اشاره  ست بهجناب ابوالفضائل با دقّىت که خاص آن جناب ا. است
اين منت صرفنظر از چند مورد که در کتاب . منوده و مطالب جديدى  را ارائه مينمايد

حاضر بآهنا اشارت گشته است با نصوص مبارکه تطبيق دارد و يکى ازمنابع مهمه مورد 
 ٢٠٨-١٢صفحات  در گلپايگاىن نيز جناب سيد مهدى. استفاده نگارنده سطور بوده است

  ). ٤٢(طاهره دارد کتاب اشاراتى به
. بيضائى است اهللا ذکائى اين کتاب تأليف جناب نعمت:  تذکره شعراى قرن اول ائى-١٢

النساء بود و در سال  الروح و بانو طيبة آراىن ملقّب به ابن جناب ذکائى فرزند مالّحممدرضا
االمني جد ذکائى از علماء بزرگ  وحمالّحممد ر.  مشسى در آران کاشان تولّد يافت١٢٨٣

زمان خويش بوده و احفاد او غالباً شاعر و فقيه و از مراجع روحاىن کاشان و توابع 
بيضائى که در سال   اديب حممد علی برادر بزرگتر جناب ذکائى يعىن جناب مريزا . اند بوده

ود مهواره تالش امر اعظم مؤمن گشته ب در اوان تولّد ذکائى به) م١٩٠٤(ق  . ه١٣٢٢
امر جديد رهنمون شود و ذکائى بعدها بواقع بر اثر مساعى  مينمود که بستگان خويش را به

جناب ذکائى در حقيقت غالب معارف ادىب را نزد برادر . برادر مؤمن و موقن گشت
ذکائى مدتى در مدرسه . آموخت و او نيز از آغاز نوجواىن بسرودن اشعار پرداخت

پس از . ان و سپس در مدرسه پسرانه تربيت در طهران بتدريس پرداختآر در بشر معرفت
در هر نقطه از ايران . عالی علوم قضائى در وزارت عدليه آن زمان اشتغال يافت امتام دوره

ذکائى . منود که ساکن بود با احباب معاشرت داشت و از دانش خويش آنانرا مستفيض مى
وى در ميان شاعران زمان در ايران . سرود مردى فاضل و اديب بود و شعر نيکو مى

ذکائى در . غالب آنان ابالغ کرده بود شهرت و احترام بسيار داشت و امراهللا را به
اين بنده نگارنده .  هاى ادىب طهران و برخى از ديگر نقاط ايران عضويت داشت اجنمن

در اجنمن مبلّغني در ساهلا . ساهلا با آن شاعر ماهر معاشر بود و از مصاحبتش لذّت ميربد
طهران با يکديگر حمشور بودمي و گاه فاىن را حبضور در اجنمنهاى ادىب امرى و غريامرى 

جناب ذکائى دهها سال در نقاط خمتلف ايران در حمافل و جلنات امريه . تشويق ميفرمود
قى از وى آثار متعدده امرى و غريامرى در زمينه شعر و ادب فارسى با. قائم خبدمت بود



کتاب تذکره شعراى قرن اول ائى حاصل . مانده و برخى از آهنا بطبع نيز رسيده است
اين اثر ارزنده در شش جملّد تأليف شده و پنج .  بيش از چهل سال پژوهش و تالش اوست

ذکائى در اين کتاب با بياىن شيوا و گويا و حمقّقانه به احوال .  آن انتشار يافته است جملّد
در جملّد سوم کتاب . ائى اشاره منوده و برخى از آثار آنان را درج کرده استدهها شاعر 

به بيان احوال جناب طاهره و ارزياىب و نقد آثار منظوم و منثور او ) ٦٣-١٣٣در صص (
پژوهش او در باب حيات طاهره مستند و دقيق و اتخاذ تصميماتش در باب . پرداخته است

جناب . رخى از اشعار به طاهره حکيمانه و حمققًانه استصحت و يا عدم صحت انتساب ب
 ١٣٦٥اهللا ذکائى بيضائى در هشتاد و دو سالگى در تاريخ بيست و ششم مرداد  نعمت

العدل  پس از صعودش بيت. ملکوت جاودان صعود منود مشسى در طهران با کمال ايقان به
اديب و شاعر "و را بعنوان  ميالدى ا١٩٨٦ام اکترب  اعظم اهلى درپيام خمصوص مورخ سى

جتليل و براى اعتالء درجات روح پاکش دعا منوده و بازماندگان ارمجندش را " گرامنايه
  .اند تسليت فرموده

خامن لورا . است" God's Heroesقهرمانان اهلي "عنوان اين نوشته :  درام خامن بارىن-١٣
حتصيالت . مريکا تولّد يافت در ا١٨٧٩ در سال Laura Clifford Barneyکليفورد بارىن 

در پاريس ) م١٩٠٠(سالگى  و يک  خود را در آمريکا و فرانسه باجنام رساند و در بيست
مادرش . امر اعظم مؤمن گشت  بهMay Boles Maxwellمهّت خامن مى بولز ماکسول  به

دان و  قىخامن لورا بارىن نقّاش، موسي.  نيز افتخار اميان يافتAlice Barniخامن اليس بارىن 
 در شهر واشينگنت National Museumآثار نقاّشى او هنوز در موزه ملّى . معمار بود

در ايام ديدار ( وى از مجله تابلوئى از جناب ابوالفضائل . پايتخت آمريکا موجود است
خامن بارىن با جناب هيپوليت دريفوس . يه کرده است) شخص اخري از واشينگنت

Hippolyt Dreyfusائى فرانسوى که در سال  خن بامر جديد مؤمن شده بود ١٩٠١ستني 
به ايران سفر کرد و در مهه نقاط خصوصاً طهران، اصفهان و تربيز مورد پذيرائى ياران 

نامربده بعداً با . آباد و هندوچني نيز مسافرت کرد خامن بارىن به عشق.  ايران قرار گرفت
حضور حضرت عبدالبهاء را   افتخار تشرف به١٩٠٤در سال . جناب دريفوس ازدواج منود



. آموخنت زبان فارسى پرداخت اقامت او در ارض اقدس طوالىن بود و خامن بارىن به. يافت
اى  پاسخ پرسشهاى مستمر او در هنگام صرف غذا از حضرت عبدالبهاء خالق اثر جاودانه

پاسخهاى بعبارت ديگر خامن بارىن . شد که به کتاب مفاوضات اشتهار دارد
هاى خويش که وسيله کاتبني نوشته ميشد مجع آورى منود و  عبدالبهاء را به پرسش حضرت

 ميالدى ١٩٠٨در سال " النور االى يف مفاوضات عبدالبهاء"اين جمموعه حتت عنوان 
به مهّت او منت انگليسى و در نتيجه مهکاريش با جناب دريفوس منت فرانسه . انتشار يافت

شرح خدمات خامن بارىن دريفوس به جامعه ائى و کوشش . فراهم گرديدمفاوضات نيز 
 The League ofخستگى ناپذير او در سازماهناى جهاىن و حنوه مهکاريش با جامعه ملل 

Nationsحد   و احراز منايندگى شوراى بنياملللی زنان و مهيارى با سازمان ملل متU.N. 
مهسر عزيزش جناب دريفوس در . گنجد صر منىخود داستان مفصلی است که در اين خمت

ولی خامن دريفوس بارىن قريب نود و پنج سال زندگى .   ميالدى صعود منود١٩٢٨سال 
 ميالدى به ملکوت جاودان ١٩٧٤منود و مرغ روحش در هنايت ايقان در هجدهم آگست 

  )  ٤٣. ( در پاريس استPassyمرقدش در گورستان پسى. پرواز منود
ميالدى امتام پذيرفته و ١٩٠٩در اپريل " The God's Heroesقهرمانان اهلي  "نگارش کتاب

و نيز پنج ( در يکصد و هشت صفحه Kegan Paulچند ماه بعد وسيله شرکت کگان پل 
. مهزمان در لندن انگلستان و ايالت فيالدلفياى آمريکا انتشار يافته است) صفحه پيشگفتار

رانگيز به برخى از قهرمانان امراعظم اشاره شده دراين کتاب که بصورت يک درام شو
عنوان کامل . ارائه گرديده است) Act     ( طاهره در چند پرده هائى از حيات جناب صحنه

خامن بارىن در پيشگفتار ". God's Heroes : A Drama in Fine Arts: "درام اين است
ترين  يانگر خبشى از يکى از مهيجبايد باختصار بگومي که اين اثر تنها منا: "درام مينويسد

ترين نظام فلسفى است که هنوز براى آدمى  ادوار تاريخ انساىن و ارائه حمدود گسترده
نقش حضرت باب، حضرت  در اين پيشگفتار به) ٤٤). ( پيشگفتار٥ص " (ناشناخته است

 VI-VIII صص(اءاهللا و حضرت عبدالبهاء در تأسيس و تبيني امر جديد اشاره گشته است 
برخى از قهرمانان   تصريح ميکند که در اين منت بهVIIIبارىن در صفحه  خامن).  پيشگفتار



حقيقت  تابع حوارى"يک  منونه ميگويد سپس از طاهره جتليل منوده. امر بديع اشاره کرده است
" The Disciple of Truth  است که علريغم تعقيب و آزار خشونت بار در نشر حقيقت

خوانندگان منت درام ميگويد  در مهان صفحه خطاب به). پيشگفتار ٥ص (ته است توفيق ياف
ميدامن که تنها امتياز منايشنامه من موضوع آنست و اميدوارم که کمک کرده باشم تا مشا 

شکوه مشرق زمني افکنيد و اين درام اشتياق مشا را بدين هنضت عظيم،  نظرى امجالی به
آئيىن که جبهت مردم در حال انتظار اميد و صلح .  برانگيزدديانت جهاىن يعىن آئني ائى

  " . بارمغان ميآورد
پيش . است) Act(گفتگوى بازيگران در پنج پرده     درام خامن بارىن در باب طاهره حاوى

  :هايشان بدين صورت بيان گرديده است از آغاز منايش بازيگران و نقش
  انسان اهلي   دطاهره ملقّب گردي العني که بعداً به قرة

  آرام و بواقع يک زن  )٤٥(العني  فاطمه خواهر قرة
  شکسته ظريف و دل              ليال زن اکرب

               پرستار پري که شرارت و فضيلت         داعيه 
  .يکديگر اشتباه ميکند را با

  زن خنست کالنتر
  زن دوم کالنتر و مادر عروس آتى

  نامزد اکرب جوان               انگيز  روح
  خص ناظرش

  العني دو پسر خردسال قرة
  العني  صاحل پدر قرة

  النظر شخصى متعادل و وسيع          العني  علی عموى قرة
  مردى مغرور و ىب اعتناء  العني و پدر مهسر او تقى عموى قرة

  ) ٤٦(درست کردار اسالمى روحاىن      العني  عبدالوهاب برادر قرة
  خوش سيما ولی دنيا پرست    العني حممد شوهر و پسر عموى قرة



  مردانه منش صاحب و زاهد مجيل،                قدوس 
  پرحرارت، هوشيار و دلسوز            حسني پسر کالنتر

  و نيز چند تن ديگر از مجله  بشري غالم سياه
قزوين يک باغ گل ٌرز، سحر، اذان مؤمنني را از خواب : " پرده خنستني چنني آغاز ميشود

سراجنام پرده .  دوم توصيف تاالر جشن خانه کالنتر در طهران استپرده."  . .بيدار ميکند
صحنه . توصيف يک باغ متروک، بناى خمروب و يک چاه سنگى است) آخر(پنجم

اين پرده بيان شهادت و خامته حيات جناب . مناز ميخواند غروب است و اذان مؤمنني را به
ظاملني و مسئوالن  طاب بهدر آخرين خبش پرده آخر حسني پسر کالنتر خ. طاهره است

: " شهادت جناب طاهره پس از دفن آن نابغه دوران در چاه و زير سنگ و خاک ميگويد
مشا او را در اذهان .  . .هيهات. آيا مشا گمان ميکنيد که ميتوانيد او را در آجنا مدفون منائيد

انتقال خواهد دهلاى زنده کرورها آدميان  روح عشق طاهره به. ايد مردمان جاودانه کرده
ايد او را مشهور جهان خواهيد  مشا نتيجه معکوس خواهيد گرفت زيرا با آنچه کرده. يافت
." اهل عامل جرأت و خلوص و پريوى از حقيقت خواهد آموخت شهادت طاهره به. کرد

. سپس پرده ميافتد. در اين خبش از پرده پنجم اذان ادامه مييابد و مؤمنني را به مناز ميخواند
م خامن بارىن گوياى بسيارى از حقايق و اطّالعات تارخيى در باب حيات جناب طاهره درا

است و صرف نظر از چند اشتباه جزئى ميتواند معرىف مهم از مجال و کمال و مظلوميت 
  .اين نادره زمانه باشد

نگارنده در جريان پژوهش مستمر خويش در :  ديگر منابع و کتب و مقاالت امرى-١٤
يات و آثار طاهره چنانکه قبالً نيز معروض داشته از اطخالعات بستگان آن جناب باب ح
 ورتا عليه  اهللا فاضل، اديب و شاعر توانا جناب نعمت. اى فراوان کرده است استفاده
اهللا که از احفاد جناب طاهره بود و ذکرش قريباً خواهد آمد در اين زمينه اطّالعات  رضوان

مهچنني دهها نکته دقيقه در کتب و مقاالت و . ين فاىن هناده استپر ارزشى در اختيار ا
. متون مجع آورى شده فضالء و پژوهشگران ائى آمده که نگارنده از آهنا ره برده است

السلطنه تربيزى،  معني از ميان آن نفوس حاج مريزا جاىن کاشاىن، مريزا حممودزرقاىن، حممد



علی فيضى، ايادى امراهللا جناب  اى، حممد عباس قابل آبادهعبداحلميد اشراق خاورى، مريزا 
، دکتر Alessandro Bausani حسن باليوزى افنان، مرضيه گيل، پروفسور الساندرو بوزاىن
اهللا مهراخباىن، دکتر موژان مؤمن،  صابر افاقى، دکتر حممد افنان، دکتر شاپور راسخ، روح

ارباب، نويد حمبت، حسام  تر حشمت مؤيِّد، فروغدکتر وحيد رأفىت، دکتر امني بناىن، دک
، سوزان استايلز )قبله(نقبائى، دکتر هدى حممودى، ابوالقاسم افنان، دکتر طلعت بصارى

Susan Stilesوالد  ، روث روزنRuth Rosenwaldکاب وود ، اسنت Stanwood Cobb ،
 دمس  و کتلني مجيسون، Dimitri Amasianof سيانو  ، دميترى اماClara Edge کالرا اج 

Kathleen Jemison Demasرا توان نامربد  .  
  دوم  منابع غري امرى

بديهى است که مراد از منابع غري امرى کتب، رساالت و مقاالت غري ائيان در خصوص 
  . ميدهيم اين خبش را زير چند عنوان ادامه. طاهره است حيات و آثار جناب

  :  منابع فارسى-خنست 
حقيقت  نام اصلی اين کتاب تاريخ قاجاريه است که به: التواريخ اجار از ناسخ جملّد ق- ١

تاريخ . اند کتاىب مستقلّ است ولکن آنرا دنباله کتاب معروف ناسخ التواريخ  دانسته
امللک و متخلّص به  خان کاشاىن ملقّب به لسان تقى قاجاريه تأليف مريزا حممد

التواريخ  کتاب معروف ناسخ. است) م١٨٠١- ١٨٧٩ه ق برابر با ١٢١٦-١٢٩٧(سپهر
که در دسترس است حاوى تاريخ ظهور آدم تا زمان حضرت خامت و بيان حال معصومني 

حسني است و سپهر جملّدى در امتام آن نگاشته که تاکنون بدست نيامده  تا حضرت امام
) م١٨٥٥(ق ه ١٢٧٢اما تاريخ قاجاريه حاوى بيان احوال شاهان قاجار تا سال . است
قاجاريه از ناسخ التواريخ ) ياجملّدات(چون اين کتاب نزد غالب پژوهشگران به جملّد. است

سپهر اگرچه در غالب معارف . التواريخ نام ميربمي معروف است ما نيز آنرا بعنوان ناسخ
اسالمى زمان دست داشته و نويسنده و اديب بوده است ولکن شيوه نگارش تاريخ قاجاريه 

سپهر در تاريخ قاجاريه با هنايت وقاحت به مقدسات امر بديع .  با و شيوا نيستزي
حضرت  اهانت او به.  جسارت منوده و بسيارى از حقايق را واژگون جلوه داده است



با اين مهه .  نگارى در عصر قاجار است طاهره و نسوان باىب لکّه ننگى بر دامان تاريخ
يخ قاجاريه به نکات بسيار مهمى اشاره کرده و از مجله به سپهر در مواضع متعدده از تار

رحال سپهر در اواخر .  دانش و ذکاء و مجال و کمال جناب طاهره اعتراف منوده است
اى پرداخته و در آن اقرار منوده که آنچه را در تاريخ قاجاريه عليه  نگارش رساله حيات به

اين رساله . بوده است"  و اجبار خويش و بيگانهنظر به مقتضيات زمانه"امر بديع نگاشته 
  )٤٧. (تاکنون بدست نيامده است که متمم ناسخ التواريخ است مهان احتماالً

-١٢٨٨( باشى خان هدايت هللا اين کتاب تأليف رضاقلی:  الصفاى ناصرى  روضة- ٢
هدايت در روضة الصفاى ناصرى ) ٤٨. (است) م١٨٠٠-١٨٧١ه ق برابر با ١٢١٥

بکار برده و با هنايت وقاحت به مقدسات  کاشاىن را يباً مهان شيوه غرض آلود سپهرتقر
با وجود اين . مبارک محله منوده و بسيارى از حقايق تارخيى را واژگون جلوه داده است امر

در مواضع متعدده از کتاب به عظمت و استقالل ظهور حضرت باب و در چند موضع به 
  )٤٩. (وال او اشاره کرده استمجال و کمال طاهره و اح

ه ١٢٢٥-١٣٠١(جعفرخان حقايق نگار اين کتاب تأليف حممد:  حقايق االخبار ناصرى- ٣
حقايق نگار نيز چون دو مورخ نامربده در باال با حلىن . است)م١٨١٠- ١٨٨٢ق برابر 

ان وقيح به مقدسات امر بديع و نيز جناب طاهره اهانت منوده و واقعيات را واژگون بي
با وجود اين نا خودآگاه به برخى از دقائق و حقائق مربوط به تاريخ عهد . کرده است

اعلى و حيات و شخصيت طاهره اشاره کرده و به مجال و کمال ىب نظري اين نادره زمانه 
  )٥٠. (اعتراف منوده است

ق   ه١٢٥٩- ١٣١٣(خان اعتمادالسلطنه  حممد حسن:  تأليفات اعتمادالسلطنه- ٤
معروف بود که ) اعتمادالسلطنه(الدوله  خان حاجب علی حاج فرزند )م١٨٤٣-١٨٩٥بربرا

خان در دست  حسن تأليفات متعدده از حممد. شرح مظاملش در تاريخ امرمبارک آمده است
اند که غالب اين تأليفات از ديگران بوده و نامربده از آنان خريده و يا  برخى گفته. است

در تأليفات اعتمادالسلطنه خصوصاً مرآت . د منتشر منوده استبزور گرفته و بنام خو
به  )٥١(ناصرى، املآثر و اآلثار، مطلع الشمس، و خريات حسان  ناصرى، منتظم البلدان



تفصيل و يا باختصار اشارت رفته و از مجله احوال طاهره و  امربديع به حوادث مربوط به
عتمادالسلطنه نيز چون ديگر مورخان غري ا. اعمام و ديگر بستگان او کاويده شده است

. امر بديع محله کرده و حقائق غالب وقايع را حتريف منوده است ائى ياد شده با وقاحت به
  )٥٢.(ولکن در برخى از مواضع ميتوان به اعترافات و مندرجات کتب او استناد منود

متوفّى بسال (الدوله  عيمخان ز مهدى اين کتاب تأليف دکتر حممد:  مفتاح باب االبواب- ٥
مدا در مصر بوده و ) احلکماء رئيس(زعيم الدوله) ٥٣. (است) م١٩٠٥ق برابر  ه١٣٢٣

کتاب مفتاح باب االبواب که بقول خود مؤلّف . جريده جکمت را منتشر ميکرده است
بعرىب ) م١٨٩٣(ق  ه١٣١٠تلخيص از کتاب بزرگتر او بنام باب االبواب است در سال 

اين کتاب . ميالدى انتشار يافته است) ١٩٠٣(قمرى هجرى١٣٢١ شده و درسال تأليف
مفتاح باب . جتديد طبع شده و وسيله حسن فريد گلپايگاىن بفارسى نيز ترمجه گرديده است

برخى از اشارات مؤلّف به جناب طاهره . االبواب حاوى وقايع دو عهد اعلى و اى است
رحال زعيم الدوله نيز چون ديگر وقايع . اد استدر اين کتاب در خور تأمل و استن

  )٥٤.(نگاران غري ائى ايراىن يادشده مغرضانه سخن گفته است
نام ايشيک آقاسي حاج مريزا امحد و وى فرزند حاج ابواحلسن : آقاسي  نوشته ايشيک- ٦

در )  ميالدى١٨٢٥( هجرى قمرى ١٢٤١حاج مريزا امحد در سال . تاجر شريازى است
در آغاز جواىن در شرياز و . در ٌنه سالگي پدر خويش را از دست بداد. ز تولّد يافتشريا

سپس مهراه . چند سال کدخداى حملّه ميدان شاه در شرياز بود. جتارت پرداخت يزد به
مدتى در يزد . آقاسي منصوب گرديد السلطنه به خراسان رفت و به مست ايشيک حسام

د در مناطق ديگر ايران مناصب خمتلف داشت تا درسال منصب امري ديواىن و ساهلاى بع
وفات او را در فاصله . به شرياز برگشت و ساهلا در آن شهر زيست) م١٨٨٠(ق  ه١٢٩٨

از آثار وى عالوه بر نوشته . اند دانسته) م١٨٩٢- ١٨٩٥(ق   ه١٣١٠-١٣١٣ساهلاى 
الشعراء، و کتاب در  قةحدي)اخبار اليزد(مورد حبث اشعار باقى مانده و سه کتاب تاريخ يزد

از قرائن معلوم ميشود که خاندان حاج .  مصيبت اهل بيت رسول اکرم را توان نام برد
حاج مريزا امحد اگرچه . اند مريزا امحد با خاندان حضرت باب آشنائى و معاشرت داشته



حضور حضرت باب رسيده ولکن مؤمن نشده و هرچه مقامات آن حضرت بارزتر گشته  به
. اين نکته از حمتواى نوشته او خبوىب روشن ميشود. يد و اعراض وى افزوده استبر ترد

نامربده طى ساهلا مواد الزمه را براى تأليف کتاىب حاوى حوادث ايام سلطنت شاهان قاجار 
. فراهم منوده و در مهان سال نگارش آنرا متام کرده است م) م١٨٦٩(ق  ه١٢٨٦تا سال 

خان ادر خبشهائى از  حممد ولکن آقامريزا) ٥٥(نون انتشار نيافته منت اصلی اين کتاب تا ک
را که به حوادث ظهور بديع ارتباط داشته به انگليسى ترمجه منوده و اين  نوشته مذکور

انتشار ) Journal of the Royal Asiatic Society(ترمجه در نشريه اجنمن سلطنىت آسيائى 
باب کيفيت و زمان  نکه حاوى اشتباهات متعدده دربا آ نوشته مذکور )٥٦.(يافته است

حاج . است ولکن مشتمل بر بيان نکاتى است که قابل استناد است وقوع حوادث مربوطه
مريزاامحد نه تنها در اين نوشته به جناب طاهره و مجال و کمال او اشارت کرده در کتاب 

 آثار آن قهرمان جاودانه پرداخته الشعراء به بيان احوال و نقل ديگر خود حتت عنوان حديقة
  )٥٧. (است
وى در سال . اين کتاب تأليف مريزا حممدعلی معلّم حبيب آبادى است:  مکارم اآلثار- ٧

اجداد . آباد از قراء بلوک برخوار اصفهان تولّد يافت در قريه حبيب) م ١٨٩١(ق  ه١٣٠٨
دباء و استادان معارف اسالمى اند و معلّم اصوالً نزد ا وى مهه از زارعني آن نواحى بوده

وى ساهلا به تعليم و . تلمذ مرتىب نکرده و شخصاً به تکميل اطالّعات خويش پرداخته است
از معلّم عالوه بر اشعار چند کتاب بيادگار مانده که معدودى . تأليف اشتغال داشته است
نگارنده ) ٥٨( در گذشت) م١٩٧٦(ق  ه١٣٩٦نامربده در سال . از آهنا بطبع رسيده است

ابادى مالقات و  سطور دو بار، يکبار در طهران و يکبار در اصفهان، با معلّم حبيب
روح ) ٥٩(  .مذاکرات امرى داشت و او را مردى متمسک به اسالم و با انصاف يافت

اآلثار آشکار  طرىف معلّم در عني متسک شديد اسالمى از حمتواى جملّدات کتاب مکارم ىب
تاب احوال دهها تن از علماء و رجال ايران و جهان اسالم خصوصاً در در اين ک. است

نگارنده سطور براى بيان احوال اجداد، اعمام، فرزندان و . عصر قاجار بيان گرديده است
  . ديگر بستگان جناب طاهره از اين کتاب مدد فراوان گرفته است



ق  ه١٣٠٢کابىن متوفّى بسال بن سليمان تن اين کتاب تأليف مريزا حممد: العلماء  قصص- ٨
حممد تنکابىن از شاگردان سيد ابراهيم موسوى قزويىن و از فقهاء و . م است١٨٨٤برابر

کتاب قصص العلماء چنانکه از عنوانش روشن است . شاه بود نويسندگان عهد ناصرالدين
 مؤلّف به تفصيل به بيان احوال. بيان احوال حدود دويست تن از علماء اسالم است

برادران برغاىن، پدر و اعمام جناب طاهره، خصوصاً مالّ حممدتقى پرداخته و اطّالعات 
  . جالب و مهمى در باب آنان ارائه کرده است

اين . مؤلّف اين کتاب معلوم نيست ولکن از نشريات ازليان است": العني قرة" کتاب - ٩
دت جناب طاهره در به مناسبت يکصدمني سال شها) م١٩٥٢(ق  ه١٣٦٨کتاب در سال 

بيان احوال اين نابغه دوران  مؤلّف و يا مؤلّفني ابتداء به.  صفحه انتشار يافته است٥٢
کتاب حاوى اشتباهاتى . اند پرداخته و سپس برخى از آثار منظوم و منثور او را درج کرده

در باب جزئيات و کليات مربوط به حيات طاهره است با وجود اين شامل نکات جالب 
  . تعددى است که مورد استفاده نگارنده سطور قرار گرفته استم

و تأليف سيد " اجلنة قزوين در  يا باب مينو" نام کامل اين کتاب :  کتاب باب اجلنة -١٠
جلد . کتاب مذکور در دو جملّد تأليف شده و انتشار يافته است. حممدعلی گلريز است

ت حاوى شرح مفصلی از علّت تسميه شهر خنست که از انتشارات دانشگاه طهران اس
سپس . است که خالصه آن در مقدمه کتاب حاضر آمده است" باب اجلنة"قزوين به 

مؤلّف به بيان تاريخ تفصيلی بناى شهر قزوين و حوادث آن شهر پيش از اسالم و پس از 
طّالعات در اين کتاب در باب اوضاع جغرافيائى قزوين و حمالّت آن ا. آن پرداخته است

در اين جملّد اطّالعاتى در خصوص بستگان جناب طاهره، اجداد . جالىب ارائه گشته است
جملّد دوم کتاب که از انتشارات . مادرى و پدرى و فرزندان او، آمده که بسيار پر است

در اين . است اختصاص به شرح حال و آثار رجال و دانشمندان قزوين دارد) ها طا(طه
ل بستگان طاهره آمده و به احوال و آثار منظوم خود او نيز اشاره گرديده جملّد نيز احوا

از منابع مهمه نگارش " قزوين اجلنة مينو در يا باب"بطور کلّى بايد گفت که کتاب . است
  .کتاب حاضر است



دهخدا و مجعى از ديگر دانشمندان و  اکرب نامه به مهّت علی اين لغت: نامه دهخدا  لغت-١١
. ران برجسته ايراىن چون دکتر حممدمعني طى ساهلا تأليف و تکميل گرديده استپژوهشگ

در آغاز نزد استادان زمان . در طهران تولّد يافت) م١٨٧٩(ق  ه١٢٩٧دهخدا در سال 
کار اصلی او در . چند سال در اروپا بسربرد. حتصيل فنون ادب و معارف ديىن پرداخت به

دهخدا در . حتقيق و تأليف پرداخت نگارى بود و سپس به آغاز در ايران و اروپا روزنامه
نامه و اشعار چند اثر و  از وى عالوه بر لغت.  مشسى در طهران درگذشت١٣٣٤سال 

 جملّد ٥٠لغت نامه دهخدا در اشکال خمتلف و از مجله در . دهها مقاله باقى مانده است
. چهل سال زمحت کشيده استنامه  دهخدا براى تأليف اين لغت. بزرگ انتشار يافته است

اند ولکن کار اساسى  البته مهانطور که مذکور آمد نفوس متعدده در تکميل آن مهّت کرده
نامه شرح حيات طلعات مقدسه ائيه و بسيارى از رجال  در لغت. از خود او بوده است

. است" باب"مفصلترين حبث در اين کتاب ذيل لفظ . آمده است) و باىب(برجسته ائى
اين اثر . احوال جناب طاهره ذيل نام او و در برخى از ديگر مواضع لغت نامه آمده است

. مهچنني منبع قابل توجهى براى نگارنده در بيان احوال بستگان جناب طاهره بوده است
نامه در خصوص تاريخ امر و احوال طاهره موثّق تلقّى منيشوند  اگرچه برخى از مآخذ لغت

شتباهات متعدده است با وجود اين حمتواى آن غىن است و براى و کتاب حاوى ا
  .پژوهشگر ائى نيز منبع مهمى حمسوب ميگردد

نگارنده براى نگارش احوال جناب طاهره و ارزياىب :  ديگر منابع غري ائى فارسى-١٢
، ضمن تدريس در )م١٩٧٣-١٩٧٨(آثار منظوم و منثور او چند سال در شهر قزوين، 

 علوم ادارى و بازرگاىن با خويشان و احفاد جناب طاهره خصوصاً افراد خاندان دانشکده
مهچنني . شهيدى معاشرت و مصاحبت منوده و اطّالعات گرانبهائى بدست آورده است

طى دهها سال از منابع متعدده فارسى ره گرفته حتى به يادداشتهاى سيدمهدى دهجى 
ر کتاخبانه دانشگاه کمربيج انگلستان مراجعه منوده ناقض در باب واقعه بدشت و موجود د
لذا تنها به نام برخى از پژوهشگران . در کالم است که معرىف آن منابع مباين با اختصار

از ميان پژوهشگران و نويسندگان غري ائى که آثارشان مورد استفاده . اشاره ميکند



مدعلی مدرس تربيزى، حممد قزويىن، نگارنده قرار گرفته ميتوان از حممدهاشم خراساىن، حم
، مهدى بامداد، حيىي "رفيع"دهى، عبدالرفيع حقيقت مدرسى چهار معني، مرتضى دکتر حممد

الدين  اقبال الهورى، فخرى قوميى، معني پور، عبداحلسني نوائى، حممود خريى، حممد آرين
اطق، سيد حممد باقر جنفى، ن حمراىب، علی اکرب مشري سليمى، دکتر غالحمسني مصاحب، مها

کشاورز صدر، آقا بزرگ طهراىن، حممد معصوم شريازى، دالرام مشهورى و حممد حسني 
  .رجىب نام برد

  منابع عرىب_  دوم
حق کتاب حملات اجتماعيه  يکى از منابع مهمه نگارش کتاب حاضر به:  حملات اجتماعيه- ١

اين کتاب تأليف . است" اريخ العراق احلديثحملات اجتماعيه يف ت"نام کامل کتاب . است
دکتر الوردى صاحب تأليفات . دکتر على الوردى استاد جامعه شناسى دانشگاه بغداد است

حملات اجتماعيه در دو جملّد ) ٦٠. (متعدده در زمينه جامعه شناسى و تاريخ شناسى است
جلد دوم، . ه است در مطبعه ارشاد در بغداد بطبع رسيد١٩٧١  و١٩٦٩در ساهلاى 

مؤلّف در فصل پنجم از . م در عراق است١٨٣٣-٧٢، شامل حوادث ساهلاى )اجلزءالثّاىن(
به تفصيل به بيان احوال جناب طاهره ) ١٥٢-٩٠صص" (قرة العني"جلد دوم ذيل عنوان 

دکتر الوردى از منابع متعدده مطبوع و خطّى براى نگارش شرح حيات طاهره . ميپردازد
جناب مالّ امحد معلّم  "عقائد الشيخيه"از منابع مذکور کتاب خطّى.  استمدد گرفته

عباجيى به عاريت گرفته و از آن  حصارى را توان نام برد که دکتر الوردى از عبدالرزاق
العني على حقيقتها و  قرة"منبع مهمتر ديگر منت خطّى حتت عنوان . استفاده کرده است

عبود صاحلى از . حلى در بيان احوال جناب طاهره استتأليف شيخ عبود صا" واقعها
دکتر الوردى در حملات اجتماعيه در هنايت استادى و ) ٦١. (خويشان نزديک طاهره است

. مهمالت مورخان را در باب طاهره رد ميکند. انصاف به بيان احوال طاهره ميپردازد
اب مفتاح باب االبواب براى مثال آنچه دکترحممدمهدى خان زعيم الدوله در کت

عنوان منت خطابه طاهره در بدشت آورده حملّ ترديد اوست زيرا اکنده  به) ٨٠-٨١صص(
مقالت او اگرچه در جزئيات خالی . از مهمالتى است که با روح شرع بيان مباينت دارد



در اين مقالت نقش طاهره در . از اشتباهات نيست ولکن بطورکلّى حمکم و مستند است
ابيان کربال و اصوالً در عراق، موقع و موقف او در احتفال بدشت و تأثريش در مجع ب

در آخر مقالت تصريح . انتشار آئني باىب با دقّت خمصوصى تصوير و توصيف گشته است
علّت مجع هنايت مجال، ذکاء مفرط، قوت شخصيت و لسان فصيح در وجود  مينمايد که به

طاهره : "سپس ميگويدکه) ٦٢. (اند تاريخ را تغيري دادهطاهره وى از نفوسى بوده که مسري 
شايد اگر در عصر ما ظاهر . متعلّق به زمان خود نبود و حد اقل صد سال زود آمده بود

دکتر الوردى در مقاالت ديگر ) ٦٣" (گشته بود بزرگترين بانوى سده بيستم مسيحى بود
  )٦٤.(ده استخود نيز که برخى مطبوع گشته از طاهره جتليل عظيم کر

املعارف و معاجم وکتب اعالم عرىب که به  عالوه بر کتب دائرة:  ديگر منابع عرىب- ٢
اند دهها دانشمند، پژوهشگر و نويسنده عرب و ايراىن  العني اشاره کرده احوال جناب قرة

از ميان نفوس . اند در باب اين نابغه زمانه و بستگان او بزبان عرىب قلمفرسائى منوده
ه و تأليفات مربوطه آهنا به آقابزرگ طهراىن و کتاب معروف الذريعه الی تصانيف مذکور

حممدباقر خوانسارى و کتاب روضات اجلنات يف احوال العلماء و السادات،  الشيعه، مريسيد
رضا کحاله و  عبدالرزاق احلسىن و کتاب البابيون و البهائيون يف حاضرهم و ماضيهم، عمر

العرب و االسالم، ظهري اهلي و رسالة البهائيه و نيز رسالة البابيه،  لنساء يف عاملکتاب اعالم ا
شکيب ارسالن و کتاب حاضرالعامل االسالمى و حممود شکرى اآللوسى و کتاب خمتصر 

  .  عشريه ميتوان اشاره منود التحفة االثىن
  سوم  منابع انگليسى 

  : براون  آثار پرفسور- ١
در ١٨٦٢در هفتم فوريه  Edwrad  Granville Browne   براون  گرنويل پروفسور ادوارد

پس از .  انگلستان تولّد يافتGloucestershaireشاير   واقع در گلوسسترUleyيولی 
علّت  ولکن بعداً به. حتصيالت مقدماتى و عالی دوران دانشکده پزشکى را نيز بامتام رسانيد

فارسى، عرىب و ترکى و مطالعه در زمينه فرهنگ عشق بفراگرفنت زباهناى شرقى خصوصاً 
( پس از مطالعه کتاب گوبينوى فرانسوى . و دين مردم خاور حرفه پزشکى را رها کرد



و ) ٦٥(مشتاق پژوهش در خصوص آئني باىب گشت ) مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى
وق ديدار ش. از آن پس تا پايان حيات عمده اوقات خويش را در اين زمينه مصروف داشت

خاک ايران و مالقات با مؤمنني امر بديع و نيز عشق به زبان فارسى موجب گشت که به 
ايران سفر کند و قريب يازده ماه بسيارى از نقاط آن سرزمني را به بيند و با ايرانيان 

يک سال در ميان ايرانيان " شرح اين سفر در کتاب او . معاشرت و مصاحبت داشته باشد
 A year  amongst the Persians " ميالدى در قصر ١٨٩٠براون در سال . آمده است 

داستان چهار بار تشرف خويش را در آثار خود . جي به حضور حضرت اءاهللا بار يافت
در مهان . حضور حضرت عبدالبهاء نيز رسيده است براون در آن سال به.  شرح داده است

مکاتبات براون با ازل و .  مالقات منوده است با مريزا حيىي ازل١٨٩٦سال و جمدداً در 
براون با . ايست که خود بارها تصريح کرده است ازليان و محايت وى از آنان نکته

حضرت عبدالبهاء تا اوائل عهد ميثاق مکاتبه داشته و قطع گرديده تا آنکه بعدها در اروپا 
در . ارسى و عرىب بودوى ساهلا استاد زباهناى ف. حضور آن حضرت شرفياب گشته است به

براون در پنجم ژانويه سال .  ازدواج کرد و نتيجه اين ازدواج دو پسر شد١٩٠٦سال 
با آنکه براون با برخى از دمشنان امر .  ميالدى در کمربيج انگلستان در گذشت١٩٢٦

ائى دوسىت نزديک داشته و از وصايت جمعوله ازل و برخى از دعاوى واهيه ازليان محايت 
ده و آثارش حاوى اشتباهات متعدده است با وجود اين تأليفات او شامل اطّخالعات منو

جان کالم مهان است که حمقّق فقيد ارمجند . جالب و وسيعى در خصوص امر بديع است
ايادى امراهللا جناب حسن افنان باليوزى فرموده است که هيچيک از دانشمندان غرىب چون 

بدين . اند ر خصوص امر بديع براى نسلهاى آينده بيادگار ننهادهبراون مواد الزمه تارخييه د
) ٦٦. (روى ىب ترديد اهل اء بايد عميقاً از اين خاورشناس برجسته سپاسگزارى منايند

براون دهها کتاب و مقاله در خصوص امر بديع نوشته و صدها لوح از الواح حضرت باب 
 و مدارک و اسناد ارزمشندى را از خطر و مجال اى را در گنجينه خويش حمفوظ داشته

خنستني اثر از آثار براون را که بايد مورد بررسى قرار داد کتاب . حمو جنات خبشيده است
"A Traveller's  Narrative"جملّد خنست حاوى . اين کتاب شامل دو جملّد است.  است



ن منت خبطّ جناب اي) ٦٧. (منت فارسى مقاله شخصى سياح اثر قلم حضرت عبدالبهاء است
جلد دوم شامل ترمجه انگليسى مقاله شخصى سياح، يک مقدمه بسيار . املقربني است زين

مقدمه . و شش يادداشت در باب مواّد تارخييه مربوط به ظهور بديع است مهم و بيست
عبدالبهاء در سال  اى و حضرت حضور مجال کتاب از مجله حاوى داستان تشرف براون به

براون در اين مقدمه تصريح مينمايد که توفيق آينده آئني باىب صرفاً . ميالدى است١٨٩٠
 در اين جلد XVIII).ص(اى و اوصياء و احباء آن حضرت است  در يد اقتدار مجال
صص  (Qيادداشت . بيان نکات مهمى از حيات طاهره پرداخته است پروفسور براون به

حاوى احوال او و اعمامش، مالقات ) (Kurratu'l-Aynالعني  حتت عنوان قرة) ٣٠٩-٣١٦
در ذيل . شاه و اقوال خمتلف در خصوص حنوه شهادت طاهره است طاهره با ناصرالدين

بيان معروف براون در خصوص .  نيز مطالىب در خصوص طاهره آمده استAيادداشت 
د و ذيل ظهور طاهره بعنوان دليل کاىف عظمت و حقاّنيت حضرت باب در مهني جملّ

العني  ظهور بانوئى چون قرة" مفاد خبشى از بيان براون چنني است. آمده استQيادداشت 
اى بينظري  اما در کشورى چون ايران حادثه. در هر عصر و کشورى از نوادر زمان است

 اگر آئني باىب فاقد دليل ديگرى بر اثبات عظمت خود بود مهني کاىف  . . .بل معجزه است
الزمه براى  مواد"کتاب ديگر براون ) ٦٨". (العني آفريده بود رماىن چون قرةبود که قه

نيز حاوى " Materials for The Study of The Babi Religionمطالعه ديانت باىب 
احوال طاهره  در چند موضع از اين کتاب به . اطّالعات جالىب در خصوص امر بديع است

در . نقل آثار نامربده اختصاص داده شده است  بهاشاره گرديده و خبشى از فصل يازدهم
را که در ) ٦٩ (Alfred Von Gumoensآلفرد فٌن گومنز "فصل پنجم نامه افسر اطريشى

شاه در طهران بوده در خصوص شهادت فجيع بابيان پس از آن حادثه  احيان حادثه رمى 
نبيه " ه را بعنوان در اين نامه است که سروان گومنز جناب طاهر) ٧٠ (٠.نقل کرده است

براون مهچنني ) ٧١. (ياد ميکند " The Beautiful Prophetess of Qazwinزيباى قزوين 
مهداىن به احوال و آثار  در حواشى و پيوستهاى ترمجه انگليسى تاريخ جناب مريزاحسني

جناب طاهره اشاره ميکند و در پيوست مشاره چهار مطالىب راجع به احتفال بدشت 



در سه کتاب . ترشيزى نقل مينمايد علی عظيم شيخ اى از طاهره خطاب به و مرقومهمينويسد 
 A Literary Historyجلد چهارم تاريخ ادب ايران ) Persain Revolution(انقالب ايران 

of Persia) (در . و يکسال در ميان ايرانيان نيز به طاهره و آثار او اشاراتى گرديده است
جان کالم آنکه آثار . است  براون نيز ذکر طاهره و آثار او شدهبرخى از مقاالت مطبوعه

  . براون جزء منابع مهمه نگارش کتاب حاضر است
طى يکصد و چهل و پنج سال که از شهادت جناب :  ديگر منابع انگليسى غري ائى- ٢

 طاهره ميگذرد دهها کتاب و مقالت وسيله پژوهشگران و نويسندگان غري ائى و مأموران
از ميان . سياسى مقيم ايران بزبان انگليسى در خصوص احوال و آثار او انتشار يافته است

اند و يا  برخى از نفوس مذکوره که در قرن اول ائى در باب طاهره پژوهش منوده و نوشته
 مأمور دولت Justin Sheilبايد از ژوستني شيل . اند در جمامع جهاىن از او جتليل کرده

نويسنده يا ) ٧٣(مهسر او،  Mary Sheilخامن مرى شيل )٧٢( طهران،انگلستان در 
قريب (١٨٥٢لندن در صفحه چهارم مشاره سيزدهم اکترب  نويسندگان مقاله روزنامه تاميز

  پرفسور بنيامني جاوت) ٧٤(در باب شهادت طاهره،) دوماه پس از شهادت جناب طاهره
Benjamin Jawett ،)٧٥ (روالنتاين چريل  سSir Valentine Chirol ،)ر) ٧٦فرانسيس  س

لٌردجرج ) ٧٧(، Sir  Francis Edward Younghusbandادوارد يانگ هازبند 
) ٧٨( سياستمدار معروف انگليس، Lord George  Nathaniel Curzonکرزن  ناثانيل

 Elizabethاليزابت مدکانستنس ) ٧٩(، Robert Grant Watsonرابرت گرانت واتسون 

Maud Constance ،)٨٠ (کلی چني  پروفسور تامس  Thomas Kelly Cheyne،)٨١ (
  . ياد کرد) ٨٣(و پرفسور حممد اسحاق،) ٨٢(پروفسور هدايت حسني، 

خصوصاً در ساهلاى اخري در باب طاهره و   ائى دوم  درقرن  که  برخى از نفوس غري ائى 
: اند عبارتند از ليسى انتشار دادهآثار او پژوهش کرده و حاصل حتقيق خويش را بزبان انگ

مرى مشيل  ان )٨٦( سيد علريضا نقوى،) ٨٥( حسن هادى،) ٨٤(، E.J. Brillبريل  .جى .اى
Annemarie Schimmel ،)٨٧( لگار، محيدا )٨٨( اس امانت، دکترعب )سارا گراهام  )٨٩



شگرى ، ديردرى لJonna Bankirجونا بانکري  )٩٠( ،Sara Graham Brownبراون 
Deirdre Lashgari) و فرزانه ميالىن) ٩١ .  

  :  منابع فرانسوى-چهارم
 Les Religions  etمذاهب و فلسفه در آسياى وسطى " تاريخ گوبينو؛ نام اين کتاب - ١

les  Philosophies dans  L'Asie Centrale "  است و چند خبش آن اختصاص به تاريخ
   Joseph Arthur  Gobineau گوبينومؤلّف کتاب ژوزف آرتور. عهد اعلى دارد

شهرت گوبينو در اروپا . نويسنده معروف و ديپلمات فرانسوى است )١٨١٦-١٨٨٢(
خنست احياء و ارائه نظرياّت نژاد پرستانه که متأسفانه از عوامل مؤثّر در . دو جهت است به

 بات نژادى در اروپاى قرن بيستم و مظامل نظامهاى مردود خاصدوم . گرديدترويج تعص
گوبينو دو بار در . تأليفات او در خصوص زندگى و حنوه تفکّر مردم آسيا خصوصاً ايرانيان

 مأموريت سياسى داشته و در ١٨٦٢-١٨٦٣و ١٨٥٥ - ١٨٥٨ايران در فاصله ساهلاى 
اين مدت در مجيع شؤون فرهنگى خصوصاً مذهىب مردم ايران مطالعه منوده و نتيجه 

در آثار گوبينو . چند کتاب و مقاله با ارزش انتشار داده استمطالعات خود را ضمن 
بکرات به طاهره اشاره گرديده و خبشهائى از کتاب مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى 

به احوال وى )  ترمجه فارسى٢٤٦-٢٥٣، ١٩٤-١٩٥، ١٥٠-١٥٥، ١٣٨- ١٤١صص(
 ولکن حاوى اگرچه در نوشته گوبينو اشتباهاتى بچشم ميخورد. اختصاص يافته است

نکات مهمى در خصوص حيات طاهره است و جتليل گوبينو از جناب طاهره بعنوان 
  .قابل توجه است)  ترمجه فارسى١٤٠ص " (اعجوبه عصر" و " سرآمد علماى زمان"
 Siyyed Ali سيد علی حممد معروف به باب "نام اين کتاب :  تاريخ نيکال- ٢

Muhammad dit le Bab  ىمؤلّف ک.  استل. تاب ام .انيکال . اA.L.M. Nicolas  
خاور شناس و ديپلمات فرانسوى است که بيش از سى سال از عمر ) ١٨٦٤-١٩٣٩(

حاصل مطالعات وى در خصوص تاريخ حيات و . خويش را در ايران بسر برده است
نيکال هنگام . تعاليم حضرت باب، تأليف و ترمجه چند کتاب و مقاالت متعدده است

و اجنام خدمات کنسولی در آن سرزمني بارها با مريزا ) ١٨٩٤- ١٨٩٥( در قربس اقامت



حيىي ازل مالقات منوده و چنانکه خود گفته اطّالعاتى در خصوص امر بديع بدست آورده 
مهمترين اثر تارخيى مطبوع نيکال در "علی حممد معروف به باب  سيد"تاريخ . است

 ميالدى در پاريس در ١٩٠٥ستني بار در سال کتاب مذکور خن. خصوص امر بديع است
تاريخ نيکال حاوى شرح حيات . پنجاه صفحه بطبع رسيده است و بيش از چهارصد

اين کتاب وسيله علی حممخد . حضرت باب و حوادث عهد اعلى است
عالوه .  صفحه پايان يافته است٤٨٧به فارسى ترمجه شده و در ) مهايون مترجم(وشى فره

جم و چهار صفحه که او پيوست کتاب کرده چهل و هشت صفحه متمم بر مقدمه متر
منابع نيکال براى نگارش اين کتاب برخى از آثار . کتاب نيز در آخر منت آمده است

کتب  عات چهارتن از ايادى امراهللا، دو سال معاشرت و مصاحبت با ازل و امرى، اطّال
.  تاريخ نگارى اشتباهات عجيىب داردنيکال چون گوبينو در. تاريخ عصر قاجار بوده است

در فصل چهارم . باوجود اين تاريخ او در شرح وقايع عهد اعلى بيشتر قابل استناد است
العني، طاهره و اجتماع  حتت عنوان قرة)  ترمجه فارسى٢٧٦-  ٣٠٥صص (تاريخ خود 
ته و احسائى پرداخ امحد بيان احوال خاندان برغاىن و سپس عقايد جناب شيخ بدشت به

  .فصل دوازدهم اختصاص به شهادت جناب طاهره دارد. حيات طاهره را کاويده است
 طاهره  از ديگر پژوهشگران و نويسندگاىن که در باب جناب:  ديگر منابع فرانسوى- ٣

) ٩٣(، Joseph Ernest Renanارنست رنان  اند بايد از ژوزف بزبان فرانسه مطالىب نوشته
، Jean Baptist Feurier دکتر ژان باپتيست فوريه) ٩٤(، Clement Huartهوار  کلمان

بلکام . دو. آ) ٩٦(، Jane Henriette Dieulafoy ديوالفوى هنرى خامن ژن) ٩٥(
Bellecombe ،)٩٧ ( دو هنال جتد)ه داشت که در کتب تاريخ دين . يادمنود) ٩٨بايد توج
يز به احوال جناب طاهره اشاره هاى شرح حال بفرانسه ن ها و فرهنگ املعارف و نيز دائرة

 Philippe  و فيليپ ژوويون Colette Gouvionاخرياً نيز کولت گوويون . گرديده است

Jouvion شت خدا" در کتاب ارزمشند ترمجه فارسى وسيله ١٢٧- ١٣٦صص " (باغبانان 
شرح ) خامن باهره سعادت که مت  مؤسسه معارف ائى چاپ و منتشر شده است

  . اند  گويائى در باب جناب طاهره نگاشتهخمتصر و



  :  منابع روسى-پنجم 
 Dimitri) دالگو روکف(روکى دالگو شاهزاده دميترى ايوانويچ:  مکاتيب دالگوروکى- ١

Ivanovich Dolgorouki ( Dolgorukov) پس از امتام حتصيالت خويش وارد خدمت 
ئى به عنوان ديپلمات خدمت دولىت و سياسى شد و ساهلا در چند کشور اروپائى و آسيا

سپس .  سفري روسيه در طهران بود١٨٥٤ تا اوائل سال ١٨٤٦نامربده از آغاز سال . منود
دالگوروکى در اکترب . به امر تزار به روسيه برگشت و عضويت سناى آن کشور را يافت

در آثار مبارکه حضرت اءاهللا و از مجله در . ميالدى در مسکو در گذشت١٨٦٧سال 
دالگوروکى در رهائى حضرت اءاهللا از سجن . است لوح تزار روس ذکر او گرديده

سفري روسيه در مکاتبات خود با وزير امور خارجه ) ٩٩. (طهران نقش حساس داشت
دولت تزارى و ساير مقامات کشورى و سياسى بارها در باب امر بديع و نقش آن در 

 به ١٨٥٢کتوب مورخ بيست و سوم آگست از مجله در م. حتوالت منطقه  نوشته است
غالب مکاتبات دالگو ) ١٠٠. (مسجونيت و حنوه شهادت جناب طاهره اشاره کرده است

تأليف " Babidskie Vosstaniya / v  Irane هنضت بابيان در ايران "روکى در کتاب 
  )     ١٠١. ( آمده استM.S. Ivanovايوانف . اس. دانشمند روسى ام

 Aleksander Kazem Bek) بيگ(بيک مريزا الکساندر کاظم: م بيک کتاب کاظ- ٢

(Beg)) خاورشناس شهري روس در جواىن از آئني اسالم برگشت و به ) ١٨٠٢-١٨٧٠
ساهلا در روسيه و در چند مدرسه عالی و دانشگاه بتدريس زباهناى . مسيحيت روى آورد
 .Stپترزبورگ  اه سنچند سال استاد ادب فارسى در دانشگ. شرقى اشتغال داشت

Petersburgاثر کاظم بيک .  بود و سر اجنام برياست مدرسه زباهناى شرقى منصوب شد
خنستني ) ١٠٢" (Bab & Babidi.  . .باب و بابيت "در خصوص امر بديع حتت عنوان 

بيک  کاظم. در خصوص امر بديع انتشار يافته است) اروپا(زمني  کتاىب است که در مغرب
 حتت عنوان Journal Asiatiqueفرانسه در چند مشاره از نشريه   مذکور را بهخالصه کتاب

اگرچه منبع مهم نگارش ) ١٠٣( .انتشار داده است" Bab et les Babis باب و بابيان " 
است ولکن نامربده اصوالً مهمالت ) تاريخ قاجاريه(التواريخ  بيک ناسخ کتاب کاظم



.  از حضرت باب و اصحاب آن حضرت دفاع مينمايدالتواريخ را رد ميکند و ناسخ
 که بيست سال در Sevruginروگني  بيک مهچنني از اطّالعات شاگرد خويش سو کاظم

اين . ايران اقامت داشته و مدتى منشى سفارت روس در طهران بوده استفاده کرده است
بيک داده شده   سرکنسول روسيه در تربيز به کاظمKhanykovاطًالعات وسيله خانيکوف 

 مترجم Mocheninبيک  اطّالعات ماشنني  منبع ديگر نگارش کتاب کاظم. است
بيک در خصوص اصحاب  اگرچه آنچه کاظم. کنسولگرى روسيه در تربيز بوده است

حضرت باب و از مجله جناب طاهره نوشته حاوى اشتباهات متعدده است ولکن متضمن 
  ) ١٠٤.(رب پژوهشگران بوده استنکات مهمى است که در آن ايام راه

ايست که او در خصوص حيات حضرت باب  مراد منايشنامه:  نوشته خامن گرينفسکايا- ٣
 Izabella  Arkadyevnaخامن ايزابال آرکاديونا گرينفسکايا . و جناب طاهره نوشته است

Grinevskayaزبان بعدها بآموخنت .  در يک خانواده يهودى آملاىن در هلستان بدنيا آمد
در آغاز به فلسفه روى آورد .  کوچيدSt. Petersburgپترزبورگ  روسى پرداخت و به سن

اين شاعره توانا با استفاده از آثار خاور شناساىن چون . ولکن بعداً بسرودن شعر پرداخت
اى آفريد که   درام جاودنهGamazov  و گامازوف Tumanskiبيک، تومانسکى  کاظم

است که " باب، منظومه دراماتيک از تاريخ ايران" اين منايشنامه نام . شهرت بسيار يافت
 منايشنامه خامن گرينفسکايا اگرچه از حلاظ حقايق ٠شعر پرداخته شده است در پنج پرده به

تارخيى در خصوص حيات حضرت باب و جناب طاهره و بيان زمان وقوع حوادث حاوى 
ها  ر تصوير وقايع و نشان دادن صحنهاشتباهات متعدده است ولکن مهارت نوسينده آن د

.  انتشار يافت١٩٠٣منظومه مورد حبث در سال . بصورت زنده حائز امهيت بسيار است
هنرى پترزبورگ و نيز شهرهاى ديگر روسيه اجراء - در تأتر جامعه ادىب١٩٠٤در سال 
امن هلپرين به فرانسه نيز وسيله خ. روى صحنه آمد اين منايشنامه در لندن نيز به. گرديد

Halperinوسيله فيدلر ٠ ترمجه گرديد و در پاريس اجراء شد Fiedler شاعر به آملاىن ترمجه 
مورد توجه هنرمندان و روشنفکران روسيه و ديگر کشورهاى . و در برلني اجراء گرديد

گرينفسکايا در سال . اروپائى قرار گرفت و در نشريات متعدده معرىف و ارزياىب گشت



در يکى از سالنهاى .  دمهني سال انتشار کتاب و اجراء منايش آنرا جشن گرفت١٩١٤
هاى  يکى از روزنامه. بسيار بزرگ لنينگراد به تفصيل در باب آن کتاب سخن گفت

االنتشار خربى آن سامان ضمن انتشار خرب انعقاد جشن و سخنراىن خامن گرينفسکايا  کثري
در سال " باب"نشر دوم کتاب . ور جتليل منوداز ذهن خالّق او در آفرينش درام مذک

در لنينگراد اجراء " تأتر مردم" منايشنامه مذکور در ١٩١٧در سال . واقع گشت١٩١٦
. مردم از نقاط دور حتى مسکو و ترکستان براى ديدن منايشنامه به لنينگراد رفتند. گرديد

ب باو بود ىب آنکه هاى مردم را که خطا شهرت خامن گرينفسکايا حبدى گشت که نامه
گرينفسکايا در مقدمه نشر دوم . آدرسى روى آهنا باشد پستچى به اقامتگاهش مريساند

منايشنامه در حببوحه جنگ جهاىن خنست مينويسد که در اين دقائق حساس که سيماى 
وحشتناک جنگ واقعاً موجب تأثّر شديد است بايد مردم تأمل کنند و در باب مسائل 

گرينفسکايا ). ٣_٤صص (واند جهانيان را بيکديگر نزديک کند بيانديشند مهمى که ميت
هاى خشن انقالىب خمالف بودند  در اين منايشنامه براى آنکه نشان دهد حضرت باب با شيوه

مينويسد که چون حکم اعدام حضرت باب صادر گرديد مردم قصد داشتند تا حضرتشان 
با لبخند . ام الزم نيست مششريهايتان را غالف کنيدرا آزاد منايند ولکن ايشان فرمودند انتق

منايشنامه مذکور مدتى پس از انقالب روسيه نيز در لنينگراد .  شتابيم آغوش مرگ مى به
 از نفوسى که پس از انتشار منايشنامه از آن جتليل منودند لئوتولستوى . بروى صحنه آمد

Leo Tolstoy ويسنده آن زمان در اروپا را بزرگترين ن) ميالدى١٨٢٨- ١٩١٠( روسى
خامن گرينفسکايا با . جتليل تولستوى در نشريات روسيه بطبع رسيده است. توان نام برد

برخى از ائيان روسيه و از مجله جناب مريزا علی اکرب خنجواىن در باکو متاس يافت و 
ه نيکال گرينفسکايا به تشويق تىن چند و از مجل. تکميل اطّالعات خويش پرداخت به

 هفت سال پس از نوشنت منايشنامه  باب اثر ديگرى حتت Nicolas Zazuline زازولني 
در پنج پرده "  تراژدى منظوم از تاريخ هنضتهاى ديىن در ايران اءاهللا، منايشنامه" عنوان 
گرينفسکايا وسيله جناب خنجواىن تقاضاى تشرف حبضور حضرت عبدالبهاء منود و . آفريد

اى که در يکى از نشريات  گرينفسکايا در مقاله. جازه تشرف صادر فرمودندحضرتشان ا



قفقازيه در مهان اوقات عزميت به ارض اقدس انتشار يافته از امر بديع، حضرت باب و 
اى جتليل منوده و قصد تشرف به ارض اقدس و حضور حضرت عبدالبهاء را تصريح  مجال

حضور مبارک  ر رمله اسکندريه در مصر به د١٩١١وى در سال ) ١٠٥. (کرده است
در آن زمان هنگاميکه .  دو منايشنامه باب و اءاهللا را به حضور مبارک تقدمي منود. رسيد

حضرت عبدالبهاء نسخه خطّى منايشنامه اءاهللا را در دست مبارک داشتند فرمودند روزى 
کايا دو هفته در حضور گرينفس. روى صحنه خواهد آمد هر دو منايشنامه در طهران به

يک سال بعد منايشنامه اءاهللا در . مبارک بود و سپس به روسيه مراجعت منود
حضرت عبدالبهاء چند لوح . پترزبورگ بطبع رسيد و وسيله نقّادان جتليل گرديد سن
نامربده پس از بازگشت از سفر مصر و تشرف . اند اعزاز خامن گرينفسکايا نازل فرموده به
" مسافرت به کشور خورشيد"  حضرت عبدالبهاء کتاب مفصلی حتت عنوان حضور به

مرغ روان . تفصيل از مالقات خويش با حضرتشان سخن گفته است نگاشت و در آن به
  ) ١٠٦(جهان اهلي پرواز منود  ميالدى به١٩٤٤اين شاعره جاودانه در سال 

روسي که در باب حيات برخى از ديگر نويسندگان و پژوهشگران :  ديگر آثار روسي- ٤
، Rozen روزن ) ١٠٧) ،Tumanski  اند عبارتند از تومانسکى  جناب طاهره مطلب نوشته

، وسليتسکى Zhukovski، ژوکوفسکى Bartold ، بارتولد Gamazovگامازوف ) ١٠٨(
Wesselitski باکولني ،Bakulin و برتلس Bertels.  

  :  منابع اتريشي-ششم 
 Presien: Dasايران؛ سرزمني و ساکنان آن " وان اين کتاب عن:  کتاب دکتر پوالک- ١

Land und Seine Bemohner " مؤلّف کتاب دکتر ژاکوب ادوارد پوالک . است 

Jakob Eduard Polakدر دو جملّد در اليپزيگ ١٨٦٥کتاب مذکور در سال .  است 
Leipzigبه )٣٥٠-٣٥٣صص (چهار صفحه از جملّد خنست کتاب .  بطبع رسيده است 

ايران رفت و مدتى   به١٨٥١دکتر پوالک در سال . امر بديع و جناب طاهره اشاره دارد
 پزشک خمصوص Cloquetدر دارالفنون طهران تدريس منود و پس از مرگ دکتر کالک 

دکتر پوالک پس از .  به اتريش برگشت١٨٦١شاه شد و سر اجنام در سال  ناصرالدين



پوالک . ت بابيان خصوصاً جناب طاهره اشاره ميکندبه شهاد) ٣٥٢ص (واقعه رمى شاه 
  )١٠٩). (٣٥٣ص ( مدعى است که هنگام شهادت طاهره حاضر بوده است 

العني؛ تصويرى از ايران معاصر  قرة" اين شعر حتت عنوان :  شعر محاسى نژماير - ٢
Gurret-ul-Eyn ; Ein Bild Aus Persiaens Neuzeit " بطبع رسيده ١٨٧٤در سال 

شاعره ) ١٨٤٤-١٩٠٤ (Marie Von Najmajerگوينده شعر مارى فون نژماير . تاس
اتريشى است که در آن به زيبائى، کماالت،  مظلوميت و شهادت جناب -جمارستاىن

  )١١٠. (طاهره و نقش او در احياى جامعه زنان و آزادى آنان اشاره کرده است
  :  ديگر زباهنا-هفتم 
" زرين تاج طاهره" کى در باب جناب طاهره بايد از کتاب از ميان آثار تر:  ترکى-الف

بيک  ناظم تأليف خامن عزيزه جعفرزاده استاد ادب فارسى در دانشگاه باکو و نوشته سليمان
طبع استانبول، سال " (لر ناصرالدين شاه و باىب" نويسنده معروف حتت عنوان 

  . ياد کرد) ميالدى١٩٢٣
کشور : امامت"  در کتاب Sargis Mubagajianسارگيس مباگاجيان :  ارمىن-ب

به امربديع و جناب  " Imamat: Strana Poklonnikov Imamonستايندگان امامان 
دو تصويرى که از طاهره در اين کتاب آمده است واقعيت . طاهره اشاره کرده است

  )١١١. (ندارد
ره به اردو و مقاالت عالوه بر ترمجه کتاب جناب مارثا روت و کتاب حتفه طاه:  اردو-پ

جناب دکتر صابرآفاقى به آن زبان در کتب و مقاالت متعدده وسيله فضالء، شعرا و 
از مجله نفوس . پژوهشگران غري ائى ذکر جناب طاهره و آثار گوهر بارش شده است

و ) ١١٤(کشفى،  مسعود) ١١٣(قمر هامشى،) ١١٢(مذکوره بايد از اختر عزيز امحد، 
  )١١٦. (يادکرد) ١١٥(رشاد، پرفسور حممد ا

  
   خبش خنست  زيرنويس

  منابع نگارش منت اصلی کتاب



١ - Dawn Breakers .  مه، صمقدXXXVII .  
  .مأخذ باال  عيناً- ٢
اش از   براى آگاهى بيشتر از احوال جناب نبيل زرندى و ميزان سنديت تاريخ جاودانه- ٣

  : مجله رجوع فرمائيد به
  .٥٧-٦٣صص .  تذکرة الوفاء-الف
 ١٩٩ ،١٨٨ ، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٩، ١٦٠، ١٥٣ ،١٠٥ ،٩،٣صص .  God Passes By -ب
  .                           ٢٢٢و 
، ١٦٨  LXIII , XXXVII ,XXXVI ,XXIV, XXIII ,    صص Dawn Breakers -پ

  .٥٩١-٥٩٢و  ٥٨٧، ٥٨١-٥٨٢، ٥٠٤- ٥٠٥، ٤٣٤-٤٤٥
 و تاريخ نبيل زرندى ٢٩-٥٧فتم، صص ها، جلد ه خوشه.  رأفىت؛ نبيل اعظم زرندى-ت

  .٧٦-٨٥در مهان جملّد صص  
  .٣٥- ٤٣صص " حضرت باب" حممد حسيىن؛ -ث
  .٩٠- ٩١ها، جلد هفتم، صص  خوشه.  حممد حسيىن ؛ منابع تاريخ امر ائى-ج
نشريه بانگ سروش، مندرج در .  حممد حسيىن ؛ نبيل اعظم و تاريخ جاودانه او-چ

  .بديع١٤٦-١٤٧هاى ساهلاى  مشاره
" جناب فاضل مازندراىن مينويسد که . ٢٦٣و ١٨١صص . االنوار مطالع.   نبيل زرندى- ٤

" ( شيخ سلطان بواسطه مالّ علی بسطامى مطّلع و منجذب بظهور حضرت باب گرديد
  ).    ٢٤٤ظهوراحلق، جلد سوم، ص 

وجه داشت که بايد ت. آمده است" سيد عالء) "١٨٣ص (االنوار  در منت فارسى مطالع- ٥
 Dawn Breakersرجوع فرمائيد به . است) Siyyeid-i-Uluvv(نام اين شخص سيد علّو 

  .١٩٠ص 
  .١٨٢-١٨٣ مطالع االنوار صص - ٦
  .٦٤٠-٦٤١ مأخذ باال صص - ٧



براى آگاهى از احوال جناب صدر  . ٢٠ص .  رستگار؛ تاريخ حضرت صدرالصدور- ٨
مذکور و نيز جملّد پنجم کتاب مصابيح هدايت الصدور از مجله رجوع فرمايند به کتاب 

  .تأليف جناب عزيزاهللا سليماىن اردکاىن
"  براى آگاهى از احوال رضاخان ترکمان شهيد از مجله رجوع فرمايند به کتاب - ٩

  .٤٠٠-٤٠١تأليف نگارنده سطور، صص " حضرت باب
در . اء مينمودامض" درويش فاىن"  مانکجى پور ليمجى هوشنگ هاتريارى که غالباّ -١٠

مانکجى در بغداد . زمان ناصرالدين شاه به ايران آمد و مدتى سرپرست زرتشتيان ايران بود
نامربده به فرهنگ . حبضور مجال اقدس اى رسيده و به حضرتشان کمال ارادت يافته بود

تأليف کتب در اين باب تشويق  و ادب ايران عالقه خمصوص داشت و نويسندگان را به
  . دمينمو
 مريزا جاىن در تاريخ خويش به استناد روايات شيعى ظهور پنج رايت را در روز -١١

 رايت حسيىن، رايت - ٢باب   رايت مياىن، رايت حضرت-١: قيامت تصريح کرده است
 رايت طالقاىن، رايت جناب -٤ رايت خراساىن، رايت جناب باب الباب -٣جناب قدوس 

ذوق اصحاب حضرت باب در تطبيق .   الدين شاه رايت سفياىن، رايت ناصر-٥طاهره 
با اين حال بايد توجه داشت که . روايات مربوطه به روز قيامت در خور کمال دقّت است

است " اقتراناتى" بفرموده حضرت باب در کتاب دالئل سبعه اين قبيل تعبريات و اشارات 
تاب جليل، اعظم دليل بر از براى سکون قلب مؤمنني و االّ بفرموده حضرتشان در مهان ک

و نيز بايد توجه داشت که . اثبات حقّانيت مظهر ظهور مهان نزول آيات بفطرت است
در " رايت حسيىن"آنچه مريزا جاىن نوشته استنباط شخصى او بوده و اصوالً مراد از 

  .يک اعتبار ظهور رجعت حسيىن است  است که به اى اقدس روايات شيعى رايت مجال
 رساله مهچنني در جمموعه چهار رساله تارخيى که بکوشش جناب ابوالقاسم افنان  اين-١٢

  .٤٥ - ٦٤مجع آورى گرديده آمده است، صص 
  :االعلى دکتر مودى از مجله رجوع فرمايند به  براى آگاهى از احوال امة-١٣
  .The Baha'i World ٤٨٣ص ) ١٩٣٤ -١٩٣٦( عامل ائى، جلد ششم-الف



 حتت عنوان R. Jackson Armstrong- Ingramاينگرم  آرمسترانگ ونجکس.  مقاله آر-ب
مطالعات : در ايران) ١٩٠٩-١٩٣٤(آمريکائى و تربيت دختران در طهران  زنان ائى"

 American Baha'i women and the education of girlsمربوط به تاريخ باىب و ائى 

in Tehran(1909 - 1934). In Iran: Studies in Babi and Baha'i History "  صص
١٨١ -٢١٠.  
  .٣٠٠ -٣٠٨ ارباب فروغ، اختران تابان، جلد خنست صص -پ
  .١٢٠٢ص ) قسمت دوم( فاضل مازندراىن، ظهور احلق جلد هشتم -ت
 -الف:   براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار جناب مسندر از مجله رجوع فرمايند به-١٤

  . اهللا  عليه رضوان عالئى دمه آن بقلم جناب عبدالعلیتاريخ مسندر و ملحقات، خصوصاً مق
  .٣- ٦٨ سليماىن، مصابيح هدايت، جلد هفتم، صص -ب
  .٥٥ - ٥٦صص . حضرت باب.  حممد حسيىن-پ
  :  نام ديگر مؤلّفان جلد خنست نامه دانشوران عبارتست از -١٥
  )پدر حممد قزويىن پژوهشگر معروف(  مريزاعبدالوهاب قزويىن- ١
   حممد مهدى مشس العلماء عبدالرب آبادى شيخ- ٢
   حاج مريزا ابوالفضل ساوجى- ٣

) م ١٨٧٨ -١٩٠٦( ه قمرى ١٢٩٦ -١٣٢٤هفت جملّد از نامه دانشوران طى ساهلاى 
بايد دانست که تنها جلد .  طبع گرديده ولکن انتشار جملّدات بعدى موقوف گشته است

خان   بعدى زير نظر حممدحسنخنست حتت نظر اعتضادالسلطنه بوده و جملّدات
  .اعتمادالسلطنه تأليف شده و انتشار يافته است

طالقاىن از مجله  العلماء امراهللا جناب اديب  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار ايادى-١٦
  : رجوع فرمايند به

  .٤٦٢ -٤٧٨، صص )قسمت اول(فاضل مازندراىن، ظهور احلق جلد هشتم 
يب در جمموعه چهار رساله تارخيى که بکوشش جناب ابوالقاسم  منت رساله جناب اد-١٧

  .٦٥ -٧٤افنان انتشار يافته آمده است صص 



. اند  اجداد آقا حممد مصطفى بشرحى که خود مرقوم داشته اصالً از مردم کوفه بوده-١٨
 مصطفى فرزند سيد درويش و او فرزند سيد شبل و سيد شبل به تصريح آقا حممد شيخ حممد

رجوع فرمايند به چهار رساله تارخيى، صص . شبل فرزند سيد شريف کاظمى بوده است
١٨ -١٩.  
 براى آگاهى بيشتر از احوال جناب شيخ حممد شبل بغدادى از مجله رجوع فرمايند -١٩
  : به

 ترمجه فارسى رساله آقا حممد مصطفى بغدادى در جمموعه چهار رساله تارخيى صص -الف
  .٤٢ -٤٣ و ١٨-٢٢
  .٢٥٩ - ٢٦٠ فاضل مازندراىن، ظهور احلق، جلد سوم، صص -ب
  .٦٨٥ - ٦٨٦ حممد حسيىن، حضرت باب ، صص -پ
 ١٢٥٦مصطفى را فرزندش جناب علی افندى احسان مهان سال   سال تولّد آقا حممد-٢٠

ولکن جناب فاضل مازندراىن سال ) ٩چهار رساله تارخيى ص ( قمرى نوشته است  هجرى
  ).٢٦٠ظهور احلق، جلد سوم، ص . (  ه قمرى دانسته است١٢٥٣تولّد او را 

  .٢٠٣ص .  تذکرة الوفاء، اثر قلم حضرت عبدالبهاء-٢١
  .١٠خاطرات حبيب ص -٢٢
  : رجوع فرمايند به-٢٣

  .٩٨ص . کشف الغطاء.  گلپايگاىن، ابوالفضل-الف 
  .١٨ص ) چهار رساله تارخيى(  بغدادى، رساله -ب
 احوال مؤلّف کواکب الدريه و اشتباهات تاريخ او از مجله  براى آگاهى بيشتر از-٢٤

  .٥٦ -٥٨کتاب حضرت باب ، تأليف نگارنده سطور، صص : رجوع فرمايند به
   .Root.  Tahirih.  p111:   رجوع فرمايند به-٢٥

 .The Baha'i World, Vol 8, pp. 643- 644:  رجوع فرمايند به-٢٦

٢٧- God Passes By  ٣٨٨ ص.  
  . ترمجه عبارات خامن روت از نگارنده سطور و گاه به مضمون است-٢٨



   .Garis. Martha Root.  pp. 339 -341     :  رجوع فرمايند به-٢٩
امراهللا جناب مارثاروت از مجله رجوع   براى آگاهى بيشتر از شرح حيات ايادى-٣٠

  : فرمايند به
  .٣٨٦ - ٣٩٤، ٣٤٤- ٣٤٥، ٣٠٨ صص  God Passes By -الف
   M. R. Garis.بقلم " Martha Root Lioness at the Threshold "  متام منت -ب
  .٦٤٣ - ٦٤٤ جلد هشتم، صص  The Baha'i World -پ
 Gail کتاب طاهره مارثاروت بقلم خامن مرضيه گيل ١٩٨١ پيشگفتار طبع سال -ت

  .١ -٢٨صص 
  .٨٦٧ -٨٧٤ اشراق خاورى، رحيق خمتوم، جلد دوم صص -ث
  .٣٣٣ -٣٤٦وغ، اختران تابان جلد خنست صص  ارباب فر-ج
جناب فاضل " حممد حسيىن : مأخذ(  لوح مبارک خطاب به حرم جناب فاضل -٣١

  .٢٠٨ بديع، ص ١١٦ - ١١٧سالنامه جوانان ائى ايران ". مازندراىن
 از مجله رجوع فرمايند به لوح مبارک حضرت عبدالبهاء به اعزاز ايادى امراهللا جناب -٣٢

جملّد  ( Star of the West  مندرج در نشريه جنم باختر Roy Wilhelm هم روى ويل
  .٢٥٧ص )  ميالدى١٩١٩ -١٩٢١يازدهم 

  :  براى آگاهى بيشتر از احوال جناب فاضل مازندراىن از مجله رجوع فرمايند به-٣٣
  .٨٢٥ -٨٨١صص ) قسمت دوم(  ظهور احلق جلد هشتم -الف
  .٦٩ -١٤١فتم صص  سليماىن، مصابيح هدايت، جلد ه-ب
  .٤٨ - ٥١ حممد حسيىن، حضرت باب، صص -پ
 ١١٦ -١١٧سالنامه جوانان ائى ايران، سال . جناب فاضل مازندراىن.  حممد حسيىن-ت

  .٢٠١ -٢١٠بديع، صص 
  .٣٣٤ -٣٣٦ جلد چهاردهم صص  The Baha'i World.  -ث
  .٤٩ - ٥٠صص . حضرت باب. حممد حسيىن:  مأخذ-٣٤



ملک خسروى از مجله رجوع   بيشتر از احوال و آثار جناب حممدعلی براى آگاهى-٣٥
  : فرمايند به 

  .٥١ -٥٢ حممد حسيىن، حضرت باب، صص -الف
آهنگ بديع سال بيست و هشتم، . خسروى علی ملک سخىن با حممد.  حممد حسيىن-ب

  .٢٤- ٢٦بديع، مشاره خنست صص ١٢٨
  . ج-  ملک خسروى، اقليم نور، صص د-پ
٣٦-٧مه کشف الغطاء صفحه  مقد.  
 براى آگاهى بيشتر در باب کتاب نقطة الکاف عالوه بر مقدمه منضم به مهان کتاب -٣٧
و کتاب کشف الغطاء رجوع فرمايند به کتاب ) بقلم حممد قزويىن و ظاهراً بقلم براون( 
  .٤٤-٤٥تأليف نگارنده سطور صص " باب حضرت"

  .٦ مقدمه کشف الغطاء صفحه -٣٨
) ٢٥٩ص ( آلثار خصوصى  جناب فاضل مازندراىن در جملّد پنجم کتاب اسرارا -٣٩

نظر جناب فاضل در . جناب سيدمهدى را خواهر زاده جناب ابوالفضائل دانسته است
جناب  حقيقت مستند به بيان حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک خطاب يه ايادى امراهللا

" ابن اخت"هدى گلپايگاىن را بعنوان مريزا حسن اديب طالقاىن است که جناب سيد م
علّت امر اينست که پس از مرگ مادر جناب سيدمهدى . اند جناب ابوالفضائل نام برده

اند و لذا بعنوان خواهرزاده ابوالفضائل شناخته شده  مهشريه ابوالفضائل او را بزرگ منوده
 کتاب رحيق خمتوم براى زيارت لوح جناب اديب رجوع فرمايند به جملّد خنست از. ( است

  ).٥٥٤ -٥٥٥تأليف جناب اشراق خاورى، صص 
  .٩-١٠ مقدمه کشف الغطاء صص -٤٠
  :  براى آگاهى از احوال جناب ابوالفضائل رجوع فرمايند به-٤١
  . مهراخباىن، زندگاىن جناب ابوالفضائل گلپايگاىن، متام منت-الف
  ).خطّى(ئلترمجه احوال ابوالفضا. حيدرعلی  اصفهاىن، حاج مريزا-ب
  .٢٣٥ -٢٨٢ سليماىن، مصابيح هدايت، جلد دوم، صص -پ



  : براى آگاهى از احوال و آثار جناب سيدمهدى گلپايگاىن از مجله رجوع فرمايند به-٤٢
  .١٨-٦١ سليماىن، مصابيح هدايت، جلد سوم، صص -الف
صص ) قسمت دوم(و جلد هشتم ) خطّى( ظهور احلق جلد ششم.  فاضل مازندراىن-ب

١٠٠٤ - ١٠١٤.  
  : براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار خامن دريفوس بارىن رجوع فرمايند به-٤٣
  .٥٣٥- ٥٣٦صص ) ١٩٧٣-١٩٧٦(  جلد شانزدهم The Baha'i World.  -الف
  .١١٩٤-١١٩٥صص ) قسمت دوم( جلد هشتم، ّ.ظهوراحلق.  فاضل مازندراىن-ب
 La Pensee در جملّه Ugo  Giachery مقاله ايادى امراهللا جناب يوگو جياچرى -پ

Baha'ie  خ ششم جون ٥٦ مشاره١٩٧٦ مور.  
ترمجه خبشهاى ديگرى از اين اثر که در کتاب حاضر .  ترمجه از نگارنده سطوراست-٤٤

  .آمده نيز از نگارنده است
  . خامن بارىن در اينجا اشتباهاً نام مرضيه خواهر جناب طاهره را فاطمه ذکر ميکند-٤٥
وجه داشت که مريزا عبدالوهاب برادر حناب طاهره به امر بديع مؤمن گرديده  بايد ت-٤٦
متأسفانه خامن بارىن در خامته درام طاهره و طى بيان شخصيات تارخيى در منايش . است

  .اشتباهاً مريزا عبدالوهاب را دمشن امر بديع ميخواند
  : به خان سپهر رجوع فرمايند آثار مريزا حممدتقى احوال و  براى آگاهى بيشتر از-٤٧
  .٥٩-٦١صص . حضرت باب.  حممد حسيىن-الف
هائى از خرمن ادب و هنر، جلد هفتم  خوشه. منابع تاريخ امر ائى.  حممد حسيىن-ب

  .١٠٢-١٠٤صص 
 اصل کتاب روضة الصفاء بقلم حممد بن خاوندشاه ابن حممود و معروف به مريخواند -٤٨
است اين کتاب در تاريخ اسالم ) ميالدى١٤٩٨قمرى برابر با  هجرى ٩٠٤متوىف بسال ( 

خان هدايت سه جملّد ديگر بر آن  رضاقلی. و ايران تا ايام سلطان بايقرا در هفت جملّد است
  . افزوده و وقايع تاريخ ايران را تا ايام خويش بنگارش در آورده است

  : يت رجوع فرمايند بهخان هدا  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار رضاقلی-٤٩



  .٦١ -٦٢صص . حضرت باب.  حممد حسيىن-الف
هائى از خرمن ادب و هنر، جملّد هفتم،  خوشه. منابع تاريخ امر ائى.  حممد حسيىن-ب

  .١٠٤-١٠٥صص 
 براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار حقايق نگار از مجله رجوع فرمايند به منابع باال -٥٠

  : بترتيب
  .٦٥ صفحه -الف
  .١٠٥  صفحه -ب
است و در سه جملّد طى " خريات حسان يف ترمجة مشاهري النسوان"  نام کتاب -٥١

  . هجرى قمرى در طهران بطبع رسيده است١٣٠٤- ١٣٠٧ساهلاى 
خان اعتماد السلطنه از مجله رجوع   براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار حممد حسن-٥٢

  :)٤٩زيرنويس ( فرمايند به منابع باال
  .٦٤-٦٥ صص -الف
  .١٠٥-١٠٦ صص -ب
تاريخ وفات " وفيات معاصرين"  حممد قزويىن در يادداشتهاى خود حتت عنوان -٥٣
ذيل زعيم . لغت نامه دهخدا(  هجرى قمرى دانسته است١٣٣٣الدوله را چهارم حمرم  زعيم
مربده تاريخ وفات نا) ٦٥١جلد پنجم ص ( اما در خبش اعالم فرهنگ معني ). الدوله
  .  ه قمرى آمده است١٣٢٣

االبواب از مجله  الدوله و حمتواى مفتاح باب  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار زعيم-٥٤
  : رجوع فرمايند به

  .٦٢-٦٣صص . حضرت باب.  حممد حسيىن-الف
هائى از خرمن ادب و هنر، جملّد هفتم، ص  خوشه. منابع تاريخ امر ائى.  حممد حسيىن-ب

١٠٧.  
 Browne براون -پ

Materials for the Study of The Babi Religion. ١٩١ ص.  



امري کبري وسيله  خان تقى مريزا امحد تنها خبش مربوط به  از منت اصلی کتاب تاريخ مريزا-٥٥
  .آقا مريزا حممد خان ادر انتشار يافته است

  :  رجوع فرمائيد به-٥٦
Khan Bahadur. Some notes on Babism. Journal of the Royal Asiatic Society, 

July 1927, pp. 443-469 
 کتاب حديقة الشعرا که حاوى بيان احوال و آثار بيش از چهار صد تن از شعراى -٥٧

مرد و ٌنه شاعره است با تصحيح، تکميل و حتشيه عبداحلسني نوائى وسيله چاپ زرين در 
 آقاسى است که   شعر زير از ايشيک. مشسى در طهران بطبع رسيده است١٣٦٤سال 

  : خود در کتاب مذکور و در ضمن بيان احوال عاصم سنندجى درج کرده است
  غري خود را از کجا دانيم ما    در وجود خود چو حريانيم ما 
  ما  گو در حکم چوگانيم مهچو    آنقدر دانيم کاندر اين بساط 

  انيم ماگرد  چون خسى پيوسته    آن  گرداب اندر چو هسىت عرصه
  توان زين حبر برهانيم ما کى    اختيارى خويش را با چنني ىب

  خوان دهر مهمانيم ما تا به    خون دل از غري ماحضر نبود به
  زين جهان تنگ جبهانيم ما    را که رخش روح آندم بود خوش
  ما  خويشنت را قدر اگر دانيم    شومي افزون جباه شک ىب ازملک

 آثار حاج مريزا امحد ايشيک آقاسى از مجله رجوع فرمايند براى آگاهى بيشتر از احوال و
  :به

هائى از خرمن ادب و هنر، جملّد هفتم،  خوشه. منابع تاريخ امر ائى.  حممد حسيىن-الف
  .١٠٧-١٠٨صص 

  .١١٣٩-١١٤٠جلد چهارم، صص . مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-ب
خبش خنست، . وره قاجاريههاى فکرى ايرانيان در د هنضت). رفيع(  حقيقت-پ

  .٥١٣- ٣١٦صص
  :آبادى رجوع فرمايند به  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار معلّم حبيب-٥٨



  .٧-١٧جلد پنجم، صص . اآلثار مکارم. آبادى  معلّم حبيب-الف
هائى از خرمن ادب و هنر، جلد هفتم،  خوشه. منابع تاريخ امر ائى.  حممد حسيىن-ب

  .١٠٩-١١٠صص 
  .٤٥٨صفحه . تذکره شعراى معاصر اصفهان. هدوى م-پ
الدين مهائى متخلّص به سنائى استاد سابق دانشگاه طهران در رثاء و تاريخ   جالل-٥٩

  : اآلثار چنني سروده است آبادى و توصيف کتاب مکارم وفات معلّم حبيب
    عامل باقى کرد فنا رحلت زى از دار

  آن عامل رباىن کش نام معلّخم بود
    پاک روح صاحب هم  نيک خلق صاحب هم
  بود عامل هم عارف تقوى با مؤمن  هم

        تاريخ رجالش داد آوازه در اسپاهان
  حاکم بود و مسعاىن نيشابور چونانکه به

          لفظ و قلم صدقش اندر روش حتقيق
  سامل بود زشائبه و خالی غرض و کذب از  

      کرد از آثار رجال عهد  تأليف مکارم
  ه شايسته در فن تراجم  بودآنگونه ک

        تاريخ وفات او پرسيد سنا از من 
  ١٣٩٦بود مکارم آثار معلّم را که گفتم
اجتماعيه بترتيب سال طبع عبارتند   برخى از آثار دکتر علی الوردى عالوه بر حملات-٦٠
  :از

مهزلة العقل البشرى ) م١٩٥٤(وعاظ السالطني )  م١٩٥١(شخصية الفرد العراقى 
منطق ) م١٩٥٩(االحالم بني العلم و العقيده ) م١٩٥٧(اسطورة االدب الرفيع ) م١٩٥٥(

  ).م١٩٦٥(دراسةه ىف طبيعة اتمع العراقى ) م١٩٦٢( . . .ابن خلدون



انّ هذه املعلومات عن قرة العني : "  دکتر الوردى در اين خصوص چنني مينويسد-٦١
بصورة خاصة من کتاب خمطوط بقلم عبود حصلت عليها من مصادر خمتلفه و قد استفدت 

و مما جيد ذکره انّ هذا الکاتب هو من " قرة العني على حقيقتها و واقعها" الصاحلى عنوانه
 زير نويس مشاره ١٥٤ثاىن، ص  جزء. حملات اجتماعيه" ( اسرة الربغاىن و من اقرباء قرة العني

١.(  
  .١٨٩صفحه .  مأخذ باال-٦٢
هى قد ظهرت ىف .  . : ".عني بيان او چنني است. ه بيان دکتر الوردى مفاد و خالص-٦٣

فهى لو کانت قد نشأت ىف عصرنا . غري زماهنا او هي سبقت زماهنا مبأةه سنة على اقّل تقدير
  ).١٩٠صفحه. مأخذ باال" ( ربما کانت اعظم امرأة ىف القرن العشرين . . .هذا
در منشورات " العني هکذا قتلوا قرة" حتت عنوان  رجوع فرمايند از مجله به نوشته او -٦٤

  .١٩٩١اجلمل طبع کلن سال 
  :  رجوع فرمايند به-٦٥

Browne. A Traveller's Narrative. Vol. 2, pp. X-XI. 
  :    رجوع فرمايند به-٦٦

Balyuzi.  E.G. Browne and The Baha'i Faith.  pp. 121-122.   
 مقاله شخصى سياح آگاهى نداشت که کتاب مذکور  پروفسور براون هنگام ترمجه-٦٧

رجوع فرمايند به ( وليکن بعداً از اين امر اطّالع يافت . اثر قلم حضرت عبدالبهاء است
 New History of The.  مقدمه ترمجه انگليسى تاريخ مريزا حسني مهداىنXXXIصفحه 

Bab) .(  
  :  رجوع فرمايند به-٦٨

Browne. A Traveller's Narrative. Vol. 2, p. 309.     
  : عني بيان براون چنني است

"The Appearance of such a woman as Kurratu'l-Ayn is in any country and 
any age a rare phenomenon, but in such a country as Persia it is a prodigy-
nay, almost a miracle . . . Had the Babi religion no other claim to  greatness, 

this were sufficent, that it produced a heroine like Kurratu'l-Ayn." 



"  براى آگاهى از احوال اين افسر اتريشى و حمتواى نامه او رجوع فرمايند به کتاب -٦٩
  .٥٦٠٦- ٦٠٧تأليف نگارنده سطور صص " حضرت باب

   : رجوع فرمايند به-٧٠
Browne. Materials for the Study of the Babi Rligion.  pp. 256-271. 

  .٢٧١صفحه .  مأخذ باال-٧١
چند سال در ايران مأموريت ) م١٨٠٣-١٨٧١(شيل سياستمدار و افسر انگليسى -٧٢

براى آگاهى از حمتواى برخى از مکاتبات او در خصوص شهادت . نظامى و سياسى داشت
چند روز پس از شهادت  ( ١٨٥٢ بابيان خصوصاً نامه مورخ بيست و دوم آگست

  : رجوع فرمايند به) طاهره
Momen. The Babi and Baha'i Religions.  pp. 134-135.   

نيز که چند سال با شوهرش در ايران ) م١٨٦٩در گذشته بسال ( خامن مرى شيل -٧٣
بوده با استفاده از گزارشهاى شوهرش و مشاهدات شخصى و اطّالعات مکتسبه به تأليف 

نظرى امجالی بزندگى و   (Glimpses of life and manners in Persiaاىب حتت عنوان کت
اين کتاب در . پرداخته که در آن به جناب طاهره اشارت کرده است) رفتار مردم ايران

  .در لندن بطبع رسيده است) چهار سال پس از شهادت طاهره (١٨٥٦سال 
 The fair prophetess " نبيه زيباى قزوين "  در اين مقاله نيز به جناب طاهره بعنوان-٧٤

of Kazoeen( Qazwin)اشاره گرديده است .  
استاد دانشگاه آکسفورد از مذهبيون جتدد خواه ) م١٨١٧- ١٩٩٣(  بنيامني جاوت -٧٥

هاى معروف دانشگاهى انگلستان و طرفدار جدى ورود زنان بدانشگاه مذکور  و از چهره
  . بود
روزنامه نگار معروف انگليسى که به ايران و ) ١٨٥٢- ١٩٢٩( چريل  سر والنتاين -٧٦

مسأله خاور ميانه "ارض اقدس نيز سفر کرد و در مقاالت و آثار خود و از مجله کتاب 
"The Middle Eastern Questionاز امر بديع و جناب طاهره جتليل کرده است .  



نده انگليسى در مقاالت کاشف و نويس) م١٨٦٣-١٩٤٢(هازبند  سر فرانسيس يانگ-٧٧
 در پارملان جهاىن اديان از جناب طاهره جتليل فراوان کرده ١٨٩٣خويش و نيز در سال 

-٢٠٣صص  (The Gleamامراهللا نظر او را راجع به طاهره از کتابش  حضرت وىلّ. است
  .اند  نقل فرمودهThe Dawn Breakers کتاب ٦٢٩در زير نويس صفحه ) ٢٠٢
از برجسته ترين سياستمداران انگليسى بود و مدتى )م١٨٥٩- ١٩٢٥(  لٌرد کرزن-٧٨

 به ايران سفر کرد و ١٨٨٩وى در سال . مست نايب السلطنه هندوستان را داشت
 Persia and Theايران و مسأله ايراىن " مشاهدات و اطخالعات خود را در کتاب 

Persian Question " آثار خود و از مجله لٌردکرزن در . و مقاالت خويش انتشار داد
تاج  کتاب مذکور از امربديع و جناب طاهره جتليل کرده است و ميگويد جانفشاىن زرين

  .شاعره قزوين يکى از مؤثّرترين وقايع در تاريخ جديد است
ديپلمات انگليسى ساهلا در کشورهاى خمتلف )  م١٨٩٢در گذشته بسال (  واتسون -٧٩

نگلستان بوده و مدتى نيز در ايران مأموريت جهان در خدمت وزارت امور خارجه ا
حاوى بيان " History of Persia . . .تاريخ ايران"کتاب او حتت عنوان . سياسى داشته است

 ٣٤٧- ٤١٠مؤلّف در صفحات .  است١٨٥٨تاريخ سرزمني ايران از ايام باستان تا سال 
 به حادثه رمى ٤٠٧- ٤١٠به حوادث امر بديع و در صفحات ) ١٨٦٦سال ( طبع لندن 

  .شاه و شهداى آن از مجله جناب طاهره اشاره کرده است
  :  رجوع فرمايند به نوشته او-٨٠

The first Persian feminist. In the fortnight review, 1913, pp 1175-1182. 
کشيش مسيحى انگليسى و استاد دانشگاه ) م١٨٤١-١٩١٥( پروفسور چني -٨١

) Sutherlandالبته با مهکارى دکتر ساترلند ( Encyclopaedia Biblicaآکسفوردو مؤلّف 
 The Reconciliation of Races مصاحله نژادهاو اديان " در آثار خود و از مجله کتاب 

and Religions)  در لندن به احوال جناب طاهره ١٩١٤طبع سال ) ١١٤-١١٦صص 
  .اشاره منوده و از او جتليل فراوان کرده است

  : رمايند به نوشته او رجوع ف-٨٢



Hossain  H.  " A Female Martyr of The Babi Faith". In  The Proceedings of 
the Idara-i-Maarif-i-Islamia (A convention held in Lahore, 1933).   

 پروفسور اسحاق استاد دانشگاه کلکته از مجله در دو اثر ذيل به بيان احوال و آثار -٨٣
  : ته استطاهره پرداخ

A- Four Eminent Poetesses of Iran. Calcutta. Iran Society, 1981. 
B- Qurratu'l-Ayn : A  Babi Martyr.  Indo-Iranica, Vol. 3, no.1. 

  :  رجوع فرمايند به-٨٤
Brill  E.J. The Encyclopedia of Islam. New Edition, Vol. 4, 1986. 

   : رجوع فرمايند به نوشته او-٨٥
A Golden Treasury of Persian Poetry. New Delhi: Indian Council for 

Cultural Relations, 1972, pp. 412-415-   
  :  رجوع فرمايند به نوشته او-٨٦

Babism and Bahaism : A Study of Their History and Doctrines. Islamic 
Studies, No. 14, 1975, pp. 147-217.   

   :رمايند به نوشته او رجوع ف-٨٧
Introductuon to Rabi'a the Mystic and Her Fellow Saints in Islam. 

Cambridge University Press, 1984.   
   ).١٧٩-١٨٠جلد دوازدهم صفحات  (Encyclopedia of Religion و نوشته ديگر در

            
  : در کتاب -٨٨

Religion and State in Iran 1785-1906: The Role of The Ulama in The Qajar 
Period. University of Clifornia Press. 1969. 

  :  رجوع فرمايند به نوشته او-٨٩
Resurrection and Renewal : The Making  of The Babi Movement in Iran, 

1844-1850. Cornell University Press,  1989. 
در باب طاهره در برخى از ) ٢٩٥- ٣٣١صص (تاب اگرچه حمتواى مقالت او در اين ک

 و تاريخ نبيل زرندى مطابقت ندارد ولکن يکى God Passes Byموارد با تذکرة الوفاء، 
  .ترين حتقيقات ساهلاى اخري در خصوص اين نابغه دوران است ترين و دقيق از جامع

  :  رجوع فرمايند به نوشته او -٩٠
Images of Women.  New York: Columbia University Press. 1988, p. 214.   



  از انتشارات  " Women Poets of The Worldزنان شاعره جهان "  در کتاب -٩١

MacMillan Publishing Company, 1983.  
را " مذاهب" مترجم فارسى تاريخ گوبينو لفظ ) مترجم مهايون(وشى  علی حممد فره-٩٢

لذا ما . رد فلسفه را در عنوان کتاب بکار برده استو واژه مف" اديان " Religionsجباى 
مذاهب و فلسفه در ( نيز براى پرهيز از اغتشاش ذهىن خوانندگان عزيز عيناً عنوان مذکور 

  . امي را اتخاذ منوده) آسياى وسطى
نگار و خاورشناس معروف  فيلسوف، زبان شناس، تاريخ) م١٨٢٣-١٨٩٢(  رنان -٩٣

شناسى  شناسى و باستان معارف ديىن اشتغال داشته و در ادب، زبانحتصيل  فرانسوى ساهلابه
. هاى خمتلف صاحب تأليفات متعدده است وى در زمينه. نيز مطالعات عميق منوده است

به امربديع اشاره منوده و در باب " Les Apotres حواريون " رنان از مجله در کتاب 
کتاب . ه رمى شاه سخن رانده استنظري شهادت طاهره و ديگر شهداى واقع عظمت ىب
  . در لندن انتشار يافته است١٨٦٩انگليسى نيز ترمجه شده و در سال  مذکور به

ديپلمات فرانسوى، خاورشناس برجسته و استاد زباهناى ) م١٨٥٤-١٩٢٦(  هوار -٩٤
جناب طاهره اشاره  به" La Religion De Bab ديانت باب " شرقى در آثار خود از مجله 

  .يدمينما
 ١٣٠٦-١٣٠٩پزشک فرانسوى که در فاصله ساهلاى ) م١٨٤٢-١٩٢١( فوريه -٩٥

" در ايران پزشک ناصرالدين شاه بوده از مجله در کتاب ) م١٨٨٩- ١٨٩١(هجرى قمرى 
اين کتاب با حذف برخى از مطالب . طاهره اشاره کرده است به" سه سال در دربار ايران

  .يده استوسيله عباس اقبال بفارسى ترمجه گرد
شناس بود در فاصله  مهراه شوهرش که باستان) م١٨٥١- ١٩١٦( خامن ديوالفوى -٩٦

نامربده در چند نوشته به جناب . ايران و عراق سفر کرد به) م١٨٨٠- ١٨٨٧ساهلاى 
  .طاهره اشاره کرده است

  :   حتت عنوانL'investigateun رجوع فرمائيد به مقاله او در -٩٧



"Une Reformatrice Contemporaine : La Belle Kourrwtoul-Ain, ou la 
Lumiere des Yeux ".Momen. The Babi and Baha'i Religions.  p. 27.     

وى در کتاب .  هنال جتدد داراى درجه دکترى در رشته زبان چيىن از فرانسه است-٩٨
 به  "Le Derniere Album des Miraclesآلبوم آخرين معجزات " خود حتت عنوان 

رجوع فرمايند به نوشته خامن باهره راسخ مندرج در ( احوال طاهره اشاره کرده است 
  ).١٩٩٦فوريه ( نشريه پيام ائى ١٩٥ مشاره مسلسل ٥٣- ٥٥صفحات 

٩٩-  God Passes By. p. 104.                     
  : براى آگاهى از حمتواى اين مکتوب رجوع فرمايند به ترمجه انگليسى آن در -١٠٠

Momen. The Babi and Baha'i Religions, p. 143. 
پژوهش جناب دکتر جهانگري درى استاد دانشگاه مسکو حتت   رجوع فرمايند به-١٠١

مندرج در " همطالعات تارخيى باىب و ائى در آثار مورخني و نويسندگان روسي" عنوان 
  .١٤٧و ١٢٦هائى از خرمن ادب و هنر، صص  جملّد هفتم خوشه

  :  عنوان کامل کتاب چنني است-١٠٢
A.K. Kazem Bek. Bab  I  Babi di Religiozno-Politicheskiya  Smuti V Persyi 

V. 1844-1852. St. Petersburg, 1865.    
 و جلد ٤٥٧-٥٢٢، ٣٢٩-٣٨٤، جلد هفتم؛ صص ١٨٦٦هاى سال   در مشاره-١٠٣

   ٤٧٣- ٥٠٧ و ٣٥٧-٤٠٠، ١٩٦- ٢٥٢هشتم؛ صص 
  : بيک رجوع فرمايند به  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار کاظم-١٠٤
ها،  خوشه.  درى، مطالعات تارخيى باىب و ائى در آثار مورخني و نويسندگان روسيه-الف

  .١٢٧-١٢٨جلد هفتم، صص 
  .٥٣٧ و ٥٠٧-٥٠٨، ٢٦-٢٧، صص The Babi and Baha'i Religions مؤمن، -ب
 و صفحات ٢٠٤-٢٠٥صص : جلد دوم. .A Traveller's Narrative.  براون-پ

  . مهان کتاب Indexمذکور در 
  .٧٧ص . حضرت باب.  حممد حسيىن-ت

جنم باختر جلد خنست :  براى آگاهى از حمتواى مقاله مذکور رجوع فرمايند به -١٠٥
  . پنجم از خبش فارسى صفحه١٩ مشاره ١٩١١سال 



  :  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار خامن گرينفسکايا رجوع فرمايند به-١٠٦
  .  مهان مأخذ١٩٣٣ مأخذ باال و نيز مشاره مى سال -الف
  .God Passes By  p. 56 -ب

 .The Babi and Baha'i Religions.   pp. 50,51,503 مؤمن، -پ

  .٧٠٧-٧١٢، صفحات ١٩٣٤-١٩٣٦ جلد ششم، ساهلاى.  عامل ائى-ت
ها  خوشه. مطالعات تارخيى باىب و ائى در آثار مورخني و نوسيندگان روسيه.  درى-ث

  .١٤٦- ١٤٧جلد هفتم صفحات 
) ١٨٦١-١٩٢٠(، Alexksander G. Tumanskiتومانسکى .  الکساندر جى-١٠٧

 اءاهللا پژوهش خاور شناس و افسر روس ساهلا در زمينه امربديع خصوصاً آثار حضرت
در .  انتشار يافته است١٨٩٩ترمجه او از کتاب اقدس بروسى در سال . کرده است

وى با زباهناى عرىب و فارسى آشنا . مقاالت او به جناب طاهره نيز اشاره گرديده است
آباد چند بار مبنظور اجنام مأموريت هاى خويش به  بوده و عالوه بر مدتى اقامت در عشق

  .  رفته بودايران نيز
) ١٨٤٩-١٩٠٨ (Victor Romanovich Rozen بارون ويکتور رومانويچ روزن -١٠٨

ترين خاور شناسان روس ، استاد مطالعات شرقى در دانشگاه پترزبورگ و عضو  از برجسته
وى در مجع آورى آثار حضرت باب و حضرت اءاهللا . فرهنگستان علوم در روسيه بود

  . است منوده جناب طاهره اشاره وزن در مقاالت خود بهر. کوشش فراوان کرده است
  :  رجوع فرمايند به-١٠٩

Browne.  A Traveller's Narrative . Vol. 2, pp 203-204.   
  .٢٠٧-٢٠٨ از مجله رجوع فرمايند به مأخذ باال، صص -١١٠
  : از مجله رجوع فرمايند به -١١١

 Momen.  The Bábí and Bahá'í Religions, p. 59. 
" ( متاشا طلب آزار" قمر هامشى از معروفترين مردان شاعر اردو زبان در جمموعه  -١١٣

  .بيان احوال او پرداخته است از جناب طاهره جتليل فراوان کرده و به) ١٩٨٨کراچى 



)" لزگيان جو مشهور هوئني(دختراىن که مشهور شدند"  اختر عزيز امحد در کتاب -١١٢
ب طاهره جتليل بسيار کرده و استقامت و فطانت او را ستوده و ، از جنا١٩٦٣طبع الهور 

  .جذبه اشعارش را بيش از جذبه آثار قاآىن ميداند
آزاد در جمموعه اشعار خود   مسعود کشفى از شاعران و نويسندگان معروف کشمري-١١٤
فراوان دارد که در آن از جناب طاهره جتليل " العني  قرة" اى بنام  منظومه" کارون" بنام 

دهلوى  کرده و گفته است که اقبال الهورى سوز درون خويش را از طاهره گرفته و غالب
  . طاهره را کمال مطلوب ميدانسته است

دو آهوى تشنه در منکزار؛ "  نويسنده معروف پروفسور حممد ارشاد در نوشته خود -١١٥
و سخن گفته و آثارش را از عظمت مقام طاهره و جذبه و شور اشعار ا" العني حباطى و قرة

  . در حد آثار مولوى جتليل کرده است
 براى آگاهى بيشتر از نظريات شاعران، نويسندگان و پژوهشگران اردو زبان در -١١٦

تأثري طاهره بر " باب جناب طاهره به آثار جناب دکتر صابر آفاقى و از مجله نوشته او 
  .   مراجعه فرمايند١٠٧- ١١٤ات ها جلد سوم ، صفح ، خوشه"شعراى شبه قاره هند 

  



  زنان مشاهري            طاهره 
  خبش دوم 

  مشاهري زنان در تاريخ اديان 
عبدالبهاء و توقيعات  در آثار مبارکه اين ظهور اعظم خصوصاً الواح حضرت

بايد توجه داشت . امراهللا ذکر مشاهري زنان در تاريخ روحاىن عامل شده است ولّى حضرت
اى و خواهر مهر پرور حضرت  دختر بلند اختر مجال) ائّيه خامن( يا که حضرت ورقه عل

بعبارت ديگر . اند نظري عبدالبهاء بتصريح حضرت اءاهللا در ميان نسوان عامل حائز مقامى ىب
) ١. (بزرگترين بانوى ائى و بانوى تاريخ در ديد اهل اء حضرت ورقه عليا ميباشند

هاى تاريخ اديان چون جناب  ت ورقه عليا را در کنار جاودانهامراهللا نام حضر حضرت ولّى
زهرا و جناب طاهره  ، جناب فاطمه)مادر حضرت مسيح( سارا، جناب آسيه، جناب مرمي

حضرت عبدالبهاء در آثار مبارکه خويش عالوه بر نسوان مذکور ) ٢. (اند مذکور فرموده
دجيه خامن حرم حضرت باب و حضرت آسيه خامن مادر بلند اختر حضرتشان و حضرت خ

بارباراى مقدسه و . از بانوان برجسته ديگرى در تاريخ اديان چون دبوره نبيه، مرمي جمدليه
ائيه ( بديهى است که پس از حضرت ورقه عليا . اند خدجيه کربى ياد و جتليل فرموده

ت خدجيه احدى از بانوان ترفيع مبقام حضرت آسيه خامن حرم مجال اى و حضر) خامن
بيان احوال اين بانوان  اينک براى تکميل اين مقال به. خامن حرم حضرت رب اعلى منى يابد
  . پردازمي جاودانه در تاريخ اديان باختصار مى

 ميالدى در طهران ١٨٤٦حضرت ورقه عليا در سال ): ائيه خامن(  حضرت ورقه عليا- ١
حضرت ورقه عليا از مهان آغاز . ندوالده ايشان حضرت آسيه خامن بود. تولّد يافتند

در مجيع مراحل . کودکى حماط در باليا و با پدر و برادر خويش در مصائب شريک بودند
پس از صعود مجال . تبعيد نگران بودند که مبادا از پدر و برادر بزرگوار خود جدا شوند

.  خدمت منودنداى در هنايت ثبوت بر ميثاق اهللا به برادر عالی شأن، حضرت عبدالبهاء،
حضرتشان ازدواج نفرمودند که به پدر و برادر و امر . آىن نبود که از خدمت دريغ ورزند

هيکل مبارک در . بينهايت مورد حمبت حضرت عبدالبهاء بودند. اعظم خدمت منايند



شب و روز بياد تو هستم و چون خباطرم گذرى تأثّر اشتداد : " خطاىب بايشان ميفرمايند
حمزون مباش، مأيوس مباش، حمصور . غم خمور غمخوار تو منم. ر تزايد جويديابد و حتس

ها را  انشأاهللا در ظلّ مجال مبارک در ملکوت اى مجيع اين غصه. اين ايام بگذرد. مباش
تا دنيا بوده . ها بتحسني مجال مبارکش تالىف ميگردد کنيم و مجيع اين طعن فراموش مى

قدرى فکر کن ببني . حرقت نصيب بندگان اهلي بودهاست حزن و اندوه و حسرت و 
قدم خوش کن و خوش باش و مستبشر  الطاف مجال هلذا دل به. مهيشه چنني بوده است

آىن از خاطرم . در شب و روز بياد تو مشغومل: "در خطاب ديگر ميفرمايند) ٣( "باش
هر وقت مالحظه ولی . احلقيقه جبهت خودم ابداً متأسف و متحسر نيستم يف. روى منى

:" و نيز در خطاىب ميفرمايند) ٤" (اختيار اشک از چشمم مرييزد منامي ىب صدمات مشا را مى
اما چه چاره، . ما حيفا را جبهت مشا مهيا منودمي ولی حقيقةً اسباب زمحت مشا گشت . . .

ارى هر ب. ها را حتمل ميتواند اگر مشا نکشيد کى اين زمحت. زمحات راه حق را بايد کشيد
: " در لوح ديگرى ميفرمايند) ٥." (قسمى باشد امروز بيائيد که دل من تنگ شده است

بارى حضرت اخت را جبان و دل و روح و قلب و فوأد مشتاق و در ليل و هنار در 
از فرقتش نتوامن ذکرى کنم زيرا آنچه نويسم البته از . حقيقت جان و وجدان مذکور

  )٦." (عربات حمو خواهد شد
معلوم است که .  ميالدى حضرت عبدالبهاء به ملکوت اى صعود فرمودند١٩٢١ر سال د

امراهللا از  در ايام غيبت حضرت ولّى. عليا را پر منود چه حزن عظيمى قلب حضرت ورقه
آن حضرت حمبوب قلب . ارض اقدس حيفا زمام امر در دست حضرت ورقه عليا بود

عليا در ساعت يک بامداد روز مجعه  ضرت ورقهپس از صعود ح. حضرت ولّى امراهللا بود
حضرت ولّى امراهللا ) مشسى١٣١١بيست و چهارم تري ماه (ميالدى ١٩٣٢پانزدهم جوالى 

البهاء و وديعةه  عليا، بقية ورقه: "در مهان روز پانزدهم تلگرام ذيل را بطهران خمابره فرمودند
 در اعلى غرف جنان بر مسند عز بقاء املنتهى متصاعد و از افق بقعه نوراء متوارى و بسدرة

صرب و شکيب صفت ياران است . چشم اهل اء گريان و قلوب اهل وفاء سوزان. متکى
اعياد و جشنهاى امريه اعزازاً ملقامهااحملمود مدت . و تسليم و رضا از شيم خاصان و مقربان



نش در بقعه مرتفعه جوار هيکل نازني. ُنه ماه در شرق و غرب عامل ائى بالکليه موقوف
عليا  در يکى از توقيعات پس از صعود حضرت ورقه) ٧" (شوقى. مقام اء استقرار يافت

اى خامن اهل اء رفىت و شکست حمفل ما، هم حمفل ما و : " خطاب بآن حضرت ميفرمايند
. ات قاصر قلم و لسامن از عهده شکرت عاجز است و از وصف سجاياى محيده. ما هم دل

اى از  حى از حمبت بيکرانت را تقدير نتوامن و از عهده تعريف و توصيف ادىن حادثهرش
حوادث حيات گرانبهايت بر نيامي، در بارگاه اهلي روح مقدست شفيع اين مور ضعيف 

شکل زيبايت . دستگري اين عبد حقري است و در اين تنگناى ظلماىن ياد پر حالوتت انيس و
 است و تبسمات جان افزايت در اعماق دل غمينم مطبوع بر صفحه قلب جمروحم منقوش

مرا در ساحت عز کربيا فراموش منما و از امدادات متتابعه حى قدير مأيوس و . و حمفوظ
." ممنوع مگردان و در ملک و ملکوت بآنچه تو داىن اعظم نواياى اين عبد است برسان

امراهللا صادر شده در خصوص  انگليسى از قلم حضرت ولّى در توقيع ديگرى که به) ٨(
خلوص و صفاى زندگى که حتى در : "عليا چنني ميفرمايند سجاياى ملکوتى حضرت ورقه

مسائل جزئى اشتغاالت و جمهودات روزانه منعکس بود؛ مالميت روحى و شفقىت که هر 
گونه متايزات عقيدتى، طبقاتى و نژادى را باطل ميکرد؛ حالت تسليم و تفويض که آرامش 

حى و بردبارى شجاعانه حضرت باب را خباطر ميآورد؛ دوست داشنت گلهاو اطفال که رو
يکى از خصائص حضرت اءاهللا بود؛ طرز رفتار ساده و معاشرت طلىب مفرط که مهيشه 
ايشان را در دسترس مهه قرار ميداد و سخاوت و حمبىت که در عني حال بدون مالحظه و 

خلق و خوى دلپسند و . لبهاء را واضحاً بياد ميآوردتبعيض بود؛ طرز رفتار حضرت عبدا
کرد، آرامش و حالت سادگى که هزاران مرتبه  اى آنرا زائل منى نشاطى که هيچ غم و غصه

سالح  خلع خصم لدودى را مقام عالی ايشان را عاليتر مينمود، طبيعت با گذشىت که آناً هر
مند از  اريخ آنرا بعنوان حياتى رهحيات مقدسي بود که ت مجله صفات برجسته ميکرد از

اند ثبت  قدرتى آمساىن که کمتر قهرماىن از قهرمانان گذشته داراى آن درجه قدرت بوده
  ) ٩) (ترمجه"( . . .خواهد کرد



از القاب . اند ملقّب گشته" عليا ورقه"ايشان نيز از قلم اى به :  حضرت آسيه خامن- ٢
 دختر واالگهر جناب مريزا امسعيل وزير يالرودى آسيه خامن. است" نواب"ديگر ايشان 

 ه ق ١٢٥١سال (مجال اى نوزده ساله بودند که با آسيه خامن ازدواج فرمودند. بودند
آنچه در قباله . آسيه خامن زيبا و مهربان و جوهر فداکارى بودند). م١٨٣٥برابر با 

زيباترين عروسى که :" نکاهشان با مجال اى آمده گوئى اهلام خداوند بوده است
دوران نامزدى اين زوج ". گان فکر وانديشه در حجال خيال به زيور کمال آراسته مشاطه

والده مجال (جليل کوتاه بود و مراسم عقد و عروسى با حضور جناب وزير و خدجيه خامن 
اين عروسى مظهر مهه عروسيهاى زيبا و گرياى بزرگان ايران زمني . برگزار گرديد) اى
اى مبدت  آالت و جواهرات آسيه خامن را، که زرگران حرفه روز پيش از عروسى طال. بود

شش ماه در خانه مريزا امسعيل وزير ساخته بودند، مهراه با ديگر خبشهاى جهيز چهل قاطر 
شايد در (پانصد تومان وجه اشرىف طال "مهر و صداق داماد . خانه داماد محل منود به

مان (خاىن، دو جاريه و يک غالم  اهللا ششدانگ حياط فتح) گرن هاى تافته سرخ کيسه
سپس خطبه عقد در کنار سفره . به اى هشتادتومان بود) رسم پيشني ايران زمني و اسالم

آسيه خامن از مهان روزهاى خنستني در . گسترده و حضور بستگان و دوستان قرائت گرديد
با . وظائف مهسرى و مادرى کوتاهى نفرموداى بود و هرگز در اجنام  انديشه رفاه مجال
هم او بود که با دستهاى لطيف و زيباى خويش مرهم بر چشمان . مهگان مهربان بود

و هم او بود که در دل . تقريباً نابيناى نبيل زرندى چوپان نوجوان بظاهر مسکني مينهاد
بدالبهاء را اى و حضرت ع زمستان سرد کوههاى مغرب ايران در آب يخ لباسهاى مجال

مادرم قامىت : "عليا ميفرمايد دخت عالی مقامش حضرت ورقه. شست و نظيف ميفرمود مى
وى بسان مرواريدى بود تابان و گلی زيبا و . بلند و زيبا و چشماىن برنگ آىب تريه داشت

هر کجاى  به. دخترى بود هومشند و در عني حال حمبوب و مهربان. خندان در ميان نسوان
اى با آسيه خامن  از اقتران مجال) ١(٠."اد فضا را آکنده از عشق و سرور مينمودقدم مى هن

پيش از تولّد حضرت عبدالبهاء چند فرزند پديد گشت و لکن چرخ تقدير بر بقاء آنان 
العاملني حضرت  جهان بطلوع مولی) ١٢٦٠(نگشت و مقدر بود که در سال ستني، 



در عکّا ) ميالدى١٨٨٦( ه ق ١٣٠٣من در سال بارى آسيه خا. عبدالبهاء منور گردد
اى سهيم  حضرتشان در مجيع آنات حيات در مصائب مجال. مبلکوت اى صعود فرمود

حضرت اءاهللا ميفرمايند که مهسر ارمجندشان در مهه عوامل الهنايه اهليه با . شريک بودند و
  )١١. (حضرتشان قرين و معاشرند

 هجرى قمرى ١٢٣٨رت خدجيه بيگم بود و در سال نام آن حض:  حرم حضرت باب- ٣
در شرياز در حملّه بازار مرغ و در باالخانه بيت مسکوىن پدرشان آقا مريزا ) ميالدى١٨٢٢(

مادر ). مهان بيىت که سه سال پيش از آن شاهد تولّخد حضرت باب بود. (علی تولّد يافتند
خدجيه خامن دخترى زيبا و . بودندبلند اختر خدجيه خامن، حاجيه ىب ىب خامن، اهل جهرم 

يعىن والده حضرت باب دختر عموى ايشان . عفيف و از بستگان حضرت باب بودند
در آن رؤيا ديدند . خدجيه خامن در بيست سالگى رؤيائى ديدند که عيناً واقع شد. بودند

چندى بعد فاطمه خامن والده . اند که حضرت فاطمه زهرا به خواستگارى ايشان آمده
رت باب به خواستگارى رفتند و دو ماه نگذشت که ازدواج ايشان با حضرت باب حض

نتيجه اين اقتران پسرى بنام امحد شد که ).  م١٨٤٢ ه ق برابر با ١٢٥٨(واقع گشت 
خدجيه خامن در مهان آغاز ظهور به حضرت باب ) ١٢. ( اندکى پس از تولّد در گذشت

. يشان پيش از اميان حروف حى واقع شده استبرخى عقيده دارند که اميان ا. مؤمن شدند
: " مستند اين گروه بيان حضرت باب در کتاب بيان فارسى است آجنا که ميفرمايد
کلّ  چنانچه در حني ظهور نقطه بيان حني جتلّى بر دو نفس واقع شد تا انکه کم کم به

اد از دو نفس بعقيده اين گروه از پژوهشگران مر). باب يازدهم از واحد چهارم" (رسيد
ظاهراً بايد مراد از دو نفس نفس مظهر اهلى و نفس . الباب و خدجيه خامن است جناب باب

مهچنني . اين نکته از مقدمه بيان فارسى روشن ميشود. آمن جناب باب الباب باشد اول من
ه آجنا ک. اند اين گروه به فقراتى از زيارتنامه حضرت حرم نازل از قلم اعلى استناد کرده

در اين بيان مبارک )  ١٣." (نشهد انک اول ورقة فازت بکأس الوصال: "ميفرمايند
ميفرمايند که خدجيه خامن خنستني بانوئى است که بکآس وصال حضرت باب فائز گشته 

: عني بيان مبارک چنني است. و نيز استناد به بيان ديگرى در آن زيارتنامه مينمايند. است



ميص الرمحن قبل خلق االمکان و تشرفت بلقائه و فزت بوصاله و انت الّىت وجدت عرف ق "
در اين عبارات اشاره ميفرمايند که حضرت ) ١٤." (شربت رحيق القرب من يد عطائه

اند و بلقاء مبارک مشرف و  حرم عرف قميص رمحن را پيش از خلق امکان استشمام کرده
ات مبارکه بر سبقت امياىن حضرت اگرچه مهه اين بيان. اند بوصال حضرتشان فائز گشته

حرم اشاره مينمايد ولکن با توجه به تصريح حضرت باب در کتاب بيان فارسى تا چهل 
عني . روز پس از اظهار امر جز جناب باب الباب احدى بآن حضرت مؤمن نگشته است

و مهچنني مبداء ظهور بيان را مشاهده کن که تا چهل روز غري :" بيان مبارک چنني است
کم هياکل حروف بسمله تقمص اميان پوشيده  از حرف سني مؤمن به باء نبود احدى و کم

ر حال تاريخ اميان حضرت ). باب پانزدهم از واحد هشتم." ( تا آنکه واحد اول متام شد
ايام سرور . حرم به حضرت باب بايد در مهان ماههاى خنستني از ظهور مبارک باشد

آن بانوى موقنه عفيفه از مهان . ر حضرت باب پايان يافتحضرت حرم پس از اظهار ام
تبعيد و مسجونيت حضرت باب و . اوقات تا پايان حيات حماط در بالياى الهنايات بود

شهادت آن حضرت آتش به جان آن جناب زد و ستم دمشنان و اهانت آنان بآن سيده نساء 
 هجرى قمرى ١٢٩٩سراجنام در سال . تا خامته حيات حضرتش ادامه داشت

با هنايت عشق و اميان به حضرت اءاهللا در شهر شرياز مبلکوت اى ) ميالدى١٨٨١(
و ) خصوصاً کتاب قيوم االمساء(حضرتشان در آثار مبارکه حضرت باب . صعود فرمودند

جان شريين "عبارت . اند مکاتبات خصوصى آن حضرت مورد کمال مرمحت قرار گرفته
ب خطاب به حضرت حرم گوياى عشق فراوان آن حضرت به در توقيعات حضرت با" من

خري "از القاب شاخمه ايشان که در الواح مجال اى نازل گشته است . خدجيه خامن است
بايد توجه داشت که . را توان نام برد" مثره عليا"و " عليا ورقه"،  "بتول عذراء"، "النساء

خري "اند و ايشان نيز از قلم اى به  يعوالده حضرت باب نيز در امر اعظم صاحب مقامى رف
  . ملقّب گشته اند" النساء

مقام فاطمه زهراء دختر بلند اختر حضرت رسول اکرم در آثار :  حضرت فاطمه زهراء - ٤
ترين  امراهللا ايشان را در کنار برجسته طلعات مقدسه ائيه جتليل گشته و حضرت ولّى



) ١٥. (اند ا و مرمي مادر حضرت مسيح نام بردهنسوان در تاريخ اديان چون آسيه، سار
جناب فاطمه در ) ١٦." (حضرت فاطمه مشع اجنمن نساء بود:" حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

. مادرشان خدجيه حرم رسول اکرم بودند. سال پنجم پس از بعثت در مکّه بدنيا آمدند
ب فاطمه حرم جنا. واقع گشت) ميالدى٦٣٢(صعود جناب فاطمه بسال يازدهم هجرى  

حضرت علي عليه اءاهللا بودند و از فرزندان بزرگوار آن دو حضرت امام حسن جمتىب و 
کماالت و فضائل و مراتب استقامت جناب فاطمه در . حضرت امام حسني را توان نام برد

از القاب جناب . تفصيل بيان و برخى خطب از ايشان نقل گشته است تواريخ اسالمى به
، "سيده نساء"ثار اسالمى آمده و برخى در آثار مبارکه تأئيد گشته فاطمه که در آ

  .را توان نام برد" بتول"و " زهراء"، "صديقه"
ايشان خنستني . نام پدر ايشان خويلد و نام مادرشان فاطمه بود:  جناب خدجيه کربى - ٥

 از جناب خدجيه بانوئى ثرومتند و. زهراء حرم رسول اکرم بودند و مادر جناب فاطمه
نامربده ثروت خودشان را در طريق اعانت رسول اکرم و اسالم . اشراف قريش بودند

حضرت رسول چه پيش از اظهار امر و چه پس از آن مهواره آن جناب . مصروف داشتند
جناب خدجيه خنستني بانوئى بودند که به اسالم مؤمن شدند لذا به . اند را مدح و ثناء گفته

حضرت رسول . است" طاهره"از القاب ديگر جناب خدجيه . ندام املؤمنني ملّقب گشت
صعود جناب خدجيه سه سال پيش از . اند نيز ناميده" خدجية الکربى"اکرم آن جناب را 

در هنگام رحلت حدود شصت و . در مکّه واقع گشت)  ميالدى٦١٩حدود ( هجرت 
حضرت اءاهللا در . پنج سال داشتند و رسول اهللا در آن احيان مردى پنجاه ساله بودند

در ايام خامت انبياء روح : "يکى از الواح مبارکه در خصوص جناب خدجيه چنني ميفرمايند
االرض از عباد و اماء خمصوص عرفان آن نير افق بيان  مجيع من علی. ماسواه فداه تفکّر کن

معدوده اند و در ايام ظهور مجيع بر اعراض و اعتراض قيام منودند مگر نفوس  خلق شده
چه که در حني بأساء و . مذکوره و از اماء خدجيه کربى باين شرافت عظمى فائز شد

او از نسائى است که از امثار . هنيئاً هلا و مريئاً هلا. ضراء ثابت بلکه شاکر مشاهده گشت



طوىب هلا و لکلّ اَمٍة احبتها و اقبلت . سدره منتهى مرزوق شد و از سلسبيل بقاء آشاميد
  )١٧". (و نطقت بثنائهااليها 
در آثار طلعات مقدسه ائيه در خصوص مرمي :  جناب مرمي مادر حضرت مسيح- ٦

حضرت . مادر بلند اختر حضرت مسيح بکرات بيانات نازل گشته است) باکره(عذراء
) ١٨( .اند ترين زنان جاودانه تاريخ ذکر فرموده امراهللا نام ايشان را در کنار برجسته ولّى

." حضرت مرمي که فخر رجال بوده: "عبدالبهاء در خصوص ايشان ميفرمايندحضرت 
ايشان از نسل يهودا و داود بودند و با اليصابات مادر حضرت حيىي تعميد دهنده ) ١٩(

جناب مرمي در هجده سالگى هنگاميکه با يوسف جنّار نامزد ) ٢٠. (نسبت نزديک داشتند
حضرت مسيح ) ٢١. (از روح القدس بارور گشتندبودند و پيش از آنکه اقتران واقع شود 

حضرت مرمي از آغاز تولّد حضرت مسيح شاهد . بدين علّت عيسى بن مرمي خوانده ميشوند
حوادث تارخيى متعدد مربوط به زندگى آن حضرت بودند و هنگام شهادت حضرت مسيح 

  )٢٢. (حضور داشتند
ايست در کنار درياچه طربيه  ام دهکدهجمدل ن. مرمي اهل جمدل است:  جناب مرمي جمدليه- ٧
سنت مسيحى . روايات در باب شرح حيات مرمي خمتلف است). در کشور اسرائيل( 

ميگويد که او مهان زىن است که در باب هفتم از اجنيل لوقا ذکرش آمده و گناهکار بوده 
ادت مرمي جمدليه هنگام شه) ٢٣. (و اميان آورده و حضرت مسيح او را خبشيده است

مرمي ) ٢٤. (حضرت مسيح حضور داشته و ازحمل تدفني آن حضرت نيز آگاه شده است
پس از شهادت حضرت مسيح قيام کرد و شاگردان را جان جديد خبشيد و تا پايان 

ذکر مرمي جمدليه در آثار مبارکه اين . زندگاىن در ترويج امر مقدس مسيحى جانفشاىن منود
مرمي : "از مجله حضرت عبدالبهاء در خصوص او ميفرمايند. ظهور اعظم بکرات آمده است

در زمان حضرت مسيح مالحظه . "دربيان ديگرى ميفرمايند) ٢٥." (جمدليه غبطه رجال بود
کنيم بعد از آنکه حواريون مضطرب شدند حىت پطرس کبري سه مرتبه حضرت مسيح را 

 و خدمىت عظيم بدين مسيحى انکار کرد ولی مرمي جمدليه سبب ثبات و استقامت آهنا شد
. در عامل مسيحى مرمي جمدليه سبب ثبوت حواريون گرديد: "و نيز ميفرمايند) ٢٦". (کرد



." لکن مرمي جمدليه مانند شري مستقيم ماند. مجيع حواريون بعد از مسيح مضطرب شدند
شريعه بعد از حضرت روح معدودى بودند که ب: "در يکى از ديگر الواح ميفرمايند) ٢٧(

با وجود آنکه در بدايت عروج آن حضرت از کمال وحشت و . اهللا وارد شدند روح
دهشىت که حاصل شده بود تزلزل و اضطراب مستولی شد لکن بعد از چند روز زىن 
مسماة به مرمي جمدليه باستقامت و ثبوتى ظاهر شد که رجال را بر امر ثابت و مستقيم منود 

مرمي جمدليه يک زن قروى : "در لوحى ميفرمايند) ٢٨." ( منودنداهللا قيام و بر اعالء کلمة
: در لوح ديگرى ميفرمايند) ٢٩."(اش از افق عزت ابديه ميدرخشد خدا بود هنوز ستاره

در کور حضرت روح مرمي جمدليه بعد از صعود و عروج عيسوي باستقامت و ثبوتى قيام "
حىت اين فخر رجال بقسمى به نصيحت و . ودنفحات حمبت اهللا آفاق را معطّر من منود که 

احلقيقه بتأئيد اهلي يد بيضاء منود و سبب استقامت و  داللت و هدايت زبان گشود که يف
 در کور مسيحائى  . . : ".و نيز در لوحى ميفرمايند) ٣٠."(اشتعال حضرات حواريين گشت

 دوستان پريشان شدند و دور عيسوي بعد از صعود روح وجود مبقام حممود مجيع ياران و
اى از اماء رمحن که نام مبارکش مرمي جمدليه بود و جمدل دهکده حقريى است در  مگر امه

اهللا اين ورقه با وجود آنکه اهل مقنعه و از دهکده بود بچنان  سبحان. ساحل درياچه طربيه
روح تأييدى موفّق گرديد که مشاهري رجال عاجز گرديدند و سبب ثبوت و رسوخ و 

تا حبال قدر و منزلت اين ورقه مستور بود حال . استقامت و سکون مجيع موحدين گرديد
اين ربة احلجال بقوتى ظاهر شد که سرور ابطال رجال . واضح و مشهود گرديد

. مرمي جمدليه بظاهر چه استعدادى داشت: "در يک بيان شفاهى ميفرمايند) ٣١."(گرديد
چون مرمي حمبت مسيح در قلبش بود به .  . .و بسيار آمدندزهناى اعظم از ا. زىن دهاتى بود

در بيان شفاهى ديگرى ضمن شرح ) ٣٢". ( . . .حمبت مسيح هر استعدادى باو داده شد
بعد از شهادت حضرت مسيح از مجله خدماتش اين : "خدمات منايان مرمي جمدليه ميفرمايند

 و آن مالقات در وقىت واقع شد که اى با امپراطور رومان مالقات منود بود که بواسطه
اند و  پيالطس و هريوديس دانسته بودند که يهود حمض افتراء حتريک بر قتل مسيح منوده

چون امپراطور از حال و خيال مرمي . هلذا متعرض يهود بودند. حضرت عيسى بيگناه بوده



ت از ام و استدعاى مسيحيان شفاع پرسيد جواب گفت که من از طرف مسيحيان آمده
هر چند . زيرا پيالطس و هريوديس متعرض يهودند. قاتلني مسيح و بذل آسايش يهود است

يهوديان سبب قتل مسيح شدند لکن حضرت مسيح ابداً راضى نيست که از آهنا انتقام 
امپراطور از اين بيان مرمي بسيار خوشنود و متأثّر شد و امر عدم تعرض . کشيده شود

  )٣٣ (."يهوديان را صادر کرد
بر اساس روايات اسالمى مهسر فرعون مصر و زىن پرهيزکار و خدا ترس :  جناب آسيه - ٨

بوده و حضرت موسى را که از آب گرفته بودند به دربار برده و به فرزند خواندگى 
. اما بر پايه روايات يهودى دختر فرعون بدين امر مبادرت منوده است. پذيرفته است

مقدس هنگاميکه مادر حضرت موسى آن حضرت را در قايق باستناد مندرجات توراة 
مرمي خواهر . بسيار کوچکى که از ىن ساخته بود هناد و بامان خدا در رود نيل رها ساخت

دختر فرعون که در هنر شنا . موسى که احتماالً هفت ساله بود در پى قايق مهى رفت
قاء او را فراهم کرد و مينمود کودک را ديد و دلش بر وى بسوخت و وسائل حفظ و ب

حضرت عبدالبهاء در يکى از خطابات ) ٣٤." (بعداً کودک را بفرزند خواندگى پذيرفت
در يکى از الواح مبارکه در ) ٣٥." (آسيه دختر فرعون فخر رجال بود: "مبارکه ميفرمايند

اى بسا اماء که در سبيل اهلي گوى سبقت و پيشى را از رجال : "خصوص او ميفرمايند 
در کور موسوى آسيه از افق استقامت با وجهى الئح .  ميدان ثبوت و رسوخ ربودنددر

آسيه را از نسوان ) ٣٨(امراهللا  و حضرت وىلّ) ٣٧(حضرت عبدالبهاء ) ٣٦." (طالع
  . اند جاودانه تاريخ فرموده

خنستني بانوئى که تورات مقدس از او جتليل منوده سارا حرم حضرت :  جناب سارا- ٩
) ٣٩. ( بود و خداوند او را ساره ناميدSaraiنام وى در آغاز ساراى .  استابراهيم

داستان حيات اين بانوى زيبا و عالی مقام که باستناد تورات خواهر پدرى حضرت ابراهيم 
حکايت آفرينش جهان در سفر ) ٤٠. (بوده به تفصيل در آن کتاب جليل آمده است

ايام حضرت . ندگى سارا بدرازا کشيده استپيدايش تورات باختصار آمده ولی بيان ز
آنان . ابراهيم و سارا حبدود دو هزارسال پيش از ميالد حضرت مسيح ختمني گشته است



خداوند به حضرت ابراهيم فرمود که از سرزمني پدرى به ارض . در حران زيست مينمودند
ه ابرام گفت از خداوند ب: " در تورات جليل در اين خصوص ميفرمايد. موعود کوچ منايد

واليت خود و از مولد خويش و از خانه پدر خود بسوى زميىن که بتو نشان دهم بريون 
شو و از تو امىت عظيم پيدا کنم و ترا برکت دهم و نام ترا بزرگ سازم و تو برکت 
خواهى بود و برکت دهم به آناىن که ترا مبارک خوانند و لعنت کنم به آنکه ترا ملعون 

حضرت ابراهيم عازم )  ٤١." ( تو مجيع قبائل جهان برکت خواهند يافتخواند و از
تا وصول به ارض موعود مصائب بسيار بر . کنعان گشت و سارا نيز مهراه آن حضرت بود
مهانگونه که پطرس حوارى ميفرمايد سارا . آن دو وارد گشت و سارا مهه را حتمل منود
سارا قحط و غالى شديد ) ٤٢. (ق ميخواندمطيع حضرت ابراهيم بود و او را آقاى مطل

دره نيل را با هنايت شکيبائى حتمل منود و ايام خوشى و غناى بعدى هرگز او را مغرور 
و در غار مکفيله ) ٤٣(سارا با هنايت اميان و در غايت کهولت در گذشت . ننمود

اجنيل از نامربده در مواضع متعدده از تورات و ) ٤٤( . مدفون گرديدMachpelah) مکپاله(
دختر عموى حضرت ابراهيم ) سارا(در برخى از آثار اسالمى ساره . جتليل گشته است

مهچنني به وى فضل و علم و . معرىف شده و از زيبا رويان زمان خويش بشمار آمده است
  :  چنانکه ناصر خسرو در حق او ميگويد. حکمت نسبت داده شده است
  مت نيامد جز که فضل و علم و حک

  مبا مرياث از ابراهيم و ساره 
امراهللا او را از مجله زنان  در آثار اين ظهور اعظم از سارا جتليل گرديده و حضرت وىلّ

: حضرت عبدالبهاء ميفرمايند) ٤٥. (اند قهرمان جاودانه در تاريخ اديان حمسوب فرموده
  ) ٤٦." (سارا زن ابراهيم فخر رجال بود"

يان احوال ديگر نسوان جاودانه تاريخ اديان موجب تطويل ب:  ديگر زنان جاودانه-١٠
مهني قدر ميتوان گفت که در امر اعظم حضرت منريه خامن حرم حضرت . کالم است

امراهللا در اين  البهاء روحيه خامن حرم حضرت وىلّ عبدالبهاء و ايادى امراهللا حضرت امة
ختر بلند اختر حضرت علی عليه در تاريخ اسالم ميتوان از جناب زينب الکربى د. گروهند



) ٤٧(در عامل مسيحى از مجله ذکر جناب بارباراى مقدسه ضرورى است . اءاهللا ياد کرد
مطالعه تفصيلی . قاضى برجسته خاندان اسرائيل) دبوره نبيه( و در تاريخ يهود جناب دبورا 

 غرب عامل مبين احوال اين نسوان جاودانه و صد ها تن از زنان برجسته ائى در شرق و
مقام عظيم نسوان و امهيت تعليم اساسى مجال اقدس اى تساوى حقوق رجال و نساء 

  . است
  زير نويس خبش دوم 

   
  مشاهري زنان در تاريخ اديان

يا ايتها .  . : ". مجال اقدس اى در يکى از الواح خطاب به حضرت ورقه عليا ميفرمايند- ١
قد جلعناک من خرية االماء و اعطيناک مقاماً لدى الوجه الذّى ما .  . .الورقة املبارکة النوراء

: مأخذ" (سبقةه النساء کذلک فضلناک و قدمناک فضالً من لدن مالک العرش و الثرى
تدوين دائره مطالعه نصوص و الواح مرکز جهاىن . ائيه خامن حضرت ورقه مبارکه عليا

ه حضرت ورقه عليا ميفرمايند که بآن حضرت در اين بيان مبارک خطاب ب). ٣ائى ص 
  .اند اند که هيچ يک از نسوان جهان بدان ترفيع نيافته مقامى اعطاء فرموده

٢ - God Passes By ٣٤٧ ص.  
  .٩ص .  ائيه خامن حضرت ورقه عليا- ٣
  .مأخذ باال  عيناً- ٤
  .١٣-١٤صص .  مأخذ باال- ٥
  .١١ص .  مأخذ باال- ٦
  .٢٣ص .  مأخذ باال- ٧
  .٢٨-٢٩صص .  مأخذ باال- ٨
  .٤١-٤٢صص .  مأخذ باال- ٩
  . تأليف خامن بالمفيلدChosen Hyway نقل به مضمون از کتاب شاهراه منتخب -١٠



يانواب يا ايتهاالورقة  : " از مجله در لوحى خطاب به حضرت آسيه خامن ميفرمايند-١١
 من لدنه و جعلک صاحبة قد رضى اهللا عنک فضالً من عنده و رمحة.  . .املنبتة من سدرتى 

. له يف کلّ عامل من عوامله و رزقک لقائه و وصاله بدوام امسه و ذکره و ملکوته و جربوته
طوىب المة ذکرتک و ارادت رضائک و خضعت عندک و متسکت حببل حبک و ويلٌ ملن 

  ).٦٤٥-٦٤٦جلد خنست، صص. رحيق خمتوم. اشراق خاورى. ( . .انکر مقامک االعلى
 آگاهى از جريان تولّد و صعود امحد فرزند حضرت باب از مجله رجوع فرمايند  براى-١٢

  .١٧٠- ١٧٢تأليف نگارنده سطور، صص" حضرت باب" به کتاب 
  .١٨٤ص . خاندان افنان. فيضى:  مأخذ-١٣
  .١٨٥ص .  مأخذ باال-١٤
١٥- God Passes By . ٣٤٧ص.  
  .١٣٥جلد دوم، ص .  خطابات حضرت عبدالبهاء-١٦
  .٣٥ص . مقام و حقوق زن. اىن يزد-١٧
١٨ _  .God Passes By ٣٤٧ص.  
  .١٣٥جلد دوم، ص .  خطابات حضرت عبدالبهاء-١٩
  . اجنيل لوقا، آيه سى و ششم از باب خنست-٢٠
 موضوع محل حضرت مرمي بروح القدس در اجنيل جليل و قرآن شريف و آثار مقدسه -٢١

 آثار مبارکه ائى در اين خصوص از براى زيارت. اين ظهور اعظم تصريح گرديده است
  :مجله رجوع فرمايند به

  .٤٣-٤٤صص .  کتاب ايقان اثر قلم مجال اقدس اى-الف
  .٦٦- ٦٨صص .   کتاب مفاوضات حضرت عبدالبهاء-ب
  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا غالحمسني بناىب مندرج در جلد -پ

  .٨٠-٨١صص .  خاورىدوم مائده آمساىن تأليف جناب اشراق
 مورخ نوزدهم نوامرب Shook توقيع حضرت ولی امراهللا خطاب به دکتر شوک -ت

  ).٣، ص ١٩٤٨، آگست ٢١٠ آمريکا مشاره  Baha'i Newsمندرج در ( ميالدى ١٩٤٥



  . اجنيل يوحنا، آيه بيست و پنجم از باب نوزدهم-٢٢
  .٣٦-٥٠ب هفتم آيات  براى آگاهى بيشتر رجوع فرمايند به اجنيل لوقا، با-٢٣
، باب بيست ٥٥-٥٦ از مجله رجوع فرمايند به اجنيل متى باب بيست و هفتم، آيات -٢٤

  .١-١٤ و باب شانزدهم آيات ٤٧ و اجنيل مرقس باب پانزدهم آيه ١-٩و هشتم آيات 
  .١٣٥جلد دوم، ص .  خطابات حضرت عبدالبهاء-٢٥
مقام . مأخذ، يزداىن(١٩١٢هم اکترب  نقل از نطق مبارک در سانفرانسيسکو در سيزد-٢٦

  ).٤١ص . و حقوق زن
  .٤١-٤٢صص .  مأخذ باال-٢٧
  .٢٥٥جلد خنست، ص .  مکاتيب حضرت عبدالبهاء-٢٨
ص . مقام و حقوق زن. يزداىن: مأخذ( نقل از خطابه مبارک در سانفرانسيسکو -٢٩
٥٥.(  
  .٥٨-٥٩صص .  مأخذ باال-٣٠
  .١٢٤لد پنجم، ص ج. اسراراآلثار.  فاضل مازندراىن-٣١
  .١١٨- ١١٩جلد دوم، صص . بدايع اآلثار.  زرقاىن-٣٢
  .٣٧ص .  مأخذ باال-٣٣
  .٥-١٠ از مجله رجوع فرمايند به تورات مقدس، سفرخروج، باب دوم آيات -٣٤
  .١٣٥جلد دوم، ص .  خطابات حضرت عبدالبهاء-٣٥
  .٥٨. مقام و حقوق زن.  يزداىن-٣٦
  .٦٦ص .  مأخذ باال-٣٧
٣٨- God Passes By . ٣٤٧ص.  
  . تورات مقدس، سفرپيدايش، باب هفدهم آيه پانزدهم-٣٩
:  براى آگاهى از حيات جناب سارا عالوه بر تورات مقدس از مجله رجوع فرمايند به-٤٠

Lofts. Women in the Old Testament.  pp. 6-22.   
  .  تورات، سفر پيدايش، باب دوازدهم آيات يک تا سه-٤١



  .٦باب سوم آيه . يل جليل، رساله اول پطرس رسول اجن-٤٢
سارا در يکصد و ) باب بيست و سوم آيه خنست(  بتصريح تورات در سفرپيدايش -٤٣

  .بيست و هفت سالگى در گذشت
ابراهيم زوجه خود ساره را در مغاره مکفيله در .  . : ". در تورات مذکور است که-٤٤

سفر پيدايش، باب " (  در زمني کنعان مدفون منودکه حربون باشد) Mamre(مقابل ممرى 
  ).١٩ آيه ٢٣
٤٥- God Passes By .  ٣٤٧ص.  
  .١٣٥جلد دوم، ص .  خطابات حضرت عبدالبهاء-٤٦
حضرت : " حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک خطاب به احباى سانتاباربارا ميفرمايند-٤٧

جان خود را فداى مسيح کرد سانتاباربارا دخترى بود عادى ولکن چون حيات خود را و 
."  . .هنوز نورش منتشر . مالحظه کنيد که چگونه از افق عامل مانند ستاره درخشيد

  ).٨٢جلد سوم، ص . مکاتيب حضرت عبدالبهاء(



  
  خبش سوم  

  تساوى حقوق رجال و نساء
امر مقدس ائى در اين دور جليل حامل پيام وحدت رجال و نساء و تساوى حقوق آنان 

در آثار مبارکه امر اعظم نه تنها تفوق و سبقت رجال بر نسوان امرى موهوم تلقّى . است
گرديده بل تصريح شده که ظهور ذکاوت، مهارت فطرى و روحانيت در زن شديدتر 

مشاهدات عيىن و علمى گوياى آنست که زن هم مادر و فرزند پرور است و هم . است
شواهد تارخيى نشان ميدهد که در عصر عتيق . ادهعامل اصلی اتصال و اتحاد اعضاء خانو

 معروف Matriarchyدوران مادر شاهى يا مادر ساالرى  اشتباه به و در روزگارى که به
مهارت طبيعى زن رافع مشکالت حيات زيسىت و اجتماعى افراد آدمى ) ١(گشته است 
نبوده عصر عتيق هرگز شاهد اعمال خشونت و حاکميت از سوى زنان . بوده است

مرد شکار افکن مبدد زور بازو در پى شکار دوان بوده و لذا کمتر فرصت بررسى . است
زن بعلّت باردارى در پى شکار نرفته . هاى اطراف خويش را داشته است و شناخت پديده
در عصر . تر در يک حملّ سبب شناخت زمني و گياهان گشته است و سکونت مداوم

اهان خوردىن توفيق يافته بل ابزار الزم براى توليد اغذيه کشاورزى زن نه تنها به کشف گي
تغذيه کودکان، رام کردن چارپايان، کشف گياهان شفا . مناسب را هم اجياد منوده است

اين درايت هيچگاه شکل قدرت حاکم بر . خبش مهه و مهه از درايت زن بوده است
. انواده بکار رفته استمقدرات مرد نگرفته و مهواره در جهت رفاه مرد و کودکان خ

نقش اصلی زن، نفوذ و تأثري او در تربيت کودکان و حفظ اتصال و اتحاد اعضاء خانواده 
ها در مذبح خشونت و سلطه جوئى مرد قرباىن  اينکه چگونه زن در طى هزاره. بوده است

وليکن با ستيزه جوئى و قدرت جسماىن مرد ىب ارتباط . شده است دقيقاً معلوم نيست
گيهاى نقش زن در عصر عتيق   با ويژPatriarchyمفهوم مرد ساالرى . نبوده است

مرد بر خالف زن از توانائيهاى خويش براى حتقري و ختفيف و اسارت . سازگارى نداشت
زن اسري و فرمانربدار مرد و از حقوق انساىن خويش حمروم گشت و تفوق . زن مدد گرفت



پيامربان آمساىن که در کور حضرت آدم . ين گرديدمرد بر زن عنصراساسى فرهنگ جايگز
مبعوث گرديدند هر يک بنوعى اراده تدارک مقدمات حتقق تساوى حقوق رجال و نساء 

چون تعاليم اهلي بر . را داشتند وليکن افسوس که بشر آماده پذيرش اين تعليم جليل نبود
ر اساس مقتضيات زمان نازل ميگردد رفع بسيارى از موانع حتققاين تعليم اساسى ميس 

با وجود مهه حمروميتها و حتقريها و ختفيفها برخى از زنان در بسيارى از موارد بر . نگشت
. اند اند و نقش اساسى خويش را بنحو مطلوب ايفاء کرده مردان پيشى گرفته

رسول اکرم جاودانه گشت و جناب مرمي جمدليه موجب  از محايت در خدجيه جناب چنانکه
اند و بانوان  اى در ظلّ اديان پديد گشته زنان جاودنه. مسيحى گرديد جامعه جمدد ءاحيا

اند که گوى  خدمتگذار، فيلسوف، شاعر و هنرمندى در نقاط خمتلف جهان ظهور کرده
  . امي اند و ما بنام و احوال برخى از آنان قبالً اشاره کرده سبقت از بسيارى از رجال ربوده

در . طاهره به حضرت باب مؤمن گشت زن در ايران ارزشى نداشتدر ايامى که جناب 
اکثريت قريب باتفاق زنان ايراىن . حقيقت ارزش او بعنوان کاالئى در دست مرد بود

بردن نام آنان در مجع برخالف عفّت و . بيسواد و حمروم از حقوق انساىن خويش بودند
شان احنصاراً پخت و  د و وظيفهجاى زنان اندرون خانه بو. اخالق عمومى حمسوب ميشد

شاهزاده خامن . حتى شاهزادگان نيز مستثىن نبودند. پز، نظافت خانه و نگاهدارى کودکان
السلطنه دختر ناصرالدين شاه در خاطرات خويش مينويسد که زنان ايراىن از حشر با  تاج

ن درلباس سياه آزادى آنان تنها در گريه کرد. انساهنا حمرومند و با جانوران حمشورند
افکار عمومى زنان را پست، ) ٢. (عزاست و يا آنگاه که کفن سفيد بر تنشان ميکنند

حکومت صفويان و خاندان قاجار بيش . گر و ناقص عقل حمسوب مينمود دروغگو، حيله
اند و بسيارى از تأليفات آن ايام پر  از حکومات ديگر در ترويج اين عقايد واهى تالش منوده

نقل . هاى نا معقول پيشينيان در باب نسوان است  به مقام زن و ٌجنگ گفتهاز اهانت
تعجب است که . هاى واهى آنان در شأن کتاب حاوى احوال طاهره جاودانه نيست گفته

چگون مردان ايراىن در باب مادران، خواهران، دختران و مهسران خويش چنني باورهائى 



مربى مرداىن ) بزعم آنان( گر و ناقص عقل  حيلهچگونه مادران پست، درغگو، . اند داشته
  :بقول پروين خامن اعتصامى. اند چون ابن سينا، خيام، عطّار و مولوى بوده

      اند بزرگ اگر فالطون و سقراط بوده
  بزرگ بوده پرستار خردى ايشان 

  :و نيز بگفته او که جوهر بيانات مبارکه اين ظهور اعظم است
      ر کودک استدامن مادر خنست آموزگا

  طفل دانشور کجا پروده نادان مادرى 
ديگر اجازه منيدهد که زن . امر مقدس ائى به زن هويىت ميبخشد که در شأن اوست

امر ائى تالش مينمايد . صليب خود را بردوش کشد و در مذبح ناجوامنردى قرباىن شود
خصال و اتحاد کانون تا زن موجودى شکوفا و بارور شود و نقش اصلی خويش را که اخت

اصل تساوى حقوق زنان و مردان تعليم عظيمى است که بر تعليم . خانواده است باز يابد
تعليمى که با قاطعيت تشريع و توضيح شده و . اساسى وحدت عامل انساىن استوار است

جزئيات . حتقق آن شرط اصلی استقرار صلح اعظم در جامعه بىن آدم تلقّى گشته است
ط به تعليم وحدت رجال و نساء در آثار مبارکه اين ظهور اعظم آمده است و در اين مربو

  :اى از آن بيانات مقدسه درج گردد مقام جباست که مشّه
بايد توجه داشت که حضرت باب اهل عامل را جبهت پذيرش :   آثار حضرت باب-الف

ص حقوق زنان واسطى احکام حضرتشان در خصو.اند ظهور مجال اقدس اى آماده فرموده
است ميان اديان گذشته و شريعت مجال اى و اين نکته بايد در پژوهش تفصيلی ديگرى 

در سورة . در اينجا تنها به نقل يک بيان از حضرتشان اکتفاء ميگردد. کاويده شود
موهن و و لتعززوهن و لتوقّروهن و لتکر.  . .اهللا عليکم النساء  لقد احلّ: "االخالق ميفرمايند

انّ اهللا ما جعل الفرق بينکم و بني النساء االّ . لتعظّموهن لتکونن عنداهللا ربکم من املقبلني
در اين بيان مبارک امر ميفرمايند که اهل ) ٣." (انتم کرجل االمين و هن کرجل االيسر

اوند حمسوب بيان مهسران خويش را تعزيز، توقري، تکرمي، و تعظيم منايند تا از مقبلني نزد خد



گردند سپس ميفرمايند که خداوند ميان مردان و زنان فرقى ننهاده و مردان پاى راست و 
  .زنان پاى چپ هيکل وجوداند

حضرت اءاهللا در خصوص وحدت رجال و نساء و تساوى حقوق :  آثار مجال اى -ب
هى تباهى من اخذ تبا. تعاىل تعاىل من رفع الفرق و وضع االتفاق: "و مقام آنان ميفرمايند

هللا احلمد قلم اعلى فرق ما بني عباد و اماء را از . االختالف و حکم باالثبات و االئتالف
ميان برداشته و کلّ را در صقع واحد بغايت کامله و رمحت منبسطه مقر و مقام عطاء 

ظهر ظنون را بسيف بيان قطع منود و خطرات اوهام را بقدرت غالبه قويه حمو . فرموده
و در ) ٥." (ذکور و اناث در صقع واحد قائم.  . : ".در لوح ديگر ميفرمايند) ٤." (ودمن

اناث و ذکور عنداهللا واحد : "لوح مبارک به اعزاز يکى از بانوان ائى اشتهارد ميفرمايند
  )٦." (بوده و هست

در آثار کتىب و شفاهى حضرت عبدالبهاء بکرات در باب :  آثار حضرت عبدالبهاء-پ
در اينجا چند فقره از آن . ساوى حقوق رجال و نساء بيانات مبارکه صادر گشته استت

جتلّى مواهب نوع واحد بر رجال و نساء : "در لوحى ميفرمايند. بيانات مقدسه نقل ميگردد
ذکوريت و اناثيت و : "در لوح ديگرى خطاب به يکى از نسوان ائى ميفرمايند". واقع

 حليه و سبلت و يال و کوپال نبوده بلکه به مهّت و قدرت و معرفت مردانگى و فرزانگى به
در خطابه مبارک در دوبلني آمريکا .".  . . و ثبات و استقامت و اشتعال و اجنذاب بوده

حضرت اءاهللا اعالن مساوات رجال و نساء . خدا مجيع را يکسان خلق کرده: "ميفرمايند
نزد خدا . ستند و کلّ بشر و در حقوق متساوىفرمود که مرد و زن هر دو بندگان خدا ه

در عامل اهلي . تر است هر کس اعمالش تر در درگاه اهلي مقرب. مردى و زىن نيست
. هلذا رجال و نساء کلّ بايد متحد باشند.  مجيع يکى هستند . . .ذکور و اناث نيست

ل يکى ذکور و ديگرى عامل انساىن را دو بال بيهما: "در لوحى ميفرمايند." مساوى باشند
چون که دو جناح جناح بايد پرواز . اگر يک بال ضعيف باشد مرغ پرواز نتواند. اناث
عامل انساىن مانند طيور حمتاج بدو جناح : "در نطق مبارک در فيالدلفيا ميفرمايند." کند

نقص يک بال سبب وبال بال . مرغ با يک بال پرواز نتواند. است يکى اناث و يکى ذکور



چون دسىت ناقص ماند دست کامل هم . عامل بشر عبارت از دو دست است. گر استدي
و از : "در لوح صلح الهه نيز بيان مبارک مشاي ميفرمايند." از وظيفه خويش باز ماند

يک . را دو بال است  مجله تعاليم حضرت اءاهللا وحدت نساء و رجال است که عامل انساىن
اگر يک بال .  دو بال متساوى نگردد مرغ پرواز ننمايدتا. بال رجال و يک بال نساء

تا عامل نساء متساوى با رجال در حتصيل فضائل و . ضعيف باشد پرواز ممکن نيست
دربيان ديگرى در پاسخ ." کماالت نشود فالح و جناح چنانکه بايد و شايد ممتنع و حمال

بني ذکور و اناث در حقوق تا مساوات تامه : "مدير يکى از جرائد آمريکائى ميفرمايند
زنان يک رکن مهم از دو رکن . العاده ننمايد حاصل نشود عامل انساىن ترقّيات خارق

  ) ٧." (اند و اول معلّم و مربى انسان عظيم
نکته مهمه که پس از بررسى کتب مقدسه قبل و آثار مبارکه اين ظهور اعظم روشن 

 اقتضاى زمان اصلْ عدم تساوى حقوق رجال ميشود اينست که در اديان گذشته بر اساس
ولکن در امر ائى اصلْ . و نساء است و در برخى از موارد تساوى مشهود ميگردد

حضرت . تساوى حقوق رجال و نساء است و موارد عدم تساوى بسيار جزئى است
 مشول در اين عصر اهلي موهبت رمحاىن بر عامل نساء: "عبدالبهاء در يکى از الواح ميفرمايند

امتياز . مساوات رجال ونساء جزء در مواقع جزئى از مجيع جهات اعالن گرديد. يافت
بايد بشکرانه اين موهبت . نساء ايات ُهدى شدند و مظاهر الطاف مجال اى. برخاست

در لوح ) ٨." (اند چنان بنار حمبت اهللا برافروزند که اثبات منايند استحقاق اين الطاف داشته
در شريعت اهللا نساء و رجال در مجيع حقوق متساويند : " ترو ميفرمايندمبارک ميسيس
ديگر در . العدل بنص کتاب رجالند  عمومى زيرا رئيس و اعضاى بيت العدل مگر در بيت
بايد توجه داشت که موارد ) ٩." ( رجال و نساء مشترکند در مجيع حقوق . . .حمافل عموماً

. ان از حقوق خمصوصه نيست بل نوعى معافيت استعدم تساوى در معناى حمروميت زن
العدل اعظم اهلي بتصريح حضرت  حکمت و علّت معافيت نسوان از عضويت بيت

ديگر موارد معافيت که حبقيقت مزيت . عبدالبهاء در آتيه اوقات روشن خواهد گشت
قه در دوران است نه حمروميت، معافيت از اعطاء مهر در ازدواج، معافيت از اعطاء نف



در مبحث ارث نيز تفاوت سهام ناچيز است و . اصطبار و معافيت از وجوب حج است
لذا بايد گفت که موارد عدم تساوى . علل اقتصادى و اجتماعى آن کامالً روشن است

در برابر اين عدم تساوى جزئى . حقوق رجال و نساء فرعى و جزئى و نوعى معافيت است
سوان بر مردان در موارد معينه در آثار حضرت عبدالبهاء تصريح موضوع تفوق و سبقت ن

در ايام گذشته عامل اسري سطوت و : "در يکى از بيانات مبارک ميفرمايند. گشته است
حمکوم قساوت و قوت بوده رجال بقوه شدت و صالبت جسماً و فکراً بر زنان تسلّط يافته 

قوه اجبار رو باضمحالل است و ذکاء . تغيري کردهاما حال اين ميزان م خورده و . بودند
عقالىن و مهارت فطرى و صفات روحاىن يعىن حمبت و خدمت که در نسوان ظهورش 

پس اين قرن بديع شؤونات رجال را بيشتر . شديدتر است رو بعلو و مسو و استيالء است
نيم قرىن خواهد بود ممزوج با کماالت و فضائل نسوان منايد و اگر خبواهيم درست بيان ک

در ) ١٠(٠."که اين دو عنصر در متدن عامل ميزانشان بيشتر تعادل و توافق خواهد يافت
در لوح مبارکى ) ١١." (نساء غالباًتعصب سياسى ندارند: "بيان ديگرى اشاره ميفرمايندکه

 است و حلل عرفان بر قامت نسوان منايشش بيشتر: " باعزاز يکى از بانوان ائى ميفرمايند
اخلصوص نسائى که در ميدان عرفان چون شري ژيان نعره بر آرند و  علی. تر آرايشش عظيم

اهللا در  اى امة: "در لوح ديگرى ميفرمايند) ١٢." (پرواز آيند چون عقاب ملکوت به
اهللا پيمودند باز در  هاى سابق مجيع اناث هر چند اقدام در خدمات منودند و باديه حمبت دوره

حال در اين . زيرا الرجالُ قواّمونَ علی النساء منصوص بود. گشتند  حمسوب منىصف رجال
هر . کلّ حمشور در صقع واحدند. اين قيد برداشته شد. دور بديع کار اناث پيشى گرفت

نفسى قدم پيش هند نصيب بيش برد و هر سوارى در اين ميدان جوالن دهد بضرب 
ربما ربة اخلدور . اء خواه ذکور خواه اناثخواه رجال خواه نس. چوگان گوى بربايد

فاقت الذکور و انتصرت علی جيش موفور و حازت قصبات السبق يف مضمار الوجد و 
بعلّت وجود اين مواهب و خصائل در نسوان است که در يکى از الواح ) ١٣." (السرور

ود و سبب حريت هنايت جلوه من جناب طاهره چون در سلک نساء بود ىب.  . : ".ميفرمايند 
  ) ١٤. " (منود اگر از رجال بود ابداً چنني جلوه منى. عموم گرديد



مطالعه تاريخ انساىن نشان ميدهد که زن بيش از مرد تاريخ ساز است، بعبارت ديگر نقش 
بديهى است زناىن که اسري هوى و هوس خويش . زن در تغيري تاريخ اهم از نقش مرد است

اند و بعکس زنان جاودانه تاريخ  دان و ملّت خود و جهانيان گشتهاند سبب ويراىن خان بوده
اند که ما بنام برخى از آنان در اين کتاب اشاره  خدمات عظيمه به اهل جهان کرده

چون در جهان حوادث و اخبار و تاريخ قرون .  . : ".حضرت عبدالبهاء ميفرمايند. امي کرده
 در ممر اعصار از جنس نساء صادر و ظاهر ولی و دهور و اعصار بنگرى اعظم وقايع و آثار

يکى سبب حيات . بعضى مظاهر آيات کربى بودند و بعضى اسري سطوت نفس و هوى
در طول تاريخ ) ١٥. " (ابدى جهان و جهانيان شد ديگرى سبب ممات سرمدى بيچارگان

يه مردان بکمک سطوت حيواىن و زور جسماىن خويش بر زنان تسلّط يافته و براى توج
آنچه مسلّم است تفاوت مرد و زن در . ها بافتند اين غلبه در خصوص ضعف نسوان افسانه

حضرت عبدالبهاء ضمن نطق مبارک . جوامع کنوىن ناشى از عدم تربيت مطلوب زن است
تأخر جنس زن تا حبال جبهت اين بود که : " در فيالدلفيا در اين  خصوص چنني ميفرمايند

اى نيست که  اگر نسوان مانند مردان تربيت ميشدند شبهه. دندمثل مردان تربيت منى ش
چون کماالت رجال را اکتساب منايند البته بدرجه مساوات رسند و . نظري رجال ميگشتند

و ) ١٦." (ممکن نيست سعادت عامل انساىن کامل گردد مگر مبساوات کامله زنان و مردان
زيرا .  يچوجه امتيازى در ميان نيستنساء و رجال در حقوق مساوى،: " نيز ميفرمايند
اگر نساء مانند رجال تربيت شوند هيچ . فقط احتياج به تربيت دارند. مجيع انسانند

حتى .  . : ".حضرت عبدالبهاء ميفرمايند) ١٧." (اى نيست که امتيازى خنواهد ماند شبهه
موده حضرت بفر) ١٨" ( .نقائص و ضعفهاى جسماىن نيز مربوط به عادت و تربيت است

در حتصيل علوم و فنون و صنايع و بدايع و : "امراهللا تساوى حقوق رجال و نساء وىلّ
  ) ١٩." (کماالت و فضائل عامل انساىن است نه حريت مضره عامل حيواىن

با آنکه يکصد و پنجاه سال از ظهور مبارک امر بديع ميگذرد و سازماهناى جهاىن و ملّى 
م خود در جهت حتقّق تساوى حقوق زنان و مردان هر روز انسان دوست بر تالش مداو

زنان که بيش . اند هنوز جامعه انساىن در نيمه راه وادى وحدت رجال و نساء است افزوده



از دو سوم بار جهان را بر دوش ميکشند و بزرگترين نقش سازندگى يعىن تربيت کودکان 
ميليوهنا تن از زنان هنوز . اند تهرا بر عهده دارند هنوز به حقوق حقّه خويش دست نياف

اين نا آگاهى سبب گشته که مقام خويش را . منيدانند که با مردان حقوق مساوى دارند
تا حقوق زنان براى اين گروه از آنان تعريف و توضيح نشود . تر از مردان دانند پست

است و مطالعات زن شناسى نيز غالباً در آثار پژوهشگران . هرگز تنفيذ خنواهد گشت
تا زنان ندانند که با مردان در . بنحو مطلوب به عامه نا آگاه از زنان انتقال نيافته است

حقوق مساويند هرگز معرفت اجتماعى کاىف خنواهند داشت و لذا در حنوه تربيت فرزندان 
براى حتقّق وحدت انساىن مردان بايد در افزايش . آنان تأثري نامطلوب خواهد گذاشت

اين توصيه حضرت . زنان نيز بايد تساوى حقوق را بطلبند. تالش پيگري منايندآگاهى زنان 
از بيانات مبارکه در اين ) ٢٠. (عبدالبهاء به زنان در گنگره آزادى نسوان در لندن است

ظهور اعظم روشن ميشود که عدم تساوى حقوق رجال و نساء مباين با اصل عظيم 
ت جهان را از حقوق انساىن خويش حمروم ميسازد عدالت اجتماعى است زيرا نيمى از مجعي

تا تساوى حقوق رجال و نساء . و مردان را نيز از عظمىت که بايد بدان برسند باز ميدارد
عدم تساوى، تلقّى . هاى کنوىن جامعه انساىن در سطح جهاىن ادامه مييابد حتقّق نيابد بدخبىت

عدم اعتقاد به تساوى . أخري مياندازدتفوق را دائمى مينمايد و حتقق صلح جهاىن را بت
ها و عادات مضرى را از حميط خانواده به حميط کار و ديگر  حقوق رجال و نساء طرز تلقّى

عدم تساوى حقوق را نه از حلاظ . امللل ميکشاند هاى اجتماعى و سراجنام روابط بني حميط
 کنند مراد از وحدت شايد برخى تصور. زيسىت و نه از حلاظ اخالقى توان توجيه منود

البته در بيانات . رجال و نساء يا تساوى حقوق آنان مذکّر گردانيدن جنس مؤنث است
اند، ولکن مراد واقعى  مبارکه اين ظهور اعظم آمده که در اين عهد زنان از رجال حمسوب

: " مجال اى در يکى از الواح ميفرمايند. اعطاء حقوق مساوى به زنان و مردان است
در توضيح اين بيان مبارک استناد به چند فقره از ) ٢١." (اهللا از رجال حمسوب وز اماءامر

.  . .اهللا اى امة: " حضرتشان در لوحى ميفرمايند. بيانات حضرت عبدالبهاء ضرورى است
اقويا . اليوم عظماى رجال غافل و تو آگاه و علماى اقوام و ملل کور و تو بينا و با انتباه



در لوح ) ٢٢. "(شتند و توانايان ناتوان شدند و اماء رمحن مرد ميداناضعف ضعفاء گ
از بدو وجود تا يوم موعود رجال تفوق بر نساء در مجيع مراتب .  . : ".ديگرى ميفرمايند

ورقاتى . در اين دور بديع فيض عظيم رب جليل سبب فوز مبني نساء شد.  . .داشتند
اين از مواهب اين .  . .عرفان از رجال ربودندمبعوث شدند که گوى سبقت را در ميدان 

در ) ٢٣." ( . .دور بديع است که جنس ضعيف را قوى فرمود و اناث را قوه ذکور خبشيد
اهللا شکر يزدان پاک را که از عنصر ضعيف نساء امائى  اى امة : "لوح ديگرى ميفرمايند

 گشتند و مغبوط ابطال، مبعوث فرمود و حقائق شاخصه قويه بر انگيخت که حمسود رجال
اين از قدرت . در استقامت چون جبل راسخ بودند و در رسوخ و رزانت چون بنيان ثابت

عظيمه اهليه است که جزء ضعيف به اعظم قُوى مبعوث و بسيارى از رجال در قميص 
و نيز در لوح ديگرى ) ٢٤." ( . .تو که مرد ميداىن پاک يزدان را شکر منا. نساء حمشور

در اين دوربديع اماء رمحن بايد هر دم هزار شکرانه منايند که يد عنايت نساء : " ايندميفرم
مالحظه منائيد که چه موهبىت، . را از حضيض ذلّت جنات داده و باوج عزت رجال رسانده

در ذکر زن بالنسبت ميگفتند و .  . . اى در شرق ساقط بودند که زيرا حزب نساء بدرجه
حال احلمدهللا در ظلّ عنايات مبارک نساء در هنايت . ودندتعبري به ضعيفه مينم

با توجه به بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء روشن است که مراد از ) ٢٥.". ( . .احترامند
، تو که "، عنصر ضعيف نساء"اناث را قوه ذکور خبشيده" ،"رمحن مرد ميدان اماء"عبارت 

نساء در .  . .حال "و " اوج عزت رجال " )يکى از نسوان ائى خطاب به" (مرد ميداىن
اشاره بذلّت قبلی نسوان و عزت آنان چون مردان پس از ظهور امر بديع " هنايت احترامند

زيرا امر مقدس ائى تالش ميکند تا خشونت و سطوت و تسلّط جوئى مردان بدل . است
. و وفا فراوان گرددبه خصائص مجيله زنان چون عاطفت ىب پايان، لطافت و مالميت زبان 
در امر بديع به زنان . نه آنکه زنان هويت خويش را از دست دهند و به مردان بدل شوند

حقوقى اعطاء گرديده تا مساوى مردان گردند و خصائص و احوال خشونت آميز مردان 
لذا بفرموده مبارک حضرت عبدالبهاء که قبالً . تبديل شده ويژگيهاى مطلوب زنانه يابند

هاى سابق  اهللا در دوره اى امة: "االعلى  قوله. شوند" کلّ حمشور در صقع واحد"گرديد نقل 



اهللا پيمودند باز در صف رجال  مجيع اناث هر چند اقدام در خدمات منودند و باديه حمبت
حال در اين دور بديع . زيرا الرجالُ قواّمونَ علی النساء منصوص بود. گشتند حمسوب منى

هر نفسى قدم . کلّ حمشور در صقع واحدند. اين قيد برداشته شد. ى گرفتکار اناث پيش
پيش هند نصيب بيش برد و هر سوارى در اين ميدان جوالن دهد بضرب چوگان گوى 

: در لوح ديگرى ميفرمايند) ٢٦." (خواه رجال خواه نساء خواه ذکور خواه اناث. بربايد
ث شدند و بسا مردان که در حتت مقنعه چه بسيار ربات حجال بقوت اعظم رجال مبعو"

پس نظر بصفت است و شرط و مناط مست و سريت نه نقش و . ذلّ و هوان حمشور شدند
و چون کماالت معنويه و فضائل روحانيه و انوار رمحانيه در قميص اناث ظاهر . صورت

رکه مستفاد بارى از بيانات مبا) ٢٧." (اش بيشتر باشد گردد و در زجاجه نساء باهر جلوه
بل مراد حتقق دو . ميشود که مراد از تساوى حقوق مذکّر گردانيدن نسوان نبوده و نيست

. يکى اعطاء حقوق مساوى به زنان و دوم تلطيف زنانه خشونت مردانه. امر مربم است
تساوى .  . . ".امراهللا در معناى تساوى حقوق است وىلّ رحال جان کالم در بيان حضرت

وم و فنون و صنايع و بدايع و کماالت و فضائل عامل انساىن است نه حريت در حتصيل عل
حريت " فضائل عامل انساىن و دفع"در اين بيان مبارک به اخذ ) ٢٨." (مضره عامل حيواىن
اشاره گرديده که باستناد ديگر نصوص مقدسه حتقق عدالت و تبديل " مضره عامل حيواىن

مهچنني اين . نه به لطافت و عاطفت و مالميت زنانه استحاالت و کيفيات خشونت مردا
اعمال زور و خشونت مردان که در طى دوران . سخن بدان معىن نيست که مرد زن گردد

اند بايد به مالميت و لطافت که از خصائص مجيله انساىن است و در زنان  بدان خو گرفته
ميخنت شؤونات رجال با حضرت عبدالبهاء در خصوص آ. جلوه بيشتر دارد بدل گردد

امي و  خصائص زنان در اين قرن بديع بيان مبارکى دارند که قبالً در اين خبش نقل کرده
در ايام گذشته عامل اسري : "قوله االعلى .  جمدداً جبهت تأکيد در اين مقام درج مينمائيم

ر زنان سطوت و حمکوم قساوت و قوت بوده رجال بقوه شدت و صالبت جسماً و فکراً ب
قوه اجبار رو باضمحالل . اما حال اين ميزان م خورده و تغيري کرده. تسلّط يافته بودند

است و ذکاء عقالىن و مهارت فطرى و صفات روحاىن يعىن حمبت و خدمت که در نسوان 



پس اين قرن بديع شؤونات رجال را . ظهورش شديدتر است رو بعلو و مسو و استيالء است
ج با کماالت و فضائل نسوان منايد و اگر خبواهيم درست بيان کنيم قرىن خواهد بيشتر ممزو

  ) ٢٩." (بود که اين دو عنصر در متدن عامل ميزانشان بيشتر تعادل و توافق خواهد يافت
در کور آدم در متون کتب ديىن بر اساس مقتضيات زمان عباراتى آمده که مرد مسبل 

در کور اءاهللا باستناد نصوص . تبعى تلقّى گشته استانسانيت و زن موجودى فرعى و 
مبارکه اهليه که قبالً زيارت گرديد زن مهعنان مرد است بلکه در مواردى سبقت و تقدم 

اگر . يابد لذا ميتوان گفت که بطور کلّى زن در انديشه فلسفى ائى بر مرد تقدم مى. دارد
 خراىف گذشتگان در باب مقام و حقوق زن چه فلسفه اساسى اعالن اين تقدم نسخ عقايد

دليل خنست مقام . است ولکن بايد گفت که زن به دو دليل اساسى  بر مرد تقدم دارد
زن . بعبارت ديگر نقش زن بعنوان مادر در تربيت کودکان عظيم است. مادرى است

از ورود در اين مبحث و بيان امهيت و اعظميت آن خارج . خنستني مربى کودک است
اما در اينجا ) ٣٠. (موضوع کتاب است و نگارنده در پژوهش ديگرى بدان پرداخته است

در . اى از بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء را مبناسبت نقل منايد شايسته ميداند که مشّه
زنان يک رکن مهم از دو : " پاسخ سوأل يکى از مديران جرائد سانفرانسيسکو ميفرمايند

آنان تأسيس . اول معلّم و مربى انسان زيرا معلّم اطفال خرد سال مادراننداند و  رکن عظيم
حال اگر معلّم . بعد در مدارس کربى حتصيل ميکنند. اخالق کنند و اطفال را تربيت منايند

اول مربى و : "در لوحى ميفرمايند) ٣١."(و مربى ناقص باشد چگونه مربى کامل گردد
احلقيقه مؤسس سعادت و بزرگوارى و ادب و علم و دانش و   يفاند که اول معلّم امهات

زيرا اول مربى : "و در لوح ديگر ميفرمايند) ٣٢."(اند فطانت و درايت و ديانت اطفال
اهللا شري دهند  اهللا و شريعت آهنا بايد در بدايت طفل رضيع را از ثدى دين. اند اطفال امهات

و تا امهات تربيت اطفال ننمايند تأسيس . ا جان بدر روداهللا با شري اندر آيد و ب تا حمبت
و درنطق مبارک در فيالدلفيا ) ٣٣" ( .بعد تربيت نتايج کليه نبخشد آداب اهليه نکنند، من

تربيت نساء اعظم و اهم از تربيت رجال است زيرا اين دختران روزى مادران : "ميفرمايند
ل معلّم اطفال مادرانند هلذا بايد در هنايت کمال و او. شوند و اطفال را مادر تربيت ميکند



و اگر مادران ناقص باشند اطفال نادان . علم و فضل باشند تا بتوانند پسران را تربيت کنند
دليل دوم عواطف رقيقه و احساسات مادرانه زن مانع بروز جنگ ) ٣٤." (و جاهل گردند

چون : "در فيالدلفيا ميفرمايندحضرت عبدالبهاء در اين خصوص در نطق مبارک . است
بنيان جنگ و جدال بر . نوع بشر يک نوع تعليم يابد وحدت رجال و نساء اعالن گردد

زيرا اختالف تربيت مورث جنگ و نزاع، . افتد و بدون حتقّق اين مسائل ممکن نيست
مساوات حقوق بني ذکور و اناث مانع حرب و قتال است زيرا نسوان راضى جبنگ و 

هرگز راضى منيشوند که آهنا در . اين جوانان در نزدمادران خيلی عزيزند. وندجدال نش
جواىن را که بيست سال مادر در هنايت زمحت و . ميدان قتال رفته و خون خود را بريزند

هيچ مادرى . مشقّت تربيت منوده آيا راضى خواهد شد که در ميدان حرب پاره پاره گردد
عنوان حمبت وطن و وحدت سياسى، وحدت جنسى، ولو هر اوهامى ب. راضى منيشود

وحدت نژاد و وحدت مملکت اظهار دارند و بگويند که اين جوانان بايد بروند و براى اين 
هلذا وقىت که اعالن مساوات بني زن و مرد شد يقني است که . اوهامات گشته شوند

." هام خنواهند کردحرب از ميان بشر برداشته خواهد شد و هيچ اطفال انساىن را فداى او
مرد بيش از زن متايل جبنگ و خونريزى دارد و چون : "در بيان ديگرى ميفرمايند)  ٣٥(

پس نسوان از . نسوان در عامل انساىن نفوذ و تأثري کلّى يابند از جنگ حمققّاً جلوگريى منايند
بت جنگ مانند مردان قناعت و رضايت دروىن حاصل ننمايند و نفرت و انزجار آنان نس

: و نيز ميفرمايند." جبنگ بايد براى استقرار و حفظ صلح عمومى مورد استفاده قرار گريد
جهد منائيد تا آمال صلح عمومى بني املللی از راه مساعى زنان حتقق يابد زيرا مرد بيش از "

زن رغبت جبنگ دارد و شاهد و گواه حقيقى براى ثبوت افضليت زن بر مرد خدمت و 
مادر مشقّات و : "و نيز ميفرمايند. " در راه استقرار صلح عمومى بکار بردجديىت است که

 بر مادران بينهايت صعب و ناگوار است که  . . .بليات پرورش طفل را بر خود مهوار منوده 
. جگر گوشگان و پروردگان آغوش عشق و حمبت خويش را به ميدان حرب روانه منايند

سوان کامالً در امور اين جهان سهيم گردند و با مردان عليهذا چنني خواهد شد که چون ن
زيرا مانع و رادع جنگ نسوان خواهند . تساوى و برابرى حاصل کنند جنگ موقوف شود



جمدداً تأکيد ميشود که تعليم تساوى حقوق ) ٣٦." (در اين شک و ترديدى نيست. بود
. امل انساىن استوار استرجال و نساء بر تعليم اساسى تساوى حقوق انساهنا يا وحدت ع

زنان و . در پرتو اين دو تعليم مبارک هرگونه تبعيض عليه نسوان در امر ائى حرام است
. مردان در متتع از مواهب آزادى و حقوق ادارى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى متساويند

نواده امر ائى عقيده دارد که تربيت مرد تربيت يک تن است و تربيت زن تربيت يک خا
يابد ولکن  در جوامع کنوىن کارِ مرد هنگام غروب آفتاب پايان مى. بل نوع انسان است

امر ائى ) ٣٧. (گريد زن خدمتگذار متام وقت خانواده است و هرگز کارش پايان منى
هاى زندگى مرد و زن در کنار يکديگر نقش آفرين و  تالش ميکند که در مجيع صحنه

چنانکه از . مرد حامى زن و زن حامى مرد باشد. سان باشندخدمتگذار اطفال و نوع ان
چون دو بال . حلاظ زيسىت مکمل يکديگرند از حلاظ اجتماعى نيز يکديگر را تکميل منايند

در رهگذر زندگى نه زن ىب مدد مرد . يک کبوتر پرنده زندگى انساىن را بپرواز آورند
اين . هاى حيات اجتماعى را دارد سئوليتتواند زيست و نه مرد بتنهائى ياراى محل بار م

آجنا که به . اتحاد و اتصال زن ومرد است که چرخ حيات اجتماعى را بگردش ميآورد
در طبيعت سرد . زورِبازوى مردان نياز است مهاجنا به عاطفت و حمبت زنان نيز نياز است

وشش و خشگ جهان خاک لطافت زنان جان پاک منشاء عشق و اميد و جنبش و ک
اينست که در الواح مبارکه اين ظهور اعظم فرشتگان حامل وحى مهه وجه تأنيث . است
" ورقه نوراء"و " ، حوريه فردوس"حوريه حيات"، "، حوريه معاىن"حوريه بقاء"ذکر . دارند

بعنوان فرشتگان حامل وحى در الواح مبارکه اهليه مهه مبين اين نکته است که زن بعنوان 
ه حيات، بقاء، نورانيت و فالح عامل انساىن در آثار رمحاىن جتليل شده و بر مرد مسبل ادام

تقدم يافته است تا روشن شود که طراز عقائد عصر جديد ناسخ اوهام گذشته در تقدم 
کوتاه سخن آنکه در امر ائى زن نه تنها در نقش مادر و خنستني مربى . مرد بر زن است

ه بل بعنوان صاحب نقش مقرر و حساس در تلطيف عواطف کودک بر مرد تقدم يافت
اقدس اى و معهد مقدس اعلى  اعضاء جامعه انساىن و در تنفيذ و اجراء تشريعات مجال

اين سبقت افزايش . بنص طلعات مقدسه نوراء در اين دور اسىن از مرد سبقت گرفته است



اى خواهد   شاهد ظهور زنان جاودانهخواهد يافت و ساهلاى آتى تاريخِ امرِ مقدسِ ائى
چنني فرمود موالى توانا حضرت . گشت که تقّدم نسوان را بر ديوار زمان خواهد نگاشت

عنقريب مالحظه مينمائيد که در بني نساء نفوسى چنان منجذب : "االعلى  عبدالبهاء قوله
  )  ٣٨." (مبعوث شوند که سبب حريت گردند و مشع روشن شوند

 تعليم مقدس امر حضرت اءاهللا در خصوص تساوى حقوق رجال و نساء بر با آنکه پرتو
آفاق عامل تابيده و بسيارى از زنان در صحنه جهاىن در غالب ميادين خدمات انساىن توفيق 

ها ديده  اند هنوز خشونت و سلطه و مقاومت نظام مرد ساالرى در مهه سرزمني نظري يافته ىب
خرين ساهلاى حساس و تاريخ ساز سده بيستم ميالدى بسيار وظيفه اهل اء در آ. ميشود

گزين بايد از منظر جامعه حمو گردد و به  ديگر تصوير زن پرده نشني و خانه. عظيم است
امر بديع حامل پيام آزادى نسوان . مردان ياد آورى شود که عصر جديد نساء پرور است

جهان عرضه  جال و نساء را بهامر مجال اقدس اى منشور اهلي تساوى حقوق ر. است
حيات طاهره گوياى عظمت تعليم . ميکند و به زن هويىت ميبخشد که در شأن اوست

. طاهره فخر رجال بود و آغازگر عصرى جديد در آزادى نسوان. حضرت اءاهللا است
رغم خمالفت مردم عصر  وى مهان کلمه بود که موعود عامليان بدان تفوه فرمود و على

کار او را بايد پى گرفت و به اهل . زادى بر وجه زنان مظلوم و حمروم گشوددرهاى آ
وجود گرانبهايش علّت . اوهام ثابت منود که زن مسبل لطافت و عشق و حيات است

  .آفرينش صلح در عامل است و در مقامِ خنستني مربىِ انساىن بايد جاودانه جتليل شود
   

  زير نويس خبش سوم     
  ال و نساءتساوى حقوق رج

 در پژوهشهاى اخري تاريخ شناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان و باستان شناسان - ١
وجود دوراىن حتت عنوان روزگار مادر شاهى و مادر ساالرى مورد تأئيد قرار نگرفته 

  .است
  .موجود در کتاخبانه مرکزى دانشگاه طهران) خطّى( خاطرات . السلطنه طوىب  تاج- ٢



  .٥٤ام و حقوق زن در ديانت ائى ص مق.  يزداىن- ٣
  .٥٢مائده آمساىن، جلد هشتم ص .  اشراق خاورى- ٤
  .١٢مقام وحقوق زن در ديانت ائى، ص .  يزداىن- ٥
  .٧٦ص .  مأخذ باال- ٦
  .٨٢ و ٧٩، ٧٧، ٦٧، ٥٧، ١٦، ١٥، ١٣صص .  مأخذ باال- ٧
  .٧٨ص .  مأخذ باال- ٨
  .٧٧ -٧٨صص .  مأخذ باال- ٩
  .٩٩ و ٧٢صص .  مأخذ باال-١٠
  .٩٣ص .  مأخذ باال-١١
  .٦١ص .  مأخذ باال-١٢
  .٧مائده آمساىن، جلد هنم ص .  اشراق خاورى-١٣
  .٨٠جلد هفتم ص .  مکاتيب حضرت عبدالبهاء-١٤
  .٥٦مقام و حقوق زن در ديانت ائى، ص .  يزداىن-١٥
  .٧٩ص .  مأخذ باال-١٦
  .٧٩ -٨٠صص .  مأخذ باال-١٧
  .٢٣ص .   مأخذ باال-١٨
  .١٤٨ص .   مأخذ باال-١٩
  .٨١ص .  مأخذ باال-٢٠
  .٧٦ص .   مأخذ باال-٢١
  .٥٩ص .  مأخذ باال-٢٢
  .٥٨ص .  مأخذ باال-٢٣
  .٦٢ص .   مأخذ باال-٢٤
  .٦٤ -٦٥صص .   مأخذ باال-٢٥
  .١٢٠-١٢١جلد هفتم صص .  مکاتيب حضرت عبدالبهاء-٢٦



  .٥١-٥٢صص .  مأخذ باال-٢٧
  .١٤٨ن در ديانت ائى ص مقام وحقوق ز.  يزداىن-٢٨
  .٧٢ص .  مأخذ باال-٢٩
و از ( نگارنده طى ساهلا پژوهش در سازماهناى تربيىت بزهکاران در کشور کانادا -٣٠

) New Hope, St. Leonard, Seven Step, Hatfeild, Elizabdeth Fry مجله مؤسسات  
مصاحبه خصوصى ) انکهااعم از قاتالن عمد و سارقان ب(با صدها تن از جمرمني خطرناک 
در اکثريت قريب باتفاق آنان . هاى خويش پرداخته است داشته و به بررسى و حتليل يافته

از ) چون مرگ مادر، کوتاهى او در تربيت فرزند و اعتياد مادر(فقد عنصرى مادرى 
  .عوامل اصليه ارتکاب جرم بوده است

  .٨٢مقام و حقوق زن در ديانت ائى ص .  يزداىن-٣١
  .١٠٢ص .  مأخذ باال-٣٢
  .١٠٦ص .  مأخذ باال-٣٣
  .١١١ص .  مأخذ باال-٣٤
  .٢٣٤ص . پيام ملکوت .  اشراق خاورى-٣٥
هاى   بديع، مشاره١٠٥ مأخذ اين سه بيان مبارک نشريه اخبارامرى طهران، سال -٣٦
  . است٤و٣و٢
  . شايد شعر قدميى انگليسى زير در اين مقام جان کالم ما باشد-٣٧

For man's work ends at setting sun 
Yet woman's work is never done    

  .٣٥-٣٦صص . مقام و حقوق زن در ديانت ائى.  يزداىن-٣٨



  
  دوم گفتار
        
  طاهره  جناب حيات شرح در

  خبش خنست 
   

  شهر قزوين زادگاه جناب طاهره 
امام رافعى ) ١. (ه ميشده استناميد" کشوين"بگفته ابن فقيه مهداىن دژ قزوين در گذشته 

ياقوت محوى نيز نام اصلی قزوين را ) ٢.(دانسته است" کشوين"قزويىن نيز نام اين شهررا 
محداهللا مستوىف علّت تسميه شهر قزوين را به ) ٣. (گفته است" کژوين"و يا " کشوين"
 بود در يکى از اکاسره قدمي لشگرى جبانب ديلمان فرستاده:" چنني نوشته است" کشوين"

سپهساالر لشگر اکاسره به موضع زمني قزوين در صف . صحراى قزوين صف کشيدند
يعىن بدان کُنج نگر و " آن کش وين: "لشگرى خود خللی ديد با يکى از اتباع خود گفت

چون آجنا شهر کردند کشوين . بر اين موضع افتاد" کشوين"نام . لشکر راست کن
در يا  مينو"علی گلريز در کتاب  حممد) ٤". (فتندعرب معرب کردند قزوين گ. خواندند

نگارنده چنني ميپندارم که براى جلوگريى از تاخت و تاز کوه : "مينويسد" اجلنه قزوين باب
بفرمان پادشاه وقت دژى در مدخل کوهستان مشالی ) آماردها و ديامله(نشينان مزبور 

خته و قلعه بزرگترى نيز که جايگاه قزوين که مبنزله برج ديده باىن ميتوان تصوير کرد سا
سپاهيان مستحفظ و نريوى پادگان اين ناحيه بوده در حملّ کنوىن قزوين ميان دو رودخانه 

دژپائني مبرور ايام . اند ديزج و ارنزک بنا کرده اولی را  دژباال و دومى را دژپائني ناميده
ده است و در دوران حتريف شده به دژپني  و دژبني و گژوين و کشوين تبديل گردي

اى بنا کرده و مان نامى که قبالً معروف بوده  ذواالکتاف در جايگاه مهان دژ قلعه شاپور
اعراب نيز پس از استيالى باين حدود کشوين را معرب کرده قزوين . اند خوانده" کشوين"

  ) ٥."(اند گفته



معرب لفظ " قزوين"ام در برابر نظريات باال نظر ديگرى ابراز گرديده که باستناد آن ن
لفظ مذکور از نام مردمى گرفته شده است که در سواحل غرىب درياى . است" کاسپني"

" کاسپني" اند لفظ برخى گفته) ٦( .اند ساکن بوده)درياى قزوين يا مازندران(کاسپني 
است و مراد از کرانه هپن ) هپن( " پيِْن "و ) کرانه"(کَس"ترکيب دو واژه پارسى باستان 

يک از نظريات باال مستند بدالئل مقنعه  هيچ) ٧. (ساحل وسيع درياى مازندران است
آنچه . ترى در خصوص معناى لفظ قزوين خالی است منيباشد و يقيناً جاى پژوهش ژرف

" و در بالد مغرب زمني به درياى " حبر قزوين" مسلّم است درياى مازندران نزد اعراب به 
  . ستمعروف ا"  Caspianکاسپني 

امام رافعى قزويىن ) ٨. (ابن فقيه بناى شهر قزوين را به شاپور ذواالکتاف نسبت ميدهد
. اند نيز مهني نظر را ابراز داشته) ١١(و فرهاد مريزا معتمدالدوله ) ١٠(ياقوت محوى ) ٩(

حممد حسن خان ) ١٢. (اما محداهللا مستوىف باىن شهر قزوين را شاپور اول ساساىن ميداند
 خاورشناس روسى نظر محداهللا مستوىف را تکرار Bartoldو بارتولد ) ١٣(مادالسلطنه اعت

ىب آنکه بنقد نظريات مذکور پردازمي بايد تصريح منائيم که آنچه مسلّم ) ١٤. (اند کرده
است قزوين از شهرهاى باستاىن ايران است و از مهان اوائل و اواسط عصر ساساىن از 

  .است خاص برخوردار بودهامهيت کشورى و لشگرى 
عثمان حکومت رى ) ميالدى٦٤٤( هجرى قمرى٢٤در سال ) ١٥(بگفته ياقوت محوى 

. بن عازب داد و او پس از فتح ار به قزوين رفت و بر گردن مردم آجنا جزيه هناد را به براء
 بعد اندکى. چون مردم قزوين به پرداخت جزيه متايل نداشتند ترجيح دادند که اسالم آورند

عليه دستگاه حکومت و خالفت قيام منودند ولکن سراجنام اطاعت منودند و اسالمشان 
از منابع موجود برميآيد که شهر قزوين بدست سعيد بن عاص بن اُميه . واقعيت بيشتر يافت

حممدبن حجاج بن يوسف ثقفى در ايام جنگ سپاه اسالم با ديلميان به قزوين . توسعه يافت
جامع آنرا بنا هناد و نام خويش را بر لوح سنگى نقش منوده بر در آن نصب رفت مسجد 

  . کرد



اند که حضرت  از مجله گفته. اند برخى از حمدثان در فضيلت شهر قزوين اخبارى نقل منوده
) ١٦. (رسول اکرم فرموده است قزوين در روى زمني چون شت عدن در جنان است

بنقل چندين روايت نبوى در باب " دوين ىف اخبار قزوينالت"امام رافعى قزويىن در کتاب 
در يک ) ١٧. (قزوين و شهداى آن پرداخته که در اينجا بنقل مفاد برخى از آهنا ميپردازمي

در روايت ) ١٨.(اند روايت رسول اکرم قزوين را از باالترين درهاى شت حمسوب کرده
ين پديد ميشوند که نور ايشان شهداء الزمان مردمى در قزو ديگر مذکور است که در آخر

و نيز در روايت ) ١٩.(مهانگونه که خورشيد به اهل جهان نور ميبارد. را نوراىن مينمايد
در روايت ديگر آمده ) ٢٠. (ديگرى مذکور است که قزوين درى از درهاى شت است

 آن شهر است که رسول اکرم فرمود خداوند برادران مرا در قزوين بيامرزد زيرا شهداء
در روايت ديگر آمده است که رسول اکرم فرمود  و) ٢١. (مقام شهداء واقعه بدر را دارند

براى امت من شهرى است که قزوين نام دارد سکونت در آن شهر افضل از اقامت در 
  )٢٢.(حرمني است 

حکيم ناصرخسرو . قزوين بعلّت موقعيت لشگرى و کشورى خود بتدريج توسعه يافت
در کتاب سفرنامه خود در خصوص ) م١٠٠٣-١٠٨٨ ه ق برابر با ٣٩٤-٤٨١ (قبادياىن

باغستان بسيار داشت و . به قزوين رسيدم)  ق  ه٤٣٨سال (هنم حمرم  . . : ".قزوين مينويسد
باروى حصني و . هيچ چيز که مانع شود در رفنت راه نبود و قزوين را شهرى نيکو ديدم

"  االّ آنکه آب در وى اندک بود در کاريز بزير زمنيکنگره بر آن هناده و بازارهاى خوب
 ١٢٨٣ه ق برابر با ٦٨٢متوىف بسال (عمادالدين حممود زکرياى قزويىن ). ٣٣-٣٤صص (
مورخ و جغراىف شناس در کتاب آثار البالد به بزرگى و آبادى شهر قزوين در ايام ) م

اک خوب و باغهاى فراوان خويش اشاره منوده و تصريح ميکند که شهر مذکور داراى خ
شاه طهماسب اول صفوى در . پر درخت است که مانند آهنا در شهرهاى ديگر نيست

اين شهر تا سال . م رمساً شهر قزوين را بعنوان پايتخت خود برگزيد١٥٤٨ ه ق ٩٥٥سال 
پايتخت صفويان بود و در آن تاريخ شاه عباس کبري پايتخت را به ) م١٥٩١(ه ق ١٠٠٠

شهرت قزوين در جهان حبدى ) شانزدهم ميالدى(در قرن دهم هجرى . نتقال داداصفهان ا



شاعر و نويسنده انگليسى در اثر )  م١٦٠٨-١٦٧٤ (John Miltonبود که جان ميلتون 
)  ميالدى امتام يافت١٦٦٧که در سال " (  Paradise Lostشت گم شده"معروف خود 

قال پايتخت به اصفهان بتدريج امهيت قزوين اما پس از انت. بدان شهر اشاره کرده است
هاى موجود از زمان شهرت و اعتبار قزوين گوياى وسعت و عظمت  خرابه. کاهش يافت

رحال قزوين در ايام پس از صفويه نيز از مراکز عظيم روحاىن . شهر در ايام پايتخىت است
اند در اين زمينه  شيعى بودهبوده و اجداد مادرى جناب طاهره که مهه از علماء طراز اول 

 Abrahamپروفسور دکتر ابراهيم ولنتاين ويليامز جکسون . اند نقش اساسى داشته

Valentine Williams Jackson   ) خاورشناس آمريکائى در ) ميالدى١٨٦٣-١٩٣٧
) ايران در گذشته و حال" ( Persia, Past and Present" سفرنامه خود حتت عنوان 

آمده   ميالدى ديگر شهرى درجه اول حبساب منى١٩٠٣ين در حدود سال مينويسد که قزو
با ). ٥٠٠ترمجه فارسى صفحه ( اگر چه ميان پنجاه تا صد هزار تن مجعيت داشته است 

) ميالدى١٨٤٢- ١٩٢١ (Jean Baptiste Feuvrierتوجه به نظر دکتر ژان باپتيست فوريه 
دکتر . فسور جکسون اغراق آميز بنظر مريسددرباب مجعيت قزوين در مهان اوان نظر پرو
-١٨٩٢هجرى قمرى برابر ١٣٠٦-١٣٠٩فوريه فرانسوى که در فاصله ساهلاى 

 Trois Ans A La Cour Deميالدى طبيب خمصوص ناصرالدين شاه بوده در کتاب ١٨٨٩

Perse ) قزوين شهرى است که :" در خصوص قزوين مينويسد ) سه سال در دربار ايران
عيت آن از بيست هزار نفر متجاوز نيست ولی از مشاهده حمالّت خالی و مشاره مج
اين . هاى متعددآن ميتوان يقني کرد که سابقاً خيلی بيش از اين سکنه داشته است خرابه

اند دچار شده  شهر هم مان سرنوشت شهرهاى ديگر قدميى ايران که وقىت پايتخت بوده
قر داشته آبادى و شکوه آن برجا بوده ولی مهينکه از اين تا پادشاه در آجنا م باين معىن که

ترمجه فارسى، ( امتياز افتاده و جاى ديگر مقام آنرا گرفته رو به تنزل و ويراىن هناده است 
 ١٤٠قزوين در بيست و چهار فرسنگى يعىن : " دکتر فوريه مينويسد). ٨٥-٨٦صص 

سکه ميتوان در چهارده ساعت طى کرد اين فاصله را با کال. کيلومترى طهران قرار دارد
-١٢٩٩در ساهلاى ). ٩٣ص" (بشرط آنکه در پنج منزل اسبها را عوض کنند



در ايران اقدام به سرمشارى گرديد و مجعيت ) ميالدى١٨٨٠- ١٨٨١(هجرى قمرى ١٢٩٨
بر پايه سرمشارى رمسى ) ٢٣. (قزوين حدود سى و دو هزار و دويست تن تعيني گشت

مجعيت شهر قزوين قريب سيصد و پنجاه هزار و مجعيت قزوين بزرگ  مشسى ١٣٦٣سال 
قزوين مهواره داراى موقعيت سوق ) ٢٤. (هفتصد هزار تن بوده است) قزوين و توابع( 

از حلاظ موقعيت ارتباطى مانند پلی شهرهاى جنوىب و . اجليشى و کشاورزى بوده است
قزوين . يز کشورهاى اروپائى وصل مينمايدمرکزى ايران را به استاهناى مشالی و غرىب و ن

از مشال به گيالن، از جنوب به استان مرکزى، از مغرب به تاکستان و از مشرق به طهران 
هاى  اطراف قزوين را باغهاى بسيار فرا گرفته که در آغاز ار شکوفه. حمدود است

ن عبارتند از حمصوالت عمده کشاورزى قزوي. درختان آهنا بسيار زيبا و خوشآيند است
، چغندر قند، پنبه، )چون گندم، جو، لوبيا، خنود(ها خصوصاً انگور، حبوبات  انواع ميوه

معادن کشف شده قزوين عبارتند از زاج، منک، ذغال سنگ، . ذرت، فندق، پسته و گردو
  )٢٥. ( آهن و مس

 شاهزادگان حکومت قزوين را در ايام مالّ حممد صاحل قزويىن و دخترش جناب طاهره اصالً
ه ق ١٢٢٢در (نقى مريزا شاه پسران وى علی در روزگار سلطنت فتحعلی. قاجار داشتند

 ه ق ١٢٣٨(و امامقلی مريزا ) م١٨١٥ه ق برابر ١٢٣١(حممدعلی مريزا) م١٨٠٧برابر با 
در ايام حممد شاه نيز رام مريزا . به حکومت آن شهر منصوب گرديدند) م١٨٢٢برابر 

محزه مريزا حشمت ). م١٨٤٠ه ق برابر ١٢٥٦( اه حکومت قزوين يافتپسر فتحعلی ش
در روزگار سلطنت ناصرالدين شاه . الدوله پسر عباس مريزا نيز حکومت قزوين داشت

  ) ٢٦. (بدستور امريکبري حاکم قزوين گرديد) م١٨٤٨ه ق برابر ١٢٦٤( اسکندر مريزا 
ى از آنان در دشت قزوين مستقر پس از ورود مردم آريائى به سرزمني ايران مجاعات

مردم قدمي قزوين احتماالً از خاندان ديلم بوده و بعدها پس از آميزش با تازيان . اند گرديده
اند و از مجله زبان مجاعاتى از آنان با ترکى آميخته  هائى يافته و ترکان و مغوالن دگرگوىن

فند ميدان، قمالق و آباد، گوس براى مثال مردم حمالّت درب کوشک، شيخ. شده است
اند به ترکى سخن  دميج که بيشتر با ترکان و درباريان شاهان صفوى در متاس بوده



با توجه به آنچه ) ٢٧. (بعکس مردم برخى از حمالّت قزوين ترکى منيدانند. ميگويند
معروض گشت خاندان جناب طاهره در حمالّت ترک زبان قزوين و از مجله قمالق و دميج 

  .د و غالب اموال و موقوفات آنان نيز در آن حمالّت بوده استان ميزيسته
مدارک موجود و اکتشافات باستانشناسى نشان ميدهد که مردم قزوين به آئني مهر پرسىت 

بعقيده باستان . اند گرايش داشته و پس از ظهور حضرت زرتشت به آئني مزديسىن گرويده
بوده و پس از رواج اسالم بصورت شناسان مسجد جامع کبري قزوين در آغاز آتشکده 

مردم شهر قزوين مهانگونه که قبالً مذکور گرديد در حدود سال . مسجد در آمده است
و در زمان خالفت عثمان ناچار به اسالم گردن هنادند ) ميالدى٦٤٤( هجرى قمرى ٢٤

پس از پيدايش مذاهب خمتلف در جامعه . ولکن خيلی زود به آئني جديد مؤمن شدند
ى بسيارى از مردم قزوين به مذهب شافعى روى آوردند بطوريکه در سده چهارم اسالم

دو مذهب حنفى و . بيشتر مردم قزوين و توابع آن شافعى بودند) دهم ميالدى( هجرى 
در ردوبار و املوت مذهب زيدى نفوذ منوده بود و در . شيعى نيز در قزوين پريواىن داشتند

بتدريج پريوان مذهب حنفى نيز . اعيليه روى آورده بودندگروهى به مذهب امس) طاُرم(تاُرم 
در ايام هجوم سپاهيان چنگيز حدود دوازده هزار تن از حنفيان . افزايش چشمگري يافتند

اما تا نيمه سده هشتم هجرى . لذا مجعيت آنان بکلّى کاهش يافت. مقتول گرديدند
مجاعىت از قوم يهود نيز در قزوين . اکثريت مردم قزوين شافعى بودند) چهاردهم ميالدى(

اما تعداد امساعيليان از سده پنجم در تاُرم، رودبار و املوت افزايش سريع ) ٢٨. (ميزيستند
قلعه املوت را )  ميالدى١٠٩٠( هجرى قمرى ٤٨٣حسن بن صباح در سال ). ٢٩(يافت 

راسر امپراتورى اسالم بتدريج نفوذ او در س. مرکز اقدامات خود منود و پريوان فراوان يافت
رحال خلفاى . مشهود گرديد و جانبازى فدائيان او در دل پادشاهان زمان هراس ميآفريد

معروف فاطمى هواخواه و مروج فرقه امساعيليه و بر پايه برخى روايات تارخيى از اوالد 
 اگرچه در اما هواخواهان مذهب شيعى دوازده امامى در قزوين. اند حممد بن امساعيل بوده

آغاز گروه اندکى بودند ولکن مهواره در شوؤن خمتلفه زندگى مردم آن شهر تأثري حمسوس 
مجعيت شيعيان ) م٩٣٢-١٠٥٦ه ق برابر ٣٢٠- ٤٤٨(بويه  در زمان حکومت آل. داشتند



سده (دوازده امامى در اطراف قزوين افزايش يافت در حدى که در آغاز سده هفتم هجرى 
پس از آنکه سلطان حممد . ردم دهستان زهراء مهه دوازده امامى شدندم) سيزدهم ميالدى

قبول مذهب دوازده امامى منود مجاعت ) م١٣١٦ق برابر  ه٧١٦متوىف بسال ( اجلايتو 
سراجنام . دوازده امامى نريومند گرديدند ولکن هنوز آزادى کامل نداشتند و تقيه مينمودند

 دوازده امامى وسيله او و سپس جلوس شاه طلوع شاه امساعيل صفوى و ترويج مذهب
طهماسب صفوى بر ختت سلطنت و گزينش قزوين بعنوان پايتخت و ادامه اقدامات پدرش 

مذهب شيعى دوازده امامى را در قزوين جايگزين مذاهب ديگر کرد و از ) شاه امساعيل(
لماء و فقهاء از آن زمان ع. پريوان آن مذاهب جز معدودى چند جرأت ابراز وجود نيافتند

بزرگى در جامعه شيعى قزوين پديد شدند و آن شهر از کانوهناى عظيم نشر مذهب شيعى 
اما اختالف دو مکتب اصولی و اخبارى در زمان فتحعلی شاه و در . اثناعشرى گشت

اوان حيات جناب طاهره به اوج خود رسيد و سپس بصورت ستيز شيخى و باالسرى 
و در نتيجه شهادت گروهى از اصحاب ) عموى طاهره(رغاىن موجب قتل مالّ حممد تقى ب

و ما داستان خمالفت مالّ حممد تقى مذکور را با . معصوم و مظلوم حضرت باب گرديد
اما سرآمد . امحد احسائى در منت اين کتاب به تفصيل بيشتر بيان خواهيم کرد جناب شيخ

دائى ) دارالشفائى(هاب قزويىن علماى شيخى ساکن قزوين دو تن خنست جناب مالّ عبدالو
حممد علی برغاىن عموى آن جناب بودند که ما به احوال هر  جناب طاهره و دوم جناب مالّ

در ايام حيات جناب طاهره مجاعىت از ارامنه نيز . دو در منت اين کتاب اشاره خواهيم کرد
يعى اثناعشرى و بدين ترتيب قزوين مرکز مهم نشر عقائد ش. در قزوين سکونت داشتند

اما هنوز تأثري عقايد امسعيلی، باطىن . مسکن گروهى از پريوان اديان موسوى و عيسوى بود
و نقطوى در اذهان مردم مشهود بود و شايد مهني تأثّر از عوامل گرايش برخى از علماء و 

  . مردم عادى شهر به عقايد شيخ امحد احسائى گرديده بود
وين که بنحوى با حيات جناب طاهره و خاندان او ارتباط دارند از مراکز مهم تارخييه قز

  :عالوه بر خانه پدرى حملّ تولّد آن جناب اماکن زير را توان نامربد



باىن اين مسجد و مدرسه مالّ حممد صاحل برغاىن پدر جناب :  مسجد و مدرسه صاحليه- ١
در روزگار جناب . ارندمدرسه و مسجد مذکور در حملّه قمالق قرار د. طاهره بوده است

طاهره و پس از آن دهها سال مراسم سوگوارى ايام حمرم خصوصاً عاشورا در اين مسجد 
اقامه مناز مجاعت  حممد صاحل و يا تىن ديگر از خاندان برغاىن در آن به برگزار ميگرديد و مالّ

و يا مدرسه مذکور نيز از حيث وسعت و عظمت در ايران ىب نظري . ميپرداخته است
بانوان نيز در . حتصيل اشتغال داشتند نظري بود و در آن هفتصد تن از طالّب علوم دينيه به کم

در ميان حياط مدرسه حوض . خبش خمصوص خود بکسب معارف اسالمى ميپرداختند
بر سر در مدرسه که با . سنگى بزرگى بود بصورت صليب که بر زيبائى آن بسى ميافزود

هاى الجوردى نوشته  بوده اشعارى خبطّ خوش نستعليق در منت کاشىهاى زيبا مزين  کاشى
شده بود که حاکى از مراتب عظمت مقام مالّصاحل برغاىن و خدمات او بويژه بناى مسجد 

جناب طاهره غالباً باين مدرسه مريفته و عالوه بر تلمذ نزد پدر ) ٣٠.(و مدرسه بوده است
طاهره مدت دو . مذکور به حبث ميپرداخته استبا استادان و شاگردان مرد و زن مدرسه 

مدرسه صاحليه تا ايام . سال در آن دانشگاه عظيم اسالمى بتدريس اشتغال داشته است
از موقوفات مدرسه، قريه قره قباد با . مشروطيت از رونق بسزائى بر خوردار بوده است

  . وده استميدان ب مزرعه و محام حممدخان بيگ در حملّه گوسفند چهارده
باىن اين مسجد و آب انبار متصل بآن مالّحممدتقى برغاىن عموى جناب :  مسجد شهيد- ٢

مسجد مذکور در حملّه دميج و در . بوده است) ملقّب نزد شيعيان به شهيد ثالث(طاهره 
مالّحممدتقى در اين مسجد مناز ميخوانده و وعظ ميکرده . بازار دباغها ساخته شده است

معروف (مالّعبداهللا شريازى . حى که بتفصيل در منت کتاب حاضر خواهد آمدبشر. است
از شيخيان غيور در آن زمان و از بابيان شجاع بعدى در مهني مسجد ) به مريزا صاحل

مالّحممدتقى را بشدت مضروب منوده و اين ضرب چند روز بعد سبب مرگ نامربده 
) مالّحممدتقى شهيد ثالث(ج بنام شهيداى نيز در حملّه دمي گرمابه) ٣١.(گرديده است
  . معروف است



از ديگر اماکن تارخيى مربوط به حيات جناب طاهره در قزوين بقعه :  شاهزاده حسني- ٣
جناب طاهره در ايام کودکى و نوجواىن غالباً مهراه مادرش بدين . شاهزاده حسني است

 و هم از دروازه نزديک اين بقعه بود .بقعه مريفته و به قرائت اوراد و ادعيه ميپرداخته است
نزديک اين بقعه تىن چند از . که در سى و يکسالگى از شهر قزوين خمفيانه خارج گشت

حسني بود که برخى از اصحاب  در مهني شاهزاده. اند اصحاب مقتول و يا مضروب گشته
اى  ربه و بقعهمتحصن گرديدند و در گورستان مشالی آجنا بود که مالّعبدالوهاب قزويىن مق

مرقد مادر جناب طاهره و مقربه مالّحممدتقى برغاىن . براى خويش و بستگانش ساخته بود
اينکه مراد از شاهزاده حسني کيست دقيقاً مورد اتفاق نظر . نيز در شاهزاده حسني است

الرضا است و گويند دوساله يا  نيست ولکن باحتمال قوى نامربده حسني بن علی بن موسى
ميالدى وفات يافته و در ٨١٦ هجرى قمرى برابر ٢٠١کتر بوده که در قزوين بسال کوچ

بقعه شاهزاده حسني در طى قرهنا بارها تعمري ) ٣٢. (حملّ کنوىن خباک سپرده شده است
گرديده و سراجنام از بناهاى زيبا و تارخيى قزوين گشته و بسيار مورد احترام مردم آن شهر 

حاج مريزا . قى برغاىن در طرف سالمگاه شاهزاده حسني واقع استمقربه مالّحممدت. است
اى براى خود ساخته بود که پس از قتل مالّحممدتقى جسد او را در  ابوالقاسم شريازى مقربه
حدود يک سال پس از آن چون خواستند آن جسد را به عتبات . آجنا به امانت هنادند

ند مردم از محل جسد جلوگريى کردند لذا عاليات محل منايند و تعطيل عمومى کرده بود
بايد توجه داشت که مرقد . در مهان مقربه متعلّق به مريزا ابوالقاسم شريازى مدفون گشت

  . جناب مالّعبدالوهاب قزويىن در جنف و در کنار مرقد حضرت علی عليه اءاهللا است
قاپو، عمارت چهل ستون،  از ديگر بناهاى تارخيى قزوين مقربه محداهللا مستوىف، سردر عالی

قزوين . مدرسه حيدريه، چند مدرسه ديگر، کاروانسراها و بازار سر پوشيده را توان نامربد
هاى اخري از مهمترين کانوهناى مذهىب شيعى اثناعشرى بوده و در فاصله ساهلاى  در سده
و  ميالدى که نگارنده اين سطور در اوقات خمصوصه در آن شهر بتدريس ١٩٧٣- ١٩٧٨

وجود برادران برغاىن بعنوان تىن . حتقيق اشتغال داشت صاحب حدود پنجاه مسجد بود
ترين علماء و فقهاء شيعى در قزوين و نيز علماء خاندان مادرى جناب  چند از برجسته



طاهره در اوان ظهور امر بديع، آن شهر را به کانوىن از فعاّليتهاى پرحرارت اسالمى بدل 
خاندان برغاىن خانداهناى برجسته ديگرى به مکتب شيخيه گرايش در برابر . کرده بود

يافتند و پس از ظهور حضرت باب تىن چند از علماء و جتّار معروف آن شهر بافتخار اميان 
مالّحممدعلی  مالّعبدالوهاب و در خصوص علماء شيخى قزوين خصوصاً. نائل گشتند

خى از کبار مؤمنني قزوين در عهد اعلى اشاره در اينجا به نام بر. گفتگو خواهيم کرد قريباً
عالوه بر جناب طاهره و خواهرش مرضيه و عموى کوچکترش جناب . مينمائيم

پسر دائى و شوهر خواهر (مالّحممدبرغاىن، جناب مالّحممدعلی قزويىن 
خاندان فرهادى، جناب شيخ  اعضاء) امحدکاتب ميزا( قزويىن مالّعبدالکريم جناب )طاهره
د عبداهلادى قزويىن، برادران قزويىن  دحممنبيل قزويىن، جناب مالّ جعفر قزويىن، جناب آقا سي

حسني، جناب آقاحممدصادق، جناب حسن آقا و جناب آقاعلی  جناب کربالئى حممد(
جناب کرمي خان مايف متخلّص به جت، جناب کربالئى لطفعلی و جناب آقا ) زرگر

برد و ما بشرح حيات برخى از آنان در ضمن بيان احوال حممدعلی کدخدا را توان نام 
  .جناب طاهره اشاره خواهيم کرد

  زيرنويس  خبش خنست 
  شهر قزوين زادگاه جناب طاهره

. ٢٩١نسخه عکسى موجود در کتاخبانه ملّى فرهنگ، طهران، ص .  اخبار البلدان- ١
ه از مشاهري جغراىف شناسان الفقي الدين امحد بن حممد مهداىن معروف به ابن ابوبکر شهاب

م تأليف کرده ٨٩٣-٩٠٢ ه ق برابر ٢٨٠- ٢٩٠کتاب اخبار البلدان را در فاصله ساهلاى 
  .است
نسخه عکسى موجود در کتاخبانه ملّى فرهنگ، طهران، فصل .  التدوين ىف اخبار قزوين- ٢

  .٥دوم ص 
  .٨٨ص . جلد چهارم.  معجم البلدان- ٣
بنقل از کتاب البنيان تأليف  ( ٨٣٠ باب ششم، ص فصل خنست از.  تاريخ گزيده- ٤

  ).ابوجعفر برقى



  .٢٤-٢٥صص .  جلد خنست- ٥
ومنابع مذکوره در  ( ١٦- ٢١جلد خنست، صص . اجلنه قزوين مينودر يا باب.  گلريز- ٦
  ).آن
  .٢١ص .  مأخذ باال- ٧
  .٢٩٥و٢٩١صص  .  اخبار البلدان- ٨
  .٧ص .  التدوين يف اخبار قزوين- ٩
  .٨١- ٩١صص  .جلد چهارم .  البلدان معجم-١٠
  .٣٢٨ص .  السبيل و کفاية الدليل  هداية-١١
  .٨٣٠ص  فصل خنست از باب ششم،.  تاريخ گزيده-١٢
  .١٧٤ص  جلد چهارم ،.  مرآت البلدان-١٣
  .٢٦٥ و ٢٦١ترمجه فارسى صص .  جغرافياى تارخيى ايران-١٤
  .٨٨ص  جلد چهارم ،.  معجم البلدان-١٥
  . اخبار البلدان ابن فقيه نقل از-١٦
 براى آگاهى از حمتواى تفصيلی روايات مذکور از مجله رجوع فرمايند بکتاب -١٧

  .٧٠- ٨٦، صص  جلد خنست. تأليف سيد حممد علی گلريز" مينودر يا باب اجلنه قزوين"
  ."  فانه من اعلى ابواب اجلنة.  . ". عني عبارات چنني است -١٨
انه يکون يف آخر الزمان قوم بقزوين يضيئ نورهم للشهداء "است  عني عبارات چنني -١٩

  ."کما تضيئ الشمس الهل الدنيا
  ".قزوين باب من ابواب اجلنة"  عني عبارات چنني است -٢٠
انّ الشهيد فيها يعدل عنداهللا .  . .رحم اهللا اخواىن بقزوين " عني عبارات چنني است -٢١

  ". شهداء بدر
يکون المتى مدينة يقال هلا قزوين الساکن ا افضل من " چنني است  عني عبارات-٢٢

  ". ساکن احلرمني
  .٣٩٠ص  جلد خنست، .مينودر يا باب اجلنه قزوين.  گلريز-٢٣



  .٧٢٦ص  . جغرافياى کامل ايران.  شيخ االسالمى -٢٤
  . عيناً مأخذ باال-٢٥
  .٧٤٢-٧٤٣جلد خنست صص . مينودر يا باب اجلنه قزوين.  گلريز-٢٦
  .٣٠١- ٣٠٣صص .  مأخذ باال-٢٧
  .٤٠٨- ٤١٢صص .  مأخذ باال-٢٨
.  امسعيليان که به سبعيه و هفت اماميان نيز شهرت دارند و گروهى آنان را فدائيان-٢٩

اند، پريوان مذهىب شيعى هستندکه عقيده دارند امساعيل فرزند  باطنيان و حشاشني ناميده
ست و اعتقادى به حضرت امام موسى کاظم بعنوان حضرت امام جعفر صادق امام هفتم ا

  .امام هفتم ندارند
برخى از ابيات . ٥٧٤-٥٧٧، صص  جلد خنست.  مينودر يا باب اجلّنه قزوين.  گلريز-٣٠

  : حک شده بر سر مدرسه صاحليه چنني است
      از رمحت رباىن و ز حکمت يزداىن "

  عايد توفيق چه شد شامل تأئيد چه شد
      فرش کز مدرسه ازعرشش وين هک کعبه اين

  فيض  ازلی نازل نور  ابدى  صاعد
  آن   افعال،  و ز احسن اعمال از افضل

  شد از عمل صاحل آن جمتهد ماجد
      اهللا   بيت  آن حمرم سراهللا و آن ُمحرم

  مرشد هم کزسعى و صفا آمد هم مفىت و
      آن کو پى تکبريش صفهاى ملک قائم 

   ملک ساجدو آنکو گه تسبيحش افواج
. . .   

        سال عمل باىن هاتف جبوابش گفت 
  "مسجد هم مدرسه هم صاحل عمل هست از



  .٥٥٧ص .  مأخذ باال-٣١
 براى آگاهى بيشتر از موافقان و خمالفان اين عقيده از مجله رجوع فرمايند به مأخذ -٣٢

  . ٦٥٠-٦٥٢باال صص 
  خبش دوم  

  اجداد و منسوبان جناب طاهره 
اين قريه ميان کرج و . هره اصالً اهل برغان از قراء دهستان برغان بوده انداجداد پدرى طا

مردم . واقع شده و کوهستاىن و سردسري است) در خبش معروف به ساوجبالق(قزوين 
. اند و مجاعاتى از آنان نيز به جاجيم و جوارب و شال باىف اشتغال دارند برغان اصالً زارع

. رسد هزار نفر منى ست و مجعيت آن در حال حاضر به سهرو ا راههاى وصول به قريه مال
. اند از مدارک موجود بر ميآيد که تاپشت سيزدهم طاهره از علماء و پارسايان بوده) ١(
از ) برغاىن االصل(از مجله جد اعالى پدرى طاهره مالّ حممد کاظم معروف به طالقاىن ) ٢(

 هجرى قمرى ١٠٩٤ قزوين بوده و درسال فضالء دوران صفويه و مدرس مدرسه نواّب در
نواده مالّ حممد کاظم که مالّ حممد برغاىن نام ) ٣. (در گذشته است)  ميالدى١٦٨٢(

خواهر مالّ حممد ماه ) ٥. (مردى فاضل و بسيار مقدس و متقى بوده است) ٤(داشته 
 زنان اديب و نيز از)  ميالدى١٨١٨با   هجرى قمرى برابر١٢٣٤متويف بسال (شرف خامن 

الدوله مهسر  فاضل و در فقه و اصول و ادب عرب ماهر و بارع و از مقربان تاج
. الدوله بتحرير مراسالت اشتغال داشته است وى نزد تاج. شاه قاجار بوده است فتحعلی

مالّ حممد برغاىن از مهسرش فاطمه خامن صاحب چند فرزند و از مجله سه پسر گرديده ) ٦(
الّ حممد تقى برغاىن، حاج مالّ حممد صاحل برغاىن و حاج مالّ حممد علی حاج م: است

  ) ٧. (برغاىن 
 هجرى ١١٨٣در حدود سال ) عموى جناب طاهره(حاج مالّ حممد تقى برادر بزرگتر 

وى چندى در قزوين به حتصيل ) ٨. (در برغان تولّد يافت)  ميالدى١٧٦٩(قمرى 
اج مالّ حممد صاحل به شهر مذهىب قم رفت و نزد مريزا پرداخت و سپس مهراه برادر خود ح

تلمذ ) ٩(االصول  ابوالقاسم قمى معروف به مريزاى قمى و مؤلّف کتاب معروف قوانني



دوران تلمذ نزد مريزاى قمى اگرچه کوتاه بود و مورد پسند مالّحممد تقى واقع . منود
از قرائن برميآيد که . صله منايدنگشت ولکن او را واداشت که در فقه شيعى مطالعات مف

مريزاى قمى بعدها مالّحممدتقى را بياد منيآورده زيرا در اواخر حيات چون از او در باب 
. صالحيت اجتهاد مالّحممدتقى سوأل مينمايند ميگويد که او را مالقات ننموده است

 نداشتند و اين امر رحال مريزاى قمى و مالّحممدتقى در برخى از مسائل فقه شيعى توافق
بارى مالّحممدتقى از قم به اصفهان ) ١٠. (موجب مباحثات کتىب ميان آندو گشته است

به مطالعات فلسفى نيز پرداخت و گاه تدريس فلسفه . رفت و حتصيالت خود را ادامه داد
ز در اند که برادران مالّحممدتقى، مالّحممدصاحل و مالّحممدعلی ني برخى گفته) ١١.(مينمود

برادران برغاىن سراجنام به عراق ) ١٢. (اند قم و اصفهان مهراه او به حتصيل اشتغال داشته
از قرائن بر . عرب شتافتند و نزد بزرگان علماء شيعى بتکميل حتصيالت خويش پرداختند

و در بار ) ١٣(ميآيد که مالّحممدتقى دو بار به عتبات عاليات براى تکميل حتصيالت رفته 
اجازه اجتهاد ) ١٤(املسائل   آقا سيد علی طباطبائى صاحب کتاب معروف رياضدوم از

خود گويد که روزى در . مالّحممدتقى مردى سختگري و جدلی بوده است. گرفته است
مدرس سيدعلی طباطبائى با استاد مباحثه مى منوده که جواىن مداخله کرده و او را حمکوم 

آمده متغير شده و به جوان مذکور  هده جوابگوئى بر منىمالّحممدتقى که از ع. منوده است
اين عمل . اهانت منوده ولی زود دريافته که آن جوان سيد مهدى فرزند استادش بوده است

اند که  برخى نوشته) ١٥. (مورد پسند استاد واقع نشده و او را سخت توبيخ منوده است
) ١٦(د او سيد حممد و نيز شيخ جعفر جنفى طباطبائى از فرزن مالّحممدتقى عالوه بر سيدعلی

در (مالّحممد تقى پس از امتام حتصيالت خود در عراق ) ١٧.( اجازه اجتهاد گرفته است
از آجنا بود که . طهران رفت و مدتى در آجنا با برادران خويش مقيم شد به) سفر خنست

رفت و دوباره بطهران جمدداً بعراق رفت و از آقاسيدعلی طباطبائى اجازه اجتهاد گ
اين برادران . برادران برغاىن در طهران شهرت يافته و مورد توجه درباريان شدند. برگشت

داستان خشونت برادران در مورد . تقى بسيار جسور و مغرور بودند خصوصاً مالّحممد
. شاه در غالب کتب شرح احوال آنان آمده است علی جدلی در حضور فتحعلی مالّحممد



علی  علی نامى از مردم مازندران که به مالّحممد صه داستان اين است که مالّحممدخال
در قزوين حتصيل ) پدر جناب طاهره(صاحل برغاىن  جنگلی شهرت داشت آنگاه که مالّحممد

شاه در يکى از اسفار خود به قزوين با  فتحعلی. منوده معلّم او بوده است مقدمات مى
ساهلا . شده و از او خوشش آمده و به وى لقب جدلی داده استحممدعلی جنگلی روبرو 

اند و مالّى جدلی نيز حاضر  شاه بوده بعد يک بار که برادران برغاىن در حضور فتحعلی
مالّى جدلی بر . تقى برغاىن سوألی ميکند که جواب ميدهد بوده است شاه از مالّحممد

ولکن مالّى . قى به ايراد او نيز پاسخ ميدهدت مالّحممد. تقى ايراد ميگريد پاسخ مالّحممد
ولکن . تقى ديگر سکوت ميکند مالّحممد. جدلی قانع نشده به جمادله خويش ادامه ميدهد

لذا با . برادرش مالّحممدصاحل اين سکوت را در جملس سلطان مايه سرشکستگى ميبيند
ه در ميان گفتگو به مالّى جدلی که مردى حراّف بود. مالّى جدلی به جمادله ميپردازد

اى و آنچه در اين باب ميداىن از من  مالّحممد صاحل ميگويد که تو شاگرد من بوده
در اين هنگام برادر کوچکتر که مالّحممدعلی . صاحل نيز سکوت ميکند مالّحممد. اى آموخته

ضور آندو که در ح. گفتگو شدت مييابد. برغاىن باشد مبيدان آمده بر مالّى جدلی ميتازد
مالّى جدلی . سلطان از يکديگر دور نشسته بودند اندک اندک بيکديگر نزديک ميشوند

تصميم ميگريد که سيلی بصورت برغاىن بزند ولی برغاىن پيشدسىت کرده سيلی سخىت بر 
هر دو برخاسته گريبان يکديگر ميگريند که ناگاه سلطان خشمگني . صورت جدلی ميزند

لذا برادران برغاىن . اىن فرياد ميزند و آنان را توبيخ مينمايدگرديده و بر سر برادران برغ
اند که بر اثر اين حادثه شاه بر  برخى نوشته) ١٨. (جملس را ترک منوده و به خانه مريوند

) ١٩. (اند برادران برغاىن سخت گرفته لذا آنان جمبور به ترک جملس و سپس طهران گشته
ان مالّحممد تقى برغاىن بوده و از او اجازه اجتهاد گرفته اما مالّحممد تنکابىن که از شاگرد

شاه در خواب ميبيند که  در کتاب قصص العلماء مينويسد که مهان شب فتحعلی) ٢٠(
جناب فاطمه زهراء بدين عمل شاه اعتراض منوده و فرموده است که رضاى خاطر برادران 

ى آنروز شاه برادران برغاىن را طلبيده لذا فردا. برغاىن را فراهم کرده بدانان احترام منايد
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تقى برغاىن در حادثه جنگهاى ايران و روس با سيدحممد جمتهد معروف که حکم  مالّحممد
السلطنه عباس مريزا روزى  نايبپس از شکست . جهاد با روس صادر کرده بود مهراه بود

فتحعلی شاه در طهران در جملس علماء سوأل از حوادث واقعه در جنگ و علّت شکست 
پاسخى نبود، بار سوم که پرسش . جمدداً سوأل منود. احدى پاسخ نداد. عباس مريزا منود

يىت منود مالّحممدتقى گفت که پاسخ ميدهد ولکن پيش از پاسخگوئى مايل است که حکا
مالّحممدتقى گفت در بالد اسرائيل عابدى بود . شاه موافقت کرد. را براى شاه بيان منايد

در کنار آن صومعه درخىت بسيار بزرگ بود که . که در صومعه به عبادت اشتغال داشت
دزدان راه از پيش در باالى آن درخت پنهان . کاروانيان در سايه آن استراحت مينمودند

عابد مذکور بر . کاروانيان خبواب مريفتند اموال آنان را غارت مينمودندشده و هنگاميکه 
چون نيمى از درخت را . آن شد که درخت را قطع منايد تا پناهگاه دزدان خراب گردد

بريد شيطان بصورت انساىن ظاهر شد و با عابد به ستيز برخاست و کشىت گرفت ولی 
شب . ار بريدن را بروز ديگر موکول منودچون عابد خسته بود امتام ک. عابد پريوز گشت

برم و کاروانيان را از شر راهزنان آسوده  با خود انديشيد که فردا درخت را بکلّى مى
پس تر است که از کاروانيان براى کارى که اجنام ميدهم باج گريم تا خمارج . ميسازم

 گشت شيطان فرداصبح چون به بريدن نيمه ديگر درخت مشغول. زندگيم تأمني گردد
عابد با شيطان ستيزکرد و جمدداً کشىت . جمدداً بر او ظاهر شد تا مانع اجنام کار شود

. اين بار عابد به زمني خورد زيرا نيت او خدمت نبود بل نفع خويش را ميطلبيد. گرفت
شاهزاده عباس مريزا نيز در آغاز نيت خدمت و تقرب به بارگاه شاهى داشت لذا پريوز 

اين داستان و اين . ولکن بعد نيت ديگر يافت و بدان روى کارش بشکست اجناميد. گرديد
مالّحممد تقى بسيار جسور و حاضر ) ٢١. (سخن شاه را خوش آمد و بدو خلعت داد

  .جواب بود و مهني حاضر جواىب در ايام حممدشاه نيز براى او خلعت آورده بود



با برادران برغاىن خصوصاً حاج ) ٢٢(حاج مريزا آقاسى صدر اعظم صوىف شاه 
لذا برخى از رجال دولت براى خوشايند او با برادران . تقى در هنايت عداوت بود مالّحممد

در يکى از اسفار حممد شاه به قزوين حاج مريزا آقاسى دستور . ورزيدند برغاىن خمالفت مى
اما برادران ر . برو نشوندداده بود که برادران برغاىن از شهر خارج شوند تا با پادشاه رو

چون حلظاتى در حضور پادشاه بودند . تدبريى بود در شهر ماندند تا حبضور شاه رسند
مالّحممدتقى در آن حال جرآت . دار جملس بدانان اشاره کرد که حمفل را ترک منايند پرده

دار  ردهکرده بعرض شاه رسانيد که ما را مطلىب است که ميخواهيم معروض دارمي ولکن پ
دار دستور داد که  شاه خشمگني گرديد و به پرده. اشاره ميکند که جملس را ترک منائيم

تقى معروض داشت چون برادران حضرت يوسف کنعاىن يوسف را  مالّحممد. خاموش باشد
يقلوس نامى را . به شخصى مصرى فروخته مصريان او را در زجنري کرده روانه مصر منودند

شت روى و زشت خوى بود سرپرست يوسف ساختند و او بسيار که غالم سياه و ز
يعقوب رسيدند يوسف خود را از شتر بزير  چون کاروانيان به گورستان آل. سختگري بود

چون يقلوس . انداخت و بر سر گور مادرش راحيل رفت و به گريه و زارى پرداخت
سيلی . ور مادر يافتيوسف را بر باالى شتر نديد به جستجو پرداخت تا او را بر سر گ

حضرت يوسف دست به درگاه اهلي دراز و آغاز تضرع و . سخىت بصورت يوسف زد
. زلزله پديد گشت و بادها حبرکت در آمد. ناگاه درياى قهر اهلي به تالطم آمد. زارى منود

به جربئيل خطاب شد که زلزله و باد را آنچنان شديد منايد که کاروانيان حريان و 
چون کاروانيان چنني ديدند دانستند که مهه اين عذاا از . ريشان گردندسرگردان و پ

ستمى بود که بر يوسف رفت لذا دست بدامان او شدند تا دعا منايد و انقالبات بر طرف 
فرشتگان آمسان به بارگاه اهلي . يوسف نيز چنان کرد که آنان استدعا منودند. گردد

وسف اين مهه بر وى ستم منودند، او را در چاه معروض داشتند که بار خدايا برادران ي
اى  انداختند، برهنه منودند و سراجنام او را فروختند ولکن تا اين دم بر آنان خشم نفرموده

چه شد که با يک سيلی يقلوس اين مهه باليا بر مصريان نازل فرمودى؟ خطاب از درگاه 
ايست  مايه قلوس شخص بيگانه ىباند ولکن ي اهلي رسيد که برادران يوسف چون پيغمربزاده



اند اين باليا بر آنان  و چون بصورت حضرت يوسف سيلی زده و کاروانيان ممانعت ننموده
تقى حبضور حممد شاه  در پى نقل اين داستان مالّحممد. نازل منودمي تا درس عربتى باشد

ليکن از يقلوس جبان منت دارمي  باشد رواست و حکمى ما را بر سلطان تو معروض داشت اى
مريزا آقاسى حکم کرده که حتى ما . پذيرمي زمان که غالم حاج مريزا آقاسى باشد ستم منى

اگر حکم اخراج بدستور سلطان است باکى نيست  و جبان . را از ايران اخراج منايند
. دار متغير گرديد تقى سخت متأثّر و از عمل پرده حممد شاه از سخن مالّحممد. خريدارمي

زيرا پادشاه . اعزاز برادران پرداخت و آنان از حمضر پادشاه راضى و خشنود برون آمدندب
  )٢٣. (را از آغاز نوجواىن بدانان تعلّق خمصوص بود

يک بار . تقى در دفاع از نظريات و فتاوى خود نيز بسيار غيور و جسور بود مالّحممد
صاحل با فتواى   تنها برادرش مالّحممدفتوائى داده بود که بر خالف نظر جمتهدين ديگر بود و

تقى موافق نبود و  در آن باب مالّعبدالوهاب قزويىن با فتواى مالّحممد. وى موافقت داشت
تقى جملسى آراست و در  مالّحممد. مهه علماء قزوين با رأى مالّعبدالوهاب موافقت کردند
ختند وليکن هيچ يک بر وى غلبه آن جملس علماء با وى به مناظره و مباحثه و مشاجره پردا

آنان نيز ) فتوى و يا نظر خواستند(علماء قزوين از ديگر علماء ايران استفتاء منودند . نيافتند
در ) رشىت(االسالم حاج سيد حممد باقر شفىت  حتى حجة. تقى نظر دادند عليه مالّحممد

اى در رد نظر او   رد منود و رسالهتقى را اصفهان که اشهر جمتهدين ايران بود فتواى مالّحممد
آقا سيد حممدطباطبائى فرزند . نگاشت ولکن حريف نامربده نگشت و به واقع غلبه نيافت

تقى نظر داد و مالّئى را بنمايندگى خويش به قزوين  آقا سيد علی طباطبائى نيز عليه مالّحممد
اما هنوز . د حممد را اجراء منايدتقى را باطل منايد و حکم سي فرستاد که فتواى مالّحممد

تقى قانع نبود و رساله عليه فتواى سيد حممد نوشت  و در تأليفات خويش از نظر  مالّحممد
  .خود دفاع منود

باجنام ) ٢٤(اند که در آغاز مناز مجاعت را در قزوين حاج سيد حممدتقى امام مجعه  گفته
حرمت مناز مجاعت در زمان غيبت حضرت قائم تقى برغاىن به  مريساند ولکن مالّحممخد

يک بار که . اعتقاد داشت و هواخواهان خويش را از حضور در مناز مجاعت منع مينمود



حاج سيد حممد تقى را با برخى از مردم قزوين کدورتى پيش آمده و در مناز مجاعت حاضر 
. ز مجعه را پذيرفته بوددرنگ در مسجد حاضر شده و امامت منا تقى ىب نشده بود مالّحممخد

تقى نداده  از آن پس منصب امامت مجعه را تصرف کرده و ديگر ميداىن به حاج سيد حممد
تقى در جملسى روبرو  و مالّحممد) تقى حاج سيد حممد(گويند روزى امام مجعه سابق . بود
سالمى است که تقى گفته است که آن چه حکم ا تقى به مالّحممد اند و حاج سيد حممد شده

. تقى هرچه انديشه منود پاسخى نيافت مالّحممد. امروز حرام است و يک هفته ديگر حالل
تقى گفت که آن مناز مجاعت است که چون من بپاى ميداشتم حرام بود و  حاج سيد حممد

  )٢٥. (اى حالل است اينک که تو منصب امامت مجعه را تصرف کرده
تاوى خود بکلّى با فقهاء ديگر خمالفت کرده که تعدادى از آن تقى در برخى از ف مالّحممد

براى مثال اگر چه ساهلا . فتاوى در متون آثار خود او و يا کتب تارخييه و فقهيه آمده است
چنانکه خود (با غناء در تشبيه و تعبيه و تعزيه خمالف بود ولکن بر اثر ديدن يک رؤيا 

د شىب در خواب ديد که حضرت رسول اکرم گوين. نظرش دگرگون گشت) مدعى است
مردم را از آن منع . اى آخوند غنا در مراثى امام حسني جائز است: باو ميفرمايند که

از مجله فتاوى او آن بود ) ٢٦. (از آن پس غنا را در ذکر مصيبت جائز ميدانست. مکن
: رب ميگفت کهکه ميگفت حاکم شرع ميتواند از مردم اجرت گريد و مکرر در باالى من

." بر من حکم کردن الزم است، ليکن نوشنت الزم نيست و براى نوشنت اجرت ميگريم "
پروفسور براون مينويسد که ) ٢٧. (بدين روى مردم ميگفتند که نامربده رشوه ميگريد

تقى  مالّحممد) ٢٨. (تقى برغاىن خود را اعلم جمتهدين زمان خويش ميدانسته است مالّحممد
با آنکه ساهلا حتصيالت دينيه کرده بود قشرى . جلباز و بد دهن بود. ، مغرورمردى ظامل

در ) ٣٠٢ص (الوفاء  ىب ترديد بيان مبارک حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة. بود
با آنکه مالّحممد . ميتواند جامع مهه معايب او باشد" ظامل جهول"خصوص او که ميفرمايند 

از اعلم علماء و فقهاء زمان خويش بود و مهواره ) اب طاهرهپدر جن(صاحل برغاىن برادر او 
کودن "تقى او را نزد ديگران  حمبت و التفات کرده از برادر خود محايت مينمود مالّحممخد

که ) دائى جناب طاهره(جناب مالّ عبدالوهاب قزويىن ) ٢٩. (ميخواند" و قليل االدراک



لماى اصولی و اخبارى خصوصاً شيخى بود و مردى بسيار فاضل و جمتهدى مورد احترام ع
) ٣٠(تقى محايت مينمود و در آغاز اسباب اشتهار او را فراهم فرمود مهواره از مالّحممد

يکى از علل کدورت آن بود که سيد حممد . تقى بود مورد نفرت و خمالفت مالّحممد
 برغاىن به قزوين آمد طباطبائى فرزند سيد علی طباطبائى چون در اوائل اشتهار برادران

براى . برخى از علماء از مقامات علمى و اجتهاد برادران برغاىن از وى سوأالتى مينمودند
جمتهد است يا نه؟ ) پدر طاهره(مثال شخصى از او پرسيد که آيا حاج مالّحممدصاحل 

حيى نداد تقى پرسيد سيد حممد پاسخ صر چون از اجتهاد مالّحممد. تصريح بر اجتهاد او منود
سائل چنني شهرت داد که سيد حممد گفته . تقى مرد فاضلی است ولکن گفت که مالّحممد

. حال آنکه سيد حممد چنني مطلىب را عنوان نکرده بود. تقى جمتهد است است مالّحممد
چون مالّعبدالوهاب قزويىن از جريان آگاهى يافت به سائل در حضور سيد حممد اعتراض 

تقى پس از اطّالع از جريان امر  مالّحممد. اى رمود چرا چنني سخىن را شايع کردهمنود و ف
تقى رفت و  لذا سيد حممد يکروز براى صرف ناهار به خانه مالّحممد. بسيار آزرده گشت

سپس به منرب آمده و . پس از اظهار مالطفت اجازه اجتهاد او را نوشته به وى تسليم منود
اگرچه مالّعبدالوهاب در کمال صفا به سائل اعتراض . ى مهگان رسانيداين خرب را به آگاه

اما علّت اساسى . تقى گرديده بود کرده بود ولکن عمل او سبب کدورت شديد مالّحممد
تقى با مالّعبدالوهاب طرفدارى شخص اخري از جناب شيخ امحد احسائى  اختالف مالّحممد

تقى اجنام  فر خويش به قزوين که بدعوت مالّحممدخصوصاً که شيخ امحد در آخرين س. بود
تقى  يافته بود در خانه مالّعبدالوهاب اقامت منود و اين امر سبب کينه و حسادت مالّحممد

تقى خنستني فقيه شيعى بود  مالّحممد. گرديده بود و مهه جا از مالّعبدالوهاب انتقاد مينمود
اهانت وى به شيخ و .  منرب از وى بدگوئى منودکه جناب شيخ امحد احسائى را تکفري و به

تقى بر انگيخت و  تکفري وى و هواخواهانش گروهى از شيخيان را به خمالفت با مالّحممد
  .سر اجنام نيز يک تن از آنان او را مقتول منود

تقى بسيار مفصل است و  اما داستان تکفري جناب شيخ امحد احسائى وسيله مالّحممد
نست که جناب شيخ پس از ورود به قزوين در خانه مالّعبدالوهاب اقامت اش اي خالصه



روزها در مسجد مجعه مناز ميگزارد و علماء قزوين مهه حاضر شده بدو اقتداء . منود
روزى مهراه تىن چند از علماء . جناب شيخ گاه مبالقات علماء قزوين مريفت. مينمودند

تقى از  پس از اجنام تعارفات مرسومه مالّحممد. تافتتقى به خانه او ش براى ديدار مالّحممد
چون پاسخ را بر وفق عقيدت خود نيافت به جمادله . شيخ در خصوص معاد سوأل منود

تقى  اى از مذاکرات حاصل نگشت و حاضران متفرق شدند ولکن مالّحممد نتيجه. پرداخت
ع گشت علماء مالحظه منوده چون خرب اين تکفري در قزوين شاي. رمساً شيخ را تکفري منود

ديگر براى مناز مجاعت و اقتداء به جناب شيخ امحد احسائى در مسجد حاضر نشدند جز 
اى در خصوص معاد  شخص اخري از شيخ تقاضا منود رساله. جناب مالّعبدالوهاب قزويىن

شيخ نيز اجابت منود ولکن حمتواى آن رساله نيز رفع شبهه ننمود و مثرى . مرقوم دارد
شاه به شيخ  الدوله که ميدانست فتحعلی حاکم قزوين شاهزاده علينقى مريزا رکن. نبخشيد

امحد ارادت دارد و اين حادثه خوشآيند شاه خنواهد بود و سبب بدنامى او نيز خواهد 
جناب شيخ امحد و . گشت براى رفع شقاق شىب علماء را به ضيافت دعوت منود

هنگام حضور علماء در جملس جناب شيخ امحد را در . تقى را نيز دعوت کرد مالّحممد
تقى يک سفره هنادند  براى شيخ و مالّحممد. تقى بود او مالّحممخد صدر نشانيد و پس از

تقى از سفره ديگر استفاده کرد و هنگام خوردن غذا دست بر يک سوى  ولکن مالّحممد
الدوله آغاز سخن  اده رکنپس از صرف شام شاهز. صورت خود هناده بود که شيخ را نبيند

" االحترام سرآمد علماى عرب و عجم و الزم"کرد و گفت که جناب شيخ امحد احسائى 
تقى در پاسخ  اما مالّحممد. تقى نيز بايد در احترام ايشان کوتاهى ننمايد است و مالّحممد

ست که در ميان کفر و اميان اصالح و آشىت نيست و شيخ را در معاد مذهىب ا"گفت که 
رحال تالش شاهزاده نيز ىب اثر ". خالف ضرورى دين اسالم و منکر ضرورى کافر است
جناب شيخ امحد قزوين را ترک . بود و مالّحممخد تقى به تکفري و عناد خويش ادامه داد

پس از شيوع خرب تکفري شيخ در بالد ايران و ) ٣١. (فرمود و از آجنا به عراق عرب رفت
ز ديگر علماء شيعى نيز به تکفري آن جناب مبادرت منودند که از مجله عراق عرب برخى ا

صاحب جواهر (حاج مالّحممدجعفر استرآبادى، مالّ آقاى دربندى و شيخ حممد حسن جنفى 



در باب حاالت ) ٢٠ص (تنکابىن در کتاب قصص العلماء ) ٣٢.(را توان نام برد) الکالم
وى مناز مجعه ميخواند و باداء : "فادش چنني استتقى مطالىب را مينويسد که م مالّحممد

. در حسن بيان و وعظ گوى سبقت از ميدان واعظان زمان ربوده بود. خطابه ميپرداخت
مهواره . موعظه او در هنايت فصاحت، بالغت، سالست و مالحت و مؤثّر در قلوب بود

 حسني در گريز به مصيبت حضرت امام. در وعظ خويش حکايات عجيب نقل مينمود
مسائل علميه و دينيه را بنحو اکمل بيان مينمود و در تفسري و تأويل يد . ابتکار داشت
. در جملس وعظ او طالّب بسيار حضور داشتند و تقريرات او را مينوشتند. طوىل داشت

براى عبادت از نيمه شب تا بامداد به مسجد خود مريفت و مبناجات و دعا و تضرع و 
فت و مکرر در ميان زمستان ديدند آن جناب در پشت بام مسجد خود زارى اشتغال مييا

در عني شدت ريزش برف در نيمه شب پوستني بر دوش و عمامه بر سر مشغول بتضرع و 
مناجات بوده ايستاده و دستها را بآمسان بر داشته تا اينکه برف قامت مبارکش را سراسر 

  ".  . . .از پاى تا سر سفيد پوشانيده 
تقى مهچنان به تکفري جناب شيخ امحد احسائى و پريوان آن جناب ادامه داد  حممد ى مالّبار

اين . و نفوس بسيارى را بعنوان هواخواهى از شيخ از هسىت ساقط و تعذيب و شکنجه منود
احوال ادامه داشت تا بشرحى که خواهد آمد جناب طاهره به گروه پريوان شيخ پيوست و 

) شوهر جناب طاهره(تقى و پسرش مالّحممد  ن گشت و مالّحممدسپس به حضرت باب مؤم
بر شدت خمالفت افزودند و سراجنام مريزا عبداهللا شريازى معروف به مريزاصاحل که شيخى 

تقى را مقتول  بود و اخرياً به حتقيق در خصوص آئني حضرت باب پرداخته بود مالّحممخد
ن شرح حيات جناب طاهره بيان خواهيم کرد و منود و ما داستان قتل او را به تفصيل ضم

تقى نيز اثرى نکرد و  متذکّر خواهيم شد که توقيع مبارک حضرت باب خطاب به مالّحممد
تقى پس از مرگ وسيله شيعيان به شهيد ثالث ملقّب  مالّحممد. بر خمالفت خويش افزود

)  ميالدى١٨٤٦( هجرى قمرى ١٢٦٣نامربده در شب پانزدهم ذوالقعده ) ٣٣. (گشت
. هنگام مرگ تقريباً هشتادسال داشت) ٣٤. (مضروب و در هفدهم مهان ماه در گذشت

تقى داراى ده پسر و چهار  حممد مالّ. جسد او را در سالمگاه شاهزاده حسني مدفون منودند



) ٣٥. (دختر بوده که اوالد و نوادگان آهنا مهگى بعنوان خاندان شهيدى قزوين معروفند
مالّحممد بن سليمان . اند تقى اجازه اجتهاد گرفته  علماء شيعى از مالّحممخدتىن چند از

از آن دسته علماء است که اجازه اجتهاد خود را در کتاب قصص العلماء ) ٣٦(تنکابىن 
  ) ٣٧. (درج کرده است) ٢٥-٢٦صص(

 است معروفترين کتاب او جمالس املتقني. از مالّحممد تقى تأليفات متعدده در دست است
در اين جمالس مواعظ دينيه، مباحث فقه اسالم، تفسري قرآن . که حاوى پنجاه جملس است

اين کتاب بطبع . شريف، حکايات خمتلفه و ذکر مصيبت شهادت امام حسني آمده است
تأليف کتاب در سال . تقى نيز بدان پيوست گرديده است رسيده و شرح قتل مالّحممد

آغاز گشته و امتامش چند سال بطول اجناميده ) دىميال١٨٤٢( هجرى قمرى ١٢٥٨
از ديگر تأليفات او کتاب عيون االصول در دو جملّد و در علم اصول است که . است

اما مهمترين تأليف او کتاىب است بنام منهج . تقريباً بقدر کتاب قوانني مريزاى قمى است
آغاز تأليف اين .  استاالجتهاد در بيست و چهار جملّد که شرح کتاب معروف شرايع

بوده و نگارش آن بيش از پانزده سال ) ميالدى١٨١١(هجرى قمرى ١٢٢٦کتاب بسال 
معروف است که شيخ حممدحسن جنفى صاحب کتاب جواهر ) ٣٨. (بطول اجناميده است

هنگام تأليف برخى از جملّدات کتاب خود از کتاب منهج ) در بيست و چهار جملّد(الکالم 
تقى در احيان تأليف کتاب از ديد  مالّحممد) ٣٩. (تقى استفاده کرده است حممداآلجتهاد مالّ

و بازديد و رفنت به جمالس عروسى و عزا خود دارى ميکرده و هر روز تنها دوساعت 
نگارنده در اوقاتى . بغروب مانده مى نشسته و به مرافعات مردم رسيدگى ميکرده است

-١٩٧٨(اىن شهر قزوين بتدريس اشتغال داشت که در دانشکده علوم ادارى و بازرگ
و در ساعات فراغت در خصوص احوال و آثار و بستگان جناب طاهره ) ميالدى١٩٧٣

بياد . تقى مالحظه منود حتقيق مينمود نسخه اصلی اين کتاب عظيم را نزد احفاد مالّحممد
لهم و اسفلهم جيعل اعالهم اسف"تنکيس را که بيک اعتبار مراد  آورد لطيفه دقيقه سر

تقى که بظاهر در اعلى مقامات  چه بسيار از علماء طراز اول چون مالّحممد. است" اعالهم
ديىن جاى داشته و براثر اعراض از امراهللا به ادىن مرتبه تنزل منودند و چه بسيار از نفوس 



عاليه ارتقاء بيسواد که بظاهر در مراتب دانيه بودند و بر اثر اميان به مظهر اهلي مبقامات 
حممد جعفر گندم . يافتند ونامشان در سجلّ ملکوت و در عامل ناسوت جاودانه گشت

کتاب مستطاب اقدس و (الکتاب دور اعظم  پاک کن از آن دسته بود که نامش در دو ام
تقى بر برخى از  بارى شاگردان مالّحممخد. خملّد گشته است) کتاب مبارک بيان فارسى

اين ) ٤٠. (اند که آن شروح و تفاسري نيز موجود است  تفسري نوشتهرسائل او شرح و
صاحل  تقى، مالّحممخد برادر کوچکتر مالّحممد. تقى برغاىن بود شرح احوال و آثار مالّحممد

  .نام داشت که پدر جناب طاهره بود و اينک بشرح احوال و آثار او ميپردازمي
) ٤١" (فاضل قزوين و عامل حنرير"ء او را صاحل برغاىن که حضرت عبدالبها مالّحممد
وى در مراتب زهد و . ترين علماء و فضالء عصر خويش بوده است اند از برجسته فرموده

حتصيالت ) ٤٢. (اند ناميده" سلمان عصر"عبادت به مقامى رسيده که مردم زمان او را 
عاليات بوده و مدتى صاحل مهراه برادران ديگر در قزوين، قم، اصفهان و عتبات  مالّحممخد

نزد سيد علی طباطبائى تلمذ کرده ولکن عمده تلمذ او در مدرس سيدحممد طباطبائى 
شاه بوده و حممد  صاحل بسيار مورد احترام فتحعلی مالّحممد. بوده است) فرزند سيد علی(

ر حممد شاه در دوران واليت عهد و در سف. شاه نيز به وى ارادت خمصوص داشته است
انداخته و خبدمات خصوصى او  صاحل سجاده مى جهاد بدستور پادشاه براى مالّحممخد

صاحل در اجراء امر به معروف و هنى از منکر بسيار سختگري  مالّحممد) ٤٣. ( پرداخته مى
بر اثر مهّت او و برادرانش شهر قزوين که از قدمي از منابع توليد شراب بوده به . بوده است
معروف است که در ذکر مصيبت شهادت حضرت امام . اى بدل گرديده است دارالعباده

وى اصوالً در . گشته است حسني بسيار ميگريسته و سبب گريه فراوان حاضران جملس مى
کثرت ) ٤٤. (ذکر مصيبت اجازه منى داده که احدى به اخبار غري معتربه استناد منايد

 متعدده و ادراک و استنباط و درايت فقهى صاحل به تأليف کتب قرائت و اشتغال مالّحممد
او و سالمت نفسش سبب ميگرديد که در بسيارى از مواقع با برادر بزرگتر خود مالّحممد 

حال آنکه . برادر نيز حبسد او را قليل االدراک ميخوانده است. ةقى اتفاق نظر نداشته باشد
. سى بيشتر از برادر بوده استصاحل ب بشهادت اهل علم و حتقيق فضل و کمال مالّحممخد



صاحل طبع شوخ وى بوده که هزاران تن را جمذوب او  از ويژگيهاى شخصيت مالّحممد
لطف بيان و قوت استدالل او دل هر مکابر جمادلی را مريبوده و او را رام . مينموده است
ه در حلب هناده مورد احترام بزرگان آن حملّ بوده چنانک ر کجاى قدم مى. ميکرده است

وسيله پادشاه آن اقليم پذيرائى شده و او را در اثبات امامت و وصايت بالفصل حضرت 
صاحل  مهسر مالّحممد) ٤٥. (علی عليه اءاهللا اقناع منوده و از وى هديه بسيار گرفته است

. در قزوين تولّد يافت) ميالدى١٧٨٧( هجرى قمرى ١٢٠٢آمنه در سال . آمنه نام داشت
سيد حسني قزويىن و نيز سيد حممد مهدى حبر العلوم از بزرگترين علماء و فقهاء وى نواده 
سيد حممد مهدى . به احوال سيد حسني قزويىن قريباً اشاره خواهيم کرد. شيعى بود
واقعاً حبر ذخاّر )  ميالدى١٧٤١-١٧٩٧با   هجرى قمرى برابر١١٥٤- ١٢١٢(حبرالعلوم 

جناب حاج سيد جواد کربالئى از . جمتهدين اصولی بوددر معارف اسالمى و از مشاهري 
بارى آمنه که از زيبائى . بزرگان اصحاب دو عهد اعلى و اى نوه حبرالعلوم بوده است

آمنه نزد او . صاحل برغاىن ازدواج کرد سالگى با مالّحممد اى ره داشت در هفده خريه کننده
فقه و اصول کرد و نزد مالّ آغا حکمى و برادر خودش مالّعبدالوهاب قزويىن حتصيل 

مدرسه صاحليه در آن اوقات خبش خمصوصى براى . قزويىن در مدرسه صاحليه فلسفه خواند
. تعليم زنان تأسيس کرده بود که غالب استادان آن از زنان منسوب به خاندان آمنه بودند

استفاده منود و قلباً  اراين بانوى فاضله از حمضر جناب شيخ امحد احسائى نيز در قزوين بسي
تقى  به مجاعت شيخيه پيوست ولکن از ترس شوهر و خصوصاً برادر شوهرش مالّحممد

مالّ حممد صاحل جهت رفع مشاکل و مسائل شرعى، بانوان . منود تصريح ابراز منى برغاىن به
وى ساهلا . حتصيل معارف اسالمى اشتغال داشتند را نزد او ميفرستاد مهچنني زنان نزد او به

 ١٢٦٩آمنه در حدود سال . بود) مدرسه صاحليه قزوين(مدرس دانشگاه عظيم اسالمى 
شايد از غم فقدان دختر عزيزش جناب طاهره . در گذشت)  ميالدى١٨٥٢(هجرى قمرى 

از آثار شعرى او قصيده مفصلی است در چهارصد و هشتاد بيت از زبان . دق کرد
مادر آمنه فاطمه خامن نيز بانوئى فاضله ) ٤٦. (بالحضرت زينب و در خصوص واقعه کر

نزد پدر ) ميالدى١٧٥٨-١٨٤٤هجرى قمرى برابر با ١١٧٢- ١٢٦٠(فاطمه خامن . بود



خويش سيد حسني قزويىن و عمويش سيد حسن قزويىن و نيز سيد حممد حبرالعلوم تلمذ منود 
کرمي قزويىن از شوهر نيز استفاده و پس از ازدواج با مالّحممد علی قزويىن فرزند شيخ عبدال

فاطمه . علمى بسيار کرد تا آنکه در معارف معقول و منقول اسالمى مهارت کامل يافت
خامن در وعظ و خطابه نيز استاد بود و کثريى از زنان در مدرس او حاضر شده استفاضه 

ن او مهه از پسرا. سرود نامربده زىن بسيار پارسا و خوشدل بود و شعر نيکو مى. مينمودند
علماء بزرگ زمان خويش بودند و ما به احوال يکى از آنان جناب مالّ عبدالوهاب قزويىن 

  )٤٧. (که قلباً به امر حضرت باب مؤمن گشت بعداً اشاره خواهيم کرد
صاحل بسيار تالش منود که دخترش جناب طاهره به مکتب شيخى متايل نيابد  بارى مالّحممد

با وجود . ميان طاهره به حضرت باب ديگر پدر را بکلّى نااميد منودا. ولکن توفيق نيافت
مهواره به . اين بارها کوشيد که دختر خويش را از آئني جديد برگرداند اما پريوز نگرديد

. طاهره ميگفت تو با اين وسعت فضل و شدت ذکاء اگر خود ادعا ميکردى من ميپذيرفتم
جناب طاهره چه در کربال و ) ٤٨. (اى زى تبعيت کردهمتأسفم که از اين پسر بيسواد شريا

چه در قزوين و طهران حضوراً و يا با مکاتبه کوشش فراوان منوده که اعضاء خاندان 
در مرقومات . خصوصاً پدر خويش را در ظلّ امر جديد در آورد ولکن توفيق نيافته است

ر اماکن مقدسه دائماً تصريح است که طاهره د) که برخى موجود است(طاهره به پدرش 
بشرحى که خواهد آمد حضرت باب هنگام . براى اميان پدر دعاء و تضرع کرده است

دهان قزوين توقيع خمصوصى خطاب به مالّحممد صاحل نازل و او  توقّف کوتاه خود در سياه
لکن صاحل اگرچه اميان نياورده و مالّحممد. اند را به اميان و نصرت امر بديع دعوت فرموده

 د تقى را ردهامات وارده بر طاهره و از مجله شرکت در توطئه براى قتل حاج مالّحمممهه ات
حکايىت را در اين خصوص ) ٧٤- ٧٦صص (جناب مسندر در تاريخ خويش . کرده است

يکى از معتمدان از دوستان بيان منوده که در : "اش چنني است نقل مينمايد که خالصه
امى که حاج مالّحممتقى برغاىن مضروب و مقتول گرديده در جملسى حاضر بوده است  داي

اند از جناب طاهره  اعضاء حاضر در جملس که از علماء و اعيان و بزرگان قزوين بوده
سيدى از علماى . اند و در آن اوقات طاهره در خانه پدر بسر ميربده است سخن ميگفته



. ده و اتهاماتى چند بر طاهره وارد ميکندصاحل کر مشهور قزوين روى خود را به مالّحممد
صاحل بدفاع از طاهره ميپردازد و مجيع اتهامات را رد مينمايد اما سيد بد طينت  مالّحممد

  : صاحل شعر زير را ميخواند بنوعى طعنه آميز و مبنظور حتقري و ختفيف مالّحممد
  يان  که بانگ خروس آيد از ماک     شکوهى مناند در آن خاندان 

صاحل جمروح و اشک چشمش بر حماسن و سيمايش جارى ميگردد و ديگر  قلب مالّحممد
خيلی زود سيد مذکور فوت ميکند و خاندانش از هم ميپاشد و در باب . سکوت مينمايد

صاحل سراجنام  مالّحممد. دخترش آنقدر اذکار نااليقه شايع ميشود که عربت مهگان ميگردد
آورد و از قزوين عازم عتبات عاليات ميشود و در آجنا  الطائالت منىطاقت اين اتهامات و 

هجرى ١٢٨٣ساهلا پس از شهادت جناب طاهره حمزون و دخلون زندگى ميکند تا در سال 
صاحل روزى از خانه  مالّحممد) ٤٩. (چشم از جهان دون ميپوشد)  ميالدى١٨٦٦(قمرى 

 عازم زيارت مرقد حضرت امام )که ساهلا پيش خريده بود(شخصى خويش در کربال 
پس از زيارت و مناز در باالى سر امام حسني مشغول بدعاء . حسني عليه اءاهللا ميشود

او را بدوش کشيده به خانه . افتد ميشود که حالش منقلب ميگردد و ناگاه بر زمني مى
باقى ماندند صاحل چهار دختر و شش پسر  از مالّحممد) ٥٠. (ميربند و در آجنا وفات مينمايد

مهچنني . کرد که ضمن شرح حيات جناب طاهره بنام و احوال آنان اشاره خواهيم
املعاد در چهارده  کتاب غنيمة.متعددى باقى مانده است   و صاحل تأليفات عظيم مالّحممد از

کتاب ديگرى نيز در دو جملّد بنام ) ٥١. (از آن مجله است) که شرح بر ارشاد است(جملّد 
در جملدات متعدده و در تفسري قرآن ) ٥٢(کتاب حبرالعرفان . ر شرح ارشاد داردمسالک د

البالغه در چهار جملّد نيز از اهم  شرح هنج. صاحل است شريف از ديگر آثار مهمه مالّحممخد
صاحل آثار منظوم نيز در دست است و شعر بعرىب و  از مالّحممد) ٥٣.(تأليفات اوست

ذکر مهه آثار او در اينمقام ميسر نيست و طالبان آگاهى . استفارسى نيکو ميسروده 
مراجعه ) نوزدهم ميالدى( بيشتر بايد به کتب شرح حال علماء شيعى قرن سيزدهم هجرى 

  )٥٤. (منايند



صاحل الزم است که بشرح  تقى و حاج مالّحممد پس از بيان احوال و آثار حاج مالّحممد
حتصيالت . دو جناب حاج مالّحممدعلی برغاىن پردازمياحوال و آثار برادر کوچکتر آن

. مالّحممدعلی چون دو برادر ديگر در قزوين، قم، اصفهان و سپس عتبات عاليات بود
نامربده از شاگردان برجسته جناب شيخ امحد احسائى بود و از حمضر جناب سيد کاظم 

صاحل و تاريخ  برادرش مالّحممدمالّحممدعلی به اقرار . رشىت نيز مدتى استفاده کرده بود
نگاران عصر قاجار در هنايت زهد و تقوى بوده و شبها غالباً بتضرع و ابتهال ميگذرانده 

معروف است که شبها براى آنکه خواب او را نربايد زجنريى به گردن خود . است
) ٥٥. (بسته و سر آنرا به سقف اطاق وصل مينموده که تا گردن خم ميکند بيدار شود مى

علی در فضل و کمال نيز بينظري بود و اين نکته عالوه بر نصوص مبارکه از  مالّحممد
علی که شيخى بوده پس از  مالّحممد. شهادت علماى زمان و متون آثار وى مشهود است

ظهور حضرت باب بدان حضرت مؤمن شده و لذا مورد خمالفت شديد برادران خويش 
علی بر  صورت شهادت کتىب مالّحممد.  گرفته استتقى قرار خصوصاً حاج مالّحممد

حقاّنيت حضرت باب در آخر صحيفه جعفريه يا شرح دعاء زمان غيبت که به شرح يا 
حضرت باب کلمات او و يک تن ديگر از علماء . تفسري هاء نيز معروف است آمده است

مدلّ بر " شهادتني"طراز اول شيخى و باىب را در آخر اين رساله نقل فرموده و بعنوان 
احلق تأليف جناب فاضل  اين شهادت کتىب در کتاب ظهور. اند حقاّنيت حضرتشان دانسته

حضرت باب در توقيعات نازله خطاب به . مازندراىن نيز مطبوع و منتشر گشته است
از . اند نامربده او را به هدايت بستگان خويش ولی با رعايت حزم و حکمت توصيه فرموده

. يعات صادره به اعزاز او توقيعى است که در سياه دهان قزوين نازل گرديده استمجله توق
علی را از مجله دالئل  اميان مالّحممد) ١٧٤ص (حضرت اءاهللا در کتاب مبارک ايقان 

علی بر خالف برادرانش طالب رياست ديىن و  مالّحممد. اند حقّانيت حضرت باب فرموده
. ود را در حتصيل معارف ديىن و عرفاىن حمصور منوده استدنيوى نبوده و بيشتر عمر خ

تنکابىن در کتاب  مالّحممد. اند نويسندگان اسالمى هر يک بنوعى به اميان او اشاره کرده
تقى که برادر بزرگتر بود و حاجى  سه برادر بودند حاجى مالّحممد: "العلماء مينويسد قصص



علی برادر کوچک که او از  مالّحممد و حاجىصاحل برادر وسط و هر دو فقيه  مالّحممد
حممد باب او نيز ميل به باب  شاگردان شيخ امحد احسائى بود و در زمان واقعه مريزا علی

حممد علی گلريز نيز در  سيد). ١٩ص" (داشته و در جملس وعظ مرده باب حاضر ميشد
علی چنني   اميان مالّحممددر خصوص" اجلّنه قزوين در يا باب مينو"جملّد خنست از کتاب 

امحد احسائى  تقى که از مريدان شيخ علی برادر ديگر حاج مالّحممد حاج مالّحممد " :مينويسد
بود پس از وى به سيد علی حممد باب گرويد و در طى اين حوادث و وقايع مردود 

ز اکابر ا"علی را  بارى مدرس تربيزى مالّحممد) ٥٧). (٤٧١ص" (ميزيست تا در گذشت
و حممد حسن خان اعتمادالسلطنه وزير انطباعات عصر قاجار او ) ٥٨(دانسته " علماء اماميه

علی فرزندى بنام شيخ  از مالّحممد) ٥٩. (را از بزرگترين علماء عصر قاجار نوشته است
عبداحلسني قزويىن باقى مانده که بر برخى از کتب پدر شروحى نوشته و بيادگار هناده 

علی برغاىن عليه رضوان  نگارنده از حوادث ايام اخري حيات جناب مالّحممد) ٦٠(. است
از قرائن بر . اهللا و سال دقيق صعود او تا کنون اطّالع مستند مهمى بدست نياورده است

در حيات بوده ) ميالدى١٨٥٣( هجرى قمرى ١٢٧٠ميآيد که نامربده تا حدود سال 
علی در توضيح آيات شريف قرآن و مباحث فلسفى و  عمده آثار مالّحممد) ٦١. (است

علی  مالّحممد) ٦٢. (ولکن در فقه شيعى نيز تأليفات مهمه دارد. عرفاىن آئني اسالم است
از اهم تأليفات فقهى . صاحل صاحب آثار منظوم است نيز چون برادرخويش مالّحممد

اما ) ٦٣. (عالّمه حلّى است" خمتصر نافع"در شرح " جممع املسائل"علی کتاب  مالّحممد
اين کتاب در . کتاب رياض االحزان که در هشت جملّد تأليف گشته مشهورترين اثر اوست

علی  از ديگر تأليفات مالّحممد) ٦٤. (توضيح مسائل فلسفى و عرفاىن نوشته شده است
فني، منهاج رموزات العارفني، لسان العارفني، معراج العارفني، غنائم العارفني، مشکوة العار

  )٦٥. (السالکني و حياة االميان را توان نام برد
خنست آقا سيد . اما از بستگان و اجداد مادرى جناب طاهره چند تن بسيار نام آورند

مادر آمنه و آمنه مادر ) فاطمه خامن(، دختر آقا سيد حسني )٦٦.(حسني قزويىن است 
ترين ثقات علماى شيعى و از  برجستهآقا سيد حسني از ) ٦٧. (جناب طاهره بوده است



بزرگترين فقهاء و جمتهدان اواخر قرن دوازدهم و ساهلاى خنست قرن سيزدهم هجرى بوده  
صاحب رياض (وى معاصر آقا حممد باقر بهاىن و از استادان سيد علی طباطبائى . است 
مهدى حبر العلوم بوده و مريزا ابوالقاسم قمى معروف به مريزاى قمى و سيد حممد ) املسائل
مرقدش . در گذشت) ميالدى١٧٩٣( هجرى قمرى ١٢٠٨آقا سيد حسني در سال . است

از اهم آثار او براهني . در شهر قزوين و بزعم مردم آن بلد حملّ رواشدن حاجات است
داماد آقا سيد حسني قزويىن ) ٦٨. (السداد، درمثني و معارج االحکام را توان نام برد

و مالّعبدالوهاب ) مادر طاهره(علی قزويىن و او پدر آمنه  که قبالً آمد مالّحممدبشرحى 
پسر آقا سيد حسني قزويىن، آقا سيد جواد قزويىن ) ٦٩. (بوده است) دائى طاهره(قزويىن 

نيز چنانکه قبالً بيان گرديد از بزرگان علماء قزوين در عصر خويش بوده که از مجله با 
) ميالدى١٨٦١( هجرى قمرى ١٢٧٨مد جماهد ازدواج کرده و در سال دختر آقا سيد حم
اين سيد جواد بغري از مالّ جواد برغاىن است که از منسوبان ) ٧٠. (در گذشته است

  .طاهره است و بنام و عاقبت او بعداً اشاره خواهيم کرد
ين فقهاى شيعى ايران تر پدر آقا سيد حسني قزويىن، امري حممد ابراهيم قزويىن نيز از برجسته

صاحب کتاب (وى ساهلا نزد مالّحممد باقر جملسى معروف . در زمان خويش بوده است
مري حممد ابراهيم در . و نيز پدر خود حممد معصوم قزويىن تلمذ منوده است) حبار االنوار

در هشتاد سالگى ) ميالدى١٧٣٢-١٧٣٦(هجرى قمرى ١١٤٥-١١٤٩حدود ساهلاى 
از وى آثار مهمى در توضيح فقه شيعى و ساير معارف اسالمى در ) ٧١ (.در گذشته است

اما از مهه معروفتر و مهمتر در ميان اجداد مادرى جناب طاهره مري ) ٧٢. (دست است
هفدهم (حممد معصوم قزويىن از دانشمندان و حکماى برجسته قرن يازدهم هجرى قمرى 

ريزا رفيعاى نائيىن و از معاصران مالّ حمسن او از شاگردان بسيار فاضل م. است) ميالدى
در گذشت . بوده است) پدر مالّحممد باقر جملسى ثاىن(فيض و مالّحممد تقى جملسى اول 

)  ميالدى١٧٧٧- ١٧٧٨(هجرى قمرى ١١٩١- ١١٩٢وى را در حدود ساهلاى 
رفاىن و از مري حممد معصوم آثار ارزمشندى در توضيح مسائل فلسفى و ع) ٧٣. (اند نوشته
  )٧٤. (هاى خمتلف معارف اسالمى باقى مانده است زمينه



) نوزدهم ميالدى(از بستگان معروف مادرى جناب طاهره در قرن سيزدهم هجرى قمرى 
 هجرى قمرى ١١٤٠تولّد او در قزوين بسال . دائى او جناب مالّ عبدالوهاب قزويىن است

ه دخترى آقا سيد حسني قزويىن و وى چنانکه از پيش آمد نو. واقع گشت) ميالدى١٧٢٧(
حتصيالت اوليه مالّعبدالوهاب در قزوين و در . بوده است) مادر جناب طاهره(برادر آمنه 

برخى از شهرهاى ايران اجنام يافت و سپس براى تکميل اطّالعات خويش به عتبات عاليات 
 شيفتگان وى مدتى نيز از حمضر جناب شيخ امحد احسائى استفاده منود و جبمع. رفت

پيوست و بشرحى که قبالً آمد چند بار جناب شيخ را در خانه خويش در شهر قزوين 
شاه قاجار  مالّ عبدالوهاب مورد احترام عميق علماء ايران و شخص فتحعلی. پذيرائى منود

نامربده مهان عامل جوامنردى است که سبب اشتهار برادران برغاىن خصوصاً . بود
قزوين گرديده ولکن شخص اخري پس از کسب شهرت کاىف وتسلّط بر تقى در  مالّحممد

مالّعبدالوهاب جامع . مردم قزوين نسبت به وى رسم وفاء چنانکه بايد جباى نياورده است
جناب فاضل . معقول و منقول و از بزرگترين علماء شيعى و شيخى زمان خويش بود

 اب به )خطّى(مازندراىن در جلد خنست از کتاب ظهور احلقبه اقبال و اميان مالّعبدالوه 
و حاجى خود نيز بنوع : "در جملّد سوم نيز مينويسد. حضرت باب اشاره کرده است

مالّ جعفر قزويىن در تاريخ ). ٣٠٤ص " ( مذکور اظهار اقبال و اميان نسبت باين امر منود
عتراف نکرده خود مينويسد که جناب مالّ عبدالوهاب هرگز در حضور مجع باميان خويش ا

دهان قزوين   حضرت باب هنگام اقامت کوتاه مدت حضرتشان در قريه سياه )٧٥. (است
مالّ . توقيعى خطاب به مالّعبدالوهاب نازل و او را به نصرت امر بديع دعوت فرمودند

دهان  مانع از آن شد که مالّعبدالوهاب در سياه) پدر جناب طاهره(حممد صاحل برغاىن 
 باب شرفياب شود و به مالّعبدالوهاب گفته بود که دختران من و پسران حبضور حضرت

لذا اگر در اين امر دخالت منائيم . اند و ما در حملّ اتهاميم مشا بظهور بديع مؤمن گشته
اما دو تن از فرزندان ) ٧٦. (علماء خمالف ما را خوار منوده از درجه اعتبار ساقط مينمايند

حممدعلی قزويىن و مريزا حممدهادى قزويىن در مهان آغاز ظهور به مالّعبدالوهاب، مالّ
جناب مالّحممد علی برادر . حضرت باب مؤمن شدند و از حروف حى حمسوب گشتند



بود سراجنام در حوادث قلعه شيخ ) خواهر طاهره(که شوهر مرضيه ) ٧٧(کوچکتر 
ر در مهالک داخل نشد و زنده اما مريزا حممد هادى برادر بزرگت. طربسى بشهادت رسيد

از قرائن بر ميآيد که مالّعبدالوهاب به . ماند و سراجنام به مريزا حيىي ازل پيوست
رحال حضرت باب در آثار مبارکه حضرتشان ) ٧٨. (دارالشفائى شهرت داشته است

قيع از مجله در تو. اند جناب مالّعبدالوهاب را با کمال مرمحت عامل جليل تصريح فرموده
مبارک مربوط به زيارت جامعه صغريه در مورد مالّحممد علی پسر مالّعبدالوهاب 

) ٧٩." (اخى حممد علی جنل العامل اجلليل احلاج عبدالوهاب القزويىن . . : ".ميفرمايند
که به امر ) ٨٠(مالّعبدالوهاب صاحب پسر ديگرى بنام آقا مريزا يوسف دارالشفائى بوده 

که بدرخواست ) ٨١(سيد جواد موسوى خوانسارى . شته استبديع مؤمن نگ
مجع منوده در ) ميالدى١٨٣٢(  هجرى قمرى ١٢٤٨مالّعبدالوهاب اجازات او را بسال 

آغاز جمموعه از وى بعنوان موالى جليل و عامل نبيل و قدوه و زبده اهل حتقيق و تدقيق ياد 
ل بسيار جتليل گشته و آقا بزرگ از مالّعبدالوهاب در کتب شرح حا) ٨٢. (کرده است

چند صفحه به بيان احوال و آثار او اختصاص داده و " الکرام الربره"طهراىن در کتاب 
مالّعبدالوهخاب . دانسته است) نوزدهم ميالدى(نامربده را از بزرگان علماء قرن سيزدهم 

ت منود در هشتاد و سه سالگى هنگاميکه در جنف مقيم بود سخت بيمار گرديد و وصي
لذا پس از . که پس از مرگ او را در کنار مرقد حضرت علی عليه اءاهللا دفن منايند

او را در حرم )  ميالدى١٨٤٧دسامرب (  هجرى قمرى ١٢٦٤صعودش در حمرم سال 
  )٨٣. (حضرت علی دفن منودند

  زير نويس خبش دوم 
  اجداد و منسوبان جناب طاهره 

  .ان ذيل نام برغ.  لغت نامه دهخدا- ١
  .٣٢٩، ص  جلد خنست. مينودر يا باب اجلنة قزوين.  گلريز- ٢
بنقل از کتاب معروف . ١٧٠٧جلد پنجم، ص . مکارم آالثار.  معلّم حبيب آبادى- ٣
اين کتاب حاوى . تأليف شيخ حممد بن حسن حر عاملی" امل آالمل يف علماء جبل عامل"



 مجله يکى از معاصران مؤلّف جد شرح احوال بيش از دويست تن از علماء اسالم و از
کتاب مذکور دو بار بترتيب در طهران و . اعالى طاهره مالّحممد کاظم طالقاىن است 

بطبع رسيده ) ميالدى ١٨٨٨ و ١٨٨٤( هجرى قمرى١٣٠٦ و ١٣٠٢جنف در ساهلاى 
در خصوص جد )  هجرى قمرى١٣٠٦(در جملّد دوم کتاب امل آالمل طبع جنف . است

موالنا حممد کاظم الطّالقاىن اصالً القزويىن مسکناً، : " طاهره چنني آمده استاعالى جناب
" ١٠٩٤من افاضل املعاصرين کان مدرساً يف مدرسة نواب يف قزوين، مات يف احملرم سنة 

  ).٢٩٥ص (
 نام پدر مالّحممد، مالّحممدتقى و نام جدش مالّحممد جعفر بوده که شخص اخري فرزند - ٤

مکارم . معلّم حبيب آبادى: رجوع فرمايند از مجله به. ( د کاظم طالقاىن استمالّحمم
  ).١٧٠٧، ص  جلد پنجم. اآلثار
  :  رجوع فرمايند به- ٥

  .٢١٨ص . نقباء البشر.  طهراىن آقا بزرگ-الف
  .١٩ص . قصص العلماء.   تنکابىن-ب
  :  رجوع فرمايند از مجله به- ٦

  .١٤٢، ص  جلد دوم.  خريات حسان.  اعتماد السلطنه-الف
  .٢٠٩ص . مشاهري زنان ايراىن و پارسى گوى.  رجىب- ب 
  .٦٨، ص  جلد دوم. اعيان الشيعه.  امني-پ
) ٦٠ص (در جملّد خنست از کتاب مذکور ) عبداحلسني آواره(  مؤلّف کواکب الدريه - ٧

اين نکته در منابع به فرزند ديگرى از مالّحممد برغاىن بنام حاج شيخ جواد اشاره کرده ولی 
  .موثّقِ موجود نيامده است

  :  از مجله رجوع فرمايند به- ٨
  .١٧٠٩، ص  جلد پنجم. مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-الف
  .٢٠٣ص .  رجال ايران.   بامداد-ب



 اجداد مريزاى قمى اصالً اهل شفت از توابع شهر رشت بودند ولی تولّد او بسال - ٩
حتصيالت . در يکى از توابع بروجرد واقع گشت) دىميال١٧٣٩(هجرى قمرى١١٥٢

سراجنام به عتبات عاليات رفت و اجازه اجتهاد . دينيه او در شهرهاى خمتلف ايران بود
. ترين علماء و فقهاء شيعى زمان خويش بود وى از برجسته. گرفته به ايران مراجعت منود

 است بنظر بسيارى از بزرگان کتاب قوانني االصول او که نام اصليش قوانني املُحکمه
مريزاى قمى ساهلا در شهر قم اقامت داشت و . شيعى ناسخ کتب اصول پيشينيان است

در ) ميالدى١٨١٥( هجرى قمرى ١٢٣١وى در سال . بدين روى به قمى شهرت يافت
). ٩١١-٩١٩مکارم اآلثار معلّم حبيب آبادى، جلد سوم صص ( آن شهر در گذشت 
ام چند تن از بستگان مريزاى قمى بعدها  مر ائى در شهر قم نوشتهبشرحى که در تاريخ ا

  . اند در ظلّ امر بديع وارد شده
  .٢٢ص . قصص العلماء.  تنکابىن-١٠
تقى نقل منوده که نامربده در  مؤلّف از قول مالّحممد. ١٩ص .  قصص العلماء.   تنکابىن-١١

  .ه استاصفهان شواهد ربوبيه مالّ صدرا را تدريس ميکرد
  .٣٠٦ص  ، جلد سوم. ظهوراحلق.  فاضل مازندراىن-١٢
  :  از مجله رجوع فرمايند به-١٣
  . ٢٢ص . قصص العلماء.  تنکابىن-الف
  .٢٠٣ص .  رجال ايران.  بامداد-ب
 ١٧٤٨-١٨١٥ هجرى قمرى برابر با ١١٦١-١٢٣١( آقا سيد علی طباطبائى -١٤

. ء بسيار مشهور شيعى ساکن عراق بوده استاصالً اصفهاىن و از فقهاء و علما) ميالدى
ترين علماء  شاگردان طباطبائى از برجسته. وى با مريزاى قمى اختالف مشرب داشته است

بنظر برخى جنابان شيخ امحد احسائى و سيد کاظم رشىت نيز نزد او . اند شيعى عصر بوده
رياض املسائل ىف بيان احکام " عنوان کامل کتاب رياض املسائل از او . اند مدتى تلمذ کرده
اين کتاب به شرح کبري شهرت دارد و لذا سيد علی به صاحب . است" الشرع بالدالئل 



علی طباطبائى از مجله رجوع  احوال سيد از بيشتر براى آگاهى. شرح کبري نيز معروف است
  : فرمايند به

  .٤١٤ص .  روضات اجلنات.  موسوى-الف
  .١٣٩ص .  قصص العلماء.  تنکابىن-ب
  .٩٠١-٩١١، صص  جلد سوم. مکارم اآلثار.  معلّم حبيب ابادى-پ
  .١٩- ٢٠صص .  قصص العلماء.  تنکابىن-١٥
 هجرى قمرى ١١٥٦وى در سال .  شيخ جعفر جنفى اصالً ازاحفاد مالک اشتر است-١٦

شيخ جعفر از مشهورترين فقهاء و علماء عصر . در جنف تولّد يافت) ميالدى١٧٤٣(
. کتب متعددى تأليف کرده که معروفترين آهنا کتاب کشف الغطاء است. خويش بود

وفات شيخ جعفر در حدود . بدين علّت به شيخ جعفر کاشف الغطاء نيز معروف است
( در جنف واقع گشت ) ميالدى١٨١٢-١٨١٣( هجرى قمرى ١٢٢٧-١٢٢٨ساهلاى 

  ).٨٥٢-٨٥٦جلد سوم، صص . مکارم اآلثار. معلّم حبيب آبادى
  :  رجوع فرمايند به-١٧
  .٢٤٧، ص  جلد خنست. رحيانة االدب.  مدرسى-الف
  .٢٣ص .  قصص العلماء.  تنکابىن-ب
  .٣١- ٣٢صص . قصص العلماء.  تنکابىن-١٨
  : از مجله رجوع فرمايند به-١٩
  .٣٠٧جلد سوم، ص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-الف
  .٢٠٣-٢٠٤صص .  رجال ايران.  بامداد-ب
  . آمده است٢٥-٢٦العلماء صص  کتاب قصص در جازه اجتهاد عني ا-٢٠
  .٢٦-٢٧صص  .قصص العلماء.  تنکابىن-٢١
 براى آگاهى از احوال حاج مريزا آقاسى از مجله رجوع فرمايند به کتاب حضرت -٢٢

  .٣٢١-٣٢٤باب اثر نگارنده سطور، خصوصاً صص 
  .٢٧- ٢٩صص . قصص العلماء.  تنکابىن-٢٣



  : احوال سيد حممد تقى قزويىن از مجله رجوع فرمايند به براى آگاهى از -٢٤
  .١٩٦٧- ١٩٦٨، صص  جلد ششم. مکارم اآلثار. معلّم حبيب آبادى

  : رجوع فرمايند از مجله به-٢٥
  .٢٩ص . قصص العلماء.  تنکابىن-الف
  .٣٠٨جلد سوم ،ص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-ب
 اطّالع از موارد حرمت يا حليت غناء در براى. ٣٣ص . قصص العلماء.  تنکابىن-٢٦

حمتواى اين . اسالم از مجله رجوع فرمايند به رساله غناء نازل از قلم حضرت رب اعلى
 باختصار ٨١٩-٨٢٠رساله مبارکه در کتاب حضرت باب تأليف نگارنده سطور صص 

  .توضيح گرديده است
  .٢٣ص . قصص العلماء.  تنکابىن-٢٧
 ترمجه انکليسى تاريخ The New History  ٢٦٩ه زير نويس صفحه  رجوع فرمايند ب-٢٨

  .مريزا حسني مهداىن
  .٣٤ص .  مأخذ باال-٢٩
بدارالسلطنه .  . .شهيد ثالث .  . : ". تنکابىن در قصص العلماء در اين خصوص مينويسد-٣٠

يار قزوين نزول اجالل فرمود و مرحوم حاجى مّآل عبدالوهاب قزويىن که از علماء آن د
است و شهره امصار و از رؤساى آن اعصار در مقام کفالت و رواج و اشتهار شهيد ثالث 

  .٢٢ص."  از هر جهت بر آمده
  .٤٢- ٤٣.  مأخذ باال-٣١
  .٤٤ص .  مأخذ باال-٣٢
 بايد توجه داشت مراد از شهيد اول حممد مشس الدين مکنى  به ابو عبداهللا صاحب -٣٣

 بفتواى قاضى برهان الدين مالکى و عباد بن مجاعه در سال کتاب ملعه دمشقيه است که
شهيد ثاىن زين الدين بن علی . بقتل رسيده است) ميالدى١٣٨٤( هجرى قمرى ٧٨٦

در عهد ) ميالدى١٥٥٧( هجرى قمرى ٩٦٥عاملی صاحب شرح ملعه است که در سال 
هخدا ذيل شهيد رجوع فرمايند از مجله به لغت نامه د( سلطان سليم مقتول گشته است 



( قاضى نوراهللا . اند برخى قاضى نوراهللا شوشترى را شهيد ثالث دانسته). اول و شهيد ثاىن
حمدث و فقيه اصولی و قاضى ) ميالدى١٥٤٩-١٦١٠هجرى قمرى برابر با ٩٥٦- ١٠١٩

وى صاحب يکصد و چهل . ترين علماى شيعى در عصر صفويه است الهور از برجسته
راهللا بعلّت تعلّق به مذهب شيعى هنگام تعذيب وسيله فراشان قاضى نو. تأليف است

گروهى نيز نفوس ديگرى را بعنوان شهيداول، شهيدثاىن . جهانگري شاه هندى در گذشت
. آبادى  معلّم حبيب: در اين خصوص از مجله رجوع فرمايند به( اند و شهيد ثالث نام برده

  .١٧١٤جلدپنجم، ص . مکارم اآلثار
در شعر زير آمده " تقى قطب دين شهيد"اريخ مرگ او از مجله در عبارت  ماده ت-٣٤
  :است

        حيف از شهيد ثالث آن قطب و جنم دين
  جهان وحيد کو ُبد بزهد و علم و عمل در

        گشت او قتيل و گفت بتاريخ  او   خرد
  گرديده آه و داد تقى قطب دين شهيد

اند و آهنا عالوه بر مالّ حممد شوهر  د بوده هفت تن از پسران حاج مالّحممد تقى جمته-٣٥
مالّ عبداهللا، شيخ باقر، شيخ صادق، مالّحممود، شيخ جعفر و شيخ :  طاهره عبارتند از

اند و خصوصاً مريزا ابوالقاسم  سه پسر ديگر مالّ حممد ةقى نيز از علماء شيعى بوده. عيسى
  .صاحب تأليفات بوده است

وال و آثار تنکابىن از مجله رجوع فرمايند به پژوهش  براى آگاهى بيشتر از اح-٣٦
هائى از خرمن ادب  مندرج در جملّد هفتم خوشه" منابع تاريخ امر ائى"نگارنده حتت عنوان 

  .١١٠- ١١١و هنر، صص
تقى برغاىن آشنا   در اينجا براى آنکه خوانندگان گرامى با شيوه نگارش حاج مالّحممد-٣٧

زه اجتهاد را که براى مالّحممد تنکابىن صادر کرده است نقل شوند فقراتى از عني اجا
  :مينمائيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



احلمدهللا الذّى خلق اخللق بقدرته و جعلهم آية لربوبية فهذا اهم من الضاللة بنصب االدلة 
 يرهبوهنم الواضحة و احلجج الالّمعة ببعث سفرائه و رسله الذّين يرغبوهنم يف جزيل ثوابه و

عن شديد عقابه کى اليکون عليه بعده حجة ليهلک من هلک عن بنية و الصلوة و السالم 
على اشرف العصر الذّى دان ملفخره ارباب املفاخر و طأطأ لفخره کلّ فاخر املبعوث اىل يوم 

ته و فضله اهللا من کرامته مبامل يتفضل على احٍد من بري. البعث و املبحوث عنه کلّ البحث
قرن االعتراف بنبوته مع االعتراف بال هويته خامت انبيائه و رسله حممد صاحب الشريعة 

اهللا  اهللا و عني اهللا لسان اهللا و ترمجان وحى مثّ السالم على خازن علم. الناسخة و البينات الباهرة
يفته ىف باطن فرقانه و اهللا على مجيع بريته ىف آية مباهلة کتابه و خل اهللا الذّى فضله و جنب

اهللا  ابن ايب طالب و على اهل بيته الطّاهرة و النجوم الزاهرة حجج ظاهره االمام الغالب علي
الباهرة املأمونني عن السهو يف السراء و الضراء املعصومني عن الزلة و اخلطاء صلوات اهللا و 

لفاضل الزّکى و العامل االملعى جناب اما بعد فقد استجازىن ا. سالمه و برکاته عليهم امجعني
املالّ مريزا حممد التنکابىن صاحب الفهم اجللى و االستعداد القوى للعروج اىل معارج االحکام 
و اخلوض يف مسائل احلالل و احلرام و حتقق استقامة فهمه و معرفته ىف علمه و صالحه و 

اغ وسعه جبده و اجتهاده فسارعت اىل احتياطه يف دينه و اهتمام يف حتصيل احکامه باستفر
تنجيز طلبه و اجابة دعوته جرياً على عادة علمائنا االبرار و اقتفاء آلثار اسالفنا االخيار 
فاجزت له ان يروى عنى مقروآتى و مسموعاتى من  االخبار املروية عن أئمتنا سالم اهللا 

وفقّه اهللا  . . .نى و عن مشايخ اجازتىو اجزت له ان يروى ع.  . .عليهم يف االصول و الفروع 
  . تقى بن حممد کتبه بيمينه الراجى لعفو االحد الصمد حممد. تعاىل مبحمد و آل خريالربيات

  .١٧١جلد پنجم، ص . مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-٣٨
  .٣٠ص . قصص العلماء.  تنکابىن-٣٩
رد رساله مريزاى قمى، رساله در طهارت و اى در  تقى رساله  از ديگر اثار مالّحممد-٤٠

. رساله در مناز قضاء و رساله در ديات را توان نام برد. مناز و روزه، رساله در مناز مجعه
  ).١٧١١-١٧١٢، صص  جلد پنجم. مکارم اآلثار. معلّم حبيب ابادى(

  .٣٢ص .  مقاله شخصى سياح-٤١



  .٩١ص  .قصص العلماء.  تنکابىن-٤٢
  .٢٩ص .  مأخذ باال-٤٣
  .٩١ص .  مأخذباال-٤٤
  .٩١-٩٢صص .  مأخذ باال-٤٥
  : منابع احوال و اثار آمنه-٤٦
  . حتقيقات اختصاصى نگارنده سطور از اعضاء خاندان شهيدى قزوين-الف
  .٩-١٠صص . مشاهري زنان ايراىن و پارسى گوى.  رجىب-ب
  .٧، ص  جلد دوم. اعيان الشيعه.  امني-پ
از احوال فاطمه خامن قزويىن مادر بزرگ جناب طاهره از مجله  براى آگاهى بيشتر -٤٧

  :رجوع فرمايند به 
  .١٧٨- ١٧٩صص .  مشاهري زنان ايراىن پارسى گوى.  رجىب-الف
  .١٥٩جلد سوم، ص . اعيان الشيعه.  امني-ب
  :  از مجله رجوع فرمايند به-٤٨
 ٢٧٠، ٢٦٩صص .  ترمجه انگليسى تاريخ مريزا حسني مهداىنThe New History -الف
  .٢٧٣و
  .٦٩-٧٠، صص   جناب مارثا روتTahirih کتاب طاهره -ب
بايد توجه داشت که . ١٧٠٧جلد پنجم، ص . مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-٤٩

، بنقل از برخى مآخذ ٢٤٨حممدعلی مدرس تربيزى در رحيانة االدب، جلد خنست ص 
 هجرى قمرى ١٢٧٠-١٢٧٥ساهلاى ديگر در گذشت مالّحممد صاحل را در فاصله 

  . ميالدى نوشته است) ١٨٥٣-١٨٥٨(
  :  از مجله رجوع فرمايند به-٥٠
  .٢٤٨ص  ،  جلد خنست. رحيانة االدب.  مدرس تربيزى-الف
  .٩٣ص . قصص العلماء.  تنکابىن-ب



بتصريح آقا شيخ بزرگ . است " غنيمة املعاد يف شرح االرشاد"  نام اصلی کتاب -٥١
، جملدات ٧١، جلد شانزدهم ص " الذّريعه الی تصانيف الشيعه" کتاب طهراىن در 

 ١٢٢٥-١٢٤٦در فاصله ساهلاى " غنيمة املعاد يف شرح االرشاد" چهاردگانه کتاب 
مدرس تربيزى در رحيانة . است تأليف گرديده)  ميالدى١٨١٠-١٨٣٠(هجرى قمرى 

  .ت و چهار جملّد ميداند، کتاب غنيمة املعاد را در بيس٢٤٨االدب، جلد خنست ص 
تنکابىن در . است" حبرالعرفان و معدن االميان يف تفسري القرآن "  نام اصلی کتاب-٥٢

جلد ( آنرا در هفت جملّد و مدرس تربيزى در رحيانة االدب ٩٢قصص العلماء صفحه 
  .در هفده جملّد دانسته است) ٢٤٨، صفحه  خنست
اى از ابواحلسن  با مقدمه)   ميالدى١٩٦٠( هجرى قمرى ١٣٨٠ اين کتاب در سال -٥٣

  .شعراىن وسيله مطبعه اسالميه در طهران بطبع رسيده است
صاحل تفسري صغري، تفسري بسيط،  معدن البکاء، خمزن البکاء،   از ديگر آثار مالّحممد-٥٤

  : رجوع فرمايند از مجله به. منبع البکاء و اعمال السنه را توان نام برد
  .٩٢ص .  قصص العلماء.  تنکابىن-الف
  .٢٤٨، ص  جلد خنست. رحيانة االدب.  مدرس تربيزى-ب
  :  از مجله رجوع فرمايندبه-٥٥
  .٢٠ص . قصص العلماء.  تنکابىن-الف
  .٣٠٦، ص  جلد سوم.  ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-ب
ی جناب مالّ حممد عل. ٣٠٩- ٣١٠، صص  جلد سوم.  ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-٥٦

: " از مجله در عبارات زير به معرفت و اطاعت خويش از حضرت باب اشاره کرده است
قد . و بعد قد بلّغنا الرسول ما کان مأموراً و مسعناه امره و قد کنا اللواحه من الناظرين

اکرمنا اهللا عز وجلّ من مالحظة االلواح معرفة ارکان التوحيد و تبين الرشد من الغى و انا 
  ."ن شاءاهللا المره من املطيعنيا

 از مجله مدارک ديگر که به اميان جناب مالّ حممد علی برغاىن به امر بديع اشاره -٥٧
  : اند عبارتند از کرده



  .١٧١٤، ص  جلد پنجم. مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-الف
  .٢٠٤ص .  رجال ايران.  بامداد-ب
  .٢٤٨، ص  جلد خنست.  رحيانة االدب-٥٨
  .١٤٤ص .  املأثر و اآلثار-٥٩
  :  از مجله رجوع فرمايند به-٦٠
  .١٧٠٨-١٧١٠، صص  جلد پنجم. مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-الف
  .٣٣٠، ص  ، جلد خنست مينو در يا باب اجلنه قزوين.  گلريز-ب
، سال در گذشت  ٢٤٨، صفحه  ، جلد خنست  مدرس تربيزى در رحيانة االدب-٦١

  .هجرى قمرى نوشته است١٢٧٠علی را حدود مالّحممد 
 نگارنده برخى از تأليفات خطّى جناب مالّحممدعلی را نزد احفاد خاندان برغاىن در -٦٢

هاى ملک طهران و مسجد سپهساالر طهران  قزوين و در خبش کتب خطّى در کتاخبانه
  .هود استاز حمتواى آن کتب مقامات فضل و کمال جناب برغاىن کامالً مش. ديده است

) ١٧١٠و١٧٠٨، صفحات  جلد پنجم( معلّم حبيب آبادى در کتاب مکارم اآلثار، -٦٣
شيخ عبداحلسني فرزند مالّحممد علی شرحى . دو صفحه از اين کتاب را گراور کرده است

  .بر اين کتاب نوشته است
حه صف( آقابزرگ طهراىن در جملّد يازدهم از کتاب الذّريعه الی تصانيف الشيعه -٦٤

جلد هشتم . شرحى در خصوص حمتواى جلد پنجم و هشتم کتاب نوشته است) ٣١٧
جنة " کتاب رياض االحزان داراى دو مقدمه و يک خامته و دوازده جملس و نام آن 

نام دارد و حاوى دو مقدمه و يک " جنة النعيم"جلد پنجم کتاب نيز . است" الرضوان
محد ذرات و ثناىِ موجودات "لد با عبارات اين ج. خامته و بيست و شش جملس است

  .آغاز ميگردد"  . . .خمصوص ذات حضرت معبوديست که 
  : رجوع فرمايند به-٦٥
  .١٥٥، ص  جلد يازدهم.  الذّريعه الی تصانيف الشيعه.  طهراىن-الف
  .٢٤٨، ص  جلد خنست.  رحيانة االدب.  مدرس تربيزى-ب



  .١٧٠٧- ١٧١٠، صص  جلد پنجم. مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى-پ
 نام اجداد آقا سيد حسني و حبقيقت اجداد اوليه جناب طاهره از سوى مادر بترتيب -٦٦

آقا سيد حسني بن امري ابراهيم بن امري حممد معصوم بن حممد فصيح بن امري : زير است
  . اولياء حسيىن

ز چنانکه در منت اين کتاب بيان  دائى آمنه، برادر فاطمه خامن، سيد جواد قزويىن ني-٦٧
در )  ميالدى١٨٦١( هجرى قمرى ١٢٧٨گرديده از علماء بزرگ قزوين بوده و درسال 

  ).٢٢١١، ص  جلد ششم. مکارم اآلثار. معلّم حبيب آبادى( گذشته است
  : عناوين تفصيلی برخى از آثار آقا سيد حسني قزويىن چنني است-٦٨
  .االنسان من الذّهب اختيار املذهب فيما يصحبه -الف
  . براهني السداد-ب
  . الدر الثّمني يف الرسائل االربعني، شامل چهل رساله-پ
  ).در ارث(  مستقصى االجتهاد يف شرح ذخرية العباد -ت
  ). در رجال(  املشترکات -ث
  . معارج االحکام، در شرح مسالک االفهام و شرايع االسالم، در دوازده جملّد-ج
   . نظم الربهان-چ
  :  براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار آقا سيد حسني قزويىن از مجله رجوع فرمايند به-٦٩
  .٢٩٢- ٢٩٣، صص  جلد سوم.  رحيانة االدب.  مدرس تربيزى-الف
، ص   و جلد پنجم٣٣٩- ٣٤١، صص  جلد دوم. اآلثار مکارم.  معلّم حبيب آبادى-ب
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  خبش سوم  
  طاهره جناب نوجواىن و کودکى روزگار و لّدتو

)  ميالدى١٨١٧( هجرى قمرى ١٢٣٣بتصريح حضرت وىلّ امراهللا جناب طاهره در سال 
اين سال هرگز در تاريخ جهان فراموش منى شود زيرا تولّد ) ١. (در قزوين تولّد يافت

ائى و غري ائى تولّد اکثريت قريب باتفاق وقايع نگاران . اى در آن واقع شده است مجال
 ١٢٣٠سال تولّد وى را ) ٢(اما مؤلّف کواکب الدريه . اند طاهره را در مهني سال دانسته

 ١٨١٤و دکتر علی الوردى سال )  ميالدى١٨١٥ يا١٨١٤( هجرى قمرى ١٢٣١يا 
 ايادى امراهللا خامن مارثا روت باستناد قول افراد و نويسندگان)  ٣. ( ميالدى دانسته است

 ١٨١٧-١٨٢٠با ترديد تولّد او را در فاصله ساهلاى " Tahirihطاهره"خمتلف در کتاب 
 ميالدى ١٨١٧ولی در مقاالت بعدى تولّد طاهره را بيقني سال ) ٤. (ميالدى نوشته است

روز تولّد طاهره معلوم نيست و اينکه جناب فاضل مازندراىن بنقل از ) ٥. (دانسته است



) ٦(است تولّد طاهره در مهان  شب تولّد مجال اى واقع گشت جناب نبيل زرندى نوشته 
. سهو قلم است و با توجه به ترمجه انگليسى حضرت وىلّ امراهللا تاريخ مذکور مبنائى ندارد

بايد دانست کتاىب که در صفحه ) ٧. (زيرا نبيل تنها تصريح بر سال تولّد طاهره دارد
ديده بوده مهراه با ديگر کتب و اوراق و لباسهاى خنست آن تاريخ دقيق تولّد طاهره قيد گر

  ) ٨. (او پس از شهادتش وسيله اعداء سوزانيده شده است
از آغاز ) ٩. (طاهره خيلی زود، شايد در هفت ماهگى زبان باز کرد و راه رفنت آغاز منود
کودکى شريين . حيات ثابت منود که خداوند او را براى جنبش و ايراد سخن آفريده است

تولّد او مهراه با . بان بود و از مهان دوران در هوشيارى و آگاهى مهگان را حريان مينمودز
وجودش از هر جهت موجب سرور . افزايش چشمگري ثروت و شهرت پدرش گشت

. پرورش يافت" آمنه " طاهره در آغوش گرم مادرش . اعضاء خاندان برادران برغاىن بود
روايات . وجود مفتون او و زيبائى خريه کننده وى بودمادر دانشمند و زيبائى که با مهه 

) ١٠. (نظريى ره گرفته بود موجود حاکى از آن است که مادر طاهره نيز از زيبائى ىب
وى دختر مالّحممدعلی قزويىن و از طرف مادر از نوادگان آقا سيد حسني قزويىن از مشاهري 

  .علماى شيعى ايران بود
) ١٢. (به وى داده بود) مالّحممدصاحل(نامى که پدرش ) ١١(ود نام اصلی طاهره فاطمه ب

ولکن هم پدر و هم بستگان ديگر بپاس احترام به فاطمه خامن مادر بزرگش از تکرار نام 
اينست که حضرت ) ١٣. (سلمه ميخواندند فاطمه احتراز داشتند و او را در خانه ام

اسم :" ط به حيات طاهره ميفرمايندعبدالبهاء در کتاب تذکرة الوفاء و در خبش مربو
طاهره در ميان اعضاء خاندان و نزديکان خويش به ). ٢٩١ص " (سلمه بود مبارکش ام

  )١٤. (زرين تاج و زکيه نيز ملقّب بود
بطوريکه . خواهر کوچکتر طاهره مرضيه نام داشت و او نيز در مجال و کمال آيىت بود

علی قزويىن پسر دائى خود ازدواج کرد و مهراه جناب  دحمم بعداّ خواهد آمد مرضيه با مالّ
طاهره . طاهره به کربال رفت و پس از ظهور حضرت باب بدان حضرت مؤمن گشت

ربابه نزد پدر، عمو، طاهره، مالّحممدعلی قزويىن . خواهر کوچکتر ديگرى داشت بنام ربابه



، فقه، اصول، تفسري و و برادر خويش مريزاعبدالوهاب حتصيل زبان عرىب، ادب فارسى
( اهللا قزويىن  وى با مريزا هبة. حديث کرد و فلسفه را نزد شيخ مالّ آغا حکمى آموخت

معروف . نظري و در مسائل فقهى صاحب فتوى بود ربابه واعظى ىب. ازدواج کرد) رفيعى
است که مهواره به مستمندان و درماندگان کمک مينمود و در سخن رانيهاى خويش 

ن شاه و بستگان او و درباريان را بباد انتقاد ميگرفت ولکن هيچگاه در مهلکه و ناصرالدي
نگارنده مدرکى دالّ بر اميان ربابه به امر جديد تا کنون نيافته . يا معرض خطر قرار نگرفت

 هجرى ١٢٩٧ربابه در سال . و باحتمال قوى نامربده به امر مبارک مؤمن نبوده است
غالب نفوسى که به بيان شرح حيات طاهره ) ١٥. (ذشتدر گ)  ميالدى١٨٧٩( قمرى
حال آنکه جناب فاضل مازندراىن . اند اند او را صاحب چند برادر و خواهر دانسته پرداخته
جناب ملک ) ١٦". (حممد صاحل را دو دختر و يک پسر بود حاجى مالّ: " مينويسد

از : "ريخ خود مينويسدجناب مسندر در تا) ١٧. (خسروى نيز با اين قول موافقت دارد
ه خامن و هر دو عامله  مجله اوالد حاجى مالّ صاحل مزبور دو دختر بوده امسلمه خامن و مرضي

حممد صاحل  از بيان جناب مسندر معلوم ميشود که مالّ). ٣٤٤صفحه  " (اند و فاضله بوده
ه قزوين پس از مسندر هنگام بيان کيفيت ورود جناب طاهره ب. اوالد ديگر نيز داشته است

تا اينکه اخبار و مراسالت از آن صفحات به ايران و .  . :" .مراجعت از سفر کربال مينويسد
پدرش مرحوم حاجى مالّ صاحل رسيد که پسر خود را با مجعى از اعزه و حمترمني فرستاد و 

جناب نبيل زرندى نام يکى از برادران جناب ). ٣٤٩ص ." ( ايشان را به قزوين آوردند
طاهره را مريزا عبدالوهاب دانسته و نوشته که نامربده به امر مبارک مؤمن بوده ولکن 

حممد تقى برغاىن  مهسر مريزاعبدالوهاب دختر مالّ) ١٨. (خدمىت از او ظاهر نگشته است
کلثوم بوده است عموى او و نامش ام .١٨٠٩(  هجرى قمرى ١٢٢٤کلثوم در سال  ام 

د يافت و مقدمات ادب فارسى و عرىب و معارف اسالمى را نزد در قزوين تولّ) ميالدى
سپس نزد پدر و نيز عموى خود مالّحممد صاحل . عمه پدرش، ماه شرف قزويىن، فرا گرفت
. فلسفه را نيز از مالّ آغاحکمى قزويىن آموخت. برغاىن به حتصيل فقه و اصول پرداخت

اش را در سال  ريس مى منود و کتاخبانهکلثوم خود ساهلا به زنان معارف اسالمى تد ام



وقف طالّب علوم ديىن کرد و توليت آنرا خنست )  ميالدى١٨٥٢(  هجرى قمرى ١٢٦٨
صاحل شيخ حسن  به مهسرش مريزا عبدالوهاب و پس از مرگ او به پسر ديگر مالّحممد

شريف را کلثوم صاحب تأليفاتى است که از مجله آهنا تفسري سوره فاحته قرآن  ام. سپرد
نامربده اگرچه به امر اعظم مؤمن نگشت ولکن به جناب طاهره مهر فراوان . توان نام برد

مريزا عبدالوهاب چنانکه خواهد آمد جامع معقول و منقول و در بيان و ) ١٩. (داشت
اهللا جناب مريزا حسن اديب طالقاىن در  ايادى امر. نظري بود ايراد خطابه در عصر خويش ىب

:  مربوط به حيات جناب طاهره در خصوص مريزا عبدالوهاب مينويسدشرح خمتصر
چنانکه اين فاىن در مبادى جواىن کتاب قبسات را در فلسفه در خدمت مرحوم مريزا "

جناب آقا حممد مصطفى )  ٢٠. ( "عبدالوهاب قزويىن برادر حضرت طاهره حتصيل ميکردم
) ٢١. (ران طاهره اشاره کرده استبغدادى در رساله شرح حيات جناب طاهره به براد

ص ( اين نکته از کتاب تذکرة الوفاء . آنچه بديهى است طاهره چند برادر داشته است
زيرا حضرت . خبوىب روشن ميشود) ٧٣ص  (God Passes Byو نيز کتاب ) ٢٧٥

ک رحال بر پايه مدار. اند عبدالبهاء و حضرت وىلّ امراهللا به برادران طاهره اشاره فرموده
پنج تن از . تارخيى موجود مالّ حممد صاحل قزويىن شش پسر و چهار دختر داشته است

پسران وى بنامهاى مريزا عبدالوهاب، آقا مريزا حسن، آقا شيخ حممد، آقا شيخ عبداحلسني 
اند و تنها يک تن آقا مريزا حممد علی قريب االجتهاد بوده  و آقا شيخ رضا جمتهد بوده

  ) ٢٢. (است
آنقدر ميدانيم که عشقى فراوان به . دوران کودکى جناب طاهره اطّالع چنداىن ندارمياز 

اند کارهاى خويش و خانه  مادر خود داشته و با آنکه مهيشه چند خدمتکار در خانه بوده
را شخصاً اجنام ميداده ، به مادرش کمک ميکرده و با زير دستان با هنايت عطوفت و ادب 

دين جهت خادمان خانه بويژه اندرون بينهايت به وى عشق ب. رفتار مينموده است
طاهره با مادر خودش بسيار نزديک بوده و اگرچه مادرش به امر بديع ) ٢٣. (اند ميورزيده

مردم قزوين از ) ٢٤. (مؤمن نشده ولکن اتهامات وارده به طاهره را مجيعاً رد ميکرده است
طاهره از مهان ) ٢٥. (اند غالباً خامن ياد ميکردهايام نوجواىن طاهره را دختر آقا و بعدها 



دوران کودکى بر حسب ظاهر خوب تغذيه مينموده و از حکايىت که حضرت عبدالبهاء در 
يکى . اند روشن ميشود که به اصطالح معروف اشتهاى خوىب داشته است اين باب فرموده

ب  بوده و افتخار تناول از نسوان ائى غرب که در عکّا در حمضر حضرت عبدالبهاء شرفيا
غذا با آن حضرت را داشته بعلت خومشزه بودن غذا بيش از حد معمول تناول کرده و از 
. اين جهت در باب اشتهاى خود از حضرت عبدالبهاء استدعاى خبشش منوده است

فضيلت و تقوى عبارت از اميان واقعى به حق است : " اند حضرت عبدالبهاء به وى فرموده
جناب طاهره اشتهاى خوىب داشت و هر هنگام که در باب . اشتهاى بد و يا خوبنه به 

آن از او توضيح ميخواستند ميفرمود در حديث قدسى آمده که يکى از صفات اهل فردوس 
هوش و استعداد ) ٢٦. ( )خالصه و مفاد بيان مبارک." (تغذيه خوبِ مدام آنان است

، را بر آن داشت که در مهان آغاز خردسالی نظري جناب طاهره پدرش، حاج حممدصاحل ىب
وى را حتت تعليم معلّم خصوصى ورزيده و آگاهى قرار دهد و خود نيز در تعليم مسائل و 

جناب ابوالفضائل در کتاب کشف الغطاء . مباحث معارف زمان به وى کوشش منايد
و فقه و اصول در سن شباب مبادى عربيت و منطق و کالم ) طاهره(اين دختر : "مينويسد

" و حديث را نزد والد خود و سائر اقارب خود حتصيل منود و در اين معارف براعت يافت
طاهره پس از چند سال حتصيل و تلمذ نزد پدر و عموى خويش در معارف ). ٩٢ص (

اگر اين دختر پسر بود "ديىن و ادىب حبدى از مهارت رسيد که پدرش با افسوس ميگفت 
شاهدان عيىن حيات طاهره و ) ٢٧." (ينمود و جانشني من ميگشتخاندان مرا روشن م

مورخان ائى و غري ائى استعداد عجيب علمى و ذکاوت و مجال ىب نظري او را تصريح 
( خان سپهر مورخ معروف در جملّد سوم از کتاب تاريخ قاجاريه  تقى مريزا حممد. اند کرده

هنايت وقاحت اتهامات نا روا بر جناب طاهره وارد با آنکه با ) معروف به ناسخ التواريخ
اين دختر با : "از مجله مينويسد. کرده به مجال و کمال ىب نظري نامربده اعتراف منوده است

اينکه روئى چون قمر و زلفى چون مشک اذفر داشت در علوم عربيه و حفظ احاديث و 
خان هدايت ديگر مورخ شهري  یرضاقل). ٢١٩ص ." (تأويل آيات فرقاىن با حظّى وافر بود

عصر قاجار که در وقاحت بيان نسبت به طاهره تالی سپهر است نيز بدين گونه از اين 



اى شريين  چه زىن در کمال مجال بود و ملحده. "نادره زمانه جتليل کرده است
مريزاحممد جعفر خان حقايق نگار مورخ خمصوص دربار قاجار در جملّد ) ٢٨( . "مقال

) هجرى قمرى١٢٦٣ضمن بيان واقعات سال (  از تاريخ حقايق االخبار ناصرى خنسست
و مجال و غنج و دالل در علوم معقول و   وجود حسن با: "در خصوص طاهره مينويسد

مشک "و موى سياه چون " چون ماه انور"بارى طاهره با روى ". منقول حبد کمال بود
از ) ٢٩" (مليح و امسر و خالی بر گونه ايسربا وجه "و بقول جناب فاضل مازندراىن " اذفر

هاى آنان  مهان آغاز نوجواىن در حمافل نسوان بر صدر مى نشست و به پيچيده ترين پرسش
اين . پاسخ کوبنده ميداد و در مجعِ رجالِ خاندان خويش نيز حلّ مشکالت دينيه مينمود

گروهى از نسوان آگاه شهر بود که به پيشنهاد برخى از اعضاء خاندان برغاىن و تقاضاى 
بتدريس معارف ديىن و ادىب ) مدرسه صاحليه(قزوين در خبش زنانه دانشگاه اسالمى شهر 

هنايت مورد احترام  بدين سبب و بعلّت اخالق ملکوتى که داشت طاهره ىب) ٣٠. (پرداخت
  .پدر، بستگان و مردم شهر بود

  زير نويس خبش سوم 
  طاهره  جناب نوجواىن و کودکى روزگار و تولّد
١ - God Passes By . ٧٣ص.  
  .٦٠جلد خنست، ص . کواکب الدريه.  آواره - ٢
اطّالعات مؤلّف در خصوص احوال . ١٥٢جلد دوم، ص . حملات اجتماعيه.  وردى- ٣

قرة " شخصيه طاهره مستند است به اقوال عبود صاحلى از منسوبان طاهره در کتاب خطّى 
  ". عهاالعني علی حقيقتها و واق

     .Root. Tahirih,  The Pure . pp 50-96:  رجوع فرمايند به - ٤
   .Root. Tahirih's Message to The Modern World:  رجوع فرمايند از مجله به - ٥

Baha'i World Vol. 8, p. 918.   
٦ -٣٣١جلد سوم، ص .  ظهور احلق.  
٧ - Dawn Breakers  . ٦٢٨ص.  



  .٥٠جناب مارثا روت، ص  کتاب طاهره اثر همجله رجوع فرمايند ب  از- ٨
٩ -د   مستند به مصاحبه اختصاصى نگارنده با نواده امعام خدمتکار خانه حاج مالّحمم

  ). پدر طاهره( صاحل قزويىن 
هائى از خرمن ادب و  خوشه. پژوهش حتليلی در باب حيات طاهره.  حممد حسيىن-١٠

  . ٦٢ و ٤٦هنر، جلد سوم، صص 
١١- God Passes By  . ٧٢ص.  
١٢- Dawn Breakers . ٧٢ص.  
  :  رجوع فرمايند به -١٣
  .٢٩١ص .  تذکرة الوفاء اثر قلم حضرت عبدالبهاء-الف
  .٩٢ص . کشف الغطاء.  گلپايگاىن ابوالفضل- ب 
  .٣١٠- ٣١١صص . جلد سوم. ظهور احلق.  فاضل مازندراىن- پ 
١٤-   .God Passes By ٧٣ص.  
  :  احوال ربابه رجوع فرمايند به  براى آگاهى بيشتر از-١٥
  .١٠٣-١٠٤صص . مشاهري زنان ايراىن و پارسى گوى.  رجىب-الف
  .١٠٤-١٠٥جلد چهارم، صص . اعيان الشيعه.  امني- ب 
١٦-٣١٠جلد سوم، ص .  ظهور احلق.  
  .١٣٠-١٣١جلد سوم، صص .  تاريخ شهداى امر-١٧
  .٢٨٤ص .  مطالع االنوار-١٨
  : ثوم  مآخذ احوال ام کل-١٩
  .  اطّالعات مکتسبه نگارنده از اعضاى خاندان شهيدى قزوين-الف
  .١٨-١٩صص . مشاهري زنان ايراىن پارسى گوى.  رجىب- ب 
  .٥٠٨جلد دوم، ص . دائرة املعارف تشيع- پ 
  .٦٨جلد دوم، ص . اعيان الشيعه.  امني- ث 
  .٦٨ص . چهار ساله تارخيى.  افنان-٢٠



  .٣٤-٣٥صص .  مأخذ باال-٢١
  :  رجوع فرمايند به -٢٢
  .٣٣٠جلد خنست، ص . مينودر يا باب اجلنه قزوين.  گلريز-الف
  .١٧٠٧جلد پنجم، زير نويس ص . مکارم اآلثار.  معلّم حبيب آبادى- ب 
 مستند به مصاحبات نگارنده با نواده ام عام خدمتکار خانه حاج مالّحممدصاحل قزويىن -٢٣

 ائى جناب طاهرهو نيز تىن چند از بستگان غري.  
از مجله رجوع فرمايند به .  اين نکته مستند است به اقوال منسوبان جناب طاهره- ٢٤

  .٧٢جناب مارثا روت، ص " طاهره"کتاب 
  .٣٤٥ و ٧٣صص .  تاريخ مسندر و ملحقّات-  ٢٥
جامه ابريشمني "  ترمجه از مقاله خامن مرضيه گيل در باب جناب طاهره حتت عنوان - ٢٦
  .٨١٤ مندرج در جملّد هنم عامل ائى، ص The White Silk Dress" سپيد
  .٢٩١- ٢٩٢ بيان حضرت عبدالبهاء در تذکرة الوفاء، صص -  ٢٧
  .٤٢٩ص .  روضة الصفاى ناصرى-  ٢٨
٢٩ -واريخ .  ٣١١جلد سوم، ص .  ظهور احلقه، ص (ناسخ التجملّد سوم تاريخ قاجاري

را بکار ميربد که داللت بر رنگ " مشک اذفر" در باب موى جناب طاهره عبارت ) ٢١٩
جلد دوم، ص (الوردى در کتاب حملات اجتماعيه  اما دکتر علی. سياه موى آن جناب دارد

: عني گفته نامربده چنني است . موى جناب طاهره را بور و يا زرين دانسته است) ١٥٢
" ( ىب النها کانت ذات شعر اشقرقد مسيت بزرين تاج و هو اسم فارسى مبعىن التاج الذّه"

زيرا . گفته شده که طاهره به زرين تاج موسوم بود که مبعناى صاحب تاج طالئى است
  ."داراى موى طالئى رنگ بوده است

اللّه ورتا   مستند به اطّالعات مکتسبه از خاندان شهيدى قزوين و نيز جناب نعمت- ٣٠
  ). وسيله نگارنده سطور(عليه رضوان اللّه 

  خبش چهارم 
  ازدواج جناب طاهره



جناب طاهره يقيناً کمتر از پانزده سال و احتماالً حدود سيزده سال داشت که به اجبار 
قرائن بسيار ) ١. (پدر و عموى خود مالّ حممد تقى با پسر عمويش مالّ حممد ازدواج منود

ت عبدالبهاء استناد براى مثال ميتوان به بيان مبارک حضر. اين احتمال را تقويت مينمايد
العني که معروف آفاق است وقىت که مؤمن خبدا شد و منجذب  قرة: "منود که ميفرمايند

بنفحات اهلي گشت از دو پسر بزرگ خويش بيزار شد زيرا مؤمن نشدند و ديگر ابداً با 
از بيان مبارک استنباط ) ٢."(آهنا مالقات نکرد و حال آنکه دو اوالد رشيد او بودند

که )  ميالدى١٨٤٤-١٨٤٧( هجرى قمرى١٢٦٠-١٢٦٣د که در حدود ساهلاى ميشو
دکتر . اند  ساله بوده است پسرانش بيش از سيزده، چهارده سال داشته٣٠ تا ٢٧طاهره 

جناب ابوالفضائل ) ٣. (علی الوردى نيز ازدواج طاهره را در چهارده سالگى دانسته است
پس از تکميل دروس بعقد مزاوجت ": در کتاب کشف الغطاء مينويسد که طاهره 

ص ." (عموزاده خود مالّحممد جنل حاجى مالّ تقى که امام مجعه قزوين گرديد منعقد شد
ترديد مراد جناب ابوالفضائل از تکميل دروس حتصيالت عالی يا مقدماتى است  ىب). ٩٢

) ٤. (استاجنام گرفته ) سالگى سيزده و يا چهارده(که در مهان آغاز ساهلاى نوجواىن 
 ١٢٦٣اينکه پروفسور براون باحتمال ازدواج طاهره را پس از مراجعت به قزوين در سال 

احتماالً در اوان ازدواج ) ٥. (دانسته است مبنائى ندارد)  ميالدى١٨٤٧(هجرى قمرى 
طاهره نام آن قريه را . اى از قراء نزديک قزوين را بدو خبشيد طاهره بود که پدرش قريه

مالّحممد بعداً ساهلا در عتبات حتصيل منود و پس از مراجعت به ) ٦. (اده بودجت آباد هن
طاهره از مّآل حممد صاحب سه فرزند . قزوين و قتل پدرش به امامت مجاعت برگزيده شد

دکتر علی الوردى تولّد پسران طاهره، ابراهيم و امسعيل، را در . دو پسر و يک دختر شد
نانچه روشن شود که جناب طاهره در زمان حيات جناب سيد چ) ٧. (کربال دانسته است

. کاظم رشىت در کربال اقامت نداشته بايد تولّد ابراهيم و امسعيل در قزوين واقع شده باشد
آقا شيخ ابراهيم در برغان اقامت داشت و در . پسران طاهره بعدها بدرجه اجتهاد رسيدند

يش اظهار نظرى منى منوده و در پاسخ وى غالباً در خصوص مادر خو. مهاجنا درگذشت
حال آنکه پسر ديگر طاهره . پرسشهاى متعدده مردم عادى و علماء سکوت ميکرده است



آقاشيخ امساعيل . آقاشيخ امساعيل بر باالى منرب از مجاعت بابيه انتقاد و تربى مينموده است
ى عالوه بر احاطه و. پس از اجنام حتصيالت عاليه در عتبات عاليات به قزوين برگشت

نظري بوده و در هر مسجد و جملس چون لب به سخن ميگشوده براثر  علمى واعظى ىب
شيخ امساعيل ) ٨. (ها حمبوس ميگشته است سکوت و توجه حاضران گوئى نفسها در سينه

از خاندان شيخ امساعيل ) ٩. (پس از پدرش مّآلحممد مدتى امام مجعه قزوين بوده است
در )  مشسى١٢٧٣-١٣٤٢(اهللا ورتا استاد نعمت) پسر معصومه خامن(ترى او بعدها نوه دخ

بيضائى در جملّد چهارم تذکره  اهللا ذکائى جناب نعمت) ١٠. (ظلّ امر مبارک وارد گشت
به احوال )  بديع، مشاره هفتم١٢٠سال (شعراى قرن اول ائى و نيز نشريه آهنگ بديع 

سبب آشنائى اين بنده .  در آن جملّد آورده استجناب ورتا اشاره منوده و از آثار او
از مهان روزهاى خنست آشنائى به . نگارنده نيز با جناب ورتا جناب ذکائى بيضائى بود

. مردى دقيق، عميق، حکيم، فاضل و در ادب فارسى استاد بود. وى ارادت خمصوص يافتم
با آنکه سخت . ى نداردزندگى ساده او نشان ميداد که به مظاهر فريباى عامل خاک توجه

اش مرکز افاضه به ارادمتندانش بود و چه بسيار از فضالء، ادباء و  به انزوا متايل داشت خانه
در هر اجنمن ادىب حضور ميافت از . شعراء که به حمضرش ميشتافتند و استفاضه مينمودند

طهران ساهلا مهراه جناب ذکائى بيضائى به اجنمن ادىب . حمضرش کمال استفاده ميشد
از وى اشعار نغز، پرمغز، عميق و در . مريفت و اعضاء اجنمن وجودش را مغتنم ميشمردند

اوج فصاحت در دست است که برخى از آهنا در نشريات ائى و از مجله جملّد چهارم 
اميد است جمموعه آثار ارزمشند او هر چه . تذکره شعراى قرن اول ائى بطبع رسيده است

نگارنده در اوقات معاشرت و مصاحبت با حضرت ورتا .  مزين گرددزودتر بزيور طبع
موضوع مالقات . گاه از احوال طاهره و بستگان او پرسشهائى مينمود و استفاده ميکرد

شاه که در اين کتاب آمده مستند به بيانات آن جناب  طاهره و مهد عليا مادر ناصرالدين
پدرش . بود) نوه جناب طاهره(ومه خامن ورتا مهانگونه که مذکور گشت پسر معص. است

حاج . بود) اروميه(حاج سيد عزيزاهللا از دانشمندان و اعيان زمان خويش و اهل رضائيه 
ورتا سيزده ساله بود که . بود سيد عزيزاهللا به طهران کوچ و در ساوجبالق اقامت کرده



 تأليف جناب ابوالفضائل در ايام جواىن در اثر زيارت کتاب فرائد. پدرش را از دست داد
ساهلا از حمضر فاضل و اديب شهري جناب عزيزاهللا مصباح استفاضه . به امر بديع مؤمن شد

خدمت دولت در آمد و در چند وزارت خانه و سازمان   مشسى به١٢٩٩در سال . منود
 مشسى ١٣٢٧در سال . خدمت پرداخت دولىت در طهران و ديگر شهرهاى ايران به

 مشسى ١٣٤٢ام ارديبهشت سال   پس از يک کسالت طوالىن در سىبازنشسته شد و
شيخ امساعيل، نامِ مريزاحسني ) پدرى(اما از برادران ناتىن ) ١١( .ملکوت اى صعود منود به

  . آمده است) ١٧١٧ص (در جملّد پنجم مکارم اآلثار 
 آگاهى از احوال وى) ١٢. (نام دختر طاهره سارا بود ولی به آسيه نيز شهرت داشت

آنقدر ميدانيم که او نيز چون مادر گراميش از مجال و کمال ره کاىف . چنداىن ندارمي
. داشته و چند سال نزد مادر و نيز پدر بزرگ خويش حاج مّآلحممدصاحل تلمذ منوده است

از ) فرزند حاج سيد صادق قزويىن(و نيز ميدانيم که نامزد او آقا سيد عبداهلادى قزويىن 
 جوان و مشهور قزوين بوده و در شرياز به امر جديد اميان يافته و بدستور حضرت علماء

آقاسيد عبداهلادى ) ١٣. (باب عازم عراق شده و از اصحاب جناب طاهره گرديده است
اى مؤمن و در بغداد و سپس در عکّا  ساهلا پس از شهادت طاهره حيات داشته و به مجال

 وى ساليان دراز در طهران با احباب حمشور بوده و .حبضور مبارک مشرف گشته است
. صعود منوده است)  ميالدى١٨٧٦( هجرى قمرى ١٢٩٣سراجنام در مهان شهر در سال 

وى . اما دختر طاهره با آنکه عاشق مادر بوده از موهبت اميان حمروم گشته است) ١٤(
) ١٥. (سته استاندکى پس از شهادت طاهره طاقت نياورده و از جهان خاک رخت بر ب

مستند نگارنده . اند يک از فرزندان طاهره به امر بديع مؤمن نگرديده آنچه مسلّم است هيچ
در باب عدم اميان فرزندان طاهره عالوه بر اقوال مورخان عصر قاجار از مجله دو بيان 
. مبارک از حضرت عبدالبهاء خنست در کتاب تذکرة الوفاء و دوم در لوحى ديگر است

دو اوالد ذکور و يک دختر . و سه اوالد از ايشان تولّد يافت: "کرة الوفاء ميفرماينددر تذ
" حمروم ازموهبت مادر"مراد از عبارت ). ٢٩١ص " (ولی هر سه حمروم از موهبت مادر

مستند اين عبد ترمجه عبارات فوق از . حبقيقت حمروميت از موهبت امياىن مادر است



. ويس يکى از صفحات منت انگليسى تاريخ نبيل زرندى استامراهللا در زير ن حضرت وىلّ
قرة العني که معروف آفاق است : "اما حضرت عبدالبهاء در لوح ديگر ميفرمايند) ١٦(

وقىت که مؤمن خبدا شد و منجذب بنفحات اهلي گشت از دو پسر بزرگ خويش بيزار شد 
ل آنکه دو اوالد رشيد او بودند و زيرا مؤمن نشدند و ديگر ابداً با آهنا مالقات نکرد و حا

." ميگفت که احباى اهلي مجيع پسران من هستند ولی اين دو پسر من نيستند و بيزارم
 ١٢٥٧على الوردى مؤلّف کتاب حملات اجتماعيه مينويسد که طاهره در سال ) ١٧(

 ميالدى در قزوين صاحب پسر سومى شد که نام او را اسحق ١٨٤١هجرى قمرى موافق 
که ) ٢١٩(با توجه بتصريح حضرت عبدالبهاء در تذکرة الوفاء صفحه ) ١٨. (ادهن

ميفرماينداز طاهره دو پسر و يک دختر پديد گشته است بايد اعتقاد منود که در صورت 
  )١٩. (است صحت قول مؤلّف مذکور پسر سوم در آغاز کودکى فوت کرده

تکميل اطّالعات خود روانه عراق عرب مالّحممد شوهر طاهره در مهان آغاز ازدواج براى 
مالّحممد هرسال يکى دوماه به قزوين مريفت و سپس . شد و چند سال در آجنا اقامت منود
اند طاهره نيز با وى در عراق بوده  تىن چند نوشته. به عتبات عاليات مراجعت مينمود

رش مالّحممد دکتر على الوردى مينويسد که اندکى پس از ازدواج طاهره و مهس. است
حملّ . براى ادامه حتصيل به کربال عزميت منودند و مدت سيزده سال در آجنا اقامت کردند

اى در حملّه خيمگاه بود که غالب افراد خاندان برغاىن هنگام مسافرت  دو خانه سکونت آن
دکتر وردى ميگويد که آن حملّ را از نزديک ديده . به کربال در آجنا اقامت مينمودند

بشرحى که خواهد آمد موضوع اقامت سيزده ساله طاهره در کربال حملّ ) ٢٠. (تاس
در اوقات اقامت مالّحممد در عتبات عاليات طاهره ساهلا در خانه پدرى و نزد . ترديد است

رحال اگرچه طاهره از مالّحممد مذکور صاحب ) ٢١. (مادر خويش بسربرده است
توافقى نداشته و خصوصاً پس از آنکه طاهره در جرگه فرزنداىن شده ولکن از آغاز با وى 

البته معلوم . پريوان جناب سيد کاظم رشىت در آمده اين عدم توافق باوج خود رسيده است
است که بانوى دانشمند و روشن بيىن چون طاهره که به اعتراف مهه مورخان گوى 



انسته با مردى قشرى و کوتاه تو سبقت در ميدان معرفت از کثريى از رجال ربوده بوده منى
  .بني و متعصب چون مالّحممد بسازد

طاهره مهچنان به تکميل مطالعات خويش ادامه داد و در مهان سنني آغاز جواىن در معارف 
اسالمى و از مجله تفسري قرآن شريف، علم رجال، علم حديث، اصول فقه، فلسفه اهلى، 

در هر جملسى لب به سخن ميگشود . ادب فارسى و عرىب بسيار مطّلع و بارع گشت
ايادى امراهللا جناب مريزا حسن اديب طالقاىن در رساله . احدى جرأت اظهار نظر نداشت

اين فاىن در مبادى جواىن کتاب قبسات را در : " خمتصره شرح حيات طاهره مينويسد
صيل العني حت در خدمت مرحوم مريزا عبدالوهاب قزويىن برادر حضرت قرة) ٢٢(فلسفه 

روزى در فصل . ميکردم و اگر اشتباهى داشتم در غري موقع درس رفته رفع اشتباه ميکردم
تابستان در حياط خلوتى که داشت خبدمتش رسيدم از گرما لباس بسيار خمفّفى داشتند و 

چون قدرى نشستم و مقام را مقتضى يافتم گفتم بارها ميخواستم مطلىب . تنها نشسته بودند
گفتم چندان . گفت سوأل کن. حال اگر اجازه باشد گومي. مانع ميشدرا بپرسم حياء 

کسى از آن . العقول است العني در بني خلق اشتهار دارد که حمير فضائل و کماالت قرة
سپس . ميخواهم بدامن صدق و کذب اين مذاکرات چيست. جناب ابصر حبال او نيست
مهينقدر ميگومي در . ه نديده بوديدالعني ميشنويد، افسوس ک آهى کشيد و گفت مشا قرة

گويا مجيع کتب . جملسى که او نشسته بود ابداً امثال من قادر به تکلّم در حضورش نبودمي
مهينکه مطلىب را حتقيق مينمودند صفحه صفحه . علماى سلف و خلف در نزدش حاضر بود

) ٢٣." (اشتاز عبارات کتب علماء از حفظ شاهد ميآورد بنوعى که احدى قوه انکار ند
مريزا عبدالوهاب برادر طاهره از دانشمندان ذيفنون و جامع معقول و منقول بود و اين 

از مجله حممد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب معروف . قولی است که مجلگى برآنند
. خلف ارشد حاج مالّ صاحل برغانيست: " املآثر واآلثار در خصوص نامربده چنني مينويسد

و بقزوين رياسىت معتد .  . . در ميان سلسله برغانيه احدى را نبود معقوالً و منقوالً تتبع وى
احلق در طالقت زبان و مالحت .  . .ا داشت و نزد حکّام ديوان اعلى بسيار مطاع بود

بيان و حالوت هلجه و حسن تفهيم او ر حال عموماً و به منرب خصوصاً در متام ايران 



با توجه به آنچه اعتماد السلطنه در باب کماالت مريزا ). ١٦٣ ص" (احدى نرسيد
عبدالوهاب قزويىن نوشته توان قضاوت منود که طاهره در چه درجه از فضل و کمال بوده 

  )٢٤. (اند است که امثال مريزا عبدالوهاب در حمضر او جرأت اظهار نظر نداشته
  زير نويس  خبش چهارم 
  ازدواج جناب طاهره

  :  مجله رجوع فرمايند به از- ١
  ).به نقل از نوه طاهره ( ٥١ص . طاهره.  روت-الف
  .١٥٣جلد دوم، ص . حملات اجتماعيه.  الوردى- ب 
  .٤٩٦جلد چهارم، ص . اسرار اآلثار.  فاضل مازندراىن- ٢
  .١٥٣جلد دوم، ص .  حملات اجتماعيه- ٣
به حتصيل ) ٩٢ن ص و درمها( جناب ابوالفضائل در موضع ديگر از کشف الغطاء - ٤

طاهره در ايام شباب و آموخنت مبادى زبان عرب و ديگر معارف ديىن زمان و براعت در 
  .آن معارف اشاره کرده است

  :  براى آگاهى از نظر براون رجوع فرمايند به- ٥
Browne.  A Traveller's Narrative.  Vol., 2, p. 311.   

  .٥٤- ٥٥صص . طاهره.  روت- ٦
  .١٥٣جلد دوم، ص . اعيه حملات اجتم- ٧
  .  مستند به اطّالعات مکتسبه از خاندان شهيدى قزوين- ٨
  :  براى آگاهى بيشتر از احوال پسران جناب طاهره از مجله رجوع فرمايند به- ٩

  .١٧١٥- ١٧١٦جلد پنجم، صص . اآلثار مکارم. معلّم حبيب آبادى-الف
  .١٦٥ص . املآثر و اآلثار.  اعتماد السلطنه- ب 
  .١٦٤ و ٢٣صص .  طبقات اعالم الشيعه. طهراىن - پ 



در عرىب از آن " ورد"شايد لفظ .  ورتا واژه پارسى و مبعناى گل يا گل سرخ است-١٠
در اين باره از مجله رجوع فرمايند به لغت  نامه دهخدا ذيل کلمه . ريشه گرفته باشد

  ".ورتا"
اء خاندان شهيدى و صاحلى  در باب مالقات جناب طاهره و مهد عليا برخى از اعض-١١

  . اند قزوين نيز نظر مثبت داده
  . در قزوين) خاندان شهيدى( مستند به اطّالعات مکتسبه از بستگان جناب طاهره -١٢
  مستفاد ميشود که سيد عبداهلادى نامزد Dawn  Breakers کتاب ٢٧٣ از صفحه -١٣

نامزد دختر " ذکور جباى متأسفانه در ترمجه فارسى کتاب م. دختر طاهره بوده است
  .٢٦٥ص . االنوار مطالع. بکار رفته است" دامادطاهره" ، "طاهره
 براى آگاهى بيشتر از احوال جناب سيد عبداهلادى قزويىن از مجله رجوع فرمايند به -١٤

از حمتواى تاريخ مسندر مستفاد ميشود که سيد . ١٧٤ و ١٣٥- ١٣٧تاريخ مسندر، صص 
اى شرفياب گشته و مهسر نامربده  ست خود در بغداد حبضور مجالعبداهلادى با مهسر خن
يقيناً مراد از مهسر . اى در باغ رضوان درطهران در گذشته است پس از اظهار امر مجال

خنست دختر جناب طاهره نيست زيرا دختر طاهره بعنوان نامزد سيد عبداهلادى قبالً مرحوم 
در روشن ميشود که سيد عبداهلادى بعدها با مهسر مهچنني از تاريخ مسن. شده بوده است

دوم خود که دختر مرضيه، خواهر طاهره، و مؤمن بوده در عکّا حبضور حضرت اءاهللا بار 
  .  يافته است

  .٥١ص . طاهره.  روت-١٥
١٦- Dawn Breakers . عني عبارات انگليسى چنني . ٨١ صفحه ٢زير نويس مشاره

 Tahirih had two sons and one daughter, none of whom recognized": است 

the truth of the Cause."             .   
  .١٥٣جلد دوم، ص .  مکاتيب حضرت عبدالبهاء-١٧
که وسيله ازليان و مبناسبت صدمني سال شهادت جناب طاهره " العني قرة" در کتاب -١٩

  ).٢ص (صريح شده است انتشار يافته نيز فرزندان طاهره دو پسر و يک دختر ت



  .١٥٣جلد دوم، ص .  حملات اجتماعيه-٢٠
  .٥١ص . طاهره.  روت-٢١
عباس کبري،   کتاب قبسات از تأليفات مري حممد باقر معروف به مريداماد، داماد شاه-٢٢
  .است
  .٦٨- ٦٩صص .  . .چهار رساله تارخيى .  افنان-٢٣
به اعتراف " حممد معروف به باب یسيد عل"  نيکالى فرانسوى نيز در تاريخ خود -٢٤

مريزا عبدالوهاب قزويىن برادر طاهره در خصوص فضل و کمال و احاطه بينظري بانوى 
  ).٢٨٩ترمجه فارسى تاريخ نيکال ص (نامربده اشاره کرده است 

  خبش پنجم 
  شيخيه  مکتب به طاهره جناب گرايش

م است که تاريخ پيدايش و پيش از بيان چگونگى گرايش طاهره به مکتب شيخيه الز
مؤسس مکتب . معتقدات اين شاخه از مذهب شيعى اثناعشرى باختصار کاويده شود

-١٨٢٥هجرى قمرى برابر با ١١٦٦- ١٢٤١(شيخيه جناب شيخ امحد احسائى 
شيخ در دهها کتاب از تأليفات خويش به تشريح عقائد جديد . است) ميالدى١٧٥٢

اصول دين به اعتقاد شيعى پنج . اسالمى گشوده استاى در معارف  پرداخته و باب تازه
شيخ استدالل مينمود که عدل از صفات اهلي . توحيد، نبوت، امامت، عدل و معاد: است 

معاد نيز از . است و صفات اهلي ىب مشار و درج صفات اهلي در اصول دين مفهومى ندارد
قرآن جميد و درنتيجه   اعتقاد بهاعتقاد به نبوت رسول اکرم مستلزم. تعاليم قرآن شريف است

شيخ به اصل ديگرى بعنوان . لذا درج معاد در اصول دين ضرورى نيست. معاد است
توحيد، نبوت، امامت و : نائبيت امام اشاره مينمود و ميفرمود که اصول دين چهار است

 است و در باب توحيد عقيده داشت که تنها عرفان افعال و آثار حق ميسر. نائبيت امام
حتى مظاهر اهليه . فائز منيشود) الوهيت(ممکن الوجود هرگز به عرفان ذات واجب الوجود 

صفات . اند وى عقيده داشت که صفات حق غري ذات. اند نيز از عرفان ذات حق حمروم
بعقيده شيخ اعتقاد به وحدت وجود باورى ىب پايه . اند و منفک از يکديگر نيستند حق قدمي



اصالت  شيخ در فلسفه به. اتصال و ارتباط مادى ميان خالق و خملوق ممکن نيستاست و 
اصالت  ماهيت و وجود هر دو اعتقاد داشت حال آنکه ديگر انديشمندان اسالمى يا به

به عقيده شيخ عرفان ذات واجب الوجود ممکن . اصالت وجود عقيده دارند ماهيت و يا به
رسول اکرم پيش از بعثت و ائمه . ان عرفان الوهيت استلذا عرفان مظهر اهلي مه. نيست

شيخ عقيده داشت که پس از پذيرش وجود . اند نيز پيش از نيل به مقام امامت معصوم بوده
الوهيت و عرفان دو مقام رسالت و امامت هر شيعى مؤمن صاحل بايد از مقام رکن رابع که 

" شيعه کامل"کن رابع که به حقيقت مقام ر. واسط است ميان امام و مؤمنني واقف شود
رکن رابع . است در هر عصر دون مقام امام است ولی در ميان مؤمنان اعظم مقام است

شيخ نه اصولی بود و نه اخبارى بل باعتبارى مجع ميان اين دو عقيدت . باب امام است
ر چون اخباريان به احاديث مقام رسالت و امامان عقيده فراوان داشت ولکن د. کرد

در عرفان و تصوف نيز مجع ميان . داد ادراک اين احاديث ميزان عقل را دخالت بسيار مى
مشرب شيخ در باب قيامت با ديگر علماى شيعى عصر تفاوت . طريقت و شريعت منود

بعبارت ديگر قيامت با . از آثار او مستفاد ميشود که قيامت در عامل مثال است. داشت
. يا عامل هورقليا عاملى است ميان عامل روح و عامل جسمعامل مثال . جسد مثالی است

عقيده شيخ معراج رسول  به. تر از روح است تر از جسم و غليظ جسد هورقليائى لطيف
البته شيخ . اکرم با جسد هورقليائى بوده و قائم موعود نيز با مهني جسد در غيبت بسرميربد

اهراً با عقايد عامه شيعى موافقت با هنايت حکمت به بيان عقايد خود ميپرداخت و ظ
پس از صعود . ولکن تعمق در آثار او مبين مهه نکاتى است که معروض گرديد. مينمود

هجرى قمرى برابر ١٢٠٩- ١٢٥٩( شيخ امحد احسائى شاگردش جناب سيد کاظم رشىت 
اى از خويش بيادگار  بانتشار عقايد شيخ پرداخت و آثار ارزنده) ميالدى١٧٩٤- ١٨٤٣

جنابان شيخ و سيد بشارات متعدده کتىب و شفاهى به ظهور حضرت باب و . ذاشتگ
  )١. (اند اند و حبقيقت راه را براى ظهور موعود عامليان گشوده مجال اى داده

با توجه به بداعت معارف شيخى و شاداىب و طراوت اين طريقه دينيه در آن زمان معلوم 
ون طاهره پس از آشنائى با مکتب شيخيه تا چه حد اى چ است که بانوى حساس و نابغه



. سالگى شيخى ميشود از قرائن بر ميآيد که طاهره در نوزده. شادمان و جمذوب ميگردد
چرا . زيرا وى حبقيقت دانش پژوهى سخت کوش بوده است. البته اين عجيب بنظر مريسد

با آنکه بستگان . وم نيستتا آن زمان با آثار جنابان شيخ و سيد مأنوس نگشته است معل
مادريش و از مجله دائيش جناب مالّعبدالوهاب قزويىن و نيز عموى طاهره جناب حاج مالّ 

. اند وى ساهلا از مطالعه آثار شيخ و سيد حمروم يوده است حممد علی برغاىن شيخى بوده
دتقى و شوهرش مالّحممد با عقايد شايد علّت اصلی آن خمالفت وحشتناک عمويش مالّ حمم

پدر طاهره . تفتيش عقايد در خاندان برغاىن مانعى عظيم بشمار مريفت. شيخيه بوده است
مالّحممدصاحل نيز با عقايد شيخيه خمالفىت عجيب داشته و تا آجناکه ممکن بوده مانع نفوذ 

رحال عموى ديگر طاهره جناب حاج . مکتب مذکور در بستگان خويش گشته است
 از علماء برجسته شيخى بوده ولکن ظاهراً خباطر خمالفت شديد برادران خود مالّحممدعلی

اما سراجنام آنچه بايد واقع شود رخ ميدهد و طاهره به . ترسيده است از هدايت طاهره مى
ولياىن پسرخاله طاهره خنستني کسى بود که وسائل  جواد مالّ. مجاعت شيخيه مى پيوندد

. البته اين باصرار خود جناب طاهره بود. ى فراهم منودگرايش طاهره را به مکتب شيخ
مالّجواد که از علماء و واعظان معروف شيخى در شهر قزوين بود بعدها به امر حضرت 
باب نيز مؤمن گشت ولکن بشرحى که خواهد آمد پس از وقوع بداء در حادثه کربال از 

 هجرى ١٢٥٣يباً در سال پيوسنت طاهره به مجاعت شيخيه تقر. امر بديع اعراض منود
جناب فاضل مازندراىن پس از تصريح بدان سال . واقع گشت) ميالدى١٨٣٧(قمرى 

شايد لفظ ) ٢. ( منوده است١٢٥٣بعنوان تطبيق حروىف با عدد " برغان"اشاره به لفظ 
حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة . هاى خود جناب طاهره باشد مأخوذ از نوشته" برغان"

روزى جناب : "اند ن گرايش قلىب طاهره را به مکتب شيخى چنني نقل فرمودهالوفاء داستا
اى از تأليفات  در کتاخبانه مالّجواد جزوه. طاهره خبانه پسر خاله مالّجواد مهمان گشتند

جناب طاهره بيانات را بسيار پسنديد و خواست که با . حضرت شيخ امحد احسائى يافت
يحاش مينمايد که پدر مشا حاجى مالّصاحل دمشن نورين جواد است خود خبانه برد ولی مالّ
اى از گلشن معاىن و  کاظم است اگر استشمام منايد که نفحه سيد نريين شيخ امحد و آقا



در . رسائل آن دو بزرگوار مبشام مشا رسيده قصد جان من منايد و مشا را نيز مغضوب منايد
اين جام بودم و طالب اين معاىن و جواب جناب طاهره ميگويد که من مدتى بود تشنه 

جواد تأليف  هلذا مالّ. مشا از اينگونه تأليف هرچه داريد بدهيد ولو پدر متغير گردد. بيانات
شىب جناب طاهره در کتاخبانه نزد . حضرت شيخ و حضرت سيد را از براى او ميفرستد

س که دختر از مبجرد احسا. پدر رفته و از مطالب و مسائل شيخ مرحوم صحبت ميدارد
در جواب . مطالب شيخ با خرب است زبان شتم ميگشايد که مريزا جواد ترا گمراه منوده

ميگويد که من از تأليف شيخ مرحوم اين عامل رباىن معاىن نامتناهى استنباط منودم و مجيع 
مشا خود را عامل رباىن ميناميد و مهچنني . روايات از ائمه اطهار است مضامني مستند به

عموى حمترم خود را فاضل و مظهر تقواى اهلي ميدانيد و حال آنکه اثرى از آن صفات 
بارى مدتى با پدر در مسائل قيامت و حشر و نشر و بعث و معراج و وعيد و . مشهود نه

ولی پدر از عدم برهان به سب ولعن . وعود و ظهور حضرت موعود مباحثه مينمود
ه در اثبات مدعاى خويش حديثى از حضرت جعفر تا آنکه شىب جناب طاهر. ميپرداخت
چون حديث برهان مدعاى او بود پدر بسخريه و استهزاء . السالم روايت منود صادق عليه
السالم است چگونه مشا استيحاش منوديد  گفت اى پدر اين بيان جعفر صادق عليه. پرداخت

خفياً به حضرت سيد .  ننمودمن بعد ديگر با پدر مذاکره و جمادله. و سخريه مينمائيد
اين بود که سيد مرحوم . مرحوم مکاتبه ميکرد و در حلّ مسائل معضله اهليه خمابره مينمود

-٢٩٤صص " (العني باو دادند و فرمودند به حقيقت مسائل شيخ مرحوم پى برده لقب قرة
 ترين شرحى است که در خصوص چگونگى گرايش اين بيانات مبارکه مفصل). ٢٩٢

اى  طاهره به مکتب شيخيه در دست است و نگارنده عني بيانات را درج منود تا هيچ نکته
رحال از بيان جناب ابوالفضائل در کتاب کشف الغطاء چنني مستفاد . از قلم نيافتد

: قوله. ميشود که جناب طاهره در مهان اوائل ازدواج با معارف شيخى آشنا شده است
منعقد شد و در اين اثنا .  . . مزاوجت عموزاده خود مالّ حممدپس از تکميل دروس بعقد "

د رشىت قدساهللا تربتهما منهمک شد و  مبطالعه کتب حضرت شيخ احسائى و حضرت سي
چنانچه نظر جناب فاضل مازندراىن را ). ٩٢ص" (حمبت آن طريقت در قلبش راسخ گشت



) ميآلدى١٨٣٧ قمرى برابر  هجرى١٢٥٣(در مورد سال گرايش طاهره به مکتب شيخيه 
زيرا بعيد است که شخص هوشيار . صواب بدانيم نظر جناب ابوالفضائل بايد تعديل گردد

و مشتاقى چون جناب طاهره بيش از پنج سال آثار شيخ و سيد را مطالعه منايد و سپس به 
 حضرت در اين اثناء مبطالعه کتب"شايد تر باشد بگوئيم عبارت . مجاعت شيخيه بپيوندد

در بيان جناب ابوالفضائل ناظر به مطالعات جناب " شيخ احسائى و حضرت سيد رشىت
  . طاهره در باب مکتب شيخيه بالفاصله پس از ازدواج نيست

.  العني را جناب سيد کاظم رشىت به جناب طاهره داده است آنچه مسلّم است لقب قرة
امراهللا نيز باستناد  حضرت وىلّ) ٣. (ندا زيرا حضرت عبدالبهاء بدين نکته تصريح فرموده

) ٤. (اند بيان حضرت عبدالبهاء در چند موضع از آثارشان بدين موضوع اشاره فرموده
اند مالّحممدصاحل برغاىن پدر طاهره  علّت تأکيد و تصريح اين نکته اينست که برخى گفته

شبهه پيش آيد که لذا ممکن است اين ) ٥. (عيىن خطاب ميکرده است مهيشه او را قرة
اى در اثبات عقايد  جناب طاهره رساله.  العني داده است مالّصاحل به دختر خويش لقب قرة

جناب سيد پس از مطالعه آن . جنابان شيخ و سيد نوشت و حبضور سيد ارسال داشت
اى در کمال لطف و رقّت به طاهره نگاشت و در آغاز نامه خطاب به وى  رساله نامه

سلمه ابتداء در مجاعت  از آن پس بود که بانو ام) ٦". (العني و روح الفوأد قرةيا "نوشت 
وسيله ارسال و وصول مکاتيب ) ٧. (العني مشهور گشت شيخيه و سپس نزد عموم به قرة

علی برغاىن، عموى طاهره، بوده  جناب طاهره و جناب سيد رشىت غالباً جناب مالّحممد
  ) ٨. (است

ب طاهره با جناب سيد کاظم رشىت مالقات کرده است يا خري موضوعى اما اينکه جنا
اند که طاهره پس از ازدواج با مالّحممد در  برخى گفته. است که بايد دقيقاً کاويده شود

ميالدى مهراه وى به کربال رفته و سيزده سال در ١٨٢٨ هجرى قمرى موافق ١٢٤٤سال 
ظر بايد بگوئيم که طاهره پيش از دوازده سالگى با پذيرش اين ن) ٩. (آجنا مقيم بوده است

اگر بگوئيم طاهره ساهلا . در قزوين به مجاعت شيخيه پيوسته است که منطقى بنظر منريسد
. بعد در کربال شيخى گشته است نيز با بيان صريح حضرت عبدالبهاء معارضت دارد



 را در کربال قطعى رحال بسيارى از وقايع نگاران مآلقات جناب طاهره و جناب سيد
که وسيله ازليان و مبناسبت صدمني سال شهادت جناب " العني قرة" در کتاب . اند دانسته

اواخر عمر سيد رشىت را درک کرده و ) طاهره.( . : ".طاهره انتشار يافته چنني آمده است
د به قرب گرديد و العني ملقّ ة خبوشه چيىن از خرمن فضائل آن استاد پرداخت و از جانب سي

پس از تکميل مطالعات خود و در گذشت سيد جملس درسى در کربال اجياد منوده و براى 
و باين ترتيب آوازه فضل و دانشش در . عده کثريى از طالّب از پس پرده تدريس ميکرد

کربال مدتى  عزميت طاهره را به" العني ة قر"مؤلّف کتاب ). ٣صفحه " (کربال نيز پيچيد
و مهانگونه که قبالً نقل ) ٢ص (پس از پيوسنت او به مجاعت شيخيه دانسته ) طوالىن نه(

نيکالى . تصريح کرده است" اواخر عمر سيد رشىت"اين سفر را در ) ٣ص ) گرديد
کربال مسافرت  بعدها به) طاهره: "(فرانسوى در باب مالقات طاهره و سيد رشىت مينويسد

"  حاضر ميشد و با تعشق افکار استاد را قبول کردکرد و در جمالس درس سيد کاظم رشىت
) ١٠. (دکتر على الوردى نيز مهني عقيده را دارد).  از ترمجه فارسى تاريخ نيکال٢٨٩ص (

عقيده دارد که نامربده با جناب سيد کاظم رشىت " طاهره" مؤلّف لغت نامه دهخدا نيز ذيل 
ام : "ر شرح حيات طاهره مينويسد کهجناب مسندر د) ١١. (در کربال مالقات کرده است

آن  سلمه خامن بعد از اينکه از حتصيل علمى که در قزوين ممکن بوده فارغ ميشود قناعت به
عمش حاجى مالّ علی . ننموده بصدد رفنت کربال و جنف و تکميل حتصيل در آجنا ميشود

حمضر جناب ايشان ميگويد خوب است حتصيل و تکميل خود را در کربال در  مرحوم به
ام سلمه خامن . حاجى سيد کاظم شهري رشىت قرار بدهيد که ممتاز است در ميان علماء

اند مالقات و رسيدگى  چندان امهيت نداده بدواً با علماى بزرگى که در آن زمان بوده
اخرياً خبدمت سيد رشىت مريسد و حاالت و معلومات او را من کلّ اجلهات ممتاز . مينمايد
در ضمن حتصيل نظر بذهن و ذکاء و . صيل خود را در خدمت ايشان قرار ميدهدديده حت

د ايشان را در خطابات خود قرت بصريت و فطانت و دهائى که داشته جناب سيالعني  ة حد
بعد از حتصيل و تکميل، حني مراجعت و . العني ملقّبه ميشوند ة قر خطاب ميفرمايند و به

ق و اجوبه امتحانيه او را مالحظه مينمايند ميگويند هر چند امتحان وقىت که علماء اورا



احلق و االنصاف در مقام علم و فضل از ديگران اعلم و افقه هستيد ولکن مرسوم نيست 
خامن ملقّبه به  سلمه خالصه بعد از مراجعت، ام. که بطايفه اناثيه اجازه اجتهاد داده شود

ة قر ش مالّ حممتا .  . .تزويج مينمايند.  . .د امام مجعه پسر حاجى مالّ تقى العني را به پسر عم
اينکه قريب به سنه ستني ثانياً اين دو خواهر بزيارت عتبات عاليات مشرف ميشوند و غالباً 

اهللا بوده و رتق و فتق امور بيت  سالم منزلشان در بيت مبارک حضرت سيد رشىت عليه
د در اين بني صعود بعامل بقاء . العني بوده ة باجازه صاحب بيت بيشتر با جناب قرجناب سي

دانشمند رمحاىن جناب فاضل مازندراىن در جملّد سوم ظهور احلق ضمن ) ١٢". (مينمايند
: بيان احوال جناب طاهره از قول جناب آقا حممد جواد عموجان فرهادى نقل ميکند که

کربال تشريف برده بودند و  يکى در زمان سيد جبهت حتصيل به) طاهره( جناب طاء"
چند ماه بعد از صعود سيد امر . مراجعت منودند ثانياً در عتبات بودند که سيد صعود فرمود

جناب طاهره در عتبات اميان آوردند و واقعه حمرم بعداً . حضرت نقطه اشتهار پيدا منود
لّد سوم تاريخ جناب حممدعلی ملک خسروى نيز در جم). ٣١٢زيرنويس ص " ( اتفاق افتاد

باستناد قول عموجان فرهادى به سفر خنست طاهره به کربال ) ١٣٤(شهداى امر، صفحه 
بايد توجه داشت که جناب فاضل مازندراىن در منت کتاب ظهور احلق . اشاره کرده است

جناب ابوالفضائل در کتاب . است  ذکرى از سفر خنستني طاهره به کربال نکرده
کربال و  سلمه خبانه پدر رجعت منود و از پدر اذن توجه به ام"  :الغطاء مينويسد کشف

تکميل دروس خود طلبيد و در کربال حوزه درسى تشکيل منود و حضرت سيد رشىت 
" العني خماطب ساخت و او باين لقب مشتهر شد ة لقب قر اهللا تربتة کتباً و لساناً او را به قدس

رشىت در  بتصريح يا بتلويح به مالقات طاهره و سيدنگاران  رحال غالب وقايع).  ٩٣ص(
حضرت عبدالبهاء در مقاله شخصى سياح ضمن توصيف کماالت . اند کربال اشاره کرده

در فنون شتى ماهره بود و در نطق و بيان حمير عقول و افکار : "جناب طاهره ميفرمايند
ب شيخ جليل احسائى آيت در تفسري و حديث، کتاب مبني بود و در مطال. فحول اساتذه

از ). ٣٢ص " (در عتبات عاليات اقتباس مسائل اهلي از مصباح کاظمى کرده. عظيم
نگاران شايد اينگونه استنباط شود که  عبارت اخري بيان مبارک با توجه به نظر غالب وقايع



 ولکن پس از مراجعه. طاهره مدتى در کربال در حمضر جناب سيد رشىت تلمذ منوده است
امراهللا و تاريخ نبيل زرندى حمرز ميشود  به ديگر بيانات حضرت عبدالبهاء و حضرت وىلّ

نبيل زرندى تصريح ميکند که . که جناب طاهره مبالقات سيد رشىت نائل نگرديده است
نظر نبيل ) ١٣. (جناب طاهره هنگامى به کربال رسيد که سيد رشىت در گذشته بود

الوفاء آجنا که ضمن  بيان حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرةزرندى حبقيقت مطابق است با 
بارى جناب طاهره جبوش و خروش آمد و جبهت تشرف : "بيان احوال طاهره ميفرمايند

حبضور حاجى سيد کاظم رشىت توجه به کربال منود ولی قبل از وصول به ده روز پيش 
هلذا "عبارت ). ٢٩٤ص" (تهلذا مالقات حتقّق نياف. حضرت سيد صعود مبأل اعلى منود

) ١٤(امراهللا، از عبارت مذکور،  با توجه به ترمجه حضرت وىلّ" مالقات حتقّق نيافت
. حبقيقت گوياى آنست که جناب طاهره با جناب سيد هيچگاه مالقات نکرده است

نيز مريساند که طاهره براى خنستني " بارى جناب طاهره جبوش و خروش آمد"عبارت 
کربال در حمضر سيد افتخار  ات سيد بوده نه آنکه قبالً سيزده سال دربارعازم مالق

اگر جناب طاهره مبالقات سيد رشىت نائل گشته بود يقيناً حضرت . تلمذداشته است
به سفر خنست طاهره به . عبدالبهاء ضمن بيان احوال او در تذکرة الوفاء تصريح ميفرمود

 و God Pasees Byامراهللا نيز در کتاب  وىلّحضرت . اند کربال حتى اشاره نفرموده
حواشى ترمجه انگليسى تاريخ نبيل زرندى در اين باب ذکرى نفرموده و چنانکه شيوه 

ه به آنچه معروض آمد مراد . اند اقلّ قول تاريخ نگارى را نقل نکرده مبارک بوده حدبا توج
" هلي از مصباح کاظمى کردهدر عتبات عاليات اقتباس مسائل ا"از بيان حضرت عبدالبهاء 

بايد اصوالً استفاده طاهره از آثار کثري جناب سيد رشىت خصوصاً در کربال باشد که هنوز 
اين نکته از کتاب جناب . غالباً بطبع نرسيده و در قزوين در اختيار نامربده نبوده است

ى باز است و رحال راه براى پژوهشگران آت) ١٥. (مارثا روت نيز خبوىب مستفاد ميشود
چنانچه مدارک قاطعى در باب سفر خنست طاهره به کربال و مالقات با جناب سيد کاظم 

ولکن جمدداً تأکيد ميشود که امکان . رشىت پيدا منايند قول پژوهنده حاضر بايد تعديل شود
زيرا اگر طاهره ساهلا در . صحت روايت سفر خنست طاهره به کربال نزديک به صفر است



قامت داشته و از حمضر سيد رشىت استفاده مينموده باحتمال قوى به حضور حضرت کربال ا
اما ميدانيم که ) ١٦. (اند باب نيز رسيده چنانکه برخى از نويستدگان اين گمان کرده

اند و بيان حضرت  نصوص مبارکه مالقات حضرت باب و جناب طاهره را تأئيد نکرده
  )١٧. (امراهللا در اين مورد صريح است وىلّ

  زير نويس خبش پنجم 
  گرايش جناب طاهره به مکتب شيخيه 

حضرت " براى آگاهى بيشتر از تاريخ و عقايد شيخيه از مجله رجوع فرمايند به کتاب - ١
  . و منابع مذکوره مربوطه در آن١٠٤-١٣٣تأليف نگارنده سطور، صص " باب
٢ -٣١٢جلد سوم، ص .  ظهور احلق.  
  .٣٩٤ص . الوفاء  تذکرة- ٣
  : ميفرمايند) ٧ص  ( God Passes By  ازمجله در کتاب - ٤

"And Surnamed Qurratul-Ayn( Solace of the eyes ) by Siyyid Kazem her 
Teacher."   

آرامش چشم(العني  ة و ملقّب به قر ( شد کاظم معلموسيله سي) مفاد بيان حضرت
  ).امراهللا وىلّ
  .٣١١د سوم، ص جل. ظهور احلق.  فاضل مازندراىن- ٥
  .٧٠ص . االنوار مطالع.  نبيل زرندى- ٦
 جناب فاضل مازندراىن موضوع رساله جناب طاهره را به توصيه جناب سيد کاظم - ٧

جلد . ظهور احلق. رشىت اثبات عظمت و عصمت جناب شيخ امحد احسائى تصريح ميکند
  .٣١٢سوم، ص 

  .٥٤ص جناب مارثا روت،  "طاهره" رجوع فرمايند به کتاب - ٨
  :   رجوع فرمايند به- ٩

Amanat. Resurrection and Renewal.   p. 279. 
  .١٥٣-١٥٤جلد دوم، صص .  ملعات اجتماعيه-١٠
  .١٠٩ جلد سى و دوم، ص -١١



  .٣٤٤-٣٤٦صص .  تاريخ مسندر-١٢
  .٢٦٠-٢٦١صص .  مطالع االنوار-١٣
١٤- .Dawn Breakers  ات حضرت عني عبار. ٨١ از صفحه ٢ زير نويس مشاره
  :  امراهللا که حبقيقت ترمجه بيان حضرت عبدالبهاء است اين است وىلّ

From Qazvin she left for Karbala hoping meet Siyyid Kazim, but arrived too 
late, the Siyyid having passed away ten days before her arrival. 

  .٥٦ص " طاهره"  رجوع فرمايند به کتاب -١٥
عني عبارت . ٦٣ص . ايران در راه ياىب فرهنگى. ناطق مها:  از مجله رجوع فرمايند به-١٦

العني، يکديگر را در اين دوره ديده  ة چه بسا باب و طاهره، قر: " نويسنده چنني است
البته نويسنده مذکور باشتباه بسکونت ". در اين باره حتى ميتوان يقني داشت. باشند

  . در بيت سيد کاظم رشىت اشاره کرده است١٨٤٣حضرت باب در سال 
امراهللا در خصوص عدم مآلقات حضرت باب و جناب طاهره   عني بيان حضرت وىلّ-١٧

  : چنني است
" . . . who, unlike her fellow-disciples, never attained the presence of the Bab 

" ( God Passes By    p.  7. ) 
  خبش ششم  

  ره به کربال سفر جناب طاه
جناب طاهره پس از پذيرش آرماهناى مکتب شيخى شب و روز مبطالعه آثار جناب شيخ 
امحد احسائى و جناب سيد کاظم رشىت مشغول گشت و در اندک زمان بر معارف 

مکاتبات نامربده با جناب سيد کاظم و تشويقات مستمر سيد . مکتب مذکور تسلّط يافت
 برغاىن، عموى طاهره، او را جبوش و خروش آورد و آهنگ و نيز جناب مالّحممدعلی

در آن اوقات مرضيه خواهر طاهره و شوهرش جناب . مالقات مرشد و استاد خود منود
مالّحممدعلی قزويىن، پسر دائى جناب طاهره و فرزند مالّ عبدالوهاب قزويىن، که هر دو 

غتنام فرصت کرده تصميم به لذا طاهره ا. شيخى بودند قصد عزميت به کربال داشتند
با اذن پدر فرزندان خود را به شوهرش مالّ حممد سپرد و عازم . مهراهى با آنان گرفت



طاهره ده روز پس از صعود ). ميالدى١٨٤٣با   هجرى قمرى برابر١٢٥٩(کربال گرديد
اصحاب سيد در عزاى در . اى بود هنگامه. جناب سيد کاظم رشىت به کربال ورود منود

تىن چند از اصحاب آن بزرگوار نيز با اين . شت استاد خويش واقعاً داغدار بودندگذ
مريزا حميط کرماىن . انديشه که رياسىت براى خويش فراهم منايند دعوى وصايت سيد داشتند
وى مردى بسيار ) ١.(مدعى نظارت بر اموال جناب سيد پس از در گذشت آن جناب بود

مدتى داعيه رهربى شيخيه و وصايت سيد داشت ولی سراجنام . دباريک و ىب اندازه بلند بو
حضرت باب در مکّه امر جديد را به مريزا حميط .  به حاج حممد کرمي خان کرماىن پيوست

. صحيفه بني احلرمني صادر از قلم حضرت باب در پاسخ پرسشهاى اوست. ابالغ فرمودند
اى در باغ  رت باب و اظهار امر مجالفاصله ميان شهادت حض(نامربده در ايام بطون 

به تظاهر اقدام به تالىف مافات و قصد تشرف حبضور حضرت اءاهللا منود ولکن ) رضوان
بنوعى که او ميخواست در ساحت مبارک مقبول نگشت و اجازه تشرف ندادند و مريزا 

کربالئى مريزا حسن گوهر نيز بگفته ابن . حميط چندى بعد در هنايت خسران در گذشت
مدعى بود که از سوى سيد براى اجراى وصيت نامه او منصوب گرديده ) از بابيان اوليه (

مريزا حسن مردى بسيار فربه بود و با آنکه ميدانست شخص ظاهر پس از ) ٢. (است
با وجود اين ادعاى ) بتصريح خود سيد (رشىت بايد از عيوب جسماىن مربا باشد  سيد

 هجرى قمرى ١٢٦٣در سال ) ٣(باستناد نوشته ابن کربالئى . يز داشتجانشيىن سيد ن
هنوز دو تن از علماء شيخى، شيخ امحد مشکور جنفى و شيخ راضى قصري ) ميالدى١٨٤٧(

جناب مالّ حسني بشروئى با مريزا حميط کرماىن و مّآل . اند از تابعان مريزا حسن گوهر بوده
 جناب سيد رشىت را بياد آنان آورد و از حسن گوهر مذاکرات مفصل منود و نصايح

نامربدگان خواست که مهراه وى براى يافنت حضرت موعود عازم سفر شوند ولکن هر دو 
زوجه جناب سيد کاظم . امتناع منودند و عاقبت با کمال خسران از جهان چشم بربستند

 و خانه و رشىت، که اصالً شريازى بود، خيلی زود به جناب طاهره ارادت کامل يافت
طاهره در ) ٥. (را در اختيار وى گذاشت) ٤(کتاخبانه سيد مرحوم يعىن ديوان الرشىت 

حوزه درس طاهره بوجود گروهى از . خانه سيد مستقر گشت و بساط تدريس آراست



مردان و زنان خصوصاً بزرگان علماء عراق و ايران مزين گشت که از ميان آنان شيخ 
شيخ ) ٦( خ صاحل کرميى، آقا سيد امحد يزدى، سيد حممد بايکاىن،حممد شبل بغدادى، شي

غالب اين نفوس که به وفور ) ٧. (سلطان کربالئى و مالّ ابراهيم حمالّتى را توان نام برد
علم و تقوى شهرت داشتند جناب طاهره را نقطه علميه اهليه پس از سيد رشىت دانسته و 

  . اطاعتش را فرض مشردند
خ حممد شبل بغدادى از علماء شيعى اثناعشرى و از شاگردان برجسته جناب جناب شي

هنگام مسجونيت جناب مالّ علی . سيد رشىت و مناينده او در جامعه شيخى بغداد بود
بسطامى در زندان بغداد چند بار حبضور وى رسيد و بامر بديع مؤمن گشت و ما به 

امي و در صفحات بعد نيز اشاره  اشاره کردهاحوال وى و فرزندش آقاحممد مصطفى قبالً 
جناب شيخ صاحل کرميى نيز بشرحى که خواهد آمد در واقعه قتل عموى . خواهيم منود

و ما شرح شهادت . طاهره در مظانّ اتهام قرار گرفت و بدون گناه مقتول و شهيد گشت
ود و وسيله شيخ صاحل اصالً عرب ب. آن مظلوم را در صفحات آينده بيان خواهيم منود

جناب آقا سيد امحد يزدى از فضالء شيخى و از شاگردان . جناب طاهره فائز باميان گشت
نامربده . جناب سيد کاظم رشىت بود و وسيله جناب مالّ علی بسطامى فائز باميان گشت
و ما به . باتفاق فرزند خردسالش چند سال بعد در حوادث قلعه طربسى بشهادت رسيد

جناب سيد حسني . د در مواضع ديگر اين پژوهش اشاره خواهيم کرداحوال سيد امح
اجداد جناب شيخ سلطان . کاتب يزدى، ملقّب به عزيز، فرزند جناب سيد امحد است

نامربده نيز از دانشمندان زمان خود و از . کربالئى از علماء و بزرگان کربال بودند
 و در کربال مژده ظهور از جناب شاگردان فداکار و مقرب جناب سيدکاظم رشىت بود

دختر شيخ سلطان بعداً حرم جناب مريزا موسى کليم برادر . طاهره شنيد و مؤمن گشت
جناب مالّ ابراهيم حمالّتى نيز از شاگردان شيخ و سيد بود و وسيله . اى گرديد اقدس  مجال

قتل عموى جناب مالّعلی بسطامى به امر بديع مؤمن گشت و چند سال بعد در حادثه 
باورود جناب آخوند مالّ حممد حسني بشروئى، معروف در تاريخ . طاهره بشهادت رسيد

از شاگردان برجسته و شجاع جناب سيد کاظم رشىت به ) ٨(امر مبارک به مالّ حسني، 



کربال اين موضوع مطرح گشت که جناب سيد در اواخر حيات در خصوص جانشني 
شاگردان خملص و با وفاى سيد مهگى . رموده استخود و اصوالً ظهور موعود چه ف

مذکور داشتند که جناب سيد بارها توصيه فرمود که پس از صعودش در اطراف پراکنده 
جناب مالّ حسني خطاب به شاگردان . گردند و در جستجوى موعود عظيم تالش منايند

هشدار مالّ . ايد تهايد و تا کنون پراکنده نگش سيد فرمود پس چرا مهگى در کربال مانده
حسني مهه را يجان آورد و غالب شاگردان سيد براى يافنت موعود عازم ديار ديگر 

  .گشتند
  زير نويس خبش ششم 

  سفر جناب طاهره به کربال 
ص ) جلد سوم. ظهور احلق. فاضل مازندراىن(  رجوع فرمايند به رساله ابن کربالئى - ١

٥١٠.  
  . عيناً مأخذ باال- ٢
  .٥٠٨ص . باال مأخذ - ٣
 ديوان الرشىت ساهلا بر قرار بود تا آنکه پس از قتل سيد قاسم نوه جناب سيد کاظم - ٤

  . منحلّ گرديد) ميالدى١٩٤١( هجرى قمرى ١٣٦٠رشىت در سال 
 Le Dernier Album Desآلبوم آخرين معجزات "  خامن دکتر هنال جتدد در کتاب - ٥

Miracles " د کاظم رشىت ميپردازد که در خ" گوهر" به بيان احوالواهر زاده جناب سي
. کربال پروانه وار در حول وجود طاهره ميگرديده و بعداً به امر جديد مؤمن شده است

مؤلّف مينويسد که گوهر با طاهره به ايران نيز رفته و شاهد حوادث متعدده بوده و 
ز شاهزادگان جنات يافته ولی اند وسيله اعوان يکى ا هنگامى که او را براى اعدام مى برده

پس از واقعه رمى شاه در خانه کالنتر زنداىن شده و جمدداً وسيله شاهزاده رها گشته و به 
رجوع فرمايند به نوشته خامن . کربال رفته و در آجنا بر اثر ابتآلء به وبا در گذشته است

  .٥٣-٥٥، صص ١٩٩٦، فوريه ١٩٥باهره راسخ در نشريه پيام ائى مشاره 
  . از قراء تربت حيدريه" بايک " اهل - ٦



  .٩٣ص . کشف الغطاء.  گلپايگاىن ابوالفضل- ٧
  :مجله رجوع فرمايند به بشروئى از مالّحسني جناب احوال آگاهى از  براى- ٨

  . مالّ حسني ، تأليف جناب روح اهللا مهراخباىن-الف 
  .٤٦٥-٤٧٠تأليف نگارنده سطور، صص " حضرت باب"  کتاب - ب 



  
  ش هفتم خب

  بديع  امر بانتشار قيام و طاهره جناب اميان
برخى از شاگردان جناب سيد با توجه به قرائن و امارات موجود در آيات قرآن شريف و 
روايات رسول اکرم و ائمه اطهار و اشارت خود سيد براى يافنت موعود عازم اقليم فارس 

ردم فارس اشارت دارد آيه مبارکه زير از مجله آيات قرآن شريف که به اقليم و م. گشتند
در اين آيه خطاب به ) ١". (و ان تتولّوا يستبدل قوماً غريکم مثّ يکونوا امثالکم: "است

اعراب از مسلمني ميفرمايد که اگر روى بگردانيد يعىن از حق اعراض کنيد و يا آن 
گرى را جايگزين مشا چنانکه بايد وشايد احکام اهلي را مبنصه عمل نرسانيد خداوند قوم دي
مهه مفسران اسالمى . خواهد منود و آهنا چون مشا صاحب شريعت مستقلّه خواهند گشت

زيرا رسول اکرم پس از نزول اين آيه مبارکه . اند را مردم فارس دانسته" قوم ديگر"مراد از 
 مراد سوأل منودند به سلمان فارسى اشاره منوده فرمودند" قوم ديگر"در پاسخ نفوسى که از

روايات چندى در کتب حديث در باب تولّد قائم موعود در فارس ) ٢. (قوم اين مردند
گفته شده که ) (٣. (است" يولد ىف الفرس) وقيل"(مالحظه ميگردد که اشهر آهنا روايت 

  ).قائم در فارس متولّد ميشود
 و شوهر از مجله نفوسى که راهى فارس گرديدند جناب مالّ حممدعلی قزويىن پسر دائى

خواهر طاهره بود که عازم شرياز گشت تا شايد رائحه معطره مبشامش رسد و حبضور 
طاهره سخت به مالّحممدعلی اعتماد داشت و مطمئن بود که . موعود عامليان شرفياب شود

وى با هنايت خلوص در پى حمبوب خويش است و عوامل فريباى جهان خاک او را از 
اى حبضور موعود تقدمي منود و آن را به مالّ  لذا عريضه. شتمقصد شريفش باز خنواهد دا

الزمان شرفياب شود بساحت مبارکش  حممدعلی سپرد تا چون به حمضر شريف صاحب
مالّ حممدعلی به شرياز رفت و وسيله مالّ حسني بشروئى حبضور مبارک حضرت . دهد

ار امر حضرت باب دو ماه هنوز از تاريخ اظه. باب شرفياب گرديد و افتخار اميان يافت
فاصله او را از حروف حى  حلاظ انورشان رسيد و بال نگذشته بود که عريضه طاهره به



مالّ حممدعلی فوراً مراتب را باطّالع طاهره رسانيد و اين منقبت ) ٤. (حمسوب فرمودند
مبهم موضوع اميان اوليه طاهره براى برخى از پژوهشگران . ُعظمى را به وى ابالغ داشت

العني در  الوردى مينويسد که حضرت باب در شرياز بودند و قرة دکتر على. بنظر مريسد
) ٥. (چگونه ميتوان تصور کرد که ىب هيچ اتصال وى به باب مؤمن شده باشد. کربال

جناب ابوالفضائل در کتاب کشف الغطاء کيفيت تصديق جناب طاهره را بدين ترتيب بيان 
در اين اثناء سنه هزار و دويست و : " اوليه او يادى نکرده استمنوده و از اميان

جناب . اى بر صفحه تاريخ کشيد در رسيد و يد تقدير نقشه عجيب تازه) ١٢٦٠(شصت
مالّ علی بسطامى به عراق وارد شد و خرب مشرف شدن به معرفت باب را ذکر منود و 

ساىن که از زيارت آثار نقطه اوىل از مجله ک. ذکر ظهور و آثار مبارکش را منتشر فرمود
العني بود که پس از مطالعه  اش شدند قرة يکباره دل از دست دادند و فريفته بيانات مبارکه

آثار و اطّالع بر اسرار بر حقيقت ظهور تصديق منود و در جمالس  دروس بر ماسبق خطّ 
درس و حبث را به جمالس . پرده برداشت و مهّت بر نشر آثار تازه گماشت. بطالن کشيد

اما از آنچه جناب نبيل زرندى نوشته است ). ٩٤ ص." (حمافل تبليغ و دعوت مبدل منود
روشن ميشود که اميان اوليه طاهره ماهها پيش از زيارت آثار مبارکه حضرت باب و از 

. امراهللا است نظر نبيل زرندى مورد تأئيد حضرت وىلّ) ٦. (االمساء بوده است مجله قيوم
به اميان جناب طاهره پيش از ) ٧٣ و ٧صص  (God Passes Byحضرتشان در کتاب 

که از حروف حى مؤمن  زيرا آخرين نفسى. اند تکميل حروف حى در شرياز اشاره فرموده
. به حضرت باب گشت جناب قدوس بود و با اميان وى واحد اول بيان تکميل گشت

ه خود به بيان مبارک حضرت عبدالبهاء در کتاب امراهللا که البت باستناد بيان حضرت وىلّ
مستند است خنستني متاس و اتصال طاهره با امر بديع، بعبارت ) ٢٩٥ص (الوفاء  تذکرة

. ديگر اميان اوليه طاهره، بر اثر استمرار در ادعيه و مشاهده روياء حاصل گرديده است
 قدوس و در ماه دوم پس از ظهور اميان او از حلاظ عامل زمان يقيناً پيش از اميان جناب

با توجه به آنچه معروض افتاد طاهره پس از زيارت . مبارک حضرت باب بوده است
آنچه جناب ابوالفضائل . االمساء باوج اميان و يا مبرحله ايقان رسيده است کتاب مبارک قيوم



ه که بر اثر تداوم در باب تصديق طاهره مينويسد به مرحله ايقان او راجع است نه اميان اولي
الوفاء داستان ايقان  حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة. در دعا و مالحظه روياء بوده است

اما سيد مرحوم پيش از : "اند طاهره را در باب حقيت امر جديد اينگونه توضيح فرموده
ويش عروج، تالمذه خويش را بشارت بظهور موعود ميدادند و ميفرمودند برويد و آقاى خ

از اجلّه تالمذه ايشان رفتند و در مسجد کوفه معتکف گشتند و به رياضت . را حترى منائيد
از مجله جناب طاهره روز بصيام و . مشغول شدند و بعضى در کربال مترصد بودند
تا آنکه شىب در وقت سحر سر ببالني . رياضات و شب به جتهد و مناجات مشغول بود

در رؤياء مالحظه منود که سيد جواىن .  شد و رؤياى صادقه ديدخرب هناده از اين جهان ىب
در اوج . پاى مبارکش از زمني مرتفع است. عمامه سبز بر سر و عباى سياه در بر دارد

جناب طاهره يک آيه از آن . هوا ايستاده و مناز ميگذارد در قنوت آياتى تالوت مينمايد
چون حضرت اعلى ظهور فرمودند و . گاردآيات را حفظ مينمايد و در کتابچه خويش مين

القصص جناب طاهره  خنستني کتاب احسن القصص منتشر شد روزى در جزوه احسن
فوراً بشکرانه پرداخت و به سجود افتاد و . مالحظه مينمود آن آيه حمفوظه را آجنا يافت

  ). ٢٩٤-٢٩٥صص" (يقني منود که اين ظهور حق است
مهگان  مژده ظهور به. انتشار امر بديع قيام منود ن عاشقانه بهطاهره پس از وصول مبرحله ايقا

رودخانه عظيمى بود که به حبر معارف . احدى جرأت مقاومت در برابر وى نداشت. داد
امواج حبر بيانش دمشنان امر جديد را مرعوب و خملصان و نيکدالن . ظهور بديع پيوسته بود

هر . م االمساء پرداخت اهره به ترمجه کتاب قيوط. را به وادى اميان و ايقان هدايت مينمود
خنستني نفسى که در ميان . روز آن کتاب را در مدرس خويش تفسري و تدريس مينمود

مهّت  به. شريازى جناب سيد کاظم رشىت بود نسوان ساکن کربال افتخار اميان يافت زوجه
ام فائز گشت اصحاب ديگر االمس زيارت قيوم جناب مالّعلی بسطامى نه تنها جناب طاهره به

غالب بابيان کربال بر اثر تالش مداوم جنابان بسطامى و طاهره فائز . نيز اين افتخار يافتند
. به اميان گشته بودند و امراهللا در عتبات عاليات شهرت و عظمت خمصوص يافته بود

طاهره و اصحاب بزرگوار در هنايت خضوع به عبادت ميپرداختند و بفرموده حضرت 



گروهى از علماء ساکن ) ٧". (گذاشتند حتى از مستحبات چيزى فرو منى: "عبدالبهاء 
يافتند و از پس پرده از حمضرش استفاده  کربال چون گذشته در مدرس او حضور مى

جناب ابوالفضائل در کتاب . طاهره امر جديد را جهراً بدانان ابالغ مينمود. مينمودند
العني در جملس درس نزد تالمذه نقاب منى پوشيد و   قرة. . : ".الغطاء مينويسدکه کشف

مکشوف الوجه در جملس درس جالس ميشد ولکن در جمالسُ اخرى و حضور سائر علماء 
از پشت پرده با آهنا تکلّم مينمود و مجعى از علماء اين نپوشيدن نقاب را کشف حجاب 

عى ديگر از علماء حبکم وجه مج. دانستند و آنرا خرق امجاع و خمالف احکام اسالم مشردند
و کفين عورت نيست و ستر آن واجب نه چنانکه در امهات مؤمنني در احاديث وارد 

التحية و الثّناء در حني  است که در اسفار حج در مصاحبت حضرت خامت االنبياء عليه
طواف بيت با آن مهه ازدحام و مجعيت روى و دو کف  ايشان مکشوف بود حمذورى بر 

منودند  مجعى از نسوان نيز از حمضر طاهره استفاده مى). ٩٧ص " (يافتند ين کار مترتب منىا
خواهر جناب مالّ حسني . بشروئى بودند که از مجله آنان مادر و خواهر جناب مالّحسني

( الضحى  الفردوس سبب شد که خورشيدبيگم ملقّب به مشس ىب کوچک  ملقّب به ورقة ىب
اين نسوان . اوج ايقان رسد به حمضر طاهره راه يابد و به) ا هادى هنرىحرم جناب آقا مريز

جناب طاهره با هنايت شجاعت . اهليه اشتغال يافتند نشر نفحات حمترمه مهراه جناب طاهره به
در روز اول . و با کمال فصاحت و بالغت به اثبات حقّانيت حضرت باب مألوف بود

شهادت حضرت امام حسني، تولّد حضرت باب را جشن حمرم جباى اجراء مراسم عزادارى 
 و ماه حمرمى پيش  . . : ".جناب مسندر در تاريخ خويش مينويسد) ٨. (گرفت و جتليل منود

خواىن ميشده، جناب  ميآيد و چنانکه معمول بوده مهه ساله در خانه مرحوم سيد روضه
اند حنا  در شب اول حمرم تولّد شدهاوىل  شان مبالحظه اينکه حضرت نقطه العني و مهشريه قرة

استعمال منوده و البسه رنگني پوشيده و قهوه و قليان را که در آثار حضرت اعلى مکروه و 
ديگر معلوم است که از انتشار اين گفتار و . مذموم و منهي بوده در جملس هنى ميفرمايند

). ٣٤٦- ٣٤٧صص  ( "رفتار در حمضر علماء اغيار چه قيامت و حمشرى پديدار ميگردد



اين بود که اهل غرض انه بدست آوردند و حکومت و عوام مردم را عليه آن جناب 
  .حتريک منودند

  زير نويس خبش هفتم 
  اميان جناب طاهره و قيام بانتشار امر بديع

  .٢٨ سوره حممد آيه - ١
رآن  در حاشيه قرآن شريف خبطّ نويسنده مشهور طاهرخوشنويس تربيزى که از روى ق- ٢

: از آيه مبارکه قرآن چنني آمده است" قوماً غريکم"سلطاىن نوشته شده است ذيل عبارت 
از ابوهريره است که گروهى از اصحاب پيغمربص رسول، رسول را پرسيدند مگر اين "

پس دسىت . قوم که در اين آيه ستوده است کيانند و سلمان در کنار پيغمرب نشسته بود
سوگند بدان کس .  مقصود از آنان اين مرد و قوم او ميباشندبزانوى سلمان هناد و گفت

که جان من بدست اوست اگر اميان به ثريا يعىن ستاره پروين آوخيته باشد هر آينه دست 
السالم است بروايت ابو بصري که  عبداهللا صادق عليه و از اىب. بدان رسانند گروهى از فارس

خداوند قومى جباى مشا خواهد گزيد و آنان گفت اى مردم عرب اگر مشا روى گردانيد 
رجوع فرمايند به ). ايرانيان کنوىن را در آن عصر بنام ابناء و موالی ميناميدند" (موالی باشند

 ١٣٧٧کتابفروشى علميه اسالميه، سال :  از قرآن شريف، طبع طهران ٣١٠صفحه 
له رجوع فرمايند به براى اطّالع از روايات اسالمى در اين باب از مج. هجرى قمرى 

  ) .٣١-٣٢جلد پنجم، صص ( تفسري صاىف مالّ حمسن فيض کاشاىن 
نگارنده روايت مذکور . آمده است" در املنظّم"  اين روايت علوى از مجله در کتاب - ٣

) موجود در کتاخبانه مسجد سپهساالر، طهران(ترين نسخه خطّى کتاب  را از قدميى
اين روايت ) ١٤٣ص ( حممد افشار در کتاب حبر العرفان جناب مريزا. استنساخ منوده است

به ) ٤٨-٥١صص (جناب ابوالفضائل در کتاب فرائد . حضرت علی را نقل کرده است
برخى از اخبار مربوط به ظهور قائم موعود و اصحاب آن حضرت از شرق خصوصاًايران 

  .اشاره کرده است



حامل عريضه تقدميى ) ٦١- ٦٢جلد خنست، صص ( اينکه مؤلّف کواکب الدريه - ٤
طاهره به حضور حضرت باب را جناب مالّحسني بشروئى ميداند نادرست و بر خالف 

متأسفانه مريزا حسني مهداىن نيز در تاريخ خود حامل . حمتواى تاريخ نبيل زرندى است
 ,New History: رجوع فرمايند به(عريضه جناب طاهره را جناب باب الباب ميداند 

Tarikh-i-Jadid ٢٧٠-٢٧١ صص .(  
العني  ة جتمع املصادر البابيه و البهائيه علی انّ قر: " عني عبارات دکتر وردى چنني است- ٥

کانت من أوائل ألذّى اعتنقوا ألدعوة البابية حيث اصبحت من حروف احلّى الثمانية عشر و 
سه سراً و هذا امر يصعب انها اعتنقت الدعوة يوم کان الباب اليزال يف شرياز يدعو اىل نف

العني ان تعلم بالدعوة و هى يف کربال و تقتنع ا دون  علينا تصوره اذ کيف استطاعت قرة
دکتر وردى ). ١٥٤حملات اجتماعيه، جلد دوم، ص " (ان تتصل بالباب او تعرف عنها شيئاً

ان جناب طاهره الوفاء در خصوص کيفيت امي سپس به نقل بيان حضرت عبدالبهاء در تذکرة
  . ميپردازد و البته به اقوال ديگر نيز اشاره ميکند

  .٦٩- ٧٠صص .  مطالع االنوار- ٦
تقوى و احتياط اصحاب طاهره حبدى بود که از ذبيح و .  ٢٩٦ص . الوفاء  تذکرة- ٧

زيرا در عقيدت آنان هر کس حضرت باب را سب مينمود . طبيخ سوق اجتناب مينمودند
پس از نزول رساله فروع عدليه . ل اکرم را سب مينمود لذا طاهر نبودائمه اطهار و رسو

اهللا از مطهرات حمسوب گشت و اصحاب، جناب طاهره را مظهر فاطمه  چون نظر آل
زهراء ميشمردند ذبيح و طبيخ سوق را ميخريدند و بنظرش مريساندند تا مطهر 

  ). ٣١٤-٣١٥تلخيص از جملد سوم ظهور احلق، صص (شود
  .٣٤٦- ٣٤٧ و ٧٨صص .  تاريخ مسندر- ٨



  
  خبش هشتم 

  حوادث ايام کربال و بغداد
جناب طاهره در کربال نه تنها معرض خمالفت اعداء از شيعيان و شيخيان بود گروهى از 

عناد اعداء خارجى بس نبود که برخى . بابيان نيز سبب زمحت آن شعله نار حمبت اهللا بودند
اين . هاى انقالىب وى خمالفت آغاز منودند يز با کاربرد شيوهاز علماى باىب ساکن کربال ن

. خمالفتها سبب گشت که طاهره چند ماه مقيم کاظمني شود تا ضوضا تسکني يابد
ه الوردى در دکترعلىو حوادث آجنا ) کاظمني(خصوص علّت عزميت طاهره به کاظمي

 خمالفت شديد ١٨٤٦ست مينويسد که سبب اصلی انتقال موقّت نامربده به کاظمني در آگ
در کاظمني مجعيت انبوهى از طاهره . مريزا حممدحسن گوهر از بزرگان شيخى با او بود

طاهره خنست در ضيافت سران آنان شرکت کرد وسپس براى اقامت . استقبال منودند
طاهره در . اش حملّ ورود زائران شيخى بود خانه سيد صادق کشفى رفت که خانه به

چون کربال بتدريس پرداخت و شاگردان و شنوندگان را از قوت استدالل و کاظميه نيز 
داستان افاضات او در بغداد شهرت يافت و مردم . حسن بيان خويش بشگفت وا داشت

دکتر وردى مينويسد ) ١. (شيعى و غري شيعى براى استفاضه از حمضر او به کاظميه شتافتند
.  به کربال باز گشت١٨٤٧د و در ماه فوريه که طاهره شش ماه در کاظميه اقامت منو

بعقيده اوپس از مراجعت به کربال ديگر طريقه تقيه را کنار هناد و بدعوت آشکار مردم 
خنست هواخواهان . بدين علّت مجاعت بابيان کربال به دو گروه خبش گرديدند. پرداخت

گروه . يزى حرف حى بودطاهره که به قرتيه شهرت يافتند و در ميان آنان مالّ باقر ترب
ديگر که با شيوه طاهره در ابالغ جهرى امر بديع موافقت نداشتند بطرفدارى از مالّ امحد 

دکتر وردى . که سرپرست بيت جناب سيد کاظم رشىت بود پرداختند) حصارى(خراساىن 
 .ميگويد که نظريات او در خصوص انشقاق بابيه در کربال مستند به دو مدرک مهم است

تأليف مالّ امحد حصارى است که در آن از طاهره " عقائد الشيخيه"مدرک خنست کتاب 
نسخه خطّى اين کتاب را . خوانده است) جباى بنت صاحل(انتقاد منوده و او را بنت طاحل 



مدرک دوم رساله . عبود صاحلى از بستگان نزديک جناب طاهره در اختيار وى هناده است
بايد توجه داشت که اين رساله در جملّد سوم کتاب ) ٢. (تشيخ سلطان کربالئى اس

شيخ سلطان . تأليف جناب فاضل مازندراىن آمده است)  ٢٤٥- ٢٥٩صص (ظهور احلق 
دراين رساله بدفاع از جناب طاهره پرداخته و با مالّ امحد و هواخواهانش خمالفت ورزيده 

ت مورد اختالف طرفني را دکتر وردى پس از مطالعه دقيق دو مدرک مذکور نکا. است
  : بدين ترتيب بيان منوده است

 امحد معتقد بود که ديگر تقيه لزومى ندارد و بايد امر بديع را   طاهره برخالف مالّ- ١
  . جهرتاً به نفوس ابالغ منود

 مالّ امحد عقيده داشت که حمتواى کتب شيخ و سيد هنوز باعتبار خود باقى است و - ٢
ولکن طاهره عقيده داشت که پس از ظهور حضرت باب و نزول . منودبايد از آن اتباع 

  .آيات آن حضرت آثار شيخ و سيد منسوخ است
 بعقيده طاهره حضرت باب مهان ظهور موعود غائب و مراد از رجعت ائمه رجعت - ٣

  . حال آنکه مالّ امحد چنني اعتقادى نداشته است. سابقني از مؤمنني است
بود که طاهره اصحاب را از عزادارى بر مرقد امام حسني و اصوالً امحد معتقد   مالّ- ٤

زيارت قبور أئمه باز ميدارد و معتقد است که به أئمه صفات بشرى چون موت و عطش 
  ) ٣. (منيتوان نسبت داد و لذا ذکر عطش امام حسني در کربال و يا قتل او معىن ندارد

لفت داشتند و آنرا خمالف با احکام  طاهره و اصحاب او بکلّى با شرب دخان خما- ٥
حال آنکه مالّ امحد شرب دخان مينمود و ميگفت . صادره از قلم حضرت باب ميدانستند
  .مبنظور تقيه بدين امر مبادرت ميکند

دکتر وردى سپس صفحاتى چند از کتاب عقائد الشيخيه مالّ امحد حصارى و رساله شيخ 
ستنباط دکتر وردى در برخى از مواقع صحيح بنظر اگرچه ا. سلطان کربالئى نقل مينمايد
رحال جناب شيخ . تر از آنست که بدين صورت بيان شود مريسد ولکن موضوع دقيق

سلطان کربالئى جبهت رعايت حکمت در رساله مورد حبث موضوع رجعت أئمه را کفر 
بارى در . تبديهى است که در آن زمان هنوز بدين امور اعتقادى نداشته اس. حمض ميداند



شيخ سلطان خمالفت مالّ امحد را . برگشت به کربال خمالفت با طاهره کاهش نيافته بود
از مرقومات خود ) ٤. (علّت اساسى بروز مشکالت براى جناب طاهره دانسته است

جناب طاهره معلوم ميشود که اين بانوى نابغه از مهان ماههاى اوليه ظهور مبارک به 
دقايق پى برده و معتقدات وى با مندرجات آثار بعدى حضرت باب بسيارى از حقايق و 
معتقداتى که حتى شيخ سلطان کربالئى در آن زمان کفر حمض . منطبق بوده است
 طاهره قلباً عقيده داشت که ظهور حضرت باب ظهورى مستقلّ و ٥. ميپنداشته است

بابيان . ب القاء مينمودناسخ شرع اسالم است و اين اعتقاد را بتلويح به برخى از اصحا
حمافظه کار و يا اصحاىب که با عقائد انقالىب طاهره مهراه و مهنوا نبودند با وى آغاز 

مالّ امحد پس . جناب مالّ امحد معلّم حصارى يکى از آنان بود. خمالفت و مناقشت هنادند
قع از در گذشت مهسر جناب سيد کاظم رشىت که حدود يک سال پس از اميان طاهره وا

گشت پيوسته تالش داشت که ديوان الّرشىت را مرکز اقدامات تبليغى خويش منايد و 
چه ميشود کرد که با شيوه . مالّ امحد مردى فاضل و متقى بود. سراجنام نيز توفيق يافت

در اينجا الزم ميداند که باختصار به احوال مالّ امحد اشاره . انقالىب طاهره موافق نبود
مق از توابع ترشيز خراسان تولّد يافت و در آجنا نزد پدرش آخوند کربالئى وى در نا. منايد

امسعيل که از علماء و خوشنويسان زمان خويش بود و نيز تىن چند از استادان حملّ تلّمذ 
) ٦. (منود و سپس جهت تکميل مطالعات راهى عتبات شد و سراجنام مقام اجتهاد يافت

لی بر اثر معاشرت با يکى از شاگردان جناب سيد کاظم در آغاز از شيخيه دورى مينمود و
. رشىت با عقائد شيخ آشنا گشت و باالخره در جرگه هواخواهان و شاگردان سيد در آمد

مدتى فرزندان سيد کاظم . چون با زىن عرب ازدواج کرد استقرارش در کربال حتکيم يافت
چون اين اخبار بگوش پدرش مالّ . از اين جهت به معلّم شهرت يافت. را تعليم مينمود

امسعيل رسيد عازم کربال شد تا از نزديک در احوال پسر حتقيق منايد و چون از شيخى 
شدن پسرش اطمينان يافت به خراسان مراجعت و وى را از مرياث و حقوق فرزندى حمروم 

 مالّ امحد در ماههاى اقامت حضرت باب در کربال بارها بزيارت آن حضرت نائل. کرد
از اين مهه احترام تعجب . گشت و شاهد احترام و جتليل سيد رشىت از حضرتشان بود



پس از صعود سيد رشىت چون جناب باب الباب براى . برد مينمود و پى بعلّت اصلی منى
حتقيق عازم ايران گشت مالّ امحد از وى تقاضا منود که در صورت توفيق و زيارت 

الباب پس از اميان در  اين بود که باب. ى او بنويسدحضرت موعود فوراً مراتب را برا
درنگ فائز باميان  مالّ امحد ىب. اى که براى او فرستاد مژده ظهور جديد را نوشت نامه

سپس راهى خراسان شد و برادران و . گشت و قيام دايت نفوس منود و توفيق يافت
الباب و برخى از ديگر اصحاب  مدتى با باب. خواهران خود را نيز به امر بديع هدايت کرد

پدر . آنگاه قصد مراجعت به عراق منود و به تبليغ و هدايت نفوس ادامه داد. معاشر بود
مالّ امحد که اخبار بسيار در باب پسرش ميشنيد جمدداً به کربال سفر کرد و اين بار فرزند 

يق پرداخت و موفّق در آغاز نکوهش منود ولی سراجنام رام شد و به حتق. خود را باىب يافت
در . مالّ امحد پس از هدايت پدر به ايران رفت و به خدمات خود ادامه داد. باميان گشت

در اين سفر کتاب بيان فارسى را از روى خطّ . ماکو حبضور حضرت باب شرفياب گشت
جناب سيد حسني کاتب يزدى استنساخ کرد که حضرت باب برخى از مواضع آنرا 

 امحد با گروهى از مهراهان عازم قلعه طربسى شد ولکن توفيق پيوسنت مالّ. تصحيح منودند
. اين بود که به خراسان مراجعت منود و مهچنان خبدمت پرداخت. به اصحاب قلعه نيافت

مالّ امحد حصارى مهانطور که قبالً مذکور گشت چه در عراق و چه در ايران با شيوه 
 نداشت ولکن با توجه به محايت صريح انقالىب جناب طاهره در انتشار امر موافقت

مت مالّ امحد و بستگانش گروهى از . حضرت باب از جناب طاهره عاقبت سکوت منود
وى بديگر نقاط خراسان نيز . مردم نامق و حصار در ظلّ امر پروردگار وارد شدند

ل ساهلا پس از شهادت حضرت باب حيات داشت و سراجنام به مجا. سفرهاى تبليغى منود
بارى غالب خمالفان باىب ) ٧. (اقدس اى نيز اميان يافت و با حسن خامته صعود فرمود

نفوسى بودند که در واقعه بداء اجتماع کربال از صراط ) جز مالّ امحد حصارى(طاهره 
اما خالصه حادثه وقوع بداء . مستقيم امر لغزيدند و گرفتار خسران و سوء عاقبت گشتند

ن است که حضرت باب در آثار مبارکه به مؤمنني امر فرموده بودند در اجتماع کربال اي
که براى نصرت امر جديد در ارض مقدسه کربال اجتماع منايند و منتظر تعليم جمدد آن 



در توقيعات . اين وعده مبارک حتقّق نيافت و در اجتماع کربال بداء شد. حضرت شوند
در توقيع مبارک مورخ عاشورا سال . ندا نازله بعدى علل اين بداء را توضيح فرموده

خطاب به مالّ حسني ميفرمايند که )  ميالدى١٨٤٥بيستم ژانويه ( هجرى قمرى ١٢٦١
خداوند اذن سفر به حضرتشان نداده و علّت آن خمالفت شديد دمشنان امر در کربال بوده 

 نيز علل در توقيع مالّ عبداخلالق يزدى و توقيع جناب حاج سيد علی خال اعظم. است
و حفظ مؤمنني ) شرک اهل کربال( اصليه بداء در اجتماع کربال را خمالفت علماء عراق 

مهانطور که حضرت باب  )  وقوع بداء) ٨. (اند از بروز فنت و ظلم و ذلّت احتمالی فرموده
عاملی براى افتتان عباد بود و سبب ) از مجله در توقيع مالّ عبداخلالق يزدى ميفرمايند

خالصه اعداى داخلی و خارجى امر خصوصاًً . ن برخى از سست عنصران گشتامتحا
علماى شيخى کربال که در ميدان استدالل مغلوب طاهره بودند در حتريکات عليه طاهره 

علماء سوء در کربال بتکفري طاهره پرداختند و حبکومت شکايت . مدخلی عظيم داشتند
. طالّب براى دستگريى طاهره عازم گشتندمأموران حکومت و برخى از علماء و . منودند

الضحى است به خانه وى هجوم منودند و بلعن و  چون گمان مينمودند که در خانه مشس
کشان از خانه به بازار بردند و با چوب و سنگ جمروح  وى را کشان. زجر او پرداختند

 فرياد بر آورد )پدر جناب مريزا هادى هنرى( در اين بني جناب سيد مهدى هنرى . منودند
که اين زن طاهره نيست ولکن مأموران و ديگر مردم باور نداشتند تا آنکه ثابت گشت 

بفرموده حضرت ) ٩. (لذا مشس الضحى را رها کردند. العني شخص ديگر است که قرة
در بني اين ضوضا و غوغا شخصى فرياد بر آورد ) "٢٧٢ ص( عبدالبهاء در تذکرة الوفاء 

جناب طاهره به حکومت " .  را گرفتند هلذا از مشس الضحى دست برداشتندالعني که قرة
لذا مأموران عازم مسکن . پيغام داد که من در خانه خود هستم به ديگران تعرض ننمائيد

فراّشان حکومت مسکن وى را احاطه منودند و دخول و خروج طاهره و . طاهره شدند
موضوع اقدامات و فعاليت هاى جناب ) ١٠. (افراد ديگر را از آن بيت ممنوع داشتند

سه ماه گذشت و . گزارش گرديد) دربار عثماىن(طاهره به والی بغداد و باب عالی 
. در اين مدت مأموران مهچنان در اطراف بيت مراقبت داشتند. پاسخى واصل نگشت



بول جناب طاهره به حکومت مراجعه منود و اظهار داشت که چون خربى از بغداد و استان
حکومت . واصل نگرديده ما خود به بغداد مريومي و در آجنا منتظر پاسخ باب عالی ميشومي

الفردوس و والده  با درخواست طاهره موافقت منود و آن جناب مهراه مشس الضحى، ورقة
جناب باب الباب و گروهى از رجال مؤمنني عازم بغداد گشت و مهراه نسوان در خانه 

البته هنگام خروج از کربال گروهى از مردم ) ١١. (شبل فرود آمدجناب آقا شيخ حممد 
جناب حممد مصطفى . شرير تا مسافىت از دور آن جناب و مهراهان را سنگسار مينمودند

علماء مهراه جناب طاهره را از مجله مالّ ابراهيم حمالّتى، ) فرزند شيخ حممد شبل(بغدادى 
بغدادى مادر مشس . و سيد امحد يزدى ميداندشيخ صاحل کرميى، شيخ سلطان کربالئى 

پس از استقرار طاهره در بغداد ) ١٢. (الضحى را نيز از مهراهان جناب طاهره دانسته است
کثرت تردد مجعيت . مردم آن شهر فوج فوج حبضورش ميشتافتند و استفاضه مينمودند
 گنجايش آن نداشت لذا حبدى بود که دمشنان اعتراض منودند و خانه شيخ حممد شبل نيز

طاهره به مهه علماء . ولوله در شهر بغداد افتاد) ١٣. (طاهره به خانه ديگر انتقال منود
بزرگ ساکن کربال نامه نوشت و يا رساله مفصلّه ارسال داشت و آنان را بپذيرش امر 

علمائى که ارزشى براى نسوان قائل نبودند و آنان را ) ١٤. (جديد دعوت و تشويق کرد
حتى تا حد حيوانات پائني ميآوردند و فاقد روح انساىن ميدانستند از مقابله با جناب طاهره 

طاهره با . عاجز بودند و تا آجنا که ممکن بود از مواجهه با جنابش احتراز مى جستند
. علماى کاظمني نيز خمابره و مصاحبه و مباحثه مينمود و بدانان امتام حجت ميفرمود

ولکن ) ١٥. (طاهره نيز خود را براى مباهله آماده منود.  مبخالفت پرداختندگروهى از آنان
چون بيم ضوضاء عظيم مريفت جنيب . علماء حاضر نشدند و فرياد خمالفتشان افزايش يافت 

طاهره را احضار و استنطاق منود ولکن مدرکى مبىن بر حمکوميت ) ١٦(پاشا والی بغداد 
سوان از مهراهان به خانه فقيه برجسته شيخ حممود بن وى نيافت لذا آن جناب را با ن

مهراهان جناب طاهره ) ١٨. (فرستاد تا مدتى در آجنا اقامت منايند) ١٧(آلوسى مفىت شهر 
حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة الوفاء در . از مجله مشس الضحى و ورقة الفردوس بودند

در ايام اقامت در خانه مفىت با : "دخصوص مذاکرات مفىت بغداد و جناب طاهره ميفرماين



مشاٌراليه در اکثر اوقات مبکامله و مذاکره مشغول بودند و اقامه براهني و حجت قاطعه 
مينمودند و تشريح مسائل اهليه ميکردند و حبث از حشر و نشر مينمودند و از حساب و 

کماالت ) ٢٧٣ص . ( " . . .ميزان سخن مرياندند و بيان معضالت حقائق و معاىن مينمودند
در صورت شهادتى که از وى باقى است . الواقع سبب حريت مفىت بغداد بود طاهره ىف

. اعتراف به مقامات فضل، کمال، حياء، عصمت، عقل و درايت طاهره مصرح است
جناب حممد مصطفى بغدادى در رساله شرح حيات جناب طاهره مينويسد که ابن ) ١٩(

اند که حضرت  برخى نوشته) ٢٠. (رت باب اذعان کرده استآلوسى حبقانيت ظهور حض
. اند باب توقيع مبارکى خطاب به ابن آلوسى نازل و او را بقبول امر جديد دعوت فرموده

جناب ابوالفضائل نيز بنقل از يکى از خدام بيت ابن آلوسى به موافقت نامربده با ) ٢١(
يکى از اهل بغداد : " ضائل چنني استعني نوشته ابوالف. عقائد طاهره اشاره کرده است
العني و آلوسى مستخدم و حاضر بود حکايت مينمود که  که والدش در اکثر جمالس قرة

العني مراقب خود بود و بعرىب حنوى  مرحوم آلوسى بغايت در تکلّم از خوف انتقاد قرة
ايستاده که از مجله روزى در موقعى . فصيح تکلّم مينمود و از لغت دارج اجتناب ميکرد

العني تأهللا إنى على مذهبک  يا قرة"کالم آهنا را ميشنيدم آلوسى در غايت خضوع ميگفت 
العني سوگند  مفاد عبارات عرىب اينست که اى قرة) ٢٢". (ولکنى اخاف سيوف آل عثمان

رحال آنچه . هاى عثمانيان ميترسم بر خداوند که من با تو هم مذهبم ولکن از مششري
به " :است ابن آلوسى از حمضر طاهره استفاضه ميکرده و بفرموده حضرت عبدالبهاء مسلّم 

 ٢٣." مباحثات علميه ميپرداخت و سؤأل و جواب ميکرد و اظهار استيحاش منينمود
: حضرت عبدالبهاء در خصوص ايام اقامت جناب طاهره در بيت ابن آلوسى ميفرمايند

گفت در عامل . ش منود و خواهش تعبري کردروزى ابن آلوسى حکايت رؤيائى از خوي"
رؤيا ديدم که علماى شيعه در ضريح مطهر سيد الشهداء وارد گشتند و ضريح را برداشته 

خواستند هيکل مبارک را بر دارند من . و قرب منور را نبش منودند جسد مطهر منودار شد
ند تعبري خواب اينست که جناب طاهره گفت. خود را بر جسد منور انداختم ممانعت منودم
." ابن آلوسى گفت من نيز چنني تعبري منودم. مشا مرا از دست علماى شيعه رهائى ميدهيد



) ٢٥(جناب طاهره در ايام توقّف در بيت ابن آلوسى که حدود سه ماه طول کشيد ) ٢٤(
گاه در بيت جناب شيخ حممد شبل حاضر ميگشت و با اصحاب و علماء ديگر مبذاکره و 

هنگام عزميت به بيت جناب شبل مهيشه دو تن از نسوان باىب و يک تن . ناظره ميپرداختم
در اين جمالس مجعيت . مأمور خمصوص ابن آلوسى براى حفاظت مهراه آن جناب بودند

حمضر جناب طاهره . کثريى از اصحاب و نيز پريوان فرق و اديان ديگر حاضر ميشدند
اى  هريک بگونه. شني بود که مهه را حتت تأثري قرار ميدادآنچنان گرم و بيانش شريين و دلن
فقهاء شيعى و شيخى ساکن بغداد، علماء سنى، کشيشان . با وى مباحثه و مناظره داشت

مسيحى و مالّيان يهود هنايت کوشش مينمودند که آن جناب را از ادامه ترويج امر بديع 
دند ولکن سراجنام در ميدان استدالل حمکوم ها را بکار ميرب باز دارند و انواع تدابري و شيوه

احاطه علميه طاهره حبدى بود که حاضران اگر در ظلّ امر جديد وارد . و منکوب ميشدند
. منيشدند به عظمت آن اعتراف مينمودند و مقام طاهره را در دل بسيار گرامى ميداشتند

کليمى که مهراه حممد جناب حکيم مسيح ) ٢٦. (اگرچه بظاهر حسادت و عناد ميورزيدند
شاه در سفر شخص اخري براى زيارت مقامات متربکه شيعى در عراق به کشور مذکور 
رفته بود اتفاقاً در بغداد پس از استماع اوصاف جناب طاهره به حمضر آن جناب در بيت 

جناب مسندر در تاريخ خويش در . شيخ حممد شبل شتافت و جمذوب و بعدها مؤمن گرديد
وقىت اين بنده نگارنده در طهران جناب مستطاب حکيم مسيح : "وص مينويسداين خص

کليمى مشهور عليه الرمحه را مالقات منودم و اين اول شخص کليمى بود که اين عبد در 
زمره دوستان ديدم و حاالت انس و اميان و جذب و حمبت ايشان موجب عجب و پرسش 

ا اين امر اعظم حکيم مسافت بسيار دارد عرض کردم با اينکه دين حضرت کليم ب. شد
فرمودند . ايد جناب عالی چگونه و بچه وسيله اين سبيل جليل را طّى منوده و مبنزل رسيده

العني در بغداد از قضا من هم در بغداد بودم و بتقريب و مناسبىت   در ايام توقّف حضرت قرة
ر بودم و از طرز مکامله و بيانات در بعضى جمالس حماورات و مکاملات ايشان با علماء حاض

و گفتگو و مذاکرات ايشان متحير و مبهوت و متفکّر و جمذوب شدم و خبيال جتسس و 



مقدارى مهان وقت در مهاجنا و مقدارى از . حتقيق و تفحص و تعمق در اين امر دقيق افتادم
  ). ٣٤٨-٣٤٩صص " (مبقصد رسيدم تا منوده رسيدگى اهللا تعاىل بعد در هرجا بفضل

اما جريان اميان جناب حکيم مسيح بدين شرح است که وى در سياه چال طهران هنگام 
مداواى ايادى امراهللا جناب مريزا عليمحمد ابن اصدق و بر اثر مذاکرات با ايادى امراهللا 

اهللا االصدق  جناب اسم. اهللا االصدق بشرف عرفان امر اعظم فائز گشته است جناب اسم
 ميالدى بدستور ١٨٦١ هجرى قمرى موافق ١٢٧٨در سال ) صادق خراساىنمالّ حممد (

عموى ناصرالدين شاه، سلطان مراد مريزا والی خراسان و بر پايه فتواى قتل صادره از 
سوى هجده تن از علماءُ معرض خراسان دستگري شده مهراه کودک خردسال خويش و دو 

ريزا نصراهللا با کُند و زجنري به طهران اعزام تن از ديگر احباء بنامهاى مالّ علی اصغر و م
لذا نامربدگان . در طهران دولت مرکزى نامربده و مهراهان را به زندان حمکوم منود. گرديد

شدائد سجن . مدت دوسال و چهار ماه در سياه چال طهران مقيد و حمبوس گشتند
حممد بود که   کودک علینام اين. االصدق را سخت بيمار منود اهللا ساله اسم کودک يازده

که انساىن ) سياه چال(مشهدى علی نايب انبار . مهان ايادى امراهللا جناب ابن اصدق باشد
مهربان بود تالش منود که پزشکى بر بالني کودک معصوم حاضر شود و او را معاجله 

اب اما جن. چال رود هيچ طبيىب مايل نبود که براى درمان يک کودک باىب به سياه. منايد
. درنگ خواهش زندانبان را پذيرفت و براى معاجله به زندان رفت حکيم مسيح کليمى ىب

معاجله ميپرداخت و از حمضر جناب  دو ماه متام هر روز چند ساعت در زندان بود و به
. حممد شفا يافت معاجلات حکيم سراجنام نتيجه خبشيد و علی. مالّصادق استفاضه مينمود

حتت تأثري عظمت مقام و فصاحت بيان طاهره قرار گرفته بود بر اثر حکيم مسيح که قبالً 
مذاکرات با جناب مالّصادق باوج اميان رسيد و خنستني مؤمن به امر اعظم از خاندان خليل 

در طى ساهلاى پس از ايام رضوان از قلم اى چند لوح به إعزاز جناب حکيم . گشت
از خاندان جناب ) ٢٧. (آهنا در دست نيستمسيح نازل گرديده ولکن متأسفانه غالب 

نوه نامربده جناب . اى در جامعه پريوان اسم اعظم درخشيدند حکيم مسيح رجال برجسته
امراهللا و عضو پيشني  خادم باوفاى حضرت وىلّ) فرزند حکيم سليمان(اهللا حکيم  دکتر لطف



رسطو جناب خان حکيم و پسردکتر ا العدل اعظم اهلى و برادرش دکتر ارسطو بيت
  )٢٨. (اند پروفسورمنوچهر حکيم استادممتاز دانشگاه طهران و شهيد جميد از آن مجله

بارى از اين نفوس خملصه بسيار بودند که در جمالس مناظره و مباحثه طاهره با علماء اديان 
اند و هرچه تاريخ امر مبارک بيشتر کاويده گردد اين حکايات افزوده  حتت تأثري قرار گرفته

نظري او بر معارف اهليه و حمکوميت علماى  فصاحت کالم جناب طاهره و احاطه ىب. يشودم
اديان خصوصاً شيعى و سنى بغداد و اصوالً عراق سبب گشت که آنان در هنايت حسادت 

بنياد پردازند و آن جناب را در انظار عموم شخصى ىب قيد و  پخش شايعات ىب و عناد به
آلوسى مفىت بغداد در شرحى که در خصوص جناب   شيخ حممود ابن.المذهب قلمداد منايند

طاهره نوشته بدين نکته اشاره کرده و تصريح منوده است که شايعات مذکور کامالً 
پرده در ميان مردان ظاهر  عمده انه خمالفان اين بود که طاهره ىب) ٢٩. (اساس است ىب

بيان از پشت پرده سخن ميگفت و تنها حال آنکه طاهره با علماء اديان و غري با. ميشود
معاندين اين )٣٠. (بروايت برخى از وقايع نگاران در مجع بابيان نقاب بر چهره نداشت

حال آنکه پوشيدن ) ٣١. (کشف نقاب انتساىب را خرق امجاع و خمالف با اسالم مشردند
يه صورت و دو دست در بسيارى از فتاوى اسالمى واجب نگرديده و در احاديث مرو

اهللا در سفر حج و در ميان مجعيت انبوه  آمده است که نسوان اوليه در مصاحبت رسول
رحال در اوان اقامت در کربال و بغداد . اند حجاب بر روى و دو دست خويش نداشته

که اعداء امر بديع بينهايت تالش مينمودند تا حيثيت طاهره را لکّه دار منايند برخى از 
  .  آن جناب آغاز خمالفت منودندبابيان نيز با

طاهره بانوئى انقالىب و معتقد باصالحات اساسى جامعه بود و از مهان روزهاى خنست 
اگاه بودند  اما غالب اصحاب يا از آن حقائق نا. حقائق مندجمه در آئني جديد پى برده بود به

اخري بود و در خمالفت مالّ امحد حصارى از دسته . و يا با اظهار جهرى آهنا خمالفت داشتند
اين امر علّت مشاجرات بسيار ميان دو گروه هواخواه . با جناب طاهره براه افراط رفته بود

شيخ سلطان کربالئى مينويسد که شىب با مالّامحد و تىن چند از . طاهره و مالّامحد گرديد
نزاع شود هواخواهانش در بيت جناب سيد کاظم رشىت اجتماع منودمي تا رفع فتنه و قطع 



ولکن مفيد نيافتاد و مالّ امحد خود داعيه رهربى داشت و مجعى را بگرد خويش فراخوانده 
 بايد تصريح منود که توقيعات حضرت باب که در ٣٢. خود را اعلم از معاصرين ميشمرد

ايام اقامت طاهره در کربال، در پاسخ شکايات واصله، و سپس در بغداد و اصوالً ساهلاى 
  . گرديده مهگى شامل محايت آن حضرت از جناب طاهره استبعد نازل 

ور و شهامت جناب طاهره در نشر عقايد خويش که اصوالً مبتىن بر روح آيات حضرت 
و اعتقاد بدين اصل که ديگر بايد ) چنانکه اين نکته بعداً بديهى گرديده است(باب بوده 

افراط در تقيه نشايد، اصحاب حمافظه حقائق امر بديع را ىب پرده انتشار داد و احباب را 
کار و ناخشنود از شيوه انقالىب طاهره را بر آن داشت که اجتماع منايند و پس از مشورت 

اين بود که گروهى از آنان در قصبه . کاىف شکايت نامه به حمضر حضرت باب تقدمي منايند
اى شکايت آميز وسيله  کاظميه اجتماع منودند و اعلم ايشان که سيد علی بشر بود عريضه

در ) ٣٣. (نوروزعلی خادم بيت جناب سيد کاظم رشىت حبضور حضرت باب تقدمي داشت
پاسخ سيد علی بشر توقيعى از قلم مبارک حضرت باب نازل شد که وسيله مهان 

جناب شيخ حممد شبل بغدادى و گروهى . نوروزعلی به سيد علی و يارانش تسليم گرديد
ه کاظمني رفتند و در مجعى که متجاوز از هفتاد تن از احباب بود توقيع از اصحاب بغداد ب

در توقيع ياد شده خطاب به سيد علی بشر پس از . مبارک حضرت باب زيارت گرديد
جتليل وفري از جناب طاهره آن جناب را بانوئى صادقه، عامله، عامله، طاهره و آگاه از 

اين امر ) ٣٤. (اند کور را از نامربده فرض فرمودهحقايق امر بديع دانسته و اتباع سيد مذ
سبب تزلزل سيدعلی بشر و تىن چند از بابيان از مجله سيد حممد جعفر، سيد حسن، سيد 

ولکن باقى اصحاب اظهار مراتب سرور و ايقان منودند و از آن . طه و کاظم صوىف گشت
ر مبارکه حضرت باب خطاب به در آثا. پس ارادت قلىب آنان به طاهره بسى افزايش يافت

طاهره و يا در تواقيع ديگر اصحاب از آن جناب جتليل فراوان گشته و اتهامات واهيه وارده 
در توقيع مالّحممدعلی قزويىن حرف حى، شوهر خواهر طاهره، در . اند بر او را رد فرموده

 خداوند بر اشخاصى حق طاهره ميفرمايند که او ورقه طيبه ايست که فوأدش مطهر است و
طاهره سبب عزت خاندان . که قدر او را ميشناسند و سبب آزار وى نيستند رمحت مينمايد



در توقيع ديگرى ) ٣٥. (خويش است و اطاعت از وى عني شرف و منقبت است
ميفرمايند که هيکل مبارکشان دوست منيدارند احدى منکر مقام عظيم طاهره شود و اگر 

ک برخى از مطالب که طاهره بيان ميکند نابالغ است بايد صرب عقول اصحاب براى در
و در توقيع ديگرى ميفرمايند احدى جماز نيست که ) ٣٦. (منايند تا اراده اهلي باجنام رسد
او از واقعيات امر بديع آگاه است و امروز وجودش موجب . در علم طاهره ترديد منايد

ت او شود مرتکب گناه عظيم گشته هرکس سبب اذي. شرف است براى مجاعت مؤمنني
  )٣٧. (است

علّت اصلی اين است که حوادث کربال . بارى از رجوع به حوادث کربال پوزش ميطلبيم
نشر امر بديع و مباحثه و  طاهره در بغداد مهچنان به. اند و بغداد در کمال اتصال و ارتباط

 عموى طاهره وسيله يکى از شوهر و. مناظره با علماء و نيز طالبان حتقيق اشتغال داشت
اين شخص از . متنفذّين کربال تالش منودند که حکومت عراق طاهره را به ايران بر گرداند
اى به مالّحممدتقى  کربال به بغداد رفت و هرچه از دستش بر ميآمد اجنام داد و سپس نامه

ه و دکتر على عبود صاحلى اين نامه را به عرىب ترمجه کرد. برغاىن، عموى طاهره، نوشت
در اين . آورده است) ١٧٢جلد دوم ص . الوردى آن ترمجه را در کتاب حملات اجتماعيه

نامه تصريح شده که جناب طاهره مورد احترام مجيع علماء و اعيان بغداد است و آنچه 
  . خمالفان در خصوص طاهره ميگويند خالف حقيقت است

حبث پرداخت و با هنايت تعرض زبان به   طاهره بهشىب پدر مفىت بغداد به خانه مفىت آمد و با
مفىت از رفتار پدرش شرمنده و آزرده گشت و از طاهره بسيار پوزش . شتم و طعن گشود

پس از آن باطّالع او رساند که پاسخ گزارش پيشني در باب وى از استانبول . خواست
بشرط آنکه در حوزه رهائى طاهره کرده است  آمده و سلطان عثماىن امر به) باب عالی(

 هجرى قمرى ١٢٦٣آن ايام روزهاى آخر زمستان سال ) ٣٨. (امپراتورى عثماىن مناند
چون باب عالی دستور اخراج هواخواهان جناب طاهره را نيز .  ميالدى بود١٨٤٧موافق 

. صادر کرده بود دهها تن از رجال عرب و عجم مهراه آن جناب عازم ايران گرديدند
ر از نزديکان جنيب پاشا والی بغداد مأمور گرديد که جناب طاهره و اصحاب آقا ياو حممد



تن از اصحاب عرب و برخى از  از اين عده سى. را تا خانقني در مرز ايران مهراهى منايد
تصريح آقا حممدمصطفى بغدادى، شيخ صاحل  به. پيمودند آنان مسلّح بودند و پياده راه مى

 سلطان کربالئى، سيد امحد يزدى، سيد حممد بايکاىن، سيد کرميى، شيخ حممد شبل، شيخ
حمسن کاظمى و مالّ ابراهيم حمالّتى از مجله مهراهان بودند و برخى از آنان سواره حرکت 

جناب طاهره صبح فرداى روزى که از پاسخ باب عالی آگاهى يافت از ) ٣٩. (ميکردند
شيخ حممد شبل بغدادى و شيخ . فر شدخانه مفىت خارج گشت و به محام رفت و آماده س
از نسوان از مجله مشس الضحى، . سلطان کربالئى وسائل سفر را فراهم منودند

مصارف سفر مهه . الفردوس و مادر آقا مريزا هادى هنرى عازم مهراهى با طاهره شدند ورقة
ره و سه روز پس از آگاهى از فرمان سلطان عثماىن طاه. با جناب شيخ حممد شبل بود
هاى مداوم  با خروج جناب طاهره و مهراهان تالش) ٤٠. (مهراهان عازم ايران گرديدند

تا آنکه ساهلا بعد پس از ورود مجال . بابيان و شهرت آنان در بغداد بکلّى کاهش يافت
اقا . اى بدان شهر اشتهار امراهللا جمدداً سبب رعب قلوب و عناد خمالفان گشت

ند شيخ حممد شبل، نيز که در آن ايام تقريباً هفت سال داشت حممدمصطفى بغدادى، فرز
از مهراهان طاهره بود و هم اوست که شرح اسفار طاهره را از بغداد تا قزوين در ) ٤١(

. رحال طاهره و مهراهان از بغداد عازم ايران گشتند. رساله معروفه خود نوشته است
بغداد   جنيب پاشا از طاهره اذن رجوع بهآقا ياور مأمور چون به خانقني رسيدند حممد

در راه آنچنان مفتون و جمذوب فضائل، کماالت، شهامت و استقامت طاهره . خواست
  .بغداد مراجعت منود شده بود که با چشماىن گريان و قلىب بريان خداحافظى کرده به

  زير نويس خبش هشتم 
  حوادث ايام کربال و بغداد

  .١٥٧-١٥٨وم، صص جلد د.  حملات اجتماعيه- ١
  .١٥٨-١٦٨صص .  مأخذ باال- ٢



ماهيت  مطلب به جناب طاهره پايه حمکم ندارد و تصور ميشود که قائالن از  انتساب اين- ٣
زيرا ذکر شهادت حضرت امام حسني . اند آن ايام آگاه نبوده معتقدات جناب طاهره در

  . بکرات در آثار جناب طاهره آمده است
جلد . ظهور احلق. فاضل مازندراىن: شيخ سلطان کربالئى مندرج در  باستناد مکتوب - ٤

  .٢٤٥- ٢٤٧سوم، صص 
  .٢٥٢ص .  مأخذ باال- ٥
  .١٥٧ص .  مأخذ باال- ٦
  :  از مجله رجوع فرمايند به- ٧

  .١٥٧- ١٥٩جلد سوم، صص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-الف
  .٦٨٧-٦٨٩صص . حضرت باب.  حممدحسيىن-ب
شتر در زمينه علل بداء در اجتماع کربال رجوع فرمايند به فصل مربوط  براى آگاهى بي- ٨

  . ، تأليف نگارنده سطور٢٣٨- ٢٤٦بدين حادثه در کتاب حضرت باب، صص 
  .٢٩٦ و ٢٧١-٢٧٢صص .  تذکرة الوفاء- ٩
 مالّ امحد حصارى در کتاب عقايد الشيخيه مينويسد که مأموران طاهره را بازداشت -١٠

و اخذها من :" عني عبارات چنني است.  حاج مهدى کمونه زنداىن منودندمنوده و در خانه
."  . . احلبس  بيت السيد و حبسوها يف بيت حاجى مهدى کمونه، فمضت ايام کانت هى ىف

  ).١٦٢جلد دوم، ص . حملات اجتماعيه. وردى( 
  .٢٩٦- ٢٩٧صص . الوفاء  تذکرة-١١
  .٢٢ص . چهار رساله تارخيى.  افنان-١٢
-٦٣درجلد خنست صص ( مؤلّف کواکب الدريه. ٢٧٢-٢٧٣صص . الوفاء  تذکرة-١٣
از قول جناب حاج حممود قصابچى مينويسد که جناب طاهره چندى در بغداد در ) ٦٢

  .خانه پدر او مقيم بوده است
١٤- God Passes By . ٧٣ص.  



اصطالح  لفظ مباهله درلغت عرب مبعناى لعنت و نفرين کردن بر يکديگر و در -١٥
دعوت حريف مقابل مبيدان مبارزه و حبث و گفتگو و جانبازى مبنظور اثبات خلوص 

  .عقيدت و اميان واقعى شخص است
  : براى آگاهى از احوال جنيب پاشا از مجله رجوع فرمايند به-١٦
  .١١٢- ١٥١جلد دوم، صص . حملات اجتماعيه.  وردى-الف
  . بعد  به٢٨٣، ص S.M.Longriggبقلم   Four Centuries of Modern Iraq  کتاب -ب
الدين سيد حممود بن عبداهللا آلوسى در سال  شهاب. ايست در کنار فرات  آلوس قريه-١٧

ترين فقهاى  وى از برجسته. در بغداد تولّد يافت)  ميالدى١٨٠٢( هجرى قمرى ١٢١٧
يم و از از وى چند کتاب عظ. بود) نوزدهم ميالدى(سنى عراق در قرن سيزدهم هجرى 

. مفىت بغداد بود )١٨٣٢-١٨٤٦(سيد حممود چهارده سال . مجله روح املعاىن باقى است
براى آگاهى بيشتر از  ( در گذشت)  ميالدى١٨٥٣( هجرى قمرى ١٢٧٠وى در سال 

احوال او از مجله رجوع فرمايند به مکارم آالثار معلّم حبيب آبادى، جلد سوم، صص 
متأسفانه آقاحممد مصطفى ). العالم و معجم املؤمنني و نيز به دو کتاب ا٦٢٣-٦٢٥

نام سيد حممود آلوسى ) ٢٣چهار رساله تارخيى ص (بغدادى در رساله شرح حيات طاهره 
  . را باشتباه سيد حممد نوشته است

١٨- .God Passes By ٧٤ ص.  
ب إمرأة امسها قال القرتيه اصحا"  : برخى از عبارات شهادتنامه مفىت بغداد چنني است-١٩

شىت ىف مراسالته هلا اذ کانت من اصحابه . العني ة هند لقبها قرد الکاظم الريلقّبها بذلک الس
و قد  . . . و کم من حبث جرى بيىن و بينها . . .و هى ممن قلّدت الباب من بعد موت الرشىت

 ذات عقل و استکانة و رأيت من الفضل و الکمال فيها ما مل اره يف کثري من الرجال و هى
مزيد حياء و صيانة و قد ذکرنا ماجرى بيننا من املباحثات يف غري هذااملقام و إذا وقف عليه 

  : رجوع فرمايند به".  يتبين لک إن ليس يف فضلها کالم
  .٣١٦جلد سوم، ص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-الف



جه داشت که ابن آلوسى باشتباه بايد تو. ٩٥الغطاء ص  کشف.  گلپايگاىن ابوالفضل-ب
  . خوانده است" هند" نام اصلی طاهره را 

بايد توجه داشت که ابن آلوسى از مجله علماء . ٢٣ص . چهار رساله تارخيى.  افنان-٢٠
حاضر در جملس حماکمه جناب مالّ علی بسطامى بود و فتواى تکفري و قتل نامربده را امضاء 

  .منوده بود
، تأليف )٣٤٢-٣٤٦صص (ن توقيع انتساىب در کتاب منهاج الطّالبني  فقراتى از اي-٢١

. نقل گشته است) ميالدى١٩٠٢طبع مببئى، سال ( حاج مريزا حسينقلی جديد االسالم 
  .حتقيق بيشتر در آتيه اوقات دارد صحت انتساب اين توقيع به حضرت باب نياز به

  .٩٦ص .  کشف الغطاء-٢٢
  .٢٩٨ص .  تذکرة الوفاء-٢٣
  .  عيناً مأخذ باال-٢٤
صفحه (جناب ابوالفضائل در کتاب کشف الغطاء . ٢٩٨و ٢٧٣صص .  مأخذ باال-٢٥
عني . نقل از ابن آلوسى مدت توقّف طاهره را در بيت او قريب دو ماه دانسته است به) ٩٥

  ".بقيت يف بيىت حنو شهرين) آلعني قرة(إنها:" بيان ابن آلوسى چنني است
  :د به  رجوع فرماين-٢٦
  .٧٣ص . God Passes By -الف
  .٢٧٢ص . Dawn Breakers -ب
إعزاز جناب حکيم مسيح لوح ذيل است که براى   از مجله الواح مبارکه مجال اى به-٢٧

  : االعلى قوله. تربک و تيمن بنقل منت کامل آن مبادرت مينمائيم
  ط جناب حکيم مسيح ک ل       

  اهللا العليم احلکيم  بسم
.  حکيم کن حمکماً يف امر ربک حبيث ال حيرکک عواصف التى متر عن شطر الظّاملنيأن يا

قل يا قوم اىل مىت جتتنون امثار الغوى و جتتبون آثار . اهللا و قوته االمر حبول أن إستقم علی
سيمضى اياکم . أما ترون من يذهب منکم اليرجع و من تفرق الجيتمع. اهلدى اهلوى علی



تاهللا انه ما اراد لکم إالّ ما يقربکم اليه . الرمحن اتقوا ربکم. کما مضت ايامکم السالفةاخلالفة 
کلوا من امثار سدرة الباقية حيث .  و يدخلکم يف ملکوت البقاء و انه هلو الغفور الرحيم

 الذّى فأعلم بانا حبسنا يف مقر. شئتم رغداً و من صار حمروماً عنها انه لفي حجاب غليظ
منعت االنظار عن النظر اليه و اآلذان عن استماع ماينزل فيه من آيات اهللا املقتدر العليم 

اهللا ليطفى بذلک نوره بني عباده  احلکيم و ارادوا بذلک أن مينعوا العباد عن استماع آيات
أن . ليه بوجه منرياملقربني ولکن اهللا اىب بقدرة منه و ينزل مايشاء و يبلّغه الی الذّين توجهوا ا

. أن أشکره و کن من الشاکرين. إنّ لک عند ربک شأن من الشؤون. أحفظ ما وصيناک به
" الحتزن مبا ورد علينا مثّ ارض مبا قضى اهللا لنا و حنن على فرحٍٍ مبني و احلمداهللا رب العاملني 

  ).نسخه موجوده در ارض اقدس حيفا: مأخذ( 
  : ه به رجوع فرمايند از مجل-٢٨
  .٦٣- ٦٤جلد دوم، صص . تاريخ شهداى امر.  ملک خسروى-الف
  .٢٣، ص ١٩٩٤اگست . ١٧٧مشاره .  پيام ائى-ب
فقيل إنها کانت تقول حبلّ و رفع التکاليف بالکلية :"  عني بيان ابن آلوسى چنني است-٢٩

  ).٩٥طاء ص کشف الغ" (و انا مل احس بشىيء من ذلک مع إنها بقيت ىف بيىت حنو شهرين
چهار رساله . افنان ( از مجله رجوع فرمايند به نوشته آقا حممد مصطفى بغدادى -٣٠

  ).٢٣ص . تارخيى
 پروفسور براون مينويسد مريزا حيىي ازل گفته است که طاهره هرگز کشف حجاب -٣١

کامل نکرده و گاه که هنگام اداى سخن حجابش را به کنار ميزده پس از حلظاتى جمدداً 
  : رجوع فرمايند به. رت خود را ميپوشيده استصو

Brown. A Traveller's  Narrative.  Vol. 2, p. 314 ( Note Q). 
  .٢٥٢- ٢٥٣جلد سوم، صص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن-٣٢
  ).٢٤رساله تارخيى ص  در چهار( رساله. مصطفى حممد  بغدادى اقا-٣٣
ما سئلت من أملرأة ألتى زکت نفسها و اثرت و اما : "  عني بيان مبارک چنني است-٣٤

فيها الکلمة ألتى إنقادت أالمر هلا و عرفت بارئها فاعلم أنها أمرأة صديقه عاملة طاهرة و ال 



ظهور " ( ترد الطّاهره يف حکمها فانها أدرى مبواقع أالمر من غريها و ليس لک إالّ إتباعها
٣٣١جلد سوم، ص . احلق.(  
إنها .  . .إنّ ما سئلت من حکم الطاّهره : " رات توقيع مبارک چنني است عني عبا-٣٥

فرحم اهللا أمرأً عرف قدرها و . لدى لورقة طيبة ألتى طهرت فوأدها عن رجس احلدود لربها
. " (  . .النها اليوم عز لذى قرابتها و شرف الهل طاعتها يف حکم اهللا . مل يوذها باقّل شيئى

  ). ٣٣١لد سوم، ص ج. ظهور احلق
و اما ما سئلت عن الطّاهره هى ألتى آمنت "  : عني عبارت توقيع مبارک چنني است-٣٦

إنىن انا ما احب .  . .بربها و خالفت نفسها و خشيت من عدل ربها و راعت يوم لقاء بارئها 
ذروه يف سبيله ان ينکرها احد و أن مسعوا منها شيئاً اليبلغ به عقوهلم و اليدرکه نفوسهم ف

  ). ٣٣١- ٣٣٢جلد سوم، صص . ظهور احلق"  (اهللا باحلق حتى يقضى
وليس علی احد من الواردين من بيت العدل : "  عني عبارات توقيع مبارک چنني است-٣٧

أن يرد الطّاهره يف علمها النها عرفت مواقع االمر من فضل اهللا و إنها اليوم شرف هلذه الفئة 
  ).٣٣٢جلد سوم، ص . ظهور احلق" (  يف الدين فقد احتمل امثاً مبيناًو من اذاها

  .٢٩٩ و ٢٧٣-٢٧٤صص .  تذکرة الوفاء-٣٨
  :  رجوع فرمايند به-٣٩
  .٢٩٩ص .  تذکرة الوفاء-الف
  ).٢٦چهار رساله تارخيى ص ( رساله .  بغدادى آقا مصطفى-ب
  .٢٧٤ص .  تذکرة الوفاء-٤٠
نامربده تولّد .  او بقلم فرزندش علی افندى احسان بغدادى باستناد شرح خمتصر احوال-٤١

 ميالدى و ١٨٤٠ هجرى قمرى موافق ١٢٥٦پدرش آقا حممد مصطفى بغدادى را در سال 
 ١٢٥٣جناب فاضل مازندراىن تولّد آقا حممد مصطفى را در سال . در بغداد نوشته است
  ).٢٦٠ جلد سوم، ص .ظهور احلق ( ميالدى دانسته است ١٨٣٧هجرى قمرى موافق 



  
  خبش هنم 

  مراجعت جناب طاهره به ايران 
جناب طاهره و مهراهان پس از گذر از مرز امپراتورى عثماىن عازم کرمانشاه شدند و در 

اهالی  طاهره با هنايت شجاعت امر جديد را به. راه عزميت سه روز در کرند اقامت منودند
مجاعىت از رؤساء و خاهنا اظهار اميان .  منودو از مجله خوانني  و رؤساى آن حدود ابالغ

به طاهره اظهار داشتند . به انعقاد ضيافت و مهماىن پرداختند و حيوان قرباىن منودند. منودند
اند و منتظر فرمان  آماده فداء جان در راه امر بديع) اند که از اهل حق (که مهه افراد قبيله ما 

ا منود و فرمود که به حملّ خويش مراجعت منايند و جناب طاهره در حق مهه آنان دع. مشا
پس از ورود به کرمانشاه مردان در يک خانه و نسوان در ) ١. (خبدمت امر مألوف گردند
آقا حممد مصطفى دررساله خود مينويسد که جناب طاهره ) ٢. (خانه ديگر سکونت منودند

 ديگر نسوان و تىن چند يک خانه براى خودش و. دستور داد سه خانه بزرگ تدارک شود
اى براى ديگر اصحاب و يک خانه جبهت انعقاد جمالس تبليغ و اعالن  از علماء، خانه
دستور طاهره اجراء گرديد و از روز دومِ ورود، خانه خمصوص ) ٣. (عمومى امر بديع

مجعى از بزرگان و خوانني و جتّار در آن خانه حاضر گرديدند و . اعالن امر مفتوح گشت
تعداد حاضران حبدى زياد بود که خانه مذکور با مهه . مبارک بدانان ابالغ گشتامر 

جمالس تبليغ امر در آن خانه بسيار پر رونق و نتيجه . وسعتش گنجايش آن مجعيت نداشت
در آن جمالس شيخ صاحل کرميى، شيخ سلطان کربالئى، شيخ حممد شبل و مالّ . خبش بود

خود بتالوت و ترمجه و تفسري شرح کوثر نازل از قلم حضرت ابراهيم حمالّتى هريک بنوبه 
در صدرشان جناب طاهره . باب اشتغال داشتند و به پرسشهاى علماء پاسخ الزم ميدادند

علمائى که از حمضر طاهره در . با هنايت فصاحت و نيز شهامت به ابالغ امر مألوف بود
اى مبهوت  داختند برخى جمذوب و عدهکرمانشاه استفاضه منودند و يا مبباحثه و مناظره پر

سراجنام والی کرمانشاه و گروهى از بزرگان نسوان آن شهر و از مجله مهسر والی . گشتند
حبضور طاهره  رسيدند و کلّ مفتون کماالت و فضائل آن جناب و جمذوب امر بديع 



 حمب علی امري کرمانشاه. و مهسرش بتصديق امر مبارک فائز شدند) والی(امري . گرديدند
علی خان بعلّت مهشهرى بودن با حاج مريزا آقاسى صدر اعظم  حمب. ماکوئى بود خان 

ايران بسيار مورد حمبت او بود و بارها صاحب مقامات شده و در آن زمان بعنوان امري 
اما با جناب طاهره و اصحاب در ) ٤. (کرمانشاه در حکومت بر مردم مطلق العنان بود

علی خان  شاهزاده ماه باجى خامن دختر  مهسر حمب .شفقت رفتار منودهنايت حمبت و 
. فتحعلی شاه قاجار و خواهر تىن شاهزاده امحد مريزا عضدالدوله مؤلّف تاريخ عضدى بود

برادر و خواهر اهل ادب و شعر دوست و هر دو شيفته معاشرت با بزرگان و استفاده از 
سر او و برخى از بستگان آندو و نيز گروهى از اقبال امري و مه) ٥. (حمضر آنان بودند

مردم کرمانشاه اعم از شيعيان اثىن عشرى و مردم اهل حق سبب حسادت علماء شهر 
گانه  هاى سه يافت بطورى که خانه هر روز مجعيت طالبان حتقيق افزايش مى. گرديد

کتباً و شفاهاً هر روز علماء و مردم عادى از حضور جناب طاهره . گنجايش آنان نداشت
و بدانان تسليم  پاسخ مينوشت  با سرعىت شگفت انگيز  پرسشهائى ميکردند و طاهره

کار جبائى کشيد که علماء شهر به آقا عبداهللا بهاىن جمتهد اعظم کرمانشاه مراجعه  .مينمود
 منودند و از وى خواستند تا به مرقومات طاهره پاسخ دهد و نظر خود را اعم از رد و يا

معروف به ) ٦(آقا عبداهللا بهاىن از سالله آقا حممد علی بهاىن . قبول بتصريح اظهار منايد
فرزند آقا حممد باقر بهاىن جمتهد اصولی و معروف به ( آقا حممد علی . کُش بود صوىف
بر ميآيد با صوفيه در هنايت عناد بوده ولی با " صوىف کش" چنانکه از عنوان ) ٧) (وحيد
اما آقا عبداهللا بهاىن معروف به کرمانشاهى هم با صوفيان . باريان خمالفىت نداشته استاخ

و هم با اخباريان ضديت مينموده و چون شيخيان و بابيان را اخبارى ميدانسته آنان را 
) ميالدى١٨٧٢( هجرى قمرى ١٢٨٩در گذشت آقا عبداهللا در سال . تکفري ميکرده است

آقا عبداهللا که از مقابله با طاهره عاجز بود به امري کرمانشاه بارى ) ٨. (واقع گشت
امري که خود از ارادمتندان . مراجعه و تقاضاى اخراج طاهره و مهراهان را از کرمانشا منود

آقا عبداهللا اطمينان داد که با طاهره  طاهره و مؤمن به امر بديع بود براى حفظ ظاهر به
امري از طاهره دعوت کرد به . ه وى اطّالع خواهد دادمذاکره خواهد منود و نتيجه را ب



طاهره مهراه چند تن از نسوان باىب و نيز شيخ سلطان کربالئى ومالّ ابراهيم . خانه وى رود
امري از طاهره تقاضا منود که به پرسش کلّى اقا عبداهللا پاسخ . حمالّتى به خانه امري رفت

طاهره در پاسخ امري گفت که . يان منايدگويد و علّت توقّف خويش را در کرمانشاه ب
ترين جواب اينست که بگوئيد طاهره مبنظور تبشري بظهورقائم موعود و اثبات حقّانيت او 

به او بگوئيد که دليل حقيت حضرت باب آيات نازله از . در کرمانشاه مقيم گشته است
 دليل ديگرى جز آيات امري به طاهره گفت که آقا عبداهللا. قلم و لسان آن بزرگوار است

جناب طاهره که دليل آيات را اکرب برهان حقيت رسول اکرم و حضرت باب . ميخواهد
اعظم ميدانست فرمود حال که دليل آيات اين جمتهد را کفايت منى منايد من با او مباهله 

ت امري کرمانشاه از پيشنهاد مباهله بسيار مسرور گشت و به آقا عبداهللا اظهار داش. ميکنم
آقا عبداهللا متارض منود و به . که وقىت را بدين منظور تعيني منايد تا با طاهره مباهله کند

اى شکايت آميز به  در اين هنگام نامه. خارج شهر نقل مکان کرد و در باغى پنهان شد
عموهاى (حممد صاحل ، پدر طاهره، و حاج مالّ حممد تقى و حاج مالّحممدعلی  حاج مالّ
ت و از آهنا خواست که برخى از خويشان خود را به کرمانشاه بفرستند تا نوش) طاهره

ضمناً از آهنا تقاضا منود شرحى به سرتيپ صفرعلی خان . قزوين برند طاهره را مهراه خود به
قزويىن که فرمانده سپاه در کرمانشاه بود بنويسد که در اعزام طاهره به قزوين آهنا را مدد 

وز چهارتن از بستگان طاهره که مهه از علماء متنفذ بودند به پس از پانزده ر. منايد
کرمانشاه وارد شدند و بدون اطّالع امري با سرتيپ صفرعلی خان مذکور براى اخراج 

پيش از طلوع آفتاب روز . مشورت نشستند طاهره از کرمانشاه و اعزام نامربده به قزوين به
مسکن آن جناب و اصحاب وسيله سرتيپ دوم ورود بستگان طاهره به کرمانشاه سه خانه 
حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرة ) ٩. (صفرعلی خان و سربازانش حماصره گرديدند

الوفاء تصريح ميفرمايند که کدخداى حملّ با مجعى هجوم منودند و اموال طاهره و اصحاب 
 را تاراج کردند و آن جناب را در کجاوه بدون روپوش نشاندند و مهگى را از شهر

 ٢٧٤-٢٧٥صص . (سر و سامان رها منودند زاد و توشه و ىب اخراج و آنان را در بيابان ىب
آقا حممد مصطفى مينويسد که پس از هجوم سرتيپ صفر علی خان و سربازانش ). ٣٠٠و 



براى . ها شدند و مهه وسائل و اثاثيه اصحاب را بغارت بردند ، افسران نظامى وارد خانه
. قزوين نيز يک مکارى که بيست رأس قاطر داشت حاضر منودند بردن جناب طاهره به

آنکه از هجوم آنان وحشىت بدل راه دهد فوراً چادر خويش پوشيد و در ميان  طاهره ىب
مهامجان ايستاد و فرياد زد حضرت موعود و مظهر رب ودود ظاهر گشت و مشا اى 

 و مأموران او بضرب و سرتيپ صفرعلی خان. ايد غافالن چون مردگان کور و کر گشته
مهه چيز را . آزار شيخ صاحل کرميى، شيخ سلطان کربالئى و مالّ ابراهيم حمالّتى پرداختند

ها زنداىن منودند و مأموران حمافظ گماشتند  غارت منودند و اصحاب عرب را در مهان خانه
اقل و اما بستگان طاهره جز يکى که مردى هفتاد ساله و ع. تا کسى نتواند خارج شود

طاهره ) ١٠. (جنيب بنظر مريسيد مهگى به طاهره اهانت و اصحاب را مضروب مينمودند
نامه اى به امري نوشت و در آن پس از شرح وقايع اظهار داشت که اى امري ما ميهمان مشا 

پس از ( چون نامه وسيله شيخ سلطان کربالئى. بودمي آيا ميهمان سزاوار چنني رفتار است
بدست والی رسيد و از وقايع اطّالع يافت بسيار متأسف گرديد و ) ارحتمل زمحت بسي

طاهره اطّالع داد که از آنچه واقع شده اصالً آگاه نبوده و فوراً دستور داد که اصحاب  به
غارت شده را به طاهره و ساير احباب مسترد  جواهرات اموال و زنداىن را آزاد منايند و

امري در نامه خود به ) ١١. (طاهره تقدمي منود حبضور  هدايائى  کرمانشاه مهچنني امري. دارند
طاهره تقاضا کرد که مهراه اصحاب به شهر مراجعت منايد و توضيح داد که مهه اين 

اى نوشت و او  جناب طاهره دو باره به امري نامه. حوادث بتفتني آقا عبداهللا رخ داده است
د که وى به نصرت امر اهلي قيام کرده را به حسن خامته بشارت داد و سپاسگزارى منو

طاهره و اصحاب سه روز در چادرهاى خمصوص دور از شهر بسربردند و سپس . است
مدت توقّف آنان در کرمانشاه جبز آن سه روز حدود چهل روز . عازم مهدان گرديدند

 جمدداً. اصحاب عرب که از زندان رهائى يافته بودند نزد طاهره رفتند. بطول اجناميد
سه نفر بستگان طاهره که به آزار اصحاب پرداخته . اصحاب گرد يکديگر اجنمن منودند

بودند چون خود را تنها و ىب ياور مشاهده کردند بعذرخواهى پرداختند و در برابر طاهره 



طاهره دستور داد که فوراً به قزوين  برگردند و آهنا . تقاضاى خبشش منودند خباک افتادند و
  . حاب سريعاً عازم شهر قزوين شدنداز خوف خشم اص

در ميان راه دو روز در صحنه اقامت . طاهره و مهراهان از کرمانشاه عازم مهدان گرديدند
هنگام ورود به صحنه، اهالی که از مردم اهل حق بودند استدعا منودند که حبضور . کردند

سخن کرد و بشارت نامربده نيز بار عام داد و پس از اجتماع آنان آغاز . طاهره رسند
اهالی مجيعاً مفتون و جمذوب طاهره و امر جديد شدند و تقاضاى قيام . بظهور امر بديع داد

جناب طاهره در حق مهه آنان دعا منود ولکن چون مصلحت . و مهراهى با طاهره منودند
. دنديد اجازه مهراهى نداد و بدانان توصيه کرد که در مهاجنا مبانند و خبدمت امر پردازن

به مهدان  پس از ورود. طاهره و اصحاب در مدت اقامت در صحنه ميهمان مردم آجنا بودند
جناب طاهره و نسوان از مهراهان در يک خانه و شيخ صاحل کرميى، مالّ ابراهيم حمالّتى، 

شهرت طاهره در ) ١٢.(سيد امحد يزدى و بقيه اصحاب در اماکن ديگر سکونت کردند
مردم دسته دسته براى ديدار و استماع بيانات او در . اپو واداشتمهدان مهگان را بتک
پيشوايان روحاىن در مهدان مجعى با او : "نبيل زرندى مينويسد. يافتند حمضرش حضور مى

در مقابل دسته . مهراه و معدودى قليل هم مردم را مبخالفت طاهره حتريص مينمودند
حتى در .  شجاعت طاهره گشودندديگرى لسان بذکر فضائل و توسعه معارف و کثرت

ما مهه بايد باو تأسى . منابر علىن به مردم ميگفتند طاهره را ببينيد چه مقام بلندى دارد
بايد از او درخواست کنيم که . اسرار قرآن را که بر ما جمهول است از او بپرسيم. کنيم

و نصيب ما از زيرا علم و دانش او مانند درياست . مشکالت کتب اهلى را حلّ منايد
به طاهره و مهراهان در آغاز در مهدان بسيار ) ١٣." (اى بيش نيست معارف و علوم قطره

سبب اقبال گروهى ) مبدت دو ماه(اقدامات جناب طاهره در مهدان ) ١٤. (خوش گذشت
در . از مردم شهر شد و از مجله تىن چند از شاهزاده خامنها به آن جناب ارادت کامل يافتند

ايام اقامت طاهره در مهدان چند تن از منسوبان ازمجله برادران وى از سوى پدر و اواخر 
که به مهدان  هنگامى. عمو و شوهر طاهره مأموريت يافتند که طاهره را به قزوين برند

از ) ١٥. (رسيدند طاهره پيشنهاد آنان را پذيرفت بشرط آنکه نه روز ديگر در مهدان مبانند



نگام اقامت طاهره در مهدان مباحثه و مناظره او با حاج مريزا علينقى مجله وقايع مهمه ه
که مبنظور مذاکره با طاهره ) با حضور حاکم مهدان(در جممعى از علماء . مهداىن است

منعقد شده بود حاضران جملس حاج مريزا علينقى را بعنوان سخنگو و طرف طاهره 
ن ميگفت مذاکرات را مشروط بر جناب طاهره که از پشت پرده سخ) ١٦. (برگزيدند

دوم علماء در . خنست آنکه شرب دخان هنگام مذاکره موقوف گردد. چند شرط منود
و سوم آنکه . هنايت ادب و متانت مبذاکرات ادامه دهند و الفاظ رکيکه استعمال نشود

حبث اصلی در خصوص نبوات و بشارات مربوط بظهور جديد باشد و به اسناد و مدارک 
مباحثات و مناظرات در آن جملس باوج خود رسيد و علماء که .  اعتماد شودمربوطه

يکى از علماء حاضر بنام مالّ حسني . مغلوب و منکوب شده بودند يجان آمدند
چون بيم بلوا مريفت حاکم مهدان مالّحسني را توبيخ و جملس . باخشونت سخن ميگفت
مريزا علينقى بسيار حتت تأثري   حاجگفته شده است که رحال. مذاکره را منحلّ منود

از مجله نسواىن که ) ١٧. (فضائل و کماالت طاهره قرار گرفته و از او جتليل کرده است
اند دو شاهزاده خامن بنامهاى نواب حاجيه خامن مادر حممد  در مهدان بامر اعظم مؤمن شده

بانوى اخري . اند حسني خان حسام امللک و حاجيه خامن مهسر ناصر امللک بزرگ بوده
بعدها در بغداد حبضور مجال اى شرفياب شده و منجذب گرديده اشعار بسيارى در 

نواب حاجيه خامن که مؤلّف کواکب الدريه ) ١٨. (وصف آن حضرت سروده است
بنامش اشاره کرده مهان زبيده خامن متخلّص به جهان و دختر بيست و هفتم فتحعلی شاه 

مهانگونه که امحد مريزا عضدالدوله در تاريخ عضدى نوشته . امن استقاجار از ماه آفرين خ
وى بعلّت . زبيده خامن در ميان فرزندان فتحعلی شاه بينظري و زبيده عصر خويش بوده است
زبيده خامن . نيکوکارى و حسن خلق نزد شاهزادگان و مردم به فرشته معروف گشته است

نامربده با . تارخيى آن سهم بسزائى داشته استدر تعمري اماکن مذهىب مهدان و بناهاى 
حممد حسني خان حسام امللک نتيجه اين . خان نصرت امللک قراگوزلو ازدواج کرد علی

زبيده خامن اگرچه بر حسب ظاهر  به حاج مريزا علينقى مهداىن صوىف . ازدواج بوده است
قلب کرده و تا پايان حيات اردات ميورزيد ولکن انفاس قدسيه جناب طاهره کامالّ او را من



) ميالدى١٨٨٧( هجرى قمرى ١٣٠٥صعودش در سال . قلباً به امر مبارک مؤمن بود
" جهان "زبيده خامن بانوئى شاعر و مبعناى واقعى کلمه عارف بود و در شعر . واقع گشت
  : "شعر زير از مجله اشعار زيبا و نغز اوست . ختلّص مينمود

        دوسه پيمانه درده به من اى ساقى زان مى 
  کز سوز درون گومي شعرى دو سه مستانه  

      ياد  نيز رود از خود خواهم که در اين مسىت
  غري ازتو مناند کس نه خويش و نه بيگانه   

        حريان "جهان"از عشق رخ جانان گشته است
  )   ١٩. (عاشق ديوانه  اين گويد مستانه سخن

که من ذکر بودن حضرت طاهره را " :نويسدجناب ابوالفضائل در کتاب کشف الغطاء مي
در مهدان جز از مرحوم حممد مصطفى البغدادى رمحة اهللا عليه از سه نفر ديگر مسموع 

و ثاىن در سنه ) . . . فرزند حاج مريزا علينقى(مريزا حممد رضاى مهداىن . . . اول . داشتم
السلطنه حاجى حممد  ؤيد هجريه که وارد مهدان شدم از امريزاده افخم مرحوم م١٣٠٥

العني به  مهدى مريزا جنل مرحوم مؤيد الدوله طهماسب مريزا شنيدم که ميفرمود چون قرة
مهدان ورود منود عمه حمترمه من بدين ايشان رفت و من چون در سن دون بلوغ بودم نيز 

الس ولی چون سنم مقتضى نبود در جم. در خدمت عمه حمترمه بديدن او مشرف شدم
ولکن در مهدان حکيم ايليا والد حکيم رحيم که از اطباى مشهور آن . مناظره حاضر نبودم

بالد است مذکور ميداشت که در بيت والی جملس مناظره منعقد شد و من در جملس 
والی بر کرسى نشسته بود و علماء بر زمني جالس بودند و من و چاکران . حضور داشتم

 در پس پرده در هنايت فصاحت تکلّم ميفرمود و هر چه علماء مهه ايستاده و قرة العني
يکى از علماء که بطريقه شيخيه . ميپرسيدند جواب ميگفت تا آنکه علماء ساکت شدند

معروف بود و چنان گمان ميربم که نام او را حکيم ايليا مريزاعلی اصغر ميگفت مذکور 
والی بغايت متغير شد و . غاز کردداشت که اين عالم برآشفت و دشنام و ياوه گفنت آ

برخاست و فرمود آخوند خطا کردى و سفاهت را حجت خود پنداشىت و حکومت را 



اگر پاس اهل عمائم نبود تو را تأديب مينمودم و حکم فرمود تا مهه را از . اهانت منودى
  ) ٢٠). (١٠٥ و ١٢٠صص " (داراحلکومه اخراج منودند

 در هنايت فصاحت و بالغت به رئيس العلماء اعلم علماى بارى جناب طاهره نامه مفصلی
آن نامه را مالّ ابراهيم حمالّتى به جمتهد . مهدان نوشت و او را بپذيرش امر بديع دعوت منود

هنگاميکه مالّ ابراهيم به خانه رئيس العلماء وارد شد نامه جناب طاهره را . مذکور رساند
 از آثار حضرت باب پرداخت و بر حقّانيت امر سپس بزيارت فقراتى. به او تسليم منود

خشمگني . آمد اقدام مالّ ابراهيم سخت بر جمتهد ياد شده گران.  حضرتشان استدالل منود
علماء، طالّب و مردم حاضر نيز جبان . به حاضران دستور داد که وى را سخت تنبيه منايند

نش را خون آلود منودند که آن مظلوم افتاده با مشت و لگد آنچنان او را مضروب و بد
شخص . سپس پاهايش را گرفته کشان کشان به کوچه اش انداختند. مشرف مبرگ گرديد

نيک انديشى که از آن جا مى گذشت بر وى ترحم منوده او را بر دوش خويش گذاشت و 
هنگاميکه چشم طاهره بر بدن مضروب و خونني مالّابراهيم . به مسکن جناب طاهره برد

 او اظهار عنايت فراوان منود و فرمود خوشا حبالت که در سبيل حمبوب حتمل بال افتاد به
شدت عمل رئيس العلماء و خشونت برخى از علماء حاضر در خانه او و ) ٢١. (منودى

هيجان گروهى ديگر از علماء و مردم مهدان موجب گشت که طاهره براى رعايت 
ايلعازر . يم الياهو کليمى نقل مکان منايدحکمت مسکن خويش را تغيري دهد و به خانه حک

هفت . فرزند حکيم الياهو قبالّ حبضور طاهره رسيده و مفتون و جمذوب نامربده شده بود
روز پس از حادثه مضروب شدن مالّابراهيم نامربده بود يافت و سراجنام طاهره و اصحاب 

ه شدند و با هنايت احترام و در راه برادران طاهره نيز مهرا. قصد عزميت به قزوين منودند
و ) ٢٣(در اين سفر عالوه بر تىن چند از نسوان ) ٢٢. (جتليل نسبت به وى رفتار مينمودند

ابراهيم حمالّتى، سيد  منسوبان طاهره گروهى از اصحاب و از مجله شيخ صاحل کرميى، مالّ
حممدعلی قزويىن مهراه ) مالّ(امحد يزدى، سيد حممد بايکاىن، سيد عبداهلادى قزويىن و مريزا 

جناب طاهره امر فرمود که تىن چند از اصحاب عرب چون شيخ سلطان . طاهره بودند
کربالئى، شيخ حممد شبل بغدادى و فرزندش آقا حممد مصطفى بعراق عرب مراجعت 



به برخى ازاصحاب ايراىن . مجعى را نيز بعداً در قزوين امر به مراجعت به عراق کرد. منايند
نيز امر ) و ملقّب از لسان طاهره به فىت املليح(ن سيد حممد گلپايگاىن متخلّص به طائر چو

اما پس از عزميت طاهره از مهدان شيخ حممد ) ٢٤. (منود که به اوطان خويش برگردند
شبل و پسرش آقا حممد مصطفى حدود يک ماه در مهدان ماندند و بعداّ بر خالف امر 

  ) ٢٥. (برخى از ديگر اصحاب نيز بدانان پيوستند. ندطاهره راهى قزوين شد
  زيرنويس خبش هنم 

  مراجعت جناب طاهره به ايران 
هزارودويست تن ) بنقل از رساله آقا حممد مصطفى بغدادى(امراهللا   بتصريح حضرت وىلّ- ١

 از افراد قبيله مذکور آمادگى خود را براى قيام و فداء جان در طريق رمحن اعالن منودند
)Dawn Breakers جناب فاضل مازندراىن اين تعداد را دوازده هزار تن ). ٢٧٢ حاشيه ص

جناب ابوالفضائل نيز بنقل از آقا حممد ). ٣١٨ظهور احلق ، جلد سوم ص ( نوشته است 
در رساله آقا حممد مصطفى نيز اين ). ٩٩کشف الغطاء، ص ( مصطفى دوازده هزار مينويسد

بنظر مريسد که رقم ). ٢٦ص . افنان، چهار رساله تارخيى( است رقم دوازده هزار آمده
  .دوازده هزار اغراق آميز باشد

  .٣٠٠ و ٢٧٤صص .  تذکرة الوفاء - ٢
  .٢٧ص . چهاررساله تارخيى.  افنان- ٣
 افسر فرانسوى که چند سال در ايران Joseph Philippe Ferrier ژوزف فيليپ فرير - ٤

ن حممد شاه مست تعليم داشته و مدتى نيز با حسني خان بوده و در ارتش قاجار در زما
آجودان باشى حاکم فارس مهکارى مينموده ازعمال حاج مريزا آقاسى و از مجله حمب علی 

در اين باب از مجله رجوع فرمايند . خان بعلّت اعمال مستبدانه خويش انتقاد کرده است
  : به منت انگليسى کتاب او حتت عنوان 

Caravan Journey and Wandering in Persia, Afganistan, Turkistan and 
Baluchestan. London England. 1856. 



 دوستعلی خان معير املمالک در کتاب رجال عصر ناصرى در خصوص شاهزاده ماه - ٥
نويسنده تاريخ  عضدالدوله مريزا وى خواهر تىن شاهزاده سلطان امحد:" باجى خامن مينويسد

. شوهرش از ماکو و در حلقه مقربان درگاه سلطان بود. خان بود علی حمب مهسر عضدى و
با وجود پريى در . . . گون داشت  اى هپن و گندم بانوى مزبور اندامى ريز و الغر و چهره

گردشها و سفرهاى ييالقى يا در رکاب ناصرالدين شاه و يا مهراه سرورالدوله مهسر 
نشست و بر پشت اسب مهه جا  السلطنه بچاالکى بر زين مى شاهزاده کامران مريزا نايب

گلهائى که در آن . ماه باجى خامن دلداده طبيعت و گل و سبزه بود. . . با آنان مريفت 
هاى  عصر در ايران کمياب يا ناياب بود بوسيله باغبانان چريه دست در گرخمانه ها و باغچه

در سفرهاى ييالقى هر . لستان حقيقى بوداش پرورانده ميشد و باغ و اطاقهايش گ خانه
اى  روز خود دسته اى چند گلهاى وحشى از کوه و دره و کنار رود ميچيد و با سليقه

صص ". خاص درون گلداهناى چيىن و بلور قرار داده خيمه خويش را بدان مى آراست
٢٦٤-٢٦٥.  
معلّم حبيب : يند به بهاىن از مجله رجوع فرما  براى آگاهى از احوال آقاحممد علی- ٦

  .٥٦١- ٥٦٧جلد خنست، صص . مکارم اآلثار. آبادى 
: باقر بهاىن معروف به وحيد از مجله رجوع فرمايند به  براى آگاهى ازاحوال آقا حممد- ٧

  .٢٢٠- ٢٣٧جلد خنست، صص . مکارم اآلثار. معلّم حبيب آبادى
  .١٥٧ص . اآلثار املآثر و.  اعتمادالسلطنه- ٨
  .٢٩-٣٠صص ). در چهار رساله تارخيى( رساله . آقاحممد مصطفى بغدادى، - ٩
  .٣١-٣٢صص .  مأخذ باال-١٠
  :  رجوع فرمايند به-١١
  .٣٠٠- ٣٠١ و ٢٧٤-٢٧٥صص . الوفاء  تذکرة-الف
  .٣٢-٣٣صص ). در چهار رساله تارخيى(رساله . مصطفى حممد  بغدادى آقا- ب 
  .٣٤ص ).  رساله تارخيىدر چهار( رساله . مصطفى  بغدادى آقا حممد-١٢
  .٢٦٤-٢٦٥صص .  مطالع االنوار-١٣



  .٣٠١ص . الوفاء   تذکرة-١٤
  : رجوع فرمايند به-١٥
  .٣٠١ و ٢٧٥صص . الوفاء  تذکرة-الف
  .٣٤ص ). در چهار رساله تارخيى( رساله .  بغدادى آقامصطفى-ب
  ). خطّى(تاريخ امرى مهدان .  اشراق خاورى-١٦
١٧-ري١١٨جلد خنست ص . ه آواره کواکب الد.  
  .١١٧- ١١٨صص .  مأخذ باال-١٨
رجوع " جهان" براى آگاهى بيشتر از احوال و اشعار شاهزاده زبيده خامن متخلّص به -١٩

  : فرمايند به
  .٤٣جلد ششم، ص . اعيان الشيعه.  امني-الف
  .١١-١٤جلد دوم، صص . خريات حسان.  اعتماد السلطنه- ب 
  .٣٠-٣٤صص . ىتاريخ عضد.  عضدالدوله- پ 
  . لغت نامه دهخدا ذيل زبيده- ت 
  .٦٥-٦٦صص . گوى مشاهري زنان ايراىن و پارسى.  رجىب- ث 
السلطنه نيز که اصالّ شيخى بود به امر مبارک اميان   شاهزاده حممد حسني مريزا مؤيد-٢٠

سني شاهزاده حممد ح. السلطنه است داشت ولکن او جز شاهزاده حممد مهدى مريزا مؤيد
فاضل (علی شاه قاجار برياست شوراى سلطنت رسيد  مريزا در ايام پادشاهى حممد

  ).٤٢٦جلد هشتم قسمت اول ص . ظهور احلق. مازندراىن
  .٣٤-٣٥صص ). در چهار رساله تارخيى( رساله .  بغدادى آقا حممد مصطفى-٢١
  :  رجوع فرمايند به-٢٢
  . عيناً مأخذ باال-الف
  ). خطّى( تاريخ امرى مهدان . اشراق خاورى- ب 
 جناب مسندر در تاريخ خود نسوان از مهراهان جناب طاهره را از مجله مشس الضحى -٢٣

  ).٣٥٠ص (ومادر و خواهر جناب باب الباب ميداند  )خورشيد بيگم(



  :  رجوع فرمايند به-٢٤
  .٢٦٥ص . مطالع االنوار.  نبيل زرندى-الف
  .٣٥ ص). رساله تارخيى در چهار( لهرسا .مصطفى حممد  بغدادى آقا- ب 
آقاحممد مصطفى آنان را عبارت از درويش مکّوئى و دامادش . ٣٥صفحه .  مأخذ باال-٢٥

  .صاحل و پسرش جواد، عبداهلادى زهرياوى، حسن حالوى و سعيد جباوى ميداند
  خبش دهم 

  ورود جناب طاهره به قزوين 
پروفسور براون مينويسند که طاهره خيال جناب مارثا روت، جناب مريزا حسني مهداىن و 

. داشت به طهران رود و با حممد شاه در خصوص امر بديع مذاکره و او را هدايت منايد
ولکن پدرش مالّحممد صاحل که از اين تصميم آگاه گشته بود از طريق نفوسى که براى 

طاهره ) ١.( شودمهراهى طاهره به قزوين فرستاده بود پيغام داد که از اين خيال منصرف
بعد از ورورد به قزوين که تقريباً حدود دو ماه پس ازعبور حضرت باب از حوالی آن شهر 

اصحاب . و اقامت کوتاه مدت حضرتشان در قريه سياه دهان بود، يکسر خبانه پدر رفت
از قرائن بر ميآيد که برخى از اصحاب )٢.(از سواره و پياده در کاروانسرائى اقامت منودند

از مجله شيخ حممد شبل و پسرش آقاحممد مصطفى . اند داً در اماکن خصوصى ساکن شدهبع
نبيل زرندى در خصوص خنستني ) ٣.(در خانه اى نزديک بيت جناب طاهره مقر گزيده اند

ّحممد شوهر حضرت  مال: "ايام اقامت طاهره در قزوين پس از مراجعت از عراق مينويسد
د و خود را بعد از پدر و عمويش تواناترين علماى ايران ميشمرد طاهره که پسر مالّتقى بو

چون از ورود حضرت طاهره که دختر عم و زوجه اش بود به قزوين خرب يافت به مشاٌر 
واسطه اين پيغام چند نفر از . اليها پيغام فرستاد که از منزل پدر به منزل شوهر انتقال کنيد

از قول من بآن نادان . غام مالّحممد چنني فرمودحضرت طاهره در جواب پي. نسوان بودند
ىب شعور بگوئيد که اگر در ادعاى قرابت و خويشاوندى بامن راه صداقت مى پيمودى و 
عالقه قلىب واقعى داشىت در اين مدت که من در کربال بودم الاقلّ بديدن من مى آمدى و 

ياده راه مى پيمودى و با کمال پ. ايران با من مهراه ميشدى به در حني مسافرت از کربال



آن وقت چون . صميميت کجاوه مرا حمافظت ميکردى و متام راه را خبدمت من ميپرداخىت
صميميت تورا مشاهده مينمودم از خواب غفلت بيدارت ميساختم و حقيقت امراهلى را 

حال که چنني نکردى و مدت سه سال ميگذرد که از هم جدا . براى تو شرح ميدادم
يعىن نه در اين دنيا و نه در جهان ديگرى . يم تر آنست که اين مفارقت ابدى باشدهست

. آرى جدائى ما ابدى و مفارقت ما دائمى است. براى ما مالقات و اجتماع ميسر نشود
اين جواب که با هنايت شدت و . من از تو چشم پوشيدم و ديگر مورد اعتناء خنواهى بود

مالّ حممد را يجان آورد و حبدى مالّ تقى را برآشفته ساخت سخىت اداء شده بود چنان 
اين پدر و پسر پيوسته ميکوشيدند که از جاه و مقام . که ىب حمابا طاهره را کافر خواندند

طاهره نيز با کمال . اى اجياد کنند طاهره بکاهند و در شهرت و بزرگوارى او رخنه
 و پسر را يکايک معلوم و مربهن کرد و نقايص آن پدر شجاعت از خود دفاع مى

پدر طاهره مالّ صاحل که برادر مالّ تقى و عموى مالّحممد بود مردى عاقل و . ساخت مى
خيلی کوشش کرد که شايد بتواند اين نقار را برطرف کند ولی . سر و صدا بود دانا و ىب

." ن داشتاش جريا مبقصود نرسيد و مکابره مهچنان بني حضرت طاهره و عمو و عموزاده
در حضور او به حضرت باب جسارت ) مالّتقى(اند که عموى جناب طاهره  گفته) ٤(

تقى برغاىن و  علّت خصومت مالّحممد) ٥( .کرده و چند ضربه نيز به طاهره زده است
هر . طاهره شيخى از قزوين رفته بود و حال باىب برگشته بود. پسرش مالّحممد معلوم بود

طاهره منظّماً در خانه برادر خود با نسوان از . سر کفر حمض بوددو مرام براى پدر وپ
اندک اندک مت آن جناب ) ٦.(منود بزرگان شهر مالقات و امر بديع را بدانان ابالغ مى

مهه جا . ولوله در شهر افتاد. اى در ظلّ امر جديد در آمدند و ديگر اصحاب نفوس تازه
. فرمود صاحل بود که بشارت بظهور جديد مى حممدالعني دختر حاج مالّ ذکر زرين تاج قرة

منود لذا دستور فرمود که اصحاب وارد به قزوين به  طاهره براى اصحاب احساس خطر مى
طاهره . لذا مجعى عزميت کرده و به اوطان خود برگشتند. اوطان خود مراجعت منايند

غالباً چند تن . منود ف مىزد و ساعىت توقّ درآغاز هر روز سرى به بيت شيخ حممد شبل مى
تقى بظاهر براى مراقبت و در واقع مبنظور جاسوسى مهراه  از نسوان و نيز شاگردان مالّحممد



بعداً آقا حممد مصطفى پسر شبل که در آن ايام ده سال داشت واسطه خمابره . وى بودند
روزى . ماندندشبل و آقا حممد مصطفى يک ماه در قزوين . بود) شبل(طاهره با نامربده 

طاهره به آقا حممد مصطفى گفت که به اصحاب باقيمانده ابالغ منايد که هر چه زودتر 
مفاد نوشته آقا حممد مصطفى در اين . قزوين را ترک منوده عازم ارض مقدس طهران شوند

يک روز در وقت تشرف امر فرمودند که به احبا بگومي از .  . : ".خصوص چنني است
روز دوم که .  شده به طهران که حملّ جتلّى اسرار ظهور اهلى است توجه منايندقزوين خارج

مشرف شدم فرمودند به پدرت ابالغ کردى؟ عرض کردم فرمايش مشا را ابالغ کردم 
فرمودند خيلی خوب برو و به آهنا . وليکن طهران را به مقام طاهر و مقدس تأويل کردند

 ثاىن را که به آهنا ابالغ کردم گفتند مقصود حضرت دستور. بگو بقصد قم عزميت منايند
در يوم ثالث که زيارتشان کردم از . طاهره از عزميت به قم قيام بر نصرت امر اهلى است

من پرسيدند آيا پيام من را به آن مجاعت ابالغ کردى؟ عرض کردم بلی ولکن عرض 
تبسم فرموده فرمودند برو . استکنند مقصود از توجه احباء به قم قيام خبدمت امر اهلى  مى

مراجعت کرده به آهنا گفتم حضرت . به آهنا بگو عازم مشهد مقدس در خراسان شوند
گفتند مقصود از توجه به مشهد وصول به مقام مشهد . طاهره فرمودند به مشهد برويد

روز چهارم مشرف شدم فرمودند آيا . نفس رمحاىن است که حملّ شهود نفوس زکيه است
گويند مقصود مشا از  به والد و مهراهان پيام من را ابالغ کردى؟ عرض کردم بلی ولکن مى
از اين حرف متغير . توجه آنان به مشهد وصول به مشهد ملکوتى و مشاهد نفوس است

شده و به اين عبد فرمودند که به آهنا بگومي مجيع از قزوين خارج شويد زيرا اتفاق عظيمى 
هد داد که از حدوث آن واقعه قزوين به لرزه خواهد افتاد و خون مشا در قزوين روى خوا
بعد از پانزده .  . .مهانروز ما باتفاق شيخ سلطان عازم طهران شدمي.  . .مهه رخيته خواهد شد

  )٧." (روز قضيه قتل حاج مالّ تقى رئيس علماى قزوين پيش آمد
بررسى علل و  ى طاهره جباست که بهپيش از بيان چگونگى قتل مالّحممد تقى برغاىن عمو

قبالً گفتيم که عموى طاهره با جناب شيخ امحد احسائى . عوامل اين حادثه پردازمي
شيخ احسائى مهانگونه که از پيش آمد نه اصولی . مباحثات بسيار کرد و او را تکفري منود



نيز باصطالح در عرفان و تصوف . بود و نه اخبارى بل باعتبارى مجع ميان دو مکتب منود
اى داشت و با  در باب اصول دين نيز نظريات تازه. مجع ميان طريقت و شريعت منوده بود

منود در خصوص قيامت و معاد و  آنکه اصول حکمت و تقيه را بنهايت درجه رعايت مى
فرمود که با عقايد علماء مباينت  معراج و غيبت حضرت قائم موعود مطالىب را اظهار مى

علّت اصلی تکفريش وسيله ) ٨(ح وى در باب قالب مثالی و يا هورقليا توضي. داشت
زيرا آنان . تقى برغاىن و هواخواهان اصولی وى و اساساً دمشنان شيخ احسائى بود مالّحممد

منودند حال  اهللا و قيامت و معاد و غيبت امام را صرفاً جسماىن توضيح مى معراج رسول
) ٩( .تر از جسم تر از روح و رقيق يخ جسدى بود غليظآنکه قالب مثالی يا جسد مثالی ش

لذا مورد ) ١٠.(جناب سيد کاظم رشىت نيز با هنايت حکمت عقايد شيخ را ترويج فرمود
در اينجا جمال بيان جزئيات اختالف مکتب شيخ و . تکفري مهان علماء اصولی قرار گرفت

اد بنوعى معاد روحاىن کاىف بود توان گفت که اعتق مهني قدر مى. سيد با اصوليون نيست
اينکه گزندى بر شيخ احسائى . گناهى را بريزند که انه بدست قشريون دهد و خون ىب

شاه قاجار و  دليل خنست محايت پادشاه ايران فتحعلی. وارد نگشت دو دليل عمده داشت
ظ و دهها تن از علماى برجسته ايران زمني از نامربده و دليل دوم رعايت اصول حتفّ

رحال اشارات شيخ به معاد روحاىن و موضوع جسد مثالی و . حکمت در آثار شيخ بود
. هورقليا مهانطورکه مذکور گشت انه خوىب براى مالّتقى بود تا شيخ را تکفري منايد

مالّتقى در مناظرات حضورى خود با شيخ امحد احسائى در قزوين مدارک کاىف عليه شيخ 
 ديگرى که بر بغض و خمالفت مالّتقى با شيخ افزوده بود اين بود علّت. بدست آورده بود

که شيخ در آخرين سفر خود به قزوين که بدعوت مالّتقى به آن شهر اجنام يافته بود چون 
هجرى قمرى برابر با ١٢٣٥حدود (عبدالوهاب قزويىن فرود آمد  گذشته در خانه حاج مالّ

فرمود جملس درسى در  اه به قزوين سفر مىجناب شيخ امحد احسائى هرگ). ميالدى١٨١٩
حضرت باب هنگام . کرد که ورود بدان براى مهگان آزاد بود عبدالوهاب دائر مى خانه مالّ

عبدالوهاب،  اقامت کوتاه مدت در قريه سياه دهان توقيعاتى خطاب به حاج مالّ
در تواقيع . سال فرمودندحممد صاحل برغاىن و حاج سيد تقى قزويىن ار برغاىن، مالّ مالّتقى



. مذکور علماى نامربده بتحقيق در امر بديع و محايت آن حضرت توصيه شده بودند
تقى توقيع مبارک را پاره کرد و کلمات زشىت نسبت به حضرت باب بر زبان  حممد مالّ

حاج ) ١١.(آورد که چون باطّالع حضرت باب رسيد کلمات قهريه اداء فرمودند
پيغام فرستاد و از او خواست که باتفاق به ) پدر طاهره(حممد صاحل   براى مالّعبدالوهاب مالّ

صاحل در جواب  حممد ولکن مالّ. حمضر حضرت باب شتابند و حقيقت امر را روشن منايند
لذا . اند و ما در حملّ اتهاميم گفت که دختران من و پسران مشا بظهور بديع مؤمن گشته

. منايند ائيم علماء خمالف ما را خوار منوده از درجه اعتبار ساقط مىاگر در اين امر دخالت من
رحال ) ١٢( .حممد صاحل ر ترتيب بود مانع اقدامات حاج عبدالوهاب گشت مالّ
عبدالوهاب بعداً قلباً به امر جديد مؤمن شد ولکن ظاهراً حکمت فرمود و به عامه ابراز  مالّ

  . ننمود
 برغاىن بر باالى منرب با الفاظ رکيک به جناب شيخ امحد احسائى و حممد تقى بارى مالّ

منود و اين عمل هواخواهان شيخ را  عبدالوهاب اهانت مى هواخواهان او از مجله حاج مالّ
حضرت عبدالبهاء ضمن بيان احوال جناب طاهره در کتاب . بکلّى خشمگني کرده بود

تقى اين شد که آن ظامل  سبب قتل حاجى مالّو : "فرمايند الوفاء در اين خصوص مى تذکرة
جهول روزى بر فراز منرب زبان بطعن و لعن شيخ جليل اکرب گشود يعىن حضرت شيخ امحد 

حيائى که او آتش اين فتنه بر افروخت و جهاىن را بزمحت و  احسائى ولی با هنايت ىب
ى از اهل شخص. بصورت جهورى شتائم بسيار رکيکه بر زبان راند. آزمايش انداخت

شبانه به مسجد رفت و . شرياز از مبتدئني حاضر جملس بود حتمل طعن و لعن شيخ ننمود
شخصى از اهل "مراد از ). ٣٠٢ص"(تقى مذکور زد و خود فرار کرد نيزکى در دهن مالّ

) ١٣.(در بيان حضرت عبدالبهاء مريزاعبداهللا معروف به مريزا صاحل شريازى است" شرياز
وارد ) ميالدى١٨٤٧(هجرى قمرى ١٢٦٣ روز از ماه رمضان سال وى که در خنستني

وى هنوز به امر بديع . قزوين شده بود از هواخواهان بل عاشقان جنابان شيخ و سيد بود
مؤمن نشده بود و به قزوين آمده بود که راهى ماکو شود و حبضور حضرت باب شرفياب 

 مناسب است که آنچه را خود او در اينجا. گردد و امر مبارک را حتقيق و حترى کند



ها  من آن وقت " :ديوان گفته است نقل منائيم هنگام حماکمه در طهران در حضور صاحب
چون به قزوين . کو سفر کنم براى حتقيق امر حضرت باب عازم شدم که به ماه. باىب نبودم

ى مهان طور. از هر طرف هياهو بلند است. رسيدم ديدم شهر در هنايت اضطراب است
اند  اش را بگردنش انداخته اند عمامه رفتم ديدم مردم شخصى را گرفته که توى کوچه مى
کردند، کتکش  اذيتش مى. کشيدند در وسط کوچه و بازار او را مى. کفش هم بپايش نبود

اين شخص چه کرده . پرسيدم چه خرب است. منودند کردند، ديدش مى زدند، لعنتش مى مى
قابل عفو . کنيد؟ گفتند گناه اين شخص از کبائر است ا جمازات مىاست که اين طور او ر

گفتم گناه او چيست؟ جواب دادند که اين شخص علىن پيش مردم از . و غفران نيست
شيخ امحد احسائى و سيد کاظم رشىت تعريف و متجيد کرده است و بشرح فضائل آن دو 

کم بکفر او فرموده و امر کرده لب گشوده از اين جهت مالّ تقى حجة االسالم قزوين ح
با خود گفتم . خيلی تعجب کردم. من اين قضيه را شنيدم. است او را از شهر بريون کنيم

شود کسى که پريو شيخ و سيد باشد جزء کفّار شود و مستحق اين مهه اذيت و  چطور مى
ا دروغ و آيا ام راست است ي براى اينکه درست حتقيق کنم ببينم آنچه شنيده. آزار باشد

تقى رفتم و از او پرسيدم آيا مشا در  تقى حقيقةً اين فتوى را داده يا نه به جملس درس مالّ مالّ
تقى گفت آرى خدائى که شيخ  ايد؟ مالّ باره اين شخص فتواى کفر و ضرب و نفى داده

ر نظر خود او و اتباعش مهه د. پرستد خدائى است که من ابداً معتقد نيستم امحد حبريىن مى
تقى شنيدم خواستم مهان جا در  وقىت که اين سخن را از مالّ. من گمراه و خدا نشناسند

حضور شاگردان سيلی سخىت به صورت او بزمن ليکن هر طور بود خود دارى کردم و با 
تا پس از اين نتواند بچنني . خداى خود عهد منودم که با خنجر لبهاى او را قطع منامي

فوراً ببازار رفتم و خنجر و نيزه .  از حمضر درسش بريون آمدم.گفتارى لب باز کند
کوچکى که از ترين فوالد ساخته شده بود و هنايت درجه حدت و شدت را داشت 
خريدارى کردم و آهنا را در بغل خود پنهان ساختم و مترصد فرصىت بودم تا مقصود خود 

تقى  مالّ. تقى خاموشى خبشم قام از مالّرا اجنام دهم و آتش دروىن خويش را بواسطه اخذ انت
يک شب . پرداخت و امام مجاعت بود معموالً در مسجدش مرتب باقامه صلوة يوميه مى



تقى بيتوته کرده نزديک فجر ديدم پريزىن به مسجد وارد شد و  رفتم در ميان مسجد مالّ
قى تنها وارد مسجد شد ت پس از آن مالّ. اى که مهراه داشت در ميان حمراب بگسترد سجاده

من آهسته از پشت . هيچ کس هنوز در آجنا نبود. و در حمراب باداى مناز مشغول گشت
سرش رفتم تا نزديک او رسيدم و ايستادم وقىت که سر بسجده گذاشت نيزه کوچکى را 

تقى فريادى  که مهراه داشتم بريون کشيدم و با هنايت قوت به پشت سرش فرو کردم مالّ
خنجرم را بريون آوردم و با قوت هرچه متامتر . کشيد منهم او را بپشت انداختمهولناک 

باعماق حلق او فرو بردم و به پشت و هپلويش نيز چند زخم زدم و مهانطور او را در ميان 
بصداى داد و فرياد مردم گوش . حمراب انداختم و با سرعت متام به پشت بام مسجد رفتم

قاتل معلوم . اى گذاشتند و به منزلش بردند د و او را روى ختتهمجعى بسيار آمدن. دادم مى
هر کس با هر کس دمشىن داشت او را بعنوان قاتل . اى در شهر بپاشد هنگامه. نبود کيست

قلب من . عده بسيارى را گرفتند و بزندان افکندند. کرد مالّتقى نزد حکومت معرىف مى
م مجعى بيگناه بتهمت قتل گرفتار حبس ديد زيرا مى. فکرم راحت نبود. مضطرب بود

با خود گفتم تر آنست که نزد حاکم بروم و خود را معرىف کنم و بکرده خويش . شدند
بنزد حاکم شتافتم و . اقرار منامي و علّت اقدام خود را باين عمل براى حکومت بيان کنم

ناهى را که حمبوس گ دهى که اشخاص ىب باو گفتم اگر قاتل حقيقى را معرىف کنم قول مى
. من هم خود را قاتل معرىف کردم. اى رها کىن؟ حاکم با تأکيد به من قول داد ساخته

گفتم پريزىن . کردند هرچه مى گفتم باور منى. تصديق قول من براى آهنا خيلی مشکل بود
اقرار پريزن را آوردند . تقى را آورد و هپن کرد بگوئيد بيايد و از او بپرسيد که سجاده مالّ

ولی حاکم . کرد که درست است من سجاده آقا را هنگام فجر بردم و ميان حمراب افکندم
. خواست مبريد تقى بردند وقىت رسيدمي که مى مرا به منزل مالّ. بشهادت پريزن قانع نشد

چون نزديک رفتم تا چشمش مبن افتاد مرا شناخت و با طرز مضطرىب با انگشت به من 
تل من اين شخص است و بعد با دست خود اشاره کرد که اين شخص اشاره کرد يعىن قا

مراهم بزندان بردند . خواهم صورت او را ببينم و بالفاصله وفات يافت را از اينجا بربيد منى
) ١٤( ."ولی حاکم بوعده خود وفا نکرد و ديگران را که متهم بقتل بودند رها ننمود



عبداهللا اين بيانات را  مالّ"  :نويسد شريازى مى عبداهللا جناب نبيل زرندى پس از نقل گفتار مالّ
که در طهران در وقت حماکمه براى صاحب ديوان شرح داد صاحب ديوان از خوش نيىت 

عبداهللا خيلی خوشش آمد و بنوکرهاى خود پنهاىن سفارش کرد که طورى  و نيک قلىب مالّ
عبداهللا از زندان  مالّ. ار او را فراهم منائيدعبداهللا بتواند فرار کند و وسائل فر رفتار کنيد مالّ

فرار کرد و مبنزل رضاخان سردار که تازگى خواهر سپهساالر را گرفته بود پناهنده شد و 
. دانست تا حادثه عظيمه قلعه شيخ طربسى اتفاق افتاد در آجنا خمفى بود و هيچ کس هم منى

پس از نيل مبقصود با هنايت . ساندعبداهللا تصميم گرفت که خود را باصحاب قلعه بر مالّ
رضاخان سردار نيز از پى او بقلعه روان شد . شجاعت در قلعه بيارى اصحاب مشغول بود

) ١٥."(و جزء اصحاب قلعه گرديد و اين هر دو نفر در آن واقعه بشهادت رسيدند
 الوفاء در خصوص مريزا عبداهللا حضرت عبدالبهاء ضمن بيان احوال طاهره در کتاب تذکرة

گفت . روزى صاحب ديوان مريزا شفيع شخص قاتل را احضار منود"  :فرمايند شريازى مى
اگر متمسک بشريعتيد چرا چنني جمتهد پر . اى جناب مشا يا اهل طريقتيد يا اهل شريعت

و اگر اهل طريقتيد از شروط طريقت عدم اذّيت است . فضيلت را چنني زمخى بدهان زديد
در جواب گفت جناب صاحب ديوان يک .  محيت پرداختيدپس چگونه بقتل عامل پر

جناب ). ٣٠٣- ٣٠٤صص" (حقيقىت نيز دارمي بنده حبقيقت جزاى عمل او را دادم
تقى اين شد که او  و سبب قتل حاجى مالّ: " ابوالفضائل در کتاب کشف الغطا مى نويسد

ضمن خلق را از دخول منود و در  رفت و مردم را موعظه مى هر روز پس از مناز به منرب مى
اهللا تربتهما  داشت و از سب و لعن شيخ اجلّ و سيد افخم قدس در حزب شيخيه ممنوع مى

جواىن شريازى مريزا صاحل نام که به شيخ و سيد خلوصى وافر داشت بر . کرد کوتاهى منى
اند   نوشتهتا آنکه او را وقىت تنها يافت و بقتلش اقدام کرد و اينکه بعضى. قتل او عازم شد

که او را در حني صلوة بقتل رسانيد نزد من مقبول نيست زيرا اگر اين عمل در مسجد و 
حني مناز واقع شده بود قاتل را مهلت اختفاء منى دادند و مهان حني او را مأخوذ مى 

تقى کشته شد شورش در شهر بر پا شد و  چه مسلّمست که چون حاجى مالّ. داشتند
 هر کس با نفسى دمشىن داشت او را مبشارکت در قتل متهم مجعى گرفتار شدند و



چون مريزا صاحل شريازى ديد که . منودند تا حبدى که تعيني قاتل بر حکومت صعب شد مى
فعل او موجب گرفتارى مجعى گرديد شهامت و فتوت او مانع شد که مردم را در اين 

باين .  خالصى ديگران گرددگرفتارى گذارد و گمان کرد که چون قاتل معلوم شود سبب
خياالت خود بباب حکومت رفت و صورت حال را خنست بر فراشباشى و امثاله اظهار 

چون ديدند وى . درباريان حکومت حريت کردند و او را از اين ور ممنوع داشتند. منود
مريزا صاحل در حضور والی . در اعتراف راسخ است شرح حال او را بوالی عرض منودند

پريمرداىن که خود در . انکار ننمود و در غايت جرأت حکايت قتل را معروض داشتنيز 
آن وقت حاضر بودند از قبيل مرحوم مريزا حممد علی کدخداى قزويىن براى اين عبد 

منودند که حسن تقرير و عدم خوف مريزا صاحل موجب استعجاب والی شد و  حکايت مى
جواىن خود رحم نکردى و عاملى را که مسلّم در اثناى مقال يکى گفت اى مرد چرا بر 

م چِهاى از   هنايت اينست که او تلنگه غوره٠اهل قزوين است کشىت؟ مريزا صاحل گفت عال
والی از اين سخن خبنديد و از بس از رشوائى که مقتول از . باغ ابوحنيفه دزديده بود

ن حادثه را چندان منکر گرفت منزجر شده بود اي مردم در فصل حماکمات و مرافعات مى
  )١٦). (١٠٨-١٠٩صص  " (منى ديد

در آن اوقات جناب طاهره در خانه پدرش ساکن بود ولکن در خانه برادرش بنشر معارف 
جناب مالّحسني که عازم ماکو براى زيارت حضرت باب بود در . امر بديع اشتغال داشت

) ١٧.(هره مالقات کردقزوين و در خانه جناب آقا حممد هادى فرهادى با جناب طا
احتماالً اين مالقات جمدداً در خانه يکى از ديگر اعضاء خاندان فرهادى واقع گرديده 

افراد خاندان فرهادى که مورد احترام مردم قزوين بودند در انتشار امر مبارک در . است
 قرار تقى معرض اتهام بستگان وى اين بود که پس از قتل مالّ. آن شهر نقش حساس داشتند

وردى و حاج اسداهللا  اعضاء خاندان فرهادى فرزندان دو برادر بنامهاى حاج اهللا. گرفتند
وردى که از جتّار معروف شيخى قزوين بود پيش از ظهور حضرت باب در  حاج اهللا. بودند

. گذشت ولی برادر او حاج اسداهللا فرهادى فائز باميان و سراجنام در طهران شهيد گشت
وردى داد و از مجله خاتون جان  هار دختر خود را به چهار پسر حاج اهللاحاج اسداهللا چ



. غالب اعضاء خاندان فرهادى به امر جديد مؤمن شدند. زوجه آقا حممدهادى گرديد
هادى سرآمد آنان بودند که در هنايت عشق و وفاء قيام خبدمت  جان و آقا حممد خاتون
شاهى حضرت باب را به تربيز  ان دولت حممدکه مأمور هادى هنگامى آقا حممد. منودند
بردند در ميانج خدمت حضرتشان رسيد و اجازه خواست که آن حضرت را از دست  مى

نامربده . سربازان رها منايد ولکن هيکل مبارک اذن نفرمودند و در حقّش دعا فرمودند
ر اوقات هنگام مراجعت جناب طاهره به قزوين خمارج مهه اصحاب مالزم آن جناب را د

جليل ارومى را تقبل منود و  مهچنني خمارج اقامت جناب مالّ. اقامت در آن شهر تعهد منود
. نامربده حدود يک سال در خانه خواهر آقا حممد هادى ساکن و موفّق دايت نفوس بود

)١٨(  
دى را تقى و شوهر طاهره که از طاهره دل خونيىن داشت خنستني فر حممد مالّحممد فرزند مالّ

نويسد که بر اثر شکايت  پرفسور براون مى. که در توطئه قتل پدرش متهم منود او بود
شوهر طاهره جناب طاهره نزد حاکم قزوين احضار گرديد ولکن چون دليلی بر جمرميت 

حممد هادى  حممد، آقا مالّ)١٩. (نامربده يافت نشد از اتهام شرکت در قتل تربئه گرديد
مالّ حممد آنقدر تالش کرد تا بکمک . تقى دانست از عامالن اصلی قتل مالّفرهادى را نيز 

طاهره در خانه پدر . صاحل حمبوس منود ديگر بستگانش طاهره را در خانه پدرش مالّحممد
چند تن از نسوان را بعنوان مراقب او گمارده بودند که از اطاقش نيز . کامالً حتت نظر بود

گفتند قاتل حقيقى  دمشنان طاهره مى. م امور بسيار ضرورىخارج نشود مگر براى اجنا
از بيانات حضرت . تقى طاهره است زيرا بدستور او اين جنايت رخ داده است مالّ

شود که حاج مالّ  روشن مى) ٣٠٥ و ٣٠٢صص (الوفاء  عبدالبهاء در کتاب تذکرة
حممد پسر  مالّ. ده استدين و بد زبان بو تقى مردى ستمگر، نادان معروف به علم، ىب حممد
تقى نيز چون او بوده و لذا در واقعه قتل پدر مهه خبائث وجود خود را نشان داده  حممد مالّ

. در خوخنوارگى او مهني بس که در قصاص خون پدرش به هيچ مظلومى رحم نکرد. است
لت نداشته تقى دخا ايد که احدى جز مريزا عبداهللا شريازى در قتل مالّ از مهه قرائن بر مى

در کتاب . اين نکته ايست که مورد تأئيد حضرت عبدالبهاء است) ٢٠. (است



صبحى احباء را : "فرمايند تقى مى الوفاء پس از شرح اقدام مريزا عبداهللا بقتل مالّ تذکرة
حتقيقى نيز در ميان . گرفتند و هنايت شکنجه و زجر جمرى داشتند ولی کلّ مظلوم و ىب خرب

جناب : " بفرموده مبارک). ٣٠٢." (خربمي پذرفته نشد تند ما از اين واقعه ىبآنچه گف. نبود
حمزون و مسجون و از . دين در هنايت سخىت افتاد طاهره در قزوين بعد از قتل عموى ىب

وقايع مؤمله دخلون بود و از هر طرف نگهبان و عوانان و فراشان و چاووشان مواظب 
نويسد که طاهره در حرمسراى  ر رضا کحاله مىعم). ٣٠٥ص .الوفاء تذکرة" (بودند

جناب مسندر در تاريخ خويش ) ٢١. (حاکم قزوين حتت مراقبت شديد مسجون گرديد
تقى   تا اينکه فقره قتل حاجى مالّ . . : ".نويسد  مى" شهادت حضرت طاهره" ذيل عنوان 

 شده بود و ضوضاى عظيمى و غوغاى عقيمى در اين شهر بر پا. عمويشان واقع شده بود
هاى مشهورين باين امر را براى اخذ صاحبان بيوت مزبوره مجعى از فراشان و  اغلب خانه

منودند و يا با  رخيتند و جستجو مى مريغضب و يک نفر سيد که سيدحمسن نام داشت مى
رفتند که تزلزل و اضطراب و اضطرار آن ايام و بلندى ناله و گريه  نردبان از باالى بامها مى

اى نبود که باين خمتصرها کوتاه شود و بزهناى احباى  و زارى زهناى اين مردمان بدرجه
اهلي آن سيد حمسن که سرحلقه جممع فراشان و مريغضبان بوده تکليف مى منوده که 

توانيد  اند و مشا طالق الزم نداريد ر که خبواهيد مى شوهرهاى مشا از دين خارج شده
االى از قبيل جناب  يع را از اصحاب جناب طاء عليها اءاهللابارى مج . . .شوهر کرد

ابراهيم را گرفتند و  مستطاب آقا شيخ صاحل عرب و جناب آقا شيخ طاهر و حاجى مالّ
ثراه را با بعضى ديگر نيز  حبکومت برده حبس منودند و مرحوم حاجى اسداهللا تاجر طاب

اء و يکى از خدمتکارهاشان که و جناب ط. حمبوس منودند در حالت ناخوشى و مرض
شانرا نيز حبکومت بردند و  بايشان مربوط بوده و يک نفر ديگر مهراهشان از اصحاب زنانه

خدمتکار که باقرار .  . .اسباب داغ و صدمه موجود منودند و ابتداء شروع کردند باذيت آن
ب اين کار اءاهللا را سب آورند چه ظنشان چنني مقتضى بوده که جناب طاء عليها

اند و دستهاى آن زن را زير اُُرسى گذاشتند که مشغول اذيت شوند در اين وقت  دانسته مى
شوند يعىن  اليه سجده مانند خباک نزديک مى  و منقطعة اهللا إلی جناب طاء عليها اءاهللا متوجه



سر خود را بزير افکنده با دل جمروح و قلب پراکنده مبناجات سرى بدربار حضرت 
-٨٢صص " ( رسد که قاتل پيدا شد در اين حني خرب مى. منايند احلاجات توجه مى اضىق

فراشهاى حکومت را مأمور بگرفنت : "نويسد و نيز جناب مسندر در تاريخ خود مى). ٨٠
مشاهري احباء منودند و مجعى از رجاله و طالّب به خانه حاجى اسداهللا رخيته بتاراج مشغول 

اش آقا مهدى نام که حاضر بوده گرفته با مجع ديگر  را با يک برادر زادهشدند و مشاٌراليه 
ابراهيم حمالّتى و  از مجله جناب آقا شيخ صاحل عرب و حاجى مالّ. حببس شديد بردند

و ر خانه که منسوب باحباء بود مى . حاجى مالّ طاهر شريازى و غريه و غريه بودند
فلی بودم ليکن خوب بنظر دارم وقىت که سيد حمسن از مجله اين بنده نگارنده ط. رخيتند

کُش با مجعى فراش و مريغضب درب خانه ما را زدند و کسى باز نکرد از  ملقّب به باىب
ديوار باالآمده وارد خانه شدند و بشدت تفحص و جستجو مى منودند و درهاى بعضى 

و متام اهل خانه از سطوت و اطاقها که بسته بود خواستند بشکنند اهل خانه باز مى کردند 
تقى تا  خالصه از روز قتل حاج مالّ. قهر آهنا مضطرب و پريشان و لرزان و هراسان بودمي

اى که احتمال بودن  مدتى مديد آن سيد شقّىِ عنيد با مجعى فراش و مريغضب ر خانه
ها  ضى خانهشدند و سيد مزبور در بع دادند بدون خرب وارد مى يکى از اين طائفه را مى

توانيد  اند و مشا بدون طالق مى زهنا مذکور مى داشتند که شوهرهاى مشا از دين برگشته به
بارى اصحاب و احباب بعضى حمبوس در زندان و مجعى . رکه خبواهيد اختيار منائيد

مستور و پنهان و برخى فرار به کوه و بيابان منودند ولی با اين مهه آتش قهر و غضب 
د فرو ننشست و بگرفتارى اين مجاعت قناعت نکرد زيرا که چنني توهم و تصور حمم مالّ

کرده بودند که در خانه حاجى اسداهللا باطّالع جناب طاهره رؤساى بابيه اجنمن منوده و 
حبکم آهنا اين قتل واقع شده هلذا از حکومت باصرار استنطاق و اذيت جناب طاهره را 

صاحل پدرش خواستند و جواب صواب  از حاجى مالّخواست و چون جناب طاهره را 
اش کافيه نام و زن ديگر به  نشنيدند بناچار سکوت منود و جناب طاهره را با خادمه

در جواب گفتند اين قتل نه بامر و ميل ما و نه باطّالع و . داراحلکومه برده استنطاق منودند
کومت اذيت و آزار ايشان را حممد بشدت و اصرار از ح مالّ. رضاى ما واقع شده است



باين سبب باشاره حکومت مريغضب اسباب داغ از آتش و آهن حاضر . خواستار شد
منوده خنست براى احترام و ترساندن جناب طاهره دستهاى کافيه خادمه را زير اُُرسى 

در اين احوال شديد خطري که اميد و رجاى .  گذاردند که در بريون اطاق داغ منايند
هره از مهه کس و مهه جا جبز پروردگار عزيزِ قدير مقطوع بود بسجده افتاده و جناب طا

ل به حضرت ربه و توساعلى منوده ىب حجاب حروف و کلمات بعرض حال و  توج
مناجات مشغول شد و در اين حال که وصفش خارج از مقال است بغتةً بانگ بلند شد 

باين . د که قاتل کيست و چگونه پيدا شدهکه قاتل پيدا شد هلذا توجه کلّ باين مطلب ش
جهت از صرافت داغ کردن افتادند و معلوم شد که آقا مريزا صاحل نام شريازى است که 

گناهان را ديده و اضطراب مظلومان را شنيده با پاى  انقالب و آشوب شهر و گرفتارى ىب
سرنيزه به دهانش خود به داراحلکومه آمده و بزبان خود اقرار منوده که بدست خود با 

جهت زجر و حبس  ام و اين بندگان خدا را ىب ام و مهدست و مهراه و هم رائى نداشته زده
پرسيدند شخص عامل و جمتهد را چرا کشىت؟ گفت او عامل نبود بلکه يک . منايند منوده و مى

اگر عامل بود به پيشوا و مقتداى من . خوشه کوچک غوره از باغ ابوحنيفه دزديده بود
منود و من مني سبب او را  رشىت در منرب سب و لعن منى ناب شيخ امحد احسائى و سيدج

حممد با مريزا صاحل روبرو شد و استنطاق و گفتگو  و چون در حمضر حکومت مالّ. ام کشته
گفت سرنيزه که با . گويد کرد و با کمال فصاحت اقرار و اعتراف شنيد گفت دروغ مى

رفتند فراشها و مان نشان سرنيزه را . زير پل نزديک مسجد استام در  او بدهانش زده
مريزا . حممد با کمال تغير گفت اين مرد قابل نيست که قاتل پدر من باشد مالّ. آوردند

بارى او . صاحل گفت لباس فاخر و خرقه خز بياوريد بپوشم تا قاتل پدرت متشخص باشد
ردم شهر که اين امر عجيب را شنيدند دسته دسته م. را به زندان برده زير زجنري نشاندند

جناب مريزا حسني مهداىن در تاريخ ). ٣٥٦- ٣٥٩صص " ( آمدند درب زندان بتماشا مى
تقى در زندان از مريزا صاحل  حممد نويسد که چون پسران حاج مالّ خويش بدين مضمون مى

او فحاشى منودند وى در پرسيدند که چرا پدر ما چنني عامل جليلی را بقتل رساندى و به 
من او را به . اى چند چيده بود جواب گفت که او عامل نبود و تنها از باغ ابوحنيفه ميوه



ناگهان بسوى آنان محله منود و زجنري خود . فرستم دوزخ فرستادم و مشا را نيز به دوزخ مى
ريح مريزا صاحل با وجود اعتراف ص. اين بود که زندانبان درِ زندان را قفل منود. را دريد

  )٢٢. (حممد شوهر طاهره دست بردار نبود و دائماً در انديشه قتل مظلومان بود مالّ
حممد برغاىن قصد داشت طاهره و مهه ياران او را ببهانه خوخنواهى قتل پدر معدوم  چون مالّ

 وضع حکومت قزوين که. شريازى اعتناء ننمود) صاحل مريزا(منايد به اعتراف مريزا عبداهللا 
را چنني ديد بابيان اسري را به طهران اعزام داشت تا در پايتخت بدين موضوع رسيدگى 

حمالّتى،  ابراهيم مالّ فرهادى، شيخ صاحل کرميى، حاج  از مجله اعزام شدگان حاج اسداهللا. شود
ان پس از ورود به طهران بالفاصله آن. تقى مريزا عبداهللا بودند مالّ طاهر شريازى و قاتل مالّ

فرهادى نيز که متهم  آقا حممد) ٢٣( .را در خانه يکى از کدخدايان آن شهر زنداىن منودند
حضرت . تقى بود در آن احيان به طهران فرار کرده بود بتوطئه و حتى شرکت در قتل مالّ

اءاهللا پس از اطّالع از اوضاع زندانيان مذکور بعلّت آشنائى که با کدخداى ياد شده 
 خانه او تشريف بردند تا وسائل راحت و سراجنام آزادى اصحاب را فراهم داشتند به
کدخدا که مردى طماع و مکّار بود و از مراتب خبشش و جوامنردى مجال اى . فرمايند

خرب داشت از فرصت استفاده منود و شرح مفصلی از اوضاع اسفناک زندانيان و از مجله 
حضرت اءاهللا نيز وجه نقد قابل . انيدگرسنگى و برهنگى آنان بعرض مبارک رس

کدخدا . اى فراهم منوده نزد کدخدا فرستادند و دستور فرمودند آنان را آزاد منايد مالحظه
چند تن از اصحاب را که طاقت زندان نداشتند رها کرد و از سختگريى خود نسبت به 

ه زندانيان را اما طمع او را وادشت که موضوع کمک حضرت اءاهللا ب. ديگران کاست
. به رؤساى خود گزارش کند تا هم خود را حمبوب منايد و هم پول بيشترى بدست آورد

اى آگاه بودند موقع را مغتنم دانسته و  رؤساى کدخدا چون از مراتب کرم و خبشش مجال
پس از حضور حضرت اءاهللا بدان حضرت اعتراض . امر به احضار آن حضرت منودند

اند و اظهار داشتند که اين کمک نشان  ا به زندانيان کمک کردهکرده گفتند که چر
حضرت اءاهللا در پاسخ فرمودند که .  اند تقى شرکت داشته دهد که در توطئه قتل مالّ مى

کدخدا بتفصيل از گرفتاريها و گرسنگى و برهنگى اين مظلومان با من گفتگو کرد و به 



من هم از کمک . ه به بيچارگان کمک مناميبيگناهى آنان اشارت منود و از من خواست ک
متصديان امور ر حال بطمع مال حضرت اءاهللا را در مهان خانه کدخدا . دريغ نکردم
اين خنستني بار بود که حضرتشان در طريق امر بديع گرفتار زندان .  زنداىن منودند

ورى و چند تن ديگر ن خان برادر مريزا آقاخان پس از چند روز با تالش جعفرقلی. شدند مى
متصديان امور و رؤساى کدخدا از ترس . آن حضرت از خانه کدخدا رها شدند

خان از رفتار خود نسبت به حضرت اءاهللا پوزش طلبيدند و با هنايت حسرت و  جعفرقلی
منودند که از  برغاىن دائماً تالش مى تقى بازماندگان مالّ. افسوس پى کار خويش رفتند

تقى داد  حتى نزد شاه رفتند و بزعم خود براى جمازات قاتالن مالّ. بگرينداصحاب انتقام 
حممد شوهر طاهره نزد شاه پرياهن خود را پاره کرد و تقاضاى انتقام و  مالّ. خواهى منودند
طاهر شريازى بعالمت  ابراهيم حمالّتى و مالّ مهچنني از شاه خواست که مالّ. قصاص منود

شاه در پاسخ  حممد) ٢٤. (تقى را طواف کنند حممد  مالّتقصري و عذرخواهى قرب
چون حضرت . گفت مقام پدر مشا از حضرت علی که باالتر نبود) وبستگان او (حممد مالّ

 مشا به چه ٠ملجم جمازات و معدوم گرديد ملجم بشهادت رسيد تنها ابن علی بدست ابن
حقيقى را بيابيد تا من حکم اعدام او خواهيد گروهى را مقتول سازيد؟ برويد قاتل  جموز مى

طهراىن را مأمور منود که در خصوص مدعاى  حممود در مهان روز شاه مالّ. را صادر منامي
گناهى اصحاب متهم  حممود پس از حتقيق از ىب مالّ. برغاىن و بستگان او حتقيق منايد حممد مالّ

تقى از پاى  ولکن ورثه مالّ) ٢٥. (يدتقى اطّالع يافت و مراتب را بعرض شاه رسان بقتل مالّ
شاه نيز ناچار فرمان قتل . صاحل کرميى را قاتل حقيقى معرىف منودند ننشستند تا شيخ

صاحل کرميى را  تقى با هنايت سنگدلی جناب شيخ ورثه مالّ) ٢٦( .صاحل را صادر منود شيخ
. دت رسيده استشيخ صاحل خنستني نفس مبارکى است که در ايران بشها. مقتول منودند

آن . هنايت از سيمايش آشکار بود هنگام ورود به مشهد فداء آثار شجاعت و سرور ىب
مانند آنکه با يکى از دوستان . شگفىت واداشت چنان با دژخيم روبرو گشت که او را به

اى : " شد در حني شهادت اين کلمات از زبانش شنيده مى. صميمى خويش ديدار دارد
از روزى . ام ام و از غري تو چشم پوشيده تو اميان آورده به.  من بتوستموالى حمبوب رجاى



پس از ". که ترا شناختم دل و ديده از آمال و معتقدات جهانيان برداشتم و پوشيدم
زاده زيد در طهران مدفون  جسدش در صحن حرم امام) ٢٧(ميدان  شهادت وى در سبزه

ليل جناب طاهره بود که برخى گمان صاحل آن چنان مورد احترام و جت شيخ) ٢٨.(گشت
تقى  بارى ورثه مالّ) ٢٩. (کردند مقام شيخ صاحل تقريباً مشابه مقام جناب قدوس است مى

منودند که برخى از ديگر اصحاب را نيز  صاحل اکتفاء ننمودند و دائماً تالش مى بقتل شيخ
موضوع را با حاج نيت آنان آگاه بود  که از سوء) ٣٠(صاحب ديوان . مقتول منايند

بايد توجه داشت که . مريزاآقاسى نيز با آنان مهراهى ننمود حاج. آقاسى در ميان هناد مريزا
تقى صرفاً بعلّت خصومت با آنان بود نه حمبت به  عدم مهراهى حاج مريزاآقاسى با ورثه مالّ

 صدر اردبيلی که آقاسى نا اميد گرديدند به مريزا تقى چون از شاه و حاج ورثه مالّ. بابيان
يکى از علماء و پيشوايان روحاىن شيعى طهران و در ضمن بسيار متکبر و مغرور بود 

اى بدين مضمون به وى نوشتند که متصديان امور در محايت از اسالم  متوسل شدند و نامه
اگر اين وضع ادامه . اند تقى به جمازات نرسيده کنند و بدين جهت قاتلني مالّ کوتاهى مى

حتى . ابد مردم جسور گشته نسبت به ساير مراجع ديىن مهني گونه رفتار خواهند منودي
اردبيلی  صدر. ممکن است به خود مشا نيز جسارت منايند و حياتتان معرض خطر قرار گريد

اى به شاه بنويسد و  لذا تصميم گرفت نامه. چون اين نامه خواند سخت هراسان گشت
دانست که حممد شاه ديگر  زيرا مى. اى بکار برد تقى حيله الّبراى حتويل اصحاب به ورثه م

در نامه خود به شاه . تقى صادر منايد حاضر نيست فرمان اعدام احدى را باتهام قتل مالّ
تقى عامل جليلی بود و وراث او نيز از نفوس حمترمه هستند براى اينکه  چون مالّ "نوشت که 

تقى  د اعليحضرت پادشاهى اجازه فرمايند که ورثه مالّاحترام آهنا حمفوظ مباند رجاء دار
وقىت که مردم ديدند قاتلني عامل مزبور حمبوس و . حمبوسني را با خود به قزوين بربند

تقى در مأل عام اظهار خواهند کرد که ما از قاتلني پدر خود  گرفتارند آن وقت ورثه مالّ
خواست آهنا را قبول فرمايند هنايت اگر اعليحضرت اين در. گذشتيم و آهنا را خبشيدمي

حممد شاه که از حيله صدر اردبيلی ) ٣١( ".عنايت را نسبت به آهنا جمرى خواهند فرمود
تقى اجازه داد که اصحاب زنداىن را به قزوين برند و سپس آزاد منايند  آگاه نبود به ورثه مالّ



تقى با اصحاب در هنايت  اث مالّاما ور. و نتيجه سالمت آنان را به شاه کتباً اطّالع دهند
. در مهان شب خنست جناب حاج اسداهللا فرهادى را شهيد منودند. سنگدلی رفتار منودند

تقى  ورثه مالّ. حاج اسداهللا مهانگونه که قبالً بيان شد از جتّار متقى و مشهور قزوين بود
يانه در طهران کشته و اسداهللا در قزوين دشوار است او را خمف دانستند که قتل حاج چون مى

آشنايان قزويىن و دوستان ) ٣٢. (گذشته است شايع منودند که وى بر اثر بيمارى در
) ٣٣( .زبيده مدفون منودند ىب عبدالعظيم و ىب اسداهللا جسد او را در بني شاه حاج
ز راه تى را ا  حمالّ ابراهيم مالّ طاهر شريازى و حاج برغاىن و بستگان او حاج مالّ حممد مالّ

دهقانان برغان در آن قريه باليائى بر آن دو وجود بزرگوار وارد . برغان به قزوين بردند
حممد و ديگر ستمگران آن مظلومان را  سراجنام مالّ. منودند که قلم از شرحش عاجز است

جناب مسندر در تاريخ خود در خصوص حنوه . با وضعى فجيع در قزوين بشهادت رساندند
شرح يوم شهادت آن .  . .اهللا جناب آقاى فيض.  . : " .نويسد ظلوم چنني مىشهادت آن دو م

اند و بنده بعينه عبارات و کلمات  اى نوشته اند در صفحه دو مظلوم را که بچشم خود ديده
رفتم درب خانه  روزى از بازار به خانه مى.  . .نويسم ايشان را از روى خطّ مى

طاهر واعظ شريازى را فراشى از خانه  جناب آقا شيخبرغاىن رسيدم ديدم  تقى مالّ حاجى
تقى بريون آورد ليکن در کنده و زجنري بود و آن فراش شاهى که اصغر نام بود  حاجى مالّ

طاهر برداشت و خواست بدرخت توتى به بندد جناب  کنده و زجنري را از جناب آقا شيخ
. سى هست وصيت خود را بگوميطاهر فرمودند من وصيىت دارم از اهل شرياز ک آقا شيخ

. باشد عمل منامي شخصى تاجر شريازى حاضر بود جواب داد که وصيت مشا چه مى
فرمودند يک جلد کتاب و ده تومان نقد در فالن حملّ دارم آهنا را گرفته در شرياز در فالن 

ز آن بعد ا. آن شخص شريازى قبول منود. حملّ عيالی دارم و دو طفل صغري بآهنا برسانيد
طاهر را آورد به آن درخت توت سفيد در کنار رودخانه بست  اصغر فراش جناب آقا شيخ

و بعد با چوىب که در دست داشت بناى زدن را گذاشت و ديگران هم که در آجنا حاضر 
در بني اذيت منودن و . شده بودند به سنگ و چوب بسيار زدند تا آنکه از حال رفت

آمد سخىن از آن جناب ظاهر نشد االّ توجه و تسليم و چوب و سنگ زدن آنچه وارد 



بعد را چند نفرى خار و ورک زيادى مجع کرده آن جناب را آتش زدند تا آنکه آن . رضا
هائى که بسته بودند سوخت و آن جناب بر زمني افتاد يعىن بر روى آتش خارها  ريسمان

نکه روح مقدسش پرواز بازهم خلق بسنگ و چوب زدن مشغول بودند تا آ. قرار گرفت
تقى بريون آوردند با سر  ابراهيم حمالّتى را از خانه حاجى مالّ بعد جناب حاجى مالّ. منود

برهنه و کنده و زجنري بنزديک به رودخانه آب شخصى بود آقا نام جنّار آن هم از بازار به 
 يکى. احوال پرسيد که اين شخص کيست. اى داشت رفت و در دست تيشه خانه مى

بعد تيشه جنّارى که در دست . امي بقتل رسانيم باشد آورده تقى مى مالّ گفت قاتل حاجى
به آن . ابراهيم الی دسته تيشه بر سر آن مظلوم جا گرفت داشت انداخت بسر حاجى مالّ

آمده بر زمني افتاد و خلق با سنگ و چوب آنقدر زدند تا که روح  در يک ضربت سر از پا
بعد جبسد مبارک آن دو بزرگوار اذيت منودند و . س پرواز منودمبارکش به آشيان قد

چند نفر از . ريسمان بپاهاى هر دو بسته از شهر بريون بردند و در گودالی معين انداختند
دوستان در پنهاىن رفته در آن حملّ زميىن را حفر منوده جسدهاى مطهر را در يک حملّ 

. اين وقايع را ديده عرض شد. اند يوانات خوردهگذارده و پوشانيده بعد خلق گفتند که ح
و از مجله اذيت کنندگان آن دو جسد طيب قاسم نامى بوده است مارگري . اهللا حرره فيض

که بعد از کشنت و سوخنت و عروج منودن رسيده بوده براى کسب ثواب چاقوى خود را 
 که پسرى ده دوازده کشد و چند روزى نکشيد برآورده به پشت يکى از اجساد مزبور مى

ساله داشت از بام کاروانسرائى بزمني افتاده سرنگون شد و پشت پدرش را خم و جگرش 
.  . .و جز اين هم واردات بر او وارد شد و اين يکى از آن مجع موذى بود. را بسوخت

مجيع موذيان جبزاى اعمال خود رسيدند و مثره افعال خود را چيدند و آن دو بزرگوار 
"  . . . بدار باقى شتافتند و اگر هم کشته نگشته بودند تا حبال ارحتال فرموده بودندتقصري ىب
  ). ١١١-١١٣صص (

علّت خشم . حاج مريزاآقاسى پس از اطّالع از حيله صدر اردبيلی بسيار خشمگني گشت
اين بود که مراتب را با آب و . بلکه او دمشن نامربده بود. او دلسوزى حبال اصحاب نبود

اما شاه و ) ٣٤. (براى حممد شاه تعريف کرد و شاه نيز صدر را به شهر قم تبعيد منودتاب 



حممد  لذا مالّ. برغاىن و بستگان او نشان ندادند حممد صدراعظم واکنشى نسبت به ستم مالّ
طاهره که . جسورتر شده و اين بار تصميم گرفت که قطعاً طاهره را مسموم و معدوم منايد

اى به وى که بتازگى جباى پدرش امام مجعه قزوين شده   آگاه گشته بود نامهاز مقصود او
کوشش کنيد  . . .هرچه: " نبيل زرندى مضمون نامه را چنني نقل کرده است. بود نوشت

اگر اين امر مبارک که نداى آن مرتفع .  . .نور اهلى خاموش شدىن نيست . فايده است ىب
پرستم مهان آفريدگار جهان است بني من و   مىگشته از طرف خداست و خدائى که من

تو اين شرط بر قرار باشد که تا ُنه روز ديگر وسائل خالصى مرا از زندان ظلم مشا فراهم 
دانيد  فرمايد و اگر ُنه روز گذشت و رهائى براى من حاصل نشد هر گونه جمازاتى که مى

 ادعاى من براى مشا ثابت و زيرا در آن صورت بطالن اعتقاد و. نسبت به من جمرى سازيد
  ) ٣٥." (مربهن است

  زير نويس خبش دهم 
  ورود جناب طاهره به قزوين 
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  .٧٠ جناب مارثا روت، ص Tahirihاز مجله رجوع فرمايند به کتاب طاهره ) ٥(
  .٣٠١ص . الوفاء تذکرة) ٦(
  .٣٦- ٣٧ص ). ر رساله تارخيىدر چها(رساله. بغدادى) ٧(



از . مشرب شيخ در باب قيامت و معراج با ديگر علماى شيعى عصر تفاوت داشت) ٨(
بعبارت ديگر قيامت با جسد مثالی . شود که قيامت در عامل مثال است آثار او مستفاد مى

اصطالح جسد . تر از روح است تر از جسم و غليظ جسد مثالی يا هورقليائى لطيف. است
قليائى قبالً در آثار عرفاى اسالمى آمده ولی شيخ احسائى بدان مفاهيمى جديد  الی يا هورمث

  .نيز داده است
براى آگاهى بيشتر از عقايد جناب شيخ امحد احسائى و شرح حيات او از مجله ) ٩(

  ).١٠٤-١١٦صص ( تأليف نگارنده سطور " حضرت باب" رجوع فرمايند به کتاب 
مأخذ  رشىت از مجله رجوع فرمايند به کاظم  عقايد و احوال جناب سيدبراى اطّالع از) ١٠(

  .١١٦-١٢٤باال، صص 
ترمجه انگليسى تاريخ مريزا حسني (The New History : از مجله رجوع فرمايند به) ١١(

  .٢٧٥ص ) مهداىن
  .٩٧- ٩٩صص . تاريخ مسندر) ١٢(
تقى را باشتباه طاهر خباز  حممد مصطفى بغدادى در رساله خود نام قاتل مالّ آقا حممد) ١٣(

  ).٣٧ص . چهار رساله تارخيى( نويسد شريازى مى
  .٢٦٧- ٢٧٠صص . االنوار مطالع. نبيل زرندى) ١٤(
  .٢٧٠- ٢٧١صص . مأخذ باال) ١٥(
تقى تنها ولی در مسجد و در حني مناز مضروب گشته  حممد بايد توجه داشت که مالّ) ١٦(

  : رجوع فرمايند به. است
  .٣٠٢ص . الوفاء  تذکرة-الف
  .٢٦٩ص . االنوار مطالع.  نبيل زرندى- ب 

  : رجوع فرمايند به) ١٧(
  .٢٨٥زير نويس ص . Dawn Breakers -الف
جعفر واعظ  بنقل از تاريخ مالّ ( ١١٠ص . الغطاء کشف.  گلپايگاىن ابوالفضل-ب 

  ).قزويىن



  : از مجله رجوع فرمايند به) ١٨(
  .٢٨٣-٢٨٤صص . االنوار مطالع.  نبيل زرندى-الف
  .٣٧١- ٣٧٧جلد سوم، صص . ظهور احلق.  فاضل مازندراىن- ب 
  .٩٢- ٩٥صص .  تاريخ مسندر- پ 
  .٣٩٩ص ". حضرت باب. "  حممد حسيىن- ت 

  : رجوع فرمايند به) ١٩(
Browne. A Traveller's Narrative. Vol., 2, p. 311. 

سني نوائى در کتاب فتنه باب، ص از مجله عبداحل( اينکه برخى از نويسندگان ) ٢٠(
اند ىب مبناست و  تقى برغاىن منوده حممد جناب طاهره را متهم به توطئه قتل مالّ) ١٠١

  .اند مدرک مستند ارائه نکرده
  .١٩٧-١٩٨جلد چهارم، صص . اعالم النساء) ٢١(
) ترمجه انگليسى تاريخ مريزا حسني مهداىن ( New Hisotry: رجوع فرمايند به) ٢٢(

  .٢٧٦-٢٧٧صص 
  :رجوع فرمايند به) ٢٣(

  .٢٧١-٢٧٢صص . االنوار مطالع.  نبيل زرندى-الف
  .٣٦٠ص .  تاريخ مسندر- ب 

  : رجوع فرمايند به) ٢٤(
Root. Tahirih. pp. 78-79.                           

  .٧٨ص . مأخذ باال) ٢٥(
  .٢٧٢- ٢٧٤صص . االنوار مطالع. نبيل زرندى) ٢٦(
  .٨١جلد سوم، ص . تاريخ شهداى ايران. وىملک خسر) ٢٧(
  .٢٧٤- ٢٧٥صص . االنوار مطالع. نبيل زرندى) ٢٨(
)٢٩ ( Dawn Breakers . ٢٧١ص.  



مريزا شفيع تويسرکاىن ملقّب به صاحب ديوان وزير طهران و از دوستان مجال اقدس ) ٣٠(
  ).٨٧جلد سوم، ص . تاريخ شهداى ايران. ملک خسروى( اى بود 

  .٢٧٧ص . االنوار مطالع. زرندىنبيل ) ٣١(
  .٢٧٧- ٢٧٨صص . مأخذ باال) ٣٢(
  .٣٦٠-٣٦١صص . تاريخ مسندر) ٣٣(
  .٢٨٠- ٢٨١صص . االنوار مطالع. نبيل زرندى: از مجله رجوع فرمايند به ) ٣٤(
  .٢٨٢ص . مأخذ باال) ٣٥(

  خبش يازدهم 
  عزميت جناب طاهره به طهران

کردند که طاهره از حملّ حتت نظر  هنايت مراقبت را مىبرغاىن و بستگان او  حممد با آنکه مالّ
يعىن خانه پدر خود فرار نکند سراجنام اراده اهلي بر رهائى او تعلّق يافت که خالصه داستان 

در ايام حبس طاهره در خانه پدرش، خاتون جان دختر بزرگ حاج . بدين گونه است
تدابري خمتلف و لباسهاى متفاوت نزد اسداهللا فرهادى که از فدائيان حقيقى طاهره بود با 

گاه بصورت فقري متکّدى و گاه ببهانه رخت آب کشيدن در خانه مالّ صاحل . رفت وى مى
زيرا طاهره . رسانيد گاه نيز مواد خوراکى به آن جناب مى. رساند خود را به طاهره مى

ردنيهاى خانه خودش حممد و بستگان نزديک او را دريافته بود و از بيشتر خو قصد سوء مالّ
در آن احيان جناب آقا سيد امحد يزدى گرفتارى جناب طاهره را بعرض . کرد اجتناب مى

حضرت اءاهللا در جشن عروسى يکى از شاهزاده خامنهاى قاجار . مجال اى رسانيد
سيد . شرکت فرموده بودند و مجعى از بزرگان و اعيان کشور در آن جملس حضور داشتند

 به حملّ انعقاد جشن رفت و با اشاره بعرض مبارک رسانيد که پيغام مهمى براى امحد يزدى
چون امکان خروج مجال اى در آن حلظه از جملس عروسى ميسر نبود . آن حضرت دارد

پس از پايان جشن سيد . به سيد امحد ابالغ گرديد که تا خامته عروسى در انتظار مباند
هادى  در آن اوقات آقا حممد) ١. (عرض مبارک رسانيدامحد خرب گرفتارى طاهره را ب

. حيىي داراىب حبضور مجال اى رسيده بود فرهادى که در طهران بود وسيله جناب سيد



اى خطاب به طاهره مرقوم فرموده به آقا حممد هادى عنايت منودند تا با  حضرت اءاهللا نامه
آقا . سليم کند و وسائل رهائى او را فراهم منايدلباس مبدل به قزوين رفته نامه را به طاهره ت

حممد هادى مان ترتيب امر مجال اى را اجراء منود و به قزوين رفت و مرقومه آن 
جان که بلباس يک زن متکّدى در آمده بود به طاهره  حضرت را وسيله مهسرش خاتون

هى يافت به خاتون جان اى و نقشه رهائى آگا طاهره که از مضمون مرقومه مجال. رسانيد
حدود يک ساعت بعد تأئيد . گفت مشا برويد و من هرچه زودتر به مشا ملحق خواهم شد

اهلى رسيد و مراقب او را خواب گرفت و طاهره از فرصت استفاده کرده خانه پدر را 
کشيد به  هادى که در نزديک خانه پدرى طاهره کشيک مى ترک منود و مهراه آقاحممد

اين آقا حسن دوست نزديک . حسن جنّار رفتند از آجنا باتفاق به خانه آقا. ده رفتخانه نامرب
هادى بکمک  حممد چون شب فرا رسيد طاهره و آقا. هادى بوده است و حمرم آقا حممد

حسني از قزوين خارج و در سالّخ خانه  قلی نام از طريق برج مست دروازه شاهزاده آقا
دره و اشتهارد راهى طهران  اده گرديده بودند شده از راه کلهسوار اسب هائى که قبالً آم

حضرت اءاهللا به ) ٢٨٣االنوار، ص  مطالع(بتصريح جناب نبيل زرندى ) ٢. (گشتند
جان بکو براى اينکه بتواند اين مراسله را در  به خاتون: "هادى فرموده بودندکه حممد آقا

يان در آورده و ببهانه گدائى بدرب منزلی حمبس به حضرت طاهره بدهد خود را بلباس گدا
که طاهره در آن حمبوس است برود و مراسله را به مشاٌراليها بدهد و تو هم بايد درب 

مبحض خروج فوراً او را بطهران . منزل بايسىت تا حضرت طاهره از منزل خارج شود
اسب تند رو دهم که يک نفر از گماشتگامن با سه رأس  و فرمودند من دستور مى. بياور

تو اسبها را در خارج شهر در حملّ معيىن قرار بده و . شبانه دم دروازه قزوين حاضر باشد
طاهره را بآن مکان برب و هر دو سوار بر اسب شده از راه غري معمول بطهران بيائيد و 
سعى داشته باش که قبل از طلوع آفتاب بطهران برسى و مبحض اينکه دروازه طهران باز 

خيلی مواظب باش که براز مشا کسى پى . د شهر شويد و يک سره مبنزل من بيائيدشد وار
هادى بر حسب دستور مبارک با  آقا حممد:" نبيل زرندى تنها بامجال مى نويسد که". نربد

هنايت اطمينان از طهران به قزوين شتافت و حضرت طاهره را از حمبس جنات داد و ساملاً با 



در ساعت موعود مبنزل حضرت اءاهللا ورود هم وارد طهران شدند و 
اما جناب مسندر مهانطور که قبالً منقول گرديد در تاريخ ). ٢٨٤ص . االنوار مطالع( "منودند

نامربده داستان ورود طاهره را به طهران . خويش بتفصيل بيشترى واقعه را کاويده است
قلی اسبها را متوجه شده  ود منوده آقازاده حسن ور ابتداء در باغ امام: "دهد اينگونه ادامه مى

. رود هادى بشهر براى اخبار ورود مى فرمايند و آقا گرداند و جناب طاهره آسايش مى مى
قلی  آقا. رود حسن تاجر قزويىن از ورود جناب طاهره خرب شده بباغ مذکور مى کربالئى

آقا قلی دو . آيد ان مىاو تبسم کن. ندانست دوست است او را هنى مى منايد که پيش ما ميا
ها که  خواهند و از ميوه هر دو را مى. فرمايد زند جناب طاء هنى از زدن مى سيلی به او مى
شب چند سوار آمده جناب طاهره را با مهراهان با احترام . دهند قلی هم مى آورده به آقا

راى جنات جناب آقا قلی که ب) ٣. "(برند االعظم مى ذکره متام به بيت مبارک مجال قدم جلّ
طاهره و ايصالش به بيت مجال اى در طهران تالش کرده بود در بازار قزوين خربوزه 

وى در شب ورود ) ٤. (هادى فرهادى بوده است حممد فروش و دوست و راز دار آقا
طاهره به بيت مبارک ابتداء از خوابيدن در رختخواب گرانبها و عالی سر باز زد و گفت 

جناب طاهره به او فرمود که در مهان . درس چگونه در اين رختخواب خبوامببا اين لباس من
بدو گفت که خداوند بعلّت خدمىت که کرده است اجر جزيل به وى . جاى راحت خبوابد
هادى به دهى در خارج  حممد صبح فرداى آن روز جناب طاهره با آقا. عطاء خواهد فرمود

قلی  اى نيز مهراه با آقا بعداً مجال. روند ودند مىطهران که احباب در آجنا اجتماع کرده ب
قلی را احضار  صبح زود جناب طاهره آقا. مانند شب در آجنا مى. برند آن ده تشريف مى به

گويد تو هرچه زودتر بايد به قزوين برگردى زيرا اگر نروى فساد عظيمى  مى منايد و مى
قلی  آقا(قلی از خاندان فرهادى نامربده را  آيد که خاندان آقا از قرائن بر مى. برپا مى شود

دهد و او را  قلی مى ر حال جناب طاهره مقدار زيادى وجه نقد به آقا. اند خواسته مى) را
گردد به بيت مجال اى و در آجنا با مريزا عبداهللا  قلی شب بر مى آقا. کند روانه قزوين مى

وى واقعاً مبوقع به . گردد نه قزوين مىمالقات مى منايد و سپس روا) مريزاصاحل(شريازى 
زيرا خاندان . شد رسد که اگر دوساعت ديرتر رسيده بود فساد جديدى بر پا مى قزوين مى



قلی صاحب ثروت  دعاء مجال اى و جناب طاهره اثر منود و آقا. او در جستجويش بودند
يب قلی اشتهار بعدها به طهران رفت و خبدمت مريزا موسى وزير در آمد و بنا. گرديد
نيکالى فرانسوى در تاريخ خود ) ٥. (وى در اواخر ايام جبرگه احباب پيوست. يافت

ها در جرگه فراشان شاهى در آمد  قلی که بعد نايب"  :نويسد قلی مذکور مى راجع به نايب
من نيز از مستخدميىن بودم که مهراه اين زن . کند فرار طاهره را بدين طريق نقل مى

مهني که از شهر خارج شدمي شاهراه را ترک کرده و راه بلوک زهراى . ندحرکت کرد
عبدالعظيم و  قزوين را پيش گرفتيم و طى طريق کردمي تا رسيدمي به اندرمان در حوالی شاه

اى به من داد که بربم طهران به خانه مريزا بزرگ نورى و بدهم به  العني نامه در آجنا قرة
صبح زود بود که به شهر وارد شدم و نامه را به . مريزا بزرگحسينعلی نورى پسر  مريزا

پس از خواندن به من گفت که برگرد به اندرمان و خرب بده که من . صاحبش رسانيدم
خودم بعد از ظهر به آجنا خواهم آمد و باالخره پنج ساعت بغروب مانده مريزا حسينعلی با 

العني هم چند دقيقه  قرة.  وارد شدکشيدند چند سوار که اسبهاى زين کرده به يدک مى
براى تغيري لباس رفت و بعد سوار بر اسىب شد که دهنه آن طال بود و هر يک از ما اسىب را 

يک ساعت به غروب آفتاب بود که حرکت کردمي و دوساعت بعد . سوار شده براه افتادمي
آن مدت اشخاص در . در خانه مريزا حسينعلی بودمي و در آجنا چند روزى توقّف کردمي

العاده به  تقريباً پنج روز پس از ورود ما روزى تعجب فوق. آمدند العني مى زيادى بديدن قرة
اين . من دست داد چه ديدم که در آن خانه فقط يک نفر نوکر مانده و بقيه مهه رفته بودند

 نوکر براى من چاى آورد و گفت اسىب زين کرده در طويله است سوار شو و برو به
من هم سوار شدم و رفتم و قبل از ناهار بداجنا رسيدم که . حصار مسگرآباد نزديک سرخه

العني مرا احضار کرده و گفت آيا مايل  قرة. هاى متعددى بر پا بود مجعيت زياد و چادر
پس چند مشت پول به من داد و گفت امشب هم .  نهجواب دادم. هسىت باىب شوى

بعد از صرف شام با متام . ميهمان من هسىت ولی فردا صبح دو باره برگرد به طهران
مجعيت خود حرکت کرد و من نيز فرداى آن روز با چند نفر نوکر که خنواسته بودند 

" ( رود بطرف خراسان  مىالعني مهراه آهنا بروند به طهران برگشتم و در آجنا فهميدم که قرة



نويسد با حمتواى  اگرچه آنچه نيکال در اين باب مى). ٢٩٥- ٢٩٦ترمجه فارسى، صص 
اى نيز  تاريخ نبيل زرندى و تاريخ مسندر تفاوائى دارد با وجود اين حاوى نکات تازه

برغاىن شوهر طاهره و يارانش که شديداً مراقب طاهره بودند از  حممد بارى مالّ. هست
اصحاب نيز که از جريان آگاهى . ناپديد شدن ناگهاىن او دچار حريت بسيار گرديدند

دوستان . اند کردند که طاهره را معدوم منوده نداشتند بسيار وحشت منودند زيرا فکر مى
جا در جستجوى او  خيلی زود از داستان رهائى طاهره آگاه شدند ولکن دمشنان طاهره مهه

برخى نيز تنبه يافتند و دانستند که . ند که خسته و مأيوس گرديدندآنقدر تالش منود. بودند
: بگفته جناب نبيل زرندى. با اولياى حق ستيز نتوان کرد و اين تنبه سبب اميان آنان گشت

ولکن .  . .از مجله نفوسى که در آن روز مؤمن شد مريزا عبدالوهاب برادر طاهره بود"
". نشد و اقدامى نکرد که مثبت صدق اعتقاد او باشدخدمىت در امر مبارک از او ظاهر 

) ٧. (اى در طهران اقامت منود جناب طاهره چند روز در باالخانه بيت مبارک مجال) ٦(
در آن احيان که حکومت مهه جا در جستجوى طاهره بود آن جناب در کمال عظمت و 

از . پرداخت تگو مىآمدند از پس پرده بگف اى مى فصاحت با نفوسى که به بيت مجال
سلمان هندجياىن نيز در آن ايام وسيله جناب  شود که جناب شيخ مدارک موجود روشن مى

از مجله نفوسى که در آن روزها با جناب طاهره ) ٨. (طاهره فائز باميان گشته است
وحيد بتصريح مجال اى در . حيىي داراىب ملقّب به وحيد بود مالقات داشت جناب سيد

امراهللا او را  حضرت وىلّ). ١٧٤ص" (وحيد عصر و فريد زمان خود بودند"قان کتاب اي
حضرت ) ٩.(اند ترين دانشمند در ميان اصحاب حضرت باب مشرده ترين و فاضل متنفّذ

اى چنني  عبدالبهاء در خصوص کيفيت مالقات طاهره و وحيد در طهران و در بيت مجال
له الفداء  املقربني د حيياى وحيد شخص فريد روحروزى جناب آقا سي: "اند مرقوم فرموده

حاضر شدند و در بريون نشسته جناب طاهره وراى پرده نشسته و من طفل بودم و در 
آيات . افشاند جناب وحيد آيات و احاديثى نظري در فريد از دهان مى. دامن او نشسته بودم

گفت يا حيىي . هره يجان آمدبغتةً طا. و احاديث بسيار در اثبات اين امر روايت فرمود
وقت جانفشاىن در . حاال وقت نقل روايت نيست. فأت بعمل إن کنت ذا علم رشيد



دمشنان حضرت اءاهللا که دائماً در کمني ) ١٠". (عمل الزم است عمل. اهللا است سبيل
بودند تا آزارى بدان حضرت برسانند اندک اندک از وجود طاهره در بيت مبارک آگاه 

طاهره را به خانه وزيرجنگ . اى ترتيىب انديشيدند تا نامربده حمفوظ ماند ند لذا مجالشد مى
خان اعتمادالدوله نورى بود که چند سال  آقا وزير جنگ در آن اوقات مريزا. انتقال دادند
خان مورد غضب حممد شاه قرار گرفته و او را به کاشان  آقا مريزا. اعظم ايران شد بعد صدر
آقاخان سفارش فرمودند که از طاهره  حضرت اءاهللا به خواهر مريزا. وده بودتبعيد من

جناب طاهره نزد نامربده بود تا آنکه در اجراء امر عليکم بارض . پذيرائى و نگاهدارى منايد
مجال مبارک طاهره : "در حقيقت بفرموده حضرت عبدالبهاء. اخلاء عازم خراسان گرديد
ه و تدارک مفصي اءاهللا با ) ١١" ( .ل از خدم و حشم به بدشت فرستادندرا با حضرت

سفارش فرمودند که ) برادرشان(جناب طاهره توديع منودند و به جناب مريزا موسى کليم 
زيرا . اش قانته را از دروازه مشريان خارج منايند با هنايت احتياط و دقّت طاهره و خادمه
 خروج نسوان از دروازه آنان را بتحقيق بيشتر مأموران کامالً مراقب بودند و مسلّماً

جناب کليم، جناب طاهره و قانته از دروازه مشريان گذشتند و خوشبختانه . داشت وامى
پس از خروج از دروازه در دو فرسخى . مأمورين هيچگونه پرسش و جستجو ننمودند

ائى داشت و آب طهران به باغى رسيدند که در دامنه کوه بود و چشم اندازهاى بسيار زيب
ساختماىن نيز در وسط باغ بود ولکن احدى در آجنا سکونت . فراواىن در آن جارى بود

. جناب کليم سراغ مالک باغ را گرفت. منود تنها پريمردى از آن حفاظت مى. نداشت
زيرا بني مالک باغ و . پريمرد پاسخ داد که در حال حاضر کسى در باغ ساکن نيست

پريمرد گفت . اند استه لذا مهگى براى فصل دعوى به طهران رفتهمستأجرينش نزاعى برخ
جناب کليم از او اجازه . که مالک باغ از او خواسته تا مراجعتش در آجنا سکونت منايد
وقت ناهار جناب کليم . گرفت که در آجنا چندى سکونت منايند و پريمرد اجازه داد

 حني صرف غذا به پريمرد فرمود که من در. پريمرد را به تناول غذا با خودشان دعوت کرد
گردم و از او خواست که از طاهره و قانته تا مراجعتش  امروز عصر به شهر برمى

اش از دل و جان  پريمرد باغبان پذيرفت و قول داد که به طاهره و خادمه. نگاهدارى منايد



يزى حرف حى باقر ترب جناب کليم پس از مراجعت به طهران جناب مالّحممد. خدمت منايد
را با يک تن خدمتکار نزد طاهره فرستاد و سپس جريان را حبضور حضرت اءاهللا معروض 

حضرت اءاهللا پس از استماع جريان بسيار مسرور شدند و نام آن باغ را . داشت
جنت هنادند و فرمودند خداوند اين باغ و خانه را قبالً آماده فرمود تا احباى اهلى در آن  باغ
سپس مهراه تىن چند و از مجله . جنت بود جناب طاهره يک هفته در باغ. احت مناينداستر
اى مجيع وسائل و  جناب کليم بامر مجال. القزويىن عازم خراسان گرديد فىت حسن حممد مريزا

  )١٢. (خمارج سفر جناب طاهره و مهراهان را تأمني فرمود
  زير نويس خبش يازدهم 
  هرانعزميت جناب طاهره به ط

  ).اى نقل از بيانات شفاهى مجال ( ٤٨٨- ٤٨٩صص . االنوار مطالع. زرندى نبيل) ١(
  : از مجله رجوع فرمايند به) ٢(

  .٢٨٢-٢٨٣صص .  مأخذ باال-الف
  .٣٦٢- ٣٦٣ و ٨٣صص .  تاريخ مسندر- ب 

العني مهاندم سوار بر اسىب که حاضر  قرة" :نويسد نيکالى فرانسوى در تاريخ خود مى
" بودند شد و با مهراهان از شکاىف که در ديوار حصار شهر بود از قزوين خارج شد کرده

  ).٢٩٥ترمجه فارسى، ص ( 
  .٣٦٤ص ) ٣(
  .٨٢ص . تاريخ مسندر) ٤(
  .٣٦٤-٣٦٧صص . مأخذ باال) ٥(
  .٢٨٤ص . االنوار مطالع) ٦(
  .٣٠٥ص . الوفاء تذکرة) ٧(
  .٣٠١سوم، ص  جلد. ظهور احلق. فاضل مازندراىن) ٨(
 .Shoghi Effendi. The Dipensation of Baha'u'llah. p.9:فرمايندبه رجوع) ٩(



فرمايند  براى آگاهى از احوال جناب وحيد از مجله رجوع. ٣٠٦ص . تذکرة الوفاء) ١٠(
 Index و نيزصص ٢٥٧-٢٦١سطور، صص  نگارنده تأليف" حضرت باب"کتاب  به

  . مذکور در ذيل وحيد
  .٣٠٦ص . تذکرة الوفاء) ١١(
  : رجوع فرمايند به) ١٢(

  .٤٨٩- ٤٩٠ و ٢٨٦- ٢٨٧صص . االنوار مطالع. زرندى  نبيل-الف
  .٨١ص . Tahirih طاهره .  مارثا روت- ب 



  
  خبش دوازدهم 

  بدشت  احتفال در طاهره جناب
پس از صدور امر حضرت باب مبىن بر عزميت اصحاب به خراسان گروهى از بابيان از 

بودند که  مجال اى به جناب طاهره وعده داده. ن ديار شدندنقاط خمتلف ايران راهى آ
لذا به جناب کليم امر فرمودند که وسائل سفر . بزودى به آن جناب ملحق خواهند گشت

. در ضمن به جناب کليم سفارش عائله مبارکه را فرمودند. حضرتشان را فراهم منايد
سوى جناب قدوس که مهراه از آن . اهللا عازم خراسان گشتند چندى بعد حضرت اء

مالّحممدعلی قزويىن بتازگى از مشهد مراجعت کرده بود در بني راه با جناب 
نامربده داستان رهائى جناب طاهره از زندان قزوين و . مريزاسليمانقلی نورى برخورد کرد

. اهللا را به آن ديار باطّالع قدوس رسانيد توجهش به خراسان و نيز عزميت حضرت اء
دعلی قزويىن و مريزاسليمانقلی عازم شاهرود شدندقددر بني راه هنگام . وس مهراه مالّحمم

سپس بدشت را ترک . فجر به بدشت رسيدند و مبالقات مجعى از اصحاب نائل گرديدند
اهللا، جناب  مدتى بعد از مريزاحممد حناساب شنيدند که حضرت اء. منوده به شاهرود رفتند
اند و قصد عزميت به   اصحاب اصفهان و قزوين و ديگر بالد در بدشتطاهره و گروهى از

آقاحممد حناساب نيز به بدشت رفت و در آجنا توجه جناب قدوس را به . خراسان دارند
اهللا مهراه جناب  هنگام غروب آفتاب حضرت اء. اهللا رسانيد شاهرود بعرض حضرت اء

ود شدند و بامداد روز بعد باتفاق جناب قدوس معلّم نورى از بدشت راهى شاهر مالّحممد
اجتماع ياران در بدشت فرصت مناسىب گشت که حقايق امر . به بدشت مراجعت فرمودند

ترين نقوش  در اين اعالن جناب طاهره يکى از حساس. پرده به اصحاب اعالن شود بديع ىب
 هدف اصلی انعقاد .حيات امياىن خويش را ايفاء فرمود که اينک در صدد توضيح آنيم

هدف ديگر احتفال مذکور تدارک ) ١.(است احتفال بدشت اعالن استقالل آئني باىب بوده
وسائل رهائى حضرت باب از زندان آذرباجيان بوده که از آغاز با شکست روبرو 

ايست که از مهان آغاز ظهور  اعتقاد به استقالل شريعت حضرت باب نکته) ٢.( است گشته



اب و مکاتيب و رساالت بزرگان عهد اعلی و از مجله جناب طاهره در آثار حضرت ب
امراهللا  بايد توجه داشت که بتصريح حضرت وىلّ. است بتلويح و گاه بتصريح مطرح گرديده

الباب به قائميت  در مهان شب اظهار امر مبارک حضرت باب در شرياز جناب باب
االمساء که در  عتبارى در کتاب قيوماگرچه در حقيقت با) ٣. (است حضرتشان اعتقاد کرده

چهل روز اول ظهور مبارک نازل شده عموميت و استقالل ظهور حضرت باب اعالم 
ولکن باعتبار ديگر بعلّت وجود تعصبات شديده و عدم آمادگى و جهل ) ٤. (است گشته

غالب مردم زمان، حضرت باب در تصريح مقامات عظيمه خويش هنايت دقّت و حفظ و 
فرمايند که ايام  اين است که حضرت عبدالبهاء تصريح مى. اند ت را مراعات فرمودهحکم

اما استقالل ظهور مبارک حضرت باب در آثار نازله در ) ٥( .زمان تقيه بود  حضرت باب 
ماکو بتصريح اعالم و سپس در احتفال بدشت و جملس حماکمه حضرت باب در شهر تربيز 

نگارنده در دو پژوهش تفصيلی ديگر موضوع استقالل ) ٦( .جهرةً اعالن گشته است
و در ) ٧. (است ظهور حضرت باب و حنوه اعالم تدرجيى مقامات آن حضرت را کاويده

منايد تا نقش حساس احتفال بدشت و طاهره جاودانه  اين پژوهش نيز خالصه آنرا نقل مى
  . تر گردد در اعالن استقالل آئني باىب روشن

مراحل ) اردستاىن مريزافتحعلی(اعظم  له در لوح مبارک باعزاز جناب فتحمجال اى از مج
اعالم مقام بابيت علم اهلى، قائميت، رسالت و مظهريت :  دعوت حضرت باب را بترتيب

مراد از مهه الفاظ و اصطالحات مذکوره مهان مظهريت اهليه ) ٨. (اند اهليه تصريح فرموده
حضرت باب از مجله . است يت هنايت حکمت اعالم گشتهاست ولکن حقيقت امر با رعا

به اين حکمت حمضه در دعوت ناس اشاره ) در سوره نود و چهارم(االمساء  در کتاب قيوم
فرمايند که حقايق مربوط  در سوره بيست و هشتم از آن کتاب عظيم مى) ٩. (اند فرموده

ى از آن به خلق جهان افاضه ا به مقامات عظيمه حضرتشان بايد بنحو جممل بيان و رشحه
در سوره چهل و هفتم از کتاب مذکور پس از تصريح به ضعف ميزان عرفان ) ١٠( .شود

فرمايند که اگر مقامات حقيقى خويش را ظاهر فرمايند مؤمنني از گرد آن  عباد بتلويح مى
حضرت باب در آثار نازله در ساهلاى خنستني ) ١١( . حضرت  پراکنده خواهند گشت



االمساء مقامات حقيقى خويش را بصورت ظاهر و مستور  ر و از مجله در کتاب قيومظهو
در کتاب . اند تا حکيمان بفهمند و انه نيز بدست جاهالن و متعصبان نيفتد بيان فرموده

  : فرمايند دالئل سبعه در توضيح علل اظهار مقام بابيت در آغاز ظهور مى
 چقدر رمحت خود را در حق مسلمني واسع فرموده تا نظر کن در فضل حضرت منتظَر که  

اهللا چگونه خود را باسم  مقامى که اول خلق است و مظهر انىن انا. اينکه آهنا را جنات دهد
و از آنچه از براى آن  ... تا آنکه مردم مضطرب نشوند ... بابيت قائم آل حممد ظاهر فرموده

ساب آيات اهليه را به حجت موعود شيعيان در آغاز علّت انت.    اند غافل منانند خلق شده
اگرچه مراد حقيقى از ) ١٢( .فرمايند ظهور ضمن مناجاتى حفظ مؤمنني از ستم معرضني مى

  .است حجت در مهان اوقات نيز وجود مبارک حضرتشان بوده
براى جتسم ميزان ضعف عرفان عباد و عدم آمادگى ايشان براى پذيرش ظهور جديد و 

توان از مجله به داستان اعراض و  تب مدارا و مماشات حضرت باب با مردم زمان مىمرا
مالّعبداخلالق از علماء برجسته شيخى بود و شرح . انزواء مالّعبداخلالق يزدى اشاره منود

وى در آغاز ظهور به مقام ) ١٣( .است احوالش در غالب کتب تاريخ عصر قاجار آمده
علی بعداً در قلعه طربسى   حتى فرزندش جناب شيخ.بابيت حضرت باب مؤمن گشت

اند از امر  بشهادت رسيد وليکن پس از آنکه يقني کرد حضرت باب اظهار قائميت فرموده
خالصه . است اعراض او چند ماه پس از انعقاد کنفرانس بدشت بوده. بديع اعراض منود

به حضور مجال اى ) يدوح(حکايت اين است که روزى در طهران جناب سيدحيىي داراىب 
دارد که توقيعى از قلم حضرت باب باعزاز مالّعبداخلالق  شود و معروض مى شرفياب مى

فرمايند مالّعبداخلالق در خانه مريزازمان  مجال اى مى. نازل گشته که بايد بدو برساند
 است که چون به جناب وحيد نقل منوده. توقيع را بربيد و برسانيد. نورى ساکن است

لذا توقيع مبارک را . خانه مريزازمان رسيدم ديدم مالّعبداخلالق مشغول وضو گرفنت است
يک ساعت بعد خرب . در اطاق نزديک وى هنادم تا زيارت منايد و از خانه خارج شدم

چون بدين آيه مبارکه رسيد . آوردند که پس از فراغت از مناز توقيع مبارک را زيارت منود
لوح را بکنارى انداخت و فرياد "  القائم احلق الّذى انتم بظهوره توعدونانا :"فرمايند که مى



مجال اى در يکى از الواح در خصوص تزلزل ) ١٤( .زد اى داد که پسرم بناحق کشته شد
مالّعبداخلالق که از مشايخ شيخيه بود در اول امر که نقطه اولی : " فرمايند مالّعبداخلالق مى

از مصدر .  قميص بابيت ظاهر اقبال منود و عريضه معروض داشتروح ماسواه فداه در
تا آنکه . عنايت کربى ذکرش نازل و بر حسب ظاهر کمال عنايت نسبت به او مشهود

انىن اناالقائم : لوحى خمصوص به او ارسال فرمودند در او اين کلمه عليا نازل قوله تعالی
ت صيحه زد و باعراض متام قيام منود و مجعى بعد از قرائ. احلق الّذى انتم بظهوره توعدون

و در لوح مبارک حسني که بامضاء خادم ) ١٥."(در ارض طاء بسبب او اعراض منودند
است در خصوص مراتب مماشات حضرت باب با خلق زمان و رعايت هنايت حکمت در 

ن حضرت اعلی نظر بضعف عباد در اوا " : است اظهار مقامات حضرتشان چنني نازل گشته
آنچه در آخر  ... اگر ... اند اند و به حکمت تکلّم فرموده ظهور در بيانات مدارا منوده

آورد آنچه را که در  فرمودند شراره نار اعراض و انکار در اول وارد مى فرمودند اول مى
بشأىن معرضني و منکرين که علماى عصرند بر اعراض قيام منودند که ... آخر وارد آورد
اهللا ناميدند و اين خلق دنى بآن هم راضى نشدند و عمل  د خود را بعبد بقيةآن جوهر وجو

  ) ١٦( ...". منودند آنچه را که قلم و لسان و مداد از ذکر آن عاجز
اهللا حبقيقت مهان بابيت ظهور  بايد توجه داشت که اصوالً مراد حضرت باب از بابيت بقية

است که جبهت رعايت حکمت در آغاز ظهور )  اىمجال(اهللا  ُيظهِره يا مدينه حضرت من
حضرت عبدالبهاء در مقاله شخصى سياح . اند بنحو منطبق با مقتضيات زمان بيان فرموده

امراهللا نيز در توقيعات خويش  حضرت وىلّ. اند بدين نکته اشاره فرموده) صفحه سوم(
اند و  م موعود نبودهفرمايند که حضرت باب هرگز بواقع مدعى نائبيت قائ تصريح مى

ادعاى مظهريت ) ١٧.( است اهللا بوده ُيظهِره مرادشان از بابيت در حقيقت بابيت حضرت من
حضرت باب باستقالل و نزول آيات از مهان سال اول ظهور در فتواى علماى شيعى و 
 سنى جمتمع در جملس حماکمه جناب مالّعلی بسطامى در بغداد و نيز کتب رمسى تارخيى

) ٢٣٣جملّد سوم از جملّدات تاريخ قاجاريه، صفحه (الّتواريخ  عصر قاجار چون ناسخ
ضمن واقعات (االخبار ناصرى  و حقايق) ٣١٠جملّد قاجاريه، صفحه (الصفاى ناصرى  روضة



بايد تصريح منود که خواص اصحاب حضرت باب . است آمده)  هجرى قمرى١٢٦٥سال 
آن حضرت را ادراک منوده بودند و اين نکته از آثار قلميه از مهان آغاز ظهور مقام عظيم 

براى مثال از مکتوىب بقلم جناب طاهره که . شود آن اصحاب بزرگوار خبوىب روشن مى
آيد که وى از مهان آغاز ظهور باستقالل   هجرى قمرى مورخ است بر مى١٢٦١بسال 

هلى و صاحب آيات امر جديد عقيده داشته و حضرت باب را ظهور رسول مستقّل ا
و   :  نويسد در يک موضع از مکتوب مذکور در خصوص حضرت باب مى. است دانسته مى

و ماکان لرسول ان يأتى  ... باشد تفسري مبارک و صحيفه مکنونه مى ... حجت و بينه ايشان
اهللا  ولاهللا مگر منکرين رس سبحان  :  نويسد در موضع ديگر آن مکتوب مى.    اهللا بآية االّ باذن

اما عامه بابيه ) ١٨(   .غري اين سخىن داشتند که بيان تازه آورده که موافق با قواعد ما نيست
و حتى گروهى از علماء از اصحاب با وجود آنکه حضرت باب در بيان فارسى و دالئل 
سبعه بتصريح به استقالل ظهور مبارکشان اشاره فرموده بودند تا پيش از احتفال بدشت از 

شايد علّت اصلی اين بود که آثار مذکوره بقدر . اهيت امر چنانکه بايد آگاه نبودندم
منودن اين دسته از اصحاب جبهت پذيرش  رحال براى آماده. کفايت انتشار نيافته بود

. استقالل ظهور جديد به سه سال مدارا و مماشات و سراجنام اتخاذ تدابري حکيمانه نياز بود
اهللا و حضرت باب مقرر گشت که  ثر مکاتبات مستمره ميان حضرت اءاين بود که بر ا

اصحاب عازم خراسان شوند و در آن ديار اين مهم اجنام پذيرد و اجتماع ياران در بدشت 
  .اين موقعيت عظيم را فراهم منود

ايست کوچک و زيبا در دشت بدشت  که ييالقى اشراف بوده دهکده) ١٩(بدشت 
مالّ تيولِ مالّعبدالرمحن جامى  ده. ه با شاهرود و بسطام فاصله زيادى نداردنزديک ده مالّ ک

در ايام گذشته . بوده است) پانزدهم ميالدى(شاعر و عارف مشهور قرن هنم هجرى 
اند مدتى  رسيده اند چون به ده مالّ مى مسافراىن که از طهران عازم خراسان و مازندران بوده

انبارهاى  هاى کاروانسراها و آب بدين روى آثار وخرابه. اند در بدشت استراحت مى کرده
بدشت در گذشته جزء بسطام بوده ولکن . شود مى در آن ديده) عباسى خصوصاً شاه(قدميى 

حمصول عمده آن غالّت، پنبه . زيراستاق از توابع شاهرود است يا  امروزه جزء دهستان استاق



به کوههاى بسطام و دامنه کالته، از مغرب به باغ اين دهکده از مشال . و انواع ميوه است
اش  فاصله. آباد و از مشرق به خريآباد حمدود است زندان و شاهرود، از جنوب به قريه سعيد

  ) ٢٠( .تا شاهرود حدود هفت کيلومتر و مجعيت آن از هزار نفر کمتر است
تبار ظاهرى اصحاب حاضر در بدشت جز تىن چند اصوالً عارى از ثروت، قدرت و اع

تعداد حاضران در احتفال بدشت عالوه بر مجال اى، جناب قدوس و جناب ) ٢١. (بودند
جناب طاهره تنها بانوى ) ٢٢. (طاهره هشتاد و يک تن از اصحاب حضرت باب بودند

آيد که خادمه جناب طاهره نيز در  از قرائن بر مى) ٢٣( .حاضر در احتفال بدشت بود
رحال نامربده جزء اصحاب . است شده  در آن حوالی اسکان دادهو يا) ٢٤( بدشت بوده

اما مشخصات برخى از مشاهري و نفوس برجسته حاضر در . است بدشت حمسوب نگشته
  :  احتفال بدشت عالوه بر مجال اى، جناب قدوس و جناب طاهره بشرح زير است

اى، شيخ  ، مالّامحد ابدال مراغهاى مالّحسني دخيل مراغه) حرف حى(مالّحممد باقر تربيزى 
حممدنصري قزويىن، مريزاسليمانقلی نورى،  ابوتراب اشتهاردى، مالّحممدمعلّم نورى، حاج

مالّامسعيل قمى، مالّحممدعلی قزويىن، مريزاهادى هنرى، مريزاحممدعلی هنرى،  حاج
يم اصفهاىن، سيدعبدالرح) ساله مريزاحممدعلی هنرى پسر چهارده( آقاحممدباقر نقش

ساله سيدامحد  آقاحممدهادى فرهادى، آقاسيدامحد يزدى، سيدحممدعلی يزدى فرزند يازده
مذکور، رضاخان ترکمان، مالّعبداخلالق اصفهاىن، مريزاعبداهللا اصفهاىن، مريزاعبداهللا 

ادى، آقاحممدحناساب، آقاحممدقاسم عبادوز اصفهاىن، آقاحممدتقى بيدآب) مريزاصاحل(شريازى 
بند اصفهاىن، آقاابوالقاسم اصفهاىن،  مالّامحد عالقه) فىت القزويىن(حممدحسن قزويىن 

برخى از وقايع نگاران جناب ) ٢٥. (آقاحممدمهدى اردستاىن و مريزاجواد جوال اردستاىن
وى . الدريه يکى از آهناست مؤلّف کواکب. اند الباب را نيز در بدشت حاضر دانسته باب

 و ١٢٧صفحات (ت کتاب مذکور ذيل عنوان قضيه بدشت در دو موضع در جلد خنس
  : نويسد از مجله مى. بدين نکته تصريح دارد) ١٣١

فرسا شدند يک دسته برياست جناب قدوس  چون اصحاب از طهران جبانب خراسان ره...   
دشت به . درفتن العني از عقب مى اهللا و قرة الباب از جلو و دسته ديگر برياست اء و باب



جناب مسندر نيز در تاريخ خويش ). ١٢٧صفحه (   دشت رفتند تا به دشت بدشت رسيدند
  :  نويسد مى

رصورت اصل مطلب شرح احوال جناب طاهره بوده که باينجا رسيد و بعد آهنم   
دامن و در دشت  اند که چگونگى او را مشروحاً منى مسافرتى در رکاب مجال مبارک منوده

الباب و بعضى از اصحاب در حضور مبارک  ضرت قدوس و جناب باببدشت با ح
آيد  نيز بر مى) ٣٠٥ترمجه فارسى، صفحه (از تاريخ نيکال ). ٣٦٧صفحه (   اند مشرف بوده

الباب در  حضور جناب باب. است دانسته الباب را در بدشت حاضر مى که نامربده باب
امراهللا و تواريخ مستند   و حضرت وىلّبدشت مورد تأييد آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء

بايد توجه داشت که جناب مالّحسني در ايام انعقاد . امرى چون تاريخ نبيل زرندى نيست
الدريه  مؤلّف کواکب). ٢٦(است  احتفال بدشت ميان راه خراسان و مازندران بوده

) ٢٠١ه جلد خنست، صفح(است  مهچنني شرکت جناب وحيد را در بدشت حمتمل دانسته
گوبينوى فرانسوى نيز عالوه بر مالّحسني بشروئى مريزاحيىي ازل را در . که مبنائى ندارد

ولکن در آثار مبارکه و تواريخ امريه ذکرى از اين ). ٢٧( است بدشت حاضر دانسته
بديهى است که عالوه بر نفوس نامربده در باال عده ديگرى از . موضوع نشده است

و مازندران و نيز ديگر نقاط ايران در ) خصوصاً اردستان(فهان اصحاب آذرباجيان، اص
زيرا حرکت دهها تن از نفوسى که در قلعه طربسى حضور . اند احتفال بدشت حاضر بوده

براى . بقصد عزميت به خراسان بوده و نه شرکت در حوادث طربسى) از ديار خود(يافتند 
قصبه عزميت منودند و چون مدارک مثال احباى اردستان با هم بقصد خراسان از آن 

اند بايد احتمال  هاى برادران نداف در بدشت حاضر گشته دهد که دائى موجود نشان مى
داد که مريزاحيدرعلی اردستاىن، برادرش مريزاحممد، مريزاحممدحسني اردستاىن و 

. باشند دهنيز در آن احتفال حاضر ش) پسر مريزاحممدسعيد فداء(حممد اردستاىن  مريزاعلی
  .شود هاى آتى مى تر احاله به پژوهش رحال اظهار نظر دقيق

شود که اصحاب از روز خنست  است مستفاد مى از آنچه نبيل زرندى در تاريخ خود نوشته
ولکن از بيان مبارک حضرت ). ٢٨( اند از ورود جناب قدوس به بدشت آگاه بوده



شود که جناب قدوس بنوعى  استنباط مى) ٣٠٧صفحه (الوفاء  عبدالبهاء در کتاب تذکرة
  :  االعلی قوله. است پنهان در باغ اختصاصى خويش منزل داشته

با توجه به قرائن و امارات موجود احتماالً ". خمفياً منزل داشتند ... در باغى جناب قدوس"
اغ زيستند در آن ب جناب قدوس پنهان از دمشنان خود که در مازندران و حوالی بدشت مى
  .اند رفته اقامت داشت و اصحاب براى استفاده از حمضرش به باغ اختصاصى او مى

که قبالً معروض گشت حضرت باب به اصحاب امر فرمودند که عازم خراسان  بطورى
احتماالً پس از مراجعت جناب قدوس از مشهد و اطّالع اصحاب از اوضاع . شوند

ز مازندران و خراسان يعىن دشت بدشت نابسامان خراسان تر ديدند که در مهان مر
لذا بايد ). ٢٩( اهللا بيست و دو روز در بدشت تشريف داشتند حضرت اء. اجتماع منايند

جناب فاضل مازندراىن در . مدت رمسى انعقاد احتفال بدشت را بيست و دو روز دانست
 منت اصلی تاريخ با آنکه گفته جناب نبيل زرندى را از ) ١١١صفحه (جملّد سوم ظهوراحلق

نقل منوده ولکن در موضع ) بيست و دو روز(او در مدت اقامت مجال اى در بدشت 
مدت اجتماع اصحاب را در حملّ مذکور ده ) ١٠٩صفحه (ديگر مهان جملّد سوم کتاب 

احتفال بدشت در ماههاى . است نامربده مدرکى در اين مورد ارائه ننموده. نويسد روز مى
 هجرى ١٢٦٤اواخر رجب تا اواسط شعبان سال ( ميالدى ١٨٤٨ال جون و جوالى س

الباب در مشهد و  و در زماىن که حضرت باب در قلعه چهريق زنداىن و جناب باب) قمرى
مجال اى شخصاً مجيع خمارج . است اند انعقاد يافته سپس در راه مشهد و مازندران بوده

اجاره باغها و . اند اخت فرمودهاجتماع و سکونت اصحاب را در بدشت تقبل و پرد
پرداخت وجه براى مواد غذائى جبهت بيش از هشتاد تن از اصحاب مستلزم حتمل هزينه 

اهللا در وسط آب روان سه باغ در بدشت اجاره فرمودند  حضرت اء. است سنگيىن بوده
يک باغ در . بودند) ٣١ (   غبطه روضه جنان  بفرموده حضرت عبدالبهاء اين باغها ). ٣٠(

جناب قدوس در ديگرى جناب طاهره و در باغ سوم خود هيکل مبارک مجال اى در 
در ميدان واقع در وسط باغها نيز اصحاب خيمه . خيمه و خرگاه سکونت داشتند

اهللا آقاحممدهادى فرهادى باغباىن و سرپرسىت باغ جناب  بامر حضرت اء). ٣٢(بودند  زده



بتصريح حضرت . اغباىن باغ مجال اى را بعهده داشتندنصري قزويىن ب طاهره و حاج
شبها مجال مبارک و جناب قدوس و طاهره   الوفاء در ايام بدشت  عبدالبهاء در کتاب تذکرة

مجال مبارک با جناب . بود هنوز قائميت حضرت اعلی اعالن نشده. منودند مالقات مى
آنچه مسلّم ). ٣٠٧صفحه  (   ع دادندقدوس قرار بر اعالن ظهور کلّى و فسخ و نسخ شراي

. است است در اين مذاکرات تفاهم کامل موجود بوده و جناب طاهره نيز شرکت داشته
) امرى و غري امرى(از حمتواى کتب تاريخ . است اما اخذ تصميم هنائى با مجال اى بوده

 و جناب قدوس اهللا شود که تدابري جناب طاهره اصوالً مورد تأييد حضرت اء مستفاد مى
نويسد اگرچه مستند نيست ولی بطور  آنچه نيکالى فرانسوى در اين باب مى. بوده است

بگفته نيکال پيشنهاد طاهره براى اعالن استقالل آئني باىب به . کلّى رنگى از حقيقت دارد
اصحاب جمتمع در بدشت مورد پسند قرار گرفت و آن اين بود که اگر جناب طاهره پس 

جاب مورد خمالفت و اعتراض مهه اصحاب حاضر قرار گريد بعنوان اينکه از کشف ح
بايد او را بعقل آورد و تعليمش   اشتباه منوده و ارتداد زن در اسالم موجب قتل او نيست و 

و هرگاه در خطاى خود  ... داد و گناه و خطايش را به او فهماند و به اسالمش برگردانيد
از گفتار خود توبه منايد و " شود که مستوجب قتل مى ... آن وقت است ... اصرار ورزيد

نويسد که طاهره توفيق يافت و  سپس نيکال بتفصيل مى. باصطالح به اسالم راجع شود
نويسد  نيکال مى. بکمک قدوس استقالل آئني باىب اعالن گشت و نيازى بتوبه طاهره نبود

او را غريمستقيم ترغيب منود تا که قدوس بابيان ناراضى از گفتار طاهره و کشف حجاب 
کرد که با  زيرا قدوس چنني وامنود مى. موافقت منايند وى با طاهره مبباحثه و مناظره پردازد

افعال و عقايد طاهره مبىن بر نسخ شريعت اسالم موافقت ندارد و مطمئن است که او را 
 حضور اصحاب با نويسد که طاهره در سراجنام نيکال مى. منايد در استدالل حمکوم مى

قدوس مبناظره پرداخت و در خامته جملس قدوس مغلوبانه بلند شد و با صداى بلند اعالن 
اصحاب چند . است گويد حق است و آنچه کرده درست و جبا بوده کرد آنچه طاهره مى

روزى به جشن و شادى پرداختند و به يکديگر تربيک گفتند و پس از آن اجتماع بدشت 
آنچه نيکال در اين باب نوشته ظاهراً مأخوذ از نظريات ايادى امراهللا ). ٣٣( پايان يافت



    حممد باب سيدعلی   نيکال در کتاب خود . است العلماء طالقاىن بوده جناب مريزاحسن اديب
منايد که از مجله از بيانات شفاهى جناب اديب در  تصريح مى)  ترمجه فارسى٤٣صفحه (

اى که خبواهش جناب مسندر در  جناب اديب در رساله. است کردهتأليف کتابش استفاده 
از بعضى ثقات شنيده شد که در   :  نويسد است از مجله مى شرح احوال جناب طاهره نوشته

آن سفرى که جناب طاهره با مجال قدم حرکت کردند وارد مازندران شدند در وقىت بود 
 را بطرف خراسان بکشانند و حبضرت بود هريک از بابيان که بتوانند خود که حکم شده

حضرت قدوس از مشهد بطرف مازندران حرکت . الباب اول من آمن برسانند باب
بودند پس مجال قدم و حضرت طاهره با مجعى ديگر نيز حرکت کردند و در بدشت  کرده

هر روز و شب در ترقّى افهام و عرفان احباء . با حضرت قدوس و اصحاب تالقى کردند
مهچنني در آن . منودند قدم مى وشيدند و مبواعظ حسنه ايشان را در طريق هدايت ثابتک مى

چون مجيع مردماىن بودند در حفظ قوانني شرعيه هنايت . بود ايام حکم جتديد احکام رسيده
کردند هلذا کمال اشکال را داشت که چنني قومى  مراقبت را داشتند و يچ وجه ختطّى منى

دانستند حرام بدانند و بالعکس و چنان  ند و چيزى را که ساهلا حالل مىتغيري احکام بده
پس جناب طاهره با جناب . شد که اگر ابرازى بشود ميکن اغلب متزلزل بشوند تصور مى

زيرا که در . اهللا اظهار کرد که اجراى اين امر بدست من آسان است قدوس و حضرت اء
خبالف . شود اش قبول مى د و بعد توبه منايد توبهشرع اسالم هرگاه زىن کلمه کفرى بگوي

بنابراين من آشکار اين حکم را اظهار خواهم کرد . اش قبول خنواهد شد مرد که توبه
قسم رفع منائيم آن وقت من توبه  هرگاه اسباب اختالف و اعتراض شد و نتوانستيم يچ

پس در . ستعداد نفوس زيادتر شودکنيم تا ا کنم از گفته خود باز حبالت اوليه مماشات مى مى
وقىت که اصحاب در پاى موعظه و تعليمات او حاضر و جمتمع بودند گفت مهه بدانيد که 

بيک دفعه در بني . شريعت سابقه منسوخ شده و بشريعت جديده کلّ بايد عامل شومي
 بعضى فوراً تصديق منودند و برخى ديگر گفتند ما ابداً از. اصحاب اختالف پديد آمد

خبدمت حضرت قدوس شکايت بردند ايشان . اهللا دست بر خنواهيم داشت شريعت رسول
باشند و اگر  دادند که گمان ندارمي حضرت طاهره چنني اعتقادى داشته مردم را تسکني مى



بايد در صدد . دليل و مأخذ بگويند باشد البته ايشان کسى نيستند که سخىن ىب هم گفته
 در بني اصحاب مذاکرات بسيار شديد شد تا آنکه عاقبت قرار باجلمله. کشف واقع باشيم

العني در آن  حضرت قدوس با حضرت قرة. شد که جملسى تشکيل شود با حضور رؤساء
العني از عهده دليل برآمده فبها واالّ توبه منايد از گفته  مسأله صحبت داشتند هرگاه قرة

العني  دادند تا آخراالمر قرة ه گوش مىپس با حضور مجع مباحثه بسيار منودند و مه. خود
بدالئل ساطعه و براهني قاطعه ثابت منودند که اين شرع ناسخ شرايع قبل است و اين 

پس کلّ تصديق منودند و اعتراف کردند بر حسن رأى و . شرعى است جديد و امرى بديع
دوسىت با اصابت خواطر و احاطه علميه ايشان و مجيع بکمال شوق و حمبت و مهر و 

اهللا و  يکديگر پيوسته و اخوان علی سرر متقابلني با هم نشستند و بانقطاع از ماسوى
منودند و هريک در مقام اطاعت  اطاعت و انقياد به اوامراهللا يکديگر را ترغيب و حتريص مى

  ).٣٤(  گرفت از ديگرى سبقت مى
برد سخنان    ى وسطىمذاهب و فلسفه در آسيا  گوبينو فرانسوى در تاريخ معروف خود 

پرداخته و در ) التواريخ معروف به ناسخ(امللک سپهر مؤلّف تاريخ قاجاريه  واهى لسان
  : نويسد خصوص نقش طاهره در احتفال بدشت چنني مى

است راجع  امللک مورخ مسلمان که قسمىت از شرح اين وقايع را براى من يه کرده لسان  
اين زن با وجد و شور بود بطور مزاح چيزهائى به من اى که مهراه  به تشکيل دسته

چون او معتقد بود که آئني . گويد درست است گفت و اصرارى داشت که آنچه مى مى
. تواند کسى را ولو هرکه باشد بطرف خود جلب منايد باب و قوانني ناصواب او منى

داد  و اطمينان مىخواست هواخواهان اين زن را مردمان عياشى قلمداد کند  خمصوصاً مى
العني مهه عشاق و خاطرخواه او بوده و کساىن نبودند که بعقايد او اميان  که فدائيان قرة

چه . باشد هاى او را تصديق و تأييد منوده کنم که کسى گفته ولی من گمان منى. باشند داشته
د در زير يک اگر اينطور بود چگونه امکان داشت که متام اين مجعيت بطور يگانگى و اتحا

اما هيچگونه قرائىن . داد دستگى در ميان آهنا روى مى پرچم مجع شوند و مسلّماً نفاق و دو
خالصه اينکه  ... باشد در دست نيست که ناسازگارى و نفاقى در ميان اين اردو بروز کرده



هاى دهقانان منزل کردند و  قسمىت در خانه. ها در دهکده بدشت مجع شدند اين دسته
بودند زيرا که از  ىت در باغها ماندند و هنوز هم کامالً از ايالت خراسان خارج نشدهقسم

رحال . بسطام که سرحد ايالت خراسان است فقط يک فرسخ و نيم فاصله داشتند
العني قبل از هرکار الزم دانست که مهّت و حرارت متام مؤمنني را که در اينجا مجع  قرة
مستمعني با حرارت و شور و  ... اى خود حتريک و ييج منايده اند با نطق و خطابه شده

کردند و خود را  مشارى مى وجد و سرور در انتظار مواعظ و سخنراىن حضرت طاهره دقيقه
خالصه اين زن جوان . بودند براى هرنوع اخالص و فداکارى و جانبازى آماده منوده

مهشروع به سخنراىن کرد و براى اينکه مستمعني را متوجاى  ه حقيقت بزرگى منايد به مقد
موقع آن رسيده که آئني باب متام سطح کره زمني را فرا :  پرداخت و پس از مقدمه گفت

گريد و عبادات و طرز پرستش خداى يگانه بايد بر طبق اصول آئني جديد باشد و با يک 
اى  تازهبايد بدانيد که روشنائى . آاليش و طرح پسنديده نوين صورت گريد روح ىب

مقام کتاب کهنه قدميى  اى قائم پرتوافشان گرديده و قوانني جديدى اجياد شده و کتاب تازه
است و مسلماً چنني امر عظيمى صورت حتقّق خنواهد پذيرفت مگر اينکه نسل  گرديده

فرسا و غريقابل تصورى  حاضر که مأمور ترويج آن است حتمل زمحات و مشقتهاى طاقت
حتى زنان هم بايد در جماهدات شوهران و . ربانيهاى زيادى در اين راه بدهدرا بنمايد و ق

گذشت آن . برادران خود شريک و سهيم شوند و حتمل خماطرات و مشقّات را بنمايند
دوره که زنان باجبار بايد در اندروهناى حمصور و حمبوس باشند و مانند زندانيان عمر خود 

اکنون بايد آن قواعد و رسوم و . مردان ارتزاق منايندرا بپايان رسانند و با دسترنج 
ضعف و ناتواىن که از هنگام . حمجوبيت را بدور اندازند و باجنام وظائف انسانيت بپردازند

دهند و خمصوصاً ترس و بيمى که در روح آهنا مبرور زمان جايگزين   تولّد به آهنا نسبت مى
ند و خود را با متام معىن انسان تصور کنند و و طبيعى شده بايد بکلّى از خود دور مناي

من در  ... دوش بدوش مردان مراحل زندگاىن را بپيمايند و در کارها به آهنا مساعدت منايند
خواهم مفهوم آن را  العني بپردازم بلکه مى خواهم جبزئيات و تفاصيل نطق قرة اينجا منى

 با اينکه مراتب  ... حت و بالغت بودخاطرنشان ساخته و برسامن که نطق او در کمال فصا



پريايه حرف  فضل و دانش و معلومات اين زن اظهر من الشمس بود مهيشه ساده و ىب
اى جالب توجه و مؤثّر بود که اعماق روح مستمعني را  ولی در عني حال باندازه. زد مى

ترمجه (  ... گرديد ها مانند سيل جارى مى داد و غالباً از شدت تأثّر اشک از چشم تکان مى
توان گفت که گوبينو بيانات طاهره را آن  اگرچه منى). ١٥١ _ ٥٤فارسى، صفحات 

است ولکن مسلّم است که بيانات منسوب به  چنان که در بدشت اداء شده نقل کرده
از اين نظر نوشته گوبينو . طاهره جوهر خطابات و مراسالت و اصوالً معتقدات اوست

از نقل نظريات ايادى امراهللا جناب اديب طالقاىن و خبشهائى از پس . قابل تقدير است
تاريخ نيکال و تاريخ گوبينو جباست که به اقوال مورخان ايراىن معاصر طاهره نيز استناد 

هاى آنان اصوالً آکنده از اتهامات نارواست و با چنان وقاحت  ولکن نوشته. شود
رحال طى تاريخ خود به . ون ادب استاست که نقل آهنا خالف شؤ آورى آميخته شرم

نظري طاهره اعتراف  برخى از حقايق مسلّمه از مجله غايت فضل و کمال و نيز مجال ىب
در اينجا تنها . امي کرده اند و ما نظريات برخى از آنان را در اين خصوص قبالً نقل کرده

دشت ارتباط دارد خان سپهر کاشاىن که باحتفال ب بنقل يک فقره از نوشته مريزاتقى
در خصوص ) جملّد سوم(التواريخ  سپهر در تاريخ قاجاريه معروف به ناسخ. پردازمي مى

  : نويسد عزميت طاهره به خراسان و شرکت او در احتفال بدشت مى
فرسنگى بسطام است  چون در منزل بدشت که يک. به آهنگ خراسان بريون تاخت...   

العني يکديگر را ديدار کردند و  راسان برسيد و با قرةحممدعلی هم از خ مقام کرد حاجى
حممد  چند کرت جملس را از بيگانه پرداخته مبشاورت بنشستند و در رواج دين مريزاعلی

العني منربى در اجنمن نصب کرده  باب رأى زدند و عاقبت پرده از کار برگرفتند و قرة
و چهره تابنده را که مهر رخشنده بود با پرده بر منرب صعود کرد و برقع از رخ برکشيد  ىب

حممد باب اقاليم سبعه را فرو گريد و اين اديان  آنگاه که مريزاعلی ... مردمان بنمود و گفت
خمتلفه را يکى کند بتازه شريعىت خواهد آورد و قرآن خويش را در ميان امت وديعىت 

واجب خواهد خواهد هناد و هر تکليف که از نو بياورد بر خلق روى زمني 



الدوله نيز در کتاب مفتاح باب  دکتر مهدخيان زعيم). ٢٣٨ _ ٣٩صفحات (   ... گشت
  .است گونه اظهارنظر کرده مني)  ترمجه فارسى١٨٠_٨١صفحات (االبواب 

است که حوادث احتفال بدشت باستناد نصوص مبارکه و تاريخ  اينک وقت آن رسيده
 جناب فاضل مازندراىن از قول . ائى کاويده شودمعترب نبيل زرندى و ديگر تواريخ

کند که بکرات اظهار منوده که در ايام بدشت چنان  بند اصفهاىن نقل مى مالّامحد عالقه
آمد که جناب قدوس سجاده گسترده و در کمال روحانيت باداء مناز مشغول بود و  مى پيش

تدارى که به وى اختصاص و با فصاحت و شجاعت و اق   گشت طاهره ناگهان ظاهر مى
اين بساط را در هم پيچ که دور اوراد و سجاده    فرمود به قدوس خطاب کرده مى   داشت

در   مالّامحد مهچنني نقل کرده که.    سپرى شد و بايد مبيدان عشق و فداء آماده گشت
س با منود قدو به قدوس خطاىب مى   حببوحه اختالفات شديده ظاهره هروقت جناب طاهره

مالّامحد نقل منوده که طاهره در ايام بدشت . فرمود و امثال آن جواب مى" لبيک"عبارت 
). ٣٥(است  به وى عنايت فرموده بودند بر تن داشته   کُليجه ترمه که مجال اقدس اى "گاه

جناب فاضل مازندراىن مهچنني در خصوص روابط ظاهرى جناب قدوس و جناب طاهره 
اى پريوان طاهره و کثريى اصحاب جناب قدوس  مجعيت احباب عده  : سدنوي در بدشت مى

شدند و در ظاهر مناظره بني طرفني حبد شدت رسيد ولی پس از انقضاء ايام بالفت و التيام 
بشرحى که قريباً خواهد آمد حبقيقت ميان قدوس و ). ٣٦(   گشت و حسن ختام منتهى مى

آنچه مسلّم . گشت مصاحل و حکم خمصوص چنني وامنود مىطاهره اختالىف نبود و بنا بر 
طاهره در اوج غلبات ). ٣٧( است است طاهره بکرات در مجع اصحاب ايراد سخن کرده

انى انااهللا را در بدشت تا عنان "ذوق و شوق بشهادت حضرت عبدالبهاء نداى عرفاىن 
 مبارکه طلعات مقدسه ائى ارتفاع اين نداء باستناد نصوص). ٣٨( است بلند منوده" آمسان

  .اهللا است اوج حمويت و فناء ىف
هر روز در بدشت لوح يا الواحى از قلم مجال اى نازل و وسيله مريزاسليمانقلی نورى 

در آن الواح که غالب . گرديد در مجع ياران زيارت مى) ٣٩(الرمحن  ملقّب به خطيب
است مجال اى به هريک از   گشتهمنودند از ساحت حضرت باب صادر اصحاب تصور مى



اصحاب حاضر در احتفال بدشت و از مجله خود هيکل مبارک لقىب جديد عنايت فرمودند 
يافت و از آن " طاهره"العني شهرت داشت لقب  بانو ام سلمه که تا آن زمان به قرة). ٤٠(

و " قدوس "  بهمالّحممدعلی بارفروشى از آن پس جناب حاج). ٤١( شد پس بدين نام خوانده
تواقيع نازله از سوى حضرت ). ٤٢(ملقّب گشتند " اء " خود هيکل مبارک مجال اى به

آن نفوس مبارکه پس از واقعه اعطاء القاب جديده مني عناوين بديعه  باب خطاب به
رياست احتفال بدشت با مجال اى بود و اوقات اصحاب روزها صرف ). ٤٣(مصدر بود 
گرديد و  ات مجال اى، جناب قدوس، جناب طاهره و ديگر بابيان مطّلع مىاستماع بيان

شبها نيز مجال اى با جنابان قدوس و طاهره مالقات و مذاکره داشتند تا تدابريى براى 
ها مقرر گشت که استقالل  سراجنام در آن مالقات. اعالن استقالل ظهور بديع اتخاذ گردد

اين ) ٤٤. (ت اسالم بتصريح در مجع اصحاب اعالن شودظهور حضرت باب و نسخ شريع
و با ابتکار و کاربرد شيوه انقالىب ) ٤٥(هدف با ابداع و مديريت و هدايت مجال اى 

حتقّق ) ٤٧(و مهراهى و مهکارى جناب قدوس ) ٤٦(جناب طاهره مبدد کشف حجاب 
باجراء طرح و جناب جناب طاهره با کاربرد شيوه متهورانه و انقالىب موظّف . يافت

کار ظاهراً مأمور تعديل نظريات افراطى طاهره و  قدوس بعنوان مناينده اصحاب حمافظه
مجال اى اگرچه مبدع طرح مذکور بودند بنا بر مصاحلى ) ٤٨. (چندتن باىب ديگر شد

اراده منودند که در مناظرات و مباحثات ميان طاهره و قدوس در مجع اصحاب برحسب 
يک روز که مجال اى را حکمةً نقاهىت حاصل گشته ) ٤٩. (طرىف فرمايند راز ىبظاهر اب

بتدريج ديگراصحاب نيز در حمضر مجال . قدوس در کنار مجال اى جالس گشت) ٥٠(بود
به خيمه ) القزويىن فىت(پس از اجتماع اصحاب حممدحسن قزويىن . اى جمتمع گرديدند

خواهد با وى مالقات منايد و از  که جناب طاهره مىمبارک آمد و به جناب قدوس گفت 
ام که  جناب قدوس گفت من تصميم گرفته. قدوس خواست که مهراه وى نزد طاهره رود

حممدحسن قزويىن مراتب را به طاهره اطّالع داد و جمدداً . ديگر با طاهره مالقات ننمامي
قدوس اين . ه به باغ طاهره رودمأموريت يافت که نزد قدوس برگردد و از وى خبواهد ک

حممدحسن مششري خود را کشيد و در برابر . بار نيز از رفنت نزد طاهره استنکاف کرد



يا خواهش مرا اجابت . قدوس هناد و گفت من بدون مشا نزد طاهره باز خنواهم گشت
 با قدوس با چهره غضبناک فرمود من هرگز. کنيد و يا با اين مششري مرا مقتول منائيد
حممدحسن نزد قدوس بزانو . گوئى اجنام خواهم داد طاهره مالقات خنواهم کرد و آنچه مى

ناگهان . درآمد و گردن خويش را حاضر منود که قدوس آن را با مششري از تن جدا منايد
اصحاب حاضر ) ٥٢. (حجاب و زينت کرده در مجع اصحاب پديدار گشت طاهره ىب

اعتناء به  جناب طاهره ىب. شدند) ٥٤(و پريشان ) ٥٣(وان ترسان، حريان، خشمگني، نات
بدالئلی که (در ايام بدشت برحسب ظاهر . حاالت اصحاب در کنار قدوس جالس شد

. دامن طاهره بکرات گفته بود که من قدوس را شاگرد خود مى) قريباً بيان خواهيم داشت
در حني جلوس در کنار قدوس . حضرت باب وى را فرستادند تا در حمضر من تعليم گريد
قدوس در . ايد ايد و چنان نکرده نيز به وى عتاب و خطاب فرمود که چرا چنني کرده

سازم و مشا جماز  جواب فرمود که من آزاد هستم و آنچه را صواب و صالح است جمرى مى
 از لسان طاهره بيانات رشيقه مهيمنه خطاب به اصحاب صادر) ٥٥. (بعتاب بر من نيستيد

با صداى بلند و در هنايت فصاحت و بالغت و بر هنج قرآن شريف ) ٥٦. (گشت
اى از قرآن جميد تالوت فرمود که واقعاً مناسبت مقام داشت و  آيه. اى اداء فرمود خطابه

در شت و در کنار هنر آب در حضور مليک ) پرهيزگاران(اشارت به حضور متقين 
. ين آيه اشاره به مجال اى و جناب قدوس منوددر حني تالوت ا). ٥٧(منود  مقتدر مى

اشارت وى نوعى بود که بر حاضران مکشوف نگشت که مراد از مليک مقتدر کدام يک 
. اين نقره ناقور است  :  فرمود طاهره با صداى بلند مى) ٥٨. (از اين دو وجود مبارک است

انقضاى دوره شريعت اسالم که البته اشاره به ظهور قيامت و ) ٥٩( . اين نفخه صور است
حضور طاهره در مجع رجال اصحاب بدون حجاب و ايراد بيانات متهورانه مبىن بر . است

اين بانوى مطهره که در نظر اصحاب . نسخ شريعت و انقضاء دور اسالم قيامىت بپا کرد
مظهر عصمت و رجعت جناب فاطمه دخت مقام رسالت و مشاهده سايه وى نيز حرام 

. بود ک حلظه کوتاه در ديد غالب آنان موجب ننگ شريعت حضرت منان گشتهبود در ي
و ختم بيانات طاهره آن دسته از اصحاب که گرفتار ) ٦١(پس از کشف حجاب ) ٦٠(



دادند از او فرار منودند و  تقاليد سابقه بودند و اکثريت مجاعت حاضران را تشکيل مى
نه که در آن حوالی بود پناه بردند که از مجله خمروبه و خالی از سک گروهى به عمارت نيمه
برخى بکلّى از اميان به امر جديد منصرف شدند و گروهى ) ٦٣. (آنان برادران هنرى بودند

مالّعبداخلالق اصفهاىن ناگهان آنچنان آشفته و ترسان ) ٦٤. (گرفتار شبهه و ترديد گشتند
منظر طاهره  و در آن حال ازو ديوانه گشت که گردن خويش بريد و خون از آن باريد 

از ميان . از آنان که گرفتار ترديد گشته بودند برخى مراجعت منودند) ٦٥. (دور گشت
برخى نيز روايت اسالمى را خباطر . اى مات و مبهوت و غرق سکوت شدند آنان پاره

) ٦٦. (حجاب از پل صراط خواهد گذشت آوردند که جناب فاطمه در روز قيامت ىب
رسيد منتظر فرصت مناسب است تا با   که ساکت نشسته بود بنظر مىجناب قدوس

آنکه باز داشته و يا مضطرب  طاهره ىب. اى بر طاهره زند مششريى که در دست دارد ضربه
شود با غايت شعف و با حلىن که مشابه حلن نزول قرآن شريف بود ضمن ايراد بياناتى غرا 

  : ل بدشت فرمودخطاب به باقيمانده اصحاب در صحنه احتفا
ام که قائم بدان تفوه خواهد منود و بيانش موجب اضطراب و فرار نقباء ارض  من آن کلمه  

سپس طاهره اصحاب را دعوت منود که يکديگر را در آغوش فشارند ) ٦٧(  . خواهد گشت
پس از آن مجال اى وساطت و هدايت و ) ٦٨. (و چنني حادثه عظيمى را جشن گريند

اهللا  بدستور حضرت اء. دند و اصحاب فرارى به صحنه احتفال باز گشتندداللت فرمو
قارى سوره   :  فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. سوره واقعه از قرآن شريف تالوت گرديد

) ٦٩(  .اعالن دوره جديد شد و ظهور قيامت کربى گرديد. اذاوقعت الواقعه را تالوت منود
 - A Pre"الل ظهور جديد را در احتفال بدشت امراهللا طرح اعالن استق حضرت وىلّ

Conceived ") اند و بتصريح حضرتشان در  فرموده) طرح از پيش منظور گشته) (٧٠
يکى از توقيعات مبارکه اقدام طاهره در بدشت مبىن بر کشف حجاب و اعالن استقالل 

اينکه . است هآئني باىب با توافق کامل جناب قدوس و تصويب قبلی مجال اى اجنام يافت
جناب قدوس ظاهراً خود را ناراضى و خشمگني نشان داده براى تسکني خشم آن دسته از 

. اند است که با شيوه متهورانه جناب طاهره موافق نبوده اصحاب حاضر در بدشت بوده



بعبارت ديگر در حقيقت اختالىف در اعمال اين شيوه انقالىب ميان قدوس و طاهره 
بايد توجه داشت اولني خطىب که از قلم جناب ) ٧١). (ن بيان مبارکمضمو(است  نبوده

خطبه خنستني . است طربسى صادر گرديده حائز امهيت خاص بوده قدوس در قلعه شيخ
خمصوص حضرت باب و خطبه دوم در خصوص مجال اى بوده و خطبه سوم اختصاص به 

وس توان مستفاد داشت که روابط از اين اقدام جناب قد) ٧٢( .است جناب طاهره داشته
جناب . است امياىن و عرفاىن قدوس و طاهره در چه حد از خلوص و تعشق روحاىن بوده

سيدمهدى گلپايگاىن بدين نکته که اعالن استقالل شرع بيان با توافق جناب قدوس و 
 بيان) ٢١١صفحه (الغطاء  جناب طاهره بوده خبوىب پى برده و آن را در کتاب کشف

و حقيقت مناقشه بدشت که مابني يار   :  اين است عني قول آن دانشمند فرزانه. است کرده
و اغيار بزيبا و زشت اشتهار يافته اينست که چون خرب اظهار قائميت آن سيد انام و نسخ 
شريعت و آئني اسالم بسمع قدوس و طاهره رسيد ابالغ اين خرب مدهش را بسائر اصحاب 

پنداشتند و  شخص باب را واسطه حجت غائب و عبد حضرت صاحب مىکه تا آن زمان 
مشردند و بتمام آداب و احکام اسالميه عامل  تغيري دين فرقان را از حيز امکان خارج مى

بودند چنني مصلحت ديدند که طاهره دعوى قائميت و جتديد شريعت را اعالن سازد و 
 پراکنده و پريشان نگردند و نتيجه اين تدبري قدوس بانکار و ترديد پردازد تا نفوس ضعيفه

عاقبت رفع توهم و نفرت از قلوب ارباب ريب و شبهه گرديد و دهلاى رميده از هيمنه 
اجلمله آرميد و کلّ بر قبول کلمه قائميت و لزوم جتديد شريعت اتفاق منوده از  نفخ صور ىف

سر   :  نويسد آن صفحه مىجناب سيدمهدى در حاشيه . اختالف و شقاق دورى گزيدند
انتخاب طاهره باعالن قائميت و نسخ شريعت اين بود که زنان در قانون اسالم در صورت 

دکتر . "مشارند کفر و ارتداد از حکم قتل معافند و توبه و رجوع ايشان را نيز مقبول مى
ه تصريح مى علىى در کتاب حملات اجتماعيعالن آئني منايد که مؤمتر بدشت سبب ا الورد

منودند  باىب بعنوان ديانت جديد گرديد حال آنکه پيش از انعقاد آن غالب مردمان گمان مى
  ). ١٧٩جلد دوم، صفحه (بابيت شاخه اى از مذهب شيخى است 



هر يومى از "  نويسد که پس از حادثه کشف حجاب جناب نبيل زرندى در تاريخ خود مى
جامنازها که مهيشه مبسوط بود چنان  ... روقايام صنمى از اصنام مکسور و حجاىب حم

گذاشتند  برچيده شد که ديگر مبسوط نگرديد و مهرها که براى مناز تا آن روز رويهم مى
بعضى . در آن روز اصحاب به سه رأى شدند ...  شکسته شد و امسش را بت گذاشتند

که حق واقع نيز الطّاعة دانستند و بعضى حضرت قدوس را بنوعى  جناب طاهره را مفترض
چنان بود او را نفس طلعت اعلی دانستند و برخى هردو را حق و آن اختالف را فتنه براى 

بارى چنديوم باين منوال گذشت تا مجال اى اصالح  ... دانستند امتياز گل از خار مى
البني کردند و صالح در آن ديدند که جناب طاهره در خدمتشان باشند و چون  ذات

رومي تا آن  اخلضراء نازل شده مى حباب مشهور بود که عيسى از آمسان در جزيرةدرميان ا
حضرت را در کشنت دجال نصرت منائيم يقني منودند که جزيره خضراء مهني بدشت و 
حضرت عيسى آن حضرت بود که بر آهنا وارد شدند و باالخره آنچه مقصود بود از خرق 

استعداد نفوس الجل شريعت باقيه احجاب و کسر عوائد و تقاليد براى حصول 
٧٣( .  ... االرباب حاصل گرديد رب (  

اصحاب باىب که تا ايام احتفال بدشت نزد اهل حقيقت بکثرت اداء نوافل شهرت داشتند و 
هنادند پس از اطّالع از  هنگام اداء صلوة اسالمى پيشاىن بر يک مهر و بيىن بر مهر ديگر مى

است آن مهرها بيکسو  نگونه که نبيل زرندى تصريح کردهحقيقت نسخ شريعت اسالم مها
الکتاب دور باىب، کتاب مبارک بيان، پرداختند هنادند و بتدريج باجراء احکام عبادتى ام .

ولکن برخى از آنان نيز با تأسف بايد گفت که مفهوم حقيقى از نسخ شريعت اسالم را 
بعضى از پريوان چون   :  نويسد ندى مىنبيل زر. درک نکردند و از راه اعتدال خارج شدند

ديدند که حضرت طاهره حجاب صورت را بيکسو هناده اين طور نتيجه گرفتند که ممکن 
است برحسب هواى نفس مبناهى و سيئات مشغول شوند و از مسأله نسخ شريعت خبيال 

اوز از حدود آداب جت. خود اين طور تصور کردند که حريت مضره را پيشه خود سازند
اين خيال باطل و سوداى خام که براى . کنند و باجراى هواى نفس خويش مشغول شوند

بود سبب شد که خشم خدا بر آهنا نازل گرديد و مورد غضب  کوتاه نظران حاصل شده



باين معىن که در حني توجه به مازندران چون به قريه نياال رسيدند . پروردگار واقع شدند
پروا که از روى  رشدند و بالى شديدى از دست اعداء بر آن عده ىبو مجعيىت به آهنا محله

نظران حبفظ حدود اهلى  تا صاحب. هواى نفس بکسر حدود پرداخته بودند وارد شد
بايد توجه داشت ) ٧٤(   .اهللا بشرف و بزرگوارى ذاتى خود حمفوظ ماند پردازند و شريعت

اهى و سيئّات نيامده و از عبارات که در منت انگليسى تاريخ نبيل زرندى کلمات من
شود که برخى از اصحاب از حدود اعتدال جتاوز منوده تا اميال  انگليسى مفهوم مى

 بعلّت  (Dawn Breakers)عني عبارات منت انگليسى . خودپسندانه خويش را تشفّى منايند
  :گردد هنايت امهيت موضوع ذيالً نقل مى

"They viewed the unprecedented action of Tahirih in discarding the veil as a 
signal to transgress the bounds of moderation and to gratify their selfish 

desires" )   ٢٩٨صفخه (  
وجه مرتکب فسق  جناب سيدمهدى گلپايگاىن که بدرسىت دريافته اصحاب در بدشت يچ

پس   :  نويسد چنني مى) ٢١١ _ ١٢فحات ص(الغطاء  اند در کتاب کشف و عصيان نگشته
از حصول اطمينان بظهور قائم منتظَر مأمول بوجد و سرور و تکبري و ليل مالک 

الّنشور مهدل و مهزبان گرديدند و نعره يا بشرى يا بشرى بعنان آمسان رسانيدند و باثر  يوم
داشت اهالی  اين هاى و هوى و شوق و شور که حبالت مستان و ديوانگان شباهت مى

اطراف برايشان شوريده مجعيتشان را پريشان ساختند و آنچه معاندين امراهللا در باره کسر 
اند فقط عبارت از خرق حجاب و ترک صوم و صلوة و عبادات وارده  حدود شهرت داده

در فرقانست نه ارتکاب فسوق و عصيان که حبکم عقل و وجدان در هر کور و دور ممنوع 
  ."باشد سانيت قبيح و منفور بوده و مىو در شريعت ان

       
  زيرنويس خبش دوازدهم  

  جناب طاهره در احتفال بدشت 
١ _ God Passes By  ٣١ صفحه.  
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علم و من فاذکروا يا قوم حني الّذى جائکم منزل البيان بآيات قدس بديع و قال انا باب ال   

مثّ قال انى اناالقائم . يعتقد ىف حقّى فوق ذلک فقد افترى علّى و اکتسب ىف نفسه امثاً عظيماً
االولية و  مثّ قال عز ذکره بانى انا نقطة. احلق الّذى انتم بظهوره وعدمت ىف صحائف عز کرمي

. جمموعه آثار قلم اعلی(  ... کيماهللا امللک احل اهللا کما مسعتم و شهدمت ىف الواح انها حملمد رسول
   ٠).٢٥٢ _ ٥٣ملّى ائيان ايران، صفحات  هجدهم، داراآلثار مشاره
.    ... احملضة اهللا االعظم باحلکمة العني ادع الی سبيل يا قرة  :  عني بيان مبارک چنني است _ ٩

لذا . است   العني ةقر  االمساء  بايد توجه داشت که يکى از القاب حضرت باب در کتاب قيوم
اعطائى جناب سيدکاظم رشىت به جناب طاهره اشتباه    العني قرة  نبايد لقب مذکور با لقب

بديهى است که اميان جناب طاهره به حضرت باب پس از امتام کتاب قيوم االمساء . شود
  .است بوده و نام طاهره در کتاب مذکور نيامده

  :  عني بيان مبارک چنني است _ ١٠
السر  فاظهر من ... الّسر الناس ىف سکران من العني الجتعل يدک مبسوطة علی االمر النّ يا قرة  

اً علی قدر سمون ىف االبرة ىف سرالطّوري يناء عند مطلع رشح من  الطّور ليموتنالس
  .   ... النوراملهيمن احلمراء ذلک
  : عني بيان مبارک چنني است _ ١١



املؤمنني مما قد کنت عليه باحلق االکرب ال   لو کنت تعلّمت و تکلّمت معالعني يا قرة  
الناس لن يبلغوا اليک االّ کمثل  فارحم علی املؤمنني بعفوک فانّ ... املؤمنون من حولک نفضوا

   .  ... التوحيد بالغ النملة الی
ک احلى اَالّ يظلم احد و يا اهلى قد نسبت آثارى حبجت  :  عني بيان مبارک چنني است _ ١٢

  ). ٢٦٨جلد سوم، صفحه . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن(   ... ال يکذب
براى آگاهى بيشتر از احوال مالّعبداخلالق يزدى و منابع مربوط به زندگى او از  _ ١٣

 و ٣٧٧ _ ٨٠تأليف نگارنده سطور، صفحات    حضرت باب  مجله رجوع فرمايند به کتاب 
الشمس تأليف  مهچنني به جملّد دوم کتاب مطلع.  ذيل نام او Indexور در نيز صفحات مذک

  .مراجعه شود) ٣٩٩صفحه (السلطنه  خان اعتماد حممدحسن
بنقل از منت اصلی تاريخ نبيل  (١٧٣جلد سوم، صفحه . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن _ ١٤

  ). زرندى
  .١٧٣ _ ٧٤صفحات . مأخذ باال _ ١٥
  : فرمايند اهللا در لوح ديگر مى و نيز حضرت اء. ١٨٧_ ٨٨صفحات . مأخذ باال _ ١٦

القصص مبا عندالقوم نازل شد و اين نظر بفضل حبت  معلوم آن جناب بوده که تفسري احسن  
چنانچه اکثرى از مطالب . بوده که شايد اهل غفلت و جهل جبربوت علم صعود منايند

اهللا نازل  قان حمقّق بوده و اگر از اول مبا ارادهمذکوره در آن از مطالىب است که نزد اهل فر
کلّ ذلک من فضله علی خلقه و جوده علی . ماند منود و باقى منى شد احدى عمل منى مى

اين نظر بآن . مالحظه منائيد که اول امر آن حضرت به بابيت خود را ظاهر فرمودند. عباده
. فاضل مازندراىن(   ان فوق اين مقام نبودندبوده که طيور افئده انام در آن ايام قادر بر طري

مهني ادعاى بابيت   :  فرمايند و در لوح ديگر مى). ٣٦٩جلد پنجم، صفحه . اسراراآلثار
اگر خلق مستعد  ... حضرت اعلی روح ماسواه فداه مدل و مظهر شؤون ناس بوده و هست

. شد  حضرت جارى منىبودند جز ذکر آفتاب حقيقى و مساء معنوى از لسان و قلم آن
.     ... بلی طفل رضيع را حلم مضر است. شود چنانچه از بعضى از آيات مبارکه مستفاد مى

  ). ١٢ _ ١٣جلد دوم، صفحات . اسراراآلثار(



  .٤٢٦  صفحه  Unfolding Destinyاز مجله رجوع فرمايند به  _ ١٧
  .٤٨٩ و ٤٨٧جلد سوم، صفحات . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن _ ١٨
الّشمس نام بدشت درگذشته  خان اعتمادالّسلطنه در کتاب مطلع بتصريح حممدحسن _ ١٩

نويسد که آبادى شاهرود بتدريج از آبادى بدشت  اعتمادالسلطنه مى. است دور بزش بوده
  ). ٢٥٧ _ ٥٨جلد سوم، صفحات (است  کاسته
  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٢٠

  .٣٨٣صفحه  .   حضرت باب  . حممدحسيىن_ الف 
  .١٠١صفحه . فتنه باب. نوائى_ ب 
  .، ذيل بدشت٧٥٥جلد دهم، صفحه . نامه دهخدا لغت_ پ 
  . ٢٥٧ _ ٥٨جلد سوم، صفحات . الّشمس مطلع. اعتمادالسلطنه_ ت 
٢١ _ .God Passes By  ٣٣ صفحه.  
  .٦٨صفحه . مأخذ باال _ ٢٢
  . ٣٣صفحه . مأخذ باال _ ٢٣
از ). تاريخ نبيل زرندى(االنوار   مطالع٣٠١ و ٢٨٦صفحات رجوع فرمايند به  _ ٢٤

شود که هنگام خروج از دروازه مشريان طهران بقصد  روشن مى) ٢٨٦صفحه (نوشته نبيل 
از موضع ديگر تاريخ مذکور . است مهراه او بوده) خادمه طاهره(عزميت به خراسان قانته 

 از خامته احتفال بدشت و واقعه گردد که طاهره و خادمه وى پس معلوم مى) ٣٠١صفحه (
جناب مسندر در تاريخ خود نام خادمه . اند اهللا عازم نور گرديده نياال در حمضر حضرت اء

باحتمال قوى دو خادمه مذکوره در ) ٣٥٨صفحه (است   نوشته  کافيه   جناب طاهره را 
لّد سوم از جناب حممدعلی ملک خسروى در جم. اند اوقات متفاوت در خدمت طاهره بوده

مجال مبارک طاهره را با   :  نويسد که تاريخ شهداى امر ضمن بيان احوال جناب طاهره مى
ابوتراب  و يکى از زنان اهل نور در معيت آشيخ) القزويىن حسن ملقّب به فىت(نوکر او

  ). ٢٠٣صفحه (   اشتهاردى بطرف نور اعزام داشتند



ن نداف و بررسى مدارک مربوطه اخرياً نگارنده ضمن پژوهش در احوال برادرا _ ٢٥
هاى برادران در واقعه  دريافت که جناب مريزاحممدمهدى و جناب مريزاجواد جوال دائى

طربسى بشهادت  مريزاحممدمهدى بعداً در حوادث قلعه شيخ. اند بدشت شرکت داشته
ايند به براى آگاهى از احوال حاضران در احتفال بدشت از مجله رجوع فرم. است رسيده

هاى  احوال دائى. ٣٩٠ _ ٤٠٢تأليف نگارنده سطور، صفحات    حضرت باب   کتاب 
  .است تأليف ديگر نگارنده آمده) خطّى(   تاريخ امر ائى در شهر قم  برادران نداف نيز در 

 هجرى قمرى ١٢٦٤جناب مالّحسني بشروئى در تاريخ نوزدهم شعبان سال  _ ٢٦
مريزا شريازى  جناب لطفعلی.  از مشهد عزميت منوده است)١٨٤٨بيست و يکم جوالى (

 هجرى قمرى در ١٢٦٤نويسد که در دوازدهم رمضان سال  خود مى) خطّى(در تارخيچه 
  .است الباب فائز گشته ده مالّ مبالقات باب

  .١٥١صفحه ) ترمجه فارسى(مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى  _ ٢٧
  .٢٩٣ _ ٩٤صفحات . االنوار مطالع  _ ٢٨
٢٩ _ God Passes By  . ٣٢صفحه.  
رجوع فرمايند به صفحه (سه باغ مذکور بعداً در متلّک جامعه ائى قرار گرفت  _ ٣٠

  God Passes By. از کتاب ٣٣٨

  .٣٠٧صفحه . الوفاء تذکرة _ ٣١
  .عيناً مأخذ باال _ ٣٢
  .٢٩٧ _ ٣٠٥صفحات ). ترمجه فارسى(تاريخ نيکال  _ ٣٣
العلماء طالقاىن  مفاد نظر جناب اديب. ٦٥_٦٦صفحات . اله تارخيىچهاررس. افنان _ ٣٤

  .است نيز آمده) ١٣٠صفحه (الدريه  بدون ذکر نام وى در جملّد خنست از کتاب کواکب
٣٥ _ ٣٢٥ _ ٢٦جلد سوم، صفحات . ظهوراحلق.  
  .١٠٩صفحه . مأخذ باال _ ٣٦



العني در  گويند قرة  :  ني مسطور استچن) ٧صفحه (تأليف ازليان    العني قرة  در کتاب  _ ٣٧
روزه از پس پرده براى مجاعت بابيه وعظ و نطقهاى مهيج و غراء ايراد  بدشت مهه

  .اين نکته چنانکه در منت آوردمي مورد تأييد گوبينوى فرانسوى است.    است کرده مى
هاء در بتصريح حضرت عبدالب. ٢٥٥جلد دوم، صفحه . مکاتيب حضرت عبدالبهاء _ ٣٨

جناب قدوس نيز در تفسري صمد اين نداء را مرتفع ) ٢٥٤صفحه (مأخذ ياد شده 
بايد توجه داشت که قدوس در بدشت الواحى مرقوم داشته و از امر اى . است فرموده

  ).  لوح مبارک سراج نازل از قلم اعلی:  مأخذ. (است اخبار کرده
:  رجوع فرمايند به مجله از شهيد قلیمريزاسليمان جناب احوال از آگاهى براى _ ٣٩

  . ٨٢٤ و ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٥صفحات  .   حضرت باب  .حممدحسيىن
گرديد و  هريوم لوحى نازل مى  :  نويسد نبيل زرندى در منت اصلی تاريخ خود مى _ ٤٠

بعد از انقضاء چنديوم از مصدر امر براى هر . خواند مريزاسليمان نورى براى احباب مى
جديد عنايت شد بنحو قرعه مجيع آن اسامى که از قلم اعلی مرقوم و مکتوم بر نفسى امسى 

رامسى که مقسوم آمده بديگران اعالن منايد . هريک معروض که يکى را بردارد و بگشايد
بنقل از جملّد سوم کتاب (   که بآن اسم موسوم است تا کلّ يکديگر را بامساء جديده خبوانند

قابل کمال دقّت است    بنحو قرعه   عبارت ). ١١ازندراىن، صفحه ظهوراحلق جناب فاضل م
  .سازد و واقعه اعطاء القاب را از حوادث عجيبه احتفال بدشت مى

طاهره قبالً در عامل اسالم لقب جناب خدجيه حرم رسول اکرم و نيز جناب فاطمه  _ ٤١
ه دهخدا و فرهنگ نام رجوع فرمايند از مجله به لغت(است  زهراء دختر آن حضرت بوده

  ).معني ذيل عنوان طاهره
٤٢ _ God Passes By  . ٣٢صفحه.  
) ١١٣٤جلد دوم، صفحه (اينکه جناب اشراق خاورى در کتاب رحيق خمتوم  _ ٤٣

   :است نوشته
در واقعه بدشت جناب قدوس ابتداء لقب طاهره را به ايشان دادند و بعداً مهني لقب از قلم    

 Godامراهللا در  با توجه به بيان صريح حضرت وىلّ   ه ايشان نازل شدحضرت اعلی نيز در بار



Passes by )  ه(سلطان خامن  مهچنني اينکه شاه. مبنائى ندارد) ٣٢صفحهمهشريه ) خامن عزي
است که  نوشته) ٥صفحه (النائمني  تنبيه معرض مجال اى در رساله منسوبه به او پدرى و

است بکلّى برخالف نصوص مبارکه  مجال اى داده را به "ا"جناب طاهره خنستني بار لقب 
) ٩٨صفحه (الغطاء  جناب ابوالفضائل در کتاب کشف. و حقايق مسلّمه تارخيى است

:  نويسد که پس از وصول توقيع حضرت باب در پاسخ پرسش علماى جمتمع در کاظميه مى
اين نظر با توجه به بيانات ". تهار يافتلقب آن سيده جليله بلسان بابيه و ائيه طاهره اش  

است بايد  امراهللا که قبالً در منت کتاب نقل گرديده مبارکه حضرت عبدالبهاء و حضرت وىلّ
  .تعديل شود

  : رجوع فرمايند به _ ٤٤
  .٣٠٧صفحه . الوفاء تذکرة_ الف 
  .٣١ صفحه  God Passes By._ ب 
٤٥ _ .God Passes By  ٣٢صفحه.  
  .٧٤صفحه . المأخذ با _ ٤٦
  .٧٤صفحه . مأخذ باال _ ٤٧
  .عيناً مأخذ باال _ ٤٨
 Dawn ٢٩٤امراهللا مندرج در زيرنويس مشاره يک صفحه  بيان حضرت وىلّ _ ٤٩

Breakers .  
  .٣٠٧الوفاء صفحه  تذکرة _ ٥٠
  . عيناً مأخذ باال _ ٥١
  .٢٩٥ _ ٩٦صفحات . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٥٢
٥٣ _ .God Passes By  ٣٢ صفحه.  
  .٣٠٨صفحه . الوفاء تذکرة _ ٥٤
جناب سيدمهدى گلپايگاىن در . ٢٩٨_ ٩٩صفحات . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٥٥

حضرت قدوس در مناقشه بدشت  ...   منايد که تصريح مى) ١٨٧صفحه (الغطاء  کتاب کشف



رفع غائله اين اهللا عليها را بسبب خرق حجاب عايشه خطاب فرمود و پس از  طاهره سالم
متأسفانه جناب گلپايگاىن مأخذ و سند روايت اين سخن .   کلمه را بعيش کننده تفسري منود

  .بنظر نگارنده سطور صحت اين سخن حملّ ترديد است. است را ارائه نکرده
  : رجوع فرمايند به _ ٥٦

  .٣٢صفحه  God Passes By._ الف 
  .٢٩٧صفحه . االنوار مطالع. نبيل زرندى_ ب 
املتقني ىف جنات و هنر ىف مقعد صدق عند مليک  انّ   :  عني آيه شريفه چنني است _ ٥٧

  ).٥٤ _ ٥٥سوره قهر آيات  (   مقتدر
  .٢٩٧ _ ٩٨صفحات . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٥٨
  .٣٠٧ _ ٣٠٨صفحات . الوفاء تذکرة _ ٥٩
٦٠ _ God Passes By  . ٣٢صفحه.  
 امرى موضوع کشف حجاب و خطاب طاهره به قدوس با در برخى از منابع غري _ ٦١

 و تاريخ نبيل زرندى مغايرت دارد که بايد تصحيح  God Passes Byالوفاء، حمتواى تذکرة
حممد  سيدعلی  نيکال در تاريخ خود . و يا تعديل و با نصوص مبارکه تطبيق شود

راىن پرده نازکى بتوسط ريسماهنا در العني بنا بر معمول در مواقع سخن قرة  :  نويسد مى   باب
در اين روز ترين لباس خود را . کرد آوخيت و در عقب آن صحبت مى مقابل خود مى
ترين جواهراتى که داشت زيب پيکر خود ساخت و به دو خدمتکار خود  پوشيد و نفيس

 اشاره باشند و مهني که به آهنا امر کرد که در عقب او بايستند و مقراضى در دست داشته
پس از اين . کرد هردو با هم يکدفعه ريسماهناى پرده رامقراض کنند تا پرده بيکبار بيافتد

کند که  نيکال تصريح مى).  ترمجه فارسى٣٠٠صفحه ( ... مقدمات شروع به سخنراىن کرد
پس از اعتراض و مههمه اصحاب مجال اى از بيم آنکه مبادا طاهره مورد هجوم خمالفان 

العني انداخته او را به خيمه   و خونريزى شود فوراً عباى حضرتشان را بر سر قرةقرار گريد
از تاريخ نيکال . اند اين مطالب در منابع موثّق امرى تأييد نشده). ٣٠١صفحه (خود بردند 

آيد که قدوس هنگام کشف حجاب  مهچنني بر مى)  ترمجه فارسى٣٠١ _ ٣٠٥صفحات (



کردن بندهاى پرده حائل  نوشته ازليان نيز موضوع پاره   العني قرة   در کتاب . است حاضر نبوده
ميان طاهره و اصحاب و عدم حضور قدوس در هنگام کشف حجاب مان ترتيب مذکور 

  ).٧ _ ٨صفحات (است  در کتاب نيکال آمده
در بدشت مهه اصحاب فرار کردند مگر   :  فرمايند حضرت عبدالبهاء مى _ ٦٢

  ).١٦٥جلد دوم، صفحه . اآلثار ىن بدايعزرقا(   معدودى
برادران هنرى سراجنام دايت و داللت . ٤٩١صفحه . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٦٣

  .مجال اى در مهان احتفال بدشت به مجع ثابتان پيوستند
  .٣٠٨صفحه . الوفاء تذکرة _ ٦٤
بدشت به مجع ثابتان مالّعبداخلالق دايت و داللت مجال اى در مهان احتفال  _ ٦٥

مالّعبداخلالق سراجنام در وقايع قلعه . جناب طاهره او را به ذبيح ملقّب منود. پيوست
  .طربسى بشهادت رسيد

کند در روز  است که بيان مى ظاهراً توجه اصحاب به روايت معروف شيعى بوده _ ٦٦
يش را ببنديد که رسد که چشمان خو قيامت هنگام عبور فاطمه زهراء از ميان مجع ندا مى

) چشمان خويش را ببنديد(   غضوا ابصارکم  عبارت . منايد اهللا عبور مى فاطمه دختر رسول
اين روايت در چند کتاب شيعى . منايد حجاب عبور مى گوياى آنست که جناب فاطمه ىب

ى ثاىن االطهار مالّحممدباقر جملس در جملّد هفتم کتاب حباراالنوار ىف اخباراالئمة. است آمده
مثّ ينادى مناد من ُبطنان العرش يا معشراخلالئق   :  است مآالً از رسول اکرم چنني نقل گرديده
مفاد ). ٣٣٦صفحه (   اهللا الی قصرها، فتمر فاطمة بنىت غضوا ابصارکم حتى متر بنت حبيب

 کند که اى مردمان روايت اينست که در روز قيامت منادى از ميان عرش اهلى نداء مى
پس دخترم فاطمه بسوى . چشمانتان را ببنديد تا دختر حبيب خداوند به قصر خويش رود

روايت مذکور در جملّد چهل و سوم مهان کتاب مآالً بنقل از امام جعفر . رود قصر مى
اذ کان يوم القيامة قيل يا اهل اجلمع   :  است صورت ثبت گرديده اهللا بدين صادق عليه اء

وا ابصارکم مترفاطمة بنت رسولغض  مفاد اين روايت ). ٢٢١صفحه  (   ... اهللا صل فتمر



شود چشمان خويش  گوياى آنست که در روز قيامت خطاب به مجاعت حاضر گفته مى
  .کند پس فاطمه عبور مى. منايد اهللا صل عبور مى را ببنديد که فاطمه دختر رسول

از حضرت امام جعفر صادق شايد اشاره جناب طاهره به روايت مفصل منقول  _ ٦٧
در اين روايت ذکر ظهور حضرت قائم و . است باشد که در کتاب حباراالنوار جملسى آمده

سيصد و سيزده تن اصحاب خمصوص آن حضرت بعنوان حکّام حقيقى ارض شده و 
اصحابش  سراجنام مذکور گرديده که قائم متکلّم به کلمه اى خواهد گشت که برخى از

فريجعون اليه  ... فيجولون ىف االرض   : فرمايد خبش آخر روايت مى در.  ورزيدخواهند بدان کفر
جملّد پنجاه و دوم حباراالنوار، صفحه (   واهللا اىن العرف الکالم الّذى يقوله هلم فيکفرون به

٣٢٦.(  
٦٨ _ God Passes By  . ٣٢ _ ٣٣صفحات.  
  .٣٠٨صفحه . الوفاء تذکرة _ ٦٩
٧٠ _ .God Passes By ٣٢ _ ٣٣حات  صف.  
 ميالدى خطاب به يکى ١٩٣٣امراهللا مورخ ششم ژانويه  توقيع مبارک حضرت وىلّ _ ٧١

بعلّت امهيت موضوع ). ٣٥١صفحه  ( Lights of Guidanceاز احباء مندرج در جمموعه 
  :گردد عني بيان در اين مقام درج مى

"The Episode of Badasht was prearranged by Bahá'u'lláh, Táhirih and 
Quddus, that seeming difference between the last two was only to appease 
the more orthodox of the friends who found difficulty  in accepting the 
changes advocated by Táhirih and Quddus was in reality in full sympathy 

with what she did. It could not be otherwise".   
  .٣٦١صفحه . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٧٢
جلد سوم، . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن(نقل از منت اصلی تاريخ نبيل زرندى  _ ٧٣

  ).١١١صفحه 
   . ٣٠٠صفحه . االنوار مطالع _ ٧٤
    سيزدهم خبش
  مازندران  در طاهره جناب اقامت ايام



اى  بامر مجال اى کجاوه. حاب عازم مازندران گرديدندپس از خامته احتفال بدشت اص
طاهره در ميان راه . فراهم گشت تا جناب قدوس و جناب طاهره در آن سوار شوند

و تىن چند (منود و ياران که در پى کجاوه پياده  اشعارى انشاد و با صوت رسا قرائت مى
  )١( .منودند مىپيمودند آن اشعار را با صداى بلند تغىن  راه مى) سواره

داد که دور قدمي  پيچيد و گوئى نويد مى صداى اصحاب در دشت و کوهساران مى
سر و  آنان پس از عبور از شاهرود، شاهکوه، ميانه. سررسيد و ظهور جديد پديد گشت

بود در پاى کوه  چون اين راه دراز آهنا را بکلّى خسته کرده) ٢. (دزوار به نياال رسيدند
هنگام سحر قريب پانصدتن . ها برافراشته و شب را استراحت منودند  خيمهبزرگى در نياال

از مردم متعصب هزارجريب بدانان هجوم منودند و اصحاب را تار و مار کرده اموالشان را 
اهللا داستان هجوم مردم را در نياال براى شخص نبيل زرندى  حضرت اء. بغارت بردند

  : اند چنني تعريف فرموده
هنگام فجر از صداى . ه ما به نياال رسيدمي براى استراحت در دامنه کوه فرود آمدميوقىت ک  

هجوم آهنا . افکندند بيدار شدمي سنگهائى که مجعيت مهامجني از باالى کوه بطرف ما مى
من لباسهاى . بقدرى شديد بود که مهراهان ما گرفتار ترس و خوف گرديده فرار کردند

خواستم بعداً به او  انيدم و او را به حملّ امىن فرستادم و خود مىخودم را جبناب قدوس پوش
در نياال جبز جناب طاهره و . بود وقىت که به آن حملّ رسيدم قدوس از آجنا رفته. ملحق شوم

هجوم مجعيت شديد . جواىن موسوم به مريزاعبداهللا شريازى کس ديگرى باقى منانده بود
. فاظت طاهره جز مهان جوان شريازى ديگرى را نيافتمبراى ح. ها را کندند خيمه. بود

مششريى بدست گرفته بود و با کمال . مشاراليه داراى شهامت و عزمى شديد بود
با . کرد کردند جلوگريى مى کردن اثاث ما هجوم مى شجاعت مجعيىت را که براى غارت

من . را فداء منايدآنکه چندين زخم برداشته بود براى حفظ اموال ما حاضر بود جان خود 
در مقابل آن مجعيت قرار گرفتم و به نصيحت آهنا پرداختم و به آهنا فهماندم که قساوت و 

نصيحت من مؤثّر واقع شد و بعضى از اموالی را که بغارت . بدرفتارى خوب نيست
  )   ٣(   .بودند مسترد داشتند برده



)  ميالدى١٨٤٨سط آگست اوا( هجرى قمرى ١٢٦٤حادثه نياال در اواسط ماه شعبان 
اهللا با جناب طاهره و خادمه او به  پس از رهائى از حادثه نياال حضرت اء. واقع گشت

ابوتراب اشتهاردى را براى حفاظت  در ميان راه آن حضرت شيخ. نور عزميت فرمودند
در آن اوقات طاهره قصد داشت که به . طاهره معين فرمودند و خود عازم بندر جز شدند

باجيان برود و حبضور حضرت باب مشرف شود ولکن مجال اى خطرات اين سفر را آذر
بعدها نيز که پيغام فرستاد و از مجال اى ) ٤. (بدو گوشزد کرده و موافقت نفرمودند

) ٥. (تقاضا منود که اجازه فرمايند با لباس مردانه به قلعه طربسى رود صالح ندانستند
نياال در ميان راه گرفتار دمشنان شد و اندکى بعد در شهر جناب قدوس پس از عزميت از 

بقيه ياران نيز پراکنده گشتند و . سارى در خانه مريزاحممدتقّى جمتهد ساروى زنداىن گشت
جناب طاهره در راه عزميت به نور ) ٦. (بعداً غالب آنان به اصحاب قلعه طربسى پيوستند

ام که ماه رمضان بود طاهره در خانه جمتهد در آن اي. خنست به شهر بارفروش وارد گشت
نامربده از شاگردان برجسته جناب . شهري جناب مالّحممدمحزه شريعتمدار کبري فرود آمد

شريعتمدار . بود امحد احسائى بود و از ديگر علماء شهري زمان خويش نيز استفاده کرده شيخ
وش به وى هنايت مهر و ارادت نزد هردو مجاعت اصولی و اخبارى حمترم بود و مردم بارفر

اين فاضل جليل هنگام . منودند ورزيدند و از او معجزات و کرامات بسيار روايت مى مى
رانيهاى خويش بسيار ساده و بلهجه مازندراىن سخن  دعا و مناجات و تدريس و در سخن

آفرين بود که مجعيت در مسجد  سخنش آنقدر شريين و دلنشني و شادى. گفت مى
در ميان سخن مهيشه چندبار حضار . زد موج مى) حملّ وعظ و امامت او(بيک  ظمکا حاج

فرمود عهد گريه بسرآمده و اين عصر دور شادى و خنده  آورد و مى را از ته دل خبنده مى
شريعتمدار قلباً به امر بديع مؤمن بود و پس از ظهور حضرت باب از حمضر جناب . است

هنگام اجتماع اصحاب در قلعه طربسى با . ضه فراوان منودالباب استفا قدوس و جناب باب
آنکه قريب نودسال داشت با گروهى از ياران خود عازم پيوسنت به اصحاب قلعه گشت 

اما روسيله بود . بود توفيق نيافت ولکن چون راههاى وصول به قلعه وسيله دمشنان بسته
را نزد ) الصمد و از مجله تفسري صاد(جناب قدوس آثار خود . منود اصحاب قلعه را يارى مى



پس از شهادت اصحاب قلعه طربسى شريعتمدار بر اجساد . وى فرستاد که حمفوظ دارد
شهداء مناز خوانده آهنا را دفن منود و هم او بود که دستور داد قطعات جسد مطّهر قدوس 

اب قدوس وى در حدود نودسالگى با مرمي خواهر جن. آورى منوده دفن منايند را مجع
 ١٢٨١سراجنام در سنى متجاوز از صد بسال . ازدواج منود تا از وى محايت کامل منايد

چند اثر مهم از شريعتمدار . به ملکوت اى صعود منود)  ميالدى١٨٦٤(هجرى قمرى 
در خامته و پيوست کتاب اسرارالشهاده شرحى . است باقى مانده که هيچ يک بطبع نرسيده

الباب نگاشته و   بديع و احوال حضرت باب، جناب قدوس و جناب بابدر محايت از امر
  ) ٧( .است بيادگار هناده

بيک که حملّ وعظ و تدريس جناب شريعتمدار کبري بود  کاظم بارى طاهره در مسجد حاج
در صف نسوان . به وعظ و حلّ مسائل مشکله دينيه علماء و اهالی شهر پرداخت

حتى گاه . داد گويا و کوبنده مى پرسش حاضران پاسخنشست و از پشت پرده به  مى
شريعتمدار از وى . فرمود منود و در باب آهنا اظهار نظر مى سخنان شريعتمدار را نقد مى

جتليل . فرمود که شخص او و امثال او بايد از طاهره استفاضه منايند جتليل منوده کراراً مى
ع بيانات او موجب حسادت سعيدالعلماء شريعتمدار و اشتياق مردم بارفروش براى استما

اين بود که .تفتني منود و مردم را عليه آن جناب شورانيد. ديگر جمتهد معروف شهر گشت
به پيشنهاد شريعتمدار جناب طاهره چندروزى در خانه سادات قاضويه از ثرومتندان و 

 آمل به پس از گذشت از) ٨. (بزرگان بارفروش اقامت منود و سپس عازم آمل گرديد
يک روز توقّف منود و از آجنا عازم قريه واز . آباد رفت و از آجنا به دارکال رسيد سعادت

پس از آن مهراه مجال اى به تاکر . دو هفته در آجنا ماند. در دل جنگلهاى مازندران شد
 اند خامت خود آورده  :  نويسد جناب فاضل مازندراىن مى. رفت و مدتى در آجنا سکونت منود

الطّاهره ادرکها منقور و منقوش بود بيکى از زنان اهل نور که مهراه وى  را که جبمله رب
  ) ٩(  ."بود ببخشيد

جناب مريزاحممدحسن برادر مجال اى ميزبان طاهره در تاکر بود و وسائلی فراهم فرمود 
 تاکر در آن ايام مجال اى نيز در) ١٠. (که اصحاب از طاهره کمال استفاده منايند



نويسد که  جناب فاضل مازندراىن مى. تشريف داشتند و سپس به طهران مراجعت فرمودند
پس از خامته اقامت در نور جناب طاهره عازم قلعه طربسى گرديد ولکن اسري مأموران و 

پس از دستگريى او را به طهران . بودند جاسوساىن شد که در اطراف قلعه کمني کرده
يد مستند جناب فاضل مازندراىن بيان حضرت عبدالبهاء در کتاب شا) ١١. (اعزام داشتند

  : فرمايند الوفاء باشد که مى تذکرة
او را در حتت نگهباىن عوانان به طهران . اما طاهره بعد از پريشاىن بدشت گري کرد  

). ٣٠٨ _ ٣٠٩صفحات  (   فرستادند و در طهران در خانه حممودخان کالنتر مسجون شد
رک حضرت عبدالبهاء نبايد استنباط منود که طاهره بالفاصله پس از واقعه از بيان مبا

دهد که  شواهد و مدارک تارخيى نشان مى. است بدشت دستگري و به طهران اعزام گرديده
طهران اعزام  حدود دو سال پس از واقعه مذکوره طاهره در مازندران دستگري و به

ناب طاهره در حوادث قلعه طربسى شرکت اند ج رحال اينکه بعضى نوشته. است گشته
. با حمتواى تاريخ نبيل زرندى و ديگر منابع موثّق امرى موافقت ندارد) ١٢(است  داشته

) ١٣( .اند منابع ازلی به مالقات مکرر طاهره با مريزاحيىي ازل نيز در مازندران اشاره کرده
جا در  خان امريکبري مهه تقّى ن مريزااما اقامت طوالىن طاهره در تاکر ميسر نبود زيرا مأمورا

لذا جمدداً راهى قريه واز گرديد تا در دل جنگل از مزامحت آنان . طلب دستگريى او بودند
هجرى ١٢٦٦الّثاىن  نويسد که طاهره در ماه ربيع جناب نبيل زرندى مى. در امان باشد

ان کالنتر گرفتار و در خانه حممودخ)  ميالدى١٨٥٠حدود فوريه و مارچ (قمرى 
کند که طاهره در  در يک موضع ديگر از تاريخ خويش نيز تصريح مى) ١٤. (است بوده

گرفتار و در خانه حممودخان کالنتر )  ميالدى١٨٥٠(سال واقعه شهداى سبعه طهران 
خسروى  باستناد پژوهش حمقّق فقيد جناب حممدعلی ملک) ١٥. (است زنداىن گرديده

در قريه واز )  ميالدى١٨٥٠مارچ ( هجرى قمرى ١٢٦٦الّثاىن  طاهره تا حدود اواخر ربيع
منايد و چون طاهره از آن  ايست که راه را قطع مى در کنار قريه واز رودخانه. است بوده

قريه واز ده کوچکى است از دهستان . هنوز نيز معروف است   طاهره وزاو  معرب گذشته بنام 
دهى است کوهستاىن و . کيلومتر فاصله دارد ز سىنائيج در اقليم نور و تا شهر آمل کمتر ا



مالک قريه . در ميان جنگل با هوائى معتدل و مرطوب و هنوز راه وصول بدان مالروست
شهربانو . است واز آقانصراهللا گيلرد بوده که با کمال ميل از طاهره محايت کرده

 سبعه طهران بشهادت در ايامى که شهداى. است خواهرزاده آقانصراهللا ميزبان طاهره بوده
خان امريکبري جداً مصمم گشت که طاهره را رقيمىت هست بيابد و  رسيدند مريزاتقّى

پريمرد يکصد و (اهللا  بطورى که معمرين قريه واز خصوصاً کربالئى حبيب. مقتول منايد
اند بني آقانصراهللا گيلرد و شوهر  خسروى تعريف کرده براى جناب ملک) ساله سى

آقانصراهللا گيلرد به حکومت . گردد آقانصراهللا نائيجى اختالف شديدى پديد مىخواهرش 
برد و مأمورين به واز آمده آقانصراهللا نائيجى  نور که مرکزش در نستان بوده شکايت مى

برد و سراجنام فرار کرده  نائيجى چندى در زندان بسر مى. برند بسته به ستان مى را کت
خان   و موضوع اقامت طاهره را در قريه واز باطّالع مريزاتقّىرود يکسره به طهران مى

دهد که مأمورين خمصوص مهراه نائيجى به واز  امريکبري فوراً دستور مى. رساند امريکبري مى
دستور امريکبري . رفته طاهره را اسري و آقانصراهللا گيلرد را مقتول و اموالش را ضبط منايند

طاهره را اسري کرده به طهران اعزام و در خانه حممودخان گردد و  مان ترتيب اجراء مى
ترمجه فارسى، (اينکه نيکالى فرانسوى در تاريخ خود ) ١٦. (منايند کالنتر زنداىن مى

نويسد که طاهره از مازندران به قزوين برگشته و در آجنا او را  با يقني مى) ٤٧٧صفحه 
يک از تواريخ  اند با حمتواى هيچ داىن کردهدستگري کرده به طهران برده و در خانه کالنتر زن

جناب ابوالفضائل در کتاب . امرى و غريامرى تطبيق ندارد و مسلّماً اشتباه است
بامر شاه در بيت حممودخان    نويسد که جناب طاهره  مى) ١١٠صفحه (الغطاء  کشف

شاه  اصرالدينخان امريکبري در تعقيب دستور ن احتماالً مريزاتقّى.    کالنتر حمبوس گشت
    ٠است طاهره را در خانه کالنتر حمبوس کرده

  زيرنويس خبش سيزدهم  
  ايام اقامت جناب طاهره در مازندران 

  .٢٩٩صفحه . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ١
  .١١٢جلد سوم، صفحه . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن _ ٢



  .٣٠٠ _ ٣٠١صفحات . االنوار مطالع _ ٣
  :  بهرجوع فرمايند _ ٤

Root. Tahirih. P. 80    
  .٨٨صفحه . مأخذ باال _ ٥
  .٣٠٠ _ ٣٠٣صفحات . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٦
براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار جناب مالّحممدمحزه شريعتمدار کبري از مجله  _ ٧

  : رجوع فرمايند به
تکثري داراآلثار ملّى ) طّىخ(عبدالکرمي شريعتمداريان  زندگينامه او بقلم جناب شيخ_ الف 

  . ائيان ايران
  . ٤٥٦ _ ٦٠صفحات    حضرت باب  . حممدحسيىن_ ب 
  .٤٣٦ و ٣٢٦ _ ٢٧سوم، صفحات  جلد. ظهوراحلق. مازندراىن فاضل _ ٨
  .٣٢٧صفحه . مأخذ باال _ ٩

  .عيناً مأخذ باال _ ١٠
  .عيناً مأخذ باال _ ١١
صفحه ) اعالم(جلد ششم . فرهنگ لغت. مدمعني حم:  از مجله رجوع فرمايند به _ ١٢

در جنگ قلعه طربسى شرکت کرد و سپس دستگري   :  نويسد که طاهره وى مى. ١٤٥٢
  .   شد
  .٩صفحه    العني قرة   کتاب :  از مجله رجوع فرمايند به _ ١٣
١٤ .Dawn Breakers  ٤٤٥ صفحه.  
  .٦٥٧ _ ٥٨صفحات . االنوار مطالع _ ١٥
  . ٢٠٥ _ ٢٠٦جلد سوم، صفحات . ى امرتاريخ شهدا _ ١٦
    چهاردهم خبش
  کالنتر  خانه در طاهره جناب اقامت ايام



در فاصله ميان دو خيابان (خانه کالنتر که اينک در خبش غرىب خيابان بوذرمجهرى طهران 
شاه حمبس گروهى از اصحاب  قرار دارد در ايام ناصرالّدين) ناصرخسرو و سريوس

خان امريکبري و سپس مريزاآقاخان نورى بيش از دو  هره بامر مريزاتقّىجناب طا. است بوده
مدتى در اطاق کوچکى، حبقيقت سلّول کوچکى در طبقه . سال در آن خانه زنداىن بود

فوقاىن ساختمان خانه حممودخان واقع در ضلع مشال شرقى حياط اقامت داشت که حتى 
لّکان نيز بود براى آمد و شد بدان اطاق جاى درازکردن پاى خبوىب نداشت و چون فاقد پ

احتماالً پس از مدتى بعلّت کثرت رفت و آمد مردم . شد بايد از نردبامى استفاده مى مى
اطاق  براى زيارت آن بانوى دانشمند خصوصاً شاهزادگان از نسوان قاجار طاهره را به

ار زيارت خانه کالنتر را نگارنده بارها افتخ) ١. (اند بزرگترى در مهان طبقه منتقل منوده
بود  حممودخان کالنتر بتوصيه امريکبري دستور داده. داشته و کسب روحانيت کرده است

که مأموران بر حرکات طاهره نظارت منايند و هرگز اجازه ندهند که کاغذ و قلم نزدش 
 با آب .اما اين امر طاهره را از مکاتبه با دوستان و انشاد اشعار زيبا باز نداشت. باشد

هائى که پنري و يا ديگر مواد خوراکى در آهنا  سبزى و چوب جارو بر صفحات کاغذ پاره
از مجله نفوسى که با ) ٢( .داشت نوشت و اشعار خويش مرقوم مى بود نامه مى پيچيده شده

با . خان ماىف از اصحاب قزوين و متخلّص به جت بود وى مکاتبه مستمر داشتند کرمي
وجود و شدت عمل حممودخان کالنتر نسوان باىب رانه بود با جامه مبدل وجود موانع م

) ٣. (رساندند و خمابرات سريه برقرار بود خصوصاً لباس تکدى خود را به طاهره مى
بتدريج مهسر و بستگان حممودخان شيفته کمال و مجال و رفتار طاهره شدند و وسائل 

. خامنهاى قاجار را حبضور طاهره فراهم منودند تشرف نفوس متعدده خصوصاً شاهزاده
. ارادمتندان طاهره در نقاط خمتلف ايران براى رهائى آن قهرمان جاودان تالش بسيار منودند

جان مهسر آقاحممدهادى فرهادى تىن چند و از مجله  نسوان خاندان فرهادى خصوصاً خاتون
را راهى طهران منودند تا با ) تج(خان ماىف  حسن زرگر و برادرش آقاعلی و کرمي حاج

زيرا طاهره حتت ) ٤. (اذن مجال اى براى رهائى طاهره اقدامات منايند ولکن ميسر نگشت
شريزىن چون طاهره در قفس تنگ خانه کالنتر . نظارت شديد حممودخان و مأموران او بود



 اشک از فشرد و آرزوى ديدار حضرت باب و دورى از اصحاب دل او را مى. گنجيد منى
کاست و  شايد زمزمه اشعارى چون ابيات زيباى زير از اندوه او مى. فشاند ديدگانش مى

  .افزود توان  روحانيش را مى
      گربتوافتدم نظر چهره به چهره روبرو    

  مو  به نکته مو نکته به دهم غم تو را شرح
      ام   از پى ديدن رخت مهچوصبا فتاده

  وچه کو به کو ک به کوچه خانه دربدر به خانه
      ام  فراق تو خون دل از دو ديده از رود مى

  جو    به جو بچشمه چشمه مي به مي بدجله دجله
....  

      مهرترا دل حزين بافته بر قماش جان 
  رشته برشته نخ بنخ تار بتار و پو بپو

      ترا جز نديد و گشت در دل خويش طاهره
  )٥( پرده تو بتو به صفحه بصفحه البال پرده

 مجله نفوسى که در خانه کالنتر خبدمت طاهره رسيد و باوج عرفان نائل گشت شاهزاده از
 هجرى قمرى ١٢١١_ ٧٧(وى فرزند شاهزاده حممدرضامريزا . جهان بود حاجيه مشس

شاهزاده حممدرضا . شاه قاجار بود پسر سيزدهم فتحعلی)  ميالدى١٧٩٦ _ ١٨٦٠برابر با 
اللّهى بود ولی در  نعمت ى از هواخواهان طريقت شاهو. مريزا مدتى حاکم گيالن بود

حممدرضا مريزا . بود اواخر حيات بر اثر مذاکره با دختر خويش به حضرت باب ارادت يافته
بديهى است . بود و لذا به سبزوارى اشتهار داشت اکثر ايام حيات را در سبزوار گذرانده

السلطنه از مؤمنني عاليمقام  ب به مؤمتنکه نامربده نبايد با مريزاحممدرضا سبزوارى ملقّ
السلطنه  حممدرضامريزا نيز مؤمتن اگرچه از مجله القاب شاهزاده. خراسان اشتباه شود

ولکن شاهزاده حممدرضا مريزا اصوالً بعلّت ختلّص شعرى افسر به نام اخري . است بوده



مجله ابيات ذيل از او نقل از . است از وى اشعار زيبائى بيادگار مانده. است شهرت داشته
  ) ٦( .است گرديده

      بشنو چو خردمندان پند از من ديوانه 
  ىن دست ز ساغر کش ىن پاى زميخانه 

      شيخ  منشني اى من خواهى نشوى رسوا با
  ما رند و خراباتى تو عاقل و فرزانه 

      آشفته زلفت دل، دل بسته خالت جان 
  ه  اى دانه تو چون دام وى دام تو چون دان

البقاء تسميه و لوح مبارک  الّرضوان و فتنة مشس جهان که از قلم اعلی به ورقة بارى شاهزاده
است بانوئى فاضله و شاعره بود که در خانه کالنتر حبضور  باعزازش نازل گرديده) ٧(فتنه 

 از مجله يک مثنوى) فتنه(جهان  از آثار مشس. طاهره رسيد و حبقّانيت امر بديع عرفان يافت
) ٨. (است قريب به ششصد بيت در دست است که در آن به احوال خويش اشاره کرده

  : چنانکه در مثنوى گويد. مادر فتنه اهل نور بود
    گوش جامن مستعد صور بود       شکرهللا مادرم از نور بود 

فتنه پس از استماع خرب ظهور حضرت باب طالب حتقيق گشت ولکن تا مدتى توفيق ديدار 
  : خود گويد.  نيافتاصحاب

    کرده در شرياز از رمحت نزول        چون شنيدم قائم آل رسول
  زمني  درروى   اين چه غوغائيست     هرکجاجوياشدم کاى مسلمني 

  مرا سوى خدا   رهنمون گشىت     تا در آخر آن مليح باوفا 
استاد باد   برچنني    رمحت حق  پرسىت را به من تعليم داد   حق  

سيدحممدگلپايگاىن از اصحاب حضرت باب و شاگردان جناب طاهره    مليح باوفا  از مراد 
داده    فىت املليح   جناب طاهره به وى لقب. است که مردى دانشمند و خود شاعر بوده است

املليح مدتى استادى شاهزاده فتنه را بعهده داشت و در آن احيان چون وى را  فىت. بود
ديد به امر بديع رهنمون گشت و به وى توصيه منود که به  نيت مىمستعد و صاحب حسن 



در مثنوى خود در باب زيارت طاهره . خانه کالنتر برود و بديدار جناب طاهره نائل گردد
  : گويد چنني مى

  زجان  باشد به که   گفت اندر خانه حممودخان    هست حمبوىب
  مودخان  تا رسيدم خانه حم  بگذشتم ز جان    پابره بنهاده

  ها ديدم از آن قوم دغا  صدمه  ها انگيختم ر لقاء   حيله
  حبس بود    مهچو عيسى بود بر دار يهود برج عقرب   ديدم آن مه
   با زبان حال کردم گفتگو   ايستادم روبرو    پاى آن برج

  بيشتر   گفت نزديک آى قدرى    سر برآورد از دريچه آن قمر
   تا که جان سازم بقربان سرش   ش شعف برمنظر و   رفتم از شوق

  چيسىت   کاينچنني جذمب منودى    گفتم اى خاتون عامل کيسىت 
  مازندران  در  اين چه حمشربود  جهان  درملک غوغائيست چه   اين

   ولوله افکنده در خلق جهان  صاحب زمان  آمده   او بفرمود
   تا مبن بنمود اين راه صواب   جواب  فرمودى   آنچه کردم عرض

  مکان  يک قمردر مشس و  که بود  شدند آن ملحدان    ناگهان آگه
   مجلگى جستند بريون از کمني     بعد از آن اعوان حممود لعني 

    جهان    با من و آن رشک خورشيد  خسان  آن کردند چه که گومي   من چه
   گر مباىن هست ر تو خطر    بعد فرمودى برو زينجا بدر

   عنقريب آن اجر ميآرى بدست   توهست عظيمى از    نزد ما اجر
   ر آن ليالى خودجمنون شدم   شدم  بريون و بوسيدم   پاى او

   تا گذشتم زآنچه ميبود و نبود     پاى صدقم را خدا حمکم منود 
کند و  شود و از او ديدار مى در آغاز شيفته ازل مى) چنانکه در مثنوى خود گويد(فتنه 

روج مجال اى و مجعى از اصحاب از ايران بقصد ديدار پس از شهادت جناب طاهره و خ
شکسته  سازد و فتنه دل ولکن ازل از وحشت خود را خمفى مى. رود جمدد ازل به بغداد مى

در آن احيان که ناالن و پريشان و حمزون و دخلون بوده . منايد قصد مراجعت به ايران مى



مريزاآقاجان . شود  مجال اى ملتجى مىکند و حني دعا به درگاه بسوى حق راز و نياز مى
آورد و شاهزاده حبضور مجال اى شرفياب و بعرفان مقام شامخ آن  مژده اذن تشرف مى

منايد و سپس بامر  شش ماه در جوار مجال اى در بغداد اقامت مى. گردد حضرت نائل مى
خماطب (د يزدى در اين مثنوى مهچنني به سفر جناب امح. شود آن حضرت راهى ايران مى

به ايران و اعالم مقام من يظهرى مجال اى و نيز مأموريت جناب ) لوح معروف امحد عرىب
مهسر ) مثره(خامن با جناب مرمي  منيب و جناب نبيل زرندى و سراجنام معاشرت شاهزاده

جناب فتنه . است اشاره گرديده) و دخترعمه و خواهر حرم آن حضرت(برادر مجال اى 
  .اهللا و ثنائه عليها رضوان. ايت ايقان به مجال اى به ملکوت بقاء عروج منوددر هن

 هجرى ١٢١٢متولّد (از ديگر نفوسى که در آن ايام با طاهره مالقات منود مهدعليا
شايد ). ٩(شاه و مادر ناصرالّدين شاه بود  نوه دخترى فتحعلی) ميالدى١٧٩٧با برابر قمرى

نام اصلی مهدعليا . طاهره او را خبيال اين ديدار انداخته بودمالقات ناصرالدين شاه با 
. بود و پس از جلوس پسرش بر ختت پادشاهى به مهدعليا ملقّب گشت   جهان خامن  يا    جهان  

صاحب خطّى خوش و با ادب . وى مانند شوهرش حممدشاه گرايش به تصوف داشت
  : ود شعر زير از اوستسر فارسى و عرىب آشنا بود و خود نيز گاه شعر مى

  اندر مهه حال سربلند است     زن آنکه هومشند است   از مرد و
   ورد خار ىب چو باشد مبثَل     ىب دانش اگر زن است اگر مرد 

گويند مهدعليا ساهلا از مريدان جناب مريزاقربانعلی درويش از شهداى سبعه طهران بود و 
وى . است از پريويش سرباز زد پردهچون يقني يافت که نامربده دل به حضرت باب س

گفتار بود و امثال و اشعار فراوان در حافظه داشت ولی صاحب صفاء  بظاهر زىن شريين
چون . شناخت قلب و خلوص نبود و خصومتش با اصحاب حضرت باب نيز اندازه منى

خامنهاى قاجار و تىن چند از مهسران اعيان و بزرگان شنيد  اوصاف طاهره از شاهزاده
لذا در . ظاهر مشتاق مالقات او گشت ولکن قصدش حتقري آن بانوى نادره و جاودانه بودب

يکى از ايام مسجونيت جناب طاهره در خانه حممودخان او را به قصر خمصوص خويش برد 
تا در حضور ميهمانان با وى مناظره منايد و بزعم خويش تسلّط خود را بر وى آشکار 



ه مهيشه چهارتن خواجه حرمسرا و بيست خدمتکار خمصوص در قصر باشکوه او ک. سازد
ها،  هاى چاى و قهوه، سيىن فنجان ها، با لباسهاى فاخر جواهرنشان حضور داشتند و قليان

ها و مهه ظروف از طال و نقره بودند دههاتن از بانوان خاندان قاجار و بزرگان  قاشق
توان  ولکن مى.  نيستاز کيفيت مذاکرات آگاهى در دست. کشور حضور داشتند

احتمال داد که طاهره چگونه حاضران در جملس را مبهوت مجال و کمال و قدرت 
مهدعليا پس از حادثه رمى شاه بسيار تالش منود که مجال اى . است استدالل خويش منوده

دمشنان امر و خوف  ديگر و اما بتفتني او. را معدوم منايد ولکن اين آرزو را بگور برد
جام شهادت ) ١٠(آقاخان نورى صدراعظم مجعى از مظلومان و از مجله جناب طاهره مريزا

هنگامى که )  ميالدى١٨٧٣( هجرى قمرى ١٢٩٠مهدعليا در سال . سرکشيدند
جسدش را به قم برده در . شاه در فرنگ بود در طهران ديده از جهان فرو بست ناصرالّدين

کند و کاخ جملّل او با  احدى از وى ياد منىامروز ). ١١(جوار جناب معصومه دفن منودند 
خبش  ولکن نام طاهره جاودانه و اوصاف عظمت مقامش زينت. است خاک يکسان گشته

  .کتب دوست و بيگانه است
خان امريکبري در اوائل ايام اقامت طاهره در  آيد که مريزاتقّى از برخى از منابع تارخيى بر مى

 وى مالقات منوده و ضمن استنطاق آن نابغه دوران را به خانه کالنتر طاهره را احضار و با
تربى دعوت کرده ولکن طاهره در هنايت فصاحت و بالغت باثبات امر بديع 

العني نزديک بود مرا نيز باىب  بنوعى که امريکبري بعد از تفريق جملس گفته قرة. است پرداخته
  ). ١٢(کند 

تگريى طاهره و اعزام او به طهران ناصرالّدين اند که پس از دس برخى از پژوهشگران نوشته
نگارنده با چندتن . اين نکته مورد تأييد احفاد طاهره است. است شاه با وى مالقات کرده

از احفاد طاهره در قزوين در اين باب گفتگو داشته و مهه آنان مالقات ميان آن دو را 
چندبار با طاهره مالقات کرده حتى يک تن از آنان عقيده داشت که شاه . اند تصريح کرده

اين نکته مالقات شاه را با طاهره در روز پيش از شهادت . تا وى را وادار به تربى منايد
نويسد  مى Tahirihطاهره   ايادى امراهللا جناب مارثاروت در کتاب . کند تر مى بباور نزديک



داشتم او به من گفت که وقىت من در طهران بودم و با يکى از احفاد طاهره گفتگو  ... : که
اهللا به او  اهللا اميان دارد و حضرت اء شاه گفته بوده که به حضرت اء طاهره به ناصرالّدين

پرسش خويش ) مارثاروت(من . اند که ظهور يوم جديد را به عموم ابالغ منايد دستور داده
ی او براى را از منسوب طاهره تکرار کردم و گفتم شايد مراد مشا حضرت باب است ول

يقيناً طاهره با بصريت عميقى . است اهللا اشاره کرده بار دوم گفت نه طاهره به حضرت اء
اهللا را در اين آئني عظيم جهاىن شناخته و افعال بعدى او اين  که داشته مقام حضرت اء

ناصرالّدين شاه شديداً حتت تأثري مجال و ). ١٣) (٨٠صفحه (   است عرفان را ثابت منوده
آيد  از هيئتش خوشم مى  است که جذبه طاهره قرار گرفته و به وزير حاضر در حمضرش گفته

. فرمان شاه حدود دوسال شهادت طاهره را بتأخري انداخت) ١٤(   ."بگذار زنده باشد
بنقل از يکى از بستگان جناب  (Tahirih)ايادى امراهللا جناب مارثاروت در کتاب خود 

اى به طاهره نوشت و در آن مذکور داشت که اگر وى  امهنويسد که شاه ن طاهره مى
دست از حمبت حضرت باب بردارد و به جامعه اسالمى باز گردد او را بانوى خنست 

طاهره در پشت نامه شاه و در پاسخ يک بيت . دربار خويش سازد) سرپرست بانوان حرم(
  : از اشعار خود را نوشت و نزد شاه فرستاد

   سکندرى من و رسم و راه قلندرى    تو و ملک و جاه
  است تو درخورى وگر اين بد است مرا سزا    اگرآن خوش       

شاه پس از خواندن ابيات مذکور که حبقيقت پاسخ منفى طاهره بود از ور وى 
  ) ١٥. (درشگفت گشت و گفت که تاريخ بانوئى چون طاهره در خاطر نداشته و ندارد

نه کالنتر اعضاء خاندان جناب حجت زجناىن که زجر و در احيان اقامت طاهره در خا
بودند چهل روز معاشر و  شکنجه بسيار ديده و از حادثه خونني زجنان جان بدر برده

طاهره حرم حجت و کودکان پابرهنه و رجنديده او را در آغوش . سخن طاهره شدند هم
اخبار . زون و دخلون بودحمبت فشرد و آنان را دجلوئى منود حال آنکه خويشنت بنهايت حم

ناگوار حوادث نرييز و زجنان و شهادت مظلومان کم نبود و براى بانوى حساس عارف 
خرب . رسيد هر روز اخبار ناخوشى بگوشش مى. فرسا بود دقيقى چون طاهره طاقت



براى او حتقّق آرزوى . شهادت حضرت باب فوق طاقت اصحاب خصوصاً طاهره بود
اگرچه ذرات وجودش گرد . ين جهان پرپيچ و تاب ميسر نگشتديدار حضرت باب در ا

  .گشت اين اشتياق  مى
     عاشق ديدار دالراستم       شيفته حضرت اعالستم 
     از مهه بگذشته ترا خواستم       راهروى وادى سوداستم 

  پرشده از عشق تو اعضاى من 
زن .  طاهره مالقات داشتندهر روز تىن چند از بزرگان و شاهزادگان در خانه کالنتر با

آنچنان شيفته طاهره گشته بود که سر از پاى . کالنتر عامل اصلی حتقّق اين ديدارها بود
با آنکه . برخى از ديگر بستگان حتى پسر کالنتر نيز جمذوب طاهره بودند. شناخت منى

ر طاهره بظاهر فردى مسجون بود، زيبائى و نفوذ کالمش هوش از سر شاهزادگان قاجا
گشت حاضران  هرگاه مبناسبىت مراسم جشن و ميهماىن در خانه کالنتر برگزار مى. ربود مى

منودند و از  در بزم، رقص و نوا و شرب و هوى را فراموش کرده گرد طاهره اجنمن مى
حضرت عبدالبهاء . گرفتند سخنان شريين و دلنشني و استدالالت حمکم و متني او ره مى

  : فرمايند ر اين خصوص مىضمن بيان احوال او د
از قضاى اتفاق در خانه . منودند رفتند و استماع کالم و بيان او مى زنان شهر ببهانه مى  

زهناى حمترمه . سور پسر کالنتر برپاگشت. کالنتر جشىن واقع گشت و بزمى آراسته شد
ن بزم مزين جش. شدند شهر از شاهزادگان و نساء وزراء و بزرگان بدعوت حاضر مى

ولی طاهره . ساز و آواز چنگ و چغانه و ترانه روز و شبانه مستمع بود. مکمل بود
چنان زنان را جذب منود که تار و طنبور را گذاشتند و عيش و طرب . بصحبت پرداخت
گوبينو ) ١٦(  . دادند در پريامون او مجع شده گوش بکالم شريين او مى. را فراموش منودند

در خصوص ايام اقامت طاهره در خانه "    فلسفه در آسياى وسطىمذاهب و  در تاريخ خود 
  :  نويسد کالنتر مى

خود کالنتر بدفعات اما . در اندرون خمصوص کالنتر حتت مراقبت زنان بود... العني  قرة   
زيرا که او هم مانند سايرين بوجاهت صورت . کرد بدون شکنجه و آزار از او استنطاق مى



نريوى جاذبه اين زن که هيچکس در مقابل آن تاب مقاومت نداشت و فصاحت بيان و 
کرد و در حاليکه کوشش داشت  کمال احترام و مهرباىن رفتار مى بود و با او با فريفته شده

که به تکليف خود عمل منايد مايل بود که رنج اسارت حمبوس خود را ختفيف دهد و او را 
العني احتياجى به اميدوارى نداشت و  کرد زيرا که قرة مىاما او اشتباه . به آتيه اميدوار سازد

کرد فوراً سخن او را قطع  خمصوصاً وقىت که کالنتر در اين موضوع با او صحبت مى
پرداخت و از عقايد مذهىب خود و حقايق و اشتباهات او صحبت  منود و به تبليغ مى مى
 رود و حکم قتلش را بياورند کرد و در صورتيکه هرحلظه انتظار داشت که پرده باال مى

طرز رفتار و گفتار او طورى بود که خماطب از مشاهده روح آزاد و استحکام عقيده او 
يک روز صبح حممودخان از اردوى سلطنىت به شهر باز گشت و . گرديد کامالً مبهوت مى

 .ام العني سالم داد و گفت خرب خوشى براى مشا آورده مبحض ورود به اندرون به قرة
. خواهى بگوئى و احتياج بتکرار آن ندارم دامن چه مى العني تبسمى کرد و گفت مى قرة

من از طرف صدراعظم . حممودخان باز گفت ممکن نيست مشا بدانيد که قضيه چيست
مأموريت دارم که به مشا اخطارى بکنم و ترديدى ندارم که سالمىت و آزادى مشا در 

العني آيا مشا باىب  پرسند قرة اوران خواهند برد و از مشا مىمشا را به ني. پذيرفنت آن است
دانند  دهيد نه و مهني کاىف است و با اينکه مهه بطور يقني مى ؟ مشا فقط جواب مى هستيد

که مشا باىب هستيد مايلند که بيش از اين از مشا چيزى نپرسند و فقط انتظار دارند که يک 
العني با حلن جدى گفت ابداً  قرة ... دم صحبت نکنيدچندى حبال انزوا بسر بريد و با مر

چنني انتظارى را نداشته باش که من انکار عقيده کنم و اميدوار نباش ولو اينکه برحسب 
ظاهر و حتى براى يک دقيقه هم باشد من بچنني کارى تن در دهم آهنم براى يک قصد و 

را که هيچگونه قدر و ارزشى ندارد اى که چندروز بيشتر اين کالبد موقّىت  نيت بيهوده
و اگر از من بپرسند و البته خواهند پرسيد . ابداً من چنني کارى خنواهم کرد. حفظ کنم

جز اعتراف به آئني خود پاسخى به آهنا خنواهم داد و بسى سعادمتندم که از حيات دست 
  ).٢٤٦  _٤٨ترمجه فارسى، صفحات  (   ... بکشم و جان خود را در راه خدا بدهم



خان امريکبري صدراعظم باتدبري  در اواسط ايام اقامت جناب طاهره در خانه کالنتر مريزاتقّى
. شاه در محام فني کاشان مقتول گرديد ولکن سفّاک و سختگري ايران بدستور ناصرالّدين

بود و در حدود سال ) مقام آشپز مريزاابوالقاسم قائم(قربان فراهاىن  نامربده پسر مشهدى
دوران . در يکى از قراء فراهان اراک تولّد يافت)  ميالدى١٨٠٧( هجرى قمرى ١٢٢٢

کودکى را با فقر و پريشاىن گذراند و در نوجواىن به حتصيل معارف زمان پرداخت و 
اندک اندک در دستگاه دولت قاجار ترقّى . مقام مذکور مست مستوىف يافت بکمک قائم

الروم مناينده دولت ايران بود و سپس به ايران  ى در ارزنةمدت. منود و به مقامات عاليه رسيد
شاه  پس از جلوس ناصرالّدين. برگشت و تا هنگام مرگ حممدشاه وزير نظام آذرباجيان بود

بر ختت سلطنت نامربده مست و لقب امريکبري و اتابک اعظم گرفت و بعلّت ازدواج با 
چون شاه جواىن . لطنت تقرب يافتهنايت به دستگاه س الّدوله خواهر شاه ىب عزت
ساله و سرمست عيش و کامراىن خويش بود مهه امور لشکرى و کشورى در يد  نوزده

با آنکه مردى . منود خواست عمل مى خان قرار گرفت و رنوعى که مى کفايت مريزاتقّى
بتدريج خودکامگى و . نظري بود باکفايت و درايت بود در سنگدلی و سفّاکى نيز ىب

تبداد او خاطر شاه را مکدر منود و پس از چندى او را از مقام صدارت عظمى معزول اس
امريکبري باحتمال قوى . داشت و دستور داد وى را به فني کاشان برند و معدومش منايند

با . بود حبضور مجال اى نيز چندبار مشرف گشته. بود در تربيز حبضور حضرت باب رسيده
 داشت و از مظلوميت آن بزرگواران آگاه بود ولکن اين مهه ستم جناب طاهره نيز ديدار

در محام فني )  ميالدى١٨٥٢( هجرى قمرى ١٢٦٨االول سال  درهجدهم ربيع. منود
بر اثر امر و اقدام او . کاشان رگ او را قطع منودند و پس از چندساعت درگذشت

 به ميدان فداء طربسى اصحاب قلعه شيخ. حضرت باب جام شهادت کربى نوشيدند
شهداى سبعه طهران شربت . صدها تن در نرييز و زجنان بشهادت رسيدند. شتافتند

ظلم امريکبري . خامناهنا ويران گرديد. جناب طاهره اسري زندان گشت. شهادت سرکشيدند
ستمکارى او در صفحات تاريخ مثبوت گشت و عاقبت پرمالل آن . بواقع وحشتناک بود

پس از امريکبري مريزاآقاخان . ربت جبهت ديگر ظاملان بودمرد سفّاک نيز درس ع



مريزاآقاخان که قبالً هنگام تبعيد به ). ١٧(الّدوله نورى به مقام صدارت رسيد  اعتماد
مريزاجاىن شهري تقاضاى دعاى حضرت باب را مبىن بر عودت به مقام  کاشان وسيله حاج

ايام پس از شهادت حضرت باب و منود در  سابق منوده و بنوعى اظهار اميان نيز مى
اين امر نه . منود که ميان اصحاب و دولتيان التيام دهد خصوصاً مرگ امريکبري تالش مى
گريد و او در مقام  مقصودش اين بود که مملکت آرام. خباطر اعتقادش به ظهور بديع بود

 بديع متأثّر از سوى ديگر برخى از منسوبان او بشدت از امر. صدراعظم ايران دوام آورد
خصوصاً دخترعمويش که مهسر . گشتند شده و از ارادمتندان جناب طاهره حمسوب مى

اين آرزو حتقّق نيافت و با . مجال اى بود) پدرى(جناب مريزاحممدحسن برادر بزرگتر 
اين حادثه هائله سراجنام منجر به . هايش نقش بر آب گشت حدوث واقعه رمى شاه نقشه

  . اصحاب و از مجله جناب طاهره گرديدشهادت مجعى از 
  زيرنويس خبش چهاردهم  

  ايام اقامت جناب طاهره در خانه کالنتر 
از حمتواى رساله جناب اديب طالقاىن که مستند به قول منسوبان کالنتر است روشن  _ ١
. چهار رساله تارخيى(است  شود که اين اطاق جديد نيز در طبقه دوم خانه کالنتر بوده مى
  ). ٧٠ _ ٧١فحات ص
  : رجوع فرمايند به _ ٢

  .٣٢٨ظهوراحلق، جلد سوم، صفحه . فاضل مازندراىن_ الف 
  .٣٦٨صفحه . تاريخ مسندر_ ب 
خواهر بزرگ مريزاحيىي ) خامن سلطان شاه(خامن  نويسد که عزيه مى   العني قرة  مؤلّف رساله  _ ٣

که هشت نه سال داشته نزد طاهره خامن را  ازل خواهر ديگر خردسال خود و ازل، فاطمه
خامن  فاطمه. است فرستاده و از طريق او مکاتبات سريه برقرار بوده به خانه کالنتر مى

رفته تا به اطاق خويش رسد و رنج فراوان  تعريف کرده که روزى طاهره از نردبام باال مى
  ).١٢ _ ١٣صفحات (است  برده و حممودخان کالنتر را نفرين کرده

  .٣٦٩صفحه . ريخ مسندرتا _ ٤



آثار   اند ولکن بشرحى که در گفتار سوم اين کتاب اين غزل را برخى از طاهره دانسته _ ٥
است از او نيست و طاهره گاه غزل مورد حبث را براى بيان سوز و  آمده   جناب طاهره

  .است کرده اشتياق درون خويش زمزمه مى
  .١٢الفصحاء جلد خنست، صفحه  جممع. هدايت _ ٦
عقيده دارد که حملّ نزول ) ٣٦در کتاب گنج شايگان، صفحه (خاورى  جناب اشراق _ ٧

دهد که پس از ايام  ولکن قرائن موجود در لوح نشان مى. لوح فتنه شهر بغداد است
مراد از . است رضوان و پيش از ايام انفصال يا فصل اکرب در ادرنه از قلم اعلی نازل گرديده

 ايام شداد در لوح مبارک مهني ايام وقوع تفصيل کربى در ارض ادرنه ايام ظهور فتنه و
در لوح فتنه بلزوم امتحان عباد پس از اظهار اميان اشاره شده و خمالفت ازل و اعوان . است

الواح ديگرى . است تصريح گرديده) من يظهر ظاهر در زمن مستغاث(او با مجال اى 
رخى فقرات آن در آثار جناب فاضل مازندراىن جهان نازل گرديده که ب باعزاز مشس

  ).٤٣٨جلد چهارم، صفحه . اسراراآلثار : از مجله رجوع فرمايند به. (است آمده
  : براى آگاهى از حمتواى خبشهائى از اين مثنوى رجوع فرمايند به _ ٨

  .١٧٧_٢٠٢جلدسوم، صفحات  .ائى اول قرن شعراى بيضائى، تذکره _ الف
الّدريه  مؤلّف کواکب. ٣١٠ _ ١١جلد خنست، صفحات . الّدريه کبکوا. آواره_ ب 

متوفّى بسال (الّرضوان را از دکترحممدخان تفريشى  چنانکه خود گويد نسخه مثنوى ورقة
خان منجم تفريشى اخذ  فرزند مريزاحسني)  ميالدى١٩٢٠ هجرى قمرى برابر با ١٣٣٩
  .است کرده
اهللا ورتا نواده جناب طاهره و  صى از جناب نعمتمستند به اطّالعات اکتساىب شخ _ ٩

  .برخى از ديگر بستگان طاهره
شود که مادر شاه نيز در صدور حکم قتل طاهره  از نوشته مريزاحيىي ازل روشن مى _ ١٠

پيوست منت انگليسى (جممل بديع در وقايع ظهور منيع :  رجوع فرمايند به. است دخيل بوده
  .٢٠فحه ص) تاريخ مريزاحسني مهداىن

  : براى آگاهى بيشتر از احوال مهدعليا رجوع فرمايند به _ ١١



  .٩٢ _ ٩٤جلد خنست، صفحات . خريات حسان. السلطنه اعتماد_ الف 
  .٢٢٨ _ ٢٩صفحات . گوى مشاهري زنان ايراىن و پارسى. رجىب_ ب 
  .٢٢١جلد خنست، صفحه . اعالم النساء. کحاله_ پ 
  .ليانامه دهخدا ذيل مهدع لغت_ ت 
  .٢٣٣ _ ٣٤صفحات . رجال عصر ناصرى. معيراملمالک_ ث 
  .٣٦٨از مجله رجوع فرمايند به تاريخ جناب مسندر، صفحه  _ ١٢
  .ترمجه عبارات از نگارنده سطور است _ ١٣
  : رجوع فرمايند به _ ١٤

A - Browne. A Traveller's Narrative. Vol.2 .P. 312.  
B - Root . Tahirih. P . 95.  

  :  رجوع فرمايند به _ ١٥
 Root. Tahirih. P. 95 

  .٣٠٩الوفاء صفحه  تذکرة _ ١٦
شاه  وى در دربار حممدشاه و ناصرالّدين. است آقاخان، نصراهللا بوده نام اصلی مريزا _ ١٧

پس از نيل به مقام صدارت و پس از واقعه رمى شاه خباطر . است صاحب مقامات بوده
وى سراجنام مورد . است  در کشتار بابيان دخالت منودهحفظ مقام و شايد جان خويش

مدا در يزد حتت نظر بود تا در آجنا در . شاه قرار گرفت و تبعيد گرديد غضب ناصرالّدين
  .درگذشت)  ميالدى١٨٦٤( هجرى قمرى ١٢٨١هنايت فالکت و نااميدى در 

  خبش پانزدهم  
  شهادت جناب طاهره 

بشهادت حضرت . تعقيب اصحاب متوقّف نگشتپس از شهادت حضرت باب آزار و 
 _ ٥١( هجرى قمرى ١٢٦٦ _ ٦٧عبدالبهاء بيش از چهارهزارتن از بابيان در ساهلاى 

اين کشتارهاى بريمحانه مهه ) ١. (در گوشه و کنار ايران بشهادت رسيدند)  ميالدى١٨٥٠
 با شدت عمل منود که خان امريکبري بود و مهچو گمان مى ناشى از خودکامگى مريزاتقّى

حال آنکه بطالن تصور او آشکار گشت و پس از . مجاعت بابيان نابود خواهند گشت



شهادت حضرت باب و اصحاب مظلوم، امر بديع در قلوب نفوس تازه ديگرى از ايرانيان 
خان که از صدور دستور قتل حضرت باب پشيمان گشته بود و  مريزاتقّى) ٢( .نفوذ يافت

منود که ميان دولتيان و بابيان الفىت اجياد  ديد تالش مى يز نزديک مىزمان قتل خويش را ن
. اين بود که با مجال اى مالقات منود ولکن ديگر دير بود و تالىف مافات ميسر نبود. منايد

عازم کربال )  ميالدى١٨٥١جون ( هجرى قمرى ١٢٦٧مجال اى در اوائل شعبان سال 
حدود سه ماه و نيم پس . خرب قتل امريکبري بديشان رسيدشدند و هنوز در کربال بودند که 

اى از مريزاآقاخان نورى که بتازگى جباى  از قتل امريکبري عازم ايران بودند که نامه
در آن نامه از حمضر مبارک . بود دريافت فرمودند خان صدراعظم ايران گشته مريزاتقّى

در آغاز صدارت خويش تصميم مريزاآقاخان نيز . بود تقاضاى مالقات و گفتگو کرده
منود که ترين طريق اجياد اين التيام  گرفت که ميان بابيان و دولتيان التيام دهد و تصور مى

اهللا در ماه رجب  حضرت اء. اند اهللا است که حبقيقت رئيس بابيان مذاکره با حضرت اء
  .فرمودندبه طهران مراجعت )  ميالدى١٨٥٢مى _ اپريل ( هجرى قمرى ١٢٦٨سال 

اهللا در کربال تشريف داشتند چندتن از بابيان در شهر طهران  در ايامى که حضرت اء
اين . منودند گردهم آمده مشورت در حنوه انتقام از مسؤوالن شهادت حضرت باب مى

عالوه بر امريکبري که (شاه  گروه از اصحاب تصور بل يقني داشتند که شخص ناصرالّدين
در آن واقعه هائله مقصر و منشأ مهه بالياى وارده بر اصحاب و ) بود يدهبتازگى مقتول گرد

باىن اين گردمهائى جناب مالّشيخعلی . شهادت هزاران تن از مؤمنني مظلوم و معصوم است
کوشيد تا  عظيم مردى شجاع و جسور بود و مهواره مى. ترشيزى ملقّب به عظيم بود

 آذرباجيان فراهم منايد و پس از شهادت آن بنحوى وسائل رهائى حضرت باب را از سجن
لذا نقشه قتل شاه را طرح و چندتن . حضرت خيال انتقام از امريکبري و شاه ايران داشت

جناب فاضل مازندراىن . خان تربيزى را با نقشه خود موافق منود باىب ديگر و از مجله سليمان
 ام چنني در خصوص طرح جناب عظي) خطّى(در جملّد چهارم ظهوراحلقم و حوادث آن اي

عظيم پس از شهادت رب اعلی استقرار در طهران جست و بابيه در  شيخ...   :  نويسد مى
حولش جمتمع شدند و در چنان موقع پر از خطر که عمال دولت پيوسته در تعقيبشان 



بودند اجتماعات خمفيه تأسيس کردند و از جهت مظامل دولت و قتل و غارت و حبس 
 و احباب سخت در هيجان و آشفته شدند و مريزاحيىي ازل نيز شيخ عظيم را مهى اصحاب

تأئيد کرده بلقب سلطان منصور بيان تشهري منود و اطاعتش را فرض خواند و مه نقاط 
ايران پنهاىن نوشته رسول فرستادند و متهورين بابيه را در طهران جمتمع منودند تا شيخ را در 

الجرم . کردند مساعدت کنند که مستند مبفهوم بيانات رب اعلی مىاجنام مقصود خطريش 
اى از مهمني اين طائفه که از تعرضات عمال دولت بسوى مرکز گرخيتند و يا از  عده

چنگ ظاملني جنات يافته در مرکز مقر گرفتند و يا خود حسب اشتياق لقاء بزرگان اين 
اى نصرت سلطان منصور بدانسو شتافتند در طائفه عازم پايتخت گشتند و يا باالخره بر
الّذکر شورى عجيب و هوسى  جان ميالىن سابق طهران اجتماع منودند و از آن مجله حسني

جوشيد و او را در غايت  غريب در دهلا و سرها افکند چنانکه خون در عروق مجعيت مى
خان تربيزى،  سليمان ستودند و مجعى از مشاهري بابيه امثال حاجى خضوع و خشوع مى

مريزا  مريزاسليمانقلی نورى، مالّعبدالکرمي قزويىن، حاجى مريزاجاىن کاشاىن، لطفعلی
خان در شهر و يا در دز آشوب  سليمان شريازى و غريهم در آن جمامع بودند و خبانه حاجى

و در آن هنگام که نريان فتنه در . گشت و در دربند مشريان و غريها اجنمن تأسيس مى
العني در خانه حممودخان کالنتر و  هاب بود از سران اين طائفه فقط قرةشرف الت

جناب فاضل ). ٦١ _ ٦٢صفحات  (   زيستند آقاسيدحسني کاتب يزدى در انبار طهران مى
 خطّى(بنقل از منت اصلی تاريخ جناب نبيل زرندى در مهان جملّد چهارم ظهوراحلق (

منودند که بابيان مذکور را از  ن احوال تالش مىنويسد جناب مريزاموسى کليم که در آ مى
اجراء طرح محله به شاه باز دارند از رفتار برخى از آنان خصوصاً حسني ميالىن بسيار 

). ٦٢ _ ٦٤صفحات ) اند اند و متأسفانه در تفريق آن مجاعت توفيق نيافته مکدر گشته
مداصفهاىن و مالّجعفر نراقى بفرموده حضرت عبدالبهاء هوى و هوس مريزاحيىي ازل، سيدحم

صفحه تاريخ آن ايام را تريه و تار و ذيل   نيز در وقوع حادثه رمى شاه تأثري کلّى کرده و 
اهللا از  بارى جناب عظيم پس از مراجعت حضرت اء) ٣. (است منوده   اطهر امر را آلوده

اهللا او را  ضرت اءح. کربال طرح خود را مبىن بر نقشه قتل شاه بعرض آن حضرت رسانيد



با سخنان قاطع از اجراء طرح برحذر داشتند و عواقب شوم چنني قصد و طرحى را دقيقاً 
اهللا عميق  ولکن عظيم با آنکه ارادت و اعتقادش به حضرت اء. بدو خاطرنشان فرمودند

 چندتن از بابيان غري مسؤول حتت تأثري. بود بانذار مبارک گوش ننمود و منود آنچه منود
آنکه با وى مشورت منايند در صبح روز بيست و هشتم شوال سال  افکار او حتى ىب

در نياوران با سالح گرم و مششري )  ميالدى١٨٥٢پانزدهم آگست ( هجرى قمرى ١٢٦٨
اهللا حکّاک قمى  عناصر اصلی اين محله صادق تربيزى و فتح. شاه محله منودند به ناصرالّدين

بفرموده حضرت . يافت و جز خراشى چند در بدن آسيب کلّى نديدالبته شاه جنات . بودند
    بغتتاً قيامىت برپا شد   عبدالبهاء در مقاله شخصى سياح پس از حدوث واقعه رمى شاه 

درنگ در کنار شاه  لرزيد ىب مريزاآقاخان نورى صدراعظم که از وحشت مى). ٥٥صفحه (
. ده دولىت اطراف قصر شاه را احاطه منايندقرار گرفت و دستور داد که قواى سواره و پيا

هاى شهر بسته و  مريزاحاکم طهران دروازه بدستور اردشري. ها و شيپورها بصدا درآمد طبل
خيلی زود آثار و عواقب وحشتناک اين . در مهه گذرها و خياباهنا مراقب گماشته شد

. جنري گرديدندعده کثريى از اصحاب دستگري و اسري زندان و ز. واقعه آشکار گشت
در طهران (ترين اصحاب  صدها تن از بابيان مظلوم و معصوم و از مجله گروهى از برجسته

خان تربيزى، سيدحسني کاتب يزدى، مالّعبدالکرمي قزويىن  چون سليمان) و ديگر بالد ايران
. آجني منودند نفوسى را مشع. علی عظيم جام شهادت سرکشيدند و شيخ) مريزاامحد(

اى از آنان را با داس و اره پاره پاره  پاره. روهى ازمظلومان را از حدقه درآوردندچشمان گ
ها و پاهاى برخى از آنان  بر سينه. گروهى را دم توپ هنادند. برخى را خفه کردند. منودند

با اين حال اصحاب کوه استقامت و . عذاىب نبود که بر آنان وارد نياورند. ميخ کوبيدند
مجال اى در . هنادند ء بوده با هنايت شادماىن به ميدان شهادت گام مىمظهر عشق و وفا

چال طهران مسجون و  اين واقعه هائله متهم بدخالت و توطئه شدند و چهارماه در سياه
اگرچه ابداً دخالت و گناهى نداشتند و اين امر پس از . معرض انواع حمن و باليا گرديدند
از گرديد زيرا متجاسران باىب در هنايت ناداىن براى قتل چهارماه وسيله حماکم صاحله احر

واقعه رمى ) ٤. (بودند که کارگر نبود و مثبت خودسرى آنان بود سلطان ابزارى بکار برده



مريزاآقاخان نورى . شاه مهانگونه که از پيش گفتيم شهادت جناب طاهره را تسريع منود
 با امر بديع منوده و وعده محايت از که قبالً در ايام حيات حضرت باب اظهار موافقت

اصحاب داده بود و برخى از منسوبانش مؤمن به حضرت باب بودند از ترس جان و جبهت 
حفظ مقام خويش اقدام به اعدام بابيان منود و مبتکر حنوه قتل آنان شد و هريک از 

يع وادار وى در نظر داشت که طاهره را به تربى از امر بد. اصحاب بنوعى معدوم گشتند
. اين بود که منايندگان خويش را براى مذاکره و غلبه بر وى به خانه کالنتر فرستاد. منايد

از مجله از دو تن علماى طراز اول طهران، مالّعلی کىن و مالّحممد اندرماىن خواست که به 
مباحثه آنان در هفت جلسه متوالی با طاهره به . خانه کالنتر بروند و طاهره را جماب منايند

ولکن عاقبت حمکوم گرديدند و فتواى قتل آن نابغه دوران را ) ٥. (و مناظره پرداختند
  .صادر منودند
خنست در )  ميالدى١٨٠٥_ ٨٨هجرى قمرى برابر با ١٢٢٠ _ ١٣٠٦(مالّعلی کىن

حتصيل مقدمات منود و در بيست سالگى به عراق رفت و ساهلا نزد    کن  زادگاه خود 
. مرتضى انصارى تلّمذ منود فى، سيدابراهيم موسوى قزويىن و جناب شيخحممدحسن جن شيخ

اهل ديوان او را . وى از مشاهري جمتهدين طهران بود و ثروتى سرشار اندوخته بود
مالّعلی بسيار مورد توجه ناصرالّدين شاه بود و هم او بود که با . ناميدند مى   اتهدين رئيس   

ان از سوى شاه مأمور پاسخگوئى به لوح مبارک سلطان گرديد تىن چند از جمتهدين طهر
عالوه بر جناب طاهره برخى از ديگر مظلومان بفتواى جمتهد مذکور . ولکن طفره رفت

ذکر ستمهاى او در الواح مجال اى و حضرت عبدالبهاء بکرات . جام شهادت سرکشيدند
فرمايند که حضرت رسول  و مىاهللا در يکى از الواح خطاب به ا حضرت اء. است آمده

و ) ٧(املقال  شرح احوال او در تأليف خودش توضيح) ٦. (اکرم از ظلم وى گريان است
چنانکه معروف است مالّعلی عمرى . است آمده) ٨(کتب شرح احوال علماء شيعى ايران 

 سيدصادق جمتهد در) ٩. (است مقام روحاىن را وسيله مجع مال و نيل به آمال خويش کرده
خوانده و اين نام نزد دمشنان مالّعلی بسيار مورد پسند  طهران او را مالّعمرکىن مى

  ) ١٠. (است بوده



املآثر و اآلثار  الّسلطنه در خصوص او در کتاب خان اعتماد اما مالّحممد اندرماىن، حممدحسن
د و نفاذ امر از درجه خنستني جمتهدين بود به بسط ي   :  نويسد مى) ٢٠٦جملّد خنست، صفحه (

و قبول کلمه امتيازى بين داشت و از اين جهت مدرسه فخريه طهران مدا بدست وى 
احلق مشاراليه انعم اهللا برضوانه عليه در ترويج شرع و اغاثه ملهوفني و قضاء حاجات . بود

مسلمانان و فصل خصومات از روى قوانني اسالم و موازين مذهب حق به عمر خود 
و . نوراهللا مرقده. د و غالباً بر کافّه علماء داراخلالفه رياست و تقدم داشتکوتاهى نکر
  ." ايست از رى اندرمان قريه

گرديد طاهره جاودانه در  شد از وحشت نابود مى در احياىن که نام باىب بر کوه هناده مى
 هنايت شجاعت برد اتهامات وارده بر حضرت باب و توجيه تعاليم مبارکه آن حضرت

ايادى امراهللا جناب . پرداخت و مالّعلی کىن و مالّحممد اندرماىن را حمکوم و منکوب منود
:  نويسد مريزاحسن اديب طالقاىن در رساله شرح حيات جناب طاهره در اين خصوص مى

از دو نفر خامنهائى که بسيار در خانه کالنتر مراوده داشتند شنيدم که در ايام حبس   
تر براى پسرش چند روز بزم عروسى چيده بود و مجيع اسباب عيش فراهم و العني، کالن قرة

شد چون  مهني که بزم آراسته مى. شدند اى از خامنهاى مملکت دعوت مى هر روز طبقه
شدند و حمو و مات و حريان طالقت  گشود متام از لوازم عيش منصرف مى العني زبان مى قرة

منود و  که کسى باسباب طرب و عيش التفاتى منىبنحوى . شدند زبان و حسن بيان او مى
خالصه . شود کردند چنني زىن چگونه کافر مى شيفته گفتار و کردار او بودند و تعجب مى

شاه بعضى از بابيها تري انداختند و مجيع اين  مهان قسم مشغول بود تا وقىت که به ناصرالّدين
در تواريخ مذکور است بقتل رساندند طايفه در معرض خطر افتاده و مجعى را بتفصيلی که 

العني که زياده از يک سال بود که در خانه حممودخان کالنتر حمبوس منوده  و جناب قرة
چون شاه و صدراعظم سراً اطّالع و آگاهى بر . بودند حکم باعدام ايشان صادر شد

ور کردند هذا چنان تص خلوص و حمبت اغلب خواتني حمترمه خانداهناى بزرگ داشتند علی
ها برخيزد  مقدمه حکم قتلش داده شود يک دفعه شورش سخىت ازخمدرات حرم که هرگاه ىب

مريزاحممد  مالّ مالّعلی کىن و حاجى هذا حکم شد که حاجى علی. که جلوگريى ممکن نباشد



اندرماىن که اعلم و اشهر علماى طهران بودند با او صحبت و مباحثه منايند و آنچه فتوى 
چند جملس آن دو عامل بزرگ در مهان خانه حممودخان حاضر . در حقّش جمرى شوددهند 

ولکن . شدند بنوعى که حضرات عاجز مى. شدند و در هر جملس مباحثات بسيار منودند
چون بطالن طريقه او را يقني داشتند عاقبت حکمى نوشتند که اين زن ضالّه و مضلّه است 

بدست دولت افتاد اوالً مضمون آنرا با مقدارى چون اين حکم . و قتلش واجب و الزم
با وجود . اکاذيب و مفتريات در بني زن و مرد شايع منود و بعد در قتلش مبادرت کردند

  )١١(   .آن شيوعات از ترس در شب پنهاىن بقتلش رساندند
که اختصاص به شهادت    حممدباب سيدعلی   نيکالى فرانسوى در فصل دوازدهم کتاب خود 

ناب طاهره دارد در خصوص آخرين ايام حيات او و نيز مذاکراتش با مالّعلی کىن و ج
با نفوس ) ١٢(نويسد که طاهره پس از مسجونيت در خانه کالنتر  مالّحممد اندرماىن مى

بسيارى مالقات کرد و به آنان گوشزد منود که آئني جديد به زنان آزادى خمصوص 
گرديد و  ها در خصوص مقام زن گفتگو مى ى از خانهسبب در بسيار بدين. است خبشيده

البته اگر   :  نويسد نيکال سپس مى).  ترمجه فارسى٤٧٧صفحه (شدند  غالباً مردان مغلوب مى
اين صدراعظم جديد . اجناميد بود اين مباحثات بطول مى مريزاآقاخان نورى بصدارت نرسيده

علی کىن امر کرد بروند نزد او و به آزمايش مالّ مريزاحممد اندرماىن و حاجى مالّ به حاجى
العني با  قرة. العني هفت جلسه صحبت واقع شد مابني اين دو جمتهد و قرة. عقايدش بپردازند

. رساند که باب امام موعود و منتظر است کرد و بثبوت مى هنايت عشق و عالقه مباحثه مى
د بايد از جابلسا و جابلقا بيايد و او گفتند که مبوجب اخبار، امام موعو مدعيانش به او مى

. اند داد که اين خرب کذب است و نويسندگان جعل کرده با کمال تشدد به آهنا جواب مى
ها از مجله موهوماتى است که  ابداً چنني شهرهائى در روى زمني نيست و اين افسانه

 آن استخراج کرد و حقايق را از مذهب جديد را تشريح مى. شايسته مغزهاى ناخوش است
اش متام شده  باالخره صرب و حوصله. خورد منود ولی مهيشه مان مدرک جابلقا بر مى مى

بند اين اکاذيب مناىف  تا کى مشا پاى. گفت دالئل مشا مانند دالئل بچه نادان و ابلهى است
 مالّعلی از ؟ حاجى ؟ پس کى افکار خود را متوجه مشس حقيقت خواهيد کرد با عقل هستيد



توان با  اين توهني رجنيده بلند شد و رفيق خود را در دنبال کشيده و گفت بيش از اين منى
رفتند مبنزل يکى از اين دو و حکمى نوشتند که ارتداد و امتناع از . اين کافر مباحثه کرد

 ترمجه ٤٧٧ _ ٧٨صفحات (   اش حمقّق است و بايد بنام قرآن حمکوم بقتل باشد توبه
نويسد اگرچه بسيار ساده و ابتدائى است ولکن گوياى حمتواى  يکال مىآنچه ن). فارسى

جان کالم مهانست که . سخنان دو جمتهد مذکور و قوت استدالل جناب طاهره است
فرمايند که طاهره با کمال  مى) ٧٤ صفحه  God Passes Byدر (امراهللا  حضرت وىلّ
ى حضرت باب و بيان خصائص خوف و احتياط در هفت جلسه باثبات دعاو اشتياق و ىب

  .تعاليم و احکام مبارکه آن حضرت پرداخت
و نگارنده نيز در ) ١٣(بر پايه برخى از روايات که به اقوال منسوبان طاهره مستند است 

است پيش از شهادت طاهره شاه جمدداً با او مبنظور  جريان پژوهش از خويشان طاهره شنيده
قرار امر بديع  زيرا طاهره عاشق ىب. است ن مثرى نداشتهتشويقش بر تربى مالقات کرده ولک

  .است اعتناء به نصيحت حمتسب و شيخ و شاه بوده و اصل شجره اهليه و ىب
    خال بکنج لب يکى طره مشکفام دو 

  واى به حال مرغ دل دانه يکى و دام دو 
    درميان  عشق صحبت ومن است وشيخ حمتسب

  ام دو        از چه کنم جمابشان پخته يکى و خ
. اين نکته مستند به نصوص مبارکه است. است شاه نيز فرمان قتل طاهره صادر کرده

تا آنکه شاه    :  فرمايند حضرت عبدالبهاء در يکى از خطابات مبارکه در اين خصوص مى
. است بديهى است صدور فرمان قتل پس از واقعه رمى شاه بوده) ١٤. (   حکم بقتل او منود

  : فرمايند ت عبدالبهاء مىزيرا حضر
اينکه ايادى امراهللا جناب ) ١٥". (تا آنکه حکايت شاه واقع شد فرمان بقتل او صادر   

باتوجه به بيانات ) ١٦(است  است که قتل طاهره بدون اطّالع شاه بوده مارثاروت نوشته
 بر اقوال که البته نظر او مبتىن(شايد مراد نامربده . حضرت عبدالبهاء بايد تعديل شود

عدم اطّالع شاه از قتل طاهره بدان    بدون اطّالع شاه   از عبارت ) منسوبان طاهره بوده



رحال در روز مالقات شاه و طاهره نامربده . است سرعت و در فرداى روز مالقات بوده
ف جمدداً به طاهره تکليف منوده که از امر بديع تربى منايد و طاهره در پاسخ آيه قرآن شري

  : فرمايد را زيارت کرده که مى
شاه مدتى بفکر فرو رفته و سکوت منوده ). سوره کافرون، آيه ششم(   لکم دينکم ولی دين   

  )١٧. (است و سپس اطاق را ترک کرده
يکى از نويسندگان ايراىن، عبدالرفيع حقيقت . روز شهادت طاهره دقيقاً معلوم نيست

 هجرى ١٢٦٨دت او را در روز اول ذوالقعده سال ضمن بيان احوال طاهره شها) رفيع(
که ازليان مبناسبت يکصدمني سال شهادت جناب    العني قرة   در کتاب ) ١٨. (داند قمرى مى

 هجرى قمرى ١٢٦٨اند روز شهادت نامربه بيست و هنم ذوالقعده  طاهره منتشر کرده
با توجه به .  برابر است ميالدى١٨٥٢اين تاريخ با چهاردهم سپتامرب . است تصريح شده

ايادى امراهللا جناب مارثاروت در کتاب طاهره . مدارک موجود اين تاريخ مبنائى ندارد
Tahirih  پروفسور ). ٩٦صفحه (است   نوشته١٨٥٢  شهادت جناب طاهره را در آگست

خسروى  جناب حممدعلی ملک) ١٩. (داند براون نيز شهادت طاهره را در ماه آگست مى
از ) ٢٠). (٢١٤صفحه (است  جملّد سوم تاريخ شهداى ايران مهني نظر را ابراز کردهنيز در 

شود که شهادت جناب طاهره چند روز پس از ترياندازى به  مدارک موجود روشن مى
امراهللا در  از توضيح حضرت وىلّ. است ناصرالّدين شاه و در مهان ماه آگست واقع گرديده

 The Dawnه انگليسى تاريخ نبيل زرندى  ترمج٦٢٨زيرنويس مشاره يک صفحه 

Breakers زيرا روز سوم پس از شهادت طاهره را . شود  نيز اين نکته کامالً مستفاد مى
امراهللا در يکى از توقيعات  اما بيان ديگر حضرت وىلّ. اند داخل در ماه آگست دانسته

از مسجونيت منايد که جناب طاهره اندکى پيش  تر است و تصريح مى مبارکه روشن
بايد توجه داشت که ) ٢١. (است اهللا در سجن طهران بشهادت رسيده حضرت اء
اهللا روز شانزدهم آگست عازم اردوى شاهى شده و خنست در خانه مهشريه  حضرت اء
خامن در زرکنده ورود فرموده و اندکى پس از ورود بازداشت و سه روز بعد  مبارک نساء

از مجله مدارک ديگر که . اند  سجن طهران حمبوس گشتهدر نوزدهم آگست در) ٢٢(



هاى دو سفري انگلستان و  کند گزارش شهادت جناب طاهره را در ماه آگست اثبات مى
سفري روسيه در طهران در نامه ) دالگوروکى(روسيّه در طهران است، شاهزاده دالگورکف 

رب شهادت جناب  خSeniavin خود به سينياوين ١٨٥٢مورخ بيست و سوم آگست 
مدا بود که يک زن باىب حتت سرپرسىت   :  نويسد طاهره و چندتن باىب ديگر را اينگونه مى

با آنکه حمبوس بود هر روز . حممودخان کالنتر رئيس پليس طهران در مهني شهر زنداىن بود
. دباشى در باغى خفه منودن او را در حضور آجودان. با بسيارى از بابيان مالقات داشت

هنگامى که در گوشت بدن آهنا مشع روشن . بدهناى چهارتن ديگر را نيز بدونيمه منودند
منودند  آهنا با شکوه خمصوص ابراز شادى مى ... گرداندند بودند در شهر و خياباهنا مى کرده

 سفري  Sheilشيل ) ٢٣. "( هند زيرا يقني داشتند که اين باليا تاج شهادت بر سرشان مى
مزبرى   خودبه مل١٨٥٢و دوم آگست  در نامه مورخ بيست ر طهران نيزانگلستان د

Malmesburyبعنوان يک  بابيان که نزد گويد اين بانو  به شهادت طاهره اشاره منوده و مى
مدارک يادشده روشن  از )٢٤( .است خفه گرديده نبيه مورد احترام بوده بدستور شاه

بيست و دوم آگست  تا فاصله روزهاى پانزدهم در شهادت جناب طاهره يقيناً که شود مى
  .است  ميالدى و باحتمال قوى اندکى پيش از روز نوزدهم مهان ماه واقع شده١٨٥٢

پال  هنريت تصويرى که خامن جني. است از جناب طاهره تاکنون تصوير واقعى بدست نيامده
اى ساهل فاصله که در( Jane Henriet Paule Rachel Dieulafoراشل ديوالفوى

از طاهره يه و ارائه منوده و در ) ايران و عراق به سري و سفر پرداخته  در١٨٨٠_ ٨٧
تصاوير ديگر نيز مهه . نيست او حقيقى است تصوير برخى از نشريات ائى و غريائى آمده

اآلثار  جناب مريزاحممود زرقاىن در جملّد خنست کتاب بدايع. خيالی و غريواقعى است
نويسد هنگامى که حضرت عبدالبهاء در  مى) رت عبدالبهاءسفرنامه حض(

ها باسم جناب طاهره  آمريکا تشريف داشتند عکسى که يکى از آملاىن) دوبلني(نيومهپشاير
) ١٦٨صفحه ( .ابداً اصل ندارد  :  طبع منوده بود حبضور مبارک تقدمي شد فرمودند

جناب مسندر در تاريخ . اند ادهنگاران در باب حملّ شهادت طاهره باختالف نظر د وقايع
  :  نويسد خويش مى



و در آن حملّ  ... اى منزل به ايشان داده بودند شنيده شد که در خانه کالنتر در باالخانه  
گناه آن  در آن وقت ىب. شاه تري انداختند تشريف داشتند تا زماىن که جهال به ناصرالّدين

و در باغ ايلخاىن يا الله زار خواستند چادر ها تسليم منودند  وجود مبارک را به مريغضب
بودند و مهان از روى چادر خفه منوده به  را از سر ايشان بردارند و خفه منايند راضى نشده

  .زار قابل توجه است ترديد مسندر در باغ ايلخاىن يا الله) ٣٦٨صفحه (  . چاه انداختند
زار و گروهى باغ کاخ  را باغ اللهنويسد که برخى حملّ شهادت طاهره  پروفسور براون مى
نويسد که جناب  جناب مريزاحسني مهداىن در تاريخ خود مى) ٢٥. (اند نگارستان دانسته

طاهره را از خانه حممودخان کالنتر به باغ نگارستان بردند و پس از شهادت جسد او را 
 ارک گوبينوى فرانسوى حملّ شهادت طاهره را) ٢٦. (در چاهى در آن باغ افکندند

نويسد در اصول با  آنچه گوبينو در خصوص حنوه شهادت طاهره مى. است طهران نوشته
وى در کتاب . ولکن حاوى چند نکته مهم است. ديگر متون تارخيى موافقت ندارد

رحال مهانطورى که    : نويسد در اين باب چنني مى    مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى   
بود فرداى مهان روز او را به نياوران بردند و در حضور  العني پيشگوئى کرده قرة

شاهزادگان و اعيان و کارمندان عالی رتبه دولىت و حمبوسني و مردم متفرقه با کمال مالميت 
اما او بطورى که از پيش . و بدون آزار از او خواستار شدند که فقط بگويد من باىب نيستم

بنابراين . خت و آنچه را که دخلواه او بود بزبان آوردبود جباى انکار باعتراف پردا خرب داده
بود  او را به ارک طهران آوردند و روبندى که مدتى بود از بکاربردن آن دست کشيده

بصورتش آوخيتند و چون وارد ارک دولىت شدند او را در روى خرمىن از حصري که در 
که آن خرمن را آتش زنند مريغضبان اندازند قرار دادند و قبل از اين ها در زير قالی مى خانه

اش کردند و جسد او را طعمه آتش منودند و  اى به گلوى او فرو برده خفه پارچه کهنه
از نوشته گوبينو روشن ).  ترمجه فارسى٢٥٢صفحه  (  خاکسترهاى آن را بباد دادند 

ه گوبينو اگرچ. اند شود که طاهره را پيش از شهادت به نياوران برده و استنطاق کرده مى
. منايد کند ولکن حضورشاهزادگان را تصريح مى حبضور شاه در اين بازجوئى اشاره منى

نکته سوم حنوه . نظري طاهره در اعتراف حبقّانيت امر بديع است نکته دوم شهامت ىب



حال آنکه . نويسد دستمال را در گلوى طاهره فروبردند زيرا مى. کردن طاهره است خفه
اند که دستمال را دور گردن  نوشته) ٢٧(ن حتى جناب نبيل زرندى غالب تاريخ نگارا

سياه مست عزيزخان سردار  آنچه مسلّم است غالم) ٢٨. (طاهره بسته او را خفه منودند
حضرت عبدالبهاء در کتاب . است دستمال را در دهان طاهره فرو برده و او را خفه منوده

خو  دل، سياه رو سياه آن سياه  :  مايندفر در اين خصوص مى) ٣١٠صفحه (الوفاء تذکرة
  .        دستمالی در فم مبارکش فرو برد و خمنوق منود

که بايد با نصوص مبارکه ) ٢٩(اقوال ديگر نيز در باب حنوه شهادت طاهره موجود است 
توان ترديد کرد زيرا حضرت  بارى در خصوص حملّ شهادت جناب طاهره منى. تطبيق شود

جناب ابوالفضائل در کتاب ) ٣٠. (اند صريح آن را باغ ايلخاىن فرمودهامراهللا بت وىلّ
الّدوله  مدفن جناب طاهره را باغ ايلخاىن واقع در خيابان عالء) ١١٠صفحه (الغطاء  کشف

باغ ايلخاىن در آن زمان در خارج . است اين خيابان بعداً به فردوسى تسميه شده. داند مى
گويا اين باغ بعداً از امالک سردار اسعد ) ٣١. (ستا دروازه شهر طهران قرار داشته

در   :  نويسد نيکالى فرانسوى در خصوص حملّ شهادت طاهره مى) ٣٢. (است خبتيارى شده
 ناپديد ١٨٩٣مقابل سفارت انگليس و سفارت ترکيه ميدان وسيعى بود که از سال 

 فاصله وجود داشت در وسط اين ميدان در امتداد خيابان پنج يا شش درخت با. گرديد
زيرا که در اين موقع باغ ايلخاىن تا آجنا . داد که حملّ قتل اين زن دالور باىب را نشان مى

 ميدان از ميان رفته و در اطراف آن بناهاى ١٨٩٨در مراجعت من در سال . امتداد داشت
البته يک دامن که آيا خريدار تازه اين زمني درختاىن را که  بود و من منى جديد ساخته شده

خسروى، جناب  جناب حممدعلی ملک) ٣٣(  . بود حمترم مشرد يا نه دست مقدسى کاشته
و نيز استاد فقيد اين عبد جناب فاضل مازندراىن ) عموى والده نگارنده(آقايداهللا آل نداف 

ساختمان بانک ملّى شعبه مرکز در خيابان فردوسى را حملّ باغ ) بنقل از قدماى احباب(
حممدحسني رجىب در پژوهش . منودند  و مکان شهادت جناب طاهره تصريح مىايلخاىن

گوى و در طى بيان احوال جناب طاهره  خويش حتت عنوان مشاهري زنان ايراىن و پارسى
حملّ فعلی بانک ملّى ايران در خيابان " (باغ ايلخاىن"  حملّ شهادت او را) ١٩٠صفحه (



اند بقاياى جسد جناب طاهره را هنگام  برخى نوشتهاينکه . منايد تصريح مى   )فردوسى
نگارنده بارها از تىن چند . اند صحت ندارد تسطيح باغ ايلخاىن به مکان ديگرى انتقال داده

است که مدفن طاهره نزديک به حملّى  شنيده) خصوصاً کارمندان بانک ملّى(از احباى قدمي 
آيد که  رحال از قرائن بر مى. ار دارداست که اينک چاپخانه بانک ملّى مرکز در آن قر

و يقيناً در آينده مکشوف خواهد ) ٣٤(است  مدفن طاهره در چاه پشت ديوار خيچال بوده
) ناظريان(ابوالقاسم دباغ  حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک باعزاز جناب حاج. گشت
 ظاهر و آشکار خواهد اهللا آن نيز انشاء. مرقد جناب طاهره در چاه باغى است  :  فرمايند مى
  ).٣٥( .شد

بنقل از يکى از زنان خدمتگزار    حممد معروف به باب سيد علی   نيکالى فرانسوى در کتاب 
باالخره شىب بر ...   :  نويسد خانه کالنتر در خصوص آخرين روز حيات طاهره چنني مى

بدن خود را رفت در حياط و متام . من بيدار بودم. حسب معمول از اطاق بريون آمد
شست و برگشت به اطاق و از سرتا پا لباس سفيد پوشيد و در حال زمزمه عطر خبود 

از متام زناىن که در اين خانه بودند . بودم هرگز من او را اينطور شاد و بشاش نديده. زد مى
ديدن کرد و معذرت خواست که اگر زمحىت به آهنا داده يا خطائى از او سرزده او را 

مهه از طرز رفتار . کرد خواهد مسافرت کند رفتار مى درست مانند کسى که مىببخشند و 
؟  پرسيدمي اين رفتار يعىن چه و مقصودش چيست امروزه او متعجب شده و از يکديگر مى

چون شب شد چادرى پوشيد و کمر آنرا بست و چارقدى مانند کمربند به کمر بست و 
اختيار بگريه   کارها بقدرى خندان بود که ما ىببعد چاقچور پوشيد و در حني اشتغال باين

داشتيم  بود او را دوست مى هائى که کرده ها و حمبت زيرا که ما مهه بواسطه مهرباىن. افتادمي
در . امشب من يک سفر بزرگ و بسيار طوالىن خواهم کرد: ولی او با خنده مبا گفت

در باز شد و کالنتر . خواهند مىگفت برويد باز کنيد مرا . مهني موقع در خانه را زدند
دامن و  گفت بلی من مى. خواهند آمد و رفته به اطاق او و گفت بيائيد خامن مشا را مى

پس مهانطور  ... دامن نسبت به من چه خواهند کرد دامن بکجا مرا خواهند برد و مى خوب مى



فرداى آن . برند ا مىبود با کالنتر بريون آمد و ما ندانستيم که او را بکج که لباس پوشيده
  ). ترمجه فارسى٤٧٨ _ ٨٠صفحات  (   اند روز فهميدمي که او را کشته

نيکال در مهان کتاب در خصوص جريان شهادت جناب طاهره بنقل از يکى از 
  :  نويسد برادرزادگان حممودخان کالنتر چنني مى

 قتل حوارى باىب را نوشته مالّعلی کىن فتواى مالّمريزاحممد اندرماىن و حاجى وقىت که حاجى  
قضيه حمرمانه و فقط دو نفر از کارکنان . شاه امر بکشنت او داد. و براى شاه فرستادند

بود که با دقّت مواظب پليس  چند روزى بود که عموى من امر کرده. دانستند دولىت مى
ت خود ها در سر پس هاى زياد کامالً اطمينان داشته باشم که پليس باشم و بتوسط گشىت

کس پس از سه ساعت از شب گذشته حق بودن در  حاضرند يا نه و اعالن کردند که هيچ
در اين شب مبن امر شد که يک دسته پليس را از خانه کالنتر تا باغ . کوچه را ندارد

بودم و به آهنا امر دادم که هرکس  من کسان خود را پنهان کرده. ايلخاىن رديف قرار دهم
چهارساعت پس از غروب آفتاب . ن ما نباشد فوراً دستگري و بکشنداز اعضاء و کارکنا

ام يا نه و نظر باطميناىن که باو  کالنتر از من پرسيد که آيا متام احتياطات الزمه را جبا آورده
العني برگشت و پاکت  تنها در اندرون داخل شد و بالفاصله با قرة. دادم مرا برد خبانه

ت بايد اين زن را بربى به باغ ايلخاىن و به عزيزخان سردار مهرکرده اى به من داد و گف
اما از ترس اينکه مبادا . العني را سوار کردم اسىب آوردند قرة. تسليم منائى و رسيد بگريى

بابيها از واقعه خربدار شوند شنل خودم را روى سر او انداختم که هرکس او را ببيند خيال 
اما با . رفتيم ها مى سلّحى براه افتادمي و در وسط کوچهبا يک مرکب متام م. کند مرد است

بودمي و با وجود قواى مهمى که ما را احاطه  وجود متام احتياطات الزمه که بعمل آورده
کردند زيرا که بابيها  شد متام افراد ما فرار مى کرده بودند يقني دارم که اگر مبا محله مى
مهني که . بودند که حدى بر آن متصور نبود بقدرى ترس و وحشت در توده توليد کرده

حمبوس را در اطاقى گذاردم که در داالن دم درب باغ . داخل باغ شدم نفس راحىت کشيدم
بعد رفتم به طبقه اول عمارت براى . بود و به سربازان امر کردم بدقّت پاسبان درب باشند

خواند و گفت . مه را به او دادمنا. کشيد او تنها بود و انتظار ورود مرا مى. ديدن سردار



کنم رسيد  خواهش مى. کس در کوچه نبود ؟ گفتم هيچ کسى ملتفت نشد که اسري کيست
گفت نه تو بايد در اجراى قتل حضور داشته باشى بعد رسيد خواهم . آن را به من بدهيد

سردار تعريف زيادى از . صورت جواىن بود خوش. پيشخدمت ترکى داشت صدا زد. داد
مدت زيادى است که تو در خدمت من هسىت و من بطورى که بايد . کرد و گفتاو 

خواهم گذشته را تالىف کنم و بتو  اما من تو را دوست دارم و مى. ام توجهى به تو نکرده
. خواهد خرج کن عجالتاً بگري اين بيست اشرىف را و هرطور دلت مى. پاداشى بدهم

فعالً اين دستمال ابريشمى را بگري و با . واهم کردعنقريب يک شغل خوىب براى تو يه خ
او ترا به اطاقى خواهد برد که يک زن کافرى درآجناست و مؤمنني را . اين افسر برو پائني

البته خدمت خوىب است به . با اين دستمال او را خفه کن. گرداند از طريقه اسالم بر مى
 پيشخدمت تعظيمى کرد و با من براه .کىن و من نيز بتو پاداش خوىب خواهم داد خدا مى

پيشخدمت جوان . خواند من او را بردم به اطاق ديدم حمبوس بسجده افتاده و دعا مى. افتاد
العني سر از سجده بلند کرده نگاه  قرة. به او متوجه شد که مأموريت خود را اجنام دهد

دامن  منى. آلوده شودکشى  عميقانه به او کرد و گفت اى جوان حيف است دست تو به آدم
من هم در . اين کالم چه تأثريى در روح اين جوان کرد که مانند ديوانگان پا بفرار گذارد

پيشخدمت گفت غري ممکن است که من اين . دنبال او دويدم و با هم رسيدمي نزد سردار
دامن از مرمحت مشا حمروم خواهم شد و بدست خود اسباب  البته مى. کار را اجنام دهم

عزيزخان با تغير او را . توامن به اين زن دست بزمن هذا منى مع. کنم بدخبىت خود را فراهم مى
بعد يکى از سوارانش را احضار کرد که مدتى بود . از پيش خود راند و چندثانيه فکر کرد

مغضوب واقع شده و براى تنبيه به خدمات آشپزى مشغول بود و چون حاضر شد، بطور 
کنم تنبيه تو کاىف باشد البته عاقل شده  گمان مى ... تغير کرد و گفت خوبدوستانه به او 

کىن و دست از ديوانگى خواهى کشيد و مورد التفات من  اى و بعد از اين با فکر کار مى
دامن در اين مدت خيلی سخىت کشيده اى و بتو بد گذشته است بيا اين  مى. شوى مى

اى به او داد و مهان  پس از آن دستمال تازه. دهم ازه مىاستکان عرق را بگري و خبور بتو اج
با هم رفتيم به اطاق مبحض ورود خود را . امرى که به جوان ترک کرده بود جتديد کرد



العني انداخت و دستمال را به دور گردنش پيچيد و چندين دفعه بسخىت کشيد تا  روى قرة
دوباره يک زانويش را پشت او . بيچاره زن به زمني افتاد. باالخره نفس او قطع شد

ترسيد و مهلت  گذارده و دستمال را با متام قوت کشيد و مثل اينکه از عمل خود مى
دادن به او نداد و بفوريت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب ديوار خيجال و در  جان

ده با سردار نوکران را صدا کر. بود در چاه انداخت حالىت که هنوز کامالً جان نسپرده
  ). ترمجه فارسى٤٨٠ _ ٨٤صفحات (   عجله چاه را پر کردند که سفيده صبح نزديک بود

ايادى امراهللا جناب مريزاحسن اديب در خصوص واقعه شهادت جناب طاهره چنني 
چون اين فاىن در مبادى جواىن که بتحصيل علوم مشغول و حريص در کشف   :  نويسد مى

صدق اين امر مبن واضح نبود بسيار ميل داشتم که از حقائق بودم با آنکه تا آن وقت 
اعمام که با من کمال حمرميت را  هلذا وقىت با يکى از بىن. حقيقت آن قضيه مطلّع باشم

داشت و مردى مالّ و صوىف مسلک بود و در سن از من بزرگتر، گفتم تو از اين قضيه چه 
 بسيار سهل است زيرا که اطّالع دارى؟ گفت من نيز اطّالع صحيحى ندارم لکن

فالن روز من او را به مهماىن دعوت . مسلک است پسربزرگ کالنتر با من دوست و هم
 آراسته شد از  روز معهود چون جملس. منائيم کنم مشا هم باشيد و از او حتقيق مى مى

مهه کس ام البته جناب عالی از  العني را باختالف شنيده مشاراليه پرسيدم که واقعه کشنت قرة
شد  گفت از بعد از ظهر روزى که شب آن کشته مى. باخربتريد چه که در حبس مشا بود

بود و تغيري  مانند کسى که خربى داشته باشد از باالخانه بزير آمده خود را تنظيف منوده
خواست مانند مسافرى که در  از اهل خانه يکان يکان عذر زمحت مى. بود لباس هم کرده

 کمال خرمى و انبساط اوائل غروب بعادت مهيشگى در باالخانه شرف حرکت است با
داشت تا سه  کرد و ابداً با کسى صحبت منى کرد و آهسته چيزى تالوت مى حرکت مى

ساعت از شب گذشته که غدغن بليغ بود احدى از منزل خود خارج نشود واالّ مورد 
ود کرده ام و جبميع سياست است پدرم وارد شد و به من گفت آنچه الزمه احتياط ب

ام با غالم دالورها هنايت مراقبت را داشته باشند در مجيع گذرها که مبادا  ها سپرده نايب
تو نيز با کمال احتياط با غالمها اين زن را بايد به باغ ايلخاىن برده تسليم . آشوىب بشود



 اخبار کىن که بايد سردار کلّ عزيزخان کىن و بايسىت تا امر او را که اجنام داد بيائى و مرا
پس با هم رفتيم مهينکه به در . پس از آن برخاست و با من گفت بيا. به شاه اطّالع بدهم

فوراً . پدرم به او گفت بفرمائيد که به جائى بايد برويد. باالخانه رسيدمي او را مهيا ديدمي
 جبه خود چون به در خانه رسيدمي اسب پدرم حاضر بود او را سوار کردند و. روانه شد

پس با مجعى غالم دالور حرکت . را بر سر او انداخت که کسى نفهمد آن سوار زن است
جا رفتيم تا در باغ او را پياده کردند و به يک اطاق حتتاىن که مال نوکرها بود او  کرده مهه

پيغام و سالم . من رفتم باالخانه خدمت سردار او هم تنها و منتظر بود. را وارد منودند
پيشخدمىت را خواست و از . ؟ گفتم نه گفت کسى در راه مطّلع نشد. م را رساندمپدر

پس يک مشت . ؟ گفت نه حالش پرسيد که در اين سفر چيزى براى کسان خود فرستاده
گفت اينها را عجالتاً براى آهنا بفرست تا من بعد تالىف کنم و . اشرىف بدست او رخيت

اند به  گفت بگري و برو اين زن باىب را که آوردهدستمال ابريشمى را که در دست داشت 
من در . او روانه شد منهم با او آمدم. گلويش بپيچ که خفه شود که اسباب گمراهى است

العني نگاهى به او کرد و عبارتى گفت  مهني که نزديک شد قرة. اطاق ايستاده او جلو رفت
رکى با خود چيزى بت. سر بزير انداخت. که ديدم کم کم آن پيشخدمت برگشت

قهوه خواست و فکرى . من برگشتم به سردار واقعه را گفتم. گفت از در بريون رفت مى
کرد او را خارج منوده  کرده پس از آن ناظر خود را طلبيد گفت فالن سياه که شرارت مى

گفت او را بگو بيايد پس يک . کند ؟ گفت در آشپزخانه خدمت مى و بتو سپردم کجاست
کىن  اگر توبه مى. گفت ديدى چطور گرفتار شدى.  با هيئت منکرى وارد شدسياه کثيفى

گومي که بيائى مان درجه اول خودت مثل سايرين  ديگر شرارت و هرزگى نکىن باز مى
گفت بسيار خوب يقني اين . روم گفت ديگر من از فرمايش مشا بريون منى. خوش بگذراىن

اطاق يک پياله زهر مار کن بيا تا بگومي لباس و برو آن . اى مدت عرق هم زهرمار نکرده
تواىن يک زن است پائني او  رفت و برگشت گفت تو باين هپلواىن مى. اسباب تو را بدهند

من نيز با او رفتم مهني که رسيد چيزى بگردن او . ؟ گفت بلی و روانه شد را خفه کىن
ت به سينه و هپلوى او زد و پس چند لگد سخ. انداخته چندان پيچيد که بيحس شد و افتاد



فراشها آمدند با مهان لباس او را برداشته بچاهى که در پشت باغ واقع بود انداختند از 
پس من به خانه برگشتم و به پدرم تفصيل را نقل . سنگ و خاک چاه را پر کردند

نوشته جناب اديب چون مستند به سخنان پسر کالنتر شاهد عيىن شهادت ) ٣٦(  . کردم
اگرچه نيکال نيز يقيناً از اطّالعات . اب طاهره است از امهيت بسيار برخوردار استجن

اش در چند مورد با نوشته نامربه اختالف  است ولکن نوشته جناب اديب استفاده کرده
اما . رحال هردو نوشته حاوى اطّالعات مهمى در باب شهادت جناب طاهره است. دارد

  : االعلی قوله. الوفاء است دالبهاء در کتاب تذکرةجان کالم در بيان حضرت عب
دست و روى . از خانه کالنتر برون آوردند) طاهره را(بعنوان خانه صدراعظم او را ... 

. عطر و گالب استعمال منود و از خانه برون آمد. بشست و لباس در هنايت تزيني بپوشيد
غالمى سياه يافتند در حال . منودندمريغضبان در قتلش ترديد و ابا . او را به باغى بردند

بعد . خو دستمالی در فم مبارکش فرو برد و خمنوق منود دل سياه رو، سياه مسىت آن سياه
ولی او . جسد مطّهرش را در آن باغ به چاهى انداختند و خاک و سنگ روى آن رخيتند

 فدا بنهايت بشاشت و غايت مسرت مستبشر ببشارات کربى متوجه مبلکوت اعلی جان
فرمايند به طاهره گفتند  در بيان ديگرى تصريح مى). ٣٠٩ _ ٢٠صفحات  (   ... فرمود

خواهد او را در باغى مالقات منايد لذا با مأموران عازم آن باغ  زوجه صدراعظم مى
پوسىت با دستمال طاهره را خفه کرد و بدنش را در چاهى  در آن باغ برده سياه. گرديد
  ).٣٧) (مبارکمفاد بيان . (افکندند

بود مستند به بيان حضرت  اينکه جناب طاهره پيش از شهادت خود را زينت کرده
ولکن هنگام  ... کرد در عمر خود زينت منى  :  بفرموده مبارک، طاهره. است عبدالبهاء

بايد خباطر داشت که طاهره از خاندان بسيار ثرومتندى ) ٣٨(   .شهادت خود را زينت منود
بتصريح حضرت . منود ت بسيار داشت ولکن اصوالً از آهنا استفاده منىآال بود و زينت

نبيل زرندى نيز ) ٣٩( .بود امراهللا طاهره در بدشت نيز هنگام کشف حجاب زينت کرده وىلّ
ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب   :  نويسد در تاريخ خود ضمن توضيح واقعه بدشت مى

در تاريخ نبيل مهچنني مذکور گرديده ).. ٤٠ (   .با آرايش و زينت به جملس ورود فرمود



بنظر ) ٤١. (بود که طاهره پيش از شهادت کامالً زينت کرده) البته بنقل از زن کالنتر(
حاجت مشاطه نيست روى   نگارنده با استناد به بيان مبارک حضرت عبدالبهاء و مبصداق 

رايش و پريايش نداشته و تنها هنگام کننده نيازى به آ طاهره بعلّت زيبائى خريه   دالرام را
  .است کشف حجاب در بدشت و چندسال بعد در حلظاتى پيش از شهادت زينت کرده

نگاران ائى و غري ائى و سراجنام نص  بارى پس از عرض مهه اين نکات و نقل نظر وقايع
حضرت عبدالبهاء در خصوص شهادت جناب طاهره جباست که آنچه جناب نبيل زرندى 

زيرا . اخلتام شرح حيات اين نابغه دوران باشد است نقل گردد تا مسک ر اين باب نوشتهد
البته چند نکته کوچک ) ٤٢. (است بالنسبه جامع و تقريباً مصوب است آنچه نبيل نوشته

الوفاء اثر قلم حضرت  از تاريخ او در باب شهادت طاهره بايد با حمتواى کتاب تذکرة
نبيل زرندى بنقل . امراهللا تطبيق شود  اثر حضرت وىلّ God Passes Byعبدالبهاء و کتاب 

هاى آينده خبوىب  از برخى از دوستان نزديک زن کالنتر داستان شهادت طاهره را براى نسل
زن کالنتر برخالف شوهر خويش ارادت شديدى به جناب طاهره . تصوير کرده است

داشت و حممودخان دخالت نداشت داشت و در نقش ميزبان طاهره تا آجنا که امکان 
وسائل راحت طاهره و مالقات او را با نسوان از شاهزادگان و ديگر بانوان طهران فراهم 

است که در شب پيش از شهادت، طاهره مرا نزد خود احضار  زن کالنتر گفته. منود مى
 منوده اطاق او از بوى عطرى که استعمال. بود لباس بسيار زيباى سپيدى بنت کرده. منود

. ام به من فرمود خود را براى ديدار حمبومب آماده کرده. بود چون باغ گل رضوان معنرب بود
با حلن خمصوص به من فرمود چند تقاضا از تو . چون اين شنيدم لرزيدم و بشدت گريستم

به او . يکى آنکه پسرت را فردا با من بفرسىت که ناظر صحنه شهادت من باشد. دارم
ديگر آنکه به او .  کند که مأموران شهادت لباس از تن من بريون نياورندبسپار مراقبت

بگو به مأموران بگويد بدن مرا پس از شهادت در ميان چاهى افکنند و آنرا با خاک و 
آيد اين بسته را که بتو  سوم آنکه پس از شهادت من زىن نزد تو مى. سنگ انباشته سازند

ز اين هنگام به بعد به احدى اجازه مده که به اطاق من چهارم آنکه ا. سپارم به وى بده مى
خواهم با حمبوب آمساىن خويش راز و نياز منامي و تا ساعت شهادت روزه دار  مى. بيايد



از تو متنا دارم که راز شهادت خود را که به . در را ببند تا آنگاه که ترا صدا کنم. باشم
اطاق طاهره را بستم و به اطاق خود من در . ام با احدى در ميان نگذارى تو گفته
در . بود انديشه شهادت طاهره خواب از چشمامن ربوده. حمزون و دخلون بودم. برگشتم

آن شب و روز بعد چندمرتبه نزديک در اطاق او رفتم و ساکت . کردم حق او دعا مى
باز مشغول ان انگيزى بنماز و راز و نياز با خداوند ىب شنيدم طاهره با نواى دل. ايستادم
پيغام او را به پسرم دادم چهارساعت پس . آنچه طاهره از من خواسته بود اجنام دادم. است

پسرم . از غروب آفتاب هنگامى که شوهرم در خانه نبود مأموران عزيزخان سردار در زدند
چون در اطاق طاهره را باز کردم . بودند مأموران براى بردن طاهره آمده. در را باز کرد

تا مرا ديد در آغوش . زند و کامالً آماده رفنت است  چادر بسر کرده در اطاق قدم مىديدم
اى را با کليددان به من داد و گفت اين را براى يادگار بتو  کشيد و بوسيد و صندوقچه

طاهره . دهم که هرهنگام در آن را باز کىن و اشياء موجود در آن را ببيىن بياد من افىت مى
. آن دو و فراشان سوار اسب شده رفتند. اه پسر من از خانه خارج گشتوداع منود و مهر

گفت . سه ساعت بعد پسرم در حالی که اشک از چشمانش سرازير بود به خانه بازگشت
که چون به باغ ايلخاىن رسيدمي ديدمي سردار و معاونانش بنهايت درجه مستند و صداى 

 دستور داد طاهره را خفه منايند وجسدش سردار در مهان حال مسىت. قهقهه آنان بلند است
بروايت نبيل زرندى پسر کالنتر براى مادرش چنني حکايت ) ٤٣. (را در چاه افکنند

خواهم  وقىت که به درب باغ رسيدمي حضرت طاهره پياده شده به من فرمود منى  :  است کرده
خواهند  بينم آهنا مى ىاز قرارى که م. تو واسطه بني من و سردار باش. با سردار روبرو شوم

آن . ام چندى قبل براى مهني مقصد و چنني وقىت دستمال ابريشمى يه کرده. مرا خفه کنند
دهم و رجاء دارم بروى و آن مست مدهوش را راضى کىن که مرا با اين دستمال  را بتو مى
اد چون مرا ديد فري. ديدم در هنايت درجه مسىت است. من نزد سردار رفتم. خفه کند

برو بگو آن زن بدخبت را بربند . کشيد خوشى ما را از بني مرب و عيش ما را مکدر مساز
من از شنيدن اين سخن و صدور اين فرمان حريت . خفه کنند و در ميان چاه بيندازند

لذا نزد دونفر از نوکرهاى سردار که با آهنا آشنا . کردم و ديدم ديگر جاى گفتگو نيست



مهان . آن دونفر مطابق ميل طاهره رفتار کردند.  طاهره را به آهنا دادمبودم رفتم و دستمال
فوراً نزد باغبان رفتم و براى دفن . دستمال را دور گردنش پيچيدند و او را خفه کردند

امي و هنوز متام نشده و براى اين  گفت چاهى تازه کنده. جسد طاهره حملّى از او خواستم
گران جسد طاهره را در آجنا افکندمي و آنرا مهانطور که فوراً با کمک دي. منظور خوبست

من از شنيدن اين واقعه که پسرم برامي نقل کرد  ... گفته بود با خاک و سنگ انباشتيم
چون وش آمدم ديدم پسرم هم . گريان شدم و از شدت تأثّر بيهوش روى زمني افتادم
کند و چون مرا بشدت متأثّر ديد  مانند من متأثّر است و در بستر خود افتاده گريه مى

گفت گريه نکن اگر پدرم گريه ترا ببيند ممکن است براى حفظ مقام و رتبه خود ما را 
ترک کند و قطع رابطه منايد و نزد شاه مرا و ترا متهم کند و گرفتار دمشن خوخنوار شومي 

 اميان ندارمي چرا خود مادام که ما باىب نيستيم و به امر باب. و شاه به اعدام ما فرمان دهد
فقط من و تو بايد سعى کنيم که هرکس از طاهره بدگوئى . را الکت و مصيبت اندازمي

بروايت نبيل زرندى زن ) ٤٤(  . کرد دفاع کنيم و حمبت او را در قلب خود مستور دارمي
کالنتر گفته است که سه روز پس از شهادت طاهره زىن با مهان نام و نشان که طاهره 

. فته بود نزد من آمد و بسته امانىت طاهره را بدو دادم و ديگر آن زن را هرگز نديدمگ
جهان متخلّص به فتنه  نگاران عقيده دارند که اين بانو شاهزاده مشس برخى از وقايع) ٤٥(

در آن . زن کالنتر پس از شهادت طاهره صندوقچه اهدائى او را باز منود) ٤٦. (است بوده
بند از مرجان و سه  يک گردن) ُسبجه( عطر کوچک، يک تسبيح صندوقچه يک شيشه

يادگار شريزىن که در طهارت و تقوى، در ) ٤٧. (عدد انگشترى از فريوزه و عقيق يافت
پرسىت و جانبازى در ميان نسوان عصر خويش  دانش و بينش و ذکاء و نيز در مراتب حق

زىن که نص حق و تاريخ او را . دنظري بو بل در تاريخ قيام نسوان جبهت کسب آزادى ىب
چنني مالّعلی کىن و مريزاحممد اندرماىن فتواى قتل طاهره  اين. است طاهره جاودانه خوانده

اين بود که . شاه نيز چنانکه قبالً آمد روز پيش از شهادت فتواى قتل صادر منود. دادند
شت و به حمبوب فرداى آن روز طاهره مست از باده جام الست در مذبح عشق حاضر گ

  . خويش پيوست



  ام  داد صال بر در جانانه  ام     عشق علم کوفت بويرانه
ام  از خود و عامل مهه بيگانه  ام  رخيت به پيمانه    باده حق  

     حق طلبد مهّت واالى من      
  چوصهبا زدست  رجام رخيت     ساقى ميخانه بزم الست 

  هست   گشت و مست شد ماباده زپست  ذرات مهه شد صفت    ذره
       از اثر نشئه صهباى من      

  کند  کند    بر مهه موجود صدا مى    عشق رحلظه ندا مى
  کند  گر حذر از موج بال مى  کند     هرکه هواى ره ما مى

     پا ننهند بر لب درياى من               
  زيرنويس خبش پانزدهم  

  شهادت جناب طاهره 
  .٥١صفحه . سياحمقاله شخصى  _ ١
  .٥١ _ ٥٢صفحات . مأخذ باال _ ٢
  .٣٣٦جلد دوم، صفحه . اآلثار بدايع. زرقاىن _ ٣
حضرت   براى مطالعه تفصيلی واقعه رمى شاه از مجله رجوع فرمايند به کتاب  _ ٤

  ).٥٩٠ _ ٦٤٠صفحات (تأليف نگارنده سطور ذيل مهني عنوان    باب
٥ _ .God Passes By  ٧٤ صفحه.  
الطّاء  قد نزل ملالّعلی کندى الّذى حيکم ىف  :  برخى از فقرات لوح مبارک چنني است _ ٦

اهللا من ظلمک مبا اتبعت اهلوى و  ان يا علی قد بکى رسول. هوالبطاش ذوالبأس الشديد
اليوم الّذى فيه  قد افتيت علی من آمن باهللا ىف هذا. انّ ربک لباملرصاد. اعرضت عن اهلدى

الظّهور الّذى منه  قد جائکم البشري و بشرکم ذا.  و وجوه الّذين نقضواامليثاقاسود وجهک
اهللا و ال تستکرب علی الّذى خلقک بامر من  خف من ... انتم اعرضتم عنه. اضائت اآلفاق

املقربني، صفحه  خطّ جناب زين. کتاب مبني(   ... خبضوع و اناب. ان ارجع اليه. عنده
٣٧٢.(  



حتقيق    از آثار ديگر او. است   توضيح املقال ىف علم الدراية و الرجال  ل کتاب عنوان کام _ ٧
  .را توان نام برد) در سه جلد (    القضاء و الشهادات  و نيز    الدالئل ىف شرح تلخيص املسائل

  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٨
  . و بعد١٣٨صفحه . املآثر و اآلثار. اعتمادالسلطنه_ الف 
  . ٦٩٦ _ ٩٩جلد سوم، صفحات . اآلثار مکارم. آبادى معلّم حبيب_ ب 
  .٦٩٨جلد سوم، صفحه . اآلثار مکارم. آبادى معلّم حبيب _ ٩

 _ ٨٠صفحات ) خطّى(ترمجه احوال ابوالفضائل . مريزاحيدرعلی اصفهاىن حاج _ ١٠
١٧٩.  

زا خطاب به مالّعلی مريزاحيدرعلی در اين کتاب به قول معتمدالّدوله فرهادمري جناب حاج
مشاريد ما را از اهل حکومت و ظامل و حرام خوار با  مشا مى  : گويد کند که مى کىن اشاره مى

ات  اينکه خدام من از خوف من جرأت شرب مخر و قمار کردن ندارند و اما مشا در خانه
هاى شراب و آالت و ادوات تقطري شراب و تبديلش جبوهر و عرق موجود است و  خم
  ).٢٢٣ صفحه(ات بريون بياورم و رسواى خاص و عامت کنم  توامن از خانه ىم

  .٦٩ _ ٧٠صفحات . چهار رساله تارخيى. افنان _ ١١
نويسد که طاهره را آخرين بار در قزوين  نيکال در تاريخ خود متأسفانه باشتباه مى _ ١٢

 ترمجه ٤٧٧صفحه (ند ا دستگري کرده و به طهران برده و در خانه کالنتر زنداىن منوده
خان امريکبري  امي مأموران مريزاتقّى که در منت کتاب حاضر بتفصيل گفته بطورى). فارسى

  . اند طاهره را از قريه واز در دل جنگلهاى مازندران به طهران برده
    .Root. Tahirih pp. 95 - 96:  رجوع فرمايند به _ ١٣
 در تاالر موزه ١٩١٣اريخ پانزدهم اپريل نقل از خطابه حضرت عبدالبهاء که در ت _ ١٤

در ). ٢٤٩جلد پنجم، صفحه . مائده آمساىن. اشراق خاورى(اند  ملّى بوداپست اداء فرموده
...   :  فرمايند اين خطابه مبارکه حضرت عبدالبهاء در خصوص شرح احوال طاهره چنني مى

غت ابيات و آثار قلم او موجود در هنايت فصاحت و بال. العني بود در اين امر ائى نيز قرة
چنان سطوتى داشت که در مباحثه با . مجيع فصحاى شرق او را توصيف منودند. است



چون مروج اين امر بود حکومت او . جرأت مباحثه با او نداشتند. علماء مهيشه غالب بود
ايت زد و نفوس را هد در حبس فرياد مى. ولی او ابداً ساکت نشد. را حبس و اذيت منود

در خانه والی . او در هنايت شجاعت ابداً فتورنياورد. عاقبت حکم بقتل او دادند. کرد مى
از قضا در آجنا عروسى بود و اسباب عيش و طرب و ساز و نغمه و آواز . شهر حبس بود

العني چنان زباىن گشود که مجيع اسباب عيش و طرب  لکن قرة. و اکل و شرب مجيع مهيا
مهه حريان و او تنها . کسى اعتنائى بعروسى ننمود.  دور او مجع شدندوعشرت را گذارده

کرد آن روز  او با آنکه در عمر خود زينت منى. تا آنکه شاه حکم بقتل او منود. ناطق بود
در . ؟ گفت عروسى منست کىن به او گفتند چه مى. مهه حريان ماندند. خود را زينت منود

ولی او مهان حنو فرياد . کشند گفتند او را مى مهه مى. هنايت وقار و سکون به آن باغ رفت
با اين حالت در باغ او را شهيد کرده . زد که آن صوت صافور که در اجنيل است منم مى

  ). مأخذ باال٢٤٩ _ ٥٠صفحات (   به چاه انداختند
  .٣٠٩الوفاء صفحه  تذکرة _ ١٥
  : ت خامن روت چنني استعني عبارا. ٩٦ صفحه  . Tahirih:  رجوع فرمايند به _ ١٦

"...and the next day they had  her murdered without the Shah's knowledge: 
And he was very grieved when learned of it."   

    .Root. Tahirih. pp..95-96:  رجوع فرمايند به _ ١٧
اين قول ظاهراً . ٨٠هاى فکرى ايرانيان در دوره قاجاريه خبش يکم، صفحه  هنضت _ ١٨

يادداشتهاى (قزويىن . زمني است مقتبس از نظر حممدقزويىن پژوهشگر معروف متأخر ايران
شهادت طاهره را در غره ذوالقعده و دو سه روز پس ) ٢٢٤قزويىن، جلد هشتم، صفحه 

  .داند از حادثه رمى شاه مى
  : رجوع فرمايند به _ ١٩

Browne. A Traveller's Narrative. vol.2, p. 313.  
 ١٢٦٨خسروى شهادت جناب طاهره را در اوائل ماه ذوالقعده سال  جناب ملک _ ٢٠

  . است هجرى قمرى دانسته



 و ترمجه فارسى آن وسيله ٩٣ صفحه  Citadel of the Faithرجوع فرمايند به  _ ٢١
 بيان عني. ١٢٣صفحه    حصن حصني امراهللا  اهللا حتت عنوان  جناب فؤاد اشرف عليه رضوان

  :  امراهللا چنني است حضرت وىلّ
"...The martyrdom of that incomparable heroine, Tahirih, which was 
immediately preceded by the imprisonment of Bahá'u'lláh in the 

subterranean Dungeon of Tihrán ...". 
  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٢٢

  .٥٧صفحه . حمقاله شخصى سيا_ الف 
  .٢٣٦جلد خنست، صفحه . اسراراآلثار. فاضل مازندراىن_ ب 
  .٦٠١صفحه .    حضرت باب  . حممدحسيىن_ پ 
  : رجوع فرمايند به _ ٢٣

Momen. Bábí and Bahá'í Religions. p. 143.  
 .١٣٥صفحه . مأخذ باال _ ٢٤

  : رجوع فرمايند به _ ٢٥
Brown. A Traveller's Narrative. vol. 2. p. 313(Note Q).   

  . ٢٨٣ _ ٨٤ صفحات  New History (Tarikh-i-Jadíd)رجوع فرمايند به  _ ٢٦
عني عبارات تاريخ نبيل زرندى بنقل از پسرحممودخان . ٦٦١صفحه . االنوار مطالع _ ٢٧

مهان دستمال را دور . آن دو نفر مطابق ميل طاهره رفتار کردند...   :  کالنتر چنني است
  .     پيچيدند و او را خفه کردندگردنش

 The same kerchief was wound round her ":  است در منت انگليسى نيز چنني آمده

neck and was made the instrument of her martyrdom ". (Dawn Breakers. p. 
326).   
قايع ظهور جممل بديع در و  مريزاحيىي ازل در پاسخ پروفسور براون در نوشته خود  _ ٢٨
اند که ريسماىن به گردن طاهره بسته و او را مقتول  نويسد بعضى روايت کرده مى   منيع
  .اند منوده



٢٩ _ ه دکتر علىى در جملّد دوم کتاب حملات اجتماعيبنقل برخى از ) ١٨٨صفحه ( الورد
الّرد علی  دينيه ىفال از مجله گفته حممدباقراجلاللی را در کتاب احلقائق. است اين اقوال پرداخته

انها وضعت ىف فوهه   :  گويد منايد که مى نقل مى) ٢٤طبع جنف، صفحه (البهائية  العقيدة
در دهان طاهره گلوله توپ هنادند و او را پاره  (   مدفع و اطلقت عليها قنبلة مزقتها ارباً ارباً

  .منايد تأييد منىهيچ يک از مدارک موثّق تارخيى موجود اين قول را ). پاره منودند
٣٠ _ . God Passes By  ٧٥ صفحه.  
الدوله از مجله رجوع  در خصوص حملّ باغ ايلخاىن و خيابان عالء. عيناً مأخذ باال _ ٣١

بايد توجه داشت که . ١٠٧فرمايند به کتاب داراخلالفه طهران تأليف ناصر جنمى، صفحه 
عزيزخان سردار کلّ . است اشتغال داشتهسردار کلّ مدتى در اين باغ باجنام وظائف حموله 

اصالً سنى و بسيار )  ميالدى١٧٩٢ _ ١٨٧٠ هجرى قمرى برابر با ١٢٠٧ _ ٨٧(
براى آگاهى از احوال او از مجله رجوع فرمايند به رجال ايران (است  القلب بوده قسى

  ).  و بعد٣٢٦ةأليف مهدى بامداد، جلد دوم، صفحات 
  .١٠٦ه صفح. فتنه باب. نوائى _ ٣٢
  .٤٨٤صفحه ) ترمجه فارسى(سيدعلی حممد معروف به باب  _ ٣٣
  .٤٨٣صفحه . مأخذ باال _ ٣٤
  .٢١٥جلد سوم، صفحه . تاريخ شهداى امر. ملک خسروى _ ٣٥
  .٧٠ _ ٧٤صفحات . چهار رساله تارخيى _ ٣٦
نّ العني هو انهم اخربوها ا شهادة قرة کيفية   :  اصل بيان مبارک چنني است _ ٣٧

الّصدر االعظم حتب ان تالقيها ىف البستان و ملّا ذهبت معهم خنقها عبد اسود باحملرمة و  زوجة
نقل از بيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء در جملّد چهارم اسراراآلثار تأليف  (   رماها بالبئر

  ). ٤٩٦جناب فاضل مازندراىن، صفحه 
  .٢٤٩ جلد پنجم، صفحه. مائده آمساىن. اشراق خاورى _ ٣٨
٣٩ _ God Passes By  . ٣٢صفحه.  
  : عبارات منت انگليسى تاريخ نبيل زرندى چنني است. ٢٩٦صفحه . االنوار مطالع _ ٤٠



"...When suddenly the figure of Táhirih, adorned  and unveiled appeared 
before the eyes of the assembled companions"  (Dawn Breakers. P. 294).  

  : عني عبارات در اين خصوص چنني است _ ٤١
"... and found her fully adorned" (Dawn Breakers, P. 622).  

براى آگاهى بيشتر از ميزان سنديت تاريخ نبيل زرندى از مجله رجوع فرمايند به دو  _ ٤٢
  :  پژوهش نگارنده

) طبع پاکستان(سروش مندرج در نشريه بانگ . نبيل اعظم و تاريخ جاودانه او_ الف 
  .  بديع١٤٦ _ ٤٧هاى ساهلاى  مشاره
  .٣٥ _ ٤٣ صفحات    حضرت باب  _ ب 
  .٦٥٨ _ ٦١صفحات . االنوار نقل به مضمون از مطالع _ ٤٣
  .٦٦١ _ ٦٢صفحات . مأخذ باال _ ٤٤
  . ٦٦٢صفحه . مأخذ باال _ ٤٥
. ٣١ صفحه حماضرات، جلد خنست،. از مجله رجوع فرمايند به اشراق خاورى _ ٤٦

شناخته و خود وسائل مالقات  باتوجه به اينکه زن کالنتر شاهزاده مشس جهان را خبوىب مى
رسد که زن مورد حبث  است بعيد بنظر مى کرده خامنها را با جناب طاهره فراهم مى شاهزاده
  .خامن مذکور باشد شاهزاده

  .٦٢٢صفحه . االنوار مطالع. نبيل زرندى _ ٤٧
  خبش شانزدهم  

  يارتنامه جناب طاهره ز
است که در اين مقام  اى جبهت جناب طاهره نازل گرديده از قلم مجال اقدس اى زيارتنامه

  ) ١. (منايد عيناً درج مى
  اهللا العلى االعلی  بسم

ان يا قلم االعلی ما اخذک السرور ىف ايام ربک العلى االعلی لتغن به علی افنان سدرة 
اء ولکن مستک املصيبة العظمى اذا ضج بني االرض و الّسماء مثّ اذکر ما املنتهى بنغمات البه

ورد عليک من شؤونات القضاء ليجرى دموع من ىف جلج االمساء ىف هذه املصيبة الّىت فيها 



 الرضوان و تزلزلت االکوان و اضطربت حقائق االمکان و بکى عني العظمة علی عرش  اهتز
ة نزلّت من سحاب مشية ربک العلّى االى و اول ضياء اشرق امسه الّرمحن و قل اول رمح

الکربى و  من افق البقاء و اول سالم ظهر من لسان العظمة ىف ملکوت االمضاء عليک يا آية
العليا و الدرةّ النوراء و الّطلعة االحدية ىف جربوت القضاء کيف اذکر مصائبک يا  الکلمة

االمر سقطت اوراق سدرة املنتهى و  من سقوطک عن شجرةايتهاالورقة احلمراء تاهللا 
الطّوىب و استدمت قلوب االولياء و  انکسرت افنان دوحة البقاء و يبست اغصان شجرة

اصفّرت وجوه االصفياء و تشبکّت افئدة االتقياء ىف اجلّنة املأوى و ناح روح االمني علی 
الّىت کنت لوجنة االماء شامة اهلدى انت . حمضر الکربياء و صاحب سکّان االرض و السماء

و جلبني التقوى غرة الغراء و بک شقّت سبحات االوهام عن وجه االماء و بک زينت 
اهللا ما توقّفت اقلّ من  انت الّىت اذا مسعت نداء. هياکلهن بطراز ذکر مالک االرض و السماء

ى و عرفت مظهر نفسه ىف آن و سرعت اليه منقطعة عما سواه و آمنت به و بآياته الکرب
الّذين امسکهم يد ارادة ربک العلّى االى و  السموات و االرض االّ ايامه بعدالّذى فزع من ىف

انت الّىت کنت غريبة ىف وطنک و اسرية ىف بيتک و بعيدة . جناهم من غمرات النفس و اهلوى
انت الّىت . و توجهکعن ساحة القدس بعد اشتياقک و ممنوعة عن مقر القرب بعد شوقک 

مل تزل حرکتک ارياح مشية ربک الّرمحن کيف شاء و اراد و ما کان لک من حرکة وال 
من سکون االّ بامره و اذنه طوىب لک مبا جعلت مشيتک فانية ىف مشية ربک و مرادک فانياً 

 اعراض انت الّىت ما منعتک اشارت اهل النفاق عن نير اآلفاق و ال. فيما اراد موالک
 الق و قد وفيت امليثاق ىف يوم تشاخصت فيه االبصار و انفضقاق عن مالک يوم التالش

فآه آه ىف مصيبتک منع القلم . الفّجار عن حول مظهر نفس ربک املختار االّ قليالً من االخيار
عن اجلريان و مرت روائح االحزان علی اهل اجلنان و ا انفصلت ارکان کلمة اجلامعة و 
ظهرت علی صور احلروفات املقطعات ىف اوائل سور الکتاب و ا اخذ العقول حکم القيود 

فو حقّک يا ايتها الورقة . ىف عامل اجلربوت و لبس اهليوال ثوب الصورة ىف ملکوت القضاء
البقائية صعب على بان ارى الدنيا و ال اراک و امسع هدير الورقاء و ال امسع نغماتک ىف 

تاهللا حبزنک حزنت االشياء عما خلق ىف ملکوت االنشاء و لبس .  العلّى االىذکر ربک



البهاء ايام الّىت فيها تغنيت علی االفنان  مطالع االمساء اثواب السوداء فکيف اذکر يا حبيبة
بفنون االحلان ىف ذکر ربک الرمحن و بنغماتک ىف ثناء ربک العزيز املنان ارتفع حفيف سدرة 

ان و هدير ورقاء العرفان و خرير ماء احليوان و هزيز ارياح اجلنان و زقاء ديک العرش ىف البي
انت الّىت بتسبيحک سبح کلّ الوجود ربه العزيز الودود و . ذکر ربک العزيز املستعان

. ببعدک تکلکلت الورقاء و رکدت االرياح و خبت مصابيح الفالح و مجدت مياه النجاح
الرمحن و ما بکت مبا ورد عليک من االحزان و  ت ىف وجهک نضرةعميت عني ما شهد

فيا بشرى اليام فيها حترکت علی الشجرة و . االکوان خرست لسان ال يذکرک بني مأل
تغنيت عليها بآيات االحدية و استجذب به فؤاد کلّ امة خاشعة خاضعة الّىت ارادت ربها 

تلک االيام الّىت فيها غطىء وجهک و ستر فوا حزنا ل. بوجهة ناضرة ضاحکة مستبشرة
فآه آه يا ايتهاالورقة االحدية و الکلمة االولية و الساذجة القدمية و . ظهورک و منع لقائک

الثّمرة االهلية و الطّلعة العمائية و اآلية الالّهوتية والروح امللکوتية ىف مصيبتک منعت البحار 
ارها و اآليات من انزاهلا و الکلمات من معانيها و السماء من عن امواجها و االشجار من امث

زينتها و االرض من انباا و املياه من جرياهنا و االرياح من هبوا و انى لو اذکر رزاياک 
مل ادر اى رزاياک . علی ما هى عليها لترجع الوجود الی العدم و يرتفع صرير قلم القدم

اهللا رب  ا ورد عليک من احبائک او ما ورد عليک من اعداءاذکر م. اذکره بني مأل االعلی
انت الّىت محلت ىف سبيل موالک ما ال محلته امة من القانتات و به جرت . اآلخرة واالولی

دموع القاصرات ىف الغرفات و خررن حوريات الفردوس علی وجه التراب و عررن 
 تغبر وجه الظّهور و بدل السرور و احلمراء مبصيبتک يا ورقة. رؤوسهن طلعات االفريدوس

مبصيبتک قبل کلّ الوجود من . فآه آه. اضطربت ارکان البيت املعمور و طوى رق املنشور
الغيب و الّشهود حکم املوت بعد احليوة و لبس مشية االولية رداء االمساء و الصفات و ملّا 

لوان تفرقت و صارت اربعة اهنار انصبت رزاياک علی هنر االعظم الّذى کان مقدساً عن اال
و اخذته االلوان املختلفة و احلدودات العرضية فلّما القيت علی رکن االول من کلمة الّتقوى 
تأخرت فيها حرف االثبات حلزهنا و استقدمت حرف النفى و ظهر منها ما احترق به قلب 

ت و اضطربت و تزلزلت الی ان فلّما قرئت علی النقطة االولية صاح. البهاء و کبد البهاء



العلم ضجت و ناحت  فلما مسعت نقطة. تنزلت و ظهرت علی هيئة احلروفات ىف الصفحات
و اختلفت و تفرقت و فصلّت و ظهرت منها علوم متفرقات و مظاهر خمتلفات و ا 

تاهللا . تدر القّهارالذّرات بانّ امللک هللا الواحد املق اهللا ىف يوم فيه شهد کلّ استکربن مرايا علی
مبا ورود عليک من اعدائک کاد ان تستبق العدل فضل ربک و القهر رمحة الّىت سبقت کلّ 

البهاء و املستشهد ىف سبيل البهاء کم من ليالی بکيت علی الفراش  فآه آه يا کلمة. االشياء
و توجهاً الی وجه شوقاً للقاء البهاء و کم من ايام احترقت بناراالشتياق طلباً لوصال البهاء 

البهاء الّذى ال يرى فيه االّ اهللا العلّى االعلی و انک انت ما اردت من وجهه االّ وجه ربک و 
التوحيد  عميت عني ما شهدت فيک آية. يشهد بذلک اهل مأل االعلی مثّ اهل جربوت البقاء

خيجل ان يرجع اليک يا املذکور بلسان البهاء تاهللا حکم التأنيث  يا ايها. و ظهور التفريد
اهللا ىف ازل اآلزال عن شبهات  طوىب لک يا مظهراجلمال، طوىب لک مبا طهرک. فخرالرجال

. اهل الضالل و حفظک عن الزلزال و انه هلو العزيز املتعال و اليه يرجع حکم املبدء و املآل
ات اهل النفاق اهللا و ما اخذتک اشار اشهد بانک کنت ورقة مل تزل حرکتک ارياح مشية

طوىب المة آنست بک و مسعت ذکرک . الّذين نقضوا امليثاق و کفروا باهللا مالک يوم التالق
اهللا موجدک و خالقک و الّىت ما ذاقت حبک  و متسکت حببل حبک و استقربت بک الی

ل اليک و خالصاً لوجه ربک انها صارت حمرومة من عناية الّىت اختصک اهللا ا و اجلّنة ملن اقب
اهللا  بکى عليک و زارک بعد موتک يا ايتهااملستورة ىف اطباق التراب ان جسدک وديعة

اللّهم يا . العزيز الوهاب ىف بطن االرض و روحک استرقى الی االفق االى و الّرفيق االعلی
اهلى وال من واالها و عاد من عاداها و انصر من نصرها و ارزق من زارها خريالّدنيا و 

آلخرة و ما قدرته للمقربني من خلقک و املخلصني من بريتک و انک انت مالک امللوک و ا
تفعل ما تشاء ال اله االّ انت . راحم اململوک و ىف قبضتک ملکوت ملک االرض و السماء

سبحانک اللّهم يا اهلى اسألک مبظهر نفسک . رب العرش و الثّرى و رب اآلخرة واالولی
القرب الّذى  و بظهوراتک الکربى و بآياتک الّىت احاطت االرض و السماء مثّ ذاالعلى االعلی 

جعلته اوعية حبک و مقر ورقة من اوراق سدرة ظهورک بان ال تطردىن عن بابک و ال 
اى رب اسألک بک و ا و مبظاهر االمساء کلّها بان ال . جتعلىن حمروماً عما قدرته الصفيائک



وائى و ال جتعلىن من الّذينهم اعترضوا عليک و اعرضوا عنک ىف يوم الّذى تدعىن بنفسى و ه
فاشربىن يا اهلى . فيه استويت علی عرش رمحانيتک و جتليت علی کلّ االشياء بکلّ امسائک

من سلسبيل عرفانک و کوثر عنايتک و اجعلىن منقطعاً عما سويک و مقبالً الی حرم 
. ال اله االّ انت املتعالی العزيز الوهاب. ر علی ما تشاءوصلک و لقائک و انک انت املقتد

الّىت اشتعلتها ىف صدر هذه الورقة الّىت حترکّت من ارياح مشيتک و  اى رب اسألک بنار
نطقت علی ثناء نفسک بان تشتعل قلوب عبادک من نار حبک لينقطعن عن الّذينهم کفروا 

ائک الثّابتني و يقبلّن الی وجهک مثّ انزل يا اهلى علىو علی عبادک املنقطعني و احب 
قرابتنا من  خريالدنيا و اآلخرة مث اغفر لنا و آلبائنا و امهاتنا و اخواننا و اخواتنا و ذرياتنا و ذوا

الّذين آمنوا بک و بآياتک و کانوا مقراً بوحدانيتک و معترفاً بفردانيتک و مذعنا بامرک و 
 الّذى مل تزل کنت قادراً و ال تزال تکون حاکماً ال مينعک اسم ناطقاً بثنائک و انک انت

عن اسم و ال صفة عن صفة کلّ االمساء خادمة لنفسک و طائفة ىف حولک و منقادة 
لسلطنتک و خاشعة عند ظهور آثار قدرتک و خاضعة لدى بوارق انوار وجهک و انک مل 

هد نفسى و کلّ الذّرات و تزل کنت و تکون مقدساً عن خلقک و بريتک و بذلک يش
ال اله االّ انت املقتدر املتعالی العزيز . کينونىت و کينونات من خلق بني االرضني و السموات

  .   املنان
  زيرنوس خبش شانزدهم 
  زيارتنامه جناب طاهره 

و (اين زيارتنامه اصالً از قلم اعلی جبهت مرمي ملّقب به مثره دختر عمه مجال اى  _ ١
و مهسر برادر پدرى حضرتشان مريزارضاقلی ) خامن ملقّبه به مهدعليا حرم دوم فاطمهخواهر 

در . اند حکيم نازل گرديده و مجال قدم آن را براى زيارت جناب طاهره نيز مقرر فرموده
  : است آغاز زيارتنامه چنني نازل گرديده

ان متسها و انا سترنا شأهنا ىف انها اشتعلت بنار حب ربها قبل . قد نزل للّىت مسيت مبرمي  
اهللا احلجاب و عرفها عباده و من اراد ان يزور  فلما ارتفعت الی الرفيق االعلی کشف. حياا

  .   الّزيارة الطّاء الکربى الّىت استشهدت من قبل فليزور ذه



    هفدهم خبش
  جناب طاهره  باعزاز باب حضرت توقيعات

عدده باعزاز جناب طاهره صادر شده و يا در توقيعات از قلم حضرت باب توقيعات مت
فقراتى از توقيعات اصحاب که در باب . است ديگر اصحاب توصيف آن جناب گرديده
است و در اينجا نيز بتوضيح حمتواى چندتوقيع  طاهره بوده قبالً در اين کتاب نقل شده

  .ورزد مبارک نازل باعزاز آن شهيده جاودانه مبادرت مى
 باعزاز جناب    ىف معرفة اسم املقلّب  ) ١(اب هفدهم از واحد پنجم کتاب االمساء ب_ الف 

املقلّب اشارت به قدرت جناب طاهره در تقليب صدها  اهللا شايد مراد از اسم. طاهره است
  .تن از علماء و شاهزادگان و بزرگان ايران و عراق باشد

ره در جمموعه منتشره وسيله توقيع ديگرى از حضرت باب و خطاب به جناب طاه_  ب 
 در اين ٠است درج گرديده) ١٤٥ _ ٥٢، صفحات ٩١مشاره (داراآلثار ملّى ائيان ايران 

الّلهم و لقد نزل علی ورقة مضيئة الّىت قد جلّت و علت آيات   :  فرمايند توقيع مبارک مى
قة مبارکة عن الورقة جمدک فيها و زکت اشاراا ىف البيان ال غريها و انک لتعلم انها ور

ال اله االّ انت و لقد سئلت فيها ما عظمت عندک و جلّت . املصفرة عن الشجرة احلمراء
  .   البديعة لديک و ال تسئل فيها االّ ما خلقت و رتبت الجلها و هى کلمة

و اسألک يا اهلى ان   :  فرمايند در توقيع ديگرى باعزاز طاهره و مهچنني بنوع دعا مى_ پ 
تب للّىت جعلتها نفساً خاشعة الوليائک و راضية بقضائک و صابرة ىف بالئک، امتک الّىت تک

  )٢ (  . قد ملئتها بديعاً من آيات اهلامک لينفق ىف سبيلک مبا شئت
اشکرى اهللا فانّ  ... هواملتکبر اجلميل احملسن  :  فرمايند در توقيعى باعزاز آن جناب مى_ ت 

 فخلّصک اهللا مبنه مما ختافه و ختدره فاعلمى بان من جواهر علمک کتابک ممهوراً قد الحظته
  ) ٣ (  . ...قد ظهرت بواطن السنن و مواقع الفنت فصرباً صرباً 

توقيع مبارک ديگرى از حضرت باب باعزاز جناب طاهره نازل شده که با عبارات _ ث 
اى از اين توقيع در  نسخه. شود آغاز مى   اهللا االمنع االقدس اهللا ال اله االّ هو االفطر االفطر بسم   

  .است ارض اقدس حيفا موجود است که بعلّت مرور زمان در مواضع متعدده آسيب ديده



  زيرنويس خبش هفدهم  
  توقيعات حضرت باب باعزاز جناب طاهره 

کتاب االمساء که به کتاب امساء کلّشىء و کتاب چهارشأن نيز اشتهار دارد از آثار  _ ١
در هر باب امسى از .  در چهريق و حاوى نوزده واحد و هر واحد نوزده باب استنازله
اهللا که مظهر آن يکى از افراد اهل بيان است منظور شده و در خصوص آن اسم به  امساء

براى (است  بياناتى نازل گرديده) آيات، مناجات، خطب و صور علميه(چهارشأن يا حلن 
تأليف   حضرت باب   مساء از مجله رجوع فرمايند به کتاب آگاهى بيشتر از حمتواى کتاب اال

  ). ٩٤٣ _ ٤٥نگارنده سطور، صفحات 
اين توقيع مبارک جزء آثار خطّى پروفسور براون موجود در کتاخبانه دانشگاه  _ ٢

  :  رجوع فرمايند به. کيمربيج انگلستان است
Library of Cambridge University. Catalogue of Manuscripts. F.21 (9). No. 

24. To Janáb-i-Táhirih  (Qurrát l- Ayn) from Máku.    
صفحات (اين توقيع مبارک منسوب به حضرت باب در کتاب مفتاح باب االبواب  _ ٣

کتاب مذکور چنانکه در گفتار خنست کتاب . است آمده)  منت اصلی عرىب٢٩٦_ ٩٩
  .الّدوله تربيزى است خان زعيم حاضر بيان شده تأليف دکتر حممدمهدى

  گفتار سوم  
  آثار جناب طاهره 

  خبش خنست  
  آثار منظوم 

امي که جناب طاهره بانوئى بسيار فاضل و ماهر در معارف اسالمى و لغت و  تاکنون دانسته
حدود . پردازمي در اينجا به بررسى و نقل آثار منظوم او مى. است فنون ادب و شعر بوده

ها و متون کتب   اشعار طاهره سينه به سينه و يا در ُجنگو پنجاه سال است که يکصد
بديهى است که بسيارى از اشعار او بر اثر حوادث . است شرح حال او نقل گرديده

است و تا آجنا که اطّالع دارمي برخى از بستگان متعصب طاهره و  گوناگون از بني رفته



 اينکه طاهره شعر نيکو بسيار در. اند دمشنان امر پس از شهادت او آثارش را سوزانيده
ولکن برخى از اشعار شاعران ديگر نيز بنام او شهرت . است اندک ترديد نيست سروده
علّت امر اينست که طاهره در انتخاب اشعار شيوا، گويا و متني شاعران . است گرفته

اخ سپرده و يا صرفاً استنس سليقه خمصوص داشته و برخى از زيباترين آهنا را حبافظه مى
مبرور ايام چنان تصور شده که . است منوده کرده و گهگاه در مجع اصحاب زمزمه مى مى

است  طاهره باستقبال از آثار شاعران گذشته اشعارى سروده. است آن اشعار نيز از او بوده
البته شاعرى . اند و اين امر گاه موجب شده که شعر اصلی را نيز باشتباه از طاهره دانسته

صلی طاهره نبوده و وى چنانکه قبالً دانستيم در فلسفه و عرفان و معارف اسالمى اشتغال ا
پردازى ماهر بوده و از آثار منثورى که بيادگار هناده اين نکته  ران و سخن بارع و سخن

دهد  با اين حال جوهر و حمتواى شعرى آثار منظوم طاهره نشان مى. کامالً مشهود است
ش کمتر از مهارت فلسفى، عرفاىن و علميش نبوده و با آثار ا که ذوق و احساس شاعرانه

شاعران بزرگ عرب و عجم مأنوس بوده و با فنون و اوزان و حبور شعرى آشنائى کامل 
دارد که در صحت انتساب  رحال با کمال حمويت و صداقت معروض مى. است داشته

ض نکات باال اينک برخى پس از عر. غالب اشعار منسوب به طاهره نگارنده ترديد دارد
  :  منائيم از اشعار طاهره و يا منسوب به او را نقل مى

  صدهزار مهچون ازل آيد پديد  گر براندازد اء از رخ نقاب _١   
است قوله  ترديد از جناب طاهره است زيرا قلم اعلی بدين نکته تصريح فرموده اين شعر ىب

ا  :  احلق ه عليهاا با اين عبد بوده و آىن لقاء اين غالم را مبلک  ءو از مجله نقطه جذبياهللا مد
و ما ارادت تفارق عنى اقلّ من آن ولکن قضى ما قضى و . منودند دنيا و آخرت معامله منى

از مجله در وصف طلعت اى . چه مقدار از آيات و اشعار که در اين امر بديع ذکر فرموده
  : غزلی گفته که يک فرد آن اينست

  ) ١( صدهزار مهچون ازل آيد پديد   گر براندازد اء از رخ نقاب     
  :  است جان قزويىن چنني آمده اى از جناب مريزاموسى کليم خطاب به خاتون و نيز در نامه



حضرت طاء روح ماسواه فداه اول وصفى که از قلمش جارى شده و در قلبش خطور منود 
  : دشان موجود استچنانچه اآلن خبطّ خو. وصف مجال اى بود

  )٢(    صدهزار مهچون ازل آيد پديد     گر براندازد اء از رخ نقاب 
 ١٩٩٦اهللا مهراخباىن در پيوست نامه مورخ هشتم سپتامرب  حمقّق دانشمند جناب روح

است که ابيات ديگر اين شعر جناب طاهره را از  خطاب به اين بنده نگارنده مرقوم فرموده
بتصريح نامربده . است ق به جناب فاضل يزدى استنساخ و ارسال داشتهجمموعه خطّى متعلّ

اين نسخه اصالً به جناب حکيم اهلى قزويىن تعلّق داشته و حکيم آنرا به جناب فاضل يزدى 
اهللا ان  يا اهل  : است  در حاشيه صفحه نوزدهم اين جمموعه بيان طاهره چنني آمده. است داده
سعى در ترقّى منائيد و . ضيه و مذهبيه خواهد مرسول گرديداهللا صحائف در اعمال فر شاء

قدر اين اوقات را بدانيد که يوم شهادت اکرب نزديک است و بعد از شهادت نقطه ديگر 
متام شد در يوم پنجشنبه بيستم شهر . العاملني و احلمدهللا رب. مهلىت الجل احدى نيست

عه مهان متىن است که اديب ارمجند جناب معلوم است که اين جممو   .١٢٦٧شعبان املعظّم 
) ٣. (است اهللا ذکائى بيضائى ضمن بررسى اشعار جناب طاهره از آن ياد کرده نعمت

. است نگارنده اين جمموعه را نزد جناب بيضائى ديده و فقراتى از آن را استنساخ کرده
ابواحلسن مهانگونه که بيضائى تصريح مى منايد نسخه مورد استفاده وى وسيله جناب 

از روى )  ميالدى١٩٢٢حدود ( هجرى قمرى ١٣٤١نويس ائى در سال  نرييزى خوش
استنساخ )  ميالدى١٨٥٠حدود ( هجرى قمرى ١٢٦٧نسخه مورخه شعبان 

  : رحال ابيات بعدى شعر طاهره چنني است. است گرديده
      معشر امضائيان ها الّصالح     ذواجلناح آمد بِاَجناح جناح 

      پاک آئيد از مهه شأن نفور  الح آئيد از جذب غفور  در ص
      در تظّهر از ديار ما ظهور     تا که آيد وجهه طلعت فطور

      فتح بنمامي باشراق زبر   مشک ُتر   ختم فرمامي کالم از
      ختم و فتحش واحد آمد در صدور          از ظهور بارز   وين عجب رمزى است



يادآورى شود اينست که در اشعار جناب طاهره اوج و حضيض نکته مهمه که بايد  .
شود که يقيناً حمصول عوامل حميط اجتماعى بالفصل زندان يعىن خانه  خاصى مشاهده مى

شعر باال . باشد شايد برخى از آثار او با شتاب در زمان کوتاه انشاد شده. است کالنتر بوده
گر (اشتباه بربيت مورد حبث  او نباشد و بهشايد هم ابيات ياد شده از . از آن مجله است

شده در باال حاوى بيش از چهارصد  هر حال جمموعه ياد باشد به ضم شده...)اندازد اء  بر
است برخى از اشعار جناب  و هفتاد بيت است و مهانگونه که جناب بيضائى تصريح کرده

وعه خطاب به شخص خبش اعظم اشعار طاهره در اين جمم. است جت نيز در آن آمده
عبد نگارنده سطور بيت مورد حبث يک فرد از غزل و يا قطعه شعر  بنظر اين. اخري است

  .  است ضم کرده شعر ديگر نيز نامربده آنرا مبناسبت خاصى به که ديگرى از طاهره بوده
    گر گرديد و جان عاشقان  مشس اى جلوه_    ٢

  در هواى طلعتش چون ذره رقصان آمده 
. است ن بيت از ابيات يکى از قصائد جناب طاهره وسيله جناب نبيل زرندى نقل گرديدهاي

حضرت طاهره بيقني مبني بعظمت مقام   : نويسد نبيل در تاريخ خود در اين باب چنني مى
مهانطورى که بدون وساطت غري مبقام حضرت باب  ... اهللا مطّلع و معترف بود حضرت اء

اهللا پى  طور هم از راه فراست وجداىن بعظمت مقام حضرت اءعارف و معترف شد، مهان
در سنه شصت که حضرت طاهره در کربال بودند اشعارى سرودند مضمون اشعار . برد

آنکه عنقريب حق ظاهر خواهد شد و نسبت به حقّى که ظاهر خواهد شد اظهار اميان 
مد فىت املليح آن اشعار را من خودم وقىت که در طهران بودم در منزل سيدحم. بودند کرده

اى نفحات اميان و  در هر حرىف و از خالل هر کلمه. که خبطّ خود طاهره بود زيارت کردم
از ) ٤. (اهللا متضوع بود ايقان طاهره نسبت به عظمت مقام حضرت باب و حضرت اء

  :مجله اشعار آن قصيده اين بيت است 
      گر گرديد وجان عاشقان  مشس اى جلوه

  ر هواى طلعتش چون ذره رقصان آمده د



اهللا در مجيع احيان با هنايت ثقه و اطمينان  حضرت طاهره در عظمت مقام حضرت اء
  ).٥(   .منود ناطق بود و به اعداء و خمالفني با کمال شجاعت اين مسأله را مربهن مى

  جذبات شوقک اجلمت بسالسل الغم و البالء  _ ٣
      هند جان بره والمهه عاشقان شکسته دل که د

      اگر آن صنم ز ره ستم پى کشتنم بنهد قدم 
  لقد استقام بسيفه و لقد رضيت مبا رضى 

      سحر آن نگار ستمگرم قدمى هناد به بسترم 
  و اذا رأيت مجاله طلع الصباح کانما

      نه چو زلف غاليه بار او نه چو چشم فتنه شعاراو
  مهه ختا رى بهاى مه خنت شده کاف  شده نافه

  زاهدى  و عابد     تو که غافل ازمى و شاهدى پى مرد
   چکنم که کافر و جاحدى زخلوص نيت اصفيا

      مبراد زلف معلّقى پى اسب و زين مغرقى 
   مهه عمر منکر مطلقى زفقري فارغ و بينوا

      تووملک وجاه سکندرى من و رسم و راه قلندرى 
  مراسزا اين بداست اگرآن نکوست تو درخورى واگر

      بگذر ز منزل ما و من بگزين مبلک فنا وطن 
  فاذا فعلت مبثل ذا ولقد بلغت مبا تشاء

پروفسور ادوارد ) ٦. (است غزل باال در برخى از انطباعات ائى بدرسىت نقل گرديده
براون نيز اين غزل را مني ترتيب در کتاب مواد الزمه براى مطالعه ديانت باىب 

ايادى امراهللا جناب مارثاروت در پيوست مشاره يک کتاب طاهره اين ) ٧. (است آورده
اگر آن   :  است در اين منت مصراع خنست از بيت دوم چنني آمده. است غزل را نقل کرده

که البته گويا نيست و باحتمال قوى مصراع خنست    گنه صنم ز ره ستم پى کشنت من ىب
 در کتاب طاهره     اگر آن صنم ز ره ستم پى کشتنم بنهد قدم  : امي مهان است که قبالً نوشته



اين ) ٨. (است جناب مارثاروت جاى يکى دو بيت از ابيات آخرين غزل نيز عوض شده
شعر در برخى از ديگر متون امرى و غري امرى نيز با تغيريات و کسر و اضافات به جناب 

يز در جملّد دوم کتاب مينودر يا باب سيدحممدعلی گلر) ٩. (است شده طاهره نسبت داده
غزل مذکور را از نبيل زرندى دانسته ولکن مدرکى ارائه ) ٤٨٧صفحه (اجلنه قزوين 

که ) ائيگرى(سيدامحد کسروى تربيزى در کتاب رديه خود به امر مبارک . است نکرده
رى که مايگى او در باب معارف ائى است غزل مذکور را با غزل صحبت ال گوياى ىب

شود در هم آميخته و در  آغاز مى   ملعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی  با مصراع 
اند و به آخر ديوان  اين شعرها را از صحبت الرى مشرده  :  است که  گفته٨٢حاشيه صفحه 

. العني بباور نزديکتر دانستم او نيز افزوده شده ولی من جستجوئى کردم و بودنش را از قرة
آنچه .   اند داشته  و ديگران ياد اين شعرها را کرده اند ولی مهه آهنا را در دست منىبراون

ملعات وجهک اشرقت و    زيرا تنها غزل مصدر به مصراع . گويد مغشوش است کسروى مى
ضمناً کسروى بيىت از ابيات شاعر . است در ديوان صحبت الرى آمده   شعاع طلعتک اعتلی

آن بيت . زل اختالطى هناده و عقيده دارد که آن هم از طاهره استديگرى را در البالى غ
  :  اينست

      تو کمان کشيده و در کمني که زىن بتريم و من غمني 
  مهه غمم بود از مهني که خدا نکرده خطا کىن 

کسروى براى آنکه قافيه اين بيت نيز با قواىف ابيات ديگر غزل اختالطى جور گردد جباى 
اند که اين بيت جزء غزل هاتف اصفهاىن  برخى گفته   کىن خطا  است  نوشته   کىنخطا    عبارت 

  : است که با بيت)  ميالدى١٧٨٣متوفّى بسال (
    چه شود بچهره زرد من نظرى براى خدا کىن    

   که اگر کىن مهه درد من بيکى نظاره دوا کىن  
تو کمان کشيده و در (نظر ديگرى گوياى آنست که اين بيت ) ١٠. (گردد آغاز مى
رحال ). ١١(است )  ميالدى١٦٩٩ _ ١٧٦٧حدود (از عاشق اصفهاىن ...)  کمني

  : کسروى در بيت



      تو که فلس ماهى حريتى چه زىن ز وجود دم 
  بنشني چو صحبت و دمبدم بشنو خروش هننگ ال 

ختلّص طاهره    طىطو  کرده که  او گمان مى. است  آورده  طوطى  ختلّص    صحبت  جباى ختلّص 
نيز اين بيت مهراه غزل ملعات ) ٢٦صفحه (تأليف ازليان    العني قرة  در کتاب . است بوده

پيوست شده ولکن جباى ختلّص    ... جذبات شوقک اجلمت  به غزل    ... وجهک اشرقت
اى اهل  اند مراد از طوطى شاعره رحال بعضى گفته. است آمده   طاهره  مهان ختلّص    طوطى  

دانسته با  نظر مى کسروى که خود را در باب معارف ائى صاحب) ١٢. (شوشتر است
نظر او . است نوشنت کتاب ائيگرى بواقع نشان داده که در اين زمينه بسيار ىب مايه بوده

در خصوص حمتواى آثار طاهره منايانگر آنست که نويسنده اثر برجسته تاريخ مشروطيت 
 تعصبات خمصوصه بتحقيق کاىف در امر مبارک بديع نپرداخته و بعلّت خودپسندى و

با وجود اين در کتاب مذکور اقرار منوده . است بيمايگى خويش را آشکار کرده
ايادى امراهللا جناب ) ٨١صفحه . (   است العني يکى از زنان کم مانند جهان بوده قرة  که

حدود (د که از صحبت الرى ده مارثاورت غزل ديگرى را به جناب طاهره نسبت مى
غزل ) ١٣( .بطبع رسيده است   الّدواوين تاج  و در ديوان او )  ميالدى١٧٤٨ _ ١٨٣٥

  : است مذکور در ديوان صحبت الرى چنني آمده
      ملعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی 

  ز چه رو الست بربکم نزىن بزن که بلی بلی 
  س بال زدم     جبواب طبل الست او ز وال چه کو

  مهه خيمه زد بدر دمل سپه غم و حشم بال 
  زخيل کروبيان  شب     پى خوان دعوت عشق او مهه
  غم زده الّصال  رسد اين صفري مهيمىن که گروه

  بالبراو  زدصالى     من و مهر آن مه خوبرو که چه
  فرو که انا الّشهيد بکربال بنشاط و قهقهه شد

   بقلّه طور دل  مزني غريتى     چه خوش آنکه آتش



  فدککته و سککته متدکدکا متزلزال
  من  برگ شده سازمن     چه شنيد ناله مرگ من پى

  فاتى اىلّ مهروال و بکى على جملجال
  دم  زحبر وجود     تو که فلس ماهى حريتى چه زىن

  ال هننگ خروش صحبت ودمبدم بشنو بنشني چو
شايد علّت اصلی . است  مارثاروت آمدهاين غزل با خمتصر تغيريات در کتاب طاهره جناب

انتساب اين غزل به جناب طاهره اين بوده که وى آنرا بارها در مجع اصحاب 
چون دانست که   :  نويسد که جناب طاهره رحال جناب نبيل زرندى مى. است خوانده

شوهر خواهرش مريزاحممدعلی قزويىن عازم سفر است مکتوىب سرمبهر باو داد و از او 
خواست کرد که چون حضرت موعود را بيابد و حبضورش مشرف شود آن مکتوب را در

  : تقدمي کند و اين بيت را از قبل او حبضور مبارکش عرض منايد
      ملعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی 

    ز چه رو الست بربکم نزىن بزن که بلی بلى 
و جزء اهل اميان درآمد مکتوب و وقىت که مريزاحممدعلی حبضور حضرت باب مشرف شد 

حضرت باب مشاراليها را از حروف . پيام حضرت طاهره را مبحضر مبارک تقدمي کرد
شايد يکى از علل درج غزل باال در کتاب طاهره  مهني امر ) ١٤ (  . حى حمسوب داشتند

اند که  ردهاند تصور ک باشد که نامربده و يا نفوسى که اشعار طاهره را در اختيار وى هناده
  .است طاهره يک بيت از غزل خود را حضور حضرت باب معروض داشته

  طلعات قدس بشارتى که مجال حق شده برمال  _ ٤
  زدگان صال بزن اى صبا تو بساحتش بگروه غم

      هله اى طوائف منتظر ز عنايت شه مقتدر 
  مه مستتر شده مشتهر متبهياً متجلجال 

  بيان   بپا کندعلمکه     شده طلعت صمدى عيان
  ز گمان و وهم جهانيان جربوت اقدسه اعتلی 



  نشان  ىب مه آن شأن بنشسته و     بسريرعزت و فخر
  مدعى الوال زند اين صال به بالکشان که گروه

  خربشود     چوکسى طريق مرا رود کنمش ندا که
  که هر آنکه عاشق من شود نرهد زحمنت و ابتال

  نگرفت حبل واليتم     کسى ار نکرد اطاعتم 
     کنمش بعيد زساحتم دمهش ز قهر بباد ال 

      صمدم ز عامل سرمدم احدم ز منبع الحدم 
  پى اهل افئده آمدم هلّموا اىلّ ملقبال 

      قبسات نار مشيىت انا ذا الست بربکم 
  بلی  بگذر بساحت قدسيان بشنو صفري بلی

   مىن     منم آن ظهور مهيمىن منم آن منيت ىب
  منم آن سفينه اميىن و لقد ظهرت جملجال 

      شهداى طلعت ثار من بدويد سوى ديار من 
  منم شهنشه کربال من که نثار جان کنيد سرو

معلوم نيست که در اصل . رسد اين غزل مانند برخى از ديگر آثار طاهره نامتام بنظر مى
از مؤلّفان، . است خر آن از بني رفتهمني مقدار اکتفاء گرديده يا مبرور ايام بيت يا ابيات آ

) ١٣٠صفحه (اهللا ذکائى بيضائى در جملّد سوم تذکره شعراى قرن اول ائى  جناب نعمت
در کتاب طاهره جناب مارثاروت نيز اين . است غزل مذکور را مني ترتيب نقل کرده
اهره اما در بيت آخر غزل در کتاب ط. است غزل با چند تفاوت بسيار جزئى آمده

رسد  بنظر مى. است که مبعناى خوخنواهى و گاه خود خون است آمده   ثار  جباى " نار" لفظ
رحال ممکن است اين امر ناشى از اشتباه . اين مقام اصالت دارد و نه نار در   ثار  که کلمه 

  . در انتقال و چاپ کلمه باشد
ى درج و به نثر انگليسى ترمجه پروفسور براون اين غزل را در نشريه جامعه سلطنىت آسيائ

نيز ابياتى از آن را نقل " مواد الزمه براى مطالعه ديانت باىب"در کتاب ) ١٥( .است کرده



. است که شايد اشتباه مطبعه باشد آمده   مهوا   خبطا    "هلّموا"در اين کتاب لفظ . است منوده
گويد اگرچه گاهى غزل   مىاما. است براون به ترمجه انگليسى آن ابيات مبادرت منوده

سراى  شود ولکن غالباً آنرا از نبيل زرندى شاعر مدحيه العني نسبت داده مى مذکور به قرة
صفحه (اين غزل در جمموعه چهار رساله تارخيى ) ١٦. (اند اهللا دانسته بارگاه حضرت اء

اتى ديگر افزوده آمده ولی ابياتى از آن در متىن که ما آوردمي نيست و جباى آهنا ابي) ٨٩
جزء ) ١٢٥ _ ٢٦صفحات (ابيات اضاىف در کتاب طاهره جناب مارثاروت . است شده

  . پردازمي است که اينک بنقل آن مى غزل ديگرى از جناب طاهره آمده
  هله اى گروه عمائيان بکشيد هلهله وال   _ ٥

   که ظهور دلرب ماعيان شده فاش و ظاهر و برمال  
  طرف که زوجه طلعت ما عرف     بزنيد نغمه ز هر 

  القناع و قد کشف ظلم اللّيال قد اجنلى  رفع
      برسيد با سپه طرب صنمى عجم صمدى عرب 

  بدميد مشس ز ماغرب بدويد اليه مهروال
       فوران نار ز ارض فاء نوران نور ز شهر طاء 

  ظهران روح ز شطر هاء و لقد عال وقد اعتال
  لبهاء تصفصفت      طريالعماء تکفکفت ورق ا

 الً متجلّالياء تذورقت متجمديک الض  
       ز ظهور آن شد آهله ز الست آن مه ماحله 

  شده آهله مهه واهله بتغنيات بلى بلى 
       بتموج آمده آن ميى که بکربالش خبرمى 

  متظّهر است ردمى دو هزار وادى کربال 
  ه      ز گمان آن رخ پروله ز کمند آن مه ده دل

  دو هزار فرقه و سلسله متفّرقاً متسلسال



جناب ابوالقاسم افنان در جمموعه چهار رساله تارخيى ابيات ديگر نيز بشرح زيربر اين غزل 
  .است افزوده

       مهه موسيان عمائيش مهه عيسيان مسائيش 
  مهه دلربان بقائيش متولّها متذلّال

      دو هزار امحد مصطفى ز بروق آن شه باصفا
  ه مضطرب شده در خفا مندترا مترمالشد

  الّشهود تولّجت      حبرالوجود متوجت لعل
  شفق اخلمود تلجللت بلقائه متحمال

      زغم تواى مه مهربان زفراقت اى شه دلربان 
  شده روح هيکل جسميان متخفّفا متخلخال

      هيکل مجال ز طلعتش قلل جبال ز رفعتش 
  زلزال دول جالل ز سطوتش متخشعاً مت

  او     دمل از دو زلف سياه او زفراق روى چوماه
  بتراب مقدم راه او شده خون من متبلبال

  خود موى تلّمع و آن تو     تو و آن تشعشع روى خود
  که رسانيم تو بکوى خود متسرعاً متعجال

  عنايىت  ام زکسى نديده بديار عشق تو مانده _ ٦
   بغريبيم نظرى فکن تو که پادشاه واليىت

  تو دمبدم  ز سر عشق     گنهى بود مگر اى صنم که
  اهجرتىن و قتلتىن و اخذتىن جبنايىت 

      بنموده طاقت و صرب طى بکشم فراق تو تا بکى 
  غم توحکايىت ىن بود از چو مرا مهه بند بند

      عجزالعقول لدرکه نقص احلسوس لوصفه 
  بکمال تو که برد رهى نبود جبز تو هنايىت 



  صبا برت گذر آورد ز بالکشان خرب آورد    چو
  توعنايىت  کىن رخ زرد و چشم تر آورد چه شود

      قدمى هنى تو به بسترم سحرى بناگهى از کرم
  واى قرب تو برپرم بدو بال و هم جبناحىت

      برهانيم چه از اين مکان بکشانيم سوى المکان 
  خلقىت  گذرم ز جان جهانيان که تو جان و جانده

و با چند ) ١٢٨ _ ٢٩صفحات ( غزل مني حنو در کتاب طاهره جناب مارثاروت اين
  .است آمده) ١٠٢صفحه (تفاوت جزئى در چهاررساله تارخيى جناب ابوالقاسم افنان 

  خبيالت اى نکو رو مبدام باشد اين دل  _ ٧
  جبمالت اى نکو خو بکالم باشد اين دل 

  اى بافسون بدل حزين پرخون      چه منوده
  که مسلسل از نظاره يام باشد اين دل 

      جبمال حسن رويت بتتار مشک مويت 
  حبصار بزم کويت مبرام باشد اين دل 

      چه خبوانيش مبحضر بريش بعز منظر
  جبالل و شوکت و فر بنظام باشد اين دل 

  ام غريق آتش      چه جبذب روى مهوش شده
  نشود دگر که سرخوش بغمام باشد اين دل 

      بتلطّف و تکرم بتعطّف و ترحم 
  بربا ز ما توهم که مهام باشد اين دل 

      چه ز ما سوى براىن ز خودش خبودرساىن 
  ز بالء خود چشاىن بدوام باشد اين دل 

      ز دمل شراره بارد که نسب ز نار دارد 
  دل  ز چه رو مثر نيارد که بکام باشد اين



تأليف جناب فاضل مازندراىن از جناب ) ٣٦٨صفحه  (اين غزل در جملّد سوم ظهوراحلق
در چهاررساله تارخيى جناب ابوالقاسم افنان نيز اين شعر از آثار . است طاهره دانسته شده

اهللا ذکائى بيضائى در جملّد سوم کتاب تذکره  اما جناب نعمت. است طاهره حمسوب گشته
  .کند آن به طاهره ترديد مىدر صحت انتساب ) ١٢٧صفحه (شعراى قرن اول ائى 

  چشم مستش کرد عامل را خراب  _ ٨
  هرکه ديد افتاد اندر پيچ و تاب 

      گردش چشم وى اندر هر نظر
  مى ربايد مجله اهل لباب

      گو چه آيد زين دل جمنون حمض 
  کو زده در خيمه ليلی قباب 
      خيمه آتش نشينان پر شرر

  آتشى با شعله زد در هر حجاب 
  گر نباشد نار موسى در ظهور    

  از چه کلّ حموند و اندر اضطراب 
  اى      خواهم از ساقى جبامم طفحه

  تا بگومي با تو سر ما اجاب 
  هان نگر بر ما بعني باصره 

  نقاب   تا ببيىن وجه حق را ىب
  آمد از شطر عمائى در نزول 

  با جتلّى رخى چون آفتاب 
از اشعار طاهره حمسوب ) ٣٦٩صفحه (حلق اين قطعه در جملّد سوم کتاب ظهورا

جناب ذکائى بيضائى نيز در صحت انتساب آن به طاهره ترديد ندارد . است گرديده
)١٧.(  
٩ _  اى عاشقان اى عاشقان شد آشکارا وجه حق  



الفلق  رفع حجب گرديد هان از قدرت رب  
     خيزيد کايندم با اء ظاهرشده وجه خدا

  شفق  ن روى روشن چونبنگر بصد لطف و صفا آ
     يعىن ز خالّق زمان شد اين جهان خرم جنان 

  روز قيام است اى مهان معدوم شد ليل غسق 
     آمد زمان راسىت کجى شد اندر کاسىت 
  ونسق  آن شد که آن مى خواسىت از عدل وقانون

  وکرم است و ستم هنگام لطف    شد از ميان جور
   و رمق  شد جانشني قوت ايدون جباى هرسقم

     علم حقيقى شد عيان جهل معدوم از ميان 
  برگوبشيخ اندرزمان برخيز و برهم زن ورق 

  چون  چندو از جهان وضع    بود ارچه عمرى واژگون
   هان شري آمد جاى خون بايد بگرداىن طبق 

  گرچه بانذار ملل ظاهر شده شاه دول
  لکن بلطف مل يزل برهاند از ايشان غلق 

آمده و عيناً در ) ٣٦٦ _ ٦٧صفحات (عار طاهره در جملّد سوم ظهوراحلق اين قطعه از اش
  ). ١٨(شود  مى برخى از متون امرى ديگر نيز ديده

  از خود بنشان غبار برخيز     اى خفته رسيد يار برخيز  _ ١٠
  اى عاشق زار يار برخيز        هني برسر مهر و لطف آمد 
  زار برخيز اى خسته دل ن       آمد بر تو طبيب غمخوار
  آمد مه غمگسار برخيز       اى آنکه مخار يار دارى 
  هان مژده وصل يار برخيز       اى آنکه جر مبتالئى 

  اى مرده الش پار برخيز     وحيات تازه است     هان سال نو
 ١٩( است آمده) ٣٦٦صفحه (اين قطعه در جملّد سوم ظهوراحلق.(  



      آغاز تنفّس  صبح هدى فرمود هان _ ١١
  روشن مهه عامل شد زآفاق و ز انفس         

         ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير 
  ديگر نشود مسجد دکّان تقدس 

      احلنک از دم     بربيده شود رشته حتت
  نه شيخ جبا ماند نه زرق و تدلّس 

         آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات 
  آسوده شود خلق ز ختييل و توسوس 

      ببازوى مساوات    حمکوم شود ظلم 
  معدوم شود جهل زنريوى تفرس 

         مرفوع شود حکم خالف از مهه آفاق 
  تبديل شود اصل تباين بتجانس 

 ٢٠(است  آمده) ٣٦٧صفحه (اين قطعه در جملّد سوم ظهوراحلق.(  
      هائى را   آن عزيز من از صبا بگو  اى _ ٢١

  اين چنني روا باشد طلعت ائى را 
      بارد  ن حمبوب رشحه رشحه مى   ابر لطف آ

  بر هياکل مطروح حمو سر هائى را
      وزد بسى روحا    نسمه عراقيش مى

  را منايد او هيکل سوائى زنده مى
        باب رکن غربيش شد مفتح ابواب  
  لطف او شده سائل اهل فتح طائى را

        بابيان نوريه مجلگى برون آئيد 
  هاى عز بنگريد فائى را از حجاب

      حجاب عز   طلعت مبني ناگه طالع از 



  من نطق لن ترائى را مشنو اى عزيز
 آمده و در برخى از متون ديگر نيز نقل ) ٣٦٩صفحه (اين قطعه در جملّد سوم ظهوراحلق

  ). ٢١(است  گرديده
  زنند احباب        افتتح يا مفتح االبواب  در وصل تو مى _ ١٣

  بقوا ناظرين خلف الباب کم      چه شود گربر تو ره يابند 
  طال تطوا فهم وراء حجاب   شکيب  و صرب حضرت تو    تاکى از

  ارحم نظرة بال جلباب      در پس پرده تابکى حسرت 
  مالديهم سوالقاک ثواب     مدعائى نيست     از تو غري از تو

  مثاب  من لدى سواک ماهلم       سکروا ىف هواى مثّ صحوا
  االسباب  ارتقوا و خرقوااحلجب   حجب اند و ها گذشته    از سبب

  خويش نقاب  مجال از بگشا     بنما  آفتاب را ىب ابر
  شونداولوااللباب  مغزان خشک     تا مبانند عاقالن حريان 

  وخراب  مست شوند هوشياران     با خود آيند بيخودان هوى  
  ال ارباب  يرى و عبيد ال     بنده و خواجه در هم آميزند

  ). ٢٢( است آمده) ٣٦٧ _ ٦٨صفحات (ز در جملّد سوم ظهوراحلق اين قطعه ني
      غن لی بيتاً وناول کاس راح   يا ندميى قم فانّ الديک صاح  _ ١٤

      هل اليه نظرة منى تباح      لست اصرب عن حبيىب حلظة 
  السرى عندالّصباح       حتمدالقوم     بذل روحى ىف هواه هين 

      اسکرتىن عينه من دون راح    غري سيف    قاتلتىن حلظة من
  غداة ىف رواح      من ائى ىف     قد کفتىن نظرة منى اليه 

  ىف قفاه اين راح     هام قلىب ىف هواه کيف هام       راح روحى
  ىف فؤادى اليراح     مل يفارقىن خيال منه قطّ      مل يزل هو

  مباح  له قتلی يشاء يقتلالنوى      او  حيرق فؤادى ىف    ان يشاء
 ٢٣(است  آمده) ٣٦٧صفحه (اين قطعه شعر در جملّد سوم ظهوراحلق.(  



  الحجاب  مطلع خود از گر    جلوه  نقاب  محد برافکنده از رويش _ ١٥
  ارتياب   و وهم     مريبايد رنگ    از نداى باصفاى هبت لک 

  وخراب  شمست ومدهو   مجله را بنگر بنزد وى طريح     اوفتاده
  جذاب    حبذا اى سرخوش از جام طهور     آمده در بلج اشراق و

  ربايد مجله ذرات صعيق     از ترنمهاى صادر از خطاب    مى
    مجلگى مدهوش اما وى وش     از ترشحهاى فطرى سحاب 

    يا اهلا ظاهر آمد يا اله     سر خمفى انها سر عجاب 
     گشته قائم هيکلی بااجنذاب   هور   از ميان مجله اوراق ظ

  با استطاب  مجله ذرات را    مريبايد از تغردهاى خويش   
  حجاب  از طراز و   يا اهلا بنگرم وجهش مجيل    در تشعشع از

     تا بيايد در مقام ماجياب     يا اهلا نيست غريش را وجود
  ب نقا   آفرين بر قدرت جان آفرين    ظاهر آمد الحجاب و ال

  برفراز صدر اعلى با جذاب     فاش ر جتم آمد نزيل    
  هاى فردوس لباب  از تغنى    مريبايد مجله ارباب هوش    

  وصف جت انها سر عجاب     مجله آيد نازل از سطرالبداء   
 ١٢٦٧در سال (اهللا مهراخباىن و منقول از جمموعه استنساخ شده  اين قطعه خبطّ جناب روح

مراد از جت . در نزد نگارنده موجود بود که در اينجا عيناً درج گرديد)  قمرىهجرى
خان ماىف متخلّص به جت است که قبالً احوال و ارتباط  مذکور در اين شعر کرمي

  .است شعريش با طاهره در اين کتاب بيان گشته
  حبذا اى جت فاء حبذا    حبذا اى نزهت طاء مرحبا  _ ١٦

    در تطّلع از مرايا مرحبا  رشحه فطر بديع مرحبا اى 
  اول باعث باحيا مرحبا  مرحبا اى شارب از کأس طهور    

  مرحبا   خواسىت از هاء باى  چون بيامد مرحبايت از عماء 
    يافىت آن کنز اخفى مرحبا  مجله ذرات درهوش و صعيق 



    جوهرى المثل امرا مرحبا   نازل آمد از خداوند جليل 
    زان درخشان وجهه فا مرحبا  استتار  گري اين منظر باهان ب

  تا بياىب سر ايفاء مرحبا      باش با ما در تغرد اى حبيب 
  کنز غيىب آشکارا مرحبا       ملح العني عيان  آيدت اقرب ز

  وجه جت در مرايا مرحبا      جتم از جتت باشد يج 
نقل )  هجرى قمرى١٢٦٧اخ شده در سال استنس(الّذکر اين قطعه نيز از جمموعه فوق

  ) ٢٤(است  گرديده
  ).٢٥(ابياتى از مثنويات جناب طاهره  _ ١٧
     شد ملئأل از حجاب سرمدى   هاى الحدى امحدى  جلوه

     گشت او از نقطه باء مشتهر  طلعت هاء در هويت مستتر 
     نقطه غيىب بدوران آمده   حبراعظم هان بفوران آمده 

  مقصودازرمم  حمبوب و کت بود      يل ميپرس از قلم سر التعط
...  

  صحو معلومات از اهلام شد   حمو موهومات از افهام شد
  حديت برداشىت هان از ميان   جذب کردى هر صفت را در بيان 

  کسرها بريون منودى از ديار  سر وحدت را منودى آشکار
  هان که اظهار مجاليات شد  کشف استار جالليات شد 

...  
  حمو موهومات شد اندر بيان   غري او مشهود نبود در عيان 

  شد برون فرقان حق از آستني   اسم اعلی از مسمى شد متني 
  رب اکرب روضه رضوان او  او  رب اعلی شأن  رب اعظم 

  بس سرائرها مرفع از مساء  ها با رفعت شأن ا عرش
  قادر حى عطوف المثل   اهللا اهللا اى قدمي مل يزل 

  زنده گردان هذه العظم الّرميم   يک نظر فرما بانظار رحيم 



  در تظّهر آورم اضمار تو   تا منامي نطق از اسرار تو
  جز توام معبود نايد در ثنا  جز توام مقصود نبود در بنا

  چند گردم در مساء خورشيدوار  سر وحدت را تو فرما آشکار
  اى حبيب حب حمبوب اء   جذب فرما اين عبيد مبتال

  مر حدو الطاف خود ىب از بر بساط عز وحدت مستقر    ساز
...  

  گشته از استار عزت آشکار  طلعت حق است با عز و وقار 
  در تبلّج از بروقات ثناء   هيکل با استواء با اء 

  مجله ابواب مغلق را گشود  جذب ودود از آمد هان بنطق او
  وهم وشک  ورنگ ريب  ربايد مى  ها نداى باصفاى هات لک 

  گر اندر زمان  گشت از وى جلوه  ها اشاراى پنهاىن عيان 
  نور فارانيت تابان آمده   نار سينائى بدوران آمده 

  کرد واله مجله کروبيان   مسمى شد عيان  اسم اعظم با
  سوى بزم انس حق رهرب شده   گر بر کلّ امساء آمده  جلوه
  هر از هويات اء در تظّ  عطاء  و است لطف چه اين اهللا اهللا
  شأن   گشت ظاهر بر حروف کن فکان   چه و  است عز  چه است و قدر  چه اين
  نه اصول او را مقدر نه فروع   طلوع  نه مصور غروب او را نه

  علل   بس مطّهر بود از حد و اصل ثابت بود از روز ازل    
    اسم او بس مستقّر اندر احد   فيض او ظاهر ز آيات صمد 
    گشت ساير بر بروج آمسان   بس قمر از او ملّمع در عيان 

  اش را در مقام تازه ديد   جلوه  چون ر برجى رسيد و وارهيد 
    شد منطّق او به اسرار اء   از عناصر هيکل بااستواء 

    جذبه فاراىن شرار شد   جلوه رباىن انوار شد 
  ر شده   حکم حمکم آيه قاه  هان که امر مربمم ظاهر شده 



  درياى جود   خويش را انداز در  برکَن الباس حدود و پس قيود 
...  

    گو من اهللا اليه راجعون   امر ما ظاهر شده از کاف و نون 
...  

    تا کى آئى در اداى ما گواه   بشنو از ما جت اسراراله 
 رد آمدم از امر حقبا تو از شأن مضى و ماسبق  در تغ    

...  
    تا ببيىن وجه آيت مظهره    در منظره هان نگر اى جتم

 تا که آئى در مقام مستتر پرسى از ما از سرائرهاى سر    
    جت اى نور فؤاد طاهره   گوى اى با فّر و عزت ظاهره 
    سر او را ظاهر آور در وجود   آرزوى حضرت آدم چه بود 

    تا بياىب سر بدء و انتها  جذباىنّ ما   هان شنو تفريد
    رخيتم در جام حتقيق رشيق   ا درياب اسرار حقيق جت

    اول و ثاىن باشراق بيان   هان بيار اسرار آدم را عيان 
...  

    تا که يابد سر اعيان الفنون   يا ربا درياب جت را کنون 
    نايد او را حمتجب در خافيه  حرىف از اين ورقه سينائيه 

 آيات قدررسامن   مى  يا اهلا شاهدى با نصر و فر سر   
...  

    ظاهر او بنمود وجه امحدى   هاى سرمدى  آمد او با جلوه
    از تغردهاى جذباىن سروش  ليک غافل مجله ارباب هوش 

    از مساء عز بآيات جليل   امحد است اينکه نزيل آمد نزيل 
    آدمى را او سراسر نور کرد   عاملى را از شرر پرشور کرد 

  ن     تا بيايد سر غيىب در عيان طاهره بردار پرده از ميا



  طرازات اجلليل  من   قد تشعشع  گوئى احلمد هو رب مجيل 
...  

جز واحد اندرشأن حد الله کفو و ال شبه احد   نيست حق    
 آمدت امر اهلى با نطق   هان نگر اى سامع آيات حق    

    عده عني احرف بس نوريه   در نگر در راکبني فلکيه 
    حنن هو ليس سوانا باقيه   ن شرار ناريه ريزد از ايشا

  امي    غري ما انزل زخود بربيده  امي  ما شنيدمي و اطاعت کرده
    گشته نازل امر ما از آمسان   هان عيان اى زمره آفاقيان 

  بدى  ما از وجود را نيست غريش زانکه اين نقطه بود سر بدا      
  کلّ  ى باعث ارشاداوست يا ح رب باعث اجيادکلّ       اوست يا

    آيدت حبر ظهاريه جبوش   جتم بايد که آئى در خروش 
    ديگرش نايد مثل اندر مدار  زانکه او باشد بشأن کردگار 

    فطرت او فطرت حى عظيم   هيکل او صنعت رب قدمي 
...  
    با نواهاى نواى نينوا  العينم بيا اندر نوا قرة

  طور  از اشراق وجهى نار  ريزى   تا ربائى مجله ذرات نور 
    درنگر با چشم ساقى درنگر  جان من برخيز با شور و شرر

    در صعيد وعده اما صعقيان   کو فتاده مجله ذراتيان 
    تا بکى ماىن تو سر خافيه   تا بکى در قعر يأسى طرحيه 

      عيدآمد عيد آمد اين عيدمبارک باد  _  ١٨
  باد  مبارک مبعوث جديد آمد اين عيد

      شد عيد خداوندى باشيد خبرسندى 
  مبارک باد آمد اين عيد کز چرخ نويد

        آمد اين عيد سعيد آمد از خلد پديد



  ايام وحيد آمد اين عيد مبارک باد 
      هان طرز دگر سازم اين عيد سعيدآمد 

  انوار خداوندى از پرده  پديد آمد  
      ها حنن هنيئاً لک  مبارک پى اين عيد
  ى ها حنن هنيئاً لک بوجودت ح خلقى

      خلقى بنوا از تو مجعى به اء از تو 
  لک  حنن هنيئاً ها وين فر وضياء از تو
      عجبست امروز  سر وه وه طربست امروز

  لک  هنيئاً امروز هاحنن طلب است دل در
  بتوموت وحى  من شىء يکسان اى ذات تو ال

هنيئاً لک     هاحنن ظلمت بظهورت طى  
      از نامت  جامت دارم طربمى  مستم ز

  آسوده در ايامت ها حنن هنيئاً لک 
      شک  از برون طوىب لک طوىب لک جان از تو

  برشو بنوا اينک ها حنن هنيئاً لک 
      ما شو  طرب زا شو سرسلسله برخيز و

  ما شو ها حنن هنيئاًلک  بريون زمن و
      مهمان سر خوانت مجعى ز دل و جانت 

  حنن هنيئاً لک جربيل مگس رانت ها 
      برگو بطرب هردم با نغمه زير و مب 

  هنيئاً لک  درمان ز تو شد دردم هاحنن
      غريش نبود غريى در کعبه و در ديرى 

  گويند ر سريى ها حنن هنيئاً لک 
      اى قره بگو هردم با قلب ى از غم 



  ).٢٦(کز طلعت شه خرم هاحنن هنيئاً لک 
  : به جناب طاهرهديگر آثار شعرى منسوب  _ ١٩

امي باستناد حتقيقات پژوهشگران خمتلف و باحتمال زياد از  تاکنون اشعارى که نقل کرده
اگرچه اين قول مستند قطعى نتواند بود و چه بسا که در آينده . خود طاهره است

زيرا مهانگونه که قبالً . پژوهشگران برخى از اين اشعار را در دواوين شاعران ديگر بيابند
خوانده و گاه باستقبال آن  م طاهره غالباً اشعار شاعران ديگر را در مجع اصحاب مىگفتي

شايد علّت اصلی انتساب اشتباهى برخى از اشعار شاعران گذشته و يا . است رفته اشعار مى
اند که با طبع  اين اشعار واجد زيبائى و ظرافت خاص. معاصر طاهره به او مهني امر باشد

اند و نامربده احتماالً بارها آن آثار منظوم را در  ره جتانس يافتهحساس و لطيف طاه
  . است مکاتبات خود نقل کرده و يا در مجع اصحاب خوانده

      بچهره روبرو  گر بتو افتدم نظر چهره_ الف 
  شرح دهم غم ترا نکته به نکته مو مبو 

      ام  از پى ديدن رخت مهچو صبا فتاده
  کو چه کوبهخانه خبانه دربدر کوچه بکو

      ام  مى رود از فراق تو خون دل از دو ديده
  بچشمه جو جبو  چشمه  دجله بدجله مي بيم

      دور دهان تنگ تو عارض عنربين خطت 
  ببو غنچه بغنچه گل بگل الله بالله بو

       دل  ابرو و چشم و خال تو صيدمنوده مرغ
  خبو  مبهر وخو  بدل مهر  دل طبع بطبع و

      بافته بر قماش جان مهر ترا دل حزين 
  رشته برشته نخ  بنخ  تار بتار و پو بپو 

      در دل خويش طاهره گشت و نديد جز ترا
  صفحه بصفحه البال پرده بپرده تو بتو 



اين غزل زيبا دهها سال است که بعنوان سروده جناب طاهره در حمافل احباب قرائت شده 
 خبشيده و واقعاً ترمجان احوال و شور و گاه مهراه با نواهاى خوش موسيقى به مهگان روح

و عشق و اجنذاب طاهره است ولی ظاهراً از او نيست و احتماالً جزء آثارى است که 
مني علّت ايادى امراهللا جناب مارثاروت در . است طاهره بارها در مجع اصحاب خوانده

وه بر تأليفات عال). ٢٧(است  آنرا از جناب طاهره دانسته) ١٢٤صفحه (   طاهره   کتاب 
دکتر ). ٢٨(است  امرى در برخى از آثار غريائيان نيز اين غزل به طاهره منسوب گشته

) ٢٩) ( ميالدى١٨٧٧ _ ١٩٣٨(اقبال الهورى شاعر و فيلسوف شهري شبه قاره هند  حممد
است اين غزل را  که از عشاق شخصيت روحاىن و نيز کيفيت جانبازى جناب طاهره بوده

غزل ). ٣٠(است  نامه عيناً بنام او درج کرده داند و آن را در کتاب جاويد ناب مىاز آن ج
مذکور در خبش غزليات از کتاب کليات اشعار فارسى اقبال نيز به جناب طاهره منسوب 

نامه  اقبال در خبش فلک مشترى از کتاب جاويد). ٦٧صفحه (است  و عيناً نقل گرديده
در مهان کتاب جاويدنامه ). ٣١(است  ها پيوسته به جاودانهتصريح مى کند که روح طاهره 

  : است از او چنني جتليل کرده) ضمن انتقاد از ستمگران (   طاهره   ذيل عنوان 
  اى آيد برون  کائنات تازه      از گناه بنده صاحب جنون 

  برد  کهنگى را از متاشا مى    ها را بردرد  پرده حد    شوق ىب
  حبيب  کوى زنده از نگردد بر    نصيب  سن گريدر و  از دار   آخر

  گذشت  عامل که از نپندارى تا    دشت  و شهر  بنگر اندر   جلوه او
  است  گنجيده چسان خلوت اندرين    است  خود پوشيده درضمريعصر   

است  جتليل کرده   خاتون عجم  عالّمه اقبال الهورى در آثار خود از جناب طاهره بعنوان 
)٣٢ .(  

اختالف است و باحتمال قوى سروده    ...گربتو افتدم نظر  در خصوص گوينده غزل بارى 
گوى است که در  استناد نگارنده به ُجنگى از اشعار شاعران پارسى. طاهر کاشاىن است

در اين ُجنگ . طهران موجود است شاه قاجار فراهم گشته و در کتاخبانه ملک زمان فتحعلی
ائى به حممدطاهر نقّاش کاشاىن متخلّص به طاهر نسبت داده غزل مورد حبث با خمتصر تفاو



منوده از شاعران قرن يازدهم هجرى  طاهر کاشاىن که گاه نقّاش نيز ختلّص مى. است شده
خامه   :  گويد حممدطاهر نصرآبادى در تذکره خويش در باب او مى. است) هفدهم ميالدى(

. بندى منايد تأمل نقش ت سخن را ىبفکرش چهره عروسان معىن گشايد و ديباى زربف
). ٣٧٠صفحه  (   بندى در کاشان مشغولست طبعش هنايت لطف و دقّت دارد و بامر نقش

  :گردد هاى طاهر کاشاىن بعنوان منونه در اينجا نقل مى برخى از ابيات سروده
  شکن طرف کالهش بنظرها نقّاش 
  اند دامن خيمه ليلی است که باال زده

...  
      سوداى زلف  کنم کوته نظر طعگفتم از ق

  بدين زجنريبست  ديگر حلقه حسرت چشم
...  

      داىن که چيست خبيه زخم زبان خلق 
  دندان ز درد بر سر دندان هنادنست 

...  
      دست نفس سرکشست  عنان در بصريت را ىب
  را  خواهد عصاکش کور که مى برد هرجا مى
...  

        سررشته وجود و عدم بسته منست 
  ام  ميانه مهچو گره هيچکاره من در

...  
        غافل مباش  خم گشت از تري اجل چون قدت

  است   گريى اين کمان پيچيده کز براى گوشه
  : نويسد مى   ...گر بتو افتدم نظر  اهللا ذکائى بيضائى در خصوص سراينده غزل  جناب نعمت



اقوال غلبه دارد در باره صاحب اين شعر اقوال خمتلف ذکر شده ولی قولی که بر ساير  
اينست که اين غزل از طاهرکاشى شاعر عصر صفويه است که پس از مهاجرت به 
  : هندوستان و اقامت در دکن به شاه طاهر دکىن معروف شد و مقطع غزل نيز چنني است

      در دل خويش طاهرا گشت و نديد جز وفا 
  پرده تو بتو  صفحه بصفحه سربسر پرده به

ى و قدميى در اختيار دارم که اين غزل بنام طاهر در آن مندرج نگارنده نيز ُجنگى خطّ
اين ُجنگ هرچند تاريخ ندارد ولی از وضع حترير و کاغذ و انواع اشعارى که در . است

شود عمرى دراز دارد که از يکصدو پنجاه سال الاقلّ کمتر  آن نوشته شده معلوم مى
ذکائى بيضائى مراد از طاهر را فرمايند جناب  که مالحظه مى بطورى). ٣٣(   نيست
بايد توجه داشت که اجداد شاه طاهر دکىن اصالً اهل . است حممدطاهر دکىن دانسته شاه

طاهر مردى  شاه). ٣٤(است  اند ولکن تولّد نامربده در مهدان واقع شده اجندان قم بوده
ى مأمور امسعيل صفو حکيم، دانشمند، فقيه، اديب، شاعر و عارف بود و از جانب شاه

طاهر پيشواى فرقه مؤمنيه از فرق امسعيليه بود و پريوانش در  شاه. تدريس در کاشان شد
امسعيل حمکوم بقتل  وى سراجنام بفرمان شاه. ايران و عراق و سوريه و مصر پراکنده بودند

از او از مجله رساله در علم انشاء، . گرديد لذا به هندوستان رفت و در دکن ساکن شد
 بر تفسري بيضاوى، حاشيه بر اهليات شفاء، جمموعه منشآت و اشعار زيبائى بيادگار حاشيه
 ١٥٤٦ _ ٤٩( هجرى قمرى ٩٥٣ _ ٥٦وفات وى در حدود ساهلاى . است مانده

وى . عرب است عراق در مدفن نامربده .است بوده و باحتمال قوى بقتل رسيده) ميالدى
  : آورمي در اينجا منونه اشعار او را مى. هرت داردش نيز کاشى طاهر به بعلّت اقامت در کاشان

      در غم او لذّت عيش از دل ناشاد رفت 
  که عيش ازيادرفت  خو بغم کردمي چنداىن

...  
      در دهر کسى که عشق را شايد نيست 

  يارى که از او دلی بياسايد نيست 



      بايد هست  صدگونه مالمت که منى
  بايد نيست  يک حلظه فراغىت که مى

...  
      برآمد گل از مطلع شاخ ديگر 

  چوخورشيد ازين کاخ فريوزه منظر
      عيان شد پس از ظلمت دى شکوفه 

  کما ادبر اللّيل و الصبح اسفر   
      صبا جويد از عطسه خارنافه 

  هوا گريد از گريه بيد عنرب 
      در اين روز فرخنده فال مهايون 

  گردد اختر که بر مرکز عدل مى
      ند جور با من ک ندامن چرا مى

  سپهر ستم پيشه سفله پرور
...  

      تا يک نفس از حيات باقيست مرا
  در سر هوس شراب و ساقيست مرا
      کارى که من اختيار کردم اينست 

  باقى مهه کار اتفاقيست مرا 
...  

      گمان مرب که بآخر رسد حکايت عشق 
  کار هنوز  چو هست حسن ترا ابتداى

      اهر راشراب بيخودى از سرگذشت ط
  نشد خالص ز درد سرمخار هنوز 



اند ذکرى از  طاهر دکىن حتقيق کرده پژوهشگران غري ائى که در باب احوال و آثار شاه
شايد هم غزل مذکور از اوست و ). ٣٥(اند  بدو نکرده   ...گر بتو افتدم نظر  انتساب غزل 

 دکىن اين غزل را از نقّاش مؤلّف ُجنگ موجود در کتاخبانه ملک طهران باشتباه جباى طاهر
طاهر (رحال پس از بررسى آثار منظوم آن دو . است کاشاىن متخلّص به طاهر دانسته

اى از آهنا عرضه گرديد کار اخذ تصميم هنائى با  که منونه) دکىن و نقّاش کاشاىن
 اگرچه در باب سراينده غزل مذکور نظريات ديگر نيز. پژوهشگران و اديبان آتى امر است

براى مثال مريزاحسن وحيد دستگردى عقيده دارد که اگرچه غالباً اين غزل . موجود است
املمالک فراهاىن در  دانند ولی چون مريزاحممدصادق اديب العني قزويىن مى را از قرة

). ٣٦( است قول اخري ارجح است يادداشتهاى خود آنرا به طاهره اصفهانيه نسبت داده
گويد مجعى اين غزل را به نظريى  زدى نيز در کتاب رديه خود مىاهللا مفتون ي فتح حاج

  ). ٣٧(اند  نيشابورى و برخى به عطائى نسبت داده
      در رده عشقت اى صنم شيفته بالمنم _ ب 

  چند مغايرت کىن با غمت آشنا منم 
      اى  پرده بروى بسته اى زلف م شکسته

  منم  اى از مهگان جدا از مهه خلق رسته
      ئى شکرتوئى شاخه توئى مثر توئى شريتو

  مشس توئى قمر توئى ذره منم هبا منم 
      ماه توئى افق توئى  نور توئى شفق توئى

  خوان مرا قنق توئى شاخه هند با منم 
      لب توئى  نوش لعبت رطب توئى خنل توئى

  خواجه با ادب توئى بنده بيحيا منم 
      کعبه توئى صنم توئى ديرتوئى حرم توئى 

  رب حمترم توئى عاشق بينوا منم دل
      هيچ هم  من زمي تو نيم من ىن نه کمم و



  تا بتو متصل شدم بيحد و انتها منم 
      شاهد شوخ دلربا گفت به سوى من بيا 

  رسته ز کرب و از ريا مظهر کربيا منم 
      ماه عذار دلربا طور جتلّى تو را 

  ىب ارىن و لن ترى مست مى لقا منم 
       تو مست مى لقاى تو طاهره خاک پاى

  منتظر عطاى تو معترف خطا منم   
ولکن برخى از نويسندگان . است اين شعر در منابع مهمه امريه به طاهره منسوب نگشته

جناب فاضل مازندراىن عقيده دارد که اين شعر ). ٣٨(اند  غريائى آن را از طاهره دانسته
گونه که در باال  عر مذکور را تقريباً منيفاضل ش). ٣٩(از طائره شاعره عهد ميثاق است 

نام اصلی جناب . است آورده   طائره     طاهره  آمده نقل منوده ولکن در مقطع آن جباى ختلّص 
خامن دختر  مادرش حبيبه. طائره عصمت و او دختر مريزاامسعيل مستوىف آشتياىن بود

.  امر حضرت باب اميان داشتمريزاعبدالکرمي حکيم سيماى اصفهاىن بود که اين حکيم به
در . در طهران تولّد يافت)  ميالدى١٨٦٥( هجرى قمرى ١٢٨٢طائره در سال 

. خان زجناىن نايب نسقچى باشى ناصرالّدين شاه ازدواج منود سالگى با مهرعلی دوازده
شوهرش از الّد اعداء امر مبارک بود لذا نامربده ساهلا مورد تعذيب و شکنجه او قرار 

طائره . شرف اميان فائز گشت اجنام بر اثر مساعى طائره به خان زجناىن سر هرعلیم. داشت
در طهران به ملکوت جاودان صعود ) ميالدى١٩١١( هجرى قمرى ١٣٢٩در سال 

اکرب روحاىن ميالىن  دو داماد طائره، سرتيپ رضاخان وثوق نظام و مريزاعلی. فرمود
لطان در ظلّ امر مبارک بودند و شخ حمبص اخري ساهلا منشى حمفل مرکزى ايران بودالس .

سخن ساهلا در تنوير افکار بانوان و تأمني آزادى آنان و نيز ابالغ  اين بانوى اديب و خوش
طائره در سرودن شعر ذوقى سرشار داشت و آثار . امر حضرت رمحن به مردمان تالش منود

اى از آثار او بدست آورده  هجناب ذکائى بيضائى جمموع. است زيبائى از وى بيادگار مانده
و قطعاتى از اشعار نامربده را در جملّد سوم تذکره شعراى قرن اول ائى درج منوده ) ٤٠(



قرحيه  بدين شاعره خوش  ... در ره عشقت اى صنم  ولکن ذکرى از انتساب غزل 
  :آورمي هاى طائره را مى در اينجا براى منونه ابياتى از سروده. است نکرده
      بسى جفا باميد وفاى دوست ديدم 

  جفاى دوست  خنل وفا نداشت برى جز
      با آنکه رانده از در خويشم بکام غري 

  جبان آشناى دوست  ام ز خويش و بيگانه
      خلقى مبدعا و مراد خودند شاد 

  ما را مراد نيست جبز مدعاى دوست 
      ناموس ونام ودانش وتقوى وعلم وفضل 

   فداى دوست عامل مهه گرشدزکف چه شد
      ما ما را رقيب خواست جدا از حبيب

  راضى شدمي از او باميد رضاى دوست 
      است   هرکس بکوى عشق هوائيش درسر
  طائر بسر ندارد االّ هواى دوست  
      تا دلستان جبلوه ره گلستان گرفت 

  صحرا و دشت رونق باغ جنان گرفت 
      کرد آن شهسوار حسن چو پا در رکاب

  بتظلّم عنان گرفت ارواح قدسيش 
      مند آفاق ره از خوان نعمتش مهه

  از عدل ورأفتش مهه گيىت امان گرفت 
      عشق   برق که  حمبت اى مشع دل مزن ز

  ما را بدل فتاد و تو را بر زبان گرفت 
      اى نسوخت  پروانه  از سوز مشع جز پر

  گرفت  ما سوختيم و آتش ما در جهان



       دلفريب گر شد آن رخ ااى تا جلوه
  يغماى عشق کشوردل در ميان گرفت 

      ساى شد طائر خباک درگه او جبهه
  ).٤١( فرخنده خبت آنکه بکويش مکان گرفت

      خال بکنج لب يکى طره مشکفام دو _  پ 
  واى حبال مرغ دل دانه يکى و دام دو 

  ميان  عشق در صحبت شيخ ومن است و حمتسب
   دو از چه کنم جمابشان پخته يکى و خام

      کشان بگرد او  حامله ُخم ز دخت رز باده
  طفل حرامزاده بني باب يکى و مام دو
    گر بغالف اندرون گاه درون خم هناد 
  اين دو روانه ماه را تيغ يکى نيام دو

      ارغنون  و چنگ دف و کنون با خم باده هناده
  باده و راح و مام او طفل يکى و نام دو

      ه غافلی ساقى ماه روى من از چه نشست
  باده بيار و مى بده صبح يکى و شام دو

      کىن  دهى ليک وفا منى وعده وصل مى
  ام مرد يکى کالم دو من جبهان نديده

      هست دوچشم دلربا مهچو قرابه پرزمى 
  جام دو  مست بني باده يکى و کف ترک در

      رخ  زلف گرد من چيست دو اى نگار گوميش
  الم دواى خواجه يکى غ گويدم ارنديده

    صيد کند بغمزه گه گاه بتيغ ابروان        
  جان زکجا برد برون صيد يکى حام دو



      جان  سبيل از غزل خبشمش اين بگويد هرکه
  لگام دو توسن خوش خرام يک استرخوش

      کان کرم جوادخان کز دل و از کفش برد 
  مايه جود هر زمان حبر يکى غمام دو   

است ولکن  ى امرى اين شعر به جناب طاهره منسوب گشتههاى خطّ در برخى از جمموعه
يک از مشاهري ادب ائى چون جناب فاضل مازندراىن و يا جناب ذکائى بيضائى  هيچ

در برخى از تأليفات مطبوع غري . اند اى نکرده هنگام نقل اشعار طاهره بدين شعر اشاره
مدعلی گلريز در جملّد خنست از سيدحم. است ائى احتمال انتساب اين شعر به طاهره رفته

العني  منسوب به قرة  :  نويسد که اين غزل مى) ٤٨٨صفحه (اجلنه  کتاب مينو در يا باب
.    دانند و ما هم نتوانستيم سراينده حقيقى آنرا بشناسيم اما بعضى از او منى. باشد مى
اين غزل از ام هاىن است منايد که  اهللا مفتون يزدى در کتاب رديه خود تصريح مى فتح حاج

هاىن اين غزل را  ذيل ام) ٢١٩صفحه . جلد هشتم(نامه  اکرب دهخدا نيز در لغت علی). ٤٢(
در (هاىن  ام). ٤٣(عبداحلسني نوائى هم با اين نظر مهراه است . است از نامربده دانسته

ه يزد از زنان عامله و شاعر)  ميالدى١٨٢٠ هجرى قمرى برابر با ١٢٣٦گذشته بسال 
هاىن  پدر ام. است بوده و در سه سالگى جناب طاهره چشم از جهان فروبسته

خان بيگلربيگى يزد از منسوبان نزديک جناب مريزاامحديزدى خماطب لوح  عبدالّرحيم حاج
اجداد جناب امحد يزدى و ام هاىن مهه از رجال برجسته شهر . است) عرىب(معروف امحد 

متوفّى بسال (خان معروف به خان بزرگ پدربزرگ آهنا  دتقىاز مجله حمم. اند يزد بوده
. است داشته مدتى حکومت يزد را بر عهده)  ميالدى١٧٩٨ هجرى قمرى برابر با ١٢١٣

هاىن و درج اشعار  اردشري خاضع در کتاب تذکره سخنوران يزد پس از بيان شرح احوال ام
گويد  مؤلّف مى). ١٥صفحه (است   دانستههاىن او غزل باال را نيز نقل منوده و آن را از ام

خان ابرقوئى که از خوانني يزد و با ام هاىن از يک سلسله  مشهور است دوست علی  :  که
  : است را استقبال منوده و از آن مجله گفته) يک و دو(بوده و طبعى داشته غزل 

      غري دو زلف آن صنم بر رخ دلپذير او 



   شام دوکس نشنيده در جهان صبح يکى و
شعر معروف با شاه . است هاىن نسلی پديد نگشته ولی اشعار زيبائى از او باقى مانده از ام
  : بيت

      در بوستان چو چشم تو آغاز ناز کرد 
  سوسن زبان طعن بنرگس دراز کرد   

هاىن در هنگام مرگ انگشتر پرائى در دست داشته و خدمتکار  اند که ام گفته. از اوست
  :است  هاىن چشم باز کرده و اين بيت شعر را گفته ودن آن داشته که اماو قصد رب

      کم فرصتند مردم دنيا وش باش 
  ). ٤٤(کنند بسمل در خون تپيده را پر مى

منسوب ) يک و دو(از عفّت نسابه نيز غزلی موجود است که برخى از ابياتش مشابه غزل 
ا. هاىن است به طاهره و يا امابه شريازى نام اصلی نسبه سکينه و او دختر مريزاعبداهللا نس

 ١٧٧٦ _ ٧٨( هجرى قمرى ١١٩٠ _ ٩٢تولّد عفّت نسابه در حدود . است بوده
اگرچه برحسب ظاهر نزد استادان ادب تلّمذ ننمود ولکن اشعار زيبا . واقع گشت) ميالدى

ا در اندرون حرم شاهزاده حسينعلی مريزافرمانفرما حاکم شرياز او ر. سرود و پرمغزى مى
سال . عفّت نسابه هرگز ازدواج نکرد. خويش بتعليم و تربيت زنان و دخترانش گماشت

 هجرى قمرى ١٢٥٠شود که تا حدود سال  از قرائن مستفاد مى. وفاتش بدست نيامد
منسوب   غزل مشابه که اما غزل نسابه). ٤٥(است  زنده بوده)  ميالدى١٨٣٤(
  : سروده شده اين استهاىن  ام يا و طاهره به

    ساقى ماهرو يکى ساغر لعل فام دو 
  ستان بوسه يکى و جام دو و لعل او از کف

    جان يکى  است و جسم دو من حال من و نگار
  اى عجب شخص يکى و نام دو  هست فسانه

    ام  اين دل و جان خسته را مهره نامه کرده
  قاصد نيک پى برب نامه يکى پيام دو 



     خال سياه مشک بو گوشه چشم او نگر
  خرام دو  چني يکى آهوى خوش نافه به دشت

      زلف تو ر مرغ دل دام فکنده از دو سو
  آه که مشکل آمده صيد يکى و دام دو

    عشق درميان قصه من شيخ و حمتسب است و
  از چه کنم جمابشان پخته يکى و خام دو 

      جواىن چه آورد و پريى چه برد_ ت 
  خلوردبت خوردسال و مى سا

      اش  بت خوردسالی که يک جلوه
  بربد از دل انديشه خواب و خورد

      اش  مى ساخلوردى که يک قطره
  خورد آن که منرد مرد و آنکه خنورد

      ز يک خم دهد ساقى روزگار 
  ترا صاف صاف و مرا ُدرد ُدرد

      هزاران اسري ويند و يکى 
  غبار عاليق زقلبش سترد 

      عشق  نه بازى است رفنت مبيدان 
  که از صدهزاران يکى پا فشرد

      ازمدعى است  ز طوطى دعا دعوى
  ببينيم تا گوى ميدان که برد  

بايد توجه ). ٤٦(است  ايادى امراهللا جناب مارثاروت اين شعر را از جناب طاهره دانسته
جناب ذکائى بيضائى . رساند که شعر از طاهره نيست داشت که ختلّص طوطى ظاهراً مى

اينکه اين قطعه از کيست و اين طوطى از   :  نويسد ص سراينده اين شعر مىدر خصو
ابونصر شيباىن . است ام جبائى نرسيده کجاست حتقيق و جتسسى که تاحال درين باره کرده



 هجرى قمرى در ُجنگى ١٣٠٨شاعر معروف و مشهور متوىف بسال ) خان کاشاىن اهللا فتح(
است سه بيت اول اين قطعه را در ُجنگ مزبور  ته قمرى نوش١٢٧٥که آن را در سنوات 

بنام حکيم فردوسى ثبت کرده که مسلّماً اين انتساب نيز صحيح نيست ولی اين نکته را 
رساند که در صدسال قبل اين شعر در افواه ادباء بوده و انتساىب هم به حضرت طاهره  مى

ه امسش حممدحسني و اصالً از يک نفر شاعر ائى نيز بتخلّص طوطى دارمي ک. است نداشته
زمان حيات او که تا اين اواخر زنده  ... زيسته اهل مراغه آذرباجيان بوده و در باطوم مى

بوده مدا بعد از زمان ابونصر شيباىن است که بطورى که مذکور آمد سه بيت از اين 
ت و نه از در هر حال اين قطعه نه از طاهره اس. است قطعه را در ُجنگ خود ثبت کرده

بايد توجه داشت که طوطى ختلّص يکى از بانوان شاعره اهل ). ٤٧(   اى طوطى مراغه
اى که جناب بيضائى از او ياد  اما جناب طوطى مراغه). ٤٨(است  شوشتر نيز بوده

است از ائيان مطّلع و اديب بوده و ساهلا در روسيه و چني خبدمت و تبليغ امراهللا  کرده
جناب فاضل مازندراىن در جملّد هشتم تاريخ ظهوراحلق ضمن بيان .  استاشتغال داشته

ديگر آقامريزاحسني طوطى از طالّب فاضل   :  نويسد احوال ائيان مراغه در باب او چنني مى
الّشريعه بواسطه دو  بصحاىف اشتغال داشت و چون اميانش شهرت گرفت رئيس طالّب ناظم

فلکه بسته چوب بسيار زدند و باطّالع حکومت تبعيد تن از آنان وى را حاضر کرده ب
الجرم بروسيه رفته در جتارت داخل شده سالياىن بتبليغ و ترقيم در ممالک روسيه و . کردند

اى  مريزا حسني طوطى مراغه). ١٠٧قسمت دوم، صفحه  (  چني و خاوه خدمت مهى منود 
  ). ٤٩( صاحب برخى از مقاالت بزبان فارسى است

    هور آن شه ماعرف عظمت شؤون جالله بظ_ ث 
مقاله  جبهان جان شده از شرف حسنت و عز  

      قدوم وى ارمغان  جان شده در انس و جا مجله  مهه
  بتعشق آمده عاشقان و قطع سبيل وصاله 

      البهاء و اشرقت ظهرالعالء و املعت   طلع
  قلل الوجود تسيرت فلکا لوجه مجاله 



  مهه انبياء مهروله متربجاً جبماله     سان او شده نازله هاى مسلسله زل  مهه آيه
       چو روانه شد بصف بال پى کردن سرو جان فدا 

  بره خدا زدر وفا بلغ العلی بکماله
       که زهول طيش سپه جنان چو برآمداز پى رزمگه 

  الّدجى جبماله  جهان سيه کشف مهه چون وحوش
      و اى شده روبر جو پى جرعه  برآن مجاعت کينه

  که ز شرم آن مهه گفتگو سکت الودا بسؤاله 
       ز جنان مکارم خلق او ز چنان حماسن خلق وخو 

  مهه معترف که زهى نکوحسنت مجيع خصاله 
       بتعيش شه خسروان بدرود عترت سروران 

  رسد از صوامع قدسيان صلّوا عليه و آله  
. است هره منسوب گرديدههاى نسبةً قدميى به جناب طا اين قطعه در برخى از ُجنگ

 ١٣٢٥نگارنده از مجله به ُجنگى خطّى در کتاخبانه ملک طهران دست يافت که بسال 
اين شعر در ُجنگ مذکور به جناب . بود استنساخ گرديده)  ميالدى١٩٠٧(هجرى قمرى 

اجلنه  سيدحممدعلی گلريز در جملّد دوم کتاب مينو در يا باب. بود طاهره نسبت داده شده
 ١٣١٣وين برخى از ابيات قطعه مورد حبث را از يک ُجنگ اشعار مربوط به سال قز

نقل کرده و گفته که صاحب ُجنگ شعر مذکور را به )  ميالدى١٨٩٥(هجرى قمرى 
  ).٤٨٨صفحه (است  العني منسوب دانسته قرة
  اگر بباد دهم زلف عنربآسا را   اسري خويش کنم آهوان صحرا را_ ج

    بروز تريه نشامن متام دنيا را کشم     سرمه خويش شهالى بنرگس  وگر
  برون برآورد آئينه مطّال را    براى ديدن رومي سپهر هردم صبح   
  بدين خويش برم دختران ترسارا    گذار من بکليسا اگر فتد روزى   



مبناسبت يکصدمني سال (از تأليفات ازليان ) ٢٦صفحه (   العني قرة  اين قطعه در کتاب 
بدين ) ١١٢جملّد سى و سوم، صفحه (نامه دهخدا و نيز در لغت) ادت جناب طاهرهشه

  . است نادره زمانه منسوب گرديده
  .است آنرا نقل کرده) ٩٤صفحه (جناب ابوالقاسم افنان نيز در جمموعه چهاررساله تارخيى 

  که زامن هست عيش و کامراىن   سوى توام راز هناىن  بود_  چ
  ببزم خالی از بيگانه تو   يار جاىن   شدم چون آشنا اى 

               اى ماهرومي اى مشک مومي 
                يارم توئى تو اى شهريارم 

  بود اى افسانه که قهر از عارضت  بود اى چون تو جانانه جان بعرش
  بدامم درفکند آن دانه تو     بزير دام زلفت دانه تو 

  در حمفل خود بارم ده اى يار 
  ان منما تو خارم پيش رقيب

  چو زلفت کرده عامل را پريشان   سلطان خوبان  اى فراق رويت
  که شايد بشنوم افسانه تو   ر بزمى درآمي مهچو طفالن 
  گر بر لب آرى يکبار نامم 

  در خاک پايت صدجان فشامن 
  رميدند از مداوامي طبيبان   ز درد عشقت اى ماه حبيبان 

  راىب نوشم از پيمانه تو ش  رقيبان  رغم خوش آن دم که علی
  ستامن جز تو ندارم  اى دل

  جامن نثارت اى تاجدارم 
  از آن دو نرگس مستانه تو   منم اى سرو قد ديوانه تو 
  اسري عشق جاويدانه تو   شدم از عارض جذبانه تو 
  اى گلعذارم بردى قرارم 
  هزارم  ناالن زهجرت مهچون



  قت مهچوگومي تو داىن اى نگار ماهرومي      گهى چوگان عش
  که من اى کاش بودم شانه تو   بزلفانت زىن چون شانه گومي 

  مردم بکويت  در آرزويت 
  ندارم  قصدى رويت جز وصل

  جبز نام ترا بر لب نرامن     زعشقت گربسوزد استخوامن 
  خانه تو  بر برد که يک بارم    فشامن  صدجان کسى آن بپاى

  گاه از وصالت شادم منائى
  ى نزارم گاه ازفراقت ساز
  که دلسرد از شت جاودامن   دلستامن  اى چنان گرم از ميت

  کاشانه تو  جبز که نشناسم  من آن مرغ رميده زآشيامن 
  بازا به پيشم بني قلب ريشم 

  تاکى گذارى  در انتظارم 
  بندم  پاى توکرده که برعشق  کمندم  يک زلفت موى هر شده
  نه تو ازغمزه فتا هالک  دلرب باال بلندم  اى شدم

  قد بلندت سرو روامن 
  زلف کمندت مشک تتارم 
  ازنظرها سنبل تر که افتاد    چنان ز ابر بقا باريد گوهر
  که باشد سنبل رحيانه تو    ندارد قدرآجنا مشک عنرب

  نگاهى گاهى چون پادشاهى
  شهسوارم  اى اسريت بر اين

و جمموعه ) ٣٢ _ ٣٤صفحات (   العني قرة  بند در کتاب  اين مسمط و يا بگفته گوياتر ترجيع
جملّد سى و (نامه دهخدا  و ابياتى از آن در لغت) ٩٦ _ ٩٧صفحات (چهارساله تارخيى 

  .است از طاهره دانسته شده) ١١٢سوم، صفحه 
   



  من  غوغاى وز غم هجران تو  من  سوداى زلف تو بسر اى _ ح
  من  عشق تو بگرفت سراپاى    لعل لبت شهد مصفّاى من 

  آمده بر جاى من من شده تو 
     ام   جام پياپى زبال خورده  ام  برده غمت رنج   گرچه بسى

  ام   زغم مرده گرچه زنده دمل  ام    سوخته جامن اگرافسرده
  چون لب تو هست مسيحاى من 

  سيم منم صاحب معدن توئى     گنج منم باىن خمزن توئى 
  توئى من اگر چيست هيکل من  خرمن توئى  صاحب منم   دانه

  گر تو مىن چيست هيوالى من      
  وزقدح باده عشق تو مست   پست  چون ذره ازمهرتو   من شدم

  خودپرست  ام من شده تومىن تا  تو دادمي دست    تابسرزلف
  سجده گه من شده اعضاى من 
  ورزتو نبود زچه جمنون کىن     دل، اگرازتست چراخون کىن 

   بريون کىن تا خودمي را مهه  سوزدل افزون کىن  اين   دمبدم
  جاى کىن در دل شيداى من 

  و بود  مرامايه هرهست سوخت  دود  برافروخت چو   آتش عشقت
  تا خبم ابرويت آرم سجود     کفرو مسلمانيم از من زدود
  فرق نه از کعبه کليساى من 

  لوح و قلم  چو آغوش هم گشت  بورق زد رقم  تا   کلک ازل
  و دميدند دم  برتن آدم چ  بوجود از عدم  خلقى   نامده

  مهر تو بد در دل شيداى من 
  مهرتو در مزرعه سينه کشت   سرشت  آدم گل   دست قضا چون
  فارغم اکنون زجحيم وشت   مرا سرنوشت    عشق تو گرديد

  نيست بغرياز تو متناى من 



  کش باده ربانيم  جرعه    باقيم ازياد خود و فانيم 
  انيم سالک صحراى پريش    سوخته وادى حريانيم 

  رسواى من  رسد بردل تا چه
  کنان بر سر آن کوشدم  جلوه  تا ارىن گوشدم    بر در دل

  اوشدم  من و من شد مهگى او    هرطرىف گرم هياهو شدم 
  من  دالراى گشت او دل و من

  افروز جهان روى تو  مشعله    تو  سرکوى خاک من   کعبه
  تو قبله دل طاق دو ابروى     تو  گيسوى خم جان   سلسله

  چليپاى من  زلف تو در دير
  عاشق ديدار دالراستم     حضرت اعالستم    شيفته

  از مهه بگذشته تراخواستم       راهرو وادى سوداستم 
  پرشده ازعشق تو اعضاى من 

  پوشى کنم  چندهنان بلبله  کنم   پندنيوشى   تاکى وکى
  تا که شود راغب کاالى من 

  ناى بلور افکنم باده مبي  و سجاده بدورافکنم    خرقه
  بشورافکنم  در ازعشق و بام    شعشعه دروادى طورافکنم 

  من  بر در ميخانه بود جاى
  ام  داد صال بر در جانانه  ام  بويرانه کوفت علم   عشق

ام  بيگانه مهه عامل از خودو  ام  پيمانه رخيت به   باده حق  
  حق طلبد مهّت واالى من 

  زدست  چوصهباء رجام رخيت  الست    ساقى ميخانه بزم
      باده ز ما مست شدوگشت هست   پست  ذرات مهه شد   ذره صفت

  از اثر نشأه صهباى من 
  کند برمهه موجود صدا مى  کند  مى ندا رحلظه    عشق



  کند  گرحذر از موج بال مى  کند هواى ره ما مى   هرکه
  پا ننهد بر لب درياى من 

  دام توام  سرگشته بهطاير   نوبت زن بام توام    هندوى
  نام توام  حمو زخود زنده به  آويز بشام توام    مرغ شب

  ماى تو گشته زمن درد من و
صفحات (جمموعه چهارساله تارخيى ) ٢٦ _ ٢٨صفحات (   العني قرة  اين خممس نيز در کتاب 

) ١١٢ _ ١٣جملّد سى و سوم صفحات (نامه دهخدا  و ابياتى از آن در لغت) ٩٤ _ ٩٦
در جملّد خنست کتاب، (الّدريه  مؤلّف تاريخ کواکب. است  جناب طاهره منسوب گرديدهبه

  ) ٥٠(خان تربيزى شهيد  اين خممس را از سليمان) ٣٣٢ _ ٣٣صفحات 
وى . است دانسته و ابياتى از آن را نقل منوده و يکى دو بيت ديگر نيز بر آن افزود

رؤيت  خان روايت نشده و اى از حاج سليمان اگر چه ابيات و منظومات مهمه  :  نويسد مى
. اند امي آن را منسوب باو داشته که از هرجا و هرکس شنيده نگشته تنها يک خممس است

ولی قدر متيقّن اين است که صاحب طبع و قرحيه بوده و آن جوان صورتاً و سريتاً از 
ره و يا جناب انتساب اين خممس به جناب طاه.    ... هرحيث آراسته و جامع بود

رحال گوينده خممس مورد حبث باستقبال . خان تربيزى شهيد مورد ترديد است سليمان
  : شود است که اينگونه آغاز مى خممس صحبت الرى رفته

        از خود و اغيار ترباى من          اى به والى تو توالى من 
   من       گر بشکافند سراپاى         بودتوپيدائى پيداى من 

  ) ٥١(  جز تو نيابند در اعضاى من 
    هواحملبوب 

       اياغى کرم کن ز صهباى روح   بيا ساقى اى شاهباز فتوح _  خ
       که سوزد سراپاى من تا قدم   يکى جام مى باز سازم کرم 

  غمهاى وى  مجله که از دل رود        بياساقيا ده يکى جام مى 
  ياغى کرم کن به افسردگان      ا  حياتى زنو خبش بر مردگان 



  غشم  ىب      کرم ساز ساقى مى  مسندر صفت چون در اين آتشم 
  جام شراب  آ از در و ده تو      در  ز روى مى افکن در اين دم نقاب 

       جبامن جتلّى از آن يار کن   ز جام طهورم تو سرشار کن 
  طور چومه تن کوه اين مندک      منا  چو موسى کنم منصعق خود زنور 

       که از دو جهامن نباشد خرب   بسوزان وجودم مهه سربسر 
       پريشان مدارم چو زلف نگار   به اين غم نشني ساقيا مى بيار 
       ز جام دگر برتو هوشم زسر  زصهباى دوشني مخارم اگر
  ام       زقيد دو عامل مهه رسته  ام  بزلف تو ساقى چو دل بسته
       جبز مهر تو هيچ آئني نبود   نبود مرا از ازل مذهب و دين
       ز اميان کنم حب تو اختيار  بعهد ازل من منامي قرار 

  مى ندارم ملول       بده جامى از  چو حب تو را کرده باشم قبول 
       که مستغرقم من بدرياى غم   کرم ساز جام ميم دم بدم 

  رِ وى      مرا بر تو ساقى سرِ حب  نسازد کفايت مرا جام مى 
       فنا گشته از خويشنت بگذرم   که تا اندر آن حبر غوص آورم 
       من آن گوهر جان بيارم بکف   ز عمان دل بشکنم اين صدف 

  زار سبزه از شد      زمني چون زمرد  بيا ساقيا شد جهان نوار 
       بساطى بيفکن تو در بوستان   ار است بشکفته شد گلستان 

       بعشاق دخلسته آرد سرود   چنگ و رود   ومغنى نوازد ىن
       قميص شىت درآور بنت   برون شو تو ساقى ازين پريهن 

  زرفشان  جممر      بسوزان تو در  عبري از سرگيسوى حوريان 
  ).  ٥٢(منا جتلّى خود      برضوانيان  به اهل جنان باب عشرت گشا 

تأليف ادواردبراون به جناب     مطالعه ديانت باىبمواد الزمه براى  نامه در کتاب  اين ساقى
). ٥٣(است  شده و عني خطّ اين بانوى فاضله شاعره گراور گرديده طاهره نسبت داده

  : نويسد براون در اين کتاب مى



. است امحد کرماىن داماد ازل و هواخواه او به من داده نسخه خطّى شعر زير را شيخ  
دامن نسخه خطّى آن منحصر بفرد  که البته تا آجنا که مى(امحد به من گفت اين شعر  شيخ
. خطّ خود اوست) ام که اکنون بطبع آن پرداخته(العني است و اين نسخه  سروده قرة) است
زيرا . آنکه صحت اين اظهارات را تضمني کنم ميل قلبيم اينست که آهنا را تصديق منامي ىب

و نسخه خطّى نيز بايد خطّ بانوئى باشد که مسلّماً اين شعر سروده يک شخص باىب است 
ملقّب به جناب (علی  العني خطاب به مالّشيخ اى خطّى از قرة البته شباهت زيادى به نامه

بود و گراور و منت چاپى آن را در ترمجه تاريخ  دارد که صبح ازل به من داده) عظيم
نامه   و از نوع ساقىمثنوى است... اين شعر ... ام آورده) ٤٣٤ _ ٤٤١صفحات (جديد
نامه که نقل گرديد عيناً در گراور خطّ جناب طاهره  ابياتى از اين ساقى). ٥٤(   ... است
البته . است ظاهراً اين خطّ با خطوط ديگر جناب طاهره که موجود است شباهىت دارد آمده

 بايد شناس اظهارنظر قطعى در اين باب کار امثال نگارنده سطور نيست و متخصصان خطّ
با اين فرض که گراور مورد حبث ازخطّ جناب طاهره باشد . اظهارنظر فنى دقيق فرمايند

است به جناب طاهره  نامه که گراور نشده دارد که انتساب ابيات بعدى ساقى معروض مى
نويسد خطّ جناب طاهره  بطورى که براون مى. نيز نياز به پژوهش ژرىف در آينده ايام دارد

. است امحد روحى کرماىن بدست او رسيده  شيخ١٨٩٢مورخ نوزدهم سپتامرب مهراه نامه 
از بابيان ايران، آنان يک ورق ) امحد شيخ(امحد به براون نوشته که حبسب خواهش او  شيخ

رحال ابيات . اند از خطّ جناب طاهره که حاوى برخى از آثار او بوده نزدش ارسال داشته
ىت که بزعم ازليان در باب حيىي ازل است کمتر جتانس با نامه خصوصاً چندبي بعدى ساقى

  .لذا اصالً اعتماد را نشايد). ٥٥(ابيات گراورشده دارد 
    از شراريات رباىن نضار   سوختم اى کردگار   يا اهلا _د

  گفتگو  اهللا حق ىب   اوست وجه      يااهلى هيچ نبود غري او 
  الوجود   مشرف آمي از جذب  تا  جود  و احسان از رمي درياب     يا

    اشرق اللّوح من النار البداء   اء  عزيز و يا     يامجيل و يا
    قلب را از آنچه ناىف باليقني       پاک بنما يا حبيب العارفني 



    جز توام نبود نصري از ماسوا      يااهلا غري تو نبود مرا 
رف بود   مجله عامل فناى ص  ودود     غري وجه پاکت اى رب  

    يافتند اين قدرت ااى تو   هاى تو      يا اهلا از تفضل
    ذى وجود امنعند و ارفعند   اشرفند و ايشان اسبقند     زانکه
  اى ايشان الی بيت اجلالل    برده  اى ايشان مقام المثال      کرده

  ايشان شايدم    ذکر تقديسى ز      يا اهلا در تنزه بايدم 
    وارهم از اين شؤونات حقري   ت منايد دستگري     شايدم لطف

رب الغافرين  الّصدق خري    يا حبيب  العاملني      يا اله احلق  
) ٣١ _ ٣٢صفحات (   العني قرة  ترى برگزيده شده که در کتاب  اين ابيات از مثنوى مفصل

ر منثور جناب و نيز برخى از آثا(از حمتواى ابيات . است به جناب طاهره منسوب گرديده
تنها سابقني از اصحاب حضرت باب    ايشان  شود که مراد نامربده از لفظ  روشن مى) طاهره

و " قدرت اى"، "اء"نيست و بتلويح به وجود مجال اقدس اى با کاربرد کلماتى چون 
  .     است اشارت کرده" ايشان"

  زيرنويس خبش خنست  
  آثار منظوم طاهره 

  . ٢٧٢جلد چهارم، صفحه . اسراراآلثار. اىنفاضل مازندر _ ١
اند که جناب طاهره در توصيف حيىي  هواخواهان حيىي ازل مدعى. عيناً مأخذ باال _ ٢

شعر ذيل در آثار ازليان در اين خصوص به طاهره منسوب . است اشعارى سروده
  .است گرديده

  عشرت رسيد  صبح غم شام که شد    خبلق جهان ساقيا ده نويد 
  بعشاق دخلسته برزن صال  جام صفا  تو ه غمديدگان ده  ب

  مجال خدائى هويدا شده     که عني ظهور ازل آمده 
  خوش وقت رب عالست  از اين مژده    بدين مژده گرجان فشامن رواست 

...  



  مثر خواندت از لطف رب بيان     چو نور مجال تو آمد عيان 
  گر  شود جلوه ىشجر از مثر م    مرادازشجرنيست غري از مثر 

  مهه سر پنهان حق ديده شد      بيان از تو تکميل گرديده شد 
  ). ١١ _ ١٢از تأليفات ازليان، صفحات    العني قرة  نقل از کتاب (

باوجود اين . البته انتساب اين شعر به جناب طاهره نياز بارائه مدرک قابل استناد دارد
ر سال پنجم ظهور سروده شده که نام ازل بفرض که از جناب طاهره باشد احتماالً د

باراده مجال اى و حضرت رب اعلی بر حسب ظاهر اشتهار يافته و مورد خطاب حضرت 
نسخه خطّى جملّد (بايد دانست که بتصريح جناب فاضل مازندراىن . است باب قرار گرفته

 و آثار او را حيىي مدتى در خدمت جناب طاهره بوده) ١٣چهارم تاريخ ظهوراحلق، صفحه 
لذا شايد برخى از ابيات شعر . است منوده بذهن سپرده و از سبک و خطّ او تقليد مى

  .باشد منسوب به طاهره از خود ازل باشد و يا ازل کلماتى از شعر را تغيري داده
  .١٢٠جلد سوم، صفحه . تذکره شعراى قرن اول ائى _ ٣
منت اصلی ) ٣٦٨زيرنويس صفحه (احلق جناب فاضل مازندراىن در جملّد سوم ظهور _ ٤

العني در  از مجله قصائدى که خبطّ خود قرة  :  است گونه نقل کرده تاريخ نبيل زرندى را اين
املليح بود در قصيده مطول که  حممد فىت طهران ديده شده که در پيش اهل بيت جناب سيد

  :برديف آمده مردف است اين بيت مذکور است 
      گر گرديد و جان عاشقان  همشس اى جلو

  در هواى طلعتش چون ذره رقصان آمده 
و از ابيات آن قصيده هويداست که چون مژده ظهور مجال اعلی را از شرياز استشمام 

  .   اند اند آن قصيده را در کربال فرموده منوده
  .٢٨٥صفحه . االنوار مطالع _ ٥
ذکره شعراى قرن اول ائى تأليف جناب از مجله رجوع فرمايند به جملّد سوم کتاب ت _ ٦

نويسى  در بيت چهارم در خطّ   جاحد  متأسفانه لفظ . ١٢٩ _ ٣٠ذکائى بيضائى، صفحات 
  .است شده نوشته   جاهد  اشتباهاً 
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Religion. PP. 347 -48.    
اگر آن خوش   :  شود ت هفتم از غزل طاهره مندرج در اين منت چنني آغاز مىمصراع دوم بي

  : است   ضمناً در آخر غزل در اين منت بيت زير افزوده شده   ... است تو درخورى
      وطن  بگزين مبلک فنا من ل ما و منز بگذر ز "

  ".  فاذا فعلت مبثل ذا فلقد بلغت مبا تشاء
    Root .Táhirih. PP. 127 - 280:  رجوع فرمايند به _ ٨
و ) ٣٠٨صفحه (الّدريه  در منابع امرى از مجله در جملّد خنست از کتاب کواکب _ ٩

برخى از منابع غريامرى .  آمده است٨٧ _ ٨٨جمموعه چهار رساله تارخيى، صفحات 
  : حاوى اين غزل عبارتند از

  .٢٥ _ ٢٦صفحات .  تأليف ازليان   العني قرة  کتاب _ الف 
  . ذيل طاهره. نامه دهخدا لغت_ ب 
  .١٣٢جلد خنست، صفحه . از صبا تا نيما تأليف حيىي آرين پور_ پ 
. خبش يکم) رفيع(هاى فکرى ايرانيان تأليف عبدالرفيع حقيقت  تاريخ هنضت_ ت 

  . ٨٠ _ ٨١صفحات 
  .١١٠جلد سوم، صفحه . تذکره شعراى قرن اول ائى.  بيضائى _ ١٠
  .١٠٦صفحه .  بابفتنه. نوائى _ ١١
  .١٤٠١جلد پنجم، صفحه . اآلثار مکارم. آبادى معلّم حبيب _ ١٢
مالّحممد باقر الرى متخلّص به صحبت از شاعران و عارفان و فقيهان معروف  _ ١٣
زمني در قوت و جودت حافظه و احاطه بر معارف ادىب و ديىن در زمان خويش  ايران
ديوان وى شامل سى هزار بيت . است نابينا گشتهوى در آخر ايام . نظري بوده است کم

  .است که برخى از آهنا حاوى بشاراتى به قرب ظهور موعود است
  .٦٩ _ ٧٠صفحات . االنوار مطالع _ ١٤
  : رجوع فرمايند به _ ١٥
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Browne E.G. Materials for the  Study of the Bábí Religion. PP. 351 -52.  
قطعه مورد حبث . ١٢٧ _ ٢٩جلد سوم، صفحات . تذکره شعراى قرن اول ائى _ ١٧

  . است نيز آمده) ٩٣صفحه (عالوه بر اين دو مأخذ در  جمموعه چهارساله تارخيى 
  : از مجله رجوع فرمايند به _ ١٨

  .١٢٧ _ ٢٨جلد سوم، صفحات .  شعراى قرن اول ائىتذکره. بيضائى_ الف 
  .٩٠صفحه . چهار رساله تارخيى. افنان_ ب 
  .است نيز نقل گرديده) ٩٠صفحه (در جمموعه چهار رساله تارخيى  _ ١٩
  .است نيز نقل گرديده) ٩١صفحه (در مأخذ باال  _ ٢٠
  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٢١

  .١٢٨جلد سوم، صفحه . ن اول ائىبيضائى تذکره شعراى قر_ الف 
  .٩٢ _ ٩٣صفحات . چهاررساله تارخيى. افنان_ ب 
  .است نيز درج گرديده) ٩١ _ ٩٢صفحات (در جمموعه چهار رساله تارخيى   _ ٢٢
  ).    ٩١صفحه (است  در مأخذ باال نيز نقل گرديده _ ٢٣
  .است آمده) ١٠١صفحه (ابياتى از اين شعر در مأخذ باال  _ ٢٤
  :است  اين ابيات از منابع زير نقل گرديده _ ٢٥

  . هجرى قمرى١٢٦٧هاى نگارنده از جمموعه خطّى سال  يادداشت_ الف 
  .اهللا مهراخباىن از مأخذ باال هاى جناب روح يادداشت_ ب 
تأليف جناب ) ١٢١ _ ٢٧صفحات (جملّد سوم تذکره شعراى قرن اول ائى _ پ 

  . است ب بيضائى نيز ابيات مثنوى را از مأخذ باال نقل کردهجنا. اهللا ذکائى بيضائى نعمت
و بنقل از مهان ) ١٠٠ _ ١٠١صفحات (چهاررساله تارخيى جناب ابوالقاسم افنان _ ت 

  . هجرى قمرى١٢٦٧جمموعه خطّى سال 
  .٤٨از تأليفات ازليان صفحه    العني قرة  رساله _ ث 



ته که در حد مثنويات منقول در منابع مثنويات ديگرى نيز به جناب طاهره منسوب گش
 جملّد ٩٨براى منونه جناب فاضل مازندراىن در پيوست صفحه . يادشده در باال نيست

 ات را نقل کرده) خطّى(چهارم ظهوراحلقاست که اين چنني آغاز  يکى از اين گونه مثنوي
  : گردد مى

  ا من کجا و درد هجران از کج    من کجا و هجر ياران از کجا 
نگارنده اين سطور در صحت انتساب غالب مثنويات منسوب به جناب طاهره ترديد دارد 

  .زيرا از حيث صورت و ماهيت در حد دانش و بينش و عرفان نامربده نيست
از مؤلّفات ازليان آمده و در ) ٣٤ _ ٣٥صفحات (   العني قرة  اين قطعه در کتاب  _ ٢٦

  :است منابع زير نيز نقل گرديده
  ). ٩٧ _ ٩٨صفحات (چهار رساله تارخيى _ الف 
  .١٧ ميالدى، صفحه ١٩٩٠ مورخ ماه مى ١٢٦مشاره . نشريه پيام ائى_ ب 
اين شعر در برخى از ديگر تأليفات ائى و از مجله جمموعه چهاررساله تارخيى  _ ٢٧

يز بعنوان ن) ٣٠٨ _ ٣٠٩صفحات (الّدريه  و جملّد خنست از تاريخ کواکب) ١٠٤صفحه (
  .است اثرى از طاهره نقل گرديده

  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٢٨
  . ١٣٢ _ ٣٣جلد خنست، صفحات . از صبا تا نيما. آرين پور حيىي_ الف 
خبش يکم، صفحات . هاى فکرى ايرانيان تاريخ هنضت). رفيع(حقيقت عبدالّرفيع _ ب 
٨١ _ ٨٢.  
 ١٩٠٧يج انگلستان حتصيل کرده و در سال اقبال در دانشگاههاى الهور و کيمرب _ ٢٩

وى . است ميالدى باخذ درجه دکترى در فلسفه ايران از دانشگاه مونيخ آملان نائل گرديده
گوى اواخر قرن نوزدهم و نيمه خنست قرن بيستم مسيحى  از بزرگترين شاعران پارسى

. است  رسيدهنامربده صاحب آثار منظوم ومنثور متعدد است که غالب آهنا بطبع. است
  .برخى از آثارش نيز بزبان انگليسى است. اى دارد اقبال به اردو اشعار و آثار ارزنده

  .٣٩٢رجوع فرمايند به کليات اشعار فارسى عالّمه اقبال الهورى، صفحه  _ ٣٠



نامه ارواح حالّج و غالب و طاهره را  مشترى از کتاب جاويد اقبال در خبش فلک _ ٣١
مرادش از حالّج حسني بن منصور بيضاوى معروف به حالّج از . ستا جاودانه خوانده

بزرگان صوفيه است که در احيان جذبه عرفاىن و وجد و استغراق در حبر رمحاىن نداء 
 ٩٢٢( هجرى قمرى ٣٠٩است و مني سبب در سال  آورده احلق از حلقوم بر مى انا

بتفصيل بيشتر او را هزار . منودندمتعصبان قشرى او را با کمال قساوت مقتول ) ميالدى
تازيانه زدند و سپس دستها و پاهايش را بريدند و جسدش را سوزانيده خاکسترش را به 

الدوله دهلوى متخلّص به غالب  خان جنم مقصود اقبال از غالب، مريزااسداهللا. دجله رخيتند
ترين است وى از بزرگ)  ميالدى١٧٩٧ _ ١٨٦٩ هجرى قمرى برابر با ١٢١٢ _ ٨٦(

مشاهري شاعران شبه قاره هند بوده و کليات آثار اردو و نيز فارسيش چندبار بطبع 
جهت  بدين. آثار غالب واجد شور و حال و سوز و گداز خمصوص است. است رسيده

  .است اقبال نام او را در کنار طاهره و حالّج آورده
ه و حالّج و غالب از مجله در خبش فلک مشترى از کتاب جاويد نامه که طاهر _ ٣٢

  : گويد مشارد مى ها مى دهلوى را از جاودانه
  شان گيىت گداز  آتش اندر سينه    پيش خود ديدم سه روح پاکباز 

  از سوز درون  ها رخشنده چهره  گون  هاى الله   در برشان حلّه
  مست  خويش هاى از شراب نغمه    در تب و تاىب زهنگام الست 
  از دم آتش نوايان زنده شو  مرو   گفت رومى اين قدر از خود

  زور اين صهبا نديدسىت نگر   پروا نديدسىت نگر    شوق ىب
  شورها افکنده در جان حرم     غالب و حالّج و خاتون عجم 
   گرمى او از درون کائنات     اين نواها روح را خبشد ثبات 

  )     ٣٩٠صفحه . کلّيات اشعار اقبال  (       
٣٣ _ ائىتذکره شعراى قرن او ١١١ _ ١٢جلد سوم، صفحات . ل.  



اهللا صفاء او را فرزند  دکتر ذبيح. در باب نام پدر طاهر دکىن اختالف است _ ٣٤
ولکن ) ٦٦٢خبش دوم از جلد پنجم، صفحه . تاريخ ادبيات ايران(است  الّدين دانسته رضى

  ). ٩٩م، صفحهجملّد سى و سو(است  طاهر، سيدمهدى آمده نامه دهخدا نام پدر شاه در لغت
  : حممد طاهر دکىن از مجله رجوع فرمايند به براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار شاه _ ٣٥

 ٦٦٢ _ ٧٠خبش دوم از جلد پنجم، صفحات . تاريخ ادبيات ايران. اهللا صفاء ذبيح_ الف 
  .١٦٢٩ _ ٣٣و خبش سوم از جلد پنجم، صفحات 

  .٩٩ و ٩٦ت صفحا. جملّد سى و سوم. نامه دهخدا لغت_ ب 
  .٤٧٠صفحه . تذکره نصرآبادى. نصرآبادى حممدطاهر_ پ 
  . ١٦٩ _ ٧٠ و ١٠٢ _ ١٠٣صفحات . العارفني رياض. خان هدايت رضاقلی_ ت 
  .٢٨٠جلد چهارم، صفحه . طهراىن الّذريعه_ ث 
  . ٤٨٢صفحه ) مهرماه(مشاره هفتم )  مشسى١٣١١(جملّه ارمغان سال سيزدهم  _ ٣٦
 ٢٦٧بايد بياد داشت که مؤلّف در صفحه . ٢٧١صفحه .  را بشناسيدباب و اء _ ٣٧

  .است مهني کتاب رديه به علم و کمال جناب طاهره اعتراف کرده
  : از مجله رجوع فرمايند به _ ٣٨

  .١٣٢جلد خنست، صفحه . از صبا تا نيما. حيىي_ آرين پور_ الف 
  ). ١١٢ جملّد سى و سوم، صفحه(نامه دهخدا ذيل طاهره  لغت_ ب 
  .٨١خبش يکم، صفحه . تاريخ هنضتهاى فکرى ايرانيان). رفيع(حقيقت عبدالّرفيع _ پ 
٣٩ _ ل. ظهوراحلق٤٥٦ _ ٥٧صفحات . جملّد هشتم، قسمت او.  
اکرب روحاىن  اين جمموعه را مولود خامن دختر طائره که مهسر جناب مريزاعلی _ ٤٠

)لطان حمباست  قرار دادهبوده در اختيار جناب بيضائى) الس.  
  : براى آگاهى بيشتر از احوال و اشعار جناب طائره از مجله رجوع فرمايند به _ ٤١

  . ٤٥١ _ ٦٢جلدهشتم ، قسمت اول، صفحات . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن_ الف 
  .٢٨٢ _ ٩٥جلد دوم ، صفحات . تذکره شعراى قرن اول ائى. ذکائى بيضائى_  ب 
  . ٢٨٦ _ ٩١جلد خنست، صفحات . تران تاباناخ. ارباب فروغ _  پ 



  .٢٧١صفحه . باب و اء را بشناسيد _ ٤٢ 
  .١٠٦صفحه . فتنه باب _ ٤٣
  : براى آگاهى بيشتر از احوال و آثار ام هاىن يزدى از مجله رجوع فرمايند به _ ٤٤

  .٣٥٦ _ ٥٧جلد هشتم، صفحات . االدب رحيانة. مدرس تربيزى_ الف 
  .٩٦جلد هنم، صفحه . ذريعهالّ. طهراىن_ ب 
  .١٥صفحه . تذکره شعراى يزد. خاضع_ پ 
  ).٢١٩جلد هشتم، صفحه (نامه دهخدا ذيل ام هاىن  لغت_ ت 
  . ٢١ _ ٢٢صفحات . گوى مشاهري زنان ايراىن و پارسى. رجىب_ ث 
  : براى آگاهى بيشتر از احوال و اشعار عفّت نسابه از مجله رجوع فرمايند به _ ٤٥

  .١٦٦ _ ٦٧صفحات . گوى مشاهري زنان ايراىن و پارسى. رجىب_ الف 
  .١٦٩ _ ٧٢صفحات . از رابعه تا پروين. کشاورز صدر_ ب 
  .٣٤٤صفحه . بزرگان شرياز. مهراز_ پ 
  .١١٠جلد خنست، صفحه . فارسنامه ناصرى. فسائى_ ت 
  . ٧٣١جلد هنم، صفحه . الّذريعه. طهراىن_ ث 
  : رجوع فرمايند به _ ٤٦

Root. Tahirih.  PP. 129 - 30.      
  .١١٢ _ ١٣جلد سوم، صفحات . تذکره شعراى قرن اول ائى _ ٤٧
  .١٤٠١جلد پنجم، صفحه . اآلثار مکارم. آبادى معلّم حبيب _ ٤٨
  .٢٤٦صفحه )  ميالدى١٩٢٤(از مجله رجوع فرمايند به جملّه ايرانشهر، سال سوم  _ ٤٩
نويسد  خان افشار مى خان تربيزى شهيد را سليمان انالّدريه نام سليم مؤلّف کواکب _ ٥٠

خان افشار از سرداران سپاه  که البته اين نکته سبب سوء تفاهم خواهد شد زيرا سليمان
خان افشار از  براى اطّالع از احوال سليمان(قاجار و از دمشنان امر بديع اهلى بوده است

، ٢٧٧، ١١٩گارنده سطور، صفحات نوشته ن   حضرت باب  مجله رجوع فرمايند به کتاب 
٣٦٥، ٣٣١، ٣٢٥ .(  



حقيقت :  براى خواندن متام خممس صحبت الرى از مجله رجوع فرمايند به _ ٥١ 
خبش يکم، صفحات . هاى فکرى ايرانيان در دوره قاجاريه تاريخ هنضت). رفيع(عبدالّرفيع 

١٢٤ _ ٢٥.  
 Women " زنان شاعره جهان  ر کتاب انگليسى ترمجه شده و د شعر به اين از خبشهائى _ ٥٢

Poets of the World" 
 در سال  Deirdre Lashgari  و ديردى لشکرى Jonna Bankier  که مت يونابانکري 

نکته جالب اين است که نام جناب طاهره بعنوان سراينده . است  بطبع رسيده آمده١٩٨٣
اين . است  درج گرديده Granger's  Index to poetryايندکس شعرى گراجنر   اين شعر در 

 در  Columbia University Press و وسيله  William F. Bernhartايندکس مت 
 ايندکس چنني ٤١١در صفحه ). ١٩٨٦طبع هشتم، سال (است  نيويورک بطبع رسيده

  :است آمده
He the Beloved Sel Qorratu'l _ Ayn Tr.Fr.  

Farsi by Deirdre Lashgari "Cupbearer, O Victorious Falcon, Come! ..."  
  . است  آمده Author Index در خبش ١٦٣٦و در صفحه  

Qorrat'ul- Ayn (Umm - i- Salma) He the Beloved, Sel.  
امهيت موضوع در اينست که ايندکس مذکور تنها به آثار مشهورترين شعراى جهان اشاره 

  . دارد
  Browne E.G. Materials for the  Study:  رجوع فرمايند به _ ٥٣

of the Bábí religion .PP 343 - 45.  
  .ترمجه از نگارنده سطور است. ٣٤٣صفحه . مأخذ باال _ ٥٤
از مؤلّفان ) ١١ _ ١٢صفحات (   العني ة قر  نويسنده کتاب . ٣٤٦صفحه . مأخذ باال _ ٥٥

  : داند ه حيىي ازل و يا در باب او مىنامه مورد حبث خطاب ب ازلی ابيات زير را بنقل از ساقى
  غم صبح عشرت رسيد شام که شد    خبلق جهان ساقيا ده نويد 

  بعشاق دخلسته برزن صال   غمديدگان ده تو جام صفا    به
  مجال خدائى هويدا شده     که عني ظهور ازل آمده 

  عالست   رب وقت خوش  مژده اين   باين مژده گرجان فشامن رواست  از



  خواندت از لطف رب بيان  مثر   نور مجال تو آمد عيان   چو
  گر  شود جلوه شجر از مثر مى    مراد از شجر نيست غري ازمثر 

...  
  عدم چون کند وصف ذات قدم   من کجا وصفت اى حمترم    کجا
         منزه تو هسىت زحتميد من   حمض است توحيدمن  شرک   مهه

 بنظرشان جناب طاهره با آن مقامات علمى و پرسد که آيا نگارنده از اهل انصاف مى
عرفاىن و حدت بصر مريزاحيىي ازل را با آن سوابق و تلفيقاتى که از خود باقى 

اى  تنها اميان نفوس مبارکه مردى که بواسطه اعمال سوئش نه. نامد مى   ذات قدم  است گذارده
رکود جامعه باىب و چون والده حمترمه حضرت باب را ساهلا بتأخري انداخت بل موجب 

اين ابيات بفرض صدور از طبع جناب طاهره خطاب به . استهزاء دمشنان امر بديع گشت
مراد حقيقى . مجال اى است که مثر حقيقى شرع رمحن بود و آثارش مکمل آيات بيان

مجال . حضرت باب است. جناب طاهره از حمبوب جانش در مهه آثارش مظهر اهلى است
حتى ابيات . نه نفسى که جز تشفّى اهواء شيطاىن خويش آمالی نداشت. اقدس اى است

  :  گويد آجنا که مى. انتساىب بعدى اين حقيقت را آشکار مى سازد
  خدايا تو قيوم و هم قائمى     توئى آنکه خالّق اين عاملى 

ى او در قطعه شعر ديگرى از جناب طاهره درج کرده که بادعا   العني قرة  مؤلّف ازلی کتاب 
ظاهراً مؤلّف مقصود ). ٥٢صفحه(است  خامته يکى از مرقومات اين بانوى فاضله آمده

شود که  است ولکن از ابيات ديگر شعر معلوم مى را مقام مريزاحيىي دانسته   "ازلی"مقام  از
مني روى جناب ابوالقاسم افنان شعر . دارد که مراد مجال اقدس اى است   اء  اشارات به 

شعر . است از جناب طاهره دانسته) ٩٩صفحه (ذکور را در جمموعه چهار رساله تارخيى م
کنيم ولکن صحت انتساب آن را  مذکور را با استفاده از دو منبع ياد شده در اينجا نقل مى

  .منائيم به جناب طاهره تضمني منى
   بافته جان بواليش مهه شاهد باشيد  ايستاده بوفايش مهه شاهد باشيد

  سوايش مهه شاهدباشيد روز اول که رسيدم مبقام ازلی  حمو بنموده 



   ايستادم بوفايش مهه شاهد باشيد  دورهاکو زده اين چرخ مدوردرحني 
  شاهدباشيد  عني رضايش مهه  نيست مقصودمرا غريرضايش باهللا  آمدم

  شاهدباشيد مهه منظورايش  کيست  العني نگر با نظر پاک صفى   قرة
  شاهدباشيد  مهه ايش خون به خداوندى قيوم قدمي   ريزدم  از فضل خواهم

  باشيد  شاهد قرب واليش مهه ره  رجنهائى که کشيدم ز مرور ايام   در
  شاهدباشيد  مهه وعطايش ازفضل  ازمن  اى از پاک زکلّ مفقود  نبودم ذره

  باشيد    شاهد جان بفدايش مهه کنم  تا  خواهم از مدح برون آوردم از ابداع 
     



  
  
  
  : اثبات حقّانيت حضرت باب _ ٤

. توضيح اين نکته دقيقه که دست خداوند بسته نيست و فيض اهلى تعطيل ندارد_ خنست 
تشريح استمرار ظهورات خصوصاً در مرقومات ساهلاى سوم و بعد و در نتيجه اعالم 

ضرت باب حتى در رساله صادره در سال خنست از ظهور ح. مظهريت حضرت باب
اند امر عظيمى را که رب عظيم عظيم مشرده و خيال منودند  زيرا که سبک مشرده  :  نويسد مى

که حق و سنت متبدله او مهان است که در نزد ايشان مشهود و هويدا است و بدقّت نظر 
دست . و صفاء بقباحت و شناعت اين اعتقاد فاسد ننگريستند که کفريست عظيم

  ). ١٣(  ... يستپروردگار بسته ن
اين دو نکته بارها در . اند حجيت آيات و اينکه حضرت باب صاحب آثار بديعه_ دوم 

حتى در رساله صادره در سال ). ١٤(است  رساالت و مکاتيب طاهره بيان و تشريح گشته
. گويد حضرتشان صاحب آيات است خنست به رسالت حضرت باب اشاره منوده و مى

علی االنام تفسري مبارک و ... و حجت و بينه ايشان   :  ني استعني عبارات طاهره چن
  ).١٥ (   اهللا و ماکان لرسول ان يأتى بآية االّ باذن ... باشد صحيفه مکنونه مى

نويسد که مشا آيات بديعه  در سال سوم ظهور خطاب به برخى از بابيان ضعيف االميان مى
ايد با آنکه مأمور بوده ايد   قرائت نکردهاست حضرت باب را که از شجره سينا نازل شده

مفاد خبشى از بيان (هاى باغهاى آثار حضرتشان ره گرييد که از اين رزق پاک و ميوه
يک آيه از آيات بديع را  مردم خبواهند اگر که نويسد مى مهان نفوس خطاب به). ١٦) (طاهره

  ). ١٧(چگونه توانند مثل آن آورند . درک منايند قادر خنواهند بود
جناب طاهره از مجله در رساله خويش خطاب _ بيان عظمت ظهور حضرت باب _ سوم 

) قيامت(نويسد که امروز روزى عظيم و روز ساعت  االميان مى به برخى از بابيان ضعيف
مفاد خبشى از بيان (اين حبر حبرى است عجيب و عميق و حکم صراط اهلى دقيق . است



نويسد که امروز روزى است که مهه ايام بگرد آن در  مىدر مهان رساله ). ١٨) (طاهره
کند که ادوار  در رساله مذکوره مهچنني اشاره مى). ١٩) (مفاد بيان(چرخش است 

. اند واکوار سپرى شده تا مردمان آماده استماع اسرار اين دور افخم و اسم اعظم گرديده
بدان اشاره )  اهليهدر اسرار نازله در کتب مقدسه(دورى که در خفيات بطون 

  ). ٢٠( است گشته
اهللا ديده  در آثار منثور طاهره اشاراتى به حضرت اء_  اشارات به مجال اقدس اى _ ٥
اين اشارات به حقيقت بشارات و گوياى آنست که . شود که بسيارحائز امهيت است مى

از مرقومات خود در يکى . است اهللا پى برده طاهره درعهد اعلی بعظمت مقام حضرت اء
که بنوع مناجات صادر شده و لفظ اء و برخى از مشتقات آن کلمه را در آن بکرات 

اهلى که نقطه اء را در مقام استيدار آر و کنز اوىف را مبقام   :  نويسد است مى بکار گرفته
دود بنصرت اهلى که مم  :  نويسد در جاى ديگرى از مرقومه يادشده مى). ٢١(   وفاء ثابت بدار

که ). ٢٢ (   و موعود بکرت سر حممد را از مجيع آفات حفظ فرما و يوم لقاء او را بارز منا
اهللا و بعبارت ديگر ظهور  حسني عليه اء حضرت امام   موعود بکرت سر حممد  مراد از 

:  نويسد و در مهان مناجات در خصوص مجال قدم مى. رجعت حسيىن نفس مجال اى است
که ). ٢٣(   اهلى ورقات چند از نزد ايشان در نزول و آيات بسيار از حقيقتشان در ظهور  

چنانکه در آن ايام معمول بوده که اصحاب از . شخص مجال اى است   ايشان  مراد از لفظ 
در مرقومه ديگرى . اند کرده ياد مى   ايشان  ذکر اسم امتناع منوده و حضرتشان را بعنوان 

اهللا  ُيظهُِر  حسني کرده و آن رجعت را مهان ظهور من  رجعت طلعت اماماشاره به
  ).٢٤(است  دانسته

جناب طاهره در چند رساله به ايرادات مالّجواد _  پاسخ ايرادات مالّجواد برغاىن _ ٦
مالّجواد پسرخاله طاهره و چون غالب بستگان مادرى آن جناب . است برغاىن پاسخ داده

) ولياىن(مالّجواد برغاىن . و بود که طاهره را با معارف شيخى آشنا منودو هم ا. شيخى بود
در آغاز ظهور حضرت باب به جرگه بابيان پيوست ولکن درک مقامات عاليه حضرتشان 

مجعى از اصحاب را با خود به کربال برد و در انتظار ورود حضرت . براى وى ميسر نبود



از آجنا به شرياز . ين امر موجب تزلزل او شدا. بود ولکن در اجتماع کربال بداء گشت
تزلزل او . ابراهيم شريازى به مجع اصحاب پيوست رفت و مهراه مالّعبدالعلی هراتى و مالّ

الباب سبب اعراضش  در درک مقامات حضرت باب و حسادتش نسبت به جناب باب
ابراهيم  ى و مالّمالّجواد مهراه مالّعبدالعلی هرات. گشت و حضرت باب او را طرد فرمودند

الباب و ديگر اصحاب قيام منودند و  شريازى مبخالفت با حضرت باب و جناب باب
جناب طاهره در مکاتبات . خان کرماىن پيوستند حممدکرمي سراجنام به هواخواهان حاج

خويش با مالّجواد که سخنگوى مجع مطرودان بود اعتراضات او را پاسخ گفت ولکن او 
حضرت باب در آثار مبارکه .  سراجنام با سوء عاقبت از جهان رفتبر اعراض افزود و

اند و از آن پس مالّجواد نزد بابيان به مالّجواد  ناميده) صداى گاو (   خوار  صداى او را 
مندرج در (از رساله جناب طاهره در جواب اعتراضات مالّجواد . است خوار شهرت گرفته

توان سؤاالت و ايرادات او  تا حدودى مى) ٤٨٤ _ ٥٠١جملّد سوم ظهوراحلق، صفحات 
اى از  نوشته کدورت سرشته ...  :  نويسد جناب طاهره در آغاز رساله مى. را معين کرد

وين . بعض اصحاب رسيد و سبب تراکم افواج مهوم و غموم عبارات بالاعتبارش گرديد
 خود را که دليل عجب که بسيارى حق حق را نشناخته شتافتند و چون خياالت شهوانيه

زيرا که ... از جهت معرفت آيت بديعه غيبيه مصور نيافتند هلذا در بوته امتحان گداختند
در ). ٤٨٤ _ ٨٥صفحات  (   اند امر عظيمى را که رب عظيم عظيم مشرده سبک مشرده

مهان صفحات اوليه رساله جناب طاهره در پاسخ ايراد مالّجواد در خصوص بداء در 
اند  گويد که اصفياء و اولياء مهواره بداء را در مقام اثبات تعليم داده بال مىاجتماع کر

 _ ٨٦صفحات (شناسيم  ولکن ما ضعيف و نادان هستيم و امر اهلى را آنگونه که بايد منى
در جواب ايراد مالّجواد که چرا آثار حضرت باب عيناً مانند آيات قرآن نيست ). ٤٨٥

اگر آيات آيه الحقّه مبثل آيات آيه سابقه باشد و مان   :  سدنوي جناب طاهره از مجله مى
اند در انکار  قواعد موافق آيد پس ماوجدنا عليها آبائنا را چرا پيشينيان دليل خود قرار داده

نويسد که خياالت واهيه او  مى   اى مسکني   به مالّجواد با خطاب ). ٤٨٦صفحه (   ... حق
نانکه پيشينيان معاىن آيات قرآن شريف را که حجت ميزان درک حقيقت نيست و چ



واقعى است ادراک ننمودند و از رسول اکرم اهلى معجزات حضرت موسى و حضرت 
مسيح را طلب مى منودند او نيز بادراک معاىن آثار حضرت باب پى نربده طلب معجزات 

تدعاى نزول بايد توجه داشت که مالّجواد از حضرت باب اس). ٤٨٧صفحه(کند  ديگر مى
العباد و  زيرا قصد مالّجواد امتحان رب. اند نقطه کرده و آن حضرت امتناع فرموده دعاى ىب

مالّجواد عدم نزول دعاى مذکور را مورد ايراد قرار داده و . است ابراز خود رأئى بوده
جناب طاهره خطاب به او . است ضمن اعتراضات خود به آن حضرت جسارت کرده

نقطه درمقام حجت از نقطه دائره اجياد خواسته بودى   ديگر آنکه دعاى ىبو  :  نويسد مى
اهللا اکرب که چه مقدار جسارت در . اهللا بود عطاء نفرمودن آن کان کرم و احسان باذن

نويسد که بنظر  بدو مى). ٤٩٥صفحه  (   حمضر رمحن حني استواى ايشان بعرش بيان منودى
 و آنچه مى خواهد در حد و تناسب با آن مدعا اعتبار بنگرد به مدعاى حضرت باب

صفحه (است    غري باب  گويد که عدم ورودش به بيت توحيد بعلّت ورود از  بدو مى. باشد
:  منايد در مهان رساله در کمال فصاحت و بالغت مالّجواد را توبيخ و نصيحت مى). ٤٨٧

نقطه را  دارد و دعاى ىب مىآيا کسى چشم از حجيت و حمکميت صحيفه مکنونه پوشيده   
ها را  انگارد اعتقادم چنان است که احدى از پيشينيان اين حجت آيه و دليل خود مى

معىن چندى را مسمى مبعرفت  اين که شخص قواعد صوريه ىب... نگرفتند که مشا گرفتيد
د تکاهل باش منوده در اعمال ظاهريه مستحبه که مفتاح کنوز غيبيه و سبب فيض اهليه مى

دامن چه بنويسم با  منى... ورزد اين از مصائد ومکائد شيطان است و خمالف طريقه سالکان
شود  ام که آيا چگونه مى لسان کليل و قلب عليل پروردگارم شاهد است که حريان مانده
نيست مگر از آنکه با . عبد ذليل خطاب موالى جليل خود را نشنود و نشناسد کالم او را

ت حمجوب و در ارض شهوات مقيد و حمبوس که حمبوب در هنايت حمبت و غشاوه غفال
مودت از افق جالل و عزت بتجلّى برآمده و متام عامل را خبروش آورده و ما در ارض 

در پاسخ مالّعبدالعلی هراتى که ). ٤٩٦ _ ٩٧صفحات (   حدود و اشارات مقيد و حريانيم
ى عامه ندانسته و به حضرت باب اعتراض آيات را حجت حقّانيت مظهر اهلى برا

نويسد پس چگونه قرآن شريف را جبهت عام و خاص حجت  است در مهان رساله مى کرده



حال آنکه اگر عامه کلمات حضرت باب را درک ننمايند قرآن شريف را نيز . مشاريد مى
ل در مقام حجيت ايست بالغ شام قرآن حجىت است کامل و آيه  :  نويسد مى. درک منى کنند

گويد البته مبين آيات، ائمه اطهار و حامالن  سپس مى). ٤٨٨صفحه  (   احتياج به مبين ندارد
العنان  تواند نفس را در مقام بيان عبارات و تبيان اشارات قرآن مطلق اسرارند و هرکس منى

. است ب منودهآيد که مالّجواد ادعاى اتيان مثل آيات حضرت با از قرائن بر مى. منايد
بودى که قرآن تأليف منودم  نوشته  :  نويسد طاهره در اين خصوص خطاب به مالّجواد مى

بايست معىن مثليت را  بسيار خوب اول تو مى. ابلغ و اکمل از تفسري مبارک مرحبا بک
معىن مثليت نه ترکيب تأليف حروف بيست و . بفهمى آنوقت در مقام اظهار خدائى برآئى

). ٤٩٣صفحه  (   باشد که صورتى از آن برداشته در مقام نقش و ارتسام برآئى  مىهشتگانه
کىن که سر اسرار، نور انوار، سر شجره طور، وصف حق،  گويد آيا تو ادعا مى سپس مى

اگر صاحب چنني مقامات نيسىت بدان که قادر بانزال آيات . هسىت... ظهور مطلق و 
آنکه چشم حق بينيت را غبار خودبيىن چنان تريه و تار منود اى  : "نويسد به او مى. نيسىت

الّنهار برآمدى و هيچ متألّم و متأثّر اصالً  که در مقام انکار حق واضح کالّشمس ىف رابعة
 _ ٩٤صفحات (   ...؟ اهللا نيست پس کيست اگر اين بزرگوار حجت ... ابداً نگرديدى

اين مقام جماهده است نه جمادله   :  مى گويد کهطاهره خطاب به مالّجواد و يارانش ). ٢٩٣
را    مستان باده غرور  ترتيب آن  بدين). ٤٩١صفحه (   و مقام اميان به غيب است نه مشاهده

از طريق باب علم    دليل حکمت  ره گريند و سپس با    فؤاد  منايد که از مشعر  نصيحت مى
اسخ حضرت باب که از او پرسيده بودند که مالّجواد در پ. اهلى داخل مدينه توحيد شوند

بود بعضى از آيات را فهميده و  آيا به آيات حضرتشان مؤمن است يا خري؟ عرض کرده
اين کالم مشا و انکارت از   :  نويسد طاهره به مالّجواد مى. فهمم دامن و بعضى را منى حق مى

اى حمکم قرار  نچه را فهميدهبايد آ. باشد الکتاب و تکفرون ببعض مى بابت افتؤمنون ببعض
دهى و اقرار منائى و آنچه بر تو متشابه است رد مبحکم منائى و بتوبه و انابه بکوشى تا 

نکات متعدده ديگرى نيز در رساله جواب به مالّجواد ). ٤٩١ _ ٩٢صفحات  (   بفهمى
  .آمده که نقل مهه آهنا مباين با اختصار است



جناب طاهره در غالب مکاتيب _ وجه به خراسان تشويق و حتريض اصحاب در ت _ ٧
خويش که در ساهلاى سوم و چهارم ظهور مرقوم داشته اصحاب را بتوجه به خراسان و 

الباب و ديگر ياران مهراه او تشويق  نصرت امر حضرت باب و باعتبارى جناب باب
قوموا   :  نويسد از مجله در مکتوب خويش خطاب به اصحاب اصفهان مى. است منوده

در مهان .    ... االرض ماشاء اهللا قد شاء ىف هذه فانّ. لنصرت موليکم واسرعوا الی ارض اخلاء
اسرع الی طرف  املعبود يا اخى احملمود و صفوة  :  گويد مکتوب خطاب به يکى از بابيان مى

  ). ٢٥(   حکم موالک القدمي ىف ارض اخلاء
ى نصرت موالى خويش قيام منوده به گويد که برا در عبارات مذکور به اصحاب مى

  . است خراسان بشتابند زيرا خداوند براى آن ارض اراده واقعه يا امر خمصوص کرده
در اين باب _ تشويق اصحاب به عشق و حمبت به حق و به خلق خصوصاً يکديگر  _ ٨

در يکى از مکاتيب . بيانات طاهره حبقيقت در توضيح بيانات مبارکه حضرت باب است
اهللا ما جعل طريقاً للوصل الی ساحة  النّ   :نويسد االميان مى ويش خطاب به بابيان ضعيفخ

. اهللا قد جعل احملبة ديناً و عليه يدور عرش العلی انّ ...عزه و احسانه االّ باحملبة و املودة
 الخوانکم اهللا حيب ان يکون قلوبکم مرآتاً انّ. السواء اهللا اخواناً علی خطّ فاصبحوا ىف دين

گويد که خداوند براى  در اين بيان مى). ٢٦(   انتم تنعکسون فيهم و هم ينعکسون فيکم
. است وصول به ساحت عزت و احسان خويش طريقى جز حمبت و مودت مقرر نفرموده

خطاب به مهان گروه از . گردد خداوند حمبت را آئيىن قرار داده که عرش اعلی بدور آن مى
زيرا . ويد که در دين اهلى در هنايت مساوات با ديگر بابيان برادر گردندگ بابيان مى

اى جبهت برادران اميانيشان گردد تا در يکديگر  خداوند اراده منوده که قلوب مؤمنني آئينه
  .منعکس گردند

٩ _  ع و ابتهال در راه حقدر مکتوب _ تشويق اصحاب و معرضني به جماهده و تضر
اهللا العلی االعلی دائم  باران بداء از سحاب امضاء باذن  :  نويسد برغاىن مىخطاب به مالّجواد 
اهللا بديده سر نيست  شناخنت حجت  :  نويسد در مهان مکتوب مى). ٢٧(   در ريزش و سيالن

اهللا درکش مبدارک  و شتافنت بسوى او بپا و دست ظاهريه نيست و حجيت آيات حجت



نظر . چشمى مبال و از خواب بيدار شو. ان باشد نيستشهوديه که حاضر در نزد انس
العني بيىن که قدم بقدم پيشينيان بل اشد استکباراً برداشىت  بسنت غري متبدله حق منا تا برأى
و خشوع و انابه و توبه و ... خواهد اهللا الکرمي گريه مى اين دار آخرت است و لقاء وجه

... اهللا حبقيقت اميان حاصل شود مقام معرفت حجةخواندن پروردگار تضرعاً و خفيةً تا 
در ). ٢٨(   اهللا حبقائق اميان است نه بديده ظاهر در عامل عيان اينقدر بدان که معرفت حجة

غربال افتتان در بني مشاها  :  نويسد مکتوب خويش در رد افتراء برخى از مدعيان حمبت مى
:  نويسد و نيز در مهان مکتوب مى). ٢٩(   اندر ميان است و فلک امتحان الجل مشا در دور

باشد البته او را خبود  بدان برادرجان من که شيطان با جنودش متوجه اين فئه قليله اقلّ مى  
  ).٣٠(   رخنه مده

حبث در . که حاوى دقائق عرفاىن و فلسفى بسيار است_ مناجااى جناب طاهره  _ ١٠
ت تشبيهات و استعارات معموله وسيله طاهره نياز به حمتواى آن مناجاا و بداعت و لطاف

جمال و مکان فراوان دارد که براى رعايت اختصار از ورود در اين وادى خوددارى 
  . سپارمي هاى ژرف آتى مى کنيم و تفصيل آن را به پژوهش مى
چند مرقومه از طاهره خطاب به پدر _ مرقومات طاهره خطاب به بستگان خويش  _ ١١

شود که تا چه حد طاهره  از حمتواى مرقومات کامالً روشن مى.  موجود استو عمويش
  .است آرزوى اميان آنان را داشته و بدانان توصيه جماهده براى وصول به حقيقت کرده

پس از عرض اين مقدمات بنقل برخى از رساالت، مکتوبات و مناجااى جناب طاهره 
  .پردازمي مى
ر جواب اعتراضات و ايرادات مالّجواد قزويىن و رساله جناب طاهره که د _ ١

  ).٣١(است  نوشته)  ميالدى١٨٤٥( هجرى قمرى ١٢٦١مالّعبدالعلی هراتى در سال 
احلمدهللا الّذى مل جيعل للخلق علی معرفة نفسه سبيالً و عالبعلّو . اهللا الرمحن الّرحيم بسم   

 والصلوة و الّسالم علی احلجاب املتألأل .ذاتيته عن وصف اهل االنشاء النه کان علّياً کبرياً
اهللا لنفسه و طهره عن داللة غريه و ارسله الی غريه و جعله سراجاً منرياً و علی  الّذى خلقه

اهللا الی نفسه و قرن طاعتهم بطاعته و معصيتهم مبعصيته و عبرعن  ذوى القرىب الّذين قرم



الً و علی شيعتهم و ابوام املتمحصني ىف طاعتهم واليتهم بالوهية و جعلهم للخلق داّال و دلي
و السارعني الی واليتهم و املقتفني بآثارهم و الواقفني ببام عباد مکرمون الّذين کانوا الهل 
السموات جنماً مضيئاً و بدراً منرياً خصوصاً علی املقبل بکلّه اليهم و املنقطع عما سواهم و 

وراالنوار الّذى قد کان ىف حببوحة اجلمال خلف القاف اى احلامل المرهم سراالسرار و ن
اهللا  اهللا علی من نظر الی جاللته بغريه کما قال احلجة عجل قاف القلب مکنوناً و خمزوناً و لعنة

فرجه ىف تفسريه فالتيئسوا باالشارة اىلّ فان الکلمة مطهرة عن االشارة و نفيها و هواهللا ربنا 
شهيداً و شراه بثمن خبس و نسى حظّه فصار منکراً مسئياً و مذنباً قد کان علی کلّ شىء 

اهللا عليها  اما بعد چنني گويد اين امه خاطئه جانيه تراب اقدام جوارى فاطمه صلوات. غبياً
غرض از حترير اين کلمات حبسب اقتضاى وجوب تکليف اين منغمره در حبر خطيئات آن 

اصحاب رسيد و سبب تراکم افواج مهوم و است که نوشته کدورت سرشته از بعضى 
غموم عبارات بال اعتبارش گرديد وين عجب که بسيار حق حق را نشناخته شتافتند و 
چون خياالت شهوانيه خود را که دليل از جهت معرفت آيت بديعه غيبيه مصور نيافتند هلذا 

زيرا . کان ذوالبأس الشديديريداهللا ان يصيبهم ببعض ذنوم انه . در بوته امتحان گداختند
اند امر عظيمى را که رب عظيم، عظيم مشرده و خيال منودند که حق و  که سبک مشرده

سنت غري متبدله او مهان است که در نزد ايشان مشهود و هويدا است و بدقّت نظر و 
دست پروردگار . صفاء بقباحت و شناعت اين اعتقاد فاسد ننگريستند که کفريست عظيم

ال يعلمها االّ هو و اورا علوم . بديع المن شىء است و عنده مفاتيح الغيب. سته نيستب
باشد که اولياء و اصفياى او که آيه تطهري در شأن ايشان نازل  غيبيه و امتحانات شديده مى

اند و مهيشه کلمه بداء را در مقام اثبات بشيعيان خود فهمانيدند و ان  خائف و هراسان
ت و السنه اراده او چه اسرار هنفته .  و نأت خبلق جديدشئنا لنذهنبو در نزد ترامجه مشي

اهللا که چه مقدار  هنان ما وصل الی اخللق االّ الف غري معطوفه و االن کما کان سبحان
ضعيف و نادان هستيم ما بيچارگان و چه بسيار جهول و ظامل بر نفس خود که دست امام 

سبحانه سبحانه هو املتصرف ىف امللک کيف . دانيم ست بسته مىالّسالم را که يداهللا ا عليه
آه آه ما هکذا الّظن م بانهم يتبعون اهوائهم و ال . يشاء مبا يشاء و هواهللا کان علياً محيداً



واحسرة مثّ واحسرة عليهم بان القوا انفسهم . يدخلون الباب سجداً ليکونوا من الفائزين
هذه فتنة يضل ا من .  اوردنا الی مهلکة العظيمه و هم ال يشعرونبايديهم الی التهلکه و

االلباب جواىب  هرچند آن نوشته را در نزد اولی. يشاء و يهدى ا من يشاء انه عزيز حکيم
نبود لکن چون رد جواب واجب بعضى از مضامني خالف آئينش را بر سبيل امجال بيان 

هرچند بسيارى ازکلماتش .  و قوته بر مى آئيممنائيم و در مقام جواب حبول ربى مى
باشد که بنگريسنت باو فرائصم مرتعش گرديده از جرأت کاتبش که از جهل  مزخرفات مى
مضمون اول آنکه بعد از آنکه وارد بزم حضور . اهللا وصفهم خالصه سيجزيهم. ناشى شده

جواب برآمد که من نوراالنوار گرديدم مرد عرىب در حمضر فصل خطاب در مقام سؤال و 
ام تا مشا را امتحان منامي که آنچه را از مسائل موافق  عرىب هستم و از نزد اخباريني آمده

خيال من جواب فرمائيد تصديق مشا منوده جبانب قوم خود رجوع منوده که ايشان نيز 
ا تصديق منايند پس سؤال منود از رکعتني اخريتني صلوة مجاعت که آيا حکم او جهر است ي

اهللا العظمى فرمودند اخفاست و شيخ از دليل سؤال منود فرمودند آيه قرآن  حجة. اخفاست
شيخ در مقام رد متمم آيه را خواند و ال ختافت ا و ابتغ بني ذلک . و ال جتهر بصالتک

در ) ص) سبيالً و بناى جمادله را از جهل خود با حق مطلق گذاردند تا آنکه آن بزرگوار
سيت از لسان حقيقت نثار اظهار فرمودند و آن بيچاره فقري در مقام انکار جواب او ن

اما . برآمد چونکه موافق آن قاعده مصوره در خيال خود را که ميزان قرار داده بود نديده
اهللا و ادعاى  اهللا و احاديث آل بايسىت بضرورت مذهب و کتاب جواب اوالً آنکه شيخ مى

منايد و سنت غري متبدله حق در اجراء  ه بر طبق مدعا ادعا مىمدعى و شاهد و آيت او ک
امتحان و طور و عادت او در افتتان نظر منايد و اين را فهميده داشته باشد که امتحان 

ال يسئل عما يفعل موردش اينجا . اهللا ميزانش در نزد خلق آشکار و هويدا نيست حجة
فرمايد و حجت و بينه او را   آيه ديگر نصب مىاى را که نسخ فرموده پروردگار آيه. است

خواهد الخراج الضغاين و التمحيص و االفتتان و متييز االنسان  دهد آنچه خود مى قرار مى
اگر آيات آيه الحقّه مبثل آيات آيه سابقه باشد و مان قواعد موافق آيد . من غري االنسان

و اگر علمى . انددر انکار حق يل خود قرار دادهپس ماوجدنا عليها آبائنا را چرا پيشينيان دل



 از آيات آيه بديعه در نزد قوم باشد پس آيه مبارکه بل کذّبوا مبا مل حييطوا به علماً و ان نظن
اى مسکني اگر بامدادات و فيوضات . االّ ظناً و ما حنن مبستيقنني بچه سبب نازل گرديد

 کتاب خيال خود ثبت منوده اى و مشهود نزد تو سابقه که از آيه سابقه بتو رسيده و تو در
و مدرک مدارک شهوديه گرديده بتواىن بآن آالت و صور خياليه درک آيات بديعه غيبيه 

فرمايد در وصف کفّار قالوا قلوبنا غلف و ىف آذاننا وقر و من بيننا و بينک  منائى پس چه مى
رون اليک و هم اليسمعون و اين را حجاب و ان تدعهم الی اهلدى ال يسمعون و تراهم ينظ

الّسالم زمان الحق با سابق مبثل آب در جريان و اختالف در  فهميديد که فرمود امام عليه
پس مبذهب مشا . الناس خمتلفني االّ من رحم ربک سنت اهلى نيست در امتحان و اليزالون اى

اهللا عليه و آله منودند مقصر اهللا صلّى  که اآلن بر آن هستيد آن کساىن که رد آيات رسول
) ص(اهللا  دانستند خبدمت رسول فهميدند حجت منى نيستند زيرا که آيات قرآن را چونکه منى

فرمودند ان  آن بزرگوار در جواب مى. ع طلب مى منودند ع و معجزه کليم شتافته آيه مسيح
معجزه من مهني . نذير مبنياتبع االّ ما يوحى اىلّ و ما ادرى ما يفعل ىب و البکم ان انا االّ 

و . اهللا لغىن عن العاملني آيات را پروردگارم قرار داده فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر انّ
جستند که موافق قواعد  گفتند آمنا به لوال انزل اليه آية که مراد از اين آية آن آية را مى مى

آيا شيخ آيه و ما کان . ايندايشان باشد و بفهم شهودى ايشان راست آيد آنگاه تصديق من
اهللا را فراموش منوده و آيه ميحواهللا مايشاء و يثبت و عنده  لرسول ان يأتى بآية االّ باذن

الً مى امعاى چه  الکتاب را نشنيد مهالً يا شيخ اوعى ادبايست بنظر اعتبار بنگرى که اين مد
االستدالل علی ما  اولوااللباب انّقد علم . منايد و شاهد او چيست بر اثبات حقيت مقام مى

آيا نه اين است که اين بزرگوار ادعاى مقام عبوديت حمضه و . ُهنالک ال يعلم االّ مبا هيُهنا
علی االنام تفسري مبارک و صحيفه ... فرمايند و حجت و بينه ايشان  اطاعت صرفه مى

اهللا قالوا لوال انزل عليه آية من ربه  و ما کان لرسول ان يأتى بآية االّ باذن...  باشد مکنونه مى
خالصه مفتاح فهميدن حق را حق در انابه . اهللا يضلّ من يشاء و يهدى اليه من اناب قل انّ

حق را حق تعالی شأنه و جلّت . قرار فرموده نه به ميني و يسار در ارض عادات دويدن
بان ليس کمثله شىء موافق . ار فرمودعظمته له الّشکر و املنه کالّشمس ىف رابعة الّنهار آشک



ضرورت مذهب و کتاب و سنت مصدقاً ملا معنا بر ما واجب است تسليم تسليم تسليم و 
السالم از مافوق عرش الی ختوم  آيا نديدى که منادى امام عليه. ردش سبب خلود جحيم

ىف لبس من خلق ارضني ارضني ندا درداد که هذا يوم جديد و انتم علی اقتضاء کينوناتکم 
نفهميدن و مبقصدنرسيدن از جهت ورود بباب از غري باب است که آن آيه ويرا . جديد

اهللا اظهار فرموده و مبشرق و مغرب رسانيده تو از او اعراض منوده در ارض  که او باذن
. اهللا جهرةً گويان رجانب شتابان مبثل قوم موسى ع ارنا. خياالت خود حريان در دوران

اهللا ان کان  خواهى خبياالت نفسانيه درک منائى شفاک رفت در اعلی مشعر فؤاد مىآيه مع
از بابت نسوااهللا فنسيهم ام تنبئونه مبا ) ص(فرمودن سر االسرار . فيک آية مستوراً و نسيت

الّسالم و شيعه خصيص او بتعليم او کلّ احکام را قادر است که از  امام عليه. اليعلم است
خواندن شيخ جاهل متمم آيه را حاکى از نقص قابليت . استخراج منايديک حرف قرآن 

و سؤال ديگرت آنکه چه نسبت است در بني . اهللا کامل است شيخ است واگرنه حجت
بوديد از نسبت بني صفت و  و مضمون ديگر آنکه سؤال منوده ... )ص(بني  کلمه بديعه و با

م علم بر ذات حق استدالل مى منائيد و در مشا در مقام اثبات صفات در مقا ... موصوف
دانيد  اهللا علم باهللا را روح و خيال خود را که مسمى بعمل منوده جسم مى مقام معرفت نفس

منائيد بعد طعن بر صوفيه  و حديث بشهادة کلّ موصوف انه غريالصفة را فراموش مى
اهللا عليهما  ابان آخر صلّىمنائيد و خود را از عارفان بلسان نوران نيران ب مالحده مى

. در کدام مقام اين بيان را فرمودند که مابني حق و خلق ربط و نسبت است. مشاريد مى
اهللا العظمى از هنايت مرمحت و  حجة. سبحانه سبحانه ربهما عما يقول املقّصرون علّواً کبرياً

ر مقام جمادله از جهل کشاند و مشا صورتى اخذ منوده د عفو مشا را بباطن مطالب ايشان مى
الکفر فکفرمت بعد ان کنتم  و انه واهللا لعلی خلق عظيم و لقد قلتم کلمة. آئيد بر مى
. اى معلوم گرديد که کالم آن بزرگوار را که سراالسرار است نفهميده ... مسلمني

. يانش برآيدتواند کالم ايشان را در مقام تفسري و ب آيا که مى. استغفراهللا الّذى ال اله االّ هو
مثل  اگر درياها مرکّب شود و صف الف غري معطوفه خنواهد زيرا که حاکى از متکلّم ىب

لکن آنچه را از تفضل و احسان در مقام بيان باين اقلّ از ذره او دوهنا جتلّى . نظري است ىب



 و در ضاللت بودند) ص(نه آنکه با بني  ... دارم مقامى خود عرضه مى فرموده در مقام ىب
اليوم آن دو بزرگوار را در صفحه امکان جبز اين . کالّ مثّ کالّ. کالم ايشان ناقص است
کسى نشناخته و خنواهد شناخت و احدى از خلق قدر ايشان ) ص(نقطه نقطه دائره وجود 

نظر مبحکمات بيانات ايشان که در وصف آن . را مبثل ايشان ندانسته و خنواهد دانست
مقام بيان اظهار فرمودند بنما از تفسري مبارک و زيارت و شرح در ) ص(نوران نيران 

احوال و چشم مبال و درک منا که اين حرارت از حمبت آندو بزرگوار در اشتعال نيامده 
البته با هرکس . خواهد خملّد در نريانت منايد بلکه از شيطان رجيم است که از عداوت مى

اهللا يهدى من يشاء الی صراط  خالصه کالم انّ. يدمنا آيد وسوسه مى از راهى که بتواند مى
اى از مکاملات مالّعبدالعلی را در مقام تأييد مطلب سطر منوده  و پاره ... مستقيم الی قوله

هرچند ايرادات او مثل احباث مشا از کثرت وضوح بطالنش مستغىن از بيان است . بوديد
شود که سؤال منود  ور مىبودى هلذا مذک لکن چونکه مندرج در کتاب خود منوده

فرمودند . اهللا العظمى که حجت و آيت مشا بر اثبات حقّيت چيست مالّعبدالعلی از حجة
عرض منود که عامه خلق . فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر. که تفسري و صحيفه مکنونه

 فرمودند نبأ کربى ص که قرآن را ٠فهمند آيات را از آن جهت حجت عامه نيست منى
فهمند چه نوع حجيت آنرا يافته که کلّ احناء علوم را در او مندمج و مندرج  الناس منى عوام
عرض کرد که . داىن داىن که از يک حرف سوره توحيد کلّ احکام را مستخرج مى مى

دامن زيرا که اهل بيت طهارت ص بيان اسرار و احناء علوم او را  قرآن را با مبين حجت مى
اگر قرآن بنفسه حجت باشد پس قول عمر ثابت که حسبنا . جت استمنودند هلذا ح

االبصار بنگريد بنظر  يا معشر اولی. اهللا گفت و اين خالف ضرورت مذهب است کتاب
اهللا االطهار گرديده و قائم  اعتبار که بچه فهم و بچه نظر اين حمتجبني باستار داخل ديار آل

العنان در ميدان اظهار اسرار هنانيه خود  قلسان خود را مطل. االسرار در خدمت سر
اهللا عليه را نفهميده و ناظر بعني اغيار  بيچاره مسکني تو که سر دين حممد صلوات. اند منوده
و حبقيقت مطلب بر خنورده مطلب ... گوئى  فهمى خودت که چه مى حيىن که منى. هسىت

د خود را مبهلکه عظيم را سبک مشرده در مقام طلب بر نيامدى تا عاقبت بدست خو



اهللا غري اين سخىن داشتند که بيان تازه آورده که  اهللا مگر منکرين رسول سبحان. افکندى
گوئى از آنچه ما پرسيم موافق اهواء ما جواب فرما  موافق با قواعد ما نيست اگر راست مى

 لوال انزل الّذين کفروا قال. و از آن امداداتى که در نزد ما حاضر است رزق ما قرار ده
ان استطعتم . فرمودند ان اتبع االّ ما يوحى الّى و ما انا االّ نذير مبني عليه آية در جواب مى
اى معشر جهال پروردگار اجلّ شأناً و ارفع قدراً از آن است که . ان تأتوا بسورة من مثله

ه او را ناقص حجىت جبانب خلق خود فرستد تا حجت را بر ايشان متام فرمايد و آيه و بين
وين طرفه و عجب آنکه آن آيه لن يستطيعوا اجلن واالنس ان يأتوا مبثله . عطاء فرمايد

باشد لکن ناقص و ليس کمثله شىء است و مؤثّر در حجيت آورنده خود نيست و انما  مى
منامي که اگر بنفسه آيات قرآنيه  حال سؤال مى. اهللا ناقص است اهللا است و علم انزل بعلم

منودند که موافق  بود چرا در حيىن که قوم آيات غري قرآن را طلب مى ليل اثبات حقّيت منىد
اهللا لکلّ اجل کتاب ما ادرى  خيال ايشان باشد آيه و ماکان لرسول ان يأتى بآياته االّ باذن

شنيدند اگر متام نبود و ايشان طالب  ما يفعل ىب و البکم فال تظهر من الغيب را جواب مى
حال قوم مقصر هستند يا پروردگار ايشان را حريان . فرمود  و پروردگار عطاء منىبودند

اهللا عما يصف الظّاملون ىف آياته علّواً کبرياً بلکه مقصر قوم خود  تعالی. گذارده بيان فرمائيد
بودند که از نظرات نفسانيه و حرکات شيطانيه عني بصريت خود را حمجوب منوده واقف 

ذلک الکتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الّذين يؤمنون بالغيب . شدند ب داخل منىبباب از با
بلکه مهانکه ديدند مثل . اى ما غاب من مدارکهم و مشاعرهم و ماکان عندهم مشهود

آه مثّ آه که اين آيه مبارکه حجت را بر خاص و . ندارد بر ايشان الزم بود که اميان آورند
آمدند فان استطعت ان تبتغى نفقاً ىف  قوم در مقام جمادله بر مىعام متام منوده که چون 

اهللا جلمعهم علی اهلدى فال تکونن من  الّسماء فتأتيهم بآية و لو شاء االرض او سلّماً ىف
نظر بنمائيد . فاذا جائوک جيادلونک فکأّمنا يساقون الی املوت و هم ينظرون. اجلاهلني

پس چرا ايشان را . داريد اها نيز قدم بقدم پيشنيان بر مىبآيات قرآنيه خواهيد فهميد که مش
منايد که پروردگار عامل  اين بزرگوار سر دين رسول را بيان مى. منائيد طعن و مذمت مى

اند يا تابع کثرات و  اهللا آورده خواسته امتحان منايد خلق را که آيا حقيقةً اميان برسول



اهللا عليه نيز در کتاب رجعت ذکر  شيخ صلواتو جناب ...  باشند نظرات نفسانيه مى
آن شخص . رسد اهللا عليه مى است که فرمود صادق آل حممد که وحى بر قائم ما سالم منوده

فرمودند نه از . شود اهللا نازل مى اهللا مگر وحى بر غري رسول خاص عرض کرد يابن رسول
فرمايد خداوند در   بوده بلکه مىاهللا شد بر اينکه او رسول آن بابت که بر رسول اهللا نازل مى

کالم خودش که واوحينا الی ام موسى و اوحى ربک الی الّنحل و قائم افضل از مادر 
العني فالتظهر من الغيب شيئاً ليختلف الّناس  يا قرة... موسى و حنل است در نزد پروردگار

فو . من شاء فليکفرالکتاب من عنداهللا فمن شاء فليؤمن و  حول الباب فقل انّ حجىت هذا
اهللا بعد  اهللا حلق و هو اعظم اآليات من عنداهللا باحلق علی عبده و انّ حجة ربکم انّ حجة

اهللا ليظلم الناس بآيه  و ما کان. الکتاب علی العاملني قد کان علی احلق باحلق الوىف بليغاً هذا
اى مستان باده غرور بايد . يظلمونالّناس انفسهم  ناقصة ال يدرکوهنا و ال يتعقّلوهنا بل کان

از باب اين ديار که فؤاد است با دليل حکمت داخل گرديد ال باادلة و االعتراض و ابتالء 
يا اهل االرض اتقواهللا ىف ذلک الورقة املنبتة من الّشجره . الّنفس باالعراض و االمراض

حلق حلق و ان يروا کلّ آية ال يؤمنوا االحدية هذا فانه باحلق حلق کما هواهللا و اوليائه علی ا
اين مقام جماهده است نه جمادله و مقام اميان بغيب است نه . حتى اذا جائوک جيادلونک

اهللا يهدى من يشاء فاليظهر من  انک ال دى من احببت موردش اينجا است و انّ. مشاهده
ها مشاها  اى بيچاره. دهالغيب احداً و هو يهدى اليه من اناب در اين مقامات وارد گردي

اين مقام اختيار و . مشاريد مى) ص(منائيد و خود را از اهل لسان بابان  ادعاى معرفت مى
الجرب و . هل من خالق غرياهللا يعىن چه. تکليف و خلق کينونات است باقتضاء قبول ايشان

. شود خالصه طول کالم مورث فهم مشا منى. ال تفويض بل امر بني االمرين مفادش کجا
ايست بالغ شامل در  اهللا يهدى من يشاء و يضلّ من يشاء و قرآن حجىت است کامل و آيه انّ

باشد و حاکى از مقام متکلّم  زيرا که ليس کمثله شىء مى. مقام حجيت احتياج مببين ندارد
 و اما بعد از اينکه مکلّف جماهده منود و چشم از خياالت و اعتبارات نفسانيه پوشانيد. او

خود را عبد ذليل و موالى جليل را متصرف ديد و از باب انابه و توبه و خشوع و خضوع 
درآمده و مجال حجيت قرآن را بانه ليس کمثله شىء است بنظر فؤاد و حقيقت ذات خود 



از رب االرباب است پى برده ديد و اقرار برسول و آورنده او منود آن وقت بر  که مستمد
العنان ننمايد و قدم   نفس را در مقام بيان عبارات و تبيان اشاراتش مطلقاو واجب است که

جرئت در فهم آيات و اسرار حق بر ندارد و بداند که او را حامل و مبيىن که حميط بکلّ 
اهللا  اى جاهل مقام حسبنا کتاب. احکام او باشد در هر عصرى الزم ليعلم کلّ اناس مشرم

ن قول باطل و عاطل اظهار کفر و بغض خود را در اين مقام اين مقام نيست و قائل اي
اهللا  از مجله مطاعن مشا بر باالسريه خذ هلم. ننمود بلکه ابوجهل و سائر مشرکني ابراز منودند

چه شد مشا را که مقام حجيت . منايند آن بود که موارد کالم را نفهميده خلط مبحثني مى
ت قرآن را با آنکه او را مبياين مقام فأتوا . دهيد ىن و حافظى الزم است امتياز منىو آيتي

باشد آن مقام اليعلم تأويله االّ اهللا و الّراسخون  بسورة من مثله او اشارة من علم من قبله مى
اهللا  خالصه طول کالم مثمر مثرى نيست انّ.  هاد است ىف العلم انما انت منذر و لکلّ قوم
و از کلمات مسطرات حزن و کدورت اعتبارت آنکه  ... يهدى من يشاء الی صراط مستقيم

اب در مقام آنکه ترا  بعد از سؤال و جواب با رباالرباب مظهر لطف و احسان ملک وه
از ظلمات خياالت و حريت استدالالت برآورده از جام وحدتت سرياب منايند تا آسوده 

و قبول دارى و حق شوى بلسان حقيقت نثار فرمودند که آيا نوشتجات ما را ديده 
فهمم اين کالم مشا و  دامن و بعضى را منى جواب آنکه بعضى را فهميده و حق مى. داىن مى

بايد آنچه را فهميده . باشد انکارت از بابت افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض مى
ه و انابه اى حمکم قرار دهى و اقرار منائى و آنچه بر تو متشابه است رد مبحکم منائى و بتوب

بکوشى تا بفهمى و قول ديگرت آنکه مى شود که حق سبحانه حق را در غري حملّش قرار 
اکرب که از  اهللا. ع درافتاد دهد چنانچه اسم اعظم را ببلعم بن باعور عطاء فرمود که با عيسى

. ايد اهللا اين چه نوع اعتراض است که منوده سبحان. ظاهر مذهب و ملّت نيز گذشتيد
اى که بلعم با عيسى درافتاد و اين مهه نزاع و اختالف که  خود را خود گفتهجواب 

واليزالون خمتلفني االّ من رحم ربک مگر در غري اين مقام است که آن حقّى که امراهللا و 
خواهد و نصب او بر  حکم اوست حملّ طيب و مظهر طاهر و عارى از شوائب غرييت مى

اهللا عن ذلک که حق را در غري  تعالی. دگار حجت نباشدخداوند است تا کسى را بر پرور



دهد بعد از اظهار حامل حق کلمه  حملّ قرار دهد علّواً کبرياً بلکه حق را به حملّش قرار مى
معىن و  از آن حق ىب. حق را باقتضاى مامن نىب االّ اذا متنى القى الشيطان ىف امنيته صورتى

اهللا ما يلقى  الّذين ىف قلوم زيغ فيبقونه فينسخ گردند و اماّ بس مىمثالی بيجا اهل باطل متلّ
پرستيد حملّ اسم  بلعم باعور مادامى که مطيع بود و حق را مى. اهللا آياته الّشيطان مث حيکم

اهللا کرد از او بگرفت و خبودش واگذاشت ولکن حملّ حکم   وقىت که خمالفت نىب. اعظم بود
پرست در اطاعت بودند و تابع حق و  الذّات و حق طيب. دو داراى امرش عيسى بو

خالصه اين کلمات از بديهيات مذهب . الّذات در اطاعت بلعم بود و تابع شيطان خبيث
بودى در مقام جواب تسطريش واجب  چونکه نوشته. است احتياج بتسطري و بيان ندارد

پروردگار عامل خلق ) ص( املقدم اهللا منامي که بعداز جناب باب حال از تو سؤال مى. گرديد
باشد که نضج مواد داده و  رامهمل گذارده و خبود واگذاشته بعد از آنکه چندين سال مى

مشار اولياء و صلحاى بندگان او اين بنيان را ببيانات و  هاى بسيار و زمحتهاى ىب مبرارت
 و واقف بباب و الئذ و چند نفر نيز اين امر را قبول منودند... استدالالت حمکم منودند

جبناب گرديدند حال پروردگار آن نظام را از هم پاشيد و سنت غريمتبدله او متبدل و 
سبحانه سبحانه قالت اليهود يداهللا مغلولة و اشهد انه . عادت غري حموله او متحول گرديد

نانچه سيد چ. انزل آية مبارکة اکرب و اشرف من اختها و انه کلمة بديعة ليس کمثله شىء
فرمودند که اى قوم نزديک شد ارحتال ما و مشا  در اواخر مى) ص(اکرب و نور انور 

بعد از من امر عظيم است و امتحان . نفهميديد مطالب ما را و درک ننموديد مقاصد ما را
و شخصى از ارباب عقول . ما مبشر بودمي از آن امر عظيم. شديد و اختالف خواهيد کرد

عرض کرد يا سيدى حامل امر بعد از مشا کيست بيان ) ص( سلمان در سفر زيارت
السمريى آخر ابواب تکلّم فرمودند  اين کالم را علی. فرمودند هللا امر هو بالغه. بفرمائيد

وقىت که اينطور فرمودند توهم ) ص(سيد باب . وقىت که پرسيدند باب بعد از تو کيست
استدراک فرمودند . ت که در غيبت صغرى بودنداين شد که امر ايشان مثل امر ابواب اس

رسد  در مقام و موضعى ديگر سؤال منودند فرمود واهللا منى. که امر ما مثل امر ابواب نيست
من طلبه وجده مثّ کالمه . اى از حب دنيا در قلبش باشد مبعرفت او کسى که بقدر ذره



ياالتى است که در مشاعر و مراد از حب دنيا نظر و حمبت به آن قواعد و خ. الّشريف
مدارک سارى و جارى و مشهود است ذلک الکتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الّذين 

و نوشته بودى که قرآن تأليف منودم ابلغ و اکمل از تفسري مبارک . يؤمنون بالغيب
بايست معىن مثليت را بفهمى آنوقت در مقام اظهار  بسيار خوب اوالً تو مى. مرحبابک
باشد که صورتى  معىن مثليت نه ترکيب تأليف حروف بيست و هشتگانه مى.  برآئىخدائى

بلکه مثليت وقىت درست آيد که در مجيع . از آن برداشته در مقام نقش و ارتسام برآئى
حال بفرما تو ادعاى اين مقام دارى که انک سر . عوامل بآنطور و آن صقع صادق آيد

 و الّظهور املطلق الطّور و وصف شجرةاالسرار و نوراالنوار و سر موات . احلققد قامت الس
و االرض بوجودک و انت سر املستنري ىف قلب النىب و الّسطر املسطر ىف صدر الولی االملعى 

. الّصراط سبع مأة و مخسني الف سنة علی اهللا العني حبسه و ان من توقف ىف امرک اقلّ من حملة
هللا آه آه مثّ آه که  هللا. اگر دارى ثابت بفرما. اى  مثل نياوردهاگر اين ادعا را ندارى پس

مرتکب شدى معصيىت را که نظام وجود خود را از هم پاشيدى واهللا الّذى ال اله االّ هو که 
اى واهللا که . کسى از پيشينيان قدم جرئت را در اين ميدان مبثل تو مطلق العنان ننموده

 قلم گرفته بزعم خود در مقابل حق نشسىت و باب آه مثّ آه از آن ساعت که. ننمود
واهللا الّذى ال اله االّ هو که خانه خود را خراب . فيوضات نامتناهيه را بر روى خود بسىت

العني از  اگر بداىن که چه کرده اى اگر صدهزار روح در بدنت باشد اقرب از ملح. کردى
الّذى ال اله االّ هو که ظهور اين ما هکذا الّظن بک واهللا . بدنت مفارقت خواهد منود

بزرگوار با اين لباس و ادعاى ايشان اين مقام عظيم را با آيه واحده از تفسري مبارک 
باشى که در اول ظهور امر اين  خودت مطّلع مى. مستغىن از مجيع استدالالت است

از آنکه تفسري بودم مبحض آنکه اين امر را استماع منودم قبل ) ٣٢(بزرگوار بنده در قزوين 
زيرا که بنظر خالی از اغيار حبول و . مبارک و صحيفه مکنونه را زيارت منامي تصديق منودم

خواهد بعد از آنکه  قوه پروردگار نگريستم که اين امر عظيم البته مظهر و حملّى مى
پروردگار رکن رابع و مظهر جامع و قريه ظاهره را خبلق فهمانيده و ايشان را بساحت 

پس بدليل حکمت بر او .  خود کشيده و از مساء علّو و رفعت رزق ايشان را بارانيدهقرب



جلّ شأنه واجب است که ايشان را خبود وانگذارد بلکه نعمت را اعظم و فضل را اعم و 
احسان را اتم الزم است که اظهار فرمايد زيرا که عادت او چنني جارى گرديده و يوماً 

احلمدهللا و املنة و الّشکر که امر االن . ت و ماکان لفيضه تعطيالًفيوماً کور در ترقّى اس
اهللا اعظم که وصفى از شيئيت در مقام ايشان ملحوظ نيست و  کماکان است که حجة

اى آنکه چشم حق بينيت را غبار خودبيىن  ... نسبىت از غرييت در مقام شناسائيش معلوم نه
النهار برآمدى و هيچ  کار حق واضح کالّشمس ىف رابعةچنان تريه و تار منود که در مقام ان
واحسرة عليک مثّ واحسرة که استحوذ عليک الّشيطان . متألّم و متأثّر اصالً ابداً نگرديدى

درياب نفس خود را که واهللا العظيم القادر القاهر که اهلک هالکني و . فانساک ذکراهللا
اهللا نيست پس کيست و در  بزرگوار حجةو اگر اين . اخسر خاسرين اآلن را گزيده چرا

اللّهم االّ اينکه بگوئى اهلى انکار کردم سببش . االرباب بانکار عذرت چيست حمضر رب
فرمايد  مى. السالم بودند ادعا منود آنکه مافوق رتبه عبدين تو که با بني از جانب امام عليه
 بتو رسيده که فوق مرتبه ايشان مگر نصى از کالم من يا اولياى يا ابواب معصومني ايشان

مگر آيه ولوشئنا . اند و حکم ايشان را تغيري و تبديلی نيست اى نيست و ايشان مستقّل رتبه
اگر . لنذهبن بالّذى اوحينا اليک و نأت خبلق جديد را نشنيدى و مذهب يهود را نفهميدى

دم بيان نفرمود خواند و من موعظه و دليل جمادله طلب منو بگوئى که بدليل حکمت مى
بلکه من عبد هستم مأمور بامر موالمي او مرا امر فرمود که با دليل و حکمت مشا را داللت 
منامي البته او حکيم و داناى اسرار است و تکليف نفرموده مشا را االّ آنکه مقتضيات تکليف 

و استبدلت الّذى . هرفرمايد رب قادر قا اهللا نفساً االّ ما اليها مى را آماده منوده و ال يکلّف
هو خري بالّذى هوادىن و قلت مقالة قوم موسى لن نصرب علی آية واحدة ادع لنا ربک خيرج 

السيالة و حقيقه الفوم من  من ارض عاداتنا بدعوات انياتنا حقيقة القثّاء و من اخلياالت الباردة
ودى که تفسري مبارک و نوشته ب. االوهام الّىت زرعنا ىف ارض عاداتنا الکاسدة الباطلة

اى مسکني مان نظرى که بتفسري نگريسته اى بقرآن بنگر و نظر . نامربوط م مى باشد
منا يک آيه از احکام و يکى از قصص و يک آيه از کفر کفّار بردار و ببني چه مقدار آيات 

) ص(اهللا  باشد آخر قوم مني نظر سرکار نگريستند که انکار رسول نامربوط م مى



زينهار زينهار که کارت از دست رفت تو بنظر تفريق سا . چشمى مبال و وش بيا. منودند
اى وگرنه کالم امام در هنايت ربط و نظام است مهني مقام بود که قوم قواعدى   نگريسته

بودند چونکه قرآن با بعضى از آن  که در دست داشتند و از کتب مساويه استخراج منوده
منودند و چون از سنت غري  نداء ما انت االّ رجل مفتر را بلند مىقواعد ربطى نداشت 

خواندند صداى ان  متبدلّه حق از اخبار انبياء که معجزه ايشان غري يکديگر بود بر ايشان مى
رسانيدند و از آن مجله است کالم  هذا االّ اساطري االولني بر گوش خاليق مى

 القرآن حلناً صححته السنته العرب و هو قوله ان هذان اللّعنة و الّنريان انّ ىف عليه عثمان
بودى  خواسته) ص(نقطه در مقام حجت از نقطه دائره اجياد  لساحران و ديگر آنکه دعاى ىب

اکرب که چه مقدار جسارت در  اهللا. اهللا بود عطاء نفرمودند آن کان کرم و احسان باذن
 واهللا که بارتکاب خيال يکى از اين .حمضر رمحن حني استواى ايشان بعرش بيان منودى
واهللا قد . ماند سزاوار بود واهللا سزاوار بود معاصى جليله عظيمه اگر دابه بر روى زمني منى

اهللا عليه و  سلّم. ثبت علی  کلّ ذرات الوجود من الغيب و الشهود انه لعلی خلق عظيم
و سکوت آن . اس انفسهم يظلموناهللا اليظلم الناس شيئاً ولکن الن انّ. روحى له الفداء

. اهللا االطهار از کثرت رحم و شفقت بوده لعلّک تتذکّر او ختشى بزرگوار و معدن علم آل
دهد و آثار حمو و اثبات از  آن خيال است که شيطان در عامل شيطنت در ذهنت جوالن مى

بت و عنده ميحواهللا مايشاء و يث. کتاب مستطاب کتاب مبني در نزد اهل يقني نقص نيست
ث گرديد چنانچه گرديدى و خاک تريه و  امات است نبايد متشبالکتاب و اينها متشا

انصاف بده که آيا صاحب عقل و شعور چشم از حجيت تفسري . مذّلت بر سر عامل رخيىت
گذارد و مبحو  دارد و او را نفهميده و مهمل و متشابه مى مبارک و حمکميت او پوشيده مى

اهللا  گردد در مقامى که باران بداء از سحاب امضاء باذن  متشبث مىاثبات خطوط
االعلی دائم در ريزش و سيالن و امراهللا و حکم او را اقرب از ملح عني در مقام عيان  العلّى

و دهر زمان در نزدش متصرم و مقتضى که دهرى را آن و آىن را دهر مى توان منود و ما 
آيا کسى چشم از حجيت و حمکميت صحيفه ...  طيالًکانت يده مغلولة و اللفيضه تع

اعتقادم چنان است . انگارد نقطه را آيه و دليل خود مى دارد و دعاى ىب مى مکنونه پوشيده



هوالّذى ارسل اليکم رسوالً . که احدى از پيشينيان اين حجت ها را نگرفتند که مشا گرفتيد
اى بندگان خدا اليوم حجت . وا من املفلحنيليعلمکم الکتاب و احلکمة فاطيعوه حتى تکون

پروردگار اجلّ از آن است که خلق را مهمل . باشد اهلى تفسري عظيم و صحيفه مکنونه مى
انيبوا اليه و جتافوا جنوبکم عن املضاجع و ادعوه خوفاً و طعماً حتى . و معطّل گذارد

معىن چندى را مسمى  ه ىبو اينکه شخص قواعد صوري. يهديکم الی صراطه العزيز احلميد
باشد  مبعرفت منوده در اعمال ظاهريه مستحبه که مفتاح کنوز غيبيه و سبب فيض اهليه مى

تکاهل ورزد اين از مصائد و مکائد شيطان است و خمالف طريقه سالکان و حقيقت 
 کمن ام من هو قانت آناء اللّيل حيذر اآلخرة و يرجو رمحة ربه. مذهب صوفيه مالحده است

. دامن چه بنويسم با لسان کليل و قلب عليل منى. هو اخلد ىف ارض عاداته و تابع لشهواته
شود عبد ذليل خطاب موالى  ام که آيا چگونه مى پروردگارم شاهد است که حريان مانده

نيست مگر از آنکه با غشاوه غفالت حمجوب . جليل خود را نشنود و نشناسد کالم او را
مقيد و حمبوس که حمبوب در هنايت حمبت و مودت از افق جالل و و در ارض شهوات 

عزت بتجلّى برآمده و متام عامل را خبروش آورده و ما در ارض حدود و اشارات مقيد و 
آه آه مثّ آه که از مضمون کتاب غري صوابت يکى آنکه نداى خود را باللّهم ان . حريانيم

ن السماء او ائتنا بعذاب اليم بلند منوده و بناى مباهله کان هذا هواحلق فامطر علينا حجارة م
اى بعد از آنکه تأويل آيه شريفه لونشاء لقلنا مثل هذا ان هذا االّ اساطري االولني  گذارده

ظاهر منودى جوابت آيه مبارکه است ولو يؤاخذاهللا الناس مبا اکتسبوا ما ترک علی ظهرها 
ا و کلّ موجودات از ختوم ارض الی مافوق مساوات وجود اينقدر بفهم که ما و مش. من دابة

. در جنب جاللت و عظمت ادىن بنده حمبان و مقربان امراهللا االعظم و سره االکرم ندارمي
فهماند که جناب  اهللا ليعذّم و انت فيهم نبود آنوقت قادر قهار مى اگر مضمون و ما کان

ايد چنانچه نقطه غيب و سر الريب در  آوردهکار  مشا و آنکه با مشا بود چه اساس پاى
. اند تفسري مبارک اين عمل مشا را قبل از ظهور بيان و شهود اهل صدق و اميان فرموده

ها در نقطه امکان مشا مستجن و چه شرها در قبول مشا مستکن بوده  اکرب که چه عمل اهللا
اکرب از وسعت رمحة کلمه تکبري  اهللا. اهللا العلّى در مقام جمادله و مباهله برآئيد که بانفس



الّذى ال اله االّ هو آن  الکبري و اهللا العلّى اهللا اهللا از عظمت حلم آن جود اثري عليه سالم سبحان
کسى که طالب حق باشد مهني اعمال رديه مشا و گذشت و عدم اعتناى ايشان حجىت 

ودى واجب است بر خاليق که ب است متام و کامل و احتياج يچ دليل ندارد و اينکه نوشته
بشتابند بسوى اين بزرگوار و خياالت خود را بپرسند و ايشان را امتحان منايند اگر موافق 
آراء خودشان بيان شنيدند قبول منايند واالّ فال چنانچه مشا و مالّعبدالعلی کرديد دست 

ده از دام تکليف بدست داده دست خداى قادر را بستيد و نوراهللا را اطفاء بريح اهواء منو
واهللا مثّ واهللا العظيم کار نه از اين قرار است . خاطر خبيال خود نشستيد جستيد و آسوده

آه مثّ آه . االرباب گسترده بلکه ربقه تکليف درگردنت پيچيده و ديوان عملت در نزد رب
قبل از بکوش بتوبه . اهللا اهللا از اين مهلت که مغرورت گردانيد چنانچه گردانيد. از غفلت

واقع . واهللا العظيم که کارت از دست رفت. احلسرة خروج امر از دستت و ظهور يوم
اهللا بديده سر نيست و  شناخنت حجت. شدى در آنکه شدى که از عظمت بيان ندارد

اهللا درکش مبدارک  شتافنت بسوى او بپا و دست ظاهريه نيست و حجيت آيات حجة
اشد نيست چشمى مبال و از خواب بيدار شو نظر بسنت شهوديه که حاضر در نزد انسان ب

اين در . العني بيىن که قدم بقدم پيشينيان بل اشد استکباراً برداشىت غري متبدله حق منا تا برأى
خواهد و خشوع و  خواهد و گريه خضوع مى گريه مى. اهللا الکرمي آخرت است و لقاء وجه

اهللا حبقيقت اميان   و خفيةً تا مقام معرفت حجةانابه و توبه و خواندن پروردگار تضرعاً
اهللا عليه در  چنانچه سيدساجدين صلوات. حاصل شود و از مجله اهل غيب حمسوب بشوى

فرمايد اللّهم و اتباع الّرسل و مصدقوهم من اهل الغيب عند معارضة  دعاى صحيفه مى
  . االميان ىف کلّ دهر و زماناملعاندين هلم بالّتکذيب و االشتباه الی املرسلني حبقائق

خالصه . اهللا حبقائق اميان است نه بديده ظاهر در عامل عيان اينقدر بدان که معرفت حجة
املطلق که در هنايت ظهور و سطوع مثل نور از افق عزت و جالل  جوااى مظهراحلق و اهللا

کتاب مسطور و حلم و کمال درخشيدن آغاز منوده سجده شکر را جبا آوردم بوصول آن 
الويل مثّ الويل . اهللا العلّى الغفور که حاکى از مقامات اربعه آن سر مستور بود من يد قدرة

مثّ الويل لک که چنان امر را تنگ گرفىت و در ارض استقالل و انيت خملّد گرديدى و 



د خداون. چه نويسم که ننوشتنم تر. انتهاى حق را بر عامليان تنگ کردى فضاى رمحت ىب
داناى اسرار شاهد است که هرآىن که چشمم بقال و قيلت که در کاغذت مسطور 

شود  افکنم عقل حريان و فکرم سرگردان مى افتد و نظر مبخاطب و خماطَب مى اى مى منوده
مباالت در  که چه شد مشا را که چنان يکدفعه ربقه اميان را از گردن بريون انداخته ىب

ن و مصداق تأويل آيه شريفه انّ االنسان اکثر شىء جدالً گرديد ميدان رد و انکار در جوال
اهللا عليه ىف آناء اللّيل و اطراف  و آنچه عرضه داشتم در مقام اثبات کلمات سراالسرار صلّى

تواند بيان منايد االّ ايشان و اگر  منامي زيرا که کالم ايشان را منى الّنهار حال استغفار مى
اى از طفح رشح بيانات حقيقت دالالت آن سرور  ت شرح نقطهدرياها مرکّب شود کفاي

سبحانه سبحانه عن وصف الواصفني و نعت الّناعتني . شود اهللا عليه منى کائنات صلوات
احلمدهللا و الّشکر له که ابواب علوم از کلمات حقائق عالمات آن سراملطلق و . تسبيحاً علياً

ودند بر طالبان طريق جنات مفتوح گرديد که که در جواب مشا فرموده ب) ص(احلق  وصف
خواستم در مقام جواب کلّ بيانات برآمي  مى. در درک آهنا جبز آهنا کسى شريک نيست
اگر برامي مثنوى هفتاد من کاغذ شود مهيشه . عمر را اشرف و اوقات را اکرم از آن ديدم

العيوب ستر عيوب فرمايد ستار. شيوه اهل حق برهان و دليل بوده نه نامربوط و هرزه نالی
و غفّارالّذنوب توفيق توبه و انابه و لرزيدن و خبودطپيدن و از خورد و خواب فراموش 
منودن و واله و حريان در ارض پشيماىن دويدن و بکوى حمبوب رسيدن مبا و مشا عطا 

ناب الويل مثّ الويل يا ربنا ادرکنا و از احوال ج. فرمايد که امر عظيم و خطب جسيم است
الباب الّطاهر املطّهر و النجم الزاهر و  مستطاب حجاب احلجاب و جناب اجلناب و باب

البدر الباهر و الّدر الفاخر املصباح النور ىف اللّيل الّدجيور املؤيد من احلق و اسبق من سبق 
 من اهللا و عافاه و جعلىن املطّهر عن کلّ شني و املصلّى بقبلتني جناب موال مالّحسني سلمه

بودى اشهدااهللا و اوليائه بانى مؤمن به و مبا انزل ىف حقّه وا نه  کلّ مکروه فداه مسطور منوده
االجياد و ثاىن مظهر ىف لوح الفؤاد و  املعبود و سلّم للّصعود و اول مؤمن ىف ذر وجه معرفة

گريم خالق کلّ موجودات و  دهم و شاهد مى و شهادت مى. حقّه عظيم عظيم
منايد  باشد من عنداهللا و نطق منى الّنسمات و داحى الدحوات را که او مؤيد بروح مى بارىء



دامن و منصوص از قبل وىلّ متصرف بر حق و منصوب  الّطاعه مى اهللا و او را مفترض االّ باذن
نعوذباهللا و . بينم من احلق و در رد و خالفش آتش سرکش جحيم را بر خود خروشان مى

ن االحلاد ىف عظمته و الشک ىف سلطنته اوالً جبهت آنکه اليه جيتىب لرسالته من نستجري به م
يشاء و يعلمه مما يشاء ال يسئل عما يفعل و هم يسئلون و ثانياً بعد از آنکه جناب 

االقطاب و مرجع اولی االفئدة و االلباب جناب سيداکرب و النوراالنور روحى فداه  قطب
شريعت تريه و در حجاب منودند و سحاب ظلمات انيات اهل جهان را از غياب نفس 

هاى غفالت و  سکر و غفالت از شش جهت متراکم گرديد و سرکار مشاها و ما در پرده
در ارض عادات ساکن و از اکل و شرب و نوم مبثل حيوانات حمظوظ و ثلج الفؤاد بودمي 

گذارد بعد از آنکه خبلق  ىغافل از آنکه خداوند عامل زمني را خالی از حجت ظاهره من
و ) ص(اهللا املقّدم  چنانچه باب. من طلبه وجده. فهمانيده و اين باب را مفتوح فرموده

بعد از کسر صولت باطل از ) ص(بودند و اين بزرگوار باب بالباب  روحى فداه فرموده
ن اي. اصفهان خبراسان تشريف بردند بعد از زيارت مراجعت فرموده بودند کرمانشاهان

اثر را شنيده احوالش زبون و مزاج شريفش دگرگون و صحتش بسقم و  خرب وحشت
سرورش بغم و امل مبدل گشته مرض شديدى جبنابش طارى شده که حرقت او و حرارت 

اهللا املقدم در کلّ عروق و اعصابش سارى و جارى گرديد تا آنکه خود را به  فرقت باب
ريه و مناجات مشغول گرديد و طلب عامل رباىن مسجد کوفه کشانيد بانواع رياضات و گ

الّسرائر و جميب الدعوات نداء با سوز و  احلاجات منود تا آنکه عامل و نور صمداىن از قاضى
گدازش را شنيد و لسان حال و مقالش را موافق و در دعوى حمبت صادقش ديد پس منت 

از مجال کمال برداشته بتجلّى عظيم بر او هناده او را بساحت قرب خود کشانيد و پرده 
دهم که آن جناب طالب بود حقيقةً  شهادت مى. برآمده او را از خود بيخود خبود رسانيد

شناسد او را مگر کسى که او را خلق فرموده و باب باب  و صدقاً حيىن که طالىب نبود منى
 نقاب حجاب االلباب در وصف او مهني آيه جبهت اولی. فيوضات نامتناهيه خود قرار داده

يا ايهاالباب خذ هذا و امالء نفسک من . منايد تا طالب بنظر صواب را درک منايد مرتفع مى
اهللا  اهللا عليه مثّ صلی ماء کافور الظّهور و کن هللا کالقطعة احلديدة احلماة بالّنار القدميه صلی



 عظيم و در دهم در حق سابقني که ايشان مقرب عنداهللا و فائز بفوز عليه و شهادت مى
اند که احدى را آرزوى رتبه ايشان نشايد زيرا که سبب گرديدند بظهورالنور  مقام مرتفع

الطّور و عامل را روشن منودند و ايشانند مصابيح نور در ظلمات دجيور و محله کتاب  علی
آه مثّ آه از غفلت و تقصري و احتجاب ما در حق . الشکور اهللا الوىلّ مستور عليهم سالم

ها که نديدند در  آيا چه بالها در ظهور حق جبان خنريدند و چه مصيبت. عرفت ايشانم
اصالً ابداً بوى طلب مبشام ما . حالىت که ما و مشا در خواب غفلت مشغول با اغيار بودمي
داشت که بر خدا است اظهار  نرسيده شيطان ما را چنان فريب داده و از طلب باز مى

الّذين . ت حق را در بابت طلب حق در طاق نسيان گذارده بودميحجت اما آيات مترادفا
اهللا ان جيرى االشياء االّ باسباا من  اىب. اهللا يهدى من اناب جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و انّ

يامن اذا سئله عبد اعطاه و اذا امل ما عنده بلغه . بابه مفتوح للّراغبني و نيله مباح للّسائلني
آيد و پرده از   از آنکه مطلوب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوه منىمناه و غافل
چنني بوده سنت اهلى و ما را شيطان فريب داده و در بستر غفلت . کشد مجال منى

گفىت که امر اهلى عظيم است ديدى بغتةً  آيا نه اين بود که خودت مهيشه مى. خوابانيده بود
واحلاصل حال  ... بن مرمي هسىت مفرى جبز تسليم نيست بيکى وحى نازل فرمود که تو عيسى

دهم که مودت و حمبت و اطاعت  کالم خودت خبودت حجت گرديده و شهادت مى
سابقني بر الحقني الزم و واجب است بتأويل قوله تعالی قل ال اسئلکم عليه اجراً االّاملودة 

ب هستند بر آن بزرگوار از کلّ ىف القرىب و مراد قرب باطىن است نه صورى و ايشان اقر
. و حتقّق و ظهور فؤاد منوط بتصديق اين مقام. خلق جبهت اينکه ترقى شخص بفؤاد است

واحلمدهللا الّذى اهلمىن حکمه و مل جيعلىن من  ...اخللق هستند  پس آهنا پيش از خلق و مع
جنبني و اسئله ان يثبتنا اخلاسرين و الصلوة و السالم علی حممد و آله الطّاهرين و شيعتهم اال

بالقول الثّابت مع اهل اليقني و جعلنا لبطشه من املنتظرين و لدولة اوليائه من املترقبني و اسئله 
املبني ان حيفظنا من شر نفسه القوى اهللا عليهم امجعني ابداآلبدين و  الّشياطني لعنة حبق

  .   دهرالداهرين
  )٣٣(لباب ا جناب طاهره به جناب باب مرقومه _ ٢



. اهللا عليه مشرف شود العاملني و الواقف علی الطّتنجني صلوات بساحت قدس مولی   
السالم و السالم من  الّذى اليه يرجع حکم العلّى اجلواد احملسن الّسالم من الّسالم علی اهللا بسم

الذى استخلصه نفسه و طهره عن الّداللة الی غريه حقيقة العز و  ساحة قدسه علی
هوالّذى هو عنه و ال فرق بينه و هو االّ انه . الّسالم و الّسالم املشرق منه و الّالمع عنه معدن

نفسه و جنسه و مفرج کربه و قاضى دينه و ينبوع اجلاللة و مظهرالقدرة و معدن الّسالم و 
الّذين  منبع الکرامة و الفخام و التقديس املتشعشع و الّصلوة املتالمع من حجاب املرتفع علی

سبقوا باالجابة و نظروا بالّدراية و وصلوا الی بابه و عرفوا جنابه فماتوا بفنائه و ما يشعرون 
اهللا  ايان يبعثون بل دخلوا جلّة االحدية و ال ير هلم وصف دون انفسهم العلية و هم بعني

نا للّذکر احلمدهللا الّذى هدا. اهللا عليهم و تعالی شأن موالهم عما يصفون ناظرون صلوات
اهللا باهللا ادخل و باهللا انطق و باهللا اقوم بني يدى حجةه و  االکرب وما کنا لنهتدى لوال ان هدانا

الّذى تفضل علی هذه االقلّه مما حيصى و  سبحان. ال حول و ال قوة االّ باهللا العلّى العظيم
جهه العلّى االعلی و احلمد اصعدها فوق طوراملنة و البهاء و اراها من آيات املشرقة من آية و

هللا الّذى قد اجنذبىن الی ساحة قدسه و شرفىن بطلعة ذکره و انغمسىن ىف طمطام حبه و 
. له احلمد محداً شعشعانياً و له الّشکر شکراً متعالياً سرمدانياً. طهرىن عن الّنظر الی غريه

فضله لکنت ىف يوم احلضور اهللا ما انا و ذلک املقام العظمى بعزته لوال ميسکىن  سبحان
موالى و سيدى و کهفى و معتمدى يا من جلّ جاللتک عن البيان و عظم . معدوماً

اشهد ان باب معرفتکم مسدود الهل االمکان و مفتوح ملن هو واقف . شرافتک عن الّتبيان
ية و قدسکم اهللا قد طهرکم عن املثلية و نزهکم عن الشبه بباب البيان و ناظر بعني العيان بانّ

طوىب ملن . الّذى نزل من مساء ثنائکم طوىب مثّ طوىب ملن فات بفنائکم و احىي مباء. عن االقتران
اسبقه العناية و وفد علی بساط جاللکم و نظر الی آثار مجالکم و مسع نداء الورقاء علی 

جلی ذکرکم فما ا. دوحات سدرة املنتهى ىف فضلکم و ائکم باىب و امى و ما ىف علم ربى
القدس ىف جنان  بکم اخذ روح. ذکرکم و اجلّ شأنکم شأنکم و اعلی قدرکم قدرکم
الّطور و بکم ظهر کتاب مسطور  الّصاغورة من حدائق باکورة الّظهور و بکم نزل الّنور علی

اشهد ان قد اخذ عهد حمبتکم من کلّ ذرات . اهللا العلّى الغفور ىف رق منشور عليکم سالم



يا سيدى و موالئى استغفراهللا .  الزم طاعتکم علی کلّ ما برز ىف عامل الّشهودالوجود و
جذّابيتک . العظيم من االقتران بوصفکم و الّتلجلج عند مطلع ذکرکم باىب و ما ىف علم ربى

قد انطقىن و فضلک قد اقامىن واالّ واهللا ما انا شىء حتى انفس عند طلعتک او احترک ىف 
الّروح فداکم يا دليل املتحيرين يا  روح اهل. هللا العفو من جودک يا موالئىا حمضرک و اسئل

اهللا امللک العدل املبني و باب صفيه و حبيبه ديان  کنز املنقتقرين يا حصن اللّالئذين  يا حجة
يا موالى باى لسان ادعوک و قد اخرست املعاصى لساىن و باى وجه القاک و . الّدين يوم

لّذنوب وجهى و کيف ادعوک و انا انا و کيف ال ادعوک و انت انت و کيف قد اخلقت ا
کنت ناطقاً عند ساحة قدسک حني الوجود لذکرى لديک و کيف کنت صامتاً تلقاء 
وجهک و قد انقطع دعوة سرک و کيف کنت ساکتاً و قد احرقىن الّنار الّنازلة من جمرة 

الّثناء و ما هذالّنور الّذى تشعشع من طراز القدرة   افقاکرب ما هذه الّنداء الّساطعة من آيتک اهللا
اهللا انّ بروق انوار مجاله خطف االبصار واهللا العلّى الغفار قد قلّب باقلّ من  و البهاء يا سبحان

ملح البصراللّيل بالّنهار يا رباه من صاحب هذالّصوت الّذى حيىي االموات و مييت االحياء 
قد وجد من نظرته .  اهللا اکرب من جاللته و شوکته و عظمته بعزته.الواقفني ىف ارض احلسبان

عامل اجلربوت و کون من دعوته آيات امللکوت و خرب بنقمته بنيان عامل الّناسوت الّذين 
الّداعى الی احلبيب الّذى هو حجاب  نسوا حظّهم و ماعرفوا حلنه يا موالى و سيدى يا حجة

ما هذاالنار الّذى . باىب و ما ىف علم ربى. و غيب الغيوببينک و بني احملبوب و باب ملن ه
قد حرق االستار و قطع القرار و ال ميهل آناً و تصدر من عني حرف من کالمه حبور االنوار 

علی بساط القدم و ينادى بصوت  اهللا من هذاالّطلسم االعظم و الّرمز املنمنم الّذى اتکأ سبحان
االنوار انا نور االنوار و سر  يا مالء. اهللا البصري انى انا آيه.  قديرعال انى انا نور منري و قدرة

انا باب . التبيان امسعوا ندائى انا عني البيان و شجرة. انا الّذى علی معرفىت يدوراملدار. االسرار
 الّذى اناامليزان. اخلسران الّساحبني ىف جلّة انا الفرقان الّذى به ميتاز اهل االطمينان من. االفتتان

واقف بباب االذن و البيان و اعرفوا يا اهل العيان من عرفىن فقد عرف مواله و من جهلىن 
الّذى قد اکتسب ىف عز وجهه موالى و سيدى يا باب احلجة و  فقد جهله و ال ينفعه عمل

قد اجنذب هذاالّنور امتک اآلبقة . مقيم احملّجة روحى و روح من ىف االمکان فداء من احبک



و قد اشار ... اهللا اهللا من حسن منطقه و حالوة نظرته. ی طرفه و امرها باالصغاء الی قولهال
خفياً بانى انا هو ال فرق بيىن و بينه فاعرف حلىن انا و علّى من نور واحد و من شجرة 
واحدة فاطبق العاملني و اعرف الّرمزين اناالّذى قد کنت جليسه حني ال وجود لشىء و کنت 

رتق و الّسر ملا علق و احلرف الّذى به  االسبق ملا سبق و الفاتق ملا انا. ني المهس لنفسانيسه ح
استنطق و االسم الّذى به سکن و اشرق و ان مل اکن عنده واهللا ما ظهر امره و ما برز سره 

هو صاحب الوحى انا صاحب االهلام عند مليک . انا صاحب الّتفصيل و هو صاحب االمجال
د صرح باملراد يا سيدى و فتح باب املراد و ظهر امسه الّشريف اجلواد احلاکى ىف فق. الفعال

سيدى سيدى يا باب احلّجة و متمم الّنعمة . رتبة التربيع عن سبع املثاىن الهل السداد
اهللا عليک و تعالی شأن حبيبک اول طراز الح و ملع و اشرق و طلع و نطق و رفع و  صلوات

نطاق الطالئع و استخراج الضغائن ممن صدق و مسع و کذب و طمع صمت و خشع الست
. اهللا عليه و سالمه عليک يا واقفاً علی الّطتنجني و حامل السرين و برزخاً بني العاملني صلوات

الّسحاب باىن انا باب الباب  أل مشس معرفته من وراء قد کشف احلجاب و رفع الّنقاب و تأل
ذا غاب املولی عن ابصاراخللق فهم احملجوبون بالغيبته ممتحنون و مفرق الکتاب يا مفضل ا

انااحلبيب و هواحملبوب و اناالّطالب و . بالّصورة انا هو هو انا الّناطق ىب و اناالّصامت له
هواملطلوب بعزه ربى ما فارقته باقلّ من آن الّذى وردت الی عامل االمکان فهو قدکان اکرب 

عميت . املعطى لکلّ ذحيق حقّه ىف کلّ آن ستوى علی عرش البيان و انامنى بستة ايام و هوامل
الّذى التراىن بانى قد طلعت من بيت نورالّذى هو مع صورة املطّهرة و اهليکل املنورة قد  عني

کان واحداً و هى له و الجل سريى ىف مقامات الواحدية ظهر سراالحدية بعد کمالی و 
ئى استغفر ربى العظيم من االقتران بوصفه والّتلجلج عند ساحة بلوغى تسعة و عشرا موال

الّنازلة  جمده موالئى يا من حياتى من نسمات رياض قربک قد نشأت و ذاتى من قطرات مساء
هل عرفت امتک سر ما . اهللا عليک و علی من اتبعک من سحاب جمدک قد ذوتت صلوات

بعزته لئن . ى بذکرک و اجنذبىن الی ساحة قدسکفاطمئنى يا موالئ. هى مأمورة مبعرفته اوال
. واهللا قد حرقت من نار دعوته و ما بقيت شيئاً. طالبتىن بذنوىب ال طالبنک بکرمک موالئى

اهللا عليک و روحى فداء من  صلوات. عرفىن نفسک الّذى هو حامل لنوره و دالّ الی ظهوره



الطالئع و نطق الّسرائر بان فقد امسع بسمعک املودعة ىفّ يا موالئى مهس . احبک
الّشريف مقامات فقبلناه و برز آيات فحملناه  العلّى االکرب تعالی شأنه قد ادعى لنفسه ذکراهللا

النداء البديع  و کسراحلدود و اقمع بنيان القيود و جعل اآليات آية واحدة فسمعناه فما هذا
 هذاالفىت الّذى ما قرء من العلم القرىب و من االصقاع و يأخذ عهد والية ذوى الّذى قد مأل

العامل بلبس  املقام العظمى و قد کان معه ىف هذا حرفاً و قد اتخذ لنفسه حبيباً مىت هو و هذا
اهللا ربى آمنت بک و حببيبک و بوليک و باوليائک الّنجباء و صدقت . الّتجارة مشهوداً

 آلک و حبق شيعة حممد تعالی وفّقىن الطاعة امنائک و اتباع رسلک حبق حممد و. رسلک
ذکره و جلّ ثنائک يا موالئى يا من غرىن کرمک و انطقىن فضلک استغفرک و اتوب 

فانک ان مل تعرفىن . عرفىن نفسک فانک ان مل تعرفىن نفسک مل اعرف حبيبک. اليک
حبيبک مل اعرف حجتک فانک ان مل تعرفىن حجتک ضللت عن ديىن يا سيدى و موالئى 

  .   العاملني احلمدهللا رب. االمکان فداک العفو من جنابک و روح من ىف اسئل. اهللا عليک واتصل
خروج از کربال  بابيان ضعيف االميان پس از برخى از طاهره خطاب به رساله جناب _ ٣
)٣٤(  
و الّثناء امحدک يا من لک اجلود و البهاء و العظمة . العلّى االعلی بسمه. الّرحيم الّرمحن اهللا بسم  

بقدرتک تفعل ماتشاء بالشاء و بابداعک يظهر سراالنشاء فقد فتحت باباً من عامل العماء و 
ظهرت کينونتک االعلی بالکيفوفة قبلها مستدالً بنفسها علی نفسها لينجذب احلقائق الی 

ىف الّذى الغاية هلا علی الّذى اصطفيته  ساحة عزک االعلی و يظهر رمزک املعمى و الصلوة
الطّائراملرفرف ىف عامل العماء و البارق  والّسالم علی. يوم االنشاء حني مل يک شيئاً مذکوراً

الّسماء الّذى ظهرت به آيات السماء ىف جو اهلواء و علی بروقاته الّالمعة و قوائمه  بنوره آفاق
له العامة و الکلمة الدال الساطعة و رموزاته الکاشفة و جواهره املتأللئه من عامل البهاء و علی

الّتامة الورقة املبارکة من الّشجرة البيضاء و الّتحية و الکرامة املنجبة الی دار املقامة الّىت ال 
الّداخلني ىف جلّة االحدية و  ميس باهلها لغوب االشارات و ال يصيبهم تعوب الّدالالت علی

ازلة من شجرة الثّناء و احملترقني بنارالبيضاء املطّهرين داراهللا عن اشارات الّنفسانية الورقات الّن
و املتأللئني بنورالّصفراء و املنغمسني ىف طمطام احلمراء و املترفرفني ىف کثيب اخلضراء و 



اهللا  املتقلّبني بني يدى ربهم االعلی اخلاشعني الّذين التسمع منهم حرکة و ال مهساً و لعنة
اهللا و اعرضوا عن اآلية البديعة املتجلية املترفرفة ىف عامل  نعمةاهللا و بدلوا  الّذين غيروا فطرة علی

ّّة بان امللک هللا العلىاهلواء متشهقّة منادي هااملأل ال تصبغوا . االعلی العماء املعلّقة ىف جويا اي
اهللا االعلی و ال تطرحوها ىف مقام الّذى ال يليق  اآلية البديعة بدماء انفسکم فانها آية هذه
أهنا من قوابل االمکانية و مقامات الظلمانية و ال لکوها باالشارات النفسانية و ال بش

حتبسوها ىف بيوت الطبعانية بل انظروا اليه بعينها فانها منزهة عن االقتران و طلعتها عارية عن 
 بالعيان و االمکان و ليطلع لو شاء من حقائقکم ىف کلّ آن بسر التبيان و ال تغفلوا عن ندائها

. الحترموا انفسکم من فيضها فانها ال تعطيل هلا ىف کلّ مکان و يستدلّ بنفسها الی البيان
الّشمس والقمر حبسبان و يدوراالمکان و خيرج ماىف االضغان  اياکم يا مالء االنوار فانّ

مي يا اهل البيان و اولی. االکوان بسرراب االفئدة و االيقان و يا اهل الّلباب املتز بني املاء و الت
االنسان امسعوا نداء هذه االقلّة مما حيصى من افق البيان و قوموا و انتبهوا  الّذين لشأهنم تسمية

اهللا العلّى الّسبحان و  من نوم الغفلة فاىن ارى کلّکم سکران و غافلون عن عظمة حکم
عن خريات احلسان ساحبون ىف طمطام اخلسران و ناظرون الی وجه قبيحة کدرة و معرضون 

امسعوا ندائى و تذّکروا و تفکّروا و اتبعوا احسن ما . و شاربون من ماء متعفّنه ىف دارالنيران
الرب  انزل اليکم فانّ هذا واهللا هوامليزان الّذى به ميتاز االنسان عن غرياالنسان کما نبه

 فبشر عبادى والّذين يستمعون اهللا السبحان والّذين اجتنبوا الطّاغوت ان يعبدوها و انابوا الی
القول فيتبعون احسنه فقد مسعت بعضاً من االقاويل من الّذين يسمون انفسهم من املؤمنني 

اهللا اجلليل و لقد اعجبىن امرهم و حيرىن ما عليه حکمهم بلی  بآيات البدع و املصدقني حلکم
اهللا تبديالً بانّ باب   لسنةاهللا الّىت قد خلت من قبل و جيرى من بعد و لن جتد هذه سنة

امل احسب الناس ان يترکوا . االمتحان مفتوح للمدعني و حجاب االفتتان مرفوع للمسلمني
فقد ارى بفضل ربى انّ الذين دخلوا انفسهم بتسميتهم من . ان يقولوا آمنا و هم ال يفتنون

لّ منهم ىف مقامهم ندائهم املصدقني بامر رب العاملني قد خرجوا عن الّدين فقد امسع من ک
فبعض منهم صائحون بانّ . باالنکار و ضجيج صوم بالفرار اال انّ احلکم هللا الواحد القّهار

اآلية الّىت يدعو جناب نور االنوار ذکراهللا العلّى االعلی تعالی ذکره قد کان عندنا مشهوداً و 



هم و ال جياهدون ىف سبيل موجوداً و بعض منهم خيافون من غري ربهم و ينجلون من نفوس
ربهم علی منهج الّذى امرهم بل تشبسون واء انفسهم و مايعدهم الّشيطان االّ غروراً و 
بعض منهم يغتابون اخواهنم و يعرضون منهم و يفترون عليهم و هکذا ان االنسان اشرف من 

نهم بفضل ربى و تعداد شؤونات الّناقصة و بيان آراء الفاسدة ربى شاهد علی انى مستغن ع
اهللا للّضعفاء و اال هم ما يسمعون  شأىن ارفع عن التعرض م و هذااالعتناء نشاء من عناية

فقد متسکوا بصور الّناشئة ىف عامل اخليال و مسوها . سواء عليهم ادعومتوهم ام انتم صامتون
 من آفاق العماء و ينادى اهللا و جتلّى آية البديعة آيات اجلالل بعدالّذى نزل امراهللا و برز حکم

انا هللا و . اخللق الی بابه الّرجعى هم علی صور الباطل منجمدون و ىف ارض اخليال سائرون
انا اليه راجعون و ها اناذا اسئل منه باى شيئ قد دعاک ذکراهللا تعالی ذکره و باى آية 

مطابقة ملا ىف ايدينا فقلت ان اطمأننت ا فقد اجابىن بانى شاهدت انّ بيانه موافقة ملا عندنا و 
ذا فهذا اليزيدک االّ بعداً الن بيانک خمالف للبيان  کنت عرفت حق الّذى يدعوک اليه

البيان و دعواک غري دعواه و ما عرفت شيئاً مما يدعو و حرفاً مما يتلو  الّذى نزل من شجرة 
الرض من سطوات اآليات الّنازلة السماء و تزلزل العرش و ما عليها و انشقت ا فقد مالء آفاق

و بروقات اآليات الّالمعة و قد دارت االدوار و کورت االکوار و انقلبت اللّيل و النهار و 
نضج االمثار و قويت البنية الستماع االسرار هلذاالّدور االفخم و بروز هذاالسم االعظم و قد 

من اهل اللّباب و العيون و ما اشاراليه کان خمفياً ىف خفيات البطون و ما تنفّس ىف حقّها احد 
احد و عبروه بيوم الغد و قد کان عنداهللا خمفياً و مستوراً فانزله ىف وقت معلوم بقضاء حمتوم 

فانّ هذه آية خمزونة عنداهللا لن يوصف مبا عندکم و لن يقوم . بان ال يقارنه احد بالّتوصيف
فانّ هذاالّصبغ ذنب .  لن يصبغوها احد بصبغ نفسهاهللا ال يريد مبا لديکم و نفس بالّتعريف فانّ

التبيان و يکون مبا عليه  البيان ىف کلّ آن من شجرة فقد يشرق هذا. عظيم و خطاء کبري
الدالئل من نفسه  االنسان و انّ قبل حکم ربه بطورالّذى امره و لو يطرء علی اآلية حجبات

 بنفسها علی نفسها بال کيفوفة قبلها و رشحات الوسائل من عنده فيأللؤ و يرفرف و يستدير
ينجذب الّشؤونات الی ما اليه الّرجعى و يستقر ىف الفردوس االعلی ناظراً الی وجه ربه 
االعلی و ناسياً عما سواه و ان اعرض من حکم اآلتيه من ربه و ينجمد علی ما عنده من 



اما تسمع نداء . اس انفسهم يظلموناهللا احداً ولکن الن الّصور الباطلة فهو جزائه و ما يظلم
اهللا لن يقّدر لنفس  ربک ىف کلّ من البيانات الّنازلة من شجرة لسيناء اجلذب اهل الّسناء و انّ

فسبحان الّذى قد بين آيات . السبحات و رفض االشارات مجيعاً الوصول اليها االّ بعد کشف
اهللا فان  ان اتق.  بشيئ واهللا قوى عزيزذکره ىف حقائق کلّشيئ لئالّ يبعد نفس عند مطلع ذکره

زلزلة الساعة شيئ عظيم ما يؤمن عبد بذکر اسم ربک االّ و قد وضع کلّ محل قد اکتسب 
فمن الّذى يدعى انه قد آمن بذکر اسم . اهللا ربک علی ما اقول شهيداً ىف غري وجهه و کان

 احلد ىف االمساء و اخذ اهله هواه و احتمل ربه مستدالً بالّدالئل املنصوبة املاضية فما آمن بل
امثاً عظيماً النّ هذه آية بديعة حمدثة ال کيف هلا و ال اشارة و ال بيان يطرء عليها و ال عبارة 

اهللا لنفسه و ارتفع علمه عن العباد فکلّ من اقر بالّتقصري و اعترف بعدم التعريف و  بل اجتباه
و من وجد ىف رحلة آية االحدية و جزائه عنايته السرمدية و استقر ىف حقّها بعدم التوصيف فه

الّذى ادعيت  انّ. و ها اناذا اسئل منک بيان دعواک. فاز بفيض الّذى ال تعطيل هلا و ال نفاد
العلم الغيىب و الّرمز االهلى الّذى قد کان مستوراً و هو عندک قد کان مشهوداً  بان العامل ذا

عيت مقام الرة ىف مقام بيان الّظاهر النّفقد اداهللا عنده علم الّساعة و عنده علم الغيب و  بوبي
املقام تطرقا و مزاً و اما ىف مقام الباطن فقد  ال يظهر من الغيب شيئاً و ليس الحد ىف هذا

و اما اهللا عليه و آله النه عندالرب و ما للغري حظّاً و النصيباً  اهللا صلی ادعيت مقام حممد رسول
ىف مقام تأويل الباطن فقد احتملت الوالية و خرجت عن ملک االمام تعالی ذکره و دخلت 
نفسک ىف طمطام الّظلمات و مالک نور و دليالً و ىف مقام باطن التأويل الّذى هوالدليل و 

الباهرة و الّسبيل فقد ادعيت مقاماً عالياً و احتملت شأناً غالياً بانک الفريدة الّظاهرة و اآلية 
السموات واالرض و  اهللا خلق العامل بغري الّتعلم و الّناظر بنور التوسم و انت الّذى اشهدک

خف . اتخذک عضداً و هذا خمالف ملا جيرى من لسانک بانک من الّتابعني ال من املتبوعني
 ربک عن اليوم الّذى خيتم افواهکم و يتکلّم ايديکم مبا کنتم تکسبون و ال تعرض من حکم

و ال تنس نصيبک فقد کربت کلمة قد خرجت من افواهکم بانا قد عرفنا حقيقة ادعا ذکر 
ال تنزلوا . العلم الحد مبا عنداهللا. اهللا اهللا االعلی مبا عندنا التسموا انفسکم ارباباً من دون اسم

کم و الطّريان الی التغفلوا ىف دينکم بالصعود الی غريمقام. اآليات عن مقام الّذى رتبه اهللا له



اهللا و ارتعشوا من  غري مأويکم فتنقلبوا حاسرين و تنبهوا بذکراهللا و تعلّموا مبا علّمکم
اهللا و انظروا بعني الّذى اتاکم و کلّفکم و امسعوا بسمع الّذى اعطاکم فنسئل عنها  خشية

د امر عباده عنکم فانه ال يکلّف نفساً االّ ما آتيها و اخللق ىف لبس من خلق جديد و ق
انه هوالرزاق ذوالقوة املتني ما . بالصعود الی ما عليه املقصود و عليهم مبا عنده ال مبا عندهم

اقتلوا . امسعوا فانى واهللا عليکم حبيب شفيق. يريد منکم من رزق و ما يريد ان يطعموه
منها فانّ انفسکم، انيبوا الی بارئکم و احضروا بني يدى ربکم للحساب و خذوا حظّکم 

الّتماثيل الّىت انتم عليها عاکفون لن ينفعکم غداً عن املهالک  اعلموا ان. العمر مير مر السحاب
و يزول عند متوج حبرالقدر بامراهللا املالک املقتدر النها امساء بالمسمى و الفاظ بالمعىن و ال 

هد الکربى و هى شواهد الفطرة يقبل منک شيئاً االّ امرک باتياهنا ىف هذااليوم العظمى و املش
فان العمر قد قضت و االيام . و عدم تغيرها بالّشؤونات العرضيه فتلطف املنظر وصف البصر

قد تصرمت و اعرف مواقع القدر بسر مستسر و ارتع ىف رياض القرب و املکاشفة و اشرب 
فيها نصب و ال من مخرالطّهور الّصافية و سر ىف مسالک الغيوب و ادخل جنة ال ميسک 

اهللا قد اجتباک و اعطاک مامل يعط احداً من قبلک و ال  و اعرف يا اخى قدرک فانّ. لغوب
تنس حظسک فانک ذوحظّ عظيم وال تغفل عن عظمة امر ربک فانّ فضله اکرب عما 

 فاسئلوا ما شئتم من. اهللا کالّ من سعته هذا يوم يدور عليه االيام و يغىن. الّناس يظّنون کان
اآليات الربانية عن آية االهلام الّذى يلهمکم و يتألالء ىف کلّ آن من اعلی مشاعرکم و 

آه مثّ آه اين مقام قد اعدلنا و شؤونات الّنفس . التغفلوا عنها فانّ هذا واهللا فوز عظيم
ا بنور الّشرکية من اى اناء ميددنا يا رباه اسئلک بالقدرة الّىت احببت االعباد ان حتىي قلوبن

فوا عجبا من هذه الفئة القليلة الّىت ال يکاد يوجد من قلّتها فقد وقع . املداد انک رؤف بالعباد
بينهم الّتشاجر و االختالف و نثر نظم االيتالف و لن يقبل احد منهم قول بعضهم و يعرض 

درته و نستحىي نعوذ بق. اهللا تبديالً و ال حتويال اهللا فيهم و لن جتد لسنته منه فقد جرى سنته
االمن و  فبعضهم ماعرفوا احلق و مسوا نفوسهم من اهل. بعزته من االحلاد و الّشک ىف سلطنته

قعد مع اخلوالف و طبع علی قلوم و ال جياهدون ىف سبيل ربهم بل ىف طمطام الغفلة 
ه و خيرج من سبيل رب فکلّ من اسبقه العناية و عرف اللّحن بسر الدراية و جياهد ىف. ساحبون



بيته مهاجراً اليه يلعنه اللّاعنون و يوبخه املسلمون بان دمه هدر النه خالف رب القدر و 
مهالً . هتک ستر الّتقية بعدالّذى امراهللا ذا ووصل الينا من مولينا ذکر اسم ربنا تعالی ذکره

 العلّى املتعال من افق يا رجال و يا اهل القيل و القال فان کنتم من اهل املآل يظهر امراهللا
فاما انت ما عرفت سر الّتقية و ما . اجلالل بعدالّذى نزل و ظهر و جبريرات االدبار قد ستر

. علمت مواردها بل مسيت الّشؤونات الّىت تکونت من الّتخويفات الّشيطانية بالّستر و التقية
اهللا ما ترککم  و حکمه قد ظهر باناال انّ الشيطان خيوف اوليائه و اعلم ان امراهللا قد نزل 

فامحدوا ربکم بالورود اليه و اشکروه باخذالرزق .  اليه الرجعى سدى بل فتح لکم باب
فبعد الّذى عرفتم مواقع . الّطيب من اهلاماته و ترفرفوا الی ساحة عزه واقطعواالنظر عن غريه

. صعود و اجذبوهم الی وجهه املقصودخذوا ايدى اخللق ىف يوم الّ. الصفة و بلغتم قراراملعرفة
و اما ىف مقام متکني الّظاملني و استيالء الّشياطني فالتصرحوا باملراد حلفظ دمائکم و ال تفتحوا 

اجلور و الفساد علی انفسکم بذکر ما عليه مدار امرکم بل جاهدوا ىف سبيل ربکم  باب
نتم عينتم و قعدمت عن اظهار امراهللا فقد باحلکمة و احتجبوا االسم بالتقية ال باملعىن الّذى ا

احلدمت ىف االمساء و نسيتم عهداملأخوذ ىف عامل االعلی فانى ارى بفضل ربى انکم ىف اى مقام 
فاما ما برز منکم ىف مقام العمل انکم ما قرئتم اآليات البديعة . واقفون و باى وجهة ناظرون

م مأمورون باخذالّرزق الّطيب من مثرات جنات عباراا املنزلة من شجرة الّسيناء بعدالّذى انت
و الّترفرف الی اغصاهنا بل ما نسخت بعدالّذى واجب عليک کتبها مبدادالّذهب معتذر 

االمر علی  بالّتقّية کما يقول ولکن الّنجباء ليس هلم عدة معدودة و اکثرهم اليوم اصحاب هذا
 و لوالهم لو تنزل السماء مائه و مل خيرج االرض نباا الّدين و اوعية العلم اليقني وانهم محلة

رزقىن اهللا لقائهم ىف اى ارض امن و عز و انهم اناس لو . و مل جير قلمى حبرف من اآليات
اهللا و ينصرون امراهللا و انهم  يقدروا يرضون بان جيعلوا حيام مدادالّذهب مثّ يکتبون آيات

رد ال حيرکهم العواصف و ال يتصرف فيهم آيات القواصف ال االرض علی قوم لو اجتمع اهل
يا رجل اى مدخل للّتقية ىف . اهللا عليهم االستقامة علی االرض صلوات کانهم جبال احد ىف

اهللا قد خلقک و سواک و انت ىف لبس من خلق جديد مبدد جديد و هذه املدد  انّ. املقام هذا
السماء تؤتى اکلها کلّ حني باذن  ها ثابت و فرعها ىفجيرى من اکل شجرة الّطيبة الّىت اصل



ربها فقد وصل اليک مددک اجلديد وکتاب جديد و انت مأمور باخذالّرزق عنها 
اهللا  آه مثّ آه اما تستحىي من. فاعراضک ملا ذا ملّا ما نسيت اوقات اکلک و شربک يوماً واحداً

اهللا ااهدين  بعدالّذى کنت قاعداً فضلاهللا  ىف توبيخک و تعيريک علی ااهدين ىف سبيل
الشيطان قد استحوذ عليک و انساک ذکراهللا و اعمى  اعلم انّ. علی القاعدين بکلّ درجة
املتجلية من اعلی مشعرک و اصمک بانک ما تسمع نداء ربک  بصرک بانک ما ترى آية

مک و اجنمدک بانک ما بعدالّذى يناديک من کلّ اجلهات برفض القيود و االشارات و الز
ترفرف الی جو اهلواء لوصولک الی مقامک االعلی و اخذامللعون حظّه منک و استولی علی 
مشاعرک بانک ما ترى جاللة من اسبقه العناية من ربک و توجه اليک الجنذابک الی 

االّ عند مقامک ترحماً و تفضالً فها اناذا اقرء عليک اآليات ىف مقام احلدود و االشارات و
اهل البيان الحاجة الی الّتبيان بل فتح هلم باب االيقان و يعرفون ما عليه مداراالحسان 
بسراآلية املتجلية عليهم ىف کلّ آن و ميعنون الی ما امرهم ربهم و ال يلتفتون احداً يا اهل 

هللا و کلماته و اهللا مثّ بلّغوا مثل ذلک الکتاب الی کلّ نفس قد آمن با القرآن ان اتبعوا حکم
اهللا  اتقواهللا يااهل الکتاب من يوم الفصل فانکم مالقوه و اتبعوا آيات ان. کان من املسلمني

اهللا بتلک اآليات علی حکم ما نزل ىف القرآن من قبل لعلّکم  باحلق مث اجهدوا ىف سبيل
 شأن ليثبت ترمحون و لقد فرض ىف حکم الکتاب للّذين يتبعون آياتنا ان يتلوا ذلک ىف کلّ

اهللا يوصى عباده املؤمنني بان جيمعوا علی احلکم مثّ  قلوب املؤمنني علی صراط عزيز محيد و انّ
فاقرء يا رجل . اهللا باحلکمة و الکلمة احملکمة و يکونوا علی صراط قومي جياهدوا ىف سبيل

قية فارفض و معىن الّذى تصورت ىف لفظ الّت. اهللا و حاسب نفسک فانک ىف حظّ عظيم آيات
و ارجع الی حکم ربک و اقرء من اآليات علی شأن ما نزل و استقر ىف احمللّ و بلّغ امر 
ربک بامره و التنظر الی شؤونات الّنفسانية فقد اهلکتک و انت من الغافلني قل اقرئوا علی 

. انتم تعلمونحکم ما نزل من عنداهللا و استقروا ىف احرف آياته و ال تقرئوا حرفاً منها االّ و 
. اهللا مقام امره لعلّکم ترشدون اهللا الی کلّ نفس مبثل ما قد جعلکم يا ايهااملالء بلّغوا آيات

واتبعوا حکم البدع ىف کتاب اآلخر فانه لصراط حق شکور و انّ ىف ايام افضل کلّ اخلري 
هااملالء صلّوا عليه اذا. الکتاب ملسطور ذکرالبدع و آياته ىف امذکر امسه مثّ ارسلوا اليه يا اي 



ورقات العدل فيما اکتسبتم ىف ايام حکم ذلک الکتاب و اشکروه و قولوا انّ احلمد هللا 
فها اناذا اسئل منکم يا مجاعة . اهللا و کرب لطفه و غفلتنا اکرب من عظمته فيض اهللا. العاملني رب

اجيبوىن ما معىن . ه معرضوناملصدقني الّذين هم ىف مقام اظهاراالسالم واقفون و عن حقيقت
اآليات من اى شأن من الّشؤونات عدلتم و باى مقام من االشارات البديعة و صلتم و  هذه

اى کتاب مذهبة من ورقات العدل الی موليکم ارسلتم و من اى واد من عوامل القشورية 
فقد مالء . قنيهجرمت و من اى اشارة من الشيطان اعرضتم بينوا و تبينوا ان کنتم صاد
اهللا و سطوته و  االصقاع و تالطم حبرالعماء و صعق من ىف االرض و الّسماء من عظمة حکم

ان . الساعة باحلق و انتم غافلون اال يا ايهااملالء انّ هذايوم عظيم فقد اتت. هيبته و قدرته
البحر انيق انيق و انه  ذااال انّ ه. اتقوااهللا ىف ذلک االمر فانه لقسم لو يعلمواالناس عظيم عظيم

لعميق عميق و انّ حکم هذاالّصراط دقيق دقيق ولو شاء الناس ان يعرفوا آية من آيات البدع 
اوصيک ىف حکم الّسر ىف علم . لن يستطيعن فکيف يقدرنّ ان يأتوا مبثلها واهللا عليم حکيم

اهللا ىف علم مستتر و ان  ی حکماهللا مفر و انّ الّىت استقر عل من قدر ولن جتدوا اليوم من اذن
 فها ٠ان ادخل باب العدل و قل حطّة لتکونن من الساجدين. الکتاب ملستسر ذلک الّسر ىف

انا ذا اسئل منکم اجيبوىن هل الّذى عندکم من الّدالالت املنجمدة و الّصور املخترعة و 
ة و اوعد من اشاراليها و الکلّية املؤتفکة هوالّذى عظمه رب العرش العظيم و نزه عن االشار

الّراشدين و طائفة املهتدين اى قشر حطيتم و باى  قرن ا بعذاب اليم و اسئل منکم يا علماء
بعزة ربى ما ارى فيکم نوراً . آية وصلتم و دخلتم باب احلطّة ساجدين ارىن ان کنتم صادقني

فون شريک فيک کلّ الناس البيان بل کلّ ما انتم عليه عاک من االميان و ما امشمت رائحة
امجعون الّذين الفوا آبائهم ضالّني فهم علی آثارهم يهرعون و لسادام و کربائهم مقلّدون و 

فوالّذى اقام العرش علی املاء و حرف اهلواء . انا هللا و انا اليه راجعون. ىف بئر الّطبيعة مسجون
اهللا العلّى  عرفتم شيئا من حکمو علق االرجاء و نزل حکمه العظيم من آفاق الّسماء ما 

االعلی بل ىف اصل اعتقادکم و ما عليه اعتمادکم شيئا و ال ارى فيکم نورا و کلّ من وصل 
الی حکم املنزل بعناية ربه االجل و يظهر منه آية بدعا تقومون و تصيحون و مهمون و 

ات البطون و الّذى املنون و ال ختافون من جتزون و خترجون ما فيکم مکنون من ربيعلم خفي 



غمض اجلفون و ال تنهون خبفى مکره و ال تتذکّرون بل الی آثارالّذين من قبلکم رعون ها 
انا ذا اسئل منکم ما معىن البدع و ما معىن العدل و ما معىن آيات الّىت قد نزل من باطن 

 صفّيه الّذى آمن العرش و الکرسى و هذا من بيانات الواردة من انباء الغيب بانباء عبده و
اهللا  بآيات البدع و کان اول الّساجدين و روح من ىف ملکوت االمر و اخللق فداه و صلوات

عليهم امجعني و علی املستنريين بنورهم و الّناهجني منهجهم و الّناظرين اليهم عباد مکرمون 
الّذى  توىو عرفاء خملصون فقد وصل الی هذه االقلّة مما حيصى تعيريکم و تکفريکم و ف

هم و من اجريتم ىف حقبعوىن بامر ربهم ناظرون فقد  الّذين اتالّزالت مطّهرون و الی وجه رب
فقد . العلماء ارتفع ندائکم و بلغ صياحکم الی املعاندين ما هذه الغوغاء و الضوضاء يا مجاعة

سماء و اغربت االرض و ما عليها و تزلزل ارکان اهلدى هل نزل عليکم صاعقة من شطرال
اهللا ىف حق اخوانکم الّصاحلني و  انقلبت االمور وما انتم عليها تنبهوا و تذکّروا بعظمة حکم

اهللا ما جعل طريقاً للوصول الی ساحة عزه و احسانه  البلغاء الّراشدين فانکم واهللا هلالکون النّ
 اهلى طلبت صاعتک فما وجدت االّ .االّ باحملبة و املودة و ماقدر سبيالً االّ باملقارنة و املواصلة

اهللا قد جعل احملبة ديناً و عليه يدور عرش العلی فاصبحوا ىف  ىف حب احبائک و اعلمها انّ
اهللا حيب ان يکون قلوبکم مرآتاً الخوانکم انتم تنعکسون  انّ. السواء اهللا اخواناً علی خطّ دين

هواهللا کان غنياً محيداً و انظر بنظرة فيهم هم ينعکسون فيکم هذا صراط العزيز باحلق و 
الّرمحن هذا صراط العزيز باحلق و اعرفوا مواقع العالمات و امسعوا حلق  العيان الی اشارة

اهللا و صادقون ىف مقام االّ دعاء حني  الّثابتون بدين اخلطابات فانّ هذا واهللا فخر عظيم هم
اهللا  اعلموا انّ. ن الکاذب و املنجمد من الّذائباهللا باب االمتحان المتياز الّصادق م الّذى فتح

فقد فتح باب االبتالء . لن يبدل سنته بافتتان املدعني الّذين يسمون نفوسهم من املسلمني
بنزول ورقة مبارکة من الّشجرة املبارکة احلمراء ىف شهراهللا العلی االعلی و خاطب باملقام 

اهللا اراد ان  االمر ليس مثل امر امحد من قبل بل ک ان هذابامره هذه االقلّة مما الحيصى قل لبعل
العدل من قبل والّذين کانوا  حيق بتلک اآليات من عند ذک اسم ربک للّذين يکفرون بائمة

فاسبقىن عنايته و ما انا االّ شىء قد اقامتىن قدرته و قرئت علی املصدقني . بآياتنا يعرضون
العاملني  ات املنصوصني و احلروف املخصوصني بفضل رببعض اآليات املنصوصة ىف حق اآلي



اهللا العزيز املبني وذکّرم بشؤونات  و نبهتهم بعظمة امراهللا و طلب فهم آيات البدع من
املتشاة من مهزات الّشياطني و بينت هلم انّ اهللا قد جعل لکم مقاماً عالياً العني رأت و ال 

ه و ينزل اليکم صافياً مطّهراً ىف کلّ آن و حني فاعبدوا اذن مسعت و قد رزقکم من مساء منت
الّدنيا دنياکم هذه و آمنکم من کلّ خوف  البيت الّذى قد اطمعکم نعم الفردوس ىف رب هذا

و هواهللا کان علّياً کبرياً فادخلوا باب البدع ساجداً و قولوا حطّة ملا ىف ايديکم لتکونوا من 
النّ اهللا قد ارفع من االقالم .  مع اخوانکم لتکونوا من الفائزيناآلمنني و سريوا ىف مقام احلب

فبعض منهم قبلوا و اقبلوا و سلّموا . الّشاکرين العدن فادخلوا و کونوا من جنة حزناً و تدخلها
القيود و اغمضوا عينهم من احلدود فاجتباهم ربهم و جعلهم من الّصاحلني  و اسلموا و رفضوا

روا و اغمضوا عن املوارد الّنائية بل نظروا الی الّصورة و اجنمدوا مبا و بعضهم شکّوا و حتي
فربز منهم . عليهم فصاروا قوماً خاسرين و کلّ ما مسعوا مل يهتدوا به و قالوا هذا افک قدمي

املوقدة ىف  ما ستروا ىف غياهب بواطنهم و ظهر طالئعهم و اشتعلوا نارالعناد و هيجوا نائرة
فکلّ فعلوا بعني رب العباد ما . الفساد بطور يعجز عن وصفها الّتعداد وا جادةالرماد و اتسع

اراد فکلّما قرئت عليهم من اآليات احملکمات و کتبت من العالمات املربمة ما التفتوا و مضوا 
الّدرکات و التشبث بالّشبهات و االعراض عن اآليات  حيث امرهم شيطاهنم باالقتحام ىف

شهروا مذاهب الباطلة و العقائد الکاسدة بني املالء و هتکوا ستر الّتقية و فقد . احملکمات
. االمکان مثله الّتقوى فربز من ايديهم و الّذينهم منهم ظلماً ما وقع ىف االسالم شبهه و ال ىف
العظمى فرحني  دخلوا بيىت و هنبوا مالی و جروا عيالی و هم ما نصروىن بل ذه البلية

قال قائل انهم ارادوا فتنة اشد مما وقع و نزل و ارتفع و هى . سوىن مدة معلومةفبعدالّذى ج
هذا بان يأخذوک مقيداً بالّسالسل مع من تبعک فاخرجى انى لک من الّناصحني فخرجت 

. االرض باذن ربى وحيداً غريباً اسرياً حزيناً خائفاً مريضاً مع من معى و نزلت الی هذه
. اهللا و اطمأنّ نصرى و اعانىت و اجابة استغاثىت  آمن و استسلم حلکمفواجب علی کلّ من

االمر قد نزل و احلکم وصل و انا اولی م من انفسهم بضرورة املذهب و بيان آل اهللا  النّ
السالم من قتل  اهللا ىف آناء اللّيل و اطراف الّنهار کمال قال الّرضا عليه االطهار عليهم سالم
وارى . د و من قتل دون عياله فهو شهيد و من قتل دون نفسه فهو شهيددون ماله فهو شهي



انّ القضيية انعکست و النتيجة قد برزت بغري ما نزلت فامسع منهم االحلان ىف بروز االضغان 
من االحلاد و الّطغيان بدال من الّنصر و االمان فقد امخداهللا الّنائرة الّسابقة و رد کيدهم 

الّسىيء اهله فقد قاموا و استقاموا بوحى الّشيطان و يسعون ىف االرض بنحرهم و حاق مکر
احلق و  انى قد خرجت باذن ربى العالء کلمة. االمکان و االکوان فساداً امسعوا ندائى يا اهل

اهللا ربکم قد امرکم بنصرى و االجتماع معى فتنقلبوا  اعرف منکم مبواقع البيان و اعلموا انّ
آليات املنزلة البديعة ىف هذاالّشأن و التنسبوا اىلّ و الی من معى من النجباء امسعواا. خاسرين

اهللا ربى قد طهرىن من الّزلل و اعصمىن عن اخللل بفضله العظيم و  الّشيطان فان االتقياء کلمة
اعلموا ان کلّ ما صدر منى و من الّذين اتبعوىن حق و ان کان خمالفاً ملا عندکم فاعرفوا 

اهللا قد امرىن رفع املتشاات من  اعلموا انّ. زان و ال تنسوا نصيبکم الّذى يأتى ىف کلّ آناملي
ّاالمر عظيم و انتم  فواهللا ان. اآليات باحملکمات الالّمعات الّشارقات البارقات من افق العماء

ود التبصرون و ال تعقلون و ال تتفکّرون بل اخترعتم النفسکم متاثيل و ا عاکفون و بور
اآليات  اقرئوا من. الواهللا ما کان احلق کما انتم تتصورون و جتدون. احلکم منه منتظرون

االمر قد نزل  واعلموا انّ. البديعة و اطلبوا فهمه من الّذين هو اقرب بکم منکم فانه عزيز محيد
 فقد. و احلکم قد وصل و مابقى شىء منى نزل بساحتکم فساء صباحکم انکم من املنذرين

ىف جواب نفس . القدر بعدالّذى انتم مسيتموهم الّتقية و من اعانة احلق هاربون نزل من فوارة
سئل هذالفظه الّشريف روحى و روح من ىف ملکوت االمر و اخللق فداه و کأنى ارى 

ن اهللا و يتبعون امراهللا و جياهدو الناس ىف ضالل البيان االّ االقلّون الّذين يوقنون بآيات کلّ
فقد مالء الورقات . اهللا من ذى صولة الّشياطني و ال خيافون ىف دين اهللا و يبطلون اعمال سبيل ىف

احلق باالموال و االنفس و من  املبارکات املنزلة و برز من آيات سبعماة سورة حمکمة اعانة
انتم ىف و اما ما تصورمت بالقاء الّشيطان بان يأتى زمان و . شاء فليؤمن و من شاء فليکفر

الّذوبان و يأتى  اعلموا ان آيات الغيبة ىف. هذااآلن مأمورون باعانة احلق فهذا زور وخسران
يا سبحاء العلّى . ىف کلّ آن واجب عليکم االطاعة بسر البيان. احلکم من عند ربکم

 الّسبحان انکم تسمعون انفسکم من العرفاء و ما خرجتم من عامل القشور واالعراض اقلّ من
ها انا ذا انادى ىف جو العماء : الّسبحان ىف شرح الکوثر اهللا العلّى اما تسمع نداء ذکر اسم. آن



اهللا الّذين افتروا علّى ىف االمضاء هل من مبارز  لعن. القضاء و ليس ىف ما نزل ىف قلىب بداء
يته يقوم يبارزىن بآيات الّرمحن و هل من مبارز يبارزىن ببينات االنسان و هل من ذى صيص
اآليات ىف  معى ىف ميدان احلرب بسيوف اهل البيان و هل من ذى قوة يکتب مثل

يا من ىف ملکوت االمر و اخللق انّ هذا فىت عجمياً هذا قدر  اال. جحدالّشمس و القمر حبسبان
رکب فرس اجلالل و جاء بآالت احلرب ىف ميدان اجلدال و اين اخلاشعون من اهل املآل و 

اخلياط من  ّ مل تفّرون الی سم. ون من اهل القيل و القال مل الخيرجون من مساکنهماين اخلائف
مل تصمتون و ال تنطقون و ال تعتذرون . مل تدخلون بيت العنکبوت ىف قلل اجلبال. خمافتکم

ىف تلقاء اجلمال اين الّصيصيون من حکماء االشراق و اين الفلسفيون من علماء الوثاق و اين 
اما . فانّ لفظ التقية نشأ من البداء. اآليات ىف افق البهاء اهللا نزلت هذه  الی ماشاء.الغربيون

ه جلّ ذکره يقول ها اناذا انادى ىف جول ىف قلىب بداء تسمع انالقضاء العماء و ليس ىف ما نز .
فسکم جاهدوا ىف سبيل ربکم و اقتلوا ان. آه آه من غفلتکم فانّ هذه اآليات نزلت لترفرفکم

فقد مسعت ان . فانى واهللا لکم حبيب شفيق و مالی غرض االّ جذبکم الی مقامات العالية
انى قد آمنت بآيات . بعضاً منهم قد ادعى مقام املباهلة فها اناذا انادى و ال اخاف من احد

ربى و اکون من البالغني العارفني و کلّ ما صدر و يصدر منى و من خواص اصحاىب فهو 
 فيه و الريب يعتريه و کلّ من يقوم معى ىف ميدان االفکار فهااناذا بسمحق اهللا  الشک
  .   العظيم العلّى
  ) ٣٥(خطاب کتىب جناب طاهره به عموم شيعيان پس از مراجعت از کربال  _ ٤
اهللا العلّى العظيم احلمدهللا الّذى اصطفانا مبنه و اختارنا بفضله و کشف عن بصائرنا  بسم  

الّذى استخلصه نفسه و  و الّصلوة علی. الّصواب االرتياب و عرفنا حکمه و طريقسحاب 
الرجوع و االياب  طهره عن الّداللة الی غريه و علی آله الّذين هم هو ال فرق بينه و بينهم ىف

اهللا و  عليکم سالم. اجلاحدين للحق کلّ کافر مرتاب يا معشرالّشيعة و املؤمنني اهللا علی و لعنة
اهللا  اهللا عليهم سالم کاته من کلّ باب الخيفى عليکم حال هذه املنقرة و املعتصمة حببل آلبر

بال عدد بانى ما خرجت من االرض املقدسة مع احبائى االبرار و الّنجباء االخيار من الّنساء 
. القّهارو الّرجال و اوالد الّصغار االّ الحقاق احلق و ابطال الباطل ابتغاء لوجه ربى القادر 



فمن زعم انى قد خرجت ال توسل بغري ربى و الجل الّدفاع عنى فقد خطاء و ربى 
االلتجاء باملخلوق و اجلزع عندالّنوائب من اعظم الفسوق و مبذهب احلق کلّ من يشتکى  النّ

الّلهم انت الّشاهد علی انى توجهت الی جانبک . الی خملوق من خملوق فقد اشرک بربه
الحاجة لی ىف غريک و انت تعلم حالی و تسمع مقالی . و اقبلت بکّلی اليکاالعلی 

الخوىف االّ منک و ال رجائى االّ عنک و قد کنت بعزتک عن من سوى قدرتک معرضاً و 
امسعوا ندائى يا معشرالّشيعة و اعرفوا انى ماخرجت من االرض املقدسة االّ الجل . غنياً

اهللا  الّسماء و هذا من فضل الواضحة املشرقة ىف وسط ح امراهللالضعفاء ىف امر دينهم و توضي
الّذين انکروا احلق و تشبثوا بالباطل و اتبعوا اهوائهم  عليکم لو کنتم تشکرون و اعلموا انّ

اهون عندى من جناح بعوضة ميتة و خياالم املنسوجة اوهن من بيت العنکبوت اىن هم و 
 مبا يصدر منهم و يربز عنهم يرتفع حجاب ما عليهم الولی .ماقدهم ال تعرض هلم و بارئى

الّدنيا و هم عن  االلباب ولکن آه آه واحسرة للّضعفاء الّذين هم يعلمون ظاهراً من احليوة
الّذين کلّ ما يسمعون من احلق ما يرجتف فرائهم و ما ينقلب احواهلم و . اآلخرة غافلون

رون علی ما بىن امر دينهم و مايدور عليه مذهبهم و مايدرون باى منقلب ينقلبون و ما يتفکّ
اهللا راجعون و عن حکمه العظيم مسؤولون و ال يقبل منهم عدل و ال شفاعة  غافلون انهم الی

يا قوم فوالّذى . الّناس و سکرهم امراهللا و غفلة آه مثّ آه من عظمة. و ال يؤذن هلم فيعتذرون
 علق االرجاء و اضاء الّضياء ما حتملت هذاالبالء اقام العرش علی املاء و خرق اهلواء و

العظمى الّىت مطوية کلّ املصائب فيها االّ الجلکم وترمحاً عليکم و االّ بفضل ربى انا عارفة 
مبواقع حکَمِ ُحکم رىب و بالغة مبا يريد منى و ان کنت مقصراً الدائه ىف کلّ املقامات فاعرفوا 

ىت قد اقبلت اليکم و ال تعرضوا من حکم ربکم فانّ احلّجة تامة قدر هذه الّنعمة العظمى الّ
عليکم و الّنعمة مرادفة بکم من کلّ جانب و بعد هذا ما ارى لکم غري اتيان العذاب بغتة و 

اهللا عز وجلّ  اى عذاب اعظم من انّ. انتم نائمون و ان تکونوا ىف عذاب ولکن ما تشعرون
فقد متّ احلجة عليکم و قام احملّجة عندکم و .  و ال تعقلونقد استدرجکم و انتم التشعرون

فقد تبين احلال باحسن املقال لرىب العلّى  ... فها اناذا يا قوم امسعوا ندائى. انتم عنه معرضون
املتعال ىف کتابه الکرمي و جعلنا بينهم و بني القرى الّىت بارکنا قرى ظاهرة و قدرنا فيهاالّسري 



اهللا امللک  فيظهر لطالب احلق و جمسس خالل الّديار من کالم. الی و اياماً آمننيسريوا فيها لي
اهللا ال يأمر  فانّ... اجلبار معرفة قرية الّظاهرة بطهارته عن کلّ االغيار و تزيينه حبلية االخيار

 و الّنور فالّناجى من متسک ذالعامل الّرباىنّ. بالّسري مع من کان فيه بعضاً من الّذر نقصاً
العامل الّناظر بنور  الّصمداىنّ و سار معه ىف عوامل الغيبة و ظهر له کنوز املخفية من تعليم هذا

الّتوسم و اهلالک من ختلف عنه و متسک مبا عنده من العلوم الّىت ال يدرى مبناها و ال يعرف 
تؤتى اکلها کلّ حني الّسماء  مثل کلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها ىف. جمريها

باذن ربها و هذااالکل جيرى من عنداهللا عز وجلّ من شجرة طيبة اصلها ثابت و هذا الکلمة 
السالم و الفرع و بابه و حجابه العامل الّرباىن و النور الّسبحاىن الّذى قلبه معلّقة  االمام عليه

العامل  املقام وصف هذا ختصر ىف هذافقد ا. باملالء االعلی و ليس له مقصد االّ وجه ربه االعلی
املفضال الّذى بفقدانه ينهدم بنيان احلکمة و بکونه قد قام عالئم االمامة و الوالية الّىت قد 

اهللا  فقد کتب سيدى و سندى و کهفى و معتمدى اعلی. کان هللا و مل يکن معه شريکا
ت هذه الفقرية ىف ورقة فواجب النور املّتألق و الّضياء املشرق و قد کتب مقامه ىف وصف هذا

اليوم العظمى الّنظرة فيه واعلموا يا معشرالّشيعة مذهىب و ما اليه  علی طالب احلق ىف هذا
فها اناذا قد اخربکم مبا اختار سبباً لوقوع الباليا العظيمة على و حتملّى و جتاوزى . مهرىب

فقد اسبقىن ربى .  ما سواهعنها و هواىن بعدالّذى جاهدت ىف سبيل ربى و اعرضت عن کلّ
بالعناية واخرجىن بفضله من ظلمات الغواية له الّشکر شکراً شکراخلالئق طراً علی هذه النعمة 

فقد کنت مطروحة ىف زاوية من بيىت مشغولة . االمکان اعلی منه اجلليلة الّىت ال يتصور ىف
الّرماد   نائرة الفساد املستجنة ىفبنفسى مرهونة بعملی و قد قام القوم بالسبب و داعية باشتعال

و دخلوا بيىت و هنبوا بعضاً من اموالی و جروا اخواتى املؤمنات الّصادقات الی طرف الّسوق 
فقد حبسوىن برهة . مکشفات الوجوه و زلزلوا ارکان اطفال الّصغري و اجروا دمع الّصاحلني

عرض للنساء يقولون بعضاً من من االيام و کلّ من يسئل منهم ما سبب هذه الغوغاء و الت
االقاويل الباطلة و ينسجون خياالم العاطلة و ينسبون اىلّ فبعزة ربى انفطرت السماء و 

الّسالم ما قبلوا و  فقد بعثت اليهم و القيت عليهم کلمة. انشقت االرض و تزلزل اجلبال
شريعة عن شرها يصيحون باعلی صوم انها کافرة قد خرجت من الدين واجب حفظ الّ



ربى القادر الّناصر شاهد علی ما صدر منهم بالّنسبته اىلّ من االذيات الّشديدة و االفتراءات 
اهللا العلّى العالّم و يسئلون منه يوم تبدى  البعيدة و انا صابرة جماوزة النّ کلّ ما فعلوا بعني

س ىف رابعة السماء اقول الّضمائر و اآلثام ولکن لتبين االمر للّضعفاء توضيحة کالّشم
هل من ناصر ينصرىن باحضارهم و اجتماعهم لثبت . هذاالکالم الّذى اقشعرت اجللود منها

ما عليه مدار امرهم ها اناذا قد کان ىف يدى حجة المعة نازلة من عامل العماء من االهلامات 
هل من . قدر احد ان يأتى مبثلهاالربانية و احلروفات السبحانية و التجليات الصمدانية و لن ي

اهللا و يطلب منهم تفسرياً مبثل ما فسر رجل الّذى ما تلهيه الّتجارة و  معني يعينىن ىف اظهار دين
ذکره من حبرالّذى ال .... ال البيع عن ذکراهللا ال تفکر و ال سکون قلم بل جيرى بعناية ربه 

عضاً ىف االصول والفروع موجوداً و من فقد کان عند هذه االقلّة مما حيصى ب. تعطيل هلا
يا رباه خذ حبقّنا و انصرنا علی من ظلمنا و العن من جحد . اراداهللا و دينه فلينظر اليها
الّناس مجيعاً يا سيداه قدمت صربى الی مىت اصرب  فقد ضلّ و اضلّ. وعدک و ال خياف عدلک

فقد اظهرت . احد غريىو اسکت و اضجر بعد ماکان ىف يدى حجة المعة ليس ىف يد 
الوجود من  حکماً من باطن القرآن ىف وصف شيعة آلک املقربني الّذين يستمد کلّ ماىف

. الّشهود بنظرة لطيفة من آيات جالهلم عکس عکوسات مجاهلم و اقام کلّ ما برز ىف
لّ مبا لديهم فقد فرقوا دينهم و ک. اهللا بارئهم عما يصف الّظاملون ىف حقّهم علّواً کبرياً سبحان

اعلموا يا معشرالّشيعة انى ما اخاف من احد و ارى . فرحون بعدالّذى ما دينک االّ واحداً
اهللا و ال خيافون  الناس ىف ضالل الّنار االّ االقلّون الّذين يتبعون امراهللا و جياهدون ىف سبيل کلّ
اهللا و يسعون ىف االرض  الّذين اعرضوا من حکم اف آالف اف علی. اهللا من ذى صولة دين ىف

الّدنيا و  فساداً و ما عندهم شىء االّالّسد و االحلاد و الکذب و العناد فها اناذا قد جاوزت من
 اعلموا انى بذلت الروح ٠زخرفها و زبرجها لربى احلمد باهلام حکمه و توفيقى الظهار امره

الّصدق و   من التابعني لطريقاهللا العالن کلمته فکلّما جيرى علّى و علی من معى ىف سبيل
عن . الّصالح و الّناظرين الی قسطاس احلق و الفالح من القتل و الّنهب و االسر فانا راضون

يا . اهللا مرجون بغفران الذّنوب و سترالعيوب و ثبوت االقدام و الترفرف الی دارالّسالم فضل
ئکم و اطفالکم الّصغري بالجرم معشرالّشيعة باى دين انتم مستدينون هل جيوز لکم حبس نسا



اکرب  اهللا. اجترموا و ال ذنب اذنبوا و ال مکروه ارتکبوا و ال شريعة بدلوا و ال کلمة حرفوا
من غفلة اخللق و اصغائهم الی الباطل و تشبثّهم بالّشىء احملتبث العاطل و تسميهم بانهم من 

اعلموا يا قوم انّ . من قبلهم و هم عنه غافلونالّذين خلوا  کالّ مثّ کالّ قد فتنوا مبثل. املسلمني
الّضعفاء و حجة  هذه املخاطبات ال جيرى من الّضعف و عدم التحمل للبالء بل فضالً علی

  . الّذين يعرضون من حکم انا هللا و انا اليه راجعون علی
مکتوب جناب طاهره که براى اهل سنت و در دفع شبهات مفىت بغداد مرقوم  _ ٥

  )٣٦(است  هفرمود
الّناس سکارى و ماهم بسکارى  الّرمحن الّرحيم محداً ملن ظهر امره و برز سره و جعل اهللا بسم   

اهللا شديد و الصلوة علی سر التحميد و حقيقة التفريد و السالم علی آله و  ولکن عذاب
خللق غري بعيد و اهللا و عالماته الّىت ال تعطيل هلم ىف کلّ مکان و هم من ا اوصيائه مقامات

علی من اتبعهم و هنج منهجهم فحجم م االميان بنور التسديد اما بعد قد وصل الينا من 
هيهات مثّ . الّذين ينکرون احلق خطوطات مملّوة باملتشاات و مشحونة بالکدرات بعض

 اهللا هيهات ملا توعدون من ظهور کنوز الغيبية و االسرار الربانية و هم من عظمة حکم
و هم ال ... فقد ظهر امر عظيم و اشرق حکم جسيم . غافلون و عن نعمته معرضون

ينظرون الی احلقيقة ليعرفون الّدقيقة لسراخلليقة بل متشبثون بقواعدهم الباطلة الّىت ال يسمن و 
ال يغىن من جوع کفئة الّذين من قبلهم و ال يعلمون قد فتنوا مبثل من سبقهم فبعد ظهور 

االعلی  واجب علی الکلّ االعراض عما سوى وجه ربه. نور من افق البهاء لسراالشياءهذاال
فکّل ما يعرفون فيشکرون و حيمدون و کلّ مااليعرفون فيطلبون فهمه من الّذى عنده مفاتيح 

 اهللا تبديالً اهللا هلذا و لن جتد لسنة فقد جرى سنة. السبيل و انّ عليه للهدى الغيب و عليه قصد
فبعزته انّ االمر عظيم و انتم . امسعوا يا قوم ندائى و اعرفوا حکم ربکم العظيم. و ال حتويالً

. اهللا تفترون عنه غافلون و استعدوا للجواب حني الّذى ينادى املناد اهللا اذن لکم ام علی
بحان فقد وجب معرفة من عنده امليزا واعلموا انّ نصب امليزان قد کان بيد العلىن ىف کلّ الس

اهللا و اعلموا انّ الّدهر يدور و الّماء ميور و  اتقواهللا يعلّمکم. اهللا عز وجلّ عصر و زمان بتعليم
سنريهم آياتنا ىف اآلفاق و ىف . اجلبال يسريو ىف هذالّتدوير آيات خمزونة بتدبري العلّى اخلبري



العلم  ما خيشى من عباده العلماء و هذاان. العاملون انفسهم حتى يتبين انه احلق و ما يعقلها االّ
الّرمحن من  ما ترى ىف خلق. الغيىب و الّرمز االهلى الّذى قد کان ىف حقائق العاملني مستوراً

فالعامل من اعرض عن سواه و اقبل بکّله الی مواله . تفاوت هوالّذى خلقکم من نفس واحدة
عدن الّىت وعد الّرمحن عباده بالغيب قد الّنور و جيذبه الی دارالسرور جنات  ليظهر منه تلک
اهللا الّرمحن الّرحيم امل احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا و هم ال  بسم. کان وعده مأتياً

يفتنون امل ذلک الکتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الّذين يؤمنون بالغيب يا قوم اعلموا انّ 
. اليوم العظمى و املشهد الکربى هى شواهد الفطرة هذاامليزان الّذى قد نصبه العلّى املنان ىف 

االمان االمان اسرعوا الی . فقد اظهر آية من افق الغيب و فتح باب التمحيص و االفتتان
حکم ربکم و اعرفوا امليزان مثّ اعلموا انّ کلّ ما عندکم من العلوم الّظاهرية فعندکم و اما 

قد اراد ان يصعدکم الی مقام الّذى ال عني رأت و ال اذن ربکم قد هياء لکم مقاماً عظيماً و 
فطوفوا حول ارادته و لوزوا بکرامته فقد اصطفاکم و . مسعت و ال خطر علی قلب بشر
الفوز عظيم و  فاعرفوا قدرکم و ال تنسوا حظّکم فانّ. اعطاکم مامل يؤت احداً من قبلکم

ريد منکم ان يرزقوه و ما يريد ان يطعموه انه اهللا قد کان غنياً عما عندکم و ما ي اعلموا انّ
اهللا عز وجلّ اى مقام يريد ىف نزول اآليات من باطن قرآن  اکرب انّ اهللا. هوالرزاق ذوالقوة املتني

اهللا املهيمن  اکرب فقد نصب موازينهم اتثّة عند ميزان اهللا. العظيم و اخللق ىف اى واد يهيمون
حون بلسان انکارهم ائت بآية موافقاً ملا عندنا او بدله و مل يعلموا علی ما سواه و کلّهم يصي

امسعوا . اهللا تبديالً و ال حتويالً اهللا ال خيتلف و نوره ال حيتجب و لن جتدوا لسنته ان سلطنة
فقد اظهر حرفاً . الّذين خلوا من قبلکم اهللا عز و جلّ قد فتنکم مبثل ندائى يامعشراملسلمني انّ

 باطن القرآن و انتم به ممتحنون فال ينفعکم ما متسکتم به من تنظيم العبارات و من تفسري
ترکيب االشارات و تصريف الّصيغة و اثبات الّنتيجة فقد اتوا بقصائد حني ظهورالنور 

اهللا و سالمه و قد فرحوا بقصائد هم و متسکوا مبا عندهم و قنعوا عليها  احملمدية عليه صلوات
اهللا و  القرآن انما نزل بعلم يا قوم اعلموا انّ.  فيض ربهم فجائهم ما به يوعدونو اعرضوا عن

اهللا ال تنفد عجائبه و  بتعليم. ال يعرف حد تفسريه و تأويله االّاهللا و الّراسخون ىف العلم
التبدى غرائبه و ال يزال ينزل من سحائب نکاته اسرار عجيبة و ماهلا من نفاد و القرآن 



اهللا و حکمته القرآن سراهللا و رمزه القرآن نورالّذى انزل   و صنعته القرآن خطاباهللا حجاب
اشهد انّ اسراره . بعلمه و ىف حرف من تفسريه لو کان حبراالمکان مداداً لنفد قبل ان تنفد

اهللا عليه و آله احکامه الهل  اهللا صلی فقد اظهر رسول. يتأللؤ ىف استارالغيبية و ال يعلمه احد
اهللا عليه و آله انّ له عجائب  بيان و اعلن برهانه الهل العيان و قد ورد النص من جنابه صلّىال

فانّ ىف هذااالوان قد طلع نورالبيان من افق . خمفية و غرائب مطوية و ما يعقلها االّالعاملون
.  تعلمونالتبيان و يدعوکم الی ما به جناتکم و يعلّمکم من تفسري باطن القرآن مامل تکونوا

  .   سبيل حکم امامکم و انتم من جتلّيات البديعة غافلون بئس ما اکتسبت ايديکم ىف
مکتوب جناب طاهره در رد افتراء برخى از مدعيان حمبت در حق او و اثبات کمال  _ ٦

  )٣٧(اخالص و اميان خويش به حضرت باب 
اهللا علی نفسه محداً يفضل علی  المعاً کما اثىناحلمد محداً شعشعانياً مت العلّى العظيم هللا اهللا بسم  

اهللا علی خلقه و الّصلوة علی عبده الّذى اصطفاه لواليته و اجتباه حملبته و  کلّشىء کفضل
الّسالم علی مبدء االمساء و اول من مسى بآية معرفته و علی انوار الّساطعة من طراز القدرة و 

الّدالّة علی وحدته و علی الورقة املبارکة من شجرة الّىت حروفات الّنازلة من عماء الّصمدانية 
قد غرسها بيد قدرته و الّثناء االى و البهاء املشرق من مشس االبداع علی محلة االنوار 
السبحانية و الّساحبني ىف جلّة الوحدانية و املؤمنني بآيات الطّالعة من افق غيبه و لعنة اهللا علی 

اهللا و معتصمه حببل  دارد مفتقره الی اما بعد عرضه مى.  لنقمته و غضبهاملعرضني و املستحقّني
الّدين رسيد که در مقام استفسار از  اى از بعضى اخوان الّسالم که نوشته اهللا عليهم واليت آل

اهللا از عظمت امتحان و دقّت افتتان که بالسبب و داعيه  يا سبحان. حقيقت حال برآمده
ها انا ذا اشهداهللا و اوليائه مبا .  فئه قليله اقلّ مما يکاد يوجد در انداختندنائره فتنه را در بني

اقول و کفى به شهيداً که اين اقلّه مما الحيصى ذره دون مما يدعى ادعاء مقامى را ندارم 
دامن و اگر از فرقه مسلمني  بلکه خود را داخل در زمره مصدقني منى. وجه من الوجوه يچ

مايند و در مقام اداء اين کلمه عظمى باز دارند مهني فخر کربى ما را کاىف حمسومب فر
العاملني و بذکراهللا  الّدين و مطيعني المر رب بشنويد نداى مرا اى معشر مصدقني بيوم. است

العلّى االعلی مطمئنين که غربال افتتان در بني مشاها در ميان است و فلک امتحان الجل مشا 



. مفضل اذا غاب املولی عن ابصارالّناس فهم احملجوبون بالغيبة ممتحنون بالّصورهيا . در دوران
بشنويد نداى مرا و باز نگرديد . اهللا االّ احلق االنوار ال تغلوا ىف دينکم و ال تقولوا علی يا مالء

اهللا  دين باعقاب خود و ساکن نشويد بعد از ايتالف در مساکن اهل خالف فاصبحوا ىف
انتم تنعکسون فيهم و . اهللا حيب ان تکون قلوبکم مرآتاً الخوانکم الّسواء فان علی خطّاخواناً 

يا مالء االصحاب . اهللا العزيز باحلق و هواهللا کان علّياً عظيماً هذاصراط. هم ينعکسون فيکم
د من يدعو من دون الّذکر حجة لنفسه فق. اهللا الی من هو مثلکم حرياناً و سکراناً بلّغوا حکم

فمن قال ىف . اهللا من اتخذ من دونه و لبحته نفسه اتخذ ارباباً من دون. ادعى للّرمحن ولداً
اکرب که چه مقدار دقيق است  اهللا. حقّه بعضاً من القول فقد ارتدعن دينه فيمت و هو کافر
هرچند سکوت در اين مقام اولی . اين صراط و چه قليل است قائم در حتت اين فسطاط

انک ال دى من . احدى را ياراى تنطّق و مز نيست.  امر مفوض الی اهللا استزيرا که
احببت شاهد بر اين مدعا است و ال حترک لسانک لتعجل به ناطق بر مفهوم و حکمش 

اکاد اخفيها لتجزى کلّ نفس مبا . باهر و هويدا است زيرا که يوم يوم او و مقام و مقامش
ز نفس متغلغل بني اطباق هواى خود در نزد اخوان صفا آمد تسعى ولکن در مقام شکايت ا

که اصالً ابداً بوى طلب مبشامش نرسيده و از جام حمبت ننوشيده و حقيقت اين حکم 
اهللا نفساً االّ وسعها نفهميده بلکه در صحراى تيه خياالت خود  عظيم را باقتضاى ال يکلّف

 آه مثّ آه که چه مقامى را طالبيم و در چه .يامب سرگردان و از باده غفلت او را سکران مى
اهللا العلی االعلی در  و اما شأن آيات نازله از عامل عماء باذن. امي وادى رحل اقامت افکنده

حق اين اقلّه مماحيصى من باب الفضل و جارى من غري استحقاق است و معاىن بارقه از 
 ىف دينکم و ال جتعلوا هللا انداداً و ال تغلوا. غياهب کلمات اين آيات در مقام خود است

ت ببنده خاطئه  حبقکه بيزارم از کسى که نسبت حمب اوليائه الّسائرين الی احلق و حبق احلق
جاهله دائره در وادى حريت دهد و يا اينکه ختيل و خطور منايد که شايد کاتبه اين ورقه در 

بشنويد . در مقام صدور استباشد که اين نوع کلمات از او  مقام اضمحالل نفس مى
اهللا و حتسبوه هنياً  اهللا حجة من دون حجة نداى مرا التغلوا ىف دينکم و ال تسموا امة من اماء

. باشد و مرتبه او عظيم عنداهللا است بدانيد که مؤمن ال يوصف مى. و هو عنداهللا عظيم



ت االمر و اخللق فداء من اهللا ناطق تعالی ذکره و روح من ىف ملکو بود لسان چنانچه فرموده
چرا مبحض شنيدن يا صلحاء . شود احبه که تفسري سوره يوسف وصف يک مؤمن منى

او شاهد من است که کلّ مصدقني را که تصديق . منائيد الّنجباء غلّو در دين خود مى
مقام دامن و در  اهللا مى اهللا و صفوة اهللا و خلفاء اند حقيقةً و صدقاً من ايشان را حجج منوده

دامن و بنوراهللا منتظرم که در دعواى خود حمقّم چرا اينقدر  ايشان اقتران بوصف را جائز منى
يا اهل العماء اتقوا ما ىف . باشند ها تنگ است و در عامل خود و اهل شهود واقف مى ظرف

فانّ العمر قد قضت و االيام قد . ميينکم من سبحات الّدقائق و اعرجوا ال معراج احلقائق
الّتابعني لذکراهللا العلّى باحسان صلوة  تصرمت و مابقى من املهلة شيئاً و سالم من الّرمحن علی

االنس و اجلانّ يا کاتب الورقة يا اخى و يا  انّ احلمد هللا رب. بديعة عليهم ىف کلّ حني و آن
 قرة عيىن البته قلب مبارک را مشوش از اين نوع مقوالت مفرما و بر دين حقيقى خود

ثابت باش و در هنايت رفق و حمبت سلوک با اخوان ديىن خود بفرما که اصل بنيان اميان 
بدانکه . اگر از اين نوع کلمات بشنوى سينه مبارک را تنگ مگردان. حمبت ايشان است

باشد و در مقام اثنينيت واقف او  و اگر بشنوى که مدعى حجت مى. مؤمن اليوصف است
البته مگذار که ذرات حزن و غبار بر مرآت قلبت . جه ردع فرمارا بلسان خوش باحسن و
دارد مشا را و از دعاى خري اين حقريه را فراموش نفرما  اهللا وا مى طارى شود که از سري الی
. باشد طلب فرما اهللا باش و حکم خود را از کسى که اقرب بتو مى و در هر حال ناظر الی

. اهللا و قولوا قوال سديداً اتقواهللا يعلّمکم. اهللا جيعل له خمرجاً ادعوه تضرعاً و خفيةً و من يتق
البته او را خبود . باشد بدان برادرجان من که شيطان با جنودش متوجه اين فئه قليله اقلّ مى

  .    رخنه مده و انّ کيدالشيطان کان ضعيفاً
جتماع در مکتوب جناب طاهره خطاب به اصحاب اصفهان و تشويق بابيان با _ ٧

  ).٣٨(الباب  خراسان و نصرت جناب باب
طراز اشرق من حجاب البهاء و جوهر طلع من حبرالّثناء و نور ملع من افق الّصفراء و ضوء    

انى . سنامن غمام الّىت استوى الرب عليها و ينادى ىف جواهلواء بانى انا الکلمة املبارکة العليا
انا الّذى مساىن ربى آية .  خر من نورى موسى صعقاًبيت االخرية و سورها انا الّذى قد



الکربى و اهل العماء انظروا الی طلعىت من سر البهاء و اهل البهاء اسرعوا الی سبل املاء يا 
اهل الّثناء الّساحبني ىف طمطام الّصفراء الّطالبني دليل الّذى يهديکم الی طرف قدس وجهه 

 املبارکة ىف آية الّنازلة من شجرالّصفراء يا اهل القشور االعلی انظروا قد کان ىف يدى ورقة
الّىت  امسعوا نداء موليکم الغفور ىف حق. الّطائفني حول بيت معمور انتم ىف شک من دعوائى

امسعوا ندائى ىف هذه اللّيلة الّسوداء الّظلماء . زکت نفسها من اشارات الغيور يا اهل العرش
لنفسه االعلی و قد کنت ساجدة علی عرشه و ال ارى جهرة و ال بانى اناالّذى اختارىن ربى 

امسعوا لی يا اهل العما اناالّذى جعلىن ربى حجة . مهساً حتى ال وجود لشىء عند ساحته
عليکم بسرالبداء فو عزة ربى ال ارى غري طلعته ذکره موجوداً و اعرفوا يا قوم و ارمحوا علی 

نبکم االشارات و ال يضلکم الدالالت ىف طلعة ربکم احلميد االمر قد قضى ال جت انفسکم فانّ
يا اهل العالية و يا ابطال الّثابتة و يا رجال الّراسخة و يا جبال الّراکدة قد مر . العلّى االعلی

االمر قد قضى و ينزل املالئکة ىف کلّ جانب و  اسرعوا الی طرف مدعاکم فانّ ما مر و
ا عباداهللا ارمحوا علی انفسکم تاهللا احلق انّ االمر قد قضى ىف صفوة ي. يقولون سالماً سالماً

ه ال سوء حظّکم فو ربالعرش و العماء انّ االمر قد قضى يا قوم ال تقفوا ىف حقّى کما  اهلي
يا قوم ان تعرفوىن فتعرفوىن و . وقفتم قبل هذا و ال تصغروا قدر ربکم احلميد العلّى االعلی

نا اعرفکم نفسى الّىت کونت من نوراالمر الّنازلة من خزانة العليا انا الورقة ان مل تعرفوىن ا
ياقوم . انا التى قد شهد ربى ىف حقّى و شهد ذه مالئکة السماء. املطّهرة الطّاهره االى

قدمت صربى و قضى . اختصر لکم ىف املقام لضيق اال و علی ربى اتوکّل انه العلّى املتعال
رى فاحضرون باطاعة موالئى و موليکم ذکراهللا العلّى االعلی جلّ ذکره عن وصف اهل ام

الثّناء فقد توجهىن بتاج الکرامة و ادخلىن داراملقامة و جعلىن من اهل السالمة و امرىن روحى 
هللا يا قوم امسعوا ندائى فانى وا. فداه بالعمل باقتضاء ما نزل من شجرة العلم الّىت ال تعطيل هلا

اهللا قد شاء ىف هذه  حبکم حمب شفيق قوموا لنصرة موليکم و اسرعوا الی ارض اخلاء فانّ
ک قبل اقطع . االرض ما شاء و ما ارى لغريه خلقاً البدو يا اخى اهلادى الّذى آمنت برب

فانّ هذه غاية االمر . نظرتک عن اشارات الباطلة و اسرع اىلّ ولو کان حبواً علی الّثلج
يا . امسع و اطع ىف امر ربک و ال تکفر بشرکک معه احدا. نفسک الّذى فتر ىف دينهالتصبغ 



املعبود اسرع الی طرف حکم موالک القدمي ىف ارض اخلاء فو ربک  اخى احملمود و صفوة
العرش و العماء انّ االمر قد قضى و نزلّت االلواح من مساء القضاء ىف وصف فىت العرىب  رب

يا اخى اسرع، يا سيدى ال تقف فانّ امر ربک الّرمحن قد . احلمراء لی ناقة املليح الّراکب ع
يا موالى الّتقّى الّنقّى الّزکى يا ايها الّرضا فانظر . نزل و حکمه علی عرش البيان استوى

اقبل الينا و ال ختف انک انت االعلی و الق ما بيمينک . ماذاترى من طلعته املشرقة اخلضراء
ها حيطوىب هلم ان مل ... والّسالم من الّرب الّرحيم علی کلّ اهل الوالء و الّتسليم. ة تسعىفان

ان اخرجوا لنصرة موليهم و اسرعوا الی ارض . اهلاء طوىب الّذى ظهر من سر يقفوا ىف حق
ايرب ثبتهم و انصرهم نصراً عزيزاً و افتح هلم فتحاً يسرياً و اجعل هلم من لدنک . اخلاء

... العاملني اهللا رب توبوا الی. الباطل کان زهوقا احلق و زهق الباطل انّ قل جاء.  نصرياًسلطاناً
امي که متامت مظاهر وجود را معبود مطلق است و علّت منود هر نابود اجلنودى را بنده رب .

بزرگى او را سزاست و بس که حبکمت بالغه اهليه خود در هر عصرى و زماىن در جمالی 
و عناصر روحاىن جلوه خاص فرمود تا بساط هدايت منبسط شود و اساس غوايت انساىن 

دانست که اين جلوات صفاتى که در جمالى انبياء و  مرتفع گردد و چون بعلم اهلى مى
اهللا تأييد شود و دين آمساىن تشييد  اولياء فرموده بايست جبلوه ذاتى تأکيد گردد تا اساس

الوعده  ر امر وعده روز قيام داده شده و متام اديان نيز حسبپذيرد، لذا بر زبان متام مظاه
منتظر آن هستند و نظر باينکه بيان انبياء و اولياء مرموز است لذا هرکسى را فکرى خباطر 

هرکسى را هوسى در سر و کارى در پيش اما مهه آنان چون . اندر و منظورى در نظر
از اينرو امروز که روز . قت برکنار ماندندنديدند حقيقت ره افسانه زدند و از حق و حقي

است باز حمتجبني  ظهور و يوم نشور است و قائم منتظر بقيام خود قيامت را آشکار ساخته
حممود دهدار که از عرفاى عاليمقدار است . در حجاب پندارند و از صراط مستقيم برکنار

تاب مبناسبت وقت ظهور اند در آخر ک در کتاب مفاتيح املغاليق که در علم حروف نوشته
کند که انّ هللا خليفة خيرج ىف آخرالّزمان و قد امتلئت  مهدى از رسول اکرم حديثى نقل مى

اهللا حتى خيرج  االرض جوراً وظلماً فيمالء قسطاً و عدالً و لو مل يبق من الّدنيا االّ يوم لطّول
رف و علی خده االمين خال الّزهراء و هو اقىن االنف، اکحل الّط هذااخلليفة من ولد فاطمة



اهللا  امسه امسى، و کنيته کنيىت و هو شاب مربوع القامة حسن الوجه و الّشعر و مييت. يعرفه
به کلّ بدعة و حيىي به کلّ سنته الی آخراحلديث که در عالمت قد و خد و چشم و بيىن 

 که امروز بيان شده دليل ساطع و قاطع است که حمبوب عامليان مهني صبح حقيقت است
و در مهان کتاب و مهان مقام از کتاب جفر . تنفّس فرموده و اخللق عن معرفته ملعزولون

کبري نقل منوده که خرج رجل مبدينة قزوين امسه اسم الّنىب من االنبياء و ينادى باسم 
الّ الّزمان ىف ليلة الّثالث و العشرين من شهر رمضان فال يبقى قاعد االّ قام و ال قائم ا صاحب

خيرج ىف شوال و وتر من الّسنني اما ىف تسع او ىف سبع او ىف مخس او ىف ثالث او ىف . قعد
الّرکن و املقام ثالث مأة و ثالث عشر رجالً من الّنجباء و االبدال و االخيار  يبايعه بني. احد

وايت و ر. الّزمان فيکون دار ملکه الکوفة و بعد يظهر صاحب. و کلّهم ُشبان الکهل فيهم
عباس کرده انّ دنياکم هذه سبعة من اسابع اآلخرة و انکم ىف آخر يوم منه کما  ديگر از ابن

و در روايت ديگر مجعه من مجع . قال سبحانه و انّ يوماً عند ربک کالف سنته مما تعدون
دينه القومي هللا تعالی ىف کلّ سبعة نبياً مبعجزات قاطعة و براهني ساطعة لرفع اعالم  اآلخرة و انّ

و ظهور صراطه املستقيم و امروز مهان الف است که الف قد متام اديان ظاهر شده فقط 
  .   بايست ديده گشود و ديد والّسالم

  ).٣٩(علماء  پاسخ يکى از در طاهره جناب مرقومه _ ٨
الّذى ليس الّرمحن الّرحيم احلمد هللا العليم اخلبري  اهللا اهللا عليک بسم يا ذکراهللا االکرب صلّى

و العظمة و الّثناء و الّشکر و البهاء هللا الّذى قد عال بعلّو . کمثله شىء و هوالّسميع البصري
ذاتيته عن وصف اهل االنشاء النه العلّى الکبري و الصلوة و السالم علی املقصود لدى االبداع 

المکان و االکوان واالعيان و احملمود عند االختراع الّذى قد اقامه الّرمحن ىف مجيع عوامله من ا
ىف مقام االداء النه تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار و هوالّلطيف اخلبري و علی اوصيائه 

هم باذن ربهم علی کلّ . اهللا ىف القدم للقيام علی مقام نفسه االکرم الکرام الّذين اختصهم
لّذين ال يسبقون موالهم ىف و علی ابوام و شيعتهم املعصومني عباد مکرمني ا. شىء قدير

عامل االمر و الّتقدير و بذلوا انفسهم و امواهلم ىف حمبة موالهم و حفظوا عمودالّدين من 
اهللا املشتهر و الّنفس املنتظر  الّتبديل و التغيري خصوصاً علی سر االسرار و نور االنوار سيف



و لقد ارسلنا اليهم . ثالث بعد االثننياهللا العظمى و حجته الکربى خامت االبواب و رسول الّ آية
و اآلية العظيمة بعداآليتني و ان نشاء ننزل عليهم آية من . اثنني و کذّبومها فعززنامها بثالث

البدء الّذى  اهللا االعظم و الّنقطة و احلرف الّرابع من اسم. السماء فذّلت اعناقهم هلا خاضعني
اهللا امللک اخلبري و  الّتکبري عليه صلوات سبيح و هيکلهى عني اخلتم و الّرسم االکرم مظهرالّت

اآلخرة  اهللا هلم اخلزى و الّسيف ىف عامل الکبري و اعد هلم ىف اهللا علی املنکرين الّذين قضى لعنة
اهللا و الّرجال الّذين ال تلهيهم  الّسالکني الی و بعد ال خيفى علی. النار و بئس املصري عذاب

اخللق العظيم عبثاً و مل يترکهم  اهللا العلّى العظيم ما خلق هذا ذکراهللا انّاالهواء و اآلراء عن 
. العامل ملصلحة و ارادة الّىت هى املعرفة و العبادة سدى بل خلقهم حلکمة و انزهلم الی هذا

. ما خلقت اجلن و االنس االّ ليعبدون. افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الينا ال ترجعون
ناکم لنبلوکم ايکم احسن عمالً و ال شک انّ املعرفة اصل و العبادة فرع و املعرفة انا خلق

روح و العبادة جسد بل کان العلم عني العمل و املعرفة عني العبادة ملن کان له عينان و من 
سنخ االنسان و ال ريب انّ باب معرفة ذات اقدس مسدود النّ اخللق حبدود االمکانية حمدود 

و شيئيتهم کان اوضح دليل بعدم الصعود الی املعرفة ذات القدمي املعبود و آيات و عجزهم 
البيان کما قال املنان ال تدرکه االبصار و هو  القرآن و الّسنة اولياء الرمحن شاهد الی هذا

اهللا عليه کلّما ميزمتوه  و قال موالى امرياملؤمنني صلوات. يدرک االبصار و هواللّطيف اخلبري
رجع من الوصف الی الواصف و . اوهامکم ىف ادق معانيه فهو خملوق مثلکم و مردود اليکمب

و کما . دليله آياته و وجوده اثباته. الباب مسدود و الّطلب مردود. دام امللک ىف امللک
اهللا عليه باب معرفة  الّسالم ىف جواب عمران حسني سئله بعد ان سد سالم الرضا عليه قال

شىء هو قال امسه و صفته وکان هلذاالسم الّذات باى شىء عرفناه قال بغريه فقال عمران اى 
و الّصفة مظهراً و ظهوراً بانواع الّتجلّيات علی حسب قوابل املمکنات ىف کلّ عصر و زمان 

اهللا قصد الّسبيل ال حترک به لسانک  اهللا نصبه و اظهاره کما قال تعالی شأنه و علی و علی
امة   علينا مجعه و قرآنه مثّ انّ علينا بيانه و انّ علينا للهدى و لقد بعثنا ىف کلّانّ. لتعجل به
اهللا و اجتنبواالطّاغوت و ما کان ربک مهلک القرى حتى تبعث فيها  ان اعبدوا. رسوالً

فاهللا تعالی جيتىب من عباده من يشاء و جيعله حجته و . رسوالً و ان من امة االّ خالفيها نذيراً



بابه و نبيه و ذکره و رسوله الی خلقه و داعياً اليه و سفرياً و داالً مبعرفته و بطاعته النّ کان 
من عمل املطيعني غنياً و ال مرد المره و هذه سنة اهللا الّىت قد خلت من قبل و جيرى من بعد 

لق ليهلک من اهللا تبديالً بان يبعث ىف کلّ عصر و اوان آية و رسوالً للخ و لن جتد لسنته
اهللا ال خيتلف و  االبصار انّ سلطنة هلک عن بينة و حيىي من حى عن بينة و ال خيفى عن اولی

 سول و الباب حقيقةً بل الوصىو الر و الوصى ىبامراهللا و نوره الحيتجب و ال فرق بني الن
اضح الولی نفس الرسول و الباب يده و ال فرق بينه و بينه و الکالم ىف هذا املقام و

آه مثّ آه من غفلة الّناس و سکرهم و کفرهم و قوهلم بانّ هذاالکتاب العظيم ما ... االبصار
اهللا و الفياض ىف کلّ مراتب  السالم و ماصدر من لسان ناطق عن نزل من عنداالمام عليه

ه ان اهللا الودود و قل فأتوا بکتاب اهدى منه اتبع الوجود من الغيب والّشهود عليه صلوات
فان مل يستجيبوا فاعلم انهم يتبعون اهوائهم و من اضل ممن اتبع هواه يا . کنتم من الّصادقني

اولی االبصار انظروا بنظر االعتبار هل کان هذاالمر عبثاً و هذا اخلطب سهالً بان خرج من 
رة من مثله لو اجتمعت االنس و اجلّن علی ان يأتوا بسو. االمام کتاباً کرمياً و صحيفة عظيمة

و فرق مناد االمام باطراف العامل من شرق االرض . لن يقدروا ولو کان بعضهم لبعض ظهرياً
عليه کلّ امللوک و الّسالطني بان اعزلوا   اهللا و غربه و عراق العرب و العجم و خاطب صلّى

يع الّزلزلة ىف و توق. انفسکم عن امللک و اتبعوا الّذکر فانه قد کان من عندنا حاکماً و شهيداً
االمر العظيم  اهللا قعودک بعد استماع هذا سبحان. البلدان کلّ مکان و الولولة و االضطراب ىف

اخلطب اجلسيم مشعر بانک قتلت نفسک و روح اميانک  و عدم فحصک عن هذا
الّشهوات و دالّ بانک حمجوب باملکنة و الغفالت و االّ ما استقرت ارضاً و نسيت  باطاعة
يا ايهاالّناس . العظيم االمر العظيم الّذى عظّمه رب  و شرباً بل قمت للّتفّحص عن هذااکالً

و ان قعدت و خدعتک الّنفس االمارة و بقيت ىف شک و . اتقوا انّ زلزلة الّساعة شىء عظيم
ريب و ما نزهت عن اخللل و العيب باجلهاد و الّنظر الّىت هى ضرورة املذهب و العلوم و 

اهللا عليه و روحى فداه بعلّى و حق من وااله ما کنت من اهل  ر الّىت برز منه صلّىاالنوا
کم او ابناءکم او اخوانکم او عشريتکم  او اموال  اهللا قل ان کنتم آباء النجات غداً کما قال

اقترفتموها و مساکن ترضوهنا احب اليکم من اهللا و رسوله و جهاد ىف سبيله فتربصوا حتى 



بان الّثعلب و . و من کلمام اخلبيثة اجتثّت من فوق االرض ماهلا من قرار. هللا بامرها يأتى
النارجيل باى سبب علينا حرام و ال نترک سنة آبائنا و کنا هلا عابدون و علی آثارهم 

الرأى الکاسد الباطل مب ال تسلم و ال تقبل هل عندک دليالً  ايهااملسکني اجلاهل ذى. مقتدون
اناً من القرآن او الّسنة من اولياء الّرمحن و العقل املودعة ىف االنسان حبليته او وجوبه او او بره

و ما اظن لک دليالً االّ ان تقول من اختراع . هات برهانک ان کنت من العاملني. استحبابه
سل و اوصيائهم الّشيطان مبرور االيام و الّزمان شاع و تواتر مبثل اخلمر انه ما کان ىف ايام الّر

  .   الّشيطان اهللا عز و جلّ انه من عمل بل اختراع الّشيطان ىف ايام اجلاهلية کما قال
مرقومه جناب طاهره که بنوع مناجات حترير گشته و حاوى اشارات بوجود مجال  _ ٩

  ).٤٠(اقدس اى است 
قت در شعشعه و ضياء و هواالعز االرفع ايب  ثنائيات مضيئات از حقائق اهل حقي اهللا   

آفرين بر جان آفريىن که سواى او . ائيات منريات از ذوات ارباب حمبت در ملعان و اء
. نيست تا آنکه او را آفرين گويد و حتسني بر خالق حتسيىن که او سزد او را حتسني منايد

ى خود آفريىن که خبودى خودت خبداوندى خدائى و يا بديعى که بدع را از رو اى جان
اهلى . نظرى متام بر اهل واليت بالّتمام و صطلی از صطالت غمام بر اهل نظام. منائى

فرمامي که  منامي بعني العيان که ايشان مطّهر از کلّ ماسوى آمدند و مالحظه مى مشاهده مى
اهلى عطيه نازله از مصدر قدرتت اليوم سر ربوبيت است و آنچه . قابل عطّيات کربى شدند

منامي که در حقيقت  اهلى مشاهده مى. عطاى اهليه است آن عني الوهيت استقابل 
اهلى جتم اليق . اى در ظهور فرمامي که در حقيقت نقطه اى در بروز و مالحظه مى مقدسه

اهلى صلوات تو نازل بر ائيات يه و . عطاى سرمدى و آنکه دليل اومي قابل عطاى امحدى
رقات چند از نزد ايشان درنزول و آيات بسيار از حقيقتشان در اهلى و. زفريات سرمديه

اهلى توئى آن خداوندى که آنرا که خواست مهان آن موجود و آنرا که خنواهى در . ظهور
مددى مددى تا حکم احکم . نظرى نظرى تا آنکه امر متام آيد. حال ساقط از وجه شهود

. مور و حکمت او مصرف ليالی و دهوراشهدک يا اهلى که امر مربم کلّ ا. بامتام برآيد
بعزتت که نقصى در هيکل امر مربمت در بدء وجود او نبوده و طرئى بروجه حکم 



بل بعني ناقصني امرت ناقص و برأى مهّازين حکمت . احکمت از يوم ازل نازل نامنوده
حاب و بايد بپاشى ذرات س. اهلى که بايد براندازى حجاب را از وجه باقى دميومى. زائد

و سر دعوت . را از طلعت قائم قيومى تا آنکه اهل حقيقت از مرکز واحده باجتماع برآيند
اى ملک وهاىب که مل يزل فواره قدرتت در رشحان و . را از اظهار انيت خود ابراز فرمايند

اشهد که مد مدادم از نزدت نازل وارى که . اليزال عني عنايتت بر اهل تبيان در جريان
اينست مشس مضيئه که از ارض صاديه در شعشعه و . صيل ودادم از حضرتت واصلسر تو

اهلى لک احلمد . ضياء و اينست قمر منريه که بقمص احديه در جبل طوريه اء اى
مثّ لک الشکر شکراً متباهى بابراز کنز اوىف از . البهاء از ارض قاف ُعلی باظهار نقطة محداً

اهلى . طه اء رادر مقام استيدار آر و کنز اوىف را مبقام وفا ثابت بدارمقام ائتالف اهلى که نق
تا آنکه نقطه را مضىء بر . طائفني حول نقطتني را حفظ فرما و بامر اعظم خود ثابت منا

اشهدک يا اهلى که . و جتم را در هيچ امرى ختلّف نفرمايند. حقائق خود مشاهده منايند
اهلى تو آىن . و حکمت ازکنز وفيه در هيکل جيه در ظهورامرت از هيکل نقطه در بروز 

اهلى . که آنچه را خواهى مهان آن موجود و هرچه را ظاهر منائى مبدد آنيه در هر آن ممدود
پايان را مشاهده منامي که  که نظرى از نظرات هنان بر جاذب که جمذومب تا آنکه سر لطف ىب

سر حممد را از مجيع آفات ) حسني(و موعود بکرت اهلى که ممدود بنصرت . طالب مطلومب
اهلى گواهى که مرا مقصودى جز وجه اعاليت نيست . حفظ فرما و يوم لقاء او را بارز منا

اهلى نظرى بر منزل ورقه بيضاء و غصىن . و مدادم از عني عنايت مبودت اوليائت جاريست
ته بعلی االعلی و انک کبرياً کبرياًاز اغصان شجره محراء الّذى مسي   .  

  ).٤١(برخى از مناجااى جناب طاهره  _ ١٠
اى آنکه ثناء ببوديت ذات پاک المثالت را شايد و بيان جز از کينونيت مقدس عالت از    

زوال و اى مقصود اهل حال چه عاملى را ابداع فرمودى که منزه  اى معبود ىب. غريت نيايد
اهلى اين عامل . منودى که مقدس از نعت اهل انشاءاز وصف سواء و چه صنعىت اختراع 

منامي بعني عيان  مشاهده مى. بااجالل غري تو را نشايد و اين مقام علّى عال سوايت را نبايد
و . مکّونه از نور بيان که اين عامل را تو باىن و غريت بطفحى از رشح اشراق امر او حمروق



اکرب کو چشمى  اهللا. قمص ملع حکم او معدوماين بنيان را تو مباىن و سوايت بعکسى از 
که مشاهده منايد و کو گوشى که بشنود و کو قلىب که ادراک منايد و کو صدرى که 

الوجود موجود فرموده و چه  مساک فرمايد که چه مقام اعلی و اعظمى است که از نو بارء
باصفاى هوش اجلود تازه بظهور آورده و چه نداى  عامل امنع و اقدسى است که خالّق

زدائى است که از طلسم اکرم و هيکل مکرم و رمز منمنم و ميزان اقوم از مکمن صدور 
بر افق طور و مطلع ظهور در اصدار و صدور است و کلّ الهوتيان خلع اغماض نفى منوده 

فزائى است که از  و بنداى هذا هو جذب کلّ ارواح جربوتيه منوده و چه هواى بانضار روح
راملنيع بوجود آمده که کلّ عمائيون از عامل انوار هيئتيه بعامل سکون سکني قدرت قدا

اهللا اقدر . گرديدند و رفع احجاب هويات از طلعات مجاليات بانا حنن القّوامون فرمودند
نظرى از نظرات بدعيه من غري استحقاق بل حمض االشراق و االشفاق تا به آن نظره مبارکه 

منوجده از نور اء  است منوجد آمي و مددى از امدادات حقّيه يا اعلی که مهان کاف 
االنفاق که مهان مدد منوره اى عني نور مستنريه اعلی است  تا ذائب گردم اهلى بآن  رب

رمحىت که خلقم فرمودى حيىن که جز او نبود که مرا مصور گردان بآن صورتى که 
ز عامل سبحات جبذب انيت قدميه تو بريون آمي سوايت ننمود که مرا متحرک فرما تا آنکه ا

اى  اهلى مشاهده منامي آنرا که تو کرده. و از مقام اشارات مبحبت طلعت منريه تو برتر شوم
اى و قرار گريم در مقامى  اى و بياورم آنچه را که تو خواسته و اخذ منامي مهان را که تو داده

ال اله االّ هو و حمو آمي و . جبمالی که جز تو نبوداى تا آنکه نظر منامي  که تو مقرر فرموده
اهلى بايدت استجابت . ال اله االّ انت و صحو آمي. طلب منامي جاللی را که بسوايت نبايد

انک انت الّذى الجل . دعومت و شايدت تفرج کربتم و آيدت قضاى دينم و جناح امرم
اهدين و ارحم الّرامحني و اکرم ذلک خلقتىن و مبا هنالک ابدعتىن و انک انت خريالّش
  .   العاملني االکرمني وجميب دعوة املضطّرين و انت احلمد لنفسک رب

الی تو آىن که بود و سوايت را نه وجود تا آنکه تلقاء وجه مجالت لسان باناگشايد يا آنکه   
 سوزم و نظرى از نظرات اهليه تا آنکه بآن نظر سوايت را درهم. در مقام بيان هوانا بيايد

عنايىت از عنايات ازليه که طريق علم حقيقت آموزم و آنرا که تو عنايت فرمائى اندوزم و 



اهلى آنچه را خود خواهى چنان کن و دردم را بدواى  خودت درمان کن . مناىف آنرا ريزم
اهلى دردى که از نزد تو آيد که ورا . و خملّصم از اين و آن و برومن از چنني و چنان کن

اى حبيب قلب عارفان و اى درمان درد . ن است و آنکه ترا جويد چه در بند اين وآندرما
طالبان خود آفريدى که احدى نبود پس تنزمل بعامل غرييت چه بود که سوزامن از نار وقود و 

اهلى بعزتت که از کشته تو . طرحامن در بني اهل اخدود و فجعامن از شؤون اهل قعود
دامن که منزمل کيست و مقصود . د و از سوخته تو دود نيايد االّ بوجودخوف نيايد االّ بسرو

خواهد که بيازمايد و آنکه خواهد مصفى آيد و آنکه خواهد زنده منايد و . از تنزمل چيست
اهلى چه وجوهات حمسنه از حجبات . آنکه خواهد بزيبايد و نگارد و برآرد و نگاهش دارد

اهلى لک احلمد محداً هو . نه از طرازات بداء در تنزيلخفاء در تنزيل و چه آيات مستحس
کرده را بکن آنچه خواهى که آن . نفسک االعلی که برداشىت پرده را و منودى خود

اهلى غري از تو هم نبود مرا و جز . حمبوب است و بياور آنچه دارى که آن مطلوب است
زان و کال شايق لقايند وليکن اهلى مهه طالب استراحتند و من گري. حبت نبود دردم را دوا

منامي چه طالىب و من  زيرا که دامن چه خواهى و من ناقص انقص مشاهده مى. من ترسان
اهلى حبق رمحت مطلوب و آن سلطنت اغلب المغلوب که از کشاکش . صميت اخرس

نفسانيه ما را خالص فرما و بآن جلوه متجلّيه از مطرز غيوب که از چه و چون و چرا 
حبق حروفات اعلی و . اى منامي و آنچه را فرموده اى فرمامي ومن منا تا آن را که منودهبري

  .   انت جواد کرمي و احلمد هللا رب العاملني. طلعات حسىن و وجوهات مأللئه در عماء
اهللا باين بال شکسته خواهم که طريان از جو عماء هويت منامي و باين دل خسته از عامل   

البته جز توام نبود که نصريم آيد و غريتوام نشايد که ظهريم . اء حکايت مناميرضوان و صف
اى آنکه ابداع فرمودى مرا مطّهر از مهه شأن و اختراعم منودى بال اين و آن و منودى . آيد

آوردى بامرى که جز خداونديت . آنچه جز تو ننمودى و فرمودى آنرا که سوايت نبودى
اهلى آدمى که بديع فطرت تو بود مرة . که سواء کربيائيت ننمودنبود و ظاهر منودى سرى 

گاه مشهود و  اولی در مهني نور موجود و باين طراز مصعود و باين مناط مرفود و باين تکيه
اهلى که او را باقتضاى مشيت تنزل دادى و . از اين شراب مسقى و از اين مجال حمکى بود



 او را مصور بعامل قضاء لالداء بازداشىت باينکه منم برشته ارادتت کشيدى و از مقام قدر
اهللا اعلی خواهم از کتاب منقوشه که  مرآت صفاء و آيه اء که بعد از انقضاى اجل باذن

صحيفه مسطوره برشحات ذرات وجود که مکون از علّت شهود گرديد خواند و حقايق 
دهم که اجل  هلى شهادت مىا. منجمده مشا را باشراق ضياء و مجال ازل بذوبان آورد

منقضى و سر وعده مسرى آمده و آيه وعديه و طلعة حقّيه آمده و از مقام اعلی و منظر 
  .  العلّى الکبري  اهللا ال اله االّ انا کربى مشرق گرديده بانى انا

اهلى اهلى حبق ذات اعاليت که نفس مقدس اوست و حبرمت کينونيت اايت که مثره   
ت و حبق انيت قدميت که آيت قدرت اوست و حبق سلطنت عظيمت که مهان فطرت اوس

اهلى . مشيت اوست درياب ما واماندگان تيه خسران را و بچشان مبا لذّت عفو و غفران را
بآن رمحىت که ما را بدان بود فرمودى و شىء جز او نبود که ما را براه آور و برضاى خود 

يا . ماره رهيم و مهياى لقاى باصفايت گردميبرآور تا آنکه از کشاکش نفس ا
يا خريالغافرين نظرى نظرى نظرى که کار از دست رفت . الّرامحني رمحى رمحى رمحى ارحم

  . و کشىت غرق گرديد صبح دميد و ما را مفرى نيست و شأن اقبال و ادبار ما يک است
حدى را جمال نيست که   ذىمنامي که احدى را وجود نه تا موجود منايند و اهلى مشاهده مى

اهلى اين تنطّقم از . بل ختم بر السن و افواه وکنا ما بني يدى ايشان گواه. تنطّق فرمايند
اشراق مجال و فضل اکرب تو است و اين تبلّجم از ضياء جالل امر احتم تو است که مرا 

. دليل فرمايدوحدة درگرفته و در مقام تلجلج باز داشته تا امرت چو نزيل و حکمت چو 
طاهره. العاملني و هو خري وىلّ للّصابرين احلمدهللا رب    .  

اهلى ابداع فرمودى آنرا که . اهلى آنچه مرا بايد از تو آيد و آنرا که تو شايد غريت نبايد  
اهلى شهادت مى . خود خواسىت و او را با نيت خود آراسىت پس در مقام ادائش خواسىت

اهللا نصرتش از که و سر دعوتش از . سىت و بيان فرمود آنچه خواسىتدهم که قيام فرمود برا
يامب  مثالت متمکّىن که از وى استعانت جومي و منى بينم جز ذات پاک ىب اهلى منى. که جومي

  . سواى وجه فعالت مقتدرى تا طلب فتح منامي



و آنچه را خود خواسىت اى  تو امر بقيام منوده. اى اى و تو اختراع منوده اهلى تو ابداع فرموده
بايد نصر متام و شايد اجناز زمام و آيدت نظم انتظام اى مليک عالّم و اى حبيب . اى آورده

نيست غريت موجود تا لب بانا املقصود گشايد و سوايت نيست و نابود کى از . اهل مقام
  . او کار بود آيد

اى بفداى حمبان وجه . درياب که نصر تو بر تو رواست و بگري که حق تو تو را سزاست
جاللت که جبز تو و حب تو شيئ ديگر را خنواستند و بقربان عارفان بزم وصالت که جبز 

چون از مشعر مصفّا که مان آن بدع فرمودى در . تو نظر ننمودند وشىيء ديگر جنستند
ر مسند الّطرف در حني متکّنت ب آن لقاء ترا ديدند و از غريت بالکلّيه رهيدند و چون جبذب

عطاء رسيدند و از کلّ ىف کلّ وارهيدند زهى شرافت کربى و حبذا از اين سلطنت عظمى 
اکرب که بدء و  اهللا. که خمصوص خصيصان گرديد و بايشان از کرمات مليک اعلی رسيد

انتهائى الجل فيوضات نازله از مصدر فضل ايشان غريمقدر و غايت بدائى از جهت نفاد 
ياتشان غريمصوهللا احلمد حبيب العارفني که اظهار خداوندى خود فرمود و ابراز . رعطي

فيض اليتناهى خود منود که احدى را از ذرات وجود از آشاميدن از کأس وجود از برکت 
احرف جود وانگذاشت و در نزد کلّ کائنات از انعام اليتناهيه مشهود از فضل يوم موعود 

  .   طاهره. العاملني هللا ربگومي آنچه را گوئى و احلمد  مى. گذاشت
  ).٤٢) (اصفهان(مرقومه جناب طاهره به اصحاب ارض صاد  _ ١١

سبحان الّذى ظهر امرالّذى هو حمتوم من عنده و نزله بقدر . هواهللا امللک القادر العسوف   
 الّىت هى ىف بيت ااب مکنون و خبامت الرب خمتوم و ال معلوم و احلمدهللا الّذى اخرج صحيفة

قد افتنت الّذين اقسموا باهللا جهد . اله االّ هو، ما عظم صنعه و کرب لطفه و عجب امره
لئن جائتهم آية من عنداهللا ليؤمنن ا و قد جائتهم و احاطت عليهم من کلّ اجلهات . امياهنم

 اکرب ربى القادر العسوف املقتدر الّذى اظهر اهللا. و هم اليشعرون و ال يعقلون و ال يلتفتون
نوراملستور ىف هذه اللّيلة الّظلماء الدجيور ناطقاً بثنائه ماحياً آلثاره و جمذب الّذرات الی طلعة 

اهللا  فياهلا من نورالّذى کون کينونيته من طني ارض املقدسة الّىت کتب. وجهه الغفور
 فياهلا من .عليهاالّطهارة من کلّ االرجاس و املراقبة عن االنطماس ىف طمطام الّزيغ و االدماس



يا اهل البطون الّذين . ظهور الّذى هو عني البطون و سر الکاف املستديرة البديعة ىف الّنون
امسعوا ندائى . ما انا بنعمة ربکم مبجنون. اهللا عن ريب املنون و القلم و ما يسطرون طهرکم

. وا سر املصوناهللا الّرفيع و اعرفوا رمز املکنون و احفظ واخرجوا من السجون و قفوا بباب
فانّ باب الفضل قد فتح عليکم مرة . امسعوا و اعرفوا و اصغوا و تنبهوا و ال تعرضوا فتخسروا

اهللا املتجلّية  املودعة فيکم الی طلعة اخرى بعدالّذى سديتموه من اشارات الّسوء و انظروا بنظرة
باعراضکم عن تشعشع ملا سوى بآيات ربه العلى االعلی و اعلموا انکم ظلمتم انفسکم 
قد جتلّى عليکم نوراهللا . بروق مجال االزلية و هيکل الّسبوحية و مظهرالّصمدية بعزة ربى

بعزة ربى . البديع الذى کونت حقيقة من ماء اجلارى من سحب املکفهرة من عماء االحدية
ا قوم قد طلع الفجر ي. قد هلکتم انفسکم و القيتموها ىف تيه البعد و حسرمت حسراتاً عظيماً

فانظروا بنظرة صافية بديعة و اعرفوا حکم ربکم . من افق السوداء الّذى کونت من ادبارکم
يا مالء االنوار تعلّموا سبل العبودية . اهللا قدمن عليکم باخبارکم و تذّکرکم بآياته املنيعة فانّ

اهللا و فاز  امع الّذى انقطع بکلّه الیمن عبدالّصاحل و النور اللّائح و الّسر القاطع و الّرمز اجل
يا اخواىن . اهللا عليه ما التفت الی احد و مضى حيث ما امراهللا بلقائه و طار واه فانه صلّى

العاملني ليس احد منا مثله و ما کنا  االکرمني بعزة موالى ديان الّدين و رب... الّصاحلني 
 هو حنن عليه عاکفون يا اخواىن اشهداهللا ربى و ما اهللا الغطاء و بصرنا مبا فقد کشف. شبهه

هو ىف علمه ان هذه النملة قد شاهدت من هذا الّطري املؤرق ىف جوالعماء و املنغمس ىف 
اشهد اهللا ربى ما رأت عني الّدهر ... حبراملسک احلمراء نظراً صحيحاً مستقيماً و فطرة ساملة

. ، خارجاً عن بئر طبيعته، خمالفاً هلواه، تابعاً لرضاء موالهمندکّا انيته، متالشياً ظلمته. مبثله
اتقواهللا يا اهل البيان و استغفروا ربکم يا اهل العيان مبا قصرمت ىف حقّه و ما وصلتم بامر ربه 

اکرب ربى کبرياً و سبحان  اهللا. و ال تغفلوا عن سر االعظم و رمز املنمنم و منط االوسط االقوم
 اصيالً ما خفى مکره و ما اشد بطشه اى رب ادرک امتک الفقرية و ادخلها ربى بکرةً و

. موالى بعزتک ارى بروق سطوتک و حترک خيط غضبک. برمحتک ىف عبادک الّصاحلني
اى رب اجعلىن من اولياء وليک الّذى ال يسرف ىف القتل الخذ نار شيعتک انه کان منصوراً 

قان و يا اهل الّزکاوة و االحسان زکّوا انفسکم عن غري يا اهل النظر و االي. من عندک



ساداتى باىب انتم و امى و ما ىف علم ربى ال تغفلوا عن حکم . اهللا امللک العدل الّسلطان طلعة
الّشمس و القمر حبسبان و اعرفوا رايات الّىت رفعت ملعرفة االرکان و ال جتعلوا انفسکم 

زة ربى انّ حبرالفتنة دائم الفوران و ما ينجو منها االّ من العسر و احلرمان بع سائرون ىف واد
موالی فضلکم قد انطقىن و نورانيتکم قد اجنذبتىن و استقامتکم . اسبقه عناية ربه امللک الديان

قد اقامتىن و االّ بعزّة ربى قد کنت ىف زاوية مطروحة و خرساً من اجم اسهام االفتراء و 
فقد احياىن ربى و امرىن بالّرجوع اليکم و .  ت الّناشئة من اهل الغرورالزور و تراکم ذرا

. ارى بعزة موالى القدمي تالطم طماطم القّهارية و متوج احباراجلبارية. اخذ عهداملوعود منکم
اهللا ربى ادرک امتک و خلّصها مع من معها من اشارات البعيدة عند طلعة قمص حضرتک 

شهدک و ما هو ىف علمک بانّ امتک ما ارادت ىف شأن االّ وجهک ا... و انصرها بنصرک
و ما خلجت ىف قلبها بآن من اآلنات عصيانک و ان کانت وجودها ذنب و ما يصدر من 

فاشکرک يا ربى ذه الّنعمة . الّذنب ذنب و اظهارالّذنب و االشارة اليه ذنب علی ذنب
ىف حبر عصيانک و ذکرک املتجلّية من العظمى و امحدک ذه العطية الکربى و هى غوص 

بعزتک ارى فيضک الّدائم الّذى جيرى بانقالب املآء مثّ من حبر الذّاخر . سحاب غفرانک
قد خلقت اجلنة الهل الّتسليم و الّنار الهل اجلحيم . املتالطم بانىن انااهللا امللک القدوس القائم

باالشارات البعيدة املوهومية و يغمضون الّذين يتوجهون بزعمهم الی ساحة قدس االزلية 
ابصارهم عن جتليات البدعية و اشراقات اآلفاقية و االنفسية بانىن انااحلق املليک الفضال و 

هاذا يا . امتحن الناس بآيات اجلالل املتأللئة من صورة االنزعية و قمص االحدية و سر االزلية
اختم کالم الّذى يفور من شجرة البيان و امسک . امليزاناهل البيان الّذين هم ناظرون الی 

الّسماء و هى دخان مبا قال موالى احمليط  القلم عن اجلريان باذن الّرمحن الّذى استوى علی
طلعته يا مفضل اذا غاب  علی ما ىف االمکان روح من ىف ملکوت االمساء و الّصفات فداء ذى

الغيبة ممتحنون بالّصورة باىب هو و امى و ما ىف علم املولی عن ابصاراخللق فهم احملجوبون ب
انّ حديثنا هذه لتشمأز منه . ربى قد کشف الغطاء الهل العيان حني استوائه علی عرش البيان

  .   العاملني انّ احلمد هللا رب. قلوب رجال البيان
  ).٤٣(مرقومه جناب طاهره خطاب به جناب مريزاحممدعلی هنرى  _ ١٢



اهللا العلی العظيم  بسم. املقتدرالّدائم الّذى مل خيف الفوت فحلم و علم الفقر اليه فرحم هواهللا  
لظهور امسه احلميد العليم من قمص البهاء و مرآة الصفاء و نور البيضاء و سهواهلواء و طرز 
ى احلمراء و طلعة الّصفراء متلبساً بلباس اخلضراء و ساکنة ىف جبل القاف بذکر اسم ربه العلّ

االعلی و مستديرة ىف وسط مساء االبداع الجنذاب اهل العماء و صعودهم الی طورالسناء و 
قطعهم عما سوى يا اراضى اجلرز و حروف الّرمز و کتب املعطّلة و اوراق املتالشية و 

املوهلة و اقرئوا حرف املسطرة ىف قمص مشس  اسطاراملتفرقة انظروا بنظرة املودعة واعرفوا آية
يا اراضى . ورة الّىت زکت و علت و تعالت و دارت و استدارت بان علی نور االرضنياملن

اهللا الّذى يدعو الی  املقدسة و البيوت املرفعة و اجلبال الّراسخة و البئوراملعطّلة اجيبوا داعى
 قد قضى امر ربى و ما اجد حلکمه من مرد و ال. بيت مطهرة و رمز منمنمة بعزة ربى القادر

فيا طوىب للواهلني، هنيئاً للواصلني و يا فوزاً للمنقطعني الّذين ما صغروا عظمة . لفيضه من نفاد
الذّين رديتم نوراهللا  يا قوم. ربهم و راؤه قادراً مقتدراً يفعل مايشاء و حيکم مايريد ىف کلّ حني

رء عليکم آياته و ما احتملتم امانته بعدالّذى اخذ منکم واليته و نزل عليکم طهارته و ق
قد کنتم . اهللا ربکم قد فتح باب العقل و الّنهى و انتم ىف حشر بديع وکشف عنکم غطائه بانّ

فقد عرفکم يا . مبعوثاً فاطلبوا ما شئتم و ال تعرضوا عن فيض الّذى ال تعطيل له و ال نفاد
 و ليس لتجلّياته حداً و اخواىن سراملودعة ىف االجياد و نبهکم بانّ الفيض تام ىف حني االنوجاد

اآلفاق بنور االشراق بانّ کلب الّذى هو اصل اخلبث و الّرذالة بعدالّذى  اما ترون ىف. ال نفاداً
يعرض عن الکلبية و يلقى نفسه ىف اململحة يصري زينة لالطعمة و االغذية و ما حياسبه ربه مبا 

فس حني طلوع صبح الّذى تنفّس بان اما وصل اليکم حکم االن. مضى بقدر اقلّ من ذر ابداً
يا اهل العاليه . حب علی حسنة ال تضر معها سيئة و ما ارى ملا ينزل من عند ربى اختالفاً

اهللا العلّى العظيم جلّ ذکره و  باىب انتم و امى و ما ىف علم ربى اما قال موليکم القدمي و اسم
سى بيده لو ينطق احد من الّنصارى بالفطرة اهللا علی من اتبعه فوالّذى نف عظم شأنه و صلواة

آه مثّ آه قد خوفنا الّشيطان و اوردنا مورد اخلسران و اعرضنا عن . لکانت حجة علی الکلّ
واحسرتا مثّ وا اسفا بعزة ربى لو مل يدرکنا فضل ربنا بديعاً لکنا . اهللا امللک الّديان طلعة مجال

آه مثّ آه اهللا ربنا . ارض اخليال مع الّتماثيل مقّيداً حمبوساًمن اخلاسرين اهلالکني حمسوباً و ىف 



ادرکنا و نبهنا بامرک البدع و عرفنا حکمک و احلقنا بنور عزک االج الکون لک مطيعاً 
اى رب ادخلنا ىف عبادک الّصاحلني الّذين يقومون بامر رب العاملني . و عن سويک منحرفاً

النه عبدک الّصاحل املطيع الّذى احتمل ما محلت . دک عظيماًالخذ ثأرالّذى هو قد کان عن
اى رب احفظنا حبق نفسک العلّى االعلی حتى النشمأز من ذکرک . و کان مظلوماً جمهوالً

اى رب صلّ علی آلک . املستور اخلفّى لعلّک بذلک ترمحنا و توردنا مورد عبادک الّصاحلني
ية و نزهتهم عن قيود الّزمانية و قد جعلتهم عندک ىف الّذين طهرم عن رجس حدوداالمکان

اطراز العز مکيناً و ما جعل الحد حظّاً الی معرفتهم بل استخلصتهم لنفسک و الداء ما 
اى رب صلّ علی شيعتهم الّذين هم منهم ال فرق بينهم و هم اال انهم عبادهم . عندک اميناً

يا رباه صلّ علی عبدک الّذى . هم بامره يعملون بديعاًاملکرمون الّذين ال يسبقوهنم بالقول و 
اشهد انه حمبوب .  االولياء اصطفيته و الی ساحة عزک آويته و الی مقام قربک اديته يا وىلّ

عندک راجياً فضلک ناظراً الی وجهک و کفى ىف فخره بانه اجلامع االمسني و صاحب 
اهللا  الّصديق و يا موالى الوثيق صلّى ى يااخ. القرنني و واقف باذنک من دون شک و مني

اهللا اجرک حبرقة قلبک علی الغريب عن االوطان و حقيقة  عليک علی الّتحقيق و عظم
آه مثّ آه اهللا اهللا اهللا ما هذه الّضجرة الّىت انفطرت . االبتالء و االحزان و عني البکاء و احلرمان

ه مثّ آه يا رباه ادرک امتک و اقبض آ. الّسموات و انشقّت االرض و خرت اجلبال هداً
اهللا اهللا اهللا ربى ادرکىن باللحوق بان ال طاقة لی باداء . روحها فانها ال طاقة هلا مبصيبتک

بعزتک قد کون البکاء من هيبتک و قد . الّنظر ابکى اى رب ما ادرى باى شؤون. احلقوق
باىب . الغريب و سيدى الوحيدجرى من عني عنايتک و االّ بسطوتک حيرق ماسويک موالى 

علم ربى ليس لی ناصر حتى ابکى عليک و ال لی معني باقامة العزاء لک  انت و امى و ما ىف
بعزت ربى . آه مثّ آه ارى کلّهم سکارى و عن طلعتک حمجوبني و ىف ارض البعد اسارى

رض دائماً ابداً و لويعلمون ما اعلم ليبکون عوض املاء دماً و يطرئون علی رأسهم تراب اال
يفّرون من سطوة قهراهللا فوق جبال الّرواسخ و يضجون و يصعقون و حيييهم اهللا بنظرته مثّ 

اکرب ايهااملظلوم االسري و السلطان اجلابر الکسري  اکرب اهللا اکرب اهللا يرون ما فعلوا و يفعلون اهللا
ادک الّصاحلني يا اخى فاعف عن امتک و اجذا الی جوار قدسک و ادخل برمحتک ىف عب



التحقيق ال خيفى عليک حالی و تسمع تغلغل احشائى النک نور  الّشفيق و موالى علی
موالى ادع ربک لفرجنا لعلّ حيدث بعد ذلک امراً و نلحق . بنورالّرمحن وناظر بطلعة البيان

ی ماشاء ربى آه مثّ آه مثّ آه ال. مبوالنا روح من ىف ملکوت االمساء و الصفات فداء طلعته
اهللا موالى باىب انت و امى يا جامع االمسني و  اسفاه آه واحسرتاه علی ما فرطت ىف جنب وا

به اخوک بعظمة حکم رباد و ناهللا و  العباد و بلّغهم حکم مظهرالّرمزين ارجع الی ارض الص
بيه االّ فضالً حمضاً لو التن فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر بعزة ربى ليس هذا. عرفهم امراهللا

اهللا و  اهللا و کذّبنا حجة ارسل ربى ناراً فيحرقنا ىف احلني لکنابه مستحقّاً النا غيرنا فطرة
نبههم يا سيدى و ذکّرهم . اکرب اختلفنا ىف امرنا بعدالّذى جعلنا امة واحدة و ديناً واحداً اهللا

 االمر قد قضى و الکلّ مأمورون باخلروج و عدم يا موالى واهللا احلق تاهللا ذوالفيض املطلق انّ
ذکّرهم يا موالئى بالّنظر الی کتاب اهللا الّذى اليأتيه الباطل و ال يقارنه . االمهال آناً و دقيقةً

و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف ىف القتل انه کان . العاطل حرفا
اهللا جلّ جالهلم ىف  باوصاف الّذى ورد من آلو اکشف الغطاء عن بصائرهم . منصوراً

الباب و قد صار حمتوماً و تشعشع من مقام معلوماً حبيث ال يکون علی وجهه رشح من  هذا
و من عالمته احلرکة اللوثة و قتل نفس املتحرمة ىف حرم املعظّم و قتل نفس . الّسحاب ابداً

عية اى نفس ازکى منه روحى فداه ىف سلسلة الرة واى روح اعلی منه ىف حجاب زکي
اشهدک بانّ امتک بلغت حکمک و ما قصرت . اهللا ربى ادرک عبادک املنقطعني. احلقيقة

ىف ادائها بفضلک و منک فادخل عبادک ىف املنظر االعلی بالرجوع الی طلعتک و الّسجود 
لکئيبة احلزينة و السالم علی اخىت ا... الّشک و الّرين  لوجهک الطّالع االعلی و احفظهم عن

موالى  ارض الطّاء و البکاء علی عليها بالسکون ىف و اهللا عليها الّىت مرت مي االحدية صلی
آه واشوقاه الی رؤية والدتى املکرمة و مشس . الّسالم السالم علی کلّ اهل خفية و موالها و

 فاالمر امراهللا لعلّ حيدث الطّالعة اسئل من فضل ربى ان حيرکهن الی ارض اخلاء و ان ما تيسر
ان رضيت املرمي ) ص(موالى . انا هللا و انا اليه راجعون. اهللا مجيعاً امراً اينما تکونوا يأت بکم

اهللا ربى جيمع بيننا ىف جنات عدن  اهللا عليها بالّرجوع الی ارض الصاد فارجعها انشاء سالم
  .   العاملني انّ احلمد هللا رب. کرمي



  ).٤٤( جناب طاهره خطاب به يکى از اصحاب مرقومه _ ١٣
. اهللا علی نفسه هللا احلمد محداً شعشعانياً متالمعاً متقدساً کبهاء ثناء. اهللا العلّى العظيم بسم  

اهللا علی خلقه و الصلوة علی عبده الّذى اصطفاه لواليته و  محداً يفضل علی کلّ شىء کفضل
اال انه . لّسالم علی نوره و ظلّه الّذى ال فرق بينه و هووا. اجتباه حملبة و جعله مقام سلطنته

نفسه و يده و جنبه و آية معرفته و علی اشهر املعلومة و العالئم املنصوبة و االمثال املضروبة 
و اآليات القاهرة الّنازلة من عماء الصمدانية و الّدالّني علی وحدته و الّثناء االى و البهاء 

 الّذين هم منهم و ال فرق بينهم و هم االّ انهم عبادهم الّطائفون حول االسىن علی شيعتهم
اهللا علی اعدائهم املعرضون عن آية معرفته و الّسالم من اهللا العالّم عليک يا  ارادته و لعنة

موالئى قد بلغ الينا کتابک . طاهرة املطّهرة و يا جنم الّزاهرة و الّنور الباهرة و رمحته و برکاته
شکراهللا سعيک و جعل فردوس االعلی مآلک و اما ما سئلت من ما . ا حلن خطابکو عرفن

سئلت من امر عظيم و خطب جسيم اسئل من فضل ربى العظيم ان يوفّقک ملا حيب و 
يا . الّىت ال ظلّ هلا يرضى و ينجذبک الی طرفه االعلی و ينسيک ذکر ماسوى و يدخلک جنة

 اشارات الّىت مينعک عن الّدخول ىف بيت اجلالل و اخىت و قره عيىن فاحفظ نفسک من
يا رباه احفظنا من . حيجبک عن سر املآل فان سطوة آيات ربک قد احاط اليوم کلّ الرجال

اليوم البديع املبارک الّذى قد طلع  شرالّذى ينشاء من الّنظر الی غري طلعتک فانک ىف هذا
دء الی اخلتم و ظهر سر املآل من ذوى اجلالل مشس الوحدة ىف وسط الّزوال و رجع نقطة الب

قد جعلت . و کشف القناع عن وجه اجلمال و استنطق احلقايق بان ال اله االّ اهللا العلّى املتعال
الّشرف العظمى و الکمال الکربى حمو الغري ىف طلعتک و التشرف حبضرتک و الوفود 

تک و ال يکلّف نفساً االّ ما آيتها من بعنايتک و ما اردت من اخللق االّ الّطواف حول اراد
طوىب . املتني فضلک و ما يريد من اخللق من رزق و ما يريد ان يطعموه انه هوالّرزاق ذوالقوه

. ملن عرف حلنک و غرق ىف طمطام حمبتک و جنى نفسه من اهللکة الّناشئة من تغيري فطرتک
ين يؤتون ما آتوا من فضل ربهم و علی قد افلح املؤمنون الّذينهم ىف صلوام دائمون و الّذ

علی ربى اعتمدو به اتوسل ىف الوصول الی . آه مثّ آه ما ادرى ما اقول. ربهم متوکّلون
جان خواهرجان من اى کسى که خالص است نيت تو و صاىف . املأمول انه العلّى الغفور



اهللا  ويت تو صلّىاست فطرت تو و متمکّن است قابليت تو و در ضياء و اشراق است ه
عليک بدان که اين اقّله مماحيصى و منغمسه ىف حبراهلواء داعيه مقام و رتبه نيستم بنوع من 

طلبم که حمروم نفرمايد ما را  برم بعزت او از احلاد در سلطنت او و از او مى االنواع پناه مى
استار مکشوف اهللا گشوده گرديده و حجب مرفوع و  از فيض عظيم اين يوم عظيم که باب

اسرعوا . و منادى او در کلّ مقامات و انفس آيات بنطق آمده که اليوم يومه و املقام مقامه
اآلية قد طلعت و تنجذبت الی مقام الّذى ال عني  فانّ. الفوز عظيم اليه و ارفضوا غريه فانّ

ناس آه مثّ آه من عظمة الفيض و غفلة الّ. رأت و ال اذن مسعت و ال خطر علی قلب بشر
اهللا  يا اخىت بدان وفّقک. ماء صماء و وقوفهم ىف ارض احلدود و سباحتهم ىف طمطام اهلوى

قد علم اولوااللباب انّ االستدالل علی ما هناک ال . شود که سنت اهليه متغير و متحول منى
  . عزيز من عبادت در هر عاملى اقتضائى دارد. يعلم االّ مبا هيهنا

. عبادت عامل عقول امتياز حق وباطل است. و غري است در طلعت ربعبادت عامل فؤاد حم
عبادت عامل مثل توجه بسوى وجهه . عبادت عامل ارواح سري بسوى معرفت حق است

عبادت عامل اجسام اين اعمال ظاهريه وارده از شرع مطّهر است و اين . مقصود است
فرمايد حجة اهللا الناطق و ليس  چنانچه مى. عبادت بدون معرفت و بنفسه مؤثّر نيست

بلکه شرف عظمى جان . الّشرف ىف االعمال الّطيبة و اآلثار احلسنته النها اثر فعل العبد
آه مثّ آه از قلوب . باشد و عدم التفات بشيئيت خواهر من حمو غرييت و رفع اثنينيت مى
مشارند و   مصدقني مىالعجب که خود را از مجله. مريضه و نفوس منقلبه و طبايع منعکسه
شود بزعم خود و بنقصان قابليت او را معوج و  چون القاى قول طيب بر ايشان مى

قسم بآن کسى که جامن در دست قدرت اوست که از حق . منايند معکوس حکايت مى
اهللا ربى اشکومما نزل ىب منهم و اصرب و  الی. اند و بناى فهميدن را نيز ندارند چيزى نفهميده

اهللا ان ينجينا من  اسئل. اهللا حيدث امراً انه جواد کرمي لعلّ... انه مسيع شکور. حتمل لرضائها
  .   دعاى جبهت بگم خامن مرسول شد پروردگارم شفاء خبشد. احملنة انه عزيز غفور هذه
  ).٤٥(مکتوب جناب طاهره به يکى از بابيان   _ ١٤

  يا حى قيوم 



  با نداهاى نواى نينوا  نوا     قرة العينم بيا اندر 
  طور ريزى از اشراق وجهى نار      تا ربائى مجله ذرات نور 
  در نگر با چشم ساقى درنگر  شرر      جان من برخيز با شور و

  در صعيد وحده اما صعقيان       کو فتاده مجله ذراّتيان 
  جذب اقدرم  ياب ايشان را به  چشم انظرم   نور جا     خيز از

  تا بکى ماىن تو سر خافيه                       طرحيه  باشى قعر در کىب     تا
اى نور چشم اهل وال و يا قابل ريزش رش محراء البهاء اقدر از مليک انصر بر حقيقت 

بعد از وارستگيت از خستگى محل . نورانيتت و ثناء انظر با جلوه نصر بر ذاتيت سبحانيتت
بشنو نداى . عد از آزادگيت از طرئيات طرء اهل غربشؤونات اهل شأن در حمشر و ب

اهللا االعلی را از نقطه قلبيه پس نگاه دار آن قبه صطليه را بگوش  فزاى کلمة باصفاى روح
اهللا  پس در مقام اظهار اشراقى برآى و زنگ غبار طرئى از قلب فاء بزداى که جزاک. واعيه

. العينم فدايت شوم اى قرة. اهللا احسن اجلزاء  جزاکاجلزاء مثّ اهللا احسن احسن اجلزاء مثّ جزاک
البته قيام بامر منا و در مقام تربيت رفرفيات از مصدقات برآى که صدرم در خروش و عقلم 

جان من بدانکه در اين سبعه ايام قيامت قيام فرمود و تبليغ احکام اهلى . مدهوش گرديده
 عظيمه بر ما وارد آمد از اخبره اهل تبخرب و بليات بياناً خباص و عام منود و بدانکه صدمات
در هر حال شکر مر قادر فعال را سزد و رحال . مستصعبه مبا رسيد از اجم اهل تغيري

البته در مقام . خالصه عزيزم آنچه را بايد بفهمم فهميدم. محد مر حمبوب الزوال را شايد
ه و صفاى نفس منا و البته ايشان را ترحم بر مصدقات برآى و ايشان را امر بتزکي

حمبوب فؤادم ايشان را امر بصلوة . وامگذار که هنوز در مقام کمال نيستند ... العنان مطلق
باشد و در هر آىن امر  در اوقات مخسه بفرما که هروقىت مظهر هيکلی از هياکل قدميه مى

 تارکني صلوة و تارکني گردد بگو که لعنت خداوند بر بيک هنج از فواره قدرت ظاهر مى
حج و زکوة و بگو که حکم خداوند در هر دوره جديد و بديع است و آن حکم جديد 

اهللا  سبحان. اقامه فرائض و سنن است و فرائض توجه الی مبادى فيض و مباىن فضل است
که قلوب پر از خطر و صدور مملّو از خوف بشر و وجوه از صدمه منافقني و مصدقات در 



بگو . فاء و وفاء آيند وقبسى از قبسات سينائيه تا بآن تائبني و تائبات در هم سوزندمقام ص
لعنت . بايد قول با فعل مطابق آيد. العني که تصديق امراهللا حمض تلفّظ نيست اى حبيبم قرة

پس لعنت خداوند . خداوند بر مردى که از جان ناقابل خود ترسد و ادعاى تصديق منايد
اکرب که در چه مقام  اهللا. را از اسريى باک باشد و ادعاى تسليم فرمايدبر زىن که او 

فارمحىن . اهللا انت نصرى و انت مددى. واقفند متحيرين و بچه وجهه ناظرند مدعني
و . برمحتک و اغفرلی بعنايتک و اجعلىن من الّشافعني ىف ذلک اليوم االکرب عندک مذکوراً

صدقات برسان خصوص رضائيه راضيه که بايد در مقام سالم ما را بکلّ اهل واليت از م
البهاء را بسالم بسيار متذکّرم و  حکايت کامل اکمل آيد و کذا بانيس الّزاء جناب طلعة

کذا بزهراجامن بفرمائيد که برساند مبصدقات که روزى هزارمرتبه ذکر ال اله االّاهللا واجب 
  .   لعنت خداوند بر متمردين امر اعلی. است
  ).٤٦(مکتوب جناب طاهره به يکى از بابيان  _ ١٥

  ال . هواحلىديست که آنچه را خواهد بنار فعوم ممجبدء صفحه مراد بنور مجال ذکر اسم قي
موجود و زيب نگاريه ابتداء محد محيد دميوم حممديست که آن را که خواسته بنور مجال 

که مرا جز تو مقصودى نيست و کلّ الّشهود باين اهلى انت کفاىن من طلب. خود مشهود
گريم که در  اهلى گواهت مى. انهم لن يکونن شيئاً موجوداً. اشياء اليوم نزدم کما بداء است

يامب که در سطر اول اقرار  روز ازل شهادت دادم بنفسانيت خود بوحدانيتت و شاهدت مى
از کينونيتم اظهار خداوندى زيرا که مرا از نو آراسىت و . منودم بذاتيت خود بفردانيتت

ايستادم بقوه تو . اهلى شاهد که نينديشيدم از مهزات و نترسيدم از ملزات. خود خواسىت
اى را که از  گومي آن کلمه اهلى مى. القوى و ظاهر منودى از من سر ستريه خضراء قوى

مد هللا رب العاملني حقيقت مقدسه حفيظه اوليه مشعشع و از ستريه خليقه ازليه ملّمع ان احل
 اهلى ٠احلّيني ال نعبده االّ اياه و انه هلواحلى. اهللا حبيب العارفني الّذى ال اله االّ هو و تبارک

گواهم فرمودى که از اشراق مجال ازليه هياکل نوريه منوجد و از بروقات جالل آيات 
العني عيانيني آمد  ر مجال قرةاهلى گواهم که يکى از آيات مشرقه اقرار او بنو. قدوسيه ممدد

اهلى گواهى که بانقطاع ازماسوى حمبوب ما آمد و . و هيکلی از هياکل مقربني گرديد



فشان صمديه  اهلى حبق حقيق ازليه و بناهلاى آتش. العني اولياء گرديد بامتناعش از ماعدى قرة
آنکه از شراب وحدت که او را مبقام کمال رسان و از اهل اتصال خواصش گردان تا 

پس دريابد سر حقيقت را که بسيار . نوش فرمايد و قلع بنيان کثرت را بنظرى فرمايد
اهللا  عظيم و بيابد کنز خمفيه را که حمبوب قدمي هو حق واحد است و حکم اين واحد کمابناه
و . غري زائد است و کلّ موجودات از اشراق مجال بديعه در وجود ولکن ال يشعرون

اى حمبوب فؤاد طاء و اى . ع کائنات از ضياء قناع احديه در شهود و هم ال يفقهونجممو
خواهم . انيس قلب زاء که حمو از جام وحدت شدى و صحو از جذبه صرف ازليه آمدى

از خداوند غىن الّذات خود که کشف سبحات جاللت شود تا جبذب االحديه داخل 
الربيه را مشاهده فرمائى که سواى نفس   المقام ربفردوس غيبيه بعني شهوديه شوى و مقام

زکيه و کلمه مبارکه عليه احدى متقّوم بقوام عدليه نيست و انوار وجود بريه از عني العيان 
اى حمبوب فؤادم ورقه . اشهداهللا علی ذلک و کفى به شهيداً. صاديه جارى و مضىء است

ردات عروجيه کلماتت رسيدم و خداوند قدمي مبارکت را بالّتمام ديدم و بنضاير لطايف جم
اجلميع  الفؤاد و يا مظهر انوارالّسداد که مجع ىف يا حمبوب. اجلد خود را شاکر آمدم اد عالی

اهللا که  ان شاء. آيد آنچه در مسوات علی و ارض سفلی و ما بينهما معادل جزاى مشا منى
 که کلف را از وجه ماه منري بارسال ورقه جان آفرين خود از طلعت ازليه مشا را جزا آيد

خطّم غريقابل و ورقه از تزيني ... منزله ازليّه برداشىت و علم مهّت و سرافرازى برافراشىت 
  .    ... اهللا هلو اجلواد الوهاب املنيع ظاهريه عارى و انّ

  ). ٤٧( مرقومه جناب طاهره به جناب شيخ علی عظيم ترشيزى _ ١٦
   اًانت االحباالحد الفرد ىف هذه . االعظم من الّتوصيف ىف مرکز البيان سوي اشهداهللا احلى

انّ امسه العظيم قد کان هيکالً طلسمياً و هو قد کان من احرف وجهه احلّى . الورقة البيضاء
صطفاه اهللا من کلّ ما هو من نشأة الظّليه نشئياً و ا فقد طهره. ال اله االّ هو ىف مساء العز ضوئّياً

اهللا هو اعظم من تعظيم اهل االنشاء کلّياً و اعلی من . للمقام مقامه احلى االرفع االعلی علّياً
فقد صدق وعده و اتى ببعض آيته حتمياً و اشرق االرض بنور وجهه و . اء اهل الّثناء مجيعاً
فقد . امة رکنه رفيعاًاهللا خلق البديع بدعياً و اتخذه الق فيا من اشهده. جعلها مرآةً مصفّياً



ما . اهللا جذبة سرک و هو بنفسه احلى قد يتجلّى عليک ىف کلّ آن دورياً ضوئياً کان
فانت انت . للّشؤونات الوصفية و البيان لوصفک و ما لالشارات الّنعتية و الّتبيان لشأنک

د فرح قلب الّزاء و فق. انت بنفسک احلى قد کنت ىف سرائر القدس عظيماً علّياً رفيعاً مضيئاً
و هذه من . نشطت حرف الفاء و اشرحت صدرالّطاء ملا رأت آياتک من ورقة احلمراء طليعاً

فيانور الّنار و سر االستيدار . اهللا علی الشجرة قد کان عظيماً اهللا العظيم علّى  و انّ فضل فضل
 وصل احلکم حتمياً حبقّک الی مىت تأمرىن باالصطبار فقد ظهراالمر زهرياً و. القرار و حقيقة

العظيم االعظم يا طلسم مکرم و رمز منمنم قد متّ الّصرب و القرار و ما بقى االّ الّزجر و 
يا احب احملبوب و يا جذبة احلبيب الی مىت تشفع ىف حق . االنزجار ىف هذه اآلن العدلية قهرياً

.  باآليات و ما ينفعهم الّنصح ختويفاًحبقّک لن يؤمنوا. هؤالء الّسکريون و البهيميون مجيعاً
فو عزتک يا جذبة الّسر و سر . فحينئٍذ االمر امره و احلکم حکمه کلّياً بعضياً حرفياً جزئياً

فقد . االمر ىف مرکز البداء وقيف يکاد ان اشکو الی ربى من اهل اخلمود واجلمود مجيعاً
فاعتک يا عني االکرم ولو ما عنايتک يا وجه فلوال ش. اهللا و اخذوا االمر جزئياً نسواسنة

فها يا ها . القدم الخذهم اهللا بفقد حرف الّزاء من هذه االرض الغرباء اياماً قبل هذا غرمياً
  .اهللا برمحته و يدخلهم ىف جنة قربه حتمياً فريمحهم. اهللا ما خيضعون انهم ما يستقّرون واليات

فانت انت انت . زاء بورودک و اطمأنّ نفسها بوفودکجواب ورقه ثاىن، فقد استقر قلب ال
بلّغ الّسالم . فمنک الّسالم و انت الّسالم الهل االسالم مجيعاً. احلى القائم بامر احلى قوياً

فانّ سالمک . الّسالم ىف هذا اآلن االعظم عظيماً املتظّهر من حقيقتک الّصافية علی کلّ اهل
فو نوراملشعشع من . علی الواح املصفّية بنور الرب بدعياًيصعد و يرقع و يستقر و يشعشع 

اهللا املودعة فيه ىف مقام االقتباس لريى ىف  وجه االقتماص لو ينظر احد من اهل االختصاص عني
فقد ظهر سر القيام و جاء آن النظام من امساء عز . رجعک آياتاً علی احلق بعني احلق مشهوداً

فانت انت انت يا احب احلبيب اسم االعظم و . اهللا العظم رمسياً  يئعظام الّذين بقيامهم جي
ائيات . النوراملنمنم املنور لّلظلم و مفرج اهلم ىف هذه القيام القائمية الربعية الّرجعية حتمياً

القميصات تطلع منک شرقياً و هويات الطلعيات تظهر عنک غربياً و کأسيات اخلمريات 
 زجاجياً و حلميات الّشعريات تکور لک حقّياً و سرائر الّرفعيات ترفع لک تدور بک



فيا من حبه عالية و وجهه دانية و قربه و . شعشعياً و مراکز احلقّيات تستقّر بامرک نورياً
حليته و جذبة حقّية و غمزه سکرية و نشطه و هليته و سکنته جاللية و طلعته مجالية و 

ةحرکته وصالية و منطقته روحانيىف آن . ة و قامته سوائي اآلتى بوعده احلى انّ اهللا هواحلى
احلاالت و اذکرها  فيا احب احلبيب ال تنسى الشجرة ىف کلّ. انقطاع االکرب من الکلّ حقّياً

ة فان االمر قد رشحت من مکفهرات الکوري. بالورقات الّسطريات سرياً جدياً عيانياً خفائياً
فمن احلى االحد اطلب بلسانه احلى . عليها صعبياً و ضاقت قلبها من اشارات البعدية جهتياً

هللا احلمد قد صدقنا . العظيم االعظم ليفرج عنا ىف هذه اآلن بالّنظر الی وجهه احلى وصلّياً
نا وعده احلمد قد صدق فحينئٍذ تقولون هللا. وعده واورثنا االرض و هواحلى قد کان عطوفاً

  .    واورثنا اجلّنة اآلخرية کلّياً
  ).٤٨(مرقومه ديگرى از جناب طاهره  _ ١٧

يا رافع االرفع ادرکىن . اهللا بالّسطوة االکرب مترافع آيد يا حق فريد بساحت عز من اظهره  
بشفاعة نفسک ىف احلني و ارزقىن لقائک ىف ارضک علی وجه الّتمکني انک انت الباىن 

  . ّ العاملني سک ربللحمد لنف
  هواحلى ال اله االّ هوالرفاع الرفيع 

اهللا االشهد االشهد و احلمد ملليک االوحد االمحد و ال اله االّاهللا االحد الفرد  سبحان سبحان
 د و بسيط اليد و منزل احلدو قدمي ا خذ لنفسه صاحبة و ال ولد و هو عالی احلدالّذى ما ات

تعالی حد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولد قد نظر کينونة . تعطيل و حدمن عني الّسرمد بال 
الّطاء بالّشهادة اال شهد هللا العلّى االعظم االعلی و تلئلئت ساذجية الفاء بانوار امللئالء من 

واهللا اعلی بلقاء احلق . اهللا اعظم تلقاء وجه االشعشع تعظيماً ياً اى. وجه مليک اقدم اى
اشهد انّ الّسماء قد انفطرت فطراً فطراً و االرض قد انشقّت .  االمنع علّياً اعلی علّياًاالمنع

اهللا اهللا من تلئالء الّنور . شقّاً و الّشجرة قد اخضرت خضراً خضراً و الّثمرة قد نضجت حقّاً
 قد اى من تشعشع وجه املرآت بالصفاء سبحان سبحان الّذى البهاء و اهللا االنور ىف مشکوة

اظهره اهللا بالّضياء حني الّذى ال ذکر سواه و احلمد هوالّذى قد تقّمص بالّرداء لديه ىف هيکل 
البهاء ىف تلک اآلن الّذى ال وجود االّاهللا و کذلک قد نزل االمر من مليک العماء و جبار 



زونه الّذى امحداهللا امللک االقهر باظهار کنز خم. االرض و السماء بذلک االمر االعظم االعلی
اهللا بوجه االنور بابراز امره الّذى حق حق عليه ابرازه فقد عدمت  حق عليه اظهاره و اسبح

الّنفوس عدماً عدماً و انقلبت الوجوه قلباً قلباً واهللا هلوالنصر االنصر ال اله االّ هواالقهر حقّاً 
يا . ى تلقاء الّلقاء عفراً عفراًفقد اسجدن لطلعة الّطلعا طلعاً طلعاً و ال عفّرنّ خد. حقّاً

اهللا ىف هيکل احلسينية ىف  ايتهاالّنفس الّزکية ارغمى انفک ملن وحدتک بتصديقه مبا اظهره
  .    احلني صدقاً صدقاً

  ).٤٩(يکى ديگر از مرقومات جناب طاهره  _ ١٨
 االعظم را که اى حمبوب فؤاد اهل استعداد برسان مبعشر احباء که بترسيد از خدا و امراهللا  

کوچک نشمريد بدانيد که امر بسيار لطيف و حکم . دورها زد افالک نور الجل ظهور او
بترسيد از خداوند اجرب . ورزيد چرا غافل آمديد و چرا تکاهل مى. از مثل و امثال مقدس

فرمايد و مشاها را به مساحمه و مماطله  اقهر که امر خود را اقرب از ملح بصر ظاهر مى
شود  چه مى. ايد چرا از صراط گرديده. عزيزان من چرا در تيه افتاده ايد. خذه مى منايدمؤا

اهللا و  بينم که تريهم رکّعاً سجداً يبتغون فضالً من هاى مؤمنان را در مشا منى مرا که عالمت
 بدانيد .احلق قواماً آيد مرا که صوت مشا را منى شنوم بانا کنا هللا رضواناً بالّشهادة و چه مى

فرمايد شىء نه درآمساهنا و نه در زمينها و اوست مقتدر  پس بدانيد که خداوند را عاجز منى
مهيمن قيومى که خواهد امرى که خود بالغ او بود ظاهر فرمود وباب عدل انتقام خود را 

چرا . سر رشته بر ما پديدار نيست. در اين پرده يک رشته بيکار نيست. اهللا گشود شاء ان
احلق که  تاهللا. شوند اکرب چرا مرتکب منکر و فحشاء مى منائيد اهللا  به کتاب بيان منىعمل

بگو که توبه منايند و به تضرع و مناجات بکوشند و از طعام . سبب تعويق امر مى آيند
غريممسوس خنورند و اين ماه اعظم را صائم  آيند و بزيارت اولياى رمحن در هر ليله و يوم 

  .   البديع اکرب انه هلو النصار اهللا. رف شوندمخس مرات مش
  ).٥٠(مرقومه ديگر از جناب طاهره  _ ١٩

اعظم يا اهللا االشهد االشهد يا موالى االعظم و حمبوىب االقدم و جمدد عهداهللا ىف ذلک  اهللا   
قد شهداهللا ان اضاق بک الفضاء و اخذ عليک . اليوم الّذى ينزل حکم احملکم باحلتم



راالرض و الّسماء فسمع منک الّنداء و اجاب عنک الّدعاء و اشرقک من طلعة اقطا
فاسجد لوجه ربى و ربک و اکون و کن معى من الّساجدين اعلم يا حبيىب . الّسحاب

اهللا ال اله  فقد جف القلم بانّ ... القول و الکالم لن يبدل و سنته النقض و االبرام لن حيول انّ
سبحانک فال تضيق خلقک و ال حتبس نفسک و کن . الّشأن عيان و بديع ىفاالّ هو قدمي بال

اهللا ربک حيب ليسمع کالمکم الّذى يفور من  فانّ. االحوال نشاطاً فراحاً بالّجاً شراقاً ىف کلّ
اهللا ... االعلی ذاکراً بالّلسانني و هللا شاکراً بالوجهني کن ىف کلّ االحوال هللا... البهاء  شجرة
قد ... ب صلّ علی عبدک املنصر املظفّر الّذى بکره قد فرح کلّ ما هو ىف عامل االبداعيا ر

االعظم الّذى قد آمن به و استقر بانه  اسجد لطلعة احلسني الّذى فد کرثّم اخضع لوجه
ى الّزبور من بعد الّذکر انّ االرض يرثها عباد و لقد کتبنا ىف...  اهللا هلوالّنقطة الّذى قد وعده

يا رب هل الّذى يظهر هو قد کان غري من . اهللا الّصاحلون و لقد نزل بالبيان انه هلو من يظهره
فيا رب ... النه قد ظهربالبينات و الّزبر و االشراقات القدر. ظهر ال و عزتک االعز االقهر

و انک انت . و امسع الّنداء من البعض فانهم قد انقطعوا. اکشف الغطاء عن الکلّ ليشهدوا
يا مالک القدر و جاعل . املتمم ملا بدئت و انت املقوم ملا اعليت و انت املظهر ملا سويت

و . البشر اللّهم انک انت االشهد ىب و لتعلم بانى من احد مل استنصر بل انک انت نصرى
ة االکرب لدى قد ظهر بانه هلوالّشفيع بالّشفاع. تلک اآليات بالّسطر لالشراقيات انواراحلسني

امللک االقدر االقهر االجرب و کذلک من الّشفعاء قد کان حرفاً من احرف احلى بالعظمة 
  .  ... مصور و بالقدرة مقدر و ذلک هو امره قد ظهر من مالک القدر و منشىء البشر

  ).٥١(يکى از ديگر مرقومات جناب طاهره  _ ٢٠
شهداهللا انه ال اله االّ هو املليک العطوف و انه . اهللا القدوس الّرفيع بسم. هواحلى االجود  

احلمدهللا الّذى قد اخرج الّنقطة من طرء االول و استويها بسرها علی . هلواملقتدر ايب
مثّ احلمدهللا الّذى . مثّ انزهلا ىف وادى ال يفقهون اهلها من بعض الّذّر شيئاً شيئاً. رفرف البيضاء

 عليها من مطلع البهاء بنور الّثناء ىف کلّ آن بديعاً و ينزل عليها من اسکنها بربهاالّذى يتجلّى
امحده محدالّذى يشرق من شعشعة مجاله کلّ . القدس خفياً آيات الّىت هى قد کانت ىف خزينة

ارض االبداع بليجا و اشکره شکرالّذى يتلئالء هو من قمص االهلية املعياً مبا قد  ما هو ىف



تنجني و اطرزىن بطراز االطرزين و امجلىن جبمال االطلعني و اظهرىن بوجه اقامىن ىف ارض الطّ
الّطتنجني  انّ رىب هوال اله االّ هوالقائم علی. البهاء بلحن االولني االولني و اغردىن علی شجرة

 انه هلو ال اله االّ هو حمبوب العارفني و مليک. و النازل بالوجهني و املنزل اآلتني علی اجلبلني
و کذلک هو الّرب االحد الفعال ملا يشاء ىف کلّ حني و قبل ... الّشاکرين الّصادقني حبيب
و ... قد اشرقت االلواح بانواراجلمال و اشعشعت الوجوه جبذب الفعال... حني و بعد حني

و ... لاهللا ربنا هلو القدمي املتعال و البديع الفعا انّ. اقام اهلياکل ىف مقام االستواء باالعتدال
  .   کذلک قد اصلّى علی احرف احلى آيات اجلالل و عالمات الفضال

  ).٥٢(مرقومه ديگرى از جناب طاهره  _ ٢١ 
الّذى قد  هو اء. احلمد هوثناء الّذى قد اشرق االلواح بنور کينونيته. يا کشاف الکروب  

دانيته االوحدو املفرد بفردانيته اشهد انه ال اله االّ هواملتوحد بوح. انور الوجود بعز ذاتيته
من عني السرمد بال تعطيل و  قدمي اد و بسيط اليد و منزل املد...  و هو قد کان. السرمد

خذ لنفسه صاحبة وال ولد. حده هلو هوال اله االّ هوالّذى ما اتوح يا من من . بانوح سبسب
. ن املعية جاللک تزهرت االفريدوسقدوس قدوس يا من م. شعشعة مجالک زين الفردوس

يا مبدع ... انزل من عماء جمد ازليتک رشحة حرقاء و تنزل من مساء فردانيتک درة بيضاء 
فقد حيرق بذکرى کلّ احلقائق و ... البدايع بابداع لطيف و يا ملطّف الّنظائر بانوار شريف

  .   ... کيف اساکن ىف تلقاء وجهک االکرم
  ).٥٣(ر مرقومات جناب طاهره يکى از ديگ _ ٢٢

اى کنز خمفى و يا وجه حمکى و يا کوکب درى و يا جوهر مضيئ سالم سالم از مليک   
فداى مهّت وااليت که منقطع از ماسوى آمدى و از عني . الّتمام عالّم بر جنابت بالّتمام علی
 اطراز کرامت اعلی که قابل حتمل بلی با قدر بلی شدى و از اهللا. عنايت سرمدى نوشيدى

اهللا که تاج واليت ترا بر سر و خلعت کرامت ترا در  شاء ان. اعلی بيد قدرت اى نوشيدى
خواهى در مقعد صدق عند مليک مقتدر مصدر آمد و از الطاف هنانيه الخطر علی . بر

فداى مهّت وااليت پس فداى وجه خضعايت که در حني . مند گرديد قلب بشر خواهى ره
پس . العاملني آمدى املتني بنور رب ه سجني و در آن ولوله شياطني متوسل حببلتراکم اخبر



قابل استماع نداى غيبيه حق شدى و سر حقيقت را باجراء سنت اهلى در اولني يافىت که 
امل ذلک الکتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الّذين يؤمنون . اميان بغيب است و اطمينان بقلب

فداى . اهللا فرجنا قريباً اقرباً ما سطرت بيدک االشرف من امرالفرج فقد شاءو اما . بالغيب
بنگر که چگونه کتاب جديد موعود حضرت قائم ظاهر گرديد و . بني اهل چشم چشم حق

عزيز من بدان که بعد از تصفيه احباء و تزکيه امناء . امر بالغ خداوند بعامل وجود قدم هناد
الّسرر خواهد ظاهر گرديد و آمسان برکات خود را و زمني  هللا ىفاقرب از ملح البصر ما وعدا

حبق حقيق حق که باقلّ از ذر حمزون مباش و آينه . گنجهاى خود را خواهند بريون رخيت
اکرب که  اهللا. احلق مشا برديد و عاملى باختند دل مبارک را خبار خار غمازين خمراش که تاهللا

اهر را بدل کردند خباهناى پرغبار و چه وجوهات مأللئات چه مقامات عاليات مرکوزه جبو
اکرب که چه آالء نعماء البدء انتها را گذاشتند و چه  اهللا. را بدل منودند بوجوه مغبره سوئى

اکرب که از بقاء گذشتند و بفناء صرف بصدهزار کدورت  اهللا. طرازهاى باعز اى را رخيتند
اى جان جهان و اى ناصر دين خداوند  خالصه. علی العباداکرب واحسرتا  اهللا. توامان گشتند

بايد که بقدر ملح . منان بدان پس بدان که چادر فرح دوخته گرديد و امر اهلى بامتام رسيد
بصر مشا از ذکر حى داور غافل مباشيد و در صدد تطهري انفس برآئيد که مالئکه نصر از 

ال قوة . گو آن کلمه را که عرش از آن بپاب. آمسان در نزول و مشس حسباىن در شرف افول
وم و احلمدهللا رباالّ باهللا املهيمن القي  اء برسان که اى حبيبان حقالعاملني و سالم جبميع احب

  .   روح نازل است در هنايت لطافت و صفاء باشيد و آىن از ذکر خدا غافل نباشيد
  )٥٤(مکتوب ديگرى از جناب طاهره  _ ٢٣

نور اشرق من طراز البهاء و جوهر خر من عرش الّثناء . لک القادر العسوف اجلبارهواهللا امل  
علی کرسى قاً متبلبالً متلّبساً بلباس الّسوداء اهللا جتلّى و استقراکرب من  االنشاء منادياً متشه

ى بعزة رب. اهللا من شدته و حرقته سبحان. قبسات الّىت ينشىء من جذوات املکونة من حسرته
الديار امسعوا نداء هذه  االنوار و يا اهل يا مالء. قد انقلب ماسوى من تقلّب حرف الواو باهلاء

النها قد خرجت . الّذرة املندکة من مصيبة الّىت مل ترعني مبثلها و ما وقع ىف االمکان بشبهها
. عط احداً قبلکماهللا ربکم قد اتاکم ما مل ي من حجرة البهاء و ليست هلا شبهاً و نظرياً بانّ



رب العزيز املبني قد احاطت عليکم من کلّ جانب  بعزة. فاعرفوا قدرکم و ال تنسوا حظّکم
الّناس لرب العاملني و انتم اعرضتم عن جتلّيات  نور اليقني ىف هذاااليام املبارک الّذى قد قام

 يامالء االنوار ٠نيالبديعة و اغمضتم عن اشارات املنيعة و اوردمت انفسکم ىف مقام اهلالک
. اليس اليوم يوم الّنشور. امسعوا ندائى و اخرجوا من القبور و حصوناً ىف خباياالنسيان مستور

اهللا  اما ترون مجرة وجه. اما ترون فوران تنور الّنور من عني الکافور. الّظهور اليس اليوم يوم
اما ترون انّ . ت معموراما ترون نزول مالئکة الّنصر وقوفهم بباب بي. العلی الّشکور

الفردوس قد تشهقت و االفريدوس قد تزلزلت عند صعود نور طلعة االحدية الی مساء 
الى يوم انتم تنظرون و . االقّل مما احاط علم ربها اجلبار االنوار ما تدرى هذا يا مالء. الّظهور

ت الّىت وصلت الی النقباء البليا اما سلب منکم االختيار عند استماع هذا. باى طلعة ناظرون
يا اخواىن . بعزة ربى قد انقلب اللّيل و الّنهار و تزلزلت االرض و ما عليه الّدار. االخيار

امسعوا نداء هذه املظلومة الّىت ابتليت بکلّ املصائب االمکانية و جرت عليها مقادير الدهرية 
فآه مثّ آه من اجنمادنا بعدالّذى . الّشيطانيةاهللا قد امرکم باخلروج و قطع الّنظر عن اشارات  بانّ

فوا اسفاه من وقوفنا ىف ارض االنيه و طلوع مشس االحدية من مشرق . اطّلع ناراهللا املوقدة
اکرب يا اخوان زکّوا انفسکم و القوا ما ىف ميينکم و اعرفوا قدر هذاالّرنات الّىت  اهللا. الّصمدية

يا قوم . هاء ليجذبکم الی ساحة قدس ربکم العلّى االعلیينزل عليکم من عماء الفضل و الب
اسرعوا و ال تقفوا و ال تنظروا الی القفاء لعلّکم تصعدون الی طورالّسيناء و ترون مقام الّذى 

العيان  يا قوم انظروا بنظرة. ال عني رأت و ال اذن مسعت وما خطر علی قلب بشر مثلکم قبلها
تنجمدوا علی الفاظ و القشور الّىت عارية عن نورالبيان واعرفوا و حترکوا الی جبل فاران و ال 

حکم ربکم الغنى الّسبحان و طوفوا حول ارادته ان تريدون وجهه قولوا انّ احلمد هللا 
العاملني رب   .   
  ). ٥٥(مرقومه ديگرى از جناب طاهره  _ ٢٤

مظاهر وجود را معبود مطلق امي که متامت  رب اجلنودى را بنده. هوالعلّى االعلی العظيم  
امي که ابتهاج بذاتش  احلقائقى را ستاينده آن حقيقة. است و موجود برحق جز او نيست

بزرگى او را سزاست و بس که . باعث برکشف اسرار وجود است و علّت منود هر نابود



حبکمت بالغه اهليه خود در هر عصرى و زماىن در جمالی انساىن و عناصر روحاىن جلوه 
و چون بعلم اهلى . خاص فرمود تا بساط هدايت منبسط شود و اساس غوايت مرتفع گردد

دانست که اين جلوات صفاتى که در جمالّى انبياء و اولياء فرموده بايست جبلوه ذاتى  مى
تأکيد گردد تا اساس اهللا تأييد شود و دين آمساىن تشييد پذيرد لذا بر زبان متام مظاهر امر 

و نظر باينکه بيان . الوعده منتظر آن هستند  داده شده و متام اديان نيز حسبوعده روز قيام
هرکسى . انبياء و اولياء مرموز است لذا هرکسى را فکرى خباطر اندر و منظورى در نظر

را هوسى در سر و کارى در پيش اما مهه آنان چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند و از 
از اينرو امروز که روز ظهور و يوم نشور است و قائم . حق و حقيقت برکنار ماندند

است باز حمتجبني در حجاب پندارند و از صراط  منتظر بقيام خود قيامت را آشکار ساخته
امروز مهان الف است الف قد متام اديان ظاهر شده فقط بايست ديده ... مستقيم برکنار
          .       والّسالم. گشود و ديد
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  . ٥٠٠_٥٠١جلد سوم، صفحات . احلق ظهور. فاضل مازندراىن _ ١٢
  .٤٨٤_٨٥صفحات . مأخذ باال _ ١٣
  .٤٩٥ و ٤٩٣، ٤٨٧، ٤٨٦، ٣٤٥مأخذ باال صفحات  از مجله رجوع فرمايند به _ ١٤
  .٤٧٨صفحه . مأخذ باال _ ١٥
انکم ما قرئتم اآليات البديعة من شجرة السيناء بعد : "عني بيان طاهره چنني است _ ١٦

 سوم، جلد. ظهور احلق" (الّذى انتم مأمورون باخذ الرزق الطيب من مثرات جنات عباراا
  ).٣٤٥صفحه 

ولو شاء الناس ان يعرفوا : "عني بيانات طاهره چنني است. ٣٤٧صفحه . مأخذ باال _ ١٧
  ".آية من آيات البدع لن يستطيعن فکيف يدرنّ ان يأتوا مبثلها

يا ايهااملالء انّ هذا يوم عظيم فقد اتت الّساعة باحلق و   :  عني بيان طاهره چنني است _ ١٨
اال انّ . الّناس عظيم عظيم اهللا ىف ذلک االمر فانه لقسم لو يعلموا ان اتقوا. انتم غافلون

جلد . ظهوراحلق (   البحر انيق انيق و انه لعميق عميق و انّ حکم هذاالّصراط دقيق دقيق هذا
  ). ٣٤٧سوم، صفحه 

  ). ٣٤٣صفحه . مأخذ باال(   هذا يوم يدور عليه االيام  :  اصل بيان چنني است _ ١٩
و قويت البنية ... قد دارت االدوار و کورت االکوار  :  عني بيان طاهره چنني است _ ٢٠

االسم االعظم و قد کان خمفياً ىف خفيات  الستماع االسرار هلذا الّدور االفخم و بروز هذا
  ).٣٤١صفحه . مأخذ باال(   ... البطون

  .٢٧٤جلد خنست، صفحه . الّدريه کواکب. آواره _ ٢١ 
  .عيناً مأخذ باال _ ٢٢
  .عيناً مأخذ باال _ ٢٣



اهللا يا رب صلّ علی عبدک املنصراملظّفرالّذى   :  عني بيان جناب طاهره چنني است _ ٢٤
قد اسجد لطلعة احلسني الّذى قد کر مثّ اخضع ... بکره قد فرح کلّ ما هو ىف عامل االبداع
و لقد نزل بالبيان ... الّذى قد وعده اهللا   هلوالّنقطةلوجه االعظم الّذى قد آمن به و استقر بانه

  ).مأخذ نسخه مرمحىت دائره مبارکه نصوص و الواح مرکز جهاىن امراهللا(   اهللا انه هلو من يظهره
  .٣٦٣ _ ٦٤جلد سوم، صفحات . ظهوراحلق. فاضل مازندراىن _ ٢٥
  .٣٤٨صفحه . مأخذ باال _ ٢٦
  .٤٩٦صفحه . مأخذ باال _ ٢٧
  .٤٩٧ _ ٩٨صفحات . مأخذ باال_  ٢٨
  .٣٦٠صفحه . مأخذ باال _ ٢٩
  .٣٦٢صفحه . مأخذ باال _ ٣٠
  .٤٨٤ _ ٥٠١صفحات . مأخذ باال _ ٣١
زيرا . است هاى بعدى باشتباه به قزوين بدل گشته ظاهراً لفظ عراق در استنساخ _ ٣٢

  .است جناب طاهره در آغاز ظهور حضرت باب در عراق بوده
  .٣٣٤ _ ٣٨جلد سوم، صفحات . ظهوراحلق. دراىنفاضل مازن _ ٣٣
  .٣٣٨ _ ٥٢صفحات . مأخد باال _ ٣٤
  .٣٥٢ _ ٥٦صفحات . مأخذ باال _ ٣٥
  .٣٥٦ _ ٥٩صفحات . مأخذ باال _ ٣٦
  . ٣٥٩ _ ٦٢صفحات . مأخذ باال _ ٣٧
  .٣٦٢ _ ٦٦صفحات . مأخذ باال _ ٣٨
  .٣٢٣ _ ٢٧جلد خنست، صفحات . الّدريه کواکب. آواره _ ٣٩
  .٢٧٢ _ ٧٤صفحات . مأخذ باال _ ٤٠
  .٣٦ _ ٤٠صفحات . تأليف ازليان   العني قرة  کتاب :  مأخذ _ ٤١
  .٤٠ _ ٤٢صفحات . مأخذ باال _ ٤٢
  .٤٢ _ ٤٦صفحات . مأخذ باال _ ٤٣



باستناد اين مأخذ مرقومه جناب طاهره خطاب به . ٤٦ _ ٤٨صفحات . مأخذ باال _ ٤٤
است که بعداً به ازل پيوسته و نزد ازليان ) اهللا ى حضرت اءخواهر پدر(سلطان خامن  شاه

  .است به عزيه مشهور گشته
  . ٤٨ _ ٤٩صفحات . مأخذ باال _ ٤٥
  .٥٠ _ ٥٢صفحات . مأخذ باال _ ٤٦
 پيوست مشاره  (New History)ترمجه انگليسى تاريخ مريزاحسني مهداىن : مأخذ _ ٤٧

  .٤٣٤ _ ٣٧چهار، صفحات 
مرمحىت دائره مبارکه نصوص و (سخه موجوده در ارض اقدس حيفاء ن:  مأخذ _ ٤٨
  ). الواح
  . مأخذ باال _ ٤٩
  .مأخذ باال _ ٥٠
  .مأخذ باال _ ٥١
  .مأخذ باال _ ٥٢
  :مأخذ _ ٥٣

  ).خطّى(فاضل مازندراىن ظهوراحلق جلد چهارم _ الف 
  .١٥١جلد سوم، صفحه . هائى از خرمن ادب و هنر خوشه_ ب 
در صدر اين مکتوب . ١٥٠جلد سوم، صفحه . ى از خرمن ادب و هنرهائ خوشه _ ٥٤

  : است مرقوم گرديده
  ة سواد حکم ورقه مبارکه بر کلّ ارض از مسلمني ارسال فرمودند بامر حضرت ربال . العز

  .   ينطق عن اهلوى ان هو االّ وحى يوحى
وجود است که از از جناب طاهره مرقومات ديگرى نيز م. ١٤٩صفحه . مأخذ باال _ ٥٥

ايست که با عبارات  از مجله مرقومه. نقل آهنا صرفنظر گرديد تا حجم کتاب کاهش يابد
اى از آن را دائره مبارکه نصوص و الواح  شود و نسخه آغاز مى   هوالّسلطان املقتدر العسوف   

 مکتوب مفصل استداللی ديگرى وسيله مؤسسه جليله. اند جهت اين عبد ارسال فرموده



جناب فاضل مازندراىن نيز در جملّد چهارم . است معارف ائى نزد اين عبد ايفاد گشته
 مکتوب خنست با . است چند مکتوب از جناب طاهره نقل کرده) خطّى(ظهوراحلق

بسم اهللا االوحد يا قوم   مکتوب دوم با عبارات   اهللا اعلی من مقامات مقومة قد بنيت  عبارات 
اال شهد  اهللا اعلی سبحان   ان کنتم باهللا توقنون و مکتوب سوم با عبارات ال تشتتوا آرائکم 

در جملّد سوم . گردد آغاز مى  اال شهد و احلمدهللا االوحد االمحد و ال اله االّ هوالفردالّصمد 
مهچنني . ظهوراحلق نيز چند مکتوب خبطّ طاهره و خطاب به منسوبانش کليشه شده است

الغطاء درج  از رساالت جناب طاهره را در آخر کتاب کشفجناب ابوالفضائل يکى 
در آخر کتاب درج منايد و جناب سيدمهدى گلپايگاىن  حبقيقت در نظر داشته. است کرده

الغطاء  جناب ابوالفضائل در اين خصوص در کتاب کشف. است بدين امر مبادرت منوده
لعني است که بدون تعصب عرض ا اين خالصه و خمتصر تاريخ حيات قرة  :  نويسد چنني مى

اما مقدار علم و فضل او اگرچه از آنچه سيد آلوسى مفىت بغداد نوشته و در کتاب . شد
ايست  است باالمجال معلوم مى شود ولی نزد من رساله مقاله شخصى سياح مذکور گشته

االثر  کم انّالعني آنرا در اثبات حقّيت امر نقطه اولی مرقوم داشته حب بعرىب فصيح که قرة
و اگر خداى تعالی . علی املؤثّر بر مقدار بلوغ او در معارف ترين شواهد است) يدل(

خواهد و وقت اقتضاء منايد در آخر اين کتاب مندرج گردد و نسخ اين رساله را خنست 
تاجرى از سکّان اسکندرونه که مرحوم والدش از سکنه بغداد بوده و خبطّ خود استنساخ 

اهللا عراقى استنساخ کرده خبطّ کاتىب  ى من فرستاده و نسخه ديگر را مريزافضلمنوده برا
  ). ١١٠ _ ١١صفحات (   حبيب اهللا نام مبن عطاء فرمود

     
                      

      
       

        
           کتاب شناسى 
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   ٠ مشسى١٣٥٠) نيز مى
:  در پنج جملّد، جلد سوم، طهران. تذکره شعراى قرن اول ائى. اهللا ذکائى بيضائى نعمت* 

  . بديع١٢٦ى، مؤسسه ملّى مطبوعات امر
هائى از خرمن ادب و هنر، جلد هفتم،  مندرج در خوشه   نبيل اعظم زرندى  .رأفىت وحيد* 

در    تاريخ نبيل زرندى   و ٢٩ _ ٥٧اجنمن ادب و هنر، آکادمى لندگ، سويس، صفحات 
  .٧٦ _ ٨٥مهان جملّد، صفحات 

ى موجود در کتاخبانه ملّى نسخه عکس. الّتدوين ىف اخبار قزوين. رافعى قزويىن ابوالقاسم* 
  ). طهران(فرهنگ 

: طهران. گوى از آغاز تا مشروطه مشاهري زنان ايراىن و پارسى. رجىب حممدحسن* 
  . مشسى١٣٧٤انتشارات سروش، چاپ خنست، 

 ١٠٤. جلنه ملّى نشر آثار امرى:  طهران. تاريخ حضرت صدرالّصدور. رستگار نصراهللا* 
  .بديع



خبطّ ) و رساله در جواب حممدرضامريزا(ساله اصول عقايد ر). سيد(رشىت کاظم * 
  . بديع١٣٣جمموعه مشاره چهارداراآلثار ملّى ائيان ايران، . حممدحسن رضوى

:  جلد خنست، طبع النگهاين آملان) سفرنامه حضرت عبدالبهاء(اآلثار  بدايع. زرقاىن حممود* 
 ١٩٢١بديع، جلد دوم، طبع مببئى،  ١٤٤جلنه نشر آثار امرى بزباهناى فارسى و عرىب، 

  .ميالدى
تصحيح و حتشيه حممدباقر . الّتواريخ تاريخ قاجاريه معروف به ناسخ. سپهر حممدتقى* 

  . مشسى١٣٥٣فروشى اسالميه،  کتاب:  جملّد سوم و چهارم، طهران. بودى
مؤسسه ملّى : جملّدات دوم، پنجم و هفتم طبع طهران . مصابيح هدايت. سليماىن عزيزاهللا* 

جلنه ملّى :   بديع، جلد سوم طبع طهران١٢٩ و ١١٧، ١٢١مطبوعات، بترتيب ساهلاى 
  . بديع١٠٩نشر آثار امرى، 

 ١٣١مؤسّسه ملّى مطبوعات امرى،  : طهران. تاريخ مسندر و ملحقات. مسندر کاظم* 
  . بديع

تکثري داراآلثار ) خطّى(شرح زندگى مالّحممد محزه شريعتمدار . شريعتمداريان عبدالکرمي* 
  .  بديع١٣٢. ملّى ائيان ايران

شرکت چاپ و نشر :  طهران. جغرافياى کامل ايران). و ديگران(االسالمى وحيد  شيخ* 
  . مشسى١٣٦٦ايران، چاپ خنست، 

  .تارخيچه خطّى. مريزا شريازى لطفعلی* 
بنياد اسالمى طاهر، :  نطهرا. املعارف تشيع دائرة). و ديگران(سيدجوادى امحد  صدر حاج* 

  . مشسى١٣٦٦چهارجملّد، 
:  خبش هاى دوم و سوم از جلد پنجم، طبع طهران. تاريخ ادبيات ايران. اهللا صفا ذبيح* 

  . مشسى١٣٧٠ و ١٣٦٩انتشارات فردوس بترتيب ساهلاى 
جلد ششم، هنم، يازدهم و شانزدهم، . الّذريعه الی تصانيف الّشيعه. طهراىن آقابزرگ* 
  . هجرى قمرى١٤٠٣ت، بريو



 ١٣٧٣ _ ٨٨ جملّد، ٥مؤسسه امسعيليان، : قم. الّشيعه طبقات اعالم. طهراىن آقا بزرگ* 
  . هجرى قمرى

 هلند مطبعه  Leydenليدن . الّنور االى ىف مفاوضات عبدالبهاء ). حضرت(عبداهلاء * 
  . ميالدى١٩٠٨،  Brillبريل 

مطبعه عباسيه، : حيفاء . مجة حياة قدماء االحباءالوفاء ىف تر تذکرة). حضرت(عبدالبهاء * 
  . ميالدى١٩٢٤

 ١٢٧مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، :  جلد دوم، طهران. خطابات). حضرت(عبدالبهاء * 
  .بديع

: طهران. است مقاله شخصى سياح که در تفصيل قضيه باب نوشته). حضرت(عبدالبهاء * 
  . بديع١١٩مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، 

 ١٩١٠مطبعه کردستان العلميه، :  جلد خنست، طبع مصر. مکاتيب). حضرت(عبدالبهاء * 
مطبعه :  هجرى قمرى، جلد سوم طبع مصر١٣٣٠ميالدى، جلد دوم طبع مهان مطبعه 

مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، :   بديع، جلد هفتم طبع طهران٧٠اهللا زکّى الکردى،  فرج
  .  بديع١٣٤

  .تاريخ و حملّ طبع نامعلوم. الّنائمني تنبيه). طان خامنسل شاه(خامن  عزيه* 
  . مشسى١٣٦٢انتشارات سرو، : کرج. تاريخ عضدى). مريزا( عضدالدوله امحد* 
خطّى و تصحيح تاريخ خطّى جناب (تاريخ بديع بياىن ). ايادى امراهللا(فاضل قائىن حممد * 

القدس ملّى  کتاخبانه حظرية (نسخه موجود در کتاخبانه فتح اعظم). مريزاحسني مهداىن
  ). ائيان ايران

مؤسسه ملّى مطبوعات : طبع طهران) در پنج جملّد. (اسراراآلثار. فاضل مازندراىن اسداهللا* 
 ١٢٩ بديع، جلد چهارم و پنجم ١٢٨ بديع، جلد سوم ١٢٤امرى، جلد خنست و دوم 

  . بديع



 *١٣٢٢اپخانه آزردگان، چ: جلد سوم، طبع طهران. فاضل مازندراىن ظهوراحلق 
مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، قسمت :  جلد هشتم، طهران) خطّى(جلد چهارم ) ؟(مشسى
  . بديع١٣٢ بديع و قسمت دوم ١٣١اول 
:  طهران. ترمجه عباس اقبال. سه سال در دربار ايران) دکتر(فوريه ژان باپتسيت * 

  . مشسى١٣٦٣انتشارات علمى، چاپ دوم، 
  .  مشسى١٣٧٤الّصدر،  مکتبة. جلد پنجم، طهران. تفسري صاىف) مالّ(سن فيض کاشاىن حم* 
  .  بديع١٣٢مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، :  طهران. حضرت نقطه اولی. فيضى حممدعلی* 
  . مشسى١٣٦٦چاپ آفتاب، : طهران. سفرنامه. قبادياىن ناصرخسرو* 
:  طهران. روى قرآن سلطاىنخبطّ طاهر خوشنويس تربيزى از ). اهللا شريف کالم(قرآن * 

  . هجرى قمرى١٣٧٧کتابفروشى اسالميه، 
حملّ طبع نامعلوم، . مؤلّف ازلی نامعلوم. بياد صدمني سال شهادت نابغه دوران. العني قرة* 

  ).؟(  هجرى قمرى١٣٦٨
الّرسالة، پنج  مؤسسة:  بريوت. النساء ىف عاملى العرب و االسالم اعالم. کحاله عمررضا* 

  . ميالدى١٩٨٤ جلد،
  . مشسى١٣٣٥چاپ مرد امروز، :  طهران. ائيگرى. کسروى امحد* 
بنگاه :  طهران) اند زناىن که به فارسى شعر گفته(از رابعه تا پروين . کشاورز صدر* 

  . مشسى١٣٢٤مريحممدى، 
چاپخانه دانشگاه :  جلد خنست، طهران. الّجنه قزوين مينودر يا باب. گلريز حممدعلی* 
  . مشسى، جلد دوم از انتشارات طه١٣٣٧ان، طهر
 ١٩١٩طبع ترکستان . الغطاء عن حيل االعداء کشف. گلپايگاىن ابوالفضل و سيدمهدى* 

  ). ؟(ميالدى 
وشى  حممد فره ترمجه علی. مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى. گوبينو جوزف آرتور* 
  .تاريخ وحملّ طبع نامعلوم). مترجم مهايون(

 *ه: طهران. اخبار االئمة االطهار حباراالنوار اجلامعة لدرر. دباقرجملسى حممچاپ اسالمي .  



هائى از  مندرج درخوشه   پژوهش حتليلی در باب حيات طاهره  . اهللا حممدحسيىن نصرت* 
  .  بديع١٤٩خرمن ادب و هنر، جملّد سوم، اجنمن ادب و هنر، آکادمى لندگ، سويس، 

مندرج در سالنامه جوانان ائى ايران،    جناب فاضل مازندراىن  . اهللا حممدحسيىن نصرت* 
  .٢٠٢ _ ١٠ بديع، صفحات ١١٦ _ ١٧طهران، 

  ).خطّى(تاريخ امر ائى در شهر قم . اهللا حممدحسيىن نصرت* 
  ).خطّى(تاريخ امرى اردستان . اهللا حممدحسيىن نصرت* 
هائى از خرمن ادب و هنر،  مندرج در خوشه   منابع تاريخ امر ائى  . اهللا حممدحسيىن نصرت* 

 بديع، ١٥٣اجنمن ادب و هنر، آکادمى لندگ، سويس، ) دوره نبيل اعظم(جلد هفتم 
  . ٨٨ _ ١٢٤صفحات 

مندرج در نشريه بانگ سروش، " اعظم و تاريخ جاودانه او نبيل. "اهللا حسيىن نصرت حممد* 
  . بديع١٤٦ _ ٤٧هاى ساهلاى  طبع پاکستان، مشاره

مؤسسه ): کانادا(طبع دانداس، آنتريو. االمساء يوسف اء در قيوم. اهللا حسيىن نصرت حممد* 
  . بديع١٤٨معارف ائى، 

جلد خنست، . االدب ىف تراجم املعروفني بالکنية و الّلقب رحيانة. مدرس تربيزى حممدعلی* 
  . هجرى قمرى١٣٦٩چاپ خيام، :  طهران

چاپخانه نشاط، جلد خنست و . طبع اصفهان. مکارم اآلثار. آبادى حممدعلی معلّم حبيب* 
 هجرى قمرى و جلد ١٣٩٦ مشسى، جلد پنجم ١٣٥١ مشسى، جلد سوم ١٣٦١دوم 

  .  مشسى١٣٦٤ششم 
 شاهنشاهى ٢٥٣٦امريکبري :  طهران) اعالم(جلد پنجم . فرهنگ لغت. معني حممد* 
  . مشسى ١٣٥٨در مهان مطبعه، ) اعالم(جلد ششم )  ميالدى١٩٧٨(

  .تکثري داراآلثار ملّى ائيان ايران) خطّى(تاريخ . الّسلطنه تربيزى حممد معني* 
  .  ميالدى١٩٥١حيدرآباد دکن، . باب و اء را بشناسيد. اهللا مفتون يزدى فتح* 
  .١٣٠٦چاپ سنگى، : مببئى. اخلواتني تذکرة. ملک الکتاب شريازى حممد* 
  .  بديع١١٨مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، : طهران. وراقليم ن. خسروى حممدعلی ملک* 



مؤسسه ملّى مطبوعات : جلد سوم، طهران. تاريخ شهداى امر. خسروى حممدعلی ملک* 
  . بديع١٣٠امرى، 

اثر حضرت  God Passes By ترمجه فارسى (کتاب قرن بديع . مودت نصراهللا* 
  . بديع١٤٩رف ائى، مؤسسه معا): کانادا(دانداس، آنتريو). امراهللا وىلّ
طهران، . روضات اجلنات ىف احوال العلماء و الّسادات. موسوى خوانسارى حممدباقر* 

  . هجرى قمرى١٣٠٧
 ١١٨مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، : طهران. خاطرات حبيب). دکتر(مؤيد حبيب * 
  . بديع

 ١٣٣٤. ى تأييدکتابفروش:  اصفهان. تذکره شعراى معاصر اصفهان. الّدين مهدوى مصلح* 
  .مشسى

مؤسسه ملّى : طهران . رسائل و رقائم جناب مريزاابوالفضل گلپايگاىن. اهللا مهراخباىن روح* 
  . بديع١٣٤مطبوعات امرى، 

مؤسسه ملّى :  طهران. ابوالفضل گلپايگاىن زندگاىن جناب مريزا. اهللا مهراخباىن روح* 
  . بديع١٣١مطبوعات امرى، 

  . مشسى١٣٤٨اجنمن آثار ملّى، :  طهران. رگان شريازبز. اهللا مهراز رمحت* 
 ١٣٦١چاپخانه نقش جهان، :  طهران. رجال عصر ناصرى). خان(معيراملمالک دوستعلی* 

  .مشسى
 ١٩٩٠انتشارات خاوران، : پاريس). ١٨٣٤ _ ٤٨(ياىب فرهنگى  ايران در راه. ناطق مها* 

  .ميالدى
مؤسسه ملّى مطبوعات امرى، نشر سوم، : هرانط. االنوار مطالع. نبيل زرندى يارحممد* 

   بديع١٢٣
  . مشسى١٣٥٧کتاخبانه طهورى، :  طهران. ائيان. جنفى حممدباقر* 



مريزاجاىن کاشاىن و مطبوع بکوشش پروفسور  تاريخ منسوب به حاج. الکاف  نقطة* 
 ١٩١٠   (.Luzac and Co)لوزاک و شرکاء :  لندن، انگلستان. ادواردگرنويل براون

  .ميالدى
) قلی مريزا اعتضادالسلطنه حاوى تاريخ متنبئين تأليف علی(فتنه باب . نوائى عبداحلسني* 

  . مشسى١٣٥٠چاپ مسعود سعد، : طهران
مترجم (وشى  ترمجه فارسى وسيله علی حممد فره. حممد باب سيدعلی. ام. ال. نيکال اى* 

  .حملّ و تاريخ طبع منت فارسى نامعلوم) مهايون
مطبعة االرشاد، : جلد دوم، بغداد. حملات اجتماعيه من تاريخ العراق احلديث.  وردى علی*

  . ميالدى١٩٧١
 *ة. وردى علىميالدى١٩٩١منشورات اجلمل، :  کلن. العني هکذا قتلوا قر .  
 جمموعه توقيعات مبارکه (Citadel of Faith)حصن حصني امراهللا ). حضرت(امراهللا  وىلّ* 

ترمجه جناب فؤاد ). ١٩٤٧ _ ٥٧(امراهللا خطاب به جامعه ائيان آمريکا  حضرت وىلّ
  . بديع١٥٤جلنه نشر آثار امرى به لسان فارسى و عرىب، : اشرف، هوفهامي آملان

مطبعه : قم) الّصفاء جملّد دهم از جملّدات روضة(الّصفاى ناصرى  روضة. هدايت رضاقلی* 
  . مشسى١٣٣٩حکمت، 

مرکز حتقيقات فارسى ايران و پاکستان، :  آباد اسالم. العارفني ضريا. هدايت رضاقلی* 
  . ميالدى١٩٧٦

  .         مشسى١٣٣٦امريکبري، : خنست، طهران جلد الفصحاء جممع .هدايت رضاقلی* 
  . نسخه موجود در کتاخبانه ملک طهران. معجم البلدان. الّدين ياقوت محوى شهاب* 
 ١٠٧جلنه ملّى نشر آثار امرى، :  طهران.  ديانت ائىمقام و حقوق زن در. يزداىن امحد* 

  .بديع
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