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 مقدمه

ای هسفر جمع آوری شده است که می تواند در  اماکن مقدسه امری در شیراز جنت طرازدر این مجموعه، شرحی از 

تی بدون حضور حاین امکان را فراهم می آورد که  ،که در هر قسمت گنجانده شده تصاویریمورد استفاده قرار گیرد.  روحانی

 در شیراز پرداخت. مجازا به سیری روحانیدر آن اماکن، 

کان را با ارتباط آن م ،به صورت مختصر ذکر شده که در نگاه اول نکات مهمدر ابتدای شرح هر مکان، مجموعه ای از 

نکه در برخی علت آبرگرفته شده است.  کتب تاریخی بهائیو  منابع اینترنتینمایان می سازد. توضیحات دیگر از  امر مقدس

ررسی ب روایات مختلف با جزئیات متفاوت از یک واقعه، آن است که درج شدهاز کتب مختلف  توضیحاتی مشابهموارد، 

ورت ه صبهر قسمت  نکات کلیدیشود تا راه را برای تحقیقات بعدی آسان تر نماید. برای راحتی حال خوانندگان عزیز، 

 مشخص شده است.  برجسته

 نوشته روحانی تورکتاب ، (االنوار مطالع) زرندی نبیل تاریخکتاب  :عبارتند از در این راهنما مورد استفاده منابع اصلی

، افنان مریم نوشته افنان اهلل حبیب میرزا خاطراتکتاب ، افنان اهلل حبیب نوشته شیراز امری تاریخکتاب ، حسامی اهلل حبیب

و آلبوم تور روحانی شیراز  حسینی محمد اهلل نصرتنوشته  باب حضرتکتاب ، فیضی علی محمد نوشته اولی نقطه حضرتکتاب 

معتبرتر است،  حسینی محمد اهلل نوشته نصرت باب کتاب حضرت. از میان این منابع، شیراز روحانی سفرهای هیأتنوشته 

از آنچه در  تحلیلی عمیق و دقیقمی پردازد که ذکر آن ها در اینجا نیامد، بلکه  بررسی کتب تاریخی دیگرزیرا نه تنها به 

 حقیقت حادث شده ارائه می دهد.
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 تاریخچه بنای شیراز 1

  نکات مهم 1.1

 است مولد و موطن حضرت رب اعلیو  امر الهی مهد والیت ،شیراز. 

  منین آزار و شکنجه موو  حی ایمان آوردن حروف، نظیر امر مبارک آغازیندوران اتفاقات بسیاری از

 ، در این شهر اتفاق افتاده است.اولیه

 بسیار است. امکنه مقدسهطور که در ادامه ذکر خواهد شد، شهر شیراز دارای  همان 

 شیراز، برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا پیشینهمقاله  مطالبی از 1.2

 ،شده گونه که گفته است، اما آن بودهطبیعی وجود منابع اقتصادی، سیاسی و  معموال هاعوامل ساخت شهر

  می باشد. تاییدات ربانیو  الهامات الهی ،عامل به وجود آمدن شیراز

 رسیده ثبت به شیراز و شیرازیس تیرازیس، نظیر مختلفی هاینام تحت تاریخی، اسناد و هاکتاب در این شهر

 رثتهموفرزند که  با همین نام سازنده شهر بوده، شیرانمحل که  دشت ارژن شهر راز، از نام شیراز. است

 داشته وجود رشه فعلی محل نزدیکی در اسالم پیش از که با همین نام ای قلعه نام بوده و یا )دومین ملک پیشدادی(

 در .اند فتهگ می ءاولیا برج آن به سبب بدین و است نبوده خالی اولیاء از گاه هیچ شهر ایناست گرفته شده است. 

 . شد مشهور دارالعلم به شیراز هنر، و فرهنگ علم، رونق دلیله ب میالدی، سیزدهم قرن

 به در مهمی سهم که اند شده متولد در شیراز ایرانی مشهور فیلسوفان و صوفیان شاعران، از زیادی تعداد

 برد. نام را مالصدرا و روزبهان حافظ، سعدی، توان می نهاآ بین از .اند داشته شیراز رسانیدن شهرت

جری ه اول در قرندر زمان عبدالملک مروان بوده که حاکم استخر  محمد بن یوسف ثقفی ،این شهر سازنده

 و شد بو خرا بود ساخته را شیراز طهمورث شیرازبن روایتی به .به ساخت آن اقدام می کند خوابیک به واسطه 

 بوده بمنسو نوح بن سام ماسوربن فارسبن و به است داشته نام فارس شهر ،سرزمین آن ،قدیم زمان در قولی به

ازسازی ب و ساخت را آن یوسف بن حجاج برادر ثقفی یوسف محمدبن ،زمان اسالم در که است آن تر صحیح اما است.

 کرد. بازسازی را آن عقیل ابی بن قاسم محمدبن دیگر روایتی به و کرد

 و شودمی منتقل فعلی محل به امیهبنی دوران در شیراز. است بوده ابونصر قلعه محل در شهر این اولیه مکان

 را استخر شهر ابوکالیجار امیر. ق. ه 430 سال در. گیردمی رونق فارس( قدیمی پایتخت) اصطخر نابودی بهای به

 چهارم قرن گردید. در آباد و یافت رونق شهر این به سرعت و داد سوق شیراز جدید شهر به را جمعیت آن و کرد خراب

 حصاری در و کتابخانه قصرها، مساجد، و برگزیدند پایتختی به را شیراز فارس، بویه آل سلسله ،قمری هجری پنجم و

 خان چنگیز حمله در. خراب کرد مکرر طور به را آن ،مختلف طوایف هجوم و متعدد های زلزلهاما  .نمودند بنا آن
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. رضایت دادند مغوالن به مالیات پرداخت به محلی حکمرانان که چرا ماند امان عام در قتل و تخریب از شیراز ،مغول

  .شد تسلیم فارس فرماندار ،شجاع شاه زیرا ،ماند امان در تیمور عام قتل از همچنین شیراز

 مخصوصاً ،ارسف اتابکان زمان در شیراز .است بوده ایران پایتخت زندیان و بوییان صفاریان، دوران در ،شهر این

 کریمخان (سال قبل از اظهار امر 80) .ق. ه 1180 سال در. داشت کلی اعتبار ،ابوبکر پسرش و زنگی سعدبن دوره

 1824 و 1813 درکرد. فرش  سنگ را آن های کوچه و آن کشید دور به حصاری ،داده قرار خود پایتخت را شیراز زند

 کرد. خراب را آن زلزله. م

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورز کتاب مطالبی ا 1.3

 تاریخچه مختصر شیراز 1.3.1

 ای نقطه بر و آمده زمین بر آسمان مالئکۀ از گروهی که بیند می خواب در ثقفی یوسف بن محمّد شب یک

 برخواهند نآ از کرامت صاحبان که است زمینی این :گویند می چنین او به رؤیا عالم در و کنند می سجده زمین از

 بر توشه آن از الهی غیب عوالم مسافران که است محلّی و شد خواهد مقدّسه نفوس قدمگاه و خاست

 رتطها و تقدیس دودمان و حکمت و علم منبع و است باهلل فقرای مایۀ خمیر و والیت مرکز و گرفت خواهند

  .است

 ناحیه آن ۀروان شود می بیدار خواب از که صبح. کشد می خطّی زمین آن پیرامون ،رؤیا عالم در گاه آن محمّد

 را زمین آن بنابراین،. بیندمی وضوح طور به بود کشیده رؤیا عالم در که را خطوط و آثار همان ،جا آن در .گردد می

 معماران و ناستادا به گاه آن .بود دیده خواب در چه آن مثل درست بود، نور از مملوّ گوئی که زمینی ،شناسد می

 . دهد می را شهر آن بنای دستور

 تقدّس و رازشی آوازۀ کم کم .شد ساخته شیراز که آن تا ،دهندمی تشخیص طالع خوش را شهر آن هم منجّمین

 ،سامان آن پادشاهان که گرفت جا مردم اعتقادات در تقدّس این ای گونه به و رسید مردمان گوش به آن آبادانی و

 .تندگرف می نیک فال به مملکت ادارۀ برای را دیدار این و شدند می حاضر زمین قطعه آن بر ،بار یک سالی

 القاب شیراز 1.3.2

 گهر، دریای ق،عش سرزمین دارالوالیت، عرفان، شهر اولیاء، شهر دارالعلم، دارالملک، القاب به ،مقدس مکان این

 مردان، نیک رشه سلیمان، ملک دارالسالم، الفضل، دار اهلل، مدینۀ اکبر، منظر موعود، بهشت کماالن، صاحب سرزمین

 شهر ان،عرف شهر پاکدالن، شهر هنر پرور، سرزمین حافظ، و سعدی شهر بلبل، و گل شهر طراز، جنت قبۀاالسالم،

 است. گشته ملقب دیگر لقب چند و شاعران، پایتخت فرهنگی
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 ابیاتی در وصف شیراز 1.3.3

 آنجا صفو در عرفا و کردند می احساس روز اظهار امر از قبل سال سالیان را تقدّس شیراز ،فارس خطّۀ مردم

 با بودند، آن شاهد که را چه آن گوئی و اند سُفته ناب اشعاری دُرّ باب آن در شعرا و گفته معنا پُر و زیبا و نغز سخنان

 درباره که ابیاتی تعداد ،فتگ توان می جرأت با .نمودندمی توصیف مطهّر قلمی و قلب با و سَر چشمِ بر عالوه ،سِرّ زبان

 است.  بیشتر اند سروده ها شهر سایر وصف در که اشعاری مجموع از شده سروده شیراز

 :جمله از

 مثالش بی وضع و شیراز خوشا

 زوالش از دار نگه خداوندا

 قدسی روح فیض و آی شیراز به

 کمالش صاحب مردم از بجوی

  شیراز در خاصه نوروز تفرج خوشا

 وطنش از مسافر شخص دل کند بر که

 آورد برزن سوی ز گل که باغبان هر

 آورد من یاد به دوباره را شیراز

 نسیم خوش باد این و رکنی آب و شیراز

 است کشور هفت رخ خال که مکن عیبش

  شود پیدا لبی شکر شود غوغا پر شیراز

 را بغداد زند هم بر لبش آشوب که ترسم

 بسی بگشتم عالم اقصای در

 کسی هر با ایام بردم سره ب

 یافتم ای خوشه خرمنی هر ز

 یافتم ای توشه ای گوشه زهر

 نهاد خاکی شیراز پاکان چو

 باد خاک این بر رحمت که ندیدم
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 آتشی است شیراز خاک و صبح باد

 نیست آرام گرفت وی در را هرکه

 بحر چه و بر چه و سند چه هند و چه

 شهر شیراز و روستایند همه

 شنید آنگه کشاند تهرانم سوی

 نیست شیراز از بهتر جایی هیچ

 بینم می خدا نور مُغان خرابات در

 بینم می کجا ز نوری چه که بین عجب این 

  دَرَش که یارب میکده این کِشِ دُردی کیست

 بینم می دعا محراب و حاجت قبلۀ

 آیاتی در وصف شیراز و مردمانش 1.3.4

 )یعنی أَمْثَالَکُمْ یَکُونُوا لَا ثُمَّ  کُمْغَیْرَ قَوْمًا یَسْتَبْدِلْ  تَتَوَلَّوْا إِن وَ :فرماید می 38 آیه محمد سوره در مجید قرآن

 از آیه این تفسیر در(. آورد پدید شما جای به نیستند بخیل شما مانند که شما از غیر قومی خداوند که درستی به

 سانیک چه آنها ،پرسیدند رسول حضرت از شد نازل آیه این وقتی که اند کرده روایت که شده نقل طبرسی شیخ

 .فارس لاه از یعنی ،مرد این قوم از :فرموند و گذاشته فارسی سلمان شانه بر را خود دست رسول حضرت هستند؟

 وَ  می فرماید: 5 آیه اسرا سوره درهمچنین در آیات دیگر در مورد برانگیختن قومی دیگر مطالبی آمده است. از جمله 

 در( و برانگیزانم شما بر را خود مندنیرو و و جنگجو سخت بندگان)یعنی  شَدِیدٍ بَأْسٍ أُوْلِی لَّنَا عِبَادًا عَلَیْکُمْ بَعَثْنَا

 سَبِیلِ  فِی یُجَاهِدُونَ... وَیُحِبُّونَهُ حِبُّهُمْ یُ  بِقَوْمٍ  اللّهُ  یَأْتِی فَسَوْفَ دِینِهِ  عَن مِنکُمْ یَرْتَدَّ  می فرماید: 5 آیه مائده سوره

 بسیار که آورد می را قومی داخ زودیه ب ،شد مرتد خود دین از که شما از کسی هر)یعنی  آلئِمٍ لَوْمَۀَ یَخَافُونَ وَالَ اللّهِ

 (.ندارد اکب احدی شکوهش از دین راه در و کنند جهادحق  راهدر  و دارند دوست را خداوند نیز آنها و دارد دوست

 مِنْ قومُ لِتَناوَلَهُ  و ثُّرَیابِال مُعَلَّقاً العلمُ کانَ لَوْ شده اند: یاد نیکی به را فارس مردمان هم اسالمی احادیث در

 عباد من هلل یایز: (. و نآورند می دسته ب را آن فارس ی ازقوم ،باشدهم  آسمان در دانش اگر)یعنی  الْفارْسِ اَبْناء

 عرب زا ؛هستند تر خوب دسته دو بندگان از خدا به قسم) الفارس العجم من و قریش العرب من فخیریه خیرتان

 .(فارس عجم از و قریش

 ای :فرماید می مبارکه الواح از یکی عبدالبهاء در حضرت جمله از .است شده یاد بسیار شیراز از نیز مبارکه آثار در

 ساز آغاز اعلی مالء آهنگ و شد راز خلوتگه ،حقیقت صبح طلوع بدایت در شیراز ،نیاز بی حضرت بنده
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 با مقدس ستانآ عبودیت در و رازند محرم شیراز یاران ،پروردگار ای :فرمایند می دیگر لوحی در و. گشت

 نیاز بی حضرت به منسوب شیراز ی خطه ،الهی یاران ای: فرمایند می همچنین و. آواز هم و همدم ءالبهاعبد

. یافت سطوح منیر صبح ،اقلیم آن از و نمود طلوع منور ماه ،کشور آن از راز، اهل بر اسرار کاشف موطن و

ه ب صصَالقَ احسن در را بیان موعود مژده و نمود بلند نورانی ارض آن از را الهی ندای ،مبارک جمال مبشر

 شیراز چوننیز می فرمایند: و  .گرفت اوج دیار و خطه آن در ندا اول .کرد غرب و شرق گوشزد تبیان ابدع

 چه. گردد هویدا و ظاهر نقطه آن از ای عظیمه آثار یک که است چنان امیدم است اولی نقطه حضرت موطن

 دو ...شود بلند جا آن از خوشی نغمات یک الهی آوازه یک و العاده فوق ترقّیات یک که است خوب قدر

 جلوه یک نقاط آن در امر این و شود مشتعل اهلل محبّت نار به دارم میل خیلی من که ایران در است نقطه

 مثل که شوند مبعوث جا دو این در نفوسی که است چنان امیدم. مازندران یکی شیراز یکی ،نماید عظیمی

 سبب و نمایند حاصل العاده فوق روحانیّت. باشند روشن آسمان های ستاره مانند و بدرخشند سراج این

 .گردند نفوس ترقّی و الهی نار ایقاد

 تصاویر 1.4

  

 

 (2) رازیش: 3 (1) رازیش: 2 رازیش یدورنما: 1

 
 

 

 (1) رازیش شهر خارج از یمناظر: 6 میقد رازیش: 5 (3) رازیش: 4

 

 

 

  رازیش نقشه: 8 (2) رازیش شهر خارج از یمناظر: 7
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 و تنگ اهلل اکبر رکن آباد آب زنگی، 2

 نکات مهم 2.1

 کرده  تغسیلجریان داشته  حافظیهکه در  آب چشمه زنگیدر  حج فریضهانجام برای  نبیل زرندی

 است.

 ویکی پدیا آباد و آب زنگی، برگرفته از دانشنامه رکنمطالبی از از مقاله های  2.2

 .است فارس در استان شیراز شهرستان مرکزی بخش توابع از روستایی ،(شیراز) زنگی آب

 شده ایجاد دیلمی الدولهرکن دست به و هجری 338 سالدر  که باشدمی شیراز شهر آب منابع از یکی آبادرکن

. نمایدمی آبیاری را «تنانهفت» و «حافظیه» ،«تنانچهل» هایمحله نیز و «اکبرآباد» روستای ،منبع این آب. است

 .است گرفته قرار شیراز شمال کیلومتری 12 در آبادرکن

ن آن می از میا اصفهان-جاده شیرازکه است سرسبز میان کوه چهل مقام و بابا کوهی دره ای  تنگ اهلل اکبر

 گذرد.

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  2.3

 و رکن آباد زنگی آب 2.3.1

 گرفته او نام از را خود تخلص و بوده سعدی شیخ ممدوح که فارس اتابکان از زنگی بن سعد توسط چشمه این

 . است ساندهر ،بوده آن از جزئی فعلی حافظیه که جعفرآباد و مصلی حوالی تا را آن آب و گشته مرمت و تعمیر است

 را گیزن چشمه آب کمبود و شده احداث بویه آل حاکمان از الدوله رکن توسط که است قناتی نیز آباد رکن

 :است گفته اش درباره حافظ که است محلی همان این. است نموده می جبران

 اهلل لوحش ما صد آباد رکن ز

 زاللش بخشد می خضر عمر که

 نسیم خوش باد این و رکنی آب و شیراز

 است کشور هفت رخ خال که مکن عیبش
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 تنگ اهلل اکبر 2.3.2

 ،نامید ازشیر جلگه دروازه را آن باید. باشد می دره معنی به تنگه مخف ،بقیه سکون و اول فتح به این تنگ

 می اجد یکدیگر از است معروف تنگ به که هایی دره وسیلهه ب شمالی های کوه. است شیراز شهر به مشرف چون

 آب وجود طهواسه ب و شده واقع باباکوهی و مقام چهل کوه میان که است اکبر تنگ ،ها دره این ترین معروف. شوند

 . گذرد می تنگ این از اصفهان-شیراز راه. است خرم و سرسبز های دامنه دارای رکنی

 که است این شا تسمیه وجه. گویند اکبر اهلل تنگ را تنگ این نوشته شده است: چنین العجم آثار در تنگ درباره

 و بقاع هب چشمش ،رسید مقام این به چون ،آمد شیراز اولیای و بزرگان زیارت عزم به کامل عرفای از یکی وقتی

 .مدآ در شهر به سپس و افتاد خاک به و گفت تکبیر بار 4 اختیار بی افتاد، امامزادگان و اولیاء مزارات

 همان از. دنمایان می دیگر هرجای از بهتر را شیراز شهر انگیز دل منظره و جلگه بخش فرح دورنمای تنگه این

 هر چون اند هگفت. دارد خاصی مقام شهر این شعرای اشعار و ادبیات در حتی بوده، مسافران توجه مورد االیام قدیم

 اعجاب ،کند هدهمشا را شیراز انگیز دل و بدیع منظره تنگه، باالی از و گذارد پاک خاک این به قدم تازه که مسافری

 :گوید می الرحمۀ علیه سعدی .اند نامیده اکبر اهلل تنگ را آن رو این از ؛اکبر اهلل گوید می شده، برانگیخته او تحسین و

 باز بینم آنکه باشد دمی سپیده خوش چه

  شیراز اکبر اهلل سر بر رسیده

 امیدوار چشم تو فراق در که آ باز

 است اکبر اهلل بر دار روزه گوش چون

 اوست جای ظلمات که خضر آب ز است فرق

 است اکبر اهلل منبعش که ما آب تا

 تصاویر 2.4

   
 (3) اکبر اهلل تنگ: 11 (2) اکبر اهلل تنگ: 10 (1) اکبر اهلل تنگ: 9
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 (6) اکبر اهلل تنگ: 14 (5) اکبر اهلل تنگ: 13 (4) اکبر اهلل تنگ: 12

   

 (2) آباد رکن: 17 (1) آباد رکن: 16 (7) اکبر اهلل تنگ: 15
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 قرآن دروازه 3

 نکات مهم 3.1

  رتبه اهلل م 9مرتبه اهلل اکبر و  19، دروازه شهرمی بایست هنگام رسیدن به  جناب نبیل، حج فریضهبرای

 .ابهی می گفتند

 دروازه ، انشهر از سمت اصفه دروازه ورودینبوده و  دروازه های اصلی شهردروازه قرآن جزء  ،در آن زمان

 بوده است. اصفهان

 قرآن، برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا دروازهمقاله از مطالبی  3.2

 مردم اما ،ندارد دوجو قرآن دروازه جز به ای دروازه شیراز در اکنون هم .است بوده دروازه 6 دارای شیراز قدیم در

شتباه دروازه اباغشاه )که برخی به  دروازه: از عبارتند که کنند می اشاره قدیمی های دروازه محل به هنوز شیراز

 ،هقصابخان دروازه ،سعدی دروازه ،اصفهان دروازهدروازه های اصلی می دانند(،  ءجای آن جزبه قرآن را 

  .اله الی داعی شاه دروازهو  کازرون دروازه

 دستور به زهدروا این .است شده معروف قرآن دروازه به که هستیم روبرو ای دروازه با اکبر اهلل تنگ مدخل در

 است شده تهگرف قرار آن در امیر دستور به که است قرآنی خاطره ب آن تسمیه وجهو  شده ساخته دیلمی دالولهضُعَ

 زند خان کریم نزما در اینکه تا ،رفت خرابی به زمان مرور به طاق این .کنند عبور آنزیر  از سالمت به مسافرین تا

 رد ،است تیموری شاهرخ بن ابراهیم سلطان خط به منسوب که "من هفده" به معروف قرآن و شد ساخته نو از

 وزهم به قرآنش و شد ویران شمسی 1316 سال در خان رضا دستور به دروازه این .شد گذاشته آن باالی اطاقک

 ،ایگار حسین مرحوم منابه  ،شیراز معروف بازرگانان از یکی نظری بلند با دروازه این ،دیگر بار اما .یافت انتقال پارس

 .گردید بنا تجدید شمسی 1328 سال در

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  3.3

 تاریخچه دروازه قرآن 3.3.1

 معروف قرآنی و اند ساخته آن باالی بر بلندی طاق که است دیلمی عضدالدوله زمان های ساخته از قرآن دروازه

 حکومت زماندر  و شد شکسته زمان مرور به طاق این .نمایند عبور آن زیر از زائرین تا بوده آنجا در نمَ فدهه قرآن به

 قرآن و خراب را طاق گرفت راه توسعه به تصمیم دولت که 1316 در سال. ساختند را آن مجدداٌ زند خان کریم

 از یکی ،شمسی 1327 سال در .دادند انتقال پارس موزه به را است شاهرخ بن ابراهیم سلطان خط به که موصوف

 از دلپسند و بدیع طرزی به را فعلی طاق مجدداٌ داد دستور شخصی هزینه به ایگار حسین نام به شیراز معروف تجار
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 سختمان چپ سمت اطاق در را او وصیتش طبق و شد تمام 1328 در سال طاق ساختمان. بسازند سابق نقشه روی

 :اند گفته که نمودند دفن

 آدمی ز بماند گر نیکو نام

 زرنگار سرای ماند او کز به

 که وجودی اب آن ساختن از شهرداری ،نامعلوم عللی به ولی ،شود بازسازی نوین طرزی به بود قرار دروازه این

 .باشد می شیراز شهر نماد و سمبل فعال ساختمان این و نمود خودداری بود آماده و ساخته نیز آن ماکت

 حجفریضه  ارتباط با 3.3.2

می  حج ورهس در چون ولی ،ندارد ما روحانی سفر به ربطی البته که است قرآن دروازه شهر ورودی دروازه فعال

 تن هفت جلو تا محل نای از زائرین ،"بگو ابهی اهلل بار 9 و اکبر اهلل مرتبه 19 ،رسیدی شهر دروازه به وقتی"فرمایند: 

 درگویند.  می ابهی اهلل تکبیر بلند صدای به بار 9 خاطره، تجدید و زرندی نبیل یاد به نیست چندانی مسافت که

 .بود اصفهان دروازه شهر، ورودی دروازه نبیل، زمان

 تصاویر 3.4

   
 (3) قرآن دروازه: 20 (2) قرآن دروازه: 19 (1) قرآن دروازه: 18

 
  

 (6) قرآن دروازه: 23 (5) قرآن دروازه: 22 (4) قرآن دروازه: 21

 
  

 (9) قرآن دروازه: 26 (8) قرآن دروازه: 25 (7) قرآن دروازه: 24
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 (12) قرآن دروازه: 29 (11) قرآن دروازه: 28 (10) قرآن دروازه: 27

 

 

 
 (15) قرآن دروازه: 32 (14) قرآن دروازه: 31 (13) قرآن دروازه: 30

 
 

 

  قرآن دروازه: 34 (16) قرآن دروازه: 33
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 تنان هفت 4

 نکات مهم 4.1

  ،شبیه به حضرت  کمی کهبر دیوار منقوش است  حضرت موسی در حال شبانی ی ازتصویردر این باغ

 .است باب

  دت مبعد از شهادت حضرت باب بسیار اندوهگین بوده و  از که حضرت حرم که باعث شد نقاشیدیدن این

 شوند. بیهوش، برای تفرج بدان مکان آمده بودندها 

 ، برگرفته از دانشنامه ویکی پدیاتنان هفتاز مقاله مطالبی  4.2

 و زندیه عهد از پیش هایسده به باغ این. است شیراز تاریخی اماکن ترینقدیمی از یکی تنانهفت تکیه باغ

 باغ اندردهک سفر شیراز به اخیر سده چند در که جهانگردانی بیشتر. است زند خان کریم دوره بناهای از آن عمارت

  .اندکرده وصف را آن زیبای عمارت و تنان هفت تکیه

 روی ندز خان کریم که است باغ این در عارف هفت از قبر هفت وجود تنان، هفت به بنا این گذاری نام علت

 قرار حافظ مگاهآرا شمال در و مقام چهل کوه بن در باغ این .استکرده نصب ایکتیبه بدون بزرگ سنگ کدام، هر

 روی ،دعا استجابت و باران طلب در گاه سابقاً و دارند خاص دلبستگی مکان این به نیز شیراز مردم .است گرفته

 . اندآوردهمی مکان بدین

 برگرفته ازنقاشی،  تابلوی پنج در اهلل الی سلوک و سیر ترسیممطالبی از مقاله  4.3

 ایسناخبرگزاری 

 مامت .است شده استوار یکپارچه بزرگ ستون دو بر آن سقف که است تاالری بنا این تاریخی و جالب قسمت

 ترتیب به مجلس 5 این. داده است را آنها سفارش زند خان کریم که است نقاشی مجلس به البته تاالر این زیبایی

 حضرت بحذ حال در را ابراهیم حضرت دوم تابلوی دارد، قرار ایوان راست سمت در که جوانی درویشی از عبارتند

 حضرت مچهار تابلوی است، ترسا دختر به صنعان شیخ دلدادگی و شدن عاشق بعد تابلوی و می دهد نشان اسماعیل

 آقا .است دهکشی تصویر به را تبرزین و کشکول با درویشی پنجم تابلوی و دهدمی نشان شبانی لباس در را( ع) موسی

 :زندیه دوره نقاش ،صادق

 درویش این پشت بوق یک ،کشیده تصویر به صفوی عباس شاه شبیه را جوان درویش که اول تابلوی در 

 درخت روی از ار کشکول کندمی سعی دیگر دست با ،دارد چماقی دست یک در که درحالی و کرده آویزان

 و قیل و قال باید ابتدا او. کرد طی را مختلفی مراحل باید سلوک و سیر از گذشتن برای واقع در .دارد بر
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 است قدرت و زور نشان که را چماق بعد و ببرد بین از را است بوق آن نماد تصویر این در که صدا و سر

  .بگذارد کنار

 که هبود این نقاش مقصود داریم، (ع) ابراهیم حضرت دست به را( ع) اسماعیل ذبح که دوم تابلوی در 

 مطیع اسماعیل مانند و گذشت خود چیز همه از خدا راه در ابراهیم همانند باید سلوک به رسیدن برای

  .بود خدا امر

 یدنبا سلوک به رسیدن برای که شویممی متوجه ،است صنعان شیخ به مربوط که سوم یا وسط تصویر در 

 خترید عاشق شب یک در اما ،بود تقوا و زهد مظهر صنعان شیخ که دانیممی. خورد را تقوا و زهد فریب

 شراب خواهدمی صنعان شیخ از دختر که آنجا. داد دنیوی امور به را خود جای تقوا و دین و شودمی مسیحی

  .نرسید وصال به هم آخر دست البته و کرد او و کند پاره را قرآن خواهدمی ،خورد او و بخورد

 هم و پیامبری از قبل هم که او. است شبانی حال در که دهدمی نشان را (ع)موسی حضرت چهارم تابلوی 

 زیستن ادهس و گذشتن خود از لذا. نخواست خود برای چیزی بودن هیلال کلیم همه با ،بود شبان آن از بعد

 .است سلوک مراحل از دیگر مرحله

 چوب نه ،اول تابلوی خالف بر او .ندارد نشانی و نام که است درویشی تصویری ،پنجم تابلوی نهایت در و 

 نماد که است تبرزین تصویر این در درویش دارایی ههم. کند قیل و قال آن با که بوقی نه و چماق نه و دارد

 سلوک مراحل چون اما ،داشت قرار درخت روی اول تابلوی در که کشکول البته و است باطل از حق جدایی

  .است رسیده او دست به آخر تابلوی در اینجا ،گذرانده درویش را

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  4.4

 تاریخچه هفت تنان 4.4.1

 چون لیو ،رفتند می تماشا برای مردم ساخت، بود زیبا بسیار که را کریمخانی ارگ زند کریمخان که زمانی

 هفت ندف محل که تنان هفت محوطه داد دستور لذا .بود ممنوع آن به ورود ،بود او سکونت محل و حکومتی ارگ

  .کنند میعمو گردشگاه داده، زینت گلکاری و نقاشی تابلوهای با و تعمیر را بود وارسته دراویش و عرفا از تن

 موجود نینشا و نام کدام هیچاز  که بودند پیوسته حق به و گسسته خلق از و وارسته آنچنان درویش هفت این

 می شمچ به ساده قبر هفت هم موازات به ،حیاط صحن در .است نشده گذارده سنگی هم قبرستان روی حتی و نیست

 .خورد

 در هفت تنانشبانی حضرت موسی بیهوش شدن حرم حضرت باب با دیدن نقاشی  4.4.2

 حضرت شهادت خبر وقتی ،16 صفحه 1جلد تابان اختران کتاب در اعلی رب حرم حضرت حال شرح نوشته طبق

 از هم را معصومشان و شیرخواره طفل و نکرده داری شوهر سال دو از بیش که مبارک حرم ،رسید شیراز به اعلی
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 فکر از را ایشان اینکه برای شوهرش و حرم خواهر ،بیگم زهرا. بودند غمناک و اندوهگین بسیار ،بودند داده دست

 فراموش را خود معبود شهادت جانکاه غم ،تن با صفای هفت محیط و چمن و سبزه دیدن با و آورده در خیال و

 شبانی تابلوی مشاهده اما .ببرند یاد از را خود اندوه ساعتی تا آوردند مکان آن به تفرج و تفریح برای را ایشان ،نمایند

 غصه و غم و انداخت محبوبش یاد به را او دوباره ،داشت اعلی رب حضرت با شباهتی اندک که موسی حضرت

 جایه باز اینکه  و شده ناراحت بسیار خواهرش شوهر و خواهر .شد بیهوش تا گریست قدر آن و نمود زیادتر را اش

 . گشتند پشیمان اند شده او ناراحتی مزید باعث ،او غم تخفیف

 به پی که بود ره()بعد از جناب طاه نسوان عالم از نفر اولین که عالم ومهلظم آن یاد به را محل این ،حال هر به

 نمود تحمل را هجران درد سال چهل که بردبار صبور بانوی آن مصائب از و کردیم زیارت ،بود برده باب حضرت مقام

 بارکم بیت متولی حیاتش زمان در آنکه ضمن ،بوده بهاءاهلل حضرت عنایت مورد بسیار مبارک حرم. شدیم آگاه

 حیله به اند دهکر وفات ایشان صعود روز در که کسانی تمام و نازل افتخارش به غرا هامزیارتن صعودش از بعد بودند،

 دوم شنبهدو روز غروب ،سالگی 61 سن در مبارک حرم .فرمودند عنایت النساء خیر لقب ایشان به و آراسته غفران

 . نمودند صعود ابهی ملکوت به 1299 ذیقعده

 تصاویر 4.5

 
 

 
 (3) تنان هفت: 37 (2) تنان هفت: 36 (1) تنان هفت: 35

   
 (6) تنان هفت: 40 (5) تنان هفت: 39 (4) تنان هفت: 38

   
 تنان هفت: 43 (8) تنان هفت: 42 (7) تنان هفت: 41
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 خزینه گود  5

 نکات مهم 5.1

  ند.ه امی پرداخت تفرج و تفریحبه  گود خزینه که گردشگاه بوده استگاهی در حضرت باب 

 ذکر شده است. با مالحسین حضرت باب مکان مالقات ،این محل به اشتباه ،در بعضی تواریخ 

  تبدیل شده است. منازلو )شهید عمادی(  خیاباناین مکان، هم اکنون به 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  5.2

 محلی هب محترم راهنمای ،است معروف ادبیات راه چهار به که راهی هارچ حوالی ،حافظیه به رسیدن از قبل

قرار  فظیهحا جنوب و شیراز شمال سمت در که محل آن به :گوید می و کند می اشاره روبرو کیلومتری یک فاصله در

 . است شده تبدیل مسکونی محل به و نیست آن از اثری دیگر البته که گویند می خزینه گود ،دارد

 تفرج محل یاثان و شده ذکر تاریخی کتب در نام این اوالً که است این شود می برده خزینه گود نام اینکه علت

 ار مالحسین و اعلی حضرت مالقات اولین محل اشتباهاً ای عده حتی. بود اعلی حضرت گردشگاه و تفریح و

 مالقاتی ،بوده اهالی تفریح و تفرج محل و واقع شهر خارج در که محل این در است ممکن البته .نویسند می خزینه گود

 . است نبوده محل این در مالقات اولین مسلماً ولی ،باشد داده دست

 در خاوری اشراق جناب ولی بوده کازرون دروازه مالقات محل ،نویسد می اولی نقطهکتاب  در فیضی جناب

 مکان از سمیا هم نبیل تاریخ و بدیع قرن یعنی امری معتبر تاریخ دو و خزینه گود ،نویسد می 1 جلد ربانی اسرار

 برای یرازش روحانی سفرهای هیأت. است شده واقع شیراز شهراز  خارج در مالقات اولین ،دننویس می و نبرده خاصی

 نبعم آن از. نمود تکلیف کسب و داشت معروض اعلی معهد خطای از مصون محضر به ای عریضه ،ابهام این رفع

 بوشهر ادهج مسیر در و شهر جنوب در که کازرون دروازه در مالقات اولین محل اینکه احتمال که شد مرقوم جوابی

 الحسینم همچنین و شده وارد شیراز به بوشهر طریق از همراهان و مالحسین ، زیرااست بیشتر ، بوده باشداست

و  "دمرسی مبارک بیت به دقیقه چند از بعد ایشان معیت در مالقات از بعد" :نویسد می تشرفش شرح جریان در

 ،است ندکا بسیار شود می رد دختران بی بی جلوی از که سیاه سنگ کوچه از مبارک بیت تا کازرون دروازه فاصله

 . دارد طوالنی بسیار ای فاصله مبارک بیت باخزینه  گود که درحالی
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 تصاویر 5.3

 

 

 (2) یعماد دیشه ابانیخ :45 (1) یعماد دیشه ابانیخ :44
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 حافظیه 6

 نکات مهم 6.1

 می باشد. به اصفهان عزیمتقبل از  حضرت باب آخرین محل اقامت ،حافظیه 

  ،زار هطبق سوره حج، غسل در  بوده است. نیز حجبرای انجام فریضه  تغسیل جناب نبیل محلاین مکان

روازه ده شهر )در آن دوران در هزار قدمی دروازنیر حافظیه  و باید صورت می گرفتدروازه شهر  قدمی

 ( بوده است.اصفهان

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  6.2

 تاریخچه حافظ و حافظیه 6.2.1

 واقع کبرا اهلل تنگ رویه ب رو و مقام چهل کوه دامنه در که بوده وسیعی دشت ، پیرامون حافظیهپیش ها سال

 فطر عید ینمازها مراسم که گفتند می مصلی آن به جهت این به .نامیدند می نماز محل یعنی ،مصلی را آن و بوده

 . آوردند می جاه ب وسیع مسطح محوطه این در را جمعه نماز و قربان و

، فظحا قبر، هفتم قرن معروف مورخ وصاف قبر، تن چهل :داشت وجود مهم تاریخی بنای 6 ،اصلی محوطه در

 مرور به البته که ستبرجا حافظیه و تن چهل فعال ،الذکر فوق ابنیه و ها ساختمان از. نو باغو  قربانگاه، نما جهان باغ

 محدود بسیار اآنه وسیع محوطه و شده داده آن در تعمیراتی عمومی معابر و خیابانها توسعه و تسطیح علت به و زمان

 آن از قسمتی و منازل و خیابان به تبدیل نو باغ و قربانگاه و شده حافظیه جزء وصاف قبر است. شده کوچک و

 اش لیاص مساحت از گرچه هم نما جهان باغ است. گردیده دانشگاهی تأسیسات بعضی و ورزشی استادیومجزئی از 

 سابق ضعو همان به تقریبا و نموده تعمیراتی آن در تازگی به و است محسوب فرهنگی میزاث جزء ولی ،شده کاسته

 میان: هگفت اش درباره حافظ که است محلی همان مصلی این. باشد می شیراز اهالی تماشای و گردش محل و موجود

 مصلی و بادجعفرآ میان در دقیقا حافظ قبر اینکه دوران حوادث از و. شمالش آید می عبیرآمیز، مصلی و جعفرآباد

  .است گرفته قرار

 عرایش از . اونمود وفات 819 سال در و متولد هجری 726 سال در هجری هشتم قرن سخن شیرین شاعر ،حافظ

 مورد اربسی ،شود می مشاهده وفور به اشعارش در که روحانی مطالب و عرفانی اشعار علت به که است سخن شیرین

 می لأتف صطالحاه ب گرفته یا فال دیوانش از و داده الغیب لسان لقب او به و گرفته قرار دل اهل نظران صاحب توجه

  است. شده نقل مبارکه آثار در اشعارش از بعضی و شده یاد نیکی به حافظ از نیزامر مبارک  در. زنند

 :از جمله
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 شود پیدا لبی شکر شود غوغا پر شیراز

 را بغداد زند برهم لبش آشوب که ترسم

 راح ساغر بخواه محرم هالل ببین

 سال صلح و صالح و است امان و امن وقت که

هالل یعنی وم دارد )اظهار امر حضرت باب و بهاءاهلل(. بیت دظهور الهی در شیراز و بغداد بیت اول اشاره به 

سال اظهار امر  وکه اشاره به ماه تولد  1261محرم سنه یعنی در  ،در آید ساغرمحرمی را به حساب در آور که با عدد 

 رود لعهق بام باالی از ،شد مشرف اعلی حضرت حضور به ماکو در بشروئی مالحسین وقتی. همچنین حضرت باب دارد

 :زیر شعر از شاعر منظور فرمودند داده، نشان او هب را ارس

 ارس رود ساحل بر بگذری گر صبا ای

 نفس مشکین و وادی آن خاک بر زن بوسه

 روح گاهی فرمایند می بعد زیرا این مکان اکنون به تشرف اقدام مظهر الهی مقدس گردیده است. ،است محل این

 . شود می جاری شعرا زبان بر القدس

 آخرین محل اقامت حضرت باب در شیراز 6.2.2

 حافظیه در ،داشتند تشریف شیراز در اعلی رب حضرت مبارک هیکل که شبی آخرین شده نوشته تاریخ در

 اقامت دقیق محل تغییرات، ایجاد و مساحت شدن محدود علت به گرچه. بردند سر به آنجا در را شب و فرموده بیتوته

 گشته مشرف حضرتش قدوم به که متبرکه اماکن از هم محل این حال هر به ولی ،نیست مشخص مبارک هیکل

 .است محسوب

 مبارک بیت به داروغه عبدالحمید مجلس از استخالص از پس اعلی حضرت که است مسطور نبیل تاریخ در

 تومان نجاهپ اردستانی محمدحسن آقا به و نموده وداع خود باجناق العابدین زین و مبارک حرم و والده با رفته،

 هیکل آنجا زا و ببرد حافظیه به و نموده خریداری اسب رأس سه ها فروش مال بازار در فرمایند می و فرموده عنایت

 اریخیت کتب الزم به ذکر است که برخی .فرمایند می حرکت اصفهان طرف به زنجانی کاظم سید اتفاق به مبارک

 حمدمدیگر  بعضی ولی ،نمودند حرکت اصفهان طرف به زنجانی کاظم سید اتفاق به باب حضرت نوشته اند امری

  مالزمان دانسته اند. جزء هم را خادمین از نفر یک و اردستانی حسین
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 تصاویر 6.3

 
 

 
 (2) هیحافظ: 48 (1) هیحافظ: 47 نما جهان باغ و نو باغ: 46

   

 (5) هیحافظ: 51 (4) هیحافظ: 50 (3) هیحافظ: 49

 

 
 

 هیحافظ: 54 (7) هیحافظ: 53 (6) هیحافظ: 52

 

  

   یزرند لینب: 55
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 مزهح بن علی میر شاه بقعه 7

 نکات مهم 7.1

 ی مردنفر از اسرا 25 تا 20 شهید کردنو  نیریز اسیران بابیو  سرهای شهدامحل استقرار  ،این بقعه، 

 می باشد. جناب وحیدپس از شهادت  ،نیریز اولواقعه در 

  ،است. بوده )واقعه علی سردار( نیریز دومواقعه در  مرد بابی اسرایمحل استقرار همچنین این مکان 

 یشتر دارد.بنیاز به بررسی  روایت صحیححکایت می کند که  جا به جامطالب باال را  ،برخی روایات تاریخی 

 ،می شودگفته وجود دارد که  عباس (شیخ) حاجمسجد مسجدی در نزدیکی این بقعه به نام  به عالوه 

 1.داخل این مسجد انداخته انددر  چاهیرا در  یکی دیگر از شهداو  جسد آقا مرتضی سروستانی

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  7.2

 تاریخچه بقعه 7.2.1

 225 سال رد که باشد می کاظم موسی امام نوادگان از ،حمزه بن علی میر شاه قبر محل ،زاده امام و بقعه این

 شد ناختهش اینجا در ولی ،آمد شیراز به داشتند را علویان قتل قصد که عباسیان جور و ظلم دست از قمری هجری

 دستور بود بغداد حاکم که عضدالدوله ،هنگام آن در .فرستادند بغداد به را سرش و نمودند شهید را او خلیفه امر به و

 .نمودند دفن احترام با را سر آن داد

 زمان در ناب این. است موجود شاهرخ ابراهیم سلطان خط به زیبایی بسیار کتیبه بقعه، ورودی در سر باالی در

 .باشد می بقعه این در دیلمی عضدالدوله مدفن گویند. گردید تعمیر و مرمت زندیه و تیموریان حکومت

 محل نگهداری و شهادت اسرای نیریز 7.2.2

 آورده شیراز به ار آنها اصحاب، گرفتن اسارت به و وحید جناب شهادت از ،بعد افتاد اتفاق نیریز در که وقایعی در

 دستور طهران زا ولی ،داشتند طهران به را آن بردن قصد و زده نیزه سر به را شهدا رئوس و داده جای مکان این در و

 فند ،است مشهور الشهدا رئوس یا حدیقۀالرحمن به امروزه که محلی در ،آباده در را مطهره رئوس که رسید

 . نمودند شهید را نفر 25 ،االنوار لمعات در روحانی جناب نوشته طبق ،بقعه همین یجلو روی پیاده در. نمایند

 مرد اناسیر ،است معروف سردار علی واقعه به و داد رخ وحید حضرت شهادت از بعد سال 3 که دوم واقعه در

  .دادند سکونت دختران بی بی در را زنان و مکان همین در مجددا را

                                                  

 است. تردید مورد مطلب این صحت 1
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 ابتیاعی های اسب که بوده ها فروش مال میدان ،باشد می هنرستان فعال که مکان این روبروی محل

 در ،نیریز شهدای و اسرا واقعه مفصل شرح بوده است. مکان این ازبرای حضرت باب  اردستانی محمدحسن

 تألیف نیریز امری تاریخ کتاب و نبیل تاریخ کتاب ،فیضی جناب مشکبیز نیریز کتاب ،روحانی جناب االنوار لعمات کتاب

  .است شده داده شرح مفصال حسامی اهلل حبیب

 تور روحانی شیرازمطالبی از آلبوم  7.3

نموده به شیراز آوردند و در جنب این  اسیر، عده ای از بابیان را واقعه نیریز و شهادت جناب وحیدبعد از 

  بردند. بارانداز جنب چاپارخانهمکان مستقر ساختند و زنان اسیر را به محل 

سرهای مجددا عده ای را در نیریز به شهادت رساندند و  ،مشهور شده سردارکه به واقعه  دومین واقعه نیریزدر 

رجال اسیر شده  ،به شیراز آوردند تا از این طریق به طهران ارسال نمایند. در این نوبت نیریز یاسرارا به اتفاق  شهدا

ن بقعه به ای درب ورودیرا در مقابل  نفر از اسرا 25تا  20و سرهای شهدا را در جنب این مکان نگه داشته و تعداد 

 بردند. بقعه بی بی دخترانرساندند و زنان اسیر را به  شهادت

 تصاویر 7.4

  
 

 (3) حمزه بن یعل ریم شاه بقعه: 58 (2) حمزه بن یعل ریم شاه بقعه: 57 (1) حمزه بن یعل ریم شاه بقعه: 56

  

 

  حمزه بن یعل ریم شاه بقعه: 60 (4) حمزه بن یعل ریم شاه بقعه: 59
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 اصفهان دروازه 8

 نکات مهم 8.1

  بوده است. شیراز حج فریضه انجام به شیراز برای جناب نبیلمحل ورود  ،دروازهاین 

 ندارد وجوددروازه ای در این نقطه  ،هم اکنون. 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  8.2

 صبح" :نویسد می بوده مأمور آن به که حج مراسم و مناسک انجام برای مبارک بیت به تشرفش شرح در نبیل

 شرح است بهتر ".نددبر می چرا به را خود گوسفندان چوپانان و گشوده را ها دروازه تازه شدم شهر وارد که سحرگاه

 که آیاتی و اکبر اهلل مرتبه 19 گفتن و آیات تالوت از بعد" :گوید می او. بشنویم نبیل خود زبان از را شهر به ورود

 سجده ،دیدم قراول و سرباز نفر چند آنکه با. رسیدم شهر دروازه به تا افتادم راه پیاده پای ،شده نازل شیراز به خطاب

 مقدار المدینۀ باب استقربت الّذى مقام الی وصلت اذا و :فرمایند می زیرا ،کردم تالوت را مربوطه دعای و نمودم

 مرّة عشر تسعۀ اللّه کبّر ثمّ. المحمود الشّطر هذا ربّ و شیئ کلّ ربّ و ربّک اللّه بامر قف اذاً ،خطوة عشرین

 عن منعونا و اللّه مدینۀ یا قدسک انوار بین و بیننا حال قوماً اللّه لعن قل و قبلی من المدینۀ خاطب ثمّ

. رحمانیتک فیض باب فناء علی القیام و رحمتک عزّ جوار فى السّکون و احدیّتک قدس روائح من االستنشاق

 در و دیدم نمی ابهی جمال جز وقت آن در را احدی چنانچه شد منقلب حالم کردم می تالوت را مبذوله دعای وقتی

 گوشم به صدائی ها سرباز از یکی ازکه  مشو مبارک بیت طواف معاز می خواستم که بود تحال چنین و مناجات حال

 چراغ شاه زیارت برای آداب این بود نموده گمان ؛دارد چراغ شاه به اخالص خیلی شخص این :گوید می که رسید

 ".است

 نیت با اعظم نبیل که روز آن در" :نویسد می باره این در خویش بزرگوار جده قول از افنان لقاسماابو جناب

 کتب سایر در ولی ،سعدی دروازه نویسند می افنان جناب البته) رسید شهر دروازه به زیارت و حج مناسک اجرای

 راه در چوپانان و زارعین و بودند گشوده را شهر دروازه تازه بانان دروازه که بود یتوق ،(است شده ذکر اصفهان دروازه

 سطور این نگارنده پدری جده .گذاشت شهر دروازه داخل به پا نبیل که شدند می خارج دروازه از شیراز از رفتن بیرون

 اوامر مجری همیشه و اوالد صاحب و دار خانه خانمی اوقات آن در که افنان بیگم سلطان مریم ،(افنان جنابجده )

 مشغول ها چوپان و زارعین که کرد نقل کرات و دفعات به و فرمود می حکایت چنین ،بود مبارک حرم مصاحب و

 جمیع از منزه و اقعانص و خودی بی حالت آن با زرندی نبیل جناب که بودند شهر از خودشان مواشی بردن بیرون

 عما منقطعا ،بهاءاهلل حضرت فیوضات و بشارت به متبشر ،ابهی جمالء اذکا هب متذکر قلبی و ذاکر لسانی با تعلقات

تجار  و بازار مردم هنوز و شدند می خارج شهر از ها چوپان و زارعین و افتاد سجده به شهر دروازه داخل در ،سواه

 خبری بی حالت آن با را نبیل جناب و گذشتند می دروازه حدود از مردمی وقتی. بودند ننموده باز را خود های دکان
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 دست به آنها. است افتاده زمین بر غش و بیهوشی حال در که است مصروع درویشی که پنداشتند می ،نمود مشاهده

 وقتی ولی ،بیاورند برایش کنند می غش که مردمی مخصوص داروهای و گالب که رفتند هایشان خانه به افتادند، پا و

 ."بود شده دور محل آن از نبیل که رسیدند

 تصاویر 8.3

   
 (2) اصفهان دروازه: 63 (1) اصفهان دروازه: 62 اصفهان دروازه پل: 61

   
 یزرند لینب: 66 (4) اصفهان دروازه: 65 (3) اصفهان دروازه: 64
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 خان کریم ارگ 9

 نکات مهم 9.1

 حاکم فارس بوده است. ،منزل حسین خان ،ارگ کریمخان 

 است ذکر شدهنیز  حسین خاندر حضور  محل محاکمه حضرت باب ،اشتباهبه  ،این مکان. 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  9.2

 تاریخچه ارگ 9.2.1

 اقامت محل و دارالحکومه ،است مانده جای بر زیبایی و استحکام همان به هم هنوز که عظیم ساختمان این

 در خان کریم بزرگ ارگ. است شده بنا پخته آجر از و است شکل مربع ساختمانی این مکان، .بود زند خان کریم

 آنکه از پس 1167 های سال حدود در حکومتی بنای این. است وکیل بناهای مجموعه از بخشی و شیراز شهر مرکز

 و مربع متر 4000 حدود بنای زیر با توپخانه شمال در ،کرده بازدید جهان نقش میدان از زند سلسله سر ،خان کریم

 و متر 14 ارتفاع به برج چهار دارای و بوده مستطیل شکل به آن بنای. است شده بنا متر 12800 وسعت به زمینی در

 . است متر 12 ارتفاع به هایی دیوار

 دارالحکومه به را آن بیرونی از بخشی و ساخته خود زندگی و سکونت محل برای زند خان کریم را محل این

 و حکومتی امور برای خورشید عمارت یکی ،عمارت دو ،نظر باغ گوشه دو دراو همچنین . بود داده اختصاص

 و نمایندگان و سفرا پذیرفتن برای باشد می پارس موزه فعال و است معروف فرنگی کاله نام به که محلی دیگری

 منتهای که آن برای و آورده در محل آن از را او های استخوان قاجار خان محمد اغآ اما .داد قرار خود دفن محل نیز

 ها پله از که وقت هر تا نمایند دفن گلستان کاخ های پله زیر در را ها استخوان آن داد دستور ،نماید آن به را اهانت

 ها استخوان باقیمانده آن مجددا ،شاه رضا دستور به ها بعد اما .بگذارد خان کریم استخوانهای روی بر پا ،رود می باال

 .برگرداندند محل این به را

 دیو کشتن داستان از نقاشییک  آنها مجموعه که اند گذاشته کار مصور یها کاشی ،ارگ این ورودی در سر بر

 حسین منزل ،نیز قاجاریه زمان درمحل  این. دارد وجود تابلو این هنوز که دهد می نشان رستم دست به را سفید

 دستور به ولی ،بود شهربانی زندان مدتی ،پهلوی سلسله اوائل در. بود فارس حاکم ،باشی آجودان الدوله نظام خان

 و نمودند سبز فضای به تبدیل و تخریب را آن روبروی شهربانیِ ساختمان. شد شناخته فرهنگی میراث ءجز شهبانو

 مورد روزه هر و بوده شیراز دیدنی مناطق جزء ،باشد می زندیه دوران عظمت از ای نمونه که قدیمی ساختمان این

  .گیرد می قرار مسافر و توریست هزاران بازدید
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 با حسین خان و مجلس محاکمه کریمخانی ارتباط ارگ 9.2.2

 جلسه که اند نوشته ها بعضی گرچه. ندارد افتاده اتفاق شیراز در که وقایعی و امر تاریخ به ارتباطی هیچ بنا این

 محاکمه جلسه است. اشتباه ولی بوده، عمارت این در فارس حاکم خان حسین حضور در باب حضرت محاکمه

 . شده است واقع خورشید عمارت در

 تصاویر 9.3

 
  

 (3) خان میکر ارگ: 69 (2) خان میکر ارگ: 68 (1) خان میکر ارگ: 67

   
 (6) خان میکر ارگ: 72 (5) خان میکر ارگ: 71 (4) خان میکر ارگ: 70

   
 (9) خان میکر ارگ: 75 (8) خان میکر ارگ: 74 (7) خان میکر ارگ: 73

 
 

 

 خان میکر ارگ: 78 (11) خان میکر ارگ: 77 (10) خان میکر ارگ: 76
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 آینه تاالر یا خورشید عمارت 10

 نکات مهم 10.1

 ،حسین خانبا  آن حضرت مکان مالقاتو  حجاز بازگشت از سفر  پس ورود حضرت باب محل این عمارت 

 ، است

  سیلی  دستور می دهدو کرده محاکمه  حضرت باب را ،خبیث بوده، حسین خان دارالحکومهدر این عمارت که

 .از سر ایشان به زمین می افتد عمامهبه طوری که  ،بزنند حضرت به آنمحکمی 

   قرار زند خیابان مسیر درقسمتی از آن که  بوده است جنب کاله فرنگیو  باغ نظردر این عمارت، سابقا 

 ساخته )هنرستان نمازی( پرورش و آموزش اداره و خیابان آن جای به و نیست آن از اثری امروزو  گرفت

 است. شده

  می باشد. عمارت کاخ و ، عمارت خورشید، تاالر آینهکاخ خوشید این عمارت،نام های 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  10.2

 تاریخچه عمارت 10.2.1

 یمیرزا علی حسین بناهای از ،ایالتی باغ به مشرف و کریمخانی ارگ جنوبی سمت در خورشید عمارت

 رتق برای فارس حکام استقرار محل همواره و شد بنا فارس در وی طوالنی و ممتد حکومت دوران که ستا فرمانروا

 های سنگ و شد تخریب ،بود گرفته قرار زند خیابان امتداد در و راه سر بر بنا این چون متأسفانه. بود امور فتق و

 قدیم پهلوانان تصویر ،ها سنگ این روی بر. شود می داری نگاه شیراز موزه باغ در باستانی آثار عنوان به آن آزاره

 .است شده حجاری ایران

 محاکمه حضرت باب در عمارت خورشید 10.2.2

 برای را نظام سواره ای عده فارس حاکم ،خان حسین ،شد بلند شیراز در اعلی حضرت اظهار آوازه وقتی 

 به باب حضرت ،فعلی ارژن دشت حوالی ،شهر فرسنگی چند در. نمود اعزام بوشهر طرف به باب حضرت دستگیری

 آنان از حضرت و برخوردند سواران به راه بین در. آوردند می تشریف شیراز به بود مبارک نامشان که غالمشان اتفاق

 حضرت. رویم می آن انجام برای و داریم اداری مأموریت یک ما گفت آنان فرمانده و سرکرده روید؟ می کجا ،پرسید

 ؛نکنید دور را خود راه و نداده زحمت خود به خود بی ،روید می من دستگیری برای شما دانم می من فرمودند باب

 آنان اختیار در را خود خاطر طیب با بلکه ،نکرده فرار تنها نه ایشان اینکه از سواران. هستم شما اختیار در من اینک

 ظالمی آدم خان حسین" که کردند عرض ایشان به گرفته، قرار حضرتش روحانیت و شخصیت تأثیر تحت ،گذاشته

 در ایشان گوییم می او به کردیم مراجعت وقتی. کنیم نمی را کار این هرگز ما و نمود خواهد اذیت را شما و است
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 به شما ،شود می همان خواهدب خدا چه هر که کردند اصرار و نفرموده قبول باب حضرت ولی ".نداشتند تشریف بوشهر

 . بردند خان حسین محضر به و آورده شیراز به احترام کمال با را حضرت هم آنها. کنید عمل خود قانونی وظیفه

 نموده پرخاش ایشان به خورشید عمارت همین در ،بزرگان از ای عده و جمعه امام حضور در خان حسین

دست از سلطنت بردار و به من می گویی  گویی می شاه محمد به، بزنی هم به را مملکت بساط که ای آمده تو که

 البته باشد خدا طرف از کالم این اگر ،فرمودند مالیم لحنی با باب حضرت. کنیم گیری کناره شهر این حکومت از

 اگر یعنی) فَتَبَیَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءکُمْ إِن: فرماید می که فرمودند استناد قرآن از ای آیه به بعد و است الزم اطاعتش

ی سواد بی آدم که خان حسین. (بخواهید برهان و دلیل او از ،داشت ادعایی یا آورده خبری شما برای هم فاسقی حتی

 شد عصبانی کرده، خطاب فاسق را او باب حضرت کرد خیال و فهمیده را فاسق ی کلمه فقط ،شریفه آیه این از ،بود

 حضرت .زدند سختی سیلی مبارک هیکل صورت به داد دستور و "هستیم؟ جاهل ما ؟هستیم فاسق ما" گفت و

 عمامه و ظاهر مبارک چهره در ضرب آثار :فرمایند می و نموده اشاره این واقعه به سیاحشخصی  مقاله در عبدالبهاء

 که کرد پرخاش خان حسین به بود منصف و عاقل آدمی که شهر جمعه امام ،ابوتراب شیخ. بیفتاد سر از مبارک

 آوردند را دلیل بهترین ایشان زدی؟ دست جسارت این به جهت بدون و سبب بی چرا دانی نمی را آیه این معنی که تو

 وکیل مسجد به فردا نمودند خواهش اعلی حضرت ازسپس  .کنیم تحقیق و فحص ایشان ادعای درباره باید ما و

 داستان .یافت پایان جمعه امام و وساطت اعظم خالجناب  ضمانت با غائله. این بفرمایند بیاناتی آورده، تشریف

 ولی حضرت قلم اثر ،قرن بدیع کتاب در اختصار به و نحو همین به ،خان حسین مجلس در باب حضرت توبیخ

 .است آمده نیز امراهلل

 القاب و عاقبت حسین خان 10.2.3

 پر حسین شین، ارض ظالم ملعون، شقی حسین خمر، شارب ظلم، ظالم، اساس اس القاب به که خان حسین

 حضرت دستگیری باعث و ورزید مخالفت مبارک امر به که است کسی اولین است، ملقب اهلل حارب من اول و کین

 اکبر علی مال و قدوس جناب بلد از اخراج و عذاب و زجر و خراسانی مقدسمال صادق  خوردن تازیانه ،باب

 آزار و اذیت اقوام حضرت باب و دیگر بابیاناو همچنین بعد از خروج حضرت باب از شیراز، به  .گردید اردستانی

 جان سپرد. فالکت و گمنامیپرداخت ولی در عافبت در 

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  10.3

 شرح مجلس محاکمه 10.3.1

 حاجیان مراسالت توسط شیراز به باب ظهور خبر چون": است نوشته امر تاریخ رساله در ابوالفضائل جناب

 حی حروف همان که اش تالمذه دعوت سبب به ،او اتباع عده و یافت شهرت فرستاده مدینه و مکه از که شیرازی

 حسین و کردند قیام باب ضد بر ،داشتند کلیّه سطوت ایام آن در که شیعه دینیّه علمای ،شد می زیاد روز به روز ،بودند
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 قلع و باب ضد بر ،بود علماء مطیع و محب العاده فوق و متعصب و مستبد حاکمی که را فارس والی الدوله نظام خان

 شیراز به را باب که فرستاد بوشهر جانب به سوار ده نخست خان حسین. نمودند ترغیب و صتحری او اصحاب قمع و

 به باب چون. شدند شیراز عازم او مصاحبت در و رسیدند باب به بوشهر و شیراز بین راه اثنای در سواران این و آوردند

 نآ در نیز را باب و کرد دعوت مجلس آن در را فارس علمای اکابر و نمود منعقد مجلسی مذکور والی ،رسید شیراز

 و نمود اظهار را خود امر جرات و حریت کمال در اعالم علمای و فارس اکابر و والی محضر در باب. نمود احضار مجمع

 موید لسانش و قلم بر الهیه یاتآ نزول به را او و است فرموده ارسال را خود باب الوریرب حضرت که داشت مذکور

 جز ندیدند چاره و ماندند فرو او جواب در... شوند دیوانه بود نزدیک یاتآ نزول لفظ شنیدن از اسالم علمای ...داشته

 ،شیراز علمای کبار سبب این به و است کافر شودمی نازل او بر آیاتی که کند ادعا محمد از بعد هرکس بگویند آنکه

  ".ننمود فروگذار اتباعش زجر و منع و او توبیخ و ضرب و باب اهانت در فارس والی و دادند باب قتل بر فتوی

 مبارک چهره بر سیلی حاضران از یکی خان حسین اشاره به چون که نمایدمی اظهار خود تاریخ در زرندی نبیل

 و نمود نکوهش را خان حسین شیراز جمعه امام ابوتراب شیخ ،بیفتاد حضرت نآ سر از عمامه و زد باب حضرت

. نمود استمالت و نشانید خود پهلوی را حضرت آن سپس. گذاشتند باب حضرت مبارک سر بر را عمامه تا داد دستور

 پیروان آزار از دست و نماید بیشتر تحقیق باب حضرت مدعای اطراف در که نمود ترغیب را خان حسین ،جمعه امام

 به و دادند مشورت قرار مجلس ختم در": فرمایندمی سیاح شخصی مقاله در عبدالبها حضرت. بردارد حضرت آن

 حضرت ،خال جناب ".بیگانه و خویش مالقات از منع و نمودند روانه خانه به علی سید حاج خال کفالت و ضمانت

 حضرت آن های دائی و مبارک والده و حرم جز. یافتند مقر تنهائی گوشه در حضرت آن و کرد همراهی بیت تا را باب

 .نداشت حضرتشان با مراوده و معاشرت اجازه کسی

 و عاقبتش وصف حسین خان 10.3.2

 ترک ایالت از یکی از و صفوی عصر معروف امرای از مقدم قاخانآ اوالد از وی و الدولهنظام ،خان حسین لقب

 صاحب تدریجا و یافت تقربی میرزا عباس شاهزاده بارگاه در ،روس و ایران جنگ ایام در. بود ایکی اتوز نامه ب

 اردوی به آذربایجان افواج از گروهی با ،هرات تسخیر برای محمدشاه عزیمت هنگام. گشت باشی جودانآ رتبه

 باب در مذاکره برای ایران نمایندگان هیأت راس در بعد مدتی. گشت نائل سرتیپی مقام به و پیوست شاهی

 به تا آورد ایران به خود با را فرانسه نظامی معلمین از چند تنی ،مراجعت در و رفت اروپا به هرات موضوع و افغانستان

( میالدی 1842) قمری هجری 1258 سال در تا گرفت باال خان حسین رتبه تدریجه ب. پردازند قاجار سپاه افراد تربیت

 روابط علت به. شد فارس اختیار صاحب( میالدی1843) قمری هجری 1259 در و گشت منصوب یزد حکومت به

 . نبود امان در او مظالم از احدی و داشت فراوان اقتدار ،آقاسی میرزا حاج با دوستانه و نزدیک بسیار

 امنیت روی خان حسین مظالم علت به حج سفر از رجوع از پس که فرمایندمی تصریح مناجاتی در باب حضرت

 اساس موسس ،"للخمر الشارب الظالم" و "الفارس مختار" عنوانه ب را خان حسین مذکور مناجات در. اند ندیده

 به او اعوان و افراد و خان حسین مظالم علت به که فرمایندمی حتصری و نمایندمی بیان حضرتشان به نسبت ظلم
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 حسین مظالم خصوص در ،شده نازل مبارک قلم از ماکو در که محمدشاه توقیع در. اندگشته خارج شیراز از اضطرار

 شوی مطلع را آن از بعضی اگر که دیدم ها ظلم حاکمش شقی خبیث از ،بودم شیراز در": فرمایند می خان

. نمود اهلل طخَسَ  مورد القیامۀ یوم الی صرف ظلمه ب را سلطنت بساط که زیرا، کشی انتقام به عدل آینه هر

 توقیع در و "...آمده بیرون مضطرا خائفا ،کردنمی شعور از را حکمی هیچ که خمرش شرب طغیان کثرت از و

 حاکم پست حسب و نسب بیان و فارس حکومت به خان حسین تعیین علته ب قاسیآ میرزا حاج توبیخ از پس ،قهریه

 انتقام زودیه ب که فرمایندمی انذار او ،صغیره و کبیره معاصی سایر و نفس قتل و خمر شرب و صلوۀ ترک و مذکور

 . گرفت خواهد فرا را او الهی

 میرزا حاج عزل و شاه محمد مرگ از پس. گشت نازل مذکور ظالم حاکم بر الهی سخط زود خیلی سرانجام

 حمایت تحت مدتی. گشت آواره و معزول حکومت از برده نام و شوریدند خان حسین علیه فارس مردم ،قاسیآ

 مفلوک و به در در اشخانه افراد و فارس اختیار صاحب. ننمود دوا دردی نیز آن ولی ،بود خارجه دول سفیران

 دوستان از احدی و درگذشت فالکت و گمنامی در .کشید هاخانه در بر تکدی به خان حسین کار ،سرانجام. گشتند

 می چنین خان حسین حال عاقبت باب در اصفهانی علی حیدر میرزا حاج جناب. نگشت حاضر اشجنازه بر وی

 خان حسین دیدم دیوان، صاحب خانه دم برد مرا تهران در که وقتی ،دیوان صاحب صندوقدار ،اصغر علی مال": نویسد

 ".شد ذلیل گونه این. است نشسته دیوان صاحب خانه درِ گدائی به فارس والی ،الدوله نظام

 تصاویر 10.4

 
 

 

 دیخورش کاخ ازاره سنگ: 81 دهد یم نشان را خان نیحس وسط ریتصو: 80 نظر باغ: 79

 
  

 (2) کاخ عمارت: 84 (1) کاخ عمارت: 83 دیخورش عمارت: 82
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 (1) پارس موزه: 87 (4) کاخ عمارت: 86 (3) کاخ عمارت: 85

 
 

 

 (4) پارس موزه: 90 (3) پارس موزه: 89 (2) پارس موزه: 88

 

  



 31صفحه  توپخانه یا احکام اجرای میدان

 
 

 
 

 توپخانه یا احکام اجرای میدان 11

 نکات مهم 11.1

  ،زده شد. مال صادق مقدس خراسانیبه  هزار تازیانهبه دستور حسین خان، در این میدان 

 می باشد. دیگر از احبا نفر دوو  آقا مرتضی سروستانیبستن  توپمحل به  این میدان، همچنین  

  ست.تبدیل شده ا بانک و فضای سبزبه  ،وجود ندارد و اکثر محوطه آن شکل سابقاین میدان دیگر به 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  11.2

 تاریخچه میدان 11.2.1

ا میدان یمیدان شهرداری و وقتی از کنار ارگ کریم خان عبور می کنیم به میدان بزرگی می رسیم که آن را 

 ،ساختمان در جوار آنساختمان بزرگ دادگستری و  ،می گویند. در اطراف این میدان و خیابان های اطراف آن شهدا

های بانک  ساختمان ،به روی آن در کنار ارگ اداره آموزش و پرورش که در محل سابق عمارت خورشید بنا شده و رو

رعکس بمیدان اجرای احکام نام داشته و این محوطه وسیع،  .ملی و بانک سپه و شهرداری را مشاهده می کنیم

دیمی عراده توپ قزمین بزرگ و مسطحی بود و یک  ،لف فرا گرفتهامروز که اطراف آن ساختمان های متعدد مخت

ق زدن، را از قبیل شال را مجازات و احکام شرع مجرمین ،هم در وسط آن قرار داشت. در این محل بسیار بزرگ

 ن دست و حتی اعدام را اجرا می نمودند. دبری

 آزار بابیان و بهائیان در میدان اجرای احکام 11.2.2

کردن  زندانی هفت سالنثار حضرت اعلی را بعد از ن یکی از عشاق جا مرتضی سروستانی شیخ ،میدان ایندر 

  بستند. از پشت به دهانه توپ ،ندبودبسته  را برای شهادت به اینجا آورده و در حالی که دست های او

مقدس  صادقمال  نازنین پیکر بر تازیانه هزار ،فارس ظالم حاکم خان حسینهمچنین در این محل به دستور 

 شهر در انیاردست اکبر علی و قدوس جناب با و نمودند مهار کرده سوراخ را او بینی بعد و ساختند وارد خراسانی

 وارد اولیه حاباص بر زیادی های ظلم و داده رخ هم دیگری فجایع ،محل این در البته. نمودند بلد اخراج و گردانیده

 است که ذکر آن موجب تطویل کالم است. گشته
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 1افنان اهلل حبیب شیراز، نوشته امری تاریخمطالبی از کتاب  11.3

به  صعود جمال مبارکاخبار که  1310تا سنه  ،به طول می انجامد حضرت مرتضیمدت حبس  پنج سال

بنای  ،ددتاب و توانایی از آن سلب می گر ،حضرت مرتضی مطلع شده ،آن یگانه فدایی جمال جانانفارس می رسد. 

ی آن زمان که سید با سایر علما .اطالع می دهند سید علی اکبر به را می گذارد. این مطلب را ندبه و نوحه سرایی

یت میرزا هداو  شیخ طاهر عربو  شیخ عبدالجبارو  مال احمد محالتیو  شیخ احمد شانه سازعبارت بود از 

ظلوم آن م فتوای قتل ،حاکم فارس رکن الدولهمحمدتقی میرزا روند نزد متفق گشته میمتحد و  اهلل دست غیب

مظلوم می  آن حکم به قتل ،پس از اخذ نوشته شرعیحاکم  ".کشیدبحتما امروز باید او را "د: نرا نوشته، می گوی

  دهد.

ا در رمی رود در مجلس که آن مظلوم  میرغضب بوده، هوا هم به شدت گرمکه تابستان  بعد از ظهر آن روز

آن یگانه  .بشارت می دهد ،د. پس از آنکه میرغضب به مجلس رفتتوپ ببند هنابه ده و میدان توپخانه حاضر نماید

 کالهرسندی زنجیرخانه در کمال بشاشت و خو در جلوی درباو ، شجاع میدان عشق را با زنجیر از مجلس خارج نموده

مژدگانی  ن را همسر خود را برداشته به میرغضب می دهد و می گوید از مالیه دنیوی همین یک کاله را بیش ندارد و ای

خشد تا آنکه آن زیرا که بشارت خوبی برای من امروز آوردید. در کمال ادب کاله را به میر غضب می ب ،به تو می دهم

واهش دارم می آورد. آن مظلوم می گوید خ مقابل توپ ،ضر کردهمظلوم را در حضور اجتماع از مخلوق در میدان حا

دری آب نماید و یا قخر گلوی خود را تر هد دم آخوا میرغضب گمان می کند که میید. برای من بیاور قدری آب

صاحت و فمقابل ارض اقدس ایستاده، در کمال گرفته،  وضوآن سرمست روی جانان  .آب را حاضر می نماید بنوشد،

عمال می من فارغ اال :آن وقت به میرغضب می گوید .مفصلی تالوت می فرماید مناجاترا می خواند و  ةصلو آزادی

 تو مشغول کار خود شو. ،باشم

 که ددرا به توپ و با طناب می خواهد ببن پشت آن مظلوم ،میرغضب کرسی مقابل توپ گذارده ،حسب العمول

و چنین  من آرزوی چنین روزی ،مقصر و دزد و قطاع الطریق است بستن برای اشخاص ؛می فرماید بستن الزم نیست

گونه از چ آتشرا به توپ بنمایی تا ببینم که  روی منفقط یک خواهش داریم و آن این است که  .ساعتی را دارم

و استقامت ز توپ بیرون می آید. میرغضب و تمام مردم و جمعیت که در میدان برای تماشا حاضر شده بودند ا هناده

 بلصورت آن را مقا ،میرغضب حسب الخواهش آن مظلوم .آن یگانه عاشق صادق مات و مبهوت می مانند شجاعت

رب ضآن جسم پاک به واسطه  ،محوطه شهر از صدای توپ پر می شود .توپچی توپ را آتش می دهد .توپ می کند

رب دکاکین د ،در بازار ،آن مظلوم را برداشته سر مبارک ،آن میرغضب غدار .گرددشده، قطعه قطعه می  متالشیآتش 

 انعام می گیرد.  ،کسبه و تجار گردانیده

                                                  

 صحت برخی از جزئیات این روایت مورد تردید است. 1
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غالمحسین کوله و  آقای سلطان محمدخان قهرمانیاز جمله  ،نمایندمی  تصدیقنفر در آن روز چندین 

ل قتل را مهر جِند و سِدندا را اشخاصی که فتوای قتل آن مظلوم ،باری از علماء .و جمعی دیگر کش خانجان دزداشی

که هر دو از اشخاص خیّر  بود جمعه ماما علی مجتهد و مرحوم حاج شیخ یحیی آقا میرزا محمدمرحوم  ،نکردند

 مرحوم آقا میرزا محمد .صدای توپ بلند می شود ،باری روزی که حضرت مرتضی را به توپ می بندند .بودند نیک نفس

سید میدانی چه  :علی اکبر پیغام می فرستد به این عنوان کهسید علی مجتهد که آدم بسیار نجیب سلیمی بود برای 

ین حنیف اسالم شوند. عجب خدمتی به د نصف این شهر بابیامروز تو سبب شدی که  ،کردی؟ به واسطه صدای توپ

 !و این طایفه کردی

و سرو و کاج و  انواع ریاحین و گلکاریبه  و باغ ملی االن ،بستند نه توپابه دهرا اما آن محوطه که آن مظلوم 

حضرت آن یگانه فدایی  هر قطره از خون مطهر و هر قطعه از جسد مقدسجای است و خضره مزیّن مسایر اشجار 

  مزین. ،خضرهم ی شجرهیک گل و به یک بوته  ،جانان

 تصاویر 11.4

   
 (1) احکام یاجرا دانیم: 93 دهد یم نشان را خان نیحس وسط ریتصو: 92 انیباب بستن توپ به: 91

 
 

 

  احکام یاجرا دانیم: 95 (2) احکام یاجرا دانیم: 94
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 وکیل مسجد 12

 نکات مهم 12.1

  ،به درخواست امام ، عمارت خورشیددر  شدن پس از محاکمه باب حضرتکه  است محلیاین مسجد

 .ایراد فرمودند سخنرانیآن یک  منبربر روی  ،هیجان علما و مردمفرو نشاندن برای  ،جمعه

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  12.2

 تاریخچه مسجد 12.2.1

به امر کریم خان زند  ،مر حضرت اعلیسال قبل از اظهار ا 73هجری قمری یعنی  1187 در سالاین مسجد 

متر عرض دارد  100متر طول و  100حدود  ،ساخته شد. این مسجد که تماما با تخته سنگ هایی بزرگ مفروش شده

ساختمانی استوار و  ،این مسجد بنا شده که دیگر اثری از آن باقی نمانده بود. مسجد کهنه قدیمیو در محل سابق 

در محوطه وسیع آن آب انبار بزرگی وجود دارد. شبستان این مسجد از  .جالب توجه و طرحی چهارگوش دارد

منبری از سنگ مرمر پیچ شیار دار یکپارچه ساخته شده است. ستون مار 48شاهکارهای فن معماری است که با 

قرار در وسط آن شبستان  ،یاد چهارده معصومه پله ب 14دارای  ،متر 26/1و به عرض  متر 40/6به طول  یکپارچه

به شیراز آوردند و می گویند کریم خان  مراغهدارد. این سنگ را به وسیله گاو و قاطر با زحمت بسیار و خرج گزاف از 

 می ساختم ارزان تر تمام می شد. طالزند گفت اگر این منبر را از 

ف است که با کاشی های رنگارنگ زینت یافته است و در چهار سمت روشمالی این مسجد به طاق مروارید معطاق 

طاق های زیبا به قرینه یکدیگر وجود دارد که نمای خارجی آن با کاشی هایی که منقوش به گل های رنگارنگ  ،مسجد

اشی ها گرچه در اثر مرور زمان بعضی از ک .جلوه خاصی به آن داده است ،شیراز می باشد تزیین شده و تنوع رنگ ها

این نوع کاشی ها  .ولی اصالت سبک معماری قدیمی ایرانی هنوز در آن به چشم می خورد ،افتاده و یا تغییر داده شده

  .مخصوص شیراز می باشد ،که به کاشی بوستان معروف است

 سخنرانی حضرت باب در مسجد وکیل 12.2.2

فرو برای  درخواست امام جمعهه ذکر شد، ب همان طور که در جریان معرفی عمارت خورشید و جلسه محاکمه

 د.ایراد فرموده ان سخنانیحضرت اعلی در مسجد وکیل شیراز  ،نشاندن هیجان علما و مردم
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  12.3

دست از عداوت برنداشتند و به انحاء مختلف و به اصرار می خواستند که  ،مخالفان اعم از علماء و یا دیگران

سخت گرفتند  امام جمعهنمایند. دشمنان آن قدر بر  تبرّیآن حضرت در مسجد وکیل حاضر شده و از دعاوی خویش 

را  بابحضرت نگاشت و از وی خواست تا  جناب خال اعظمنامه ای محرمانه به  ،که نامبرده از بیم ضوضای عمومی

به مسجد وکیل آورد و آن حضرت بیاناتی بفرمایند تا علماء و مردم تسکین یابند و آتش فتنه  روز جمعه معینی

 خاموش شود. 

 شیخ ابوترابروز جمعه معهود فرا رسید و حضرت باب همراه جناب خال اعظم به مسجد وکیل تشریف بردند. 

تشریف برده بیاناتی بفرمایند.  منبرحترام درخواست نمود که باالی چون حضرت باب را دید با کمال ا ،باالی منبر بود

قدم گذاشتند و شروع به بیاناتی  پله اول منبربه  امام جمعهحضرت باب به درخواست " :نبیل زرندی می نویسد

 رفتند و دیگر هم باال دو پلهحضرت را ببینند.  فرمودند. امام جمعه درخواست کرد که باالتر بروند تا مردم همه آن

مطابق سینه شیخ ابوتراب قرار گرفته بود. حضرت  ،سر حضرت باب ،پای منبر ایستادند به طوری که در نظر مردمانِ

 سیّد شش پریناگهان  ؛الحمداهلل الذی خلق السموات واالرض بالحقّ :باب شروع به خطبه ای کرده و فرمودند

این کلمات بی معنی را کنار و آنچه را باید بگویی بگو. امام جمعه از جسارت  :آورد که عصادار امام جمعه بود فریاد بر

 سیّد شش پری خشمناک گردید و از بی شرمی او غضبناک شد و به او فرمود سیّد ساکت باش! حیا کن! بی شرمی

بفرمایند.  مختصرآن گاه از حضرت باب درخواست کرد که برای تسکین هیجان عمومی مردم بیان خود را  بس است!

لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غایب بداند! لعنت خدا بر کسی باب روی به جمعیت کرده فرمودند: حضرت 

که مرا باب امام بداند! لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند! لعنت خدا بر کسی که مرا 

تا پله اول که شیخ ابوتراب نشسته بود  ،این گفتار منکر امامت امیرالمونین و سایر ائمه اطهار بداند! پس از

 . "باال تشریف بردند و با امام جمعه معانقه فرمودند

 عشق و ایمان اصحابممانعت نمود و در عین حال بر  ضوضاء و هجوم دشمنانواقعه مسجد وکیل شیراز از 

روزی او را در "یراز می فرمایند: افزود. حضرت عبدالبهاء در مقاله شخصی سیّاح در خصوص حادثه مسجد وکیل ش

مسجد احضار و اصرار و اجبار بر انکار نمودند. بر سر منبر نوعی تکلّم نمود که سبب سکوت و سکون 

حاضران و ثبوت و رسوخ تابعان گردید و همچه گمان برد که مدّعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزّمان 

ودش بابیّت مدنیه دیگر است و وساطت فیوضات شخصی بعد معلوم و واضح شد که مقص ؛علیه السّالم است

  ".رضمَدیگر که اوصاف و نعوتش در کتب و صحائف خویش مُ

)به روایت جناب عندلیب( بدین مضمون می نویسد که چون در شهر شایع  میرزا محمد صادق معلمجناب حاج 

در آن روز مردم  ،ی خود تبرّی نمایدمسجد وکیل حضور خواهد یافت تا از دعاو باب در روز معین در گشت که سید

در شبستان و صحن  انبوه جمعیتهنگامی که  سه ساعت به غروبدسته دسته به سوی مسجد می شتافتند. حدود 
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والی فارس و علماء و تجار و بزرگان شیراز در داخل  حسین خانو پشت بام ها و گلدسته های مسجد موج می زند و 

صدای همهمه مردم به گوش رسید که خبر از ورود حضرت باب  .د نشسته بودندشبستان و نزدیک منبر سنگی مسج

با  ،بی توجه به جمعیت کثیر حاضرپس از ورود  ،داشتند که عمامه بر سر و عبا بر دوشمی داد. هیکل مبارک 

حسین خان  مقصود شما از احضار من به این مسجد چیست؟ :جالل و عظمت مخصوصی به والی فارس فرمودند

نمایید. این بود که حضرت باب باالی  از دعاوی خود تبرّی ،و در حضور خلق تشریف برده پاسخ داد که بر باالی منبر

بیاناتی ایراد فرمودند که حاضران را از موافق و مخالف مجذوب نمود. پس  بی آنکه تبرّی نمایندمنبر تشریف بردند و 

میرزا ابوالحسن خان  ، امای خود را بلند نمود که به حضرت باب بزندعصا شیخ حسین ظالم ،از نزول از منبر

 . یخ حسین به شانه نامبرده خوردشانه خود را حائل قرار داد و عصای ش ،که آن زمان جوانی بیش نبود مشیرالملک

شیخ ان ه آننفوسی چند در آن روز )روز جمعه در مسجد وکیل( به خلعت ایمان و ایقان مزیّن گشتند که از جمل

بت حبذر م ،ودبایام تازه به سن بلوغ رسیده  بود. نامبرده در آن زاده شیخ ابوتراب امام جمعه خواهر ،علی میرزا

ا به ملکوت الهی در دلش افشانده شد و به تدریج سرسبز گردید و در عهد ابهی نیز ایمان یافت و قائم به خدمت بود ت

، یرازیمیرزا آقای رکاب ساز شجد وکیل منقلب و منجذب گردیدند شتافت. از دیگر نفوسی که در آن روز در مس

باری همانطور  .در نهایت ایمان به سر بردند بودند که تا پایان حیات میرزا رحیم خبّازو  میرزا ابوالحسن شیرازی

در کنار ی و تا مدت بیت مراجعت بهحضرت باب از مسجد وکیل  ،به توصیه امام جمعه شیراز ،که از پیش مذکور آمد

  حرم و والده مبارک ایام را سپری فرمودند.

 1افنان مریمافنان، نوشته  اهلل حبیب میرزا خاطراتمطالبی از کتاب  12.4

 سخنرانی حضرت باب در مسجد وکیل 12.4.1

 نقطه حضرت فرمایی تشریف شرح شیراز، نو مسجد در ای خانه مکتب معلم ،صادق محمد میرزا حاجی مرحوم

 همین در و گذشت می عمرم از بیشتر شاید ،سال پنج و بیست گفت: کرد می نقل طور این وکیل مسجد به را اولی

 از حقیقت که بودم مشکوک و بودم شنیده را (باب حضرت) میرزا جناب امر ندای بیش و کم و داشتم مکتب حجره

 در و نمودند می اذیت و ایذا ،ظالم حسین شیخ و جمعه امام برادر هاشم ابو شیخ مخصوصاً ،علما .است قرار چه

 ،است اسالم شریعت تخریب باعث ،اساس این چون که کردند می مغشوش را مردم افکار ،مساجد و بازار و کوچه

 امام ،تراب ابو شیخ چون. نمایند شهید شیراز در را)حضرت باب(  میرزا جناب که دیدند توطئه حتی .شود خراب باید

 شیراز مردم عموم حضور در وکیل مسجد در را میرزا جناب که اندیشیدند خود با ،نکرد موافقت ها آن خیال با جمعه

 ایشان در رعبی ناخواه خواه ،بنمایند را علما و جمعیت هجوم کثرت و اجتماع مالحظه ایشان چون که نمایند دعوت

                                                  

 است.صحت برخی از جزئیات این روایت مورد تردید  1
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 حاکم که الدوله نظام خان حسین با باالخره. جویند تبری خود ادعای از که گردد می سبب این و شد خواهد پیدا

 . کنند عملی را موضوع این که کردند قرارداد بود فارس

 شیراز اهل عموم ،مانده غروب به ساعت سه ،است جمعه روز که فردا که داد در ندا منادی، که بود پنجشنبه روز

 به ظهر از بعد ساعت یک من. نماید تبری خود باطل دعوی از خواهد می باب سیّد ؛شوند جمع وکیل مسجد در

 العاده فوق و رسانیدم بود شده تعیین علما و حکومت جای که منبر نزدیک به را خود زیاد زحمت با و رفتم مسجد

 صدا مسجد درب از که بود مانده غروب به ساعت سه... بشنوم را ایشان کالم و کنم مالقات را ایشان داشتم اشتیاق

 همه. آمد نمی بیرون احدی از صدا و شد آرام مرتبه یک ،بود جنجال و همهمه از پر که مسجدی .آمدند ،شد بلند

 پشت در میرزا جناب و او سر عقب از فراش نفر پنج و جلو از داروغه خان عبدالحمید دیدم. بودند صامت و ساکت

 بر سبز شال و سر بر سیاه عمامه میرزا جناب. شدند مسجد وارد ایشان سر پشت از دیگر فرّاش نفر پنج و ها آن سر

 که این بدون ،رسیدند علما و حکومت مقر به که وقتی. بود بیرون عبا از ایشان های دست .داشتند دوش بر عبا و کمر

 شیخ؟ چیست جا این در من احضار از شما مقصود: فرمودند حکومت به بنمایند کسی به اعتنایی کوچکترین

 خود باطل دعوی از و بروی منبر باالی بر که است این منظور": گفت تشدد کمال با (ظالم) الشریعه ناظم حسین

  ".جویی برائت

 علما قدرت و حکومت هیمنه و جمعیت کثرت دیدم شدم، دقیق میرزا جناب صورت وجنات و چهره در خوب

 منبر سوم پلّه در و بردند تشریف ،ننموده اعتنا کدام هیچ به .است نداشته ایشان روحیه در تاثیری کوچکترین

 خان حسین ".بشنود را ایشان صدای کس همه تا باال برود بگویید": گفت حکومت به حسین شیخ. شدند جالس

 خطبه قرائت به فرمودند شروع و بردند تشریف منبر عرشه به حضرت ".ببینند را تو همه تا باال برو سید": گفت

 کالن و خرد از مردم جمیع و بود بدیع و جالب العاده فوق. بودم نشنیده و ندیده روز آن تا که غرّایی عربی به توحید

 جذب را همه ایشان بیان قدرت دید که حسین شیخ. ایشان بیان مسحور و مفتون و بودند گوش همه جاهل و عالم

 ".بگوید ،بگوید باید چه هر بگویید. فریبد می را همه دارد که بیانی سحر با االن سیّد":  گفت خان حسین به نموده

 تامل دقیقه دو از بیش میرزا جناب "؟چیست مزخرفات این. بگو ،بگویی باید چه هر سید": گفت تشدد با خان حسین

 ،گفته قبل سال 1260 در اهلل رسول جدّم که گویم می چیزی باشید آگاه و بدانید الناس یهاا :فرمودند نموده

 حرامه و القیامه یوم الی حالل محمد حالل :فرمودند ذکر را حدیث این و باشد نگفته او که گویم نمی چیزی

 حالل محمد را چه )یعنی هر القیامه قامت القائم قام اذا السالم علیه المعصوم قال کما ،القیامه یوم الی حرام

 فرماید می معصوم است، چنانچه حرام قیامت تا است، کرده حرام را چه هر و است حالل قیامت روز تا است، کرده

 بود کرده درک که حسین شیخ .آمدند پایین منبر از و فرمودند را این بود(. خواهد قیامت شود ظاهر قائم که هنگامی

 شانه بود حاضر الملک مشیر خان ابوالحسن میرزا. نمود حواله مبارک سر به و برداشت را چوبش اند فرموده چه

 .کرد اصابت او شانه به چوب و نمود میرزا جناب سر حائل را اش
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 در سال های بعد مسجد وکیلحوادث دیگر مرتبط با  12.4.2

 این از رخت قمری هجری 1321 سال شعبان 24 روز در اخت حرم( ،)فرزند زهرا بیگم نورالدّین آقا میرزا آقا

 برگزیده مبارک بیت تولیت مقام به فرزندانش سایر میان از را اهلل حبیب میرزا ،اش نامه وصیّت در او. بست بر عالم

 عالم به که وقتی تا آن اجرای برای که شد گذاشته دوشش بر پرمسئولیت و خطیر ای وظیفه که بود روز آن از و بود

 تولیت بر عالوه زیرا نیاورد، روز به خیال آسودگی و خاطر دغدغه بدون را شبی و نگرفت آرام ای لحظه ،نمود صعود بقا

 احساس ،بود مانده باقی پدرش و او خانه در که امری نوشتجات و کتب و مبارک الواح و آثار حفظ برای ،مبارک بیت

 همه که بود اعتقاد این بر اهلل حبیب میرزا ولی ،بود شخصی اموال این ی همه چه اگر. کرد می شدیدی مسئولیت

 .است امر جامعه به مربوط و متعلّق مایملکش

 کامل امنیّت از ایران کشور و داشت قرار قاجاریّه سلسله اختیار در هنوز ایران سلطنت و حکومت ،زمان آن در

 بودند کشوری امور سردمداران که شهر هر اعیان از بعضی و ملّاها حکومت، میان سلطنت قدرت و نبود برخوردار

 ملّاها که گفت باید ولی گردید. می اغتشاشات بعضی از جلوگیری سبب غالباً ،وظایف تقسیم همین و شد می تقسیم

 .بودند کاره همه و العنان مطلق المجموع حیث من

 بساط ،یزد جمعه امام اعمال از پیروی به شیراز ملّاهای که بود نشده آسوده جالل میرزا کار از ها خیال هنوز

 ،سیدمحمد پسرش و فالی اکبر سیدعلی اغوای از بعضی. انداختند راه به شهر این بهاییان علیه را شورش و بلوا

 و رذالت و هتّاکی به منابر رؤوس بر بهاییان علیه و بستند را بازارها ،محلّاتی جعفر شیخ و قنّاد محسن شیخ

 می نظر به الوقوع حتمی ها بهایی عام قتل و مردم قیام که جایی تا پرداختند مردم مذهبی احساسات تحریک

 کشوری امور اداره در را خود درایت و فهم عمق و سیاست حسن و توانایی و قدرت خواست می عالءالدّوله اما. رسید

 امام از آید، بیرون یزد وضعیت و صورت به شیراز اوضاع مبادا اینکه ترس از بدهد، نشان طهران در دولت اولیای به

 امام. سازد منصرف فکر این از را مردم و بخواباند را صدا و سر آن داند می که نهج هر به که نمود استعانت طلب جمعه

 موافقت نظر این با عالءالدّوله. است علما به حاکم طرف از پول مقداری اهداء راه، بهترین که بود داشته اظهار جمعه

 در حاضر بهاییان. گذاشت میان در آنها با را موضوع و کرد دعوت را سرشناس بهائیان از جمعی المجلس فی و کرد

 مرحوم وسیله به وجه این اعظم قسمت. شد می تومان هزار به نزدیک که پرداختند مبلغی کدام هر جلسه

 . شد تقدیم تلگرافخانه رییس ،السّلطنه مؤیّد میرزا محمدحسین

 بودند، شورش آن سبب که ملّاها از یک هر نفوذ و مرتبه و شان نسبت به جمعه امام شد، حاضر ها پول این وقتی

 حکومت نزد در بریّه وجوه از مبلغی چون که بنویسید ای رقعه یک هر به که خواست عالءالدوله از و نمود تعیین مبلغی

 به جناب آن نظر زیر که گردد می ایفاد شما حضور به مبلغ آن ،برسد ملهوفین و مستحقّین دست به باید ،است باقی

 آن از ،پاکت پشت در رساند، می پول با را پاکت آن که فرّاشی که کرد تاکید مخصوصاً و .شود پرداخت الحقوق ذوی

 . نماید دریافت وصول قبض ،معلوم مالی
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 و کسبه جمیع جمعه روز که فرستاد بازار به منادی ،آورد دست به را آخوندها امضای اینکه از پس جمعه امام

 به مقرّر وقت در مردم. بشنوند را جمعه امام های صحبت اینکه برای یابند، حضور وکیل مسجد در شهر اهل و تجار

 با او و برد منبر باالی به بود گرفته دوش بر کهولت و پیری خاطر به نوکرش که را جمعه امام و آمدند وکیل مسجد

 این در که شما تمام از من که دارید قبول آیا": گفت و شد صحبت مشغول شیراز مردم با مهربانی و مالیمت کمال

 که دارید قبول آیا": گفت بعد. است درست گفتند، بلند صدای با همه "هستم؟ پیرتر و معمّرتر هستید مجتمع مسجد

 و هستید من روحانی فرزندان منزله به همه ،حقیقت در و ام بسته ازدواج عقد من ،پدرتان برای را شما مادرهای غالب

 بگویید بلند خیلی را من های سوال جواب ام، شده پیر من": گفت بعد. کردند تصدیق همه "دارم؟ پدری حق شما بر

 هیچ ،جعفری شیعه مذهب از غیر به شیراز شهر در من، فرزندان: گوید می شماست پدر که امامی این. بشنوم خوب که

 که باشید داشته یقین و بدانید من، چشمان نور": گفت باز. ندارد که زدند فریاد مردم ".ندارد وجود دیگری مذهب

 گویم می من عزیزان، ای": گفت بعد. کردند تصدیق همه مردم ".اند السالم علیه علی شیعه و مسلمان ،مردم ی همه

: گفت ،گرفت مردم از را اعتراف این اینکه از بعد ".ندارد وجود بابی بگویید همه و ندارد وجود بابی شیراز شهر در

 را ها دکان بازار، به رویم می همه ،مقدّس روز این میمنت و مبارکی به. است محمد حضرت عید و جمعه روز امروز"

 نماز امشب هم من و بشوید خودتان کار و کسب به مشغول اقایان تمام است شنبه روز که فردا از و کنیم می باز

 گناه از را ما همه شفاعت که شوم می اکرم رسول دامن به دست شما جمیع نیت به همه طرف از و خوانم می حاجات

 دستمال بعد ".کند عنایت هستند کسب اهل که شیراز مردم همه کاسبی و کار به کامل رواجی و بفرماید قیامت روز در

 ختم غائله این و رفتند بازار به همه و کنید شیرین دهانی گفت و ریخت مردم سر بر بود کرده نقل از پر که را بزرگی

 .شد

 خارج خانه از که فرستاد پیغام احبّا معاریف از نفر چند به ،الشّریعه عارف خودش پیشکار توسط جمعه امام

 آباد، حسین به داشت سازی ساعت دکان چراغ شاه تکیه در که را ساز ساعت ابوالقاسم میرزا ،جمله آن از. نشوند

 امام به و گرفتند خبر آباد حسین در او وجود از اشرار ،ماه دو از بعد. فرستاد شیراز مغرب در خودش شخصی ملک

 به را او ناچار جمعه امام. است کرده فرار شما شخصی ملک ،آباد حسین به بابی ابوالقاسم میرزا که دادند خبر جمعه

 نمَ پانزده ماه هر که نوشت خودش به متعلّق نانوایی دکان حواله و فرمود بسیار تفقّد او به نسبت و خواست شیراز

 شاه صحن در که کسب سایر به نسبت همچنین و. داشت ادامه سال سه تا بخشش این و بپردازند مشارالیه به نان

 که خواست آنها از و نمود ها تفقّد ثابت عبدالحسین میرزا آقا و نقاش یوسف میرزا آقا مثل داشتند، دکان چراغ

 . گردد خاموش صداها و سر این تا نشوند خارج و باشند خانه در مدتی

 عالءالدّوله شخص با بار این و گذاشتند بلوا بنای پرداخته، مردم تحریک به مجدداً علما ،واقعه این از بعد ماه چند

 موقّتاً  و عزل عالءالدوله رو این از. شدند خواستار را عالءالدوله عزل مرکز از و ریخته خانه تلگراف به همه. افتادند در

 کفالت سمت الملک قوام که مدتی تا. نمودند محول الملک قوام خان محمدرضا عهده به را فارس امور تمشیت

 .نگردید ایجاد مزاحمتی و بود برقرار امنیّت فارس تمام در داشت، را فارس حکومت
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 (1) لیوک مسجد: 98 مسجد یورود درب: 97 مسجد داخل: 96

 

  
 (4) لیوک مسجد: 101 (3) لیوک مسجد: 100 (2) لیوک مسجد: 99

   
 (7) لیوک مسجد: 104 (6) لیوک مسجد: 103 (5) لیوک مسجد: 102

 
 

 
 (10) لیوک مسجد: 107 (9) لیوک مسجد: 106 (8) لیوک مسجد: 105

 

  

   فرمودند خطاب نیمجتمع به آن یباال از باب حضرت که یمنبر: 108
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 وکیل بازار 13

 نکات مهم 13.1

 سرای )کاروان( بوده اند در  به کسب که حضرت باب در آن مدتی مشغول خال اعظم حجره تجارتی

 است که برخی آن را جزئی از بازار می دانند. بازار وکیلنزدیک  کاروانسرای گمرک واقع است. گمرک

 به  کاروانسرای روغنی واقع است. سرای روغنی)کاروان( حضرت باب در  والد مبارک حجره بزازی

 .است محسوب )نه بین الحرمین( بازار وکیل جزئی اززیاد، احتمال 

  باقی مانده اند یا خیر اصلی هندسهبه حجره های تجاری این مشخص نیست که. 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  13.2

 تاریخچه بازار 13.2.1

بازار وکیل یکی از شاهکارهای معماری دوره زندیه می باشد که از لحاظ فن معماری بسیار قابل توجه است. این 

 های مرتفع می باشد و ساختمان آن طوری است که هواکش های طبیعی وسیعی و سکو ،بازار دارای سقفی بلند

تابستان ها هوای آن خنک و زمستان ها گرم است و سطح ارتفاع دکان ها از زمین حدود یک متر است تا از رطوبت 

بر اثر وقوع  ،این اثر تاریخی که با آجر ساخته شده و سقف آن دارای طاق های مقرنس استقسمتی از مصون باشند. 

از بین رفت و  احداث خیابان زندآن نیز به هنگام میالدی ویران گردید و قسمت کوچکی از  1812سال در زلزله 

 . نمودتقسیم  دو بخشدر حقیقت بازار وکیل را به 

 حجره تجارتی خال اعظم 13.2.2

قرار دارد که هنوز  خال اعظمحجره تجارتی  ،بازارچه فیل یا سرای گمرگدر محلی به نام  ،در اواسط این بازار

چندی در آن حجره به تجارت مشغول  ،هم به همان صورت سابق موجود است و حضرت اعلی در ایام توقف در شیراز

  بودند.

 ،بود امر ملکیت در اول هندسه و شکل به انقالب از قبل تااین مکان  که نقل می کند افنان ابوالقاسمجناب 

 .است آمده آن سر بر چه که نیست معلوم اسالمی انقالب از بعد ولی
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  13.3

 حجره بزازی والد حضرت باب 13.3.1

در  ،تخلص می کرده غازیدر کتاب ردّیه خویش از قول میرزا محمدباقر حسرت که در اواخر  مفتون یزدی

ورشکست شده به  ،در شیراز تجارت می کردمیرزا رضا "می نویسد:  ، پدر حضرت بابسیّد محمدرضاخصوص جناب 

 مصر رفت و در آنجا مشغول خرید و فروش شد. پس از مدتی به شیراز برگشت. سپس در بازار بین شاه چراغ و سید

باید توجه داشت که موضوع  "بزازی باز کرده مشغول کار شد.محمد که مشهور به بین الحرمین است دکان  میر

محمد  به کلی بی پایه است. جناب سید ،بر اساس مدارک موجود ،رضا و سفر مصر محمد جناب سید ورشکستگی

 رضا فرزند میرزا ابوالفتح ابن میرزا ابراهیم ابن میرزا نصراهلل حسینی شیرازی اند. 

تقوی و نجابت و فضل و شرافت والد حضرت باب در جمیع اقلیم فارس مشهور و ایشان "می نویسد:  نبیل زرندی

رجال برجسته ای در جهان اسالم برخاسته اند که از  ،. از میان افراد خاندان پدری حضرت باب"ندترم بودنزد همه مح

حاج )مرجع شیعیان اثناعشری جهان( و نیز  میرزای شیرازیجمله می توان به میرزا محمدحسن شیرازی معروف به 

بوده و حجره بازرگانی ایشان در یکی  زیبزارضا  محمد اشاره نمود. شغل جناب سید امام جمعه کرمان ،سید جواد

قرار داشته است. ظواهر امر نشان می  )سرای روغنی( محله بازار وکیلاز مراکز بسیار مهم تجارتی و دینی شیراز، 

دهد که توانایی مالی والد مبارک در حد اوضاع مالی خاندان مادری آن حضرت نبوده است. خدیجه خانم حرم حضرت 

ی ما بودند و عمو رضا پسر محمد آقا سید ،والد حضرت نقطه اولی"ل والد مبارک می فرمایند: باب درخصوص اشتغا

رضا نیز رونق داشته و به خوبی تامین نیازهای  محمد ولی به هر حال کسب جناب سید ".مشغول به تجارت جزیی

کوی نیز در  ارک()بیت مب خانه موروثی کوچکی ،زندگی را می کرده است. عالوه بر حجره تجارتی مذکور

جناب سید  حجره تجارتیبه ایشان رسیده بود.  واقع در محله بازار مرغ ،جنب مسجد خضر ،شمشیرگرها

 محل کسب بزازی اسالف آن جناب بوده است.  ،رضا از ایام سلطنت خاندان زند محمد

 حجره تجارتی خال اعظم 13.3.2

با ترک  جناب خال اعظم می رفتند، سرانجامبعد از چند سالی که حضرت باب به اصرار دایی خویش به مکتب 

 رای گمرک در بازار وکیلواقع در س ،حجره تجارتی خودتحصیل ایشان موافقت نمودند و حضرتشان را روزها به 

 می بردند.



 43صفحه  وکیل بازار

 
 

 
 

 تصاویر 13.4

   
 (3) لیوک بازار: 111 (2) لیوک بازار: 110 (1) لیوک بازار: 109

 
 

 

 (1) لیوک بازار - گمرک یسرا: 114 لیوک بازار داخل: 113 لیوک بازار: 112

  

 

  (3) لیوک بازار - گمرک یسرا: 116 (2) لیوک بازار - گمرک یسرا: 115
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 ها شمشیرگر کوچهمحله و  14

 نکات مهم 14.1

 بوده استواقع محله و کوچه در این  بیت مبارک. 

 ،بوده است.نیز  حضرت باب و حروف حی و جمعی از مومنین محل عبور و مرور این مکان 

 حسامی اهللنوشته حبیب ، روحانی تورمطالبی از کتاب  14.2

هم از لحاظ امری و هم از نظر  ،تاریخی ترین و قدیمی ترین مکان های شیراز است ،این محوطه از مقدس ترین

چراغ و مساجد نو،  شاهوطه است و هم در آن مح بیت مبارک و بیوت خال و بیت عموی والده هم زیرا ،اسالمی

 در آنجا قرار دارد. عتیق و بیت العباس ،یایلخان

راهنما در سمت  ،سابق( به خیابان لطفعلی خان زند وارد می شود وقتی وسیله نقلیه از خیابان پیروزی )نمازی

در دنیا هزاران خیابان و بلوار بزرگ  :اواسط خیابان کوچه ای باریک و سراشیب را نشان می دهد و می گویددر  ،راست

ش بوده و اطراف ها سنگفر انند نام این کوچه مختصر که قدیمولی نام هیچکدام م ،داردوجود دیدنی و تماشایی و زیبا 

 موطئ اقدام مبارکزیرا این کوچه  ،و جاوید نشده در کتب تاریخی مخلّد ،آن را دکان های کوچک تشکیل می داده

خوشا به حال تو می باشد که خطاب به زمین شیراز می فرمایند  حضرت بهاءاهللبوده و مصداق همان بیان مبارک 

چه خاطرات شیرینی که از  ،خاک و گل این کوچه زبان داشتند اگر .است که قدم های مبارک بر تو گذاشته شده

به هر  .عصر رسولی و ورود اصحاب اولیه و بعضی حروف حی و شرح تشرف به حضور مبارک برایمان بازگو می کردند

  باشد. شاهد عبور و مرور هیکل مبارکحال این کوچه شمشیرگرها این سعادت نصیبش گشته که 

 افنان مریم افنان، نوشته ی اهلل حبیب میرزا تمطالبی از کتاب خاطرا 14.3

 و محله شمشیرگر هاکه در  )با جناق حضرت باب و شوهر زهرا بیگم( العابدین زین میرزا آقا مسکونی منزل

و  بود باقی اول صورت به اسالمی انقالب از قبل تا و بود بهاییان غیر دست در ،واقع بود جامع مسجد مجاورت در

 .مشخص نیستاالن وضعیت آن 
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 (2) ها رگریشمش کوچه: 119 (1) ها رگریشمش کوچه: 118 منزل یورود درب: 117

  
 

 (است چپ سمت در یالمهد تیب) ها رگریشمش کوچه: 122 (4) ها رگریشمش کوچه: 121 (3) ها رگریشمش کوچه: 120
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 اولیاء وههق یا العباس بیت 15

 نکات مهم 15.1

 ند.ه ادر کودکی به آنجا تشریف می برد حضرت بابکه بوده  مکتب شیخ عابد، این مکان 

  می باشد. العباس بیتتبدیل گشته،  مسجداین مکان که به  جدیدنام 

 که اکنون  قرار داشته مکتبنیز در نزدیکی این باب بوده  محل استحمام حضرتکه  ،مرغ بازار حمام

 ه است.رفت میان از و شده خراب

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  15.2

 و شیخ عابد تاریخچه مکتب 15.2.1

 و عبادت برای بوده خانقاهی اولیا قهوه. دارد قرار مرغ بازار پشت در و معروف اولیا قهوه نام به مکتب این

 ،حقیقت در . این مکانداشت قرار هایی حجره اطرافش که وسیع صحنی دارای و درویشان و طریقت سالکان ریاضت

 به ملقب ،شیوخ از یکی از قبری ،آن فضای در .است گنبد و مناره فاقد و محدودتر وسعتش ولی ،خانقاه تا بود مسجد

 مریدان از و دانا و فاضل شخصی ،محل این دار مکتب و معلم. دارد وجود قبله به رو و جنوب سمت داالن در اولیاء

 زین و عابد شیخ ،شیخنا او به فضیلتش و تقوی و ورع واسطه به که بود محمد مال نام به احسانی احمد شیخ

 گفتند. می العابدین

 مکتب حضرت باب 15.2.2

 بود چنین عابد شیخ روش ،آورد خانه مکتب به را اعلی حضرت اعظم خال وقتی که اند نوشته تاریخی کتب در

 عیناً  گفت می جدید شاگرد به و نمودند می تالوت را قرآن از آیه ،شاگردانش استعداد و فهم میزان درک برای که

 شش پنج حدود طفلی زمان آن در که ،اعلی حضرت به و نمود ادا را الرحیم الرحمن اهلل بسم آیه وقتی. کند تکرار

می گویند  ؟کنم ادا دانم نمی که را ای جمله معنی چگونه فرمود حضرت ،کن تکرار را جمله این گفتند ،بودند ساله

برای  تفسیری عالمانهآن چنان  ،شیخ عابد چنین وانمود کرد که معنی آیه را نمی داند. آن حضرت در دوران صباوت

لذا به جناب خال  و در هیچ کتابی نخوانده بود. نیدهاین آیه ادا کردند که شیخ عابد گفته بود هرگز نظیر آن را نش

ولی جناب خال  ،عرض نمود من از تعلیم دادن به این طفل معذورم و کوچکتر از آنم که بتوانم به او چیزی یاد بدهم

را در مکتب گذرانیدند.  دو سه سالیحضرت اعلی  .اعظم به حضرت اعلی گفتند مانند سایر اطفال باش و درس بخوان

در آمد و به حضرت  مومنیناو نیز جزء  ،که شیخ عابد آثار مبارکه را زیارت نمود و آوازه ظهور حضرت را شنید ها بعد

 اعلی ایمان آورد. 
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  15.3

 تاریخچه مکتب و شیخ عابد 15.3.1

مقدمات زبان گرفتن  جناب خال اعظم ایشان را برای فرا ،سالگی رسیدند پنج یا ششبه سن حضرت باب چون 

قرار داشت. قهوه اولیاء نام خانقاه درویشان و  ءاولیاقهوه مکتب مبارک در محلی به نام  .به مکتب سپردند فارسی

 درویش مذکور از بیت آخر ابیات تاریخ وفاتنام درویشی بوده که در آن محل مدفون است.  اولیاءمحل ریاضت بود. 

. عبارت حشرش بود با رسول :اولیاء خودش گفت ،حک شده بر سنگ قبر او مستفاد می شود. یک هفته پیش از وفات

میالدی( است. قبر اولیاء بعدا  1707) هجری قمری 1119ماده تاریخ وفات اولیا است که سال  "حشرش بود با رسول"

 گشته است.  مسجدیبدل به 

اما نزد مردم به  ،بود یندبزین العاو لقبش  محمد، بود. نام اصلی شیخ عابدشیخ عابد  ،معلم مکتب قهوه اولیا

شهرت داشت. شیخ عابد مردی پرهیزگار و محترم و دانشمند و از پیروان  شیخنا، انام، شیخ معلم، شیخ عابدشیخ 

و نجباء و اشراف بود. شاگردان مکتب از همه از کودکان خاندان  سیدکاظم رشتیو  شیخ احمد احسانیجنابان 

آن حضرت مراوده داشت و گاه  دایی هایبودند. شیخ عابد با خاندان حضرت باب و خصوصاً  تجار محله بازار مرغ

حاج سید جواد برای دیدار و اجراء مراسم مذهبی و از جمله روضه خوانی به خانه آنان می رفت. به استناد قول جناب 

 رف زمان متتبّع بوده است. و در انواع معا فاضلشیخ معلم مردی  ،کربالیی

 شرح ایمان شیخ عابد 15.3.2

داستان ایمان شیخ عابد را به حضرت باب چنین  ،سید جواد کربالییبه نقل از جناب حاج  ابوالفضائلجناب 

وی نیز در صدد چون و  ،بود. پس از مراجعت و استماع حوادث ظهور سفراین استاد در آن ایام در "بیان کرده است: 

چرا برآمد. از حضرت اذن طلبیدم که با او در مجلسی مالقات و گفتگو نمایم. پس از صدور اذن و تعیین وقت و محل 

مقرر شد که لوحی از الواح  ،همه حاضر شدند و از هر در گفتگو کردند ،چون اعضایی که موعود بودند ،انعقاد مجلس

تالوت شود. من عرض کردم آقایان عادت ما چنین  ،ه به لغت عربیه صدور یافته بودآن حضرت که در جواب اسئله علمی

مشغول نمی شویم. هر کس می خواهد قلیان  استماعاست که در حین تالوت کتاب سخن نمی گوییم و به کاری جز 

قرائت اعتراضی به خاطر  قبل از شروع به قرائت به این امور اشتغال جوید و اگر در اثنای ،بکشد و یا چای تناول نماید

بگذارد بعد از فراغ بیان فرماید. خالصه عهد محکم گرفته شد که البته کسی در اثناء تالوت لوح تکلم ننماید و  ،رسد

و از رنگی به  لون او متغیر می شوددیدم  ،می کردم یکی از حاضرین به قرائت مشغول شد. من در صورت شیخ نظر

دیدم او به حالت اصلی  ،است... چون چند صفحه از لوح تالوت شد هیجاندر حال رنگی بر می گردد. دانستم که 

از چشمانش جاری  اشکهنوز لوح ختام نیافته بود که . برگشت و آرام یافت. دانستم که ... اعتراضات او منحل گشت

 1847هجری قمری ) 1263. شیخ عابد در ماه رجب سال "شد و انکارش به اقرار و اعتراضش به اعتراف تبدیل یافت
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به ملکوت جاودان صعود نمود. حضرت باب در بیان عربی خطاب به شیخ عابد بیانی بدین  نهایت ایقان بامیالدی( 

 . قلب من بسیار رقیق استزیرا  ،مرا پیش از پنج سالگی تنبیه منما ،که ای محمد معلم من ،مضمون می فرمایند

 حکایاتی از کودکی حضرت باب در دوران مکتب 15.3.3

در باب خاطرات خویش از ایام کودکی حضرت باب به جا نهاده است.  نوشته ای ،معروف است که شیخ عابد

نبیل چند در متون کتب تاریخچه امر از وی به یادگار مانده است.  حکایاتیاما  ،متاسفانه این نوشته در دست نیست

ه من یک روز به حضرت باب گفتم جمله جناب شیخ عابد حکایت کرده است ک"در تاریخ خویش می نویسد:  زرندی

تالوت کنند. فرمودند تا من معنی این جمله را ندانم تالوت نمی کنم.  بسم اهلل الرحمن الرحیم استاول قرآن را که 

اگر اجازه می فرمایید بگویم. آن  ،من این طور وانمود کردم که معنی آن را نمی دانم. فرمودند من معنی آن را می دانم

ه اهلل و رحمن و مکل تفسیروقت شروع به بیان فرمودند. چه بیان عجیبی بود. سراپای مرا حیرت فرو گرفت. در 

آن حضرت در  مطالبی فرمودند که تا آن وقت نمی دانستم و از کسی هم نشنیده بودم. هنوز شیرینی گفتار رحیم

ایشان را نزد جناب خال ببرم و سفارش های الزمه را به ایشان بنمایم  یدم جز اینکهمخیله من موجود است. چاره ند

که در حفظ این امانت جدیت فراوان به خرج دهد. جناب خال تنها بودند. کسی آنجا نبود. به ایشان گفتم من این 

حضرت می بینم که جز در طفل را آوردم که به شما بسپارم. این طفل مثل سایرین نیست. من قوّه ای در این طفل 

زیرا حقیقه احتیاج  ،در سایرین آن قوّه نیست. لهذا الزم است خیلی توجه کنید. بگذارید در منزل بماند ،صاحب الزمان

به معلم ندارد. ولکن جناب خال به حضرت باب تاکید کردند که به مکتب برگردند و درس بخوانند و با لهجه مالمت 

چه معلم می گوید گوش  به شما نصیحت نکردم که مانند سایر اطفال رفتار کنی و به هرآمیزی به حضرت گفتند مگر 

روز ه بدهی. برای مراعات خاطر خال، حضرت باب به مکتب مراجعت کردند و روح آن حضرت بسیار قوی بود. روز ب

سال ها بعد  ،بدشیخ عا "در آن حضرت آشکار تر می شد. بشریعلم لدّنی و حکمت و دانش خارج از حدود  آثار

و پس از اظهار امر حضرت باب و بر اثر مذاکره با جناب حاج سید جواد کربالیی )به شرحی که آمد( و استماع تفسیر 

 یافت.  ایماناشک حسرت و نیز مسرّت از دیدگان جاری نمود و به حضرتشان  ،مبارک آن حضرت در توضیح بسم اهلل

و نامبرده از قول جناب شیخ عابد حکایت کرده  د جواد کربالییجناب ابوالفضائل به نقل از جناب حاج سی

و به لهو و بازی مایل نبود و جز به درس و مشق  کودکان شباهت نداشتحاالت آن حضرت به وجهی به "است که: 

به مکتب می آمد و چون حاضر می شد می گفتم چرا  دیرتردر مکتب به امر دیگر مشغول نمی شد. گاهی صبح ها 

درسان او را فرستادم او را بیاورند که از وقت درست تعویق نیفتد.  چیزی نمی گفت. چند بار بعضی هم ؟دیدیر آم

. روزی از در زاویه تاالر نماز می خواندگفت دیدم  ؟چون آمدند از آن تلمیذ پرسیدم او را به چه کار مشغول دیدی

چون صبح ها غالبا دیر می آمد و معلوم شد کاری  بودم. خانه جدّمآهسته زیر لب گفت  ؟پرسیدم کجا بودی ،خانه آمد

 سیده ای و به تکالیف مکلّف نیستی،به او گفتم تو کودک نه ساله یا ده ساله هستی و هنوز به بلوغ نر ،ندارد صلوهجز 

بر  لو من امثال این عبارت را حم می خواهم مثل جدّم بشومباز آهسته فرمود  ؟برای چه این همه نماز می خوانی

 "سادگی کودکانه می نمودم...
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که در سرای امیر در طهران سال ها سکونت داشت و به  محمد شیرازی آقا سیدمثل این حکایت را مرحوم 

شغل صحافی مشغول بود و بیتشان در جوار نقطه اولی بود از شیخ معلم حکایت می کرد. می فرمود در غالب ایام 

استاد و تالمیذ را در یوم جمعه دعوت می نمودند. صبح  ،یکی از ایشانهر هفته عادت تالمذه این بود که  ،ااعتدال هو

می رفتند و غروب مراجعت می کردند. شیخ معلم گفته بود که در چنین اوقاتی که غالباً کودکان در باغ جز به تفریح 

فت. چون از آن حضرت جستجو آن حضرت غالباً ایشان را غافل ساخته از آنها کناره می گر ،و بازی اشتغال نمی جستند

 .به نماز مشغول استمی دیدند که در جای خلوتی در سایه درختان  ،می نمودند

از دوران کودکی حضرت  حاج سیدجواد کربالییدرخصوص یکی از خاطرات جناب  جناب ابوالفضائلو نیز 

بود  هشت نه سالهبارکش در شیراز در خدمت نقطه اولی جلّ ذکره در حینی که سنّ م"باب چنین نوشته است: 

شرفیاب گشتند. می فرمود اول چیزی که از آن حضرت سبب انجذاب من شد این بود که روزی در شیراز خدمت 

ولکن ظنّ غالب اینست که مقصودشان  ،حضرت خال مشرف بودم. درست به خاطرم نیست کدام خال را می فرمود

فرمود در تاالری نشسته و صحبت می داشتیم که از نمازخانه  محمد رحمه اهلل علیه بود. می مرحوم حاجی میرزا سید

لکن اثری از صوت ظاهر می شد که سبب انجذاب  ه به نماز خواندن اشتغال می نمود،مسموع بود ک صوت کودکیتاالر 

د و اهتزاز سامع می گشت. پس از قلیل مدتی دیدم طفلی هشت یا نه ساله از نمازخانه بیرون آمد. مرحوم خال فرمو

 . "است و والدشان مرحوم شده است همشیره زاده

 ،ابراهیم اسمعیل بیگ آقا محمددر تاریخ )خطی( خویش خاطره ای از  حاج میرزا حبیب اهلل افنانجناب 

وقتی  ،ابراهیم آن حضرت نقل کرده است. به گفته آقا محمد ایام تحصیلخصوص  یکی از همکالسان حضرت باب در

نموده و  سکوتحضرت باب  ،به صدای بلند بودند مشغول تکرار عبارات متن درسشاگردان در مکتب شیخ عابد 

 جوابی نفرمودند جز آنکه این شعر حافظ را زمزمه فرمودند: ،همراهی نمی فرمودند. چون علت امر از ایشان سوال شد

 یررا ز کنگره عرش می زنند صفو ت

 ه چه افتادستت که در این دامگمندان

حکایت دیگری را در تاریخ خویش نقل کرده است که خالصه اش این است. جناب شیخ عابد در  جناب افنان

موضوع داشته است. روزی تنی چند از طالب  کالس دیگری برای طالب علوم دینیهمان مکتب قهوه اولیا 

خ قطعی طالب را موکول به مراجعه به برخی شیخ پاس ،را از شیخ عابد سوال می نمایند. پس از بحث فراوان مشکلی

که اتفاقا  حضرت بابپاسخ شما را خواهم داد.  فردااز کتب مربوطه می نماید و می گوید پس از رجوع به منابع الزم 

به پرسش آنان می دهند. وقتی شیخ عابد با تعجب و تحیّر فراوان  پاسخ دقیقی ،به مباحثات آنان گوش کرده بودند

 این بیت شعر حافظ را تکرار می فرمایند: ،در پاسخ ،انش عظیم حضرت را سوال می کندمنبع این د

 فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

 دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
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همچنین از جده پدری خویش داستانی نقل کرده است که ایشان از جناب خال اعظم شنیده اند.  جناب افنان

ال اعظم و برخی از دیگر بستگان همراه جناب خ ،بودند نه سالهخالصه داستان اینست که هنگامی که حضرت باب 

نیمه میان کوه( تشریف بردند. )مزار سید ابواسحق واقع در دو یا سه فرسنگی جنوب شیراز و در  سبزپوشانری به سف

جناب خال مالحظه می نماید که حضرت باب غیبت کرده اند. بسیار مضطرب می  ،که همگان در خواب بودند شب

اداء نماز و راز و در می یابند که ایشان زیر کمر کوه مشغول  ،شوند و پس از جستجو و استماع لحن زیبای مبارک

  با خداوند بی انبازند.نیاز 

 تحصیل زبان عربی توسط حضرت بابعدم  15.3.4

به  شش تا هفت سالسال و به قول جناب بالیوزی  پنجحضرت باب حدوداً  به استناد قول جناب ابوالفضائل،

حضرت باب تمایل  ،پرداختند. آنچه مسلم است زبان فارسیمکتب شیخ عابد تشریف بردند و به فرا گرفتن مبادی 

 در کنج خلوت می کرده اند.  عبادتاند و غالب اوقات خویش را مصروف نداشته  چندانی به حضور در کالس درس

 ،خود حجره تجارتیسرانجام جناب خال اعظم با ترک تحصیل ایشان موافقت نمودند و حضرتشان را روزها به 

 بسیار ،کرده اند ترک تحصیلواقع در سرای گمرک در بازار وکیل می بردند. گویا شیخ عابد از اینکه حضرت باب 

هرگز با این ترک تحصیل  ،ها گفته که اگر جناب سید محمدرضا )والد آن حضرت( در حیات بودند ناراحت بوده و بار

 موافقت نمی کردند. حضرت باب چند سالی در حجره تجارتی جناب خال اعظم به کار اشتغال داشتند. 

ایشان را به ادامه تحصیل ترغیب نموده از قرائن بر می آید که در اوان بلوغ حضرت باب، جناب خال اعظم مجددا 

در این  الرّحیم قزوینی عبد ملّابرده اند.  ملّا عبدالخالق یزدینزد  تحصیل زبان عربیو آن حضرت را به جهت 

الخالق یزدی شدم و ایشان از جمله معظم  عبد در مشهد مقدس شرفیاب خدمت آخوند ملّا"گوید که: خصوص می 

فرمود که من حیرت دارم از این  .شیخ بودند و در مجلسی سخن حضرت به میان آمد علماء و اجلّه اصحاب جناب

زیرا که در شیراز امامت می کردم و مجلس درس داشتم که همین بزرگوار را خالوی ایشان آوردند پیش  ،ادّعای عظیمه

ی متوجهّش باشید. من بعد از رشما قد ی آراسته و اما سواد ندارند،من و فرمودند که این وجود است که به فالح و تقو

شکایت و گریه می کرد که شخصی به من سپرده  ،پسر آمد ،او را سپردم به پسر کوچک خود و چند روز دیگر ،قبول

بخواند و درس امثله گفتن شان من نیست. بعد او را فرستادند به تجارت. حال  امثلهباید  ،ای که اصالً مقدمات ندیده

در رساله تاریخ ظهور تصریح می  ابوالفضائلجناب  "می بینم. عقلم متحیّر مانده... ی بدیلهنوشتجات عالیه و آیات ب

حاج مال محمد حمزه . جناب "تحصیل ننموده بود و جز لسان فارسی نمی دانست لغت عربیباب ... "نماید که: 

بیشتر  یه مالعبداهللسیوطی و حاشکه حضرت باب دروس مقدماتی زبان عربی را تا  دمی نویس شریعتمدار کبیر

 . نخوانده بوده اند

مقدمات زبان فارسی و شاید تا به هر حال آنچه مسلم است تحصیالت حضرت باب منحصر به فراگرفتن 

نزد احدی برای کسب علوم معموله زمان تلّمذ ننموده اند. آنچه  هرگز پس از سن بلوغبوده است و  حدودی عربی
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به ایشان  در کودکی نیز درایت و ذکاء مخصوص بی نظیریذکرش در اینجا ضرورت دارد این است که خداوند 

 .عنایت فرموده بود. حضرت باب از جمله در سوره نوزدهم کتاب قیوم االسماء بدین نکته اشاره فرموده اند

 1افنان اهلل حبیب شیراز، نوشته امری تاریخمطالبی از کتاب  15.4

یخ شحضور )جزء شاگردان بوده( کودکی  دریک روز صبح تعریف می کند که  خادم مسجد وکیل ،مالفتح اهلل

رما شدند. تشریف ف قهوهکه سابقه دوستی با شیخ انام داشتند به  رضا محمد میر آقادیدم که جناب و  عابد بودم

اعلی  خداوند علی ،ل سالپس از چه :شرح حال خود را بدین منوال بیان فرمودند که ،پهلوی شیخ جلوس فرموده

فتنی است. نگ :جواب دادند .. شیخ سوال از تحیرشان نمودمتحیرمطفلی به من عطا فرموده که از حاالت آن همیشه 

بروز ن غرائب ها ایشابه واسطه اینکه حیرت آمیز است. از  ،جناب شیخ از کدام حاالتش بیان کنم :فرمودند ،اصرار کرد

ه حضرت گاهی دست به درگا ،را مبهوت می نماید. اکنون که به سن پنج سال رسیدهو ظهور می نماید که انسان 

ز تضرّع می ، در بین نمامی خواند نمازمی کند و در نیمه شب ها بر می خیزد و  مناجاتاحدیت بلند می نماید و 

گر از زمان تولد ا .تزلزلماوقاتی در اشارات که از صحبتش در  ،هنگامی در اغماء ،در سروروقتی  ،در غمگاهی نماید؛ 

  .کتابی مبسوط الزم می شود شرح دهمتاکنون بخواهم 

پس از  .هددخبر می )جنسیت فرزند(  ام قبیلهممل تحو همچنین نقل می کنند: با این سن، از ذکور و اناث، از 

لی خالوی او ع ا سیدبا جناب حاجی میرزمرغ در حمام بازار  ،مثل آنکه در چندی قبل .داده خبرچنان است که  تولد

زنانه بود طاق  که حمام میرزا هادیبرخواسته اظهار داشت بغتتا  ،این طفل بین من و خالوی خود خوابیده بود .بودیم

رف ها را حاین  ،. خالویشان فرمودند آقا بخوابیدپنج نفر زن و یک بچه زیر آوار رفتند ،گرم خانه اش خراب شد

رحمام بلند که صدای همهمه از سطولی نکشید  .فرمودند همان است که گفتم ؟ییداین ها چه چیز است می گو ،نزنید

سی و گری دی ،نفر عنوان می کرد بیستیکی  .رفتند زیر آوارجمعی از زنان  ،که حمام میرزا هادی خراب گشتهشد 

یح همان صح ،بیشتر تلف نشده پنج زن و یک بچهنفر مذاکره می کرد و خبر می داد. بعد که معلوم شد همان  چهل

 .استوسیع برپبلند در فضایی  میزانیدیدم  خوابجمله چندی قبل خبر دادند که شب  من. بود که گفته بودند

ن را بلند یک نفر غایب م .کفّه سنگین روی زمین و کفّه خالی در هوا .در یک کفّه جالس حضرت امام جعفر صادق

گفتم  .ل رفت به هواآمد روی زمین و آن کفّه او ،ای که من را گذاردند سنگینی کردآن کفّه  .کرده گذارد در کفّه خالی

وانم اظهار تکنم از این گونه مطالب و غرایب ها بسیار دارد که نمی  چه عرض .فرزند واعجبا چنین صحبت ها مدار

هنگام تعلیم  وان کنم. حالهایش عن . نمی دانم از کدام حالکه در مشقات چنین طفلی گرفتارمچندیست باری نمایم. 

 بسم اهلل را به دهانش بگذارید.  ،میل دارم که نزد شما بیاید ،و تعلم است

. مد. جناب شیخ هم در مقام تعجب برآمی گوید من از استماع کلمات جناب میرزا تعجب داشتم مال فتح اهلل

 روز موعود صبح تشریف آوردند. .ندبیاوربه مکتب خانه ایشان را  ،روز پنج شنبه صبح که ساعت خوب است قرار شد

                                                  

 صحت برخی از این روایت مورد تردید شدید است. 1
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 می مبتدیمکتب خانه شیراز است که  که مرسوم و هجی نقل سینی کوچک ،جلو و غالمشان از عقب حضرت از

رسیده بودیم همگی به تمیز من و جناب شیخ با چند نفر اطفال که به حدّ  .وارد شدند ،خواند روی پشت قاب نقل

تماماً متوجه  ،ما متجسم شده ایشان نقل کرده بودند و در انظار قا میرمحمدرضا که ازآ واسطه استماع فرمایشات جناب

علی  میرزا سیدمقابل شیخ انام نشستند. طولی نکشید که جناب حاجی  ،سالم کرده ،تشریف آورده .ایشان گشتیم

سینی نقل  رویرا از  هجیب شیخ جنا ،بعد از تعارفات رسمی تشریف آوردند پهلوی شیخ نشستند. خالوی ایشان

الفتاح  هو دییبگو :فتشیخ علی الرسم گگفتند بفرمایید.  ،فرمودند بیا آقا بخوان. تبسمی فرموده ،باز کردند ،برداشته

 ؟هُوَ کیست :فرمودند ،باز ایشان ساکت بودند. شیخ اصرار کرد ،شیخ مکرر گفت .. حضرت ساکت شدندالعلیم

. شیخ منم فتّاح العلیمود فرمدارید. هنوز طفلید چه کار به معنی هُوَ  شما ،هُوَ خداست؟ شیخ فرمود میشناسید

 .ترکه را برداشته خطاب به ایشان کرد که این حرف ها را اینجا مزنید. مشغول شدند به خواندن ،یّر شدهسخت متغ

 سفارشات الزمه را فرموده تشریف بردند.  ،جناب خال پس از تبسمات

و معتبر و معروف بود صحبت می کرد که من آن روز  که مردی تاجر اسمعیل بیکمرحوم آقا محمد ابراهیم 

 ،رضای مستوفی که آن هم به همین سن ها بود نشستند سید باب آمد بین من و آقا میرزا محمد .ساله بودم 12به سن 

؟ من گفتم چرا شما مثل سایر اطفال درس نمی خوانید .خواندند نمیولی  ،هجیسر به روی  ،ولی به دو زانو و با ادب

 :رسید زیر به شعر ،کتاب حافظ را بلند می خواندند ،نشسته بودند ولی دو طفل دیگر قریب به ما جوابی ندادند،

 را ز کنگره عرش می زنند صفیرو ت

 ت که در این دامگه چه افتاده استمندان

جناب روایت می کنند که ایضا  .. من گفتم آفرینبشنوید ،اب شمااین است جو :فوری رو کردند به ما فرمودند

چندین  .داشت در همان قهوه اولیاء حوزه درسیصبح ها  ،فاضل و از پیروان شیخ احمد بودچون مردی  شیخ انام

روزی یک مسئله از مسائل علمیه مطرح شد چون  .می آمدند مشغول مذاکره و مباحثه می شدند ،بودند طالبنفر از 

جناب شیخ فرمودند امشب من در این باب کتب را  .نگشتل نفصمباالخره  ،بود زیاد مذاکره کردند مضاغخیلی 

ایشان مطلب را تمام می کنیم. سخن به اینجا خاتمه یافت. دفعتاً  ت می داریم،در این باب صحب فردا ،مطالعه کرده

به ادلّه و براهین علمیه بیان  اتقانبنای نطق را گذاردند. در کمال متانت و  ،مبارکش را بلند کرده رس به سن طفولیت

 گاهی . تمام متحیّر و مبهوت ماندند. طالب به جناب شیخ گفتنداشکاالت آنها را حل کردندمطلب را ادا فرمودند و 

 خیلی ،نماید را مطلب بیان حال و آموخته وار طوطی طفل این که باشد شده مذاکره مبحث این در نداریم خاطر

 شما که نماید می سوال ایشان از حیرت نهایت در شیخ جناب .دارم تعجب هم من گفتند شیخ جناب !است تعجب

 :دادند خاتمه حافظ شعر این به را جواب ،فرموده تبسمی ؟آموختید کجا از را مسئله این

 فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

 هم بکنند آنچه مسیحا می کرددیگران 
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 باب حضرت خالوهای بیوت 16

 نکات مهم 16.1

  خال اکبر، خال اصغر(و )خال اعظم دایی های حضرت بابسه منزل متعلق به این مکان، محل استقرار 

 .بوده است

  بوده است، نه  میرزا سید علی عموی والدههمجوار با منزل  خال اکبر و اعظمبرخی می گویند منزل

 دارد. تحقیق بیشتراحتیاج به  اما ،به نظر می رسد صحیح تر . این مطلبخال اصغرمنزل 

  بعد از و همچنین سال(  12حدود مدتی ) بوشهر قبل از عزیمت بهو  بعد از صعود پدر حضرت باب

  فرمودند. در منزل خال اعظم زندگی می ،تا قبل از عزیمت به اصفهان بازگشت از سفر حج

 خال اعظمبیت مبارک، در منزل  تولیتنیز تا مدت ها بعد از شهادت حضرت باب و قبل از  حضرت حرم 

 سکونت داشتند.

  محل نزول ، منزل خال اعظم محل موقت زندگی حضرت باب و برگزاری جشن عروسی ایشانعالوه بر

  است.)مانند جناب وحید( با حضرت باب  اولیهبسیاری الواح و مالقات حروف حی و مومنین 

 همسر حضرت عبدالبهاء نیز در بیت خال اعظم، مهمان حضرت حرم بوده اند.منیره خانم ، 

  و اعیاد جلسات عمومی، محل بیتوته زائران و تشکیل محافلبیت جناب خال اعظم در دوران بعد نیز 

 مشهور شد. مرکز بهائیان شیرازقرار گرفت و به  منصوصه ایام

  نامیده اند. االذکار مشرقحضرات عبدالبهاء بیت جناب خال اعظم را 

  گشته اند. تخریبشاه چراغ صحن همه این منازل به جهت توسعه خیابان و 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  16.2

و مغازه ها و دکاکین بسیار در است که فعال پیاده روی خیابان حضرتی  شاه چراغحد فاصل بیت العباس و  در

آن  بهای حضرت باب بود و در وجود داشت که متعلق به خالو سه باب منزل مسکونی وسیع ،آن ساخته شده

 دانیم حضرت اعلی سه دایی به طوری که می .است باز می شد بیت العباسکه پشت محوطه  بازار مرغاطراف 

معروف بود می کتاب ایقان که قبالً به رساله خالویه  مخاطبمعروف است و  خال اکبرمحمد که به نام  سید داشتند:

و سوم میرزا حسین علی  معروف است گرچه از خال اکبر سناً کوچکتر می باشد خال اعظمعلی که به  دوم سید باشد،

 معروف است. خال اصغرکه به 
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  16.3

 در کودکیاعظم به بیت خال  عزیمت 16.3.1

انتقال  علی خال اعظم بیت جناب حاج سیدآن حضرت همراه والده مبارک به  ،حضرت بابصعود والد پس از 

 آن حضرت در این بیت سپری شد.  دوران کودکی بودند. وصی والد مبارکاب خال زیرا جن یافتند،

 بعد از سفر حج اعظم حوادث منزل خال 16.3.2

 بیت مبارکمیالدی( را نیز با آرامش نسبی در شیراز و در  1846) هجری قمری 1262نوروز سال  ،حضرت باب

ولکن به خوبی واقف بودند که حوادث ناخوشایندی در پیش  ،و در کنار حرم و والده و جناب خال اعظم سپری فرمودند

امور  ،مقدمه بالیای عظیمه ای در سال های آینده است. لذا بی آنکه والده مبارک مضطرب شوند ،است و این آرامش

مالی خانه را ترتیب و تنظیم نمودند. بیت مبارک و اثاث آن و دیگر اموال مبارک را در سندی که به خط حضرتشان 

سهم  ،دند که پس از صعود والده مبارکبه حرم و والده بخشیدند و تصریح فرمو ،مرقوم فرموده و امضا نموده بودند

ایشان نیز تعلق به حضرت حرم خواهد داشت. به حضرت حرم در باب بالیای آتیه که قرار بود بر وجود مبارک حضرتشان 

مخصوصی نیز برای  اید از این موضوع آگاه شوند. دعایفرمودند که والده مبارک نب نازل شود مطالبی اظهار فرمودند.

بیت حضرت باب محل سکونت خویش را به  ،زل فرمودند تا در ایام فراق و ابتال، زیارت نمایند. پس از آنحرم مبارک نا

 . انتقال دادند جناب خال اعظم

 ،در آن اوقات به علت اشتهار امر در فارس و در جمیع والیات ایران و نیز مراوده گروهی از اصحاب با حضرت باب

 کهنیز  حسین خان حاکم فارسبه سعایت پرداختند.  حضرتشان به اوج رسید و نزد حکومت حسادت دشمنان

خود با آن حضرت نهایت خصومت داشت به کمک ماموران مخفی خویش از مراودات و اقدامات اصحاب اطالعات کافی 

مواره خیال امحاء حضرت که از آغاز ظهور جدید ه حاج میرزا آقاسیبه دست آورد و مراتب را به مرکز گزارش نمود. 

. نیکال فرانسوی را فراهم سازد وسائل اعدام حضرتشانمحرمانه به حسین خان دستور داد که  ،باب را به سر داشت

اعدام نماید.  مخفیانهدر تاریخ خود می نویسد که حاج میرزا آقاسی به حسین خان دستور داده بود که حضرت باب را 

هر را مامور ش گروهی از اراذل و اوباشاز مشورت نمود و هر دو تصمیم گرفتند که لذا حسین خان با سر داروغه شیر

مخالف دستور اوالً  ،زیرا معتقد بودند که اگر حضرت باب را در منظر عموم اعدام نمایند قتل حضرت باب نمایند،

ل حکومت مرکزی شهر ضوضاء شود و لذا مسئودر حضرتشان ممکن است که  علت سیادتثانیا به  ،است صدر اعظم

. اما در آثار مبارکه و و افناء مخفیانه ایشان نمودندگردند. این بود که ماموران حسین خان قصد بازداشت حضرت باب 

 عبدالحمیدبه ولکن تصریح گردیده که حسین خان  ،افناء حضرت باب تلقی شدهتواریخ امریه اگر چه قصد حسین خان 

شبانه به خانه جناب  ،ا ماموران خود و نه مردم غیرمسئول و اوباش و اراذلشیراز دستور داد که ب داروغه خان سر

 ه عبدالحمیدکدارالحکومه آورند. این بود  به خال اعظم هجوم کنند و حضرت باب و اصحاب مجتمع را دستگیر نموده و

به خانه داخل  باال رفته و دیوار خانه جناب خال اعظماز  1846تامبرخان و مامورانش در شب بیست و سوم سپ



 56صفحه  باب حضرت خالوهای بیوت

 
 

 
 

گشتند و با آنکه در گزارش های رسیده به مرکز حکومت ذکر شده بود که جمعیت انبوهی در خانه خال اعظم اجتماع 

 فتند. شخص دیگری را نیا حضرت باب و جناب خال اعظم و جناب سید کاظم زنجانیجز  ،در آن خانه ،کرده اند

 ،نمودند. لذا والی والی فارس را بر قتل باب تحریص"در رساله تاریخ مختصر امر می نویسد:  بوالفضائلجناب ا

ند و بیت او را احاطه نمایند. ور خانه بابخان رییس ضبطیّه شیراز را امر نمود تا با جمعی نیمه شب به  عبدالحمید

 ،دکاظم نامی زنجانی از اتباعش کسی را ندیدچون رییس ضبطیّه در خانه باب اثری از آثار فتنه نیافت و جز باب و سی

)فرزند جناب حاج میرزا حبیب اهلل افنان(  جناب ابوالقاسم افنان. "ه خود آورد و در آنجا محبوس کردباب را به خان

ایام توقف از جمله وقایع مهمه تاریخ امر الهی که در "نوشته است:  "بیت اهلل االکرام"در پژوهش خویش تحت عنوان 

هجوم و حمله جمعی از فرّاشان داروغه شیراز عبدالحمید خان به  ،ت اتفاق افتاده استیبنقطه اولی در آن  حضرت

مومن ایزدخواستی که در دوره حکومت حسن خان آژدان باشی در فارس به جمیع امور تسلط  تحریک و اغوای میر

و آن داستان از این قرار است که مقارن نیمه  است بیت مبارکدر نیمه شب ماه رمضان به  ،یافته و فرمانش نافذ بوده

در حالی  ،هجوم آوردند بیت مبارکهجری قمری چند نفر فراش از پشت بام منزل مجاور به  1262رمضان  18شب 

که حضرت اعلی در پشت بام استراحت فرموده بودند و در آن شب به غیر از حرم و والده مبارک و فضّه و مبارک )کنیز 

آن عمل  ،یگری در آن بیت نبود. آن عده به بهانه اینکه جمعی از پیروان وجود مبارک مشرف هستندو غالمشان( د

تنها حضرت باب در پشت بام استراحت نموده بود و سایرین در حیاط و  ،عنیف را مرتکب شدند. از افراد عائله مبارک

را نیافتند و حضرت اعلی فرمودند حال که محل خودشان بودند. مامورین داروغه تمام خانه را کاوش نمودند و کسی 

مزاحم آسایش آنها نشوید. ولکن آن عده قانع نشدند. مقادیری  ،دیدید کسی در این خانه غیر از اهل و عیال من نیست

از اوراق و الواح و کتبی که در طاقچه اطاق فوقانی بود برداشته و در آن شب حضرت اعلی با تشدّد و تغیّر شدید صحبت 

به طوری که  خواندند و تحقیر و توهین فرمودند،مه و دستگاه ظلم و فساد الد و دستگاه حکومت را مامورین ظنمودن

برادر حرم  میرزا ابوالقاسمحضرت اعلی را به خانه حاجی  ،دو ساعت به صبح مانده ،عبدالحمیدخان داروغه ناچار شد

را به منزلشان دعوت نکنند و سی نیارایند و کسی مبارک آورد و از ایشان سند و ضمانت گرفت که حضرت باب مجل

مبلغی به اسم قلق و خدمتانه که مرسوم آن ایام بود وجه نقد بگرفت و شال ترمه در کمر حضرت اعلی را نصف کرد و 

با خود برد. آن اهانت و جسارت در آن نیمه شب به گونه ای بود که جمیع مردم محل به کوچه و پشت بام ها ریختند 

والده و حرم مبارک که ناظر و  ،ر آن مظالم و ستمکاری ها بودند و معلوم و مسلم است که بیش از همه کسو ناظ

شاهد آن جسارت بودند به زحمت و تعب افتادند و آه و حنینشان مرتفع بود. خوشبختانه مکتوبی از مرحوم حاج میرزا 

در اختیار نگارنده این سطور است  1262شهر رمضان  21ابوالقاسم فوق الذکر خطاب به خال اکبر در بوشهر به تاریخ 

. ذکر چند نکته در باب نوشته جناب ابوالفضائل "شب را مشروحا مرقوم فرموده است که جمیع وقایع و اتفاقات آن

توقیف کرده و به خانه عبدالحمید برده  بیت مبارکمستفاد می شود که ماموران عبدالحمیدخان حضرت باب را در 

بیت جناب خال حضرت باب در  ،زیرا به شرحی که قبالً آوردیم ،دارد تاریخ نبیل مباینتاند. این نکته با محتوای 

توقیف گشته اند. شاید برای نظر جناب ابوالفضائل در این خصوص توان محملی یافت و گفت که نوشته وی  اعظم

است و شاید در  سهو قلماو نشان می دهد( نخستین پیش نویس رساله تاریخ ظهور است و  )چنانچه نسخه خط خود
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م افنان به تصریح و به تکرار بیان سجناب ابوالفضائل این نکته را تصحیح می نمود. ولکن نظر جناب ابوالقا ،مرور مجدد

مباین است.  ،ال اعظم تصریح داردگشته است و آن با محتوای تاریخ نبیل که بر توقیف حضرت باب در بیت جناب خ

بدیهی است که نوشته جناب افنان که سال ها افتخار تولیت بیت مبارک حضرت باب را داشته حاوی نکات تاریخی 

مستند به آثار  ،مندرج در تاریخ نبیل زرندی ،ولکن موضوع توقیف حضرت باب در خانه جناب خال اعظم ،مهم است

علما، .... حاکم فارس حسین خان را داللت ی فرمایند: ر مقاله شخصی سیّاح ماست. حضرت عبدالبهاء د مبارکه

عالج فوری و چاره  ،نمودند که اگر این آتش را خاموشی خواهی و این رخنه و فتور را سدّ محکمی طلبی

قتل باب است و باب جمعیت زیادی جمع نمود و در خیال خروج. حسین خان عبدالحمید خان  ،قطعی

امر نمود که نصف شب بر خانه خال باب از اطراف هجوم نمایند و او را با جمیع تابعان دست بسته داروغه را 

کاظم زنجانی کسی را نیافت و چون  جز باب و خال و سید ،حاضر سازند. عبدالحمیدخان با جنود در خانه

اب را به شرط خروج ب ،حسین خان را مجبور فرار نمود ،علت وبا و اشتداد حرارت هوا، از قضاء در آن شب

حضرت ولی  ".باب با سید کاظم زنجانی از شیراز قصد اصفهان نمودند ،از شهر رها کرد. در صبح آن شب

 تصریح فرموده اند. خانه جناب خال اعظمحادثه توقیف حضرت باب را در قرن بدیع، امراهلل نیز در کتاب 

 ظممنزل جناب خال اعحوادث پس از دستگیری مجدد حضرت باب در  16.3.3

کتب و  ،نموده بازداشتحضرت باب و جناب سیدکاظم زنجانی را  ،باری عبدالحمید خان داروغه و مامورانش

دیدند مردم با  ،رسیدند بازارکه در بیت خال اعظم یافتند برداشته و عازم دارالحکومه شدند. چون به نزدیک  آثاری

ی بر دوش مردم روان و در پی آن مردان و زنان تتابو آن سوی می دوند. هرجا نظر می کردندهراس از این سوی به 

در  وباگفتند  ،گریه کنان و شیون زنان دوان بودند. عبدالحمید خان که سخت وحشت کرده بود از مردم علت پرسید

 از مردم شیراز را کشته است.  صد نفرشهر شایع شده و از نیمه شب تاکنون بیش از 

را کشته است  سه نفر از مستخدمان حسین خانالحکومه دریافت که وبا عبدالحمید خان پس از ورود به دار

باغ و به  گریختهاز آنجا  حسین خان همراه بستگانشلذا  ،و اعضاء خانواده وی نیز در وضع وحشتناکی بوده اند

برد تا  خانه خوددر حومه شیراز پناه برده است. عبدالحمید خان ناچار حضرت باب و سیدکاظم رنجانی را به  تخت

به وبا دچار گشته و بر بستر مرگ افتاده است.  پسرشتصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ولکن در ورود به خانه دریافت که 

عبدالحمید خان خود را به پاهای مبارک حضرت باب افکند و از حضور مبارک رجای بخشش گناهان و شفای فرزندش 

کرد و هرگز چنین مشاغلی را در زندگی قبول نخواهد نمود. نمود و معروض داشت که از شغل خویش استعفاء خواهد 

و نامبرده بالفاصله برای رهایی حضرت  ن فرزند عبدالحمیدخان بهبود یافتبر اثر نفثات روح قدسی و دعای حضرتشا

ن باب اقدام نمود. به حسین خان حاکم فارس پیغام فرستاد و تقاضا کرد که با رهایی حضرت باب موافقت نماید. حسی

آنکه حضرت  طخان که از وحشت ابتال به وبا دچار نهایت اضطراب بود با تقاضای عبدالحمیدخان موافقت نمود به شر

برادر حرم مبارک التزام گرفته شد که هر هنگام حکومت  ابوالقاسم افنان. ضمنا از جناب شیراز را ترک نمایندباب 

 ارالحکومه حاضر کند. در د دو هفتهنامبرده حضرت باب را ظرف  ،اراده نمود



 58صفحه  باب حضرت خالوهای بیوت

 
 

 
 

هجری قمری(  1262میالدی )بیست و یکم رمضان  1846صبح آن شب که برابر با روز بیست و سوم سپتامبر 

مجددا  ،جناب خال اعظم را به خانه عبدالحمیدخان احضار فرمودند و پس از مذاکرات مختصری ،حضرت باب ،بود

ا نامبرده تودیع فرمودند. از منابع موثق موجود مستفاد می شود که مراقبت از والده و حرم مبارک را به وی سپردند و ب

گشته اند و دیگر در جهان فانی با والده و حرم مبارک  یکسر عازم اصفهانحضرت باب از خانه عبدالحمیدخان 

ر خواب شبی د"مالقات جسمانی نداشته اند. این استنباط موید است به بیان حرم مبارک به منیره خانم فرموده اند: 

خان ملعون با جمعی از باالی بام خانه وارد شدند و حضرت را یکتا آرخالق  نیمه شب دیدم داروغه عبدالحمید ،بودم

. حضرت باب پس از تودیع با جناب خال اعظم و "بدون سوال و جواب بردند. دیگر من خدمت حضرت نرسیدم ،گرفته

 . گشتند عازم اصفهاناظم زنجانی همراه جناب سید ک ،سفارش الزم در باب مراقبت از والده و حرم مبارک

شدت شیوع وبا در شیراز کاهش یافت و حسین خان به مقرّ حکومت  ،مدتی پس از عزیمت حضرت باب به اصفهان

بازگشت و مظالم خویش را از سر گرفت. تازه به خود آمده و دریافته بود که حضرت باب دیگر در چنگ او اسیر نیستند 

را مجازات کرد. سپس  جناب خال اعظمآن حضرت گشت. ابتدا  انمزاحم منسوبمقیم اند. این بود که ان و در اصفه

هجوم برند و ایشان را به  حاج میرزا ابوالقاسم افناندستور داد که ماموران به خانه برادر حرم مبارک جناب 

داروغه با وجود  عبدالحمید خانبیماری بود.  دارالحکومه کشند. جناب میرزا ابوالقاسم به علت ابتالء به وبا در بستر

همراه ماموران و گروهی از اشرار شیراز  ،ن خان اطاعت نمودهیعهدی که قبالً در حضور حضرت باب کرده بود از حس

ماموران و  ،به خانه جناب میرزا ابوالقاسم هجوم برد. چون فیروز غالم سیاه خانه زاد جناب افنان در خانه را باز نمود

چه جناب افنان و اهل خانه تاکید  رار همه نقاط خانه را وارسی نمودند و متصاّل سراغ حضرت باب را می گرفتند. هراش

ماموران بیشتر مزاحمت فراهم می نمودند. سرانجام جناب حاج ابوالقاسم  ،می نمودند که از آن حضرت خبری ندارند

هایت وقاحت و غضب با جناب افنان سخن گفت و حضرت به دوش گرفته نزد حسین خان بردند. حسین خان در نرا 

باب را از ایشان خواست. جناب افنان اظهار نمود من مبتالی وبا بوده ام و هنوز نیز دچار آنم و از اوضاع خبری ندارم. 

 یا پانزده هزار تومانو  تسلیم نمایدمهلت می خواهد که حضرت باب را  پانزده روزسرانجام حسین خان از ایشان 

یا  حضرت باب ومطالبه را احضار و  حاج ابوالقاسمپس از پانزده روز حسین خان مجددا جناب  به حاکم بدهد.

قبول نمی کند و  ،می نماید. هر چه جناب افنان سوگند می خورد که از حضرت باب خبری ندارد پانزده هزار تومان

از اصفهان  جناب منوچهرخان معتمد الدولهچاپار مخصوص  ،در این بینبر شدت وقاحت و مزاحمت می افزاید. 

مزاحم نسویان حضرت باب نشود. لذا حسین خان از خوف  می رسد و پیام معتمد را به حسین خان می دهد که دیگر

از جناب حاج ابوالقاسم می گیرد تا ایشان را آزاد می  هزار و پانصد تومانمبلغ  ،ظاهرا ساکت می شود. با وجود آن

ادامه می دهد. دستور می  حاب حضرت بابآزار اصم خویش بر نمی دارد و به خان دست از مظال نماید. اما حسین

برخی  ،نمایند. این بود که منسویان و اصحاب حضرت باب خرابدهد در هر خانه آثار حضرت باب را بیابند آن خانه را 

. حسین خان به علت مظالم و ی یابندتا از این مخمصمه رهاینمودند و یا در آب شستند  محواز آثار آن حضرت را 

 از این جهان در گذشت. فالکتنشست و با نهایت  خاک سیاهسرانجام به  ،اعمال ناجوانمردانه اش
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 افنان مریم افنان، نوشته اهلل حبیب میرزا مطالبی از کتاب خاطرات 16.4

 می حساب به شیراز مقدسه اماکن جزء گرفت، نام االذکار مشرق عبدالبهاء حضرت طرف از اعظم خال بیت

 . است برخوردار واالیی معنوی موقعیت و اهمیت از و آید

 ابتدایی تحصیالت کودکی، دوران و نموده مکان نقل خانه این به بزرگوارشان والد صعود از بعد باب حضرت

 بوشهر به تجارت کارهای به اشتغال برای سپس و فرمودند سپری خانه این در سالگی پانزده سن تا را خود نوجوانی و

 .شدند رهسپار

 صاحب اذیت و آزار جسارت، مورد فرمودند مراجعت شیراز به مکه از که هنگامی امر، اظهار از پس باب حضرت

 ضمانت و شیراز جمعه امام اندیشی چاره با گرفتاری این دوران .شدند زندانی گرفته، قرار فارس، وقت حاکم اختیار،

 با معاشرت و آمیزش از و نموده سکونت خال بیت در باب حضرت شد قرار که ترتیب این به یافت، پایان اعظم خال

 برای شرایط باالخره و گردید برقرار نسبی آرامشی زمان گذشت با و شد واقع موثر تمهیدات این. باشند ممنوع دیگران

 مال قزوینی، عبدالکریم مال کاتب، سیدحسین آقا الباب، باب بیت، همین در. آمد فراهم یاران و اصحاب مالقات

 شدند مشرّف باب حضرت حضور به کربالیی جواد سید حاج مانند بابیّه اجلّه از دیگر بعضی و عظیم علی شیخ

 کوثر مبارکه سوره تفسیر و نمود حاصل تشرّف انور محضر به خانه همین در دارابی یحیی سید آقا وحید جناب و

 .شد نازل وی اعزاز به

 مبارک بیت از را خود سکونت محل حضرت آن حرم کربال، صوب به شیراز از باب حضرت والده عزیمت از بعد

 و عبدالبهاء حضرت حرم چون معززی میهمانان از و شدند ساکن آن در متمادی سالیان و داده تغییر خانه این به

 .فرمودند پذیرایی مقدّس مکان این در شان والده

 جواد محمد میرزا حاجی فرزندشان یگانه و ایشان حرم اختیار در بیت این ،اعظم خال تدشها واقعه از پس

 سال حدود در که آمد در بهایی غیر ورّاث فتصر به آن از دانگ چهار ،خال حرم صعود از بعد سرانجام و گرفت قرار

 و اهمیت فروش، موضوع افنان حسین سید آقا ،حال این در. نمودند اقدام آن فروش برای قمری هجری 1327

 فرمودند امر بالیوزی الدّوله موقّر به عبدالبهاء حضرت. داشت معروض عبدالبهاء حضرت حضور به را خانه این موقعیت

 فرمان امتثال در موقرالدوله. دهد قرار امر جامعه اختیار در را خانه تمام سپس و خریده را بحث مورد قسمت که

 عبدالبهاء حضرت .کرد تقدیم امر به و خریداری را مذکور دانگ چهار کمپانی عبدالرحمن حاجی وسیله به ،مبارک

 آشیانه و النه که ای خانه درخصوص :فرمایند می گردید، نازل افنان حسین محمد سید آقا اعزاز به که لوحی در

 آن بودید، فرموده مرقوم الفداء اله روح علی سید آقا جناب جلیل خال الشهید، المقدس الفرع حضرت

 .الفداء له کینونتی و ذاتی و روحی ،اولی نقطه ،اعلی مال نیّر راس مسقط مجاور و بود قدس حمامه النه خانه

 محمد علی میرزا حضرت روحانی، فرع جناب. مفروض امر احترامش و محسوب مقدسه بقاع از خانه آن لهذا

 بکوش اهمیّت و رغبت و همّت تمام به بدیع، فرع ای بگو، و برسان مشتاقانه تحیّت عبدالبهاء بلقِ از را خان
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 اغیار اغبرار سبب شکارآ و واضح اگر. نمایی ابراز االذکار مشرق و آری در اغیار دست از را معمور بیت آن تا

 در  ًخفیّا و برهانید غیر دست از را محترم بیت آن و نمایید پنهان و مستور را راز این شود، اشرار ضوضاء و

، مبرور عمل این مبارکی به تا گردید مشغول ابکار در نیاز و نماز و اسحار در اذکر به و بیارایید محفلی آن

 آید دماغ در ای نشئه و بگشاید رخ فرحی گردد، غفور ربّ ذکر مشغول ،قلوب و گردد حاصل موفور فیض

 االذکار مشرق دیار سایر در چنانکه اندازد، سرها در دیگر شوری و زند شدید ای شعله اهلل محبت نار که

 بخشید. ها جان به الهیّه بشارتی و انداخت ها دل در عظیم شعفی و شوق شد، اهلل محبت نار فوران سبب

 احباب میان در حتی نیایند، اطالع اغیار ابداً که گردد مجری احتیاط و حکمت نهایت در باید شیراز در ولی

 .شوند قلوب وحشت سبب و نمایند قیام رذائل بر قوم اراذل ،نباشد چنین اگر کنید، عنوان روحانی محفل

 ایام و اعیاد جلسات عمومی، محافل و شد الهی امر ناشرین و مبلّغین توقف محل خانه این ،مدتی از پس اما

 و قراء از که الهی احبای از بعضی ،گذشته این از. گردید تشکیل آن در اخالقی دروس های کالس نیز و منصوصه

 بهاییان مرکز عنوان به خانه این که شد سبب امر همین. نمودند می بیتوته آن در آمدند، می شیراز به اطراف قصبات

 .گیرد قرار اغیار و یار نظر مطمح و گردد مشتهر شیراز شهر در

 دست ،چراغ شاه تا زند خان لطفعلی خیابان ادامه منظور به شیراز شهرداری ،شمسی هجری 1324 سال در

 بود خال بیت هم یکی ،اماکن این جمله از. داشت قرار نظر مورد مسیر در که زد هایی ساختمان و ها خانه تخریب به

 حروف اجتماع محل اتاق بر مشتمل ،غربی قسمت بنای یعنی ،دیگر پنجم یک ولی شد تخریب آن پنجم چهار که

 بیت ،بنا زیر از که راهی و زیرین طبقه عالوه به آن به چسبیده پستوی و اعظم خال اختصاصی اتاق حیّ،

 حضرت اقدام موطی زمانی و کرد می متّصل حرم پدر علی میرزا آقا منزل یعنی والدت محل بیت به را خال

 و شد کشیده باقیمانده قسمت جلو دیواری ،شیراز روحانی محفل دستور به بعد. ماند باقی بود، گرفته قرار باب

 خال، بیت بقایای شمسی هجری 1348 سال در سرانجام .گردید محل آن در خدمت و نگهداری مامور مستخدمی

 پیشنهاد به همه و همه ،اکبر خال منزل نیز و است مبارک نامه وصیت منصوص که باب حضرت والدت منزل

 از تمامی به و گرفت قرار چراغ شاه جلو میدان توسعه مسیر در ایران دربار دستور و چراغ شاه متولّی شریفی

  .رفت میان

 تصاویر 16.5

   

 (1) بردند یم فیتشر تیطفول در باب حضرت که یعموم حمام: 132 اعظم خال تیب: 131 خال یعل دیس رزایم حاج تیب: 130
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  اعظم خال تیب داخل: 134 (2) بردند یم فیتشر تیطفول در باب حضرت که یعموم حمام: 133
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 چراغ شاه 17

 نکات مهم 17.1

 خواهر  زهرا بیگم همسر خال اعظم، ،خال اکبرو دفن دائم حضرت حرم محل دفن موقت  ،شاه چراغ

  است. افناناکابر و تعدادی از  )پسر زهرا بیگم( نورالدّین آقا میرزا آقا، حضرت حرم

 رسد. می اشتباهنیز در این محل ذکر شده که به نظر  کنیز حضرت حرم ،فضهمحل دفن  ،در بعضی تواریخ 

 شد. منتقلاز آن مکان  حضرت ولی امراهلل، بعدها به دستور رمس حضرت حرم 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  17.2

 تاریخچه شاه چراغ 17.2.1

 به که است شیعیان هفتم امام ،کاظم موسی امام فرزند ،جعفر بن موسی بن احمد حضرت مرقدشاه چراغ 

 این که سابق ازمنه در گویند می که است این گویند چراغ شاه را آن اینکه علت .است معروف و مشهور چراغ شاه نام

 نوری قبرها از یکی برروی ها شب که شود می متوجه قبرستان نگهداری و تنظیف مأمور ،بوده بزرگی گورستان محل

 به ،نموده قبر نبش آنها .دهد می خبر امر مسئولین و حاکم به ،شد تکرار بار چندین موضوع این وقتی .شود می پیدا

 و امامزادگان از ایشان که شوند می و متوجه خورند برمی یافته وفات امروز همین انگار که تازه تره و سالم جسدی

 .1نامند می چراغ شاه را آن و سازند می بارگاهی و مقبره ،قبر آن سر بر لذا .باشند می اولیا از

 های الس بین ،گشته مأمون عهدولی رضا امام برادرش شنید که هنگامی مأمون خالفت زمان در امامزاده این

 عمال ستده ب و شد شناسائی شیراز در ولی ،برود مشهد به طریق این از تا آمد شیراز به قمری هجری 220 و 193

 سعد ابوبکر اتابک وزیر ،مسعود الدین مقرب امیر وسیلهه ب بعدها .گردید دفن محل همین در و شهید حکومت

 مادر ،خاتون تاشی و نمود تعمیراتی آن در نیز اتابک .گردید بنا آن روی بر گنبدی و شناسائی جناب آن قبر ،زنگی

 رد و کرد وقف امالکی و ساخت رفیعی گنبد حضرت آن مزار بر ،هجری 744 سالدر  اینجو ابواسحاق شیخ شاه

 و شیرازیان اهزیارتگ و است مجللی کتابخانه و زیبائی موزه دارایاین مکان  .نمود بنا عالی ای مدرسه آن صحن جنب

  .است مسافرین

 در مورد صعود و دفن حرم حضرت باب 17.2.2

 1299 و آن جناب در روز دوشنبه دوم ذوالقعدۀ داشت حضرت حرماختصاص به  مقام تولیت بیت مبارک

جناب محمّد علی فیضی نوشته است حرم مبارک پس  .در همان بیت صعود فرمودند میالدی( 1881) هجری قمری

                                                  

 این روایت مبنای علمی ندارد، زیرا طبق فرموده ی حضرت عبدالبهاء، جسد مظاهر ظهور نیز تجزیه می شود. 1
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. در الواح متعدّده از قلم جمال ابهی ذکر حضرت حرم شده به ملکوت ابهی صعود فرموده اند یپنج ماه و نیم بیماراز 

اب نیز از قلم جمال ابهی به و چند لوح مبارک نیز خطاب به آن امۀ مقدّسه نازل گشته است. حرم حضرت ب

در  انرمس مطهّرش ،(. پس از صعود حرم390 - 91ملقب گشته اند )از جمله در کتاب بدیع، صفحات  "ءخیرالنّسا"

  .نمودند منتقل آنجا از امراهلل ولی حضرت دستور به رمس ایشان را بعدها ، اماشیراز مدفون گشتشاه چراغ 

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  17.3

 ،حضرت حرم بود و نتیجۀ این ازدواج خواهر مادری ،بی بی جان حاجیهسرکار  ،همسر جناب خال اعظم

 ابوالقاسم حاج میرزاکه در هجده سالگی در سفر حج هنگامی که همراه جناب  سیّد جوادبه نام  تولّد پسری شد

فائز به متأسفانه  ،و عفیفه بود بانوئی مقدّسه با آنکه بی بی جان حاجیه)برادر حرم( بود صعود نمود. سرکار  سقّاخانه

 مدفون گشت. ضریح شاه چراغو در  در شیراز درگذشت میالدی( 1888هجری قمری ) 1306و در سال  ایمان نشد

قان عرفان مقام عظیم حضرت باب و نیز جمال ابهی فائز گشت. ایه ب خال اکبر ،ایقانپس از نزول کتاب مبارک 

در  میالدی( 1876هجری قمری ) 1293تصریح شده است. نامبرده در سال  جناب خال اکبر در وصیّت نامۀ ایشان

 گشت. مدفون ضریح شاه چراغو جسدش در  شیراز صعود فرمود

تفویض گردید. جناب زهرا بیگم  ،بیت مبارک به اخت حرم تولیتامر جمال ابهی ه پس از صعود حرم مبارک، ب

جناب میرزا آقا افنان فرزند زهرا بیگم را در سیزده سالگی به امر جدید مؤمن فرموده بودند. میرزا آقا نیز  ،حرم مبارک

در همان آغاز نوجوانی سبب هدایت مادر خویش گشته بود. زهرا بیگم پس از صدور امر جمال ابهی خانۀ خویش را که 

 1890هجری قمری )  1307اکن شد. زهرا بیگم در سال در جوار مسجد جامع شیراز بود رها کرد و در بیت مبارک س

مدفون  جنب مرقد حضرت حرم ،شیراز در شاه چراغفرمود و  صعودملکوت ابهی ه میالدی( در همان بیت ب

اخت "اعزاز زهرا بیگم نازل گردیده و آن جناب در آن الواح مقدّسه به بیان مبارک ه گردید. الواح متعدّده از قلم ابهی ب

 اطب گشته است. مخ "حرم

اختصار به شرح حال ه در اینجا ب ،چون ذکر اخت حرم مقدّم بر بیان احوال دائی های محترم حضرت باب شد

بوده ولکن به  سیّد محمّد، میرزا آقاجناب میرزا آقا افنان و فرزندان برومند ایشان اشاره می کنیم. نام اصلی جناب 

زین العابدین از منسوبان نزدیک والد حضرت باب بوده است.  میرزا ناب آقامیرزا آقا شهرت یافته است. پدر نامبرده ج

 "نورالدّین" میرزا زین العابدین تنها همین پسر بوده است. میرزا آقا افنان از قلم اعلی به نتیجۀ ازدواج زهرا بیگم و آقا

تعمیرات از جمله در خصوص خدمت امر مبارک اشتغال داشته و خدمات او ه ها ب ملقّب گشته است. نامبرده سال

. از قلم ابهی چند نیز مذاکراتی داشته است میرزای شیرازیبا او در تاریخ امر ابهی آمده است.  مکرّر بیت شیراز

جناب  صعودلوح و از جمله لوح دنیا و از قلم حضرت عبدالبهاء الواح متعدّده خطاب به آن جناب نازل گشته است. 

جنب  ،شاه چراغمیالدی( در شیراز واقع گشت. مدفن شریفش در  1903قمری ) هجری 1321میرزا آقا در سال 

  .است مرقد مطهر حضرت حرم
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 تصاویر 17.4

   
 (2) چراغ شاه: 137 (1) چراغ شاه: 136 چراغ شاه داخل: 135

   
 (5) چراغ شاه: 140 (4) چراغ شاه: 139 (3) چراغ شاه: 138

  
 

 (8) چراغ شاه: 143 (7) چراغ شاه: 142 (6) چراغ شاه: 141

   

 (11) چراغ شاه: 146 (10) چراغ شاه: 145 (9) چراغ شاه: 144
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 (والده عموی) علیسید  میرزا منزل 18

 نکات مهم 18.1

 خود متولد شدند. منزل عموی والدهدر  حضرت باب  

 با حضور امام جمعه شیراز شیخ ابوتراب به  خدیجه بیگمحضرت باب با  محل عقدهمچنین  ،این منزل(

 .می باشند حضرت حرمپدر  میرزا سید علیزیرا  ،بوده است عنوان عاقد(

 است بوده والده عموی علی سید میرزا منزل با همجوار اعظم خال و اکبر خال منزل گفته می شود که 

 دارد. نیاز به تحقیق بیشترو این قول به نظر صحیح می رسد، هر چند  )این منزل در وسط بوده(

 منازل دایی و تاحیه ای که بوده،  منزل عموی والده سابق محلکه برخی می گویند  میدان احمدی

 .اندشده  شاه چراغمحوطه و  خیابانجزئی از  شده و تخریب هم اکنوندر آنجا بوده، ای حضرت باب ه

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  18.2

 تابلوی و خورد می چشم به درآن زیبای نمای آب که چراغ شاه جلو کاری چمن محوطه به محترم راهنمای

 محل ،محیط این گوید می و نموده اشاره بسته نقش برآن تحمیلی جنگ شهدای از زیادی عده عکس که عریضی

 .است باب حضرت تولد محل و اعلی رب حضرت والده عموی ،علی سید میرزا سکونت

 وفات طفولیت در همگی ولی ،شدند اعلی حضرت از قبل اوالدانی صاحب بار سه دو اعلی رب حضرت والده

 می باقی اوالدش ،نماید حمل وضع خود سکونت محل از غیر محلی در زائو اگر که بودند معتقد ها قدیمی .یافتند

 ایشان مسکونی منزل با چندانی فاصله که خود عموی خانهه ب ،شد ظاهر ایشان در حمل وضع آثار که هنگامی لذا .ماند

 .شدند متولد محل آن در قمری هجری 1235 سنه محرم اول یوم در اعلی حضرت و فرمود مکان نقل نداشت

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  18.3

 اکتبر بیستم) قمری هجری 1235 سال محرّم ماه روز نخستین سحر از پیش باب حضرت مبارک تولّد

 واقع حضرت آن والدة عموی علی سیّد میرزا جناب بیت باالخانۀ در و شیراز مرغ بازار محلّۀ در( میالدی 1819

 "الفهرست" توقیع در حضرت آن خود بیان به است کافی ،مبارک تولّد تاریخ خصوص در مدرک ها ده میان از. گشت

 حضرت ابهی، جمال از متعدّده نصوص ،حضرتشان مبارکۀ برآثار عالوه ،باب حضرت تولّد روز خصوص در .نمائیم استناد

 یوم فجر اوّل ،ابهی اقدس مولود": است نازل جواب و سوال رسالۀ در .است دست در امراهلل ولیّ حضرت و عبدالبهاء

 در عبدالبهاء حضرت. "عنداهلل شده محسوب یوم یک دو این و است مبشّر مولود ،اوّل یوم و است محرّم دوم

 در امراهلل ولیّ حضرت. "متولّد محرّم اوّل روز": فرمایند می باب حضرت تولّد تاریخ خصوص در سیّاح شخصی مقالۀ

 . اند دانسته سحر از پیش را باب حضرت تولّد ،(مبارک منشی بخطّ) میالدی 1939 جوالی دهم مورّخ مبارک توقیع
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 آن الدینو ،باب حضرت تولّد از پیش ،(وی خطّی تاریخ در) افنان اهلل حبیب میرزا حاج جناب قول استناده ب

 والدۀ هک هنگامی لذا. درگذشت روز چند از پس و نماند باقی نوزاد آن ولکن ،گردیدند دیگری فرزند صاحب حضرت

 وضع زمان در گرفتند متصمی ،ایرانیان اصوالً و شیعیان عقاید پایۀ بر و زمان معمول رسمه ب ،شدند باردار مجدّداً  مبارک

 جناب بیت به تاموقّ مبارک والد ،موروثی بیت از که بود این. بماند جدید نوزاد تا دهند تغییر را اقامت محلّ ،حمل

 همین اختر بلند دختر ،باب حضرت مبارک حرم خانم خدیجه. نمودند کوچ( مبارک والدۀ عموی) علی سیّد میرزا

 . است علی سیّد میرزا جناب

 ینیحس سادات از حسین محمّد میر جناب صبیّۀ ایشان و بیگم فاطمه جناب ،باب حضرت محترمۀ والدۀ نام

ه ب روسی ندۀنویس بیک کاظم. اند دانسته رضا محمّد سیّد جناب را باب حضرت والد نام موجود منابع همۀ. شیرازند

 نسب. است فتهگر اشتباه( صالح) قدّوس جناب والد نام با یقیناً که نوشته( صالح محرّف) صالب را ایشان نام خطاء

 شریف احمد قول الذ. است دانسته شیرازی قطعیّاً  نصراهلل میرزا تا را مبارک اجداد ،موجود تواریخ و باب حضرت نامۀ

 شیراز به تهرا از نامبرده و اند بوده هرات اهل محمّدرضا سیّد جناب اجداد گوید می که( آقاسی ایشیک) شیرازی

 .است نگاری تاریخ در بیّن اشتباه ،اند کوچیده

 1افنان اهلل حبیب شیراز، نوشته امری تاریخمطالبی از کتاب  18.4

 خود والدۀ عموی علی میرزا آقا خانۀ در هجری پنج و سی و دویست و هزار سنه محرّم اوّل شب در مبارک تولّد

 :فرمودند می ،کردند می عنوان کرّاته ب و داشتند می مذکور حضرت والدة ،محترمه علیا قول از که قراری از .واقع

 رامآ اغلب ،باشند نمی شیر آشامیدن در حریص اطفال سایر مانند طفل آن که گشت می مالحظه تولّد بدو در"

 قتو در ،کردند نمی شیر آشامیدن تقاضای بیشتر مرتبه چهار ،ساعت چهار و بیست ظرف در ،بودند صدا بی و

 باید چرا که شدم می مضطرب من اوقات بسا .شد نمی مفهوم ایشان دهان حرکت که بودند مالیم بسیار آشامیدن

 می تسلّی را خود بعد .باشد نمی شیر شامیدنه آب مایل که باشد داشته مرضی شاید ،نباشد اطفال سایر مثل بچه این

 مثل باز ،شیر زا انفصام زمان تا .کند تابی بی و نماید آرامی بی باید ،داشت کمونی مرض ناکرده خدای اگر که دادم

 طفل یک یاعل علیّ خداوند گاه هر که بودم شاکر زیاد .کرد نمی ناشایسته حرکت و گرفت نمی بهانه اطفال سایر

 غریب اخالق ،یّتطفول بدو در ،نموده ذکر قموثّ اشخاص که قراری از نیز و ."است آرام و مؤدب نیز آن ،فرموده عنایت

 .بودند متحیّر و حیران آشنا و بیگانه و اقربا و خویش تمام که شد می مشاهده ایشان از عجیب و

                                                  

 صحت برخی از این روایت مورد تردید است. 1



 67صفحه  (والده عموی) علی سید میرزا منزل

 
 

 
 

 افنان مریم افنان، نوشته اهلل حبیب میرزا خاطراتمطالبی از کتاب  18.5

 امیرز حاجی منزل بین خانه این. است شیراز شهر در مقدسه اماکن از یکی باب حضرت والدت محل خانه

 (هگوشوار) ی باالخانه در باب حضرت. است گرفته قرار اعظم خال سیدعلی میرزا حاج و اکبر محمدخال سید

 .اند شده متولد منزل این غربی شمال سمت

 و شد می باز خانه پشت کوچه به که ورودی درب از بود عبارت محوطه غربی سمت در خانه این اصلی بنای

( اُرسی)بزرگ  دری پنج اطاق یک که ترتیب این به فوقانی، طبقه در باالخانه دو و تحتانی طبقه در راهرو دو و اتاق سه

 سمت در و آن طرف دو در عریض نسبتاً راهرو دو و داشت قرار وسط در ،طبقه دو قسمت اعارتف با مساوی ارتفاعی با

 هر ورودی درهای نیز و ارسی طرفین ورودی درهای. وجود داشت دری دو اتاق یک ،راهرو دو این از کدام هر دیگرِ

 که بود شده ساخته مارپیچ پلکانی راهروها از کدام هر گوشه در .شد می باز راهرو دو این به کوچک اتاق دو این از یک

 می منتهی بود، واقع پایین طبقه دری دو های اطاق روی بر که( فوقانی طبقه کوچک های اتاق) گوشوارهای دو به

 . گردید

 ملکیت به ایشان صعود از بعد ،است داشته تعلق باب حضرت حرم والد عباد میر پسر ،علی میرزا آقا به که خانه این

 اینکه از بعد علی میرزا آقا ارشد پسر ابوالقاسم، میرزا حاجی .است آمده در (دختر دو و پسر دو) او فرزند چهار

 خریداری داشتند قرار هم کنار در که کوچک خانه چند ،چراغ شاه میدان محله در گرفت، رونقی تجارتش بساط

 نقل جدید منزل به مرغ بازار محله از اعیانی، بزرگ خانه یک صورت به ها آن مجدد ساختمان و تخریب از پس و نمود

 ساکن آنجا در و رفته یزد به جوانی ایام از که کبیر افنان به معروف ،حسن سید میرزا حاجی ایشان برادر. کرد مکان

 العابدین زین میرزا آقا شوهرش خانه در علی میرزا آقا بزرگتر دختر بیگم سلطان زهرا. نداشت منزل این به توجهی بود،

 که والدت محل بیت بنابراین. داشتند سکونت مبارک بیت در باب حضرت حرم یعنی ،کوچکتر دختر بیگم خدیجه و

 بود، خواهر و برادر چهار این ناتنی برادر مادر، طرف از که حجاب مهدی محمد حاجی اختیار در مصرف بال و خالی

 . شد گذاشته

 ها زاده برادر حال رعایت خاطره ب ابوالقاسم میرزا حاجی و شد فوت قمری هجری 1304 سال در حجاب حاجی

 دو او متعاقب و ابوالقاسم میرزا حاجی ،قمری هجری 1305 سال در. گذاشت باقی ها آن اختیار در کماکان را خانه آن

 مدت و کرد ترک را شیراز ابوالقاسم میرزا حاجی دوم پسر ،ابوالحسن میرزا آقا. نمودند صعود بقا عالم به پسرانش از نفر

 تنها ترتیب این به. کرد صعود حیفا در و شتافت اقدس ارض به عمر اواخر در و گزید اقامت سمرقند و آباد عشق در ها

 حق از دفاع عهده از ،حجاب وراث برابر در ولی ،بود افنان حسین محمد سید آقا ،خانه این محقق و قانونی وارث

 . فروختند بود الهی امر عدوّ اعداء از که فروش قالی نفر یک به را خانه آن مذکور وراث و نیامد بر خود

 دردسر و زحمت اسباب داشت قرار اعظم خال و اکبر خال بیوت مجاورت در که خانه آن در شخص این سکونت

 در. شد تخریب و گرفت قرار چراغ شاه خیابان مسیر در خانه این ساختمان شرقی قسمت اینکه تا بود زیاد های

 فروش به حاضر مالک ولی ،کرد فراوان کوشش ساختمان آن مانده باقی خرید برای شیراز روحانی محفل ،حال این
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 میدان توسعه وقت در بالمآل و کرد نصب آن سردر بر نام همین به تابلویی و نمود وقف مهدیّه اسم به را آن و نشد

  .رفت میان از و شد تخریب بنا آن تمامی چراغ شاه خیابان و

 تصاویر 18.6

  
 

 یاحمد دانیم: 151 والده یعمو تیب: 150 است تولد محل جپ سمت اتاق: 149
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 دختران بی بی 19

 نکات مهم 19.1

 می باشد. وفای حضرت حرم کنیز با ،فضهو  پسر حضرت باب ،حضرت احمد محل موقت دفن ،این بقعه 

  شد. منتقلاز آن مکان  حضرت ولی امراهلل، بعدها به دستور حضرت احمدرمس 

  می دانند که به نظر نادرست می آید. شاه چراغرا در  فضهبرخی تاریخ نگاران، مدفن 

  شد.می با نیریز دوم )یا به قولی واقعه اول(زن در واقعه  اسرایاین مکان، همچنین محل نگهداری 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  19.2

 تاریخچه بقعه 19.2.1

 دختران یب بیاست:  نوشته چنین دختران بی بی به را این بقعه تسمیه علت العجم آثار کتاب در شیرازی فرصت

 زلزله وقوع ه علتب بار چندین بقعه این بود. حسین امام اوالد از ای سیده بود، عبداهلل ام اش کنیه و خدیجه نامش که

 .ساختند برمزارش ای بقعه و شد عمارت تجدید ایلخانی خان قلی محمد زمان در و دیده فراوان آسیب

 و یتیم دختران سرپرستی کارش که بود اتابکان سلسله از دنیا تارک خانمی ، بین شخصاند گفته هم بعضی

 آقایان و است نسوان مخصوص بقعه این زیارت .شد معروف دختران بی بی به دلیل همینه ب و بود پناه بی زنان بیوه

 در و رود می پائین به و خورد می پله چند که است سردابی آن حیاط کوچک محوطه در .دهند نمی راه آنجا به را

 1.است بانوان زیارتگه که دارد وجود آهنی ضریحی با قبری آن وسط

 محل دفن احمد و نگداری اسرای زن واقعه دوم نیریز 19.2.2

 در ،مودن وفات کودکی در که باب حضرت فرزند یگانه احمد و بود بزرگی قبرستان ،محل این اطراف در قبالً

 تخریب دبیرستان ساختن برای را متروک قبرستان آن که شمسی 1333 سالدر  .گردید مدفون قبرستان این

 به آنجا از را مطهر رمس آن ،فرصت اغتنامه ب شیراز روحانی مقدس محفل ،امراهلل ولی حضرت دستوره ب ،نمودند

 باغچه ،نآ ورودی درب مقابل در ،بود استفاده مورد قدیم جاوید گلستان که زمانی .نمودند منتقل جاوید گلستان

 .باشد می احمد دفن محل گفتند می که بود اطلسی های گل از مملو مدوری

 مردها و محل نای در را ها زن ،آوردند می شیراز به ریز نی از را بابی اسرای که ریز نی دوم واقعه در همچنین

 .کردند می نگهداری حمزه بن علی میر شاه بقعه در را

                                                  

 است. سجاد امام نوادگان از بی بی دختران شود کهو همچنین گفته می  کنند بازدید آنجا از توانند می نیز آقایان اکنون هم 1
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  19.3

 واقعه دوم نیریز 19.3.1

 بقعه این بنای .باشد می ریز نی دوم واقعه در نسوان اُسرای از ای عده نگهداری محل ،دختران بی بی بقعه

 .است سلجوقیان دوره در فارس اتابکان از ای فاضله سیده به منسوب

 فضه 19.3.2

 حرم حضرت خدمت در مبارک بیت در و خریدند را او باب حضرت که داشت سال هفت حدود شاید فضّه

 بسیار که داد نشان خردسالی های سال همان در دختر این. پرداختند فضّه تعلیم به مبارک والدۀ و حرم. گماشتند

 خاندان اعضاء زدزبان زودیه ب دینی وظائف انجام نیز و دوز و دوخت و آشپزی در فضّه مهارت. است منضبط و مؤدّب

 به خصوصاً و عالقه آنان همۀ به فضّه و نمودند می نظر مبارک منسوبان افراد از عضوی چشمه ب او به. گشت مبارک

 . نداشت مفهوم برایش زندگی ایشان وجود بی ای لحظه و داشت مخصوص عشق حرم حضرت

 فضّه ،گشت صادر شیراز بیت تعمیر بر ابهی جمال امر که هنگامی. نیافت اطّالع باب حضرت شهادت از هرگز او

 ولکن ،شناخت نمی پای از سر شوق از. است طوالنی سفر از باب حضرت مراجعت نشانۀ بیت تعمیر که نمود گمان

 تا بود حرم حضرت محضر در ها سال. ننمود زیارت را باب حضرت دیگر هرگز و نبود بیش پنداری این که افسوس

 مرغ و کرد دقّ  خویش خانم مرگ غم از فضّه که بود نیافته انجام مبارک حرم تدفین مراسم هنوز. فرمودند صعود

 و چهل حدود مرگ هنگام و است دختران بی بی بقعۀ در مرقدش. شتافت جاوید سرای به و گشت آزاد روحش

 حرم حضرت صعود روز چون ولکن ،نگشت فائز باب حضرت مقام عرفانه ب ظاهر حسب بر اگرچه. داشت سال هفت

  .گشت واصل ابهی ملکوت به وشد  الهی غفران و عفو مشمول ،اعلی قلم تصریحه ب ،درگذشت

 احمدحضرت  19.3.3

 حضرت. درگذشت تولّد از پس اندکی که احمد نامه ب بود فرزندی ،خانم خدیجه و باب حضرت اقتران نتیجۀ

 نوزاد آن صعود و فرموده اشاره الهی ملکوت به عروجش و احمد تولّد به االسماء قیّوم کتاب از نهم و صد سورۀ در باب

 خطاب احمد خصوص در ،مذکور کتاب از القرابۀ سورة در همچنین. اند دانسته الهی محتوم قضاء از ناشی را معصوم

 . است قدس جنّت در فرزندشان که بدانند و باشند صبور که فرمایند می نموده مبارک حرم به

 کاش ،الهی یا اللّهمّ: است چنین آن مضمون که گشته نازل باب حضرت قلم از مناجاتی ،احمد صعود از پس

 ،قلبی مقصود یا ،محبوبی یا. نمود می قربانی تو محبّت راه در را همه تا بود اسمعیل هزار راو ت ابراهیم این

 که را تو محبّت شعلۀ تواند نمی گاه هیچ ،کرد قربانی تو راه در را او محمّد علی تو بندة که احمد این محبّت

 نغلطد خون و خاکه ب تو راه در جسمم تا و نشود نثار تو پای در جانم تا. سازد خاموش افروخته قلبش در
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. نپذیرد راحتی من دل و نیابد تسکین من اضطراب ،نشود شمار بی های گلوله هدف تو برای ام سینه تا و

 فاتحه را او شدن فدا و فرما قبول و بپذیر مرا فرزند یگانه شدن قربان ،من مقصود یگانه ای ،من خدای ای

 راه در من خون که دارم آرزو. فرما قبول مرا فداکاری فضلته ب و بده قرار راهت در من شدن فدا عالمت و

 الهی بذر تا کن عطا من خونه ب مخصوصی تأثیر. نمایم آبیاری خود خون با را تو امر بذر تا شود ریخته تو

 در عالم اهل جمیع و گردد توانا درختی تا کند نموّ و گردد سرسبز و نماید انبات عباد قلوب در زودیه ب

 . المقتدرالکریم انت انّک. منائی و املی لی حقّق و دعائی استجب الّلهمّ. شوند مجتمع آن سایۀ

 اواخر در چون .گردید مدفون سروی درخت سایۀ زیر در دختران بی بی بقعۀ در آغاز در احمد نوزاد جسد

 روحانی محفل ،بود نموده منظور ای مدرسه احداث برای را مذکور محلّ  شیراز فرهنگ ادارۀ ،شمسی 1333 سال

 همان حظیرةالقدس به دختران بی بی بقعۀ از را احمد اطهر رمس ،امراهلل ولیّ حضرت ساحت از اجازه کسب با شیراز

 حضرت شهادت روز با مصادف که شمسی 1334 اردیبهشت اوّل تاریخ در تا بود محفوظ آنجا در و داد انتقال شهر

 ولیّ  حضرت. یافت استقرار شیراز شهر جاوید گلستان در کثیر جمعی حضور در ،بود( شعبان هشتم و بیست) باب

 ،شیراز روحانی محفل اعضاء به خطاب میالدی 1955 اپریل چهارم و بیست مورّخ مبارک تلگرام طیّ جمله از امراهلل

 در شجاع یاران آن اقدامات از و ابراز شیراز جاوید گلستان در احمد مطهّر جسد استقرار علّته ب را مبارک هیکل شعف

  .اند فرموده تقدیر خصوص این

 از امّا. نیامد دنیاه ب زنده احمد که کند می تصریح خود( خطّی) تاریخ در افنان اهلل حبیب میرزا حاج جناب

 سپس و شود خوانده احمد که فرموده عطاء فرزندی باب حضرت به خداوند که شود می مستفاد االسماء قیّوم آیات

 نامه ب طفلی نقطه از امّا": است نوشته احمد خصوص در مازندرانی فاضل جناب(. نهم و صد سورۀ) است درگذشته

 خود تاریخ در احمد صعود و باب حضرت ازدواج خصوص در زرندی نبیل جناب ".درگذشت صغر در که بود احمد

 هجری 1259 سال در یعنی ،بعثت از قبل سال یک که آمد وجوده ب نام احمد فرزندی اقتران این از": نویسد می

 جناب. نماند زنده زیادی مدّت تولّد از پس احمد که نماید می تصریح بالیوزی جناب امراهلل ایادی ".یافت وفات

 در مبارک حرم و اعلی حضرت ازدواج از که فرزندی یگانه": است نوشته "افنان خاندان" کتاب در فیضی علی محمّد

 جسد و نموده فوت شیرخوارگی و طفولیّت اوان همان در طفل این و شد نامیده احمد ،گردید متولّد 1259 سال

 نوشته "اولی نقطۀ حضرت" کتاب در همچنین فیضی جناب ".گردید مدفون...  دختران بی بی بقعۀ در رضیع طفل آن

 حضرت ".درگذشت شیرخوارگی سنین همان در ولی شد نامیده احمد که آمد وجوده ب فرزندی ازدواج این از": است

 احمد خصوص در ،باب حضرت نامۀ شجره توضیح ضمن و زرندی نبیل تاریخ انگلیسی ترجمۀ مقدّمۀ در امراهلل ّولی

 ولیّ حضرت مبارک بیان از ."Died at Birth": فرمایند می( مذکور نامۀ شجره در هفت شمارۀ) حضرت آن فرزند

 پس بالفاصله احمد عروج آنکه دوم. است درگذشته تولّد جریان در احمد آنکه نخست. نمود توان استنباط دو امراهلل

 به اخیر استنباط االسماء قیّوم در باب حضرت بیانات به توجّه با. است بوده آن از پس زمانی اندک یا و تولّد از

. است گردیده زیارت نیز ابهی جمال آثار در خصوص این در باب حضرت مبارک بیان مفاد .است تر نزدیک واقعیّت
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 قدر هر و": فرمایند می فارسی بیان کتابپنجم  واحد از نخست باب در احمد تربت مقام علّو بیان در باب حضرت

 در ،احمد اهلل طین محلّ که یومی به رسید خواهد چنانچه. هست و بوده الیق ،را امراهلل داد ارتفاع توان که

 ".است ظاهر مکّه در اآلن چنانچه ،گردد مصلّیان صلوة محلّ و گیرد قرار اعظم ارض آن شطر از شطری

 تصاویر 19.4
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 ایلخانی مسجد 20

 نکات مهم 20.1

 بوده است حروف حیبرخی از  همچنین اعتکاف و جناب مالحسین و تدریس اقامتمحل  ،این مسجد. 

 به این مسجد تشریف برده اند. مالقات مالحسیننیز چندین بار برای  حضرت باب 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  20.2

 تاریخچه مسجد 20.2.1

. است معروف ایلخانی مسجد همان شده نوشته العباس ابوالفضل یا جمله درشت خط با آن روی کهتابلو  آن

 1225 الی 1220 در سال که ساخته است قشقایی ایل رئیس ،خان اسماعیل فرزند ،خانی جانی را مسجد این

 جانی که است این گویند ایلخانی مسجد آن به اینکه علت است. کرده بنا شیراز شاه میدان در واقع خود خانه جوار در

 یعنی ایلخانی مسجد به به مزبور مسجد لذا شد، ایل خان حقیقت در و شد برگزیده ایل به ریاست پدر از بعد خانی

 .شد نامیده ایل خان مسجد

 خانیلاقامت مالحسین و حروف حی در مسجد ای 20.2.2

 من ،بروید ایلخانی مسجد به شما گفت همراهان خودبه او  ،شدند شیراز وارد همراهان و بشروئی مالحسین وقتی

 حروف سایر بلکه ،همراهان و ملّاحسین تنها نه که است مسجدی همان این .شد خواهم ملحق شماه ب بعداً هم

 گرفته قرار این بر الهی اراده مانند این بود که .نمودند اقامت مسجد همین در نیز آمدند شیرازبه  که اصحابی و حی

 وارد محبوبجوار  در مسجد نزدیکترین به بودند موعود قائم جستجوی در که رشتی کاظم سید شاگردان تا باشد

 .داشت وجود مسجد چهل سی از بیش شیراز در زمان آن در که حالی در ،شوند

 به دستور بشروئی ملّاحسین گردید. حی حروف از بعضی و اولیه اصحاب اعتکاف و ورود محل ،مسجد این

 اعلی حضرت می کرد. تدریس و موعظه مسجد این در حی حروف شدن تکمیل تا روز چهل به مدت باب حضرت

  می شدند. حاضر او درس مجلس در گاهی ناشناس نیز به طور

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  20.3

 علت عزیمت مال حسین به شیراز 20.3.1

( و قیل)" روایت آنها اشهر که گردد می مالحظه فارس در موعود قائم تولّد باب در حدیث کتب در چند یروایات

 و روایت این به ملّاحسین یقیناً. است( شود می متولّد فارس در موعود قائم که شده گفتهیعنی ) "الفرس فی یولد
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 و شد جدا اش زاده خواهر و برادر از ،شهر نه آب ورود از پس. گشت شیراز عازم لذا و داشت توجّه مشابه روایات

 .پیوست خواهد بدانان آفتاب غروب هنگام ،باشند وی منتظر آنجا در و بروند ایلخانی مسجد به گفت آنان به

 شرح ایمان بقیه حروف حی 20.3.2

 تا بودند نموده اجتماع ایلخانی مسجد در ،بودند شنیده شیراز به را حسین ملّا سفر خبر که خیّهیش از گروهی

 فرموده امر باب حضرت که همانطور مالّحسین. شتافتند می ملّاحسین دیداره ب گروهی روز هر. گردند نائل وی دیداره ب

 سدرَمَ  در شیعی اصوالً و شیخی مردم از بسیار گروهی روز هر. گذراند می نفوس تعلیم و دعاه ب را ایّام ،بودند

 می وی مالقاته ب روز هر نیز شهر بزرگان و علماء از برخی. نمودند می اجتماع ایلخانی مسجد در ملّاحسین جناب

 دانش این منبع از و بود آنان شگفتی موجب ،نمود می تدریس ملّاحسین که مطالبی محتوای و تعلیم نحوۀ و شتافتند

 . بودند ناآگاه عظیم

 غالم مبارک ،باب حضرت ،بار هر. گشت شرفیاب باب حضرت حضوره ب ها شب بار چند ملّاحسین ،اوقات آن در

 که بار هر. هستند وی منتظر حضرتشان که دهد اطاّلع ملّاحسین به تا فرستادند می ایلخانی مسجد به را حبشی

 مشخصّات که نداشت اجازه ملّاحسین. نمود می استفاضه مبارک محضر از و بود بیدار صبح تا گشت می مشرّف

 . بود تدریس مأمور تنها ،حضرت آن تعلیم به. نماید افشاء احدی برای را باب حضرت

. رسید خواهند شیراز به شما قبلی همراهان و شیخیّه از نفر سیزده فردا فرمودند ویه ب باب حضرت شب یک

 حسین ملّا باب، حضرت مبارک بیت از مراجعت از پس بعد روز صبح. بیابند شخصاً را حقیقت تا نما دعا آنان حقّ در

 پذیرائی آنان از ملّاحسین. اند گشته وارد ایلخانی مسجد به او همراهان تن دوازده و بسطامی علی ملّا که دریافت

 برده نام شب یک. بود دانشمند بسیار مردی و رشتی کاظم سیّد جناب شاگردان مشاهیر از بسطامی علی ملّا. نمود

 شهر این به موعود محضر درک پی در و کرده خود دیار ترک شما توصیۀه ب همراهانم و من که گفت مالحسین به

 تدریس و عبادت به آرامش نهایته ب خود اینک ،ای برافروخته ما وجود در را جستجو آتش این شما آنکه با. ایم آمده

 شعله نهایت بی او وجود در موعود حضرت طریق در مجاهدت آتش که داد اطمینان را وی ملّاحسین. ای گشته مشغول

 جناب سخنان از بسطامی جناب. است یافته اشتغال تدریسه ب و مانده شیراز در حضرت آن امره ب اصالً و است ور

 ولکن. بنوشاند نیز وی به ایمان جام از ای جرعه که خواست وی از. است یافته راه مقصوده ب وی که دریافت ملّاحسین

 . بیاشامید جام این از شخصاً و دریابید باید خود شما فرمود ملّاحسین

 نیاز و راز هب خود حجرات در همگی بعد به لحظه آن از. گفت باز ماجرا و بازگشت خویش همراهان نزد ملّاعلی

 سوم شب در بسطامی. بود نامحسوس برایشان زمان گذر که گشتند عبادت غرق چنان و پرداختند نماز و دعا و

 در دو هر و بگفت داستان و رفت ملّاحسین نزد بعد روز صبح. گشت شرفیاب باب حضرت حضوره ب رؤیا در ،اعتکاف

 ایمان نحوۀ تفاوت. گشت فائز ایمان موهبته ب علی ملّا ؛شتافتند باب حضرت محضر به قلب طهارت و خلوص نهایت

 ولی ،فرمود ایمان اظهار درنگ بی ملّاعلی که بود این( مبارک امر اظهار تاریخی شب در) ملّاحسین ایمان با وی
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ه ب هریک نیز بسطامی جناب همراهان. نمود قرآن یوسف سورۀ تفسیر خویش دل در و برهان استدعای ملّاحسین

 بیداری در نیز چند تنی و عبادت هنگامه ب برخی و رؤیا و خواب عالم در آنان غالب. گشتند ایمان به فائز طریقی

 . یافتند ایمان افتخار مبارک حضوره ب تشرّف از پس و

 تصاویر 20.4

   
 (1) یلخانیا مسجد: 162 یرشت کاظم دیس: 161 کردند مالقات نیمالحس با باب حضرت که یاتاق: 160

  
 

 (4) یلخانیا مسجد: 165 (3) یلخانیا مسجد: 164 (2) یلخانیا مسجد: 163

 

 

 

  یلخانیا مسجد: 167 (5) یلخانیا مسجد: 166
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 مبارک بیت 21

 نکات مهم 21.1

  ،تا  )کربال( و بعد از مراجعت از بوشهر رقبل از صعود پد ،اقامت حضرت بابمحل این بیت مقدس

 است. بوده قبل از سفر حج

  قرار داشته است محله بازار مرغکوچه شمشیرگرها، جنب مسجد خضر، واقع در بیت مبارک، در. 

 حضرت  عقد و جشن عروسیحضرت باب در این بیت واقع شد.  اظهار امرو  احمد حضرت تولد، ازدواج

 صورت گرفته است. منزل عموی والده و خال اعظمباب به ترتیب در 

  هش حضرت کلی گردیده است. در مرتبه اول، به خوا تعمیرهجری قمری  1321و  1288بیت مبارک در سال

و از  تخریب، بیت کامال حضرت عبدالبهاءو در دفعه دوم، به دستور  نقشه اصلی بیت عوض شد، حرم

 بنا شد. هندسه اولیهمانند  ،شالودهروی 

 خواهر حرم مبارک( و  زهرا بیگم، به فرمان حضرت بهاءاهلل، حضرت حرمبیت بعد از صعود  متولیان(

 حاج میرزا حبیب اهلل افنان، جناب ابوالقاسم افنان و ننه آقا رضا( بوده اند.، نورالدّین آقا میرزا آقا) فرزندانش

  ،است حج فریضهانجام یکی از دو مکان مشخص شده برای  این بیت. 

  شد. تخریباین بیت، در اوایل انقالب اسالمی به کلی 

  ،بیت المهدی،  شامل قسمتی از حیاتبیت المهدی بوده،  روبرویکه  مکان فعلی بیتبه گفته بسیاری

 می شود. و خیابان ، پارکینگپیاده رو

  تالش امر الهی و  تقدسرا در مورد  حق مطلبمنقوش است که  آیاتی ،بیت المهدیبر سردر و در داخل

 نوشته شده است: به دست خود اعداء . این بیاناتمی کند ادا بی ثمر دشمنان

   تمایل یعنی) بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللّهُ إِالَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَیُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللِّه 

 را نورش که خواهد نمی این جز خداوند امّا ،کنند خاموش خود های دهان با را خداوند نور که دارند

 .(باشند داشته کراهت آن از کفّار چه اگر ،کند کامل

  ْچون در سرزمین مقدس هستی(. ،)یعنی کفشهایت بیرون آرطُوًى  الْمُقَدَّسِ  بِالْوَادِ  إِنَّکَ نَعْلَیْکَ فَاخْلَع 

  باقی مانده  قاجار، از عصر )موزه هنر مشکین فام( فروغ الملک خانهمنزلی در حوالی بیت مبارک به نام

 بیت مبارک است و دیدن آن خالی از لطف نیست. کمی شبیهکه 
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 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورکتاب  مطالبی از 21.2

 بیت المهدی 21.2.1

 و امر اظهار اطاق مساحت از مقداری البته است. بوده مبارک بیت سابق محل ،المهدی بیت جنب خالی زمین

در  وقتی .بود یهودی شخص مخروبه منزل ،المهدی بیت. است شده المهدی بیت ضمیمه ،آن زیر نشیمن اطاق

 نیز مسلمین ،نمودند مهاجرات فعلی اسرائیل خاک به عالم نقاط اقصی از یهودیان و یافت استقالل اسرائیل 1948 سال

 در که بود کوچکی حسینیه متمادی های سال و نمودند حسینیه به تبدیل را آن و خریده را مخروبه محقر خانه این

 محفل سبب همینه ب .آوردند می فراهم زائرین برای هایی مزاحمت اغلب و شده ایجاد مبارک بیت ورودی بدر جوار

 در که دیگر درب از و نموده ممنوع بدر این از و خانهتلفن کوچه از را زائرین مرور و عبور ،شیراز روحانی مقدس

 .شد می داده آمد و رفت اجازه ،شد می باز شمشیرگرها کوچه

 وقایع بیت مبارک 21.2.2

 مالء مطاف ،وحدانیت سلطان بیت ،روحانیان کعبه ،ربانیان مطاف فخیمه القاب به که شیراز مبارک بیت

 و ساعت دو که است اعلی رب حضرت پدری و موروثی خانه گشته، ملقب معظم مکرم بیت و مقصود کعبه ،اعلی

 گاهزیارت و اعلی مالء مطافو  شد واقع آن در مبارک امر اظهارگذشته،  1260 االولی جمادی پنجم شب از دقیقه یازده

 آقا صعود از پس داشت قرار شمشیرگرها کوچه در که مبارک بیت. گردید بهاء اهل زیارتگه و شد باال عالم کروبیان

 فرمودند مکان نقل اعظم خال بیت به والده و مبارک هیکل زیرا ،گردید متروکه مبارک هیکل والد ،رضا محمد سید

 مراسم. شدند ساکن آنجا در مکرمه والد با و نموده نوسازی و تعمیر را آن بوشهر از حضرتش مراجعت از بعد آنکه تا

 در و گذاشت وجود عرصهه ب پا بیت همین در نیز فرزندشان یگانه ،احمد و شد انجام آن در مبارک هیکل ازدواج

 ،اصفهان بصو به 1262 سالدر  اعلی رب حضرت عزیمت از بعد. نمود عروج اعلی ملکوت به پاکش روح خانه همین

 .است بوده مبارک حرم و مکرمه والده سکونت محل ،مبارک بیت

 همجوار های ساختمان با تنها نه 1260 االول جمادی پنجم روز غروب از قبل تا اعلی رب حضرت مبارک بیت

 که بود گذشته االولی جمادی پنجم شب از دقیقه 11 و ساعت دو ولی ،بود محقرتر آنها اغلب از بلکه ،نداشته فرقی

 روح فاران و القدس بریۀ و سینا طور و گردید باال عالم کروبیان مطاف ،گلی و خشت محقرِ  ساختمان همین

 تمام بین از و گرفتند قرار الهی خطاب و حق عنایت مورد دیوارهایش و اشجار و هوا و زمین شدند، آن حول طائف

 قرتّ کالمه ب را مقام آن و داده اهلل مدینۀ لقب آن به و داده نسبت خود به را شهر این فقط خداوند ،دنیا شهرهای

 .ستود القاصدین مقصد منتهی و العاشقین افئدة استجذبت و المشتاقین اعین
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 بیاناتی در مورد مقام بیت مبارک 21.2.3

 را آن خاک از ای ذره ،حج مبارکه سوره در بهاءاهلل حضرت و بوده عنایت مورد بسیار مبارکه آثار در خانه این

 فرمایند می و (البقاء میادین فى خلق عمّا اللّه عند العزّ بهااتر من لذرّةشمرده ) شده خلق آنچه از ارزشمندتر

 سمّى لذا و االولی آدم خلق براالتّ هذا من بقبضۀٍ  انّ  اشهد) آمد وجوده ب آن خاک ازابوالبشر  آدم حضرت

 فرمایند می و ستایند می گشته نائل افتخاری چنین به که را مبارک بیت زائر . سپس(االسماء ملکوت فى ابوالبشر

  .شدی وارد امر سینای و روح فاران و القدس بریۀبه  که تو حاله ب خوشا

 شیراز در که احبائی باید: فرمایند می یادآوری را مقدس مکان این اهمیت ،متعدد الواح در نیز عبدالبهاء حضرت

 در عبد این اگر چنانچه ،شمرند واجب و دانند قاطع فرض را بیت زیارت ،دفعه یک اقالً ماهی در ،هستند

  .نمایند سنگسار مخالفان آنکه ولو ،کرد می طواف البته مرتبه یکای  هفته ،بود فارس

 دیگر ؛بیشتر عبدالبهاء روح از اهمیتش آستان این که است این مقصود :فرمایند می دیگر لوحی در نیز و

 روح که فرمایند مجری چنان را امر این باید جناب آن لهذا .است مکرم و معزز چطور که فرمایند مالحظه

 ،البیت رب ،حقیقت شمس آن ،منزه مقدس حضرت مبارک روحه ب قسم .گردد مسرور و مهتز هاءبعبدال

 ،گشته مشرف پاک خاک آن به که آنست جان و دل آمال منتهای که ،الفدا لتربته کینونتی و ذاتی و روحی

  .کنم جاروب را آستان آن مژگانه ب

 و محافظه جهت هر از را مقدس بیت یعنی ،روحانیان کعبه و ربانیان طافم: فرمایند می دیگر جائی در و

 .نماییم قیام آنه ب باید کل ؛نه مقدس آستان در ،این از اعظم الیوم خدمتی و و واجب الزم صیانت

 امکان قدره ب و شد انشا بناء قدیم ترتیب و اصلی اساس بر مکرم بیت الحمداهللو نیز می فرمایند: 

 و ایتام مدارس و شفاخانه مانند ،معظم بیت آن توابع کم کم اعظم اسم تأئیدات به و یافت تزئید تصرفات

 رداءه ب و نماید جلوه مستقبل در عظمت نهایت در مبارک حرم آن .شود تکمیل و اتمام نیز کل ،عجزه بیت

 .گردد مخلع ابدی عزت

 را اعلی مالء مطاف و مقدس بیت ،ابهی جمال احبای ای و منتهی سدره افنان ای :فرمایند می همچنین

آن  خدام از عبد این .دیکوش خدمت و حرمته ب و نمود صیانت و حفظ حمکت کمال در جهت هر از باید

کل  ،آن مطاف روحانیان چقدر اهمیت دارد. باری اهل فارس ،مالحظه نمائید در ملکوت الهی ؛آستان است

طواف عبد ل این بَمبارکه از قِ را باید افنان سدره ،مطاف ارواح قدسیان ،در ظل آن مقام مقدسند. آن مقام

 نمایند.
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 تولیت و تعمیر بیت 21.2.4

 در مبارک حرم و والده اقامت روحی، تألمات سببه ب رسید، شیراز به اعلی رب حضرت شهادت خبر اینکه از بعد

 اینکه تا بوده متفرقه اشخاص تملک یا اجاره در و متروکه ،مبارک بیت ،قرن ربع یک قریب .بود مشکل بیت آن

 که عبدالبهاء حضرت محترم حرم خانم منیره توسطایشان . شوند ساکن آنجا در خود گرفتند تصمیم حرم حضرت

 استدعا بهاءاهلل حضرت مبارک محضر از ،بودند جانان کوی عازم عبدالبهاء حضرت با ازدواج برای شیراز طریق از

 ایام خاطرات ،اوّلیّه اسلوب همان با بنا آن زیرا ،شوند ساکن آنجا در و بدهند مبارک بیت در تغییراتی که نمودند

 ذریه و همشیره و او بلکه ،فرمودند اجازه تنها نه بهاءاهلل حضرت .کرد می تداعی را اعلی حضرت با مصاحبت شیرین

 .شدند ساکن آنجا در افنان آقا میرزا شان زاده همشیره و همشیره و حرم حضرت. دادند قرار بیت متولی را اش

همان ه حضرت عبدالبهاء به جناب آقا میرزا افنان دستور فرمودند بیت مبارک را ب ،هجری قمری 1321در سنه 

حضرت عبدالبهاء بر این  ،بود ضوضای یزد و نیریزکه آن زمان مصادف با  نمایند و با وجودی بناسبک و اسلوب اولیه 

 ،هم حسب االمر مبارک آقا میرزا افنان .نکته تأکید اکید داشتند و طی الواح متعدد دستورات صریحه صادر فرمودند

بنا نمود و تقریباً  همان هندسه و شکل سابقه برا  مجدداً آن ،و از روی شالوده و پی اصلی کالً تخریبساختمان را 

و حکمت  علت تعجیل حضرت عبدالبهاءنمود و  صعوده جناب افنان به ملکوت ابهی اتمام رسید که ساختمان ب

 .آشکار شد تسریع ساختمانبالغه در 

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  21.3

 ،جنب مسجد خضر ،کوی شمشیرگرهاخانۀ موروثی کوچکی نیز در  در سرای روغنی،عالوه بر حجرۀ تجارتی 

رسیده بود. این خانه تا صعود جناب سیّد محمّدرضا  والد حضرت باب سیّد محمّد رضابه  بازار مرغواقع در محلّۀ 

انتقال  بیت جناب حاج سیّد علی خال اعظممحلّ سکونت حضرت باب بود و پس از آن همراه والدۀ محترمه به 

مجدّداً در بیت موروثی  ،از مراجعت از سفر کربالپس امّا در آن بیت سکونت داشتند،  دوازده سالیافتند و قریب 

در همین بین  ،به جناب باب الباب اظهار امر مبارکآن حضرت با خدیجه خانم و  اقترانمبارک اقامت نمودند و 

 موروثی واقع گشت. 

 و شرح حال حضرت حرم ازدواج حضرت باب 21.3.1

 1258 سال رجب هجدهم روز در( خانم خدیجه) بیگم سلطان خدیجه سرکار با باب حضرت مبارک اقتران

 نام. گشت واقع( شمشیرگرها کوی در) حضرتشان والد از موروثی بیت در و شیراز در( میالدی 1842) قمری هجری

 . است بوده باب حضرت والدۀ عموی ایشان و عابد میرزا بن علیّ سیّد میرزا حاج جناب خانم خدیجه والد

 خانم منیره حضرت برای باب حضرت با مواصلت ایّام و اسباب خصوص در را خود خاطرات خانم خدیجه حضرت

 و بودند ما عموی پسر رضا محمّد سیّد آقا ،اولی نقطۀ حضرت والد": اند فرموده نقل چنین عبدالبهاء حضرت حرم
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 خانۀه ب خواستگاریه ب زهرا فاطمۀ حضرت دیدم رؤیا عالم در شبی. بودیم همشیره سه ما. جزئی تجارته ب مشغول

. بوسیدند مرا پیشانی و برخاستند جای از ایشان. حضورشان شوق و شعف کماله ب ها همشیره و من و آوردند تشریف ما

 مانع حیا لیکن. مشعوف و مسرور بسیار ،برخاسته خواب از صبح. فرمودند پسند مرا که شد مفهوم چنین رؤیا عالم در

 و من. آوردند تشریف ما خانۀه ب حضرت والدة ،روز همان ظهر از بعد. نمایم اظهار کسیه ب را خود خواب که بود

 گرفته بغل مرا و بوسیدند مرا پیشانی برخاسته ایشان ،بودم دیده خواب در که نحو همانه ب ،خدمتشان رفتیم همشیره

 گفتم جواب در من. بودند آمده شما خواستگاریه ب ایشان که کردند ذکر منه ب بزرگ همشیرۀ. بردند تشریف بعد و

 مسرور آنه ب من قلب که است خوابی این گفتم و نمودم ذکر بودم دیده گذشته شب که را خوابی پس. سعادت زهی

 عازم خال اتّفاقه ب حضرت و فرستادند نامزد عنوان به اشیاء بعضی و آمد میانه ب وصلت ذکر ،یوم چند از بعد .است

 فانیه قزی عمو چه اگر ،شدم می مشرّف حضرت والدۀ خدمت وقت هر ،خواب از بعد. تجارت رسمه ب شدند بوشهر

 در که ایّامیطول کشید در نظر نیست و  چقدر حضرت سفر دیگر. آوردم می جایه ب احترام و ادب کمال لکن ،بودند

 ردای ایشان و ام نشسته حضرت خدمت در من و است زفاف شب گویا دیدم رؤیا عالم در شبی ،داشتند تشریف بوشهر

 هیکل از و نور آیۀ جمله آن از ،شده نوشته قرآن آیات ها کتیبه آن در و ها کتیبه آن اطراف که پوشیده سبز

 از بعد. شدم بیدار خواب از نمودم مشاهده نحو آن به را حضرت که سرور و فرح تشد از و بود ساطع نور مبارک

 جای قلبم در ایشان محبّت و هستند بزرگواری شخص ایشان که دانستم یقین و گشت پدید اطمینانی قلبم در خواب

 زفاف ؛آوردند فراهم عروسی خال جناب و آوردند تشریف بوشهر از آنکه تا داشتم نمی اظهار کسی نزد لکن. گرفت

 ".یافت وقوع

 و اشاره مبارک ازدواج به االسماء قیّوم کتاب از( هشتم و بیست سورۀ) سورةالقرابۀ در جمله از باب حضرت 

 .یافتند ایمان حضرت بدان باب حضرت ظهور آغاز همان در خانم خدیجه. اند فرموده خانم خدیجه به خطاباتی

 اوقات و داشتند اشتغال بزّازی کسبه ب شیراز در همچنان ،خانم خدیجه با ازدواج از پس باب حضرت باری 

 خانم منیره برای مبارک حرم. فرمودند می قرآنی سور و آیات تفاسیر و ادعیه نزول و عبادت صرف را خویش فراغت

 شخص ایشان که بود حضرت آنه ب منجذب تمامهه ب قلبم" :که اند فرموده تعریف چنین عبدالبهاء حضرت حرم

 و مناجاته ب اوقات اغلب. بودند محمّد آل قائم و موعود مهدی ایشان که نمودم نمی تصوّر لیکن ،هستند بزرگواری

 من لکن. طلبیدند می محاسبات دستک و نوشتجات دستمال ،تجّار قاعدۀه ب ها شب. بودند مشغول زیارت و نماز

 فرمودند می متبسّمانه چیست؟ اوراق این کردم می سؤال گاهی. نیست تجارتی دفتر اینها که نمودم می مالحظه

 مختصر. کشیدند می اوراق روی را دستمال ،گشت می وارد بغتۀً خارجی شخص اگر و است خالئق حساب دفتر این

 منتهای ،هستند بزرگواری شخص حضرت که داشتند مسلّم اینقدر ها عمّه و خالوها مانند نزدیک منسوبان و اقرباء

 الباب باب جناب که بود شبی ،شب آن و رسید 1260 سنۀ االولی جمادی پنجم شب تا داشتند می نگاه را احترام

 ".نمودند تصدیق و شدند مشرّف
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 تولیت بیت  21.3.2

 در غالباً سپس و شیراز بیت در ،مبارک شهادت هنگام تا شیراز از باب حضرت عزیمت از پس حرم حضرت

 حضرت آن به ،ابهی جمال امر نداء استماع از پس. نمودند می زیست خود پدری خانۀ در گاه و اعظم خال جناب خانۀ

 .یافت کاهش حرم تنهائی غم و گشتند ایمانه ب فائز مبارک منسوبان تدریجه ب. شدند مؤمن نیز

 و خودشان والدة اتّفاقه ب عبدالبهاء حضرت حرم خانم منیره( میالدی 1871) قمری هجری 1288 سال در 

 هنگام. بودند باب حضرت حرم مهمان روز پانزده مدّت و بردند تشریف شیراز به هندیجانی سلمان شیخ جناب

. نمودند ابهی جمال حضور از استدعا سه ایشان وسیلۀبه  مبارک حرم ،عکّا سجن قصده ب شیراز از خانم منیره عزیمت

 پس. نمایند اقامت بیت آن در جناب آن و شود تعمیر باب حضرت مبارک بیت فرمایند اذن که کردند تقاضا جمله از

 حاج او شوهر و زنجانی حجت جناب صبیّۀ از مبارک حرم. گشت آغاز بیت تعمیرات ،مبارک اذن وصول از

 جوار در ای خانه خرید نیز و بیت تعمیرات. نمایند سکونت مبارک بیت در تعمیرات پایان تا خواستند عبدالحمید

 و رفت اثر بر. فرمودند اقامت بیت آن در مبارک حرم و یافت پایان( میالدی 1875) قمری هجری 1292 سال در آن

 معتمدالدّوله میرزا فرهاد به شمشیرگرها کوچۀ مردم ،مبارک بیت به افنان خاندان اعضاء گاه و بهائی نسوان آمد

 غائله چون و نمودند سکونت افنان آقا میرزا جناب خانۀ در ماه شش مدّت مبارک حرم که بود این. بردند شکایت

 زیارت ،حرم اذنو بدون  یافت انجام احتیاط کمال با آمد و رفت ،پس آن از. فرمودند مراجعت مبارک بیت به خوابید

 دوشنبه روز در جناب آن و داشت حرم حضرت به اختصاص مبارک بیت تولیت مقام. نبود میسّر احدی برای بیت

 نوشته فیضی علی محمّد جناب. فرمودند صعود بیت همان در( میالدی 1881) قمری هجری 1299 ذوالقعدۀ دوم

 .اند فرموده صعود ابهی ملکوت به بیماری نیم و ماه پنج از پس مبارک حرم ،است

. گردید تفویض بیگم زهرا جناب حرم اخت به مبارک بیت تولیت ،ابهی جمال امره ب مبارک، حرم صعود از پس

 آقا میرزا. بودند فرموده مؤمن جدید امر به سالگی سیزده در را بیگم زهرا فرزند ،افنان آقا میرزا جناب ،مبارک حرم

 خویش خانۀ ،ابهی جمال امر صدور از پس بیگم زهرا. بود گشته خویش مادر هدایت سبب نوجوانی آغاز همان در نیز

 قمری هجری 1307 سال در بیگم زهرا. شد ساکن مبارک بیت در و کرد رها بود شیراز جامع مسجد جوار در که را

 مدفون حرم حضرت مرقد جنب شیراز چراغ شاه در و فرمود صعود ابهی ملکوته ب بیت همان در( میالدی 1890)

 اخت" مبارک بیان به مقدّسه الواح آن در جناب آن و گردیده نازل بیگم زهرا اعزازه ب ابهی قلم از متعدّده الواح. گردید

 .است گشته مخاطب "حرم

 تفویض اخت فرزندان و حرم اخت و مبارک حرم به شیراز بیت تولیت ،ابهی جمال مبارک بیان استناده ب

. گشت محوّل جالل میرزا فرزندش به مدّتی و آقا میرزا به بیت تولیت ،بیگم زهرا صعود از پس لذا. است گردیده

 جناب صعود از پس. بود آقا میرزا جناب دیگر فرزند افنان اهلل حبیب میرزا حاج جناب با ها سال بیت تولیت سپس

 خدمت این در ها سال و یافت شیراز بیت تولیت افتخار افنان ابوالقاسم جناب برومندش فرزند ،اهلل حبیب میرزا حاج

  .بود قائم
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 افنان اهلل حبیب شیراز، نوشته امری تاریخمطالبی از کتاب  21.4

 در اول خطاب می ،نازلافتخار حضرت افنان ه مبارک ب لوحیک  پستهر  ،1321سال  از اوّل ماه ربیع الثّانی

توسط جناب معمار باشی صورت مخارج و ه حضرت افنان ب .بیت مبارک نوشته ارسال گردد بنّایی کشفیهفرمایند که 

 ،نازل مقدسهالواح  ،حضور مبارکه پس از وصول ب .ارسال حضور مبارک داشتند ،بیت مقدّس را نوشته کشفیهبنّائی و 

 ،فرمایند و حضرت افنان در صدد و تدارک بنّائی بوده که ابتداء جمادی االوّل می )برای بار دوم( تأکید در بنائی بیت

 نورالدینجناب آقا میرزا  ،خادم بیت اهلل ،افتخار حضرت افنانه مجددا یک لوح امنع اعلی ب .اقدس واردساحت  پست

 ،اصلی اندازة و مساحت عین و ،اساس اصلیّهه فرمایند بنّائی بیت مبارک ب در آن توقیع منیع تأکید اکید می ،نازل

 در شما حال .گردد می ارسال مبلغ متدرجا انشاءاهلل و شود ساخته اتقان و لطافت و ظرافت نهایت در و ننماید تجاوز

 عبد این زیرا ،کردید چه که دهید اخبار زود زود و شود می ارسال مبلغی ماه تا یک باشید تدارک و تهیّه

 جایز تأخیر واحده دقیقۀ ،دهد می تمشیت اهلل علی متوکّالً اتقان نهایته ب مرهون وقت در را امور جمیع

 .الثّناء و التّحیّۀ علیک و ننمایم تهاون و گردم موفّق که طلبم می حق از .باشد مطمئن ،نداند

 البتّه صد البتّه ،باشید کار فکر در باشی معمار واسطۀه ب فرمایند می ،منیع توقیع آن در مبالغه تأکیده ب نظر باری

 و اساس از شعری راس مقدار که نمائید کلّی دقّت البتّه صد البتّه و نه جایز تأخیرش ئی دقیقه ،نمائید کلّی دقّت

 تجاوز نکند. هندسه و و وضع ترتیب

 اشهد خون آثار ،نکرده پیدا خاتمه هنور یزد و اصفهان واقعۀ زیرا ،ندارد موقع حال که داشتند اظهار موقّرالدّوله

 مردم بین هنوز گفتگویش خانهقونسول  و اصفهان واقعۀ فرمودند خان قلی جعفر آقای .است پدیدار یزد اراضی در

 بیانات مقوله همینه ب نیز سایرین .نماید حمتز تولید شیراز در باز مبارک بیت بنّائی که شود می بسا .است منتشر

 باب این در افنان جناب رأی که بدانیم ابتدا باید فرمودند مؤیّدالسّلطنه شاهزادة مرحوم .کردند همراهی و تأسّی

 کنم می عرض من فرمودند افنان جناب ؟دارید رأی چه شما خود که کردند سؤال افنان حضرت از متّفقاً .چیست

 دائر مدار کل و امر صاحب صورت این در .نه جایز تأخیرش ئی دقیقه فرمایند می زیرا ،است غلط ،نص مقابل اجتهاد

 عقیده اظهار خود از او امر مقابل که رسد نمی را ما .نماید خراب خواهد می ،کند آباد خواهد می ؛داند خود ،اوست

 در .رسد می وجه ،نباشید وجه منتظر ،گردید کار مشغول زودیه ب البتّه صد البتّه فرماید می زیرا ،دهیم رأی ،نموده

 ظلّ  در باید خادم .مخدوم آن و خادمیم ما زیرا ،کرد رفتار مبارک امر موجبه ب باید که است این من رأی ،صورت این

 االوّل جمادی ماه چهاردهم روز باشی معمار جناب که شد قرار لذا .گردد مجری مبارک امر باید .معدوم ،مخدوم اوامر

 فرموده زیرا ،نماینداو رفنار  فرمودند دستور افنان جناب که قسم هر ،آورده عمله و بنا باشد بعثت عید از بعد روز هنُ که

 از غیر احدی .شود ساخته اتقان و پاکیزگی و متانت و ظرافت کمال در ،زیاد و کم بدون ،اصلیّه اساسه ب بودند

 فداه ماسواه روح اعلی حضرت زمان در که اندازه و مساحت و هندسه و وضع موجبه ب اصلیّه اساس ،افنان حضرت

 در و کردند می رفتار العمل دستور موجبه ب آورده عمله و بنّا معیّن روز در باشی معمار جناب لذا .نداشته خاطر بوده

 کار مشغول مبارک بیت در نجّار و عمله و بنّا نفر شصت پنجاه روزه هر تقریباً .بودند مشغول سرعت و عجله نهایت
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ه ب کلّیّات و جزئیّات .رسید اتمامه ب بودند فرموده که قسم همان ،اصلیّه اساسه ب بیت بازسازی ماه دو ظرف در .بودند

 بنا اصلیّه اساسه ب باید که بودند فرموده که دستورالعمل موجبه ب که بنّائی تفصیل .شد بنا اصلیّه هندسه و وضع

 افتخاره ب التحصی عنایت اظهاره ب مبنا اعلی امنع لوح یک ،عریضه وصول پس از .عرض مبارک حضور مفصّالً ،شود

 گردید.  نازل افنان جناب

 افنان مریم افنان، نوشته اهلل حبیب میرزا خاطراتمطالبی از کتاب  21.5

 1تاریخچه بیت مبارک 21.5.1

اشد که قباله روح ماسوا فداه، می ب رضا، والد حضرت اعلی بیت مبارک میراثی جناب آقا میرزا محمداین خانه، 

جزء  بیب اهلل(ح)میرزا  جناق حضرت اعلی و جدّ ابی بنده فانی با ،خرید آن در منزل مرحوم آقا میرزا زین العابدین

 رفته است.  سرقتسایر اثاثیه منزل به 

زل خال حضرت اعلی تا فوت والد ماجدشان در بیت مبارک نشو و نما فرمودند و پس از صعود والدشان به من

اکن و در سشهید منتقل شدند. پس از سفر بوشهر و زیارت عتبات، هیکل مبارک به شیراز معاودت و در بیت مبارک 

به اسم  یطفلالده شان خدیجه بیگم ازدواج و از ایشان اختیار فرموده، با دختر عمومی و تاهلهمین مکان مقدس 

شیر دیدم  بعد از ازدواج یک شب خواب" حضرت حرم نقل فرموده اند: احمد به وجود آمد که در کودکی صعود نمود.

ز شدت اطراف بیت را طواف نمود. ا دو دور و نصف دوراوست.  آغوشدر فضای بیت است و دست من در  نر مهیبی

ه دیده ک راب بیدار شدم و به خود می لرزیدم. هیکل مبارک سوال از وحشت خاطر فرمودند. خوابی راوحشت و اضط

بارک تا بعثت معیناً ازدواج  ".سال و نیم بیشتر با من نخواهی بود زود بیدار شدی، دوبودم عرض کردم. فرمودند: 

 دو سال و نیم طول کشید.  ،آن حضرت

ای اولین واقع گردید و حضرت باب بر بعثت ،قمری در باالخانه بیت مبارکهجری  1260در پنجم جمادی االول 

 مکههسپار ر ،باالخره حضرت اعلی پس از بعثتدعوت خود را به جناب مال حسین بشرویه ای ابالغ فرمودند.  ،مرتبه

راز مراجعت شی به ،شدند و پس از اجرای مراسم حج و ابالغ امر الهی به عموم مسلمین عالم و شریف مکه و سایرین

تا زمان  رکبیت مبا)محل تشکیل حروف حیّ( و بعداً در  بیت حضرت خال ابتدا در ،پس از ورود به شیراز فرمودند.

 ساکن بودند. اصفهانمسافرت به 

به حاکم شیراز اطالع داده بودند که عده ای از مومنین در منزل حضرت باب هستند.  ،در یکی از شب ها

مومن ایزدخواستی که در کار حکومت متنفّذ و بسیار مبغض و عنود بود با چند نفر  و میر داروغهخان  الحمیدعبد

شبگرد، بی خبر از پشت بام منزل همسایه به بیت مبارک وارد شدند. حضرت باب و حضرت حرم استراحت فرموده 

عبدالحمید ت است می فرستند و از بودند و والده مبارک در حیاط بیت. حضرت باب حرم را به اتاق مجاور که محل بعث

                                                  

 صحت برخی از جزئیات این روایت مورد تردید است. 1
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جویا می شوند که به چه مناسبت بدون خبر به خانه من آمدی؟ مشارالیه عرض می کند: به حاکم راپورت داده  خان

اکنون که مطمئن شدید "بودند که عده ای در منزل شما مجتمع اند و جهت تحقیق آمده ام. حضرت می فرمایند: 

شال داروغه  ،می کند و چون چیزی عنایت نمی فرمایند انعامداروغه تمنّای  ".ییدکسی نیست بروید و به حاکم بگو

هیکل مبارک را نصف کرده، نصف آن را عنفاً می برد و حتی فرصت پوشیدن لباس به هیکل مبارک نمی دهد و  ترمه

نسبت به حکومت حر هنگام مراجعت می دهند. هیکل مبارک در آن شب می نماید، س جلبرا به خانه حکومت ایشان 

فرمودند و با کمال قدرت به حاکم و اتباع او نسبت ضاللت و ارتداد دادند. مختصری  تغیّرو داروغه و علما بسیار بسیار 

ه واقعه مزبور گردیده، برادر حضرت حرم خطاب به حضرت خال اکبر که اشاره ب حاج میرزا ابوالقاسم افناناز نامه 

ضان بود، آقا میر نزد صاحب اختیار می رود... رضا جویی آقای خود و آقا میر شش شب بیست رم" :ذکر می شود ذیالً

خوابیده بودند، بیدار می شوند، می  می رود.( حضرت باب و خانواده مبارک) ساعت از شب گذشته به خانه بندگان خدا

به خصوص حضرات زن  ،بندگان خدابینند از بام خانه و دیده اید که بام و پشت بام فاصله ای ندارد. اگر بخواهم حالت 

شمّه ای مقدّمه کربال را و چنانچه عبدالحمیدخان خودش اعتراف کرد که  ،ها عرض کنم که نمی توانم. هر کس دید

فرق میان من و شمر چه شد، من که محکوم بودم. البتّه آن هم چنین بوده که کافر اگر می دید دلش را به حال آنها 

پا شد. خالصه و این حالت همین قدر  برخاستند، هنگامه و غریوی در شهر از آه و ناله برمی سوخت. اهل کوچه همه 

پوشید و آن را بردند. از اول که بد سلوک کرده بود، حاجی هم از خود رخت  )حضرت باب( فرصت دادند که حاجی

بردند. باالخره دو ساعت به نوشته جات چند هم از حاجی از خانه ایشان کشیده آنچه خواسته بود، گفته بود. دست 

صبح مانده باز عبدالحمیدخان ایشان را آورد و از حقیر قبض ضمانت نامچه گرفت که حکم شده است اجالس نکنند و 

 "دیگر چه بگذرد خدا عالم است. جماعت ملّاها که همه معاندین هستند حاضر شوند و گفتگو نمایند.

فرمودند. عاقبت االمر  نفرینل جابرانه ای که از او ناشی شده بود عبدالحمید خان را به واسطه اعما ،حضرت باب

)حسین خان  . همین عبدالحمیدخان بود که حضرت باب را در منزل خود حسب االمر حکومتشکمش دریده شد

زوجه او تصوّر نمود که  ،دو پسرش مشرف به موت بودند ،شیوع وباآجودان باشی( توقیف کرد و چون به واسطه 

طفالش به واسطه تعدّی و ظلم شوهرش نسبت به حضرت اعلی بوده، لذا شوهرش را مجبور نمود که حضرت کسالت ا

را نمود و ایشان را مرخص کرد. حضرت  استدعای شفای اوالدشرا آزاد بگذارد و مرخص کند. خالصه از حضرت 

می فرمایند به آنها  ایت فرمودند،در حضور مبارک بود عنکه  شیرینی انارفرمودند و  دعااعلی برای بهبود اطفالش 

بدهید بخورند، دعا می کنم رفع کسالتشان بشود. باالخره هیکل مبارک از خانه عبدالحمید به بیت آمده و به اصفهان 

 عزیمت فرمودند. 

و کنیز سیاه  مبارکحضرت حرم و والده و جدّه و یک نفر غالم سیاه به نام  ،پس از عزیمت هیکل مبارک از شیراز

در بیت مبارک ساکن بودند. اخبار شهادت کبری که به شیراز می رسد، والده و جدّه هیکل مبارک به  فضّهسوم به مر

اتّفاق حاجی مبارک، همان غالم سیاهی که در شیراز ابتیاع فرموده و افتخار مالزمت هیکل مبارک را در سفر مکه 

تشریف بردند و در  منزل خال اعظماسطه تنهایی به داشت به عتبات عزیمت نموده، مجاور شدند و حضرت حرم به و

که از اهالی  حسین پسر میرزا اسداهللباقی بود. بعداً بیت مبارک را به میرزا  بدون سرپرستنتیجه بیت مبارک 
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افتاد و آن را تصرّف  اغیارشیراز و سابقه آشنایی داشت ولی مومن نبود سپردند. بدین ترتیب بیت مبارک به دست 

که به سن رشد رسیدند  )نورالدین( والد)خمیرگیر( مدتی در بیت مبارک ساکن شد. مرحوم  شخصی خبّازکردند. 

عرض می نمایند که شما اقرب نسبی به  خال اکبراز این فقره بسیار ملول و دلتنگ و ناراحت بودند، خدمت حضرت 

تصرّف نموده اند، اقدامی بفرمایید تا بیت مبارک را از تصرّف  اغیارخانه شما را  ،حضرت اعلی هستید و در حقیقت

اغیار خارج نماییم. حضرت خال می فرمایند، من نمی توانم ولی به شما اجازه می دهم که هر کاری بخواهی انجام 

دت شما دهی. مرحوم والد آن شخص را مالقات و اظهار می دارند: شما می دانید این خانه مال غیر و غصب است و عبا

در خانه غصبی صحیح نیست، اگر موافقت کنید خانه ای به نام شما خریداری یا رهن می نمایم، شما به آنجا بروید و 

پس از  .چون این خانه در اثر زلزله خراب شده و برای سکونت مناسب نیست و ممکن است خطرات جانی داشته باشد

مجدداً به همین جا نقل مکان  ،شده مطابق میل و پسند شما نبوداگر خانه ای که برای شما خریداری یا رهن  ،تعمیر

کنید. آن شخص چون خانه ای به نام خودش خریداری می شده و حقّاً مالک می گردیده، موافقت می کند. لذا فوراً 

ید برایش رهن کرده و بیت مبارک را تخلیه می نماید. بدین ترتیب بیت مبارک از  یکصد تومانخانه ای به مبلغ 

در بیت مبارک ساکن  سه سالبرای مدت  عبدالرّزاقیکی از احبّا به نام  ،اغیار خارج شده، پس از تعمیر مختصری

که همسفر حضرت اعلی در سفر مکه و از مومنین اولیه به شمار می رفت در  حاج ابوالحسنگردیده و بعداً مرحوم 

 که او نیز از احبّا بود در بیت ساکن شد.  بزرگ زرقانی مال آقایک نفر دیگر به نام  ،بیت ساکن و پس از چند سال

 هـ.ق. 1288در سال  اولتعمیر بیت مبارک، دفعه و بنا  21.5.2

در ای شدید در شیراز حادث گردید که اغلب منازل و اماکن خراب و مردم عموماً  زلزله ،در خالل این احوال

شده بود. در سنه  مخروبه و منهدمنیز تا حدودی صحرا و مساجد زیر خیمه و چادر زندگی می کردند و بیت مبارک 

به عزم تشرّف به ساحت اقدس و ازدواج با حضرت عبدالبهاء از اصفهان به شیراز  منیره خانم ،هجری قمری 1288

تعیین  ،که حرم حضرت اعلی نیز در آن محل تشریف داشتند حضرت خال شهیدوارد شدند. محل اقامت ایشان منزل 

انیس و جلیس بودند. یک روز در ضمن  حرم حضرت اعلیدر شیراز تشریف داشتند و با  ده روزپانزو ایشان مدت 

صحبت، حرم حضرت اعلی استدعا کردند که از حضور مبارک در زمان تشرّف به ساحت اقدس رجا نمایند که بیت 

و حضرت حرم در آنجا ساکن شوند. استدعای حرم در محضر اقدس به درجه اجابت فائز و امر مبارک  تعمیرمبارک 

 اجرا گردید که به هر نحوی که میل ورقه علیا حرم حضرت اعلی است بیت مبارک تعمیر گردد.

بر حسب پس از اینکه ارائه مطلقه جمال اقدس ابهی  ،هجری قمری 1289در سال  دفعه اول ،بنای بیت مبارک

حرم مبارک به تصدی ساختمان که آقا میرزا  .، انجام شدالغ گردیداستدعای حضرت حرم به تعمیر بیت مبارک اب

از شدّت آالم و خاطراتی که از  ،اگر بیت مبارک به اساس اصلیّه بنا شود"همشیره زاده ایشان و والد فانی بود فرمودند: 

لذا نقشه ساختمان بیت مبارک . "داده شود تغییراتیوم، بایستی ایام مبارک دارم نمی توانم در آنجا ساکن ش

را از محل خود تغییر دادند. پس از تعمیر،  حوضکردند و  حیاط دو باب از اتاق ها را جزء. تغییراتی پیدا کرد

هجری قمری به  1299در بیت مبارک ساکن بودند و در ماه ذیحجّه  سال 9حضرت حرم در آن ساکن شدند. مدت 
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در  )زهرا بیگم( اخت حرم ،حسب االمر جمال قدم جلّت قدرته ،وت ابهی صعود فرمودند. پس از صعود ایشانملک

 هجری قمری در بیت مبارک ساکن بودند. 1308سنه  ،بیت مبارک سکنی گزیدند. ایشان نیز تا حین الفوت

 تولیت بیت مبارک 21.5.3

از سماء مشیّت مالک امم  او خت حرم و ذرّیهاهجری قمری فرمان تولیت بیت مبارک به افتخار  1302در سنه 

این شرف و فضل "نازل و این تاج افتخار به صرف جود و فضل به ذرّیه اخت حرم عنایت گردید. قوله جلّ جالله: 

سال ها گذشت و بیت  ".مخصوص شد به اخت و ذرّیه او من لدی اهلل المعطی الفضّال الفیّاض الغفور الکریم

به اتفّاق دو نفر برادر و خواهر و  هاین بند ،باال عرض شد باقی بود. پس از صعود اخت حرم مبارک به شرحی که در

او را ندیده  1308هجری قمری تا سال  1296مادرم به عزم تشرّف به ساحت اقدس ابهی و مالقات پدرم که از سنه 

 بودیم به پورت سعید عزیمت نمودیم. 

مرحوم پدرم به اتفاق  ،مر حضرت عبدالبهاء ارواحنا لعنایه الفداهحسب اال ،هجری قمری 1319باالخره در سال 

شما "مرحوم والده و اخوان و همشیره به شیراز عزیمت و در حین مرخصی از محضر مبارک، هیکل مبارک فرمودند: 

ن لک ".را برای انجام امر مهمی به شیراز می فرستم. امیدوارم که از عهده اجرا و انجام این خدمت برآیید

 ،نفرمودند منظور هیکل اطهر چیست. به امید اینکه شاید موفق به اجرای امر مبارک و تحقّق به رضای خاطر او شویم

 هجری قمری. 1321دلخوش بودیم تا سنه 

 هـ.ق. 1321بنا و تعمیر بیت مبارک، دفعه دوم در سال  21.5.4

خانه روس  ذاء و آزاد معاندین به قونسولاز شدت ای اصفهانبود. احبای  منقلبفوق العاده  ،ویران و ایام ،ایران

احبّا را شهید و متواری نموده بودند. شیراز منقلب و احباب عموماً از اخبار مدهشی که از  یزدپناهنده شده بودند. در 

 اطراف می رسید متاثّر و محزون بودند. در این هنگام لوحی از یراعه مقدسه حضرت عبدالبهاء به افتخار مرحوم افنان

نازل و امر به بنای بیت  ،مفتخر و مباهی گردید نورالدیندرم( که از قلم مبارک حضرت بهاءاهلل جل جالله به لقب )پ

بیت مبارک حضرت اعلی باید بدون "بدون آنی تاخیر می فرمایند:  ،مبارک به اساس اصلیّه و نقشه و هندسه اولیه

 ".و پاکیزگی و اتقان بنا شود در کمال نظافت و ظرافت ،به اساس اصلی ،راس شعری تعمیر

هفته بعد مجدداً لوحی به افتخار ایشان در این خصوص نازل و در هفته ثانی لوحی تازه رسید که در آن قلم میثاق 

در یکی از آن الواح تاکید اکید در تسریع  ".آنی فتور جایز نیست. تاخیر باعث آفات کلیّه است"به این بیان ناطق: 

چند در این ایام ولوله در آفاق افتاده و زلزله در ارکان عالم انداخته،  هر"بنای بیت مبارک فرموده، می فرمایند: 

ابواب بالیا و مصائب مفتوح و طوفان امتحان و افتتان موجود، در چنین قیامتی بنای بیت محترم عظیم 

 ".است
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از طرف پدرم مامور به جمع آوری احبا شدم. جمعی از وجود احباب را دعوت کردم و  ،الواح مبارکپس از وصول 

)از جمله شاهزاده مؤیّدالسّلطنه، مرحوم موقّر الدّوله، میرزا محمدباقر خان دهقان،  به بیت مبارک مشرّف شده

هر یک از احبا به  ،س از استماع الواح مبارکبشیرالسّلطان، آقا سید حسین افنان، عندلیب و میرزا آقای معمارباشی(. پ

 نظری نمودند و موقع را برای این اقدام فوق العاده خطیر و باریک دیدند. باالخره پس از استماع اظهار زعم خود اظهار

، امر به بنای بیت مبارک بدون دقیقه ای تاخیر می فرماید، قطعاً حکمتی در آن است صاحب امر"پدرم فرمود:  ،نظرها

که حال بر ما پوشیده و پنهان است و من شما را دعوت برای شور در این موضوع نکرده ام، زیرا صاحب امر دستور می 

من شما را برای زیارت الواح مقدسه که  .فرمایند، در برابر اراده او حق ابداً رای و مشورت نداریم، ما بنده ایم و او موالً

 ".بشوم. شما مطلع باشید بناییده ام که اطالع دهم که می خواهم مشغول اخیراً نازل و شرف صدور یافته دعوت کر

حبای خدوم و از مومنین موفق و اکه از  باشی معمارهمگی رای و نظریه مرحوم والد را تصویب کردند و مرحوم 

ی االول روز شنبه چهاردهم جماد ،احباو همت  مرحوم افنانپرستی رو س حضرت مولی الواریبه اراده  ،مشتعل بود

شخصاً  والدمرحوم  ،و چون در مرتبه اول خرابهجری قمری بنایی بیت مبارک را شروع نمود. تمام آن بنا  1321سنه 

 ،و کامالً هندسه اصلیّه بیت را در نظر داشت، دستور دادند که در فضای بیت مبارک تغییرات بودو  متصدّی بنّایی

عمارت که در زیر زمین مدفون بود ظاهر گردید. روی همان اساس به دستور شالوده اولیه جای اصلی حفر شود و 

مشغول کار بودند.  سی نفر بنّا و عملهمرحوم پدرم بنّا مشغول به کار شد و همه روز در این فضای کوچک بیش از 

ود مرتفع گردید ارکان بیت به اساس و اسلوب اصلیه همانطور که منظور نظر حضرت عبدالبهاء ب ،دو ماهدر ظرف مدت 

و اتاق ها هر یک به جای خود ساخته و پوشش شد و درب و پنجره آن کما فی السابق نصب گردید. در اول ماه شعبان 

برای پدرم عارضه کسالتی پیدا شد. این کسالت روز به روز شدت یافت و تا یک هفته قبل از صعود همه روزه در بیت 

 عروجکافی می داد. روز بیست و چهار شعبان مرحوم افنان به ملکوت ابهی حاضر و دستورات  بیماریمبارک با حالت 

تاخیر "نمود و خدمتی را که حضرت عبدالبهاء وعده فرموده بودند انجام داد و حکمت بیان مبارک که می فرمایند: 

ل کسی نبود که واضح و مبرهن گردید، زیرا اگر ایشان صعود می فرمود، دیگر در این فامی ،"باعث آفات کلّیه است

 انجام پذیرفت.  سفیدکاری و رنگ آمیزیرا در نظر داشته باشد. بعداً متمم بنایی یعنی  اساس اصلی بیت مبارک

 مساله بازسازی بیت مبارک 21.5.5

و هنگامی که همه ایران منقلب بود لوحی به افتخار پدر جناب  یزد و اصفهانحضرت عبدالبهاء در ایام ضوضای 

 صورت اولیهبیت را به  ،بدون دقیقه ای تاخیر( نازل می فرمایند و امر می فرمایند که البته البته )آقا میرزا آقا افنان

 برگردانند و حتی می فرمایند که تاخیر تولید مشاکل عظیمه خواهد کرد.

که جنب بیت مبارک منزل داشت و در  مهدی کازرونییک نفر از علمای متنفّذ شیراز به نام سید  ،در آن ایام

ساختمان بیت مبارک با وجود این آخوند  ،سبب پریشانی فکر حضرات افنان گردیده بود. از نظر ایشان ،ایت بغضا بودنه

مهدی می فرمودند  غیرممکن می نمود. حضرت افنان درباره درجه بغض سید ،متعصب و غوغایی که همه گیر شده بود

بسته است. بی نهایت عصبانی شد  لقه در بیت مبارکحاو را به  افسار االغ بندریکه روزی متوجه شد که نوکرش 
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کرده است. وی همیشه دستور می داد که  نجسزیرا االغ و افسار وی را  ،و با تشدّد به او امر کرد که افسار االغ را ببرد

دند با را جلو در ورودی بیت مبارک بریزند، ولی حضرات افنان که تازه به امر مبارک به شیراز آمده بو زباله منزلش

بلکه همه روزه درب  ،وی مدارا می کردند و به خادمین خویش می فرموند که نه فقط به فکر معامله به مثل نیفتند

از طرف دیگر می  ،جلت زده شده بودد مهدی مذکور که از این عمل کمی خمنزل وی را نیز جاروب و تمیز کنند. سی

بهایی بودنشان و بسیاری دیگر به دیدن حضرت افنان که  چراغ نایب التوّلیه شاهاز جمله  ،دید که محترمین شیراز

 تا حدودی مالحظه می کرد و از آزار و اذیت آشکار خودداری می نمود. محرز بود می آمدند.

م می ابرای سید مذکور پیغ جناب افنان و اخوانفرا می رسد.  عید نوروزمدتی به همین منوال می گذرد تا 

ی آییم. قبل از اینکه وارد شوند، سید به مهمانان خود که از علما و آخوندها بودند می سپارد م دیدن آقافرستند که به 

و حتی در آن جلسه یکی از طلبه ها که به کنایه صحبتی  مبادا جسارت کنیدکه اینها اشخاص محترمی هستند، 

از عیدی سید که یک سکه یک قرانی می نمایند به او تغیّر می کند که ساکت باشد. به هر حال حضرت افنان فرمودند، 

پیغام می دهد  سید عنود ،سه روز بعدنقره بود و برای تیمّن و تبرّک به مهمانان می داد، ایشان نیز نصیب بردند. اما 

ایشان بیاید. حضرات افنان وسایل پذیرایی گرم مفصلی فراهم می آورند و چون سید اهل  بازدیدکه می خواهد به 

به هر حال سید به طیب خاطر  است، دستور می دهند که از بهتری پای و تنباکو نیز استفاده شود. چای و قلیان بوده

آنجا را ترک می گوید. جناب  ،در بیت مبارک حاضر می شود و با امتنان فراوان از نحوه برخورد و پذیرایی افنان ها

د قرار گرفته بود، برای او بفرستند. به این افنان حتی دستور می دهند مقداری از تنباکوی مصرفی که مورد توجه سی

شود که حتی اگر خانواده سید به چیزی احتیاج  دوستانهرفتار حضرات افنان سبب شد که روابط آنها در حدی  ،ترتیب

 پیدا می کردند به سراغ آنها می رفتند.

پدر جناب افنان کار ساختمان بیت مبارک را آغاز می نمایند  ،میرزا نورالدینجناب  ،به هر حال در همین ایام

به وسیله تعدادی بنّا و کارگر انجام می شده است،  ،و چون بر مبنای تاکید اکید حضرت عبدالبهاء این کار با سرعت

راض و سبب اعت جلب نموده ،که به خانه سید رفت و آمد می کردند طلّاب و علماییبه خصوص  را، توجه اطرافیان

نامی که  حاج هدایتایشان شده بود، ولی سید مذکور به دفاع از خانواده افنان می پردازد و حتی در جواب اعتراض 

با حالت تشدّد و پرخاش می گوید: مردم حق ندارند بعد  ،با حضرت اعلی معاصر بوده و از جزییات اطالع داشته است

آن را تعمیر و تمیز کنند؟! خالصه با این تدبیر و با عنایات جمال  ،از سال ها که از مسافرت به خانه خود برگشته اند

بعد از اینکه جناب میرزا  به اتمام می رسد. دو ماهاسکلت ساختمان در ظرف  ،مبارک و تاکیدات حضرت عبدالبهاء

نها کسی می فرمایند حکمت تاکیدات حضرت عبدالبهاء آشکار می شود، چون جناب میرزا نورالدین ت صعودنورالدین 

 اطالع داشته اند. نقشه اصلی ساختمان بیت مبارکبوده اند که از 

 تعمیر مسجد مجاور بیت مبارک 21.5.6

و از  مسجد خضرکه اصال معروف به  مسجد شمشیرگرهافعال به نام  ،در مجاورت بیت مبارک مسجدی است

در آوردند.  مسجددر ازمنه قدیم مسلمان ها آن را تصرف نموده، به صورت  ،بوده است. پس از آن کنائس یهودیان
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امر به این مسجد تشریف می بردند. این مسجد نیز  ادای نماز قبل از اظهارحضرت اعلی روح ماسواه فداه اغلب برای 

ب به خانه های که ش سارقینو تبدیل به تلّ زباله شده بود و اغلب  مخروبهبه کلی  زلزله های شدیدبه واسطه 

تا اینکه در آن ایام مرحوم والد  ل امن و استراحتشان این مسجد بودمح ،مردم می رفتند و اشیایی سرقت می کردند

فته و اهل محل هم اظهار نموده بودند که جلو درب مسجد را نمی توانند بگیرند. ایشان اظهار نموده رجلو درب آن را گ

 برد سارقین است. به هر صورت جای قابل ذکری نبود. بودند، خانه و زندگیم در معرض دست

مطلبی عنوان می فرمایند. قسمتی از بنای مسجد در همان ایام لوحی به افتخار مرحوم والد نازل و نسبت به 

فی الحقیقه  .درخصوص تعمیر بیت مرقوم فرموده بودید که سبب ضوضاء خواهد شد": بیانات مبارک این است

ی افنان علیه بهاءاهلل االبهی نهایت شکایت را از بالیای متتابعه بر بالد فارس و یزد حضرت آقا میرزا آقا

ظور چنان بود که این بالیا نمرقوم نموده بودند و استدعای دعا در روضه مبارکه کرده بودند. این عبد را م

اهلل باشد. لهذا تعهد این کیفیت را نمودم که چون آن  کلمه ءاعالبه اسبابی رفع شود که سبب علوّ امراهلل و 

تمام ها زائل شود و تا الیوم نفسی در هیچ ه بیت معمور و مطاف جواهر وجود آباد و معمور گردد، این بالیا ب

ننموده. مراد این بود تا حجت الهیه بالغ شود و شرف  رسم واضح و مشهود تعهد این گونه اموعهد به این قِ 

البته  ،آن بیت عظیم مقدس ظاهر و باهر گردد. حال که اسباب ضوضاء و فساد اهل طغیان استو منقبت 

مالحظه حکمت الزم است... پس تدبیری باید نمود که فی الجمله تسهیل و تخفیف در بال حاصل گرد و این 

جلیل است و  بالیا خدا نکرده استمرار نیابد و آن این است که گفته شود که مسجدی که قرب آن بیت ربّ

خراب است اگر چنانچه تعمیر گردد، این بالیا مبرمه تخفیف یابد و این غیوم مظلمه کشف شود. چاره اکنون 

آب روغن کردن است، زیرا این مسجد شرف قرب جوار دارد و به قدر این جواریّت حکم و تاثیر دارد، بنیان 

همچو به نظر نمی آید که از این  .دانولی آب پاشی آستان است و جاروب کشی می ،معمور نیست بیتِ

چندان حرفی حاصل شود واگر مالحظه فرمایید که این نیز منجر به ایرادات و حکایات و فزع ناس و جزع 

خلق و ضوضاء می شود، باید سر تسلیم داشت، البته حکمت از اوامر الهیه است، مالحظه الزم است و 

 ".محافظه الزم

تعمیر شد و به  بیت مبارکبنماید نیافت تا پس از اینکه  تعمیر مسجدمی برای توفیقی که اقدا ،مرحوم والد

معبد خودشان را  ،جلوه و شکوه ظاهره اش افزود. مسلمان های همسایه با خود گفتند بهایی ها با این عده قلیل

صه همه مجتمع ساختند، ما مسلمان ها آنقدر بی همتیم که گذاشته ایم این مسجد ویرانه در این محل باشد. خال

که آخوندی متنفّذ و مجتهدی با قدرت بود استعانت خواستند و اظهار داشتند،  میرزا ابراهیم محالتیشدند و از 

مسجدی است که سه طرف آن خانه حضرات است و یک سمت به خانه کلیمی ها محدود است. حال پس از مدت ها 

یارت می آیند و اما این مسجد با این وضع برای جامعه اسالم بهایی ها معبد خود را ساخته اند و دسته دسته برای ز

ننگ آمیز است. آیت اهلل گفته بود، شما قبالً با حضرات مذاکره کنید، اگر موافقت کردند کار سهل است و الّا خالی از 

 اشکال نیست.
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ت کنم. وقت دادم که همسایه ما بود پیغام فرستاد که می خواهم با شما مالقا احمد ماهوتچی حاجی ،یک شب

به منزل جوار بیت آمد. پس از صرف چای و شیرینی اظهار داشت، خانه خوبی ساخته اید و منزل فوق العاده زیبایی 

رفع علت می شود. این بنده به تصور اینکه  ،بنا کرده اید. فقط به نظر من یک نقیصه دارد، اگر آن نقص مرتفع گردد

گفت خرابه ای  ؟ه باشد با کمال تشدّد گفتم چه نقیصه ای به نظر شما رسیدهشاید قصد جسارتی به بیت مبارک داشت

باید مسجد ساخته شود. اظهار داشت، شما موافق هستید؟ گفتم  ،در مجاورت خانه شماست. گفتم، این مسجد است

اشت، خیر باید فقط با بنای مسجد موافقم و با هر عمل دیگری مثل فروش یا تبدیل به احسن و غیره مخالفم. اظهار د

مسجد بنا شود. بعداً رفته بود منزل محالتی و اظهار نموده بود که حضرات موافقت دارند و حاضرند کمک نمایند. شیخ 

کنون برای این عبد مکتوم است که چرا در آن تاریخ  اظهار داشته بود که دیگر اشکالی موجود نیست. این موضوع تا

ه هر حال شرحی مرقوم داشت و از عموم مومنین و متمکنین شریعه مقدسه احمدی مرعوب بود. ب ،میرزا ابراهیم مجتهد

استمداد طلبید که تبرّعات خودشان را برای تعمیر و بنای مسجد تقدیم دارند و اظهار داشته بودند، این شرح را قبالً 

یسند، بعداً به حضرات بدهید، با همسایه های مسلمان که همه متموّل و متنفّذ هستند بدهید که تبرّع خودشان را بنو

 اگر هم چیزی ندادند اصرار ننمایید. 

خالصه همسایه ها هر کدام به مبالغی جزیی قناعت نموده بودند. پس از اینکه از همه اعانه گرفتند نزد ما آمدند. 

این مبلغ جزیی این این عبد به حاجی گفتم، جناب حاجی شاید از بنّایی و مخارج آن اطالع ندارید، با  ،پس از مالحظه

اظهار داشت، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته، شما هر چه بدهید در راه  حاجی احمدعمل انجام پذیر نیست. 

خدمت به جدّ بزرگوارم تقدیم می نمایید. این بنده هم چون آرزو داشتم که این بنا مرتفع گردد، زیرا امر مبارک حضرت 

در سه قسط بپردازیم. وقتی این مبلغ را مالحظه  سیصد تومانهذا تقبّل نمودم که خودم و برادرانم  عبدالبهاء بود، علی

آنهایی  ،شریعتا بلند کرد که ای مسلمانان بنای داد و فریاد گذاشت و وا میرزا ابراهیم ،نمودند و به شیخ راپورت دادند

دود و شریعت ندارند، برای رضای خدا و ساختمان مسجد که می گویید دین ندارند، عقیده به انبیا و ائمه ندارند، ح

داده. این قسم کار می کنند که مردم را می فریبند،  سه تومانولی صدراالسالم با همه تموّلش  ،سیصد تومان داده اند

 هستند، ای کاش همه شما بابی بودید.  بابیها  کما اینکه اگر این

راپورت مذاکرات میرزا را با مسلمان ها می آورد. پس از اینکه  ،اب بودیک نفر از محارم میرزا ابراهیم که از احب

االسالم بود برای تصدی  که جدید محمد نورمشغول بنّایی مسجد شدند، یک نفر از اهالی کوچه شمشیرگرها به نام 

دیگر از رقبای او  را گذارد و یک نفر اختالس و دزدیبنای  ،امور بنایی انتخاب شد. مشارالیه پس از شروع به بنّایی

دزدی نور محمد را کشف کرد و به میرزا ابراهیم اخبار داد.  ،که مردی مقدس و صحیح العمل و نسبت به ما وفادار بود

پس از کشف و اثبات، ثانیاً میرزا بنای هرزگی گذارد و گفت، ای کافر مسلمان نما، باید بابی ها پول برای مسجد بدهند 

دیگر از خجالت نمی توانیم به آنها نگاه  ،اگر این مطلب را بابی ها بفهمند ؟دزدی کنی ،انیمسلمان با داغ پیش یو تو

االسالم به مسجد آمد و از این عبد دعوت نمود که برای کمک فکری با او به  جدید حاج محمدرحیمکنیم. خالصه 

چاه و منبع که می خواستند  مسجد بروم. این بنده به مسجد می رفتم و از همه طرف صحبت در کار بود تا وقتی

رحیم اظهار داشت، شما حق به ما و مسجد دارید، چون چاه و منبع اصلی پشت دیوار  اجی محمدرا بسازند. ح مسجد
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 ممکن است سبب خرابی خانه شما گردد، بهتر است که چاه و منبع و بالوعه ،اگر همان تعمیر شود .منزل شما است

جنوب شرقی مسجد ببریم و چاه و منبع اصلی را از دست بیندازیم و شبستان و )چاه فاضالب( و غیره را به سمت 

وعده حضرت عبدالبهاء که می فرمایند:  ،محراب مسجد را بنا کنیم. بنده تشکر کردم. به همین ترتیب کار صورت گرفت

 تحقق یافت.  "سجده گاه بیت مبارک است ،این مسجد"

ابن بنده تعهد نمودم و پرداخت کردم. وقتی خواستند  و غیره پیدا شد. هابعداً در ضمن کار احتیاج به چوب و ک

قیمت آن را بپردازند نپذیرفتم و گفتم، در راه خدا داده ام، حساب من با خدا است. و باالخره پس از اتمام مسجد چون 

خانه ما به ارث باقی از زمان مرحوم حاجی میرزا ابوالقاسم در  منبر با قبّه های ورشو و علم قلمکاریک دستگاه 

 1 مانده و مورد نیاز نبود به مسجد تقدیم شد.

مالقات ما می نمود.  جزییات را به میرزا ابراهیم راپورت می دادند و او بی نهایت اظهار اشتیاق برای ،متصدیان امر

اهیم حاضر بود و به ا ابربنا به دستور میرزا ابراهیم از ما دعوت به عمل آوردند. خود میرز ،تا اینکه شب افتتاح مسجد

نمایند. جای ما عموم مردم و علما و آخوندها که حاضر بودند سفارش کرده بود مبادا توهین یا جسارتی نسبت به ما ب

به  رزا ضیاءحاجی میو  حاجی میرزا بزرگرا زیر دست میرزا ابراهیم معیّن کرده بودند. این عبد به اتفاق مرحوم 

امت برخاست و بی قما را نزد میرزا برد. میرزا ابراهیم تمام  ،لند شد و حاجی عبدالرّحیممسجد رفتیم. صدای صلوات ب

ف و تمجید ک ساعت تعریمیرزا به منبر رفت و بیش از ی ،نهایت اظهار محبت کرد. پس از صرف قلیان و چای و شربت

دت فکری ، چوب دادند، مساعددادنپول  ؛اگر همت حضرات نبود این مسجد بنا نمی شد که چنین گفت از ما نمود.

صائب خامس مکردند تا خانه خدا به این طرز عالی بنا گردید. حتی این منبر که روی آن مشغول وعظ هستیم و ذکر 

فر مسلمان ن. ای کاش در این شهر چند مسلمانان حقیقی هستندآل عبا به روی آن خواهد شد، اهدایی آقایان است، 

فیق بیشتری حاصل ه را به سر حدّ کمال رسانید و در خاتمه دعا کرد که بعد از این تومثل حضرات بودند. خالصه مبالغ

 کنیم. او که پایین آمد، دیگری به منبر رفت و به همین مقدمه صحبت کرد.

شروع شد. دموکرات ها با  دعوای احزابخالصه چندی بدین ترتیب گذشت و راحت بودیم. در همین موقع 

به هم زدند و این مسجد النه زنبور شد. بنای رذالت و آزار گذاشتند و شروع به اذیت و ایذاء اعتدالیّون و مستبدّین 

های سیاسی در کار  کنون هم ادامه دارد و در ایام عاشورا و رمضان و قتل و عید و یا هر موقع که منظور نمودند که تا

قوی قدیر و حافظ امین. چنانچه یک سال و  ولی اوست ،مراتب مزاحمت فراهم و اسباب اذیت و آزار می شوند ،باشد

مسجد را که در زیر دیوار بیت مبارک است آتش زد، به واسطه بی مباالتی سقف  بخاری ،خادم مسجد ،نیم پیش

ولی احبا و زائرین که در جوار بیت مبارک مشرف  ،شبستان آتش گرفت و کم مانده بود به بیت مبارک سرایت نماید

می خواستند مسجد را  عمداً بهائیان را خاموش نمودند. بعدا مسلمان ها مدعی شدند که آتشبودند کمک کردند و 

 ،آتش بزنند. کارشناس و مهندس آمد، اظهار داشتند، آثار افروختن آتش معین است و معلوم. آمدند به بیت مبارک

                                                  

 در اوایل انقالب تخریب شد. ،این مسجد 1
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، مردم را متفرّق کردند و بعداً خرابی هم با آنها بود. پس از مالحظه، دیدند که غفلت از آنها بوده پلیسیک نفر افسر 

 های حریق را تعمیر نمودند. 

 و حوادث اخیر بیت مبارک آزار مجدّد بهاییان در شیراز 21.5.7

اتفاق قابل ذکری بر  ،شاه بود هجری شمسی که مقارن با دوران سلطنت رضا 1320تا  1310در ظرف سال های 

مخصوصاً در ایام عید رضوان در باغ ها  ،فل عمومی و مجامع بزرگله یا علیه جامعه بهایی در شیراز پیش نیامد و محا

مراقبت به عمل می آمد. اما چند سالی بعد از استعفای رضا  ،شهر شهربانیو گردشگاه ها تشکیل می شد و از طرف 

جمع قدرت یافت و اکثر مردم شیراز را به دور خود  سید نورالدینهجری شمسی که  1324یعنی از اوایل سال  ،شاه

در مجاورت خانه بابی  کوچه شمشیرگرهاحقیر و فقیر در  مسجدیکرد، بر باالی منبر فریاد نمود که ای برادران، 

رغم آنان که خاموشی و ویرانی آن را طالبند تعمیر کنید و پیش نماز جامع  ها قرار دارد. شما باید این مسجد را علی

یید و تسهیالت الزم برای روضه خوانی و جلسات شب های احیا فراهم االطرافی برای برگزاری نماز در آنجا تعیین نما

کرده و با تهیه  تعمیرآورید. از میان مخاطبین، گروهی آمادگی خود را اعالم داشتند و در ظرف چند روز مسجد را 

ند و تا فاصله از سید نورالدین دعوت به عمل آورد ،وسائل الزم آن را برای استفاده حاضر ساختند. هنگام افتتاح آن

زیادی کوچه های اطراف را فرش نموده و او را با سالم و صلوات از کوچه های مفروش گذرانده، به طرف مسجد هدایت 

قرار داد و زبان به شکر گشود که به حمداهلل این مسجد  مورد اعتراضبهاییان را  ،کردند. وی ضمن اولین سخنان خود

آنان را که اقدام به تعمیرات  ،پیغمبر خدا و ائمه اطهار ؛غریب بار دیگر رونق گرفت و از اینجا صدای اهلل اکبر بلند شد

 تهنیت می گویند و گناهانشان را به ثواب تبدیل می نمایند.  ،نموده و خانه خدا را آباد کرده اند

در کوچه شمشیرگرها رو به ازدیاد گذاشت  رفت و آمدر نتیجه این اقدام و باز شدن درب مذکور به روی مردم، د

بیت مبارک  بر سر زبان افتادنسبب  ،اماکن مثل شاه چراغ، مسجد وکیل و مساجد دیگر ردر سای ،و گفتگو درباره آن

و عید رضوان و سایر مواقع سال، در حالی که با رعایت  در ایام نوروز ایاب و ذهاب زائرین بهایی ،شد. از طرف دیگر

این رفت و آمدها را از طرف جامعه بهایی  ،نورالدین حکمت انجام می شد، اما چشمگیر و موجب جلب توجه بود. سید

مردم شیراز و نواحی اطراف را علیه  ،یک نوع دهن کجی نسبت به اقدامات خویش تلقی می کرد و به این مناسبت

 بیشتر مورد نظر و توجه او بودند. سروستان، نی ریز، جهرم و آبادهمی نمود. بهاییان شهرهای  تحریکان بهایی

به هر حال، از آن به بعد گرفتاری پدرم زیادتر شد. اغلب شب ها در هر فصلی از سال به عناوین مختلف و به رسم 

 سجد کوچه شمشیرگرها می آمدند. این آمد و شدنورالدین به م ، داماد سیدزاده رضاجماعتی تحت قیادت  ،عزاداری

ها مخصوصاً در ماه های محرم، صفر، شعبان، رمضان و شب های دیگری که منسوب به رسوال اکرم و ائمه اطهار بود 

ها بود می  فزونی می گرفت. در این گونه شب ها پدرم روی پشت بام حیاط کوچک که مشرف به کوچه شمشیرگر

رفت و آمد گروه ها را نظارت می  ،ی که به صورت تیرکش در حصار پشت بام تعبیه شده بودنشست و از سوراخ های

 از بام پایین نمی آمد. ،کرد و تا آخرین نفر از مسجد خارج و درب مسجد قفل نمی شد
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چندان می شد. باالخره  دغدغه و نگرانی پدرم صد ،به گوش می رسید شایعه آتش زدن بیت مبارکگاهی که 

 سقف شبستان مسجدآتش افروختند. آتش به  ،مسجد که زیر ساختمان بیت مبارک قرار داشت محرابیک شب در 

یانی که در کوچه شمشیرگرها زندگی می کردند و چند نفر زائری که آنجا بودند به کمک شتافتند سرایت کرد. اما بهائ

 جه صدمه ای به بیت مبارک وارد نیامد.و آتش را مهار و خاموش نمودند و در نتی

، رییس شهربانی که با هم رابطه دوستانه داشتند اطالع سرتیپ قوامی، فروغ الملکپدرم موضوع را تلفنی به 

را همراه با چند نفر پاسبان، دادستان شهرستان و استاد محمود نیمروزی معمار شهرداری به  سروان ایزدیداد. او آناً 

در محراب  ،ها طی صورت مجلسی تایید کردند که خادم یا اشخاص دیگری که به مسجد آمده بودندمحل فرستاد و آن

)بیت  معلول چنین اقدامی بوده است و هیچ گونه ارتباطی با منزل مجاور ،مسجد آتش افروخته اند و آن آتش سوزی

 قصود نرسیدند.میافت و مغرضین از این طریق به  فیصلهمبارک( ندارد. این قضیه به این ترتیب 

که او نیز ملّایی صاحب نفوذ بود در مسجد حاضر شد و درباره آتش سوزی به  سید محمود رضوی ،در آن روز

تحقیقات پرداخت. معمار و کارشناسانی که در آنجا بودند با دالئل قانع کننده توضیح دادند که خانه حضراتی که مدّعی 

نسبت به مسجد طوری قرار دارد که معقول نیست گفته شود آتش از آن هستید می خواسته اند مسجد را آتش بزنند، 

که برای دیدن پدرم می آمد از  باقر خلیلی میرزا محمد ،جهت و از باال به پایین سرایت کرده است. در همان حال

و کارشناس کرد که گفته معمار  متقاعدبا او به صحبت پرداخت و او را  ،راه رسید و چون با سید رضوی دوستی داشت

باقر  درست است و برای ساکت کردن او تقبّل کرد که مصالح الزم برای تعمیر و مخارجات را بپردازد. میرزا محمد

 ولی قلباً ایمانی قوی داشت. ،چه بهایی تسجیل شده نبود خلیلی گر

وغ الملک( رییس )فر هجری شمسی اتفاق افتاد از این قرار بود که سرتیپ قوامی 1326واقعه دیگری که در سال 

البته  ؛بزنند آتشو اعوانش قصد دارند خانه های شما را  سید نورالدین ،شهربانی به پدرم اطالع داد که شنیده است

ولیکن شما حکمت را رعایت کنید،  ،ی در کوچه شمشیرگرها و مسجد آن کوچه می گمارممامورین از طرف شهربانی

نفت و بنزین و لحاف از عصر آن روز، رفت و آمد در کوچه شمشیرگرها شروع شد و مقداری  مبادا زحمتی ایجاد شود.

صلوه الحاجات و دعای توسل و سایر ادعیه در بیت مبارک به تالوت  ،به مسجد آوردند. پدرم در آن حال کهنه

 مشغول بود. الهی

نورالدین و از خویشان خادم مسجد بود.  زندگی می کرد که مورد عنایت سید پاسبانیها  در کوچه شمشیرگر

دیک به یک ساعت قبل وی اغلب اوقات از اعمال، رفتار و عقاید سید مذکور برای پدرم تعریف می کرد. در آن روز نز

حساب  تسویهبا چند نفر از همکارانش برای  استاد آقاجان مقنّیبه دیدن پدرم آمد. از حسن اتفاق،  از غروب آفتاب

نیز به منظور زیارت در حیات مجتمع بودند. پدرم به  سروستانچند نفر از جوانان بهایی  ،الوه بر آنهامده بودند. عآ

قبضه تفنگ یک  ،آنها گفت، همه با ادب و دست به سینه رو به روی اتاقی که در آن نشسته بود بایستند. در کنار اتاق

فرا خواند و با تغیّر و تشدّد خطاب به او گفت:  هم وجود داشت. پدرم پاسبان مذکور را شکاری و چند جعبه فشنگ

با جان برو به این سید نادان بگو که امشب شبی است که اگر پای تو و یا هر کس دیگر به کوچه شمشیرگرها برسد 
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پنجاه کنند.  فداکاریهمه جان بر کف آمده اند که امشب  ،است. این عده ای را که می بینی خودش بازی کرده

خواهیم  تسویهنورالدین و همه شماها حسابمان را  ان مسلح دیگر نیز به آنها می پیوندند. امشب با سیداز فدائی نفر

کرد، زیرا تجاوزات و تعدّیات شما از حد گذشته و حوصله من تمام شده است. به او بگو کاری نکند که سبب ریختن 

 خون جمعی بی گناه شود.

گفته های پدرم را برایش بازگو نمود و به او یادآوری  ،قداری شاخ و برگاین پاسبان یکسر به سراغ سید رفت و با م

دست و پای  ،تهدید اغراق آمیزدیده است. سید از این  ،کرد که نفرات و تجهیزات بهاییان را که آماده دفاع هستند

خود را جمع کرد و به مریدان و یارانش سفارش نمود که در آن شب به کلی از رفتن به کوچه شمشیرگرها چشم 

پاسبان های گشتی شهربانی هم که دیدند خبری  را از آن محل دور کنند. وسایل حریقبپوشند و هر چه زودتر 

فروغ الملک به پدرم تلفن کرد و ضمن اظهار خوشوقتی  ،صبح روز بعد در نیمه های شب محل را ترک نمودند. ،نیست

از اینکه قضایا به خیر گذشته است، گفته بود متعجبم که دلیل سید برای انصراف از این نقشه چه بوده است. پدرم 

هر کوهی کاه شود و هر  ،باشد اراده الهیو کار و رابطه سید با مردم است و من با خدا. وقتی  جواب داده بود: سر

 و هر بالیی رفع شود. دوفانی آرام گیرط

 تصاویر 21.6

 
  

 (1) امر اظهار محل یفوقان اتاق: 170 خواب اتاق: 169 امر اظهار اتاق: 168

 

 

 
 منینش اتاق: 173 (3) امر اظهار محل یفوقان اتاق: 172 (2) امر اظهار محل یفوقان اتاق: 171

   
 (2) یالمهد تیب: 176 (1) یالمهد تیب: 175 والده اتاق: 174
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 (5) یالمهد تیب: 179 (4) یالمهد تیب: 178 (3) یالمهد تیب: 177

   
 (3) مبارک تیب: 182 (2) مبارک تیب: 181 (1) مبارک تیب: 180

   
 (6) مبارک تیب: 185 (5) مبارک تیب: 184 (4) مبارک تیب: 183

   
 (9) مبارک تیب: 188 (8) مبارک تیب: 187 (7) مبارک تیب: 186

   
 (12) مبارک تیب: 191 (11) مبارک تیب: 190 (10) مبارک تیب: 189
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 (15) مبارک تیب: 194 (14) مبارک تیب: 193 (13) مبارک تیب: 192

   
 (18) مبارک تیب: 197 (17) مبارک تیب: 196 (16) مبارک تیب: 195

   
 (21) مبارک تیب: 200 (20) مبارک تیب: 199 (19) مبارک تیب: 198

 
  

 (24) مبارک تیب: 203 (23) مبارک تیب: 202 (22) مبارک تیب: 201

  
 

 (27) مبارک تیب: 206 (26) مبارک تیب: 205 (25) مبارک تیب: 204
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 (30) مبارک تیب: 209 (29) مبارک تیب: 208 (28) مبارک تیب: 207

   

 (33) مبارک تیب: 212 (32) مبارک تیب: 211 (31) مبارک تیب: 210

 
 

 
 (36) مبارک تیب: 215 (35) مبارک تیب: 214 (34) مبارک تیب: 213

 

  

 (39) مبارک تیب: 218 (38) مبارک تیب: 217 (37) مبارک تیب: 216

   

 (42) مبارک تیب: 221 (41) مبارک تیب: 220 (40) مبارک تیب: 219



 98صفحه  مبارک بیت

 
 

 
 

   
 (45) مبارک تیب: 224 (44) مبارک تیب: 223 (43) مبارک تیب: 222

  
 

 (48) مبارک تیب: 227 (47) مبارک تیب: 226 (46) مبارک تیب: 225

 
 

 
 (51) مبارک تیب: 230 (50) مبارک تیب: 229 (49) مبارک تیب: 228

   
 (54) مبارک تیب: 233 (53) مبارک تیب: 232 (52) مبارک تیب: 231

   
 (57) مبارک تیب: 236 (56) مبارک تیب: 235 (55) مبارک تیب: 234
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 (60) مبارک تیب: 239 (59) مبارک تیب: 238 (58) مبارک تیب: 237

   
 (63) مبارک تیب: 242 (62) مبارک تیب: 241 (61) مبارک تیب: 240

   
 (66) مبارک تیب: 245 (65) مبارک تیب: 244 (64) مبارک تیب: 243

   
 بردند یم فیتشر تیطفول در باب حضرت که یعموم حمام: 248 امر اظهار اتاق به یمنته تیب یها پله: 247 (67) مبارک تیب: 246

(1) 

   
 بردند یم فیتشر تیطفول در باب حضرت که یعموم حمام: 249

(2) 
 (2) الملک فروغ خانه: 251 (1) الملک فروغ خانه: 250
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 (5) الملک فروغ خانه: 254 (4) الملک فروغ خانه: 253 (3) الملک فروغ خانه: 252

 

  

 (2) مبارک تیب اطیح درب: 257 (1) مبارک تیب اطیح درب: 256 مبارک تیب درب: 255

 

  
 مبارک تیب نارنج درخت: 260 منزل یورود درب: 259 تیب یاصل پنجره و درب: 258

   
 (3) تیب خادم رضا آقا ننه با نیزائر: 263 (2) تیب خادم رضا آقا ننه با نیزائر: 262 (1) تیب خادم رضا آقا ننه با نیزائر: 261

   

 امر اظهار اتاق یرونیب ینما: 266 باب حضرت سماور و منقل: 265 مبارک تیب از یقسمت: 264
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   والده اتاق یرونیب ینما: 267
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 نو مسجد یا اتابکی مسجد 22

 نکات مهم 22.1

 اشهد ان علیا قبل نبیل "مبنی بر اضافه کردن جمله  خصائل سبعه مواردمحل اجرای یکی از  ،این مسجد

 مجازاتو  به او حمله مردم که منجر بهاست  مال صادق مقدس خراسانیتوسط  اذانبه  "باب بقیه اهلل

 .شد حسین خانوی توسط 

 مهار کردن بینی، گرداندن در محاسن، سوزاندن بر تن عریان ناسزا، هزار تازیانهاو شامل  مجازات ،

 بود. و اخراج از شهر مردمرساندن ، آزار شهر

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  22.2

 تاریخچه مسجد 22.2.1

 .کنیم می مشاهده خود راست سمت در را متر 100 حدود طول به دیواری از بیت مبارک، متری چند فاصله به

 .دارد آن جنب کوچه در نیز دیگری درب و گرفته قرار چراغ شاه مقابل ،آن بدر که است اتابکی مسجد دیوارِ ینا

 حوضی و دارد عرض متر 100 و طول متر 200،باشد جهان در شاید و ایران در مسجد بزرگترین که مسجد این

 زیبایی و عظمت ،سال کهن چنار درختاناست.  شده ساخته آن وسیع صحن در ضلعی هشت حوض دو و شکل مربع

  .است بخشیده مسجد این به خاصی

 که است هایی طاق صحن اطراف .شد ساخته زنگی بن سعد دستور به قمری هجری 598 سال در مسجد این

 شده زینت معرق های کاری کاشی با و اند ساخته متر 25 عرض و متر 40 حدود ارتفاع به بلند های رواق آن وسط در

 می خنک ها تابستان در و گرم ها زمستان در که است جنوبی قسمت در وسیع شبستان یک دارای مسجد این .اند

لذا به  ،شده نوسازی چندین بار خرابی به آن وارد گشته و مجددا تعمیر وچون این مسجد در اثر زلزله  .باشد

چه بعضی ها معتقدند که چون مسجدی که در پشت شاه چراغ واقع شده و از ساخته  گر نیز معروف است. مسجد نو

 جدیدتر ،این مسجد را که نسبت به تاریخ ساخت آن معروف است، مسجد عتیقبه نام  ،است عمرلیث صفاریای ه

 می باشد. محل برگزاری نماز جمعهو  مسجد شهدا ،فعال نام آن مسجد نو نامیده اند. ،است

 ه و مال صادق مقدس خراسانیخصائل سبع 22.2.2

حضرت  .این مسجد بود پیش نماز و امام جماعت ،اسم اهلل االصدقمعروف به  صادق مقدس خراسانی مال

برایش فرستادند و امر نمودند که مفاد آن را انجام داده به  جناب قدوسرا توسط  رساله خصایل سبعهرب اعلی 

 موارد زیر بود:رساله خصایل سبعه شامل  .اطالع احباب برساند
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 تالوت زیارت جامعه  .1

 ادای سجده در نماز بر تربت امام حسین علیه السالم .2

 در اذان "اشهد ان علیا قبل نبیل باب بقیه اهلل"اضافه کردن جمله  .3

  سینه بر االسماء ۀجن هیکل آویختن .4

 معرف که 273 عدد و "اهلل ولی علی اهلل رسول محمد اال اله ال" جمله که عقیقی انگشترکردن  انگشت در .5

 باشد شده نقش آن بر است "اهلل باب محمد علی"

 نظافت و لطافت با چای نوشیدن .6

 دخان شرب از کردن پرهیز .7

 باب نبیل قبل علیا ان اشهد" جمله و نموده اطاعت را مبارک امر ،رساله این وصول محض به مقدس مال صادق

 چند تا که کسانی همه آنان تحریک به و شده طالب و علما خشم باعث جمله این .نمود اضافه اذان در را "اهلل بقیه

 پایین منبر از، زده کتک را او و شوریده او بر خواندند می نماز سرش پشت و نمودند می اقتدا او به قبل ساعت

 نمود پرخاش او به خان حسین .بردند فارس حاکم خان حسین نزد را او و نموده بلند شریعتا وا فریاد و کشیده

 زمان در زیرا ،اند گذاشته قبال شما علمای را بدعت :داد جواب صادق مال .اید نموده ایجاد بدعت دین در شما که

 اجرای میدان در داد دستور حاکم .شد اضافه بعدا ،نبود اذان در "اهلل ولی علی ان اشهد" جمله ،پیغمبر حضرت

  .نمودند اخراج شهر از و کرده مهار را او ،سوزانده را او ریش زدند، او به تازیانه هزار ،احکام

 صفحه اعلی عهد کتاب در افنان جناب ،جمله از .اند گفته بسیار مطالب مقدس مال جناب زهد و تقوی درباره

 به نماز در نفر 4000 از بیش که داشتند اشتهار ورع و زهد و کمال و علم به قدر آنمال صادق  جناب :نویسد می 124

 نیز خود و باشند می بهاءاهلل حضرت زمان ایادی حضرات از یکی اصدق ابن جناب پدر ایشان .کردند می اقتدا ایشان

 موعود قائم به ایمان جرم به ،فالکت این با را مهمی شخصیت چنین حال هر به .محسوبند ایادی حضرات زمره در

  .است مومن مرد بزرگ آن خاطره یادآور مسجد این. نمودند بلد اخراج

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  22.3

 اقامت فرمودند. محل تجارت جناب خالچند روز در بوشهر در سرای  ،پیش از ورود به شیرازحضرت اعلی 

به وی فرمودند که دیگر در جهان فانی  وداع فرمود و آن جناب را امر عزیمت به شیراز فرمودند. قدوسحضرتشان با 

از  به وی وعده زیارت جمال ابهی و نیل به مقام شهادت فرمودند. مانی آن حضرت نایل نخواهد گشت.به لقای جس

نازل گشت تا  حاج سید علی خال اعظماز قلم مبارک توقیعی خطاب به جناب  شهادت خویش نیز اخبار فرمودند.

به  شیرازعزیمت حضرتشان به  و قصد حجمراجعت از سفر  در توقیع مذکور، قدوس در شیراز به آن جناب برساند.

را که حاوی شعائر ضروریه  توقیع خصایل سبعهحضرت باب همچنین نسخه ای از  جناب خال اعظم اعالم گشته بود.

چون جناب قدوس به شیراز رسید، به خانه جناب خال اعظم  د.رَامر جدید بود به جناب قدوس سپردند تا به شیراز بَ 
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نخستین وی  فائز گشت. ایقانبا نهایت خلوص به مقام  ،بر اثر کوشش جناب قدوس ،یامخال مذکور در آن ا ورود نمود.

 پس از حروف حی بود. مومن شیراز

ی الخصوص در عل در ایران و ،اخبار مربوطه به اظهار امر حضرت باب با همه مشخصات حضرتشان ،در آن اوقات

مدارس و مجامع در باب ظهور جدید به بحث و گفتگو و  و مردم و علمای شیراز در مساجداقلیم فارس شایع شده 

به هدایت نفوس و  هر یک به استقاللنیز  صادق مقدس خراسانی جناب مالجناب قدوس و  اشتغال داشتند.

و سپس به امر  به امامت مشغول بود آباد مسجد باقرجناب مقدس در آغاز در  تحبیب قلوب اصحاب مالوف بودند.

جناب فاضل مازندرانی در مجلد سوم  منتقل نمود. مسجد جنب بیت مبارکخود را به  مدرس و محضر ،حضرت باب

امامت  مسجد ذوالفقاردر  ،الحق اظهار می نماید که جناب مقدس پیش از انتقال به مسجد جنب بیت مبارک ظهور

سجد جنب بیت امر گردید مدرس و محضر خود را به م ،در توقیع حضرت باب به جناب مقدساست.  و تدریس داشته

مسجد جنب آن حضرت در  برخی از آیات مبارکهیکی آنکه  چند نکته قابل کمال دقت است. مبارک انتقال دهد.

و سوم آنکه مسجد مذکور  در آن مسجد افتخار ایمان یافته اند تنی چند از مومنیندوم آنکه  نازل شده، بیت مبارک

در آن ایام از یهودیان  کوچه شمشیرگرهاکه گروهی از ساکنان باید توجه داشت  بوده است. بیت تنی از یهودقبال 

از محتوای تاریخ نبیل زرندی و برخی از مدارک دیگر روشن می شود که جناب مقدس در آن  جدیداالسالم بوده اند.

را به جناب مقدس  توقیع خصایل سبعهجناب قدوس  نیز بساط وعظ و تدریس داشته است. مسجد نواوقات در 

حضرت باب در توقیع مذکور امر فرموده بودند  در باب اجرای حدود مندرجه در آن سفارش کافی نموده است.داده و 

 1.اشهد ان علیا قبل محمد باب بقیه اهلل که بر اذان عبارات زیر افزوده شود:

جماعت  ود.عبارات مذکوره را بر اذان افز ،مراسم نماز جماعت در مسجد نوجناب مقدس یک روز بعد از انجام 

سین حبه دستور  حاضر در مسجد ناگهان به هیجان آمده و بر جناب مقدس شوریدند و شکایت به حکومت بردند.

اینکه  زدند. هزار تازیانهوردند و بر بدن وی آ جناب مقدس را بازداشت نمودند و لباس از تن در ،خان حاکم فارس

وره را بر اذان ین بار بر مناره مسجد نو رفت و عبارت مذکبرای نخست مال علی اکبر اردستانیبرخی نوشته اند جناب 

هلل تصریح دارد که اقامه مطالع االنوار اثر مبارک حضرت ولی امرا زیرا عالوه بر تاربخ نبیل زرندی، ،مبنایی ندارد ،افزود

سجد مدر که جناب مقدس  می آید از قرائن بر انجام گردیده است. جناب مقدساذان به نحو مذکوره به وسیله 

از ین امر را ازیرا حضرت باب در توقیع نامبرده انجام  ،کرده باشند اقامه اذان به نحو جدیدنیز  جنب بیت مبارک

مشهور  مسجد خضر یا مسجد کوچه شمشیرگرهااصوال جناب مقدس در مسجد مذکور که به  وی خواسته اند.

 بوده مدتی بساط امامت و تدریس دایر داشته است.

مازندرانی در مجلد سوم ظهورالحق در خصوص اجرای اذان به نحو جدید به وسیله جناب مال مقدس جناب فاضل 

در مسجد ذوالفقار به امامت و تدریس مشغول گردید و جمعی کثیر به او  ،و چون حضرت به سفر حج بود" می نویسد:

                                                  

 به معنی علی محمد )نام حضرت باب( است. "علیا قبل نبیل"( و بنابراین 92برابر است ) "محمد"از لحاظ مقدار عددی ابجد با  "نبیل" 1
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فصلی جدید  ،مر شد در اذان نمازا ،اقتدا و استفاضه کردند و چندی بدین طریق گذشت تا توقیعی از حضرت رسیده

لذا بساط امامت و تدریس به مسجدی که در جنب دار مسکونه حضرت  که شهادت به ظهور حضرت باب است بیفزاید.

را بر جمیع خوانده  تفسیر احسن القصص یا سوره یوسفدستور را به موقع اجرا نهاد و کتاب  ،است انتقال داده

که وی را به دارالحکومه بردند ان مالها و شورش عوام گردید و منتهی به این شد تبیین نمود و این امور موجب هیج

اگر از نوشته جناب فاضل مستفاد  .بسیار زدند تازیانهها حکم به خروج از جاده اسالم دادند و او را عریان نموده قفو 

این مطلب با  ،بیت مبارک بوده شود که حادثه تازیانه خوردن جناب مقدس پس از اقامه اذان به نوع جدید در مسجد

  تاریخ نبیل زرندی مغایرت دارد.

علمایی که در صف اول جماعت  بر جناب مقدس بارید. دبالیای شدی ،به هر حال پس از اقامه نماز در مسجد نو

در  وردند که ای مردم بگیرید این شخص کافر را که دشمن خدا و دین است وآ آغاز فغان نمودند و فریاد بر ،بودند

چون  اضطراب و هیجان از مسجد فراتر رفت و اندک اندک تمام شهر شیراز را فرا گرفت. نهاده است. بدعتآیین الهی 

حسین خان حاکم فارس سبب پرسید و  ،ریشان و آسایش مسلوب گشت و دشمنان شکایت به حکومت بردندامور پ

مراجعت کرده است و به دستور وی مالصادق مقدس ماموران گزارش نمودند که سید باب اخیرا از سفر حج به بوشهر 

به اقامه اذان به نحو جدید مبادرت نموده و برخی از داعیان باب نیز با افکار و اعمال وی همراهی و همکاری کرده و 

  در نتیجه مردم شهر را به هیجان و خشم آورده اند.

ا محب علما بود و در آن ایام به صاحب دائم الخمر و خشن و ظاهر شریر، حسین خان که اصوال مردی فاسد،

دستور داد جناب مقدس و همراهان و همکارانش را بازداشت نموده به دارالحکومه آورند و  ،اختیار فارس شهرت داشت

جناب  ،این بازداشت در جناب مقدسهمراهان  .بر تن عریان وی هزار تازیانه زدندبه شرحی که از پیش آمد 

حضرت باب را به ملوک و ابناء ملوک  خطاباتحسین خان که قبال  بودند. بر اردستانیقدوس و جناب مال علی اک

پس از حضور  ،زیارت کرده و یک پارچه آتش گشته بودقیوم االسماء اعظم ایران در کتاب  و صدر سلطانعالم و نیز 

آنان را مورد خطاب و عتاب قرار داده و به جناب مقدس که آن فقرات را با صدای رسا در باالی مسجد  ،سه تن مذکور

باید دست از سلطنت بشوید و من که صاحب  محمد شاهآیا مراد از این خطابات این است که  نو قرائت کرده بود گفت:

مال صادق در پاسخ  شتابیم؟ سید بابدو به درگاه  راختیار فارس و نماینده شاه ایرانم باید از حکومت کناره گیرم و ه

چه می  هر ،ن گفتار روشن و ثایت گردد که از طرف خداوند مامور گشته استاظهار داشت که اگر حقانیت صاحب ای

حسین خان از  چه محمد شاه باشد و چه وزیر محمد شاه. ،همگان باید اطاعت او نمایندگوید صدق محض است و 

لباس مقدس را از تن گفت و به فراشان حکومت دستور داد تا  ناسزاشمگین گشت و به مقدس این پاسخ سخت خ

جناب مقدس و  جناب قدوس، محاسنپس از آن حسین خان امر نمود که  بر وی زنند. هزار تازیانهو  درآورند

در بحبوحه اجرای این  .درد شهر بگرداننگِ ،نموده در بینی آنها مهارو  سوزانیدهجناب مال علی اکبر اردستانی را 

و برای از حجره خویش به در آمد  تاجری ،ی که مهار بر بینی جناب مقدس و گرد شهر در حرکت بودممجازات و هنگا

یک سر چوب محکم بزرگی را بر دوش جناب قدوس و سر دیگر  .بر عذاب جنابان قدوس و مقدس افزود ،بردن ثواب

در آن  را وزن نمود. بسته شکر 80 ،نصب و با آن میزان ترازوییآن چوب  آن را بر دوش جناب مال مقدس نهاد و بر
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به جا می کردند و یا بدن را  را جا پا ،گاه آن دو وجود بزرگوار به علت سنگینی چوب و بسته های شکر هنگام هر

مامور حکومت هر  ،ب بر آن بزرگوارانپس از تحمیل این مصائ مجازات می گشتند. با چوب و ترکه ،حرکتی می دادند

  نمودند. اخراجسه تن را از شهر شیراز 

 تصاویر 22.4

  
 

 (2) نو مسجد ای یاتابک مسجد: 270 (1) نو مسجد ای یاتابک مسجد: 269 دهد یم نشان را خان نیحس وسط ریتصو: 268

 
 

 

 (1) نو مسجد از یمناظر: 273 (4) نو مسجد ای یاتابک مسجد: 272 (3) نو مسجد ای یاتابک مسجد: 271

 

  

   (2) نو مسجد از یمناظر: 274
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 عتیق مسجد 23

 نکات مهم 23.1

 مژده به حضرت باب و شیخ احمد احساییبه فرموده  کهاست  شبیه به کعبه در وسط این مسجد، بنایی 

 .دادمی  ظهور مظهری جدید

 به این مسجد تشریف برده اند.نیز احتماال  حضرت باب 

 که  شده وشتهن و احادیثی آیاتی ،بر سردر این مسجد و در راهرویی که از شاه چراغ بدان منتهی می شود

 دارد:  ظهور جدیدداللت به 

  َیعنی  قرآن الْفَجْرِ إِنَّ قرآن الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ أَقِمِ الصَّالَة(

 مقرون] همواره صبح نماز زیرا را، صبح نماز[ نیز] و دار پا بر شب تاریکى نهایت تا آفتاب زوال از را نماز

 الف گرفتن نظر در بدون ابجد، حروف به "اللَّیْلِ غَسَقِ" لغات آیه، این در. (است[ فرشتگان] حضور[ با

 صورت، این در که) کنیم محاسبه نیز را الم الف اگر و باشد می 1260 برابر مشدد، الم به توجه با و الم

 حضرت بعثت زیرا است، درست صورت دو هر در که شود می 1261 معادل ،(نیست مشدد دیگر الم،

 .است گرفته صورت 1261 و 1260 سالهای مابین باب

 ستاره [ستاره ی ثریا  دانش دراگر )یعنی  مِنْ اَبْناء الْفارْسِقومُ لِتَناوَلَهُ و مُعَلَّقاً بِالثُّرَیا  علمُلَوْ کانَ ال

اشاره  روایتاین حدیث به این (. از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت قومی هم باشد، ]ای دور دست

شده و نکشف بیشتر آن  حرف دو ،حضرت مهدیو تا ظهور  داردحرف  بیست و هفتدارد که علم 

بقیه کشف خواهد شد و این اتفاق در  حرف بیست و پنجمقارن است،  قیامتپس از ظهور او که با 

 ، این روایت به تحقق پیوست.در شیراز بابظهور حضرت . با می افتد فارس

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  23.2

 تاریخچه مسجد 23.2.1

هجری قمری به دستور  281 در سالکه است  قدیمی ترین مساجد ایرانی از یک عتیقجامع مسجد 

ساختمان این مسجد به شکرانه پیروزی و فتحی بود که عمرلیث بر لشکری که خلیفه  ساخته شد. عمرلیث صفاری

 طاق ها و شبستان ،طرز بنای این مسجد ورد.برای سرکوبی او فرستاده بود به دست آ الموفق باهللعباسی به سرکردگی 

بوده و مورد عنایت و  سیاآقاره این مسجد از قدیمی ترین و زیباترین مساجد در  های آن با مساجد دیگر فرق دارد.

 لطف حضرت باب نیز واقع گشته است. 



 108صفحه  عتیق مسجد

 
 

 
 

مشاهده می شود که ظاهرا به  دارالمصحف یا خدای خانهدر وسط این مسجد، ساختمانی مربع شکل به نام 

صورت  شاه شیخ ابو اسحاقهجری به وسیله  752 در سالساخته شده است. بنای دارالمصحف  خانه کعبهتقلید از 

به خط صحابه و تابعین و خوشنویسان فارس وجود دارد. قرآن و ادعیه نیز  تعدادی قرآن و ادعیهگرفته و در آنجا 

سال از  600. خدای خانه یک اثر با ارزش معماری ایران است که متجاوز از 1)ع( در آنجا است به خط حضرت علی

قدمت آن می گذرد. این اثر با ارزش عالوه بر داشتن سبکی جالب در مکتب معماری ایران، از نظر ابتکار عمل نیز با 

ت. یعنی به و بزرگ ساخته شده اس مسجدی دیگر ارزش است، زیرا مسجدی در مقیاس کوچک در محوطه و حیاطِ

زبانی دیگر، مسجد کوچک یا خدای خانه که به منظور حفظ و حراست نسخه های گرانبهای قرآن کریم ساخته شده، 

 درست در وسط حیات مسجدمتر عرض،  12متر طول و  15در مقیاس خیلی کوچکتر از مسجد، یعنی به ابعاد 

 جامع عتیق قرار دارد.

 بوده پوشیده که دارد قرار راهرویی ،نسخ خطی قرآن و اطراف آن این بنای کوچک، برای نگه داری در وسط

 رد کند. می جدا هم از را ها قوس که هایی است ستون تک با قوس سه دارای آن شمالی و جنوبی نمای است.

 ساخته یهجر سوم قرن حدود در ساختمان این است. شده ساخته سنگ از مدور قطور برج چهار خدا، خانه چهارگوشه

 طراف،ا در بزرگ، حوض، مناره حیاط یک یعنی ؛است رفته کار به قدیم معماری سبک و سیستم همان آن در و شده

 .شوند می ختم است قبله جهت در که محراب به که ها ایوان و نماها طاق حیاط،

 ذکر این مسجد توسط حضرت باب و شیخ احمد احسایی 23.2.2

در ارض  د:ناز این مسجد یاد نموده و می فرمای فارسی بیانکتاب از واحد چهارم  16در باب  حضرت رب اعلی

ز اال آنکه آیتی باشد ا ،مسجدی هست که در وسط آن بنایی مثال کعبه شده و وضع این نشده )فارس( فاء

ت و در مظاهر آن نظر نموده که در وقت ظهور من یظهراهلل از محقق بی ...برای آن ارض در موهبت الهی

 . محتجب نگردند

ن آ مصحف خانهوقتی این مسجد و  ،می نمود یزد شیراز بهنیز در سفری که از طریق  احمد احساییشیخ 

 .است ملهم بوده ،کس آن را ساخته هررا دید گفت 

 فیضى على محمد اولی، نوشته نقطه حضرتمطالبی از کتاب  23.3

 تاریخچه مسجد 23.3.1

ی که ساخته شده و به طور 281سال است و در قرن سوم اسالمی در  عمرلیث صفاریمسجد عتیق از بنا های 

 د:مندرج است، این همان مسجدی است که شیخ اجل سعدی درباره آن می نویس 159در کتاب فارس نامه صفحه 

                                                  

 اکنون این کتب در این مکان وجود ندارند. 1
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 صبح بانگ آدینه مسجد ز نشنوی ات

 از در سرای اتابک غریو کوس یا

هجری بنای آن را گذاشت و بنای  281که بانی این مسجد عمرلیث صفاری بوده که در سنه و نیز می نویسد 

اسحاق پسر شاه محمد اینجوی  شیخ ابو شاهعمارت بیت المصحف که در وسط مسجد قرار گرفته از بناهای 

م رسیده و در میالدی به اتما 1351هجری مطابق با  752از سلسله آل اینجو که در سال  ،است پادشاه کشور فارس

 این مسجد را تعمیر نموده است. امام وردی بیک 1092سال 

 بیانات شیخ احمد احسایی 23.3.2

بود که قلب پاک و ضمیر منیرش به انوار  جناب شیخ احمد احسایی ،این نجم بازغ الهی و مصباح هدایت ربانی

را  نفوس مستعدهزهد و تقوی ربانی تقدیس و تنزیه محل تجلی اسرار پروردگار شد و با اتصاف به کماالت روحانی و 

از طریق خلیج فارس  ،همچنین در موقعی که به عنوان زیارت مشهد خراسان .به قرب طلوع صبح حقیقت بشارت داد

 ،سط صحن مسجد مالحظه نمودهآن را در و بنای دارالمصحفرفته و  مسجد جامع عتیقدر  ،شد وارد شیراز

مخصوص است که فقط صاحب نظران به آن پی می برند و من معتقدم  به راستی خانه خدا را عالیمی"فرمود: 

و به قدری در اوصاف این مسجد بیاناتی فرمود که همراهان  "کسی که این مسجد را بنا نموده ملهم بوده است

بعضی  ،ر سخنان من بر شما ظاهر خواهد شدتعجب نکنید به زودی سِ"متعجب گشتند و به آنها می فرمود: همه 

 "از شما آن روز را خواهید دید.

 تصاویر 23.4

   
 (2) قیعت جامع مسجد: 277 (1) قیعت جامع مسجد: 276 ییاحسا احمد خیش: 275

   
 (5) قیعت جامع مسجد: 280 (4) قیعت جامع مسجد: 279 (3) قیعت جامع مسجد: 278
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 (2) عتیق مسچد به چراغ شاه از راهرویی : 283 (1) عتیق مسچد به چراغ شاه از راهرویی : 282 (6) قیعت جامع مسجد: 281

   
 (3) قیعت مسجد: 286 (2) قیعت مسجد: 285 (1) قیعت مسجد: 284

   
 (6) قیعت مسجد: 289 (5) قیعت مسجد: 288 (4) قیعت مسجد: 287

 

  

   قیعت مسجد: 290
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 کازرون دروازه 24

 نکات مهم 24.1

  ،است. از اظهار امرقبل درست  مالحسینبا  حضرت بابمحل مالقات این مکان 

  و اثری از آن وجود ندارد است آمده در ساختمان و خیابان صورت بههم اکنون این دروازه. 

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  24.2

 تاریخچه دروازه کازرون 24.2.1

 وظمحف راهزنان و دشمنان گزند از را شهر تا داشت وجود سرتاسری حصاری شهر اطراف در قدیم زمان در

 می گشوده بآفتا طلوع از قبل ها صبح و شد می بسته آفتاب غروب از بعد که بود دروازه چندین دارای . شهربدارد

 بود معروف نکازرو دروازه نام به ،بود طریق آن از خوزستان و بوشهر و کازرون راه چون ،شهر جنوبی دروازه .گشت

  .است مانده ناحیه این بر نام این ولی ،نیست خبری دروازه و در از که وجودی با هم اکنون هم و

 مالقات مالحسین با حضرت باب 24.2.2

 نامی و شهر بیرون در نوشته شده مالحسین و باب حضرت مالقات اولین درباره ،بدیع قرن و نبیل تاریخ در

نوشته  باب حضرت حیات و آثار شرح و اعلی عهد و اولی نقطه مانند تاریخی کتب سایر در ولی ،برده نشده ازجایی

 چون اینکه یکی. نماید می تایید را این صحت مستند دلیل دو .شد واقع کازرون دروازه در مالقات این شده

 همین ،دروازه اولین ،بوده طریق این از بوشهر راه و بودند شده وارد شیراز به بوشهر طریق از همراهانش و مالحسین

 ،ایشان با مالقات از بعد :نویسد می تشرفش شرح در بشرویه مالحسین اینکه دیگر دلیل .باشد تواند می کازرون دروازه

 قرار مبارک بیت قدمی چند در که دختران بی بی و مبارک بیت فاصل حد .رسیدیم مبارک بیت به کمی فاصله به

 طی را آن توان می دقیقه چند عرض در که دارد قرار سیاه سنگ کوچه نام به قدیمی و فرش سنگ ای کوچه ،دارد

 .رسیدند نمی مبارک بیت به سرعت این به بودند شده وارد دیگری دروازه از ایشان اگر و رسید مبارک بیت به و نمود

 شیرازی مشهور عالم و عارف سیبویه قبر سنگ زمینه که است این نامند می سیاه سنگ را کوچه این اینکه علت

 مالقات از بعد را جریان بقیه دیگر .است سفید است نوشته آن بر که خطوطی و است سیاه دارد قرار کوچه این در که

 در ها قدیم .گردید منتهی اعلی حضرت امر اظهار و مبارک بیت به مالحسین تشرف به که دانید می بهتر خودتان

 تعریض علت به که داشت وجود رسید می سال صد چند به عمرش قدمت که قطوری بسیار چنار درخت اینجا
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 جای در درست ،نمایند پیدا را محل این بتوانند راحتی به آیندگان اینکه برای ولی ،رفت بین از شدن خشک و خیابان

  1.اند گذاشته هم راهنمایی زن چشمک چراغ و داده قرار را پیاده عابر پل پایه ،درخت آن

 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  24.3

بروند و  یمسجد ایلخاناز برادر و خواهرزاده اش جدا شد و به آنان گفت به  شیرازپس از ورود به  مال حسین

ردش گ خارج شهرمالحسین چند ساعت در  هنگام غروب آفتاب بدانان خواهد پیوست.، در آنجا منتظر وی باشند

آن روز  واین جوان حضرت باب بود  آن زمان با سید جوانی روبه رو گشت. نزدیک دروازه کازرونکرد و سرانجام 

ستفاد از محتوای تاریخ نبیل زرندی م میالدی(. 1844می  22هجری قمری ) 1260از سال  چهارم جمادی االولی

راهلل در حضرت ولی ام بوده است. صرفا اتفاقیمالحسین در خارج دروازه کازرون  می شود که مالقات حضرت باب و

الحسین حضرت مولی  ،ورده اندحضرت باب مالحسین را به جا آ نظر نبیل زرندی را تایید فرموده اند.بدیع  قرن کتاب

 .از شاگردان جناب سید بوده اند باب را نشناخته و تنها گمان نموده که ایشان

تعریف  نچه خود مالحسین بعدها به تفاریقجز آ پنجم جمادی االولیآن دیدار تاریخی و حوادث شب در باب 

قایق ولکن آنچه مالحسین بیان نموده کامال گویاست و حوادث آن د ،نموده مدرک مستند دیگری در دست نیست

 انند بود.مدرایت و ذکاء بی و صاحب  سی و یک سالهمالحسین در آن اوقات . تاریخی را به خوبی تصویر می نماید

ید به ی او در میان اصحاب سااستفاضه نموده و مقامات فضل و تقو سید کاظم رشتیسال از محضر جناب  9مدت 

در  ی عسکریمیرزادر اصفهان و  محمد باقر شفتیو اخیرا پس از اتمام ماموریت مذاکره با سید  واقع کم نظیر بود

انجام  ه و پس ازبه کربال مراجعت نموده و در راه از صعود جناب سید آگاهی یافت خراسان و اقامت مدتی در آن سامان

و  ر جای نیست(مالحسین در خارج دروازه کازرون آن زمان )که اینک ب سوگواری و نیز و اعتکاف به شیراز آمده بود.

 با حضرت باب روبه رو گردید. نزدیک درخت چناری

داستان مالقات حضرت باب و وقایع آن روز و شب تاریخی را در مواقع متعدده برای اصحاب بیان  مالحسینخود 

 نبیل زرندیبه تفصیل برای جناب  ،که آنها را استماع نموده )میرزا احمد( مال عبدالکریم قزوینینموده و جناب 

چون به من  امه سبزی بر سر داشت.آن جوان دارای جبهه گشاده بود و ام: نقل کرده است که خالصه اش چنین است

با وفایی که با  وی مانند دوست صادق رسید با تبسم سالم گفت و فرمود که الحمدهلل به سالمت وارد شیراز شدید.

خیال کردم که این جوان از شاگردان جناب سید  با مهر و محبت با من تالقی نمود. ،رفیق قدیمی خود برخورد نماید

جوان مذکور مرا به خانه خویش دعوت فرمود  شیراز دریافته و اینک به پیشواز من آمده است.است که عزیمت مرا به 

فرمود  من از پذیرش دعوت پوزش خواستم و گفتم که همراهانم در شهر منتظر بازگشت من اند. تا از رنج سفر بیاسایم.

چنان در من اثر کرده بود که  گفتارش آن حسن رفتار و شیرینی فرمود تا در خدمتش روان شوم. آنها را به خدا بسپار.

پس از مدتی طی  ربا و متانت وی در حیرت بودم. از احساسات و عواطف عالیه و آواز دل قدرت رد دعوتش نداشتم.

                                                  

 این چراغ دیگر در آن محل وجود ندارد. 1
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جوان مذکور  جوان در زد و غالمی حبشی در گشود. بنای خانه در نهایت ظرافت بود. طریق به خانه جوان رسیدیم.

نخستین تالوت این آیه قرانی را به فال نیک گرفتم. این  ."ادخلوها بسالم آمنین"من فرمود: داخل خانه گشت و به

 که من در شیراز وارد آن می شدم. بود خانه ای 

 تصاویر 24.4

 
 

 
 (2) کازرون دورازه: 293 (1) کازرون دورازه: 292 کازرون دروازه: 291

 
  

 کازرون دروازه محل: 296 (4) کازرون دورازه: 295 (3) کازرون دورازه: 294
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 (دار السالم) سلم درب قبرستان 25

 نکات مهم 25.1

 است. حضرت بابدوران کودکی ، معلم شیخ عابد محل دفن ،این قبرستان 

  در این قبرستان دفن شده اند. ،گلستان جاوید، نیز قبل از ایجاد برخی از مومنیناحتماال 

  شمسی درج  1300بعد از سنه ساله، سال درگذشت افراد  1200علت آنکه روی اکثر قبور این گورستان

 برای دفن درگذشتگان استفاده می شده همچنان شمسی 1350اوایل دهه تا  است که این محلاین  شده،

ر سال، شاید د 1200و مردگان جدید را بر روی مردگان قدیمی تر دفن می کرده اند، به طوری که در این 

 شده است. محافظتاز قدیم  ،قبور افراد سرشناسمدفون باشند. با این وجود،  نفر یا بیشتر 10، هر نقطه

  :المالسَوادیو  المالسَدارُ، دَرِ سِلم، دربِ سلم، لمالسِدارُلم، سِنام های این قبرستان، عبارتند از. 

 پدیا ویکی شیراز، برگرفته از دانشنامه دارالسالم قبرستانمقاله مطالبی از  25.2

و  ایران های آرامستان ترین قدیمی از یکی ،السالموادی یا شیراز دارالسالم به معروف دارالسلم گورستان

 دیده هجری دوم و اول قرن از هاییمقبره آن در. رودمی شمار به اسالم دنیای ساله 1200 قبرستان سومین

 و بزرگان قبور .است داشته وجود نیز اسالم از قبل قبرستان این که باورند این بر محققان از بسیاری البته. شودمی

 بلوار میانه در گورستان این ،موقعیت نظر از .دارد وجود آن در مختلفی مذهبی و ادبی عرفانی، علمی، مشایخ

 و نسخ ثلث، بنایی، کوفی، رقاع، ممتاز هایخط با قدیمی هایمقبره .استشده واقع شیراز شهر وسط در ،سیبویه

 .است شده حک هاسنگ این بر مردگان هایشغل ابزار و آینه شانه، قیچی، از تصاویری و شده کاریکنده نستعلیق

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  25.3

از جمله  شهر مدفون است. قبرستان عمومیدر ماه رجب در شیراز وفات نمود و در  1263 در سالشیخ عابد 

که بر امر مبارک  کتاب ردیه اییکی از علماء در  ،مردی فاضل و با تقوی بود ،مطالب جالب اینکه چون شیخ عابد

زیرا قبرش در  ،بابی شده ،همه فضل و کمال وغ می گویند که شیخ عابد با آندر نوشته مرقوم داشته که بهایی ها

وجود نداشته  گلستان جاویدی ،قدر سواد نداشته که بداند در آن زمان این شخص آن در فالن محل است. دارالسالم

مدفونند. این اطالع رسانی ایشان باعث شد که  شاه چراغاز جمله خال اکبر در  ،اکابر افناناینکه عده زیادی از  کما

 مطالبی نوشته شده است.  و خوانا با خطی زیبا روی قبر او پیدا شود. محل قبر شیخ عابد
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 حسینی محمد اهللنوشته نصرت باب،  حضرتمطالبی از کتاب  25.4

 دان صعود نمود.با نهایت ایقان به ملکوت جاو میالدی( 1847) هجری قمری 1263در ماه رجب سال  شیخ عابد

عبارات  ،بر باالی آن نصب شده نحو عمودیکه به  سنگ سپیدیدر شیراز است و بر  گورستان مصلیمرقدش در 

 حک گشته است. خط نسخ برجستهدر تجلیل از مقامات علمی و روحانی او به  زیبایی به عربی

 تصاویر 25.5

  

 

 (3) (عابد خیش دفن محل) سلم درب قبرستان: 299 (2) (عابد خیش دفن محل) سلم درب قبرستان: 298 (1) (عابد خیش دفن محل) سلم درب قبرستان: 297

 
 

 

  عابد خیش قبر: 301 (4) (عابد خیش دفن محل) سلم درب قبرستان: 300

 

 

  



 116صفحه  قدیم جاوید گلستان

 
 

 
 

 قدیم جاوید گلستان 26

 نکات مهم 26.1

  است انقالب اسالمی اوایلشهدای محل دفن گلستان جاوید شیراز است،  اولیناین گلستان که. 

 نیز دفن  اکابر افنان و قدمای امر و همچنین سلمان هندیجانی و جناب عندلیببرخی از  ،در این محل

 شده اند.

 برای ساخت  ور ساخته شده است که گفته می شوددر مکان قبلی برخی قب ساختمانیاخیرا  ،در این محل

 کرده اند.جا به جا قبور را  آن،

 حسامی اهللنوشته حبیب روحانی،  تورمطالبی از کتاب  26.2

 ،و یادی از شهدا و مسجونین دوران انقالب دادگاه انقالب سابقبعد از عبور از دروازه کازرون و رد شدن از جلوی 

راهنمای  سر به آسمان کشیده توقف می نماید. درختان سرو بلند آنوسیله نقلیه در جلوی گلستان جاوید که 

 درکیمحترم می گوید این باغ وسیعی که سمت راست شما قرار گرفته گلستان جاوید قدیم است که در محلی به نام 

اکابر افنان و در این محل عده ای از  از شهر نیست. شهر شیراز واقع شده بود که البته اکنون دیگر خارجاز در بیرون 

سلمان امر می توان از  مشاهیراز  که جسدشان را تحویل دادند مدفونند. اخیر قدمای امر و تعدادی از شهدای عزیز

ایشان عامل ایصال الواح مبارکه به احبا بودند و چندین بار  پیک رحمن و مخاطب الواح سلمان نام برد. ،هندیجانی

  شاعر معروف است. عندلیب ،دیگر کسانی که مشهورنداز  فاصله بین ایران و عکا را پیاده طی نمود.

و بخش جلوی  تعمیرگاه و صافکاری وسایل نقلیه سپاهمصادره و قسمتی از آن به  ،بعد از انقالب ،این محل

بلکه قسمتی را  ،قبور نیست البته دیگر آثاری از .تبدیل شد محل خرید تهیه و فروش مصالح ساختمانیآن به 

محل قبور بعضی جلوی سالن قدیمی آن  تسطیح و آسفالت نموده و قسمتی هم به صورت باغچه و زمین باقی است.

 است. از شهدای اخیر

در فاصله بین  بیشترین تعداد مسجونین و شهدا را داشت. ،استان مرکزی و تهرانمی دانیم که شیراز بعد از 

نفر را دستگیر و یا برای بازجویی احضار نمودند و هرکدام را به مدت  300عده ای قریب  1364تا  1358سال های 

نفرشان  33 ،از میان این عده چند ساعت یا چند روز و چند ماه و حتی عده ای را به مدت چندین سال نگه داشتند.

در  با تشریفات الزمه امریدادند  اجساد مطهره آنهایی را که تحویل مسئولین جامعه .به فیض شهادت نائل آمدند

خود باعث نوعی ن گردید و چون مشاهده این مراسم، طبق مراسم بهایی دف ،حضور جمع کثیری از احباب و اغیار

 28و  26روز  مدفون ساختند. بدون مراسم تغسیلاجساد مطهره بقیه را راسا خودشان  ،شد اشتهار امر و تبلیغ می
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اعدام  بهایی بودنجرم ن عادل آباد شیراز به در زندا 1362زن است که در سال  10مرد و  6سالگرد اعدام  ،خرداد ماه

  شدند.

 ثابت علی زاده، احمدمهدی اهلل احسانشیراز عبارت است از:  دوران اولیه انقالب در شهید 33اسامی 

وفائی،  اهلل رحمت اوجی، اهلل سیاوشی، حبیب یلدایی، جمشید افنان، بهرام ثابت، بهرام سروستانی، اختر

 صابری، شهین هوشمند، سیمین وحدت، سهیل یداهلل خوشخو، سرهنگ مقیمی، ستار اشراقی، زرین رویا

پور،  زائر ، طوبی(سیاوشی) ارجمندی احراری، طاهره سعدی، ضیاءاهلل فهندژ اهلل دالوند، صفات( شیرین)

 اهلل سعدی، عنایت فهندژ اهلل ظمت، ع(اشراقی) جانمی آزادی، عزت پور، عبدالحسین صادقی عباسعلی

 نیرومند، نصرت انوری، مهشید نژاد، مهدی محمود بین، مونا حق سعدی، کورش فهندژ گل اشراقی، عوض

 .نژاد محمود سیاوشی و یداهلل اهلل دهقانی، هدایت اهلل ، هدایت(یلدایی) غفرانی

 تصاویر 26.3

   
 (3) گلستان ریاخ تصویر : 304 (2) گلستان ریاخ تصویر : 303 (1) گلستان ریاخ تصویر: 302

 
 

 

 (3) میقد دیجاو گلستان: 307 (2) میقد دیجاو گلستان: 306 (1) میقد دیجاو گلستان: 305

 

 

 
 (6) میقد دیجاو گلستان: 310 (5) میقد دیجاو گلستان: 309 (4) میقد دیجاو گلستان: 308
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 (9) میقد دیجاو گلستان: 313 (8) میقد دیجاو گلستان: 312 (7) میقد دیجاو گلستان: 311

  
 

 (12) میقد دیجاو گلستان: 316 (11) میقد دیجاو گلستان: 315 (10) میقد دیجاو گلستان: 314

   

 (15) میقد دیجاو گلستان: 319 (14) میقد دیجاو گلستان: 318 (13) میقد دیجاو گلستان: 317

   

 (18) میقد دیجاو گلستان: 322 (17) میقد دیجاو گلستان: 321 (16) میقد دیجاو گلستان: 320

   

 (21) میقد دیجاو گلستان: 325 (20) میقد دیجاو گلستان: 324 (19) میقد دیجاو گلستان: 323
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 (24) میقد دیجاو گلستان: 328 (23) میقد دیجاو گلستان: 327 (22) میقد دیجاو گلستان: 326

  
 

 (27) میقد دیجاو گلستان: 331 (26) میقد دیجاو گلستان: 330 (25) میقد دیجاو گلستان: 329

 
 

 

 (30) میقد دیجاو گلستان: 334 (29) میقد دیجاو گلستان: 333 (28) میقد دیجاو گلستان: 332

   

 (33) میقد دیجاو گلستان: 337 (32) میقد دیجاو گلستان: 336 (31) میقد دیجاو گلستان: 335

   

 (36) میقد دیجاو گلستان: 340 (35) میقد دیجاو گلستان: 339 (34) میقد دیجاو گلستان: 338



 120صفحه  قدیم جاوید گلستان

 
 

 
 

  

 

  (38) میقد دیجاو گلستان: 342 (37) میقد دیجاو گلستان: 341

 

   
 ثابت اختر: 345 یسروستان ثابت یعل احمد: 344 زادهیمهد اهلل احسان: 343

   
 سیاوشی جمشید: 348 یلدایی بهرام: 347 افنان بهرام: 346

   
 اشراقی رویا: 351 یوفائ اهلل رحمت: 350 یاوج اهلل بیحب: 349

   
 وحدت داهللی سرهنگ: 354 خوشخو ستار: 353 یمیمق نیزر: 352



 121صفحه  قدیم جاوید گلستان

 
 

 
 

   
 دالوند( شیرین) شهین: 357 صابری سیمین: 356 هوشمند لیسه: 355

   
 (سیاوشی) ارجمندی طاهره: 360 یاحرار اءاهللیض: 359 یسعد فهندژ اهلل صفات: 358

   
 آزادی عبدالحسین: 363 پور یصادق یعباسعل: 362 پور زائر یطوب: 361

   
 اشراقی اهلل عنایت: 366 یسعد فهندژ اهلل عظمت: 365 (اشراقی) جانمی عزت: 364

   
 نژاد محمود منا: 369 بین حق کورش: 368 یسعد فهندژ گل عوض: 367



 122صفحه  قدیم جاوید گلستان

 
 

 
 

   
 (یلدایی) غفرانی نصرت: 372 نیرومند مهشید: 371 یانور یمهد: 370

   
 نژاد محمود داهللی: 375 یاوشیس اهلل تیهدا: 374 یدهقان اهلل تیهدا: 373

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دالبهاء بیشتر؛ دیگر مالحظه رفمایند هک چطور معزز و مکرم است. اهمیتش از روح عب ،این آستان

 لهذا آن جناب باید این ارم را چنان مجری رفمایند هک روح عبدالبهاء مهتز و مسرور رگدد. 

روحی و ذاتی و کینونتی  تبی ال رب ، قسم هب روح مبارک حضرت مقدس منزه، آن شمس حقیقت
 لتربته الفدا هک منتهای آمال دل و جان آنست هک هب آن خاک اپک مشرف گشته، 
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